
١

األربعون حديثًا

:بسم اهللا الرحمن الرحیم

المَقّدمة 

.الحمد هللا رب العالمین والّصالة على محمد وآله أجمعین ولعنة اهللا على أعدائھم إلى يوم الدين

ـ أنر مرآة القلب بنور اإلخالص، وآجُل عن صفحة القلب صدأ الشرك، وأھد ھؤالء المساكین في بیداء :إلھي

...إلى جادة السعادة والفالح الواسعة الحیرة والضاللة

...ووفقنا للتخلق باألخالق الكريمة وأجعل لنا نصیبًا مما اختصصت به أولیاءك من نفحاتك وألطافك الخاصة

...وأخرج من مملكة قلوبنا جنود الشیطان والجھل، وأحل محلھا جنود العلم والحكمة والرحمن

...وعاملنا برحمتك حین الموت وبعده...خصصتھم بقربكوأخرجنا من ھذا العالم بحبك وحب من 

.وأقرن عاقبة أمرنا بالسعادة بحق محمد وآله الطاھرين

كنت أحدث نفسي منذ فترة، بأن أجمع أربعین حديثا من أحاديث أھل :يقول ھذا العبد الفقیر الضعیف...وبعد

والعلماء رضوان اهللا علیھم، وأن أشرح كّل حديٍث بیت العصمة والطھارة، المدونة في الكتب المعتبرة لألصحاب 

.ومن ھذا المنطلق كتبتھا باللغة الفارسیة كي ينتفع منھا الذين ينطقون بالفارسیة.شرحًا يتناسب وفھم العامة

ولَعّلي بذلك ـ إن شاء اهللا ـ أصبح ممن يشمله الحديث الشريف لخاتم األنبیاء صّلى اهللا علیه وآله وسلم حیث 

إلى أن وّفقت للبدء  ١»َمْن َحَفَظ َعَلى ُأمَِّتي َأْرَبِعیَن َحِديثًا َيْنَتِفُعوَن ِبھا َبَعَثُه اهللا َيْوَم الِقَیاَمِة َفِقیھًا َعاِلمًا«:يقول

.من اهللا تعالى أطلب التوفیق إلتمامه إنه ولي التوفیق.بذلك

جَھاد النفس:الحديث األول

أن النبي صّلى اهللا علیه وآله وسلم بعث سرّية، فلمَّا )صادق علیه السالماإلمام جعفر ال(عن أبي عبداهللا 

:َيا َرُسوَل اهللا َوَما الجَھاُد األْكبر؟ قال:َمْرَحبًا ِبَقوٍم َقُضوا الجھاَد األْصغر َوَبِقي َعَلیِھْم الِجھاُد األْكبر، فِقیل:رجعوا، قال

٢»ِجھاُد النفس«

منھم الشیخ العالمة المتكلم، :ھًة عّدة من المشايخ العظام، والثقاة الكرامإجازة مكاتبًة ومشاف ٣أخبرني

الفقیه األصولي األديب المتبحر الشیخ محمد رضا آل العالمة الوفي الشیخ محمد تقي األصفھاني أدام اهللا توفیقه 

.حین تشرفه بقم المشرفة

وكالھما عن المولى العالم .س القمي دام توفیقهوالشیخ العالم الجلیل المتعبد الثقة الثبت الحاج الشیح عبا

الزاھد العابد الفقیه المحدث المیرزا حسین النوري نوَّر اهللا مرقده الشريف عن العالمة اشیخ مرتضى األنصاري 

.قدس اهللا سره

داته، عن ومنھم السید السند الفقیه المتكلم الثقة الثبت العالمة السید محسن األمین العاملي أدام اهللا تأيی

الفقیه العالمة صاحب المصنفات العديدة السید محمد بن ھاشم الموسوي الرضوي الھندي المجاور في النجف 

.األشرف حیًا ومیتًا قدس اهللا سره، عن العالمة األنصاري

ومنھم العالم الثقة الثبت السید أبو القاسم الدھكردي األصفھاني، عن السید السند األمجد المیرزا محمد 

ولنا طرق أخرى غیر منتھیة إلى الشیخ تركناھا، عن .ھاشم األصفھاني قدس سره، عن العالمة األنصاري

المولي األفضل أحمد النراقي، 

صاحب الكرامات ـ رضوان اهللا علیه ـ عن أستاذ الكل اآلقا محمد باقر »بحر العلوم«عن السید مھدي الملقب 

عن المولى محمد باقر المجلسي، عن والده المحقق المولى محمد  البھبھاني، عن والده األكمل محمد أكمل،

.من حفظ من أمتي بدًال على أمتي.٩٩ـ ح ٢ـ جـ وفي كتاب عیون أخبار الرضا  ١١٤صحیفة الرضا ـ ح  ١
).٣ـ كتاب الجھاد ـ باب وجوه الجھاد ـ ص  ٥فروع الكافي ـ ج (٢
ـ  ٤ولكن قّدس سّره قد ذكر في نھاية كتابه ھذا أنه فرغ منه يوم الجمعة .لم يذكر اإلمام رضوان اهللا تعالى علیه تاريخ بداية التألیف ٣

.م وعلیه بمضي على تألیف الكتاب نصف قرن تقريبا ١٩٣٩ـ  ٢ـ  ٢٤ھـ الموافق ١٣٥٨محرم ـ 



٢

تقي المجلسي، عن الشیخ المحقق البھائي، عن والده الشیخ حسین، عن الشیخ زين الدين الشھیر بالشھید 

الثاني، عن الشیخ علي بن عبدالعالي المیسي، عن الشیخ شمس الدين محمد ابن المؤذن الجزيني، عن 

علي، عن والده الحائز للمرتبتین الشیخ شمس الدين محمد بن مكي، عن الشیخ أبي طالب  الشیخ ضیاء الدين

محمد فخر المحققین، عن والده آية اهللا الحسن بن مطھر العالمة الحلي، عن الشیخ أبي القاسم جعفر بن 

شیخ الحسن بن سعید الحلي المحقق على اإلطالق، عن السید أبي علي فخار بن معد الموسوي، عن ال

شاذان بن جبرائیل القمي، عن الشیخ محمد بن أبي القاسم الطبري، عن الشیخ أبي علي الحسن، عن والده 

عن إمام الفقھاء »التھذيب واألستبصار«شیخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ـ رحمه اهللا ـ جامع 

عن شیخه رئیس المحدثین الشیخ أبي  »الشیخ المفید«والمتكلمین، الشیخ أبي عبداهللا محمد بن النعمان 

عن الشیخ أبي »من ال يحضره الفقیه«جعفر بن علي بن الحسین بن موسى بن بابويه القمي، صاحب كتاب 

، عن علي »الكافي«القاسم جعفر بن قولويه، عن الشیخ األجل ثقة اإلسالم محمد بن يعقوب الكلیني، صاحب 

أن النبيَّ )اإلمام جعفر الصادق علیه الّسالم(سكوني، عن أبي عبداهللا بن ابراھیم، عن أبیه، عن النوفلي عن ال

مْرَحبًا ِبَقْوم قضوا الجھاَد األْصَغر َوَبِقَى َعَلْیِھُم الِجھاُد :صّلى اهللا علیه وآله وسّلم، َبَعَث َسَريًَّة، َفَلمَّا َرَجُعوا، قال

.٤»ِجَھاُد النفَس«:ْكَبر؟ قالَيا َرْسوَل اهللا َوَما الِجَھاُد اَأل:األْكَبر، فقیل

:الشرح

.وأما باقي مفردات الحديث فواضحة.ويقال خیر السرايا أربعمائة رجل.قطعة من الجیش»السرية«إن 

نشأة ظاھرية ملكیة دنیوية ھي بدنه، ونشأة باطنیة غیبیة :اعلم أن اإلنسان كائن عجیب، له نشأتان وعالمان

ر، إن لروح اإلنسان التي ھي من عالم الغیب والملك وت مقامات ودرجات قسَّموھا ملكوتیة تكون من عالم آخ

بصورة عامة إلى سبعة أقسام حینًا، وإلى أربعة أقسام حینًا ثانیًا، وإلى ثالثة أقسام حینًا ثالثًا، وإلى قسمین حینًا 

.الملكوت األعلى وتدعوھا السعادة ولكل من المقامات والدرجات جنود رحمانیة وعقالنیة تجذب النفس نحو.رابعًا

وھناك دائمًا جدال ونزاع بین .وجنود شیطانیة وجھالنیة تجذب النفس نحو الملكوت السفلي وتدعوھا للشقاء

ھذين المعسكرين، واإلنسان ھو ساحة حربھما، فإذا تغلبت جنود الرحمن كان اإلنسان من أھل السعادة والرحمة 

.َر في زمرة األنبیاء واألولیاء والصالحینوانخرط في سلك المالئكة وُحِش

، )غضوب هللا سبحانه(وأما إذا تغلب جند الشیطان ومعسكر الجھل، كان اإلنسان من أھل الشقاء والغضب 

.وُحِشَر في زمرة الشیاطین والكفار والمحرومین

قامات النفس وأوجه وحیث أن ھذه األوراق لیست محًال للتفصیل والشرح، أشیر ھنا بصورة إجمالیة إلى م

.سعادتھا وتعاستھا، وأوّضح كیفیة مجاھدتھا إن شاء اهللا

وفیه عدة فصول :المقام األول

إشارة إلى المقام األول للنفس :فصل

وفي ھذا المقام تتألق .اعلم أن مقام النفس األول ومنزلھا األدنى واألسفل، ھو منزل الملك والظاھر وعالمھما

غیبیة في ھذا الجسد المادي والھیكل الظاھري، وتمنحه الحیاة العرضیة، وتجھز فیه الجیوش، األشعة واألنوار ال

فتكون ساحة معركة النفس وجھادھا نفس ھذا الجسد، وجنودھا ھي قواھا الظاھرية التي وجدت في األقالیم 

میع ھذه القوى المتوزعة وتكون ج.»األذن والعین واللسان والبطن والفرج والید والرجل«:الملكیة السبعة وھي

في تلك األقالیم السبعة، تحت 

تصرف النفس في مقام الوھم، فالوھم سلطان جمیع القوى الظاھرية والباطنیة للنفس، فإذا تحكم الوھم 

على تلك القوى سواء بذاته ـ مسقًال ـ وبتدخل الشیطان، جعلھا ـ أي تلك القوى ـ جنودًا للشیطان، بذلك يجعل 

تحت سلطان الشیطان، وتنه زم عندھا جنود الرحمن والعقل، وتتوارى وتخرج من نشأة الملك وعالم  ھذه المملكة

وأما إذا خضع الوھم لحكم العقل والشرع، وكانت .اإلنسان وتھاجر عنه، وتصبح ھذه المملكة خاصة بالشیطان

.٣، كتاب الجھاد، باب وجوه الجھاد، ص ٥فروع الكافي، ج  ٤



٣

حانیة وعقالنیة، ولم يجد حركاته وسكناته مقیدة بنظام العقل والشرع، فقد أصبحت ھذه المملكة مملكة رو

.الشیطان وجنوده محط قد لھم فیھا

إذًا، يكون جھاد النفس في ھذا المقام، عبارة عن انتصار اإلنسان على قواه الظاھرية، وجعلھا مؤتمرة بأمر 

.الخالق، وعن تطھیر المملكة من دنس وجود قوى الشیطان وجنوده

في التفكر :فصل

، وقد وضعه بعض علماء األخالق »التفكر«نفس والسیر بإتجاه الحق تعالى، ھو اعلم أن أول شرط مجاھدة ال

.في بدايات الدرجة الخامسة، وھذا ـ التصنیف ـ صحیح في محله أيضا

التفكر في ھذا المقام ھو أن يفكر اإلنسان بعض الوقت في أن مواله الذي خلقه في ھذه الدنیا، ووّفر له كل 

به جسمًا سلیمًا وقويسالمة ذات منافع تحیِّر ألباب الجمیع، والذي رعاه وھیَّأ له كل أسباب الدعة والراحة، ووھ

، »الرساالت«ھذه السعة وأسباب النعمة والرحمة من جھة وأرسل جمیع ھؤالء األنبیاء، وأنزل كّل ھذه الكتب 

!.تجاه مالك الملوك ھذا؟ھذا المولى ماذا يستحق منا؟ وما ھو واجبنا ...وأرشد ودعا إلى الھدى من جھة أخرى

ھل أن وجود جمیع ھذه النعم، ھو فقط ألجل ھذه الحیاة الحیوانیة وإشباع الشھوات التي نشترك فیھا مع 

.الحیوانات أو أن ھناك ھدفًا وغاية أخرى؟

العقل  ھل أن لألنبیاء الكرام، واألولیاء العظام، والحكماء الكبار، وعلماء كل أمة الذين يدعون الناس إلى حكم

والشرع ويحذرونھم من الشھوات الحیوانیة 

ومن ھذه الدنیا البالیة، عداًء ضد الناس أم أنھم كانوا مثلنا ال يعلمون طريق صالحنا نحن المساكین 

!.المنغمسین في الشھوات؟

خلق إن اإلنسان إذا فكَّر لحظة واحدة، عرف أن الھدف من ھذه النعم ھو شيء آخر، وأن الغاية من ھذا ال

أسمى وأعظم، وأن ھذه الحیاة الحیوانیة لیست ھي الغاية بحدَّ ذاتھا، وأن على اإلنسان العاقل أن يفكر بنفسه، 

أيتھا النفس الشقیة التي قضیت سني عمرك الطويلة :وأن يترحم على حاله ونفسه المسكینة، ويخاطبھا قائًال

ي عن الرحمة، وأستحي من مالك الملوك، وسیرى في الشھوات، ولم يكن نصیبك سوى الحسرة والندامة، ابحث

قلیًال في طريق الھدف األساسي المؤدي إلى حیاة الخلد والسعادة السرمدية، وال تبیعي تلك السعادة بشھوات 

فّكري قلیال في أحوال أھل الدنیا، من .أيام قلیلة فانیة، التي ال تتحصل حتى مع الصعوبات المضنیة الشاقة

قین وتأملي متاعبھم وآالمھم كم ھي أكبر وأكثر بالنسبة إلى ھنائھم، في نفس الوقت الذي ال السابقین والالح

.يوجد فیه ھناء وراحة ألي شخص

يجب :أن الذي يكون في صورة اإلنسان ولكنه من جنود الشیطان وأعوانه، والذي يدعوك إلي الشھوات، ويقول

ك اإلنسان واستنطقه، وأنظر ھل ھو راٍض عن ظروفه، أم أنه ضمان الحیاة المادية، تأمل قلیًال في حال نفس ذ

!.مبتٍل ويريد أن يبلي مسكینًا آخر؟

وعلى أي حال، فادع ربك بعجز وتضرع أن يعینك على أداء واجباتك التي ينبغي أن تكون أساس العالقة فیما 

الشیطان والنفس األمارة إلى طريق بینك وبینه تعالى، والمأمول أن يھديك ھذا التفكیر المنبعث عن نیة مجاھدة 

.آخر ويوفقك للرقي إلى منزلة أخرى من منازل المجاھدة

في العزم :فصل

وھذا ھو غیر اإلرادة التي عّدھا الشیخ (وھناك مقام آخر يواجه اإلنسان المجاھد بعد التفكر، وھو مقام العزم 

).الرئیس في اإلشارات أولى درجات العارفین

العزم ھو جوھر اإلنسانیة، ومعیار میزة اإلنسان، وأن اختالف درجات  إنَّ«:خنا أطال اهللا عمرهيقول أحد مشاي

.»اإلنسان باختالف درجات عزمه

والعزم الذي يتناسب وھذا المقام، ھو أن يوطن اإلنسان نفسه على ترك المعاصي وأداء الواجبات، ويتخذ قرارًا 

ه، وبالتالي يسعى على أن يجعل من ظاھره إنسانًا عاقًال وشرعیًا، بحیث بذلك، ويتدارك ما فاته في أيام حیات



٤

واإلنسان الشرعي ھو الذي ينظم سلوكه وفق ما .يحكم الشرع والعقل حسب الظاھر بأن ھذا الشخص إنسان

هللا يتطلبه الشرع، يكون ظاھره كظاھر الرسول األكرم صّلى اهللا علیه وآله وسلم، يقتدي بالنبي العظیم صّلى ا

وھذا أمر ممكن، ألن جعل .علیه وآله وسلم ويتأسى به في جمیع حركاته وسكناته، وفي جمیع ما يفعل وما يترك

.الظاھر مثل ھذا القائد أمر مقدور ألّي فرد من عباد اهللا

ن أن طي أي طريق في المعارف اإللھیة، ال يمكن إّال بالبدء بظاھر الشريعة، وما لم يتأدب اإلنسا...وأعلم

بآداب الشريعة الحقة، ال يحصل له شيء من حقیقة األخالق الحسنة، كما ال يمكن أن يتجلى في قلبه نور 

وبعد انكشاف الحقیقة، وظھور أنوار المعارف في قلبه ال بد .المعرفة وتتكشف له العلوم الباطنیة وأسرار الشريعة

.من االستمرار في التأدب باآلداب اشرعیة الظاھرية أيضًا

ال حاجة (، أو )إّن الوصول إلى العلم الباطن يكون بترك العلم الظاھر: (ومن ھنا نعرف بطالن دعوى من يقول

وأن ھذه الدعوى ترجع إلى جھل من يقول بھا، وجھله ).إلى اآلداب الظاھرية بعد الوصول إلى العلم الباطن

.األمر في ھذه األوراق إن شاء اهللا تعالى ولعّلي أتوفق لبیان بعض ھذا.بمقامات العبادة ودرجات اإلنسانیة

في السعي للحصول على العزم:فصل

على ترك (أجتھد لتصبح ذا عزم وإرادة، فإنك إذا رحلت من ھذه الدنیا دون أن يتحقق فیك العزم ...أيھا العزيز

إنسان، ألن ذلك على ھیئة )عالم اآلخرة(فأنت إنسان صوري، بال لب، ولن تحشر في ذلك العالم )المحرمات

العالم ھو محل كشف الباطن وظھور السريرة، وأن التجرؤ على المعاصي يفقد اإلنسان 

إنَّ أكثر ما يسبب على «:يقول األستاذ المعظم دام ظله.تدريجیًا، العزم ويختطف منه ھذا الجوھر الشريف

.»فقد اإلنسان العزم واإل رادة ھو االستماع للغناء

ي المعاصي، وأعزم على الھجرة إلى الحق تعالى، وأجعل ظاھرك ظاھرًا إنسانیًا، وأدخل في إذًا، تجنب يا أخ

سلك أرباب الشرائع، وأطلب من اهللا تعالى في الخلوات العون على بلوغ ھذا الھدف وأستشفع برسول اهللا صلى 

المزالق التي تعترضك،  اهللا علیه وآله وسلم وأھل بیته علیھم السالم حتى يوفقك اهللا على ذلك، ويعصمك من

ألن ھناك مزالق كثیرة تعترض اإلنسان أيام حیاته، ومن الممكن أنه في لحظة واحدة يسقط في مزلق مھلك، 

نعوذ باهللا .يعجز من السعي إلنقاذ نفسه، بل قد ال يھتم بإنقاذ نفسه، بل ربما ال تشمله حتى شفاعة الشافعین

.منھا

محاسبة في المشارطة والمراقبة وال:فصل

فالمشارط ھو الذي يشارط نفسه في أول .»المشارطة والمراقبة والمحاسبة«:ومن األمور الضرورية للمجاھد

وواضح أن ترك ما يالف أوامر .يومه على أن ال يرتكب الیوم أي عمل يخالف أوامر اهللا، ويتخذ قرارا بذلك ويعزم علیه

فاعزم وشارط وجرب، وأنظر كیف أن .سان بكل سھولة أن يلتزم بهاهللا، لیوم واحد، أمر يسیر للغاية، ويمكن لإلن

.األمر سھل يسیر

فادرك أن ھذه ھي من تلبیسات ھذا .ومن الممكن أن يصور لك إبلیس اللعین وجنده أن األمر صعب وعسیر

.دق ھذا األمراللعین، فالعنة قلبًا وواقعًا، وأخرج األوھام الباطلة من قلبك، وجرب لیوم واحد، فعند ذلك ستص

، وكیفیتھا ھي أن تنتبه طوال مدة المشارطة إلى عملك »المراقبة«وبعد ھذه المشارطة علیك أن تنتقل إلى 

وإذا حصل ـ ال سمح اهللا ـ حديث لنفسك بأن ترتكب عمًال .وفقھا، فتعتبر نفسك ملزمًا بالعمل وفق ما شارطت

وجنده، فھم يريدونك أن تتراجع عما اشترطته على نفسك،  مخالفًا ألمر اهللا، فاعلم أن ذلك من عمل الشیطان

إني اشترطت على «:فالعنھم واستعذ باهللا من شرھم، واخرج تلك الوساوس الباطلة من قلبك، وقل للشیطان

نفسي أن ال أقوم في ھذا الیوم ـ وھو يوم واحد ـ بأ ي عمل يخالف أمر اهللا تعالى، وھو ولي نعمتي طول عمري، 

م وتلّطف علي بالصحة والسالمة واألمن وألطاف أخرى، ولو أني بقیت في خدمته إلى األبد لما أديت حق فقد أنع

، وآمل ـ إن شاء اهللا ـ أن ينصرف الشیطان، »واحدة منھا، وعلیه فلیس من الالئق أن ال أفي بشرط بسیط كھذا

.ويبتعد عنك، وينتصر جنود الرحمن
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أعمالك كالكسب والسفر والدراسة، فكن على ھذه الحال إلى اللیل ريثما والمراقبة ال تتعارض مع أي من 

.يحین وقت المحاسبة

فھي أن تحاسب نفسك لترى ھل أّديت ما اشترطت على نفسك مع اهللا، ولم تخن ولي »المحاسبة«وأما 

شاء اهللا يیسر لك  نعمتك في ھذه المعاملة الجزئیة؟ إذا كنت قد وفیت حقًا فاشكر اهللا على ھذا التوفیق، وإن

سبحانه التقدم في أمور دنیاك وآخرتك، وسیكون عمل الغد أيسر علیك من سابقه، فواظب على ھذا العمل فترة، 

والمأمول أن يتحول إلى ملكة فیك بحیث يصبح ھذا العمل بالنسبة إلیك سھال ويسیرًا للغاية، وستحسُّ عندھا 

صیه، وفي ھذا العالم بالذات، في حین أن ھذا العالم لیس ھو عالم باللذة واألنس في طاعة اهللا تعالى وترك معا

.الجزاء لكن الجزاء اإللھي يؤثر ويجعلك مستمتعًا وملتذًا ـ بطاعتك هللا وابتعادك عن المعصیة ـ

وأعلم أن اهللا لم يكلفك ما يشق علیك به، ولم يفرض علیك ما ال طاقة لك به وال قدرة لك علیه، لكن الشیطان 

.ه يصورون لك األمر وكأنه شاق وصعبوجند

وإذا حدث ـ ال سمح اهللا ـ في أثناء المحاسبة تھاونًا وفتورًا تجاه ما اشترطت على نفسك، فاستغفر اهللا وأطلب 

العفو منه، وأعزم على الوفاء بكل شجاعة بالمشارطة غدًا، وكن على ھذا الحال كي يفتح اهللا تعالى أمامك أبواب 

.ة، ويوصلك إلى الصراط المستقیم لإلنسانیةالتوفیق والسعاد

في التذكر :فصل

ومن األمور التي ُتعین اإلنسان ـ وبصورة كاملة ـ في مجاھدته للنفس والشیطان، والتي ينبغي لإلنسان 

.»التذكر«السالك المجاھد االنتباه إلیھا جیدًا ھو 

.زال ھناك الكثیر من المواضیعوبذكره نختم الحديث عن ھذا المقام، على الرغم من أنه ال 

.والذكرى في ھذا المقام، ھي عبارة عن ذكر اهللا تعالى ونعمائه التي تلطف بھا على اإلنسان

وأعلم أن احترام المنعم وتعظیمه، ھو من األمور الفطرية التي جبل اإلنسان علیھا والتي تحكم الفطرة 

.مسطورًا فیه أنه يجب تعظیم من أنعم نعمًة على اإلنسان بضرورتھا، وإذا تأمل أي شخص في كتاب ذاته، لوجده

.وواضح أنه كلما كانت النعمة أكبر وكان المنعم أقل غرضًا، كان تعظیمه أوجب وأكثر، حسب ما تحكم به الفطرة

تالحقه عیناه ويرمى من ورائه شیئًا، »حصانًا«فھناك مثًال فرق واضح في االحترام والتقدير بین شخص يعطیك 

أو مثًال، إذا أنقذك طبیب من العمى، فستقدره وتحترمه بصورة .بین الذي يھبك مزرعة كاملة وال يمنَّ علیكو

.فطرية، وإذا أنقذك من الموت كان تقديرك واحترامك له أكثر

ي الحظ الن أن النعم الظاھرة والباطنة التي تفضل بھا علینا مالك الملوك جلَّ شأنه لو أجتمع الجن واإلنس لك

وھذه حقیقة نحن غافلون عنھا، فمثًال ھذا الھواء الذي ننتفع به لیًال ونھارًا، .يعطونا واحدة منھا لما استطاعوا

وحیاتنا وحیاة جمیع الموجودات مرھونة به، بحیث لو ُفقد مدة ربع ساعة لما بقى ھناك حیوان على قید الحیاة، 

جمیعا عن منحنا مثیال لھا لو أرادوا أن يمنحونا ذلك؟ وعلى ھذا الھواء كم ھو نعمة عظیمة، يعجز الجن واإلنس 

ھذا فقس وتذكر قلیال كافة النعم اإللھیة مثل سالمة البدن والقوى الظاھرية من قبیل البصر والسمع والتذوق 

واللمس، والقوى الباطنیة مثل التخّیل والواھمة والعقل وغیر ذلك حیث يكون لكل واحدة من ھذه النعم منافع 

وجمیع ھذه النعم وھبنا إياھا مالك الملوك دون أن نطلب منه أو يمنَّ علینا ولم يكتف بھذه النعم .اصة ال حد لھاخ

بل أرسل األنبیاء والرسل والكتب وأوضح لنا طريق ا لسعادة والشفاء والجنة والنار، ووھبنا كّل ما نحتاجه في الدنیا 

فھو سبحانه ال تنفعه الطاعة وال تضره المعصیة وطاعتنا .عتنا وعبادتناواآلخرة، دون أن يكون فقیرا ومحتاجا إلى طا

وبعد تذكر .وعبادتنا، وطاعتنا ومعصیتنا بالنسبة له على حد سواء، بل من أجل خیرنا ومنفعتنا نحن يأمر وينھي

ھذه النعم والكثیر الكثیر من النعم 

، فكیف بعّدھا واحدًا واحدًا؟ بعد ذلك ُيطرح السؤال األخرى التي يعجز حقا جمیع الشر عن إحصاء الكلیات منھا

!.أال تحكم فطرتك بوجوب تعظیم منعم كھذا وما ھو حكم العقل تجـاه خیانة ولي نعمة كھذا ؟:التالي
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ومن األمور األخرى التي تقّرھا الفطرة، احترام الشخص الكبیر العظیم، ويرجع كل ھذا االحترام والتقدير الذي 

تجاه أھل الدنیا والجاه والثروة والسالطین واألعیان، يرجع إلى أنھم يرون أولئك كبارا وعظماء، وأّي  يبديه الناس

عظمة تصل إلى مستوى عظمة مالك الملوك الذي خلقھذه الدنیا الحقیرة الوضیعة والتي تعتبر من أصغر العوالم 

ھا وسّرھا حتى اآلن، بل ولم يطلع كبار وأضیق النشئات، رغم كل ذلك لم يتوصل عقل أي موجود إلى إدراك كنھ

المكتشفین في العالم بعد، على أسرار منظومتنا الشمسیة ھذه، وھي أصغر المنظومات وال تعد شیئا، قیاسا 

أفال يجب احترام وتعظیم ھذا العظیم الذي خلق ھذه العوالم وآالف اآلالف من العوالم الغیبیة .بباقي الشموس

!.بإيمائه؟

بالفطرة، احترام من يكون حاضرا، ولھذا ترى بأن اإلنسان إذا تحدث ال سمح اهللا عن شخص بسوء ويجب أيضا 

.في غیبته، ثم حضر في أثناء الحديث ذلك الشخص، أختار المتحدث حسب فطرته الصمت، وأبدى له االحترام

ممالك الوجود، بل إن كّل  ومن المعلوم أن اهللا تبارك وتعالى حاضر في كل مكان وتحت إشرافه تعالى تدار جمیع

.نفس تكون في حضرة الربوبیة، وكل علم يوجد ضمن محضره سبحانه وتعالى

فتذكري يا نفسي الخبیثة أي ظلم فظیع، وأي ذنب عظیم تقترفین إذا عصیت مثل ھذا العظیم في حضرته 

وتغوري في األرض لو  المقدسة وبواسطة القوى التي ھي نعمه الممنوحة لك؟ أال ينبغي أن تذوبي من الخجل

.كان لديك ذرة من الحیاة؟

فیا أيھا العزيز؛ كن ذاكرا لعظمة ربك، وتذكر نعمه وألطافه، وتذكر أنك في حضرته ـ وھو شاھد علیك ـ فدع :إذًا

التمرد علیه، وفي ھذه المعركة الكبرى تغلب على جنود الشیطان، وأجعل من مملكتك مملكه رحمانیة وحقانیة، 

ھا عسكر الحق تعالى محل جنود الشیطان، كي يوفقك اهللا تبارك وتعالى في مقام مجاھدة أخرى، وفي وأحلل فی

میدان معركة أكبر تنتظرنا وھي الجھاد مع النفس في العالم 

وأكرر التذكیر بأنه في جمیع .الباطن، وفي المقام الثاني للنفس، وھذا ما سنشیر إلیه الحقا إن شاء اهللا

فاطلب من الحق تعالى نفسه بتضرع .لق على نفسك اآلمال ألنه ال ينھض أحد يعمل غیر اهللا تعالىاألحوال ال تع

.إنه ولي التوفیق.وخشوع، كي يعینك في ھذه المجاھة لعلك تنتصر

وفیه عدة فصول أيضا :المقام الثاني

صراع جنود الرحمن مع جنود الشیطان الباطنیة النفسیة :فصل

نسانیة مملكة ومقاما آخر، وھي مملكتھا الباطنیة ونشأتھا الملكوتیة، وفیھا تكون جنود اعلم أن للنفس اإل

النفس أكثر وأھم مما في مملكة الظاھر، والصراع والنزاع فیھا بین الجنود الرحمانیة والشیطانیة أعظم والغلبة 

وإذا تغلب .وتظھر في عالم الُملك واالنتصار فیھا أشد وأھم، بل وأن كل ما في مملكة الظاھر قد تنزَّل من ھناك

وجھاد النفس في ھذا .أي من الجند الرحماني أو الشیطاني في تلك المملكة، يتغلب أيضا في ھذه المملكة

المقام مھم للغاية عند المشايخ العظام من أھل السلوك واألخالق، بل ويمكن اعتبار ھذا المقام منبع جمیع 

.الدركاتالسعادات والتعاسات، والدرجات و

فمن الممكن ال سمح اهللا أن تسفر ھزيمة الج .ويجب على اإلنسان االلتفات كثیرا إلى نفسه في ھذا الجھاد

نود الرحمانیة في تلك المملكة وتركھا خالیة للغاصبین والمحتلین من جنود الشیطان، عن الھالك الدائم لإلنسان 

له شفاعة الشافعین، وينظر إلیه أرحم الراحمین أيضا بعین بالصورة التي يستحیل معھا تالفي الخسارة وال تشم

.الغضب والسخط ـ نعوذ باهللا من ذلك ـ بل ويصبح شفعاؤه خصماءه، وويل لمن كان شفیعه خصمه

وتعقب معاداة أولیاء اهللا حیث تكون .ويعلم اهللا أي عذاب وظلمات وشدائد وتعاسات تلي ھذا الغضب اإللھي

زقوم واألفاعي والعقارب ال شيء أمام ھزيمة جنود الرحمان من ِقَبِل جنود الشیطان التي كل نیران جھنم وكل ال

تترتب علیھا 

والعیاذ باهللا من أن يصب على رؤوسنا نحن الضعفاء .عقوبات تفوق جمیع نیران جھنم والزقوم واألفاعي

سلوك، فإّن جمیع أشكال العذاب التي والمساكین ذلك العذاب الذي يخبر عنه الحكماء والعرفاء وأھل الرياضة وال
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تتصورونھا، يسیرة وسھلة في مقابلة، وجمیع النیران التي سمعتمبھا، جنة ورحمة في قباله وبالنسبة إلى ذلك 

.العذاب

إن وصف النار والجنة الوارد في كتاب اهللا وأحاديث األنبیاء واألولیاء، يتعلق غالبا بنار األعمال وجنتھا اللتین أعدتا 

وھناك إشارة خفیة أيضا إلى جنة األخالق ونارھا، وأھمیتھما أكبر، وأحیانا يشار أيضا .ألعمال الصالحة والسیئةل

إلى جنة اللقاء ونار الفراق، وھذه أھم من الجمیع، ولكنھا إشارات محجوبة عنا، ولھا أھلھا، وأنا وأنت لسنا من 

إذ يكون في .ولیكن لدينا إيمان بكل ما قاله اهللا تعالى وأولیاؤه .أھلھا، ولكن من األجدر بنا أن ال نكون منكرين لھا

ومن الممكن أن يكون اإلنكار في غیر محله، ولما رفض في غیر موقعه الصادرين عن .ھذا اإليمان اإلجمالي نفع لنا

ثال عند سماعك فم.وھذه الدنیا لیست ھي بعالم االلتفات لتلك األضرار.غیر علم وفھم، أضراٌر كبیرة جدا علینا

الحكیم الفالني أو العارف الفالني أو المرتاض الفالني، يقول شیئا ال يتل اءم وذوقك الخاص، فال تحكم علیه فورا 

.بالبطالن والوھم، فقد يكون لذلك القول أصل في الكتاب والسّنة ولكن عقلك لم يطلع علیه بعد

أنتم لم تعرفوھا، ثم من دون مراجعه دلیله تردونه، وبین فما الفرق بین أن يفتي فقیه بفتوى في باب الديات و

أن يقول شخص سالك إلى اهللا أو عارف باهللا، قوال بتعلق بالمعارف اإللھیة أو بأحوال الجنة والنار، وأنتم ودون 

مراجعة لدلیله ال تردونه فحسب، بل وتھینونه أو تتجرءون علیه؟ فمن الممكن لذلك الشخص وھو من أھل ذلك 

ادي وصاحب ذلك الفن أن يكون له دلیل من كتاب اهللا، أو من أحاديث األئمة ولكنك لم تطلع علیه بعد، ففي الو

أن ذلك ال يتالءم مع «ومعلوم أن االحتجاج بأسلوب .ھذه الحالة تكون قد رددت على اهللا ورسوله دون مبرر مقبول

وعلى .، فإن ھذا كله ال يشكل عذرا مقبوال»سمعت خالف ذلك من الخطباء«أو »لم يصل إلیه علمي«أو »ذوقي

.أي حال لنرجع إلي صلب الموضوع

.فم قالوه بشأن جنة األخالق والملكات، وجھنم األخالق والدركات، مصیبة ال يطبق العقل حتى سماعھا

 أرحم إذًا فیا أيھا العزيز؛ فكِّر، وأبحث عن العالج، وأعثر على سبیل نجاتك ووسیلة خالصك، وأستعن باهللا

الراحمین، واطلب من الذات المقدس، في اللیالي المظلمة، بتضرع وخضوع أن يعینك في ھذا الجھاد المقدس مع 

النفس، لكي تتغلب إن شاء اهللا، وتجعل مملكة وجودك رحمانیة، وتطرد منھا جنود الشیطان، وتسّلم الدار إلى 

لتي يھون جانبھا كّل ما سمعت عن وصف الجنة والحور صاحبھا حتى يفیض اهللا علیك السعادة والبھجة والرحمة ا

والقصور وتلك ھي السلطة اإللِّھیة العامة التي أخبر عنھا أولیاء اهللا من ھذه األمة الحنیفة، مما لم يطرق سمع 

.أحد ولم يخطر على قلب بشر

إشارة إلى بعض القوى الباطنیة :فصل

.ه وحكمته في عالم الغیب وباطن النفس، قوًى لھا منافع ال تحصىاعلم أن اهللا تبارك وتعالى قد خلق بید قدرت

، ولكل واحدة من ھذه »الوھمیة والغضبیة والشھوانیة«:وأن ما نبحثه ھنا ھو ما يتعلق بھذه القوى الثالث، وھي

لنا في بیان وال حاجة .القوى منافع كثیرة من أجل حفظ النوع والشخص وإعمار الدنیا واآلخرة كما ذكر ذلك العلماء

ذلك في ھذه اللحظة، وما يجب أن أنبه علیه في ھذا المقام ھو أن ھذه القوى الثالث ھي منبع جمیع الملكات 

وتفصیل ھذا اإلجمال ھو أن اإلنسان كما أن له في ھذه .الحسنة والسیئة، وأصل جمیع الصور الغیبة الملكوتیة

عالى على كمال الحسن والجمال والتركیب البديع، والتي تتحّیر الدنیا صورة ُملكیه دنیوية، خلقھا اهللا تبارك وت

أمامھا عقول جمیع الفالسفة والعظماء، لم يستطع علم معرفة األعضاء والتشريح حتى اآلن أن يتعرف على 

حقیقتھا بصورة صحیحة، وقد مّیزھا اهللا تعالى عن جمیع المخلوقات بحسن التقويم وجودة جمال المنظر، كذلك 

.ـ أي لإلنسان ـ صورة وھیئة وشكًال ملكوتیا غیبیًا، وھذه اصورة تابعة لملكات النفس والخلقة الباطنیة فإن له

وفي عالم ما بعد الموت ـ سواء في البرزخ أو القیامة ـ إذا كانت خلقه اإلنسان في الباطن والَمَلكة والسريرة 

وأما إذا لم تكن ملكاته ملكات إنسانیة، فصورته ـ في عالم .إنسانیة، تكون الصورة الملكوتیة له صورة إنسانیة أيضًا

فمثال إذا غلبت على باطنه ملكة .ما بعد الموت ـ تكون غیر إنسانیة أيضا، وھي تابعة لتلك السريرة والملكة

الشھوة والبھیمیة، وأصبح حكم مملكة الباطن حكم البھیمة، كانت صورة اإلنسان الملكوتیة على صورة إحدى 
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وإذا غلبت على باطنه وسريرته ملكة الغضب والسبعیة، وكان حكم مملكة .ئم التي تتالءم وذلك الُخُلقالبھا

وإذا أصبح الوھم .الباطن والسريرة حكمًا سبعیًا، كانت صورته الغیبة الملكوتیة صورة أحد السباع والبھائم

لخداع والتزوير والنمیمة والغیبة، تكون صور والشیطنة ھما الَمـَلكة، وأصبحت للباطن والسريرة ملكات شیطانیة كا

.ته الغیبة الملكوتیة على صورة أحد الشیاطین حسب ما يتناسب وتلك الصورة

ومن الممكن أحیانًا أن تتركب الصورة الملكوتیة من ملكتین أو عدة ملكات، وفي ھذه الحالة ال تكون على صورة 

ه الصورة بھیئتھا المرعبة المدھشة والسیئة المخیفة، لن يكون أي من الحیوانات، بل تتشكل له صورة غريبة، ھذ

.لھا مثیل في ھذا العالم

ينقل عن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وسلم أن بعض الناس يحشرون يوم القیامة على صورة تكون أسوأ من 

العالم الذي ال يمكن  صورة القردة، بل وقد تكون لشخص واحد عدة صور في ذلك العالم، ألن العالم ال يضاھي ھذا

.وھذا األمر يتطابق مع البرھان ويكون ثابتا في محله أيضًا.ألي شيء، أن يتقّبل أكثر من صورة واحدة له

واعلم أن المعیار لھذه الصورة المختلفة ـ والتي تعد صورة اإلنسان واحدة منھا، والباقي صور أشیاء أخرى ـ ھو 

ر مملكة البرزخ، واستیالء سلطان اآلرة، والذي أوله في البرزخ عند خروج وقت خروج الروح من ھذا الجسد، وظھو

الروح من الجسد، فبأية ملكة يخرج بھا اإلنسان من الدنیا، تتشكل على ضوئھا صورته األخروية، وتراه العین 

و علیھا ـ في الملكوتیة في البرزخ، وھو نفسه أيضا عندما يفتح عینه في برزخه، ينظر إلى نفسه بالصورة التي ھ

ذلك العالم ـ إذا كان لديه 

ولیس من المحتم أن تكون صورة اإلنسان في ذلك العالم على نفس تلك الصورة التي كان علیھا في .بصر

فیأتیه من .}َقاَل َربِّ ِلَم َحَشْرَتِني َأْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصیًرا{:يقول سبحانه وتعالى على لسان البعض.ھذه الدنیا

.٥}َقاَل َكَذِلَك َأَتْتَك آَياُتَنا َفَنِسیَتَھا َوَكَذِلَك اْلَیْوَم ُتنَسى{:الجواباهللا 

فیا أيھا المسكین؛ قد كانت لديك عین ُملكیة ظاھرة البصر، ولكنك في باطنك وَملكوتك كنت أعمى، وقد أدركت 

.بصیر ة الباطنیة التي ترى بھا آيات اهللانعم إنك كنت أعمى منذ البداية، ولم تكن لديك عین ال.ذلك ـ العمى ـ فعال

ولكن معیار عالم الملكوت والباطن .أيھا المسكین؛ أنت ذو قامة متناسقة وصورة جمیلة في التركیب الُملكي

يجب أن .علیك أن تحرز االستقامة الباطنیة كي تكون مستقیم القامة في يوم القیامة.يختلف عن المعايیر المادية

أنت تظن أن عالم الغیب والباطن ـ ...ا إنسانیة، كي تكون صورتك في عالم البرزخ صورة إنسانیةتكون روحك روح

إن ...وھو عالم كشف السرائر وظھور الملكات ـ مثل عالم الظاھر والدنیا، حیث يمكن أن يقع الخطأ وااللتباس

علت بألسنة ملكوتیة، بل عینیك وأذنیك ويديك ورجلیك وسائر أعضاء جسدك، جمیعھا، ستشھد علیك بما ف

.وبعضھا بصور ملكوتیة

أيھا العزيز؛ أفتح سمع قلبك، وشّد حزام الھّمة على وسطك، وأرحم حال مسكنتك، لعلك تستطیع أن تجعل 

من نفسك إنسانًا، وأن تخرج من ھذا العالم في صورة إنسان، لتكون عندھا من أھل الفالح والسعادة وحذاري من 

وثمرة .فھذا كله ھو نتیجة أدّلة فلسفیة توّصل إلیھا الحكماء العظام.قوم ھو موعظة وخطابةأن تتصور أن كل م ت

.كشف، أنكشف ألصحاب الرياضات، وحصیلة أخبار مأثورة إخبار عن الصادقین والمعصومین علیھم السالم

.وال نتوخَّى في ھذه األوراق عرض البراھین واألحاديث بصورة مشروحة ومفصلة

ي بیان لجم األنبیاء لطبیعة اإلنسان ف:فصل

اعلم أن الوھم والغضب والشھوة يمكن أن تكون من الجنود الرحمانیة، وتؤدي إلى سعادة اإلنسان وتوفیقه إذا 

ومن الممكن أن تكون من الجنود الشیطانیة إذا تركتھا وشأنھا، وأطلقت .سّلمتھا للعقل السلیم ولألنبیاء العظام

.الغضب والشھوة:كم في القوتین األخريینالعنان للوھم لیتح

وأيضًا لك يعد خافیًا أن أيًا من األنبیاء العظام علیھم السالم لم يكبتوا الشھوة والغضب والوھم بصورة مطلقة، 

بأن الشھوة يمكن أن ُتقتل بصورة عامة، وأن ُيخمد أوار الغضب بصورة كام لة، .ولم يقل حتى اآلن أي داع إلى اهللا

.١٢٦ـ  ١٢٥سورة طه آية  ٥
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يجب السیطرة علیھا حتى تؤدي واجبھا في ظل میزان العقل والدستور اِإللھي ألن :ترك تدبیر الوھم بل قالواوأن ي

فمثال النفس .كل واحدة من ھذه القوى تريد أن تنجز عملھا وتنال غايتھا ولو استلزم ذلك الفساد والفوضى

أن تحقق ھدفھا ومقصودھا، ولو كان ذلك يتم البھیمیة المنغمسة في الشھوة الجامحة التي ُمّزقت عنانھا تريد 

والنفس الغضوب، تريد أن تنجز ما تريد حتى ولو استلزم ذلك ).والعیاذ باهللا(بواسطة الزنا بالمحصنات وفي الكعبة 

والنفس ذات الوھم الشیطاني تريد أن تؤدي عملھا حتى ولو استلزم ذلك الفساد في .قتل األنبیاء واألولیاء

.العالم بعضه على بعضاألرض، وقلب 

لقد جاء األنبیاء علیھم السالم، وأتوا بقوانین، وُأنزلت علیھم الكتب السماوية، من أجل الحیلولة دون االنفالت 

واإلفراط في الطبائع، ومن أجل إخضاع النفس اإلنسانیة لقانون العقل والشرع وترويضھا وتأديبھا حتى ال يخرج 

.تعاملھا ن حدود العقل والشرع

إذًا؛ فكل نفس كیَّفت ملكاتھا وفق القوانین اإللھیة والمعايیر العقلیة، تكون سعیدة ومن أھل النجاة، وإالَّ 

فلیستعذ اإلنسان باهللا من ذلك الشقاء وسوء التوفیق وتلك الظلمات والشدائد المقبلة التي منھا تلك الصور 

القیامة وجھنم، والتي نتجت عن الملكات واألخالق المرعبة والمذھلة المصاحبة لإلنسان في البرزخ والقبر و

.الفاسدة التي الزمته في الدنیا

في بیان السیطرة على الخیال :فصل

والمقامات األخرى والذي يمكن أن يكون أساس )جھاد النفس(اعلم أن الشرط األول للمجاھد في ھذا المقام 

ألن ھذا الخیال طائر متحّلق يستقّر في كل آن على  التغّلب على الشیطان وجنوده، ھو إمساك طائر الخیال،

وأنه من إحدى وسائل الشیطان التي جعل اإلنسان بواسطتـھا مسكینًا عاجزًا .غصن ويجلب الكثیر من الشقاء

.ودفع به نحو الشقاء

ه أن وعلى اإلنسان المجاھد الذي نھض إلصالح نفسه، وأراد أن يص ّفي باطنه ويفرغه من جنود إبلیس، علی

يمسك بزمام خیاله وأن ال يسمح له بأن يطیر حیثما شاء، وعلیه أن يمنع من التحلیق في الخیاالت الفاسدة 

وھذا األمر ولو أنه قد يبدو في البداية .والباطلة، والمعاصي والشیطنة، وأن يوجه خیاله دائما نحو األمور الشريفة

ه أمر عظیم، ولكنه يصبح يسیرًا بعد شيء من المراقبة صعبا بعض الشيء، ويصوره الشیطان وجنوده لنا وكأن

.والحذر

فمتى ما أراد أن يتوجَّه .إن من الممكن لك ـ من باب التجربة ـ أن تسیطر على جزء من خیالك، وتنتبه له جیدا

تیجة فإذا رأيت أنك حصلت على ن.إلى أمر وضیع، اصرفه نحو أمور أخرى كالمباحات أو األمور الراجحة الشريفة

