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المقّدمة

الله عىل سيّدنا محمد  العاملني، وصىّل  لله رّب  الحمد  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم 

وآله الطاهرين.

كتب اإلمام الخمينّي } كتاب »األربعون حديثاً« العظيم الشأن، الذي قام فيه 

برشح أربعني حديثاً مروياًّ عن أهل البيت R تيّمناً بالحديث املشهور املروّي عن 

اإلمام الكاظم Q، عن رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم أنّه قال: »من حفظ 

القيامة  يوم  الله  بعثه  دينهم،  أمر  من  إليه  يحتاجون  مّم  حديثاً  أربعني  أّمتي  من 

فقيهاً عاملاً«))). وقد تضّمن هذا الكتاب مجموعة من الدروس األخالقيّة التي تشّكل 

فيها برشح  قام  والتي   ،{ الخمينّي  لإلمام  والسلوكيّة  األخالقيّة  الرؤية  مبجموعها 

} مل يقترص يف  الناس. واإلمام  التي يصعب فهمها عىل  الروايات املشهورة  بعض 

بالغة األهّميّة، ويف  تناول مباحث متنّوعة  كتابه عىل املسائل واملبادئ األخالقيّة، بل 

أيضاً، وشّفعها بقدر كبري من املوعظة  مستويات متنّوعة، قرآنيّة وعقائديّة وعرفانيّة 

والنصيحة، بلغة عذبة وسهلة، مستعيناً بأمثلة مستخلصة من واقع الحياة التي يعيشها 

اإلنسان؛ لتكون فائدة البحث أوىف ومثرته أنضج.

وألّن مستوى الكتاب العلمّي ليس بسيطاً ومفهوماً لدى الكثري من الناس، بل حتّى 

عىل الكثري من أهل العلم؛ وذلك ألّن اإلمام } قد تناول يف أبحاثه جوهر املعارف 

باألدلّة  األحيان  من  كثري  يف  آراءه  مدّعامً  بعمق،  العلميّة  الحقائق  واستظهر  اإللهيّة، 

قم،   - إيران  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  الغفاري،  أكرب  عيل  وتعليق  تصحيح  الخصال،  عيل،  بن  محّمد  الشيخ  الصدوق،    (((

1403هـ، ال.ط، ص541.
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الكتاب مل يكن بصدد تقدميه كمنت  تأليفه لهذا  } عند  الفلسفيّة والعرفانيّة، وألنّه 

الحديث نفسه، محاوالً رشحه تفصيليّاً بحسب مضمون  درايّس ممنهج، بل اعتمد عىل 

»األربعون  مطالب  من  تقديم مجموعة  الكتاب  هذا  فكرة  كانت  لذا  وسياقها؛  الرواية 

حديثاً«، حيث قمنا باستخالص بعض األحاديث املهّمة منه، والتي تشّكل مبجموعها رؤية 

أّوليّة متّهد الطريق الحقاً للدخول يف صلب مباحث الكتاب بالشكل التاّم والكامل. وقد 

بشكل  الكتاب  من  اخرتناها  التي  كلّها  عرش  الستّة  األحاديث  موضوعات  بتقديم  قمنا 

منهجّي وتعليمّي، ما يسّهل عىل املعلّم والطالب التعرّف أكرث إىل مطالب الدرس الحقيقيّة، 

اإلمام  كالم  نّص  عىل  التاّمة  املحافظة  مع  أكرب،  بشكل  منه  العمليّة  االستفادة  ويضمن 

اللغويّة  املعالجات  } كام جاء يف كتاب »األربعون حديثاً« وإجراء بعض  الخمينّي 

الطفيفة عند الرضورة ال غري. عىل أمل أن يلقى هذا الكتاب استحسان القرّاء الكرام، وأن 

يكون منطلقاً وباباً للتعرّف أكرث إىل فكر اإلمام الخمينّي املقّدس. والحمد لله رب العاملني

واحلمد هلل رب العاملني



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

الدرس األّول

مكانة جهاد النفس

يعرف أّن الرتبية هي الطريق إىل الكامل. . 1

يدرك أنَّ األنبياء هم أرباب الرتبية والتعليم. . 2

يذكر أنَّ قوى النفس ال حدود لها. . 3





سرتلبية طليق سركمال

أكرث  يُصبح  فإنّه سوف  النفس،  يكبح جامح هذه  أن  اإلنسان ونفسه، دون  ُخيّل  لو 

افرتاساً من الحيوانات. وما نُشاهده من جرائم ومجازر تُرتَكب بحّق البرشيّة من ِقبل ِقوًى 

عظمى تّدعي تحلّيها بالرتبية، هو خري دليل عىل ذلك؛ فالحيوان املفرتس يُطارد الفريسة، 

فإذا نال منها ما يُشبع جوعه، توقّفت عنده حالة االفرتاس والهيمنة تجاه حيوان آخر؛ أّما 

جرائم هذه الحكومات فإنّه ال حّد لها وال نهاية.

تدفعه  سوف  املحدودة  غري  النفسيّة  أهواءه  فإّن  كاملًة،  دولًة  اإلنسان  أُعطي  ولو 

للتطلّع إىل دولة أخرى يبسط عليها نفوذه وهيمنته؛ فتطلّعاته ال حّد لها، ويسعى دامئاً 

نحو السيطرة والنفوذ. وإن تُرِك دون رادع، فإّن آماله تكون يف الشهوات الالمتناهية، ويف 

الغضب الالمحدود، ويف نوازع الهيمنة التي ال تنتهي...

مهام بلغ ِعظم السيطرة ومكان نفوذها، يبقى الطمع حاكامً عىل النفوس البرشيّة؛ 

فلو سيطر اإلنسان عىل منظومة شمسيّة كاملة، فإنّه سيسعى ملنظومة أخرى، ولو سيطر 

عىل كوكٍب ما، فإنّه سيتطلّع إىل كوكٍب آخر. لقد ُخلِق اإلنسان عىل هذه الشاكلة، ال حّد 

لغضبه، وال لشهوته، وال ألنانيّته!

فقط هي الرتبية التي تسّد هذا النهم والجشع، فمن خاللها يصل اإلنسان إىل الغاية 

التي يُريدها من األشياء، من خاللها يصل إىل الكامل املطلق، الذي يبعث الطأمنينة يف 

نفسه، فتهدأ. وال سبيل إىل هذه الطأمنينة، طأمنينة القلوب، إاّل يف الوصول إىل الله.

إّن هذه  القلوب مطلقاً.  الله، وبغريه ال تهدأ  الوصول إىل  القلوب هي يف  فطأمنينة 
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النفس تتطلّع إىل الكامل املطلق، فيتيهون عن الكامل يف نهاية املطاف. إّن نفس اإلنسان 

تُريد الوصول إىل الكامل املطلق. والخطأ يقع يف تشخيص ما إذا كان هذا أو ذاك هو 

الكامل. يرى أحدهم الكامل يف العلم فيقتفي أثر العلم، ويرى آخر الكامل يف السلطة 

فيلهث خلفها. وكّل هؤالء الساعني يف الدنيا، إّنا يطلبون الكامل املطلق، وبعبارة أخرى 

الجميع يسَعون للقاء الله، ولكّنهم غري ملتفتني))).

سألنبياء أرباب سرتلبية وسرتعليم

العالَم مدرسة، معلّموها األنبياء واألوصياء، والله معلّمهم ومربّيهم؛ فقد اصطفاهم 

الله وعلّمهم وربّاهم لهذا الهدف، أال وهو تربية الناس كافّة وتعليمهم. فبعد أن تربَّوا 

وتعلَّموا األحكام اإللهيّة، أُِمروا برتبية البرش وتعليمهم.

ّمِّيِ َۧن رَُسوٗل 
ُ
ِي َبَعَث ِف ٱۡل جاء يف القرآن الكريم، متحّدثاً عن رسول الله P: ﴿ُهَو ٱلَّ

وراء  األساس  فالدافع  َوٱۡلِۡكَمَة﴾)))،  ٱۡلِكَتَٰب  َوُيَعّلُِمُهُم  َوُيَزّكِيِهۡم  َءاَيٰتِهِۦ  َعلَۡيِهۡم  َيۡتلُواْ  ّمِۡنُهۡم 
بني هؤالء  من  واجتباه  أرسله  -تعاىل-  فالله  والتعليم،  الرتبية  هو  اآلية  البعث يف هذه 

آياته عليهم،  يتلو  بالرتبية والتعليم اإللهيَّني، حتّى  األميّني والجهلة، والذين ال عهد لهم 

-تبارك وتعاىل-، يقوم برتبيتهم  الله  الرسول من  تلّقاها  التي  ومن خالل ذلك، وبالرتبية 

ويُزكّيهم ويُعلّمهم الكتاب والحكمة.

ِي﴾  ٱلَّ ﴿ُهَو  قوله  والتعلّم، ففي  والتعليم  الرتبية  أهّميّة  نكات كثرية حول  اآلية  ويف 

ِي  ٱلَّ ﴿ُهَو  نفسه  إىل  نسبه  حيث  وعظمته،  األمر  هذا  أهّميّة  مدى  عىل  واضحة  داللة 

العلوم  ببعض  ظاهراً  معرفتهم  رغم  أّميّون  أّميّون،  وهم  الناس،  بني  من  رسوالً  َبَعَث﴾ 
ِقبال تلك الرتبية اإللهيّة، التي تتحّقق لهم عىل  والصناعات، ولكّن العامل أجمع أّمّي يف 

.(((
R أيدي األنبياء

)))  اإلمام الخمينّي، روح الله املوسوّي، صحيفة اإلمام )تراث اإلمام الخمينّي)، مؤّسسة تنظيم ونرش تراث اإلمام الخمينّي 

}، الشؤون الدوليّة، ترجمة منري سعدي، ط1، 2009م، طهران - إيرن، ج12، ص504.

)))  سورة الجمعة، اآلية 2.

)))  اإلمام الخميني، صحيفة اإلمام، مصدر سابق، ج13، ص503.
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بيّنه الحّق فقط وأوحى به،  الذي  إّن الطريق الوحيد للرتبية والتعليم، هو الطريق 

وهو التهذيب املقرتن بالرتبية اإللهيّة، والتي يُرّب األنبياء الناس عليها. فهذا العلم الذي 

عرضه األنبياء عىل البرش، هو وحده طريق اإلنسان إىل الكامل املنشود، كام تُبنّي ذلك اآلية 

لَُمِٰت إَِل ٱنلُّورِۖ﴾))). ِيَن َءاَمُنواْ ُيۡرُِجُهم ّمَِن ٱلظُّ ُ َوِلُّ ٱلَّ القرآنيّة الكرمية: ﴿ٱللَّ

فالناس قسامن؛ قسم ترّب عىل أيدي األنبياء، فخرجوا من ظلامتهم وغيّهم ومشاكلهم، 

وِمالكاً  ميزاناً  تضع  فاآلية  الطاغوت.  أولياؤه  واآلخر  املطلق،  والكامل  النور  إىل  ودخلوا 

لإلميان، وتُفّصل بني مّدعي اإلميان وبني املؤمنني؛ فاملؤمن هو الذي خرج من الظلامت إىل 

النور، ومن جميع النقائص، وتجاوز جميع املوانع التي تقف يف طريق اإلنسان، وال يكون 

ذلك إاّل بالرتبية اإللهيّة، التي يتلّقاها من األنبياء الذين ربّاهم الله، فهذا هو املؤمن.

أّما مّدعو اإلميان -وهم كثريون يف ِقبال املؤمنني- فوليّهم الطاغوت، يُخرجهم من النور 

ويوصلهم إىل الظلامت. فاملؤمن الحقيقّي، معلّمه ووليّه الله، وذلك عرب الواسطة، وهي 

األنبياء؛ فالله خّصهم برتبيته، فإذا ما تربّينا عىل أيديهم، ونهلنا من معينهم وعلومهم، 

وعملنا بتعاليمهم، فإنّا سنسلك الرصاط املستقيم، ونهتدي إىل النور، نهتدي إىل الله، الذي 

هو النور والكامل املطلق))).

هدف سألنبياء صااعة سإلنسان وتفذيبه

إّن البعثة هي بعثة إلهيّة، ودافعها هو هداية جميع الخلق؛ فعلينا التوّجه إىل هذه 

َوُيَزّكِيِهۡم  َءاَيٰتِهِۦ  َعلَۡيِهۡم  ﴿َيۡتلُواْ  بقوله:  الله  بيّنه  الدافع وراءها، والذي  إىل  والتنبّه  الغاية، 

َوُيَعّلُِمُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة﴾)))، وعلينا االلتفات إىل عواقب مخالفة هذا الدافع.
األنانيّة،  بانتفاء  تكون  إّنا  التزكية  النفوس، وهذه  تزكية  البعثة هو  وراء  الدافع  إّن 

وانتهاء اإلنّيّة ولحاظ النفس، والقضاء عىل طلب الرئاسة، وزوال حّب الدنيا، ليحّل الله 

)))  سورة البقرة، اآلية 257.

)))  اإلمام الخميني، صحيفة اإلمام، مصدر سابق، ج13، ص503.

)))  سورة آل عمران، اآلية 164.
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-تبارك وتعاىل- وحبّه مكان الجميع. إّن الغاية من البعثة هي أن تحكم حكومة الله يف 

قلوب البرش، حتّى تحكم بالتّايل يف املجتمعات البرشيّة.

ذو  الحيوان  هذا  اإلنسان،  هذا  يفعل  ما  بقدر  فساداً  ويعيث  يفنت  موجود  من  ما 

القدمني. وما من حيوان يحتاج إىل الرتبية مبقدار ما يحتاج إليها. واألنبياء بأرسهم، من 

إنسان، هذا هو  الحيوان إىل  لتبديل هذا  P، جاؤوا  األكرم  الرسول  Q حتّى  آدم 

غرضهم، وهذا هو الهدف. جميع الكتب السامويّة، وأعظمها القرآن، أُنزلت لهذه الغاية، 

وهي إنقاذ هذا اإلنسان الذي وقع يف الظلامت، وغرق يف بحر الدنيا، اإلنسان األنايّن الذي 

يريدون نجاة هذا  األنبياء  إنّهم  يهّمه سوى نفسه وملّذاتها، وال يرى سواه موجوداً.  ال 

اإلنسان من الظلامت، وإيصاله إىل النور.

ال يتصّورّن أحٌد أّن الذي كان ميتلك نفساً فرعونيّة هو شخص واحد، أو عّدة أشخاص، 

بل إّن يف باطن كّل إنسان نفساً فرعونيّة، ما مل يخضع للرتبية اإلسالميّة، أو تربية املدارس 

التوحيديّة. وهذه النفس بدون الرتبية سوف تبقى يف باطنه، مضافاً إىل الشيطنة واألنانيّة.

إّن رشط تلبية الدعوة اإللهيّة إىل الضيافة هو انسالخ هذه القلوب عن الدنيا. وهذا 

ما اهتّم به أولياء الله، تهذيب النفس وانتزاع القلب ماّم سوى الله، والتوّجه الخالص إليه 

-سبحانه-. فكّل املفاسد يف العامل هي وليدة التوّجه إىل النفس يف ِقبال التوّجه إىل الله. 

وإّن الكامالت كلّها التي تحّققت لألنبياء واألولياء، إّنا كانت نتيجة انسالخ قلوبهم عاّم 

سواه -تعاىل-، واالرتباط به، وتتجىّل عالمات هذه األمور يف أعاملنا وسلوكنا))).

قوى سراهم ال حدوج رفا

لو فّكرنا بصورة صحيحة، والحظنا أحوال اإلنسان، نجد أنّه مهام كان قويّاً، ومهام حّقق 

من آماله وأمانيه، فإنّه ال يحصل حتّى عىل واحد من ألف من هذه اآلمال، بل إّن تحّققها 

وإّن  التزاحم،  دار  هو  العالَم  هذا  فإّن  العالَم؛  هذا  يف  مستحيل  أمر  هو  كامل  بشكل 

مواّده تتمرّد عىل اإلرادة، كام إّن ميولنا وأمنياتنا ال يحّدها حّد. مثالً، إّن القّوة الشهويّة 

)))  اإلمام الخميني، صحيفة اإلمام، مصدر سابق، ج17، ص493.
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يف اإلنسان تدفعه إىل التوّجه نحو النساء، حتّى ولو كانت بيده نساء مدينة كاملة، وإذا 

تراه يطلب ما ال ميلك،  أصبحت بالد بأكملها من نصيبه لسعى نحو بالد أخرى، ودامئاً 

فِمرَجُل الشهوة يبقى مشتعالً، وال يصل اإلنسان إىل أمنيته.

وكذا األمر بالنسبة إىل القّوة الغضبيّة؛ فإنّها قد ُخلقت يف اإلنسان بصورة، لو أنّه أصبح 

ميلك الرقاب بشكل مطلق يف مملكة ما، لذهب إىل مملكة أخرى مل يسيطر عليها بعد، بل 

إّن كّل ما يحصل عليه يزيد من هذه القّوة فيه.

كالسالطني  العالَم،  هذا  أهل  وحال  حاله  يراجع  أن  الحقيقة،  لهذه  منكر  كّل  وعىل 

وأصحاب املال والقّوة والجاه، وحينها سريى صدق هذا الكالم.

إذاً، فاإلنسان عاشق ملا ال ميلك، وملا ليس يف يده، وهذه الفطرة أثبتها املشايخ العظام 

وحكامء اإلسالم الكبار، وأثبتوا فيها الكثري من املعارف اإللهيّة.

مّدة سالستهاجة من سرقوى سرجسمانّية

يدوم  فكم  وأمانيه،  آماله  وحّقق  أهدافه،  إىل  وصل  قد  اإلنسان  هذا  أّن  فرضنا  لو 

استمتاعه بها واستفادته منها؟ وإىل متى تبقى قوى شبابه؟

فتتدّن  األعضاء؛  من  بالتاليش  القّوة  تبدأ  خريفه،  ويأيت  العمر،  ربيع  ينقيض  عندما 

حاّسة الذوق، ويضعف البرص والسمع، وكذا حاّسة اللمس وباقي الحواّس، وتُصبح اللّذات 

ناقصة بشكل عام، وبعضها يفنى، وتهجم األمراض املختلفة، فال تستطيع أجهزة الهضم 

لإلنسان سوى  يبقى  وال  بشكل سليم وصحيح،  تأدية عملها  والتنّفس  والدفع  والجذب 

أنّات التأّوه الباردة، والقلب اململوء باألمل والحرسة والندم.

فمّدة استفادة اإلنسان من هذه القوى الجسامنيّة، ال تتجاوز الثالثني أو األربعني عاماً 

بالنسبة إىل أقوياء البنية والساملني، وهي فرتة ما بعد فهم اإلنسان، ومتييزه الحسن من 

القبيح، إىل زمن تعطيل القوى أو نقصانها، هذا إن مل يصطدم باألمراض واملشاكل األخرى 

التي نراها يوميّاً، ونحن عنها غافلون.

وهنا، أفرتض صورة خياليّة، أفرتض عمراً معيّناً، مئة وخمسني عاماً مثالً، مع توافر جميع 



 جهاد النفس في فكر اإلمام الخمينّي }20
ً
دروس من األربعون حديثا

أسباب الشهوة والغضب والشيطنة، بحيث ال يعرتض هذا اإلنسان يشء غري مرغوب به، 

وال يحدث ما يخالف هدفه، مع هذه الفرضيّة، ماذا ستكون عاقبته بعد انقضاء هذه 

املّدة القصرية، والتي متّر مّر الرياح؟!

ووحدتكم؟  وفقركم  عجزكم  ليوم  الدامئة؟  لحياتكم  اللّذات  تلك  من  اّدخرتم  فامذا 

ألجل برزخكم وقيامتكم؟ ألجل لقائكم مبالئكة الله وأوليائه وأنبيائه؟ هل اّدخرتم سوى 

م لكم صورها يف الربزخ والقيامة، وهي الصورة التي  األعامل القبيحة املنكرة؟ والتي ستُقدَّ

ال يعلم حقيقتها إاّل الله -تبارك وتعاىل-؟

سرمسارعة في تفذيب سراهم

إّن الوهم والغضب والشهوة، من املمكن أن تكون من الجنود الرحامنيّة، وأن تؤّدي 

املمكن  ومن  العظام.  واألنبياء  السليم  للعقل  سلّمتها  إذا  وتوفيقه،  اإلنسان  سعادة  إىل 

أن تكون من الجنود الشيطانيّة إذا تركتها وشأنها، وأطلقت العنان للوهم يك يتحّكم يف 

القّوتني األخريني، الغضب والشهوة.

ومل يقل أحد من األنبياء العظام R برفض الشهوة والغضب والوهم بصورة مطلقة، 

وال يوجد داٍع إىل الله يقول بأّن الشهوة مُيكن أن تُقتل بصورة عاّمة، وأن تخمد نار أوار 

الغضب بصورة كاملة، وأن يرُتك تدبري الوهم، بل قالوا بوجوب السيطرة والتحّكم بها يك 

تؤّدي واجبها يف ظّل ميزان العقل والدستور اإللهّي، ألّن كّل واحدة من هذه القوى تُريد 

أن تُنجز عملها وتنال غايتها، ولو استلزم ذلك الفساد والفوىض.

فمثالً، النفس البهيميّة املنغمسة يف الشهوة الجامحة التي مزّقت عنان هذه النفس، 

تريد أن تُحّقق هدفها ومقصودها، ولو تّم ذلك من خالل الزنا باملحصنات، ويف الكعبة، 

والعياذ بالله!

والنفس الغضوب، تُريد أن تُنجز ما تُريد، حتّى لو استلزم ذلك قتل األنبياء واألولياء!

والنفس ذات الوهم الشيطايّن تُريد أن تؤّدي عملها، ولو استلزم ذلك فساد األرض مبا 

فيها.
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لقد جاء األنبياء وأتَوا بقوانني وكتب سامويّة، من أجل الحيلولة دون اإلطالق واإلفراط 

يف الطبائع، ومن أجل إخضاع النفس اإلنسانيّة لقانون العقل والرشع، وترويضها وتأديبها. 

فإن كيّفت النفس ملكاتها وفق القوانني اإللهيّة واملعايري العقليّة، فهي سعيدة آمنة، ومن 

أهل النجاة، وإاّل فليستعذ اإلنسان بالله من ذلك الشقاء وسوء التوفيق، ومن الظلامت 

الربزخ  يف  اإلنسان  تُصاحب  التي  واملذهلة  املرعبة  الصور  تلك  ومنها  املقبلة،  والشدائد 

والقيامة وجهّنم، والتي كانت نتيجة امللكات واألخالق الفاسدة التي الزمته.
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سرمهاهيم سرلئيسة

)- إنَّ غضب اإلنسان وشهوته وأنانيّته، غري محدودة. وتربية النفس وتهذيبها يسّدان هذا 

النهم والجشع، ويضعانها يف ميزان العقل لتؤّدي واجبها، وتصل باإلنسان إىل الكامل 

املطلق.

)- إنَّ النفس تتطلّع دامئاً إىل الكامل املطلق، لكّن الخطأ يقع يف تشخيص هذا الكامل؛ 

فجميع الساعني إىل الدنيا هم يسَعون للقاء الله، ولكن دون التفات.

)- إنَّ الله -عّز وجّل- اصطفى األنبياء وعلّمهم وربّاهم، بهدف تربية الناس وتعليمهم. 

فبعد أن تربَّوا وتعلَّموا األحكام اإللهيّة أُِمروا برتبية البرش وتعليمهم.

النقائص، وتجاوز جميع  النور، ومن جميع  4- املؤمن هو الذي خرج من الظلامت إىل 

املوانع التي تقف يف طريق اإلنسان؛ وذلك من خالل الرتبية اإللهيّة، التي يتلّقاها من 

األنبياء الذين ربّاهم الله -عّز وجّل-.

5- إّن الغاية من البعثة هي تزكية النفوس، وأن تحكم حكومة الله يف قلوب البرش حتّى 

تحكم بالتّايل يف املجتمعات البرشيّة.

6- إّن يف باطن كّل إنسان نفساً فرعونيّة، ما مل يخضع للرتبية اإلسالميّة، أو تربية املدارس 

الشيطنة  إىل  مضافاً  باطنه،  يف  تبقى  سوف  الرتبية  بدون  النفس  وهذه  التوحيديّة، 

واألنانيّة.

7- إنَّ املفاسد يف العالَم كلّها هي وليدة التوّجه إىل النفس يف ِقبال التوّجه إىل الله. وإّن 

كّل الكامالت التي تحّققت لألنبياء واألولياء، إّنا كانت نتيجة انسالخ قلوبهم عاّم سواه 

- تعاىل-، واالرتباط به، وتتجىّل عالمات هذه األمور يف أعاملنا وسلوكنا.

8- قوى النفس اإلنسانيّة وميولها وأمنياتها ال حدَّ لها، وال ميكن إشباعها وتحقيقها بشكل 

كامل يف عامل الدنيا. وعىل فرض تحقيقها، فإنَّ مدى االستفادة من القوى الجسامنيّة 

هو أمٌر محدود.



23مكانة دفاج سراهم

9- إّن قوى الوهم والغضب والشهوة، من املمكن أن تكون من الجنود الرحامنيّة، وأن 

تؤّدي إىل سعادة اإلنسان وتوفيقه، إذا سلّمتها للعقل السليم واألنبياء العظام. ومن 

املمكن أن تكون من الجنود الشيطانيّة إذا تركتها وشأنها، وأطلقت العنان للوهم يك 

يتحّكم يف القّوتني األخريني، الغضب والشهوة.

يف  واإلفراط  اإلطالق  دون  الحيلولة  أجل  من  سامويّة،  وكتب  بقوانني  األنبياء  جاء   -(0

الطبائع، ومن أجل إخضاع النفس اإلنسانيّة لقانون العقل والرشع، وترويضها وتأديبها.





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

مراتب جهاد النفس

يتعرّف إىل حقيقة النفس اإلنسانيّة ومراتبها. . 1

يعّدد قوى النفس الظاهريّة والباطنيّة. . 2

يرشح جهاد النفس يف مرتبة الظاهر والباطن. . 3

الدرس الثاني





حديث في دفاج سراهم

عن اإلمام الصادق Q أّن رسول الله P بعث رسيّة)))، فلامّ رجعوا قال: »مرحباً 

بقوم قَضوا الجهاد األصغر، وبقي عليهم الجهاد األكرب، فقيل: يا رسول الله، وما الجهاد 

األكرب؟ قال P: جهاد النفس«))).

حقيقة سراهم سإلنسانّية وملستبفا

اإلنسان أعجوبة، وله نشأتان وعاملان:

)- نشأة ظاهريّة ملكيّة دنيويّة، وهي بدنه.

)- ونشأة باطنيّة غيبيّة ملكوتيّة، وهي من عامل آخر.

موها بصورة  ولنفس اإلنسان -وهي من عامل الغيب وامللكوت- مقامات ودرجات، قسَّ

عاّمة إىل سبعة أقسام حيناً، وإىل أربعة أقسام حيناً آخر، وحيناً إىل ثالثة أقسام، وحيناً 

إىل قسمني.

ولكلٍّ من املقامات والدرجات جنود رحامنيّة وعقالنيّة تجذب النفس نحو امللكوت 

امللكوت  نحو  النفس  تجذب  وجهالنيّة  شيطانيّة  وجنود  السعادة،  إىل  وتدعوها  األعىل 

السفيّل وتدعوها للشقاء.

ودامئاً هناك جدال ونزاع بني هذين املعسكرين، واإلنسان هو ساحة حربهام.

)))  الرسيّة: قطعة من الجيش، ويُقال خري الرسايا أربعمئة رجل.

)))  الكليني، الشيخ محّمد بن يعقوب، الكايف، تحقيق عيل أكرب الغفاري، دار الكتب اإلسالميّة، إيران - طهران، 1363هـ.ش، 

ط5، ج5، ص17.
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فإذا تغلّبت جنود الرحمن، كان اإلنسان من أهل الصالة والرحمة، وانخرط يف سلك 

املالئكة، وُحرِش يف زمرة األنبياء واألولياء والصالحني.

وأّما إذا تغلّب جند الشيطان ومعسكر الجهل، كان اإلنسان من أهل الشقاء والغضب، 

وُحرِش يف زمرة الشياطني والكّفار واملحرومني.

دفاج سراهم في ملتبة سرظاهل

إّن مقام النفس األّول ومنزلها األسفل، هو منزل املُلك والظاهر وعاملها. ويف هذا املقام 

الحياة  الظاهرّي، ومتنحه  والهيكل  املاّدّي  الجسد  الغيبيّة يف هذا  واألنوار  األشّعة  تتألّق 

العرضيّة، وتجّهز فيه الجيوش، فيكون ميدان املعركة هو هذا الجسد نفسه، وجنوده هي 

القوى الظاهريّة التي ُوجدت يف األقاليم السبعة، وهي:

)- األذن.

)- العني.

)- اللسان.

4- البطن.

5- الفرج.

6- اليد.

7- الرجل.

وجميع هذه القوى املتوزّعة يف تلك األقاليم السبعة هي تحت ترصّف النفس يف مقام 

الوهم.

فالوهم سلطان جميع القوى الظاهريّة والباطنيّة للنفس. فإذا تحّكم الوهم يف تلك 

القوى، سواء بذاته أو بتدّخل الشيطان، جعلها جنوداً للشيطان.

وبذلك تصبح هذه اململكة تحت سلطان الشيطان، وتضمحّل عندها جنود الرحامن 

والعقل، وتنهزم وتخرج من نشأة املُلك وعامل اإلنسان وتُهاجر عنه، وتغدو هذه اململكة 

خاّصة بالشيطان.
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وأّما إذا خضع الوهم لحكم العقل والرشع، وكانت حركاته وسكناته مقيّدة بالنظام 

والعقل والرشع، فستكون هذه اململكة روحانيّة وعقالنيّة، ولن يجد الشيطان وجنوده 

محّط قدم لهم فيها.

إذاً، فجهاد النفس -وهو الجهاد األكرب الذي يعلو عىل القتل يف سبيل الله- هو يف هذا 

املقام، عبارة عن انتصار اإلنسان عىل قواه الظاهريّة، وجعلها تأمتر بأمر الخالق، وتطهري 

اململكة من دنس وجود قوى الشيطان وجنوده.

دفاج سراهم في ملتبة سرباطن

إّن للنفس اإلنسانيّة عاملاً ومقاماً آخر، هو مملكتها الباطنيّة ونشأتها امللكوتيّة، وفيها 

النفس أكرث وأهّم ماّم يف مملكة الظاهر، والرصاع والنزاع فيها بني الجنود  تكون جنود 

الرحامنيّة والشيطانيّة أعظم، واالنتصار فيها أشّد وأهّم، بل إّن كّل ما يف مملكة الظاهر 

قد تنزّل من الباطن وظهر يف عامل املُلك.

وإذا تغلّب أيٌّ من الجند الرحاميّن أو الشيطايّن يف مملكة الباطن، تغلّب أيضاً يف هذه 

اململكة الظاهريّة.

وجهاد النفس يف هذا املقام مهمٌّ للغاية عند املشايخ العظام من أهل السلوك واألخالق، 

بل ومُيكن اعتبار هذا املقام منبع جميع السعادات والتعاسات، والدرجات والدركات.

سرقوى سرباطاّية رلاهم وصورها

إّن الله -تبارك وتعاىل- قد خلق بيد قدرته وحكمته يف عامل الغيب وباطن النفس قوًى 

لها منافع ال تُحىص. ومورد بحثنا هنا هو ما يتعلّق بهذه القوى الثالث، وهي:

)- القّوة الوهميّة.

)- القّوة الغضبيّة.

)- القّوة الشهوانيّة.

ولكّل واحدة من هذه القوى منافع كثرية، ألجل الحفاظ عىل اإلنسانيّة وأعامل الدنيا 

واآلخرة، كام ذكر ذلك العلامء.
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والذي يلزم أن أُنبّه عليه يف هذا املقام، هو أّن هذه القوى الثالث هي منبع جميع 

امللكات الحسنة والسيّئة، وأصل جميع الصور الغيبيّة امللكوتيّة.

وتفصيل هذا اإلجامل، هو أّن اإلنسان كام أّن له يف هذه الدنيا صورة ملكيّة دنيويّة، 

خلقها الله -تبارك وتعاىل- عىل كامل الُحسن والجامل والرتكيب البديع، واملتحرّية إزاءها 

عقول جميع الفالسفة والعظامء، والتي مل يستطع علم معرفة األعضاء والترشيح حتّى 

اآلن أن يتعرّف إىل حالها بصورة صحيحة، وقد ميّز الله -تعاىل- هذا اإلنسان عن جميع 

املخلوقات بحسن التقويم وجودة جامل املنظر، كذلك فإّن لإلنسان صورة وهيئة وشكالً 

ملكوتيّاً غيبيّاً، وهذه الصورة تابعة مللكات النفس والخلقة الباطنيّة.

سستقامة سرباطن في سردنيا شلط رالستقامة في سآلخلة

ويف عامل ما بعد املوت، سواء يف الربزخ أو القيامة، إذا كانت خلقة اإلنسان يف الباطن 

والرسيرة إنسانيّة، كانت الصورة امللكوتيّة له صورة إنسانيّة أيضاً؛ وأّما إذا مل تكن ملكاته))) 

ملكات إنسانيّة، فصورته يف عامل ما بعد املوت تكون غري إنسانيّة أيضاً، وهي تابعة لتلك 

الرسيرة وامللكة.

الباطن  مملكة  حكم  وأصبح  والبهيميّة،  الشهوة  ملكة  باطنه  عىل  غلبت  إذا  فمثالً، 

حكم البهيميّة، كانت صورة اإلنسان امللكوتيّة عىل صورة إحدى البهائم التي تتالءم وذلك 

الخلق.

وإذا غلبت عىل باطنه ورسيرته ملكة الغضب والسبعيّة، وكان حكم مملكة الباطن 

والرسيرة حكامً سبعيّاً، كانت صورته الغيبيّة امللكوتيّة صورة أحد السباع والبهائم أيضاً.

وإذا أصبح الوهم والشيطنة هام امللكة، وأصبح للباطن والرسيرة ملكات شيطانيّة، 

أحد  صورة  عىل  امللكوتيّة  الغيبيّة  صورته  صارت  والغيبة،  والنميمة  والتزوير  كالخداع 

الشياطني، مبا يتناسب وتلك الصورة.

ومن املمكن أحياناً أن ترتكّب الصور امللكوتيّة من ملكتني أو عّدة ملكات، ويف هذه 

)))  امللكات: الصفات أو األخالق.
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الحالة ال تكون عىل صورة أيٍّ من الحيوانات، بل تتشّكل له صورة غريبة، هذه الصورة 

بهيئتها املرعبة املدهشة والسيّئة املخيفة لن يكون لها مثيل يف هذا العالَم.

يُنقل عن رسول الله P أّن بعض الناس يُحرشون يوم القيامة عىل صورة تكون أسوأ 

من صور القردة)))، بل وقد تكون لشخص واحد عّدة صور يف ذلك العامل؛ ألّن ذلك العالَم 

ليس كهذا العالَم، حيث ال مُيكن ألّي يشء أن يتقبّل أكرث من صورة واحدة له، وهذا األمر 

يُطابق الربهان وثابت يف محلّه أيضاً.

واعلم أّن املعيار لهذه الصور املختلفة، هو وقت خروج الروح من هذا الجسد، وظهور 

مملكة الربزخ، واستيالء سلطان اآلخرة، الذي أّوله يف الربزخ عند خروج الروح من الجسد، 

فبأيّة ملكة يخرج بها من الدنيا، تتشّكل عىل ضوئها صورته األخرويّة، وتراه العني امللكوتيّة 

يف الربزخ، وهو نفسه أيضاً عندما يفتح عينيه يف برزخه، ينظر إىل نفسه بالصورة التي هو 

عليها، هذا إذا كان لديه برص.

وليس من املحتّم أن تكون صورة اإلنسان يف ذلك العامل عىل نفس تلك الصورة التي 

كان عليها يف هذه الدنيا.

ُكنُت  َوقَۡد  ۡعَمٰ 
َ
أ تَِنٓ  َحَشۡ لَِم  َرّبِ  ﴿قَاَل  بعض:  لسان  وتعاىل- عىل  -سبحانه  الله  يقول 

بَِصرٗيا﴾))).
.(((﴾ َتۡتَك َءاَيُٰتَنا فَنَِسيَتَهاۖ َوَكَذٰلَِك ٱۡلَۡوَم تُنَسٰ

َ
فيأتيه الجواب من الله -تعاىل-: ﴿قَاَل َكَذٰلَِك أ

نصيحة

فيا أيّها املسكني، قد كانت لديك عني ملكيّة ظاهرة، وهي البرص، ولكّنك يف باطنك 

وملكوتك كُنَت أعمى، وقد أدركَت اآلن هذا األمر، وإالّ فإنّك كُنَت أعمى منذ البداية، 

حيث مل تكن لديك عني البصرية الباطنيّة التي تُرى بها آيات الله.

اسالمي،  انجمن  انتشارات  اآليات، مقّدمة وتصحيح محّمد خواجوي،  إبراهيم، أرسار  بن  الشيخ محّمد  املتألّهني،  )))  صدر 

1402هـ، ال.ط، ص152.
)))  سورة طه، اآلية 125.

)))  سورة طه، اآلية 126.
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)الظاهرّي).  املليّك  الرتكيب  يف  جميلة  وصورة  متناسقة  قامة  ذو  أنت  املسكني،  أيّها 

تكون  يك  الباطنيّة  االستقامة  تُحرز  أن  عليك  هذا.  غري  والباطن  امللكوت  معيار  ولكن 

مستقيم القامة يف يوم القيامة.

يجب أن تكون روحك روحاً إنسانيّة، يك تكون صورتك يف عامل الربزخ صورة إنسانيّة...

أنت تظّن أّن عامل الغيب والباطن، وهو عامل كشف الرسائر وظهور امللكات، مثل عامل 

الظاهر والدنيا، حيث مُيكن أن يقع الخلط واالشتباه...

إّن عينيك وأذنيك ويديك ورجليك وسائر أعضاء جسدك جميعها، ستشهد عليك مبا 

فعلَت، بألسنة ملكوتيّة، بل وبعضها بصورة ملكوتيّة.

أيّها العزيز، افتح سمع قلبك، وشّد حزام الهّمة عىل وسطك، وارحم حال مسكنتك، 

آدميّة،  بصورة  العالَم  تخرج من هذا  وأن  إنساناً،  نفسك  من  تجعل  أن  تستطيع  لعلّك 

لتكون عندها من أهل الفالح والسعادة.

وحذاِر من أن تتصّور أّن كّل ما تقّدم هو موعظة وخطابة؛ فهذا كلّه نتاج أدلّة فلسفيّة 

توّصل إليها الحكامء العظام، وكْشٌف انكشف ألصحاب الرياضيات، وإخبار عن الصادقني 

.R واملعصومني
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سرمهاهيم سرلئيسة

)- إنَّ اإلنسان له نشأتان: نشأة ظاهريّة دنيويّة، وهي بدنه، ونشأة باطنيّة غيبيّة، وهي 

من عامل آخر.

رحامنيّة  جنود  والدرجات  املقامات  من  ولكلٍّ  ودرجات،  مقامات  اإلنسانيّة  للنفس   -(

كان  الرحمن  جنود  تغلّبت  فإذا  بينهام،  دائٌم  ونزاع  وهناك جدال  شيطانيّة.  وجنود 

اإلنسان من أهل الصالة والرحمة وُحرِش يف زمرة األنبياء واألولياء والصالحني؛ وأّما إذا 

تغلّب جند الشيطان، كان اإلنسان من أهل الشقاء والغضب، وحرش يف زمرة الشياطني 

والكّفار واملحرومني.

)- إّن مقام النفس األّول ومنزلها األسفل، هو منزل امللك والظاهر، هو ذاك الجسد املاّدّي، 

األقاليم  يف  ُوجدت  التي  الظاهريّة  القوى  هي  وجنوده  املعركة  ميدان  يكون  حيث 

السبعة، وهي: 

تحت  هي  القوى  هذه  وجميع  الرجل.  اليد،  الفرج،  البطن،  اللسان،  العني،  األذن، 

ترصّف النفس يف مقام الوهم، فإذا تحّكم الوهم يف تلك القوى دون تدّخل العقل تصبح 

ا إذا خضع الوهم لحكم العقل والرشع فستكون هذه اململكة  مملكة النفس شيطانيّة؛ أمَّ

روحانيّة وعقالنيّة.

4- إنَّ جهاد النفس يف مقام الظاهر هو عبارة عن انتصار اإلنسان عىل قواه الظاهريّة، 

وجعلها تأمتر بأمر الخالق -عّز وجّل-.

5- إّن الله -تبارك وتعاىل- خلق يف باطن النفس قوًى ثالث، وهي: القّوة الوهميّة، القّوة 

الغضبيّة، القّوة الشهوانيّة، ولكّل واحدة من هذه القوى منافع كثرية، ألجل الحفاظ 

والسيئة،  الحسنة  امللكات  جميع  منبع  وهي  واآلخرة،  الدنيا  وأعامل  اإلنسانيّة  عىل 

وأصل جميع الصور الغيبيّة امللكوتيّة.

له  امللكوتيّة  الصورة  كانت  إنسانيّة،  والرسيرة  الباطن  يف  اإلنسان  خلقة  كانت  إذا   -6
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إنسانيّة،  إذا مل تكن ملكاته ملكات  أيضاً؛ وأّما  إنسانيّة  يف عامل ما بعد املوت صورة 

لهذه  فاملعيار  وامللكة؛  الرسيرة  لتلك  تابعة  وهي  أيضاً،  إنسانيّة  غري  تكون  فصورته 

الصور املختلفة، هو وقت خروج الروح من هذا الجسد، فبأيّة ملكة يخرج بها من 

الدنيا، تتشّكل عىل ضوئها صورته األخرويّة.



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

وسهلة  . 1 يسرية  العذاب  أشكال  جميع  أنَّ  يدرك 

مقابل عذاب اآلخرة.