فاشكر اهللا تعالى على ھذا التوفیق، وتابع سعیك، لعل ربك يفتح لك برحمته الطريق أمامك للملكوت وتھتدي إلى 

.صراط اإلنسانیة المستقیم، ويسھل مھمة السلوك إلیه سبحانه وتعالى

يد أن يوطن وانتبه إلى أن الخیاالت الفاسدة القبیحة واتصورات الباطلة ھي من إلقاءات الشیطان، الذي ير

فعلیك أّيھا المجاھد ضد الشیطان وجنوده وأنت تريد أن تجعل من صفحة نفسك مملكة .جنوده في مملكة باطنك

إلھیة رحمانیة، علیك أن تحذر كید ھذا اللعین، وأن تبعد عنك ھذه األوھام المخالفة لرضا اهللا تعالى، حتى تنتزع ـ 

فھذا المتراس بمنزلة .الشیطان وجنوده في ھذه المعركة الداخلیة إن شاء اهللا ـ ھذا المتراس المھم جدا من يد

.الحد الفاصل، فإذا تغلبت وانتصرت فتأمل خیرا

.استعن باهللا تبارك وتعالى في كل آن ولحظة، وأستغث بحضرة معبودك، واطلب منه بعجز وإلحاح...أيھا العزيز

:قائال

.زال طمع بأنبیائك وأولیائك العظامإن الشیطان عدو عظیم، كان له وال ي...اللھم

فأعني وأنا عبدك الضعیف المبتلى باألوھام الباطلة والخیاالت والخرافات العاطلة، كي أستطیع أن ...اللھم

.أجابه ھذا العدو القوي
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وساعدني في ساحة المعركة مع ھذا العد والقوي الذي يھدد سعادتي وإنسانیتي، لكي أستطیع أن ...اللھم

.جنوده من المملكة العائدة لك، وأقطع يد ھذا الغاضب من البیت المختص بك أطرد

في الموازنة :فصل

فالموازنة ھي .»الموازنة«ومن األمور التي تعین اإلنسان في ھذا السلوك، والتي يجب علیه االنتباه لھا ھي 

ة والملكات الرذيلة التي تنشأ عن أن يقارن اإلنسان العاقل بین منافع ومضاّر كل واحدة من األخالق الفاسد

الشھوة والغضب والوھم عندما تكون طلیقة وتحت تصرف الشیطان وبین منافع ومضار كل واحدة من األخالق 

الحسنة والفضائل النفسیة والملكات الفاضلة والتي ھي ولیدة تلك القوى الثالث عندما تكون تحت تصرف العقل 

!.صح اإلقدام ويحسن العمل؟والشرع، لیرى على أي واحدة منھا ي

فمثال، إن النفس ذات الشھوة المطلقة العنان المتعمقة فیھا وأصبحت ملكة ثابتة لھا، وتولدت منھا ملكات 

كثیرة في أزمنة متطاولة، ھذه النفس ال تتورع عن أي فجور تصل يدھا إلیه، وال عرض عن أي مال يأتیھا، ومن أي 

.غبتھا وھواھا ـ مھما كان ـ ولو أستلزم ذلك أي أمر فاسد وحرامطريق كان، وترتكب كل ما يوافق ر

وآثار الغضب الذي أصبح ملكة للنفس، وتولدت منه ملكات ورذائل أخرى، ھي أنه يظلم بالقھر والغلبة كل ما 

تصل إلیه يده، ويفعل ما يقدر علیه ضد كل 

مضرات وما ال يالئمه، بأية وسیلة مھما شخص يبدي أدنى مقاومة، ويثیر الحرب بأقل معارضة له، ويبعد ال

فھذا ھي العوائد على صاحب الواھمة الشیطانیة الذي ترسخت .كانت، ولو أدى ذلك إلى وقوع الفساد في العالم

فیه ھذه الملكة، فھو ينفذ عمل الغضب والشھوة بأية شیطنة وخدعة كانت، ويسیطر على عباد اهللا بأية خطة 

.ائلة ما، بإبادة مدينة أو بالد ماباطلة تتم، سواء بتحطیم ع

ولكن عندما تفكرون بصورة صحیحة، وتالحظون .ھذه ھي آثار تلك القوى عندما تكون تحت تصرف الشیطان

أحوال ھؤالء األشخاص، تجدون أن أيَّ ـ شخص مھما كان قويًا، ومھما حقق من آماله ـ وآمانیه ـ فإنه ـ رغم ذلك ـ 

أللف من آماله، بل إن تحقق اآلمال ووصول أي شخص إلى أمانیه، أمر مستحیل ال يحصل حتى على واحد من ا

كما أن میولنا وأمنیاتنا أيضا ال .وأن مواده تتمرد على اإلدارة»دار التزاحم«في ھذا العالم، فإن ھذا العالم ھو 

نة كاملة ـ بفرض المحال ـ فمثال إن القوة الشھوية في اإلنسان، ھي في صورة لو كانت بیده نساء مدي.يحّدھا حّد

لتوجه إلى نساء مدينة أخرى أيضًا، وإذا أصبحت بالد بأكملھا من نصیبه لتوجه إلى بالد أخرى، وعلى الدوام تجده 

يطلب ما ال يملك، رغم أن ذلك من فرض المحال وأنه مجّرد خیال، ومع ھذا يبقى مرجل الشھوة مشتعال، وأن 

وھكذا بالنسبة إلى القوة الغضبیة فإنھا قد خلقت في اإلنسان في صورة يملك .اإلنسان لم يصل بعد إلى أمنیته

الرقاب بشكل مطلق في مملكة ما، لذھب إلى مملكة أخرى لم يسیطر علیھا بعد، بل إن كّل ما يحصل علیه 

ین، وعلى كل منكر ـ لھذه الحقیقة ـ أن يراجع حاله وحال أھل ھذا العالم، كالسالط.تتزايد فیه ھذ القوة

.والمتمولین، وأصحاب القوة والجاه، وحینذاك سیصدق كالمنا ھذا

وھذه فطرة أثبتھا المشايخ العظام .إذًا، فاإلنسان ھو ـ على الدوام عاشق ـ لما ال يملك ولما لیس في يده

ه میرزا محمد علي شا«وحكماء اإلسالم الكبار خصوصا أستاذنا وشیخنا في المعارف اإللھیة سماحة الكامل 

.روحي له الفداء، وأثبتوا بھا الكثیر من المعارف اإللھیة وھي ال ترتبط بموضوعنا المبحوث عنه»آبادي

وعلى أي حال؛ فلو وصل اإلنسان إلى أھدافه، فكم يدوم تمتعه واستفادته 

منھا؟ وإلى متى تبقى قوى شبابه؟ 

وتتعطل الحاسة الذائقة، وتتعطل العین  عندما ينقضي ربیع العمر، ويحل خريفه، تذھب القوة من األعضاء،

وتھجم األمراض المختلفة، .واألذن وحاسة اللمس وباقي الحواس، وتصبح اللذات ـ عموما ـ ناقصة أو تفني نھائیا

وال يبقى لإلنسان، شيء .فال تستطیع أجھزة الھضم والجذب والدفع والتنفس أن تؤدي عملھا بشكل صحیح

.القلب المملوء باأللم والحسرة والندمسوى أنات التأوه الباردة و
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إذًا؛ فمّدة استفادة اإلنسان من تلك القوى الجسمانیة ال تتجاوز الثالثین أو األربعین عاما بالنسبة إلى أقوياء 

البنیة واألصحاء السالمین وھي فترة ما بعد فھم اإلنسان وتمییزه الحسن من القبیح إلى زمن تعطیل القوى أو 

.ا يصح إذا لم يصطدم باألمراض والمشاكل األخرى التي نراھا يومیا ونحن عنھا غافلوننقصانھا، وھذ

أفترض لكم عمرا ھو مائة وخمسون عاما، )وھذا أيضا لیس له واقع(وأفترض لكم بصورة عاجلة، فرضیة خیالیة 

رغوب فیه، وال يحدث مع توافر جمیع أسباب الشھوة والغضب والشیطنه، وأفترض بأنه ال يعترضكم أي شيء غیر م

أي شيء يخالف ھد فكم ومع ھذه الفرضیة، ماذا ستكون عاقبتكم بعد انقضاء ھذه المدة القصیرة والتي تمر مر 

ألجل !ألجل يوم عجزكم ويوم فقركم ووحدتكم؟!الرياح؟ فماذا ادخرتم من تلك اللذات ألجلحیاتكم الدائمیه؟

ھل ادخرتم سوى األعمال القبیحة المنكرة، والتي !وأولیائه وأنبیائه؟ برزخكم وقیامتكم، ألجل لقاءكم بمالئكة اهللا

ستقدم لكم صورھا في البرزخ والقیامة، وھي الصور التي ال يعلم حقیقتھا إال اهللا تبارك وتعالى؟ 

إن جمیع نیران جھنم، وعذاب القبر والقیامة وغیرھا مما سمعت، ھي جھنم أعمالك التي تراھا ھناك كما 

..٦}...َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا...{:عالىيقول ت

لقد أكلت ما الیتیم وتلذذت بذلك ولكن اهللا وحده يعلم ما ھي صورة ھذا 

العمل في ذلك العالم والتي ستراھا في جھنم، وما ھي نتیجة اللذة التي ستكون نصیبك ھناك؟ اهللا يعلم أي 

ناس وظلمك لھم في ذلك العالم؟ ستفھم أي عذاب قد أعددت عذاب شديد ينتظرك بسبب تعاملك السيء مع ال

لنفسك بنفسك، عندما اغتبت؟ فإّن الصورة الملكوتیة لھذا العمل قد أعدت لك وسترد علیك وتحشر معھا، 

وستذوق عذابھا، وھذه ھي جھنم األعمال وھي يسیرة وسھلة وباردة ومالئمة للعاصین، وأما الذين زرعوا في 

لفاسدة والرذيلة السیئة الباطلة كالطمع والحرص والجدال والشره وجب المال والجاه والدنیا نفوسھم الملكة ا

وباقي الملكات، فلھم جھنم ال يمكن تصورھا، ألن تصور تلك ال يمكن أن تخطر قلبي وقلبك، بل تظھر النار من 

وايات الموثقة أن ھناك في باطن النفس ذاتھا، وأھل جھنم أنفسھم يفرون رعبا من عذاب أولئك، وفي بعض الر

، وقد شكا الوادي إلى اهللا تعالى من شدة الحرارة وطلب منه سبحانه أن »سقر«جھنم واديا للمتكبرين يقال له 

.٧يأذن له بالتنفس، وبعد أن أذن له تنفس، فأحرق سقر، جھنم

ان كالحسد الذي ورد في وأحیانًا صبح ھذه الملكات سببا في أن يخلد اإلنسان في جھنم ألنھا تسلبه اإليم

وكحب .٨»إنَّ الَحَسَد َيْأُكُل اإليَماَن َكَما َتْأُكَل النَّاُر الَحَطَب«:قال:رواياتنا الصحیحة عن أبي عبداهللا علیه السالم

الدنیا والجاه والمال الذي ورد في الروايات الصحیحة أنھا أكثر إھالكا لدين المؤمن من ذئبین أطلقا على قطیع بال 

َما ِذْئَباَن َضاِرَياِن ِفي َغَنٍم «عن أبي عبداهللا علیه السالم ...اع، فوقف أحدھما في أول القطیع والثاني في آخرهر

.٩»ِديِن الُمْسِلِمَقْد َفاَرَقَھا ْرَعاُؤَھا َأَحَدُھَما ِفي أوِِّلَھا َواآلَخُر ِفي آِخِرَھا بأْفَسَد ِفیھا ِمْن ُحبِّ الَماِل والشََّرِف ِفي 

نسأل اهللا أن ال تؤول عاقب ة المعاصي إلى الملكات واألخالق الظلمانیة القبیحة، والتي تؤول إلى فقدان 

اإليمان وموت اإلنسان كافرا، ألن جھنم الكافر وجھنم العقائد الباطلة أشّد بدرجات، وأكثر إحراقا وظلمة من ذينیك 

).الملكات الفاسدة جھنم األعمال، وجھنم(الجھنمین اللذين مرَّ ذكرھما 

لقد ثبت في العلوم العالیة أن درجات الشّدة غیر محدودة، فمھما تتصور أنت ومھما تتصور العقول ...أيھا العزيز

بأسرھا شّدة العذاب، فوجود عذاب أشّد، أمر ممكن أيضًا وإذا لم تر برھان الحكماء، ولم تصدق كشف أھل الرياضة 

صّدق األنبیاء صلوات اهللا علیھم، وتقر بصحة األخبار الواردة في الكتب المعتبرة النفسیة فأنت بحمد اهللا مؤمن ت

.التي يقبلھا جمیع علماء اإلمامیة، وتقّر بصحة األدعیة والمناجاة الواردة عن األئمة المعصومین سالم اهللا علیھم

الساجدين علیھالسالم في دعاء فعندما ترى مناجاة مولى المتقین أمیر المؤمنین سالم اهللا علیه، ومناجاة سید 

قف عندھا قلیال وتأّمل في مضمونھا، وفكر قلیال في محتواھا، وتمعن قلیال في فقراتھا، ...أبي حمزة الثمالي

.٤٩سورة الكھف، آية  ٦
ل شدة حّره فسأله أن يأذن له أن عن أبي عبداهللا علیه السالم أن في جھنم لواديًا للمتكبرين يقال له سقر، شكا إلى اهللا عز وج ٧

.١٠أصول الكافي ـ المجلد الثاني ـ باب الكبر ـ ح .يتنفس فتنفس فأحرق جھنم
.٢أصول الكافي ـ المجلد الثاني ـ كتاب اإليمان والكفر ـ باب الحسد ـ ح  ٨
.٢ـ ح أصول الكافي ـ المجلد الثاني ـ كتاب اإليمان والكفر ـ باب حب الدنیا والحرص علیھا ٩
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لیس لدي ولديك حال سید .ولیس ضروريا أن تقرأ دعاء طويال دفعة واحدة وبسرعة من دون تفكر في معانیه

األدعیة المفضلة بشوق وإقبال، فاقرأ في كل لیلة ربع ذلك أو ثلثه وفكر في الساجدين علیه السالم كي تقرأ تلك 

فقراته، لعلك تصبح صاحب شوق وإقبال وتوجه، وفوق ذلك كله فكر قلیال في القرآن، وأنظر أي عذاب به بحیث أن 

أنظر .موت ھناكأھل جھنم يطلبون من الملك الموّكل بجھنم أن ينتزع منھم أرواحھم، ولكن ھیھات إذ ال مجال لل

.١٠}َياَحْسَرَتا َعَلى َما َفرَّْطُت ِفي َجْنِب اللَِّه َوِإْن ُكْنُت َلِمَن السَّاِخِريَن...{:إلى قوله تعالى

فأية حسرة ھذه التي يذكرھا اهللا تعالى بتلك الشدة وبھذا التعبیر؟ تدّبر في ھذه اآلية القرآنیة الشريفة وال 

.تمّر علیھا دون تأمل

ى َوَما َيْوَم َتَرْوَنَھا َتْذَھُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَھا َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَر{ر أيضا آية وتدّب

.١١}ُھْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّه َشِديٌد

أي عذاب ھذا ...وال بممازح ألحد، أنظر ما يقولالقرآن ـ أستغفر اهللا ـ لیس بكتاب قصة، !حقا فكر يا عزيزي

الذي يصفه اهللا تبارك وتعالى وھو العظیم الذي ال حد وال حصر لعظمته وال انتھاء لعزته وسلطانه، يصفه بأنه شديد 

.اهللا يعلم، ألن عقلي وعقلك وعقول جمیع البشر عاجزة عن تصوره!فماذا وكیف سیكون ھذا العذاب؟...وعظیم

عت أخبار أھل بیت العصمة والطھارة وآثارھم، وتأملت فیھا، لفھمت أن قضیة عذاب ذلك العالم، ھي غیر ولو راج

.أنواع العذاب التي فّكرت فیھا، وقیاس عذاب ذلك العالم بعذاب ھذا العالم، قیاس باطل وخاطئ

وعظمة المصیبة، مع أن  وھنا أنقل لك حديثًا شريفا عن الشیخ الجلیل صدوق الطائفة، لي تعرف ماھیة األمر

وعلیك أن تعلم أوًال أن الشیخ الصدوق الذي ُينقل .ھذا الحديث يتعلق بجھنم األعمال وھي أبرد من جمیع النیران

وھذا الرجل العظیم .عنه الحديث، ھو الشخص الذي يتصاغر أمامه جمیع العلماء األعالم، إذ يعرفونه بجاللة القدر

ر علیه السالم، وھو الذي حظي بألطاف اإلمام المھدي علیه السالم وعجل اهللا تعالى ھو المولود بدعاء إمام العص

فرجه الشريف وإني أروي الحديث بطرق متعددة عن كبار علماء اإلمامیة ـ رضوان اهللا علیھم ـ بإسناد متصلة 

إذًا فعلیك االھتمام .، جمیعھم من كبار األصحاب وثقاتھم»ره«بالشیخ الصدوق، والمشايخ ما بیننا وبین الصدوق 

.بھذا الحديث إن كنت من أھل اإليمان

َبْیَنا َرُسوُل اِهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم ذاَت :روى الصدوق، بإسناده عن موالنا الصادق علیه السالم، قال

يا َجْبراِئیُل َما :وُل اِهللا صلى اهللا علیه وآله وسلمَيْوٍم َقاِعدًا ِإْذ َأَتاُه َجْبرائیُل َوُھَو َكئیٌب َحزيٌن ُمَتَغ يُِّر اللَّوِن فقاَل َرُس

َفقال َرُسوُل اِهللا صلى .يا ُمَحمَّد َفَكْیَف ال أُكوُن َكَذِلَك وِإنَّما ُوِضَعْت َمنافیُخ َجَھنََّم الَیْوَم«:لي َأَراَك كِئْیبًا َحِزينًا؟ فقال

إنَّ اَهللا َتَعالى َأَمَر بالنَّاِر فُأْوِقَد َعَلْیَھا َأْلَف عاٍم َحتَّى :ْبراِئیل؟ فقالَوَما َمَنافیُخ َجَھنََّم َيا َج:اهللا علیه وآله وسلم

َف عاٍم َحتَّى اسوّدت وھي َسوداُء اْحَمرَّْت، ُثمَّ َأَمَر ِبَھا َفُأْوِقَد َعَلْیَھا َأْلَف عاٍم َحتَّى اْبَیضَّْت ُثمَّ َأَمَر ِبَھا َفُأْوِقَد َعَلْیَھا َأْل

ْن َحرَِّھا َوَلْو َأنِّ َمٌة َفَلْو أنَّ َحْلَقًه ِمَن السِّْلِسَلِة التي ُطوُلھا َسْبُعوَن ِذراعًا ُوِضَعْت َعَلى الدُّْنَیا، َلَذاَبْت الدُّْنَیا ُمُمظِل

َفَبَكى َرُسوُل اِهللا صّلى اهللا علیه وآله  :َقاَل.َقْطرًة ِمَن الزَُّقوِم َوالّضريِع َقَطَرْت ِفي َشَراِب َأْھِل الدُّْنِیاَ َماُتوا ِمْن َنْتِنَھا

ِإنِّي أِمْنُتُكَما ِمْن َأْن َتْذِنَبا َذْنبَا :إنَّ َربَُّكَما َيْقَرُأُكَما السَّالَم َوَيُقوُل.وسلم َوَبكى ِجْبرائیل َفَبَعَث اُهللا ِإَلْیُھَما َمَلكًا

.١٢»ُأَعذِّبُكَما َعَلْیِه

الحديث الشريف كثیرة، ووجود جھنم والعذاب األلیم من ضروريات جمیع األديان ومن إن أمثال ھذا ...أيھا العزيز

ففكِّر وتدبره بدقة في .البراھین الواضحة، وقد رأى نماذج لھا في ھذا العالم، أصحاب المكاشفة وأرباب القلوب

ري، كمن أصابه مضمون ھذا الحديث القاصم للظھر، فإذا احتملت صحته، أال ينبغي لك أن تھیم في الصحا

أنزلت علینا مثل رسول اهللا صلى اهللا !ماذا حدث لنا لكي نبقى إلى ھذا الحّد في نوم الغفلة والجھالة؟!.المّس؟

علیه وآله وسلم وجبرائي ل مالئكة أعطتنا األمان من عذاب اهللا، في حین أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله 

آخر أعمارھم من خوف اهللا، لم يكن لھم نوم وال طعام؟ علي بن الحسین  وسلم وأولیاء اهللا، لم يقر لھم قرار إلى

.٥٦سورة الزمر، آية  ١٠
.٢:سورة الحج، آية ١١
.١٠٣٢ـ ص  ٦ـ فصل ـ  ١٥ـ الباب ـ  ٤علم الیقین ـ فیض الكاشاني ـ المقصد ـ  ١٢



١٣

وھو إمام معصوم، يقطع القلوب بنحیبه وتضرعه ومناجاته وعجزه وبكائه، فماذا دھانا وصرنا ال نستحي أبدا فنھتك 

سكرات الموت، في محضر الربوبیة كل ھذه المحرمات والنوامیس اإللھیة؟ فويل لنا من غفلتنا، وويل لنا من شدة 

.وويل لحالنا في البرزخ وشدائده، وفي القیامة وظلماتھا ويا ويل لحالنا في جھنم وعذابھا وعقابھا

في معالجة المفاسد األخالقیة:فصل

أيھا العزيز؛ انھض من نومك، وتنبه من غفلتك، واشدد حیازيم الھمة، واغتنم الفرصة ما دام ھناك مجال، وما 

وما دامت قواك تحت تصرفك، وشبابك موجودًا، ولم تتغلب علیك ـ بعد ـ األخالق الفاسدة، ولم  دام في العمر بقیة،

:تتأّصل فیك الملكات الرذيلة، فابحث عن العالج، أعثر على الدواء إلزالة تلك األخالق الفاسدة

....القبیحة، وتلّمس سبیًال إلطفاء نائرة الشھوة والغضب

سد األخالقیة، ھو ما ذكره علماء األخالق وأھل السلوك، وھو أن تأخذ كّل واحدة وأفضل عالج لدفع ھذه المفا

من الملكات القبیحة التي تراھا في نفسك، وتنھض بعزم على مخالفة النفس إلى أمد، وتعمل عكس ما ترجوه 

.وتطلبه منك تلك الملكة الرذيلة

الجھاد، وال شك في أن ھذا الخلق القبیح،  وعلى أّي حال؛ أطلب التوفیق من اهللا تعالى إلعانتك في ھذا

.سیزول بعد فترة وجیزة، ويفّر الشیطان وجنوده من ھذا الخندق، وتحّل محلھم الجنود الرحمانیة

فمثًال من األخالق الذمیمة التي تسبب ھالك اإلنسان، وتوجب ضغطه القبر، وتعّذب اإلنسان في كال الدارين، 

ران أو الزمالء في العمل أو أھل السوق والمحلة، وھو ولید الغضب والشھوة، فإذا سوء الخلق مع أھل الدار والجی

كان اإلنسان المجاھد يفكر في السمو والترفع، ع لیه ـ عندما يعترضه أمر غیر مرغوب فیه حیث تتوھج فیه نار 

وأن يتذكر سوء الغضب لتحرق الباطن، وتدعوه إلى الفحش والسيء من القول ـ علیه أن يعمل بخالف النفس، 

.عاقبة ھذا الخلق القبیحة، ويبدي بالمقابل مرونة، ويلعن الشیطان في الباطن ويستعیذ باهللا منه

إني أتعھد لك بأنك لو قمت بذلك السلوك، وكّررته عّدة مّرات، فإن الخلق السيء سیتغیر كلیًا، وسیحّل الخلق 

س، فمن الممكن أن يبیدك في ھذا العالم نفسه، الحسن في عالمك الباطن، ولكنك إذا عملت وفق ھوى النف

وأعوذ باهللا تعالى من الغضب الذي يھلك اإلنسان في آن واحد في كال الدارين فقد يؤدي ذلك الغضب ـ ال سمح 

كما رأينا أن بعض .ومن الممكن أن يتجرأ اإلنسان في حالة الغضب على النوامیس اِإللھیة.اهللا ـ إلى قتل النفس

إن السفینة التي تتعرض ألمواج البحر العاتیة وھي «وقد قال الحكماء .صبحوا من جراء الغضب مرتّدينالناس قد أ

.»بدون قبطان، لھي أقب إلى النجاة من اإلنسان وھو في حالة الغضب

ة أو إذا كنت ـ ال سمح اهللا ـ من أھل الجدل والمراء في المناقشات العلمیة كما علیه بعض طالب العلوم الدينی

نحن الطلبة، المبتلین بھذه السريرة القبیحة، فاعمل فترة بخالف النفس، فإذا دخلت في نقاش مع أحد األشخاص 

في مجلس ما، ورأيت أنه يقول الحق فاعترف بخطأك وصّدق قول المقابل، والمأمول أن تزول ھذه الرذيلة في زمن 

.قصیر

ومدعي المكاشفة، حیث  ونعوذ باهللا من أن ينطبق علینا قول بعض أھل العلم

لقد انكشف في خالل إحدى المكاشفات أنَّ تخاصم أھل النار الذي يخبر عنه اهللا تعالى في القرآن، «:يقول

.»ھو الجدل الذي يدور بین أھل العلم وبین أھل الحديث

.واإلنسان إذا احتمل صحة ھذا األمر فعلیه أن يسعى كثیرًا من أجل إزالة ھذه الخصلة

َخَرَج َعَلْیَنا َرُسوُل اِهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم َيْومًا َوَنْحُن َنَتَمارى «:َعْن ِعدٍَّة ِمَن اَألْصَحاِب َأنَُّھْم َقاُلوا ُرِوَى

َذُروا الِمَراَء .ُكم ِبَھذاِفي َشْيٍء ِمْن َأْمِر الّدين َفَغَضَب َغَضبًا َشِديدًا َلْم َيغَضب ِمْثَلُه، ُثمَّ قاَل إنَّما َھَلَك َمْن َكَاَن َقْبَل

ِري ال َأْشَفُع َلُه َيْوَم الِقَیاَمِة، َفِإنَّ الُمْؤِمَن ال ُيَماِري، َذُروا الِمَراَء َفِإنَّ الُمَماِرَي َقْد َتمَّْت َخَساَرُتُة، َذُروا الِمَراء َفإنَّ الُمَما

ِة ِفي ِرياِضَھا َوَأْوَسِطَھا َوأعالھا ِلَمْن َتَرَك الِمَراَء وُھَو َصاِدٌق َذُروا الِمَراَء َذُروا الِمراَء َفِإنِّي َزعیٌم بَثالِث َأْبَیاٍت ِفي الَجنَّ

.١٣»َفَأنَّ َأوََّل َما َنَھاِني َعْنُه َرّبي َبْعَد ِعَباَدِة اَألْوَثاِن الِمَراُء

.١٣٩ـ  ١٣٨بحار األنوار ـ المجلد الثاني ص  ١٣



١٤

.١٤»َراَء َوإْن َكاَن ُمِحّقًاَال َيْسَتْكِمُل َعْبٌد َحِقَیَقة اِإليَماَن َحتَّى َيَدَع الِم:وعنه أيضا«

فما أقبح أن يحرم اإلنسان شفاعة الرسول األكرم صلى اهللا علیه وآله وسلم .واألحاديث في ھذا الباب كثیرة

وما أقبح أن تتحول مذاكرة العلم ـ وھي أفضل العبادات والطاعات !بواسطة مغالبة جزئیة لیس فیھا أي ثمر وال أثر

!.ة ـ إلى أعظم المعاصي وتلو مرتبة عبادة األوثان بفعل الجدل والمراءإذا كانت بنیَّة صحیح

وعلى أي حال؛ ينبغي لإلنسان أن يأخذ بنظر االعتبار حد كل واحد من األخالق القبیحة الفاسدة، ويخرجھا من 

إلى مشقة وعندنا يخرج الغاصب، يأتي صاحب الدار نفسه، فال يحتاج ـ حینذاك ـ .مملكة روحه بمخالفة النفس

.أخرى أو إلى طلب العود منه إلى الدار

وعندنا يكتمل جھاد النفس في ھذا المقام، ويتوفق اإلنسان إلى إخراج جنود إبلیس من ھذه المملكة، وتصبح 

مسكنًا لمالئكة اهللا ومعبدا لعبادة الصالحین، فحینذاك يصبح السلوك إلى اهللا يسیرا، ويتضح طريق اإلنسانیة 

تفتح أمام اإلنسان أبواب البركان والجنات، وتغلق أمامه أبواب جھنم المستقیم، و

والدركات، وينظر اهللا تبارك وتعالى إلیه بعین اللطف والرحمة، وينخرط في سلك أھل اإليمان، ويصبح من أھل 

يأخذ اهللا السعادة وأصحاب الیمین، ويفتح له طريقا إلى باب المعارف اإللھیة ـ وھي غاية خلق الجن واألنس ـ و

.تعالى بیده في ھذا الطريق المحفوف المخاطر

ونذكِّر أيضًا بمكائد الشیطان في ھذا وقد كنا نريد أن نشیر إلى المقام الثالث للنفس وكیفیة المجاھدة فیه 

خاصة في  المقام، ولكننا لم نر المقام مناسبا لذلك، فصرفنا النظر، وأسأل اهللا تعالى التوفیق والتأيید لكتابة رسالة

.ھذا الباب

الرِّياء:الَحديث الَثاني

: ْبن َخِلیَفَة قاَلبالسََّنْد الُمتَِّصِل ِإلى ُمحمَّد ِبْن َيْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن ِإْبراھیَم، َعْن أبیِه، َعْن َأِبي الَمْغرا، َعْن َيِزيَد

َمْن َعِمَل ِللنَّاِس َكاَن َثَواُبُه َعَلى النَّاِس َوَمْن َعِمَل ِهللا َكاَن َثَواُبُه ُكلُّ رياء ِشرٌك، ِإنَُّه «:قال َأُبو َعْبِداِهللا علیه السالم

.١٥»َعَلى اِهللا

:الشرح

اعلم أن الرياء ھو عبارة عن إظھار وإبراز شيء من األعمال الصالحة أو الصفات الحمیدة أو العقائد الحقة 

م واالشتھار بینھم بالصالح واالستقامة واألمانة والتدين، من الصحیحة، للناس ألجل الحصول على منزلة في قلوبھ

.وھذا األمر يتحقق في عدة مقامات.دون أن تكون ھناك نیة إلھیة صحیحة

:وله درجتان:المقام األول

وھي أن يظھر العقائد الحقة والمعارف اإللھیة، من أجل أن يشتھر بین الناس بالديانة، ومن أجل :األولى

إني ال «:، أو أن يقول»إني ال أعتبر أن ھناك مؤثرا في الوجود إال اهللا«:لى منزلة قي القلوب، كأن يقولالحصول ع

أو أن يثني على نفسه كناية أو إشارة بامتالك العقائد الحقة، وھذا األسلوب ھو األكثر »أتوكل على أحد سوى اهللا

ء اهللا، يجعل الشخص المرائي نفسه في سلك أولئك فمثال عندما يجري حديث عن التوكل أو الرضا بقضا.رواجا

.الجمع بواسطة تأّوھه أو ھّز رأسه

وھي أن يبعد عن نفسه العقائد الباطلة وينزه نفسه عنھا، ألجل الحصول على الجاه والمنزلة في :الثانیة

.القلوب، سواء أكان ذلك بصراحة القول أم باإلشارة والكتابة

:ا مرتبتانوفیه أيض:المقام الثاني

أن :أن يظھر الخصال الحمیدة والملكات الفاضلة، واألخرى:إحداھما

.يتبرأ مما يقابلھا، وأن يزّكي نفسه للغاية نفسھا التي أصبحت معلومة

وھو الرياء المعروف عند الفقھاء الماضین ـ رضوان اهللا علیھم ـ وله أيضًا نفس تلكما الدرجتین، :المقام الثالث

أن يأتي باألعمال والعبادات الشرعیة، أو أن يأتي باألمور الراجحة عقًال، بھدف مراءاة الناس وجلب :إحداھما

.١٣٩ـ  ١٣٨بحار األنوار ـ المجلد الثاني ص  ١٤
.٣إليمان والكفر ـ باب الرياء ـ ح أصول الكافي ـ المجلد الثاني ـ كتاب ا ١٥



١٥

القلوب، سواء أن يأتي بالعمل نفسه بقصد الرياء، وبكیفیته، أو شرطه أو جزئه بقصد الرياء على الشكل المذكور 

.فس الھدف المذكورأن يترك عمًال محرمًا أو مكروھًا بن:ثانیھما.في الكتب الفقھیة

ونحن نشرح في ھذه األوراق، بعضًا من مفاسد كّل واحد من ھذه المقامات الثالثة ونشیر إلى ما يبدو عالجًا 

.لھا على نحو االختصار

الرياء:المقام األول

وفیه عدة فصول 

:فصل

عذابًا وأسوأھا عاقبة، وظلمته اعلم أن الرياء في أصول العقائد والمعارف اإللھیة أشد من جمیع أنواع الرياء 

وصاحب ھذا العمل إذا كان في واقعه ال يعتقد باألمر الذي يظھره، فھو .أعظم وأشد من ظلمات جمیع أنواع الرياء

.من المنافقین، أي أنه مخلَّد في النار، وأن ھالكه أبدّي، وعذابه أشّد العذاب

الحصول على المنزلة والرتبة في قلوب الناس، فھذا وأما إذا كان معتقدًا بما يظھر، لكنه يظھر من أجل 

الشخص وإن لم يكن منافقًا إّال أن رياءه ي ؤدي إلى اضمحالل نور اإليمان في قلبه، ودخول ظلمة الكفر إلى قلبه، 

فإن ھذا الشخص يكون مشركا في الخفاء، ألن المعارف اإللھیة والعقائد الحقة، التي يجب أن تكون خالصة هللا، 

حب تلك الذات المقدسة، قد حّولھا ـ المرائي ـ إلى الناس، وأشرك فیھا غیره، وجعل الشیطان متصرفًا فیه، ولصا

.فھذا القلب لیس هللا

ونحن سنذكر في أحد الفصول؛ أن اإليمان من األعمال القلبیة، ولیس ھو مجرد علم، وقد جاء في الحديث 

.»ُكُل ِرَياٍء ِشْرٌك«:الشريف

جیعة الموبقة، وھذه السريرة المظلمة، وھذه الملكة الخبیثة، تؤدي باإلنسان في النھاية، إلى ولكن ھذه الف

أن تصبح دار قلبه مختصة بغیر اهللا، وتؤدي ظلمة ھذه الرذيلة باإلنسان تدريجیًا إلى الخروج من ھذه الدنیا بدون 

.إيمان

وقشر بال لب، وال يكون مقبوًال عند اهللا تعالى،  وھذا اإليمان الذي يمتلكه ھو صورة بال معنى، وجسد بال روح،

َسِمْعُت أبا َعْبِداُهللا علیه الّسالم «:كما أشیر إلیه في حديث مذكور ف كتاب الكافي، عن علي بن سالم، قال

.١٦»ُلُه إّال َما َكاَن ِلي َخاِلصًاَأَنا ُخْیُر َشِريٍك َمْن َأْشَرَك َمِعي غیِري ِفي َعَمل َعِمَلُه َلْم َأْقَب:قاَل اِهللا عزَّ وجلَّ:يقوُل

وبديھي أن األعمال القلبیة في حال عدم خلوصھا ال تصبح موردًا لتوجه الحق تعالى وال يتقبلھا بل يوكلھا إلى 

إذًا فاألعمال القلبیة تصبح مختصة بذلك الشخص، وتخرج .الشريك اآلخر، الذي كان يعمل له ذلك الشخص مراءاة

وكما أن .بل ويمكن القول إن ھذا الشخص ھو من جملة المنافقین.تدخل إلى الكفر المحضمن حّد الشرك، و

شركه خفي فنفاقه خفي أيضًا، فھذا المسكین يتصور أنه مؤمن ولكنه مشرك منذ البداية، وفي النتیجة ھو 

.وعلیه أن يذوق عذاب المنافقین، وويل للذي ينتھي عمله إلى النفاق.منافق

ن أن العلم يغاير اإليمان في بیا:فصل

اعلم أن اإليمان غیر العلم باهللا ووحدانیته وسائر الصفات الكمالیة الثبوتیة والجاللیة السلبیة، والعلم بالمالئكة 

الشیطان عالم بجمیع ھذه .وما أكثر من يكون له ھذا العلم ولكنه لیس بمؤمن.والرسل والكتب ويوم القیامة

بل إن اإليمان عمل قلبي، وما لم يكن ذلك فلیس .كم، ولكنه كافرالمراتب بقدر علمنا وعلم

فعلى الشخص الذي علم بشيٍء عن طريق الدلیل العقلي أو ضروريات األديان، أن يسّلم لذلك .ھناك إيمان

ن قلبه أيضًا، وألن يؤدي العمل القلبي الذي ھو نحو من التسلیم والخضوع، ونوع من التقبل واالستسالم ـ علیه أ

.يؤدي ذلك ـ لكي يصبح مؤمنًا

فإذا قوي نور اإليمان تبعه حصول االطمئنان في القلب، وجمیع ھذه األمور ھي .وكمال اإليمان ھو االطمئنان

مثًال أنتم .فمن الممكن أن يدرك العقل بالدلیل شیئا لكن القلب لم يسلم بعد، فیكون العلم بال فائدة.غیر العلم

.٩أصول الكافي ـ المجلد الثاني ـ كتاب اإليمان والكفر ـ باب الرياء ـ ح  ١٦



١٦

یت ال يستطیع أن يضّر أحدًا، وأن جمیع األموات في العالم لیس لھم حس وال حركة بقدر أدركتمبعقولكم أن الم

ذبابة، وأن جمیع القوى الجسمانیة والنفسانیة قد فارقته ولكن حیث أن القلب لم يتقبل ھذا األمر ولم يسلم أمره 

!!للعقل، فإنكم ال تقدرون على مبیت لیلة مظلمة واحدة مع میت

القلب أمره للعقل، وتقبل ھذا الحكم منه، فلن يكون في ھذا العمل ـ أي المبیت مع المیت ـ أي  وأما إذا سّلم

ِإشكال بالنسبة إلیكم، كما أنه وبعد عدة مرات من اإلقدام، يصبح القلب مسّلمًا، فلن يبقى عنده بعدھا بأس أو 

.خوف من المیت

.غیر العلم الذي ھو من حظ العقلإذًا؛ أصبح معلومًا أن التسلیم ـ وھو من حظ القلب ـ 

ومن الممكن أن يبرھن إنسان بالدلیل العقلي، على وجود الخالق تعالى والتوحید والمعاد وباقي العقائد الحقة 

ولكن ھذه العقائد ال تسمى إيمانا، وال تجعل اإلنسان مؤمنا، وإنما ھو من جملة الكفار أو المنافقین أو المشر 

غّشاة، والبصیرة الملكوتیة غیر موجودة، والعین الملكیة ال ُتدرك، ولكن عند كشف السرائر، فالیوم العیون م.كین

وظھور السلطة اإللھیة الحقة، وخراب الطبیعة وانجالء الحقیقة، سیعرف ويلتفت بأن الكثیرين لم يكونوا مؤمنین 

بقلم العقل على لوح القلب » إله إال اهللاال«باهللا حقا، وأن حكم العقل لم يكن مرتبطا باإليمان، فما لم تكتب عبارة 

.الصافي لن يكون اإلنسان مؤمنا بوحدانیة اهللا

وعندما ترد ھذه العبارة النورانیة اإللھیة على القلب، تصبح سلطة القلب لذات الحق تعالى، فال يعرف اإلنسان 

ال، وال يبحث عن المنزلة بعدھا شخصا آخر مؤثرا في مملكة الحق، وال يتوقع من شخص آخر جاھا وال جال

.والشھرة عند اآلخرين

وإذا رأيتم رياء في قلوبكم، فاعلموا أن قلوبكم لم تسّلم للعقل، وأن .وال يصبح القلب مرائیا وال مخادعا حینئذ

اإليمان لم يقذف نوره فیھا، وأنكم تعدون شخصا آخر إلھا ومؤثرا في ھذا العال، ال الحق تعالى، وأنكم في زمرة 

.لمنافقین أو المشركین أو الكفارا

في وخامة أمر الرياء :فصل

يا من أودعت العقائد الحقة والمعارف اإللھیة بید عدو اهللا، وھو الشیطان، ...تأمل أيھا الشخص المرائي

 وأعطیت ما ھو مخصوص بالحق تعالى لآلخرين، وبّدلَت تلك األنوار التي تضيء الروح والقلب وھي رأسمال النجاة

والسعادة األبدية ومنبع اللقاء اإللھي وبذرة القرب من المحبوب أبدلتھا بظلمات موحشة وشقاء أبدي وجعلتھا 

.رأسمال الُبعد واالبتعاد عن ساحة المحبوب المقدسة، واالبتعاد عن لقاء اهللا تعالى

ألمراض التي ال يرجى شفاؤھا، تھیأ، أيھا المرائي، للظلمات التي ال نور بعدھا، وللشدائد التي ال فرج لھا، ول

وللموت الذي ال حیاة معه، وللنار تخرج من باطن القلب فتحرق ملكوت النفس وملك البدن حرقًا لم يخطر على 

َناُر اللَِّه اْل ُموَقَدُة، الَِّتي َتطَِّلُع {قلبي وقلبك، والتي يخبرنا عنھا اهللا تعالى في كتابه المنزل في اآلية الشريفة 

حیث تحدثت عن نار اهللا، ھذه النار التي تتسلط على القلوب فتحرقھا، ولیست ھناك نار تحرق .١٧}ْفِئَدِةَعَلى اَأل

سوى النار اإللھیة فإذا فقدت فطرة التوحید ـ وھي فطرة اهللا ـ وحلَّ محلھا الشرك والكفر، حینئذ لن تكون شفاعة 

ما أدراك ما العذاب؟ إنه العذاب الذي ينبعث عن الشافعین من نصیب اإلنسان بل يخلد اإلنسان في العذاب، و

.الغضب اإللھي

من أجل خیال باطل ومحبوبیة بسیطة في أعین العباد الضعاف، ومن أجل جذب قلوب الناس ...إذًا أيھا العزيز

طاف المساكین، ال تعرض نفسك للغضب اإللھي، وال تبع ذلك الحب اإللھي وتلك الكرامات غیر المحدودة، وتلك األل

والعنايات الربانیة، ال تبعھا بمحبة بسیطة عند مخلوق لیس له أثر، وال تكسب منه أّية ثمرة سوى الندامة 

والحسرة، عندما تقصر يداك عن ھذا العالم ـ وھو عالم الكسب ـ، وعندما ينقطع عملك، ولیس للندم حینئ نتیجة 

.وال لإلنابة من فائدة

.٧ـ  ٦آية :سورة الھمزة ١٧



١٧

الرياء تنبیه علمي الستئصال جذور :فصل

نذكر ھنا أمرًا نأمل أن يكون مؤثرًا في عالج ھذا المرض القلبي سواء في ھذا المقام أو المقامات األخرى، 

وھذا األمر مطابق للبرھان ـ الدلیل ـ والمكاشفة والعیان وأخبار المعصومین وكتاب اهللا، وللعقل حیث يصدق عقول 

.الناس

وتعالى بجمیع الموجودات، وبسطة لسلطانه على جمیع الكائنات، وھو أنه نتیجة إلحاطة قدرة اهللا تبارك 

وإحاطة قیمومته بجمیع الممكنات، فإن قلوب العباد جمیعا تكون تحت تصرفه وبید قدرته وفي قبضة سلطانه، وال 

م وحتى أصحاب القلوب أنفسھ.يتصرف ـ ولن يتصرف ـ أحد في قلوب العباد بدون أذنه القیومي وإجازته التكوينیة

وبھذا المعنى وردت كلمات، إشارة وكناية .لیست لھم القدرة على التصرف في قلوبھم بدون إذن من اهللا تعالى

.»علیھم السالم«وصراحة في القرآن وفي أخبار أھل البیت 

 إذًا، فاهللا تعالى ھو مالك القلب وا لمتصرف فیه وأما العبد الضعیف العاجز فال يستطیع أن يتصرف بقلبه بدون

إذن فرياؤك وتملقك، إذا كانا ألجل جذب قلوب العباد، .إذنه، بل إن إرادته قاھر إلرادتك وإلرادة جمیع الموجودات

ولفت نظرھم، ومن أجل الحصول على المنزلة والتقدير في القلوب واالشتھار بالصالح، فإن ذلك خارج كلیة عن 

وب نحو من يشاء بل من الممكن أن تحصل على نتیجة تصرفك، وھو تصرف اهللا، فإله القلوب وصاحبھا يوجه القل

وقد رأينا وسمعنا أن أشخاصا متملقین ومنافقین ممن لم تكن لھم قلوب طاھرة، قد افتضحوا وبان زيفھم .عكسیة

ففرض عل يھم عكس ما أرادوا الحصول علیه من النتائج في نھاية 

عن جّراٍح الَمدائني، َعْن أبي «:شريف في الكافيلقد وردت اإلشارة إلى ھذا المعنى في الحديث ال.األمر

َفَمْن َكاَن َيْرُجوا ِلَقاَء َربِِّه َفْلَیْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوَال ُيشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه {:َعْبِداهللا علیه الّسالم في َقْوِل اِهللا عزَّ وجلَّ

ًا ِمَن الثَّواِب َال َيْطلُب ِبِه َوْجَه اِهللا، ِإنَّما َيْطُلُب َتْزِكَیَة النَّاِس َيْشَتھي الرَُّجُل َيْعَمُل َشْیئ:قال علیه السالم»..١٨}َأَحًدا

َما ِمْن عبد َأَسرَّ َخْیرًا َفَذَھَبِت اَألّياُم َأَبدًا حتى ُيْظِھَر اُهللا «:ُثمَّ قال.َأْن َيْسَمَع به النَّاُس َفھذا الَّذي َأْشَرَك ِبِعَبادِة َرّبه

.١٩»ْیرًا، َوَما ِمْن َعْبٍد أسرَّ َشّرًا َفَذَھَبِت اَألّياُم َأبدًا َحتَّى ُيْظِھُر اُهللا َلُه َشرًاَلُه َخ

إذًا أيھا العزيز، أطلب السمعة والذكر الحسن من اهللا، التمس قلوب الناس من مالك القلوب، أعمل أنت هللا 

ونعم ذلك العالم ـ سیتفضل علیك في ھذا العالم نفسه  وحده فستجد أن اهللا تعالى ـ فضًال عن الكرامات األخروية

.بكرامات عديدة، فیجعلك محبوبًا، ويعظم مكانتك في القلوب، ويجعلك مرف وع الرأس ـ وجیھًا ـ في كلتا الدارين

ولكن إذا استطعت فخّلص قلبك بصورة كاملة بالمجاھدة والمشقة، من ھذا الحب أيضًا، وطھِّر باطنك، كي يكون 

فأية فائدة تجني .ل خالصا من ھذه الجھة، ويتوجه القلب إلى اهللا فقط حتى تطھر الروح، وتزول أدران النفسالعم

من حب الناس الضعاف لك، أو بغضھم، أو من الشھرة والصیت عند العباد وھم ال يملكون شیئا من دون اهللا 

تافھة وأليام معدودات، ومن الممكن أن  تعالى؟ وحتى لو كانت له فائدة ـ على سبیل الفرض ـ فإنما ھي فائدة

وأنه .يسوق ھذا الحب عاقبة عمل اإلنسان إلى الرياء، وأن يجعل اإلنسان ـ ال سمح اهللا ـ مشركا ومنافقا وكافرا

إذا لم يفتضح في ھذا العالم، فسیفتضح في ذلك العالم في محضر العدل الرباني، عند عباد اهللا الصالحین وأنبیائه 

إنھا فضیحة ذلك الیوم، وما أدراك ما تلك الفضیحة، واهللا يعلم أي .ئكته المقربین، ويھان ويصبح مسكیناالعظام ومال

:إن ذلك الیوم ـ كما يقول اهللا تعالى في كتابه ـ يتمنى الكافر فیه قائال!ظلمات تلي تلك المھانة في ذلك المحضر

.التمني، ولكن ال جدوى لھذا .٢٠}َياَلْیَتِني ُكنُت ُتَراًبا{

أيھا المسكین، إنك وألجل محبة بسیطة، جزئیة، ومنزلة عديمة الفائدة بین العباد، تجاوزت تلك الكرامات 

.وفقدت رضا اهللا، وعرضت نفسك لغضب اهللا

لقد استبدلت األعمال التي كان ينبغي أن تھیئ بھا دار الكرامة في اآلخرة، وتوفر الحیاة السعیدة الدائمة 

إلى أعلى علیین في الجنان استبدلتھا بظلمات الشرك والنفاق وأعددت لنفسك الحسرة  وتصل بواسطتھا

.١١:سورة الكھف، آية ١٨
.٤أصول الكافي ـ المجلد الثاني ـ باب الرياء ـ ح ١٩
.٤٠:سورة النبأ، آية ٢٠



١٨

، بالصورة التي وردت في الحديث الشريف في »ِسجِّین«والندامة والعذاب الشديد، وجعلت نفسك من أھل 

ِإنَّ الَمَلَك َلَیْصَعُد يَِِعَمل الَعْبِد :َوَسلَّم َقاَل النَِّبيُّ َصّلى اهللا َعَلیِه وآِلِه:َقاَل«:الكافي عن اإلمام الصادق علیه السالم

.٢١»َراَد ِبَھاُمْبَتِھَجًا ِبِه َفِإذا َصَعَد ِبَحَسَناِتِه، َيُقوُل اُهللا َعزَّ َوَجلَّ، اُجَعلوَھا ِفي ّسجِّیٍن، ِإنَُّه َلْیَس ِإياَي َأ

، وال أن نرى صور »الُفّجاِر«ھم ديوان، عمل وال أن نف»سجین«إننا ھنا وفي ھذا الحال، ال نستطیع أن نتصور 

وسنرى حقیقة األمر في أحد األيام ولكن عندھا تقصر أيدينا عن العمل وال سبیل ..ھذه األعمال وھي في سجین

.حینئذ للنجاة

استیقظ وأبعد عنك الغفلة والسكرة وزن أعمالك بمیزان العقل قبل أن توزن في ذلك العالم، .. !أيھا العزيز

حاسب نفسك قبل أن ُتحاسب، وآجُل مرآة القلب من الشرك والنفاق والتلّون، وال تدع صدأ الشرك والكفر يحیط و

ِفْطَرَة {به بمستوًى ال يمكن جالؤه حتى بنیران ذلك العالم، ال تدع نور الفطرة يتبدل بظلمة الكفر، ال تدع ھذه اآلية 

أن تضیع ال تخْن ھذه األمانة اإللھیة بھذا النحو، نّظف مرآة قلبك لكي يتجّلى فیھا ..٢٢}..اللَِّه الَِّتي َفَطَر النََّا َعَلْیَھا

ولكي تتوھج نار الحب ـ العشق ـ اإللھي في قلبك، فتحرق األنواع .نور جمال الحق فیغنیك عن العالم وكل ما فیه

إللھي، ولكن تحصل على لذة األخرى من الحب، وال تستبدل حینذاك جمیع ھذا العالم بلحظة واحدة من الحب ا

وإذا لم تكن من أھل ھذه العوالم، وترى .في مناجاة اهللا وذكره، تعتبر غیرھا من جمیع اللذات الحیوانیة، لعبًا ولھوًا

ھذه المعاني غريبة وعجیبة لديك فإياك أن تضیع تلك النعم اإللھیة في العالم اآلخر المذكورة في القرآن المجید 

ال ُتضّیع كل ھذا الثواب من أجل ...علیھم السالم وتخسرھا من أجل جذب قلوب المخلوقین وأخبار المعصومین

.شھرة وھمیة في أيام معدودات، ال تحرم نفسك من كل ھذه الكرامات، ال تبع السعادة األبدية بالشقاء الدائم

في الدعوة إلى اإلخالص :فصل

عي، الذي تفّضل علینا بكل ھذه الكرامات، وھیأ لنا كل ھذه إعلم أن مالك الملوك الحقیقي وولي النعمة الواق

النعم، قبل المجيء إلى ھذا العالم، من الغذاء الطیب ذي المواد النافعة المناسبة لمعدتنا الضعیفة، ومن المرّبي 

مة الظاھرة وھیأ لنا البیئة والھواء المناسبین وباقي النعم العظی.الخادم بال مّنة بل بفعل الحب الفطري الذاتي

:كما أعدَّ لنا الكثیر في العالم اآلخر وفي البرزخ قبل ذھابنا إلى ھناك، ھذا المتفضل قد طلب منا قائال.والباطنة

ومع ذلك ال يلقى »أخلص قلبك لي وألجل كرامتي، كي تحصل أنت على النتیجة، وتحصل أنت على الفائدة«

وأي مالك !ف رضاه، فأي ظلم عظیم نكون قد اجترحناه بذلك؟منا أذنًا صاغیة بل يرى التمرد والسیر على خال

ونتیجة ذلك كله تكون وباًال علینا نحن، أما اهللا تعالى فال يصاب سلطانه بضرر وال ينقص من ملكه !الملوك نحارب؟

َه َغِنيٌّ َعْن َفِإنَّ اللَّ...{شيء وال نخرج من سلطنته وسلطت، حتى إذا كنا مشتركین ألننا ألحقنا الضرر بأنفسنا، 

فھو غني عن عبادتنا وإخالصنا وعبوديتنا، وال يؤثر تمّردنا وشركنا وابتعادنا عنه شیئًا في مملكته، .٢٣}اْلَعاَلِمیَن

وحیث أنه أرحم الراحمین فقد اقتضت رحمته الواسعة وحكمته البالغة أن يعرض لنا طريق الھداية وسبیل الخیر 

ى زّالت طريق اإلنسانیة، ومزالق طريق السعادة، وهللا تعالى في ھذه الھداية والشر والحسن والقبح ويدلنا عل

واإلرشاد بل في ھذه العبادات واإلخالص والعبودية، له سبحانه علینا منن عظیمة وجسیمة بحیث ال يمكن أن 

المظلم، وفي ظالم نفھمھا ما لم تنفتح عین البصیرة والبرزخیة التي ترى الواقع، وما دمنا في ھذا العالم الضیق و

الطبیعة، وما دمنا مقیدين بسالسل الزمان، معتقلین في ھذا المكان السجن المظلم فإّنا ال ندرك منن اهللا 

العظیمة علینا، ونتخیل بأن نعم اهللا علینا تتلخص في ھذا اإلخالص وھذه العبادة، وفي ذلك اإلرشاد وتلك الھداية 

.فحسب

ى األنبیاء العظام واألولیاء الكرام على علماء األمة وھم األدّالء إلى سعادتنا ال تتوھم أبدا أن لنا المنة عل

ونجاتنا، والذين أنقذونا من الجھل والظلمة والشقاء، أخذونا إلى عالم النور والسرور والبھجة والعظمة والذين 

مات التي تالزم االعتقادات تحملوا وال يتحملون كل ھذه المشاق والمصاعب من أجل تربیتنا وإنقاذنا من تلك الظل

.٧الثاني ـ كتاب اإليمان والكفر ـ باب الرياء ـ ح أصول الكافي ـ المجلد  ٢١
.٣٠:سورة الروم، آية ٢٢
.٩٧:سورة آل عمران، آية ٢٣
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الباطلة، ومن الجھل المركب بكل أشكاله، ومن أنواع الضغوطات والعذاب الذي ھو صورة الملكات واألخالق الرذيلة، 

ومن تلك الصور الموحشة والمرعبة التي ھي ملكوت أعمالنا وأفعالنا القبیحة ـ وكذلك ـ ألجل إيصالنا إلى تلك 

سرور والراحة واألنس والنعیم والحور والقصور التي ال نقدر أن نتصورھا، حیث أن عالم الملك األنوار وأنواع البھجة وال

ھذا مع كل ما له من عظمة، أضیق من أن يحتوي على واحدة ن ُحلل الجنة، وأن أعیننا ال تطیق رؤية شعرة 

عمال والتي أدركھا األنبیاء واحدة من شعر حور العین، وتكون كل ھذه المثوبات صورا ملكوتیة لتلك العقائد واأل

العظام، خصوصا صاحب الكشف الكلي والكتاب الجامع خاتم األنبیاء َصّلى اهللا َعَلیِه وآِلِه َوَسلَّم، أدركوھا بالوحي 

ونحن المساكین كاألطفال، المتمردين على حكم العقالء بل المخطئین .اإللھي ورأوھا وسمعوھا ودعونا إلیھا

ئما بالعناد والمحاربة واالنفصال، ولكن تلك النفوس الزكیة واألرواح الطیبة الطاھرة ـ األنبیاء ـ لھم، قد واجھناھم دا

بما يكمن فیھم من الرأفة والرحمة بعبادة اهللا، لم يقّصروا أبدا في دعوتھم، على الرغم من جھلنا وعنادنا، بل 

.عوة أن ينتظروا منا جزاًء وال شكوراساقونا نحو الجنة والسعادة بكل ما يملكون من القوة وأسالیب الد

، فإن صورة ھذه »المودَّة في الُقْرَبى«وحتى عندنا يحدد الرسول األكرم َصّلى اهللا َعَلیِه وآِلِه َوَسلَّم أجره بـ 

وھذا ھو أيضا من أجلنا نحن ومن أجل .المودة في العالم اآلخر قد تكون بالنسبة إلینا أعظم الصور نورا وعطاءا

ا إلى السعادة وصولن

وأية !...إذًا، فأجر الرسالة عائد إلینا أيضا، ونحن الذين ننتفع به، فأية مّنة لنا نحن المساكین علیھم؟.والرحمة

أية مّنة لكم ولنا على علماء األمة؟ بدءًا !...فائدة تعود علیھم ـ سالم اهللا علیھم ـ من إخالصنا لھم وتعلقنا بھم؟

ح ويبین لنا األحكام الشرعیة، إلى النبي األكرم صّلى اهللا علیه وآله وسلم وإلى ذات اهللا من ذلك العالم الذي يوض

المقدسة جلَّ جالله فإن لكل منھم حسب درجته ومقامه من حیث إرشادھم لنا إلى طريق الھداية ِمَننًا ال 

وكما يقول }ِه َولَرُسولِه َوألوِلَیاِئِه المّنةَفِللَّ{...نستطیع مكافأتھم علیھا في ھذا العالم، فھذا العالم ال يلیق بجزائھم

نَّ اللََّه َيْعَلُم َغْیَب ُقْل َال َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْسَالَمكُْ َبْل اللَُّه َيُمنُّ َعَلْیُكْم َأْن َھَداُكْم ِلِإليَماِن ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقیَن، ِإ...{:تعالى

إذًا، فإن كّنا صادقین في ادعاء اإليمان، فلله المّنة علینا في ھذا .٢٤}ِبَما َتْعَمُلوَن السََّماَواِت َواَألْرِض َواللَُّه َبِصیٌر

فاهللا بصیر وعالم بالغیب، وھو يعلم ماھیة صور أعمالنا، وكیفیة صورة إيماننا وإسالمنا في عالم .اإليمان نفسه

ن العالم ونمّن علیه، ونصّلي جماعة مع أما نحن المساكین حیث ال نعرف الحقیقة، فإننا نتعلم العلم م.الغیب

بل وإن ھذه المّنة التي نمنُّ بھا علیھم ھي التي تحبط .العالم ونمّن علیه، مع أن لھم المّنة علینا ونحن ال نعلم

.، وتذروھا في الھواء لكي تفني وتذھب»سجین«أعمالنا وتجّرھا إلى 

الرياء:المقام الثاني

:وفي فصالن

لرياء في العمل ا:الفصل األول

اعلم أن الرياء في ھذا المقام، وإن لم يكن بحجم المقام األول ـ من الدفع نحو الكفر ـ إّال أنه، بعد االلتفات إلى 

إلى الكفر فیصبح واحدا في النتیجة مع عمل )العمل(موضوعه، قد يفضي بعمل المرائي أيضا في ھذا المقام 

.في العقیدةمقام الرياء :المرائي في ذلك المقام

لقد أوضحنا في شرح الحديث السابق، أنه يمكن أن تكون لإلنسان في عالم الملكوت صورة تغاير الصورة 

اإلنسانیة، وأن تلك الصور تتبع ملكوت النفس وملكاتھا، فإذا كنتم ذوي ملكات فاضلة إنسانیة، فستجعل ھذه 

ملكات ما لم تخرج عن طريق االعتدال، بل إن الملكات الملكات صوركم، إنسانیة عندنا يحشر اإلنسان ومعه تلك ال

.إنما تكون فاضلة حین ال تتصرف النفس األمارة بالسوء فیھا، وال يكون لخطوات النفس دور في تشكیلھا

إن المعیار في الرياضة الباطلة والرياضة الشرعیة «:يقول أستاذنا الشیخ محمد علي الشاه آبادي دام ظله

النفس وخطى الحق، فإذا كان تحرك السالك بخطى النس وكانت رياضته من أجل الحصول الصحیحة ھو خطى 

.١٨ـ  ١٧:سورة الحجرات، اآليتان ٢٤
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وتظھر الدعاوى الباطلة ـ .على قوى النفس وقدرتھا وتسلطھا، كانت رياضته باطلة وأدى سلوكه إلى سوء العاقبة

.»عادة ـ من مثل ھؤالء األشخاص

هللا، فإن رياضته ھذه حّقه وشرعیة وسیأخذ اهللا تعالى أما إذا كان تحرك السالك بخطى الحق وكان باحثا عن ا

وسیؤول .٢٥}...َوالَِّذيَن َجاَھُدوا ِفیَنا َلَنْھِدَينَُّھْم ُسُبَلَنا{:بیده ويھديه كما تنص على ذلك اآلية الشريفة التي تقول

عرض أخالقه ومعلوم أن خطوات الشخص الذي ي.ويزول عنه الغرور»األنا«فتسقط عنه .عمله إلى السعادة

الحسنة وملكاته الفاضلة على الناس لیلفت أنظارھم إلیه ھي خطوات النفس، وھو متكبر وأناتي ومعجب 

.بنفسه، وعابد لھا

ومع التكبر تكون العبودية هللا وھمًا ساذجًا، وأمرًا باطال ومستحیال، وما دامت مملكة وجودكم مملوءة يجب 

رأس على عباد اهللا، فال يمكن اعتبار ملكاتكم ملكات فاضلة، وال أخالقكم النفس وحب الجاه والجالل والشھرة والت

وعند فتح العیون .فالفاعل في مملكتكم ھو الشیطان، ولیس ملكوتكم وباطنكم على صورة إنسان.أخالقا إلھیة

ف اإللھیة وحصول المعار.البرزخیة، ترون ملكوتكم على غیر صورة اإلنسان، وإنما ھي صورة أحد الشیاطین مثال

والتوحید الكامل أمر مستحیل بالنسبة إلى قلب كھذا ما دام مسكنا للشیطان، وما دام ملكوتكم غیر إنساني، وما 

.دامت قلوبكم غیر مطھرة من ھذه االنحرافات واألنانیات

 ٢٦»َعْبِدي الُمْؤِمِنال تسعني َأْرِضي َوَال َسَماِئي، َبْل َيَسُعِني َقْلُب «:ففي الحديث القدسي يقول اهللا تعالى

الفاعل .إن المتصرف في قلب المؤمن ھو اهللا، ال النفس.لیس موجود يكون آية جمال المحبوب سوى قلب المؤمن

.ي وجوده ھو المحبوب، فال يكون قلب المؤمن متمردا وال تائھا

٢٧»َقْلُب الُمْؤِمِن َبْیَن ِإْصَبَعي الرَّْحمِن ُيَقلِِّبه َكْیَف َيَشاء«

أنت أيھا المسكین العابد للنفس، والذي تركت الشیطان والجھل يتصرفان في قلبك، ومنعت يد الحق أن و

تتصرف في قلبك، أّي إيمان لديك حتى تكون محال لتجّلي والسلطة المطلقة؟ 

ن زمرة فاعلم إذًا، أنك ما دمت على ھذه الحال، وما دامت رذيلة الغرور موجودة فیك، فأنت كافر باهللا، معدود م

.المنافقین، رغم زعمك بأنك مسلم ومؤمن باهللا

خلق اهللا اإلنسان لنقسه سبحانه:الفصل الثاني

استیقظ وانتبه وافتح أذنیك، وحّرم نوم الغفلة على عینیك، واعلم أن اهللا خلقك لنفسه كما يقول !أيھا العزيز

:في الحديث القدسي

واتخذ من قلبك منزال له، فأنت وقلبك من النوامیس  ٢٨»ِلَك َوَخَلْقُتَك َألْجِلييا بَن آَدَم َخَلْقُت اَألْشَیاَء َألْج«

والحرمات اإللھیة، واهللا تعالى غیور، فال تھتك حرمته وناموسه إلى ھذا الحّد، وال تدع األيادي تمتد إلى حرمه 

أتھتك في ملكوتك .ما حاولتاحذر غیرة اهللا، وإال فضحك في ھذا العالم بصورة ال تستطیع إصالحھا مھ.وناموسه

وفي محضر المالئكة واألنبیاء العظام ستر الناموس اإللھي؟ وتقدم األخالق الفاضلة التي تخلَّق بھا األولیاء إلى 

الحق، إلى غیر الحق؟ وتمنح قلبك لخصم الحق؟ وتشرك في باطن ملكوتك؟ كن على حذر من الحق تعالى فإنه 

مملكتك في اآلخرة ـ وفضحه لك أمام األنبیاء العظام والمالئكة المقربین، مضافًا إلى ھتكه سبحانه لناموس 

.وبتمزيق عصمة ال يمن ترقیعھا...سیفضحك في ھذا العالم ويبتلیك بفضیحة ال يمكن تالفیھا

يضا يستر ما لم أ»َأَشدُّ الَمَعاِقِبَین«ولكنه »َأْرَحُم الرَّاِحِمیَن«إنه ...ولكنه غیور أيضا»ستاُر«إن الحق تعالى 

فقد تؤدي ھذه الفضیحة الكبرى ـ ال سمح اهللا ـ إلى تغلیب الغیرة على الستر، كما سمعت في .يتجاوز الحد

.الحديث الشريف

.٦٩سورة العنكبوت، آية  ٢٥
ولكن (وفیه  ٧المجلد الرابع ص غوالي اللئالي ـ ٢٣٤اتحاف السادة المتقین ـ المجلد السابع ص .١٢إحیاء العلوم ـ المجلد الثالث ص ٢٦

).يسعني
.١٥١والمجلد الثامن ص  ٨٣الجامع الصغیر ـ المجلد األول ص .٧٦إحیاء العلوم ـ المجلد األول ص .٥١ـ ص  ١٨صحیح مسلم ـ المجلد  ٢٧
.٣٨١علم الیقین ـ المجلد األول ـ ص .٥١٦المنھج القوي ـ المجلد الخامس ـ ص  ٢٨
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إذا أنبت إلیه، .فارجع إلى نفسك قلیال، وعد إلى اهللا، فاهللا رحیم، وھو يبحث عن ذريعة إلفاضة الرحمة علیك

یوبك الماضیة، ولن يطلع علیھا أحدًا ويجعلك صاحب فضیلة، ويظھر فیك األخالق فإنه يستر بغفرانه معاصیك وع

.الكريمة، ويجعلك مرآة لصفاته تعالى ويجعل إرادتك فّعالة في ذلك العالم كما أن إرادته نافذة في جمیع العوالم

:ق تعالى خالصتھاإن أھل الجنة عندما يستقرون في الجنة، تبلغھم رسالة من الح:كما ورد في حديث منقول

من الحي األبدي الذي ال يموت، إلى الحي األبدي الذي ال يموت إذا أردُت شیئًا قلُت له كن فیكون، جعلتك ھذا 

.الیوم في مستوًى إذا أردَت شیئًا قلت كن فیكون

دته، ال تكن محبًا لنفسك، سّلم إرادتك للحق تعالى، فإن الذات المقدسة يتفضل علیك بجعلك مظھرًا إلرا

وھذا ھو غیر التفويض الباطل، كما ھو معلوم في .ويخضع لقدرتك مملكة اإليجاد.ويجعلك متصرفًا في كافة األمور

.محله

أنت أعرف بنفسك فاختر إّما ھذا وإّما ذاك فاهللا غنيٌّ عّنا وعن كل المخلوقات إنه غنيٌّ عن .فیا أيھا العزيز

.إخالصنا وإخالص كل الموجودات

الرياء:الثالثالمقام 

وفیه فصول 

تالعب الشیطان مع الناس من خالل المناسك والعبادات:فصل

إعلم أن الرياء في ھذا المقام، أكثر من المقامات األخرى وأوسع شیوعًا، إذ أننا نحن العامة من الناس، لسنا 

، ولكن بما أن معظم الناس ولھذا ال يدخل الشیطان إلینا من ذلك الطريق.على العموم أھًال لذينك المقامین

المتعبدين، ھم من أھل المناسك والعبادات الظاھرية، فإن الشیطان أثر حرية في التالعب بھم، في ھذا المقام 

.ومن خالل العبادات

بما أن عامة الناس؛ يفوزون بالجنة باألعمال :وبتعبیر آخر.كما أن مكائد النفس في ھذه المرحلة أكثر

يحصلون على الدرجات األخروية بممارسة األعمال الحسنة وترك األعمال السیئة، فإن الشیطان الجسمانیة، أنھم 

يدخل علیھم من ھذا الطريق نفسه، ويسقى جذور الرياء والتملق في أعمالھم، فتفّرع وتورق، ويبدل حسناتھم 

يريدون أن يعّمروا بھا آخرتھم سیئات، ويدخلھم جھنم ودركاتھا عن طريق المناسك والعبادات، ويحّول األمور التي 

.إلى أدوات لتخريبھا ـ اآلخرة فیجعل المالئكة ما ھو ـ األعمال ـ من العلیین بأمر من اهللا في سجین

فعلى الذين يملكون ھذا الجانب فقط، وال زاد لھم سوى زاد األعمال، علیھم أن يكونوا حذرين كل الحذر لئال 

احلة كلیھما، وصبحوا من أھل جھنم، وال يبقى لھم طريق نحو السعاد ة، وتغلق يفقدوا ـ ال سمح اهللا ـ الزاد والر

.في وجوھھم أبواب الجنة، وتفتح لھم أبواب النار

في دّقة أمر الرياء :فصل

كثیرًا ما يتفق أن يكون الشخص المرائي نفسه غافًال أيضًا عن كون الرياء قد تسرب إلى أعماله، وأن أعماله 

اء إذ أن مكائد الشیطان والنفس من الدقة والخفاء، وصراط اإلنسانیة من الرھافة والظلمة بدرجة ال صارت رياء وھب

ينتبه اإلنسان إلى ما 

إنه يحسب أن أعماله هللا ولكنھا تكون في الواقع للشیطان ولما كان اإلنسان .ھو فیه إن لم يكن حذرا جدا

عنه معايب نفسه، وقد يأتي بیان بعض ذلك ضمن شرح مجبوًال على حب النفس، فإن حجاب حب النفس يستر 

.بعض األحاديث إن شاء اهللا، ونسأل منه سبحانه التوفیق على ذلك

ففي دراسة علوم الدين مثال ـ وھي من الطاعات والعبادات المھمة ـ يبتلي اإلنسان الكامل بالرياء من حیث ال 

.يدري وذلك بسبب الحجاب الغلیظ لحب النفس

سان يرغب أن يتفّرد في استیعاب معضة علمیة وحّلھا لدى محضر العلماء والرؤساء والفضالء، ويبتھج إن اإلن

ألنه يحب أن ينتصر على كل من .أكثر، كلما كان توضیحه للمسألة العلمیة أحسن، ولفت انتباه الحاضرين أكثر

صديق من إحدى الشخصیات، لكان نور على إنه يشعر بنوٍع من الدالل العلمي والتفوق، وإذا اقترن ذلك بت.يناظره
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إن ھذا المسكین غافل عن أنه أحرز ھنا موقعًا لدى الفضالء والعلماء ولكنه سقط من عین ربھم ومالك ملوك .نور

ثم إن عمله ھذا من الرياء ممزوج بعده معاص أخرى، .العالم، وأن عمله قد ترك بأمر الحق المتعال في سجین

ذائه أخًا له في اإليمان، وأحیانًا التجرؤ على مؤمن وھتكه، وكل واحد من ھذه األعمال ھي مثل فضحه وإذالله وإي

إن :وإذا ألقت النفس مرة أخرى شباك كیدھا، لتقول لك.من الموبقات وكافیة وحدھا إلدخال اإلنسان في جھنم

ھار العلم والتكبر وحب ھدفي ھو إعالن الحكم الشرعي وإظھار كلمة الحق وھو من أفضل الطاعات، ولیس إلظ

الظھور، فاسأل نفسك في الباطن أنه لو كان زمیلي المساوي لي في الدرجة العلمیة ھو الذي قال ذلك الحكم 

الشرعي وھو الذي حلَّ تلك المعضلة وكنِت أنِت مغلوبة في ذلك المحضر، أكان ذلك على حِد سواء عندك؟ إذا 

إن إظھار الحق فضیلة، وله ثواب عند اهللا تعالى، وأنا أريد أن :وقالت لكوإذا لم تترك كیدھا .كان كذلك فأنت صادق

لنفرض أن اهللا تعالى أنعم علیِك بتلك الفضیلة نفسھا في حالة :أنال ھذه الفضیلة، وأعّمر دار الثواب، فقل لھا

ا زلتم تمیلون الغلبة، مغلوبیتك وتصديقك بالحق، فھل تبقین طالبة للغلبة؟ فإذا رجعتم إلى باطنكم ورأيتم أنكم م

واالشتھار بین العلماء بالعلم والفضل، وأن بحثكم العلمي كان ألجل الحصول على 

المكانة في قلوب أولئك، إذًا، فاعلموا أنكم مراءون في ھذا البحث العلمي الذي ھو من أفضل الطاعات 

.، وأنكم مشركون باهللا»سجین«في ھو )الكافي(والعبادات وأن عملكم ھذا ـ بحسب الرواي الشريفة في كتاب 

وإن ھذا العمل ھو ألجل حّب الجاه والشرف وھما ـ بحسب الرواية ـ أشد ضررا على اإليمان من ذئبین ُأطلقا على 

.قطیع بال راٍع

 إذًا، فعلیكم أنتم أھل العلم المتكفلین بإصالح األمة واإلرشاد إلى اآلخرة األطبَّاء لألمراض النفسیة، أن تصلحوا

وھو صنف معلوم الحال »العالم بال عمل«أنفسكم أوال وتجعلوا مزاجكم النفسي سالمًا، كي ال تكونوا في زمرة 

.والعاقبة

.الّلھم طّھر قلوبنا من كدر الشرك والنفاق، وصفَّ مرآة قلوبنا من صدأ حب الدنیا وھي منشأ جمیع ھذه األمور

بتلین بھوى النفس وحبِّ الجاه والشرف في ھذا السفر المملوء اللھم رافقنا، وخذ بأيدينا نحن المساكین الم

.بالخطر وفي ھذا الطريق المليء بالمنعطفات والصعاب والظلمات إنك على كل شيء قدير

ومن ھنا فإن الشیطان ينفذ .إن صالة الجماعة واحدة من العبادات العظیمة في اإلسالم، وفضل إمامتھا أعظم

وھو مع اإلمام أشد عداوة، ويسعى إلى أن ينتزع منه ھذه الفضیلة، ويفرغ عمله من إلى ھذه العبادة أكثر، 

وألجل ذلك يدخل الشیطان إلى قلوب بعض أئمة الجماعة .، ويجعله مشركا باهللا»سجین«اإلخالص، ويدخله إلى 

العبادة العظیمة، أمام  الرياء وھو إظھار ھذه:ومثل)سیأتي بیانه إن شاء اهللا ال حقا(الُعُجب :بطرق مختلفة مثل

فمثًال يرى إمام الجماعة أن أحد .الناس من أجل الحصول على منزلٍة في قلوب الناس واالشتھار بالعظمة لديھم

المشھورين بالتقوى والدين قد حضر إلى صالة جماعته، وألجل جذب قلبه، يكثر من خضوعه ويلتجأ إلى أسالیب 

عظیم نفسه عند الغائبین الذين لم يحضروا صالة جماعته، يتحدث في مختلفة، وحیل كثیرة لصیده، ومن أجل ت

ثم ھو أيضا يقابله .المجالس عن ذلك المتدّين، ويحاول إفھام الناس أن فالنا يأتم به ويشارك في صالة جماعته

ل حیاته، بالود والح في قلبه، ألجل حضوره في صالة جماعته وُيكّن له من الحب واإلخالص ما لم ُيكّن لحظة طوا

وإذا حدث ال سمح اهللا أن ضلَّ أحد األشراف .هللا وال ألولیاء اهللا، خصوصا إذا كان ھذا المتدين من التجار المحترمین

طريقه والتحق بصالة الجماعة، فإن المصیبة 

إن الشیطان ال يترك حتى إمام جماعة قلیلة األفراد، .على إمام الجماعة من وسوسة الشیطان تكون أعظم

إنني قد أعرضت عن الدنیا، وأقضیھا في مسجد صغیر، مع الفقراء :ذھب إلیه ويوحي له فیوسوس في نفسهفی

وھذا أيضا مثل ذاك، أو أسوأ منه، ألنه يثقل قلبه برذيلة الحسد أيضا، فھو فضال عن كونه لم ينل من .والمساكین

.الدنیا شیئا يسلبه الشیطان عّدته آلخرته، فیخسر الدنیا واآلخرة

أنا وأنت نقّصر في الحضور في صالة الجماعة ونحمل الھم :وفي الوقت نفسه لم يرفع الشیطان يده عّنا

واألسى لعدم توفر الظروف والمناخ إلقامة صالة الج ماعة بإمامتنا، فیدفعنا إلى اإلساءة إلى جماعة المسلمین 
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، عزلة، نظھر أنفسنا كأننا زاھدون في الدنیا والطعن بھم وخلق عیوب للجماعة، ونعد عدم االشتراك في الجماعة

ومنّزھون عن حب الجاه والذات، في حین أننا أسوأ من كلتا الفئتین السالفتین، فال نحن نلنا الدنیا الكاملة التي 

ا نريد لكّنا وال نحن فزنا باآلخرة، مع أننا أيضًا لو ُأتیح لنا م.نالتھا الطائفة األولى، وال دنیا الطائفة الثانیة الناقصة

.أشد من كلتا الطائفتین حبُا للجاه والمال

والشیطان ال يكتفي بإمام الجماعة وحده فال تنطفئ شعلة شھوته بجعله ـ إمام الجماعة ـ من أھل النار، بل 

يدخل إلى صفوف المصّلین المؤمنین، فحیث أن فضیلة الصف األول أعظم من سائر الصفوف، وأّن جانب يمین 

.ثر فضال من جانب يساره، فھو يستھدفه أكثر من غیرهاإلمام أك

مسكین ھذا المتديِّن يجره الشیطان من بیته البعید ويجلسه في الجانب الیمن من الصف األول، ثم يوسوس 

له كي يتباھى على الناس بھذه الفضیلة، إذ ال يدري ھذا المسكین ماذا يفعل؟ فیأخذ بإظھار فضله بتفاخر ودالل، 

ثم يذھب الشیطان إلي باقي الصفوف ويدفعھم إلى ن يطعنوا »سجین«كة الباطن فیكون مصیره إلى ويبرز شر

من في الصف األول بالكتابة واإلشارة وأن يجعلوا ذلك المتدين المسكین ھدفا لسھام الطعن والشتم، معتبرين 

من أھل الفضل والعلم، قد أخذ وأحیانا قد ُيرى شخص محترم، خصوصا إذا كان .أنفسھم منّزھین عن مثل أطواره

إني بمقامي ھذا ال ينبغي أن ُأصّلي مع :الشیطان بیده وأجلسه في الصف األخیر، وكأنه يريد أن يقول للحاضرين

شخص كھذا، ولكن لكوني قد أعرضت عن 

الدنیا ولیس لدي ھوى في النفس، فقد جئت بل وجلست في الصف األخیر ولن ألتقي أشخاصا من ھذا 

.في الصف األول من صالة الجماعة القبیل

وال يكتفي الشیطان باإلمام والمأموم، بل يأخذ بزمام بعض ا لمصلین المنفردين عن الجماعة فیقوده من 

السوق أو المنزل، بدالل وتبختر، إلى زاوية في المسجد، حیث يفرش سجادته منفردا، دون أن يرى أي إمام 

ھذا اإلنسان يضمر في باطنه كلمة .السجود والركوع واألذكار الطويلةعادال، ويصّلي في حضور الناس ويطیل 

ھذا اإلنسان، فضال »إنني متدين ومحتاط إلى درجة أترك صالة الجماعة لئال أبتلي بإمام غیر عادل«:للناس ھي

قد ال  عن أنه معجب بنفسه وُمراء، فإنه ال يعرف المسائل الشرعیة أيضا، وذلك ألن مرجع تقلید ھذا الشخص،

يشترط أكثر من مجرد حسن الظاھر في صحة اإلقتداء ولكن عمله ھذا لیس من ھذا الباب، بل من أجل الرياء أمام 

.الناس، وألجل الحصول على المكانة والمنزلة في القلوب

وھكذا سائر أعمالنا، فھي تحت تصرف الشیطان الملعون الذي ينزل في كل قلب كدر ملوث، ويحرق األعمال 

.اھرة والباطنة ويجعلنا من أھل النار عن طريق األعمال الحسنةالظ

في الدعوة إلى اإلخالص :فصل

إذًا أيھا العزيز، كن دقیقا في أعمالك وحاسب نفسك في كل عمل، وأستنطقھا عن الدافع في األعمال الخیرة، 

ترديد األذكار؟ ھل تريد تتفّھم  واألمور الشريفة، فما الذي يدفعھا إلى السؤال عن مسائل صالة اللیل أو على

أحكام صالة اللیل وُتعلمھا قربة إلى اهللا، أو تريد أن توحي إلى الناس بأنھا من أھل صالة اللیل؟ 

لماذا تريد أن تخبر الناس بأي أسلوب كان، عن الزيارة للمشاھد المشرفة وحتى عن عدد الزيارات؟ 

لتي تعطیھا في الخفاء، وتحاول أن تتحدث عنھا لیّطلع علیھا لماذا ال ترضى أن ال يطلع أحد على الصدقات ا

فإن إظھار حسن، »الدال على الخیر كفاعله«الناس؟ إذا كان ذلك هللا، وتريد أن يتأسّى به الناس باعتبار أن 

وأشكر اهللا على ھذا الضمیر 

!.النقي والقلب الطاھر

، وأن ال ينخدع بمكرھا وإظھارھا له العمل المرائي ولكن لیكن اإلنسان حذر في المناظرة والجدال مع النفس

ولن .فإن لم يكن هللا، فتركه أولى، ألن ھذا من طلب السمعة وھو من شجرة الرياء الملعونة.بصورة عمل مقدس

ويجب علینا أن نستعیذ باهللا تعالى من شرِّ مكائد النفس، فإن .يقبل اهللا المنان عمله، بل يأمر بإلقائه في سّجین

ائدھا خفیة جدًا، ولكننا نعلم إجماًال أن أعمالنا لیست خالصة هللا، وإال فإذا كنا عبادًا هللا ُمْخلصین، فلماذا تكون مك



٢٤

للشیطان علینا ھذه السیطرة وبھذا القدر؟ مع أنه أعطى لربِّه عھدا أن لیس له سلطان على عباد اهللا المخلصین، 

فإن الشیطان كلب أعتاب :الكبیر دام ظله ٢٩حد القول شیخناوأنه ال يمّد يده إلى ساحتھم المقدسة، وعلى 

.الحضرة اإللھیة، فال ينبح في وجه من كانت له معرفة باهللا ولن يؤذيه وكلب الدار ال يطارد معارف صاحب الدار

رة ولكن الشیطان ال يسمح بالدخول لمن لیست له معرفة بصاحب الدار، إذًا؛ إذا رأيت أن للیطان شأنًا معك وسیط

.علیك فاعلم أن أعمالك غیر خالصة، وأنھا لیست هللا تعالى

وإذا كنت مخلصًا فلماذا ال تجري ينابیع الحكمة من قلبك على لسانك مع أنك تعمل أربعین سنة قربة إلى اهللا 

قال رسول اهللا :حسب تصورك؟ في حین أنه ورد في الحديث الشريف عن الرضا عن آبائه علیھم السالم قال

ما َخُلَص َعْبٌد ِلّلِه َعزَّ وجلَّ َأْرَبِعیَن َصَباحًا ِإالَّ َجَرْت َيَناِبیُع الِحْكَمِة ِمْن َقْلِبِه َعَلى «:هللا علیه وآله وسلمصلى ا

!.إذًا؛ فاعلم أن أعمالنا غیر خالصة هللا، ولكننا ال ندري، وھا ھنا الداء الذي ال دواء له.٣٠»ِلَساِنِه

ادة والعلم والديانة الذين عندما يفتحون أبصارھم ويقیم سلطان اآلخرة قدرته، يرون ويل ألھل الطاعة والعب

أنفسھم من أھل كبائر المعاصي، بل وأسوأ من أھل الكفر والشرك، بحیث أن صحفیة أعمالھم تكون أشد سوادا 

.من صحائف الكفار والمشركین

صدقته وزكاته  الويل لمن يدخل بصالته وطاعته جھنم، الويل لمن تكون صورة

إن اهللا يرحم بفضله .أيھا المسكین المرائي، أنت مشرك، وأما العاصي فموحد.وصالته أبشع مما يمكن تصوره

.٣١العاصي إن شاء، لكنه يقول إنه لن يرحم المشرك إذا رحل من الدنیا بدون توبة

برياسته الدينیة وإمامته إن من يرائي بین الناس .لقد سمعت في األحاديث الشريفة أن المرائي مشرك

وإنه لن يكون .وتدريسه وصومه وصالته وبأعماله الصالحة ألجل الحصول على المنزلة في قلوبھم، فھو مشرك

إذًا؛ فیا لیتك كنت .مشموال بمغفرة اهللا تعالى حسب اآلية الشريفة وأخبار أھل بیت العصمة ـ صلوات اهللا علیھم ـ

.سق، ومنتھكا للحرمات الظاھرية، وكنت موحدا ولم تشرك باهللامن أھل الكبائر، ومتجاھرًا بالف

إن .فیا أيھا العزيز؛ فّكر لتجد سبیال لنجاتك، واعلم أن الشھرة ين ھؤالء الناس َوھٌم باطل، إنھا لیست بشيء

ذا قلوب ھؤالء التي لو أكلھا عصفورا لما شبع، إن ھي إال قلوب ضعیفة تافھة، وال طاقة لھا على شيء وإن ھ

ولو .القوة ھي قوة اهللا المقدسة، فھو الفاعل المطلق ومسبب األسباب.المخلوق الضعیف ال حول له وال قوة

اجتمع الناس جمیعا وكان بعضھم لبعض ظھیرا، لما استطاعوا أن يخلقوا ذبابة، وإذا سلبت منھم الذبابة شیئا لما 

:كما جاء في اآلية الكريمة.استطاعوا استرجاعه منھا

َلْو اْجَتَمُعوا َلُه َوِإْن َيْسُلْبُھُم َياَأيَُّھا النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َلْن َيْخُلُقوا ُذَباًبا َو{

.٣٢}الذَُّباُب َشْیًئا َال َيْسَتنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوُب

اكتب على قلبك بمداد العقل ـ مھما قاسیت في ذلك .هللا تعالى وھو المؤثر في جمیع الموجوداتالقوة 

!.»ال مؤثر في الوجود إال اهللا«:وعانیت ـ أن

ادخل في قلبك بأية وسیلة كانت، التوحید العملي وھو أول درجات التوحید، وأجعل قلبك مؤمنا ومسلما، 

وأجعل صورة القلب صورة كلمة التوحید، »ال إله إال اهللا«اركة بالختم الشريف وأختم على قلبك بھذه الكلمة المب

.، وافھمه أن الناس ال يملكون ألنفسھم نفعا وال ضرا، فاهللا وحده ھو النافع والضار»االطمئنان«وأوصله إلى درجة 

وتحشر يوم .٣٣}َمى َوَقْد ُكنُت َبِصیًراَربِّ ِلَم َحَشْرَتِني َأْع...{:أزل ھذا العمى عن عینك، وإال فستكون ممن يقول

وأعلم أن إرادة اهللا تعالى قاھرة لجمیع اإلرادات، وإذا اطمأن قلبك بھذه الكلمة المباركة .كشف السرائر، أعمى

.وتسّلم لھذه العقیدة، فاألمل أن ينجز عملك، وتستأصل جذور الشرك والرياء والكفر والنفاق من قلبك

.شاه آباديالشیخ محمد علي ال ٢٩
.٢٤٢ـ ص  ٧٠بحار األنوار ـ المجلد  ٣٠
.إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ٣١
.٧٣:سورة الحج، آية ٣٢
.٢٥١:سورة طه، آية ٣٣
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دة الحقة مطابقة للعقل والشرع ولیس فیھا شبھة الجبر، وھي الشبھة التي من واعلم أن ھذه العقی

المحتمل أن يعتقد بھا بعض من ال إطالع لھم على مبادئ الموضوع ومقدماته ولم يطرق سمعھم شيء من تلك 

مناسبا لبیان  وھذا لیس مكانا.األمور، مع أن ذلك يرتبط بالجبر فھو توحید والجبر شرك، وھذه ھداية والجبر ضاللة

الجبر والتفويض، ولكن األمر واضح عند أھله وال حق لغیرھم بالدخول في ھذه المواضیع، بل وقد نھى صاحب 

.الشريعة عن الدخول فیھا

وعلى أي حال؛ أطلب من اهللا الرحیم في كل حین، وخصوصا في الخلوات، وبتضرع وعجز وتذلل، أن يھديك بنور 

بارقة غیب التوحید في اإليمان والعبادة، حتى تعلم أن جمیع العالم الواھي وكل ما فیه التوحید، وأن ينّور قلبك ب

.يكون ال شيء، واسأل الذات المقدس بكل تضرع أن يجعل أعمالك خالصة وأن يھديك إلى طريق الخلوص والوالء

لحقیقة الذي ضیع عمره في وإذا واتتك حالة السمو الروحي، فذكر بالدعاء ھذا العبد الضعیف العاطل الخالي من ا

ال ھوى، وأصبح قلبه بسبب كدر المعاصي واألمراض القلبیة بحیث لم تعد تؤثر فیه أية نصیحة وال رواية وال برھان 

.وال دلیل وال آية، لعله يجد بدعائكم طريق النجاة، فإن اهللا ال يرد دعاء المؤمن في حضرة، بل يستجیب دعاءه

التي كنت تعرفھا ولم تكن جديدة علیك، راقب قلبك وأنتبه له، وأخضع أعمالك بعد التذكیر بھذه المطالب 

وتعاملك وحركاتك وسكناتك للمالحظة، وفتش في خبايا قلبك، وحاسبه حسابا شديدا مثلما يحاسب شخص من 

 تستطیع وإذا رأيت أنك ال.أھل الدنیا شريكه، وأترك كل عمل فیه شبھة الرياء والتملق ولو كان عمال شريفا جدا

وقلیل ما يتفق أن يقع .أداء الواجبات بإخالص في العلن، فأدھا في الخفاء مع أنه يستحب اإلتیان بھا في العلن

الرياء في أصل الواجب، واألغلب أن يقع في الخصوصیات والمستحبات واإلضافات، وعلى أية حال؛ طّھر قلبك من 

ذا العالم ـ ال سمح اهللا ـ وأنت بھذه الحال السیئة من دون دنس الشرك بجد ومجاھدة شديدتین، لئال تنتل من ھ

أن يكون لك أمل بالنجاة أبدا، ويكون الحق المتعال غاضبا علیك، كما ورد في الحديث الشريف المنقول في 

 َقاَل رُسول اِهللا صّلى اِهللا«:بسند متصل إلى أمیر المؤمنین علیه السالم أنه قال)قرب اإلسناد(عن )الوسائل(

َمْن َتزيََّت للنَّاس ِبَما ُيحبُّ اهللا وبارَز ِلّلِه في السرِّ بما َيكَرُه اُهللا َلِقي اَهللا وُھَو َعَلْیِه َغْضَباٌن وَلُه :علیه وآله وسلم

.٣٤»ماِقٌت

ھو ذلك الذي يظھر للناس األعمال الصالحة ويخفى األعمال :األول:وفي ھذا الحديث الشريف احتماالن

ھو ذلك الذي يظھر للناس ھیكل العمل وفي الباطن يقصد الرياء، وكلتا الصورتین يشملھما الرياء، :واآلخر.القبیحة

ألن اإلتیان بالواجبات والمستحبات، بغیر قصد الرياء ال يستوجب الغضب، بل يمكن القول أن المعنى الثاني أفضل 

 أن يكون مالك الملوك وأرحم الراحمین غاضبا ألن التجاھر باألعمال القبیحة أشد، وعلى كل حال؛ ال سمح اهللا

.»َأُعوُذ ِباِهللا ِمْن َغَضِب الَحِلیِم«على اإلنسان 

في بیان حديث َعَلوي :فصل

عن أمیر المؤمنین علیه السالم ونقل الشیخ الصدوق )الكافي(نختم ھذا المقام بحديث شريف روي في كتاب 

مام الصادق علیه السالم وھو من جملة وصايا الرسول صلى اهللا علیه رضوان اهللا علیه مثل ھذا الحديث عن اإل

:وآله وسلم ألمیر المؤمنین علیه السالم وھو ھذا

ثالُث عالماٍت ِلْلُمَراِئي َيْنَشُط «:قال أمیر المؤمنین علیه السالم:قال:بإسناده؛ عن أبي عبداهللا علیه السالم

.٣٥»اَن َوْحَدُه، َوْيّحب َأْن ُيْحَمَد ِفي َجِمیِع ُأُموِرِهِإذا َرَأى النَّاَس َوَيْكَسُل ِإذا َك

ولما كانت ھذه السیئة ـ الرياء ـ الخبیثة شديدة الخفاء، غابت حتى عن اإلنسان نفسه بحیث يكون في 

لى الباطن من أھل الرياء وھو يتوھم عمله خالصا، ولھذا ذكروا لھا عالمة، وبواسطة تلك العالمة يطلع اإلنسان ع

وھذه العالمة ھي أن اإلنسان يشاھد في نفسه عزوفا عن الطاعات عندما يكون .سريرته، وينھض لمعالجتھا

وحده، وإذا تعبد فمع كلفة أو من منطلق العادة ال تكون ذات إقبال وتوجه، بل يأتي بالعبادة مقطعة األوصال من غیر 

المحافل العامة يؤدي تلك العبادة في الظاھر  كمال وتمام، ولكن عندما يحضر في المساجد والمجامع، وفي