يرشح ماهيّات جهّنم. . 2

يبنيِّ أهّميّة التدبّر والتفّكر يف الكتاب والسّنة. . 3

 عاقبة السوء  

)التخّلف عن جهاد النفس(

الدرس الثالث





سراار وسرعذسب سألريم

يجب عىل اإلنسان االلتفات إىل نفسه كثرياً يف هذا الجهاد. فمن املمكن -ال سمح الله- 

أن تُسفر هزمية الجنود الرحامنيّة يف مملكة الباطن وتركها خالية للغاصبني واملحتلنّي من 

جنود الشيطان، عن الهالك الدائم لإلنسان بالصورة التي يستحيل معها تاليف الخسارة، وال 

تشمله شفاعة الشافعني، وينظر إليه أرحم الراحمني أيضاً بعني الغضب والسخط - نعوذ 

بالله من ذلك، بل ويُصبح شفعاؤه خصامءه، وويٌل ملن كان شفيُعه خصُمه.

ويعلم الله أّي عذاب وظلامت وشدائد وتعاسات تيل الغضب اإللهّي، وتعقب معاداة 

أولياء الله، حيث تكون نريان جهّنم كلّها والزقّوم واألفاعي والعقارب ال يشء أمام هزمية 

التي ترتتّب عليها عقوبات تفوق جميع نريان  الشيطان،  ِقبل جنود  الرحامن من  جنود 

جهّنم والزقّوم واألفاعي -والعياذ بالله من أن يُصّب عىل رؤوسنا نحن الضعفاء واملساكني 

ذلك العذاب الذي يُخرب عنه الحكامء والعرفاء وأهل الرياضة والسلوك-.

فإّن جميع أشكال العذاب التي تتصّورونها، يسرية وسهلة يف مقابله. وجميع النريان 

التي سمعتم بها، جّنة ورحمة يف قباله، وبالنسبة إىل ذلك العذاب. إّن وصف النار والجّنة 

اللتني  بنار األعامل وجّنتها  يتعلّق غالباً  األنبياء واألولياء،  الله وأحاديث  الوارد يف كتاب 

أُعّدتا لألعامل السيّئة والصالحة.

وهناك إشارة خفيّة أيضاً إىل جّنة األخالق ونارها، وأهّميّتها أكرب، وأحياناً يُشار إىل جّنة 

اللقاء ونار الفراق، وهذا أهّم من الجميع، ولكّنها إشارات محجوبة عّنا ولها أهلها، وأنا 

وأنت لسنا من أهلها، ولكن من األجدر بنا أن ال نكون منكرين لها. وليكن لدينا إميان 
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بكّل ما قاله الله -تعاىل- وأولياؤه؛ إذ إّن يف هذا اإلميان اإلجاميل نفعاً لنا. ومن املمكن أن 

يكون لإلنكار والرفض، الصادرين عن غري علم وفهم، أرضار كبرية جّداً علينا.

وهذه الدنيا ليست بعامل االلتفات لتلك األرضار، فمثالً: عند سامعك الحكيم الفاليّن أو 

العارف الفاليّن أو املرتاض الفاليّن، يقول شيئاً ال يتالءم وذوقك الخاّص، فال تحكم عليه فوراً 

بالبطالن والوهم، فقد يكون لذلك القول أصل يف الكتاب والسّنة، ولكّن عقلك مل يطّلع 

عليه بعد. فام قالوه بشأن جّنة األخالق وامللكات، وجهّنم األخالق والدركات، مصيبة ال 

يطيق العقل حتّى سامعها.

م سألعمال سرسّيئة
ّ
دفا

جهّنم  هي  به،  سمعت  ماّم  وغريها،  والقيامة  القرب  وعذاب  جهّنم  نريان  جميع  إّن 

اۗ﴾))). أعاملك التي تراها هناك، كام يقول الله -تعاىل-: ﴿َووََجُدواْ َما َعِملُواْ َحاِضٗ

لقد أكلت مال اليتيم وتلّذذت بذلك، ولكّن الله وحده يعلم ما هي صورة هذا العمل 

يف ذلك العامل، والتي سرتاها يف جهّنم، وما هي الذلّة التي ستكون من نصيبك هناك. الله 

ذلك  لهم يف  وظلمك  الناس  مع  السيّئ  تعاملك  بسبب  ينتظرك  عذاب شديد  أّي  يعلم 

العالَم! ستفهم أّي عذاب قد أعددت لنفسك بنفسك، عندما اغتبت؛ فإّن الصورة امللكوتيّة 

لهذا العمل قد أُعّدت لك، وسرتِد عليك وتُحرش معها، وستذوق عذابها، وهذه هي جهّنم 

األعامل. وهي سهلة ويسرية باملقارنة مع جهّنم األخالق الفاسدة والعقائد الباطلة.

م سألخالق سرهاسدة
ّ
دفا

أّما الذين زرعوا يف نفوسهم امللكة الفاسدة والرذيلة السيّئة الباطلة، كالطمع والحرص 

والجدال والرشَه وحّب املال والجاه والدنيا وباقي امللكات، فلهم جهّنم ال مُيكن تصّورها، 

وال مُيكن أن تخطر صورتها عىل قلبي وقلبك، فالنار تظهر من باطن النفس ذاتها، وأهل 

جهّنم أنفسهم يفّرون رعباً من عذاب أولئك.

)))  سورة الكهف، اآلية 49.
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ويف بعض الروايات املوثوقة أّن هناك يف جهّنم وادياً للمتكرّبين، يُقال له: »سقر«، وقد 

شكا الوادي إىل الله -تعاىل- من شّدة الحرارة، وطلب منه -سبحانه- أن يأذن له بالتنّفس، 

وبعد أن أِذن له تنّفس، فأحرق سقر جهّنم))).

وأحياناً تُصبح هذه امللكات سبباً يف أن يخلَّد اإلنسان يف جهّنم؛ ألنّها تسلبه اإلميان، 

كالحسد الذي ورد يف رواياتنا، فعن أب عبد الله Q أنّه قال: »إّن الحسد يأكل اإلميان، 

كم تأكل النار الحطب«))).

لدين  إهالكاً  أكرث  أنّها  الصحيحة  الروايات  ورد يف  الذي  واملال  والجاه  الدنيا  وكحّب 

املؤمن من ذئبني أُطلقا عىل قطيع بال راع، فوقف أحدهام يف أّول القطيع والثاين يف آخره...

فعن اإلمام الصادق Q أنّه قال: »ما ذئبان ضاريان يف غنم قد فارقها ُرعاؤها، 

أحدهم يف أّولها واآلخر يف آخرها، بأفسد فيها من حّب املال والرشف يف دين املسلم«))).

م سرعقائد سرباطلة
ّ
دفا

نسأل الله أن ال تؤول عاقبة املعايص إىل امللكات واألخالق الظلامنيّة القبيحة، والتي 

تؤول إىل فقدان اإلميان وموت اإلنسان كافراً؛ ألّن جهّنم الكافر وجهّنم العقائد الباطلة 

امللكات  الجهّنمني، جهّنم األعامل وجهّنم  وظلمة من ذينك  أشّد بدرجات وأكرث إحراقاً 

الفاسدة.

أيّها العزيز، لقد ثبت يف العلوم العالية)4) أّن درجات الشّدة غري محدودة، فمهام تصّورت 

ومهام تصّورت العقول بأرسها شّدة العذاب، فوجود عذاب أشّد أمر ممكن أيضاً. وأنت 

إذا مل تَر برهان الحكامء، ومل تُصّدق كشف أهل الرياضات، ولكّنك -بحمد الله- مؤمن 

تُصّدق األنبياء R، وتُقّر بصّحة األخبار الواردة عنهم يف الكتب املعتربة التي يقبلها 

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص310.

)))  املصدر نفسه، ج2، ص306.

)))  املصدر نفسه، ج2، ص315.

العلميّة، راجع: صدر املتألّهني، محّمد بن إبراهيم،  )4)  لقد بنّي هذه الحقيقة صدر املتألّهني وغريه من الحكامء يف كتبهم 

الحكمة املتعالية يف األسفار العقليّة األربعة، بريوت - لبنان، دار إحياء الرتاث العرب، 1981م، ط3، ج1، ص45، 65، 69.
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.R  جميع علامء اإلماميّة، وتُقّر بصحة األدعية واملناجاة الواردة عن األمئّة املعصومني

سيّد  مناجاة  ورأيت   ،Q املؤمنني  أمري  املتّقني  موىل  مناجاة  رأيت  الذي  أنت 

الساجدين Q يف دعاء أب حمزة الثاميل...

فتأّمل قليالً يف مضمونها، وفّكر قليالً يف محتواها، ومتّعن قليالً يف فقراتها، فليس رضورياً 

أن تقرأ دعاء طويالً دفعة واحدة وبرسعة دون تفّكر يف معانيه.

أنا وأنت ليس لدينا حال سيّد الساجدين Q يك نقرأ تلك األدعية املفّصلة بشوق 

وإقبال، اقرأ يف الليلة ربع ذلك أو ثلثه، وفكِّر يف فقراته، لعلّك تُصبح صاحب شوق وإقبال 

وتوّجه.

وفوق ذلك كلّه فّكر قليالً يف القرآن، وانظر أّي عذاب وعد به الحّق -تعاىل-، بحيث 

إّن أهل جهّنم يطلبون من امللك املوكّل بجهّنم أن ينتزع منهم أرواحهم، ولكن هيهات 

فال مجال للموت!

ِ ِإَون ُكنُت لَِمَن  ٰ َما فَرَّطُت ِف َجۢنِب ٱللَّ َتٰ َعَ ن َتُقوَل َنۡفٞس َيَٰحۡسَ
َ
انظر إىل قوله تعاىل: ﴿أ

ِٰخرِيَن﴾))). ٱلسَّ
فأيّة حرسة هذه التي يذكرها الله -تعاىل- بتلك العظمة وبهذا التعبري؟! تدبّر يف هذه 

اآلية القرآنيّة الرشيفة، وال متّر عليها دون تأّمل.

ۡرَضَعۡت َوتََضُع ُكُّ َذاِت َحٍۡل َحۡلََها 
َ
آ أ وتدبّر أيضاً يف آية: ﴿يَۡوَم تََرۡوَنَها تَۡذَهُل ُكُّ ُمۡرِضَعٍة َعمَّ

ِ َشِديٞد﴾))). َوتََرى ٱنلَّاَس ُسَكَٰرٰى َوَما ُهم بُِسَكَٰرٰى َوَلِٰكنَّ َعَذاَب ٱللَّ
حّقاً فّكر يا عزيزي! القرآن ليس بكتاب قّصة، وال مبامزح ألحد، انظر ما يقول... أّي 

عذاب هذا الذي يصفه الله -تبارك وتعاىل-؟ وهو العظيم الذي ال حّد وال حرص لعظمته 

وال انتهاء لعزّته وسلطانه، فيقول بأنّه شديد وعظيم...، فامذا وكيف سيكون؟!

الله وحده هو العالِم، ألّن عقيل وعقلك وعقول جميع البرش عاجزة عن تصّوره. ولو 

قضيّة  أّن  لفهمت  فيها،  وتأّملت  وآثارهم،  والطهارة  العصمة  بيت  أهل  أخبار  راجعت 

)))  سورة الزمر، اآلية 56.

)))  سورة الحّج، اآلية 2.
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عذاب ذلك العالَم، هي غري أنواع العذاب التي فّكرت فيها، وقياس عذاب ذلك العالَم 

بعذاب هذا العالَم، قياس باطل وخاطئ.

هذا  أّن  مع  املصيبة،  وعظمة  األمر  ماهيّة  تعرف  ليك  رشيفاً،  حديثاً  لك  أنقل  وهنا 

الحديث يتعلّق بجهّنم األعامل، وهي أخّف من جميع النريان، عن موالنا اإلمام الصادق 

Q قال: »بينا رسول الله P ذات يوم قاعٌد، إذ أتاه جربائيل وهو كئيب حزين 

متغّي اللون، فقال رسول الله P: يا جربائيل، ما يل أراك كئيباً حزيناً؟

فقال: يا محمد، فكيف ال أكون كذلك؟! وإّنا وضعت منافُخ جهّنم اليوم.

فقال رسول الله P: وما منافخ جهّنم يا جربائيل؟

فقال: إّن الله -تعاىل- أمر بالنار، فأوقد عليها ألف عام حّتى احمرّت، ثّم أمر بها فأوقد 

سوداء  وهي  اسوّدت،  حّتى  عام  ألف  عليها  فأوقد  أمر  ثّم  ابيّضت،  حّتى  عام  ألف  عليها 

مظلمة. فلو أّن حلقة من السلسلة التي طولها سبعون ذراعاً وِضعت عىل الدنيا، لذابت الدنيا 

من حرِّها، ولو أّن قطرة من الزّقوم والرضيع ُقطرت يف رشاب أهل الدنيا، ملاتوا من نتنها.

قال: فبىك رسول الله P وبىك جربائيل، فبعث الله إليهم ملكاً، فقال: »إّن ربّكم 

بكم عليه«))). يُقرئكم السالم، ويقول: إّن أمنتكم من أن تُذنبا ذنباً أُعذِّ

نصيحة

األليم  والعذاب  جهّنم  ووجود  كثرية،  الرشيف  الحديث  هذا  أمثال  إّن  العزيز،  أيّها 

من رضوريّات جميع األديان، ومن الرباهني الواضحة، وقد رأى ناذج لها يف هذا العالَم 

أصحاب املكاشفة وأرباب القلوب.

ففّكر وتدبّر يف مضمون هذا الحديث القاصم للظهر، فإذا احتملت صّحته، أال ينبغي 

لك أن تهيم يف الصحارى، كمن أصابه املّس)))؟! ماذا حدث لنا ليك نبقى إىل هذا الحّد يف 

نوم الغفلة والجهالة؟!

)))  الفيض الكاشايّن، محمد بن املرتىض، علم اليقني، املحقق محسن بيدارفر، النارش منشورات بيدار، مطبعة أمري- قم، إيران 

ـ قم، 1418هـ، ط1، ج2، ص1259.

)))  املّس: الجنون.
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الله؟! يف  P وجربائيل، مالئكة أعطتنا األمان من عذاب  الله  أنزلت علينا، كرسول 

حني أّن رسول الله P، وأولياء الله مل يقّر لهم قرار إىل آخر أعامرهم من خوف الله، وما 

كان لهم نوم وال طعام.

عيّل بن الحسني، وهو إمام معصوم، يقطّع القلوب بنحيبه وترّضعه ومناجاته وعجزه 

وبكائه، فامذا دهانا؟! ورصنا ال نستحي أبداً، فنهتك يف محرض الربوبيّة كّل هذه الحرمات 

والنواميس اإللهيّة؟!

فويل لنا من غفلتنا! وويل لنا من شّدة سكرات املوت! وويل لحالنا يف الربزخ وشدائده، 

ومن القيامة وظلامتها! وويل لحالنا يف جهّنم وعذابها وعقابها!
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سرمهاهيم سرلئيسة

هزمية  تُسفر  أن  املمكن  من  إذ  كثرياً؛  نفسه  مجاهدة  إىل  االلتفات  لإلنسان  ينبغي   -(

الجنود الرحامنيّة إىل هالكه الدائم، بالصورة التي يستحيل معها تاليف الخسارة، بحيث 

ال تشمله شفاعة الشافعني.

)- إّن جميع أشكال العذاب وجميع النريان التي ميكن تصّورها، يسرية وسهلة يف مقابل 

الغضب اإللهّي.

)- إّن وصف النار والجّنة الوارد يف كتاب الله وأحاديث األنبياء واألولياء، يتعلّق غالباً بنار 

األعامل وجّنتها اللتني أُعّدتا لألعامل السيّئة والصالحة. وهناك إشارة خفيّة أيضاً إىل 

جّنة األخالق ونارها، وأهّميّتها أكرب، وأحياناً يُشار إىل جّنة اللقاء ونار الفراق، ولكّنها 

إشارات محجوبة عّنا، ولها أهلها. ولكن، من األجدر بنا، أن ال نكون منكرين لها؛ إذ من 

املمكن أن يكون لإلنكار والرفض، الصادرين عن غري علم وفهم، أرضار كبرية جداً علينا.

4- إّن جميع نريان جهّنم وعذاب القرب والقيامة وغريها، هي جهّنم األعامل التي يراها 

أُعّدت  اليتيم مثالً، قد  السيّئ، كـأكل مال  للعمل  امللكوتيّة  اإلنسان هناك، فالصورة 

لإلنسان، وسرتّد عليه ويُحرش معها، وسيذوق عذابها، وهذه هي جهّنم األعامل.

5- إنَّ الذين زرعوا يف نفوسهم امللكة الفاسدة والرذيلة السيّئة الباطلة، كالطمع والحرص 

والجدال والرشَه وحّب املال والجاه والدنيا وباقي امللكات، لهم جهّنم ال مُيكن تصّورها، 

وهي جهنم األخالق الفاسدة، وهي أشّد من جهّنم األعامل.

6- إنَّ جهّنم العقائد الباطلة أشّد بدرجات وأكرث إحراقاً وظلمة من جهّنم األعامل وجهّنم 

امللكات الفاسدة.

7- ينبغي لنا التأّمل والتفكر يف مضامني أدعية أهل البيتR ومناجاتهم، والتدبّر يف 

القرآن الكريم وآياته التي تصف أنواع العذاب يف العامل اآلخر.





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

يبنّي أّن اليقظة من الغفلة مُتثّل الخطوة األوىل  . 1

يف السلوك.

يبنّي أثر حّب النفس والدنيا عىل مصري اإلنسان. . 2

الشباب يف تهذيب  . 3 اغتنام فرصة  يرشح أهّميّة 

النفس وإصالحها.

 طريق جهاد النفس 

)اليقظة(

الدرس الرابع





سريقظة من سرغهلة

إّن اليقظة مُتثّل الخطوة األوىل يف السلوك. ولكّنكم ما زلتم تغطّون يف نوم عميق. فلو 

الذنوب، ملا كنتم  الغفلة، والقلوب اسوّدت وصدئت نتيجة  مل تكن األفئدة ملّوثة بنوم 

هكذا، غري مبالني وغري مهتّمني، تواصلون األعامل واألقوال الشنيعة. فلو فّكرتم قليالً بأمور 

آخرتكم وعقباتها الكأداء ألوليتم اهتامماً كبرياً للمسؤوليّات الجسام امللقاة عىل عواتقكم.

إّن وراءكم حساباً، كام أّن أمامكم معاداً وقيامة، ولستم كسائر الكائنات التي ال معاد 

لها وال حساب؛ فلامذا ال تتّعظون؟! ملاذا ال تفيقون؟! ملاذا تخوضون مطمئّنني يف االغتياب 

واإلساءة إىل إخوتكم املسلمني أو تستمعون إىل ذلك؟! هل تعلمون أّن هذه األلسن التي 

متتّد الستغابة اآلخرين، سوف تُداس بأرجل اآلخرين يوم القيامة؟!

هل تعلمون أّن الغيبة إدام كالب النار؟! هل فّكرتم أصالً يف العواقب الوخيمة السيّئة 

لهذه االختالفات والعداوات الحسد وإساءة الظّن واألنانية والغرور والتكرّب و...؟!

املحرّمة،  الدنيئة  األفعال  هذه  عاقبة  جهّنم  تكون  أن  املمكن  من  أنّه  تعلمون  هل 

وتقود إىل الخلود يف نار جهّنم؟!

سألملسض سراهسّية ال تظفل آالمفا مباشلة

ال قّدر الله أن يُبتىل اإلنسان بأمراض ال تظهر آالمها. إّن األمراض املؤملة تدفع اإلنسان 

الذي ال  املرض  أّن  بيد  املستشفى،  أو  الطبيب  يُفّكر بعالجها، فيذهب إىل مراجعة  ألن 

يُرافقه األمل وال يشعر اإلنسان بتبعاته مرض خطري؛ ألنّه عندما يتنبّه إليه اإلنسان يكون 

قد فات األوان واستحال العالج.
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لحرّكت  املبارش  باألمل  مصحوبة  كانت  فلو  النوع؛  هذا  من  هي  النفسيّة  واألمراض 

املصاب ودفعته إىل معالجتها. ولكن ماذا نفعل إذا كانت هذه األمراض ال يَُحّس بآالمها 

رغم خطورتها؟

غري  فقط  ليس  وهي  آالمها،  تظهر  ال  التي  األمراض  من  واألنانيّة،  الغرور  مرض  إّن 

مصحوبة باألمل، بل تتّسم بظاهر يبعث عىل التلّذذ؛ إذ إّن مجالس الغيبة والنميمة قد 

تكون محبّبة!

بلّذة  الذنوب-  جميع  مصدر  -وهام  الدنيا  وحّب  النفس  حّب  مع  يشعر  فاإلنسان 

ونشوة. فإذا ما ابتيُل اإلنسان بحّب الدنيا واتّباع الهوى، واستحوذ حّب الدنيا عىل قلبه، 

فإنّه يتألّم من كّل يشء عدا األمور الدنيويّة، ويُعادي -والعياذ بالله- الله وعباده واألنبياء 

واألولياء ومالئكة الله، ويحّس بالحقد والبغضاء تجاههم.

منهم؛  وينفر  الشديد  باالستياء  يشعر  لتتوفّاه،  الله  مالئكة  وتأيت  أجله،  يأيت  وحينام 

ألنّهم يريدون أن يُبعدوه عن محبوبته )الدنيا واألمور الدنيوية)؛ ولذلك يُبغضهم وينفر 

منهم، ورمبا يخرج من هذه الدنيا، وهو عدّو لله -تعاىل-.

حّدَث أحد األكابر من أهايل قزوين M، فقال: »إنّه كان جالساً عند رأس شخص 

يحترض، فسمعه يقول: إّن الظلم الذي ظلمني إيّاه الله -تعاىل- مل يظلمني أحد مثله! 

فلقد بذلت مهجتي يف تربية أوالدي، وها هو يريد أن يُبعدين عنهم! فهل هناك ظلم أشّد 

من هذا وأعظم؟«.

اتّقوا الله! اخشوا عاقبة األمور! أفيقوا من غفلتكم! إنّكم مل تفيقوا بعد، ومل تخطوا 

الخطوة األوىل. إّن اليقظة مُتثّل الخطوة األوىل يف السلوك.

سرحذر من سستهحال حّب سراهم وسردنيا

إذا مل يُهّذب اإلنسان نفسه، ومل يُعرض عن الدنيا ويُخرج حبّها من قلبه، فيُخىش عليه 

أن يرتك الدنيا وقلبه مملوء بالحقد عىل الله وأوليائه، وأن يواجه مثل هذا املصري املشؤوم.

أرّش  الحقيقة  يف  هو  أم  املخلوقات،  أرشف  هو  الصلف  اإلنسان  هذا  إّن  حقاً  هل 
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ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ  نَسَٰن لَِف ُخۡسٍ ٢ إِلَّ ٱلَّ املخلوقات؟ يقول الله -تعاىل-: ﴿َوٱۡلَعۡصِ ١ إِنَّ ٱۡلِ

ۡبِ﴾))). ٰلَِحِٰت َوتََواَصۡواْ بِٱۡلَّقِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ ٱلصَّ
إّن املستثنى يف هذه السورة هم »املؤمنون« الذين عملوا الصالحات فحسب، و«العمل 

الصالح« هو الذي ينسجم مع الروح.

يوجد من  أن  الجسم، دون  ينسجم مع  ترون-  اإلنسان -كام  أعامل  من  كثرياً  ولكّن 

النواحي املذكورة يف السورة املباركة عني أو أثر.

فإذا كان األساس أن يُسيطر عليكم حّب الدنيا وحّب النفس، ويحول دون إدراككم 

عن  ومينعكم  -تعاىل-،  الله  لوجه  خالصاً  عملكم  يكون  أن  ودون  والواقعيات،  للحقائق 

األساس  هذا  كان  فإذا  أمامكم؛  الهداية  طريق  ويسّد  بالصرب،  والتوايص  بالحّق  التوايص 

الدنيا واآلخرة؛ ألنّكم أضعتم شبابكم  فستبوؤون بالخرسان املبني، وتكونون مّمن خرس 

وُحرمتم من نَِعم الجّنة ونعيم اآلخرة، وأضعتم دنياكم وآخرتكم.

احذروا أن يستفحل -ال سمح الله- حّب الدنيا وحّب النفس شيئاً فشيئاً يف نفوسكم، 

جهود  كّل  إّن  يُقال:  إذ  إميانكم؛  سلب  من  الشيطان  يتمّكن  أن  إىل  األمر  بكم  ويصل 

الشيطان تتكرّس لرسقة اإلميان وسلبه.

إّن كّل جهود إبليس ومساعيه مكرّسة الختطاف إميان اإلنسان. فلم يُقّدم لكم أحد 

تعّهداً أو مستنداً ببقاء إميانكم، فام أدراكم لعلّه إميان مستودع يتمّكن الشيطان يف النهاية 

من سلبه منكم، فتخرجون من الدنيا بعداوة الله وأوليائه. ُعْمٌر قضيتموه تتنّعمون بالنعم 

اإللهيّة وتجلسون عىل مائدة اإلمام صاحب الزمان |، ويف النهاية تُفارقون الحياة عدميي 

اإلميان -والعياذ بالله-، وتُعادون ويّل نعمتكم.

وعليه، فإذا كانت لديكم عالقة بالدنيا ومحبّة لها، فحاولوا بكّل جهدكم أن تقطعوا 

هذه العالئق. إّن هذه الدنيا بزخارفها وبهارجها كلّها، أحقر من أن تستحّق املحبّة، فكيف 

إذا ما كان اإلنسان محروماً حتّى من هذه املظاهر؟ فامذا متلكون أنتم من الدنيا حتّى 

تنشّد قلوبكم إليها؟

)))  سورة العرص، اآليات 1 - 3.
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وإذا افرتضنا أّن لكم من الدنيا ما للمرفّهني واملرتفني، فإنّكم ستقضون عمركم باللذائذ، 

ثّم ترون عند انتهاء العمر أّن ذلك كلّه ليس أكرث من حلم جميل رسعان ما انقىض، بيد 

أّن تبعاته ومسؤوليّاته سوف تبقى تالحقكم وتأخذ بخناقكم دوماً!

معلفة حقيقة سردنيا

فام قيمة هذه الحياة الرسيعة الفناء الحلوة الظاهر -هذا إذا انقضت دونا غصص- يف 

مقابل العذاب الدائم؟!

إّن عذاب أهل الدنيا يكون أحياناً غري متناٍه؛ هذا فضالً عن أّن أهل الدنيا يتصّورون 

إاّل أنّهم مخطئون وغافلون.  الدنيا واستمتعوا بجميع مزاياها ومنافعها،  أنّهم قد ملكوا 

إّن كّل واحد ينظر إىل الدنيا من نافذة محيطه وبيئته، ويتصّور أّن الدنيا هي كام يرى.

بيد أّن هذا العالَم أوسع من أن يستطيع اإلنسان أن يتصّوره ويتمّكن من اكتشافه 

وسرب أغواره.

الله -تعاىل-  إليه  الذي ما نظر  العالَم  نتعرّف إىل حقيقة ذلك  أن  لنا  ينبغي  وعليه، 

نظرة رحمة... وما هو »معدن العظمة«))) الذي ُدعي إليه اإلنسان. وما هي حقيقته. إّن 

اإلنسان أصغر من أن يُدرك حقيقة »معدن العظمة«.

إنّكم إذا أخلصتم نواياكم وأصلحتم أعاملكم وأخرجتم من قلوبكم حّب النفس وحّب 

الجاه، فإّن الدرجات الرفيعة واملقامات العالية قد أُعّدت لكم، وهي يف انتظاركم... وعليه، 

إذا كانت لديكم عالقة بالدنيا ومحبّة لها، فحاولوا بكّل جهدكم أن تقطعوا هذه العالئق.

إّن الدنيا وما فيها ببهارجها وزخارفها كلّها ال تُساوي ذرّة من املقام الذي أُعّد لعباد الله 

الصالحني؛ فجّدوا واجتهدوا لبلوغ هذه املقامات السامية.

وإذا ما استطعتم، فابنوا أنفسكم واسموا بها إىل درجة ال تعبؤون معها حتّى بهذه 

املقامات العالية والدرجات الرفيعة. ال تعبدوا الله -تعاىل- من أجل نيل هذه األمور، بل 

)))  من املناجاة الشعبانيّة ألمري املؤمنني: »إلهي، هب يل كامل االنقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتّى تخرق 

أبصار القلوب حجب النور، فتصل إىل معدن العظمة...«، راجع: السيد ابن طاووس، اإلقبال باألعامل الحسنة فيام يعمل 

مرّة يف السنة، تحقيق جواد القيومي، إيران - قم، مكتب اإلعالم اإلسالمي، 1414هـ، ط1، ج3، ص295.
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روا جباهكم بالرتاب، حينها تخرتقون حجب  اعبدوه ألنّه أهل للعبادة، اسجدوا لله وعفِّ

النور وتصلون إىل معدن العظمة.

فهل مبقدوركم أن تُحّققوا هذه املكانة واملنزلة من خالل أعاملكم هذه وهذا الطريق 

الذي تسلكونه؟

هل تتصّورون أّن النجاة من عقاب الله -تعاىل- واجتياز العقبات املهولة والتخلّص من 

نار جهّنم، تتحّقق بهذه السهولة؟

أجل  من  هو   Q السّجاد  اإلمام  ونحيب  األطهار  األمئّة  بكاء  أّن  تتصّورون  هل 

تعليمنا؟

من  يبكون  كانوا  يُضاهى،  ال  الذي  ومقامهم  السامية  العظيمة  منزلتهم  رغم  إنّهم، 

خشية الله -تعاىل-؛ ألنّهم يعلمون مدى خطورة الطريق الذي سيجتازونه. كانوا مطّلعني 

عىل املشاكل والصعوبات التي تعرتض اجتياز الرصاط. هذا الرصاط الذي مُيثّل أحد طرفيه 

الدنيا، وطرفه اآلخر اآلخرة.

كانوا مطّلعني عىل عوامل القرب والربزخ والقيامة وعقباتها الكأداء، لذلك مل يكن يقّر لهم 

قرار، وكانوا دامئاً يلجؤون إىل الله ويدعونه للنجاة من هول يوم القيامة.

فامذا أعددتم أنتم لهذه العقبات الكأداء والعقوبات التي ال تُطاق؟ وأّي طريق نجاة 

اخرتتم؟

متى تريدون أن تهتّموا بأنفسكم وتعملوا عىل تهذيبها وإصالحها؟

سغتاام فلصة سرشباب

إنّكم اآلن يف ريعان الشباب، وقادرون عىل التحّكم بقواكم، ومل يدّب الضعف بعد إىل 

أبدانكم، فإذا مل تُفّكروا اآلن بتزكية أنفسكم وبناء ذواتكم، فكيف ستتمّكنون من ذلك 

فيكم  وتضمحّل  العزم  وتفقدون  الوهن،  ويُسيطر  عليكم  الضعف  يتغلّب  عندما  غداً؟ 

بناء  لكم  يتسّنى  كيف  عندها  القلب،  ظلمة  من  زاد  قد  الذنوب  ثقل  فيكون  اإلرادة، 

أنفسكم وتهذيبها؟
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إّن كّل نََفٍس تتنّفسونه، وكّل خطوة تخطونها، وكّل لحظة تنرصم من أعامركم، تزيد 

من صعوبة إصالحكم أنفسكم، ورمّبا زادت أيضاً من ظلمة القلب والتباهي والغرور.

فكلاّم تقّدم العمر باإلنسان ازدادت هذه األمور التي تتعارض مع سعادته، وضعفت 

الكتساب  تُوفّقوا  أن  الصعب  فمن  الشيخوخة  مرحلة  بلغتم  فإذا  اإلصالح.  عىل  القدرة 

الفضيلة والتقوى.

ليس مبقدوركم أن تتوبوا؛ ألّن التوبة ال تتحّقق مبجرّد لفظة أتوب إىل الله، بل تتوقّف 

عىل الندم والعزم عىل ترك الذنوب.

الغيبة والكذب  يف  أمَضوا عمراً  للذين  الذنوب، لن يحصال  الندم والعزم عىل ترك  وإّن 

وابيّضت لحاهم عىل املعصية والذنوب. فمثل هؤالء يظلّون أسارى ذنوبهم إىل آخر أعامرهم.

أعلم  ونحن  املرحلة،  هذه  بلغنا  لقد  املشيب.  يداهمهم  أن  قبل  الشباب  فليتحرّك 

مبعاناتها ومصائبها... إنّكم ما دمتم يف مرحلة الشباب تستطيعون أن تفعلوا كّل يشء.

فام دمتم متلكون عزمية الشباب وإرادة الشباب، باستطاعتكم أن تتخلّصوا من أهواء 

النفس ورغباتها الحيوانيّة.

ولكن، إذا مل تُبادروا إىل ذلك، ومل تُفّكروا بإصالح أنفسكم وبنائها، فسوف يكون ذلك 

رضباً من املحال عندما تبلغون مرحلة الهرم. فكِّروا بأنفسكم ما دمتم شباباً، وال تنتظروا 

إىل أن تُصبحوا شيبة ضعافاً عاجزين.

إّن قلب الشباب رقيق وملكويتّ، ودوافع الفساد فيه ضعيفة. ولكن، كلاّم كرب اإلنسان 

استحكمت يف قلبه جذور املعصية، إىل أن يُصبح استئصالها من القلب أمراً مستحيالً، كام 

ورد يف الحديث الرشيف عن أب جعفر Q أنّه قال: »ما من عبد إاّل ويف قلبه نكتة 

بيضاء، فإذا أذنب ذنباً خرج يف النكتة نكتة سوداء، فإن تاب ذهب ذلك السواد، وإن 

متادى يف الذنوب، زاد ذلك السواد، حّتى يُغطّي البيضاء، فإذا تغطّى البياض مل يرجع 

صاحبه إىل خي أبداً«))).

)))  الشيخ الكليني، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص273.
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-تعاىل-،  الله  أن يعيص  ليلة دون  أو  يوم  عليه  قد ال ميّر  النوع،  من هذا  إنساناً  إّن 

وحينها يكون من الصعب أن يرجع قلبه يف سّن الشيخوخة إىل حالته األوىل.

فإذا مل تُصلحوا أنفسكم -ال سمح الله- وخرجتم من الدنيا بقلوب سوداء وعيون وآذان 

األمانات  هذه  سرتّدون  كيف  تعاىل-؟   - الله  ستُقابلون  فكيف  بالذنوب،  ملّوثة  وألسنة 

اإللهيّة التي استودعكم الله إيّاها مبنتهى الطهارة والرباءة، مدنّسة بالقذارة والرذالة؟

هذه العني وهذه األذن اللتان هام تحت ترصّفكم، وهذه اليد وهذا اللسان اللذان 

تحت سلطتكم، وهذه األعضاء والجوارح التي تعيشون معها، كلّها أمانات الله -سبحانه 

وتعاىل-، وقد منحكم الله إيّاها يف غاية السالمة والطهارة؛ فإذا ابتُليَْت باملعايص فسوف 

تتلّوث، وإذا تلّوثت باملحرّمات، فسوف تجد طريقها إىل الرذالة.

وآنذاك، عندما تُريدون إعادة هذه األمانة، فقد تُسألون: أهكذا تُحفظ األمانة؟! أهكذا 

كان القلب عندما أُعطي إليكم؟! العني التي استودعناكم إيّاها، أهكذا كانت؟! وسائر األعضاء 

والجوارح التي جعلناها تحت ترصّفكم، هل كانت هكذا ملّوثة وقذرة؟! مباذا ستُجيبون عن 

هذه األسئلة؟ وكيف ستواجهون الله الذي خنتم أماناته إىل هذا الحّد من الخيانة؟

إنّكم اآلن شباب، وقد قّررتم أن تفنوا شبابكم يف هذا الطريق الذي لن ينفعكم دنيويّاً 

مبا يستحّق الذكر؛ فإذا أمضيتم أوقاتكم الثمينة هذه، وقضيتم ربيع شبابكم يف طريق 

الدنيا  بل سرتبحون  شيئاً،  تخرسوا  مل  فقط  ليس  فإنّكم  مقّدس،  أجل هدف  ومن  الله، 

واآلخرة.

ولكن، إذا ما استمرّت أوضاعكم عىل هذا املنوال الذي هي عليه اآلن، فإنّكم تُتلفون 

الله  أعظم مسؤوليّة عند  شبابكم وتهدرون خرية سنوات عمركم، وستكونون مسؤولني 

-تعاىل- يف عالَم اآلخرة.

إنّكم  بل  اآلخر،  بالعالَم  ينحرص  ال  واملفسدة هذه  الفاسدة  أعاملكم  أّن جزاء  علامً، 

سرتَون أنفسكم يف هذه الدنيا، وقد أحاط بكم البالء من كّل جانب، وُسّدت عليكم اآلفاق 

وُضيِّق الخناق.
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ففّكروا قبل أن تضيع الفرصة، وقبل أن يستويل األعداء عىل جميع شؤونكم... فّكروا 

وانتبهوا وتحرّكوا...

خذوا  بينكم،  ذات  وإصالح  وتزكيتها،  النفس  بتهذيب  اهتّموا  األوىل،  املرحلة  ففي 

وتجّهزوا  أنفسكم،  هّذبوا  واالنضباط،  النظام  وابسطوا  أموركم،  نظّموا  العرص،  بوسائل 

واستعّدوا للحيلولة دون وقوع املفاسد التي مُيكن أن تعرتضكم))).

)))  اإلمام الخمينّي، روح الله املوسوي، جهاد النفس، النارش مؤّسسة نرش تراث اإلمام الخمينّي، 1420هـ -1999م، إيران - 

طهران، ص7 - 9.
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سرمهاهيم سرلئيسة

)- مُتثّل اليقظة الخطوة األوىل من خطوات السلوك نحو الكامل املطلق، وكذلك التنبّه 

والتفّكر يف العواقب الوخيمة لألفعال املحرّمة، كالغيبة والحسد وإساءة الظّن، واألنانيَّة 

والتكرّب...

الطبيب  مراجعة  إىل  فيذهب  بعالجها،  يُفّكر  اإلنسان ألن  تدفع  املؤملة  األمراض  إّن   -(

أو املستشفى، بيد أّن املرض الذي ال يُرافقه األمل مرض خطري؛ ألنّه عندما يتنبّه إليه 

اإلنسان يكون قد فات األوان واستحال العالج، واألمراض النفسيّة هي مناألمراض التي 

الدنيا،  النفس وحّب  ال تظهر آالمها، بل قد تكون محبّبة، فاإلنسان يشعر مع حّب 

وهام مصدر جميع الذنوب، بلّذة ونشوة.

)- إّن املستثنى يف سورة العرص هم »املؤمنون« الذين عملوا الصالحات، و«العمل الصالح« 

هو الذي ينسجم مع الروح، ويرتك أثره فيها.

4- ينبغي لإلنسان الحذر من أن يستفحل حّب الدنيا وحّب النفس شيئاً فشيئاً يف نفسه، 

ويصل به األمر إىل أن يتمّكن الشيطان من سلب إميانه، فيخرج من الدنيا بعداوة الله 

وأوليائه، إذ يُقال: إّن جهود الشيطان كلّها تتكرّس لرسقة اإلميان وسلبه.

5- إّن أهل الدنيا يتصّورون أنّهم قد ملكوا الدنيا واستمتعوا بجميع مزاياها ومنافعها، إاّل 

أنّهم مخطئون وغافلون؛ ألنَّ هذا العالَم أوسع من أن يستطيع اإلنسان أن يتصّوره 

ويتمّكن من اكتشافه وسرب أغواره.

6- إّن الدنيا وما فيها، ببهارجها وزخارفها كلّها ال تُساوي ذرّة من املقام الذي أُعّد لعباد 

الله الصالحني؛ فجّدوا واجتهدوا لبلوغ هذه املقامات السامية. وإذا ما استطعتم فابنوا 

أنفسكم واسموا بها إىل درجة ال تعبؤون معها حتّى بهذه املقامات العالية والدرجات 

الرفيعة، حينها تخرتقون حجب النور وتصلون إىل معدن العظمة.



 جهاد النفس في فكر اإلمام الخمينّي }56
ً
دروس من األربعون حديثا

7- إّن قلب الشباب رقيق وملكويتّ، ودوافع الفساد فيه ضعيفة. ولكن، كلاّم كرب اإلنسان 

استحكمت يف قلبه جذور املعصية، إىل أن يُصبح استئصالها من القلب أمراً مستحيالً.

8- ينبغي أن يتحرّك الشباب قبل أن يداهمهم املشيب؛ فام داموا ميلكون عزمية الشباب 

وإرادة الشباب، باستطاعتهم أن يتخلّصوا من أهواء النفس ورغباتها الحيوانيّة.



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

يذكر أنَّ التفّكر هو أوَّل رشوط مجاهدة النفس. . 1

مجاهدة  . 2 يف  وأهميّته  العزم  مقام  إىل  يتعرّف 

النفس. 

ومراقبتها  . 3 النفس  مشارطة  كيفيّة  يــرشح 

ومحاسبتها.

 شروط مجاهدة النفس

الدرس الخامس





ل
ُّ
سرتهك

يتفّكر  التفّكر؛ أن  الحّق -تعاىل-، هو  باتّجاه  النفس والسري  أّول رشوط مجاهدة  إّن 

الدعة  أسباب  كّل  له  وهيّأ  الدنيا،  أّن مواله خلقه يف هذه  كيف  الوقت  بعض  اإلنسان 

والراحة، ووهبه جسامً سليامً وقوى ساملة، لكّل واحدة منها منافع تُحرّي األلباب، ورعاه 

وهيّأ له كّل هذه السعة وأسباب النعمة والرحمة.

ومن جهة أخرى، أرسل له جميع هؤالء األنبياء، وأنزل هذه الكتب والرساالت كلّها، 

وأرشد ودعا إىل الهدى... فام هو واجبنا تجاه هذا املوىل مالك امللوك؟

وإشباع  الحيوانيّة  الحياة  هذه  ألجل  فقط  هو  النعم،  هذه  جميع  وجود  إّن  هل 

الشهوات التي نشرتك فيها مع الحيوانات، أم هناك هدف وغاية أخرى؟

هل إّن األنبياء الكرام، واألولياء العظام، والحكامء الكبار، وعلامء األّمة الذين يدعون 

الدنيا  هذه  ومن  الحيوانيّة  الشهوات  من  ويُحّذرونهم  والرشع،  العقل  إىل حكم  الناس 

نحن  صالحنا،  طريق  يعلمون  ال  مثلنا،  كانوا  إنهم  أم  الناس،  ضّد  عداٌء  لديهم  البالية، 

املساكني املنغمسني يف الشهوات؟!