.٥٠ص  ١٤المجلد األول ـ الباب الحادي عشر من أبواب مقدمة العبادات ح .وسائل الشیعة ٣٤
.٨لفر ـ بال الرياء ـ ح أصول الكافي ـ المجلد الثاني ـ كتاب اإليمان وا ٣٥
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بنشاط وسرور وحضور قلب ويمیل إلى إطالة الركوع والسجود، ويؤدي المستحبات أداء حسنا مع توفیر كافة 

.أجزائھا وشروطھا

إن اإلنسان إذا كان منتبھا بعض الشيء، لیسأل نفسه عن سبب مثل ھذا التصرف؟ ولماذا تنصب شباكھا 

بما أن العبادة في المسجد أعظم ثوابا أو أن في صالة الجماعة كذا :؟ لّموھت على اإلنسان وقالتباسم التقدس

يستحب أداء «:أما إذا صّلیت منفردا وفي غیر المسجد، فیكون االھتمام من أجل أنه.من الثواب، يشتد النشاط

أنھا ـ النفس ـ تخدع اإلنسان بأية .»العمل أمام الناس بصورة حسنة لكي يقتدي به اآلخرون ويرغبون في الدين

وإن المريض الذي يعتقد نفسه سالما، ال يؤمل له الشفاء، إن ھذا الشقي .وسیلة كانت، ولھذا ال يفكر في العالج

يرغب في باطن ذاته ولب سريرته أن يظھر عمله للناس وھو غافل عن أن ذلك بدافع من الشیطان، بل إن نفسه 

إن اإلتیان بالمستحبات في .ة العبادة، وتظھر التكبر والغرور في شكل ترويج للدينتظھر له المعصیة في صور

الخلوات مستحب، فلماذا ترغب النفس دائما في أن تؤديھا في العلن؟ إنه يبكي من خوف اهللا في المحافل العامة 

ذھب عنه خوف اهللا إال ما الذي حدث لكي ي.بحرقة وألم، ولكنه في الخلوات مھما ضغط على نفسه ال تندى عینه

بین الناس؟ تسمع له في لیالي القدر وفي جموع الناس الحسرات والنحیب والحرقة والبكاء، يصلي مائة ركعة 

.ويقرأ دعاء الجوشن الكبیر والصغیر وعدة أجزاء من القرآن المجید في وسط الجموع، دون أن يتلكأ أو يحس بالتعب

هللا فقط أو إلستحصال رحمته أو خوفا من النار وشوقا إلى الجنة، فلماذا إذا كانت أعمال اإلنسان ألجل رضا ا

يرغب في أن يمدحه الناس على كل عمل عمله؟ فنجد ُأُذُنه متوجھة إلى ألسن الناس وقلبه عندھم، لكي 

ما أشد تدين والتزام ھذا اإلنسان؟ وما أحرصه على أداء الفرائض في مواعیدھا :يسمع من يمدحه، بقوله

إذا كان اهللا ھو الھدف في عملك فما ھذا !مستحبات في أوقاتھا؟ وإنه إنسان مستقیم وصادق في معامالتهوال

وإذا كانت الجنة والنار ھما اللتان تدفعانك إلى العمل فما الذي يحكي لنا ھذا !المیل المفرط نحو الناس؟

فاسع ما استطعت إلصالح نفسك من أمثال  ان تبه، فإن ھذا الحب ھو من نفس شجرة الرياء الخبیثة،!االنحراف؟

.ھذا الحب إذا كان ذلك ممكنًا

في ھذا المقام ُأنّبه إلى نقطة مھمة وھي أن لكل واحد من ھذه الصفات النفسانیة، الحسنة منھا والسیئة، 

ت وتكون درجات كثیرة جدا، بحیث أن مرتبة من الصفات يعتبر االتصاف بھا من الحسنات والتخلي عنھا من السیئا

والصفة التي تعتبر نقصا ألولیاء .من مختصات أولیاء اهللا أو العرفاء باهللا وال يشاركھم فیھا غیرھم من سائر الناس

اهللا، والعرفاء باهللا، ال تعتبر نقصا لغیرھم من الناس حسب المقام الذي يتمتعون به، بل قد يكون بمعنى من 

.سیئات لفئة أخرى وكذلك تكون حسنات فئة.المعاني كماًال لھم

فاإلخالص من جمیع مراتب الرياء ھو من مختصات أولیاء اهللا .والرياء من جملة ما يدور كالمنا علیه حالیا

واآلخرون لیسوا شركاء في ھذه المرتبة، واتصاف عامة الناس بدرجة من رجات اإلخالص لیس نقصا بالنسبة إلیھم 

فمثال تمیل نفوس عامة الناس بحسب الغريزة والفطرة .ھم وإخالصھمبحسب المقام الذي ھم فیه، وال يضر بإيمان

وھذا لیس .إلى أن تظھر خیراتھا أمام الناس، وإن لم يقصدوا أن يظھروھا، ولكن نفوسھم مفطورة على ھذا المیل

ى الولي أو موجبا لبطالن العمل أو الشرك أو النفاق أو الكفر، وإن كان ذلك نقص بالنسبة لألولیاء وشرك ونفاق لد

والتنزه عن مطلق الشرك واإلخالص في جمیع مراتبه ھو أول مقامات األولیاء ولھم مقامات أخرى ال .العارف باهللا

.يناسب ھذا المجال ذكرھا

أي حبا هللا، ال طمعا بالجنة وال خوفا من النار، »عَباَدِتَنا ِعَباَدُة األْحراِر«أن »علیھم السالم«ثم إن قول األئمة 

و من المقامات االعتیادية ـ بالنسبة إلیھم ـ وھو أولى درجات الوالية، ولھم في العبادات حاالت ال يمكن أن فھ

.تستوعبھا عقولنا وال عقولكم

وبھذا البیان ال ذي سمعت يمكن الجمع بین الحديث السابق المنقول عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله 

والحديث الذي ينقله زرارة، عن أبي جعفر اإلمام محمد الباقر علیه السالم وسلم وأمیر المؤمنین علیه السالم، 

َسأَّْلُتُه َعِن الرَُّجِل َيْعَمُل الشِّْيَء ِمَن «:حديث محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي جعفر علیه السالم قال:وھو
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ِمْن َأَحٍد ِإّال َوُھَو ُيِحبُّ َأْن َيْظَھَر َلُه ِفي النَّاِس الَخْیُر ِإذا َلْم َيُكْن ُثمَّ ال َبْأَس، َما :الَخْیِر َفَیَراُه ِإْنساٌن َفَیَسرَُّه ذِلَك، قاَل

.٣٦»َصَنَع ذِلَك ِلذِلَك

وبكون .يعد في أحد الحديثین حب المدح عالمة الرياء، ويعد في اآلخر السرور بظھور الخیرات أمرا ال بأس به

.آخر للجمع بین الحديثین، صرفنا النظر نه ھنا وھناك وجه.ھذا حسب اختالف مراتب األشخاص

:تتمة

اعلم، أن السمعة وھي عبارة عن إيصال خصال النفس إلى أسماع الناس الجتذاب قلوبھم وألجل االشتھار، 

ذكرناھا مع الرياء في باب واحد، ولم نعمد إلى ذكر كل واحد منھما بصورة .ولھذا السبب.من شجرة الرياء الخبیثة

.ةمنفصل

الُعْجب:الَحديث الَثاِلث

بالسَّند المّتصل إلى محّمد بن يعقوب، عن علّي بن إبراھیم، عن أبیه عن علّي بن أسباط، عن أحمد بن عمر 

:سألُتُه عن الُعْجِب الذي ُيْفِسُد الَعَمَل، فقال«:الحالل، عن علّي بن سويد، عن أبي الحسن ـ علیه الّسالم قال

د ا أن ُيَزيََّن ِلْلَعْبِد ُسوٌء َعَمِله َفَیراُه َحَسنًا َفُیْعِجبُه َوَيْحَسُب أنَُّه ُيْحِسُن ُصْنعًا َوِمْنھا أن يؤمن العبالُعْجُب درجاٌت منھ

.٣٧»بربه فیمن على اهللا عز وجل وهللا علیه فیه المن

:٣٨الشرح

ل الصالح واستكثاره والسرور تعظیم العم«:ھو عبارة حسب ما ذكره العلماء رضوان اهللا علیھم عن:الُعْجب

وأما السرور بالعمل مع التواضع والخضوع  واالبتھاج به، والتغنج والدالل بواسطته، واعتبار اإلنسان نفسه غیر مقصرٍّ

ينقل المحّدث .»هللا تعالى وشكره على ھذا التوفیق وطلب المزيد منه، فإنه لیس بعجب بل ھو أمر ممدوح

جلسي طاب ثراه، عن المحقق الخبیر والعالم الكبیر الشیخ بھاء الدين العامل رضوان اهللا العظیم موالنا العالمة الم

ال ريب في أن من عمل أعماال صالحة من صیام األيام، وقیام اللیالي، وأمثال ذلك يحصل لنفسه «:أنه قال ٣٩علیه

مع ذلك خائفًا من نقصھا شفیقًا فإن كان من حیث كونھا عطیة من اهللا له، ونعمة منه تعلى علیه، وكان .ابتھاج

وإن كان من حیث كونھا صفته وقائمة به ومضافة .من زوالھا، طالبًا من اهللا االزدياد منھا، لم يكن ذلك االبتھاج ُعجبًا

إلیه، فاستعظمھا وركن إلیھا ورأي نفسه خارجا عن حّد التقصیر، وصار كأّنه يمن على اهللا سبحانه بسببھا فذلك 

.»ھو الُعْجب

إن تفسیر الُعجب بالصورة التي ذكروھا صحیح، ولكن يجب اعتبار العمل أعم من العمل :أقول، وأنا الفقیر

وذلك ألن الُعجب مثلما .الباطني والظاھري، القلبي والشكلي، وكذلك أعم من العمل القبیح والعمل الحسن

وكما أن صاحب الفضیلة الحسنة يعجب يدخل على أعمال الجوارح، يدخل أيضا على أعمال الجوانح فیفس دھا، 

بخصالة، كذلك يكون ذو العمل الشنیع أيضا، أي أنه يعجب بخصلة، كما صّرح بھذا، الحديث الشريف خصھما بالذكر 

.وسیأتي ذكرھما إن شاء اهللا.ألنھما خافیان عن نظر أغلب الناس

ن الصفات الممدوحة إنما يالحظ بحسب ويجب أن تعلم أيضًا أن السرور الخالي من الُعجب والذي اعتبروه م

.نوعه، كما سیأتي بیانه في فصل من الفصول الالحقة

الُعْجب باإليمان :الدرجة األولى:واعلم أن للُعجب، كما وردت اإلشارة إلیه في الحديث الشريف، درجات

.والمعارف الحّقة، ويقابله العجب بالكفر والشرك والعقائد الباطلة

.الُعجب بالملكات الفاضلة والصفات الحمیدة ويقابله العجب بسیئات األخالق وباطل الملكات:ةالدرجة الثانی

.الُعجب باألعمال الصالحة واألفعال الحسنة ويقابلھا العجب باألعمال القبیحة واألفعال السیئة:الدرجة الثالثة

.أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر ـ باب في أصول الكفر وأركانه ـ ح ٣٦
.٣أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب العجب، ح  ٣٧
المذكور في )أبو الحسن(من الممكن أن يكون "الوسائل في مقصد العبادات، باب تحريم اإلعجاب بالنفس، ويقول العالمة المجلسي،  ٣٨

اإلمام موسى بن جعفر واإلمام )علیھما السالم(ھذا الحديث الشريف ھو اإلمام الرضا علیه السالم ألن علي بن سويد يروي عنھما كلیھما 
".نه عفى اهللا ع.الرضا وإن يروي عن الكاظم علیه السالم أكثر من روايته عن اإلمام الرضا علیه السالم

.٣٠٦، ص٧٢نقًال عن بحار األنوار، المجلد  ٣٩
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 سنشیر ضمن فصول الحقة، إلى ونحن إن شاء اهللا.وھناك درجات أخرى غیر ولكنه لیست في ھذا المقام

.وبه نستعین.تلك الدرجات ومنشئھا وما يمكن أن يكون عالجا لھا

في مراتب العجب :فصل

أن لكل واحدة من الدرجات اآلنفة الذكر من العجب مراتب يكون بعض ھذه المراتب واضحة وبیِّنة ويمكن  ٤٠اعلم

ا اآلخر دقیق وخفّي للغاية بحیث ال يمكن لإلنسان أن يدركھا ما وبعضھ.لإلنسان اإلطالع علیھا بأقل تنبه والتفاوت

.كما أن بعض مراتبھا أشّد وأصعب وأكثر تدمیرًا من بعضھا اآلخر.لم يفتش ويدّقق بصورة صحیحة

:المرتبة األولى

انه أو وھي أشّد المراتب وأھلكھا، حیث تحصل في اإلنسان بسبب شدة الُعْجب حالة يمّن معھا في قلبه بإيم

خصاله الحمیدة األخرى على ولي نعمته ومالك الملوك، فیتخیل أن الساحة اإللھیة قد اتسعت بسبب إيمانه، أو 

أن دين اهللا قد أكتسب رونقًا بذلك أو أنه بترويجه للشريعة أو بإرشاده وھدايته أو بأمره بالمعروف ونھیه عن المنكر 

أضفى على دين اهللا بھاًء جديدًا، أو أنه بحضوره جماعة المسلمین، أو أو بإقامته الحدود، أو بمحرابه ومنبره، قد 

بإقامة مجالس التعزية ألبي عبداهللا علیه السالم قد أضفى على الدين جالال، لذلك يمّن على اهللا وعلى سید 

يمّن في المظلومین وعلى الرسول األكرم صلى اهللا علیه وآله وسلم، وإن لم يظھر ألحد ھذا المعنى، إّال أنه 

ومن ھنا ومن ھذا الباب بالذات تنشأ المّنة على عباد اهللا في األمور الدينیة، كأن يمّن على الضعفاء والفقراء .قلبه

بإعطائھم الصدقات الواجبة والمستحبة ومساعدتھم، وأحیانا تكون ھذه المّنة خافیة حتى على اإلنسان نفسه 

).امتنان اإلنسان على اهللا، وإنا يمّن اهللا على الناس جمیعاوقد تقدم في الحديث الثاني شرح عدم إمكان (

:المرتبة الثانیة

وھي التي يتدلل فیھا اإلنسان ويتغنج بواسطة الُعجب على اهللا تعالى وھذه غیر المّنة، ولو أن البعض لم 

.يفّرق بینھما

رَّبین والسابقین، وإذا جيء أن صاحب ھذا المقام يرى نفسه محبوبا هللا تعالى، ويرى نفسه في سلك المق

باسم ولّي من أولیاء اهللا أو جرى حديث عن المحبوبین والُمحبین أو السالك المجذوب، اعتقد في قلبه أنه من 

وقد يبدي التواضع رياء وھو خالف ذلك، أو أنه لكي يثبت ذلك المقام لنفسه ينفیه .أولئك

.عن نفسه بصورة تستلزم اإلثبات

.»الَبالَء ِلْلَوالِء«اهللا تعالى ببالء، راح يعلن أن وإذا ما ابتاله 

.إن مدعي اإلرشاد من العرفاء والمتصوفة وأھل السلوك والرياضة أقرب إلى ھذا الخطر من سائر الناس

:المرتبة الثالثة

ث واب، ويرى أن يرى العبد نفسه وبواسطة اإليمان أو الملكات أو األعمال، دائنا هللا وأنه بذلك يكون مستحقا لل

واجبًا على اهللا أن يجعله عزيزًا في ھذا العالم، ومن أصحاب المقامات في اآلخرة، ويرى نفسه مؤمنًا تقیًا وطاھرًا، 

بل »حتى لو عاملني اهللا بالعدل، فإني أستحق الثواب واألجر«:وكلما جاء ذكر المؤمنین بالغیب، قال في نفسه

وإذا ما أصابه بالء وصادفه ما ال يرغب، فإنه يعترض على .صّرح بھذا الكالميتعدى بعضھم حدود القبح والوقاحة وي

اهللا في قلبه، ويتعجب من أفعال اهللا العادل، حیث يبتلي المؤمن الطاھر، ويرزق المنافق، ويغضب في باطنه على 

ويظھر الرضا بالقضاء  اهللا تبارك وتعالى وتقديراته، ولكنه يظھر الرضا في الظاھر، ويصبُّ غضبه على ولي نعمته،

وعندما يسمع أن اهللا يبتلي المؤمنین في ھذه الدنیا، يسّلي نفسه بذلك في قلبه، وال يدري بأن .أمام الخلق

.المنافقین المبتلین كثیرون أيضًا ولیس كل ُمْبَتٍل مؤمنًا

:المرتبة الرابعة

يمان، وعن المؤمنین بكمال اإليمان، ھي أن يرى اإلنسان نفسه ُمتمیزًا عن ائر الناس وأفضل منھم باإل

وباألوصاف الحسنة عن غیر المتصفین بھا، وبالعمل بالواجب وترك المحرَّم عّما يقابل ذلك، كما أّنه يرى في عمل 

.في ھذا الفصل نشرح الُعجب في الخصال الحسنة، وسنشرح في بعض الفصول القادمة، الُعجب بالخصال التي تقابل الصفات الحسنة ٤٠
).منه عفى عنه(أيضا 
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المستحبات والتزام الجمعة والجماعات والمناسك األخرى وترك المكروھات يرى نفسه أكمل من عامة الناس، وأن 

فیثق بنفسه وبأعماله، ويرى سائر الخلق زبدًا ناقصین، وينظر إلى سائر الناس بعین االحتقار،  له امتیازًا علیھم،

ويطعن بقلبه أو بلسانه في عباد اهللا ويعیبھم، ويبعد كل شخص بصورة ّما عن ساحة رحمة اهللا، ويجعل الرحمة 

.خالصة له وألمثاله

الح يراه من الناس، ويخدشه بقلبه على نحو ما، ومثل ھذا اإلنسان يصل إلى درجة بحیث يناقش كل عمل ص

ويرى أعماله خالصة من ذلك االعتراض والنقاش وال يرى األعمال الحسنة من الناس شیئًا ولكن إذا صدرت ھذه 

.إنه يعرف جیدا عیوب الناس وھو غ افل عن عیوبه.األعمال نفسھا عنه يراھا عظیمة

فسه قد يكون غافًال عنھا، وللُعجب درجات أخرى، لم أذكر بعضھا، ھذه عالمات الُعْجب، وإن كان اإلنسان ن

.وأكون غافًال عن بعضھا األخر حتمًا

إن أھل الفساد ُيعجبون بفسادھم :فصل

يصل أھل الكفر والنفاق والمشركون والملحدون وذوو األخالق القبیحة، والملكات الخبیثة وأھل المعصیة 

عجاب بغرورھم وزندقتھم تلك، أو بسیئات أخالقھم وموبقات أعمالھم، ويسّرون بھا، والعصیان، أحیانًا إلى درجة اإل

ويرون بھا أنفسھم من ذوي األرواح الحرة، الخارجة عن التقلید وغیر المعّقدة باألوھام والخرافات، ويرون أنفسھم 

من ضعف العقل وصغره، ويرون  أولي شھامة ورجولة، ويتصورون أن اإليمان باهللا من األوھام، وأن التعبد بالشرائع

أن األخالق الحسنة والملكات الفاضلة، ھي من ضعف النفس والمسكنة، ويحسبون أن األعمال الحسنة 

والمناسك والعبادات ھي من ضعف اإلدراك ونقصان اإلحساس، ويرون أن أنفسھم ستحق المدح والثناء، بسبب 

لقد تأصلت في قلوبھم الخصال القبیحة والسیئة وأصبحوا .الشرائعالروح الحرة التي ال تعتقد بالخرافات وال تبالي ب

يأنسون بھا، وبھا امتألت أعینھم وآذانھم فرأونا حسنة، وتصوروھا كماًال مثلما وردت اإلشارة إلى ذلك في ھذا 

راُه َحَسَنًا َفُیْعِجُبُه َوَيْحَسُب أَنُه الُعْجُب َدَرَجاٌت، ِمْنَھا أْن ُيَزّيَن ِلْلَعْبِد ُسوُء َعَمِلِه َفَی«:الحديث الشريف حیث قال

َوَيْحَسُب {وكما يقول .٤١}...َأَفَمْن ُزيَِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َفَرآُه َحَسًنا{وھذه إشارة إلى قول اهللا تعالى »ُيْحِسُن َصْنَعًا

ْخَسِريَن َأْعَماًال، الَِّذيَن َضلَّ َسْعُیُھْم ِفي اْلَحَیاِة ُقْل َھْل ُنَنبُِّئُكْم ِباَأل{:يشیر إلى قول اهللا تعالى}َأَنُه ُيْحِسُن َصْنعًا

ِبَطْت َأْعَماُلُھْم َفَال ُنِقیُم َلُھْم َيْوَم الدُّْنَیا َوُھْم َيْحَسُبوَن َأنَُّھْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا، ُأوَلِئَك الَِّذيَن َكَفُروا ِبآَياِت َربِِّھْم َوِلَقاِئِه َفَح

تلك المجموعة من الناس الذين ھم في الواقع جھلة ويحسبون أنفسھم علماء، أولئك ھم أكثر .٤٢}ًنااْلِقَیاَمِة َوْز

الناس مسكنة وأسوأ الخالئق حّظًا، أولئك يعجز أطباء النفوس عن عالجھم وال تؤثر فیھم الدعوة والنصیحة، بل قد 

ھم عن ھداية األنبیاء علیھم السالم وبرھان أولئك ال يعون الدلیل بل يسّدون أسماع.تعطي أحیانًا نتیجة عكسیة

.الحكماء ومواعظ العلماء

وعلیه فتجب االستعاذة باهللا من شّر النفس ومكائدھا التي تجر اإلنسان من المعصیة إلى الكفر ومنه إلى 

في قلبه إن النفس والشیطان، بتھوينھا بعض المعاصي، يلقیان باإلنسان في المعصیة، وبعد تأصیلھا .الُعْجب به

وتحقیرھا في عینه يبتلى اإلنسان بمعصیة أخرى أكبر قلیًال من األولى، ومع التكرار تسقط المعصیة الثانیة من 

وھكذا يسیر اإلنسان نحو الھاوية خطوة .النظر وتبدو صغیرة وھیِّن في عین اإلنسان، فیبتلى بما ھو أعظم

ى أن تسقط جمیع المعاصي في نظرة، فیستھین فخطوة، وشیئا فشیئا فتصغر كبائر المعاصي في عینه إل

.وقد يأتي الحديث عن ذلك فیما يأتي.بالشريعة والقانون اإللھي، ويؤول عمله إلى الكفر والزندقة واإلعجاب بھما

في بیان أن حیل الشیطان دقیقة :فصل

لكفر والزندقة، كذلك وعلى غرار ما يتدرج عمل أولي الُعجب بالمعاصي من مرتبة إلى أخرى حتى يصل إلى ا

يتطور العجب بالطاعات من العجب في الدرجة الناقصة إلى الدرجة الكاملة، فتصبح مكائد النفس والشیطان في 

إن الشیطان ال يمكن أبدا أن يعھد إلیكم، أنتم المتقون الخائفون من اهللا، .القلب على أساس تخطیط ودراسة

ى الشخص الذي يتمتع بالشرف وطھارة النفس، السرقة أو قطع مھمة قتل النفس أو الزنا، أو أن يقترح عل

.٨:سورة فاطر، آية ٤١
.١٠٥ـ  ١٠٣:الكھف ٤٢
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الطريق، فال يمكن أن يقول لك منذ البداية بأن ُمنَّ على اهللا ب ھذه األعمال أو ضع نفسك في زمرة المحبوبین 

والمحبین والمقّربین من 

عكم نحو الحرص الشديد وإنما يبدأ األمر بالخطوة األولى ثم يشق طريقه في قلوبكم، فیدف.الحضرة اإللھیة

وفي غضون ذلك يزين أمامكم بما يناسب حالكم، عمال واحدا من أھل .على التزام المستحبات واألذكار واألوراد

المعصیة، ويوحي لكم بأنكم بحكم الشرع والعقل أفضل من ھذا الشخص، وأن أعمالكم موجبة لنجاتكم، وأنكم 

ھي سوء :األولى:ون منھا، فیتحصل من ھذه اإليحاءات نتیجتینبحمد اهللا طاھرون بعیدون عن المعاصي ومبرء

.وكالھما من المھلكات ومن معین المفاسد.الُعجب بالنفس:الظن بعباد اهللا، واألخرى

قد تكون لھذا الشخص المبتلي بالمعصیة، حسنات، أو أعمال أخرى فیشمله اهللا :قولوا للشیطان والنفس

ولعل اهللا .ل نور تلك الحسنات واألعمال منارًا يھديه فیؤول عمله إلى حسن العاقبةتعالى بھا بوافر رحمته، ويجع

مثلما ورد في الحديث .قد ابتلى ھذا لشخص بالمعصیة لكي ال يبتلى بالُعجب، الذي يعّد أسوأ من المعصیة

ِلْلُمْؤِمِن ِمَن الُعجِب ولوال ذلَك ما  ِإنَّ اَهللا َعِلَم أن الذنب َخْیٌر«:الشريف المنقول في الكافي، عن أبي عبداهللا، قال

وكان شیخنا الجلیل .ولعل عملي أنا يؤول إلى سوء العاقبة بسبب سوء الظن ھذا ٤٣»اْبَتلى مؤِمنًا ِبَذْنٍب َأبدًا

:يقول»روحي فداه«العارف الكامل الشاه آبادي 

ه يھديه، ويقودكم تقبیحكم ولومكم ھذا ال تعیبوا على أحد، حتى في قلوبكم، وإن كان كافرا، فلعل نور فطرت«

ال تلعنوا الكفار الذين ال «:بل كان يقول»إلى سوء العاقبة إن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر غیر التعبیر القلبي

يعلم بأنھم رحلوا عن ھذا العالم وھم حال في حال الكفر، فلعلھم اھتدوا في أثناء الرحیل فتصبح روحانیتھم مانعا 

وعلى أي حال، فإن النفس والشیطان، يدخالنكم في المرحلة األولى من الُعجب وقلیال قلیال ينقالنكم .»كملرقی

من ھذه المرحلة إلى مرحلة أخرى، ومن ھذه الدرجة إلى درجة أكبر إلى أن يصال باإلنسان في النھاية إلى 

.ماله ويصل عمله إلى أسفل الدرجاتالمقام الذي يمنُّ فیه على ولي نعمته ومالك الملوك، بإيمانه أو أع

في مفاسد الُعْجب :فصل

اعلم أن العجب بنفسه من المھلكات والموبقات ومما يحبط إيمان اإلنسان وأعماله ويفسدھا، كما يجیب 

اإلمام علیه السالم الراوي عندما يسأله في ھذا الحديث الشريف عن الُعْجب الذي يفسد العمل فیحدد علیه 

وقد سمعت في الحديث السابق أن العجب أشد من الذنب في .درجة منه ھي العجب في اإليمانالسالم أن 

وكذلك الرسول األكرم .ولھذا قد يبتلي اهللا سبحانه المؤمن بالمعصیة لكي يصبح آمنا من العجب.حضرة اهللا تعالى

.صلى اهللا علیه وآله وسلم يعتبر العجب من المھلكات

وصورة ھذا السرو ـ  ٤٤»َمْن َدَخَلُه الُعْجب َھَلَك«:میر المؤمنین علیه السالم أنه قالوفي أمالي الصوق، عن أ

وأوضح ما .الحاصل من العجب ـ في البرزخ وما بعد الموت، تكون موحشة ومرعبة جدا، وال نظیر لھا في الھول

وال َوْحَدَة «:ؤمنین علیه السالميشیر إلى ذلك قول الرسول األكرم صلى اهللا علیه وآله وسلم في وصیته ألمیر الم

َأْخَبْرِني ِباْلذَّْنِب الَّذي ِإَذا «:سأل موسى ين عمران على نبینا وآله وعلیه السالم الشیطان.٤٥»َأْوَحَش من الُعْجِب

قال اهللا :وقال.٤٦»ِفي َعْیِنه َذْنُبه ِإذا َأْعَجَبْتُه َنْفُسه، واْستْكَثر َعَمَلُه، َوَصُغر:ارَتَكَبُه ابُن آَدِم ِإْسَتْحَوذَت َعَلیه، قال

يا رّب َكْیَف ُأَبشِّر الُمْذِنبیَن وُأْنِذر :قال»يا داوَد َبشِِّر الُمْذِنبیَن وُأْنِذِر الصِّّديِقیَن«:تعالى لداود علیه السالم

وُأْنِذِر الصِّدِّيقیَن َأّال ُيْعِجُبوا ِبَأْعماِلِھْم، َفِإنُه .الذَّنب يا داود َبشِّر الُمْذنبیَن َأِني َأْقَبُل الّتْوَبَة وَأْعُفو َعِن«:الصِّدِّيقین؟ قال

أعوذ باهللا تعالى من المناقشة في الحساب التي تھلك الصديقین ومن ھو  ٤٧»َلْیَس َعْبٌد َأْنِصُبِه ِلْلِحساِب ِإّال َھَلَك

.أعظم منھم

.٢١٢ص  ١ي، كتاب اإليمان والكفر، باب العجب، ح أصول الكافي، المجلد الثان ٤٣
.١٨من أبواب مقدمة العبادات ح  ٣وسائل الشیعة، المجلد األول، الباب  ٤٤
.٨من أبواب مقدمة العبادات ح  ٢٣وسائل الشیعة، المجلد األول، الباب  ٤٥
.٨أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان، باب العجب، ح  ٤٦
.٨٦دوق، باب الثالثة، ح خصال الص ٤٧



٣١

إذا َظَفْرُت ِبابِن آَدَم ِفي َثالٍث «:أن الشیطان يقول ينقل الشیخ الصدوق في الخصال مسندا إلى اإلمام الصادق

.٤٨!»ِإذا اْسَتْكَثَر َعَمَلُه، َوَنِسَي َذْنَبُه، َوَتَسرََّب ِإَلیِه الُعْجُب:َفال ُيِھّمِني َعَمَلُه َبْعَد ذِلَك ألنَّه َلْن ُيْقَبَل ِمنُه

فعندما يتأصل .الكثیر من الكبائر والموبقات يضاف على ما سمعت من مفاسد العجب، نه شجرة خبیثة، نتاجھا

.العجب في القلب، يجّر عمل اإلنسان إلى الكفر والشرك وإلى ما ھو أعظم من ذلك

بل إن ذا العجب ال ينھض إلصالح نفسه ويظن أن نفسه زكیة طاھرة، فال .ومن مفاسده استصغار المعاصي

تار اإلعجاب بالنفس وحجابه الغلیظ يحول بینه وبین أن يرى يخطر على باله أبدا أن يطھرھا من المعاصي، ألن س

وھذه مصیبة، إذ أنھا تحجز اإلنسان عن جمیع الكماالت، وتبتلیه بأنواع النواقص، وتؤدي بعمل .معايب نفسه

...اإلنسان إلى الھالك األبدي، ويعجز أطباء النفوس عن عالجه

ى نفسه في أعماله، وھذا ما يصبح سببا في أن يحسب ومن مفاسده األخرى أنھا تجعل اإلنسان يعتمد عل

اإلنسان الجاھل المسكین نفسه في غنى عن الحق تعالى، وال يرى علیه فضل الحق تعالى، ويرى ـ بحسب 

عقله الصغیر ـ أن الحق تعالى ملزم بأن يعطیه األجر والثواب، ويتوھم أنه حتى لو عومل بالعدل أيض ا الستحق 

.ما بعد ذكر ھذا األمر إن شاء اهللالثواب، وسیأتي فی

ومن مفاسد العجب األخرى، أن ينظر اإلنسان باحتقار إلى عباد اهللا، ويحسب أعمال الناس ال شيء وإن كانت 

.أفضل من أعماله، فتكو ن ھذه النظرة وسیلة لھالك اإلنسان أيضًا، وشوكة في طريق خالصه ونجاته

ن إلى الرياء، ألن اإلنسان بصورة عامة إذا استصغر أعماله ـ وجدھا ال ومن مفاسده األخرى، أنه يدفع اإلنسا

شيء ـ ووجد أخالقه فاسدة، وإيمانه ال يستحق الذكر، وعندما ال يكون معجبا بنفسه وال بصفاته وال بأعماله، بل 

ة تكون سیئة وغیر وجد نفسه وجمیع ما يصدر عنھا سیئًا وقبیحًا، ال يطرحھا وال يتظاھر بھا، فإن البضاعة الفاسد

ولكنه إذا رأى نفسه كامال وأعماله جیدة، فإنه يندفع إلى التظاھر والرياء، ويعرض نفسه على .صالحة للعرض

.الناس

.يجب اعتبار مفاسد الرياء المذكورة في الحديث الثاني من مفاسد العجب أيضا

كة، وتبعث على ابتالء اإلنسان بمعصیة وھناك مفسدة أخرى ھي أن ذه الرذيلة تؤدي إلى رذيلة الكبر المھل

.التكبر ـ وسیأتي إن شاء اهللا ذكر الحديث عنھا فیما بعد ـ

فلیعلم .تنشأ من ھذه الرذيلة مفاسد أخرى أيضا بصورة مباشرة وغیر مباشرة وشرح ذلك يوجب التفصیل

سببا للھالك األيدي والخلود المعجب أن ھذه الرذيلة ھي بذرة رذائل أخرى، ومنشأ ألمور بشكل كل واحد منھا 

فإذا عرف ھذه المفاسد بصورة صحیحة والحظھا بدقة، ورجع إلى األخبار واآلثار الواردة بشأنھا عن .في العذاب

الرسول األكرم صلى اهللا علیه وآله وسلم وأھل البیت ذلك القائد صلوات اهللا علیھم أجمعین، فمن المحتم أن 

ھوض إلصالح النفس، وتطھیرھا من ھذه الرذيلة واستئصال جذورھا من باطن يعتبر اإلنسان نفسه ملزما بالن

النفس، لئال ينتقل ال سمح اهللا إلى العالم اآلخر وھو بھذه الصفة، وإنه حینما يغمض عینیه المادية الملكوتیة، 

اهللا برحمته ويشرق علیه سلطان البرزخ والقیامة، يرى أن حال أھل كبائر المعاصي أفضل من حاله حیث غمرھم 

وأما ھذا المسكین الذي رأى نفسه .الواسعة بسبب ندمھم أو بسبب ما كان لديھم من رجاء بفضل اهللا تعالى

مستقال، وحسبھا في باطن ذاته غنیة عن فضل اهللا، فیرى بأن اهللا تعالى حاسبه لذلك حسابا عسیرا، وأخضعه 

ة هللا تعالى، وأن جمیع عباداته أبعدته عن الساحة المقدسة، لمیزان العدل كما أراد، وأفھمه بأنه لم يقم بأية عباد

بل وأن تلك األعمال والعبادات نفسھا ھي سبب الھالك وبذرة العذاب األلیم .وأن كل أعماله وإيمانه باطل وتافه

ل ما نجا الويل لمن يعامله الباري تعالى بعدله، فإذا ما عومل الناس مثل ھذا التعام.ورأس مال الخلود في الجحیم

إن مناجاة صفوة اهللا ـ من األنبیاء واألئمة المعصومین صلوات اهللا علیھم ـ مشحونة .أحد من األولین واآلخرين

وعندما يعلن رسول اهللا محمد صلى اهللا علیه .باالعتراف بالتقصیر والعجز عن القیام بالعبودية

.٨٦خصال الصدوق، باب الثالثة، ح  ٤٨



٣٢

فماذا »َرفناَك حقَّ مْعِرَفِتَك وما َعَبْدناَك حقَّ ِعباَدِتَكَما َع«:وآله وسلم أفضل الكائنات وأقربھا إلى اهللا قائال

إلى »الممكن«نعم إنھم العارفون بعظمة اهللا تعالى، العالمون بحقیقة نسبة ..سیكون حال سائر الناس؟

ّدوا إنھم يعلمون، أنھم لو قضوا جمیع أعمارھم في الدنیا بالعبادة والطاعة والتحمید والتسبیح، لما أ»الواجب«

.شكر نعم اهللا، فكیف يمكن أداء حق الثناء على ذاته وصفاته المقدسة؟، إنھم يعلمون أن لیس لموجود شيء

فقیر، بل فقر محض »الممكن«فالحیاة والقدرة والعلم والقوة وسائر الكماالت األخرى ھي ملك لكماله تعالى، و

بنفسه لكي يتظاھر بالكمال؟، وأية قدرة »لممكنا«أّي كماٍل يملكه .يستطل بظله تعالى، ولیس بمستقل بذاته

يمتلكھا لكي يتاجر بھا؟ أولئك العارفون باهللا وبجماله وجالله شاھدوا شھود عیان نقصھم وعجزھم وشاھدوا كمال 

تعالى، وإنما نحن المساكین الذين قد ران حجاب الجھل والغفلة والعجب والمعاصي على قلوبنا وقوالبنا »الواجب«

صارنا وأسماعنا وعقولنا وكافة قوانا المدركة بحیث أخذنا نستعرض عضالتنا في مقابل قدرة اهللا القاھرة، وغشى أب

.ونعتقد أن لنا استقالًال وشیئیة بذواتنا

السّیئ الحظ الغافل عن واجباتك »الممكن«، أيھا !المسكین الجاھل بنفسك وبعالقتك باهللا»الممكن«أيھا 

ذا الجھل ھو سبب جمیع ما يلحقك من سوء التوفیق، وھو الذي ابتالنا بجمیع ھذه إن ھ!إزاء مالك الملوك

إن عیون معارفنا .أن الفساد قد ينشأ من األساس، وأن تلّوث الماء قد يكون من المعین.الظلمات والمكّدرات

!.سناعمیاء، وقلوبنا میته، وھذا سبب جمیع المصائب ولكننا مع كل ذلك لسنا حتى بصدد إصالح أنف

اللھم تفضل علینا بتوفیق التوبة، وعرفنا أنت بواجباتنا، وتفضل علینا بنصیب من أنوار معارفك التي مألت بھا 

فّھْمنا نحن الماكین الغافلین الذين ننسب .قلوب العرفاء واألولیاء، أظھر لنا إحاطة قدرتك وسلطتك، وعرفنا بنواقصنا

عّرف قلوبنا بأن لیست ھناك محمدة من »الحمُد هللا ّربِّ العاَلِمیَن«جمیع المحامد إلى الخلق َفّھمنا معنى 

أدخل كلمة .٤٩}...َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمْن اللَِّه َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسیَِّئٍة َفِمْن َنْفِسَك{أظھر لنا حقیقة .مخلوق

ل الشرك والنفاق، نحن األنانیون، عّباد التوحید إلى قلوبنا القاسیة الكدرة، نحن أھل الحجاب والظلمة، وأھ

إنََّك َعَلى ُكلِّ َشيٍء {النفس، المعجبون بھا، أخرج من قلوبنا حب النفس وحب الدنیا، واجعلنا عّشاقًا هللا وعّبادًا لك 

.}َقِدير

في بیان أن ُحّب النفس أساس الُعْجب :فصل

فطور على حب الذات، فیكون أساس جمیع اعلم أن رذيلة الُعجب تنشأ من حب النفس، ألن اإلنسان م

ولھذا فإن اإلنسان يرى أعماله الصغیرة كبیرة، وبذلك .األخطاء والمعاصي اإلنسانیة والرذائل األخالقیة، حب النفس

يرى نفسه من الصالحین ومن خاصة اهللا ويرى نفسه مستحقًا للثناء ومستوجبًا للمدح على تلك األعمال الحقیرة 

حدث أحیانًا أن تلوح لنظرة قبائح أعماله حسنة وإذا ما رأى من غیره أعماال أفضل وأعظم من أعماله بل وي.التافھة

يسيء الظن بخلق اهللا .فال يعیرھا أھمیة، ويصف أعمال الناس الصالحة بالقبح، وأعماله السیئة القبیحة بالحسنة

وج بآالف القذارات المبعدة عن اهللا، أن ولكنه يحسن الظن بنفسه، وبسبب حبه لنفسه يرى بعمله الصغیر الممز

.اهللا مدين له وأنه يستوجب منه الرحمة

فلنفكر اآلن قلیال في أعمالنا الصالحة ولنحكِّم العقل قلیال في األفعال العبادية الصادرة عّنا، ولننظر إلیھا بعین 

جديرون باللوم والعتاب والغضب والنقمة؟  اإلنصاف، لنرى ھل أننا نستحق بھا المدح والثناء والثواب والرحمة، أو أننا

...وإذا ما أحرقنا اهللا بسبب ھذه األعمال، التي نراھا حسنة، بنار القھر والغضب أال يكون ذلك عدًال؟

.إني أحّكمكم في ھذا السؤال الذي أطرحه، أريد منكم الجواب علیه بإنصاف ـ بعد إعمال الفكر والتأمل ـ

م الرسول األكرم صلوات اهللا علیه وآله وسلم، وھو الصادق المصدق، إنكم إذا عبدتم اهللا والسؤال ھو أنه إذا أخبرك

طوال عمركم وأطعتم أوامره وتركتم شھوات النفس ورغباتھا، أو تركتم عبادته وعملتم على خالف توجیھاته 

اهللا علیه وآله  سبحانه وتعالى وعلى أساس رغبات النفس وشھواتھا طیلة حیاتكم، إذا أخبركم الرسول صلى

وسلم بأنكم سّیان ـ في كلتا 

.٧٩:النساء، آية ٤٩



٣٣

الحالتین ـ لن تختلف درجاتكم في اآلخرة إنكم على كل حال الناجون وستذھبون إلى الجنة وتأمنون من 

العذاب، فال فرق ـ حسب الفرض ـ بین أن تصلوا أو تزنوا، ولكن مع ذلك يكون رضا اهللا تعالى في عبادته والثناء علیه 

فھل كنتم .تعاد عن الشھوات والرغبات النفسانیة في ھذا العالم، مع عدم اإلثابة على الطاعةوحمده، واالب

تصبحون من أھل المعصیة أو من أھل العبادة؟ ھل كنتم تتركون الشھوات وتحرمون على أنفسكم اللذات 

لیه تعالى بالمستحبات النفسانیة من أجل رضا اهللا تعالى والرغبة فیه، أو ال؟ ھل كنتم باقین من المتوسلین إ

والجمعة والجماعات؟ أو كنتم تغرقون في الشھوات وتالزمون اللھو واللعب والمالھي وغیر ذلك؟ أجیبوا بإنصاف 

إنني أعلن عن نفسي وعمن ھو على شاكلتي بأّنا كّنا نصبح من أھل المعصیة ونترك الطاعات .ودون تظاھر ورياء

.ونعمل بالشھوات النفسانیة

إننا .تقدم نستنتج أن جمیع أعمالنا ھي من أجل اللذات النفسانیة ومن أجل االھتمام بالبطن والفرجوبعد ما 

.ُعّباد للبطن وُعّباد للشھوة، ونترك لذة صغیرة، للذة أعظم وإن وجھة أنظارنا وقبلة آمالنا ھي فتح بساط الشھوة

لجنة وال عالقة لھا بالقرب إلى اهللا، وال عالقة لھا إن الصالة التي ھي معراج القرب إلى اهللا نؤديھا قربة لنساء ا

.بطاعة األمر، وھي بعیدة آالف الفراسخ عن رضا اهللا

أيھا المسكین الغافل عن المعارف اإللھیة، يا من ال تھم سوى إرادة شھوتك وغضبك، أنت المتوسل باألذكار 

والمتخلق باألخالق الحسنة، والمتجنب لسیئات  واألوراد والمستحبات والواجبات، والتارك للمكروھات والمحّرمات

األخالق، ضع أعمالك أمام عین اإلنصاف، أتقوم بھا ألجل الوصول إلى الشھوات النفسانیة والجلوس على سرر 

مطّعمة بالزبرجد، ومعانقة الضحوكات والدعوبات في الجنة، ارتداء الحرير واإلستبرق، والسكنى في القصور الفارھة 

لوصول إلى األماني النفسیة؟ أفینبغي أن تمن بھذه األعمال على اهللا وھي جمیعا ألجل النفس ومن الجمیلة، وا

إنني :أجل عبادتھا، وتعّدھا عبادة هللا؟ ھل يختلف حالكم عن ذلك األجیر الذي ينجز عمال من أجل األجر، ثم يقول

أنجزت ذلك العمل ألجل صاحب العمل فحسب؟ أفال تكذبوه؟ 

إننا نصّلي تقربًا إلى اهللا تعالى؟ أألجل التقرب :ن حینما تقولونألستم كاذبی

إلى اهللا ھذه الصالة أو ألجل التقرب لنساء الجنة وإشباع الشھوة؟ أقولھا صراحة، إن جمیع عباداتنا ھذه لھي 

.من كبائر الذنوب عند العرفاء باهللا وأولیاء اهللا

وفي محضر المالئكة المقربین، تعمل خالف رضا اهللا تعالى، أنت في حضرة اهللا جّل جالله، !أيھا المسكین

والعبادة التي ھي معراج القرب من اهللا، تؤديھا ألجل النفس األّمارة بالسوء وألجل الشیطان، وعندھا ال تستحي 

دلل أن تكذب في العبادة عدة أكاذيب في حضرة الرّب والمالئكة المقربین وتفتري عدة افتراءات، وتمّن وتعجب وتت

بماذا تختلف عبادتي ھذه وعبادتك عن معصیة أھل العصیان، وأشدھا الرياء؟ فالرياء !أيضا، وال تخجل بعد كل ذلك

جمیع عباداتنا شرك محض وال أثر فیھا للخلوص واإلخالص، .شرك وقبحه ناشئ من أنك لم تؤد العبادة ألجل اهللا

ذه العبادة فھي ألجل الشھوات وإعمار البطن والفرج بل حتى أن رضا اهللا ال يشترك في الدافع إلى إنجاز ھ

.فحسب

أيھا العزيز، إن الصالة التي تكون ألجل المرأة، سواء أكانت في الدنیا أم في الجة، ال تكون هللا، الصالة التي 

لحد، وتنظر إلى تكون من أجل الحصول على أمال الدنیا أو آمال اآلخرة، ال عالقة لھا باهللا فلماذا إذًا تتدلل إلى ھذا ا

أنت بھذه الصالة مستحق للعذاب !عباد اهللا بعین االحتقار، وتحسب نفسك من خواص اهللا تعالى؟ أيھا المسكین

فلماذا إذًا تحسب نفسك دائنًا هللا، وتھیأ لنفسك بھذا التدلل والُعْجب .ومستوجب لسلسلة طولھا سبعون ذراعا

اعلم أنھا لیست ألجل اهللا، واعلم أن اهللا يدخلك الجنة بتفضله وترحمه، عذابا آخر؟ أعمل األعمال التي ُأمرت بھا، و

وأن اهللا تعالى خفف عن عباده لضعفھم بالتجاوز عن نوع من الشرك وأسدل علیه بغفرانه ورحمته حجاب ستره، 

ث ال فإذا حد.فحاذر أن يتمزق ھذا الحجاب ولیبق حجاب غفران اهللا على ھذه السیئات التي أسمیناھا عبادة

سمح اهللا أن انطوت صفحتك ھذه ورحلت من ھذه الدنیا وجاءت صفحة العدل فإن عفونة عبادتنا عندئذ لن تقل 

وقد أشرنا فیما مضى إلى حديث ينقله ثقة اإلسالم .عن عفونة المعاصي وال موبقات التي يرتكبھا أھل المعصیة
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لسالم، وھنا ننقل قسمًا من ھذا الحديث بنصه بسنده إلى اإلمام الصادق علیه ا)الكافي(الكلیني في كتاب 

قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم قال اهللا عّز وجّل لداود :عن أبي عبد اهللا علیه السالم قال:تبركًا وتیمنًا

َوُأْنِذُر الصِّدِّيقیَن؟ قال يا داُوُد َبشِِّر  َكْیَف ُأَبشُِّر الُمْذِنبیَن:قال.يا داوُد َبشِّر الُمْذِنبیَن َوَأْنِذِر الصِّدِّيقیَن{:علیه السالم

ُه َلْیَس َعْبٌد َأْنِصُبُه ِلْلِحساِب إّال الُمْذِنبیَن أّني َأْقَبُل التَّْوَبَة َوَأْعُفو َعِن الذَّْنب َوَأْنِذِر الصِّّديقیَن َأْن ال ُيْعِجُبوا ِبَأْعماِلِھم َفِإّن

.لة فإن ثواب عبادات العبد ال تعادل شكر واحد من نعمائهألنه مستحق للعذاب وفق العدا.٥٠}َھَلَك

فإذا علمت الصديقین، على الرغم من أنھم ُمطھَّرون من الذنب والمعصیة، جمیعًا ھالكون في الحساب، فماذا 

لما ھذا كله عندما تكون أعمالي وأعمالكم خالصة من الرياء الدنیوي ومن الموبقات والمحرمات وق...نقول أنا وأنتم؟

.يحصل لنا خلوص عمل من الرياء والنفاق

وإذا أستدعى الخجل والتذلل واالعتراف بالتقصیر .وعلیه إذا استدعى العمل الُعجب والتدلل والتغنج، فافعل

فیجب علیك بعد كل عبادة أن تنوب من تلك األكاذيب التي قلتھا في حضرة اهللا تعالى، ومما نسبته إلى نفسك 

ِإنِّي َوجَّْھُت َوْجِھي {:أن علیك أن تنوب من قولك وأنت تقف أمام اهللا قبل الدخول في الصالة أال ترى.دون دلیل

ُقْل ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَیاي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ {، ٥١}ِللَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواَألْرَض َحِنیًفا َوَما َأَنا ِمْن اْلُمْشِرِكیَن

فھل وجوھكم متوجھة إلى فاط ر السماوات واألرض؟ ھل أنتم مسلمون وخالصون من الشرك؟ ھل .٥٢}اْلَعاَلِمیَن

الحمُد هللا َربِّ [صالتكم وعبادتكم وحیاتكم ومماتكم هللا؟ أال يبعث على الخجل ـ بعد ھذا ـ أن تقولوا في الصالة 

ون بالحمد لعبادة، بل وألعدائه؟، ألیس قولكم ؟ فھل حقا تقّرون بأن المحامد كلھا هللا؟، في حین أنك تقّر]العالمین

يكون كذبا ألنكم تقرون في الوقت نفسه بالربوبیة لغیره تعالى في ھذا العالم، أفال يحتاج ذلك إلى ]رّب العالمین[

نت تطلب فھل تراك تعبد اهللا أم تعبد بطنك وفرجك؟ ھل أ}إّياك َنْعُبُد وإّياك َنْسَتعیُن{وحینما تقول .التوبة والخجل؟

اهللا أو الحور العین؟ ھل تطلب العون من اهللا فقط؟ إن الشيء الذي ال يأخذ بعین االعتبار في األعمال ھو اهللا، 

وأنت إذا ذھبت إلى زيارة بیت اهللا، فھل أن مقصدك ومقصودك ھو اهللا، وأن مطلبك ومطلوبك ھو صاحب البیت؟ 

:وھل قلبك مترنم بقول الشاعر

ولن ُحبُّ من سكَن الديارا ***غفَن َقلبي وما ُحبُّ الديار ش

أباحٌث أنت عن اهللا؟ أتطلب آثار جمال اهللا وجالله؟ أألجل سید المظلومین تقیم العزاء؟ أألجله علیه السالم 

تلطم على رأسك وصدرك أم ألجل الوصول إلى آمالك وأمانیك؟ أھي بطنك التي تدفعك إلقامة مجالس العزاء، 

.تي تدفعك للذھاب إلى صالة الجماعة، وھوى النفس ھو الذي يجرك للمناسك والعبادة؟وشھوة الظھور ھي ال

فیا أيھا األخ، كن حذرا تجاه مكائد النفس والشیطان، وأعلم أنه لن يدعك أيھا المسكین بأن تؤدي عمال واحدا 

عك ـ الشیطان ـ أن تصل بھا بإخالص، وحتى ھذه األعمال غیر الخالصة التي تقّبلھا اهللا تعالى منك بفضله، ال يد

إلى الھدف فیعمل عمًال تحبط به أعمالك كلھا، وتخسر حتى ھذا النفع بسبب ھذا العجب والتدلل في غیر 

وبغض النظر عن ُبعد الوصول إلى اهللا ورضاه، فإنك لن تصل إلى الجنة وال إلى الحور العین، بل تخلد في .موقعه

.العذاب وتعذب بنار الغضب كذلك

تظن أنك ب ھذه األعمال المتفسخة المتعفنة الھزيلة الممزوجة بالرياء وطلب السمعة وألف مصیبة أخرى  أنت

التي تحول دون قبول العبادات كلھا، تظن إنك بھا تستحق األجر َمن الحق تعالى أو أنك أصبحت بھا من المحبین 

طلع على قلوب المحبین، وعلى لھب شوقھا يا سیئ الحظ الذي لم ي!أيھا المسكین الجاھل بأحوال.والمحبوبین

أو تظن أن أعمالھم أيضا مثل !تجاه الحق سبحانه، أيھا المسكین الغافل عن حرقة المخلصین ونور أعمالھم

أعمالي وأعمالك؟ أَو تتوھم أن میزة صالة أمیر المؤمنین علیه السالم عن صالتنا أنه علیه السالم كان يمّد 

راءته أصّح أو أن سجوده أطول وأذكاره وأوراده أكثر؟ أو أن میزة ذلك الرجل العظیم في أنه أكثر أو أن ق»الضاّلین«

.٣١٤ص  ١الكافي، المجلد الثاني، باب العجب، ح ٥٠
.١٦٢:، اآلية٧٩:سورة األنعام، الىیة ٥١
.١٦٢:، اآلية٧٩:سورة األنعام، الىیة ٥٢
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كان يصّلي عدة مئات من الركعات لیلیًا؟ أو تظن أن مناجاة سید الساجدين علي بن الحسین ھي مثل مناجاتي 

ومناجاتك؟ وإنه كان 

.لرمان من نعم الجنة؟يتحرق ويتضرع بتلك الصورة من أجل الحور العین والكمثرىوا

لو أن المحبین كان بعضھم ظھیرا للبعض اآلخر، وأرادوا }وِإنَُّه َلَقَسٌم َعِظیٌم{أقسم به صلوات اهللا وسالمة علیه 

فكم .مرة واحدة بمثل ما كان يقولھا أمیر المؤمنین علیه السالم لما استطاعوا)ال إله إال اَهللا(أن يتفوھوا بكلمة 

.یا أن ال أكون على خطى علي علیه السالم وأنا من العار فین لمقام والية علي علیه السالم؟أكون تعیسًا وشق

أقسم بمقام علي بن أبي طالب علیه السالم، لو أن المالئكة المقربین واألنبیاء المرسلین ـ عدا الرسول 

غرار ما كان يكبر علي علیه السالم، الخاتم الذي يكون مولى علي وغیره ـ أرادوا أن يكبروا مرة واحدة، تكبیرا على 

!.وأما الوقوف على قلوبھم فال يعرف أحد شیئا إال حملة تلك القلوب وأصحابھا.لما استطاعوا

ال تتباھى بقربك من اهللا وال تبالغ في حبك له، أيھا العارف، أيھا الصوفي، أيھا الحكیم، أيھا !فیا أيھا العزيز

الفقیه، أيھا المؤمن، أيھا المقدس، أيھا المساكین المبتلون يا سیئي الحظ المجاھد، أيھا المرت اض، أيھا 

المغلوبین بمكائد النفس وھواھا، أيھا المساكین المبتلون باآلمال واألماني وحب النفس، كلكم مساكین، كلكم 

اسألوا .وال تتدللوابعیدون فراسخ عن اإلخالص وعبادة اهللا، ال تحسنوا الظّن بأنفسكم إلى ھذا الحد، ال تتغنجوا 

ھل تبحث عن اهللا، أم تريد ذاتھا؟ ھل ھي موحدة وتطلب الواحد أم مشركة وتعبد أثنین؟ فماذا يعني إذًا :قلوبكم

كل ھذا الُعجب؟ ماذا يعني إذًا التعالي بالعمل إلى الحد؟ وھو إذا صّحت جمیع أجزائه وشروطه وخال من الرياء 

فھدفه الوصول إلى إشباع شھوات البطن والفرج، فما قیمته كي تنقله  والشرك والُعْجب وباقي المفسدات،

...المالئكة؟ ھذه األعمال من القبائح والفجائع، وينبغي لإلنسان أن يخجل منھا ويسترھا

بك نعوذ نحن المساكین من شر الشیاطین والنفس األمارة بالسوء، اللھم فاحفظنا من مكائدھم بحق ...إلھي

.محمد وآله

الكبر:َحديث الَرابعال

بالسند المّتصل إلى محّمد بن يعقوب عن علّي بن إبراھیم، عن محّمد بن عیسى، عن يونس، عن أبان، عن 

.٥٣»الِكْبُر َأْدَناُه:سألت أبا عبداهللا ـ علیه السالم ـ َعْن َأْدَنى اِإلْلَحاِد، َفَقَال«:حكیم، قال

:الشرح

ومن إماراته تلك األعمال التي تصدر .اإلنسان يترفع ويتعالى على اآلخرين الكبر عبارة عن حالة نفسیة تجعل

وھذه الصفة ھي غیر الُعجب، بل ھي كما سبق .عن اإلنسان، واآلثار التي تبدو منه بحیث يقال عنه أنه متكبر

التعاظم على قوله، صفة رذيلة وخبیثة، تنجم عن العجب، ألن العجب ھو اإلعجاب بالذات، والكبر ھو التعالي و

فعندما يتوھم اإلنسان أي فیه صفة من صفات الكمال، تنتابه حالة، ھي مزيج من السرور والتدّلل والتغّنج .الناس

ولكونه يرى اآلخرين ال يملكون تلك الصفة التي يتوھمھا في نفسه، ينتابه »الُعجب«ھذه ھي صفة .وغیرھا

.»الِكَبر«لى التعاظم والترفع، وھذه ھي صفة شعور آخر ھو تصور التفوق والتقدم، وھذا يؤدي إ

إن كل ھذه الحاالت تكون في القلب وفي الباطن، وتظھر آثارھا على الظاھر، في المالمح وفي األفعال وفي 

وبھذا يصبح اإلنسان مغرورًا وإذا ازداد أصبح معجبا بنفسه، وعندما يطفح إعجابه بنفسه يتعاظم ويترفع .األقوال

.ويتكبر

لم أن الصفات النفسانیة، سواء أكانت من صفات النقص والرذيلة أم من صفات الكمال والفضیلة، فإنھا واع

ولھذا فإن التمییز بینھا والتعّرف علیھا يكون في غاية الصعوبة، ولربما يقع الكثیر من االختالف .دقیقه ومبھمة جّدًا

لذلك .ف لھذه الصفة الوحدانیة من دون أن تصیبھا منقصةبین العلماء األعالم عند تحديدھا، أو أنه يصعب وضع تعري

فمن الخیر ترك ھذه األمور للوجدان نفسه، ونحرر أنفسنا من 

.اصطناع لمفاھیم حتى ال نتخلف عن الھدف المقصود والمنشود

.١لكفر ـ باب الكبر ـ ح المجلد الثاني ـ كتاب اإليمان وا"أصول الكافي "٥٣
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صلة  ويضاف علیھا درجات أخرى ذات.فال بد أن نعرف أن للكبر درجات تشبه الدرجات التي ذكرناھا في العجب

:بالعجب أعرضنا عن ذكرھا ھناك لعدم أھمیتھا، ولكننا نتعرض إلیھا ھنا لكونھا مھمة فنقول

:أما الدرجات التي ورد شبیھھا في العجب فھي أيضًا ست

.ويقابله الكبر بسبب الكفر والعقائد الباطلة.ـ الكبر بسبب اإليمان والعقائد الحّقة ١

.ويقابله الكبر بسبب األخالق الرذيلة والملكات القبیحة.والصفات الحمیدة ـ الكبر بسبب الملكات الفاضلة ٢

.ويقابله الكبر بسبب المعاصي والسیئات من األعمال.ـ الكبر بسبب العبادات والصالحات من األعمال ٣

أتي وقد تكون ولیدة سبب آخر سوف ت.وكل درجة من ھذه يمكن أن تكون ولیدة مثیلتھا من الدرجات العجب

أما الذي نحن بصدده ھنا على وجه الخصوص فھو الكبر بسبب أمور خارجیة، مثل الحسب .اإلشارة إلیه فیما بعد

ولسوف نشیر إن شاء اهللا خالل الفصول الالحقة إلى بعض مفاسد ھذه .والنسب والمال وا لجاه والرئاسة وغیرھا

.ق لحصول تأثیر ذلك فینا وفي اآلخرينالرذيلة وعالجھا قدر اإلمكان، سائلین اهللا تعالى التوفی

في بیان درجات الكبر :فصل

:اعلم أن للكبر، من منظور آخر، درجات

.التكبر على اهللا تعالى:األولى

.التكبر على األنبیاء والرسل واألولیاء صلوات اهللا علیھم:الثانیة

.على اهللالتكبر على أوامر اهللا تعالى، وھذا يرجع إلى التكبر :الثالثة

.التكبر على عباد اهللا تعالى، وھذا أيضا يراه أھل المعرفة راجعا إلى التكبر على اهللا:الرابعة

أما التكبر على اهللا فھو أقبحھا وأشدھا ھلكة ويأتي على رأس درجات الكبر، وتراه في أھل الكفر والجحود 

وھذا ھو منتھى الجھل وعدم معرفة .اسب ذكره ھناومّدعي األلوھیة، وقد تراه أحیانا في بعض أھل الدين وال ين

.»واجب الوجود«حدود نفسه وعدم معرفة مقام »الممكن«

:وأما التكبر على األنبيء واألولیاء، فكثیرا ما كان يحصل في زمان األنبیاء قال تعالى على لسانھم

.٥٤}...َأُنْؤِمُن ِلَبَشَرْيِن ِمْثِلَنا...{

ـ :آخرين منھموقال تعالى على لسان 

.٥٥}َلْوَال ُنزَِّل َھَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْیِن َعِظیٍم...{

وفي صدر اٍإلسالم وقع الكثیر من التكبر على أولیاء اهللا، وفي ھذا الزمان أيضًا نجد نماذج منه في بعض 

.المحسوبین على اإلسالم

بعض العاصین، كأن يمتنع أحدھم عن الحج بحجة أنه ال يستسیغ وأما التكبر على أوامر اهللا فیظھر في 

أو يترك الصالة ألن السجود ال يلیق بمقامه، بل قد يظھر ذلك أحیانا عند أھل النسك .مناسكه من إحرام وغیره

أو دونه والعبادة وأھل العلم والتدين، كأن يترك اآلذان تكبرا، أو ال يتقبل مقولة الحق إذا جاءت ممن ھو قريب له 

.منزلة

فقد يسمع اإلنسان قوًال من زمیل له فیرّده بشدة ويطعن في قائله، ولكنه إذا سمع ذلك الق ول نفسه، من 

إن شخصا ھذا شأنه ال .بل قد يكون جادا في رّد األول وجاّدًا أيضا في قبول الثاني.٥٦كبیر في الدين أو الدنیا، َقِبَلُه

ومثل ھذا التكبر .ره قد أخفى عنه الحق، وأعماه تمّلقه لذاك الكبیر وأصّمهيكون من طالب الحق، بل يكون تكب

يتصف به أيضا من يترك تدريس علم أو كتاب باعتباره ال يلیق به، أو يرفض تدريس أشخاص ال مركزية لھم، أو ألن 

لم أن في مثل عددھم قلیل، أو يترك صالة الجماعة في مسجد صغیر وال يقتنع بعدد من المأمومین حتى وإن ع

وقد تصبح ھذه الحال من الدقة بحیث أن صاحبھا ال يدرك أن عمله ھذا يرجع إلى .تلك الجماعة رضا الحق تعالى

.الكبر، إّال إذا تدارك األمر بإصالح نفسه وتخّلص من مكائد ھذه الحال

.٤٧:سورة المؤمنون، آية ٥٤
.٣١:سورة الزخرف، آية ٥٥
).منه ُعفي عنه. (وثانیھما تكبر على عباد اهللا تعالى.إحديھما تكبر على أوامر اهللا:ال يخفى أن لترك القبول ناحیتان ٥٦
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ومن ھذا التكبر .ل شيء وأھمأما التكبر على عباد اهللا فأقبحه التكّبر على العماء باهللا، ومفاسده أكثر من ك

وھذا النوع من التكبر رائج .رفض مجالسة الفقراء، والتقدم في المجالس والمحافل، وفي المشي، وفي السلوك

وشائع بین مختلف الطبقات، ابتداء من األشراف واألعیان والعلماء والمحّدثین واألغنیاء حتى الفقراء والمعوزين، إّال 

.من حفظة اهللا من ذلك

إن التمییز بین التواضع والتمّلق، والتكبر واإلباء يصبح أحیانًا على درجة كبیرة من الصعوبة، فالُبدَّ لإلنسان أن 

يتعوذ باهللا لیھديه إلى طريق الھداية، وإذا تصّدى اإلنسان إلصالح نفسه وتحرك نحو المقصود، فإن اهللا تعالى 

.ايةسوف يشمله برحمته الواسعة ويیّسر له سبیل الھد

في األسباب األساسیة للتكبر :فصل

للكبر أسباب عديدة ترجع كلھا إلى توھم اإلنسان الكمال في نفسه، مما يبعث على الُعجب الممزوج بحب 

فمثًال، قد يحصل ب ين علماء .الذات، فیحجب كمال اآلخرين ويراھم أدنى منه ويترفع علیھم قلبیًا أو ظاھريًا

نفسه من أھل العرفان والشھود ومن أصحاب القلوب والسوابق الحسنى، فیترفع على العرفان أن يتصور أحدھم 

ويرى أن الحكماء والفالسفة سطحیون، وأن الفقھاء والمحّدثین ال يتجاوزون الظاھر في .اآلخرين ويتعاظم علیھم

ھب ھذا المسكین ينمق ويذ.وينظر إلى عباد اهللا بعین التحقیر واالزدراء.نظراتھم، وأن سائر الناس كالبھائم

الحديث 

مع أن المعارف اإللھیة تقضي حسن الظن بالكائنات، فلو .عن الفناء في اهللا والبقاء باهللا، ويدق طبل التحقق

أنه كان قد تذوق حالوة المعرفة باهللا لما تكّبر على مظاھر جمال اهللا وجالله بحیث أنه في مقام العلم والبیان 

حقیقة ھي أن ھذه المعارف لم تدخل قلبه، بل إن ھذا المسكین لم يبلغ حتى مقام يصرح خالف حاله، ولكن ال

.اإلنسان ولكنه يتشدق بالعرفان، ومن دون أن يكون له حظ من العرفان يتحدث عن مقام التحقق

یقین إن من بین الحكماء أيضًا أناسًا، يرون أنھم بما يملكون ن براھین ومن علم بالحقائق، وبكونھم من أھل ال

باهللا ومالئكته وكتبه ورسله، ينظرون إلى سائر الناس يعین التحقیر، وال يعتبرون علوم اآلخرين، علوما، ويرون عباد 

اهللا جمیعا ناقصي علم وإيمان، فیتكبرون علیھم في الباطن، ويعاملونھم في الظاھر بكبرياء وغرور، مع أن العلم 

والحكیم من تحّلى بملكة التواضع بوساطة العلم .قضیان بخالف ذلك، ي)المخلوق(بمقام الربوبیة، وفقر الممكن 

.بالمبدأ والمعاد

لقد وھب اهللا لقمان الحكمة بنص من القرآن الكريم ومن جملة وصايا ذلك العظیم إلبنه، كما ورد في القرآن 

:الكريم

.}نَّ اللََّه َال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍرَوَال ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاِس َوَال َتْمِش ِفي اَألْرِض َمَرًحا ِإ{

ونجد في الذين يّدعون اِإلرشاد والتصوف وتھذيب الباطن، أشخاصا يعاملون الناس بالتكبر ويسیؤون الظن 

بالعلماء والفقھاء وأتباعھم، ويطعنون بالعلماء والح كماء، ويرون الناس، عدا أنفسھم ومن يلوذ بھم، من أھل 

وبما أنھم صفر الیدين من العلوم، يصفون العلوم بأنھا أشواك الطريق، ويرون أصحابھا شیاطین طريق .الھالك

إن من يدعي أنه ھادي الخالئق .السالك، مع أن كل ما يزعمونه ألنفسھم من مقام يقتضي خالف ذلك كله

في الدنیا، غارقًا في جمال اهللا، ال  ومرشد الضاّلین يجب أن يكون ھو بنفسه منّزھا عن المھلكات والُموبقات، زاھدًا

.يتكبر على حلقه وال يسيء الظن بھم

كذلك نجد أحیانا بین الفقھاء وعلماء الفقه والحديث وطّالبھما من ينظر إلى سائر الناس بعین اإلحتقار ويتكّبر 

أمره إطاعة عمیاء،  علیھم، ويرى نفسه جديرا بكل إكرام وإعظام، ويعتقد إن من المفروض على الناس أن يطیعوا

، وما من أحد يستحق الجنة، في رأيه، إّال ھو مع أفراد معدودون مثله }َال ُيْسَأُل َعمَّا َيْفَعُل َوُھْم ُيْسَأُلوَن{وأنه 

وكلما جاء ذكر طائفة مقترنا بأيعلم من العلوم طعن فیھم، من دون أن يعترف بأي علم سوى علمه القلیل الذي 

ك العلوم تافھة وغیر نافعة ومدعاة للھالك، فیرفض العلماء وسائر العلوم جھال وسفھا، وُيظھر يتمتع به ويرى أن تل

كأن تدّينه ھو الذي يحتم علیه أن يحتقرھم ويستھین بھم مع أن العلم والدين منّزھان عن أمثال ھذه األطوار 
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أما ھذا .اظ على كرامة المسلموتوجب الحف.إن الشريعة المطھرة تحرم التصريح بقول من دون علم.واألخالق

المسكین الذي ال معرفة له بالدين وال بالعلم، فیعمل على خالف قول اهللا ورسوله، ثم يقول إن ذلك من صلب 

إن كل علم من العلوم الشرعیة يقضي .الدين، مع أن سیرة السلف والخلف من العلماء العظام تكون مغايرة لھذا

.وال يوجد علم يدعو إلى التكبر ويرفض التواضع.ن يقتلعوا جذور التكبر من قلوبھمبأن يتصف العلماء بالتواضع، وأ

.وعلیه، سوف نبّین العلة في كون علم ھؤالء األشخاص يخالف عملھم

إن الكبر منتشر بین علم اء سائر العلوم األخرى أيضا، في الطب والرياضیات والطبیعة، وكذلك أصحاب الصناعات 

إنھم أيضا ال يقیمون وزنًا للعلوم األخرى مھما تكن، ويحتقرون أصحابھا، وكل .ء والمیكانیك وغیرھماالھامة، كالكھربا

منھم يحسب أن ما عنده وجده ھو العلم، وما عند غیره لیس بعلم، فیتكبر على الناس في باطنه وظاھره، مع أن 

، مثل أھل النسك والعبادة، من يتكّبر أيضا وھناك من غیر أھل العلم.ما عنده من علم ال يستدعي مثل ھذا التكبر

ما :على الناس ويتعالى علیھم، وال يعتبر الناس حتى العلماء من أھل النجاة، كلھا جرى حديث عن العلم قال

إنھم يھتمون بما يقومون به من عمل وطاعة، وينظرون بعین االحتقار إلى .فائدة علم بال عمل؟ العمل ھو األصل

فالصالة تنھى .ع أن المرء إذا كان من أھل اإلخالص والعبادة ينبغي لعمله أن يصلحهجمیع الطبقات، م

عن الفحشاء والمنكر، وھي معراج المؤمن، ولكن ھذا الذي أمضى خمسین سنةفي الصالة وأداء الواجبات 

لتقرب من والمستحبات مصاب برذيلة الكبر التي ھي من اإللحاد، وبالُعجب الذي ھو أكبر من الفحشاء، وبا

.الشیطان وخلقه

إن الصالة التي ال تنھى عن الفحشاء وال تحافظ على القلب، بل لكثرتھا تبعث على ضیاع القلب، إن مثل ھذه 

إن صالتك التي تحافظ علیھا كثیرا وتحرص على إقامتھا، إذا كانت تقربك من الشیطان .الطاعة لیست بصالة

.الصالة ال تستدعي ذلك وخصیصته من الكبر، فھي لیست بصالة، ألن

أما الذي يحصل من غیر ذلك فیرجع أيضا إلى تصور المرء بأنه يمتلك .كل ھذه األمور تحصل من العلم والعمل

وقد يتكبر .فھذا الذي يملك الحسب والنسب يتكّبر على من ال يملكھما.إحدى الكماالت وأن غیره يفتقر إلیھا

إذا كان كثیر األتباع واألنصار أو ذا قبیلة كبیرة أو له تالمذة كثیرون، وأمثال صاحب الجمال على فاقده، وطالبه، أو 

.ذلك، فإنه يتعالى ويكتّبر على الذي لیس له مثل ذلك

وبناء على ذلك، فإن سبب الكبر إّنما ھو تصور وجود كمال موھوم، واالبتھاج بذلك والُعجب به، ورؤية اآلخرين 

ن صاحب األخالق الفاسدة واألعمال القبیحة يتكّبر على غیره، ظاّنًا أن ما فیه، ضرب وقد يحدث أحیانا أ.خلوًا منه

وعلى الرغم من أن المتكبر قد يمتنع أحیانا لسبب ما من إظھار التكبر عالنیة، وال يفصح عن أي أثر .من الكمال

ذلك منه إذا خرج عن طوره الطبیعي، لذلك، إال أن ھذه الشجرة الخبیثة تمد جذورھا في قلبه وال ُبدَّ أن يتبین أثر 

كأن يستولي علیه الغضب فیفلت منه الزمام، وإذا به تظھر علیه إمارات الكبرياء والتعاظم، ويباھي اآلخرين بما 

.عنده من علم أو عمل أو أي شيء آخر ويفاخرھم به

أفلت من يده فتظھر آثار الكبر وفي أحیان أخرى قد ال يھتم بإخفاء تكبره على من حوله، كما لو كان العنان قد 

في أعماله وحركاته وسكناته، كأن يتقدم في المجالس ويسبق اآلخرين في الدخول والخروج، وال يسمح للفقراء 

بحضر مجالسه، وال يحضر مجالسھم، ويحیط نفسه بھالة من الحرمة، ويظھر التعالي في مشیته وفي نظرته وفي 

.حديثه مع الناس

ن، والذي أخذنا منه الكثیر من أصول ھذا البحث يقول أحد المحققی

إن أدنى درجة الِكبر في العاِلم ھي أن يدير وجھه عن الناس كأنه يعرض عنھم، وفي العابد ھي «:وترجمناه

أن يعبس في وجوه الناس ويقطب جبینه، وكأنه يتجنبھم أو أنه غاضب علیھم، غافال من أن الورع لیس في 

عبوس مالمح الوجه، وال في البعد عن الناس واإلعراض عنھم، وال في لّي الِجید، وطأطأة تقطیب الجبین، وال في 

ھاھنا «:لقد قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم»الرأس، ولملمة األذيال، بل الورع يكون في القلب

.وأشار إلى صدره»التقوى
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فھذا العابد، وھو في مقام التفاخر، .تزكیة الذاتوقد يظھر الكبر على اللسان بتبیان المفاخرة والمباھاة و

وأحیانا ال يصرح .فینتقص بھذا من اآلخرين عن طريق إضفاء األھمیة على أ عماله.إنني قمت بكذا عمل:يقول

ما أدراك أنت؟ إنني طالعت الكتاب الفالني :والعالم يقول لآلخرين.بذلك، ولكنه قد يتفوه بما يوحي بأنه يزّكي ذاته

رات عديدة، وأمضیت سنوات لدى المجامع العلمیة، ورأيت عددا من أساطین العلم وأساتذته، لقد أجھدت م

ينبغي أن نتعوذ باهللا من شرَّ النفس .وعلى كل حال.نفسي كثیرا، صّنفت وأّلفت الكتب الكثیرة، وما إلى ذلك

.ومكائدھا

في مفاسد الكبر :فصل

إن .ذاتھا مفاسد كثیرة، وھذه المفاسد تتمخض عنھا مفاسد أخرى كثیرةاعلم أن لھذه الصفة القبیحة بحد 

ھذه الرذيلة تحول دون وصول اإلنسان إلى الكماالت الظاھرية والباطنیة واالستمتاع من الحظوظ الدنیوية 

، وتحمل إنھا تبعث في النفوس الِحقد والعداوة، وتحط من قدر اإلنسان في أعین الخلق وتجعله تافھًا.واُألخروية

.الناس على أن يعاملوه بالمثل تحقیرًا له واستھانة به

:عن اإلمام الصادق علیه السالم أنه قال»الكافي«جاء في 

نَّاِس ِفي اّتضْع َوَضَعَك اُهللا، َفال َيَزاُل َأْعَظُم ال:ِمًن َعبٍد إالَّ َوِفي َرْأِسِه ِحَكَمة َوَمِلٌك ُيْمِسِكَھا، َفِإَذا َتَكبََّر َقاَل َلُه(

اْنَتِعْش اهللا، َفال َيَزاُل َأْصَغُر النَّاِس ِفي :ُثمَّ َقاَل.َوِإَذا َتَواَضَع َرَفَعُه اُهللا َعزَّ وَجلَّ.َنْفِسِه َوَأْصَغُر النَّاِس ِفي َأْعُیِن النَّاِس

وي علیه رأسك من الدماغ، تحتويه رؤوس أيھا فیا أيھا العزيز ما يحت.٥٧)َنْفِسِه َوَأْرَفُع النَّاِس ِفي َأْعُیِن النَّاِس

اآلخرين أيضًا، إذا كنت متواضعا، احترمك الناس قھرا واعتبروك كبیرا، وإذا تكبرت على الناس لم تنل منھم شیئا من 

وإن لم يستطیعوا إذاللك، لكنت وضیعا في قلوبھم، .بل إذا استطاعوا أن يذلوك ألذلوك ولم يكترثوا بك.االحترام

افتح قلوب الناس بالتواضع فإذا أقبلت علیك القلوب ظھرت آثارھا علیك .أعینھم، وال مقام لك عندھم وذلیال في

.وإن أدبرت تكون آثارھا على خالف رغباتك

فإذا فرضنا أنك كنت من المبتغین لالحترام والمقام الرفیع، لكان الالزم علیك أن تسلك الطريق الذي يفضي بك 

إنك ال .إن التكبر ينتج ما ھو على خالف طلبك وقصدك.ھو مجاراة الناس والتواضع لھمإلى االحترام والسمو، و

ويضاف إلى ذلك أن مثل ھذا .تكسب من وراء التكبر، نتیجة دنیوية مجديه، بل ستحصد من ورائه نتیجة معكوسة

العالم، وترفعت على فكما إنك احتقرت الناس في ھذا .الخلق يوجب الذل في اآلخرة والمسكنة في ذلك العالم

عباد اهللا وتظاھرت أمامھم بالعظمة والجالل والعّزة واالحتشام، كذلك تكون صورة ھذا التكبر في اآلخرة، الھوان كما 

:ورد في الحديث الشريف من كتاب أصول الكافي

نَّ الُمَتَكبِّريَن ُيْجَعُلَن في ِإ:َسِمْعُت أبا َعْبِداِهللا علیه الّسالم يقول«:بإسناده، عن داود بن فرقد، عن أخیه، قال

.٥٨»ُصَوِر الذَّرِّ َيَتَوّطاُھُم الّناُس َحّتى َيْفَرَغ اُهللا ِمَن الِحساِب

:وجاء في وصايا اإلمام الصادق علیه السالم ألصحابه

.٥٩»ِرداَءُه َقَصَمُه اُهللا َوَأَذلَُّه َيْوَم الِقَیاَمِةِإّياُكْم َوالَعَظَمَة َوالِكْبر، فإنَّ الكبَر ِرداُء اهللا َعزَّ وَجلَّ َفَمْن ناَزَع اَهللا «

وال أعرف بأن اهللا تعالى إذا أذل شخصًا ماذا يصنع به؟ وبماذا يبتلیه؟ ألن أمور اآلخرة تختلف عن أمور الدنیا 

العالم، إن نعمھا كثیرًا، فإن الذل في الدنیا يغاير الذل في اآلخرة، كما أن نعم اآلخرة وعذابھا، ال تتناسب مع ھذا 

إن كرامتھا أسمى من تصورنا، والذل فیھا يختلف عن الذل والھوان .تفوق تصورنا، وإن عذابھا ال يخطر على بالنا

.فال يرى الجنة من كان في قلبه كبرًا ٦٠»الكبُر َمطاَيا الّناِر«الذي نعرفه، وتكون عاقبة المتكبر النار ففي الحديث 

َلْن َيْدُخَل الَجّنَة َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل «صلى اهللا علیه وآله وسلم  كما روي عن الرسول األكرم

.١٦ح المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الكبر "أصول الكافي "٥٧
.١١المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الكبر ح "أصول الكافي "٥٨
.٩، أبواب جھاد النفس، باب تحريم الكبر، ح ١١وسائل الشیعة، المجلد  ٥٩
.١٤، أبواب جھاد النفس، باب تحريم الكبر، ح ١١وسائل الشیعة، المجلد  ٦٠



٤٠

وفي حديث الكافي .وقد حدث اإلمام الباقر واإلمام الصادق ـ علیھما السالم ـ أيضًا بھذا المضمون.٦١»ِمْن ِكْبٍر

:الشريف أن اإلمام الباقر علیه السالم قال

.٦٢»لِعزُّ ِرَداُء اِهللا، والِكْبُر ِإَزاُرُه، َفَمْن َتناَوَل ِشْیئًا ِمْنُه َأكبَُّه اُهللا في َجھنََّما«

يكفي ن نورد ھنا .فھي غیر جھنم التي ُأعدَّت لسائر الناس.وما أدراك ما جھنم التي أعدھا اهللا للمتكبرين

:الحديث الذي سبق أن ذكرناه

َعلّي بن إبراھیم، عن أبیه، عن أبن أبي عمیر، عن أبن بكیر، عن أبي عبداهللا علیه عن محّمد بن يعقوب، عن 

شكى إلى اِهللا َعزَّ وَجلَّ ِشدََّة َحرِّه ِوَسَأَلُه َأْن َيْأَذَن «سَقُر »ِإنَّ في َجَھنََّم َلواديًا ِلْلُمَتَكبِِّريَن ُيقاُل َلُه«:السالم قال

.بل ھو كالصحیح)من حیث السند(والحديث في غاية االعتبار .٦٣»َفَأْحَرَق َجَھنََّم َلُه َأْن َيَتَنفََّس فَتَنفََّس

إننا ال .أعوذ باهللا من مكان رغم كونه دار عذاب، تشكو حرارته، فتتنفس فتحترق جھنم من جّراء تنفسھا

تختلف مع أسباب شدة  نستطیع أن ندرك شدة حرارة نار اآلخرة في ھذا العالم، إذ أن أسباب شدة العذاب وضعفه

:العذاب الدنیوي وخفتھا من جھات عديدة

.فمن جھة، تتبع قوة اإلدراك وضعفه؛ إذ كلما كان المدرك أقوى واإلدراك أتم وأنقى كان إدارك األلم والعذاب أكثر

من  ومن جھة أخرى، تعتمد على اختالف المواد التي يقوم بھا الحس في تقّبل الحرارة، ألن المواد تختلف

وھذان يتقبالنھا أكثر من .فالذھب والحديد، مثًال، يتقبالن الحرارة أكثر من الرصاص والقصدير.حیث تقبل الحرارة

.الخشب والفحم، وھذان أكثر من الجلد واللحم

فمثًال المخ الذي .كما أن لمستوى ارتباط قوة اإلدراك بالموضع المقابل للحرارة أثرًا في شدة وضعف العذاب

وأن للحرارة نفسھا من حیث .أقل من العظام، يكون تأثره أشد، ألن قوة اإلدراك فیه أكبر.ن تقبله للحرارةيكو

كمالھا ونقصانھا، دورًا في الشدة والضعف فالحرارة التي تصل إلى مائة درجة تؤلم أكثر من الحرارة التي تصل إلى 

.درجة خمسین

فمثال، إذا .علة بالمادة المتقبلة لھا سببًا في تخفیف أو تشديد العذابكما أن لمدى ارتباط المادة الحرارية الفا

.كانت النار قريبة من الید كان االحتراق أخف مما إذا لتصقت النار بالید

جمیع ھذه اٍألسباب الخمسة المذكورة تكون في ھذه الدنیا في منتھى النقص وفي اآلخرة في منتھى كمال 

إدراكاتنا في ھذا العالم ناقصة وضعیفة ومحجوبة بحجب كثیرة ال يتسع المجال لذكرھا إن جمیع .القوة والتمامیة

إن أعیننا ال ترى الیوم المالئكة وال جھنم، وآذاننا ال تسمع األصوات العجیبة والغريبة التي تصدر من .وال تناسبه

إن اآليات .ك ألنھا ناقصة جمیعًاالبرزخ وأصحابه ومن القیامة وأھلھا، وحواسنا ال تحس بالحرارة ھناك، كل ذل

إن جسم اإلنسان في .واألخبار الواردة عن أھل البیت صلوات اهللا علیھم مشحونة بذكر ھذا األمر، تلويحًا وتصريحًا

ولكن اهللا .ھذا العالم ال يتحمل الحرارة، إذ لو بقى ساعة واحدة في النار الباردة من الدنیا الستحال إلى رماد

ذا الجسم يوم القیامة قابال للبقاء في نار جھنم ـ التي شھد جبرائیل بأنه لو جيء بحلقة واحدة من القادر يجعل ھ

سالسل جھنم التي طول الواحد منھا سبعون ذراعًا إلى ھذه الدنیا ألذابت جمیع الجبال من شدة حرارتھا ـ من 

.لیته لھا في دار الدنیافقابلیة جسم اإلنسان للحرارة يوم القیامة ال تقاس بقاب.دون أن يذوب

أما ارتباط النفس بالجسد في ھذت الدنیا فضعیف وناقص، ففي ھذا العالُم يستعصي على النفس أن تظھر 

فیه بكامل قواھا، أما اآلخرة فھي عالم ظھور 

إن نسبة النفس إلى الجسد نسبة الفاعلیة والخالقیة، كما ھو ثابت في محله، وھي أتم مراتب .النفس

.ة واالرتباطالنسب

أما نار جھنم، فنار خالصة ال تشوبھا .ونار ھذه الدنیا نار باردة ذاوية وعرضیة ومشوبة بمواد خارجیة غیر خالصة

ولقد سمعت .شائبة، وجوھر حي قائم بذاته ذو إرادة يحرق أھله بإدراك وإرادة، ويشدد الضغط علیھم بقدر اإلمكان

.٦فس، باب تحريم الكبر، ح ، أبواب جھاد الن١١وسائل الشیعة، المجلد  ٦١
.٢، أبواب جھاد النفس، باب تحريم الكبر، ح ١١وسائل الشیعة، المجلد  ٦٢
.٦، أبواب جھاد النفس، باب تحريم الكبر، ح ١١وسائل الشیعة، المجلد  ٦٣



٤١

أما ارتباط نار جھنم والتصاقھا .والقرآن واألخبار ملیئة بوصفھا.يصفھاالصادق المصدق األمین جبرائیل، وھو 

بالجسم فال شبیه له في ھذا العال، ولو تجّمعت جمیع نیران العالم وأحاطت بإنسان لما أحاطت بغیر سطح 

والروح  إنھا نار تحرق القلب.أما نار جھنم، فتحیط بالظاھر والباطن وبالحواس المدركة وما يتعلق بھا.جسمه

.والقوى، وتتحد بھا بنحو ال نظیر له في ھذا العالم

فیتبّین مما ذكر أن ھذا العالم ال تتوافر في وسائل العذاب بأي شكل من األشكال، فال مواده ـ العالم ـ جديرة 

بَنَفٍس منھا، ال إن النار التي تستطیع أن تحرق جھنم .بالتقبل، وال مصادره الحرارية تامة الفاعلیة، وال اإلدراك تام

يمكن أن نتصورھا وال أن ندركھا، إّال إذا كنا ـ ال سمح اهللا ـ من المتكبرين، انتقلنا من ھذا العالم إلى اآلخرة قبل أن 

.٦٤}َفِبْئَس َمْثَوى اْلُمَتَكبِِّريَن{نطّھر أنفسنا من ھذا الُخلق القبیح، حیث نراھا رأي العین 

في بیان بعض عوامل التكبر:فصل

اعلم إن من عوامل التكبر، فضًال عّما سبق ذكره من األسباب، ھو صغر العقل، وضعف القابلیة، والضعة، وقلة 

ولكنه لو نظر .فاإلنسان لضیق ُأفقه ما أن يجد في نفسه خصلة ممّیزه حتى يتصور لھا مقامًا ومركزًا خاصًا.الصبر

ز بھا، ألدرك أن ما تصوره كماًال يفتخر به ويتكبر بسببه، إّما بعین العدل واِإلنصاف إلى كل أمر يتقنه وكل خصلة يتمی

أنه لیس كماًال أصًال، وإّما أنه إذا كان كماًال فإنه ال يكاد يساوي شیئًا إزاء كماالت اآلخرين، وأنه كمن صفع وجھه 

على سبیل المثال أن ف.٦٥»ِاْسَتْسَمَن ذا َوَرٍم«:كما قیل.لیحسب الناس احمرار وجھه نتیجة النشاط والحیوية

العارف الذي ينظر من خالل عرفانه إلى الناس جمیعًا بعین االزدراء متكّبرا، أو يقول عنھم أنھم قشريون 

ترى أنه ال يملك شیئًا من المعارف اإللھیة، سوى حفنة من المفاھیم التي ال تعدو جمیعا من أن تكون .وسطحیون

يق، ومجموعة من المصطلحات ذات البريق الخادع مما ال عالقة لھا ُحُجبًا تغطي الحقائق، أو مطبات في الطر

وكاتب .بالمعارف اإللھیة، وبعیدة كل البعد عن معرفة اهللا وعن العلم بأسمائه وصفاته؟ إن المعرفة صفة القلب

نا لقد رأي.ھذه السطور يعتقد أن جمیع ھذه العلوم ھي علوم عملیة، ال مجرد معرفة نظرية وحیاكة مصطلحات

خالل ھذا العمر القصیر والمعرفة القلیلة ضمن من يسمون بالعرفاء والعلماء في سائر العلوم، أشخاصا ـ أقسم 

.بالعرفان والعلم ـ إنھم لم يتأثروا قلبیا بھذه االصطالحات، بل كان لھا تأثیر معكوس علیھم

فیه أسماء اهللا وصفاته وينزل فیه  إن العرفان باهللا، كما تعلم، يحیل القلب إلى محل تتجلى!أيھا العزيز

:السلطان الحقیقي الذي يمحو آثار التلوث ويطرد التعّین

إنه يجعل القلب أحديًا .٦٦}ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإَذا َدَخُلوا َقْرَيًة َأْفَسُدوَھا َوَجَعُلوا َأِعزََّة َأْھِلَھا َأِذلًَّة َوَكَذِلَك َيْفَعُلوَن...{

لبك والھًا بجمالك، وزاد في تلونك، وضاعف في تعیناتك وإضافاتك وأبعدك عن الحق تعالى أحمديًا، فلماذا صار ق

وتجلیات أسمائه، وجعل قلبك موطنًا للشیطان فتنظر عباد اهللا، وأصحاب أبواب الحق، ومظاھر جمال المحبوب، 

.تهنظرة تحقیر وازدراء؟ إنك تتكبر على اهللا، وتتفرعن في حضرة ذات اهللا وأسمائه وصفا

تمھل، أنظر إلى ما لديك من المعارف فما األثر الذي تراه من الحق !يا طالب المفاھیم، ويا مضّیع الحقائق

وصفاته في نفسك؟ ولعل علم الموسیقى واِإليقاع أدق من علمك، واصطالحات العلوم األخرى كالفلك والمیكانیك 

ودقته تمامًا، فكما أن تلك العلوم لیس لھا عرفان باهللا، وسائر العلوم الطبیعیة والرياضیة، تساوي اصطالحات علمك 

 ٦٧فكذلك علمك الذي حجبته االصطالحات وسجف المفاھیم واالعتبارات، ال يرجى منه تغیر في نفس وال حال، 

بل إن تلك العلوم لدى منطق العلوم الطبیعیة والرياضیة أفضل مما ھو لديك من العلم، ألن تلك العلوم تنتج شیئًا، 

فالمھندس ينال نتیجة ھندسته والصائغ نتیجة صنعته، أّما أنت فقد قصرت .لیس لعلمك ناتج، أو أن ناتجة معكوسو

فحجابك أثقل وأسمك، وما أن يدور الكالم عن األحدّية حتى .يدك عن النتائج الدنیوية، ولم تصل إلى نتائج عرفانك

إذًا لم تعثر . وصفاته حتى تتصور كثرة غیر متناھیةيغشاك ظالم غیر متناه، وما أن تسمع عن حضرة أسماء اهللا

.٢٨:سورة النحل، آية ٦٤
).سمن(في مادة )٢٤٩ص ١٩ج(فوائد األدب في تاج العروس  ٦٥
.٣٤:النمل ٦٦
:إشارة الى الشطر الثاني من ھذا البیت ٦٧
.٢٠٩ص ١ج,كشكول البھائي".فلم تحصل منه على كیفیة وال حال العلم الرسمي ھو االشتغال بالقیل والقال "
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على الطريق إلى الحقائق والمعارف من ھذه االصطالحات، بل صارت مدعاة للتفاخر والتكبر على العلماء 

إن المعارف التي تزيد من كدر القلب لیست بمعارف، والويل لمعارف تجعل عاقبة صاحبھا وارثًا .الحقیقیین

!للشیطان

فقد تكّبر على أبیك آدم، فطرد من حضرة اهللا، وأنت أيضًا مطرود ألنك .بر من أخالق الشیطان الخاصةإن الك

إن الحكیم إذا كان .ومن ھنا أيضًا يجب أن تفھم حال سائر العلوم األخرى.تتكبر على كل اآلدمیین من أبناء آدم

ولكن ھذا المسكین الذي .واستقام أمرهحكیما وعرف نسبته إلى الخلق وإلى الحق، خرج الكبرياء من قلبه 

يركض وراء المصطلحات والمفاھیم يظن أنھا ھي الحكمة، وأنھا ھي التي تصنع العالم والحكیم، فمرة يرى نفسه 

ومرة يحسب نفسه في زمرة األنبیاء »٦٨ِالحكمُة ِھَي الَتَشبُُّه ِباِإلله«:متصفة بالصفات الواجبة، فیقول

َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة {.٧٠»الِحْكَمُة ضاَلُة الُمْؤِمِن«:، وأحیانا يقرأ٦٩}ُيَعلُِّمُھْم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَةَو{:والمرسلین، فیقرأ