النعم هو يشء آخر،  أّن الهدف من هذه  إّن اإلنسان إذا فّكر للحظة واحدة، عرف 

وأّن الغاية من هذا الخلق أسمى وأعظم، وأّن هذه الحياة الحيوانيّة ليست هي الغاية 

بذاتها، وأّن عىل اإلنسان العاقل أن يفّكر بنفسه، وأن يرتّحم عىل حاله ونفسه املسكينة، 

ويُخاطبها: أيّتها النفس الشقيّة، التي قضيت سنّي عمرك الطويلة يف الشهوات، ومل يكن 

امللوك، وسريي  مالك  واستحي من  الرحمة،  ابحثي عن  والندامة،  الحرسة  نصيبك سوى 
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قليالً يف طريق الهدف األساس املؤّدي إىل حياة الخلد والسعادة الرسمديّة، وال تبيعي تلك 

السعادة بشهوات أيّام قليلة فانية، والتي ال تتحّصل حتّى مع الصعوبات املضنية الشاقّة.

فّكري قليالً يف أحوال الدنيا والسابقني، وتأّميل متاعبهم وآالمهم، كم هي أكرب بكثري من 

هنائهم، ويف الوقت نفسه الذي ال يوجد فيه هناء وراحة ألّي شخص.

والذي  وأعوانه،  الشيطان  جنود  من  ولكّنه  إنسان،  عىل صورة  يكون  الذي  ذلك  إّن 

يدعوك إىل الشهوات، ويقول: يجب ضامن الحياة املاّديّة، تأّمل قليالً يف حاله واستنطقه، 

انظر هل هو راٍض عن ظروفه، أم أنّه مبتىًل ويُريد أن يبيل مسكيناً آخر؟!

وعىل أّي حال، فادُع ربّك بعجز وترّضع أن يُعينك عىل أداء واجباتك التي ينبغي أن 

تكون أساس العالقة فيام بينك وبينه -تعاىل-، واألمل أن يهديك هذا التفكري املقرتن بنيّة 

للرتقّي إىل منزلة أخرى من  األّمارة، إىل طريق آخر، وتوفّق  الشيطان والنفس  مجاهدة 

منازل املجاهدة.

سرعزم

العزم. يقول أحد  التفّكر، وهو مقام  وهناك مقام آخر يواجه اإلنسان املجاهد بعد 

مشايخنا -أطال الله عمره-: »إّن العزم هو جوهرة اإلنسانيّة، ومعيار ميزة اإلنسان، وإّن 

اختالف درجات اإلنسان باختالف درجات عزمه«.

برتك  قراراً  ويتّخذ  نفسه  اإلنسان  يوطّن  أن  هو  املقام،  وهذا  يتناسب  الذي  والعزم 

املعايص وبأداء الواجبات، وتدارك ما فاته يف أيّام حياته. 

وبالتّايل، أن يعمل عىل أن يجعل من ظاهره إنساناً عاقالً ورشعيّاً، بحيث يحكم الرشع 

والعقل -بحسب الظاهر- بأّن هذا الشخص إنسان.

واإلنسان الرشعّي هو الذي يُنظّم سلوكه وفق ما يتطلّبه الرشع، وأن يكون ظاهره 

كظاهر الرسول األكرم P، وأن يقتدي بالنبّي العظيم P ويتأّس به يف جميع حركاته 

وسكناته، ويف جميع ما يفعل وما يرتك. وهذا أمر ممكن؛ ألّن جعل الظاهر مثل ظاهر 

هذا القائد أمٌر مقدور ألّي فرد من عباد الله.
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الرشيعة،  بظاهر  بالبدء  إاّل  مُيكن  اإللهيّة، ال  املعارف  أّي طريق يف  إّن طّي  واعلم، 

األخالق  حقيقة  من  له يشء  يحصل  ال  الحّقة،  الرشيعة  بآداب  اإلنسان  يتأّدب  مل  وما 

الباطنيّة  الحسنة، كام ال مُيكن أن يتجىّل يف قلبه نور املعرفة، ولن تنكشف له العلوم 

وأرسار الرشيعة.

تأّدبه باآلداب  أنوار املعارف يف قلبه، سيستمّر يف  الحقيقة، وظهور  انكشاف  وبعد 

الباطن  العلم  إىل  الوصول  إّن  يقول:  من  دعوى  بطالن  هنا،  ومن  الظاهريّة،  الرشعيّة 

يكون برتك الظاهر، أو أنّه وبعد الوصول إىل العلم الباطن ينتفي االحتياج إىل اآلداب 

العبادة  مبقامات  وجهله  بها،  يقول  من  جهل  إىل  ترجع  الدعوى  وهذه  الظاهريّة. 

ودرجات اإلنسانيّة.

أيّها العزيز، اجتهد لتُصبح ذا عزم وإرادة؛ فإنّك إذا رحلت من هذه الدنيا دون أن 

يتحّقق فيك العزم عىل ترك املحرّمات فأنت إنسان صورّي، بال لّب، ولن تُحرش يف ذلك 

العالَم عىل هيئة إنسان؛ ألّن ذلك العالَم هو محّل كشف الباطن وظهور الرسيرة.

الجوهر  العزم ويختطف منه هذا  تدريجياً  اإلنسان  يفقد  املعايص  التجّرؤ عىل  وإّن 

للعزم  اإلنسان  فقد  عىل  يبعث  ما  أكرث  »إّن   :{ املعظّم)))  األستاذ  يقول  الرشيف. 

واإلرادة، هو االستامع للغناء«.

ظاهرك  واجعل  -تعاىل-،  الحّق  إىل  الهجرة  عىل  واعزم  املعايص،  أخي  يا  تجّنب  إذاً، 

الخلوات،  يف  -تعاىل-،  الله  من  واطلب  الرشائع،  أرباب  سلك  وادخل يف  إنسانيّاً،  ظاهراً 

أن يكون معك يف الطريق إىل هذا الهدف، واستشفع برسول الله P وأهل بيته، حتّى 

يفيض عليك ربّك التوفيق، ومُيسك بيدك يف املزالق التي تعرتضك؛ ألّن هناك مزالق كثرية 

تعرتض اإلنسان أيّام حياته، ومن املمكن يف لحظة واحدة أن يسقط هذا اإلنسان يف مزلق 

مهلك، يعجز بعده عن إنقاذ نفسه، بل قد ال يهتّم بذلك، ورمّبا ال تشمله حتّى شفاعة 

الشافعني، نعوذ بالله منها.

)))  األستاذ املعظّم: هو أستاذ اإلمام الخمينّي يف العرفان، واسمه الشاه أبادي.
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سرمشارطة وسرملسقبة وسرمحاسبة

من األمور الرضوريّة للمجاهد »املشارطة واملراقبة واملحاسبة«.

1- المشارطة:

وهي أن يُشارط نفسه يف أّول يومه عىل أن ال يرتكب اليوم أّي عمل يُخالف أوامر الله، 

ويتّخذ قراراً بذلك، ويعزم عليه.

لإلنسان  ومُيكن  للغاية،  يسري  أمر  واحد،  ليوم  الله  أوامر  يُخالف  ما  ترك  أّن  وواضح 

أن يلتزم به بيُرس؛ فاعزم وشارط وجرّب، وانظر كيف أّن األمر سهل يسري. ومن املمكن 

أّن هذه من  األمر صعب وعسري؛ فاعلم عندها  أّن  اللعني وجنده  إبليس  يُصّور لك  أن 

تسويالت هذا اللعني، فالعنه قلباً وواقعاً، وأخرج األوهام الباطلة من قلبك، وجرّب ليوم 

واحد، فعند ذلك ستُصّدق هذا األمر.

2- المراقبة:

وبعد هذه املشارطة عليك أن تنتقل إىل املراقبة. وكيفيّتها أن تنتبه طوال مّدة املشارطة 

إىل عملك وفقها، فتعترب نفسك ملزماً بالعمل وفق ما شارطت.

وإذا حصل -ال سمح الله- حديث لنفسك بأن ترتكب عمالً مخالفاً ألمر الله، فاعلم 

أّن ذلك من عمل الشيطان وجنده، فهم يريدونك أن ترتاجع عاّم اشرتطته عىل نفسك، 

فالعنهم واستعذ بالله من رشّهم، وأخِرج تلك الوساوس الباطلة من قلبك، وقل للشيطان: 

اليوم -وهو يوم واحد- بأّي عمل يُخالف  إنّني اشرتطت عىل نفيس أن ال أقوم يف هذا 

أمر الله -تعاىل-، وهو ويّل نعمتي طول عمري، فقد أنعم وتلطّف عيّل بالصّحة والسالمة 

واألمن وألطاف أخرى، ولو أيّن بقيت يف خدمته إىل األبد ملا أّديت حّق واحدة منها. وعليه، 

أن ينرصف  -تعاىل-،  الله  إن شاء  وآمل،  كهذ.  بسيط  أيف برشط  أن ال  الالئق  فليس من 

الشيطان عنك ويبتعد، وتنترص جنود الرحمن.

واملراقبة ال تتعارض مع أيٍّ من أعاملك، كالكسب والسفر والدراسة، فكن عىل هذه 

الحال إىل الليل، ريثام يحني وقت املحاسبة.
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3- المحاسبة:

وهي أن تُحاسب نفسك لرتى مدى التزامك مبا اشرتطت عىل نفسك، وأنّك مل تخن ويّل 

نعمتك يف هذه املعاملة الجزئيّة.

لك  ييرّس  الله  شاء  وإن  التوفيق.  هذا  عىل  الله  فاشكر  حّقاً،  وفّيت  قد  كنت  فإذا 

سابقه؛  عليك من  أيرس  الغد  وآخرتك، وسيكون عمل  دنياك  أمور  التقّدم يف  -سبحانه- 

فواظب عىل هذا العمل فرتة، واملأمول أن يتحّول إىل ملكة فيك بحيث يُصبح هذا العمل 

بالنسبة إليك سهالً 

ويسرياً للغاية، وستحسُّ عندها باللّذة واألنس يف طاعة الله -تعاىل- وترك معاصيه، ويف 

هذا العالَم بالّذات، يف حني أّن هذا العالَم ليس هو عامل الجزاء، لكّن الجزاء اإللهّي يؤثّر 

ويجعلك مستمتعاً وملتّذاً بطاعتك لله وابتعادك عن املعصية.

واعلم، إّن الله مل يُكلّفك ما يشّق عليك به، ومل يفرض عليك ما ال طاقة لك به وال قدرة 

لك عليه، لكّن الشيطان وجنده يُصّورون لك األمر وكأنّه شاّق وصعب.

وإذا حدث -ال سمح الله- يف أثناء املحاسبة تهاون وفتور تجاه ما اشرتطت عىل نفسك، 

فاستغفر الله واطلب العفو منه، واعزم عىل الوفاء بكّل شجاعة باملشارطة غداً، وكُْن عىل 

هذا الحال يك يفتح الله -تعاىل- أمامك أبواب التوفيق والسعادة، ويوصلك إىل الرصاط 

املستقيم لإلنسانيّة.
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سرمهاهيم سرلئيسة

)- التفكُّر هو أّول رشوط مجاهدة النفس والسري باتّجاه الحّق -تعاىل-؛ وهو أن يُفّكر 

الحيوانيّة  الحياة  النعم، هل هو فقط ألجل هذه  أّن وجود جميع هذه  اإلنسان يف 

وإشباع الشهوات التي نشرتك فيها مع الحيوانات، أم هناك غاية أخرى؟

)- يواجه اإلنسان املجاهد بعد مقام التفّكر مقام العزم؛ وهو أن يوطّن اإلنسان نفسه 

ويتّخذ قراراً برتك املعايص وبأداء الواجبات، وتدارك ما فاته يف أيّام حياته، وأن يعمل 

عىل أن يجعل من ظاهره إنساناً عاقالً ورشعيّاً يُنظّم سلوكه وفق ما يتطلّبه الرشع.

)- إّن طّي أّي طريق يف املعارف اإللهيّة، ال مُيكن إاّل بالبدء بظاهر الرشيعة، وما مل يتأّدب 

اإلنسان بآداب الرشيعة الحّقة، ال يحصل له يشء من حقيقة األخالق الحسنة، كام ال 

مُيكن أن يتجىّل يف قلبه نور املعرفة، ولن تنكشف له العلوم الباطنيّة وأرسار الرشيعة.

4- من األمور الرضوريّة للمجاهد: »املشارطة واملراقبة واملحاسبة«.

5- املشارطة تعني أن يُشارط املجاهد نفسه يف أّول يومه عىل أن ال يرتكب اليوم أّي عمل 

يُخالف أوامر الله، ويتّخذ قراراً بذلك ويعزم عليه. واملراقبة تعني أن ينتبّه طوال مّدة 

املشارطة إىل عمله وفقها، فيعترب نفسه ملزماً بالعمل وفق ما شارط. أّما املحاسبة فهي 

أن يحاسب نفسه لريى هل أّدى ما اشرتطه عىل نفسه ومل يخن ويّل نعمته يف هذه 

املعاملة الجزئيّة؛ فإذا كان قد وىّف حّقاً، فليشكر الله عىل هذا التوفيق، وإذا حدث 

-ال سمح الله- يف أثناء املحاسبة تهاون وفتور تجاه ما اشرتطه عىل نفسه، فليستغفر 

الله وليطلب العفو منه، وليعزم عىل الوفاء بكّل شجاعة باملشارطة غداً، وليُكْن عىل 

هذا الحال يك يفتح الله -تعاىل- أمامه أبواب التوفيق والسعادة، ويوصله إىل الرصاط 

املستقيم لإلنسانيّة.



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

يفهم دور التذكّر يف إعانة السالك عىل مجاهدة  . 1

النفس.

يعلم أّن السيطرة عىل الخيال هو الرشط األّول  . 2

يف عمليّة مجاهدة النفس.

يبنّي الطريق العميّل ملجاهدة النفس. . 3

 الطريق العملّي لجهاد 

النفس

الدرس السادس





ل
ّ
سرتذك

ومن األمور التي تُعني اإلنسان، وبصورة كاملة، يف مجاهدته للنفس والشيطان، والتي 

ينبغي لإلنسان السالك املجاهد االنتباه إليها جيّداً هو التذكّر. والتذكّر يف هذا املقام، هو 

عبارة عن ذكر الله -تعاىل- ونعامئه التي تلطّف بها عىل اإلنسان.

واعلم أّن احرتام املنعِم وتعظيمه، من األمور الفطريّة التي ُجبل اإلنسان عليها، والتي 

أنّه  فيه  ذاته، لوجده مسطوراً  أّي شخص يف كتاب  تأّمل  الفطرة برضورتها، وإذا  تحكم 

يجب تعظيم من أنعم نعمة عىل اإلنسان.

وواضح أنّه كلاّم كانت النعمة أكرب وكان املنِعم أقّل غرضاً، كان تعظيمه أوجب وأكرث، 

شخص  بني  والتقدير  االحرتام  يف  واضح  فرق  مثالً  فهناك  الفطرة؛  به  تحكم  ما  حسب 

يُعطيك حصاناً تاُلحقه عيناه ويرمي من ورائه إىل يشء، وبني الذي يهبك مزرعة كاملة وال 

ميّن عليك بها. أو مثالً إذا أنقذك طبيب من العمى، فستُقّدره وتحرتمه بصورة فطريّة، 

وإذا أنقذك من املوت، كان تقديرك واحرتامك له أكرث.

الحظ اآلن أّن النعم الظاهرة والباطنة التي تفّضل بها علينا مالك امللوك -جلَّ شأنه- لو 

اجتمع الجّن واإلنس ليك يُعطونا واحدة منها ملا استطاعوا. وهذه حقيقة نحن غافلون 

عنها؛ فمثالً هذا الهواء الذي ننتفع به ليالً ونهاراً، وحياتنا وحياة جميع املوجودات مرهونة 

به، بحيث لو فُِقد مدة ربع ساعة ملا بقي هناك حيوان عىل قيد الحياة، هذا الهواء كم هو 

نعمة عظيمة، يعجز الجّن واإلنس جميعاً عن َمنِحنا مثيالً له، لو أرادوا أن مينحونا ذلك!

وعىل هذا فِقس، وتذكّر قليالً كافّة النعم اإللهيّة، مثل سالمة البدن والقوى الظاهريّة، 
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من قبيل البرص والسمع والتذّوق، والقوى الباطنيّة، مثل التخيّل والواهمة والعقل وغري 

ذلك، حيث يكون لكّل واحدة من هذه النعم منافع خاّصة ال حّد لها. وجميع هذه النعم 

النعم، بل  إيّاها دون أن نطلب منه أن ميّن علينا. ومل يكتِف بهذه  وهبنا مالك امللوك 

أرسل األنبياء والرسل والكتب، وأوضح لنا طريق السعادة والشقاء والجّنة والنار، ووهبنا 

كّل ما نحتاجه يف الدنيا واآلخرة، دون أن يكون فقرياً ومحتاجاً إىل طاعتنا وعبادتنا. فهو 

له عىل حدٍّ  بالنسبة  املعصية، وطاعتنا ومعصيتنا  الطاعة وال ترضّه  تنفعه  ال  -سبحانه- 

سواء، بل من أجل خرينا ومنفعتنا نحن، يأمر وينهى.

وبعد تذكّر هذه النعم والكثري الكثري من النعم األخرى التي يعجز حّقاً البرش جميعهم 

عن إحصاء الكلّيات منها، فكيف بعّدها واحدة واحدة؟! بعد ذلك يُطرح السؤال اآليت: 

أال تحكم فطرتك بوجوب تعظيم منِعم كهذا؟ وما هو حكم العقل تجاه خيانة ويّل نعمة 

كهذا؟

ومن األمور األخرى التي تُقرّها الفطرة، احرتام الشخص الكبري العظيم، ويرجع هذا 

والسالطني  والرثوة  والجاه  الدنيا  أهل  تجاه  الناس  يُبديه  الذي  والتقدير  كلّه  االحرتام 

واألعيان، يرجع إىل أنّهم يرون أولئك كباراً وعظامء، فأّي عظمة تصل إىل مستوى عظمة 

العوامل  أصغر  من  تُعترب  والتي  والوضيعة  الحقرية  الدنيا  هذه  خلق  الذي  امللوك  مالك 

وأضيق النشآت، رغم ذلك كلّه مل يتوّصل عقل أّي موجود إىل إدراك كنهها ورسّها حتى 

اآلن، بل ومل يطّلع كبار املكتشفني يف العالَم بعد عىل أرسار منظومتنا الشمسيّة، وهي 

أصغر املنظومات، وال تعّد شيئاً قياساً إىل باقي املنظومات! أفال يجب احرتام وتعظيم هذا 

العظيم، الذي خلق هذه العوامل وآالف اآلالف من العوامل الغيبيّة اإلميانيّة؟!

ويجب أيضاً بالفطرة احرتام من يكون حارضاً؛ ولهذا ترى أّن اإلنسان إذا تحّدث -ال 

اختار  الشخص،  أثناء حديث ذلك  ثّم حرض يف  الله- عن شخص بسوء يف غيبته،  سمح 

املتحّدث حسب فطرته الصمت، وأبدى له االحرتام.
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ومن املعلوم أّن الله -تبارك وتعاىل- حارض يف كّل مكان وتحت إرشافه -تعاىل- تُدار 

جميع ماملك الوجود، بل إّن نفس الحضور والعالَم أجمع هو محرض الربوبيّة.

فتذكّري، يا نفيس الخبيثة، أّي ظلم فظيع، وأّي ذنب عظيم تقرتفني إذا عصيت مثل 

هذا العظيم يف حرضته املقّدسة وبواسطة القوى التي هي نعمه املمنوحة لك. أال ينبغي 

أن تذوب من الخجل وتغوري يف األرض لو كان لديك ذرّة من الحياء؟!

يف  أنّك  وتذكّر  وألطافه،  نعمه  وتذكّر  ربّك،  لعظمة  ذاكراً  كن  العزيز،  أيّها  فيا  إذاً، 

حرضته، وهو شاهد عليك، فدع التمرّد عليه.

رحامنيّة  مملكتك  واجعل  الشيطان،  جنود  عىل  تغلّب  الكربى،  املعركة  هذه  ويف 

وحّقانيّة، وأحلل فيها عسكر الحّق -تعاىل- محّل جنود الشيطان، يك يوفّقك الله -تبارك 

وتعاىل- يف مقام مجاهدة أخرى، ويف ميدان معركة أكرب تنتظرك وهي الجهاد مع النفس 

يف العالَم الباطن، ويف املقام الثاين للنفس.

وأُكّرر التذكري بأنّه يف جميع األحوال ال تُعلّق عىل نفسك اآلمال؛ ألنّه ال ينهض أحد 

بعمل غري الله -تعاىل-. فاطلب من الحّق -تعاىل- نفسه بترّضع وخشوع، يك يُعينك يف 

هذه املجاهدة، لعلّك تنترص، إنّه ويّل التوفيق.

سرسيللة على سرّيال

إّن أّول رشط للمجاهد يف املقام الثاين، وهو مقام الباطن، والذي مُيكن أن يكون أساس 

الغلبة عىل الشيطان وجنوده، هو حفظ طائر الخيال؛ ألّن هذا الخيال طائر محلّق يحّط 

يف كّل آن عىل غصن، ويجلب الكثري من الشقاء. وهو إحدى وسائل الشيطان التي تجعل 

اإلنسان مسكيناً عاجزاً وتدفع به نحو الشقاء.

وعىل اإلنسان املجاهد الذي نهض إلصالح نفسه، وأراد أن يُصّفي باطنه، ويُفرِّغه من 

جنود إبليس، عليه أن مُيسك بزمام خياله، فال يسمح له بأن يطري حيثام شاء، وعليه أن 

يوّجه  وأن  والشيطنة،  املعايص  كخياالت  والباطنة،  الفاسدة  للخياالت  اعرتاضه  من  مينع 
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خياله دامئاً نحو األمور الرشيفة. هذا األمر، قد يبدو يف البداية صعباً بعض اليشء، ويصّوره 

الشيطان وجنوده لنا كأنّه أمر عظيم، ولكّنه مع قليٍل من املراقبة واملواظبة يُصبح أمراً 

سهالً ويسرياً.

إّن من املمكن لك، من باب التجربة، أن تُسيطر عىل جزء من خيالك، وتنتبه له جيّداً. 

األمور  أو  كاملباحات  أخرى،  أمور  نحو  أمر وضيع، فارصفه  إىل  يتوّجه  أن  أراد  ما  فمتى 

الراجحة الرشيفة.

وتابع  التوفيق،  هذا  عىل  -تعاىل-  الله  فاشكر  نتيجة،  عىل  حصلت  أنّك  رأيت  فإذا 

اإلنسانيّة  رصاط  إىل  ويهديك  امللكوت  إىل  طريقاً  لك  يفتح  برحمته  ربّك  لعّل  سعيك، 

املستقيم، ويُسّهل عليك مهّمة السلوك إليه -سبحانه وتعاىل-.

وانتبه إىل أّن الخياالت الفاسدة القبيحة والتصّورات الباطلة هي من إلقاءات الشيطان، 

الذي يُريد أن يوطّن جنوده يف مملكة باطنك. فعليك، أيّها املجاهد ضّد الشيطان وجنوده، 

وأنت تُريد أن تجعل من صفحة نفسك مملكة إلهيّة رحامنيّة، عليك أن تحذر كيد هذا 

اللعني، وأن تُبعد عنك هذه األوهام املخالفة لرضا الله -تعاىل-، حتى تنتزع -إن شاء الله- 

هذا الخندق املهّم جّداً من يد الشيطان وجنوده يف هذه املعركة الداخليّة؛ فهذا الخندق 

مبنزلة الحّد الفاصل، فإذا تغلّبت هنا فتأّمل خرياً.

سرموسزنة

ومن األمور التي تُعني اإلنسان يف هذا السلوك، والتي يجب عليه االنتباه لها، املوازنة.

األخالق  من  واحدة  كّل  ومضاّر  منافع  بني  العاقل  اإلنسان  يُقارن  أن  هي  واملوازنة 

تكون حرّة  عندما  والوهم،  والغضب  الشهوة  عن  تنشأ  التي  الرذيلة  وامللكات  الفاسدة 

الشيطان، وبني منافع ومضاّر كّل واحدة من األخالق الحسنة والفضائل  وتحت ترصّف 

النفسيّة، والتي هي وليدة تلك القوى الثالث، عندما تكون تحت ترصّف العقل والرشع؛ 

لريى عىل أّي واحدة منها يصّح اإلقدام، وبأيّها يحُسن العمل.
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فمثالً، إّن النفس ذات الشهوة املطلقة العنان، والتي ترّسخت فيها، وأصبحت ملكة 

أّي  تتوّرع عن  النفس ال  أزمنة متطاولة، هذه  لها، وتولّدت منها ملكات كثرية يف  ثابتة 

فجور تصل يدها إليه، وال تعرض عن أّي مال يأتيها، ومن أّي طريق كان، وترتكب كّل ما 

يوافق رغبتها وهواها مهام كان، ولو استلزم ذلك أّي أمر فاسد.

ومنافع الغضب الذي أصبح ملكة للنفس، وتولّدت منه ملكات ورذائل أخرى، منافعه 

هي أنّه يظلم بالقهر والغلبة كّل من تصل إليه يده، ويفعل ما يقدر عليه ضّد كّل شخص 

بأيّة  ياُلمئه،  ال  وما  املرّضات  ويُبعد  له،  معارضة  بأقّل  الحرب  ويُثري  مقاومة،  أدن  يُبدي 

وسيلة مهام كانت، ولو أّدى ذلك إىل وقوع الفساد يف العالَم.

وعىل هذا النحو، تكون منافع النفس لصاحب الواهمة الشيطانيّة الذي ترّسخت فيه 

هذه امللكة. فهو يُنّفذ عمل الغضب والشهوة بأيّة شيطنة وخدعة كانت، ويُسيطر عىل 

عباد الله بأيّة خطّة باطلة كانت، سواء بتحطيم عائلة ما، أو بإبادة مدينة أو بالد ما.

هذه هي منافع تلك القوى عندما تكون تحت ترصّف الشيطان.

سرلليق سرعملّي رجفاج سراهم

أيّها العزيز، انهض من نومك وتنبّه من غفلتك، واشدد حيازيم الهّمة، واغتنم الفرصة 

وشبابك  ترصّفك،  تحت  قواك  دامت  وما  بقيّة،  العمر  يف  دام  وما  مجال،  هناك  دام  ما 

موجوداً، ومل تتغلّب عليك بعد األخالق الفاسدة، ومل تتأّصل فيك امللكات الرذيلة، فابحث 

عن العالج، واعرث عىل الدواء إلزالة تلك األخالق الفاسدة والقبيحة، وتلّمس سبيالً إلطفاء 

نائرة الشهوة والغضب...

وأفضل عالج لدفع هذه املفاسد األخالقيّة، هو ما ذكره علامء األخالق وأهل السلوك، 

وهو أن تأخذ كّل واحدة من امللكات القبيحة التي تراها يف نفسك، وتنهض بعزم عىل 

مخالفة النفس إىل أمد، وتعمل عكس ما ترجوه وتتطلّبه منك تلك امللكة الرذيلة.

وعىل أّي حال، اطلب التوفيق من الله -تعاىل- إلعانتك يف هذا الجهاد، وال شّك يف أّن 
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هذا الُخلق القبيح سيزول بعد فرتة وجيزة، ويفّر الشيطان من هذا الخندق، وتحّل محلّه 

الجنود الرحامنيّة.

فمثالً، من األخالق الذميمة التي تُسبّب هالك اإلنسان، وتوجب ضغطة القرب، وتُعّذب 

اإلنسان يف كال الدارين، سوء الخلق مع أهل الدار والجريان أو الزمالء يف العمل أو أهل 

السوق واملحلّة، وهو وليد الغضب والشهوة.

فإذا كان اإلنسان املجاهد يُفّكر يف السمّو والرتفّع، عليه عندما يعرتضه أمر غري مرغوب 

فيه حيث تتوّهج فيه نار الغضب لتحرق الباطن، وتدعوه إىل الفحش والسيّئ من القول، 

عليه أن يعمل بخالف النفس، وأن يتذكّر سوء عاقبة هذا الُخلق ونتيجته القبيحة، ويُراعي 

يف املقابل حسن الخلق ويلعن الشيطان يف الباطن ويستعيذ بالله منه.

السيّئ  الُخلق  بأنّك لو قمت بذلك السلوك، وكّررته عّدة مرّات، فإّن  أتعّهد لك،  إيّن 

سيتغرّي كلّيّاً وسيحّل الُخلق الحسن يف مملكتك الباطنيّة؛ أّما إذا عملت وفق هوى النفس، 

فمن

املمكن أن يقيض عليك يف هذا العالَم. وأعوذ بالله -تعاىل- من الغضب الذي يُهلك 

قتل  إىل  الله-  -ال سمح  الغضب  ذلك  يؤّدي  فقد  الدارين،  كال  واحد يف  آن  اإلنسان يف 

النفس.

ومن املمكن أن يتجّرأ اإلنسان يف حالة الغضب عىل النواميس اإللهيّة، كام رأينا أّن 

بعض الناس قد أصبحوا من جرّاء الغضب مرتّدين، وقد قال الحكامء: »إّن السفينة التي 

تتعرّض ألمواج البحر العاتية، وهي بدون قبطان، لهي أقرب إىل النجاة من اإلنسان وهو 

يف حالة الغضب«.

أو إذا -ال سمح الله- كُنَت من أهل الجدل واملراء يف املناقشات العلميّة، كبعضنا نحن 

الطلبة املبتلني بهذه الرسيرة القبيحة، فاعمل فرتة بخالف النفس، فإذا دخلت يف نقاش 

ق القول  مع أحد األشخاص يف مجلس ما، ورأيت أنّه يقول الحّق، فاعرتف بخطئك، وصدِّ
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املقابل، واملأمول أن تزول هذه الرذيلة يف زمن قصري.

وال سمح الله أن ينطبق علينا قول بعض أهل العلم ومّدعي املكاشفة، حيث يقول: 

»لقد كُشف يل خالل إحدى املكاشفات أن تخاصم أهل النار الذي يُخرب عنه الله -تعاىل-، 

هو الجدل بني أهل العلم والحديث«. واإلنسان إذا احتمل صّحة هذا األمر، فعليه أن 

يسعى كثرياً من أجل إزالة هذه الخصلة.

روي عن عّدة من األصحاب أنّهم قالوا: خرج علينا رسول الله P يوماً، ونحن نتامرى 

يف يشء من أمر الدين، فغضب غضباً شديداً مل يغضب مثله، ثم قال: »إّنا هلك من كان 

قبلكم بهذا. ذروا املراء، فإّن املؤمن ال مياري، ذروا املراء، فإّن املمري قد متَّت خسارته، 

ذروا املراء، فإّن املمري ال أشفع له يوم القيامة، ذروا املراء، فأنا زعيٌم بثالث أبياٍت يف 

الجّنة؛ يف رياضها وأوسطها وأعالها، ملن ترك املِراَء وهو صادق، ذروا املِراء، فإّن أّول ما 

نهان عنه رّب بعد عبادة األوثان املِراء«))).

وعنه P أيضاً: »ال يستكمل عبد حقيقة اإلميان حّتى يدع املراء، وإن كان محّقاً«))).

 P واألحاديث يف هذا الباب كثرية. فام أقبح أن يُحرم اإلنسان شفاعة الرسول األكرم

بواسطة ُمغالبة جزئيّة ليس فيها أّي مثر وال أثر! وما أقبح أن تتحّول مذاكرة العلم، وهي 

أفضل العبادات والطاعات إذا كانت بنيّة صحيحة، إىل أعظم املعايص بفعل املراء، وتتلو 

مرتبة عبادة األوثان!

الفاسدة،  القبيحة  األخالق  االعتبار  بنظر  يأخذ  أن  لإلنسان  ينبغي  حال،  أّي  وعىل 

ويُخرجها من مملكة روحه مبخالفة النفس. وعندما يخرج الغاصب، يأيت صاحب الدار 

نفسه، فال يحتاج حينذاك إىل مشّقة أخرى أو إىل طلب العودة منه.

وعندما يكتمل جهاد النفس يف هذا املقام، ويوفّق اإلنسان إلخراج جنود إبليس من 

)))  الهيثمي، عيّل بن أب بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلميّة، لبنان - بريوت، 1408هـ - 1988م، ال.ط، ج1، 

ص156.

)))  ابن أب الدنيا، عبد الله بن محّمد، الصمت وآداب اللسان، تحقيق وتعليق محّمد أحمد عاشور، دار االعتصام، مرص - 

القاهرة، 1404هـ، 1988م، ط2، ص85.
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فحينذاك  الصالحني،  لعباده  ومعبداً  الله  ملالئكة  مسكناً  مملكته  وتُصبح  اململكة،  هذه 

اإلنسان  أمام  وتُفتح  املستقيم،  اإلنسانيّة  طريق  ويتّضح  يسرياً،  الله  إىل  السلوك  يُصبح 

أبواب الربكات والجّنات، وتُغلق أمامه أبواب جهّنم والدركات، وينظر الله -تبارك وتعاىل- 

السعادة  أهل  من  ويُصبح  اإلميان،  أهل  سلك  يف  وينخرط  والرحمة،  اللطف  بعني  إليه 

وأصحاب اليمني، ويُفتح له طريق إىل باب املعارف اإللهيّة، وهي غاية خلق الجّن واإلنس، 

ويأخذ -الله تعاىل- بيده يف هذا الطريق املحفوف باملخاطر.
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سرمهاهيم سرلئيسة

)- من األمور التي تُعني اإلنسان يف مجاهدته للنفس والشيطان، التذكّر. وهو عبارة عن 

ذكر الله -تعاىل- ونعامئه التي تلطّف بها عىل اإلنسان.

)- من األمور التي تقرّها الفطرة اإلنسانيّة:

- احرتام املنِعم وتعظيمه، وكلاّم كانت النعمة أكرب وكان املنِعم أقّل غرضاً، كان تعظيمه 

أوجب وأكرث. وإّن النعم الظاهرة والباطنة التي تفّضل بها علينا مالك امللوك -جلَّ شأنه-، 

لو اجتمع الجّن واإلنس ليك يُعطونا واحدة منها ملا استطاعوا.

- احرتام الشخص الكبري العظيم، ويرجع هذا االحرتام كلّه والتقدير الذي يُبديه الناس 

تجاه أهل الدنيا إىل أنّهم يرون أولئك كباراً وعظامء، فأّي عظمة تصل إىل مستوى عظمة 

مالك امللوك الذي خلق هذه الدنيا والتي تُعترب من أصغر العوامل وأضيق النشآت.

- احرتام من يكون حارضاً، ومن املعلوم أّن الله -تبارك وتعاىل- حارض يف كّل مكان، 

وتحت إرشافه -تعاىل- تُدار جميع ماملك الوجود، بل إّن نفس الحضور والعالَم أجمع هو 

محرض الربوبيّة.

)- إّن أّول رشط للمجاهد يف مقام الباطن هو حفظ طائر الخيال، بأن مُيسك بزمام خياله، 

فيمنع النفس من الخياالت الفاسدة والباطلة، ويوّجه خياله دامئاً نحو األمور الراجحة 

والرشيفة.

4- من األمور التي تُعني اإلنسان يف هذا السلوك، والتي يجب عليه االنتباه لها، املوازنة. 

الفاسدة  األخالق  من  واحدة  كّل  ومضاّر  منافع  بني  العاقل  اإلنسان  يُقارن  أن  وهي 

وامللكات الرذيلة، لريى عىل أّي واحدة منها يصّح اإلقدام، وبأيّها يحُسن العمل.

5- إنَّ أفضل عالج لدفع املفاسد األخالقيّة، هو أن تأخذ كّل واحدة من امللكات القبيحة 

التي تراها يف نفسك، وتنهض بعزم عىل مخالفة النفس إىل أمد محّدد، وتعمل عكس 

ما ترجوه وتتطلّبه منك تلك امللكة الرذيلة.





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
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خلق الحياة.

يحّدد املقياس يف كامل األعامل اإلنسانيّة. . 2

يبنّي الخطوة األوىل نحو تحقيق اإلخالص. . 3
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حديث عن سراّية وسإلخالص

قال  َعَمٗلۗ﴾)))،  ۡحَسُن 
َ
أ يُُّكۡم 

َ
أ ﴿ِلَۡبلَُوُكۡم  تَعاىل:  اللِه  قَْوِل  يف   Q اللِه  َعبِْد  أب  َعْن 

Q: »ليس يعني أكرثكم عمالً، ولكن أصوبَكم عمالً. وإّنا اإلصابة خشية الله والنِّيَّة 

الصادقة والخشية.

ثّم قال: »اإلبقاء عىل العمل حّتى يَْخلَُص أَشدُّ من العمل، والعمل الخالص الّذي ال 

تريد أن يَْحَمدك عليه أحد إال الله -تعاىل- أفضل من العمل. أال وإّن النِّيََّة هي العمل، 

ٰ َشاِكَتِهِۦ﴾)))؛ يعني َعىل نِيَّته«))). ٞ َيۡعَمُل َعَ ثّم تال قوله -عّز وجّل-: ﴿قُۡل ُكّ

سرتمحيص هو هدف سرحياة

ِي بَِيِدهِ ٱلُۡمۡلُك  إّن ﴿ِلَۡبلَُوُكۡم﴾ يف الحديث الرشيف، إشارة إىل قوله -تعاىل-: ﴿تََبَٰرَك ٱلَّ

َوُهَو ٱۡلَعزِيُز  ۡحَسُن َعَمٗلۚ 
َ
يُُّكۡم أ

َ
ِي َخلََق ٱلَۡمۡوَت َوٱۡلََيٰوةَ ِلَۡبلَُوُكۡم أ قَِديٌر ١ ٱلَّ ءٖ  ِ َشۡ

ٰ ُكّ َوُهَو َعَ
ٱۡلَغُفوُر﴾)4).

وقد تقّدم مّنا معنى االختبار واالمتحان، وكيفيّة نسبته إىل الحّق املتعال جّل جالله 

املقّدس، ومن دون  الذات  الجهل عىل  األحاديث، عىل نحو ال يستلزم  عند رشح بعض 

حاجة إىل تكلّف وتأويل. وال بّد من اإلشارة إليه بصورة مجملة، هي:

إّن نفس اإلنسان يف بدء فطرتها وخلقتها تتمتّع باالستعداد املحض والقابليّة الرصفة، 

)))  سورة هود، اآلية 7.

سورة اإلرساء، اآلية 84.  (((

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص16.

)4)  سورة تبارك، اآليتان 1 - 2.
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وهي خالية عن كّل فعليّة من ناحية السعادة والشقاء. وبعد حصول الحركات الطبيعيّة 

واألفعال االختياريّة، تتحّول االستعدادات إىل الفعليّة، وتنجم التشّخصات والتميّزات.

فانفراد السعيد عن الشقّي والغّث عن السمني، يحصل يف هذه الحياة. والهدف من 

تكّون الحياة هو متحيص النفوس والتفرقة بني السعيد منها والشقّي. وعليه، تتّضح الغاية 

املنشودة من وراء اختبار الناس. وأّما خلق املوت، فهو أيضاً دخيل يف هذا الفرز والتفريق 

بني السعيد والشقّي.

فرز  باعثان عىل  والحياة،  املوت  وخلق  الدنيويّة  النشأة  نفسه يف هذه  الحضور  إّن 

األعامل الحسنة عن األعامل السيئة. أّما سببيّة خلق الحياة يف ذلك فمعلومة؛ ألنّها سبب 

الدنيويّة،  الحياة  العلم بعدم استقرار  النهوض والحركة والعمل؛ وأّما خلق املوت، فمع 

وتيّقن حصول االرتحال من هذه النشأة الفانية، تختلف األعامل من إنسان آلخر، ويتّم 

الفرز بني صالحها وطالحها.

وخالصة الكالم، إّن املقياس يف التفرقة هو الصور األخرويّة امللكوتيّة، وهي ال تحصل 

إال بواسطة األفعال االختياريّة الدنيويّة. فاتّضحت الغاية املنشودة من االمتحان واالختبار 

املرتتّب عىل خلق املوت والحياة من دون بقاء جهل يف ذلك.

سرمقياا في كمال سألعمال

إّن هذا الحديث الرشيف أناط صواب العمل وحسنه بأمرين رشيفني، وجعل املقياس 

يف كامل األعامل ومتاميّتها، هذين األصلني:

أحدهام: الخوف والخشية من الحّق املتعايل.

وثانيهام: النيّة الصادقة واإلرادة الخالصة.

وعلينا أن نرشح الصلة القامئة بني هذين األمرين مع كامل العمل وصوابه، فنقول:

1- الخوف من الله:

تُزيّك  والتقوى  وتقواها.  النفس  يوجب خشية  املتعايل  الحّق  من  والفزع  الخوف  إّن 

النفس وتُطّهرها من الدنس والقذارات. وإذا كانت صفحة النفس ناصعة، وطاهرة من 
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حجب املعايص وكدرها، كانت األعامل الحسنة مؤثّرة أكرث، وإصابتها للهدف املبتغى أدّق، 

وتحقُّق الرّس الكبري للعبادات، الذي هو ترويض الجانب املاّدّي لإلنسان، وقهر ملكوته 

عىل ُملكه ونفوذ اإلرادة الفاعلة للنفس بصورة أفضل.

فالخشية من الحّق -سبحانه-، التي لها التأثري التاّم يف تقوى النفوس، هي من العوامل 

الكبرية إلصالح النفوس، وذات دور يف إصابة األعامل وحسنها وكاملها؛ ألّن التقوى، مضافاً 

تأثري األعامل  النفس، تكون ذات قدرة فّعالة يف  الكبرية يف إصالح  العوامل  أنّها من  إىل 

َما َيَتَقبَُّل  القلبيّة والظاهريّة لإلنسان، وتكون سبباً لقبولها أيضاً، كام يقول الله -تعاىل-: ﴿إِنَّ

ُ ِمَن ٱلُۡمتَّقِنَي﴾))). ٱللَّ
2- النّية الصادقة:

القّوة  مبثابة  يكون  والذي  وكاملها،  ألهدافها  األعامل  إصابة  يف  املهّم  الثاين  العامل 

فهام  الواقع  ويف  التأثري،  رشط  مبثابة  منها  الحاصلة  والتقوى  الخشية،  أّن  -كام  الفاعلة 

يبعثان عىل تطهري للقابل ورفع للامنع- هي النيّة الصادقة واإلرادة الخالصة، حيث يكون 

كامل العبادات ونقصها وصّحتها وفسادها كلّيّاً تابعاً لها.

وليس يف  أكمل.  كانت  كلاّم  النيّة،  وشوب  الرشك  من  أصفى  العبادات  كانت  وكلاّم 

العبادات يشٌء ذو أهّميّة مثل النيّة وخلوصها؛ ألّن نسبة النيّات إىل األعامل كنسبة األرواح 

إىل األبدان والنفوس إىل األجساد. وال تُقبل عبادة البتّة عند الحّق املتعايل من دون نيّة 

خالصة.

والتعريف الجامع للرشك يف العبادة، الشامل ملراتبه كلّها، هو إدخال رضا غري الحّق 

يف العبادة، سواء أكان رضا غري الحّق رضا نفسه أم غريه. إاّل أنّه إذا كان إدخاالً لرضا غري 

نفسه من الناس يف العبادة، لكان رشكاً ظاهريّاً ورياًء فقهيّاً. وإن كان رضا نفسه كان رشكاً 

خفيّاً وباطنيّاً، والعبادة باطلة، وال تُعّد بيشء لدى أهل املعرفة، وال تكون مقبولة لدى 

الحّق -سبحانه.

)))  سورة املائدة، اآلية 27.
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سرقلب سرسليم

ورد يف الحديث الرشيف املنقول عن الكايف، بسنده إىل سفيان بن عيينة، قال: َسأَلْتُُه 

الَّذي  ليُم  السَّ قال: »الَقلُْب  َسلِيٖم﴾)))،  بَِقۡلٖب   َ َت ٱللَّ
َ
أ َمۡن  ﴿إِلَّ   :- َوَجلَّ -َعزَّ  اللِه  قَْوِل  َعْن 

ا أراَد  يَلَْقى َربَُّه َولَْيَس ِفيِه أَحٌد ِسواُه«، قال: »َوكُلُّ َقلٍْب فيِه رِشٌْك أْو َشكٌّ َفُهَو ساِقٌط، َوإِنَّ

نْيا لَِتْفَرَغ ُقلٌوبُُهْم لِآلِخرَِة«))). ِبالزُّْهِد يِف الدُّ

والرشك،  الشّك  لهزّات  وتعرّضت  الحّق  غري  استقبلت  التي  القلوب  أّن  املعلوم  ومن 

سواء أكان الرشك جليّاً أم خفيّاً، فهي ساقطة يف محرض القدس الربوّب. وإّن من الرشك 

الخفّي االعتامد عىل األسباب والركون إىل غري الحّق.

ِمْنُه  َوَقاَل:  النَّْمِل،  َدِبيِب  ِمْن  أَْخَفى  َك  الرشِّ Q: »إَّن  الله  أب عبد  وقد ورد عن 

َوِشْبه هَذا«))). ودخول غري الحّق املتعايل إىل القلب يُعّد  الَحاَجَة  لََيْذكَُر  الَخاتَِم  تَْحِويُل 

من الرشك الخفّي. وإخالص النيّة هو إخراج غري الحّق -سبحانه- من مقام الّذات املقّدس 

)القلب).

وكام أّن للرشك مراتب، يكون للشّك مراتب أيضاً، وإّن منها الشّك الجيّل، ومنها الشّك 

الخفّي. وتحصل هذه املراتب نتيجة ضعف اليقني والنقصان يف اإلميان. إّن مطلق االعتامد 

عىل غري الحّق -سبحانه- وااللتفات إىل املخلوق يكون من جرّاء ضعف اليقني واإلميان، 

كام أّن التزلزل يف األمور نتيجة لذلك أيضاً.

ومرتبة إخفاء الشّك، حالة من التلّون يف القلب وعدم التمكني يف التوحيد؛ فالتوحيد 

القلب  وإّن  الشّك.  من  بالخالص  يكون  فيه  والتمكني  اإلضافات،  إسقاط  هو  الحقيقّي، 

السليم، هو القلب الفارغ من مطلق الرشك والشّك. ويف هذا الحديث الرشيف القائل: 

ا أراَد بالزهد...« إشارة إىل أّن الغاية من الزهد يف الدنيا هو انرصاف القلب شيئاً  »وإِنَّ

)))  سورة الشعراء، اآلية 89. 

)))  الشيخ الكليني، مصدر سابق، ج2، ص16.

)))  الصدوق، الشيخ محّمد بن عيّل، معاين األخبار، تصحيح وتعليق عيّل أكرب الغفاري، مؤّسسة النرش اإلسالمّي، إيران - قم، 

1379هـ، ال.ط، ص379.
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الحّق  الواقعّي،  واملطلوب  األصيّل  املقصود  إىل  وتوّجهه  منها،  وتنّفره  الدنيا  عن  فشيئاً 

املتعايل.

ما هو سإلخالص؟

ذكروا تعاريف مختلفة لإلخالص، ونحن نذكر بعضها:

قال العارف الحكيم السالك خواجه عبد الله األنصاري }: »اإلخالص تصفية العمل 

من كّل شوب«))).

وقيل: »هو أن ال يريد عامله عليه عوضاً يف الدارين«))).

ين،  وعندما تتساقط من العبد حظوظه، بدءاً من الرتاب وانتهاًء بالعرش، فقد سلك الدِّ

وهو طريق العبوديّة الخالصة من رؤية الحوادث، غري الله، نتيجة شهود الروح لجامل 

ين الذي اصطفاه الحّق املتعايل لنفسه، وأخلصه من غري الحّق  الرّب املتعايل. وهذا هو الدِّ

ين بن عرّب، أنّه قال:  ﴾))). نُقل عن الشيخ املحّقق محي الدِّ ِ ٱدّلِيُن ٱۡلَالُِصۚ َل لِلَّ
َ
قائالً: ﴿أ

﴾؛ أي َعْن َشْوِب الَغرْيِيَِّة َواألنانيّة«)4). فام دامت العبوديّة والغرييّة  ِ ٱدّلِيُن ٱۡلَالُِصۚ َل لِلَّ
َ
﴿أ

واألنانيّة باقية والعابد واملعبود والعبادة واإلخالص والدين حارضة، يكون العمل مشوباً 

بالغرييّة واألنانيّة، وهذا رشك لدى أرباب القلوب.

سرموسظبة على سرعمل حتى يّلص

إّن ما ورد يف الحديث الرشيف: »اإِلبَْقاُء َعىَل الَعَمِل َحتَّى يَْخلَُص، أََشدُّ ِمَن الَعَمِل«)5)، 

حّث عىل لزوم املحافظة واملواظبة عىل األعامل، التي تصدر عن اإلنسان، حني إنجازها 

وبعد تحّققها، إذ قد يأيت اإلنسان بالعمل من دون عيب ونقص وخالياً من الرياء والُعجب 

)))  األنصاري، الشيخ عبد الله، منازل السائرين، إعداد وتقديم عيل الشريواين، مؤّسسة دار القلم، 1417هــ، ط1، ص31.

)))  الشيخ البهايئ، الشيخ محمد بن الحسني، األربعون حديثاً، تحقيق طباعة نرش مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة لجامعة 

املدرسني بقم، إيران - قم، 1431هـ، ص441. 

)))  سورة الزمر، اآلية 3.

)4)  ابن عرب، محمد بن عيل، تفسري ابن عرب، ضبطه وصححه وقدم له الشيخ عبد الوارث محمد عيل، دار الكتب العلمية، 

1422ه - 2001م، ط1، ج2، ص170. 
)5)  الشيخ الكليني، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص16.
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بالرياء، كام ورد يف الحديث  العمل، وبواسطة ذكره لآلخرين، يُعاب  وغريه، ولكّنه بعد 

الرشيف املنقول عن الكايف: َعْن أب َجْعَفٍر Q أنَُّه قَاَل: »اإلبْقاُء َعىَل الَعَمِل أَشدُّ ِمَن 

الَعَمِل، قاَل: َوَما اإلبْقاُء َعىَل الَعَمِل؟ قاَل: يَِصُل الرَُّجُل ِبِصلٍَة َويُْنِفُق نََفَقًة لِلِّه َوْحَدُه ال 

رَشيَك لَُه، َفكُِتَب لَُه ِسّاً، ثُمَّ يَْذكُرُها َفُتْمحى، َفُتكَْتُب لَُه ِعالنَيًة، ثُمَّ يَْذكُرُها َفُتكَْتُب لَُه 

ِرياًء«))).

إّن اإلنسان حتى نهاية حياته ال يأمن أبداً من رّش الشيطان والنفس، وعليه أن ال يظّن 

أنّه عندما أىت بعمل لوجه الله، من دون مالحظة رضا املخلوق، أصبح يف مأمن من رّش 

النفس الخبيثة. وإنّه، إذا مل يُراقب العلم ومل يواظب عليه، فمن املمكن أن تُجربه نفسه 

إىل إظهاره أمام اآلخرين. وقد يتّم اإلظهار باإلمياء والتلويح، فمثالً إذا أراد أن يكشف عن 

صالة الليل التي أىت بها للناس، التجأ إىل أساليب اللّف والدوران، فيتحّدث عن حسن جّو 

َحِر أو رداءته، وعن مناجاة الناس أو أذانهم يف السحر، وضيّع عمله من جرّاء املكائد  السَّ

الخفيّة للنفس، وألغاه من االعتبار.

وال  نفسه،  يُراقب  الرؤوف  واملرافق  الرحيم،  الطبيب  مثل  اإلنسان  يكون  أن  يجب 

يسمح لفلتان زمامها ِمْن يده؛ ألنّها يف لحظة من الغفلة تنفلت من يده وتقوده إىل الذّل 

اَرةُۢ  مَّ
َ
والهالك. وعىل أّي حال نستعيذ بالله من رّش الشيطان والنفس اإلّمارة، ﴿إِنَّ ٱنلَّۡفَس َل

ۚ إِنَّ َرّبِ َغُفورٞ رَِّحيٞم﴾))). ٓ وٓءِ إِلَّ َما رَِحَم َرّبِ بِٱلسُّ

سراّية أفضل من سرعمل

روي عن اإلمام الصادق Q أنّه قال: »... النِّيَُّة أَْفَضُل ِمَن الَعَمِل...«))). واحتمل 

بعضهم أّن هذا املعنى مبالغة، ولكّنه ليس بيشء من املبالغة، بل مبنّي عىل الحقيقة؛ 

ل له، وصّحة العمل وفساده وكامله  ألّن النيّة هي الصورة الكاملة للعمل، والفصل املحصِّ

ونقصه، مرتبطة بالنيّة.

)))  الشيخ الكليني، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص297.

)))  سورة يوسف، اآلية 53.

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص16.
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للغري، وقد يكون توهيناً  كام أّن عمل شخص واحد الختالف نيّته قد يكون تعظيامً 

لفقدانها، وقد يكون من سنخ امللكوت األعىل،  بها، وقد يصري ناقصاً  له، وقد يصري تاّماً 

وله صورة بهيّة جميلة، وقد يكون من سنخ امللكوت السفيّل، وله صورة موحشة مخيفة.

إّن ظاهر صالة عيّل بن أب طالب Q، وظاهر صالة املنافق، متضاهيان يف األجزاء 

الله، ولصالته صورة ملكوتيّة  الظاهرّي، ولكن هذا يعرج بعمله إىل  والرشائط والشكل 

أعىل، وذاك يغور يف أعامق جهّنم، ولصالته صورة ملكوتيّة سفليّة.

وعند تقديم أهل بيت العصمة R للفقري أقراصاً من خبز الشعري لوجه الله، تنزل 

من عند الله -سبحانه- آيات كرمية يف الثناء عليهم، ويحسب اإلنسان الجاهل أن تحّمل 

الجوع ليومني أو ثالثة أيام ودفع الطعام إىل الفقري أمر مهّم، مع أّن مثل هذه األعامل 

مُيكن أن تصدر عن أّي شخص، من دون صعوبة. يف حني أّن أهّميّة هذا العمل تكمن يف 

القصد الخالص والنيّة الصادقة. إّن روح العمل، القويّة واللطيفة، والتي تبعث من القلب 

السليم الصايف، هي مصدر هذه األهّميّة القصوى.

كان يدخل  الناس؛ ولهذا عندما  P وسائر  للنبّي  الخارجّي  املظهر  إنّه ال فرق بني 

مع مجموعة  الصالة والسالم- جالساً  -عليه  املدينة، وكان  P شخص من خارج  عليه 

من املسلمني، يسأل الوافد: أيّكم النبّي؟ إّن الذي يُفّضل النبي P عىل غريه، هو روحه 

الكبرية، القوية، اللطيفة، ال جسمه املبارك وبدنه الرشيف. إذاً، متام حقيقة األعامل هو 

صور األعامل وناحيتها امللكوتيّة، التي هي النيّة.

سرمانع من سإلخالص

ال بّد من معرفة أّن تخليص النيّة من جميع مراتب الرشك والرياء وغريها، ومراقبتها 

واملحافظة عليها، من األمور الصعبة واملهّمة جّداً، بل إّن بعض مراتبها ال يتيرّس إال للخلّص 

من أولياء الله -تعاىل-؛ ألّن النيّة عبارة عن اإلرادة الباعثة نحو العمل، وهي تتبع الغايات 

تُشّكل  التي  النفسانيّة  امللكات  تتبع  الغايات  أّن هذه  العمل، كام  الدافعة نحو  األخرية 

باطن ذات اإلنسان وشاكلته.



 جهاد النفس في فكر اإلمام الخمينّي }86
ً
دروس من األربعون حديثا

كان  روحه،  وشاكلة  نفسانيّة  ملكة  الحّب  وغدا هذا  والرياسة،  الجاه  له حّب  فمن 

الغاية،  لتلك  تابعة  عنه  الصادرة  أفعاله  وكانت  الزعامة،  سّدة  إىل  البلوغ  أمله  منتهى 

وكان دافعه ومحرّكه هو مبتغاه النفيّس املذكور، وصدرت عنه أعامله للوصول إىل ذلك 

املطلوب.

النفس  فام دام هذا الحّب يف قلبه، ال مُيكن أن يصري عمله خالصاً. ومن صار حّب 

واألنانيّة ملكة له، وشاكلة نفسه، كانت غاية مقصده ونهاية مطلوبه الوصول إىل ما ياُلئم 

نفسه، وكان الدافع واملحرّك له يف هذه األعامل، هذه الغاية نفسها، سواء كانت األعامل 

للوصول إىل مطلوب دنيوّي، أو أخروّي، من قبيل الحور والقصور والجّنات، ونَِعم ذلك 

العالَم.

املعارف،  لتحصيل  سلوكه  أو  إقدامه  كان  موجودة،  والذاتيّة  األنانيّة،  دامت  ما  بل 

الربوبيّة والكامالت الروحيّة، لنفسه ونفسانيّاته من حبٍّ للنفس، ال من حبٍّ لله. ومن 

الله،  الله كان من أجل نفسه، وليس من أجل  املعلوم أنّهام ال يجتمعان، بل إذا أحّب 

وكانت غاية املقصود ونهاية املطلوب نفسه ونفسانيّاته.

سرّلوة سألورى نحو سإلخالص

إّن طريق تخليص األعامل من جميع مراتب الرشك والرياء وغريها، ينحرص يف إصالح 

النفس وملكاتها، ويكون ذلك َمعيناً لكّل اإلصالحات، ومصدراً لجميع املعارج والكامالت.

فإذا أخرج اإلنسان حّب الدنيا َعرْبَ الرتويض العلمّي أو العميّل من قلبه، كانت غايته 

املنشودة شيئاً آخر غري الدنيا، وخلصت أعامله من الرشك األعظم، الذي هو جلب أنظار 

أهل الدنيا وكسب موقع لديهم، وطهرت نيّته، وتساوى عنده العمل يف الجلوة أو الخلوة، 

يف الرّس أو العلن.

يفرغ  الذي  فباملقدار  النفسيّة،  بالرياضة  النفس  حّب  قلبه  من  اإلنسان  أخرج  وإذا 

القلب من حّب النفس، ميتلئ حبّاً لله، وتخلص أعامله من الرشك الخفّي أيضاً. وما دام 

حّب النفس يف القلب، وما دام اإلنسان يعيش يف البيت املظلم للنفس، ال يكون مسافراً 
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إىل الله -تعاىل-، بل يعّد من املخلّدين يف األرض.

فإّن الخطوة األوىل نحو الله، تتمثّل يف ترك حّب النفس، والوطء بقدمه عىل األنانيّة 

والذاتيّة، وهذا هو املقياس يف السفر إىل الله... قال بعضهم: إّن هذا هو أحد معاين اآلية 

ۡجُرهُۥ َعَ 
َ
ِ َورَُسوِلِۦ ُثمَّ يُۡدرِۡكُه ٱلَۡمۡوُت َفَقۡد َوَقَع أ الكرمية: ﴿َوَمن َيُۡرۡج ِمۢن بَۡيتِهِۦ ُمَهاِجًرا إَِل ٱللَّ

ُ َغُفوٗرا رَِّحيٗما﴾)))؛ أي من يخرج من بيت نفسه، ويُهاجر إىل الحّق يف الرحلة  ِۗ َوَكَن ٱللَّ ٱللَّ
املعنويّة، ثم يُدركه الفناء التاّم، كان أجره عىل الله -تعاىل-.

)))  سورة النساء، اآلية 100.
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سرمهاهيم سرلئيسة

والقابليّة  املحض  باالستعداد  تتمتّع  وخلقتها،  فطرتها  بدء  يف  اإلنسانيّة،  النفس  إّن   -(

حصول  وبعد  والشقاء.  السعادة  ناحية  من  فعلية  كّل  عن  خالية  وهي  الرصفة، 

الحركات الطبيعيّة واألفعال االختياريّة، تتحّول االستعدادات إىل الفعليّة، وتنجم عنها 

التشّخصات والتميّزات.

)- إنَّ املقياس يف تفرقة السعيد عن الشقّي، هو الصور األخرويّة امللكوتيّة، وهي ال تحصل 

إال بواسطة األفعال االختياريّة الدنيويّة.

)- إنَّ املقياس يف متاميّة األعامل وكاملها هو الخوف والخشية من الحّق املتعايل، والنيّة 

الصادقة واإلرادة الخالصة.

تُزيّك  والتقوى  وتقواها.  النفس  يوجب خشية  املتعايل  الحّق  والفزع من  الخوف  إّن   -4

النفس وتُطّهرها من الدنس والقذارات.

5- إنَّ الخشية من الحّق -سبحانه-، لها التأثري التاّم يف تقوى النفوس، وهي من العوامل 

الكبرية إلصالح النفوس، وذات قدرة فّعالة يف التأثري عىل األعامل القلبية والظاهريّة 

لإلنسان، وتعترب سبباً لقبولها أيضاً.

6- ليس يف العبادات يشٌء ذو أهمية مثل النيّة وخلوصها؛ ألّن نسبة النيّات إىل األعامل، 

الحّق  عند  البتّة  عبادة  تُقبل  وال  األجساد.  إىل  والنفوس  األبدان،  إىل  األرواح  كنسبة 

املتعايل من دون نيّة خالصة.

7- التعريف الجامع للرشك يف العبادة، الشامل لكّل مراتبه، هو إدخال رضا غري الحّق يف 

العبادة.

8- التوحيد الحقيقّي، هو إسقاط اإلضافات، والتمكني فيه يكون بالخالص من الشّك. وإّن 

القلب السليم، هو القلب الفارغ من مطلق الرشك والشّك.

9- ورد يف الحديث الرشيف: »اإِلبَْقاُء َعىَل الَعَمِل َحتَّى يَْخلَُص، أََشدُّ ِمَن الَعَمِل«، وفيه 



ة وسإلخالص 89 سراي 

حّث عىل لزوم املحافظة واملواظبة عىل األعامل، التي تصدر عن اإلنسان، حني إنجازها 

الرياء  من  خالياً  ونقص،  عيب  دون  من  بالعمل  اإلنسان  يأيت  قد  إذ  تحّققها،  وبعد 

والُعجب وغريه، ولكّنه بعد العمل، وبواسطة ذكره لآلخرين يُعاب بالرياء.

ل له،  0)- »النِّيَُّة أَْفَضُل ِمَن الَعَمِل«؛ ألّن النيّة هي الصورة الكاملة للعمل، والفصل املحصِّ

وصّحة العمل وفساده وكامله ونقصه، مرتبطة بالنيّة.

))- إّن الخطوة األوىل نحو الله، تتمثّل يف ترك حّب النفس، والوطء بقدمه عىل األنانيّة 

والذاتيّة.





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

يُعّدد أنواع البالء. . 1

يبنّي سبب ابتالء الله -تعاىل- لإلنسان. . 2

يعّدد فوائد البالء ومثاره. . 3

 فلسفة البالء وآثاره

الدرس الثامن





حديث عن سربالء

عن اإلمام الصادق Q قال: »إّن يف كتاب عيل Q: إّن أشّد الناس بالًء النبّيون، 

ثّم الوصّيون، ثّم األمثل فاألمثل))(. وإنّا يُبتىل املؤمن عىل قدر أعمله الحسنة؛ فمن صّح 

دينه وحسن عمله، اشتّد بالؤه؛ وذلك أّن الله -تعاىل- مل يجعل الدنيا ثواباً ملؤمن، وال 

عقوبة لكافر، ومن سُخف))( دينه وضعف عقله، قّل بالؤه. وإّن البالء أسع إىل املؤمن 

التقّي، من املطر إىل قرار))( األرض«)4).

معاى سربالء

البالء هو االختبار واالمتحان يف الحسن والقبح، كام رّصح بذلك أهل اللغة، »والبالء 

ًء  ﴿بََلٓ -تعاىل-:  الحّق  ويقول  حسناً«)5)،  بالًء  أباله  يُقال:  والرّش.  بالخري  يكون  االختبار، 

َحَسًناۚ﴾)6).
عىل أيّة حال، إّن كّل ما ميتحن به الحّق -جّل جالله- عباده، يُدعى بالء أو ابتالء، سواء 

كان باألمراض واألسقام، والفقر والذّل، وإدبار الدنيا، وغريها من قبيل هذه األمور، أو كان 

بكرثة الجاه واالقتدار، واملال واملنال، وبالزعامة والعزّة والعظمة.

)))  األمثل: مبعنى أفضل وأرشف.

)))  سخف: ضعف العقل وخفته.

)))  قرار: املستقر واملكان.

)4)  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص259.

البيهقي، عيل بن زيد، معارج نهج البالغة، تحقيق محمد تقي دانش، مطبعة بهمن - قم، إيران - قم، النارش مكتبة آية   (5(

الله العظمى املرعيش - قم، 1409هـ، ط1، ص225

سورة األنفال، اآلية 17.  (6(
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ومعنى امتحان الحّق -تعاىل- للناس واختبارهم، هو فصل الناس بعضهم عن بعضهم 

من  -تعاىل-  الحّق  يعرف  أن  الهدف  وليس  الشقّي.  عن  ومتييزه  السعيد  ملعرفة  اآلخر، 

سيسعد ومن سيشقى، أو من سيكتب له النجاح ومن سيسقط؛ ألّن علم الحّق -تعاىل- 

أزيّل ومتعلّق بكّل يشء ومحيط به قبل إيجاده.

رماذس يبتلي سرله -تعارى- سإلنسان؟

كّل عمل يصدر عن اإلنسان، بل كّل ما يقع منه يف عامل الدنيا وكان مدركاً من ِقبَل 

النفس، يرتك أثراً لدى هذه النفوس، من دون فرق بني األعامل الحسنة أو السيّئة، ومن 

دون فرق بني أن يكون العمل من األفراح أو األتراح.

مثالً: إّن كّل لّذة ماّم يتلّذذ اإلنسان به، من املطعومات أو املرشوبات أو املنكوحات 

أو غريها، ترتك أثراً يف النفس، ويحصل تعلّق ومحبّة يف عمق النفس تجاهه، ويزداد توّجه 

النفس إليه.

وكلاّم توّغل اإلنسان يف اللذائذ واملشتهيات أكرث، ازداد تعلّق النفس وحبّها لهذا العالَم 

أكرث. وغدا ركونه واعتامده عىل هذا العالَم أكرب، فترتّب النفس وترتاض عىل التعلّق بالدنيا.

وكلاّم كانت املتع يف ذائقته أحىل، كانت جذور محبّة الدنيا يف قلبه أكرث. وكلاّم توفّرت 

وسائل العيش والِعرشة والراحة بشكل أوىف، أصبحت دوحة التعلّق بالدنيا أقوى.

وكلاّم أقبلت النفس إىل الدنيا أكرث، كلاّم كانت غفلتها عن الحّق وعامل اآلخرة أكرث؛ فإّن 

نفس اإلنسان إذا ركنت إىل الدنيا كلّيّاً وصار توّجهها ماّديّاً ودنيويّاً، انرصفت عن الحّق 

.(((﴾ َبَع َهَوىُٰهۚ ۡرِض َوٱتَّ
َ
ۡخَلَ إَِل ٱۡل

َ
املتعال ودار الكرامة نهائياً، ﴿أ

فاالنهامك يف بحر اللذائذ واملشتهيات يرصف اإلنسان إىل حّب الدنيا من دون اختيار. 

وحّب الدنيا يوجب النفور من غريها. واإلقبال عىل عامل امللكوت))) يُسبّب الغفلة عن عامل 

املُلك)))، وكذلك العكس.

)))  سورة األعراف، اآلية 176.

)))  عامل امللك: عامل الظاهر واملاديات.

)))  عامل امللكوت: عامل الغيب واملعنويات.
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الكراهية  اليشء  ذلك  استدعت صورة  ببشاعته،  وشعر  من يشء  اإلنسان  استاء  فلو 

والنفور. وكلاّم كانت تلك الصورة يف النفس أقوى، كان النفور واالنزجار أكرث.

مشاكل  ورائه  من  وعان  وآالم،  بأسقام  فيه  وابتيُل  بلد،  إىل  دخل شخص  إذا  فمثالً: 

داخليّة وخارجيّة، فإنّه سيكره هذا البلد وسينفر منه. وكلاّم كانت معاناته أكرث، كلاّم كان 

هروبه ونفوره منه أكرث، وإذا وجد مدينة أفضل فسيقبل عليها.

فاإلنسان، إذا عاش هموم الدنيا وآالمها وأسقامها ومشاكلها وعناءها، وشعر بأّن أمواج 

الفنت واملحن تزحف نحوه، نقَص تعلّقه بها، وقّل ركونه إليها، ونفر قلبه منها.

الشقاء والتعاسة،  أنواع  اعتقد بوجود عامل آخر، وفضاء رحب فارغ من جميع  وإذا 

ارتحل إليه. وإذا مل يتمّكن من السفر بجسمه لذهب بروحه وبعث بقلبه إىل ذلك العالَم. 

الدنيا  حّب  عن  تنجم  بأرسها،  والسلوكيّة  والخلقيّة  الروحيّة  املفاسد  أّن  املعلوم،  ومن 

أّن  الدنيا رأس كّل خطيئة. يف حني  الله -سبحانه- وعامل اآلخرة، وأّن حّب  والغفلة عن 

الصالح الروحّي والخلقّي والسلويكّ، ينبعث من التوّجه نحو الحّق، ودار الكرامة)))، ومن 

الالمباالة بالدنيا وعدم االنبهار بزخارفها.

فوسئد سربالء وسمار 

1- اإلعراض عن الدنيا:

شملت  كلاّم  وعنايته،  وتعاىل-  -تبارك  الحّق  لطف  أّن  التمهيد  هذا  من  علمنا  إذاً، 

شخصاً أكرث، ووسعته رحمة الذات املقّدسة بصورة أوىف، أبعده -سبحانه- عن هذا العالَم 

وزخارفه أكرث، ودفع به نحو أمواج املحن والفنت أكرث، حتى تنقلع رغبته بالدنيا، فيوّجه 

يكن  مل  وإن  العالَم.  بذلك  روحه  وترتبط  اآلخرة،  عامل  إىل  إميانه  مستوى  وجهه حسب 

من جدوى يف احتامل شدائد املحن إاّل هذه الجهة، وهي االنزجار واإلعراض عن الدنيا 

واإلقبال نحو اآلخرة لوحدها، لكفى.

)))  دار الكرامة: عامل اآلخرة.
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ويف الحديث الرشيف إشارة إىل هذا املعنى، فعن اإلمام الباقر Q قال: »إّن الله 

ويحميه  الغيبة،  يف  بالهديّة  أهله  الرجل  يتعاهد  كم  بالبالء،  املؤمن  ليتعاهد  -تعاىل- 

الدنيا كم يحمي الطبيب املريض«))).

ونقل هذا املعنى يف حديث آخر. وال يحسنّب أحد أّن محبّة الحّق وشّدة عناية ذاته 

األقدس لبعض عباده جزاف ومن دون جهة -والعياذ بالله-، بل كّل خطوة يخطوها مؤمن 

وعبد من عباده، غمرته رحمة الحّق املتعايل، وأقبل عىل عبده قدر ذراع))).

َمثَُل إنسان قد حمل مصباحاً وسلك طريقاً  التوفيق،  َمثََل اإلميان وتوفري بواعث  إّن 

مظلامً، فكلاّم تقّدم خطوة، أضاء أمامه واهتدى للخطوة الالحقة. فكلاّم رفع اإلنسان قدماً 

نحو عامل اآلخرة، اتّضح السبيل أكرث، وغمرته عنايات الحّق بصورة أكرب، وتوفّرت عوامل 

التوّجه إىل عامل القرب )اآلخرة) واالنزعاج عن عامل البعد )الدنيا)، والعنايات األزليّة للحّق 

املتعايل إّنا تسع األنبياء واألولياء لعلمه ـ سبحانه ـ األزيّل بطاعتهم أيّام التكليف. كام 

بأّن أحدهام سيُطيعكم ويسعى يف تأمني رضاكم،  أيّام طفولة ولديكم،  أنّكم لو علمتم 

املطيع  ألطافكم ستشمل  أّن  املعلوم  وثانيهام سيبعث عىل سخطكم وامتعاضكم، فمن 

أكرث من الثاين منذ األيّام األوىل.

)- اإلكثار من ذكر الله واالنقطاع إليه:

ومن فوائد شّدة ابتالء الخواّص من العباد، أّن هؤالء، من خالل املحن واملعاناة، يذكرون 

الحّق ويناجونه ويترّضعون عىل أعتابه املقّدسة، يف ساحة ذاته األقدس، ويعيشون مع 

ذكره وفكره. ومن الطبيعّي أّن نوع بني اإلنسان يتشبّث حني الشّدة بكّل ما يرجو فيه 

العباد، ال يعرفون ملجأً  الخواّص من  الرخاء والراحة يغفل عنه. وملّا كان  النجاة، وعند 

إاّل الحّق، توّجهوا نحوه، وانقطعوا إىل مقامه املقّدس، وإّن الحّق املتعايل يوفّر لهم سبب 

االنقطاع إليه من خالل عنايته الخاّصة بهم.

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص255.

)))  ورد يف الحديث »من تقرّب إىل الله شرباً تقّربت إليه ذراعاً«، راجع: ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد، دار صادر، لبنان - 

بريوت، ال.ت، ال.ط، ج3، ص40.
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وال تُستساغ هذه الفائدة من االبتالء، وحتّى الفائدة السابقة، لدى األنبياء واألولياء 

لني؛ لتنزّه مقامهم الشامخ عن ذلك، وعدم انعطاف قلوبهم تجاه الدنيا، وال تتبّدل  الُكمَّ

يف االنقطاع إىل الحّق من جرّاء تغرّي األحوال. ومُيكن أن يكون إيثار األنبياء واألولياء للفقر 

عىل الغنى، واالبتالء عىل الراحة، واملعاناة عىل غريها، نتيجة أنّهم وقفوا من خالل النور 

الباطنّي واملكاشفات الروحانيّة عىل أّن الحّق املتعايل ال ينظر بعني اللطف إىل هذا العالَم 

وال إىل زخارفه، وال يكون للدنيا وما فيها موقع أمام ساحته املقّدسة، إاّل الذّل والهوان.

واألحاديث الرشيفة شاهدة عىل ذلك))). ففي الحديث أّن جربائيل قد نزل عىل رسول 

الله P ومعه مفاتيح خزائن األرض، وقال: لو اخرتتها ملا هبط من درجاتك األخرويّة 

يشء أبداً. ولكّن رسول الله P قد امتنع عن القبول، تواضعاً للحّق -سبحانه-، فاختار 

الفقر))). ويف الكايف الرشيف، يف حديث بسنده عن اإلمام الصادق Q: »إنَّ الكَاِفَر 

نَْيا ِبَا فيها أَْعطَاُه ذلَِك«)))؛ وذلك من جرّاء هوان الدنيا يف  لََيُهوُن َعىَل اللِه، لَْو َسأَلَُه الدُّ

عني الحّق الكبري املتعايل. ويف حديث: إّن الحّق -جّل وعال- منذ أن خلق العامل املاّدّي، مل 

ينظر إليه نظرة لطف وعناية.

)- املقام املحمود عند الله:

ومن فوائد شّدة ابتالء املؤمنني -حسب ما أُشري إليه يف األخبار-، أّن لهم درجات ال 

الفوائد صورة  هذه  تكون  أن  ويُحتمل  واآلالم.  واألسقام  املصائب  وراء  من  إالّ  ينالونها 

)غيبيّة) لإلعراض عن الدنيا واإلقبال عىل الحّق املتعايل.

ومُيكن أن تكون صورة ملكوتيّة لهذه املحن، حيث ال تبلغ إالّ بعد حصولها )البليّات) 

يف عامل املُلك وابتالء اإلنسان بها، كام ورد يف الحديث الرشيف املأثور، يف الكايف، بسنده 

)))  الرشيف الريّض، السيّد محّمد بن الحسن، نهج البالغة )خطب اإلمام عيّل Q))، تحقيق صبحي الصالح، ال.ن، لبنان - 

بريوت، 1387هـ - 1967م، ط1، خطبة 192.

)))  إشارة للحديث: »وهبط مع جربيل ملك، مل يطأ األرض قّط، معه مفاتيخ خزائن األرض، فقال: يا محمد إّن ربّك يقرئك 

 Q السالم، ويقول: هذه مفاتيح خزائن األرض، فإن شئت فكن نبيّاً عبداً وإن شئت فكن نبيّاً ملكاً، فأشار إليه جربئيل

أن تواضع يا محمد، فقال: بل أكون نبيّاً عبداً، ثّم صعد إىل السامء«، الصدوق، الشيخ محّمد بن عيّل، األمايل، تحقيق قسم 

الدراسات اإلسالميّة، مؤّسسة البعثة، إيران - قم، 1417هـ، ط1، ص535.

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص259.
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إىل اإلمام الصادق Q قال: »إِنَُّه لََيكُوُن لِلَْعْبِد َمْنِزلٌَة ِعْنَد اللِه، َفَم يَنالُها إاّل ِبإِْحَدى 

: إّما ِبَذهاِب ماٍل أْو ِبَبلِيٍَّة يف َجَسِدِه«))). الَخْصلََتنْيِ

ويف رواية شهادة اإلمام أب عبد الله الحسني Q أنّه رأى جّده رسول الله P يف 

َهاَدِة«))). املنام، وأخربه بـ »إنَّ لََك َدَرَجًة يِف الَجنَِّة، الَ تََنالَُها إاّل ِبالشَّ

وقوع  بعد  إاّل  تحصل  مل  الله  سبيل  يف  للشهادة  امللكوتيّة  الصورة  أّن  املعلوم  ومن 

الشهادة يف عالَم امللك )عاملنا الحارض)، كام برهن عىل ذلك يف العلوم العالية. وورد يف 

األخبار املذكورة أّن لكّل عمل يف هذا العالَم صورة يف عالَم آخر))). 

وعن اإلمام الصادق Q، قال: »إِنَّ َعظيَم األَْجِر لََمَع َعظيِم البالِء، َوما أَحبَّ اللُه 

َقْوماً إاّل ابَْتالُهْم«)4).

)))  الشيخ الكليني، مصدر سابق، ج2، ص257.

)))  الشيخ الصدوق، األمايل، مصدر سابق، ص217.

)))  كام ورد يف حديث »املعراج« عن اإلمام الصادقQ أّن رسول الله P قال: »فإذا أنا بقوم، بني أيديهم موائد من 

لحم طيّب ولحم خبيث، وهم يأكلون الخبيث ويَدعون الطيّب، فسألت جربئيل: من هؤالء؟ فقال: الذين يأكلون الحرام 

ويَدعون الحالل من أّمتك، قال: ثّم مررت بأقوام لهم مشافر كمشافر االبل، يقرض اللحم من أجسامهم ويُلقى يف أفواههم، 

فقلت: من هؤالء يا جربئيل؟ فقال: هم الهاّمزون اللاّمزون، ثّم مررت بأقوام ترضخ وجوههم وصخورهم بالصخر، فقلت: 

من هؤالء يا جربئيل؟ فقال: الذين يرتكون صالة العشاء«.

املجليس، العالمة محمد باقر بن محمد تقي، بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األمئة األطهار، مؤسسة الوفاء، لبنان - بريوت، 

1403ه - 1983م، ط2، ج6، ص239.
)4)  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص252.
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)- البالء هو االختبار واالمتحان يف الحسن والقبح، كام رّصح بذلك أهل اللغة.

)- كّل عمل يصدر عن اإلنسان، بل كّل ما يقع منه يف عامل الدنيا، وكان مدركاً من ِقبَل 

النفس، يرتك أثراً لدى هذه النفس، من دون فرق بني األعامل الحسنة أو السيئة، ومن 

دون فرق بني أن يكون العمل من األفراح أو األتراح.

)- كلاّم توّغل اإلنسان يف اللذائذ واملشتهيات أكرث، ازداد تعلّق النفس وحبّها لهذا العالَم 

أكرث، وغدا ركونه واعتامده عىل هذا العالَم أكرب. وكلاّم أقبلت النفس إىل الدنيا أكرث 

كلاّم كانت غفلتها عن الحّق وعامل اآلخرة أكرث، فاإلقبال عىل عامل امللك يُسبّب الغفلة 

عن عامل امللكوت، وكذلك العكس.

4- من فوائد البالء ومثاره:

- اإلعراض عن الدنيا: إنَّ اإلنسان إذا عاش هموم الدنيا وآالمها وأسقامها ومشاكلها 

وعناءها، وشعر بأّن أمواج الفنت واملحن تزحف نحوه، نقَص تعلّقه بها، وقّل ركونه إليها، 

ونفر قلبه 

منها. وإذا اعتقد بوجود عامل آخر، وفضاء رحب فارغ من جميع أنواع الشقاء والتعاسة، 

ارتحل إليه، إن مل يكن بجسده، فبقلبه.

- اإلكثار من ذكر الله واالنقطاع إليه: فمن خالل املحن واملعاناة، يذكر الناس الحّق 

ويناجونه ويترّضعون عىل أعتابه املقّدسة، ويعيشون مع ذكره وفكره. ومن الطبيعّي أّن 

نوع بني اإلنسان يتشبّث حني الشّدة بكّل ما يرجو فيه النجاة، وعند الرخاء والراحة يغفل 

عنه.

يف  إليه  أُشري  ما  -حسب  املؤمنني  ابتالء  شّدة  فوائد  من  الله:  عند  املحمود  املقام   -

األخبار- أّن لهم درجات ال ينالونها إالّ من وراء املصائب واألسقام واآلالم.





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

للثواب  . 1 محاّلً  ليست  الدنيا  أنَّ  عىل  يستدّل 

والعقاب اإللهيّني.

يعّدد األمور التي ميتحن الله بها عباده. . 2

يعطي رأياً حول بالء األنبياء. . 3

 الدنيا دار ابتالء

الدرس التاسع





 رلثوسب وسرعقاب
ً ّ
سردنيا ريست محال

إّن هذا العالَم الدنيوّي، ملا فيه من النقص والقصور والضعف، ال يكون دار كرامة وال 

محاّلً لثواب الحّق -سبحانه- وال محاّلً لعذابه وعقابه؛ ألّن دار كرامة الحّق -عّز وجّل- 

والتعب،  بالشقاء  مخلوطة  غري  وراحته  بالنقم،  مشوبة  وغري  خالصة  نعمه  تكون  عالٌَم 

ومثل هذه النعم غري متوفّرة يف هذا العالَم الدنيوّي؛ ألنّه دار التزاحم والرصاع. وإّن كّل 

نعمة من نعم هذا العالَم هي دفع لآلالم. ونستطيع أن نقول: إّن لّذاته تبعث عىل اآلالم؛ 

ألّن إثر كّل لّذة شقاًء ونصباً وأملاً، بل إّن ماّدة هذا العالَم الدنيوّي تتمرّد عىل قبول الرحمة 

الخالصة والنعمة املحضة غري املشوبة باملكاره. وهكذا العذاب والشقاء واآلالم والتعب 

يف هذا العالَم ال تكون خالصة، بل يكون كّل أمل وتعب محفوفاً بنعمة أو نَِعم، فإّن ماّدة 

هذا العالَم تتمرّد عىل قبول العذاب الخالص املطلق.

إّن دار عذاب الحّق -سبحانه- ودار عقابه، دار فيها العذاب املحض والعقاب املحض، 

العذاب  كأن ميّس  وأسقامه،  الدنيوّي  العالَم  بآالم هذا  تُضاهى  ال  وأسقامها  آالمها  وإّن 

عضواً دون آخر، أو يكون عضو ساملاً ويف راحة، واآلخر يف تعب وشقاء.