!، ولكن ما أجھله بالحكمة وما أبعده عنھا وعن خیراتھا؟٧١}َفَقْد ُأوِتَي َخْیًرا َكِثیًرا

الحكیم من كان جسده «:، رضوان اهللا علیه٧٢الداماديقول الحكیم المتأّله وفیلسوف اإلسالم الكبیر، المحقق 

وما أدركه ھو من الحكمة وما أدركنا نحن !فانظر إلى ما يقوله ھو وما نقوله نحن.»كالرداء له، متى ما شاء خلعه

إذًا، فأنت الذي تتباھى ببضعة اصطالحات ومفاھیم وتتكبر على الناس، إنما ذلك دلیل ضیق نفسك وقلة !منھا

!.عدم أھلیتكصبرك و

إن من يرى نفسه مرشد الخالئق وھاديھم، ويجلس على كرسي التصوف والتوجیه، يكون أسوأ حاال من 

إنه سرق المصطلحات منھما وأسبغ بعض المظاھر على بضاعته في .المسعف والمتصوف، وأكثر دالًال منھما

سان الطّیب النقي السريرة، على إساءة السوق، وصرف قلوب الناس عن اهللا ووّجھھا نحو نفسه ودفع بذلك اإلن

ولكن يعطي أسواقھم شیئًا من الرواج، يطعمون الناس، عن وعي أو بدون وعي، .الظن بالعلماء وعامة الناس

سوف تمنحھم حقا حاًال »محبوب علي«أو »مجذوب علي«بعضا من مصطلحاتھم الجّذابة، ظاّنین أن ألفاظًا مثل 

!.من االنجذاب والحب

أنت يا طالب الدنیا وسارق المفاھیم، إن .ھذه األسماء التي يستعملھا الدراوشة والمدعون للعرفان نتیجة

إن المسكین لقلة صبره وصغر عقله ينخدع حتى بنفسه، فیرى !عملك ھذا كما تظنه ال يدعو إلى الفخر والتكبر

ة واإلضافات واالعتبارات، فأصبح لنفسه مقاما، وقد امتزج فیه حب النفس وحب الدنیا مع المفاھیم المسروق

وعلى الرغم من كل ھذه العیوب يحسب نفسه .مولودًا مشوھًا، إذ نشأ عن تجمعھا مزيج عجیب وخلیط غريب

بل قد تتجاوز وقاحته الحدود، فیرى نفسه في مقام !مرشد الخالئق وھادي األمة إلى النجاة، ومالك سر الشريعة

.من صغر العقل وضیق القلب والصدر وقلة االستعداد واألھلیة وھذا ناشئ أيضًا.الوالية الكلیة

وأنت أيضًا يا طالب علوم الفقه والحديث وسائر العلوم الشرعیة، ال تملك من علمك أكثر من حفنة من 

االصطالحات الخاصة باألصول والحديث، فإذا لم يضف إلیك علمك ھذا الذي كله عمل، شیئًا ولم يستطع إصالحك، 

.المفاسد األخالقیة والعملیة، فإن عملك أحط من عمل علماء العلوم األخرى وأتفه بل أقل عمل كل العوام بل أنتج

إن ھذه المفاھیم العرضیة والمعاني الحرفیة والدخول في منازعات ال طائل وراءھا وال عالقة لمعظمھا بدن اهللا 

واهللا يشھد وكفى .توجب كل ھذا االبتھاج والتكبربالعلوم حتى تسمیھا بالثمرة العلمیة، أن ھذه المفاھیم ال تس

باهللا شھیدا أنه لو كانت ھذه ھي نتیجة العلم، دون أن تستطیع ھدايتك، ودون أن تبعد عنك المفاسد األخالقیة 

وأنت أيھا .والسلوكیة، فإن أحط األعمال خیر من عملك ألن تلك نتائجھا عاجلة ومفاسدھا الدنیوية واألخروية اقل

.٢٣ص ١ج,األسفار األربعة ٦٨
.٣٤:النمل ٦٩
).الشیخ صبحي الصالح(ـ  ٨٠نھج البالغة ـ قصار الحكم ـ  ٧٠
.٢٦٩:البقرة ٧١
من علماء اإلمامیة األفذاذ ,ولد في اصفھان ودفن في النجف)ق.ھـ١٠٤١ـ(میر محمد باقر بن شمس الدين محمد المعروف بالداماد  ٧٢

"ابن سینا "وان رواج فلسفة أبي علي ,وفیلسوف تحرير جمع المعقول والمنقول تفّرد في حل العديد من المعضالت الفقھیة والحديثیة
مديونة لجھود ھذا )تلمیذ المیر داماد(القرن الحادي عشر وتھیئة االرضیة المالئمة لظھور الحكمة المتعالیة لمال صدرا واالشراقیین في 
سدرة المنتھى حاشیة على كتاب من ال يحضره الفقیه اختار لنفسه في أشعاره اسم ,التقديسات,القبسات:من تألیفاته .الفیلسوف الكبیر

".اشراق "
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وعلیه، فإن عملك من .ین ال تنال سوى الوزر والوبال، وال تحصد غیر المفاسد األخالقیة واألعمال القبیحةالمسك

حیث االعتبار العلمي لیس فیه ما يدعو إلى التكبر، بل كل ما في األمر إنك أفقك العلمي، ما أن تضع اصطالحًا 

أجنحة المالئكة تحت أقدامك وكأنھا تطیر فوق اصطالح حتى تحسب نفسك عالما وسائر الناس جھالء وتفترش 

.وتقدح بالعلم وعلمائه وتحتقر نظرائك في النوع.بك، وتضّیق على الناس في المجالس وفي الطرقات

ولكن األحطَّ من ھذا واألحقر مكانة ھو ذلك الذي يتكّبر ويتباھى باألمور الخارجیة، مثل المال، والجاه، والخدم، 

.المسكین بعید عن الخلق البشري واألدب اإلنساني فارغ الید من كل العلوم والمعارف فھذا.والحشم والقبیلة

فما أضیق عقله وأشد ظالم .ولكن بما أن مالبسه من أجود األصواف، وأباه فالن ابن فالن، فھو يتكّبر على الناس

يرتضي المسكین مقام الحیوانیة !إنه يقتنع من كل الكماالت باللباس الجمیل، ومن كل جمال بالقبعة والرداء!قلبه

ويقبل بحظھا، ويقتنع من جمیع المقامات السامیة اإلنسانیة بالصورة الخالیة من كل شكل ومضمون، والفارغة من 

وفي الواقع إنه على درجة من الضعة ومن عدم اللیاقة، بحیث أنه إذا .الحقیقة، ظاّنًا نفسه بھذا أنه ذو مقام

ال شك أن من ال ھّم له سوى .تبة واحدة دنیوية تخّضع له كما يتخّضع العبد لسیدهشاھد أحدًا أعلى منه مر

.وأن يغدو ذلیال لدى من يتزلف ويستذل لديھم.الدنیا، ال يكون إّال عبدًا للدنیا وألھلھا

ثر وعلى كل حال، يعتبر ضیق ُأفق الفكر وانحطاط القابلیة من ھم عوامل الِكبٍر، لذلك فمن يتصف بھذا يتأ

وكلما كثر .باألمور التي لیست من الكمال، أو لیست من الكماِل الالئق، تأثرًا شديدًا يدفع به إلى الُعْجب والكبر

.حبه للنفس وللدنیا، ازداد تأثرا بھذه األمور

في بیان معالجة الكبر :فصل

العالج، واشحذ ھّمتك  بعد ما عرفت مفاسد الكبر، حاول أن تعالج نفسك مشّمرًا عن ساعد الجد للبحث عن

فإذا كنت ممن قويت نفوسھم، واتسعت صدورھم، .لتطھیر القلب من ھذا الدرن، وأزل الغبار واألتربة عن مرآته

ولم يتجذر حب الدنیا في قلبك، ولم يبھرك زبرجھا وزخرفھا، وكانت عین إنصافك مفتوحة، فإن الفصل السابق خیر 

.ذه المرحلة، ففّكر قلیال في حالك، فلعل قلبك يصحووإذا لم تكن قد دخلت ھ.عالج علمي لك

فیا أيھا اإلنسان الذي لم تكن شیئًا في أول أمرك، وكنت كامنا دھور العدم واآلباد غیر المتناھیة، ما ھو األقل 

من العدم والالشيء على صفحة الوجود؟ ثم لّما شاءْت مشیئة اهللا أن يظھرك، إلى عالم الوجود فمن جّراء قلة 

ابلیتك الناقصة وتفاھتك وضعتك وعدم أھلیتك لتقبل الفیض، أخرجك من ھیولى العالم ـ المادة األولى ـ التي ال ق

تكون سوى القوة المحضة والضعف الصرف، إلى صورة الجسمیة والعنصرية، التي ھي أخّس الموجودات وأحّط 

ت منھا، ووضعك في منزل ضیق رجس ھو الكائنات، ومن ھناك أخرجك نطفة لو مّستھا يدك الستقذرتھا وتطّھر

خصیتي األب، وأخرجك من مجرى البول في حالة مزرية قبیحة، وأدخلك في رحم األم من مكان تنفر من ذكر 

ولكن بما أن الجمیع ھذا ھو .وحّولك ھناك إلى علقة ومضغة، وغّذاك بغذاء يزعجك سماع أسمه ويخجلك.أسمه

.»والَبِلیَُّة ِإذا َعمَّْت طاَبْت«حالھم وتلك ھي بلیتھم، زال الخجل 

في كل ھذه التطورات كنت أرذل الموجودات وأذلھا وأحطھا، عاريا عن إدراك ظاھري وباطني، بريئا من كل 

ثم شملتك رحمته وجعلك قابال للحیاة، فظھرت فیك الحیاة رغم كونك في أشد حاالت النقص، بحیث .الكماالت

حیاتك، فزادت برحمته تدريجیا قابلیتك على إدارة شؤون حیاتك، إلى أن أصبحت أنك كنت أحط من الدودة في أمور 

جديرا بالظھور في محیط الدنیا، أظھرك في ھذه الدنیا من خالل أشد المجاري ضعة، وفي أوطأ الحاالت، وأنت 

ته قواك وبعد أن منحك بقدر.أضعف في الكماالت وشؤون الحیاة، وأدنى من جمیع موالید الحیوانات األخرى

الظاھرية والباطنیة، ما زلت ضعیفًا وتافھًا بحیث أن أّيًا من قواك لیست تحت تصرفك، فلست بقادر على المحافظة 

وإذا ما ھاجمتك آفة أو .على صحتك، وال على قواك وال على حیاتك، ولست بقادر على االحتفاظ بشبابك وجمالك

لو جعت يوما .عموم، لیس تحت تصرفك شيء من ذلكوعلى ال.انتابك مرض فلست بقادر على دفعھما عنك

وھكذا أنت في شؤونك األخرى .لتنازلت حتى ألكل الجیفة، ولو غلبك العطش لما امتنعت عن شرب أي ماء آسن

ول وقارنت حظك من الوجود ومن الكماالت بما لسائر الموجودات، .عبد ذلیل مسكین ال قدرة لك على شيء
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رضیة، بل وكل المنظومة الشمسیة، ال قیمة لكم مقابل ھذا العالم الجسماني الذي لوجدت أن ك وكل الكرة األ

.ھو أدني العوالم وأصغرھا

حاول أن تنظر إلى نفسك .إنك لم تر سوى نفسك، والذي رأيته لم تضعه موضع االعتبار والمقارنة!أيھا العزيز

وقارن مدينتك بوطنك، ووطنك بسائر الدول في الدنیا .وما تملك من شؤون الحیاة وزخارف الدنیا وقارنھا بمدينتك

التي لم تسمع بأكثر من واحدة بالمائة منھا، وقارن كل الدول بالكرة األرضیة، واألرض بالمنظومة الشمسیة، 

وبالكرات الواسعة التي تعیش على فتات أشعة الشمس المنیرة، وقارن كل المنظومة الشمسیة الخارجة عن 

بالمنظومات الشمسیة األخرى التي تعد شمسنا وجمیع سیاراتھا، واحدة من سیارات إحدى  محیط فكري وفكرك،

تلك المنظومات التي ال يمكن أن تقارن شمسنا معھا، والتي يقال أن ما اكتشف منھا حتى اآلن يبلغ عدة ماليین 

یة التي تكبر أصغر من المّجرات، وأن في ھذه المجرة القريبة الصغیرة عدة ماليین من المنظومات الشمس

ھذه كلھا من العوالم الجسمانیة التي ال يعرفھا إّال .شمسھا على شمسنا ماليین المرات وتسطع نور أكثر

وكل عوالم األجسام ھذه ال تكون شیئًا بالقیاس إلى .خالقھا، وإن ما اكتشفت منھا ال يبلغ الجزء الضئیل منھا

.ن للعقل البشري أن يتخیلھاعالم ما وراء الطبیعة، فھناك عوالم ال يمك

وعندما تشاء إرادة اهللا أن تتوفاك وتنقلك .ھذه شؤون حیاتك وحیاتي وھذه حظوظنا ونصیبنا من عالم الوجود

من ھذه الدنیا، فإنه يأمر جمیع قواك باالتجاه نحو الضعف وجمیع حواسك بالتوقف عن العمل، فتختل أجھزة 

ك وقدراتك، فتصبر قطعة جماد تزكم بعد أيام رائحتك العفنة، أنوف وجودك، ويذھب سمعك وبصرك وتضمحل قوا

.الناس وتؤذي مشاّمھم، ويھربون من صورتك وھیئتك، وما أن تمضي علیك أيام أخر حتى تھترأ أعضاؤك وتتفسخ

.ھذه ھي أحوال جسمك، أما أحوال أموالك وثروتك فأمرھا معروف

دنیا ـ ال سمح اهللا ـ قبل أن تصلحه فاهللا يعلم كیف تكون صورتك، فإنك إن انتقلت من ھذه ال:أما عالم برزخك

.وكیف تكون أحوالك، إذ أن قوى اإلدراك في ھذا العالم عاجزة عن أن تسمع أو ترى أو تشم شیئًا من ذلك العالم

 إن ما تسمعه عن ظلمة القبر ووحشته وضیقه إنما تقیسه على ما في ھذا العالم من ظلمة ووحشة وضیق، مع

!.نسأل اهللا أن ينجینا مما أعددنا ألنفسنا بأنفسنا.أن ھذا القیاس وھذه المقارنة باطلة

إن عذاب القبر أنموذج من عذاب اآلخرة والمستفاد من بعض األحاديث أن أيدينا تقصر عن الوصول إلى شفاعة 

إنه يوم تبرز فیه .ت السابقةإن نشأة اآلخرة أشد وأفظع من جمیع الحاال!، فیا له من عذاب٧٣الشفعاء في القبر

تلك .يوم تصفیه الحساب، يوم الذلة في المواقف.الحقائق، وتنكشف فیه السرائر، وتتجسد فیه األعمال واألخالق

!.ھي أحوال يوم القیامة

إن النار لیست !إنك تسمع أخبارًا عن جھنم.أما حال جھنم التي تكون بعد يوم القیامة فأمرھا معلوم أيضًا

وكذلك لو انفتحت .فلو أن بابًا منھا انفتحت على عینیك وعلى ھذا العالم لھلك أھلھا خوفا.دھا عذاب جھنموح

باب أخرى على أذنیك، وأخرى على خیاشیمك، لو أن أّيًا منھا فتح على أھل ھذا العالم لھلكوا جمیعا من شدة 

.العذاب

واهللا تعالى قادر على .تكون، كذلك برودتھا أشد ما تكون مثلما أن حرارة جھنم أشد ما:يقول أحد علماء اآلخرة

.ھكذا ھي نھاية حالك.٧٤أن يجمع الحرارة والبرودة

إذًا، فالذي أوله عدم غیر متناه، وھو منذ أن يضع قدمه في الوجود تكون جمیع تطوراته قبیحة وغیر جمیلة، وكل 

خرى، بم يتكبر؟ بأي جمال أو كمال يتباھى؟ إن من كان حاالته مخجلة، وكل من دنیاه وبرزخه وآخرته أفجع من األ

.جھله أكبر وعقله أصغر كان تكبره أكثر ومن كان علمه أكثر وروحه أكبر وصدره أوسع، كان تواضعه أكثر

صدقت " : "ع "قال "أني سمعتك وانت تقول كل شیعتنا في الجنة على ما كان فیھم " : "ع "قلت ألبي عبد اهللا : "لحديث إشارة ل ٧٣
أما في القیامة فكلكم في الجنة بشفاعة النبي المطاع أو " :ع "فقال ,كبار,جعلت فداك أن الذنوب كثیر:قلت:قال ,كلھم واهللا في الجنة

.القبر منذ حین موته إلى يوم القیامة:قلت وما البرزخ؟ قال ,كني واهللا أتخوف علیكم في البرزعوصي النبي ول
.٣الحديث "باب ما ينطق به موضع القبر ,كتاب الجنائر:٢٤٢ص ٣ج,فروع الكافي

.٦١الباب  ١فصل  ١ج,الفتوحات المكیة ٧٤



٤٥

النبي الكريم صلى اهللا علیه وآله وسلم الذي كان علمه من الوحي اإللھي، وكانت روحه من العظمة بحیث 

نفسیات كل البشر، إن ھذا النبي قد وضع جمیع العادات الجاھلیة واألديان تحت قدمیه،  أنھا بمفردھا غلبت

ونسخ جمیع الكتب، واختتم دائرة النبوة بشخصه الكريم، وكان ھو سلطان الدنیا واآلخرة والمتصرف في جمیع 

أن يقوم له أصحابه احتراما،  كان يكره.العوالم بإذن اهللا، ومع ذلك كان تواضعه مع عباد اهللا أكثر من أي شخص آخر

إنني عبد، أكل مثل العبید وأجلس مجلس :وإذا دخل مجلسا لم يتصدر ويتناول الطعام جالسا على األرض قائال

.٧٥العبید

لقد نقل عن اإلمام الصادق علیه السالم أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم كان يحب أن يركب الحمار 

كان ذلك اإلنسان العظیم .الطعام مع العبید على األرض، وكان يعطي الفقراء بكلتا يديهمن دون سرج، وأن يتناول 

يركب الحمار مع غالمه أو غیره، ويجلس على األرض مع العبي، وفي سیرته أن ه كان يشترك في أعمال المنزل، 

بنفسه، ويجالس الفقراء  ويحتلب األغنام، ويرقع ثیابه ويخصف نعله بیده، ويطحن مع خادمه ويعجن، يحمل متاعه

ھذه وأمثالھا، نماذج من سیرة ذلك اإلنسان العظیم وتواضعه، مع أنه فضال عن مقامه .٧٦والمساكین ويأكل معھم

.المعنوي كان في أكمل حاالت الرئاسة الظاھرية

اهللا وھكذا قد اقتدى به أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه السالم، إذ كانت سیرته من سیرته صلى 

.٧٧علیه وآله وسلم

إذا كان التكبر بالكمال المعنوي، فقد كان الرسول األعظم صلى اهللا علیه وآله وسلم واإلمام !فیا أيھا العزيز

ومع ذلك، كانا أشد .علي علیه السالم أرفع شأنًا، وإذا كان بالرئاسة والسلطان، فقد كانت لھما الرئاسة الحقة

واضع ولید العلم والمعرفة، والكبر ولید الجھل وانعدام المعرفة، فامسح عن نفسك عار فاعلم، أن الت.الناس تواضعا

الجھل واالنحطاط، وأتصف بصفات األنبیاء، واترك صفات الشیطان، وال تنازع اهللا في ردائه ـ الكبرياء ـ فمن ينازع 

.الحق في ردائه فھو مغلوب ومقھور بغضبه، وُيَكبُّ على وجھه في النار

عزمت على إصالح نفسك، فطريقه العملي، أمر يسیر مع شيء من المثابرة، وإنه طريق لو اتصفت بھمة  وإذا

فإن األسلوب الوحید على النفس األّمارة، وقھر الشیطان، .الرجال وحرية الفكر وعلو النظر، فلن تصادفك أية مخاطر

بیل أفضل لقمع النفس من االتصاف بصفة التواضع إنه ال يوجد س.وإلّتباع طريق النجاة، ھو العمل بخالف رغباتھما

ومن السیر وفق مسیرة المتواضعین فحیثما تكن درجة التكبر عندك، ومھما تكن طريقتك في العلم والعمل، أعمل 

إذا .قلیل بخالف ھوى نفسك، فإن مع اإللتفات إلى المالحظات العلمیة تجاه التكبر، واالنتباه إلى النتائج المطلوبة

وإذا كانت نفسك تأنف من .بأن تتصدر المجلس متقدما على أقرانك، فخالفھا وأعمل عكس ما ترغب فیهرغبت 

مجالسة الفقراء والمساكین، فمرِّغ أنفھا في التراب وجالسھم، وآكلھم، ورافقھم في السفر، ومازحھم وقد 

من أجل ترويج الشريعة والعمل  إن لك مقامًا ومنزلة، وإن علیك أن تحافظ على مقامك:تجادلك نفسك فتقول لك

في سبیلھا، فمجالستك الفقراء تذھب بمنزلتك من القلوب، وإن المزاح مع َمْن ھو دونك، يقلل من عظمتك، 

اعلم، أن ھذه !!وجلوسك في ذيل المجلس يحط من ھیبتك، فال تقدر أن تؤدي واجبك الشرعي على خیر وجه

د كان مقام رسول اهللا صلى علیه وآله وسلم في الدنیا من حیث لق.كلھا من مكائد الشیطان والنفس األمارة

.الرئاسة والمركز أرفع منك، ومع ذلك كانت سیرته ھي التي قرأت عنھا وسمعت بھا

لقد عاصرت شخصیا من العلماء من كانت لھم الرئاسة والمرجعیة الدينیة كاملة في دولة واحدة، بل ولكل 

.تلي سیرة رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلمالشیعة في العالم وكانت سیرتھم 

لم يكن شخص :عن أنس بن مالك قال .بعضھا وردت في ھذا الكتاب"ص "في روايات متعددة أشیر إلى ُخلق وسلوك رسول اهللا  ٧٥
" ".وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إلیه لما يعرفون من كراھیته "ص "أحب إلیھم من رسول اهللا 

" :ص "ويقول يجلس على األرض ويأكل على األرض ويعتقل الشاة ويجیب دعوة المملوك "ص "كان رسول اهللا :وعن ابن عباس قال "
.الفصل الثاني ١٢ص,كتاب مكرام األخالق"أنا عبد اكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس ا لعبد 

كان يجلس على األرض وينام علیھا ويأكل علیھا وكان يخصف النعل ويرفع الثوب ويفتح الباب ويحلب الشاة ويعقل البعیر فیحلبھا ويطحن  ٧٦
يركب ما أمكنه من فرس أو بغلة أو حمار ...وإذا جلس على طعام جلس ُمحّقرًا,في مھنه أھله ويقطع اللحمويخدم ...مع الخادم إذا اعیى

.يجالس الفقراء والسماكین ويؤاكل المساكین ويناولھم بیده..ويركب الحمار بال سرج وعلیه العذار
.٣٤:ديثالح"باب مكارم أخالقه ,"ص "تاريخ نبینا "٢٢٦ص ١٦ج,بحار األنوار

".في وصف زھده في الدنیا "١٧٢ـ١٦٢ص ١كشف الغمة في معرفة األئمة ج ٧٧
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حیث كانت له رئاسة  ٧٨منھم، األستاذ المعظم والفقیه المكرم الحاج الشیخ عبد الكريم الحائري الیزدي

كان سیرته عجیبة، كان يرافق الخدم في السفر، ويؤاكلھم، .٨٠ھـ١٣٥٥حتى  ٧٩ھـ١٣٤٠الشیعة ومرجعیتھم من 

وخالل أيام مرضه في أواخر حیاته، كان يخرج بعد المغرب يتمشى في .ر الطلبةويفترش األرض، ويمازح صغا

الشارع وقد لّف رأسه بقطعة قماش بسیطة متنعًال حذاءًا بسیطًا من دون أي اھتمام بالمظھر، وكان ھذا يزيد من 

.وقعة في القلوب، من دون أن تصاب ھیبته بأي اھتزاز أو وھن

كانوا .م ممن لم يلتفتوا أبدا إلى ھذه التقیدات التي يحیكھا لك الشیطانوكان ھناك آخرون من علماء ق

.يشترون حاجیاتھم من السوق بأنفسھم، ويحملون الماء من مخازن المیاه إلى بیوتھم، ويشتغلون في منازلھم

كله  وكانوا على درجة من التواضع بحیث تبعث على التعجب ومع ذلك.وكان صدر المجلس وذيله سواء عندھم

.كان مقامھم محفوظا بل كانت منزلتھم تسمو في قلوب اناس أكثر فأكثر

وعلى أي حال، إن صفة النبي األكرم صلى اهللا علیه وآله وسلم وصفة علي بن أبي طالب علیه السالم ال 

ت، ألنھا كثیرا ولكن ال ُبدَّ من ينتبه اإلنسان إلى مكائد النفس في ھذه الحاال.تقلل من قدر اإلنسان إذا اتصف بھا

فقد يجلس ـ أحدھم من يريد التخلص من الكبیرـ في ذيل المجلس .ما تكون قد أعدت لك فّخًا آخر لتوقعك فیه

وإذا التبس على الناس .بھیئة من يريد أن يقول أن مقامه أرفع من مقامات الحاضرين، ولكنه لتواضعه جلس حیث

فإنه ـ من يھرب من صفة التكبر ـ يقدم على نفسه من ال يشك  األمر وقّدموا علیه من يشك في أفضلیته علیه،

في تأخره عنه لكي يزيل ذلك االلتباس باإليحاء بأن تأخیره في الدخول على المجالس وتقديم اآلخرين على 

ھذه ومئات األمثلة األخرى من ھذا القبیل ھي من مكائد النفس التي تريد لإلنسان .نفسه يكون من باب التواضع

.كبر والرياءالت

إن جمیع الصفات النفسانیة قابلة لإلصالح، إّال .فال ُبدَّ من المجاھدة الخالصة الصادقة وبھا يمكن إصالح النفس

إنما .أن األمر في البداية يتطلب بعض العناء، ولكن ما أن يضع قدمه على طريق اإلصالح حتى يسھل علیه األمر

.ر نفسه وإصالحھا، واالستیقاظ من النومالمھم ھو أن يشرع في التفكیر في تطھی

وھي االستیقاظ من نوم الغفلة، والصحوة من سكر »الیقظة«إن المرحلة األولى من مراحل اإلنسانیة ھي 

وزاد اإلنسان خصاله، وراحلته في ھذه .الطبیعة، واإلدراك بأن اإلنسان مسافر، وأنه ال ُبدَّ للمسافر من زاد وراحلة

، ٨١المخیفة، وفي ھذه الطريق الضیقة، على الصراط الذي ھو أحدَّ من السیف وأدق من الشعرة المرحلة الخطیرة

فإذا .والنور الذي ينیر ظالم ھذا الطريق، ھو نور اإليمان والخصال الحمیدة.، ھي ھّمة الرجال وعزمھم٨١الشعرة

لذل، وانقلب في تقاعس اإلنسان ووھنت ھمته أخفق في العبور، وانكب على وجھه في النار، وساوى تراب ا

.فمن لم يستطع اجتیاز ھذا الصراط ال يستطیع اجتیاز صراط يوم القیامة أيضًا.ھاوية الھالك

كان !فیا أيھا العزيز، أشدد عزيمتك، ومّزق عن نفسك سجف الجھل، وانج بنفسك من ھذه الورطة المھلكة

َتَجھَُّزوا َرِحَمُكُم اُهللا «:ى يسمعه الجیرانإمام المتقین وسالك طريق الحقیقة ينادي في المسجد بأعلى صوته حت

وما زاٌد ينفعك سوى الكماالت النفسانیة، وتقوى القلب، واألعمال الصالحة، وصفاء !٨٢»َفَقْد ُنوِدَي ِفیُكْم ِبالرَّحیِل

.الباطن، وخلوص النیة من كل عیب وغش

من الفقھاء الكبار ومراجع التقلید لدى الشیعة في القرن )ق.ھـ١٣٥٥ـ١٣٧٦(آية اهللا العظمى الحاج الشیخ عبد الكريم الحائري الیزدي  ٧٨
فر إلى النجف وسامراء ودرس ھناك على أيدي كبار العلماء كالمیرزا الشیرازي الرابع عشر الھجري فھو وبعد أن أنھى دراسة المقدمات سا

عاد إلى آراك عام .الكبیر والمیرزا محمد تقي الشیرازي واآلخوند الخراساني والسید كاظم الیزدي والسید محمد االصفھاني القشاركي
آنذاك وبعد االستخارة ألقى برحله في مدينة قم وأسس فیھا الحوزة قدم إلى قم وبعد إلحاح أعینان الناس علیه  ١٣٤٠وفي عام ,ق.ھـ١٣٣٢

,النكاح,الصلوة في الفقه,درر الفوائد في األصول:من آثاره)ره(وقد تربى في حوزة درسه علماء كبار في مقدمتھم اإلمام الخمیني ,العلمیة
.والمواريث,الرضاع
).المترجم(م ٧٩١٩٢٠
).المترجم(م ٨٠١٩٣٥
المقصد . "٩٦٩ص ٢ج,علم الیقین"الصراط ادق من الشعر واحّد من السیف وأظلم من اللیل ) : "ص(ا جاء في الحديث النبوي كم ٨١

 ٣٣"المجلس "١٧٧ص,في آمالي الصدوق"ع "وبنفس ھذا المعنى جاء في الرواية المروية عن اإلمام الصادق "الرابع في معنى الصراط 
.٢٢الباب "كتاب العدل والمعاد "٦٥ص ٨ج,ار األنواروكذلك في بح ٤الحديث 

).المترجم(م ٨٢١٩٣٥
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من ھذا الغش حتى تنضم إلى زمرة  فإذا كنت من أھل اإليمان الناقص والصوري، فعلیك أن تطّھر نفسك

والغش يزول بنار التوبة والندم، وبإدخال النفس في أتون العذاب واللوم، وصھرھا في حرارة .السعداء والصالحین

.٨٣}ِئَدِةَناُر اللَِّه اْلُموَقَدُة، الَِّتي َتطَِّلُع َعَلى اَألْف{علیك أن تعمل في ھذا العالم، وإّال فإن .الندامة والعودة إلى اهللا

إن التطھر في ھذه الدنیا سھل !!واهللا أعلم كم قرن من قرون اآلخرة يستغرق إصالحك ھذا.سوف تذيب قلبك

يسیر، فالتّغیرات والتصورات سريعة الوقوع فیھا، أما في العالم اآلخر فالتغییر يكون بشكل آخر، فزوال صفة من 

.صفات النفس قد يستغرق قرونا عديدة

األخ، ما دمت في مقتبل عمرك، وزھرة شبابك، وأوج قوتك، وحرية إرادتك، سارع إلصالح نفسك، وال إذًا، أيھا 

تلق باًال لھذا الجاه والمقام، وطأ على ھذه االعتبارات بقدمیك إنك إنسان، فأبعد نفسك عن صفات الشیطان، 

ي التي أدت إلى طرده من حضرة اهللا، وھ.فلعّل الشیطان يھتم بھذه الصفة اھتمامًا كبیرًا لكونھا صفة من صفاته

ولذلك فھو يريد أن يوقع اإلنسان، عارفًا أو عامّیًا عالمًا أو جاھال، في مثل ھذه الرذيلة، حتى إذا ما لقیك يوم 

لقد نزلت .ويا أبن آدم، ألم يخبرك األنبیاء بأن أتكبر على أبیك قد طردني من حضرة الحق«:القیامة َشَمَت بك قائًال

.؟»لعنة اهللا ألني احتقرت مقام آدم واستعظمت مقامي، فلماذا أوقعتك نفسك في ھذه الرذيلةعلّي 

موضع شماتة أرذل مخلوقات اهللا وأحطھا، فضًال عن عذابك وابتالءاتك وندامتك !وعندئذ تصبح، أيھا المسكین

لى أدم وھو من مخلوقات إن الشیطان لم يكن قد تكّبر على اهللا، بل ع.وحسرتك مما يعجز الكالم عن وصفه

وأنت تستصغر بني آدم .فاستعظم نفسه واستحقر آدم.٨٤}َخَلْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطیٍن{:الحق، فقال

كن متواضعًا مع عباد اهللا، ولكنك تتكبر :لقد قال لك تعالى.وتستكبر بنفسك علیھم، فأنت أيضًا تعصي أوامر اهللا

ا، تلعن الشیطان وحده؟ أشرك نفسك الخبیثة معه في اللعن أيضًا، مثلما أنت شريكه في فلماذ.وتتعالى علیھم

ولربما كانت صورتك في البرزخ وفي يوم القیامة .إنك من مظاھر الشیطان، بل إنك تجّسد الشیطان.ھذه الرذيلة

لیس ھناك ما يمنع من أن ف.فإن المقیاس في صورة اإلنسان في اآلخرة الملكات الحاصلة للنفس.صورة شیطانیة

.تكون على صورة شیطان، أو على صورة نملة صغیرة، إن موازين اآلخرة تختلف عن موازين الدنیا

قد يكون الحسد سببا للتكبر :فصل

اعلم أن من الممكن أحیانًا أن يتكّبر فاقد الكمال على واجد الكمال، كأن يتكبر الفقیر على الغني والجاھل 

. ُبدَّ أن نعرف أنه مثلما كان الُعجب أحیانا مدخال للتكبر، فإن الحسد قد يصبح أيضًا مدخًال إلیهوال.على العالم

فاإلنسان الذي يفتقر إلى كمال موجود في غیره، يندفع إلى أن يحسده، ثم يصیر سببًا لكي يتكبر علیه ويسعى 

.جھده إلذاللِه وإھانته

ِإنَّ :ُثمَّ َقاَل»...الِكَبُر َقْد َيكوُن ِفي ِشراِر النَّاِس ِمْن ُكلِّ ِجْنٍس«ال روى عن اإلمام الصادق علیه السالم أنه ق

َتَنحِّي َعْن :َرسوَل اِهللا َصّلى اُهللا َعلیِه َوآِلِه َوَسلََّم َمرَّ ِفي َبعِض ُطرِق الَمِدَيِنة َوَسْوَداَء َتلقِط السرقین، َفِقیَل َلَھا

َفَھمَّ ِبَھا َبْعُض الَقْوِم أْن َيَتَناَولھا، َفَقاَل .ِإنَّ الَطِريَق َلَمعرض:اُهللا َعلیِه َوآِلِه َوَسلََّم َفَقاَلْتَطِريِق َرُسوِل اِهللا َصّلى 

.٨٥»َدُعوَھا فِإنََّھا َجبَّارة«:َرُسوُل اِهللا َصّلى اُهللا َعلیِه وآِلِه َوَسلَّم

تواضع أمام األغنیاء غیر محمود، وتقول له نفسه األمارة وقد تظھر ھذه الصفة في بعض أھل العلم، مبررًا أن ال

إن المسكین ال يمّیز بین التواضع لغني من أجل غناه والتواضع لغیر .بالسوء إن التواضع لألغنیاء منقصة لإليمان

فلیس ھذا من خلق .فمرة يتواضع اإلنسان مدفوعا برذيلة حب الدنیا واالنجذاب نحو طلب الجاه والمقام.ذلك

التواضع في شيء، بل إنه المداھنة والملق وأنه من الرذائل النفسانیة، وصاحبھا ال ي تواضع للفقراء، إّال إذا طمع 

.فیھم بشيء أو أراد منھم شیئًا

فقراء كانوا أم أغنیاء، .ومرة أخرى يكون طبع التواضع في اإلنسان داعیة له إلى احترام الناس والتواضع لھم

فھذا تواضعه خالص من غیر شائبة، وروحه طاھرة مطھرة، لم يجتذب قلبه الجاه .مغمورينمرموقین كانوا أم 

.٧، ٦:الھمزة ٨٣
.١٢:األعراف ٨٤
)٢أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الكبر، ح (٨٥



٤٨

أما تحقیرك .إنه تواضع محمود للفقراء ومحمود لألغنیاء، فال ُبدَّ من احترام كل إنسان بما ھو خلیق به.والمقام

ود، وتكون في الوقت نفسه على ألھل الجاه والغنى والتكبر علیھم فال يعني أنك لست متملقا، بل يعني أنك حس

.ولھذا إذا رأيتھم يحترمونك على غیر انتظار وتوقع، تتواضع لھم وتخفض لھم جناحك.خطأ

وعلى كل حال، إن مكائد النفس وأحابیلھا من الدقة المتناھیة بحیث أن المرء ال يسعه إّال أن يستعیذ باهللا 

.منھا

.َوالَحْمُد هللا أّوًال وآِخرًا

الحَسد :الَخاِمس الَحديث

بالسند المتصَّل إلى محمَّد بن يعقوب عن علّي بن إبراھیم، عن محّمد بن عیسى، عن يونس، عن داود 

:قاَل َرُسوُل الّله َصلى الّله َعلیِه وآِلِه وَسلَّم:الرقي، عن أبي عبد اهللا علیه السالم قال

:قاَل الّله َعزَّ َوجّل ِلَموَسى بِن ُعْمرِان

َسَك َفإنَّ اْبَن ُعْمراِن ال ًتْحُسَدنَّ الّناَس َعلى ما اَتْیُتُھْم ِمْن َفْضلي وال َتُمدَّنَّ َعْینیَك ِإلى ذِلَك َوال ُتْتِبْعُه َنْفيا «

.٨٦»الحاِسَد ساِخٌط ِلِنَعمي صاٌد ِلِقْسِمَي الَّذي َقَسْمُت َبْیَن ِعبادي َوَمْن َيُك ذِلَك َفَلْسُت ِمْنُه َوَلْیَس ِمّني

:الشرح

إن الحسد، حالة نفسیة يتمنى صاحبھا سلب الكمال والنعمة التي يتصورھما عند اآلخرين، سواء أكان يملكھا 

وھذا يختلف عن الغبطة، ألن صاحب الغبطة يريد النعمة التي توجد لدى .أم ال، وسواء أرادھا لنفسه أم لم يردھا

»النعمة التي يتصورھا عند اآلخرين «:وأما قولنا.ھا عن الغیرالغیر، أن تكون لنفسه، من دون أن يتمنى زوال

فطالما تبین أن األمور التي تكون بحد ذاتھا من النقائص .فنعني به أن تلك النعمة قد ال تكون بذاتھا نعمة حقیقیة

ن النقائص لإلنسان أو أن خصلة تعّد م.والرذائل، يتصورھا الحسود من النعم والكماالت، فیتمنى زوالھا عن اآلخرين

فھناك بین الناس، مثًال .ومن الكمال للحیوان ويكون الحاسد في مرتبة الحیوانیة فیراھا كماًال، ويتمنى زوالھا

أو قد يحسبون .أشخاص يحسبون الفتك بالغیر وسفك الدماء موھبة عظیمة، فإذا شاھدوا من ھو كذلك حسدوه

إذًا، فالمعیار في معرفة ھذه الحالة النفسیة ھو توّھم .ن صاحبھاسالطة اللسان وبذاءته من الكماالت، فیحسدو

الكمال وتصور وجود النعمة، ال النعمة نفسھا، فالذي يرى في اآلخرين نعمة حقیقیة كان، أو موھومة ويتمنى 

.زوالھا، يعّد حسودًا

أما .سد ذاتهاعلم أن للحسد أنواعا ودرجات حسب حال المحسود، وحسب حال الحاسد، وحسب حال الح

من حیث حال المحسود، فمثل أن يحسد شخصًا لما له من كماالت عقلیة، أو خصال حمیدة، أو لما يتمتع به من 

األعمال الصالحة والعبادية، أو ألمور خارجیة أخرى، مثل امتالكه المال والجاه والعظمة واالحتشام وما إلى ذلك، أو 

.ث كونھا من الكمال الموھوم الموجود في المحسودأن يحسد على ما يقابل ھذه الحاالت من حی

أما من حیث حال الحاسد، فقد ينشأ الحسد أحیانا من العداوة، أو التكّبر، أو الخوف، وغیر ذلك من األسباب 

.والعوامل التي سیرد ذكرھا فیما بعد

لحقیقیة، للحسد دون ما وأما من حیث حال الحسد نفسه، الذي نستطیع أن نقوله أنھا الدرجات والتقسیمات ا

وسوف نشیر، إن .سبق ذكره، فلشدته وخفته مراتب كثیرة، تختلف باختالف األسباب، كما تختلف باختالف اآلثار

.قدر استطاعتنا، ومن اهللا التَّوفیق.شاء اهللا، في عدة فصول إلى مفاسد الحسد وعالجه

في ذكر بعض أسباب الحسد :فصل

أكثرھا إلى رؤية الذلة في النفس، تماما كما أن الكبر، ـ نوعا ـ يتم على عكس للحسد أسباب كثیرة، يرجع 

فكما أن المرء عندما يجد في نفس كماًال ال يجده في غیره، تنشأ عنده حالة من الترفع والتعزز والتعالي في .ذلك

وجود عوامل خارجیة ولیاقات  ولوال.وإذا الحظ الكمال في غیره، انتابته حالة من الذل واالنكسار.نفسه، فیتكّبر

وقد ينشأ من تصور ذله في تساوي غیره معه، ِمثل أن يحسد صاحب الكمال .نفسانیة، لنتج من ذلك الحسد

)٦أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الحسد، ح (٨٦
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ويمكن القول أن الحسد ھو ذلك االنقباض والذل النفسي اللذان تكون نتیجتھما الرغبة .والنعمة مثیله أو الذي يلیه

أسباب الحسد في  ٨٧وقد حصر بعضھم ـ كالعالمة المجلسي قدس سره ـ.رينفي زوال النعمة والكمال عن اآلخ

:سبعة أمور

.العداوة:األول

.أن يكون من حیث يعلم أن يستكبر بالنعمة علیه وھو ال يطیق احتمال كبره وتفاخره لعّزة نفسه:التعزز:الثاني

.ذلك علیه بنعمته وھو المراد بالتكبرأن يكون في طبعه أن يتكبر على المحسود ويمتنع :الكبر:الثالث

أن تكون النعمة عظیمة والمنصب كبیرًا فیتعجب من فوز مثله بمثل تلك النعمة كما أخبر اهللا :التعجب:الرابع

وأمثال ذلك كثیرة  .٨٩}َأُنْؤِمُن ِلَبَشَرْيِن ِمْثِلَنا{و.٨٨}َقاُلوا َما َأْنُتْم إّال َبَشٌر ِمْثُلَنا{:تعالى عن األمم الماضیة إذ قالوا

.فتعجبوا من أن يفوزوا برتبة الرسالة والوحي والقرب مع أنھم بشر مثلھم فحسدوھم وھو المراد بالتعجب

.أن يخاف من فوات مقاصده بسبب نعمة بأن يتوصل بھا إلى مزاحمته في أغراضه:الخوف:الخامس

.االختصاص بنعمة ال يساوى فیھاأن يكون يّحب الرياسة التي تنبني على :حب الرئاسة:السادس

.٩٠»أن ال يكون بسبب من ھذه األسباب بل لخبث النفس وشّحھا بالخیر لعباد اهللا«:خبث الطینة:السابع

ولكنني أعتقد كما أشرت إلیه سابقا، أن معظم ھذه األسباب بل كلھا تعود إلى رؤية ذل النفس، وإن السبب 

ه ما ذكرناه ـ انبعاث الحسد من رؤية ذل النفس فال مجال لذكر ھذه المباشر لحسد حسب التعريف المشھور ل

وأما بناًءا على ما ذكرناه في معنى الحسد من أن نفس ھذه الحال تكون حسدًا فال اعتراض على .األقسام ـ

.وعل ى أي حال يكون البحث حول ھذه المعاني بعیدًا عن مقصودنا وعن طبیعة موضوعنا.صحة ذكر ھذه األقسام

في بعض مفاسد الحسد :فصل

اعلم أن الحسد نفسه أحد األمراض القلبیة المھلكة، ويتوّلد منه أيضًا أمراض قلبیة كثیرة، كالكبر وفساد 

ولسوف نباشر بذكر المفاسد .وتشّكل سببًا مستقًال لھالك اإلنسان.األعمال وتعّد كل واحدة منھا من الموبقات

.اك مفاسد خفّیة عن نظر الكاتبوال شك في أن ھن.الواضحة منھا

:وأما مفاسد الحسد فسنكتفي بما نقل عن الصادق المصدق

.٩١»آَفُة الّديِن الَحَسد والُعْجُب َوالَفْخُر «:قال أبو عبد اهللا علیه السالم:ففي صحیحة معاوية بن وھب قال

َلَیْأتى ِبأي باِدَرٍة َفُیَكفَُّر، َوإنَّ الَحَسَد ِإن الرَُّجَل «:وفي صحیحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السالم

.٩٢»َلَیْأُكُل اإليمان َكما َتْأُكُل الّنار الَحَطَب 

ال «:ومعلوم أن اِإليمان نور إلھي يجعل القلب موضع تجلیات الحق جّل جالله، كما جاء في األحاديث القدسیة

.٩٣»ِدي اْلمؤِمِن َيَسُعِني َأْرضي وال َسمائي بل َيَسُعني َقْلُب عب

فھذا النور المعنوي، وھذه البارقة اإللھیة التي تجعل القلب أوسع من كل الموجودات، تتعارض مع ھذا الضیق 

إن ھذه الصفة القبیحة تضغط على القلب وتضیقه فتبدو .والظالم اللذين تسببھما ھذه الرذيلة، رذيلة الحسد

إنھا تصیب القلب بالحزن والكدر، والصدر باالختناق والضیق، والوجه  .آثارھا في كل كیان اإلنسان، باطنه وظاھره

.وھذه الحال تطفئ نور اإليمان، وتمیت قلب اإلنسان، وكلما اشتدت ازداد ضعف اإليمان.بالعبوس والغضب

.هإن جمیع الصفات المعنوية والظاھرية للمؤمن، تتنافى واآلثار التي يوجدھا الحسد في ظاھر اإلنسان وباطن

أما الحسود فساخط على الّله .إن المؤمن يحسن الظن بالّله تعالى، وھو راض بقسمه الذي يقسمه بین عباده

إن المؤمن ال يتمنى السوء للمؤمنین، بل ھم :لقد جاء في الحديث الشريف.تعالى، يشیح بوجھه عن تقديراته

).٢٤٠ار، المجلد الثالث والسبعون، ص بحار األنو(٨٧
.١٥:يس ٨٨
.٤٧:المؤمنون ٨٩
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.الحسود بل إنما وُمْبَتلى بشدة حبه للدنیاالمؤمن ال يغلبه حب الدنیا، و.أعزاء عنده، والحسود بعكس ذلك

.والمؤمن ال يداخله خوف وال حزن إّال من بارئ الخلق تعالى، أما الحسود فخوفه وحزنه يدوران حول المحسود

.والمؤمن طلق المحیا، وبشراه في وجھه، والحسود مقطب الجبین عبوس الوجه

.فالحسد، آفة اإليمان التي تأكله، كما تأكل النار الحطب.والمؤمن متواضع، والحسود متكبر في معظم الحاالت

ويكفي في شناعة ھذه الرذيلة ھو أن الحسد يقضي على اإليمان الذي يعّد وسیلة النجاة في اآلخرة، وباعثا 

.لحیاة القلوب، ويجعل اإلنسان مفلسًا ومسكینًا

على الخالق وولي نعمته وإعراضه عن  وإن من المفاسد الكبیرة التي ال تنفك عن الحسد، سخط الحسود

.تقديراته تعالى

في ھذا الیوم أن حجب الطبیعة الدكناء والحجب الحاصلة من انشغالنا بھذه الطبیعة قد حجبت جمیع 

مشاعرنا، فأعمت أعیننا وأصمت آذاننا، فال ندري إننا غاضبون تجاه مالك الملوك ومعرضون عنه وال نعلم ما ھي 

واإلعراض في الملكوت حیث مساكننا األصلیة الدائمیة؟ وإنما يصل إلى أسماعنا قول اِإلمام  صورة ھذا الغض ب

وال نفھم ماذا يحمل لنا تبرؤ الحق تعالى مّنا »وَمَن َيُك َكذلَك َفَلْسُت َمْنُه َوَلْیَس ِمّني «:الصادق علیه السالم

من ظل راية أرحم الراحمین لن يكون له أمل في  وإعراضه عّنا من مصائب؟ إن من يخرج عن والية الّله ويطرد

من ذا الذي يتقدم لیشفع لمن ).٢٥٥/البقرة(}َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه إّال ِبِإْذِنِه{:النجاة، ولن يشفع له أحد

واحسرتاه !تاهيسخط علیه الّله ويكون خارجًا عن حرز واليته، وقد انقطع حبل المودة بینه وبین مالك الرقاب؟ واسوأ

لم يفتأ األنبیاء واألولیاء يصرخون في آذاننا ويريدون إيقاظنا من النوم، ولكننا نزداد غفلة !على ما نفعله بأنفسنا

إذ أنھم يقولون إن .ومن مفاسد ھذا الخلق الذمیم، كما يقول العلماء، ضیق القبر وظلمته.وشقاًء يومًا بعد يوم

، التي فیھا ضیق نفساني وكدر قلبي، تشبه ضیق القبر وظلمته، إذ أن ضیق صورة ھذا الخلق الفاسد الرديء

.القبر أو اتساعه منوط بضیق الصدر أو انشراحه

روي عن اإلمام الصادق علیه السالم ـ إلى أن قال ـ، َوأنَّ َرسوَل الّله َصلى الّله َعلیه وآله وسلَم َخَرَج ِفي 

َفَرَفَع َرُسوُل الّله َصّلى الّله َعلیِه َوآله وسلم َرأَسُه إلى السَّماِء ُثّم .َسْبُعوَن ًأْلَف َمَلَكَوَقْد َشّیَعُه »َسْعد «ِجَناَزِة 

قلت جعلت فداك أّنا نحّدث إنه كان ِيْسَتِخفُّ ِباْلَبوِل َفقال َمَعاَذ الّله، إنَّما كاَن ِمْن :ُيضّم؟ قال»َسْعد «ِمثُل :قاَل

).٢٣٦، ص ٦فروع الكافي، المجلد الثالث، باب المسألة في القبر، ح (َأْھِلِه زّعارة في ُخُلِقه َعلى 

ولى .إن الضیق والضغط والكدر والظالم الذي يحصل في القلب بسبب الحسد قّلما يوجد في خلق فاسد آخر

في اآلخرة  أي حال إن صاحب ھذا الخلق يعیش في الدنیا معذبًا مبتلًى، ويكون له في القبر ضیق وظلمه، ويحشر

.مسكینًا متألمًا

ھذه ھي مفاسد الحسد نفسه دون المفاسد الخلقیة األخرى، أو األعمال الفاسدة الباطلة، التي يمكن أن 

تتولد عن الحسد، وقّلما يتفق أن ال تتولد عن الحسد مفاسد أخرى بل إن عددًا من السیئات األخالقیة واألعمال 

كالِكبر في بعض الحاالت، كما سبق، والِغیبة، والنمیمة، والشتم، واِإليذاء،  الباطلة األخرى تكون ولیدة الحسد،

.وغیر ذلك مما ھو من الموبقات والمھلكات

فعلى اإلنسان العاقل أن يشّمر عن ساعد الجد لینقذ نفسه من ھذا العار وإيمانه من ھذه النار المحرقة واآلفة 

الصدر في ھذه الدنیا ـ وھما نوعان من العذاب المرافقان للعمر الصعبة، وأن ينجو بنفسه من ضغط الفكر وضیق 

على اإلنسان أن يفكر قلیًال لیدرك .كّله ـ وكذلك من الضیق والظلمة في القبر وفي البرزخ، ومن غضب الّله تعالى

ه بمجرد فال تزول نعمت.أن أمرًا له ھذا القدر من المفسد يجب أن يعالج، مع العلم أن حسدك لن يضر المحسود

فھو يرى .حسدك له، بل يكون له نفع دنیوي وأخروي، وذلك ألن شقائك وحزنك وأنت عدوه وحاسده يعد نفعًا له

فإذا انتبھت لھذه النعمة الثانیة التي تتوفر للمحسود جلبت لنفسك .أنه متنعم وأنت معذب بتنعمه، وھذه نعمة له

وعلیه، فإنك تكون دائما في عذاب وشقاء وتعاسة .له وھكذاعذاب وضغط فكري آِخَرْين ويعتبر عذابك ھذا نعمة 

وفي اآلخرة أيضًا يكون حسدك له نفعًا له، وخصوصًا إذا كان الحسد قد دفع .وغّم، وھو في نعمة وسرور وانبساط
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و بك إلى الغیبة واالفتراء وسائر الرذائل، مما يستوجب أخذ حسناتك وإعطائھا له، فتعود أنت مفلسًا، ويزداد ھ

.نعمة وعظمة

لو أنك أمعنت الفكر في ھذه األمور ألقدمت على تطھیر نفسك من ھذه الرذيلة وأنقذت نفسك من ھذه 

وال تظنن أن الرذائل النفسانیة والخلق الروحیة غیر ممكنة الزوال، إن ظنونًا باطلة توحیھا إلیك النفس .المھلكة

فما دام اإلنسان في دار الزوال وعالم التبدل .ح النفساألمارة والشیطان لكي تنحرف عن سلوك اآلخرة وإصال

ھذا، فمن المم كن أن يتغّیر في جمیع صفاته وأخالقه، ومھما تكن صفاته متمكنة، فإنھا قابلة للزوال ما دام حیًا 

.في ھذه الدنیا، وإنما تختلف صعوبة التصفیة وسھولتھا نتیجة شّدة ھذه الصفات وخّفتھا

زالة صفة حديثة الظھور في النفس إّنما يتحقق بقلیل من الجھد والترويض، كالنبتة في أيامھا ومن المعلوم أن إ

ولكن إذا تمكنت تلك الصفة من النفس .األولى التي لم ترسل جذورھا إلى األعماق بعد ولم تتمكن من التربة

ة، كاقتالع شجرة ضخمة معمّرة وأصبحت من الملكات المستقرة فیھا، فإنه يصعب إزالتھا، ورغم أن إزالتھا ممكن

ضربت بجذورھا في أعماق التربة، فكلما تقاعست وأبطأت في مساعیك القتالع جذور المفاسد من قلبك وروحك، 

.ازداد تعبك وعنائك في اجتثاثھا

إن الوقوف منذ البداية دون تسرب المفاسد األخالقیة أو العملیة إلى مملكة ظاھرك وباطنك، أيسر !فیا عزيزي

وإذا تسربت، فإنك كلما أخرت التصدي .بكثیر من إخراجھا بعد توغلھا، ألن ذلك يتطلب الكثیر من العناء والجھد

.إلخراجھا، ازداد الجھد المطلوب منك وضعفت قواك الداخلیة

إن اإلنسان في عز شبابه وقوة فتوته يكون ) :روحي فداه(يقول شیخنا الجلیل والعارف الكبیر الشاه آبادي 

فال تتركوا ھذه القوى تضیع من .أقدر على الوقوف بوجه المفاسد األخالقیة، وأفضل في أداء واجبه اإلنساني

أيديكم، ويستولي علیكم ضعف الشیخوخة، وعندئٍذ يصعب علیكم التوفیق في مساعیكم، وحتى لو أنكم وفقتم، 

.فإن ذلك اإلصالح سوف يتطلب منكم الكثیر من المشقة والتعب

، إذا فّكر اإلنسان العاقل في المفاسد ووجد أنه غیر داخل فیھا، فإنه يستطیع أن يمنع نفسه من التلوث وعلیه

بھا، وإذا وجد نفسه ـ ال سمح الّله ـ مبتالًة بھا، فخي ر له أن يسرع في إصالح نفسه قبل أن تتجّذر تلك المفاسد 

يبذل كل جھد مستطاع في سب يل اقتالع تلك الجذور  فیه، وإذا كانت ـ ال سمح الّله ـ قد تجّذرت فیه فعلیه أن

لئال يصل إلى مرحلة الالعودة في البرزخ واآلخرة، ألنھا إذا أعطت ثمرھا، وخرج صاحبھا بخلقه الفاسد من ھذه 

الدنیا المتبدلة في ھیوالھا والمتغیرة في جوھرھا، خرج أمر اقتالعھا من يديه، وھیھات أن يتبّدل خلق من 

.نفسانیة في اآلخرة أو في البرزخاألخالق ال

جاء في مضمون حديث عن رسول الّله صّلى الّله علیه وآله وسلم، أن الخلود في الجنة أو في النار منوط بنیة 

.فالنوايا الفاسدة، التي ھي ولیدة األخالق والرذيلة، ال يمكن أن تزول إّال بزوال منشئھا.٩٤اإلنسان

ون على درجة من شّدة الظھور وقوته بحیث أن زوالھا إما ال يكون ممكنًا، فیكون إن الملكات في ذلك العالم تك

وإّما إذا أمكن بالضغوطات والمشاق والنیران إزالتھا، فإن ذلك قد يحدث ولكن بعد قرون .صاحبھا مخلدًا في النار

.ربوبیة

عب الق لیل الدنیوي وبمحض إن ما يمكن أن تصلحه في شھر أو في سنة من الت!فیا أيھا اإلنسان العاقل

.اختیارك واضعًا حّدًا لشقائك في الدنیا واآلخرة، ال تھمله لكیال يوردك موارد الھالك

ذات يوم جالسًا في مسجده إذ دخل علیه "ص  "كان رسول اهللا :انه قال"ع "عن آبائه عن أمیر المؤمنین "ع "عن اإلمام الصادق  ٩٤
يخلده على " :ص "فان كان ربك ال يظلم فكیف يخلد في النار أبد اآلبدين من لم يعصه إال ايامًا معدودة ؟ قال :قال الیھودي...رجل من الیھود

ويته في ذلك شر من عمله ,على نیته,ده في نارهخّل,فمن علم اهللا نیته انه لو بقي في النار إلى أنفضائھا كان يعصي اهللا عز وجل,نیته
فبالثبات يخلد,وكذلك يخلد من يخلد في الجنة بأنه ينوي انه لو بقي في الدنیا أيامًا ألطاع اهللا أبدًا ونیته خیر من عمله

.١٤الحديث "باب األطفال "٣٩٨,٣٩٩التوحید ص.أھل الجنة في الجنة واھل النار في النار 
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في بیان جذور المفاسد الخلقیة :فصل

ثم إن جمیع المفاسد األخالقیة .بأن اإليمان، الذي ھو حظ القلب، غیر العلم الذي ھو حظ العقل ٩٥سبق القول

شأ عن كون القلب غافًال عن اإليمان، وأن ما يدركه العقل عن طريق البرھان العقلي أو عن طريق أخبار والعملیة تن

.األنبیاء لم يوصله إلى القلب، ولذلك فالقلب ال يعرف عنه شیئًا

 إن من بین المعارف التي يصّدقھا الحكماء والمتكلمون وعاّمة الناس من أھل الشرائع، وال يشكون فیھا أبدًا،

ھو أن ما جرى به قلم الحكیم المطلق جّلت قدرته من الوجود والكمال ومن بسط النعمة وتقسیم اآلجال واألرزاق، 

.جاء على خیر تقدير وأجمل نظام، وھو يتطابق كل التطابق مع المصالح التامة والنظام الكلي ألتم نظام متصور

لخاص واصطالحه الذي يختص بفنه الذي اتخذه وسیلة ولكن يعبر كل واحد ـ من الحكماء والمتكلمین ـ بلسانه ا

.لتبیان ھذه النعمة اإللھیة والحكمة الكاملة

النظام العیني المطابق للنظام العلمي خال من :ويقول الحكیم.ظّل الجمیل جمیل على اإلطالق:يقول العارف

ويقول .٩٦ى كماالتھا التي تلیق بھاالنقص والشرور، والشرور المتوھمة الجزئیة ھي من أجل إيصال الكائنات إل

أفعال الحكیم تكون على أساس من الحكمة والصالح، وأن أيدي العقول البشرية الجزئیة :المتكلم وأھل الشرائع

ھذا الموضوع يدور على ألسنة الجمیع، وكل .٩٧المحدودة قاصرة عن إدراك المصالح العالیة في التقديرات اإللھیة

ولكن بما أنه لم يتعد حدود األقوال إلى حیث .ة تتناسب مع مدى سعة علمه وعقلهما يستدل على ذلك بأدل

القلوب واألحوال، فإن ألسنة االعتراض مطلقة، وأن من لم يكن له حظ من اإليمان يقوم بتفنید برھانه وتكذيب 

.وعلى ھذا األساس تكون المفاسد األخالقیة.قوله

نعمة عن اآلخرين، ويحقد في قلبه على أصحاب النعم، أنه ال إيمان له ولیعلم من يحسد الناس ويتمنى زوال ال

ولیعلم أيضًا أنه ال يؤمن .بأن الّله عّز وجل من باب معرفة الصالح أسبغ نعمه على أولئك، وأن إدراكنا لذلك قاصر

ھذا إّال مجرد لفظة على إنك في أصول العقائد تقول إن الّله عادل، وما .بعدل الّله تعالى وال يرى التقسیم عادًال

وقد جاء في .إنك إذا كنت ترى الّله عادًال، لرأيت تقسیمه عادًال أيضًا.إن اإليمان بالعدل يناقض الحسد.لسانك

إن الحسود يشیح بوجھه عّما قسمته بین العباد، وھو ساخط على «:يقول الّله عّز وجل:الحديث الشريف

.»نعمي

إن الفطرة اإللھیة الكامنة .مة العادلة، وينفر بالفطرة كذلك من العسف والجورإن القلب يخضع بالفطرة للقس

فإذا رأى خالف ذلك فلیعلم أن في .في أعماق البشر حب العدل والرضى به، وكراھة الظلم وعدم ا النقیاد له

يراه ـ والعیاذ بالّله ـ فإذا سخط على النعمة وأعرض عن القسمة، فذلك ألنه ال يرى ذلك عدًال، بل .المقدمات نقصًا

ولیس معناه أنه يرى القسمة عادلة ثم يعرض عنھا، أو أنه يرى الخطة المرسومة مطابقة للنظام األتم .جورًا

إن إيماننا ناقص، ولم تخرج أدلتنا !أسفًا علینا.والمصلحة التامة، ثم يسخط علیھا بل يرى أن ھذا جور ومغاير للعدل

لیس اإليمان بالقول والسماع والمطالعة والمباحثة والنقاش .صل إلى حدود القلبالعقلیة من نطاق العقل لت

إن الباحث عن الّله يجده ال محالة، والذي يطلب المعارف يبحث عنھا، .فحسب وإنما يتطلب أيضًا خلوص النیة

َوَمْن َلْم َيْجَعِل اللَُّه َلُه ُنوًرا َفَما َلُه {).٧٢اإلسراء(}َوَمْن َكاَن ِفي َھِذِه َأْعَمى َفُھَو ِفي اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبیًال{

).٤٠النور(}ِمْن ُنوٍر

في بیان المعالجة العملیة للحسد:فصل

يوجد فضًال عن العالج العلمي الذي ذكرنا بعضه، العالج العملي لھذه الرذيلة، وذلك بأن تتكلف إظھار المحبة 

إن نفسك تدعوك إليذائه واعتباره عدوًا، .ھدفك ھو معالجة مرضك الباطني للمحسود وترتب األمور بحیث يكون

.ولكن علیك أن تعمل خالفًا لما تريده النفس، وأن تترحم علیه وتحترمه وتجّله.وتكشف لك عن مساوئه ومفاسده

.ه الجمیلةوأحمل لسانك على أن يذكر محاسنه، وأعرض أعماله الصالحة على نفسك وعلى اآلخرين، وتذّكر صفات

".في بیان أن العلم يغاير اإليمان "فصل  ٥٧ص,٢الحديث ٩٥
.٩إلى  ١الفصل ,الموقف الثامن,السفر الثالث ٥٥,١٠٥ص ٧ج,االسفار األربعة  ٩٦
.الفصل الثاني,المقصد الثالث ٢٣٤ص,كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد ٩٧
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صحیح أن ھذا سوف يكون متكلفًا في بادئ األمر ومن باب المجاز دون الحقیقة ولكن لما أن الھدف ھو إصالح 

النفس وإزالة ھذه المنقصة والرذيلة، فإن نفسك سوف تقترب في النھاية من الحقیقة، ويخف تكلفك شیئًا 

.فشیئًا، وترجع نفسك إلى حالھا الطبیعي وتصبح ذات واقعیة

إن ھذا اإلنسان عبد من عباد الّله، ولعل الّله نظر إلیه نظرة لطف فأنعم علیه بما :قل لنفسك، على األقل

أنعم، خّصه دون غیره بھا، خصوصًا إذا كان المحسود من رجال العلم والدين، وأنه محسود على ذلك، فإن مثل ھذا 

ُبدَّ من تفھیم النفس بأن ھؤالء ھم من عباد الّله وال .الحسد يكون أقبح، ومعاداة أمثال ھؤالء أسوأ عاقبة

وھي نعم يجب أن تبعث في القلوب المحبة .الُمْخَلِصین الذين شملھم توفیق منه، ووھبھم ھذه النعم العظیمة

فإذا رأى أن ھذه األمور التي يجب أن تكون دافعًا على المحبة واالحترام توجب .لھم واحترامھم والخضوع لھم

فعلیه أن يعلم أن الشقاء قد اكتنفه من كل جانب، وأن الظالم قد أحاط بباطنه، فال ُبدَّ أن يبادر إلى نقیض ذلك 

ولیعلم أنه إذا اتخذ طريق المحبة فإنه سرعان ما يكون موفقا، ألن نور .إصالح نفسه بالطرق العلمیة والعملیة

ھدين أن يھديھم وأن يعینھم بلطفه الخفي المحبة قاھر للظلمة ومزيل للكدر، ولقد وعد الّله تعالى المجا

.إّنه ولّي التوفیق والھداية.ويوفقھم

في ذكر حديث الرفع :فصل

إن الّله :اعلم أنه ورد في بعض األحاديث الشريفة ما مضمونه أن رسول الّله صّلى الّله علیه وآله وسلم قال

ومن المعلوم أنه يجب أن ال َتُحوَل أمثال .أو لسانهومنھا الحسد إذا لم يظھر من خالل يده ...رفع عن أمتي تسع

ھذا الحديث الشريف دون المساعي الجادة لقلع ھذه الشجرة الخبیثة من النفس، وال تمنع المحاوالت المبذولة 

في سبیل تطھیر الروح من ھذه النار التي تحرق اإليمان، ومن ھذه اآلفة التي تقضي علیه، ألنه يندر أن تدخل 

ذيلة المفسدة إلى نفس إنسان وال تتوالد فیھا المفاسد المختلفة، ثم ال يظھر أثرھا أبدا، ويحافظ على ھذه الر

.إيمان اإلنسان

مع أنه قد ورد في األحاديث الصحیحة أن ھذه الصفة تأكل اإليمان، وإنھا آفة اإليمان، وأن الّله تعالى بريء من 

غفل اإلنسان عن مثل ھذا األمر الخطیر والفساد الكبیر الذي يھدد صاحبھا، وإنه مطرود من حضرته، فیجب أن ال ي

.كل وجوده وطاقاته، متمسكًا بالتفسیر الظاھري لھذا الحديث الشريف

علیك إذًا، أن تقوم جاھدًا، بتقلیم فروع الحسد، والسعي إلصالح النفس، وال تدع شیئًا منه يترشح إلى 

وإذا وافتك المنیة وأنت ماٍض في سبیل اإلصالح والترويض للنفس، فإن .هالخارج، وعندئٍذ تضعف جذوره، ويقف نمو

رحمة الّله سوف تشملك، ولسوف ينالك العفو برحمة الّله الواسعة وببركة الرسول األكرم صّلى الّله علیه وآله 

.وسلم، وإذا بقیت منه باقیة فإن بوارق الرحمة اإللھیة سوف تحرقھا وتطّھر النفس وتزّكیھا

َثالَثٌة َلْم َيْنُج ِمْنھا َنِبيٌّ َفَمْن «:، عن أبي عبد اهللا علیه السالم أنه قال٩٨ما ما جاء في رواية حمزة بن حمرانأ

فإنه إما يكون من باب المبالغة »ُدوَنُه ِفي الَوْسَوَسِة ِفي اْلَخْلِق والطِّیَرُة والَحَسُد إّال أنَّ الُمْؤِمَن ال َيْسَتْعِمُل َحَسَدُه

دالة على كثرة االبتالء بھا، وإما أن يكون التعبیر كناية عن كثرة االبتالء دون أن يكون القصد ھو مضمون الكالم ال

بذاته، وإما أنه اعتبر الحسد أعم من الغبطة، من باب المجاز، وإما أنه يقصد بالحسد تمّني زوال بعض النعم 

.فإن األنبیاء واألولیاء مّطھرون من الحسد بمعناه الحقیقي وإّال.المستعملة لدى الكفار في ترويج مذھبھم الباطل

إن القلب الملوث بالمساوئ األخالقیة والقذارات الباطنیة ال يمكن أن يھبط علیه الوحي واإللھام، وال يكون موطن 

علمه إلى قائلة  إذًا، ال ُبدَّ أن يفسر ھذا الحديث بحسب ما ذكر، أو بشكل آخر، أو يرد.التجلیات الذاتیة والصفاتیة

.صلوات الّله علیه

.والحمد هللا أوًال وآخرًا

.٨الحديث  ٥٥الباب "الجھاد  كتاب"٢٩٣ص ١١ج,سائل الشیعة,٨٦الحديث  ١٠٨ص ٨ج,روضة الكافي ٩٨



٥٤

من أصبح وأمسى والدنیا أو اآلِخرة أكبر ھّمه:الَحديث الَساِدس

بالسند المتَّصل إلى محّمد بن يعقوب عن محّمد بن يحیى، عن أحمد بن محّمد، عن ابن محبوب، عن عبداهللا 

َمْن َأْصَبَح وَأْمسى «: بن أبي يعفور، عن أبي عبداهللا علیه السالم قالبن س نان وعبدالعزيز العبدي، عن عبداهللا

ا ُقِسَم َلُه َوَمْن َأْصَبَح َوأْمَسى َوالدُّنَْا َأْكَبُر َھمَّه، َجَعَل اللَُّه الَفقَْ َبْیَن َعیَنْیِه َوَشتََّت َأْمَرُه َوَلْم َيَنْل ِمَن الدُّْنَیا إّال َم

.٩٩»َھمَّه، َجَعَل اللَُّه الِغَنى ِفي َقْلِبِه َوَجَمَع َلُه َأْمَرُهَواآلخَُِة َأْكَبُر 

:الشرح

اعلِم أن للدنیا واآلخرة اطالقات حسب آراء أرباب العلوم ولدى مقايیس معارفھم وعلومھم وال يكون البحث عن 

ات والرد والقبول والجرح حقیقتھا على ضوء المصطلحات العلمیة بمھمة لدينا، فإن بذل الجھد في فھم االصطالح

.والتعديل يحول دون بلوغ القصد

وما يعین اإلنسان .وإنما المھم في ھذا الباب ھم فھم الدنیاالمذمومة التي على طالب اآلخرة أن يتحرز منھا

.على النجاة، وسوف نبین ذلك إنشاء اهللا في بضعة فصول، ونسأل اّله تعالى التوفیق في سلوك ھذا الطريق

في بیان كالم موالنا المجلسي ـ رحمة الّله علیه ـ في حقیقة الدنیا المذمومة  :فصل

:يقول المحقق الخبیر والمحدث المنقطع النظیر موالنا المجلسي رحمة الّله علیه

فاعلم أن الذي يظھر من مجموع اآليات واألخبار على ما نفھمه أن الدنیا المذمومة مركبة من مجموع أمور (

سان من طاعة اّله وحبه وتحصیل اآلخرة، فالدنیا واآلخرة، ضّرتان متقابلتان فكلما يوجب رضى اهللا سبحانه تمنع اإلن

وقربه فھو من اآلخرة، وإن كان بحسب الظاھر من أعمال الدنیا كالتجارات والصناعات والزراعات التي يكون المقصود 

منھا تحصیل المعیشة للعیال ألمره تعالى به وصرفھا 

جوه البر، وإعانة المحتاجین، والصدقات، وصون الوجه عن السؤال وأمثال ذلك، فإن ھذه كل ھا من أعمال في و

.اآلخرة وإن كان عامة الخلق يعدونھا من الدنیا

والرياضات المبتدعة واألعمال الريائیة، وإن كان مع الترھب وأنواع المشقة فإنھا من الدنیا ألنھا مما يبعد عن 

.١٠٠انتھى كالمه)ب القرب إلیه كأعمال الكفار والمخالفیناهللا وال يوج

:ونقل المجلسي ـ رحمه الّله ـ عن أحد المحققین

دنیاك وآخرتك عبارة عن حالتین من أحوال قلبك، والقريب الداني منھما يسمى الدنیا وھي كل ما قبل «

یه حظ وغرض ونصیب وشھوة ولذ ة في فكل مالك ف.الموت، والمتراخي المتأخر يسمى آخرة، وھي ما بعد الموت

.١٠١»...عاجل قبل الوفاة، فھي الدنیا في حقك

إن الدنیا مرة تطلق على نشأة الوجود النازلة والتي ھي دار تصّرم وتغّیر ومجاز، واآلخرة :يقول الفقیر إلى اهللا

وھاتان النشأتان .ود وقرارتطلق على الرجوع من ھذه النشأة إلى ملكوت اإلنسان وباطنه والتي ه دار بقاء وخل

.وعلى العموم، لكل كائن مقام ظھور وملك وشھود.متحققتان لكل نفس من النفوس وشخص من األشخاص

وھذه النشأة .ومقام باطني، وملكوت غیبي، وھي النشأة الصاعدة األخروية.وتلك ھي مرتبته النازلة الدنیوية

ھا آخر مراتب الوجود، ولكن لما كانت مھد تربیة النفوس القدسیة، ودار النازلة الدنیوية وإن كانت ناقصة بذاتھا وإن

تحصیل المقامات العالیة، ومزرعة اآلخرة، فإنھا من أحسن مشاھد الوجود وأعز النشآت، وھي المغنم األفضل عند 

یة واإلرادية، ولوال أن ولوال ھذه األمور الملكّیة والتغییرات والحركات الجوھرية، الطبیع.األولیاء وأھل سلوك اآلخرة

يسلط اّله تعالى على ھذه النشأة التبّدالت والتصّرمات، لما وصل أحد من ذوي النفوس الناقصة إلى حد كماله 

.الموعود ودار قراره وثباته، ولحصل النقص الكلي في الملك والملكوت

حقیقة إلى الدنیا من حیث نوعھا أو إن ما ورد في القرآن واألحاديث عن ذم ھذه الد نیا، ال يكون عائدا في ال

.كثرتھا، بل يعود إلى التوجه نحوھا وانشداد القلب بھا ومحبتھا

.١٥أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب حب الدنیا، ح  ٩٩
.٦٣، باب حب الدنیا، ص ٧٣بحار األنوار، المجلد  ١٠٠
.٢٥، باب حب الدنیا، ص ٧٣بحار األنوار، المجلد  ١٠١



٥٥

فالممدوح ھو الحصول في ھذه .دنیا ممدوحة ودنیا مذمومة:وعلیه، يتبین من ذلك أن أمام اإلنسان دنیاءان

كتساب الكماالت واإلعداد لحیاة أبدية النشأة وھي دار التربیة ودار التحصیل ومحل التجارة لنیل المقامات وا

سعیدة، مما ال يمكن الحصول علیه دون الدخول إلى ھذه الدنیا، كما جاء في خطبة لمولى الموحدين أمیر 

:المؤمنین علي علیه السالم ردا على من ذم الدنیا

َعْنَھا، َوَداُر ِغنًى ِلَمْن َتَزوََّد ِمْنَھا، َوَداُر َمْوِعَظٍة ِلَمْن اّتَعَظ  إّن الدُّْنَیا َداُر ِصْدٍق ِلَمْن َصَدَقھا، َوَداُر َعاِفَیٍة ِلَمْن َفِھَم.«

اْكَتَسُبوا ِفَھا الَّْحَمَة، َوَرَبُحوا ِفیَھا .َمْسِجُد أِحّباِء الّلِه، َوُمَصّلى َمالِئَكِة اللَِّه، َوَمْھَبُط َوْحي اللَِّه، َوَمْتَجُر أْوِلَیاِء اللَِّه.ِبَھا

.١٠٢»...نََّةالَج

وھي دار الدنیا حسب ما ورد في تفسیر العّیاشي عن اإلمام الباقر .١٠٣)َوَلِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقیَن: (...وقال تعالى

وعلیه، فإن عالم الملك، وھو مظھر الجمال والجالل وحضرة الشھادة المطلقة، لیس مذمومًا بھذا .علیه السالم

إلنسان نفسه، أي التوجه إلیھا والتعلق بھا وحبھا، وھذا ھو منشأ كّل المفاسد المعنى، بل المذموم ھو دنیا ا

:قال علیه السالم:كما جاء في كتاب الكافي الشريف عن اإلمام الصادق علیه السالم.والخطايا القلبیة والظاھرية

َما ِذئَْاِن َضاِرَيان ِفي َغَنٍم َلْیَس َلَھا َراٍع «:لوعن أبي جعفر الباقر علیه السالم قا.١٠٤»َرْأُس ُكّل َخِطیَئٍة ُحبُّ الدُّْنَیا«

فتعلق القلب بالدنیا .١٠٥»ھذا في َأوَِّلَھا َوھذا في آِخِر َھا ِبَأْسَرَع ِفیَھا ِمْن ُحبِّ اَلاِل َوالشََّرِف ِفي ديِن الُمْؤِمِن

نسان ودار الكرامة، والحاجز بین القلب وكلما كان التعلق بھا أشد كان الحجاب بین اإل.وحبھا، ھو الدنیا المذمومة

وإن ما جاء في األحاديث الشريفة من أن هللا سبعین ألف حجاب من النور والظلمة، .والحق سبحانه، أسمك وأغلظ

فكلما كان التعلق بالدنیا .يمكن أن يكون المقصود من حجب الظلمة ھذه المیول والتعلقات القلبیة نحو الدنیا

.ب أكثر، وكلما كان الحب لھا أشد، كان الحجب أغلظ واختراقھا أصعبأقوى، كان عدد الحج

في بیان سبب ازدياد حب الدنیا :فصل

اعلم أنه ولما كان اإلنسان ولید ھذه الدنیا الطبیعیة، وھي أمه، وھو ابن ھذا الماء والتراب، فإن حب الدنیا 

وبما وھبه اّله .العمر، كبر ھذا الحب في قبه ونما يكون مغروسًا في قلبه منذ مطلع نشوئه ونموه، وكلما كبر في

من القوى الشھوانیة ووسائل التلذذ للحفاظ على ذاته وعلى البشرية، يزداد حبه ويقوى تعلقه، ويظن أّن الدنیا 

و إّنما ھي دار اللذات وإشباع الرغبات، ويرى في الموت قاطعًا لتلك ا للذات، وحتى لو كان يعرف من أدلة الحكماء أ

أخبار األنبیاء صلوات الّله علیھم أن ھناك عالمًا أخرويًا فإن قلبه يبقى غافًال عن كیفیة عالم اآلخرة وحاالته وكماالته 

.ولھذا يزداد حّبه وتعلقه بھذه الدنیا.وال يتقبله، فضًال عن بلوغه مقام االطمئنان

ولو أنه آمن بعقله بأن .ء، ويظن أن الموت، فناءوبما أن حب البقاء ِفطري في اإلنسان، فھو يكره الزوال والفنا

ھذه الدنیا دار فناء ودار ممر، وأن العالم اآلخر عالم بقاء سرمدي، فما دام إيمانه العقلي ھذا يكون موجودًا، ولم 

، إلى فھو ال يزال يمیل فطرًة.يدخل اإليمان قلب، بل ولم يحصل االطمئنان الذي ھو المرتبة الكاملة لإليمان القلبي

إذًا، إما أن .الدنیا والبقا ء فیھا كما طلب إبراھیم خلیل الرحمن من الحق المتعال ھذا االطمئنان، فأنعم به علیه

القلوب ال تؤمن باآلخرة، مثل قلوبنا، وإن كنا نصدق بھا تصديقًا عقلیًا، وإما أنھا ال اطمئنان فیھا، فیكون حب البقاء 

ولو أدركت القلوب أن ھذه الدنیا ھي .لخروج من ھذا العالم في القلب موجودًافي ھذا العالم، وكراھة الموت وا

أدنى العوالم، وأنھا دار الفناء والزوال والتصرم والتغّیر، وأنھا دار الھالك ودار النقص، وأن العوالم األخرى التي تكون 

لحصل فیھا بالفطرة حب تلك العوالم،  بعد الموت عوالم باقیة وأبدية، وأنھا دار كمال وثبات وحیاة وبھجة وسرور،

ولو ارتفع اإلنسان عن ھذا .ولنفرت من ھذه الدنیا

).الشیخ صبحي الصالح(١٣١نھج البالغة، الحكمة رقم  ١٠٢
.٣٠:رة النمل، آيةسو ١٠٣
.٣و ١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب حب الدنیا، ح ١٠٤
).الشیخ صبحي الصالح(ـ  ٥نھج البالغة ـ الخطبة  ١٠٥



٥٦

العالم ووصل إلى مقام الشھادة والوجدان ورأى الصورة الباطنیة لھذا العالم وللتعلق به، والصورة الباطنیة لذلك 

ة في حلقه ولنفر منه، واشتاق للتخلص من العالم ـ عالم اآلخرة ـ والتعلق به، ألصبح ھذا العالم ثقیًال علیه، وغّص

.كما جاء في كثیر من كالم األولیاء.ھذا السجن المظلم ومن سلسلة قیود الزمان والتغیر

.١٠٦»َواللَِّه الْبُن َأِبي َطاِلٍب آَنُس ِبالَمْوِت ِمَن الطِّْفِل ِبثَِْي ُأمِِّه«:يقول اإلمام علي علیه السالم

ولوال .والية حقیقة ھذه الدنیا، فال يؤثر على مجاورة رحمة الحق المتعال شيٌء أبدًاذلك ألنه رأى بعین ال

إن الوقوع في الكثرة، ونشأة .المصالح لما ثبتت نفوسھم الطاھرة، لحظة واحدة في سجن الطبیعة المظلمة

المنجذبین، ألم وعذاب لیس الظھور واالشتغال بالتدبرات الُملكیة بل التأيیدات الملكوتیة، يعّد كل ذلك للمحبین و

.بقدورنا أن نتصورھما

إن أكثر أنین األولیاء إنما ھو ألم فراق المحبوب والبعد عن كرامته، كما أشاروا إلى ذلك بأنفسھم في 

مناجاتھم، على الرغم من أنھم ال يحجبھم حجاب ُملكي أو ملكوتي، وقد اجتازوا ج حیم الطبیعة الذي كان خامدًا 

إّال أن الوقوع في عالم الطبیعة ھو .قد خلوا من التعلق بالدنیا وتطھرت قلوبھم من الخطیئة الطبیعیةغیر مستعر، و

وفي ذلك ي قول .بذاته تلذذ طبیعي وقسري، مما كان يحصل لھم، ولو بأقل مقدار، فكان ذلك من باب الحجاب

:رسول الّله صّلى الّله علیه وآله وسلم

ولعل خطیئة آدم أبي البشر نجمت عن .١٠٧»إّني َألْسَتغِفُر الّله ِفي ُكلِّ َيْوٍم َسْبعیَن َمرًَّةَلُیَراُن َعَلى َقْلِبي و«

ھذا التوجه القسري نحو تدبیر الُمِلك والحاجة االضطرارية إلى القمح وسائر األمور الطبیعیة، وھذه خطیئة بالنسبة 

م في ذلك االنجذاب اإللھي، ولم ي دخل في قضیة ولو بقى آدم علیه السال.إلى أولیاء اّله والمنجذبین إلیه

.الُملك، لما حدث كل ھذا الشقاء والعناء في الدنیا واآلخرة

في بیان تأثیر الحظوظ الدنیوية في القلب ومفاسده :فصل

اعلم أن ما تناله النفس من حظ في ھذه الدنیا، يترك أثرًا في القلب، وھو من تأثیر الملك والطبیعة، وھو 

وكّلما ازداد التلذذ بالدنیا، اشتد تأثر القلب وتعلقه بھا وحبه لھا، إلى أن يتجه القلب ُكّلیًا .سبب في تعلقه بالدنیاال

إن جمیع خطايا اإلنسان وابتالءه بالمعاصي والسیئات .نحو الدنیا وزخارفھا، وھذا يبعث على الكثیر من المفاسد

.رد في الحديث الذي أوردناه من كتاب أصول الكافي قبل قلیلسببھا ھذا الحب للدنیا والتعلق بھا كما و

ـ ھو أنه إذا انطبع حب الدنیا )روحي فداه(وإن من المفاسد الكبیرة لحب الدنیا ـ كما كان يقول شیخنا العارف 

 على صفحة قلب اإلنسان، واشتد األنس بھا، انكشف له عند الموت أن الحق المتعال يفصل بینه وبین محبوبه،

إن ھذا القول القاصم للظھر يجب أن يوقظ .ويفّرق بینه وبین مطلوبه، فیغادر الدنیا ساخطًا مغتاظًا على ولي نعمته

فالعیاذ بالّله من إنسان يسخط على ولي نعمته، مالك الملوك الحق، إذ .اإلنسان أّيما إي قاظ للحفاظ على قلبه

.ه تعالىلیس أحد يعرف صورة ھذا السخط والعداء، غیر الّل

ويقول أيضًا شیخنا المعظم ـ دام ظله ـ نقًال عن أبیه المعظم، إنه كان في أواخر عمره خائفًا بسبب المحبة 

التي كان يكّنھا ألحد أوالده، ولكنه بعد االنھماك بالرياضات النفسیة تخلص من ذلك الخوف، وانتقل إلى دار السرور 

.مسرورًا، رضوان اّله علیه

َمَثُل الدُّنیا َكَمَثِل ماِء البحِر «:بإسناده عن طلحة بن زيد، عن أبي عبداهللا علیه الّسالم قال»فيالكا«جاء في 

.١٠٨»ُكلَّما َشِرَب ِمْنُه العطشاُن ازداَد َعَطشًا َحتَّى يقتل

د نقل عن إن حب الدنیا ينتھي باإلنسان إلى الھالك األبدي، وھو أصل الباليا والسّیئات الباطنیة والظاھرية وق

.»ِإنَّ الدِّْرَھَم َوالدِّيَناَر َأْھلََا َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َوُھَما ُمْھِلَكاُكْم«:رسول اّله صّلى اّله علیه وآله وسلم قول

وعلى فرض أن اإلنسان لم يرتكب معاصي أخرى ـ على الرغم من أن ھذا الفرض بعید، أو من المستحیل عادة 

سه معصیة، بل أن مقیاس طول بقاء اإلنسان في عالم القبر والبرزخ ھو أمثال ھذه ـ فإن التعلق بالدنیا نف

).الشیخ صبحي الصالح(ـ  ٥نھج البالغة ـ الخطبة  ١٠٦
.٧٢ص  ٨م، ج صحیح مسل.١٠٣ص  ١الجامع الصغیر، ج .٣، ج ١٨٠نھاية ابن أثیر، ص  ١٠٧
.٥٤أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب ذم الدنیا ح  ١٠٨



٥٧

لذلك فقد ورد .فكّلما كان التعلق بالدنیا أقل كان البرزخ وقبر اإلنسان أكثر نورًا وأوسع، ومكثه فیه أقصر.التعلقات

ما كان ھذا ألجل التعلق الطبیعي والعالقة إن عالم القبر ألولیاء اهللا ال يزيد عن ثالثة أيام، وإّن:في بعض الروايات

.الِجِبّلیة ألولیاء اّله تجاه العالم

وھذا الخوف الناشئ من حب .وإن من مفاسد حب الدنیا والتعّلق بھا ھو أنه يجعل اإلنسان يخاف الموت

ـ المعدود من صفات غیر الخوف من المرجع ـ مآل اإلنسان بعد الموت .الدنیا، والتع لق القلبي بھا المذموم جدًا

يقول المحقق المدقق .إن أھم صعوبة في الموت ھي ضغوطات لرفع ھذه العالئق، والخوف من الموت.المؤمنین

الذي يعد من الكتب »القبسات«اإلسالمي البارع، السید العظیم الشأن، الداماد، كّرم الّله وجھه، في كتابه 

.١٠٩»ته في خوفهَال ُيخِیفنك الموُت، فإنَّ َمراَر«:النادرة

ومن المفاسد الكبیرة لحب الدنیا أنه يمنع اإلنسان من الرياضات الشرعیة والعبادات والمناسك، وُيقوّي جانب 

الطبیعة في اإلنسان بحیث يجعلھا تعصي الروح وتتمرد علیھا ويوھن عزم اإلنسان وإرادته، مع أن من أكبر أسرار 

ل الجسم وقواه الطبیعیة تابعة ومنقادة للروح بحیث يكون لإلرادة دورًا مؤثرًا العبادات والرياضات الشرعیة ھو أن تجع

في الجسم ويخضع الجسم ألوامر اإلرادة فیعمل ما تشاء، ويمتنع عّما تشاء، ويصبح ُملك الجسم وقواه الظاھرة 

.مقھورًا ومسّخرًا للملكوت بحیث أنه يقوم بما يريد من دون مشقة وال عناء

ئل واألسرارالشاقة والصعبة للعبادات تحقق ھذا الھدف ـ تسخیر ُملك الجسم للملكوت ـ أكثر إن من الفضا

فإذا اكتملت اإلرادة وقوي العزم واشتد، أصبح .حیث يصیر اإلنسان بذلك ذا عزم، ويتغلب إلى الطبیعة والملك

 وإنما يطیعونه في كل ما يأمرھم به كَمَثل الجسم وقواه الظاھرة والباطنة َمَثل مالئكة الّله الذين ال يعصون اهللا

.وينھاھم عنه، من دون أن يعانوا في ذلك عنتًا وال مشقة

كذلك إذا أصبحت قوى اِإلنسان مسّخرة للروح، زال كل تكلف وتعب وتحّول إلى الراحة والیسر، واستسلمت 

.أقالیم الملك السبعة للملكوت وأصبحت جمیع القوى عّماًال له

إن البلوغ ألحد مراتب الجنة والذي .زي، أن العزم واإلرادة القوية لذلك العالم ضروريان وذات فعالیةفاعلم، يا عزي

فاإلنسان الذي لیست له إرادة نافذة وال عزم قوي ال ينال تلك الجنة وال ذلك .ُيعّد من أفضلھا ھو العزم واإلرادة

.المقام الرفیع

ر ون فیھا، تنزل علیھم رسالة من ساحة القدس اإللھي جّلت جاء في الحديث، أن أھل الجنة عندما يستق

أنا .ھذه رسالة من الحي الثابت الخالد إلى الحي الثابت الخالد إلى الحي الثابت الخالد«:عظمته بھذا المضمون

.»وقلت له كن، فیكون:وقد جعلتك الیوم أيضًا في مستوًى إذا أمرت الشي.كن، فیكون:الذي أقول للشيء

فُیلبس العدم !حظ أي مقام وسلطان ھذا؟ وأية قدرة إلھیة ھذه التي تجعل إرادة اِإلنسان مظھرًا إلرادة الّلهفال

وبديھي، أن تلك الرسالة لم .لباس الوجود؟ ھذه القدرة وھذا النفوذ ھما أفضل وأرفع من كل النعم الجسمانیة

إن .لحیوانیة، وعزيمته میته خامدة، ال يصل إلى ھذا المقامإن من كانت إرادته تابعة للشھوات ا.تكتب عبثًا وجزافًا

فكما أن ھذا العالم قائم على النظام والترتیب، على األسباب والمسببات، كذلك .أعمال الّله منّزھة عن العبث

اآلخرة ھي الحال في العالم اآلخر، بل إن العالم اآلخر أْلَیق بالنظام واألسباب والمسببات، وإن جمیع نظا عالم 

ينبعث من المناسبات واألسباب، وإن نفوذ اإلرادة يجب أن يتھیأ من ھذا العالم، فإن الدنیا مزرعة اآلخرة وإن ھذا 

.العالم مادة لكل نعم الجنة ونقم النار

إذًا، كل عبادة من العبادات وكل منسٍك من المناسك الشرعیة، فضًال عن إن لھا صورة أخروية وملكوتیة، وبھا 

عمارة الجنة الجسمانیة وقصورھا، وتھیئة الغلمان والحور ـ طبقًا للبراھین واألحاديث ـ فإن لكل عبادة من يتم 

.العبادات أيضًا أثرًا يحصل في النفس، مما يقّوي اِإلرادة شیئًا فشیئًا ويصل بقدرتھا إلى حد الكمال

.٧٢قبسات میرداماد، ص  ١٠٩



٥٨

فالتنازل عن النوم اللذيذ في لیل .١١٠»َأْحَمُزَھا َأْفَضُل اَألْعَماِل«:لذلك كّلما كانت العبادات أشق كانت أرغب

.الشتاء البارد، واالنصراف إلى عبادة الحق المتعال، يزيد من قوة الروح وتغلبھا على قوى الجسم، ويقّوي اإلرادة

دت وإذا ك ان ھذا في أول األمر على شيٍء من المشقة والعناء، فإن ذلك يخف تدريجًا كّلما واصل العبادة، وازدا

أما نحن فشعورنا .إذ أننا نالحظ أن أھل العبادة يقومون باألعمال دون مشقة وتكلف.طاعة الجسم للنفس

فلو إننا بدأنا العمل وكررناه عدة مرات، لتبدلت مشقته إلى .بالكسل وبالمشقة ناشئ من أننا ال نبدأ بالعمل

.والخیر عادة.إذًا، األمر يصبح عاديًا بالتكرار.لدنیاراحة، بل إن أھلھا يلتذون بھا أكثر مما نلتذ نحن بمشتھیات ا

أن صورة العمل نفسه تصبح على قدر من الجمال في ذلك العالم ال يكون له نظیر :ولھذه العبادة ثمرات، منھا

.في ھذا العالم، ونكون عاجزين عن تصور مثلھا

.ة، وقد سمعت واحدة منھاأن النفس تصبح ذات عزم واقتدار، فتكون لھا نتائج كثیر:ومنھا

أيضًا أنھا تجعل اِإلنسان يأنس بالذكر والفكر والعبادة، فإن المجاز قد يقّرب اإلنسان إلى الحقیقة، فیتوجه :ومنھا

إذ لو .القلب إلى مالك الملوك، وتحل المحبة لجمال المحبوب الحقیقي، ويخّف تعلق القلب وحبه للدنیا واآلخرة

یة والحال الخاصة، ألمكن إدراك حقیقة العبادة والسر الحقیقي للتذكر والتفكر، ولسقط ِكال حصلت الجاذبیة الربوب

العالمین ـ الدنیا واآلخرة ـ من نظره، وألذھب تجّلي الحبیب غبار الرؤية اإلثنینّیة من القلب وال يعر ف أحد سوى اّله 