الله  أّن  الحديث الرشيف، عندما يقول: »... وذلك  أُشري إىل بعض ما ذكرنا يف  وقد 

-تعاىل- مل يجعل الدنيا ثواباً ملؤمن، وال عقوبة لكافر«))).

فعالَم الدنيا دار تكليف، ومزرعة اآلخرة، وعامل الكسب. وعامل اآلخرة دار جزاء ومكافأة 

وعقاب. إّن الذين يتوقّعون من الحّق -سبحانه- أن ينتقم يف هذا العالَم من كّل مرتكب 

الشيخ الكليني، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص259.  (((
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معصية أو فاحشة أو جور أو اعتداء، بأن يضع -عّز وجّل- حّداً له، فيقطع يده ويقلع 

العايص من الوجود، هم غافلون عن أّن مثل هذا العقاب خالف النظم والسّنة اإللهيّة 

التي أقرّها الله -سبحانه وتعاىل-.

إّن هذه الدار دار امتحان وتفريق بني الشقّي والسعيد، واملطيع والعايص، وهي عامل 

ظهور الفعليّات، وليست بدار تبنّي نتائج األعامل وامللكات. وإذا انتقم الحّق املتعايل من 

ظامل، ألمكننا القول: إّن عناية الحّق -عّز وجّل- قد شملته.

وإذا ترك أهل املوبقات والظلم يف ضاللهم وغيّهم، كان ذلك استدراجاً، كام يقول الله 

لَُهۡمۚ إِنَّ َكۡيِدي  ۡمِل 
ُ
ّمِۡن َحۡيُث َل َيۡعلَُموَن ١٨٢ َوأ بُواْ أَِبَيٰتَِنا َسنَۡسَتۡدرُِجُهم  ِيَن َكذَّ -سبحانه-: ﴿َوٱلَّ

نُفِسِهۡمۚ  ّلَِ َما ُنۡمِل لَُهۡم َخرۡيٞ  نَّ
َ
أ يَن َكَفُرٓواْ  َسَبَّ ٱلَِّ َمتنٌِي﴾)))، ويقول -عّز اسمه- أيضاً: ﴿َوَل يَۡ

ِهنٞي﴾))). َما ُنۡمِل لَُهۡم لَِيَۡداُدٓواْ إِثٗۡماۖ َولَُهۡم َعَذاٞب مُّ إِنَّ
فيدع  نعمة،  له  ُجّدد  ذنباً،  العبد  أحدث  »إذا  قال:   Q الصادق  اإلمام  وعن 

االستغفار، فهو االستدراج«))).

بماذس يمتحن سرله عباج ؟

إّن النفوس البرشيّة، منذ ظهورها وتعلّقها باألجساد، وهبوطها إىل عالَم الدنيا، تكون 

تجاه  بل  والسيّئة،  الحسنة  وامللكات)5)  واملعارف  العلوم  تجاه جميع  القّوة)4)  نحو  عىل 

جميع اإلدراكات.

ثم تتدّرج بعناية الحّق -جّل جالله- نحو الفعليّة شيئاً فشيئاً، فتظهر أّوالً اإلدراكات 

ثم  فاألخّس،  األخّس  األخرى،  الظاهريّة  والحواس  اللمس  الجزئيّة، مثل حاّسة  الضعيفة 

تظهر ثانياً اإلدراكات الباطنيّة بالتدريج أيضاً.

)))  سورة األعراف، اآليتان 182 - 183.

)))  سورة آل عمران، اآلية 178.

)))  الطربيس، الشيخ الفضل بن الحسن، مجمع البيان يف تفسري القرآن، تحقيق وتعليق لجنة من العلامء واملحققني األخصائيني، 

مؤسسة األعلمي للمطبوعات، لبنان - بريوت، 1415ه - 1995م، ط1، ج5، ص340.

)4)  القوة: القابلية واالستعداد.

)5)  امللكات: الحاالت الراسخة يف النفس.
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ولكّن امللكات ال تزال موجودة بالقّوة، فإذا مل تتأثّر بعوامل تُفّجر فيها الطاقات الخرّية 

وتُركت لوحدها، فستنترص الخبائث، وستتحّقق امللكات الفاسدة، وستنعطف نحو القبائح 

واملساوئ؛ ألّن الدواعي الداخليّة الباطنيّة، كالشهوة والغضب وغريهام، تسوق اإلنسان 

إىل الفجور والتعّدي والظلم. وبعد انقياده لهام يتحّول، يف فرتة قصرية، إىل حيوان عجيب 

وشيطان غريب.

لهم  األزل، جعل  البرش يف  بني  قد وسعت  -تعاىل- ورحمته  الحّق  عناية  كانت  وملّا 

ب، هام مبثابة جناحني يطري بهام  -سبحانه- حسب تقدير دقيق نوعني من املرّب واملهذِّ

من حضيض الجهل والنقص والقباحة والشقاء إىل أوج العلم واملعرفة والكامل والجامل 

والسعادة، ويُحّرر نفسه من ضغط ضيق عامل الطبيعة إىل الفضاء الرحب امللكويتّ األعىل، 

وهام:

)- املربِّ الباطنّي، املتجّسد يف العقل والقدرة عىل التمييز بني الحسن والقبيح.

)- املربِّ الخارجّي، املتمثّل يف األنبياء واألداّلء عىل طرق السعادة والشقاء.

وكلٌّ منهام ال يؤّدي دوره بدون اآلخر؛ إذ إّن العقل البرشّي عاجز لوحده عن معرفة 

طرق السعادة والشقاء، واكتشاف الطريق إىل عالَم الغيب، ونشأة اآلخرة. كام أّن هداية 

األنبياء وإرشادهم ال تكون مؤثّرة بدون إدراك العقل والقدرة عىل التمييز.

فالحّق -تبارك وتعاىل-، منحنا هذين النوعني من املوّجه؛ ليك نجعل الطاقات املكتنزة 

واالستعدادات الكامنة يف النفوس تتحرّك من القّوة إىل الفعليّة والظهور.

لنا واختباراً، فبهام يتميّز  الكبريتني امتحاناً  النعمتني  الحّق -تعاىل- هاتني  وقد وهبنا 

أفراد بني اإلنسان بعضهم من بعض، ويتّم الفصل بني السعيد والشقّي، واملطيع والعايص، 

والكامل والناقص، كام قال أمري املؤمنني Q: »والذي بعثه بالحّق، لَتبلبلّن ولَتغربلّن 

غربلة«)))، وعن اإلمام الصادق Q: »ال بّد للناس من أن ميُّحصوا وميُّيزوا ويُغربلوا، 

ويُستخرج يف الغربال خلٌق كثي«))).

)))  الرشيف الريّض، نهج البالغة مصدر سابق، خطبة 16.

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج1، ص375.



 جهاد النفس في فكر اإلمام الخمينّي }106
ً
دروس من األربعون حديثا

ومن حديث آخر عنه Q: »إنّه ليس يشء فيه قبض))( أو بسط))( مّم أمر الله أو 

نهى عنه، إاّل وفيه لله -عّز وجّل- ابتالء وقضاء«))).

فكّل عطاء وتوسعة أو منع وإمساك امتحان لإلنسان، كام أّن كّل أمر ونهي وتكليف 

يكون امتحاناً أيضاً.

فإّن بعث الرسل ونرش الكتب السامويّة، إّنا هو لغربلة الناس ولفصل األشقياء عن 

السعداء واملطيعني عن املعايص. فنتيجة االختبار بصورة مطلقة، هي فصل السعيد عن 

الشقّي، عىل صعيد الواقع الخارجّي.

وتتّم يف هذا االمتحان والتمحيص حّجة الله عىل خلقه أيضاً، وتكون تعاسة كّل شخص 

وسعادته عن حّجة وبيّنة، وال يبقى ألحد مجال لالعرتاض.

فمن سعى يف طريق السعادة والحياة األبديّة، كان سعيه توفيقاً من الله وهداية له؛ 

ألنّه -سبحانه- قد وفّر له جميع أسباب هذا السبيل. ومن جّد يف طريق الشقاء ووّجه 

السعادة  الهداية وأسباب  توفّر طرق  الهوى والشيطان، مع  الهالك ومتابعة  وجهه نحو 

كلّها، فقد اختار بنفسه الهالك والتعاسة، رغم قيام الحّجة البالغة للحّق -تبارك وتعاىل- 

ُ َنۡفًسا إِلَّ وُۡسَعَهاۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ٱۡكتََسَبۡتۗ﴾)4). عىل خالف ما ارتآه: ﴿َل يَُكّلُِف ٱللَّ

بالء سألنبياء

يقول املحّدث الكبري املجليّس M: »يف هذه األحاديث -أي أحاديث ابتالء األنبياء- 

 ،R واألوصياء  األنبياء  أّن  عىل  واضحة  داللة  والخاّصة،  العاّمة  طرق  من  الواردة 

تعظيامً  غريهم،  من  بها  أوىل  هم  بل  كغريهم،  الجسميّة  والباليا  الحّسيّة  األمراض  يف 

تثبيت  الدرجات، وال يقدح ذلك يف رتبتهم، بل هو  التفاضل يف  الذي يوجب  ألجرهم 

ألمرهم، وأنّهم برش. إذ لو مل يُصبهم ما أصاب سائر البرش، مع ما يظهر يف أيديهم من 

)))  القبض: اإلمساك واملنع.

)))  البسط: النرش والعطاء.

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج1، ص152.

)4)  سورة البقرة، اآلية 286.
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خرق العادة، لقيل فيهم ما قالت النصارى يف نبيّهم«))).

وقال املحّقق الطويس، يف كتاب التجريد، يف بحث ما يجب كونه يف كّل نبّي: »وأن ال 

يكون فيه كّل ما ينفر عنه الخلق«))).

وقال عاّلمة علامء اإلسالم -رضوان الله عليهم- يف رشح هذه الجملة: »وأن يكون منزّهاً 

عن األمراض املنّفرة، نحو األنبة وسلس الريح والجذام والربص؛ ألّن ذلك كلّه ماّم يُنّفر عنه، 

فيكون نافياً للغرض من البعثة«))).

والدرجات  النفسيّة  للكامالت  تابعة  كانت  وإن  النبّوة،  درجة  إّن  الكاتب)4):  يقول 

الروحانيّة، وال عالقة لها بالجسم. وإّن النقائص الجسامنيّة وأمراضها، ال تيُسء إىل املقام 

الروحايّن لألنبياء، وإّن األمراض املنّفرة ال تُقلّل شيئاً من علّو شأنهم وعظمة رتبتهم، إن مل 

تؤكّد كامالتهم وتدعم درجاتهم، كام أُشري إليها.

بني  يُفرّقون  ال  الناس  عوام  ألّن  وجه؛  من  يخلو  ال  املحّققان)5)  إليه  أملح  ما  ولكن، 

املقامات، الجسامنيّة والروحيّة، ويحسبون أّن النقص الجساميّن نتيجة النقص الروحّي أو 

مالزم له. ويعتربون أّن من عناية الحّق -سبحانه- أن ال يُصيب األنبياء، أصحاب الرشيعة 

واملبعوثني بالرسالة، بأمراض تُسبّب نفرة الطباع واستيحاش الناس.

النبّوة، بل  ابتالئهم، ال يكون نتيجة أّن هذه املصائب والباليا تحّط من مقام  فعدم 

ألجل فائدة هي إكامل التبليغ واإلرشاد. وعليه، ال مانع من ابتالء بعض األنبياء الذين مل 

يحظوا بالرشيعة، وابتالء األولياء الكبار واملؤمنني مبثل هذه املحن، كام كان النبّي أيوب 

واملؤمن حبيب النّجار مبتلني.

)))  العالمة املجليس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج64، ص250.

، الحسن بن يوسف بن املطهر، كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد، تحقيق آية الله حسن زاده اآلميل،  )))  العالمة الحيّلّ

مؤسسة نرش اإلسالمي، إيران - قم، 1417ه، ط7، ص474. 

)))  املصدر نفسه، ص474.

)4)  أي اإلمام الخمينّي }.

. )5)  املحّققان؛ أي املحّقق الطويس، وعالّمة علامء اإلسالم؛ أي العالّمة الحيّلّ
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P بالء سرلسول سألكلم

يظهر يف نهاية الحديث الرشيف: »... ومن َسُخف دينه وضعف عقله، قلَّ بالؤه«)))، 

أّن الباليا تكون جسامنيّة أو روحانيّة؛ فاألشخاص الضعاف يف عقولهم وإدراكهم يف أمان 

من املعاناة الروحيّة واالنزعاجات العقليّة، عىل خالف من يتمتّع بالعقل الكامل واإلدراك 

الحذق، حيث تزداد معاناته ومصائبه.

ومن املحتمل أن يعود إىل هذا املعنى كالم الرسول P القائل: »ما أوذي نبّي مثلم 

أوذيت«)))؛ ألّن كّل من يُدرك جالل الرّب وعظمته أكرث، ويقف عىل املقام املقّدس للحّق 

-جّل وعال- بشكل أعمق، يتألّم ويتعّذب من جرّاء عصيان العباد وهتكهم للحرمة أكرث. 

وأيضاً، كّل من كانت رحمته وعنايته وشفقته عىل عباد الله أكرث، تأّذى من اعوجاج العباد 

وشقائهم أكرث. وقطعاً، كان خاتم النبيّني P يف املقامات واملنازل الكامليّة كلّها، أكمل 

من جميع النبيّني واألولياء وبني اإلنسان، فتكون محنه وآالمه أعمق.

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص259.

)))  ابن شهر آشوب، محمد بن عيل، مناقب آل أب طالب، تصحيح ورشح ومقابلة لجنة من أساتذة النجف األرشف، املكتبة 

الحيدرية، العراق - النجف األرشف، 1376ه - 1956م، ال.ط، ج3، ص42.
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سرمهاهيم سرلئيسة

)- إّن هذا العالَم الدنيوّي، ملا فيه من النقص والقصور والضعف، ال ميكن أن يكون دار 

كرامة وال محاّلً لثواب الحّق -سبحانه-، وال محاّلً لعذابه وعقابه؛ ألّن دار كرامة الحّق 

-عّز وجّل- تكون نعمه خالصة وغري مشوبة بالنقم، ومثل هذه النعم غري متوفّرة يف 

هذا العالَم الدنيوّي؛ ألنّه دار التزاحم والرصاع، بل إّن ماّدة هذا العالَم الدنيوي ليس 

لديها قابليّة الرحمة الخالصة والنعمة املحضة غري املشوبة باملكاره، وال قابليّة العذاب 

الخالص املطلق.

)- جعل الله -سبحانه- لالنسان نوعني من املرّب، هام: املربِّ الباطنّي، املتجّسد يف العقل 

والقدرة عىل التمييز بني الحسن والقبيح، واملربِّ الخارجّي، املتمثّل يف األنبياء واألداّلء 

العقل  إّن  إذ  اآلخر؛  بدون  دوره  يؤّدي  ال  منهام  وكلٌّ  والشقاء.  السعادة  طرق  عىل 

البرشّي عاجز لوحده عن معرفة طرق السعادة والشقاء، واكتشاف الطريق إىل عالَم 

الغيب ونشأة اآلخرة.

عىل  والقدرة  العقل  إدراك  بدون  مؤثّرة  تكون  ال  وإرشادهم  األنبياء  هداية  أّن  كام 

التمييز. وقد وهبنا الحّق -تعاىل- هاتني النعمتني امتحاناً واختباراً، للغربلة ولفصل السعيد 

عن الشقّي.

)- إنَّ كّل عطاء وتوسعة أو منع وإمساك، امتحان لإلنسان، كام أّن كّل أمر ونهي وتكليف، 

هو امتحاٌن أيضاً.

4- هناك وجهتا نظر فيام يرتبط بابتالء األنبياء باألمراض واآلفات الجسميّة املنفرّة، رأي 

رافض باملطلق، ورأي ال مينع منه، بل يرى أّن فيه عامل ارتقاء وتكامل عند املؤمن أو 

النبّي.

النبينّي  أكمل من جميع  كلّها،  الكامليّة  املقامات واملنازل  P يف  النبيّني  5- كان خاتم 

واألولياء وبني اإلنسان؛ لذا كانت محنه وآالمه أعمق وأكرث.





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

يتعرَّف إىل حقيقة الدنيا املذمومة. . 1

يذكر أنَّ حّب الدنيا أمر فطرّي. . 2

يبنّي أنَّ اإلنسان بحسب فطرته، يعشق الكامل  . 3

املطلق.

 حّب الدنيا

الدرس العاشر





حديث في حّب سردنيا

عن اإلمام الصادق Q قال: »من أصبح وأمىس، والدنيا أكرب هّمه، جعل الله الفقر 

بني عينيه، وشّتت أمره، ومل ينل من الدنيا إاّل ما قسم له، ومن أصبح وأمىس، واآلخرة 

أكرب هّمه، جعل الله الغنى يف قلبه، وجمع له أمره«))).

حقيقة سردنيا سرمذمومة

للدنيا واآلخرة إطالقات، حسب آراء أرباب العلوم، ولدى مقاييس معارفهم وعلومهم. 

وال يكون البحث عن حقيقتها عىل ضوء املصطلحات العلميّة مبهّمة؛ فإّن بذل الجهد يف 

فهم االصطالحات، والرّد والقبول، والجرح والتعديل يحول دون بلوغ القصد. وإّنا املهّم 

يف هذا الباب، هو فهم الدنيا املذمومة التي عىل طالب اآلخرة أن يتحّرز منها، وما يُعني 

اإلنسان عىل النجاة.

يقول املحّقق الخبري واملحّدث املنقطع النظري موالنا املجليس }: »اعلم، أّن الذي 

يظهر من مجموع اآليات واألخبار عىل ما نفهمه، أّن الدنيا املذمومة مركّبة من مجموع 

أمور متنع اإلنسان من طاعة الله وحبّه وتحصيل اآلخرة؛ فالدنيا واآلخرة رضّتان متقابلتان. 

فكّل ما يوجب رضا الله -سبحانه- وقربه، فهو من اآلخرة، وإن كان بحسب الظاهر من 

أعامل الدنيا، كالتجارات والصناعات والزراعات التي يكون املقصود منها تحصيل املعيشة 

املحتاجني، والصدقات، وصون  الرّب، وإعانة  به، ولرصفها يف وجوه  -تعاىل-  للعيال؛ ألمره 

الوجه عن السؤال وأمثال ذلك، فإّن هذه األمور كلّها تُعّد من أعامل اآلخرة، وإن كان 

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص359.
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الريائية، وإن كانت مع  املبتدعة واألعامل  الدنيا. والرياضات  الخلق يعّدونها من  عاّمة 

الزهد واملشّقة، فإنّها من الدنيا؛ ألنّها ماّم يُبعد عن الله وال يوجب القرب إليه، مثل أعامل 

الكّفار واملخالفني))(.

ونقل املجليّس } عن أحد املحّققني: »دنياك وآخرتك، عبارة عن حالتني من أحوال 

قلبك، والقريب الداين منهام يُسّمى الدنيا، وهي كّل ما قبل املوت، واملتأّخر يُسّمى آخرة، 

وهي ما بعد املوت. فكّل ما لك فيه حّظ وغرض ونصيب وشهوة ولّذة قبل املوت، فهي 

الدنيا يف حّقك...«))).

النازلة، والتي هي دار ترصّم وتغرّي ومجاز،  الوجود  تُطلق عىل نشأة  الدنيا -أحياناً- 

هي  والتي  وباطنه،  اإلنسان  ملكوت  إىل  النشأة  هذه  من  الرجوع  عىل  تُطلق  واآلخرة 

دار بقاء وخلود وقرار. وهاتان النشأتان متحّققتان لكّل نفس من النفوس وشخص من 

األشخاص.

الدنيويّة  املرتبة  تلك  وهو  وشهود،  وملك  مقام ظهور  موجود  لكّل  إّن  العموم،  ويف 

النازلة، واملقام الباطنّي وامللكوت الغيبّي هو النشأة األخرويّة الصاعدة. والنشأة الدنيويّة 

النازلة، وإن كانت ناقصة بذاتها ومن آخر مراتب الوجود، إاّل أنّها ملّا كانت مهد تربية 

النفوس القدسيّة ودار تحصيل املقامات العالية، ومزرعة اآلخرة، فإنّها غدت من أحسن 

مشاهد الوجود وأعّز النشآت، وهي املغنم األفضل عند األولياء وأهل سلوك اآلخرة.

فلو مل تكن هذه األمور امللكيّة والتغيريات والحركات الجوهريّة، الطبيعيّة واإلراديّة 

موجودة، ولو مل يُسلّط الله -تعاىل- عىل هذه النشأة التبّدالت والترصّفات، ملا وصل أحد 

من ذوي النفوس الناقصة إىل حّد كامله املوعود ودار قراره وثباته، ولحصل النقص الكيّلّ 

يف امللك وامللكوت؛ لذا، فإّن ما ورد يف القرآن واألحاديث عن ذّم هذه الدنيا ال يعود يف 

الحقيقة إىل الدنيا من حيث نوعها أو كرثتها، بل يعود إىل التوّجه نحوها وانشداد القلب 

إليها ومحبّتها.

)))  العالّمة املجليس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج70، ص63.

)))  املصدر نفسه، ص25.
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وعليه، يتبنّي أّن أمام اإلنسان دنياوين: دنيا ممدوحة ودنيا مذمومة. فاملمدوح هو 

الحصول يف هذه النشأة، وهي دار الرتبية ودار التحصيل ومحّل التجارة، عىل املقامات 

واكتساب الكامالت واإلعداد لحياة أبديّة سعيدة، وهي أمور ال مُيكن الحصول عليها دون 

الدخول إىل هذه الدنيا، كام جاء يف خطبة ملوىل املوّحدين أمري املؤمنني عيّل Q، رّداً 

عىل من ذّم الدنيا، حيث قال: »إّن الدنيا دار صدق ملن صدقها، ودار عافية ملن فهم 

عنها، ودار غنى ملن تزّود منها، ودار موعظة ملن اتّعظ بها. مسجد أحّباء الله، ومصىّل 

الله، اكتسبوا فيها الرحمة، وربحوا فيها  الله، ومتجر أولياء  الله، ومهبط وحي  مالئكة 

الجّنة...«))).

ٱلُۡمتَّقِنَي﴾)))، وهي دار الدنيا حسب ما ورد يف تفسري  َداُر  وقال الله -تعاىل-: ﴿َونَلِۡعَم 

.Q العيايّش عن اإلمام الباقر

وعليه، فإّن عالَم امللك، وهو مظهر الجامل والجالل وحرضة الشهادة املطلقة، ليس 

إليها والتعلّق بها  التوّجه  بهذا املعنى، بل املذموم هو دنيا اإلنسان نفسه؛ أي  مذموماً 

اإلمام  والظاهريّة، كام جاء عن  القلبيّة  كلّها،  والخطايا  املفاسد  منشأ  وحبّها، وهذا هو 

الصادق Q، حيث قال: »رأس كّل خطيئة حّب الدنيا«))).

وعن اإلمام الباقر Q: »ما ذئبان ضاريان يف غنم ليس لها راع هذا يف أّولها وهذا 

يف آخرها بأسع فيها من حّب املال والرشف يف دين املؤمن«)4).

فتعلّق القلب بالدنيا وحبّها، هو الدنيا املذمومة. وكلاّم كان التعلّق بها أشّد، كلاّم كان 

الحجاب بني اإلنسان ودار الكرامة، والحاجز بني القلب والحّق -سبحانه- أسمك وأغلظ. 

النور والظلمة،  لله سبعني ألف حجاب من  أّن  وإّن ما جاء يف األحاديث الرشيفة، من 

بالدنيا.  القلبيّة  والتعلّقات  امليول  هذه،  الظلمة  حجب  من  املقصود  يكون  أن  فيُمكن 

)))  الرشيف الريّض، نهج البالغة، مصدر سابق، الحكمة 131.

)))  سورة النحل، اآلية 30.

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص315.

)4)  املصدر نفسه. 
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فكلاّم كان التعلّق بالدنيا أقوى، كلاّم كان عدد الحجب أكرث، وكلاّم كان الحّب لها أشّد، 

كلاّم كانت الحجب أغلظ واخرتاقها أصعب.

هل حّب سردنيا أمل فللّي؟

ملّا كان اإلنسان وليد هذه الدنيا الطبيعيّة، وهي أّمه، وهو ابن هذا املاء والرتاب، فإّن 

حّب الدنيا يكون مغروساً يف قلبه، منذ مطلع نشوئه ونّوه، وكلاّم كرب يف العمر، كرُب هذا 

الحّب يف قلبه ونا. ومبا وهبه الله من القوى الشهوانيّة ووسائل التلّذذ للحفاظ عىل ذاته 

اللّذات  إّنا هي دار  الدنيا  أّن  البرشيّة، يزداد حبّه ويقوى تعلّقه بها، حتّى يظّن  وعىل 

أدلّة  من  يعرف  كان  لو  وحتّى  اللّذات،  لتلك  قاطعاً  املوت  يف  ويرى  الرغبات،  وإشباع 

الحكامء أو أخبار األنبياء R أّن هناك عاملاً أخرويّاً، فإّن قلبه يبقى غافالً عن كيفيّة 

بلوغه مقام االطمئنان؛ ولهذا  يتقبّله، فضالً عن  العالَم اآلخر وحاالته وكامالته وال  هذا 

يزداد حبّه وتعلّقه بهذه الدنيا.

ومبا أّن حّب البقاء فطرّي يف اإلنسان، وهو يكره الزوال والفناء، ويظن أّن املوت فناء، 

فإنّه، حتّى ولو كان مؤمناً بعقله بأّن هذه الدنيا دار فناء ودار ممّر، وأّن العالَم اآلخر عامل 

بقاء رسمدّي، يبقى األساس هو اإلميان بالقلب، بل مبرتبة كامله الذي هو االطمئنان، كام 

طلب إبراهيم خليل الرحمن من الحّق -تعاىل- هذا االطمئنان، فأنعم به عليه. إذاً، إّما 

أّن القلوب ال تؤمن باآلخرة مثل قلوبنا، وإن كّنا نُصّدق بها تصديقاً عقلياً، وإّما أنّها ال 

اطمئنان فيها، فيكون حّب البقاء يف هذا العالَم، وكراهة املوت والخروج من هذا العالَم 

موجوداً يف القلب.

ولو أدركت القلوب أّن هذه الدنيا هي أدن العوامل، وأنّها دار الفناء والزوال والترصّم 

والتغرّي، وأنّها دار الهالك ودار النقص، وأّن العوامل األخرى التي تكون بعد املوت عوامل 

باقية وأبديّة، وأنّها دار كامل وثبات وحياة وبهجة ورسور، لحصل فيها بالفطرة حّب تلك 

العوامل، ولنفرت من هذه الدنيا.

ولو ارتفع اإلنسان عن هذا العالَم، ووصل إىل مقام الشهادة والوجدان، ورأى الصورة 
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الباطنيّة لهذا العالَم وللتعلّق به، والصورة الباطنيّة لذلك العالَم -عالَم اآلخرة- والتعلّق 

به، ألصبح هذا العالَم ثقيالً عليه، وغّصة يف حلقه، ولنفر منه، واشتاق للتخلّص من هذا 

السجن املظلم، ومن سلسلة قيود الزمان والتغرّي، كام جاء يف كثري من كالم األولياء، فعن 

اإلمام عيّل Q أنّه قال: »والله، البن أب طالب آنس باملوت من الطفل بثدي أّمه«))).

الحّق  يؤثِر عىل مجاورة رحمة  فال  الدنيا،  الوالية حقيقة هذه  بعني  رأى  ألنّه  ذلك، 

املتعايل شيئاً أبداً. ولوال املصالح ملا ثبتت نفوسهم الطاهرة لحظة واحدة يف سجن الطبيعة 

حتى  بل  امللكيّة،  بالتدبريات  واالشتغال  الظهور  ونشأة  الكرثة  يف  الوقوع  إّن  املظلمة. 

التأييدات امللكوتيّة، يُعّد ذلك كلّه بالنسبة للمحبّني واملنجذبني، أملاً وعذاباً ليس مبقدورنا 

أن نتصّورهام.

إّن أكرث أنني األولياء، إّنا هو من أمل فراق املحبوب والبعد عن كرامته، كام أشاروا إىل 

ذلك بأنفسهم يف مناجاتهم، مع أنّه ال يحجبهم أّي حجاب مليّك أو ملكويتّ. فقد اجتازوا 

وتطّهرت  بالدنيا  التعلّق  من  خلوا  وقد  مستعر،  غري  خامداً  كان  الذي  الطبيعيّة  جحيم 

قلوبهم من الخطيئة الطبيعيّة. ولكّن النزول إىل عامل الطبيعة، هو بذاته حّظ طبيعّي، وإّن 

االلتذاذ القهرّي الذي يحصل يف عامل امللك، يكون بالنسبة لهم حجاباً ولو كان قليالً جّداً، 

ويف ذلك يقول رسول الله P: »لُيان عىل قلبي، وإّن ألستغفر الله يف كّل يوم سبعني 

مرّة«))).

ولعّل خطيئة آدم أب البرش نجمت عن هذا التوّجه القهرّي نحو تدبري امللك والحاجة 

االضطراريّة إىل القمح وسائر األمور الطبيعيّة، وهذه تُعترب خطيئة بالنسبة إىل أولياء الله 

املنجذبني إليه. ولو بقي آدم Qيف ذلك االنجذاب اإللهّي، ومل يرد إىل عامل امللك، ملا 

بسطت كّل هذه الرحمة يف الدنيا واآلخرة.

)))  الرشيف الريّض، نهج البالغة، مصدر سابق، الخطبة 15.

)))  العالمة املجليس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج17، ص44.
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سإلنسان بهللته يعشق سركمال سرمللق

خلق الله اإلنسان يف هذا العالَم، وخلق معه فطرة عشق الكامل والبحث عنه. فكّل إنسان 

يُحّب الكامل بحسب فطرته وخلقته األوىل، ويسعى للوصول إليه والتحّقق به، بل إّن أصل 

كّل حركة وترصّف عند اإلنسان هو ألجل بلوغ الكامل املنشود. والفطرة اإلنسانيّة ال تريد أّي 

كامل، بل تبحث عن الكامل املطلق الذي ال حّد له وال منتهى. وهنا اختلف الناس وتفرّق 

الجمع أثناء سعيهم وبحثهم، فكلٌّ يرى الكامل يف يشء. فأهل الدنيا توّهموا أن ما تصبو إليه 

فطرتهم من كامل موجود يف هذه الدنيا، فانكبّوا لتحصيلها وتعمريها. ولكّن العاقل البصري 

يعرف جيّداً أّن هذه الدنيا ما هي إال كامل محدود وفاٍن، وإذا انشغل املرء فيها مل تزده إاّل 

حاجة وفقراً، حتى يتشتّت أمره ويضطرب حاله، ويستويل عليه الغّم والحرسة واليأس خوفاً 

من فقدها وأمالً ببقائها. أّما أهل اآلخرة، فقد توّجهوا بقلوبهم وكّل وجودهم نحو الكامل 

الحقيقّي واملحبوب الواقعّي، نحو عامل اآلخرة، دار لقاء الله ومشاهدته؛ ألنّهم أدركوا 

أّن مرادهم هو أسمى بكثري من كامالت هذه الدنيا الفانية وزخارفها املحدودة وسعادتها 

الزائلة.

الذاتيّة،  وجبلّته  األصيلة  فطرته  بحسب  اإلنسان،  أّن  وجدان  ذي  كّل  يخفى عىل  ال 

يعشق الكامل التاّم املطلق، ويتوّجه قلبه شطر الجميل عىل اإلطالق والكامل من جميع 

الوجوه. وهذا من فطرة الله التي فطر الناس عليها. وبهذا الحّب للكامل، تتوفّر إدارة 

امللك وامللكوت، وتتحّقق أسباب وصول عّشاق الكامل املطلق إىل معشوقهم. غري أّن كّل 

امرئ يرى الكامل يف يشء ما، حسب حاله ومقامه، فيتوّجه قلبه إليه. فأهل اآلخرة يَرون 

الكامل يف مقامات اآلخرة ودرجاتها، فقلوبهم متوّجهة إليها. وأهل الله يرون الكامل يف 

َمَٰوِٰت  ٱلسَّ َفَطَر  ِي  لِلَّ وَۡجِهَ  ۡهُت  ﴿وَجَّ فيقولون:  -سبحانه-  والجامل يف كامله  الحّق،  جامل 

ۡرَض﴾)))، ويقولون: »يل مع الله حال«))).
َ
َوٱۡل

)))  سورة األنعام، اآلية 79.

)))  إشارة إىل الحديث املشهور املنقول عن رسول الله P: »يل مع الله وقت ال يسعه ملك مقرّب وال نبّي مرسل«، راجع: 

العاّلمة املجليّس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج18، ص360.
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وأهل الدنيا، عندما رأوا أّن الكامل يف لذائذها، وتبنّي ألعينهم جاملها، اتّجهوا فطريّاً 

نحوها، ولكن ملّا كان التوّجه الفطرّي والعشق الذايتّ قد تعلّقا بالكامل املطلق، كان ما عدا 

ذلك من التعلّقات عرضيّاً، ومن باب الخطأ يف التطبيق.

الكنوز  أو  النفسيّة  الكامالت  من  نال  وكلاّم  وملكوته،  ملكه  كرث  كلاّم  اإلنسان،  إّن 

الدنيويّة، أو الجاه والسلطان، ازداد اشتياقه، ونار عشقه التهاباً.

أخرى،  مبشتهيات  قلبه  تعلّق  ازداد  املشتهيات،  أمامه  ازدادت  كلاّم  الشهوة،  فصاحب 

الرئاسة، فهي  التي تطلب  النفس  إليها. كذلك  نار شوقه  يده، واشتّدت  متناول  ليست يف 

عندما تبسط لواء قدرتها عىل قطر من األقطار، تتوّجه بنظرة طامعة إىل قطر آخر، بل لو أنّها 

سيطرت عىل الكرة األرضية برّمتها، لرغبت يف التحليق نحو الكواكب األخرى، لالستيالء عليها.

إال أّن هذه النفس املسكينة ال تدري بأّن الفطرة إّنا تتطلّع إىل يشء آخر. إّن العشق 

الفطرّي يتّجه نحو املحبوب املطلق. إّن جميع الحركات الجوهريّة والطبيعيّة واإلراديّة، 

وجميع التوّجهات القلبيّة وامليول النفسيّة تتوّجه نحو جامل الجميل املطلق، ولكّنهم ال 

يعلمون، فينحرفون بهذا الحّب والعشق والشوق، التي هي معراج وأجنحة الوصول، إىل 

وجهة، هي خالف وجهتها، فيُحّددونها ويُقيّدونها دون أيّة فائدة.

إذاً، فاملقصود أّن اإلنسان ملّا كان متوّجهاً قلبيّاً إىل الكامل املطلق، فإنّه مهام جمع من 

الدنيا وزخارفها هي الكامل،  أّن  بها، فإذا اعتقد  الحياة، فإّن قلبه سيزداد تعلّقاً  زخرف 

ازداد حرصه عليها وتعلّقه بها، واشتّدت حاجته إليها، وتجىّل أمام برصه فقره إليها، بعكس 

قّل  اآلخرة،  نحو  توّجههم  ازداد  فكلاّم  الدنيا؛  بوجوههم عن  أشاحوا  الذين  اآلخرة  أهل 

التفاتهم واهتاممهم بهذه الدنيا، وتالشت حاجتهم إليها، وظهر يف قلوبهم الغنى، وزهدوا 

يف الدنيا وزخارفها.

كلتا  من  متحّررون  واآلخــرة)،  )الدنيا  العاملني  كال  عن  مستغنون  الله  أهل  أّن  كام 

الغنى  مبظهر  متجلّياً  قلبهم  فيغدو  املطلق،  الغنّي  إىل  فقط  احتياجهم  وكّل  النشأتني، 

بالذات، فهنيئاً لهم.



 جهاد النفس في فكر اإلمام الخمينّي }120
ً
دروس من األربعون حديثا

 :P ومضمون الحديث الرشيف، ميكن أن يكون إشارة ملا قد رشحناه اآلن، حيث قال

»من أصبح وأمىس، والدنيا أكرب هّمه، جعل الله الفقر بني عينيه، وشّتت أمره، ومل ينل 

من الدنيا إاّل ما قسم له، ومن أصبح وأمىس، واآلخرة أكرب هّمه، جعل الله الغنى يف 

قلبه، وجمع له أمره«))).

ومن املعلوم أّن من يتّجه بقلبه نحو اآلخرة، تغدو أمور الدنيا وصعابها يف نظره حقرية 

سهلة، ويجد هذه الدنيا مترصّمة ومتغرّية، ويراها معرباً ومتجراً وداراً لالبتالء والرتبية، وال يهتّم 

مبا فيها من أمل ورسور، فتنقص حاجاته، ويقّل افتقاره إىل أمور الدنيا وإىل الناس، بل يصل إىل 

حيث ال تبقى له حاجة إليها، فيجتمع له أمره، وتنتظم أعامله، ويفوز بالغنى الذايتّ والقلبّي.

ازدادت  بها،  قلبك  وتعلّق  والتعظيم،  املحبّة  بعني  الدنيا  هذه  إىل  نظرت  كلاّم  إذاً، 

حاجتك إليها، بحسب درجات حبّك لها، وبان الفقر يف باطنك وظاهرك، وتشتّتت أمورك 

تشتهي،  كام  أمورك  تجري  وال  والهّم،  الخوف  عليه  واستوىل  قلبك،  وتزلزل  واضطربت، 

وتكرث متّنياتك ويزداد جشعك، ويغلبك الغّم والتحرّس، ويتمّكن اليأس والحرية من قلبك، 

الصادق  اإلمام  عن  روي  فقد  الرشيف،  الحديث  يف  ذلك  بعض  إىل  اإلشارة  وردت  كام 

Q أنّه قال: »من كرث اشتباكه بالدنيا، كان أشّد لحرسته عند فراقها«))).

وعنه Q أيضاً أنّه قال: »من تعلّق بالدنيا، تعلّق قلبه بثالث خصال: همٌّ ال يفنى، 

وأمل ال يُدرك، ورجاء ال يُنال«))).

رسوراً  قلوبهم  ازدادت  الله،  كرم  دار  من  قرباً  ازدادوا  كلاّم  فإنّهم  اآلخرة،  أهل  أّما 

ملا  آجالهم،  لهم  عنّي  قد  الله  أّن  ولوال  فيها،  وما  الدنيا  انرصافهم عن  وازداد  واطمئناناً، 

 :Q مكثوا يف هذه الدنيا لحظة واحدة؛ فهم كام يقول أمري املؤمنني عيّل بن أب طالب

»نزلت أنفسهم يف البالء، كالتي نزلت يف الرخاء، ولوال األجل الذي كتب الله عليهم، مل 

تستقّر أرواحهم يف أجسادهم طرفة عني، شوقاً إىل الثواب«)4).

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص309.

)))  املصدر نفسه، ص325.

)))  املصدر نفسه، ص325.

)4)  الرشيف الريض، نهج البالغة، مصدر سابق، الخطبة 193.
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سرمهاهيم سرلئيسة

النازلة، والتي هي دار ترصّم وتغرّي ومجاز،  الوجود  الدنيا -أحياناً- عىل نشأة  )- تُطلق 

واآلخرة تُطلق عىل الرجوع من هذه النشأة إىل ملكوت اإلنسان وباطنه والتي هي دار 

بقاء وخلود وقرار، وهاتان النشأتان متحّققتان للنفوس كلّها.

)- إّن أمام اإلنسان دنيا ممدوحة ودنيا مذمومة. فاملمدوح هو الحصول يف هذه النشأة 

دنيا  هو  واملذموم  سعيدة،  أبديّة  لحياة  واإلعداد  الكامالت  واكتساب  املقامات  عىل 

اإلنسان نفسه؛ أي التوّجه إليها والتعلّق بها وحبّها، والذي يُعدُّ منشأ املفاسد والخطايا 

كلّها القلبيّة والظاهريّة.

)- كلاّم كان التعلّق بالدنيا أقوى، كلاّم كان عدد الحجب أكرث، وكلاّم كان الحّب لها أشّد، 

كلاّم كانت الحجب أغلظ واخرتاقها أصعب.

4- إّن حّب البقاء فطرّي يف اإلنسان، وهو يكره الزوال والفناء، ويظن أّن املوت فناء، فإنّه، 

حتّى ولو كان مؤمناً بعقله بأّن هذه الدنيا دار فناء ودار ممّر، وأّن العالَم اآلخر عامل 

بقاء رسمدّي، يبقى األساس هو اإلميان بالقلب، بل مبرتبة كامله الذي هو االطمئنان.

5- لو أدركت القلوب أّن هذه الدنيا هي أدن العوامل، وأنّها دار الفناء والزوال والترصّم 

والتغرّي، وأنّها دار الهالك ودار النقص، وأّن العوامل األخرى التي تكون بعد املوت عوامل 

باقية وأبديّة، وأنّها دار كامل وثبات وحياة وبهجة ورسور، لحصل فيها بالفطرة حّب 

تلك العوامل، ولنفرت من هذه الدنيا.

6- إّن أكرث أنني األولياء إّنا هو من أمل فراق املحبوب والبعد عن كرامته، كام أشاروا إىل 

امللك، يكون  الذي يحصل يف عامل  القهرّي  االلتذاذ  بأنفسهم يف مناجاتهم، وإّن  ذلك 

بالنسبة لهم حجاباً، ولو كان قليالً جّداً.

7- إنَّ كّل إنسان يُحّب الكامل، بحسب فطرته وخلقته األوىل، ويسعى للوصول إليه والتحّقق 

به، كام أنَّ أصل كّل حركة وترصّف عند اإلنسان هو ألجل بلوغ الكامل املطلق، غري أّن 

كّل امرئ يرى الكامل يف يشء ما حسب حاله ومقامه، فيتوّجه قلبه إليه.





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

القلب  . 1 تعلّق  عن  تنجم  التي  املفاسد  يرشح 

بالدنيا.

يبنّي كيف يؤدّي حّب الدنيا باإلنسان إىل الخوف  . 2

من املوت والسخط عىل ويّل النعمة.

يفرسِّ كيفيّة تأثري حّب الدنيا عىل ضعف إرادة  . 3

اإلنسان وعزميته.

مفاسد حّب الدنيا

الدرس الحادي عشر





مهاسد حّب سردنيا

اعلم أّن ما تناله النفس من حّظ يف هذه الدنيا يرتك أثراً يف القلب، وهو من تأثري عامل 

امللك والطبيعة، وهو السبب أيضاً يف تعلّقه بالدنيا. وكلاّم ازداد التلّذذ بالدنيا، اشتّد تأثّر 

القلب وتعلّقه بها وحبّه لها، إىل أن يتّجه القلب كلّيّاً نحو الدنيا وزخارفها، وهذا ما يبعث 

عىل الكثري من املفاسد.

للدنيا  الحّب  والسيّئات، سببها هو هذا  باملعايص  وابتالءه  اإلنسان  إّن جميع خطايا 

والتعلّق بها، كام ورد يف الحديث: »رأس كّل خطيئة حّب الدنيا«))).

ومن املفاسد التي تنجم عن تعلّق القلب بالدنيا:

1- االحتجاب عن الله:

إّن الرغبة يف الدنيا سبب لالحتجاب عن الحّق -تعاىل-، وللحرمان من السلوك إىل الله. 

واملقصود بالدنيا كّل ما يُشغل اإلنسان عن الحّق -تعاىل-. وألّن هذا املعنى يتحّقق أكرث 

يف عالَم امللك؛ فإّن العالَم أحّق بهذا االسم )الدنيا) من غريه. وهذا ما يُشري إليه حديث 

مصباح الرشيعة عن اإلمام الصادق Q عندما يُعرِّف الزهد، قال: »الزّهد مفتاح باب 

ٍف  الّنار، وهو ترك كّل يش ء يَشَغلُكَ  عن  الله  -تعاىل-، من غي تأَسُّ اآلخرة والرباءة من 

عىل َفْوتَِها«))).

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص315.

للمطبوعات،  األعلمي  الحقيقة)منسوب)، مؤسسة  الرشيعة ومفتاح  L، مصباح  بن محمد  الصادق، جعفر  اإلمام    (((

لبنان - بريوت، 1400ه - 1980م، ط1، ص137. 



 جهاد النفس في فكر اإلمام الخمينّي }126
ً
دروس من األربعون حديثا

يف  ذكرها  ورد  التي  الظلامنيّة،  والحجب  النورانيّة  الحجب  املعرفة  أهل  فرّس  ولقد 

من  حجاب  ألف  وسبعني  نور،  من  حجاب  ألف  سبعني  لله  »إّن  الرشيف:  الحديث 

ظلمة...«))) ، بأنّها تتمثّل يف وجود األشياء والعوامل وتعيّناتها؛ فاالنشغال بأيٍّ منها يحرم 

اإلنسان ويحجبه عن وجه جامل الجميل.

وعىل أّي حال، فإّن التعلّق القلبّي بكّل ما سوى الحّق -تعاىل- عقبة يف طريق السلوك 

إىل الله، وعىل السالك إىل الله والطالب للقائه -جّل وعال- وللعروج يف معارج املعارف 

إىل  العروج  مُيكن  فال  الرشعيّة،  بالرياضات  طريقه  عن  العقبة  هذه  يُزيل  أن  اإللهيّة، 

الكامالت الروحانيّة ومشاهدة جامل الجميل املطلق مع وجود هذا التعلّق القلبّي بغري 

الحّق -تعاىل-، ومع اتّباع شهوات البطن والفرج))).

2- السخط على ولّي النعمة:

إّن من املفاسد الكبرية لحّب الدنيا -كام يقول شيخنا العارف))) روحي فداه- هو أنّه 

إذا انطبع حّب الدنيا عىل صفحة قلب اإلنسان واشتّد األنس بها، انكشف له عند املوت 

الدنيا  فيُغادر  مطلوبه،  وبني  بينه  ويفرّق  محبوبه،  وبني  بينه  يفصل  -تعاىل-  الحّق  أّن 

مغتاظاً ساخطاً عىل ويّل نعمته.

إّن هذا القول القاصم للظهر، يجب أن يوقظ اإلنسان للحفاظ عىل قلبه، فالعياذ بالله 

إذ ال أحد يعرف صورة هذا  الحقيقّي؛  امللوك  نعمته ومالك  إنسان يسخط عىل ويّل  من 

السخط والعداء غري الله -تعاىل-. ويقول شيخنا العظيم أيضاً } نقالً عن أبيه املعظّم: 

إنّه كان يف أواخر عمره خائفاً بسبب املحبّة التي كان يكّنها ألحد أوالده، ولكّنه بعد االنهامك 

يف الرياضات تخلّص من ذلك الخوف، وانتقل إىل دار الرسور مرسوراً، رضوان الله عليه!

)))  العالّمة املجليس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج55، ص45.

2001م،  لبنان - بريوت،  العقل والجهل، منشورات مؤسسة األعلمي،  الله املوسوّي، جنود  )))  راجع: الخمينّي، اإلمام روح 

ص299.

)))  املرحوم آية الله الشاه آبادي.
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قال اإلمام الصادق Q: »َمَثُل الدنيا كمثل ماء البحر، كلّم رشب منه العطشان، 

ازداد عطشاً حتى يقتله«))).

إّن حّب الدنيا ينتهي باإلنسان إىل الهالك األبدّي، وهو أصل الباليا والسيّئات، الباطنيّة 

والظاهريّة. وقد نُقل عن رسول الله P أنّه قال: »إّن الدرهم والدينار أهلكا من كان 

قبلكم، وهم مهلكاكم«))).

وعىل فرض أّن اإلنسان مل يرتكب معايص أخرى -عىل رغم أّن هذا الفرض بعيد أو من 

املستحيل عادة- فإّن التعلّق بالدنيا نفسه معصية، بل إّن مقياس طول بقاء اإلنسان يف 

عامل القرب والربزخ هو أمثال هذه التعلّقات. فكلاّم كان التعلّق بالدنيا أقّل، كان الربزخ 

وقرب اإلنسان أكرث نوراً وأوسع، ومكثه فيه أقرص؛ لذلك ورد يف بعض الروايات: إّن عامل القرب 

ألولياء الله ال يزيد عن ثالثة أيّام، وإّنا كان هذا ألجل التعلّق الطبيعّي والعالقة الجبليّة 

ألولياء الله بهذا العالَـــــم.

3- الخوف من الموت:

الخوف  وهذا  املوت.  من  اإلنسان  خوف  بها،  والتعلّق  الدنيا  حّب  مفاسد  من  وإّن 

املرجع  من  الخوف  غري  جّداً، وهو  مذموم  بها  القلبّي  والتعلّق  الدنيا  من حّب  الناشئ 

واآلخرة -مآل اإلنسان بعد املوت- املعدود من ضمن صفات املؤمنني.

املوت  من  والخوف  العالئق،  هذه  رفع  املوت هي ضغوطات  يف  أبلغ صعوبة  إّن 

نفسه. يقول املحّقق واملدقّق اإلسالمّي البارع، السيّد العظيم الشأن، الداماد -كرّم الله 

وجهه- يف كتابه »القبسات«، والذي يُعّد من الكتب النادرة: »ال يُخيفنَّك املوت؛ فإّن 

مرارته يف خوفه«))).

)))  الشيخ الكليني، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص136.

)))  املصدر نفسه، ص316.

)))  املريداماد، محمد بن محمد، القبسات، باهتامم الدكتور مهدي محقق، الدكتور السيد عيل موسوي بهبهاين، والربوفسور 

ايزوتسو، الدكتور إبراهيم ديباجي، انتشارات دانشكاه تهران، 1367هـ. ش، ص479.
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4- ضعف العزيمة واإلرادة:

ومن املفاسد الكبرية لحّب الدنيا أنّه مينع اإلنسان من الرياضات الرشعيّة والعبادات 

واملناسك، ويقّوي جانب الطبيعة يف اإلنسان، بحيث يجعلها تعيص وتتمرّد، ويوهن عزم 

صريورة  هي  الرشعيّة،  والرياضات  للعبادات  العظمى  األرسار  أّن  مع  وإرادته،  اإلنسان 

البدن وقواه الطبيعيّة والبعد املليّك فيه، تابعاً ومنقاداً للروح، وتُصبح إرادة النفس سارية 

ونفوذ،  وقدرة  سلطنة  للروح  ويكون  امللك  عىل  النفس  ملكوت  ويغلب  )البدن)،  فيه 

مقهوراً  الظاهرة  وقواه  الجسم  ملك  ويُصبح  تُريده.  عمل  أّي  عىل  البدن  تجرب  بحيث 

ومسّخراً للملكوت، بحيث إنّه يقوم مبا يُريد، من دون مشّقة وال عناء.

إّن من الفضائل واألرسار الشاقّة والصعبة للعبادات تحّقق هذا الهدف -أي تسخري ملك 

الجسم للملكوت- أكرث، حيث يصري بذلك اإلنسان ذا عزم، ويتغلّب عىل الطبيعة وامللك. 

فإذا اكتملت اإلرادة وقوي العزم واشتّد، أصبح حال الجسم وقواه الظاهرة والباطنة مثل 

مالئكة الله الذين ال يعصون الله، وإّنا يُطيعونه يف كّل ما يأمرهم به وينهاهم عنه، من 

دون أن يُعانوا يف ذلك عنتاً وال مشّقة.

كذلك، إذا أصبحت قوى اإلنسان مسّخرة للروح، زال كّل تكلّف وتعب، وتحّول إىل يرس 

وراحة، واستسلمت أقاليم امللك السبعة))) للملكوت، وأصبحت جميع القوى عاماًّل له.

إّن  فعاليّة.  العامل رضوريّان، ولهام  لذلك  القويّة  واإلرادة  العزم  أّن  يا عزيزي،  فاعلم 

والعزم. فام مل يحصل  اإلرادة  الجّنات، هو  أفضل  والتي هي  الجّنة،  مراتب  أحد  ميزان 

اإلنسان عىل مثل هذه اإلرادة النافذة والعزم القوّي، لن ينال تلك الجّنة واملقام العايل.

وروي أن الله تعاىل يقول يف بعض كتبه: »يابن آدم، أنا حي ال أموت، أطعني فيم 

أمرتك أجعلك حّياً ال متوت، يابن آدم، أنا أقول لليشء: كن فيكون، أطعني فيم أمرتك 

أجعلك تقول لليشء: كن فيكون«))).

)))  أقاليم امللك: العني، اللسان، البطن، الفرج، اليد، الرجل.

)))  الديلمي، الشيخ الحسن بن محمد، إرشاد القلوب، إيران - قم، انتشارات الرشيف الريض، 1415ه - 1374ش، ط2، ج1، 

ص75. 
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فالحظ أّي مقام وسلطان هذا، وأيّة قدرة إلهيّة هذه التي تجعل إرادة اإلنسان مظهراً 

إلرادة الله! فيلبس املعدومات لباس الوجود! هذه القدرة وهذا النفوذ هام أفضل وأرفع 

من النعم الجسامنيّة كلّها، وبديهّي أّن تلك الرسالة مل تُكتب عبثاً وجزافاً.

إّن من كانت إرادته تابعة للشهوات الحيوانيّة، وعزميته ميّتة خامدة، ال يصل إىل هذا 

ترتيب  أساس  قائم عىل  العالَم  أّن هذا  العبث، فكام  منزّهة عن  الله  أعامل  إّن  املقام. 

األسباب واملسبّبات، كذلك هو الحال يف العالَم اآلخر، بل إّن نظام عالَم اآلخرة كلّه قائم 

الدنيا  فإّن  العالَم؛  من هذا  يتهيّأ  أن  يجب  اإلرادة  نفوذ  وإّن  واملسبّبات،  األسباب  عىل 

مزرعة اآلخرة، وهذا العالَم ماّدة لِنعم الجّنة ونَِقم النار كافّة.

إذاً، كّل عبادة من العبادات، وكّل منسك من املناسك الرشعيّة، فضالً عن أّن لها صورة 

والحور  الغلامن  وتهيئة  وقصورها،  الجسامنيّة  الجّنة  عامرة  يتّم  بها  وملكوتيّة،  أخرويّة 

-طبقاً للرباهني واألحاديث-، فإّن لكّل عبادة من العبادات أيضاً أثراً يحصل يف النفس، ماّم 

يقّوي إرادة النفس شيئاً فشيئاً، ويصل بقدرتها إىل حّد الكامل. لذا، كلاّم كانت العبادات 

أشّق، كانت مرغوبة أكرث: »أفضل األعمل أحمزها«))). فالتنازل عن النوم اللذيذ يف الشتاء 

البارد، واالنرصاف إىل عبادة الحّق -تعاىل-، يزيد من قّوة الروح وتغلّبها عىل قوى الجسم، 

ويقّوي اإلرادة.

وإذا كان هذا يف أّول األمر عىل يشء من املشّقة والعناء، فإّن ذلك يقّل تدريجياً كلاّم 

واصل العبادة، وازدادت طاعة الجسم للنفس. لذا، فإنّنا ناُلحظ أّن أهل العبادة يقومون 

باألعامل دون مشّقة وتكلّف. أّما نحن، فشعورنا بالكسل واملشّقة ناشئ من أنّنا ال نُقدم 

عىل العمل. فلو أنّنا بدأنا بالعمل وكّررناه عّدة مرّات، لتبّدلت املشّقة إىل راحة، بل إّن 

أهلها يلتّذون بها أكرث ماّم نلتّذ نحن مبشتهيات الدنيا. إذاً، بواسطة اإلقدام والعمل تُصبح 

األمور عاديّة، ويقع الخري عادة.

)))  العالّمة املجليس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج67، ص191.
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ولهذه العبادة مثرات عديدة، منها:

)- أّن صورة العمل نفسه تُصبح عىل قدر من الجامل يف ذلك العالَم، بحيث إنّه ال يكون 

له نظري يف هذا العالَم، ونكون عاجزين عن تصّور مثلها.

)- أّن النفس تُصبح ذات عزم واقتدار، فتكون لها نتائج كثرية، وقد سمعت واحدة منها.

امللوك،  إىل مالك  القلب  فيتوّجه  والعبادة،  والفكر  بالذكر  يأنس  اإلنسان  أنّها تجعل   -(

للدنيا واآلخرة.  القلب وحبّه  الحقيقّي، ويقّل تعلّق  وتحصل املحبّة لجامل املحبوب 

وإذا حصلت الجذبة اإللهيّة، أمكن عندها إدراك حقيقة العبادة والرّس الحقيقّي للتذكّر 

والتفّكر، ولسقط كال العاملني، الدنيا واآلخرة، من نظره، وألذهب تجيّل الحبيب غبار 

الرؤية االثنينيّة من القلب، وال يعرف أحد سوى الله الكرامة املعطاة ملثل هذا العبد.

وترك  واملناسك  والعبادات  الرشعيّة  الرياضات  بواسطة  يقوى  اإلنسان  عزم  أّن  وكام 

املشتهيات، فإنّه بواسطة املعايص تتغلّب الطبيعة لديه، وتضعف إرادته وعزمه.

نصيحة أخيلة

يُفيض  ذلك  أّن  وأدركت  والحّب،  التعلّق  هذا  مفاسد  عرفت  أن  بعد  عزيزي،  يا  إذاً 

مضطربتني،  متشابكتني  وآخرته  دنياه  ويجعل  اإلميان،  من  ويُجرّده  الهالك،  إىل  باإلنسان 

فشّمر عن ساعد الهّمة والجّد، وقلّل -بحسب قدرتك- من تعلّق القلب بهذه الدنيا، واقتلع 

الحياة، وازهد يف خرياتها  التي تقضيها يف هذه  القليلة  األيّام  جذور حبّها، واحتقر هذه 

املشوبة باألمل والعذاب والنقمة، واطلب من الله أن يُعينك عىل الخالص من هذا العذاب 

.(((﴾ ۡبَقٰ
َ
ِ َخرۡيٞ َوأ وهذه املحنة، ويجعل قلبك آنساً بدار كرامته -عّز وجّل-: ﴿َوَما ِعنَد ٱللَّ

)))  سورة الشورى، اآلية 36.
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)- إّن الرغبة يف الدنيا سبب لالحتجاب عن الحّق -تعاىل-، وللحرمان من السلوك إىل الله. 

واملقصود من الدنيا كّل ما يُشغل اإلنسان عن الحّق -تعاىل-.

)- عرَّف اإلمام الصادق Q الزهد، بأنّه مفتاح باب اآلخرة والرباءة من الّنار، وهو ترك 

ٍف عىل فَْوتَِها.  كّل يش ء يَشَغلَُك  عن  الله  -تعاىل-، من غري تأَسُّ

)- من املفاسد الكبرية لحّب الدنيا أنّه إذا انطبع حّب الدنيا يف قلب اإلنسان واشتّد األنس 

بها، قد يُغادر الدنيا مغتاظاً ساخطاً عىل ويّل نعمته.

4- إّن حّب الدنيا ينتهي باإلنسان إىل الهالك األبدّي، وهو أصل الباليا والسيّئات، الباطنيّة 

والظاهريّة، ويُعدُّ التعلّق بالدنيا نفسه معصية، وهو مقياس طول بقاء اإلنسان يف عامل 

القرب والربزخ.

5- من مفاسد حّب الدنيا والتعلّق بها، خوف اإلنسان من املوت. وهذا الخوف يختلف 

عن الخوف من املرجع واآلخرة املذكور ضمن صفات املؤمنني.

6- إنَّ حّب الدنيا مينع اإلنسان من الرياضات الرشعيّة والعبادات واملناسك، ويقّوي جانب 

الطبيعة يف اإلنسان، بحيث يجعله يعيص ويتمرّد، وبالتايل يوهن عزم اإلنسان وإرادته.

7- من الفضائل واألرسار الشاقّة والصعبة للعبادات تحّقق تسخري ملك الجسم للملكوت، 

حيث يصري بذلك اإلنسان ذا عزم، ويتغلّب عىل الطبيعة وامللك.

8- إّن نظام عالَم اآلخرة كلّه قائم عىل األسباب واملسبّبات. وإّن نفوذ اإلرادة يجب أن 

يتهيّأ من هذا العالَم، فإّن الدنيا مزرعة اآلخرة، وهذا العالَم ماّدة لِنعم الجّنة ونَِقِم 

النار كافّة.

بواسطة  يَقَوى  اإلنسان  فعزم  النفس،  يف  يحصل  أثراً  العبادات  من  عبادة  لكّل  إّن   -9

املعايص  بواسطة  أنّه  كام  املشتهيات،  وترك  واملناسك  والعبادات  الرشعيّة  الرياضات 

تتغلّب الطبيعة لدي اإلنسان، وتضعف إرادته وعزمه.





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

مييّز بني درجات الناس يف الخوف من املوت. . 1

يبني جّنته  . 2 الدنيا  بأعامله يف  اإلنسان  أنَّ  يذكر 

أو ناره.

يرشح كيف يُصبح االتّكال عىل رحمة الله مانعاً  . 3

عن العمل الصالح.

  كراهة الموت 

 والخوف من اآلخرة

الدرس الثاني عشر





حديث في كلسهة سرموت

عن اإلمام الصادق Q قال: جاء رجل إىل أب ذّر، فقال: »يا أبا ذر، ما لنا نكره 

املوت؟ فقال: ألنّكم عمرتم الدنيا وأخربتم اآلخرة، فتكرهون أن تُنقلوا من عمران إىل 

خراب، فقال: فكيف ترى قدومنا عىل الله؟ فقال: أّما املحسن منكم، فكالغائب يقدم 

عىل أهـله؛ وأّما امليسء منكم، فكاآلبق يرّد عىل مواله، قال: فكيف ترى حالنا عند الله؟ 

اَر لَِف  بَۡراَر لَِف نَعِيٖم ١٣ ِإَونَّ ٱۡلُفجَّ
َ
قال: اعرضوا أعملكم عىل الكتاب، إّن الله يقول: ﴿إِنَّ ٱۡل

َجِحيٖم﴾)))، فقال الرجل: فأين رحمة الله؟ قال: رحمة الله قريب من املحسنني«))).

جردات سرااا في سرّوف من سرموت

إّن الناس يختلفون كثرياً يف كراهية املوت والخوف منه، كام أنّهم يختلفون يف مناشئ 

مرتبط  املذكورة،  الرواية  عليه- يف  تعاىل  الله  -رضوان  ذّر  أبو  ذكره  وما  الكراهية.  هذه 

باملتوّسطني من الناس. ونحن نذكر إجامالً حال الناقصني والكاملني: 

1- خوف الناقصين من الموت:

ال بّد أن نعرف بأّن كراهيّتنا للموت وخوفنا منه نحن الناقصني، هو ألجل أّن اإلنسان، 

بحسب فطرته التي فطره الله عليها، وجبلّـته األصيلة، يُحّب البقاء والحياة، وينفر من 

املوت والفناء. وهذا يرتبط بالبقاء املطلق والحياة الدامئة الرسمديّة؛ أي البقاء الذي ال 

فناء فيه، والحياة التي ال زوال فيها.

)))  سورة االنفطار، اآليتان 14-13.

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص458.
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وإّن بعض كبار العرفاء قد أثبتوا املعاد بواسطة هذه الفطرة، ببيان يوجب ذكره هنا 

الخروج عن املقصود. وحيث إّن يف فطرة اإلنسان هذا الحّب وذلك التنّفر، فإنّه يُحّب 

ويعشق ما يرى فيه البقاء، ويُحّب ويعشق العالَم الذي يرى فيه الحياة الخالدة، ويهرب 

بالحياة  قلوبنا  تطمنّئ  وال  اآلخرة،  بعالَم  نؤمن  ال  إنّنا  وحيث  يُقابله.  الذي  العالَم  من 

األزليّة، والبقاء الرسمدّي لذلك العالَم، فإنّنا نُحّب هذا العالَم، ونهرب من املوت بحسب 

تلك الفطرة والجبلّة.

اإلدراك واإلذعان العقيّل يختلف عن اإلميان واالطمئنان القلبّي، فنحن نُدرك بالعقل 

أو نُصّدق أحاديث األنبياء بالتعبّد بأّن املوت -الذي هو حالة انتقال من النشأة النازلة 

املظلمة امللكيّة إىل عامل آخر، هو عامل الحياة النورانيّة الدامئة ونشأة البقاء امللكوتيّة- حّق، 

ولكن قلوبنا ال تحظى بيشء من هذه املعرفة، وال علم لها بذلك، بل إّن قلوبنا قد أخلدت 

الحيوانيّة  النازلة  الحياة  هذه  الحياة هي  أّن  ونعترب  امللكيّة،  النشأة  الطبيعة،  أرض  إىل 

امللكيّة، وال نرى بقاء وحياة للعالَم اآلخر، وهو عالَم اآلخرة ودار الحيوان.

ولذا، نركن إىل هذا العالَم املاّدّي ونعتمد عليه، ونخاف ونهرب وننفر من ذلك العالَم. 

إّن شقاءنا كلّه، سببه النقص يف اإلميان بيوم القيامة وعدم االطمئنان بعالَم اآلخرة. فلو 

أنّنا آمّنا بعالَم اآلخرة والحياة األبديّة، ُعرش إمياننا واطمئناننا بالحياة الدنيويّة وبقائها، 

لتعلّقت قلوبنا بذلك العالَم أكرث، ولعشقناه، ولسعينا قليالً يف إصالح الطريق وترميمه. 

ولكن، من املؤسف أّن إمياننا باآلخرة قد نضب من قلوبنا، وأّن يقيننا متزلزل، فال بّد أن 

نخاف إذاً من الفناء والزوال. وعليه، ينحرص العالج الحاسم يف إدخال اإلميان إىل القلب، 

عرب التفّكر والذكر النافع والعلم والعمل الصالح.

2- خوف المتوّسطين من الموت:

املطلوب  اإلميان  عىل  يحصلوا  مل  الذين  أي  للموت؛  املتوّسطني  وكراهة  الخوف  وأّما 

بعالَم اآلخرة؛ فألّن قلوبهم قد انشّدت نحو تعمري الدنيا وغفلت عن تعمري اآلخرة؛ لذا 

فهم ال يرغبون يف االنتقال من مكان فيه عمران إىل مكان فيه الخراب، كام ذكر أبو ذّر 



137  كلسهة سرموت  وسرّوف من سآلخلة 

إميان  كان  لو  أّما  واالطمئنان.  اإلميان  نقص  سببه  أيضاً  عنه). وهذا  الله  )ريض  الغفارّي 

اإلنسان كامالً، فال يسمح لنفسه بأن يشتغل بأموره الدنيويّة املنحطّة، ويغفل عن بناء 

لبطالن  نتيجة  تكون  والخوف  والكراهية  الوحشة  كّل هذه  أّن  الكالم،  وملّخص  اآلخرة. 

أعاملنا، واعوجاج سلوكنا ومخالفتنا ملوالنا، يف حني أنّه لو كان نهجنا صحيحاً، وكّنا نقوم 

مبحاسبة أنفسنا، ملا استوحشنا من الحساب؛ ألّن املحاسبة هناك عادلة، واملحاِسب عادل، 

فخوفنا من الحساب ألجل سوء أعاملنا وتزويرنا واحتيالنا، وليس من أجل املحاسبة.

فعن اإلمام موس بن جعفر Q أنّه قال: »ليس مّنا من مل يُحاسب نفسه يف كّل 

يوم، فإْن عمل حسناً استزاد، وإن عمل سّيئاً استغفر الله منه، وتاب إليه«))).

فلو حاسبَت نفسك، لن تكون مبتئساً يوم الحساب، ولن تُصاب بالخوف منه. وهكذا، 

فإّن جميع املهالك واملواقف يف ذلك العالَم تكون نتيجة أعاملنا يف هذا العالَم.

مثالً: إذا انتهجت يف هذا العالَم رصاط النبّوة والطريق املستقيم للوالية، ومل تنحرف 

Q، ومل تنزلق أقدامك، ملا كان عليك بأس عند  عن جاّدة والية عيّل بن أب طالب 

الباطنيّة للوالية. كام  القيامة؛ ألّن حقيقة الرصاط هي الصورة  اجتيازك للرصاط يف يوم 

Q هو الرصاط«)))، ويف حديث آخر:  املؤمنني  الرشيفة »أّن أمي  ورد يف األحاديث 

»نحن الرصاط املستقيم«)))، ويف الزيارة املباركة الجامعة الكبرية: »أنتم السبيل األعظم، 

والرصاط األقوم«)4).

فمن كان مستقيامً يف حركته عىل هذا الرصاط، ومل يضطرب قلبه، كانت قدماه ثابتتني 

عىل الرصاط يف الحياة اآلخرة، ومل تضطربا، بل يجتازه كالربق الخاطف. وهكذا، إذا كانت 

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص453.

Q«، راجع: الشيخ الصدوق، معاين األخبار،  Q، قال: »الرصاط املستقيم أمري املؤمني عيّل  )))  عن اإلمام الصادق 

مصدر سابق، ج2، ص32.

ته ِسرتٌْ نحن أبواب اللِه ونحن  )))  عن اإلمام زين العابدين Q، قال: »ليس بني الله وبني حّجته حجاب، فال لله دون ُحجَّ

الرّصاُط الْمستقيم ونحن َعيْبَُة علمه ونحن تَرَاِجَمُة َوْحِيِه ونحن أركان تَوِحيده ونَحن مْوِضُع رِسِّه«، راجع: الشيخ الصدوق، 

معاين األخبار، مصدر سابق، ص35.

)4)  الصدوق، الشيخ محمد بن عيّل، من ال يحرضه الفقيه، تصحيح وتعليق عيل أكرب الغفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة 

لجامعة املدرسني بقم املرشفة، إيران - قم، 1414هـ، ط2، ج2، ص372.



 جهاد النفس في فكر اإلمام الخمينّي }138
ً
دروس من األربعون حديثا

أخالقه طيّبة، وملكاته عادلة ونورانيّة؛ فإنّه سيكون يف مأمن من ظلمة القرب ووحشته، 

النشآت.  تلك  يف  خوف  عليه  يكون  فال  وأهواله،  القيامة  وعامل  ومخاوفه،  الربزخ  وعامل 

وعليه، يكون الداء مّنا والدواء أيضاً، كام قال أمري املؤمنني عيّل Q يف األبيات املنسوبة 

إليه: »دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تُبرص«))).

وعن اإلمام الصادق Q أنّه قال لرجل: »إنّك قد ُجعلَت طبيب نفسك، وبُّيـن لك 

الداء، وُعـرِّْفت آية الصّحة، وُدلِلت عىل الدواء، فانظر كيف قيامك عىل نفسك«))).

أيّها اإلنسان، فيك أعامل وأخالق وعقائد فاسدة، وعالمات الصّحة هي وصفات األنبياء 

وأنوار الفطرة والعقل، ودواء إصالح النفوس هو اإلقدام عىل تصفيتها وتهذيبها، هذا هو 

حال املتوّسطني.

3- خوف المؤمنين الكّمل من الموت:

يستوحشونه  ولكّنهم  املوت،  يكرهون  ال  فإنّهم  املطمئّنون،  واملؤمنون  الكّمـل  وأّما 

 :P ويخافونه؛ ألنّهم يخشون الحّق -تعاىل-، وجالل ذاته املقّدسة، كام قال رسول الله

»فأين هول املطّلع؟«))). وكان أمري املؤمنني Q يف ليلة التاسع عرش من شهر رمضان 

يف حالة عجيبة من الذهول والخوف، مع أنّه يقول: »والله، البن أب طالب آنس باملوت، 

من الطفل بثدي أّمه«)4).

وملّخص الحديث، أّن خوف هؤالء يكون من أمور أخرى، وال يكون من نوع خوفنا 

نحن املصفـّدين باآلمال واألماين، واملحبّني للدنيا الفانية. وإّن قلوب أولياء الله يف منتهى 

بعضها  إىل  املراتب وإحصاؤها. ونُشري  مُيكن عّد هذه  أنّه ال  بينها، حتّى  فيام  االختالف 

بصورة مجملة، فنقول:

الدين الحسيني األصفهاين، مكتبة االمام أمري املؤمنني عيل  الوايف، تحقيق ضياء  الكاشاين، املوىل محمد محسن،  الفيض    (((

Q العامة، إيران - أصفهان، 1406ه، ط1، ج2، ص319.

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص454.

)))  ابن شهر آشوب، مناقب آل أب طالب، مصدر سابق، ج1، ص201. 

)4)  الرشيف الريض، نهج البالغة، مصدر سابق، خطبة 5.
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إّن قلوب األولياء مختلفة فيام بينها يف قبول تجلّيات األسامء:

أ- بعض القلوب عشقّي وشوقّي، حيث إّن الحّق -تعاىل- يتجىّل يف تلك القلوب، من 

خالل أسامئه الجامليّة. وهذا التجيّل يبعث عىل الخوف والهيبة املمزوجة بالشوق، 

فالخوف عند هذه الفئة يكون من مضاعفات تجيّل عظمة الله -سبحانه-. فالقلب 

الواله العاشق، يف الوقت نفسه الذي يكون فيه مضطرباً حني اللقاء مع الحبيب، 

يكون مستوحشاً وخائفاً أيضاً، لكّن هذا الخوف والوحشة يختلفان عن املخاوف 

العاديّة.

ب- وبعض القلوب خويّف وحزيّن، والحّق -تعاىل- يتجىّل يف تلك القلوب بواسطة األسامء 

الجالليّة والعظمة، فيحصل بهذا التجيّل الهيامن والحبس املشوب بالخوف، والحرية 

املشوبة بالحزن.

له  كاملعاتب  لعيىس  يحيى  فقال  تفاوضا،   L يحيى وعيىس  »أّن  الحديث:  ويف 

-لبسطه-: كأنّك قد أمنت مكر الله وعذابه؟ فقال له عيىس: كأنّك آيست من فضل الله 

ورحمته؟ فأوحى الله إليهم: إّن أَحّبكم إيلَّ أحسنكم ظّناً ب«))).

ألّن الحق -تعاىل- تجىّل يف قلب يحيى Q من خالل األسامء الجالليّة، كان خائفاً، 

الله  تجىّل  فقد   Q عيىس  النبّي  أّما  النحو؛  هذا  عىل   Q عيىس  النبّي  فعاتب 

-تعاىل- عىل قلبه باألسامء الجامليّة، فكان جوابه Q عىل حسب تلك التجلّيات.

ته أو نار !
ّ
سإلنسان يباي دا

إّن ظاهر الحديث الذي ذكرناه عندما يقول: »عّمرتم الدنيا وأخربتم اآلخرة«، هو أّن 

دار اآلخرة والجّنة مشيّدة وقامئة، وإّنا تتهّدم بأعاملنا.

ومن الواضح أّن املقصود، من قوله: »عّمـرتم الدنيا وأخربتم اآلخرة«، هو التشابه يف 

التعبري، فإنّه ملا عـّرب عن الدنيا بالتعمري، عـرّب عن دار اآلخرة بالتخريب.

)))  صدر الدين القونوي، محمد بن إسحاق، الفكوك يف أرسار مستندات حكم الفصوص، انتشارات موىل، 1413هـ.ق - 1371 

ش، ط1، ص293.
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بناء جهّنم  الجّنة ومواّد  الجّنة والنار، وإن كانا مخلوقني، ولكّن إعامر دار  وإّن عامل 

تابعة ألعامل أهلها، ففي رواية أّن أرض الجّنة جرداء ومواّد بنائها هي أعامل بني اإلنسان 

نفسها. وهذا يتطابق مع الربهان وكشف أهل املكاشفة.

أعظم  من  أّن جهّنم  وإيّاك-  الله  -عصمنا  »اعلم  املحّققني:  العرفاء  بعض  يقول  كام 

يُقال  حيث  قعرها،  لبعد  بجهّنم  ُسّميت  وإّنا  اآلخرة.  يف  الله  سجن  وهي  املخلوقات، 

للبرئ البعيد الغور والعميق: برئ جهّنم. وهي تحتوي عىل حرارة وزمهرير )أي الربودة)، 

وتُعترب  الحرارة،  درجات  أقىص  من  الربودة وحرارتها  درجات  أقىص  من  برودتها  وتكون 

املسافة بني أعالها وأسفلها مسرية سبعمئة وخمسني عاماً. والناس اختلفوا يف أّن جهّنم 

مخلوقة أم غري مخلوقة؛ أّما عندنا وعند أصحابنا من أهل املكاشفة واملعرفة، فإّن الجّنة 

بيتاً  أنّهام مخلوقتان، فإّن مثلهام مثل رجل بنى  أّما  وجهّنم مخلوقتان وغري مخلوقتني؛ 

املنزل مل نجد شيئاً سوى  إذا دخلنا  بيت. ولكن  له  يُقال  الخارجّي، فصار  الجدار  وأقام 

سوره وحائطه الذي يصون البيت من الخارج، ولكن بعد ذلك يشيّد البيت حسب طلب 

الساكنني، من بناء الغرف واملرافق واملالجئ، وحسب هدف صاحب املنزل وما ينبغي أن 

يكون فيه«))).

فرأيت  الجّنة،  دخلت  السمء  إىل  أُسي ب  »ملّا   :P الله  رسول  قال  الحديث  ويف 

فيها قيعان، ورأيت فيها مالئكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فّضة، ورّبا أمسكوا، 

فقلُت لهم: ما بالكم قد أمسكتم؟ فقالوا: تجيئنا النفقة. فقلت: وما نفقتكم؟ قالوا: قول 

املؤمن: سبحان الله، والحمد لله، وال إله إاّل الله، والله أكرب، فإذا قال بنينا، وإذا سكت 

أمسكنا«))).

واألفعال  األعامل  الجسامنيّتني هي صور  الجّنة وجهّنم  أّن صورة  الحديث،  وخالصة 

الحسنة والسيئة لبني آدم، حيث ترجع إليهم يف ذلك العالَم، كام أشارت إىل ذلك اآلية 

)))  ابن عرب، محمد بن عيل، الفتوحات املكيّة، تحقيق وتقديم د.عثامن يحيى، تصدير ومراجعة د. إبراهيم مدكور، ال.م، 

ال.ن، 1392 - 1972م، ال.ط، ج4، ص366. 

)))  العالّمة املجليس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج8، ص177.
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اۗ﴾)))، وقوله Q: »إنّا هي أعملكم  الرشيفة يف قوله -تعاىل-: ﴿َووََجُدواْ َما َعِملُواْ َحاِضٗ

ترّد إليكم«))).

ومن املمكن أن يكون عالَم الجّنة وعالَم جهّنم نشأتني ودارين مستقلنّي، يتحرّك إليهام 

بنو آدم بالحركة الجوهريّة، والدوافع امللكوتيّة والحركات اإلداريّة العمليّة والخلقيّة، وإن 

كانت حظوظ كّل واحد منهم نابعة من صور أعامله. وعىل أّي حال، فإّن الجّنة هي عامل 

امللكوت  السعيدة، وجهّنم عامل  النفوس  إليه  تُساق  امللكوت األعىل، وهو عالَم مستقّل 

السفيّل الذي تُساق إليه النفوس الشقيّة، وما يعود إىل اإلنسان يف كلتا النشأتني من الصور 

البهيّة الحسنة أو الصور املؤملة املدهشة، مرّده إىل أعامل اإلنسان نفسه.

 عن سرعمل سرصارح؟
ً
كال على رحمة سرله مانعا

ّ
كيت ُيصبح سالت

ال يخفى أّن حديث أب ذّر -رضوان الله تعاىل عليه- حديث جامع وكالم متني، ال بّد 

من املحافظة عليه، فإّن أبا ذر ملّا قال: اعرضوا أعاملكم عىل الكتاب الكريم، حيث يقول: 

فأين  قائاًل:  بالرحمة،  الرجل  متّسك  َجِحيٖم﴾)))،  لَِف  اَر  ٱۡلُفجَّ نَعِيٖم ١٣ ِإَونَّ  لَِف  بَۡراَر 
َ
ٱۡل ﴿إِنَّ 

رحمة الله؟ فقال أبو ذّر: ال تكون رحمة الحّق من دون قيد وال رشط، بل هي قريبة من 

املحسنني.

إّن الشيطان امللعون، والنفس األّمارة بالسوء، يُغّرران اإلنسان عرب طرق كثرية، ويقودانه 

الحّق  برحمة  اإلنسان  تغرير  إليها، هي  يلتجآن  وسيلة  وآخر  الدائم.  األبدّي  الهالك  إىل 

-سبحانه-، ومنعه بذلك عن امليّض يف العمل الصالح. وهذا االتكال عىل الرحمة من مكائد 

الشيطان وأساليب تضليله.

والدليل عىل ذلك، أنّنا يف قضايانا الدنيويّة، ال نعتمد عىل رحمة الحّق -سبحانه-، بل 

نرى العوامل الطبيعيّة والظاهريّة، مستقلّة وفعـّالة، وكأنّه ال مؤثّر يف الوجود إاّل األسباب 

)))  سورة الكهف، اآلية 49.

)))  املفيد، الشيخ محمد بن محمد بن النعامن، الحكايات، تحقيق السيد محمد رضا الحسيني الجاليل، دار املفيد للطباعة 

والنرش والتوزيع، لبنان - بريوت، 1414 - 1993م، ط2، ص85.

)))  سورة اإلنفطار، اآليتان 13 - 14.
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الحّق  ما نتّكل، وبحسب زعمنا، عىل رحمة  الظاهريّة. ولكّننا يف األمور األخرويّة، غالباً 

-سبحانه-، ونغفل عن أوامر الله -تعاىل- ورسوله P، مّدعني أّن الله -تعاىل- مل يزّودنا 

بالقدرة عىل العمل، ومل يُعـلّمنا طريق الصواب والخطأ.

وخالصة الكالم، أنّنا يف شؤوننا الدنيويّة نكون من أتباع مسلك التفويض، ويف شؤوننا 

األخرويّة من الجربينّي، غافلني عن أّن هذين املسلكني باطالن وفاسدان ومخالفان ألوامر 

األنبياء وإرشاداتهم R-، ومنهج أمئّة الهدى واألولياء املقّربني.

وهم مع أنّهم كانوا جميعاً يؤمنون برحمة الحّق، وكان إميانهم أشّد وأقوى من الجميع، 

إاّل أنّهم مل يغفلوا لحظة واحدة عن أداء واجبهم، ومل يتوقّفوا عن السعي وبذل الجهد 

دقيقة واحدة.

 Q أخي، ادرس صحائف أعاملهم، الحظ أدعية سيّد الساجدين وزين العابدين

ومناجاته، وتدبّر فيام كان يفعله يف مقام العبوديّة، وكيف كان ينهض بوظيفة العبوديّة 

أمام الله -تعاىل-، ومع ذلك عندما يُلقي سيّد الساجدين نظرة عىل صحيفة موىل املتّقني 

وأمري املؤمنني عيّل Q، يُبدي أسفه، ويُظهر عجزه!))).

-سبحانه-  الحّق  برحمة  يطمئنوا  مل  بأنّهم  فنقول  بالله-  -نعوذ  نُكّذبهم  إّما  فنحن، 

مثلنا، أو نُكّذب أنفسنا، ونفهم بأّن هذه األقوال التي نتفّوه بها هي من مكائد الشيطان 

وإغراءات النفس، حيث يُريدان تضليلنا عن الرصاط املستقيم. نعوذ بالله من رشّهام.

نصيحة أخيلة

فيا أيّها العزيز، كام قال أبو ذّر للرجل، إّن العلم كثري، ولكّن العلم النافع ألمثالنا هو 

أن ال نيُسء إىل أنفسنا، وأن نعرف بأّن أوامر األنبياء واألولياء R تكشف عن حقائق، 

نحن محجوبون عنها. إنّهم يعلمون بأّن لألخالق الذميمة واألعامل السيّئة صوراً بشعة 

ومثاراً فاسدة، وأّن لألعامل الحسنة واألخالق الكرمية صوراً جميلة ملكوتيّة.

)))  اإلربيل، الشيخ عيل بن أب الفتح، كشف الغّمة يف معرفة األمّئة، دار األضواء، لبنان - بريوت، 1405ه - 1985م، ط2، ج2، 

ص85.
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إنّهم حّدثونا عن كّل يشء، عن الدواء والعالج، وعن الداء والسقم. فإذا كنت عطوفاً 

عىل نفسك، فال بّد وأن ال تتجاوز هذه اإلرشادات، بل تستفيد منها لتُداوي أملك، وتُعالج 

مرضك. يعلم الله أنّه إذا انتقلنا مع ما نحن عليه اآلن إىل ذلك العالَم، فبأّي مصائب وآالم 

ومعاناة سوف نُبتىل!. 
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سرمهاهيم سرلئيسة

)- يختلف الناس كثرياً يف كراهية املوت والخوف منه، كام أنّهم يختلفون يف مناشئ هذه 

الكراهية.

)- إّن كراهية الناقصني للموت وخوفهم منه، هي ألجل أّن اإلنسان، بحسب فطرته التي 

والفناء.  املوت  من  وينفر  والحياة،  البقاء  يُحّب  األصيلة،  وجبلّـته  عليها،  الله  فطره 

والعالج الحاسم يكمن يف إدخال اإلميان إىل القلب عرب التفّكر والذكر النافع والعلم 

والعمل الصالح.

)- إنَّ خوف وكراهة املتوّسطني للموت، منشؤه عدم الحصول عىل اإلميان املطلوب بعالَم 

اآلخرة، وألّن قلوبهم قد انشّدت نحو تعمري الدنيا وغفلت عن تعمري اآلخرة، وهذا 

سببه نقص اإلميان واالطمئنان. ودواء إصالح النفوس هو اإلقدام عىل تصفيتها وتهذيبها.

واعوجاج  أعاملنا،  لبطالن  نتيجة  تكون  املوت،  من  والخوف  والكراهية  الوحشة  إّن   -4

سلوكنا ومخالفتنا ملوالنا، يف حني أنّه لو كان نهجنا صحيحاً وكّنا نقوم مبحاسبة أنفسنا 

ملا استوحشنا من الحساب.

ويخافونه؛  يستوحشونه  ولكّنهم  املوت،  يكرهون  املطمئّنني،ال  واملؤمنني  الُكّمـل  إنَّ   -5

ألنّهم يخشون الحّق -تعاىل-، وجالل ذاته املقّدسة.

6- إّن قلوب األولياء مختلفة فيام بينها يف قبول تجلّيات األسامء؛ فبعض القلوب عشقّي 

القلوب بواسطة  القلوب خويّف وحزيّن، والحّق -تعاىل- يتجىّل يف تلك  وشوقّي، وبعض 

األسامء الجالليّة والعظمة، فيحصل بهذا التجيّل الهيامن والحّب، والحرية املشوبة بالحزن.

7- إّن الجّنة هي عامل امللكوت األعىل، وهو عالَم مستقّل تُساق إليه النفوس السعيدة، 

وجهّنم عامل امللكوت السفيّل الذي تُساق إليه النفوس الشقيّة. وما يعود إىل اإلنسان 

يف كلتا النشأتني من الصور البهيّة الحسنة أو الصور املؤملة، مرّده إىل أعامل اإلنسان 

نفسه.
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8- إّن الشيطان امللعون، والنفس األّمارة بالسوء، يُغّرران اإلنسان عرب طرق كثرية ويقودانه 

-سبحانه-،  الحّق  برحمة  اإلنسان  تغرير  إليها، هي  يلتجآن  وسيلة  وآخر  الهالك،  إىل 

مكائد  من  الرحمة  عىل  االتّكال  وهذا  الصالح.  العمل  يف  امليّض  عن  بذلك  ومنعه 

الشيطان وأساليب تضليله.





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

R والية أهل البيت 

يستدّل عىل أنَّ والية أهل البيت R رشط  . 1

يف صّحة اإلميان.

كــالم  . 2 ضـــوء  ــىل  ع الشيعة  صــفــات  ــّدد  ــع ي

.R  املعصومني

الركيزتان  . 3 هام  الصالح  والعمل  الورع  أّن  يبنّي 

لنجاة اإلنسان.

الدرس الثالث عشر





R حديث في والية أهل سربيت

عن محمد بن مارد أنه قال: قُلُت ألب عبد الله Q: حديث روي لنا أنّك قُلَت: إذا 

عرفَت))) فاعمل ما شئت، فقال: قد قُلُت ذلك. قُلُت: وإن زنوا؟! وإن رسقوا؟! وإن رشبوا 

بالعمل  أُخذنا  أنصفونا أن نكون  إليه راجعون، والله ما  لله وإنّا  إنّا  الخمر؟! فقال يل: 

وُوضع عنهم)))، إنّا قُلُت: إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخري وكثريه، فإنّه يُقبل 

منك«))).

والية أهل سربيت شلط في صّحة سإليمان

إن ما مرَّ يف ذيل الحديث الرشيف من أّن والية أهل البيت R ومعرفتهم رشط يف 

قبول األعامل، يُعترب من األمور املسلّمة، بل تكون من رضوريّات مذهب التشيّع املقّدس.

استيعابها،  املخترصة عىل  الكتب  مثل هذه  أكرب من طاقة  املوضوع  األخبار يف هذا 

وأكرث من حجم التواتر، ويتربّك هذا الكتاب بذكر بعض تلك األخبار.

ورضا  األشياء  وباب  ومفتاحه،  وسنامه  األمر  »ذروة  قال:   Q جعفر  أب  عن 

الرحمن، الطاعة لإلمام بعد معرفته..، أّما لو أّن الرجل قام ليله، وصام نهاره، وتصّدق 

بجميع ماله، وحّج جميع دهره، ومل يعرف والية ويّل الله، فيواليه، وتكون جميع أعمله 

.Q مقصود اإلمام من »إذا عرفت«؛ أي عرفت اإلمام  (((

)))  مقصود اإلمام Q، أنّهم مل ينصفونا يف أن نكون مكلّفني ومأخوذين عىل التكليف، وهم ألجل عقيدتهم فينا مل يكلّفوا، 

ومل يؤخذوا عىل أعاملهم.

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص464.
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بداللته إليه، ما كان له عىل الله حّق يف ثوابه، وال كان من أهل اإلميان«))).

وعن اإلمام الصادق Q، قال: »من مل يأِت الله -عّز وجّل- يوم القيامة با أنتم 

عليه، مل يتقّبل منه حسنة ومل يتجاوز له سّيئة«))).

وعن أب عبد الله Q يف حديث، قال: »والله، لو أّن إبليس -لعنه الله- سجد لله 

بعد املعصية والتكرّب ُعمر الدنيا ما نفعه ذلك، وال قبله الله، ما مل يسجد آلدم كم أمرَه 

الله -عّز وجّل- أن يسجد له، وكذلك هذه األّمة العاصية املفتونة، بعد تركهم اإلمام الذي 

نّصبه نبّيهم لهم، فلن يقبل الله لهم عمالً، ولن يرفع لهم حسنة، حّتى يأتوا الله من 

حيث أمرَهم، ويتولّوا اإلمام الذي أمرهم الله بواليته، ويدخلوا من الباب الذي فتحه 

الله ورسوله لهم«))).

واألخبار يف هذا املوضوع وبهذا املضمون كثرية، ويُستفاد من مجموعها أّن والية أهل 

البيت R رشط يف قبول األعامل عند الله -سبحانه-، بل هي رشط يف قبول اإلميان 

بالله والنبّي P، أّما كونها رشطاً يف صّحة األعامل فهو غري معلوم، كام يقول بذلك بعض 

الروايات  أنّها ليست برشط يف صّحة األعامل، كام يُستفاد ذلك من  الظاهر  األعالم، بل 

الكثرية مثل الروايات املذكورة يف باب عدم وجوب قضاء املخالف عبادته إذا استبرص.

فعن اإلمام الصادق Q يف حديث، قال: »كّل عمل عمله، وهو يف حال نُِصبه))( 

وضاللته، ثّم منَّ الله عليه وعرّفه الوالية، فإنّه يؤجر عليه، إاّل الزكاة فإنّه يُعيدها؛ ألنّه 

عليه  فليس  والصيام،  والحّج  الصالة  وأّما  الوالية،  ألنّها ألهل  موَضعها؛  غي  يف  وضعها 

قضاٌء«)5).

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص19.

)))  املصدر نفسه، ص34.

)))  املصدر نفسه، ص271.

.R 4)  نُِصبه: عداوته ألهل البيت(

)5)  الطويّس، الشيخ محمد بن الحسن، االستبصار، تحقيق وتعليق السيد حسن املوسوّي الخرسان، دار الكتب اإلسالميّة - 

طهران، 1363ش، ط4، ج2، ص145. 
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ويف رواية أخرى، عن محمد بن حكيم، قال: كُنُت عند أب عبد الله Q إذ دخل 

عليه كوفيّان كانا زيدينّي، فقاال: إنّا كّنا نقول بقول، وإّن الله منَّ علينا بواليتك، فهل يُقبل 

يتبُعكُم ذلك ويلَحُق  الله  فإّن  الصالة والصوم والصدقة،  يشء من أعاملنا؟ فقال: »أّما 

بكم، وأّما الزكاة فال؛ ألنّكم أبعدمتا حّق امرٍئ مسلم، وأعطيتمه غيه«))).

 ،P الله  رسول  يوم خميس عىل  كّل  يف  الناس  أعامل  تُعرض  الروايات:  بعض  ويف 

فيؤّجل النظر فيها حتى يوم عرفة، ويف ذلك اليوم يلقي -صلوات الله وسالمه عليه- نظرة 

عليه ويجعل أعامله هباًء منثوراً. قيل: أعامل أّي شخص تتحّول كذلك؟ قال P: »أعمل 

مبغضينا ومبغيض شيعتنا«))). وهذه الرواية تدّل عىل أّن الوالية رشط يف قبول األعامل، 

كام هو واضح.

سرتقوى وسرلاعة من صهات سرشيعة سألساا

 ،R وأمئّة الهدى P إّن من يُراجع األخبار املأثورة يف ترجمة حياة الرسول األكرم

وكيفيّة عبادتهم وبذلهم الجهد فيها، ويف ترّضعهم وبكائهم وذلّهم ومسكنتهم وخشيتهم 

الحاجات،  قايض  يدي  بني  مناجاتهم  كيفيّة  ويف  العزّة،  رّب  قدس  ساحة  أمام  وحزنهم 

لوجدها أوسع من التواتر وأكرث من املئات.

وهكذا، إذا راجع وصايا الرسول األكرم P لإلمام أمري املؤمنني Q، ووصايا األمئّة، 

بعضهم لبعض، ووصاياهم للخواّص من شيعتهم، والخلّص من مواليهم، ووصاياهم البليغة 

جّداً التي كانوا يوصون بها محبّيهم، ويُحّذرونهم من معصية الله -تعاىل- والتأكيد عليهم 

يف االبتعاد عن مخالفة الله -سبحانه- يف أصول األحكام وفروعها، واملدّونة يف كتب األخبار، 

التي  الروايات  بعض  بأّن  علم قطعّي  له  لحصل  الوصايا،  األحاديث وهذه  تلك  راجع  إذا 

هذه  تأويل  أمكن  فإن  مقصوداً،  الظاهر  هذا  يكن  مل  األحاديث  تلك  مع  ظاهرها  يتناىف 

)))  الحّر العاميّل، الشيخ محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إىل تحصيل مسائل الرشيعة، تحقيق ونرش مؤسسة آل 

البيت R، إيران - قم، 1414ه، ط2، ج1، ص127.

)))  الصفار، محمد بن الحسن بن فروخ، بصائر الدرجات، تصحيح الحاج مريزا حسن كوچه باغي، منشورات األعلمي، إيران 

- طهران، 1404ه - 1362ش، ال.ط، ص446.
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األخبار بصورة ال تتضارب مع تلك األحاديث الرصيحة القطعيّة التي تُعترب من رضوريّات 

ين، ألخذنا بالتأويل، وإذا أمكن الجمع بني هاتني الطائفتني عىل أساس الجمع العريّف بني  الدِّ

الروايات، لقمنا بهذا الجمع، وإن مل مُيكن التأويل وال الجمع العريّف، أرجعنا علمها إىل قائلها.

R صهات سرشيعة في كالم سرمعصومين

ونحن ال نستطيع يف هذا الكتاب أن نستعرض جميع تلك األخبار أو ُعرشاً من أعشارها، 

ونُبنّي كيفيّة التوفيق والجمع بينها، ولكّننا نضطّر لذكر بعض الروايات من الطائفتني، حتّى 

تتّضح حقيقة الحال.

والروايات التي تتحّدث عن هذا املضمون والتي تستعرض عالمات الشيعة كثرية، منها:

ما ورد عن أب عبد الله Q أنّه قال: »إيّاك والّسفلة! فإّنا شيعة عيّل Q من 

عّف بطنه وفرجه، واشتّد جهاُده، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت 

أولئك، فأولئك شيعة جعفر«))).

عن أب عبد الله Q قال: »شيعتنا هم الشاحبون الذابلون الناحلون، الذين إذا 

جّنهم الليل استقبلوه بحزن«))).

وعن أب جعفر Q أنّه قال لخيثمة: »أبلغ شيعتنا، إنّا ال نُغني من الله شيئاً، وأبلغ 

الناس حرسة يوم  أّن أعظم  بالعمل، وأبلغ شيعتنا  إال  الله  يُنال ما عند  أنّه ال  شيعتنا 

القيامة، من وصف عدالً ثّم خالفه إىل غيه، وأبلغ شيعتنا أنّهم إذا قاموا با أُمروا، إنّهم 

هم الفائزون يوم القيامة«))).

وعن أب جعفر Q قال أيضاً: »ال تذهب بكم املذاهب، فوالله، ما شيعتنا إاّل من 

أطاع الله«)4).

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص233.

)))  املصدر نفسه. 

)))  الطويّس، الشيخ محمد بن الحسن، األمايل، تحقيق قسم الدراسات اإلسالمية - مؤسسة البعثة، دار الثقافة للطباعة والنرش 

والتوزيع، إيران - قم، 1414ه، ط1، ص380.

)4)  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص74.
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وعن أب جعفر Q، قال: »يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشّيع أن يقول بحّبنا أهل 

البيت؟! فوالله ما شيعتنا إالّ من اتّقى الله وأطاعه...، قال: فاتّقوا الله، واعملوا ملا عند 

الله، ليس بني الله وال بني أحٍد قرابة، أحّب العباد إىل الله -تعاىل- وأكرمهم عليه أتقاهم 

وأعملهم بطاعته. يا جابر، والله، ما نتقرَّب إىل الله -تعاىل- إاّل بالطاعة، ما معنا براءة من 

النار، وال عىل الله ألحٍد من حّجة، من كان لله مطيعاً فهو لنا ويّل، ومن كان لله عاصياً 

فهو لنا عدّو، وما تُنال واليتنا إاّل بالعمل والورع«))).

النمرقة  الشيعة -شيعة آل محمد-، كونوا  Q، قال: »يا معرش  الباقر  وعن اإلمام 

الوسطى، يرجع إليكم الغايل ويلحق بكم الّتايل. فقال له رجل من األنصار، يُقال له سعد: 

ُجعلت فداك! ما الغايل؟ قال Q: قوم يقولون فينا ما ال نقوله يف أنفسنا، فليس أولئك 

مّنا، ولسنا منهم. قال: فم الّتايل؟ قال Q: املرتاد يريد الخيَ، يُبلِّغُه الخيَ، يُوَجُر عليه. 

ثم أقبل Q علينا فقال: والله، ما معنا براءة، وال بيننا وبني الله قرابة، وال لنا عىل الله 

حّجة، وال نتقرّب إىل الله إاّل بالطاعة؛ فمن كان منكم مطيعاً لله تنفعه واليتنا، ومن كان 

منكم عاصياً لله مل تنفعه واليتنا، ويحكم ال تغرتّوا! ويحكم ال تغرتّوا!«))).

وعن أب جعفر Q، أنّه قال: »قام رسول الله P إىل الصفا، فقال: يا بني هاشم، 

يا بني عبد املطّلب، إّن رسول الله إليكم، وإّن شفيق عليكم، وإّن يل عميل، ولكّل رجٍل 

منكم عمله. ال تقولوا: إّن محّمداً مّنا وسندخل مدخله، فال والله ما أوليايئ منكم وال من 

غيكم يا بني عبد املطّلب إاّل املّتقون. أال فال أَْعرُِفكُم يوم القيامة تأتون تحملون الدنيا 

عىل ظهوركم، ويأتون الناس يحملون اآلخرة«))).

وعنه Q أيضاً، أنّه قال: »يا جابر، ال تذهب بك املذاهب، حسب الرجل أن يقول 

االً؟! فلو قال إّن أُحّب رسول الله، فرسول الله  أُحّب علّياً وأتواّله ثّم ال يكون مع ذلك فعَّ

P خي من عيّل Q، ثّم ال يّتبع سيته، وال يعمل بسّنته، ما نفعه حّبه إيّاه شيئاً«)4).

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص74.

)))  املصدر نفسه، ص75.

)))  املصدر نفسه، ج8، ص182.

)4)  املصدر نفسه، ج2، ص74.
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عباجة أهل سربيت R وتقوسهم

قال طاووس الفقيه: »رأيت اإلمام زين العابدين Q يطوف من العشاء إىل السحر 

ويتعبّد، فلاّم مل يَر أحداً، رمق السامء بطرفه، وقال: 

للسائلني.  مفّتحات  وأبوابك  أنامك،  عيون  وهجعت  سمواتك،  نجوم  غارت  إلهي، 

جئتك لتغفر يل وترحمني وتريني وجه جّدي محمد P يف عرصات القيامة، ثم بىك 

وقال: وعزّتك وجاللك، ما أردت بعصيتي مخالفتك، وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك 

شاّك، وال بنكالك جاهل، وال لعقوبتك متعرّض، ولكن سّولت يل نفيس، وأعانني عىل ذلك 

سرتك املرخى به عيّل، فاآلن من عذابك من يستنقذن؟! وبحبل من أعتصم إن قطعت 

حبلك عّني؟!

فواسوأتاه غداً من الوقوف بني يديك، إذا قيل للمخّفني جوزوا وللمقلنّي حطّوا، أمع 

املخّفني أجوز؟ أم مع املثقلني أحّط؟ وييل كلّم طال عمري كرثت خطاياي ومل أتب، أما 

آن يل أن أستحي من رّب؟!

ثم بىك، وأنشأ يقول:

املنى غــايــة  ــا  ي بــالــنــار  محّبتيأتــحــرقــنــي  ــن  أيـ ــّم  ثـ ــايئ  ــ رج ــن  ــأي ف

ــة ومــا ــ ــاح زريّ ــب ــمل ق ــأع ــيــت ب كجنايتيأت جــنــى  خــلــق  ــورى  ــ ال يف 

ثم بىك، وقال: 

نيع،  سبحانك، تُعىص كأنّك ال ترى، وتحلم كأنّك مل تُعَص، تتوّدد إىل خلقك بحسن الصَّ

كأّن بك الحاجة إليهم، وأنت، يا سّيدي، الغنّي عنهم، ثّم خرَّ إىل األرض ساجداً.

قال: فدنوت منه ورفعت رأسه، ووضعته عىل ركبتي وبكيت، حتّى جرت دموعي عىل 

ه، فاستوى جالساً، وقال: من الذي شغلني عن ذكر رّب؟ خدِّ

فقلت: أنا طاووس يابن رسول الله، ما هذا الجزع والفزع؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل 

هذا، ونحن عاصون جانون، أبوك الحسني بن عيّل، وأّمك فاطمة الزهراء، وجّدك رسول 

!P الله
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قال: فالتفت إيّل، وقال: هيهات هيهات يا طاووس، دع عّني حديث أب وأمي وجّدي، 

خلق الله الجّنة ملن أطاعه وأحسن، ولو كان عبداً حبشّياً، وخلق النار ملن عصاه، ولو 

نَساَب بَۡيَنُهۡم يَۡوَمئِٖذ َوَل 
َ
ورِ فََلٓ أ كان ولداً قرشّياً، أما سمعت -قوله تعاىل-: ﴿فَإَِذا نُفَِخ ِف ٱلصُّ

مها من عمل صالح«))). يَتََسآَءلُوَن﴾. والله، ال ينفع غداً إاّل تقدمة تُقدِّ
هذه بعض األحاديث الرشيفة الرصيحة يف أّن هذه الرغبات الكاذبة املوجودة فينا، 

نحن أهل الدنيا وأهل املعصية، هي رغبات فاسدة وباطلة، وتُعترب من األهواء الشيطانيّة، 

ومخالفة للعقل والنقل.

وتنضّم إىل تلك األحاديث )التي مّر ذكرها يف الفصل السابق) اآليات القرآنيّة الكرمية، 

مثل قوله -تعاىل-: ﴿ُكُّ َنۡفِۢس بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنٌة﴾))).

ا يََرهُۥ﴾))). ةٖ َشّٗ ا يََرهُۥ ٧ َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ ٍة َخرۡيٗ وقوله -تعاىل-: ﴿َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ

وقوله -تعاىل-: ﴿لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ٱۡكتََسَبۡتۗ﴾)4).

املجيد، والتي تدّل  الكتاب  املوجودة يف كّل صفحة من  وغريها من اآليات الرشيفة 

عىل أّن الورع والعمل الصالح هام الركيزتان لنجاة اإلنسان. وال مجال لتأويل هذه األخبار 

والترصّف فيها؛ ألّن ذلك عىل خالف الرضورة.

)))  العالّمة املجليس، بحار األنوار، مصدر سابق، ج46، ص82.

)))  سورة املّدثر، اآلية 38.

)))  سورة الزلزلة، اآليتان 7 - 8.

)4)  سورة البقرة، اآلية 286.
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سرمهاهيم سرلئيسة

ومعرفتهم رشط   R البيت  أهل  والية  أنَّ  والكثرية عىل  املتواترة  الروايات  دلَّت   -(

يف قبول األعامل، بل هي رشط يف قبول اإلميان بالله والنبّي P، وتعترب من األمور 

املسلّمة، ومن رضوريّات مذهب التشيّع املقّدس.

)- كان أهل البيت R يوصون محبّيهم بطاعة الله، ويُحّذرونهم من معصيته -تعاىل- 

ويؤكّدون عليهم االبتعاد عن مخالفة الله -سبحانه- يف أصول األحكام وفروعها.

)- ذكرت صفات الشيعة يف عّدة روايات يف كالم املعصومني R، وشّددت الروايات 

عىل أهمية هذه الصفات، ورضورة اتّصاف الشيعة بها. 

4- دلّت اآليات القرآنيّة، والروايات الرشيفة عىل أنَّ الورع والعمل الصالح هام الركيزتان 

لنجاة اإلنسان، مثال: الروايات التي تبنّي عبادة أهل البيت R ومناجاتهم وأدعيتهم. 



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

 شبهات حول والية أهل 

R البيت

ــول واليـــة أهــل  . 1 ــر ثـــالث شــبــهــات حـ ــذك ي

.R  البيت

يبنّي الرّد عىل الشبهات الثالث. . 2

أهــل  . 3 ملــحــبّــة  الحقيقّي  ــار  املــعــي ــّدد  ــح ي

.R  البيت

الدرس الرابع عشر





مقّدمة

تُقابل هذه الروايات التي ذكرناها يف الفصل السابق، أحاديث أخرى مأثورة عن أهل 

البيت R ومذكورة يف الكتب املعتربة أيضاً -كام تأيت بعد قليل- ولكن نستطيع أن 

نجمع بني معظم هذه الروايات وتلك األحاديث بالجمع العريّف))).

وإذا مل يكن الجمع مقبوالً أيضاً ومل يقع التأويل، فال تستطيع هذه األحاديث املأثورة 

مقاومة تلك الروايات )املذكورة يف الفصل السابق) الصحيحة، الرصيحة، املتواترة املؤيّدة 

بظاهر القرآن ونصوص الفرقان، والعقل السليم والرضورة البديهيّة لدى املسلمني، عىل أّن 

األساس هو العمل الصالح والورع)))، ومن تلك األحاديث:

سرشبفة سألورى:

إّن اإلمام الصادق Q قال: »اإلميان ال يرّض معه عمٌل، وكذلك الكفر ال ينفع معه 

عمل«)))، وهناك روايات أخرى بهذا املضمون.

يظّن الكاتب أنّه مُيكن تفسري هذه األخبار، بأّن اإلميان ينّور القلب قليالً، ويف درجة 

محدودة، فلو اقرتف اإلنسان خطيئة أو ذنباً عولج، بربكة ذلك النور وملكة اإلميان، هذا 

اإلثم وتلك الجريرة، بالتوبة والرجوع إىل الله. فإّن صاحب اإلميان بالله واليوم اآلخر، ال 

يسمح لنفسه أن يرتك أعامله إىل يوم القيامة.

)))  الجمع العريّف: هو الجمع بني الروايات املتعارضة، برشط أن ال يكون التعارض مستقرّاً يف نظر العرف.

)))  الورع: شّدة التقوى.

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص464.
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فهذه األخبار، يف الحقيقة، تُحّفز اإلنسان عىل التمّسك باإلميان، واملحافظة عليه، كام 

ورد عن اإلمام الصادق Q، قال: 

»قال موىس للخرض Q: قد تحرّمت بصحبتك، فأوصني، فقال له: الزم ما ال يرضّك 

معه يشء، كم ال ينفعك مع غيه يشء«))).

وقد فرّس املحّدث الجليل املجليّس -عليه الرحمة-، الرضر املنفّي يف هذه األخبار: مبا 

يصري سبباً لدخول النار أو الخلود فيها))).

النار  الدخول يف  بني عدم  منافاة  فال  النار،  املنفّي دخول  بالرضر  املقصود  كان  وإذا 

حسب هذه الروايات، وتحّقق أنواع أخرى من العذاب يف عامل الربزخ واملواقف املختلفة 

يف يوم القيامة.

سرشبفة سرثانية:

ورواية أخرى عن أب عبد الله Q، قال: »كان أمي املؤمنني Q كثياً ما يقول يف 

خطبته: يا أيّها الناس، دينكم دينكم! فإّن السّيئة فيه، خي من الحسنة يف غيه، والسّيئة 

فيه تُغفر، والحسنة يف غيه ال تُقبل«))).

الديانة  مالزمة  عىل  تُرّغب  التي  األخبار  من  وأمثاله  الرشيف  الحديث  هذا  ويدّل 

الله  قال  كام  املغفرة،  إىل  تؤول  الحّق،  ين  الدِّ وأصحاب  املؤمنني  أّن خطايا  الحّقة، عىل 

نُوَب َجِيًعاۚ﴾)4). َ َيۡغفُِر ٱلُّ -سبحانه وتعاىل-: ﴿إِنَّ ٱللَّ

ولهذا نستطيع أن نقول بأّن سيّئات املؤمنني أفضل من حسنات اآلخرين التي ال تُقبل 

أبداً، بل لعّل الحسنات التي ال تحتوي عىل رشائط القبول، مثل اإلميان والوالية، تنطوي 

حال  يف  يعيشون  الذين  املؤمنني  سيّئات  يف  املوجودة  الظلامت  من  أكرث  ظلامت  عىل 

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص464.

)))  املجليس، العالمة محمد باقر بن محمد تقي، مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول، قّدم له العلم الحّجة السيّد مرتىض 

العسكري - إخراج ومقابلة وتصحيح السيد هاشم الرّسويل، دار الكتب اإلسالمية، 1404 ه - 1363 ش، ط2، ج11، ص396.

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص464.

)4)  سورة الزمر، اآلية 53.
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الخوف والرجاء نتيجة نور اإلميان املشّع يف قلوبهم.

وعىل أّي حال، ال يدّل هذا الحديث عىل أّن أهل اإلميان ال يُحاسبون عىل سيّئاتهم، 

كام هو ظاهر.

سرشبفة سرثارثة:

سّيئة،  معها  يرضُّ  ال  حسنة  عيّل  »حبُّ  القائل:  الحديث  املشهورة،  األحاديث  ومن 

األحاديث  قبيل  من  الرشيف  الحديث  وهذا  حسنة«)))،  معها  ينفع  ال  سّيئة  وبغضه 

املذكورة التي وردت يف اإلميان، ومعناه:

)- إّما ما ذكره املرحوم املجليّس، من أّن املقصود من الرضر املنفّي هو الخلود يف النار أو 

الدخول فيها، فيكون املعنى أّن حّب اإلمام عيّل Q، الذي هو أساس اإلميان وكامله 

ومتامه، يوجب بواسطة شفاعة الشافعني، التخلّص من النار. وعليه، كام قُلنا، ال يتناىف 

هذا االحتامل مع ألوان العذاب يف عامل الربزخ.

إاّل  عليكم  أخاف  ما  قال: »والله،  أنّه   ،Q الصادق  اإلمام  وقد ورد يف ذلك عن 

الربزخ، فأّما إذا صار األمر إلينا، فنحن أوىل بكم«))).

النور واإلميان، وهام  القلب  يبعث يف   Q اإلمام عيّل  أّن حّب  أو ما ذكرناه من   -(

يُجّنبان صاحبهام الوقوع يف اآلثام، ويدفعانه إىل التوبة واإلنابة، إذا ما ابتيُل باملعصية، 

دون أن يفسح املجال أمامه للتامدي يف الغّي والعصيان.

سورة  يف  املذكورة  الرشيفة  اآليات  تفسري  يف  الواردة  األخبار  األحاديث،  تلك  ومن 

ِ إَِلًٰها َءاَخَر َوَل َيۡقُتلُوَن ٱنلَّۡفَس ٱلَِّت  ِيَن َل يَۡدُعوَن َمَع ٱللَّ الفرقان، حيث قال الله -تعاىل-: ﴿َوٱلَّ

ثَاٗما ٦٨ يَُضَٰعۡف َلُ ٱۡلَعَذاُب يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َوَيۡخُلۡ 
َ
ُ إِلَّ بِٱۡلَّقِ َوَل يَۡزنُوَنۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك يَۡلَق أ َحرََّم ٱللَّ

اتِِهۡم َحَسَنٰٖتۗ َوَكَن  ُ َسّيِ َٔ ُل ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ُيَبّدِ
ُ
فِيهِۦ ُمَهانًا ٦٩ إِلَّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َعَمٗل َصٰلِٗحا فَأ

ُ َغُفوٗرا رَِّحيٗما﴾))). ٱللَّ

)))  ابن شهر آشوب، مناقب آل أب طالب، مصدر سابق، ج3، ص197.

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج3، ص242.

)))  سورة الفرقان، اآليات 70-68.
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املضمون  يف  متقاربة  جميعاً  ألنّها  األخبار؛  تلك  من  واحدة  ذكر  عىل  نقترص  ونحن 

عليهام  عيّل  بن  محمد  جعفر،  أبا  سألت  قال:  الثقفّي،  مسلم  بن  محمد  عن  واملعنى، 

َغُفوٗرا   ُ َوَكَن ٱللَّ َحَسَنٰٖتۗ  اتِِهۡم  َسّيِ َٔ  ُ ُل ٱللَّ ُيَبّدِ ْوَلٰٓئَِك 
ُ
﴿فَأ -عّز وجّل-:  الله  السالم، عن قول 

رَِّحيٗما﴾.
فقال Q: »يؤىت باملؤمن املذنب يوم القيامة، حّتى يُقام بوقف الحساب، فيكون 

الله -تعاىل- هو الذي يتوىّل حسابه، ال يطّلع عىل حسابه أحد من الناس، فُيعرّفه ذنوبه، 

بّدلوها حسنات وأظهروها للناس.  الله -عّز وجّل- للكتبة:  أقّر بسّيئاته، قال  حّتى إذا 

فيقول الناس حينئٍذ: ما كان لهذا العبد سيئة واحدة! ثّم يأمر به إىل الجّنة، فهذا تأويل 

اآلية، وهي يف املذنبني من شيعتنا خاّصة«))).

والباعث عىل ذكر اآليات الكرمية بأرسها، هو أّن البحث مهّم، وأّن كثرياً من الخطباء 

قد شّوهوا معنى هذه األخبار للناس، وأّن ربط الخرب باآلية ال يكون مفهوماً إاّل إذا ذكرنا 

اآلية نفسها.

من يقرأ اآليات الثالث املذكورة، من أّولها إىل آخرها، يفهم أّن الناس جميعاً مطّوقون 

عمالً  وعملوا  جرائرهم،  من  وتابوا  آمنوا،  الذين  إاّل  قبائحها،  عىل  ويُحاسبون  بأعاملهم 

-سبحانه-،  الله  ألطاف  وشملته  فاز  الثالثة،  األمور  هذه  فيه  توفّرت  من  فكّل  صالحاً، 

وأصبح مكرّماً أمام ساحة قدسه، فتتحّول سيّئاته وآثامه إىل حسنات.

وقد فرّس اإلمام الباقر Q اآلية املباركة بهذا التفسري أيضاً، وجعل كيفيّة حساب 

هؤالء األشخاص وموقفهم يوم القيامة عىل الشكل الذي ذكرناه.

ومن املعلوم أّن هذا األمر يختّص بشيعة أهل البيت R، ويحرم منه الناس اآلخرون؛ 

ألّن اإلميان ال يحصل إاّل بواسطة والية عيّل وأوصيائه من املعصومني الطاهرين R، بل 

ال يُقبل اإلميان بالله ورسوله من دون الوالية.

)))  الشيخ الطويّس، األمايل، مصدر سابق، ص70.
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إذاً، ال بّد من اعتبار هذه اآلية املباركة، واألخبار التي وردت يف تفسريها، من الطائفة 

األوىل من الروايات؛ ألنّها تدّل عىل أّن الشخص، إذا كان مؤمناً، ولكن مل يحاول القضاء عىل 

سيّئاته بالتوبة والعمل الصالح، ملا شملته اآلية الكرمية.

R سرمعيار سرحقيقّي رمحّبة أهل سربيت

أّن  املعلوم  فمن  النفسيّة،  األهواء  تخدعّنك  وال  الشيطان،  يغرّنك  ال  العزيز،  أيّها  يا 

اإلنسان الخامل املبتىل بالشهوات وحّب الدنيا والجاه واملال، يبحث عن مرّبر لخموله، 

النفسيّة وأوهامه الشيطانيّة، وينفتح  ويُقبل عىل كّل ما يوافق شهواته، ويدعم رغباته 

بكّل وجوده عىل مثل هذه األخبار، التي دلّت عىل أّن حّب عيّل يوجب غفران الذنوب، 

وتبديل السيّئات بالحسنات وغريها، من دون أن يفحص عن مغزاها، أو يتأّمل يف األخبار 

األخر التي تُعارضها وتُقابلها.

الطهارة  التشيّع وحّب أهل بيت  التشيّع وحّب  اّدعاء  هذا املسكني، يظّن أن مجرّد 

والعصمة، يسّوغ له اقرتاف كّل محرّم من املحظورات الرشعيّة، ويرفع عنه قلم التكليف.

عليه  عليه، ويُخىش  األمر  ألبس  قد  الشيطان  أّن  إىل  ينتبه  مل  الحّظ،  السيّئ  إّن هذا 

يف نهاية عمره أن تُسلب منه هذه املحبّة الجوفاء التي ال تُجدي وال تنفع، ويُحرش يوم 

.R القيامة صفر اليدين، ويف صفوف نواصب أهل البيت

إّن اّدعاء املحبّة من دون دليل وبيّنة ال يكون مقبوالً. إنّه ال مُيكن أن أكون صديقك 

وأُضمر لك الحّب واإلخالص، ثم أقوم بكّل ما هو مناقض لرغباتك وأهدافك.

إّن شجرة املحبّة تُنتج وتُثمر، يف اإلنسان املحّب، العمل حسب درجة املحبّة ومستواها، 

وإن مل تحمل تلك الشجرة هذه الثمرة، فال بّد من معرفة أنّها مل تكن محبّة حقيقيّة، وإّنا 

هي محبّة وهميّة.

إّن النبّي األكرم وأهل بيته العظام R، قد بذلوا حياتهم يف نرش األحكام الرشعيّة 

والعقائد واألخالق، وأرادوا يف ذلك البلوغ إىل منشودهم الوحيد، وهو إبالغ أحكام الله 

والقتل  السلب  أنواع  الرشيف  السبيل  هذا  يف  واستساغوا  وتهذيبه،  اإلنسان  وإصالح 
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واإلذالل واإلهانة، التي لحقت بهم، ومل يتوانوا يف ذلك.

فمحبّو أهل البيت وشيعتهم، هم الذين يُشاركونهم يف أهدافهم، ويعملون عىل ضوء 

أخبارهم وآثارهم.

إّن ما ذُكر يف األخبار الرشيفة من أّن اإلقرار باللسان والعمل باألركان من دعائم اإلميان، 

هو بيان لرّس طبيعّي، ولسّنة الله الجارية؛ ألّن حقيقة اإلميان تالزم العمل والتنفيذ.

إّن العاشق يف جوهر طبيعته، يُظهر العشق تجاه املعشوق ويتغزّل به، وإّن املؤمن إذا 

مل يعمل مبتطلّبات اإلميان، وما تستدعيه محبّة الله وأوليائه، ملا كان مؤمناً ومحبّاً.

وإّن هذا اإلميان الشكيّل واملحبّة الجوفاء من دون جوهر ومضمون، سينتفي ويزول 

صفر  األعامل  جزاء  دار  إىل  املحّب  هذا  فينتقل  يسرية،  وضغوط  بسيطة  حوادث  أمام 

اليدين.
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اإلميان  الصادقQ حول  اإلمام  بحديث  تتعلّق  التي  الوالية  األوىل حول  الشبهة   -(

والعمل، والرّد: هذه األخبار يف الحقيقة تُحّفز اإلنسان عىل التمّسك باإلميان، واملحافظة 

عليه، وقد فرّس املحّدث الجليل املجليّس -عليه الرحمة- الرضر املنفّي يف هذه األخبار، 

النار أو الخلود فيها. وإذا كان املقصود بالرضر املنفّي دخول  لدخول  مبا يصري سبباً 

النار، فال منافاة بني عدم الدخول يف النار حسب هذه الروايات، وتحّقق أنواع أخرى 

من العذاب يف عامل الربزخ واملواقف املختلفة يف يوم القيامة.

الدين  يف  والحسنة  السيئة  عن   Qالصادق اإلمام  حديث  حول  الثانية:  الشبهة   -(

التي تُرّغب عىل مالزمة  اإلسالمي، ويدّل هذا الحديث الرشيف وأمثاله من األخبار 

الديانة الحّقة، عىل أّن سيّئات املؤمنني أفضل من حسنات اآلخرين التي ال تُقبل أبداً 

القبول، وال يدّل هذا الحديث عىل أّن أهل اإلميان ال يُحاسبون عىل  لفقدانها رشط 

سيّئاتهم، كام هو ظاهر.

)- الشبهة الثالثة: حول الحديث الذي يشري إىل أن حب اإلمام عيلQ حسنة ال يرّض 

معها سيّئة، وأّن بغضه سيّئة ال ينفع معها حسنة. والرد: إّما ما ذكره املرحوم املجليّس، 

من أّن املقصود من الرضر املنفّي هو الخلود يف النار أو الدخول فيها، فيكون املعنى 

الذي هو أساس اإلميان وكامله ومتامه يوجب بواسطة شفاعة   Q أّن حّب عيّل 

الشافعني، التخلّص من النار. وعليه، كام قُلنا، ال يتناىف هذا االحتامل مع ألوان العذاب 

يف عامل الربزخ، أو ما ذُكر من أّن حّب اإلمام عيّل Q يبعث يف القلب النور واإلميان، 

ابتيُل  ما  إذا  واإلنابة،  التوبة  إىل  ويدفعانه  اآلثام،  الوقوع يف  يُجّنبان صاحبهام  وهام 

باملعصية، دون أن يفسح املجال أمامه للتامدي يف الغّي والعصيان.

4- إّن اّدعاء املحبّة من دون دليل وبيّنة ال يكون مقبوالً، فمحبّو أهل البيت وشيعتهم، 

هم الذين يُشاركونهم يف أهدافهم، ويعملون عىل ضوء أخبارهم وآثارهم.

R شبفات حول والية أهل سربيت 





أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ
على سرمتعل

يتعرَّف إىل حقيقة التوبة. . 1

ويسرت  . 2 التّوابني  يحّب  وجّل-  -عّز  الله  أنَّ  يبنّي 

ذنوبهم.

يرشح أهّمية اإلرساع إىل التوبة يف مرحلة الشباب. . 3

 التوبة

الدرس الخامس عشر





حديث عن سرتوبة

عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله Q يقول: 

»إذا تاب العبد توبة نصوحاً أحبه؛ الله فسرت عليه يف الدنيا واآلخرة، فقلت: وكيف 

يسرت عليه؟

قال Q: »يُنيس ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب، ثم يوحي إىل جوارحه: اكتمي 

الذنوب؛  من  عليك  يعمل  كان  ما  عليه  اكتمي  األرض:  بقاع  إىل  ويوحي  ذنوبه،  عليه 

فيلقى الله حني يلقاه، وليس يشء يشهد عليه بيشء من الذنوب«))).

ما هي حقيقة سرتوبة؟

التوبة من املنازل املهّمة والصعبة. وهي عبارة عن الرجوع من عامل املاّدة إىل روحانيّة 

النفس، بعد أن حجبت هذه الروحانيّة ونور الفطرة بغشاوات ظلامنيّة من جراء الذنوب 

واملعايص.

وتفصيل هذا اإلجامل بإيجاز، هو أّن النفس يف بدء فطرتها خالية من كّل أنواع الكامل 

والجامل والنور والبهجة، كام أنّها تكون خالية من أضداد هذه الصفات املذكورة أيضاً. 

فكأّن النفس صفحة نقيّة من كّل رسم ونقش، فال توجد فيها الكامالت الروحيّة وال تتّصف 

بالنعوت املضاّدة لها.

ولكن قد أودع يف هذه النفس نور االستعداد واألهليّة لنيل أّي مقام، وفطرت عىل 

االستقامة، وعجنت طينتها باألنوار الذاتيّة.

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص430.
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فإذا اجرتحت النفس سيّئة ما، حصل يف القلب ظلمة وسواد، وكلاّم ازدادت املعايص 

تضاعفت الظلمة والسواد، إىل أن يغىش الظالم والسواد القلب كلّه، فينطفئ نور الفطرة 

ويبلغ اإلنسان مرتبة الشقاء األبدّي.

أّما إذا انتبه اإلنسان قبل أن يستوعب الظالم قلبه كلّه، ثّم اجتاز منزل اليقظة، ودخل 

يف منزل التوبة، واستوىف حظوظ هذا املنزل حسب الرشائط، التي سنأيت عىل ذكرها إجامالً 

يف هذه الصفحات، زالت عندها الحاالت الظلامنيّة، والكدورات الطبيعيّة، وعاد إىل الحالة 

الفطريّة النوريّة األصيلة والروحانيّة الذاتيّة، وكأّن النفس تنقلب من جديد إىل صفحة 

خالية من جميع الكامالت وأضدادها.

كام ورد يف الحديث الرشيف املشهور: »التائب من الذنب، كمن ال ذنب له«))).

الطبيعة وآثارها ومضاعفاتها إىل عامل  التوبة، هي الرجوع من عامل  فتبنّي أّن حقيقة 

الروحانيّة والفطرة. كام أّن حقيقة اإلنابة رجوع من الفطرة والروحانيّة إىل الله، والسفر 

سابق  التوبة  فمنزل  الحقيقيّة؛  والغاية  النهايّئ،  املقصد  نحو  النفس  بيت  من  والهجرة 

ومقّدم عىل منزل اإلنابة، وال يناسب تفصيل ذلك يف هذا املقال.

معاى سرتوبة سراصوح

هناك تفسريات مختلفة يف بيان املقصود من التوبة النصوح. ومن املناسب أن نذكرها 

بصورة مجملة، ونحن نكتفي هنا بنقل كالم املحّقق الجليل الشيخ البهايّئ))) قّدس الله 

نفسه، حيث قال: »... إّن املفرسين اختلفوا يف تفسري التوبة النصوح عىل أقوال:

منها: إّن املراد توبة تنصح الناس؛ أي تدعوهم إىل أن يأتوا مبثلها لظهور آثارها الجميلة 

يف صاحبها، أو تنصح صاحبها، فيقلع عن الذنوب، وال يعود إليها أبداً.

ومنها: أّن النصوح، ما كانت خالصة لوجه الله -سبحانه-، فإّن قولهم: عسل نصوح؛ أي 

ما كان خالصاً من الشمع. فيكون معنى التوبة النصوح الندم، يندم عىل الذنوب لقبحها، 

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج2، ص435.

)))  الشيخ البهايّئ، األربعون حديثاً، مصدر سابق، ص332.
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يف  الطويّس  املحّقق  وقد حكم)))  مثالً.  النار  لخوف  ال  -تعاىل-،  الله  وكونها خالف رىض 

التجريد بأّن الندم عىل الذنوب خوفاً من النار، ليس بتوبة.

مزّقته  ما  الدين  من  تنصح  ألنّها  الخياطة؛  وهي  النصاحة،  من  النصوح  أّن  ومنها: 

الذنوب، أو تجمع بني التائب وبني أوليائه وأحبائه، كام تجمع الخياطة بني قطع الثوب.

التوبة من قبيل اإلسناد املجازّي؛ أي  ومنها: أن النصوح وصف للتائب، وإسناده إىل 

توبة تنصحون بها أنفسكم، بأن تأتوا بها عىل أكمل ما ينبغي أن تكون عليه، حتّى تكون 

قالعة آلثار الذنوب من القلوب بالكامل. ويكون ذلك بإذابة النفوس بواسطة الحرسات، 

ومحو ظلامت القبائح بنور األعامل الحسنة.

سرله يحّب سرتّوسبين

أيّها اإلنسان، كم أنت ظلوم جهول، وال تقّدر نعم ويّل النعم. إنّك تعيص وتعادي سنني 

وسنني ويّل نعمك الذي وفّر لك كّل الرفاه والراحة، من دون أن تعود عليه -والعياذ بالله- 

بجدوى وفائدة. وأنت طيلة هذه الفرتة قد هتكت حرمته وطغيت عليه ومل تخجل منه 

أبداً. ولكن رغم ذلك كلّه، إنك إذا ندمت عىل ما فعلت ورجعت إليه، أحبّك -جّل اسمه، 

والنعم  الواسعة  الرحمة  هذه  هي  فام  ٰبنَِي﴾)))،  ٱتلَّوَّ ُيِبُّ   َ ٱللَّ ﴿إِنَّ  له:  محبوباً  وجعلك 

الوافرة؟!

إلهي، نحن عاجزون عن شكر آالئك، وألسنة البرش وجميع املوجودات مصابة باللكنة 

تجاه الحمد والثناء عليك، وال يسعنا إال أن ننّكس رؤوسنا ونعتذر من عدم حيائنا منك. 

من نحن حتّى نستحّق رحمتك؟ ولكّن سعة رحمتك وشمول نعمتك أوسع من تقديرنا 

لها: »أنت كم أثنيت عىل نفسك«))).

ويجب عىل اإلنسان أن يقّوي يف قلبه صورة الندامة حتّى يحرتق، إن شاء الله -تعاىل-؛ 

وذلك من خالل التفّكر يف اآلثار املوحشة للمعايص وعواقبها، فيعمل عىل تقوية الندامة 

)))  العالمة الحيّل، كشف املراد يف رشح تجريد االعتقاد، مصدر سابق، ص264.

)))  سورة البقرة، اآلية 222.

)))  الشيخ الكلينّي، الكايف، مصدر سابق، ج3، ص324.
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ٱلُۡموقََدةُ﴾)))، فيحرق قلبه بنار الندامة حتّى   ِ يف قلبه ويرضم النار فيه عىل غرار ﴿نَاُر ٱللَّ

تحرتق جميع املعايص وتزول الكدورة عن القلب.

وليعلم أنه إذا مل يرضم بنفسه هذه النار يف هذا العامل -أي نار الندامة- وإذا مل يوصد 

باب جهّنم أمامه، فإنّه إذا انتقل من هذا العامل، فسوف يكون قد هيّأ لنفسه يف ذلك العامل 

ناراً محرقة، فتفتح عليه أبواب جهّنم، وتنسّد بوجهه أبواب الجّنة والرحمة.

إلهي، ألهمنا صدراً محرتقاً، واقذف يف قلوبنا جذوة من نار الندامة، وأحرقه بهذه النار 

دون مضاعفات  من  العامل  من هذا  وأخرجنا  والغربة،  الكدر  قلوبنا  عن  وأزل  الدنيويّة، 

املعايص، إنّك ويّل النعم، وعىل كّل يشء قدير.

سرله -تعارى- يستل ذنوب سرتائبين

إّن أهّم وأرشف عطيّة إلهيّة مُتنح لإلنسان التائب، هي أّن الله -سبحانه وتعاىل- يسرت 

عليه فال يفضحه، ويحجب ذنوب تلك األيّام الخالية عن املوجودات كافّة، حتّى ملكيه 

املوكّلني به. فإذا بهام يكتشفان أّن صفحة هذا اإلنسان بيضاء خالية من الذنب. وهذا 

مرّده إىل سعة رحمة الله املطلقة، فال يبقى لإلنسان عذر أو حّجة، وهي دافع قّوي لينهي 

اإلنسان حياته املاضية املليئة باملعايص، فيطوي صفحتها السوداء، وكلّه ثقة ورجاء برحمة 

القرب  حياة  الحقيقيّة،  حياته  ليبدأ  جديدة  أخرى  صفحة  ويفتح  الغفور،  العزيز  الله 

والطاعة والوصال مع الحّق.

الله  غفاريّة  مقام  إىل  اللجوء  عليها،  يقدم  أن  للتائب  بّد  ال  التي  الهاّمة  األمور  من 

-تعاىل- وتحصيل حال االستغفار، والطلب من الحّق -جّل جالله-، ومن مقام غفاريّة ذاته 

املقّدس -بلسان مقاله وحاله ويف الرّس والعلن ويف الخلوات، وبكّل مذلّة ومسكنة وترّضع 

وبكا- أن يسرت عليه ذنوبه.

وغفران  العيوب  سرت  يستدعي  املقّدسة  للذات  والستاريّة  الغفاريّة  مقام  إّن  نعم، 

تبعات الذنوب؛ ألّن الصور امللكوتيّة لألعامل مبثابة وليد اإلنسان، بل هي ألصق من ذلك. 

)))  سورة الهمزة، اآلية 6.
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وإّن حقيقة التوبة وكلامت االستغفار مبثابة التربّؤ.

اإلنسان  وليد  بني  الصلة  يقطع  وستاريّته  غفاريّته  بسبب  وتعاىل-  -تبارك  الحّق  إّن 

تلك  ويحجب  املستغفر.  لعان  بواسطة  واإلنسان،  املحرّمة)  لألعامل  امللكوتيّة  )الصور 

املعصية عن الكائنات كلّها التي اطّلعت عىل أحوال اإلنسان، من قبيل املالئكة، وكتاب 

صحائف الذنوب، والزمان واملكان، وأعضاء نفس اإلنسان وجوارحه، وينسيهم جميعاً تلك 

املعصية. كام أشري إليه يف الحديث الرشيف، حيث يقول: »ينيس ملكيه ما كتبا عليه من 

الذنوب«.

املقصود من وحيه -تعاىل- لألعضاء والجوارح وبقاع األرض  املحتمل أن يكون  ومن 

كام  املعايص،  إنساء  هو  األّول-  الفصل  يف  املذكور  الحديث  يف  -الوارد  املعايص  بكتامن 

يحتمل أن يكون املقصود من وحيه، األمر بعدم اإلدالء بالشهادة. وميكن أن يكون املقصود 

رفع اآلثار التي تركتها املعايص عىل األعضاء، والتي بها تتّم الشهادة التكوينيّة. كام أنّه لو 

مل يتب لشهد كّل عضو بلسان مقاله أو حاله عىل أفعاله األثيمة.

وعىل أّي حال، فكام أّن مقام الغفاريّة والستاريّة اقتىض اآلن، ونحن يف هذا العامل، 

أن ال تشهد أعضاؤنا وجوارحنا ضّدنا، وأن يسرت الزمان واملكان أفعالنا املشينة، كذلك يف 

العوامل األخرى، فإّما أن يقتيض )مقام الغفاريّة) سرت أعاملنا عندما نرحل عن هذا العامل 

بتوبة صحيحة واستغفار خالص، أو أن تحجب أعاملنا بالكليّة. ولعّل مقتىض كرامة الحّق 

-جّل وعال- هو الثاين، بأن ال يطأطئ اإلنسان التائب رأسه ألحد وال يشعر بالعار.

سإلسلسع في سرتوبة قبل فوست سألوسن

يجب االنتباه إىل نقطة هاّمة، وهي أّن الشخص التائب بعد توبته ال يستعيد الصفاء 

أن  ثّم حاولت  بيضاء،  لو سّودت صفحة  للفطرة، كام  الخالص  الروحايّن والنور  الداخيّل 

تعالج السواد وتزيله عنها، فإنّها لن تعود إىل حالتها األوىل من البياض الناصع. وكذلك 

اإلناء املكسور، إذا أصلحناه فمن الصعب أن يعود إىل حالته السابقة. إنّه لبَون شاسع بني 

خليل يكون مخلصاً مع اإلنسان طوال العمر، وصديق يخونك ثّم يعتذر عن تقصريه. فضالً 
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عن أنّه من النادر ما تجد شخصاً يستطيع القيام بوظائف التوبة بشكل صحيح.

إذاً، يجب عىل اإلنسان أن يتجّنب -ما أمكن- ارتكاب املعايص والذنوب، ألّن إصالح 

النفس بعد إفسادها من األعامل الشاقّة. وإذا تورّط -ال سمح الله- يف معصية ما وجب 

عليه بشكل عاجل التفكري يف العالج؛ ألّن إصالح الفساد القليل يتّم بصورة أرسع وبكيفيّة 

أحسن.

أيّها العزيز، ال متّر عىل هذا املقام من دون مباالة وال اهتامم. فّكر يف حالك وعاقبة 

أمرك، وراجع كتاب الله وأحاديث خاتم األنبياء وأمئّة الهدى -سالم الله عليهم أجمعني-، 

وكلامت علامء األّمة وأحكام العقل الوجدانيّة.

افتح عىل نفسك هذا الباب الذي يعّد مفتاح األبواب األخرى، وادخل يف هذا املقام 

الذي يعترب من أهّم املنازل اإلنسانيّة بالنسبة إلينا. وكن مهتاّمً فيه، وواظب عليه، واطلب 

التوفيق يف الوصول إىل املطلوب، واستعن بروحانيّة الرسول األكرم  الله -عّز وجّل-  من 

وأمئّة الهدى -سالم الله عليهم-، والتجئ إىل ويّل األمر وناموس الدهر إمام العرص -عجّل 

الله فرجه-، وبالطبع، إنّه ينجي الضعفاء والعجزة ويعني املحتاجني.

سرتوبة في فتلة سرشباب أسفل

من أخطر مكائد إبليس والنفس األّمارة بالسوء إيهام اإلنسان ودفعه نحو التسويف 

وتأجيل التوبة إىل مرحلة أخرى متقّدمة من العمر، بحّجة أّن يف الوقت متّسعاً وفرصة 

الحياة ما زالت سانحة وطويلة، بحيث ميكننا العودة والرجوع فنتوب إىل الله -تعاىل-. 

وهذه يف الحقيقة من أسوأ أساليب النفس والشيطان املاكرة، بل وأخطرها عىل اإلطالق؛ 

أّما اإلنسان الواعي والفطن، فإنّه يسأل نفسه:

)- كيف أضمن لنفيس القدرة عىل التوبة والرجوع بعد أن تقوى جذور الذنوب يف نفيس 

وتشتّد؟!

)- ما الضامن عىل عدم حلول املوت وإدرايك لألجل املحتوم عىل حني غرّة، قبل حلول 

ذلك املوعد الذي حّددته لنفيس للتوبة واإلنابة؟!
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أقّل والشوائب أخّف،  الذنوب  التوبة، حيث تكون  أيّام  الشباب هي أفضل  أيّام  إّن   -(

فلامذا ال أستغّل هذه الفرصة قبل أن يحل مكانها الندم؟!

عىل سالك طريق الهداية والنجاة، االنتباه إىل نقطة هاّمة، وهي أّن التوفيق للتوبة 

الصحيحة والكاملة مع توفري رشائطها من األمور الصعبة، وقليالً ما يستطيع اإلنسان أن 

يصل إىل هذا املقصد.

ذكر  عن  غافالً  اإلنسان  يجعالن  الكبرية،  املعايص  وخاّصة  الذنوب،  اقرتاف  إّن  بل 

التوبة نهائيّاً. وإذا ما أمثرت وقويت شجرة املعايص يف قلب اإلنسان، وتحّكمت جذورها، 

فستكون لها نتائج وخيمة، منها: حّث اإلنسان عىل االنرصاف كليّاً عن التفكري يف التوبة، 

وإذا تذكّرها أحياناً، تكاسل يف إجرائها وأّجلها، وقال: اليوم أو غداً، وهذا الشهر أو الشهر 

املقبل، ويخاطب نفسه قائالً: إنّني أتوب آخر العمر وأيّام الشيخوخة توبة صحيحة، ولكّن 

ُ َخرۡيُ ٱۡلَمِٰكرِيَن﴾))). هذا الشخص غافل عن أّن هذا مكر مع الله، ﴿َوٱللَّ

أو  يتوب  أن  نفسه  الذنوب يف  تقوى جذور  أن  بعد  يستطيع  أنّه  اإلنسان  يتوقّع  ال 

يقوم بتوفري رشوط التوبة. إّن أفضل أيّام التوبة هي فرتة أيّام الشباب؛ ألّن الذنوب أقّل 

التوبة أسهل وأيرس. وقد يكرث يف سّن  الباطل أخّف، ورشوط  القلب وظلامت  وشوائب 

الشيخوخة حرص اإلنسان وطمعه وحبّه للامل، ويزداد طول أمله، وقد أثبتت التجربة 

ذلك. وإذا افرتضنا أّن اإلنسان استطاع القيام بهذا العمل )التوبة) يف سّن الشيخوخة، فام 

هو الضامن للوصول إىل سّن الشيخوخة، وعدم إدراكه األجل املحتوم أيّام الشباب عىل 

حني غرّة، وهو مشغول بالذنوب والعصيان؟!

إّن انخفاض عدد املسنني دليل عىل أّن املوت أقرب إىل الشباب منه إىل الشيوخ. إنّنا 

يناهز عمر كّل  يف املدينة التي تحتوي عىل خمسني ألف نسمة، مل نجد خمسني شيخاً 

منهم مثانني عاماً.

)))  سورة آل عمران، اآلية 54.
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فيا أيّها العزيز، كن عىل حذر من مكائد الشيطان، وال متكر عىل الله، وال تحتْل عليه 

بأن تقول: أعيش خمسني عاماً أو أكرث مع األهواء، ثّم أستغفر رّب لدى املوت وأستدرك 

املايض؛ ألّن هذه أفكار واهية.

إذا سمعت أو علمت أّن الله -سبحانه وتعاىل- قد تفّضل عىل هذه األّمة بتقبّل توبتهم 

قبل مشاهدة آثار املوت أو عند املوت فذلك صحيح، ولكن هيهات أن تتحّقق التوبة من 

اإلنسان يف ذلك الوقت!

هل تظّن أّن التوبة مجرّد كالم يُقال؟! إّن القيام بالتوبة لعمل شاّق. إّن الرجوع إىل الله 

والعزم عىل عدم العودة إىل الذنب يحتاج إىل رياضة علميّة وعمليّة؛ إذ نادراً ما يحدث 

أن يفّكر اإلنسان لوحده بالتوبة، أو يوفّق إليها، أو يوفّق إىل توفري رشائط صّحة التوبة 

وقبولها، أو إىل توفري رشائط كاملها.

التوبة أو إنجازها، فينتقل من هذه  التفكري يف  إذ من املمكن أن يدركه املوت قبل 

النشأة مع املعايص التي تنوء باإلنسان ومع ظلامت الذنوب الالمتناهية. ويف ذلك الوقت، 

الله وحده هو العامل باملصائب واملحن التي سوف يواجهها!

إّن جربان املعايص يف ذلك العامل -عىل فرض أنّنا من أهل النجاة وَمن عاقبة أمرهم 

السعادة- ليس عمالً سهالً. ال بّد من متاعب وضغوطات ونريان حتّى يصبح اإلنسان أهالً 

لرحمة أرحم الراحمني.

إذاً، أيّها العزيز، عّجل يف شّد حيازميك، وإحكام عزميتك وقّوتك الحاسمة، وأنت يف أيّام 

الشباب، أو عىل قيد الحياة يف هذه الدنيا، وتُْب إىل الله، وال تسمح لهذه الفرصة التي 

أنعم الله بها عليك أن تخرج من يدك، وال تعبأ بتسويف الشيطان ومكائد النفس األّمارة.
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)- التوبة من املنازل املهّمة والصعبة. وهي عبارة عن الرجوع من عامل املاّدة إىل روحانيّة 

جرّاء  من  ظلامنيّة  بغشاوات  الفطرة  ونور  الروحانيّة  هذه  حجبت  أن  بعد  النفس، 

الله،  إىل  والروحانيّة  الفطرة  من  رجوع  فهي  اإلنابة  حقيقة  ا  أمَّ واملعايص.  الذنوب 

والسفر والهجرة من بيت النفس نحو املقصد النهايّئ، والغاية الحقيقيّة.

تنصح  توبة  املراد  إّن  منها:  أقوال،  عىل  النصوح  التوبة  تفسري  يف  املفرّسون  اختلف   -(

الناس، ومنها: ما كانت خالصة لوجه الله -سبحانه-، ومنها: أّن النصوح من النصاحة 

النصوح وصف  أّن  ومنها:  الذنوب،  مزّقته  ما  الدين  من  تنصح  ألنّها  الخياطة؛  وهي 

للتائب؛ أي توبة تنصحون بها أنفسكم.

ر نعم ويّل النعم، يعيص سنني وسنني ويّل نعمه، ولكن  )- إنَّ اإلنسان ظلوم جهول، وال يقدِّ

رغم ذلك كلّه، إذا ندم عىل ما فعل ورجع إليه، أحبّه -جّل اسمه-، وجعله محبوباً له.

4- يجب عىل اإلنسان أن يقّوي يف قلبه صورة الندامة، من خالل التفّكر يف اآلثار املوحشة 

وتزول  املعايص  جميع  تحرتق  حتّى  الندامة،  بنار  قلبه  ويحرق  وعواقبها  للمعايص 

الكدورة عن القلب.

وتعاىل-  -سبحانه  الله  أّن  هي  التائب،  لإلنسان  متنح  إلهيّة  عطيّة  وأرشف  أهّم  إنَّ   -5

يسرت عليه فال يفضحه، ويحجب ذنوبه عن املوجودات كافّة، حتّى ملكيه املوكّلني به، 

التكوينيّة، وذلك من خالل مقام الغفاريّة  وجوارحه وأعضائه التي بها تتّم الشهادة 

والستاريّة للذات املقّدسة الذي يستدعي سرت العيوب وغفران تبعات الذنوب.

الخالص  والنور  الروحايّن  الداخيّل  الصفاء  يستعيد  ال  توبته  بعد  التائب  الشخص  إنَّ   -6

للفطرة، كام لو سّودت صفحة بيضاء، ثّم حاولت أن تعالج السواد وتزيله عنها، فإنّها 

لن تعود إىل حالتها األوىل من البياض الناصع. إذاً، يجب عىل اإلنسان أن يتجّنب ما 

أمكن ارتكاب املعايص والذنوب؛ ألّن إصالح النفس بعد إفسادها من األعامل الشاقّة. 
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وإذا تورّط -ال سمح الله- يف معصية ما وجب عليه، بشكل عاجل، التفكري يف العالج؛ 

ألّن إصالح الفساد القليل يتّم بصورة أرسع وبكيفيّة أحسن.

7- إّن أفضل أيّام التوبة هي فرتة أيّام الشباب؛ ألّن الذنوب أقّل وشوائب القلب وظلامت 

الباطل أخّف، ورشوط التوبة أسهل وأيرس. وقد يكرث يف سّن الشيخوخة حرص اإلنسان 

يتوب  أن  استطاع  اإلنسان  أّن  افرتضنا  أمله. وإذا  للامل، ويزداد طول  وطمعه وحبّه 

يف سّن الشيخوخة، فام هو الضامن للوصول إىل سّن الشيخوخة، وعدم إدراكه األجل 

املحتوم أيّام الشباب عىل حني غرّة، وهو مشغول بالذنوب والعصيان؟!
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أركان سرتوبة سألساسية

للتوبة الكاملة أركان ورشوط، ولوال تحّققها ملا تحّققت التوبة الصحيحة، ونحن نذكر 

األركان ورشائطها الهاّمة، والركنان هام:

)- الندامة: إّن من أهّم الرشوط التي تعترب ركناً ركيناً للتوبة هو الندامة عىل الذنوب، 

والتقصري يف أداء التكاليف الرشعيّة.

)- العزم: ومن األركان، العزم عىل عدم العودة إىل الذنوب نهائياً.

الذاتيّة.  التوبة ويعتربان من مقّوماتها  الركنني ميثاّلن حقيقة  أّن هذين  الحقيقة  ويف 

يتذكّر  نحو  عىل  الحقيقة  هذه  وإنجاز  املقام  هذا  تحصيل  الباب  هذا  يف  والعمدة 

اإلنسان تأثري معاصيه عىل روحه، وعواقبها يف عامل الربزخ ويوم القيامة، كام هو مقّرر 

يف املعقول واملنقول، ومربهن عليه لدى أهل العلم واملعرفة، ومأثور يف أخبار أهل بيت 

ذلك  معها يف  تتناسب  والقيامة صوراً  الربزخ  عامل  للمعايص يف  أّن  من   ،R العصمة

العامل، تكون لها حياة وإرادة، حيث تعّذب اإلنسان املذنب عن شعور وإرادة. وإّن نار 

جهّنم أيضاً تحرق اإلنسان عن إرادة ووعي؛ ألّن تلك النشأة نشأة الحياة.

ففي ذلك العامل، تحرش معنا صوٌر هي نتيجة أعاملنا الحسنة والقبيحة التي ارتكبناها 

يف عامل الدنيا. وقد ورد يف القرآن الكريم واألحاديث الرشيفة رصاحة وتلويحاً ذكر لهذا 

ومشاهدات  السلوك  أهل  وذوق  اإلرشاقيّني،  الحكامء  ومسلك  يتطابق  وهو  املوضوع. 

أصحاب العرفان.

وكذلك ترتك كّل معصية يف الروح أثراً عرّب عنه يف األحاديث الرشيفة بالنقطة السوداء، 
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وهي ظالم يظهر يف القلب والروح، وتبدأ هذه النقطة باالزدياد حتّى تسوق اإلنسان إىل 

الكفر والزندقة، والشقاوة األبديّة. وإذا انتبه اإلنسان العاقل لهذه املعاين واعتنى بكالم 

اعتنائه بقول طبيب  R، والعرفاء والحكامء والعلامء )رض)، بقدر  األنبياء واألولياء 

معالج، البتعد -ال محالة- عن املعايص، ولاََم اقرتب منها أبداً. وإذا ابتيل باملعصية -ال سمح 

الله- أبدى رسعة تربّمه وضجره منها، وندم عليها، فتظهر صورة الندامة يف قلبه، وتكون 

نتيجة هذه الندامة عظيمة جداً، وآثارها حسنة وكثرية. ومن ثّم يحصل من جراء ندمه 

العزم عىل ترك املعصية وترك مخالفة رّب العاملني.

العودة  عدم  عىل  والعزم  املعصية  اقرتاف  عىل  )الندم  الركنان  هذان  يتوفّر  وعندما 

ليصبح  اإللهيّة؛  التوفيقات  فتغشاه  ويسرياً،  سهالً  اآلخرة  طريق  سلوك  فسيغدو  إليها)، 

ٰبنَِي َوُيِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِيَن﴾)))، والتائب يصبح محبوباً  َ ُيِبُّ ٱتلَّوَّ بحسب النّص القرآيّن: ﴿إِنَّ ٱللَّ

لله -تعاىل-، برشط أن يكون مخلصاً يف توبته.

ويجب عىل اإلنسان بالرياضة العلميّة والعمليّة وبالتفّكر والتدبّر الالئقني، أن يسعى 

ليجعل توبته خالصة، ويجب عليه أن يفهم أّن املحبوبيّة عند الله ال تقّدر مبيزان الحساب. 

والله وحده يعلم بأّن صورة حّب الحّق يف تلك العوامل من أّي نوع من األنوار املعنويّة 

والتجلّيات الكاملة تكون.

شلوط سرتوبة

مرتّب؛  بشكل  كاملها  ورشوط  قبولها  رشوط  اآلن  نذكر  وسوف  التوبة،  أركان  ذكرنا 

وعمدة رشوط القبول أمران، كام أّن عمدة رشوط الكامل أمران أيضاً.

ونحن نذكر يف هذا الفصل الكالم الرشيف ملوىل املوايل الذي هو يف الواقع من جوامع 

الكالم، ومن كالم امللوك وملوك الكالم، حيث إنّه روي يف نهج البالغة أّن قائالً قال بحرضة 

 :Q أستغفر الله، فقال له اإلمام عيّل :Q اإلمام عيّل

)))  سورة البقرة، اآلية 222.
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»ثكلتك أمك أتدري ما االستغفار؟ إّن االستغفار درجة العلّيني، وهو اسم واقع عىل 

ستة معان:

األّول: الندم على ما مضى.

الثاني: العزم على ترك العود إليه أبداً.

الثالث: أن تؤّدي إلى المخلوقين حقوقهم، حّتى تلقى الله -سبحانه- أملس، ليس 

عليك تبعة.

الرابع: أن تعمد إلى كّل فريضة عليك ضّيعتها، فتؤّدي حّقها.

الخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه باألحزان حّتى تلصق 

الجلد بالعظم، وينشأ بينهما لحم جديد.

والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حالوة المعصية.

فعند ذلك تقول: أستغفر الله«))).

يشتمل هذا الحديث الرشيف عىل ركنني من أركان التوبة، هام: الندامة والعزم عىل 

عدم العودة، وعىل رشطني مهّمني للقبول:

1- أداء حقوق الناس:

فال تقبل التوبة من اإلنسان مبجرّد أن يقول: »أستغفر الله«. إّن عىل اإلنسان التائب أن 

يرّد كْل ما أخذه من الناس بغري حّق، وإذا وجد أّن يف ذمته حقوقاً أخرى للناس، واستطاع 

أن يؤّديها إىل أصحابها أو أن يطلب السامح منهم، وجب عليه ذلك.

)- أن يقيض الفرائض اإللهيّة كلّها أو يؤّديها:

وإذا تعّذر عليه إنجاز ذلك، أّدى املقدار امليسور منه. وليعلم أّن لهذه الحقوق كلّها 

أصحاباً سيطالبونه بها يف اآلخرة بأشّق األحوال، وليس له يف ذلك العامل وسيلة ألداء هذه 

الحقوق، إاّل أن يتحّمل ذنوب اآلخرين ويدفع إليهم أعامله الحسنة، فيصري حينذاك عاجزاً 

وشقياً وال ميلك طريقاً للخالص وملجأً لالستخالص.

)))  الرشيف الريض، مصدر سابق، حكمة رقم417.
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والوسوسة يف  عليك  بالهيمنة  األّمارة  والنفس  للشيطان  تسمح  أن  إيّاك  العزيز،  أيّها 

التوبة. واعلم بأّن إنجاز  أّن العمليّة جسيمة وشاقّة فيرصفانك عن  قلبك، فيصّوران لك 

اليشء القليل من هذه األمور سيكون أفضل. وال تيأس من رحمة الله ولطفه، حتّى وإن 

كان عليك الكثري من الصلوات والصيام والكّفارات وحقوق إلهيّة كثرية، وذنوب مرتاكمة، 

وحقوق الناس عليك ال تعّد، والخطايا ال تحىص.

ألّن الحّق -تعاىل- سيسّهل عليك الطريق مبقدار ما تقدم عليه، ويهديك سبيل النجاة. 

واعلم بأّن اليأس من رحمة الحّق من أعظم الذنوب، وال أظّن أن هناك ذنباً أسوأ وأشّد 

تأثرياً يف النفوس من القنوط من رحمة الله.

أمكن  ملا  اإللهيّة،  الرحمة  من  اليائس  اإلنسان  قلب  ُغيش  إذا  الدامس،  الظالم  فإّن 

إيّاك أن تسمح للشيطان والنفس  إصالحه، ولتحّول إىل طاغية ال سبيل للسيطرة عليه. 

وشاقّة،  جسيمة  العمليّة  أّن  لك  فيصّوران  قلبك،  يف  والوسوسة  عليك  بالهيمنة  األّمارة 

فيرصفانك عن التوبة. واعلم بأّن إنجاز اليشء القليل من هذه األمور سيكون أفضل.

فإيّاك أن تغفل عن رحمة الحّق -عّز وجّل-! وإيّاك أن تستعظم الذنوب وتبعاتها! فإّن 

رحمة الحّق -سبحانه- أعظم وأوسع من كّل يشء.

واألهليّة،  القابليّة  فيك  توجد  وال  العدم،  غياهب  كنت يف  األمر؟  بدء  كنت يف  ماذا 

ولكّن الحّق -جّل وعال- وهبك نعمة الوجود وكامالته، وبسط مائدة النعم الالمحدودة، 

والرحمة الالمتناهية، وسّخر لك املوجودات كافّة، من دون أّي استحقاق واستعداد، ومن 

دون سؤال ودعاء مسبق.

باتّجاه  واحدة  األمام خطوة  إىل  فتقّدم  واملغفرة،  بالرحمة  وعد  قد  -تعاىل-  الله  إّن 

عتبة قدسه، فإنّه سيأخذ بيدك مهام كلّف األمر. إنّك إن مل تستطع أن تؤّدي حقوقه فهو 

سيتنازل عنها. وإن مل تستطع أن تدفع حقوق الناس، فإنّه سيجربها. هل سمعت قصة 

الشاّب الذي كان ينبش القبور يف عهد الرسول األكرم P؟

أيّها العزيز، إّن طريق الحّق سهل وبسيط، ولكّنه يحتاج إىل انتباه يسري، فيجب العمل؛ 
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التباطؤ والتسويف، ومضاعفة املعايص يف كّل يوم سيبعث عىل صعوبة األمر، وأّما  ألّن 

اإلقبال عىل العمل، والعزم عىل إصالح النفس، فسيقرّب الطريق ويسّهل العمل.

جّربه، وابدأ بالعمل، فإذا حصلت عىل النتيجة تبنّي لك صّحة األمر، وإن مل تصل إىل 

النتيجة املتوّخاة، فإّن طريق الفساد مفتوح ويد املذنب طويلة.

شلوط كمال سرتوبة

:Q وأّما األمران اآلخران اللذان ذكرهام أمري املؤمنني

5- إذابة اللحم الذي نبت عىل السحت.

6- إذاقة الجسم أمل الطاعة، كام أذاقه حالوة املعصية.

التوبة ال تتحّقق وال تقبل من  أّن  الكاملة. ال  التوبة، والتوبة  فهام من رشوط كامل 

دونهام، بل إّن التوبة من دونهام ليست بكاملة.

حاالت  باختالف  تختلف  ودرجات  مراتب  السالكني  منازل  من  منزل  لكل  أّن  اعلم 

وتدارك  تركه،  ما  تدارك  من  بّد  فال  الكامل،  مرتبة  بلوغ  أراد  إذا  التائب  وأّن  قلوبهم. 

الحظوظ أيضاً؛ أي ال بّد للتائب من تدارك الحظوظ النفسانيّة التي لحقت به أيّام اآلثام 

التي حصلت يف مملكة  كلّها،  والروحيّة  الجسميّة  اآلثار  بالسعي ملحو  واملعايص؛ وذلك 

جسمه ونفسه من جرّاء الذنوب، وحتّى تصقل النفس من جديد كام كانت يف بدء األمر، 

وتعود الفطرة إىل روحانيتها األصيلة، فتحصل له الطهارة الكاملة.

قد علمت بأّن لكّل معصية ولّذة انعكاساً وأثراً يف الروح، كام يحصل أثر من بعض 

ويقوم  اآلثار،  تلك  ويستأصل  التائب،  ينهض  أن  بّد  فال  الجسم؛  يف  واللذائذ  الذنوب 

بالرياضة البدنيّة والروحيّة حتّى تزول منهام تبعات ومضاعفات الخطايا واآلثام، كام أمرنا 

اإلمام عيّل Q. فعن طريق مامرسة الرياضة الجسميّة، من اإلمساك عن أكل املباهج، 

والصيام املستحّب أو الواجب، إن كان يف ذّمته صيام واجب، يذيب اللحوم التي نشأت 

عىل جسمه من الحرام واملعصية.

الطبيعيّة؛  الحظوظ  يتدارك  واملناسك،  العبادات  من  الروحيّة،  الرياضة  طريق  وعن 
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ألّن صورة اللّذات الطبيعيّة ال تزال ماثلة يف ذائقة النفس والروح، وما دامت هذه الصور 

أن  يكمن يف  والخوف  والقلب سيعشقها،  إليها  النفس ستميل  فإّن  متحققة وموجودة، 

تطغى هذه النفس وتخرج عن الزمام -ال سمح الله-.

فعىل سالك سبيل اآلخرة والتائب عن املعايص، أن يذيق الروح أمل الرياضة الروحيّة 

يوماً  عاش  وإذا  العبادة.  من  بليلة  تداركها  املعصية  ليلة يف  فإذا سهر  العبادة.  ة  ومشقَّ

واحداً مع اللذائذ الطبيعيّة تداركه بالصوم واملستحبّات املناسبة، حتّى تطهر النفس من 

آثار املعايص وتبعاتها كلّها، والتي هي عبارة عن تعلّق حّب الدنيا بالنفس ورسوخه فيها، 

وتتطّهر من كّل ذلك.

ال شّك أّن التوبة يف هذه الصورة تكون أكمل، حيث يعود النور إىل فطرة النفس. وعند 

اشتغال اإلنسان بهذه األمور ينبغي أن يستمّر يف تفّكره وتدبِّره يف نتائج املعايص وشّدة 

بأس -الحّق تعاىل-، ودقّة ميزان األعامل، وشّدة عذاب عامل الربزخ والقيامة.

ن النفس والقلب أّن هذا العذاب كلّه هو نتاج تلك األعامل القبيحة وصورها،  وليلقِّ

تنفر  أن  والتمّعن  التلقني  بعد هذا  ونأمل  امللوك.  مالك  تجاه  نرتكبها  التي  واملخالفات 

النفس من املعايص، وترتدع بشكل كامل ونهايّئ عنها، فينتهي بالتوبة إىل النتيجة املطلوبة، 

وتتّم توبته وتكمل.

فهذا املقامان من املتّمامت واملكّمالت ملنزل التوبة. واإلنسان يف بدء األمر عندما يريد 

أن يدخل يف مقام التوبة ويتوب إىل الله، ال يظّن بأّن املطلوب منه هو املرتبة األخرية من 

التوبة حتّى يجد الطريق صعباً وعملية التوبة شاقّة، فينرصف عنها ويرتكها.

بل إّن كّل ما يعني السالك يف سلوكه لطريق اآلخرة يكون مطلوباً ومرغوباً فيه. وعندما 

الطريق  متنع صعوبة  ال  أن  فينبغي  الطريق.  له  -تعاىل-  الله  ييرسِّ  الطريق  قدماه  تطأ 

اإلنسان عن الوصول إىل الهدف األصيل؛ ألنّه مهّم جّداً وعظيم.

وأّي يشء  أجله.  الصعاب من  تذلّلت جميع  الهدف وجالله،  إىل عظمة  انتبهنا  وإذا 

أعظم من النجاة األبديّة، والروح والريحان الدامئني؟ وأّي بالء أعظم من الهالك الدامئّي 
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والشقاء الرسمدّي؟ ومع ترك التوبة والتسويف والتأجيل قد يبلغ اإلنسان الشقاء األبدّي 

والعذاب الخالد والهالك الدائم.

املطلقة،  السعادة  إىل  اإلنسان  يصل  أن  املمكن  من  التوبة،  منزل  يف  الدخول  وعند 

ويصبح محبوب الحّق -سبحانه-. فإذا كان الهدف جليالً عىل هذا املستوى، فال بأس من 

املعاناة واآلالم أليام يسرية.

واعلم أّن الدخول يف مقام التوبة بالقدر امليسور، مهام كان قليالً فهو مفيد وناجح. 

قارن أمور اآلخرة باألمور الدنيويّة، فإّن العقالء إذا مل يتمّكنوا من تحقيق مبتغاهم األعىل 

مل  املنشود،  الكامل  الهدف  تحصيل  يستطيعوا  مل  وإذا  األقّل،  الهدف  يرتكوا  مل  واألرفع، 

يغّضوا الطرف عن املطلوب الناقص.

وأنت أيضاً، إذا مل تستطع أن تحّقق التوبة الكاملة، فال تعرض عن أصل املقصد ورصف 

حقيقته، واسَع بكّل قدر ممكن يف تحصيله.
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سرمهاهيم سرلئيسة

)- من أهّم الرشوط التي تعترب ركناً للتوبة الندامة عىل الذنوب، وعىل التقصري يف أداء 

التكاليف الرشعيّة، والعزم عىل عدم العودة إىل الذنوب نهائيّاً. فهذان الركنان ميثاّلن 

حقيقة التوبة، ويعتربان من مقوماتها الذاتية.

)- إنَّ لقبول التوبة رشوطاً أهّمها:

- أداء حقوق الناس: ينبغي لإلنسان التائب أن يرّد كّل ما أخذه من الناس بغري حّق، 

وإذا وجد أّن يف ذّمته حقوقاً أخرى للناس، واستطاع أن يؤّديها إىل أصحابها أو أن يطلب 

السامح منهم، وجب عليه ذلك.

- أن يقيض الفرائض اإللهيّة كلّها أو يؤّديها: وإذا تعّذر عليه إنجاز ذلك، أّدى املقدار 

امليسور منه.

)- إنَّ طريق الحّق سهل وبسيط، ولكّنه يحتاج إىل انتباه يسري، فيجب العمل؛ ألّن التباطؤ 

والتسويف، ومضاعفة املعايص يف كّل يوم ستبعث عىل صعوبة األمر؛ وأّما اإلقبال عىل 

العمل، والعزم عىل إصالح النفس، فسيقرّب الطريق ويسّهل العمل.

4- لكّل منزل من منازل السالكني مراتب ودرجات تختلف باختالف حاالت قلوبهم. وإّن 

التائب، إذا أراد بلوغ مرتبة الكامل، ينبغي أن يحّقق رشوط كامل التوبة، وهي: إذابة 

اللحم الذي نبت عىل السحت، وإذاقة الجسم أمل الطاعة كام أذاقه حالوة املعصية.

5- عندما يريد اإلنسان أن يدخل يف مقام التوبة ويتوب إىل الله، ال ينبغي أن يظّن أّن 

التوبة  التوبة حتى يجد الطريق صعباً وعمليّة  املطلوب منه هو املرتبة األخرية من 

شاقّة، فينرصف عنها ويرتكها.

6- عند الدخول يف منزل التوبة، من املمكن أن يصل اإلنسان إىل السعادة املطلقة، ويصبح 

من  بأس  فال  املستوى،  هذا  عىل  جليالً  الهدف  كان  فإذا  -سبحانه-.  الحّق  محبوب 

املعاناة واآلالم أليّام يسرية.
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7- إنَّ الدخول يف مقام التوبة بالقدر امليسور، مهام كان قليالً، فهو مفيد وناجح. قارن 

أمور اآلخرة باألمور الدنيويّة، فإّن العقالء إذا مل يتمّكنوا من تحقيق مبتغاهم األعىل 

واألرفع، مل يرتكوا الهدف األقّل، وإذا مل يستطيعوا تحصيل الهدف الكامل املنشود، مل 

يغّضوا الطرف عن املطلوب الناقص.
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