ياضات الشرعیة والعبادات والمناسك وترك الرغبات الكرامة المعطاة لمثل ھذا العبد؟ وكما يقوى عزم اِإلنسان بالر

كما سبق .ويصبح اإلنسان ذا عزم وإرادة، فكذلك في المعاصي تتغلب الطبیعة لدى اإلنسان وتضعف إرادته وعزمه

.ذكر شيء منه

اإلنسان بفطرته يحب الكمال الّتام المطلق :فصل

صیلة وجبّلته الذاتیة، يعشق الكمال التام ال يخفى على كل ذي وجدان أن اإلنسان، بحسب فطرته األ

وھذا من فطرة اهللا التي فطر .المطلق، ويتوجه قل به شطر الجمیل على اإلطالق والكامل من جمیع الوجوه

الناس علي ھا وبھذا الحب للكمال، تتوفر إرادة الُملك والملكوت، وتتحقق أسباب وصول عّشاق الجمال المطلق 

.إلى معشوقھم

فأھل اآلخرة يرون الكمال .ل امرئ يرى الكمال في شيء ما، حسب حاله ومقامه، فیتوجه قلبه إلیهغیر أن ك

وأھل الّله يرون الكمال في جمال الحق، والجمال في كماله .في مقامات اآلخرة ودرجاتھا، فقلوبھم متوجھة إلیھا

وفیھم  ١١٢»لي َمَع اللَِّه حال«:ويقولون.١١١)اِت َواَألْرَضِإنِّي َوجَّْھُت َوْجِھي ِللَِّذي َفَطَر السََّماَو(سبحانه يقولون 

وأھل الدنیا عندما رأوا أن الكمال في لذائذھا، وتبّین ألعینھم جمالھا، اتجھوا فطريًا .حب وصاله وعشق جماله

مطلق، كان ولكن على الرغم من كل ذلك، فإنه لّما كاَن التوجه الفطري والعشق لذاتي قد تعلقا بالكمال ال.نحوھا

إن اإلنسان مھما كثر ُملكه وملكوته، ومھما نال من .ما عدا ذلك من التعلقات عرضیًا ومن باب الخطأ في التطبیق

فصاحب الشھوة، .الكماالت النفسیة أو الكنوز الدنیوية أو الجاه والسلطان، ازداد اشتیاقه شّده، ونار عشقه التھابًا

اد تعلق قلبه بمشتھیات أخرى لیست في متناول يده، واشتّدت نار شوقه كّلما ازدادت أمامه المشتھیات، ازد

وكذلك النفس التي تطلب الرئاسة، فھي عندما تبسط لواء قدرتھا على قطر من األقطار، تتوجه بنظرة .إلیھا

ستیالء طامعة إلى آخر، بل لو أنھا سیطرت على الكرة األرضیة برمتھا، لرغبت في التحلیق نحو الكرات األخرى لال

إن العشق الفطري الجبّلي .إّال أن ھذه النفس المسكینة ال تدري بأن الفطرة إّنما تتطلع إلى شيٍء آخر.علیھا

يتجه إلى المحبوب المطلق، إن جمیع الحركات الجوھرية والطبیعیة واإلرادية، وجمیع التوجھات القلبیة والمیول 

طالق، ولكنھم ال يعلمون، فینحرفون بھذا الحب والعشق النفسیة تتوجه نحو جمال الجمیل األعلى على اِإل

.واالشتیاق ـ التي ھي براق المعراج وأجنحة الوصول ـ إلى وجھة ھي خالف وجھتھا، فیحّرروھا ويقیدوھا بال فائدة

.أھمزھا أي أقواھا وأشّدھا"ھمز "، مادة ٤٤٠نھاية ابن األثیر، المجلد األول، ص  ١١٠
.٧٩:سورة األنعام، آية ١١١
لي مع الّله وقت ال يسعني فیه ملك مقرب وال نبي (رسول الّله صّلى الّله علیه وآله وسلم إشارة إلى الحديث المشھور المنقول عن  ١١٢
.راجع كتاب أحاديث المنوي)مرسل
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ف لقد بعدنا عن القصد، وھو أنه لّما كان اإلنسان متوجھًا قلبیًا إلى الكمال المطلق، فإنه مھما جمع من زخر

فإذا اعتقد أن الدنیا وزخارفھا ھي الكمال ازداد ولعه بھا، واشتدت حاجته إلیھا، .الحیاة فإن قلبه يزداد تعلقًا بھا

بعكس أھل اآلخرة الذين أشاحوا بوجوھھم عن الدنیا، فكّلما ازداد توجھھم نحو .وتجّلى أمام بصره فقره إلیھا

وتالشت حاجتھم إلیھا، وظھر في قلوبھم الِغنى، وزھدوا في الدنیا  اآلخرة، قّل التفاتھم واھتمامھم بھذه الدنیا،

، متحررون من كلتا النشأتین وكل حاجتھم )الدنیا واآلخرة(كما أن أھل اهللا مستغنون عن كال العالمین .وزخارفھا

.نحو الغنى المطلق، متجّلیًا الِغَنى بالذات في قوبھم، فھنیئًا لھم

َمْن َأْصَبَح َوَأْمَسى َوالدُّْنَیا َأْكَبُر «:ف يمكن أن يكون إشارة لما مّر شرحه من قولهإذًا، مضمون الحديث الشري

 ْن َأْصَبَح َوَأْمَسى َواآلِخَرُة َأْكَبُرَھمِِّه َجَعَل اللَُّه الفقَر َبْیَن َعیَْْیِه، َوَشتََّت َأْمَره، َوَلْم َيَنْل ِمَن الدُّْنَیا ِإالَّ َما ُقِسَم َلُه، َوَم

.»َھمِِّه َجَعَل اللَُّه الِغَنى ِفي َقْلِبِه َوَجَمَع َلُه َأْمَرُه

ومن المعلوم، أن من يتجه قلبه إلى اآلخرة، تغدو أمور الدنیا وصعابھا في نظره حقیرة سھلة، ويجد ھذه الدنیا 

ا من ألم وسرور، فتخف حاجاته ويقل متصّرمة، ومتغیرة، ويراھا معبرًا ومتجرًا ودارًا لالبتالء والتربیة، وال يھتم بما فیھ

افتقاره إلى أمور الدنیا وإلى الناس، بل يصل إلى حیث ال تبقى له حاجة، فیجتمع له أمره، وتنتظم أعماله، ويفوز 

.بالِغنى الذاتي والقلبي

جات حبك إذًا، كّلما نظرَت إلى ھذه الدن يا بعین المحبة والتعظیم، وتعلق قلَبك بھا، ازدادت حاجتك بحسب در

لھا، وبان الفقر في باطنك وعلى ظاھرك، وتشّتت أمورك واضطربت، وتزلزل قلبك، واستولى علیه الخوف والھم، 

وال تجري أمورك كما تشتھي، وتكثر تمنیاتك ويزداد جشعك، ويغلبك الغم والتحسر، ويتمكن الیأس من قلبك 

والحیرة، كما وردت اإلشارة إلى بعض ذلك في الحديث 

بإسناده عن حفص بن قرط، عن أبي عبداهللا اإلمام الصادق علیه السالم أنه »الكافي«فقد روي في .الشريف

:قال

.١١٣»َمْن َكُثَر اشَِْباُكه بالدُّْنَیا َكاَن َأ َشدَّ ِلَحْسِرَتِه ِعْنَد ِفَراِقَھا«

:علیه السالم يقول)الصادق(وعن أبي يعفور قال، سمعت أبا عبداهللا 

.١١٤»لَّق َقْلُبُه ِبالدُّْنیا َتَعلََّق َقْلُبُه ِبَثالِث ِخَصا ٍل َھمٍّ َال َيْفَنى َوَأَمٍل َال ُيْدَرُك َوَرَجاٍء ال ُيناُلَمْن َتَع«

أما أھل اآلخرة، فإنھم كّل ما ازدادوا قربًا من دار كرم اهللا، ازدادت قلوبھم سرورًا واطمئنانًا، وازداد انصرافھم عن 

َفُھم، كما يقول أمیر .ولوال أن اهللا قد عین لھم آجالھم لما مكثوا في ھذه الدنیا لحظة واحدة.الدنیا وما فیھا

ُنزَِّلْت َأْنُفَسُه ِفي الَبالِء، َكالَِّتي ُنزَِّلْت ِفي الرََّخاِء، َوَلْوال اَألَجُل الَِّذي «:المؤمنین، علي بن أبي طالب علیه الّسالم

جعلنا اهللا وإياكم منھم، .١١٥»َتْسَتِقر ّأْرَواُحُھم ِفي َأْجَس اِدھم َطَرَفَة َعْیٍن َشْوًق ِإَلى الثََّواِب َكَتَب اللَُّه َعَلیھم، َلْم

.إن شاء اهللا

إذًا، يا عزيزي، بعد أن عرفت مفاسد ھذا التعلق والحب، وأدركت أن ذلك يفضي باإلنسان إلى الھالك، ويجّرده 

ّ ر عن ساعد الجد، وّقل حسب طاقتك، التعلق من اإليمان، ويجعل دنیاه وآخرته  متشابكتین مضطربتین، فشم

بھذه الدنیا، واقتلع جذور حبھا من نفسك، واحتقر األيام القلیلة التي تقضیھا في الحیاة، وأزھد في خیراتھا 

ة، ويجعل المشوبة باأللم والعذاب والنقمة، واطلب من الّله أن يعینك على الخالص من ھذا العذاب وھذه المحن

.»َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْیٌر َوَأْبَقى«:قلبك يأنس بداِر كرمه تعالى

.١٧وح ١٦أصول الكافي، كتاب اإليمان والكفر، باب حب الدنیا، ح  ١١٣
.١٧وح ١٦أصول الكافي، كتاب اإليمان والكفر، باب حب الدنیا، ح  ١١٤
).الشیخ صبحي الصالح(١٩٣ـ الخطبة نھج البالغة  ١١٥
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الغضب :الَحديث الَسابع

بالسند الَمصل ِإلى محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراھیم، عن محمّد بن عیسى، عن يونس، عن داود بن 

.١١٦»َشر الَغضُب ِمْفتاُح كُِ«:قال أبو عبداهللا علیه الّسالم:فرقد قال

:الشرح

قال المحقق الكبیر أحمد بن محمد، المعروف بابن مسكويه، في كتاب تھذيب األخالق وتطھیر األعراق القیم 

:١١٧الذي يقل نظیره في حسن التنظیم والبیان منصه

فة، فإذا كانت ھذه الحركة عنی.والغضب بالحقیقة ھو حركة للنفس يحدث بھا غلیان دم القلب شھوة لالنتقام«

أججت نار الغضب وأضرمتھا، فاحّت غلیان دم القلب وامتألت الشرايین والدماغ دخانًا مظلمًا مضطربًا يسوء منه 

حال العقل ويضعف فعله، ويصیر مثل اإلنسان عند ذلك على ما حكته الحكماء مثل كھف مليء حريقًا وأضرم نارًا 

المسمى وحي النار، فیصعب عالجه ويتعذر إطفاؤه، ويصیر فاختنق فیھا اللھیب والدخان وعال منه األجیج والصوت 

فلذلك يعمى اإلنسان عن الرشد ويصّم عن الموعظة، بل تصیر .كل ما تدنیه منه لإلطفاء سببًا لزيادته ومادة لقوته

.»المواعظ في تلك الحال سببًا للزيادة في الغضب وماّدة لّلھیب والتأجج ولیس يرجى له في تلك الحال حیلة

قال أني للسفینة إذا عصفت بھا الرياح وتالطمت علیھا األمواج وقذفت بھا إلى  ١١٩وأما سقراطیس«١١٨ثم يقول

اللجج التي فیھا الجبال، أرجى مني للغضبان الملتھب، وذلك أن السفینة في تلك الحال يلطف لھا المالحون 

ا حیلة البتة وذلكن كل ما ُرقي به ويخلصونھا بضروب الحیل فأما النفس إذا استشاطت غصبًا فلیس يرجى لھ

.انتھى»الغضب من التضرع والموعظة والخضوع يصیر له بمنزلة الجزل من الحطب يوھجه ويزيده استعارًا

في بیان فوائد القوة الغضبیة :فصل

اء الفرد اعلم أن غريزة الغضب من النعم اإللھیة التي يمكن بھا عمارة الدنیا واآلخرة، وبھا يتم الحفاظ على بق

فلوال وجود ھذه .والجنس البشري والنظام العائلي، ولھا تأثیر كبیر في إيجاد المدينة الفاضلة ونظام المجتمع

.الغريزة الشريفة في الحیوان لما قام بالدفاع عن نفسه ضد ھجمات الطبیعة، وآلل أمره إلى الفناء واالضمحالل

.إلى كثیر من مراتب تطوره وكماالته زائدًا على تحقق ما تقدم ولوال وجودھا في اإلنسان، لما استطاع، أن يصل

بل إن التفريط والنقص من حال االعتدال يعد من مثالب األخالق المذمومة ومن نقائص الملكات التي يترتب علیھا 

في  الكثیر من المفاسد والمعايب، كالخوف، والضعف، والتراخي، والتكاسل، والطمع، وقلة الصبر، وعدم الثبات

المواقف التي تتطلب الثبات، والخمود، والخنوع، وتحمل الظلم، وقبول الرذائل واالستسالم لما يصیبه أو يصیب 

...عائلته، وانعدام الغیرة، وخور العزيمة

.١٢٠)َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْیَنُھْم: (إن اهللا سبحانه يصف المؤمنین بقوله

معروف والنھي عن المنكر، وتنفیذ الحدود والتعزيرات وسائر التعالیم السیاسیة الدينیة إن القیام باألمر ال

وعلى ذلك، فإن الذين يظنون أن قتل غريزة الغضب .والعقلیة، ال يكون إّال في ظل القوة الغضب ية الشريفة

ظیمة، ويغفلون عن حّد الكمال بالكامل وإخماد أنفاسھا يعد من الكماالت والمعارج النفسیة إّنما يرتكبون خطیئة ع

ھؤالء المساكین ال يعلمون أن اهللا تبارك وتعالى لم يخلق ھذه الغريزة الشريفة في جمیع أصناف .ومقام االعتدال

.الحیوانات عبًث، وأنه جعل ھذه الغريزة في بني آدم رأسمال الحیاة الُملكیة والملكوتیة، ومفتاح الخیرات والبركات

اء الدين، وحفظ النظام العائلي لإلنسان، والدفاع عن النفس والمال والِعرض، وعن سائر القوانین إن الجھاد ضد أعد

إن منع االعتداءات .اِإللھیة، والجھاد مع النفس وھي ألد أعداء اِإلنسان، ال يكون كل ذلك إّال بھذه الغريزة الشريفة

لذلك .د والمجتمع، ويجري تحت لواء ھذه الغريزةوالذب عن الحدود والثغور، ودفع المؤذيات والمضرات عن الفر

مثل :وھناك معالجات علمیة وعملیة إليقاضھا وتحريكھا.سعى الحكماء إلى معالجة خمود ھذه الغريزة وركودھا

.٣أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الغضب، ح  ١١٦
.منشورات الجامعة األمريكیة ـ بیروت ١٩٣تھذيب األخالق، ألبي علي أحمد بن محمد مسكويه، ص  ١١٧
.امعة األمريكیة ـ بیروتمنشورات الج ١٩٥تھذيب األخالق، ألبي علي أحمد بن محمد مسكويه، ص  ١١٨
).المترجم... (وفي كتاب تھذيب األخالق وأما سقراطیس...وأما بقراط)األربعون حديثا(في كتاب  ١١٩
.٢٩:سورة الفتح، آية ١٢٠
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فقد ُنقل عن بعض .اإلقدام على األمور العظیمة المخیفة، والذھاب إلى میادين الحرب، والجھاد ضد أعداء اهللا

أنه كان يرتاد األماكن المخوفة ويلبث فیھا قلیًال ويلقى بنفسه في المخاطر العظیمة، ويركب البحر المتفلسفین 

.في أوج تالطم أمواجه، وذلك لكي يخلص نفسه من الشعور بالخوف ويتحرر من الضعف والكسل

خامدة وعلى أي حال، فإن غريزة الغضب موجودة لدى كل إنسان ومودعة في باطنه، ولكنھا في بعضھم 

فالواجب على من يلحظ في نفسه حال الخمول والضعف وانعدام الغیرة أن يعالج .منكمشة، كالنار تحت الرماد

وھذه الحال المحاولة من الشجاعة التي تعّد من .الحالة بضدھا، ويخرج نفسه مما ھي فیه إلى حال من االعتدال

.إلیه الملكات الفاضلة والصفات الحسنة، مما سوف ترد اِإلشارة

في بیان ذم اإلفراط في الغضب :فصل

إذا كانت حال التفريط ونقص االعتدال من الصفات المذمومة التي تؤدي إل ى كثیر من المفاسد التي ذكرنا 

بعضھا، كذلك ھي حال اِإلفراط وتجاوز حد االعتدال، فھي أيضًا تعّد من الصفات المذمومة التي تقود إلى مفاسد 

عن أبي عبداهللا علیه .یان مفاسد ھذه الحال ذكر ھذا الحديث الشريف الوارد في الكافيويكفي لتب.كثیرة

»الَغَضُب ُيْفِسُد اِإليماَن كما ُيْفِسُد الَخلُّ الَعَسَل«السالم أنه قال، قال رسول الّله صّلى الّله عل يه وآله وسلم 
١٢١.

إطفاء نور اإليمان، بحیث أن ظالم الغضب وناره فقد يصل الغضب باإلنسان إلى حد االرتداد عن دين الّله، و

بل قد يصل األمر إلى الكفر الجحودي الذي نتیجته الھالك األبدي، ثم ينتبه على نفسه بعد .تحرق الحقائق الحّقة

فوات األوان وحین ال ينفع الندم ويمكن أن تكون نار الغضب، جمرة الشیطان، التي وردت في كالم اإلمام الباقر 

صورتھا في ذلك العالم، صورة نار  ١٢٢»إنَّ َھا الَغَضب َجْمَرٌة ِمنَ  الشَّْیطاِن ُتوَقُد في َقْلِب اْبِن آَدَم«لسالم علیه ا

.الغضب اإللھي

:»الكافي«كما ورد عنه عیه السالم في حديث شريف رواه صاحب 

ْمِسْك َغَضَبَك َعمَّْن َملَّْكُتَك َعَلْیِه أُكفَّ َعْنَك يا ُموسى َأ:َمْكُتوٌب ِفي اَلْوراِة فیما ناَجى اُهللا عّز وجّل ُموسى«

.١٢٣»َغَضِبي

وقد جاء في كتب الحديث، عن أبي عبداهللا .وال شك في أنه لیست ھناك نار أشد من نار غضب الّله عذابًا

َأَشدُّ اَألْشیاِء َغَضُب الّلِه َعزَّ َوَجلَّ،  َأيُّ اَألْشیاِء َأ َشّد؟ ٌقاَل:َقاَل الَحوارّيون ِلعیسى علیه الّسالم«:علیه السالم قال

.١٢٤»قاُلوا ِبَم َنتقي َغَضُب الّلِه؟ قاَل َبْأن ال َتْغِضُبوا

وھكذا يتضح أن غضب اهللا من أصعب األمور وأشدھا، وأن نار غضبه أشد إحراًق، وصورة الغضب لإلنسان في 

كما أن الغضب يظھر من القلب، فلعل نار الغضب اإللھي و.ھذه الدنیا ھي صورة نار غضب اهللا في العالم اآلخر

الذي يكون مبدأه الغضب وسائر الرذائل القلبیة األخرى، تنبعث من باطن القلب، وتسري إلى الظاھر، وتخرج 

ألسنة نیرانھا المؤلمة من األعضاء الظاھرية مثل العین واإلذن واللسان وغیرھا بل إن ھذه األعضاء تكون أبوابا 

على جھنم، فتحیط نار جھنم باألعمال واآلثار الجسمیة التي في ظاھر جسد اإلنسان، لتتجه إلى باطنه،  تنفتح

أحدھما يبرز من باطن القلب ويدخل ألسنة لھیبھا بواسطة أم :فیقع اإلنسان في العذاب والشّدة بین جھنمین

، حیث تتصاعد نیرانھا من الظاھر إلى وثانیھما صورة قبائح األعمال وتجسم األفعال.الدماغ إلى عالم الجسم

أتظن أن .الباطن، واهللا سبحانه وتعالى يعلم مدى ھذا الضغط؟ وھذا العذاب؟ إنه غیر االحتراق وغیر االنصھار

أما اإلحاطة ھناك .إحاطة جھنم تشبه ھذه اإلحاطات التي تتصوره؟ إن اإلحاطة ھنا إنما تكون بظاھر السطح فقط

وإذا أصبحت صورة الغضب عند اإلنسان صفة راسخة ال سمح اهللا ـ .اطن، بالسطوح وباألعماقفتكون بالظاھر وبالب

وصورة الغضب آخر مراحل الرسوخ ـ كانت المصیبة أعظم، وأصبح لإلنسان في البرزخ ويوم القیامة صورة السباع، 

.١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الغضب، ح  ١٢١
.١٢فر، باب الغضب، ح أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والك ١٢٢
.٧أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الغضب، ح  ١٢٣
.٢٨٩، أبواب جھاد النفس، ص١١وسائل الشیعة، المجلد  ١٢٤



٦٢

لغضب، ال يمكن مقارنتھا بسبعیة وذلك ألن َسُبعیة اإلنسان، وھو في حالة ا.السباع التي ال شبیه لھا في الدنیا

وكما أن اإلنسان في حالة كماله أعجوبة الدھر ولن تجد له نظیرًا، كذلك في حال .أي حیوان آخر من الحیوانات

نقصه واتصافه بالرذائل وبالصفات الخسیسة لن تجد بین الكائنات من يقف معه في میزان المقارنة، لقد وصفھم 

.١٢٦)َفِھَي َكاْلِحَجاَرِة أَْ َأَشدُّ َقْسَوًة: (ووصف قلوبھم فقال.١٢٥) َكاَألْنَعاِم َبْل ُھْم َأَضلُّ َسِبیًالِإْن ُھْم ِإالَّ: (اهللا بقوله

ھذا الذي مّر بك كان جانبًا من مفاسد نار الغضب الحارقة، إذا لم يستتبع الغضب معاص أخرى، بل بقى نارًا 

ق فتطفئ نور اإليمان، كالنار المشتعلة التي يخالطھا الدخان داخلیة مظلمة تتعقّد في الباطن وتنجس وتختن

ولكن ذلك أمر بعید، بل قد يكون من األمور المستحیلة أن يكون اِإلنسان في .األسود الذي يغشى النور فیطفئه

فكثیرًا ما يؤدي الغضب .حال غضب شديد مستعرة ناره، ثم يمتنع عن إرتكاب معاص وموبقات مھلكة أخرى

ر، وھذه الجمرة الشیطانیة الملعونة، في مدة دقیقة واحدة إلى إلقاء اِإلنسان في ھاوية الھالك والعدم، المستع

كأن يسّب األنبیاء والمقدسات ـ والعیاذ باهللا ـ أو يقتل نفسًا بريئة مظلومة، أو يھتك الحرمات، فیخسر الدنیا 

َأيُّ َشْيٍء أَشدُّ ِمَن «:كان أبي يقول:ي حديث لهواآلخرة، كما جاء في الكافي عن أبي عبداهللا علیه السالم ف

.١٢٧»الغََِب؟ ِإنَّ اَلجَُ َلیَََْب َفیََُْل النََّْ الَّتي َحرََّم اُهللا َوَيقُِْف الُمحََْنَة

وعلى اِإلنسان، وھو سلیم .لقد وقعت أفظع الفتن وارتكبت أفجع األعمال بسبب الغضب واشتعال ناره الحارقة

وإذا كان يعرف من نفسه حدوث حاالت الغضب، علیه، في أثناء .كون على حذر كثیر من حال غضبهالنفس، أن ي

ھدوئه النفسي، أن يعالجھا وأن يفكر في مبادئھا وفي مفاسدھا عند اشتدادھا وآثارھا ونتائجھا في النھاية، لعله 

اهللا تعالى إياه لحفظ نظام الظاھر  فلیفكر في أن ھذه الغريزة التي وھبھا.يصل إلى معرفة طريق إلنقاذ نفسه

والباطن وعالم الغیب والشھادة، إذا استخدمھا لغیر تلك األھداف وبخالف ما يريد اهللا سبحانه وضد المقاصد 

اِإللھیة، فما مدى خیانته؟ وما ھي العقوبات التي يستحقھا؟ وكم ھو ظلوم جھول؟ ألنه لم َيُصْن أمانة الحق 

.إن ِإمرًء ھذا شأنه ال يمكن أن يأمن الغضب اإللھي.لعداوات والمخاصماتتعالى، بل استعملھا في ا

إذ كل مفسدة من .ثم إن علیه إن يفكر في المفاسد العملیة واألخالقیة التي تتولد من الغضب وسوء الخلق

عذاب والعقاب في ھذه المفاسد يمكن أن تكون سببًا في ابتالء اِإلنسان بصورة دائمة بباليا شديدة في الدنیا، وبال

.اآلخرة

أما المفاسد األخالقیة التي تتولد من ھذا الخلق فھي الحقد على عباد اهللا، وقد ينتھي به األمر إلى الحقد 

على األنبیاء واألولیاء، بل وحتى على ذات اهللا المقدسة الواجبة الوجود وولّي النعم، وشّدة ھذا القبح وھذه 

 تعالى من شر نفس عنیدة إذا ما انفصم وثاقھا للحظة واحدة، جّرت اِإلنسان المفسدة واضح للجمیع، نعوذ باهللا

وكذلك الحسد الذي مّرت بك بعض مفاسده وشروره في شرح .إلى تراب الذل وقادته إلى أرض الھالك األبدي

.وغیر ذلك من المفاسد األخرى التي تتولد من الغضب.الحديث الخامس

ي األعمال فإنھا لیست بمحصورة، فلعله يتفوه بما فیه االرتداد أو سب األنبیاء وأما مفاسد الغضب المؤثرة ف

واألولیاء ـ والعیاذ باهللا ـ وھتك الحرمات اِإللھیة، وخرق النوامیس المقدسة، وقتل األنفس الزكیة، واالفتراء على 

وغیر ذلك من .رار وھتك األستارالعوائل المحترمة بما يصمھا بالعار والذل ويقضي على النظام العائلي بكشف األس

.المفاسد التي ال تحصى والتي يبتلي بھا اإلنسان لدى فورة الغضب الباعثة على نسف اإليمان وھدم البیوت

ويقابلھا كظم الغیض وإخماد .لذلك يمكن أن توصف ھذه السجیة بأنھا أم األمراض النفسیة ومفتاح كل شر

عن )الكافي(كما جاء في حديث .ئرة تمركز الحسنات ومجمع الكراماتسعیر الغضب فإنه من جوامع الكلم ودا

:أبي عبداهللا علیه السالم أنه قال سمعت أبي يقول

َفأعاَد .آُمُرَك َأْن َال َتْغَضَب:إّني أْسُكُن الباِدَيَة َفَعلِّْمِني َجواِمَع الَكالِم َفقاَل:أتى َرُسوَل اِهللا َرُجٌل َبَدِوٌي، َفقاَل«

ما أَمَرِني .ال َأْسَأُل َعْن شْيء َبْعَد ھَذا:َفقاَل.ْیِه األْعَراِبيُّ الَمْسَأَلَة َثالَث َمّراٍت َحّتى َرَجَع الرَُّجُل ِإَلى َنْفِسهَعَل

.٤٤:سورة الفرقان، آية ١٢٥
.٧٤سورة البقرة، آية  ١٢٦
.٤أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الغضب، ح  ١٢٧
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َضُب َفَیْقُتُل النَّْفَس الَّتي َحرَّم َأيُّ َشْيٍء أَشدُّ ِمَن الَغَضِب؟ ِإنَّ الرَُّجَل َلَیْغ:َوكاَن َأبي َيُقوُل:قاَل.َرُسوُل اِهللا ِإّال ِباْلَخْیِر

.١٢٨»اُهللا َوَيْقِذُف الُمْحَصَنَة

بعد أن يدرك اإلنسان، في حال تعلقه وسكون نفسه وخمود غضبه، المفاسد الناجمة عن الغضب، والمصالح 

ة في قلبه، الناجمة عن كظم الغیظ، يلزم أن يحتم على نفسه أن يطفئ ھذا اللھیب الحارق وھذه النار المشتعل

وھذا أمٌر .مھما القى من عنت ونصب في سبیل ذلك، لیغسل قلبه من الظالم والكدر، ويعید إلیه صفاءه ونقاءه

.ممكن تمامًا بشيٍء من مخالفة النفس والعمل ضد ھواھا، وبقلیل م ن النصح واإلرشاد والتدبر في عواقب األمور

دة والعادات القبیحة من ساحة النفس، وإبدالھا بجمیع الصفات وھذه وسیلة يمكن بھا إزالة جمیع األخالق الفاس

.الحسنة واألخالق المحمودة التي يجب أن يتحّلى بھا القلب

في بیان عالج الغضب إن للغضب المشتعل :فصل

.إن للغضب المشتعل عالجًا علمیًا وعملیًا أيضًا

.لتي ذكرت، ويعّد ھذا من العالج العملي أيضًاأما عالجه العملي فھو أن يتفكر اِإلنسان في تلك األمور ا

وذلك ألن الغضب أشبه بالنار، فھو يزداد .أما العالج العملي فأھّمه صرف النفس عن الغضب عند أول ظھوره

شیئًا فشیئًا ويشّتد، حتى يتعالى لھیبه، وترتفع حرارته ويفلت العنان من يد اإلنسان، ويخمد نور العقل واإليمان، 

فعلى اإلنسان أن يأخذ حذره قبل أن يزداد اشتعاله ويرتفع .راج الھداية، فیصبح اإلنسان ذلیًال مسكینًاويطفئ س

فإذا كان جالسًا .سعیره، فیشغل نفسه بأمور أخرى، أو أن يغادر المكان الذي ثار فیه غضبه، أو أن يغیر من وضعه

بل ھناك من يرى وجوب ذكر اهللا في .بذكر اهللا تعالىفلینھض واقفًا، وإذا كان واقفًا فلیجلس، أو أن يشغل نفسه 

.حال الغضب، أو أن يشغل نفسه بأي أمر آخر

:ولھذا العمل في ھذه المرحلة نتیجتان.على كل حال، يسھل كبح جماح الغضب في بداية ظھوره

الجذرية  ھي أن يؤدي إلى المعالجة:والثانیة.ھي أن يھدئ النفس ويقلل من اشتعال الغضب:األولى

وقد .فإذا راقب اإلنسان حاله وعامل نفسه بھذه المعاملة تغّیرت حاله تغیرًا ُكلیًا واتجھت نحو االعتدال.للنفس

:بإسناده عن أبي جعفر علیه السالم قال)الكافي(وردت اإلشارة إلى بعض ذلك كتاب 

اْبِن آَدَم وِإنَّ أَحَدُكْم ِإذا غِضَب اْحَمرَّْت َعْیناُه َواْنتَََخْت أْوَداُجُه  ِإنَّ َھَذا الَغَضَب َجْمَرٌة ِمَن الشَّیطاِن ُتوَقُد في َقْلِب«

.١٢٩»ْنُه ِعْنَد ذِلَكَوَدَخَل الشَّْیطاُن فیه، َفِإذا خاف َأَحُدُكْم ذِلَك ِمْن َنفِِْه َفْلَیْلَزِم األْرَض َفإنَّ ِر ْجَز الشَّْیطاِن َيْذَھُب َع

ِإنَّ الرََّج َلَیغَُْب َفما يرضى أبدًا «:ُذكر الغضب عند أبي جعفر الباقر علیه السالم فقال :وبإسناده، عن میسر قال

ْجُز الشَّْیطاِن َوَأيُّما حَّى َيْدُخَل الّنار َفَأيُّما َرُجٍل َغَض َعلى َقْوٍم َوُھَو قائٌِ فََْیجِْْس ِمْن َفْوِره ذلَِ َفإنَُّ َسَیْذَھُب َعْنُه ِر

.١٣٠»َعلى ذي َرِحٍم َفلَْْدُن ِمْنُه َفلََْمسَّه، َفإنَّ الرَِّحَم، إذا ُمسَّت، َسكََْت َرُجٍل َغِضَب

األول عام، وھو الجلوس من القیام، أي .يستفاد من ھذا الحديث الشريف عالجان عملیان حال ظھور الغضب

.فًاتغییر وضعیة اِإلنسان، ففي حديث آخر أنه إذا كان جالسًا عند الغضب فلیقم واق

وقد نقل عن الطرق ا لعامة أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم عندما كان يغضب، يجلس، إذا كان واقًف، 

.ويستلقي على قفاه إذا كان جالسًا، وبذلك يسكن غضبه

.والعالج العملي اآلخر عالج خاص باألرحام، وھو أن يمّسه فیسكن غضبه

أما إذا أراد اآلخرون معالجة الغاضب فعند ظھور بوادر الغضب، علیھم أن  .ھذه معالجات يقوم بھا الغاضب لنفسه

ولكن إذا اشتدت حاله واشتعل غضبه، فإن النصائح تنتج عكس .يعالجوه بإحدى الطرق العلمیة والعملیة المذكورة

وذلك ألن  ولذلك يكون عالجه وھو في ھذه الحال صعبًا، إّال بتخويفه من قبل شخص يھابه ويخشاه،.المطلوب

أما .الغاضب إنما يغضب عندما يرى نفسه أقوى ممن يغضب علیه، أو يرى أنه، على األقل، يتساوى معه في القوة

مع الذين يرى أنھم أقوى منه، فال ُيظھر الغضب أمامھم، بل تكون الفورة واالشتعال في باطنه ويبقى محبوسًا في 

.٤أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الغضب، ح  ١٢٨
.١٢أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الغضب، ح ١٢٩
.٢أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الغضب، ح  ١٣٠



٦٤

في حاالت االنفعال الشديدة من الغضب والفورة يكون على جانب  وعلیه فإن العالج.داخله ويولد الحزن في قلبه

.نعوذ باهللا منه.كبیر من الصعوبة

في بیان أن معالجة الغضب باقتالع جذوره :فصل

وھي أمور عديدة، وسوف نتناول .من أھم سبل معالجة الغضب ھي اقتالع جذوره بإزالة األسباب المثیرة له

.ا الكتاببعضًا منھا مما يتناسب وھذ

وھذه كلھا تتسبب في .من تلك األسباب حّب الذات، ويتفّرع عنه حب المال والجاه والشرف والنفوذ والتسلط

إشعال نار الغضب، إذ أن من كانت فیه ھذه األنواع من الحب، يھتم بھذه األمور كثیرًا، ويكون لھا في قلبه مكان 

ة منھا، أو أحس بأن ھناك من ينافسه فیھا، تنتابه حال من فإذا اتفق أن واجه بعض الصعوبات في واحد.رفیع

الغضب والھیجان دون سبب ظاھر، فال يعود يملك نفسه، ويستولي علیه الطمع وسائر الرذائل الناجمة عن حب 

ولكن إذا لم يكن شديد التعلق واالھتمام .الذات والجاه وتمسك بزمامه، وتحید بأعماله عن جادة العقل والشرع

األمور، فإن ھدوء النفس والطمأنینة الحاصلة من ترك حب الجاه والمقام بھذه 

إن اِإلنسان البسیط غیر المتكلف .وسائر تفرعاته، تمنع النفس من أن تخطو خطوات تخالف العدالة والروّية

جذور حب  أما إذا اقتلع.يتحمل المنغصات وال تتقطع حبال صبره، فال يستولي علیه الغضب المفرط في غیر وقته

.الدنیا من قلبه اقتالعًا، فإّن جمیع المفاسد تھجر قلبه وتحل محلھا الفضائل األخالقیة السامیة

ومن األسباب األخرى إلثارة الغضب ھو أن اِإلنسان قد يظن الغضب، وما يصدر عنه من سائر األعمال القبیحة 

لغضب من الفضائل ويراه بعض الجھال فتّوة وشجاعة فیحسب ا.والرذائل السافلة، كماًال، وذلك لجھله وقلة معرفته

وجرأة، فیتباھى ويطري على نفسه في أنه فعل كذا وكذا، فیحسب ھذه الصفة الرذيلة المھلكة شجاعة، ھذه 

فال بد وأن نعرف بأن الشجاعة غیر الغضب، .الشجاعة التي تكون من أعظم صفات المؤمنین، والصفات الحسنة

مبدأ الشجاعة ھو قوة .ا وآثارھا وخواّصھا تختلف عن أسباب الغضب ومبادئه وآثاره وخواّصهوأن أسبابھا ومباد ئھ

أما الغضب فناشئ عن ضعف النفس .النفس والطمأنینة واالعتدال واإليمان وقلة المباالة بزخارف الدنیا وتقلباتھا

یا واالھتمام بھا، والتخوف من فقدان اللذائذ وتزلزلھا، وقلة اِإليمان، وعدم االعتدال في المزاج وفي الروح، وحب الدن

لذلك تجد ھذه الرذيلة مستحكمة في المرضى أكثر مما ھي في األصحاء، وفي الصغار أكثر مما ھي .البشرية

ومن كانت فیه رذائل أخالقیة .فالشجاعة عكس الغضب تمامًا.في الكبار، وفي الشیوخ أكثر مما ھي في الشبان

ممن فیھم فضائل أخالقیة، إذ يكون البخیل أسرع في الغضب من غیره إذا تعّرض ماله كان أسرع إلى الغضب 

.وثروته للخطر

فالغاضب، .ھذا من حیث مبادئ الشجاعة والغضب وما يوجبھما، وھما من حیث اآلثار والنتائج مختلفان أيضًا

ثل الحیوان المفترس الذي ال تھّمه وھو في حال ثورة غضبه، يكون أشبه بالمجنون الذي فقد عنان عقله، ويصبح م

عواقب األمور، فیھجم دون ترّو أو احتكام إلى العقل، فیسلك سلوكًا قبیحًا، يفقد سیطرته على لسانه ويده وسائر 

.أعضائه، وتلتوي شفتاه في ھیئة قبیحة بحیث أنه لو أعطى مرآة، لخجل من صورته التي يراھا فیھا

ون ألتفه األمور، بل يغضبون حتى على إن بعض أصحاب ھذه الرذيلة يغضب

الحیوانات والجمادات، ويلعنون حتى الريح واألرض والبرد والمطر وسائر الظواھر الطبیعیة إذا كانت خالف 

.أما الشجاع فھو بخالف ذلك تمامًا.ويغضبون أحیانًا على القلم والكتاب واألواني فیمزقونھا أو يحطمونھا.رغباتھم

يغضب في محله، ويحلم في محله، ال تھّزه .إّال عن روّية ووفق میزان العقل وطمأنینة النفس فأعماله ال تكون

وإذا غضب غضب بمقدار، وينتقم بعقل، ويعرف كیف ينتقم ومتى وممن؟ وكیف يعفو ومتى .التوافه وال تغضبه

ل القبیحة، ويزن كل أعماله وممن؟ وفي حال غضبه ال يفقد زمام نفسه، وال يبادر بالكالم البذيء ول ا باألعما

.بمیزان العقل والشرع والعدل واِإلنصاف، ويخطو خطوات ال يندم علیھا بعد ذلك



٦٥

فعلى اِإلنسان الواعي أن ال يخلط بین ھذا الُخلق الذي يتصف به األنبیاء واألولیاء والمؤمنون، يعّد من الكماالت 

إّال أن حجاب الجھل .الشیطانیة ومن وسوسة الخناسوالخلق اآلخر الذي ھو من النقائص والصفات .النفسیة

.وعدم المعرفة وحب الدنیا وحب الذات، يعمي عین اِإلنسان ويصّم أذنه ويلقیه في المسكنة والعذاب

وھناك أسباب أخرى ذكروھا للغضب، مثل الُعجب والزھو والكبرياء والمراء والعناد والمزاح وغیرھا مما يطیل 

اصیلھا، ولعل أكثرھا ينطوي تحت ھذين الموضوعین المذكورين بصورة مباشرة أو غیر البحث الدخول في تف

.والحمد هللا.مباشرة

العصبّیة:الَحديث الَثامن

بي بسندي المتَّصل إلى ُمَحمَِّد ْبِن َيْعُقوَب َعْن َعليِّ ْبِن ِإْبراِھیَم، َعْن أبیه، َعِن النَّْوَفلي، َعن السَُّكوني، َعْن أ

َمِن كاَن في َقْلبه َحبٌَّة ِمْن َخْردٍل ِمْن «:قاَل َرُسوُل اِهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم: علیه السالم قاَلَعبداهللا

.١٣١»َعَصَبیٍَّة، َبَعَثُه اُهللا َيْوَم الِقَیاَمِة َمَع َأْعراِب الَجاِھلیَِّة

:الشرح

ھو الذي يعین قومه على الظلم ويغضب :صبّيالخردل، نبات معروف له خواص كثیرة، ويصنع منه الشمع، والع

وُعصبة المرء أقرباؤه من جھة األب، ألنھم يحیطون به فیقوى بھم، والتعصب بمعنى .لعصبته ويحامي عنھم

.الحماية والدفاع

 ومن آثارھا الدفاع عن األقرباء، وجمیع.العصبیة واحدة من السجايا الباطنیة النفسانیة:يقول الفقیر إلى اهللا

المرتبطین به وحمايتھم، بما في ذلك االرتباط الديني أو المذھبي أو المسلكي، وكذلك االرتباط بالوطن وترابه، 

والعصبیة من األخالق الفاسدة والسجايا .وغیر ذلك من ارتباط المرء بمعّلمه، أو بأستاذه، أو بتلم ذته وما إلى ذلك

وھي بذاتھا مذمومة حتى وان كانت في .ألخالق وفي العملغیر الحمیدة، وتكون سببًا في إيجاد مفاسد في ا

سبیل الحق، أو من أجل أمر ديني، من غیر أن يكون مستھدفًا إلظھار الحقیقة، بل يكون من أجل تفوقه أو تفوق 

ا مسلكه ومسلك عصبته، أما إظھار الحق والحقیقة وإثبات األمور الصحیحة والترويج لھا وحمايتھا والدفاع عنھا، فإم

.أنه لیس من التعصب، وإما أنه لیس تعصبًا مذمومًا

.إن المقیاس في االختالف يتمثل في األغراض واألھداف وخطوات النفس والشیطان أو خطوات الحق والرحمن

وبعبارة أخرى، إن المرء إذا تعّصب ألقربائه أو أحّبِتِه ودافع عنھم، فما كان بقصد إظھار الحق ودحض الباطل، فھو 

وعالمته .ويعّد من أفضل الكماالت اإلنسانیة، ومن خلق األنبیاء واألولیاء.محمود ودفاع عن الحق والحقیقة تعصب

الممیزة ھو أن يمیل اإلنسان إلى حیث يمیل الحق فیدافع 

إن شخصًا .عنه، حتى وان لم يكن ھذا الحق إلى جانب من يحّب، بل حتى لو كان الحق إلى جانب أعدائه

كون من جملة حماة الحقیقة، ومن زمرة المدافعین عن الفضیلة وعن المدينة الفاضلة، ومن األعضاء ھذا شأنه ي

.الصالحین في المجتمع، ومن المصلحین لمفاسده

أما إذا تحّرك بدافع قومیته وعصبیته بحیث أخذ بالدفاع عن قومه وأحبته في باطلھم وساَيَرھم فیه ودافع 

وأصبح عضوًا فاسدًا في المجتمع، .سجیة الخبیثة، سجیة العصبیة الجاھلیةعنھم، فھذا شخص تجلت فیه ال

وأفسد أخالق المجتمع الصالح، وصار في زمرة أعراب الجاھلیة، وھم فئة من أعراب البوادي قبل اإلسالم ممن 

فة توجد كانوا يعیشون في ظالم الجھل، وقد قويت فیھم ھذه النزعة القبیحة، والسجیة البشعة بل إن ھذه الص

في معظم أھل البوادي ـ عدى من اھتدى بنور الھداية كما ورد في الحديث الشريف عن األمام أمیر المؤمنین 

:أن اهللا سبحانه يعذب طوائف ستة بأمور ستة:علیه السالم

ُفَقَھاِء ِبالَحَسِد، َوالتُّجَّاِر ِبالِخَیاَنِة َوَأْھِل الرََّساِتیِق َأْھَل الَبَواِدي ِبالَعَصِبیَِّة َوَأْھـَل اْلُقَرى ِباْلِكَبِر َواألَُّمَراِء ِبالُظْلِم، َوال

.ِبالَجْھِل

.٣ر، باب العصبیة، ح أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكف ١٣١
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في بیان مفاسد العصبیة :فصل

يستفاد من األحاديث الشريفة عن أھل بیت العصمة والطھارة أن العصبیة من المھلكات والباعثة على سوء 

.أخالق الشیطان العاقبة والخروج من عصمة اإليمان، وأنھا من ذمائم

َمْن َتَعصَب أْو ُتُعصَِّب َلُه َفَقْد ُخِلَع «:جاء في الكافي بسنده الصحیح، عن أبي عبداهللا الصادق علیه السالم قال

أي أن المتعصب بتعصبه يكون قد خرج من إيمانه، وأما المتعصب له، فبما أنه قد رضي .١٣٢»ِرْبُق اإليمان ِمْن ُعُنِقه

.ومن رضي بعمل قوم حشر معھم«:كما جاء في الحديث الشريف.يصبح شريكًا له في العقاببعمل المتعصب، 

.»أما إذا لم يرض به واستنكره فلن يكون منھم

.١٣٣»َمْن َتَعصََّب َعصََّبُه اُهللا ِبعصاَبٍة ِمَن الّناِر«:وعن أبي عبداهللا الصادق علیه السالم قال

َلْمَ ْيُدِخل الَجنََّة َحِمیََّة َغْیُر َحِمیَِّة َحْمَزَة ْبِن َعْبِدالُمطَِّلِب َوذِلَك حیَن أْسَلم «:وعن أبي عبداهللا علیه السالم قال

.١٣٤»َغَضبًا للنَِّبيِّ

وعلى كل .وقد وردت قصة إسالم حمزة بن عبدالمطلب بعبارات مختلفة، وھي خارجة عن نطاق بحثنا ھذا

ز اِإللھي ومن الِخَلِع الغیبیة هللا جل جالله، الذي يفیض بھا على المخلصین حال، فمن المعلوم أن اإليمان، وھو الفو

من عباده، والخاّصة في محفل انسه، يتنافى مع مثل ھذه السجیة الممقوتة التي تدوس الحق والحقیقة، وتطأ 

.بأقدام الجھل على الصدق واالستقامة

والتعصب القومي الجاھلي، فلن يكون فیه مكان لنور  وال شك في أن ا لقلب إذا غّطاه صدأ حب الذات واألرحام

إن ذلك اإلنسان الذي تظھر في قلبه تجلیات نور اإليمان .اِإليمان، وال موضع لالختالء مع اهللا ذي الجالل تعالى

والمعرفة، ويطوق رقبته الحبل المتین والعروة الوثقى لِإليمان، ويكون رھن الحقیقة والمعرفة، ھو ذلك اإلنسان 

الذي يلتزم بالقواعد الدينیة وتكون ذمته مرھونة لدى القوانین العقلیة، ويتحرك بأمر من العقل والشرع، دون أن يھز 

إن اِإلنسان الذي .فال تحید به عن الطريق المستقیم.موقفه أّي من عاداته وأخالقه وما يأنس به من مألوفاته

ائق ويخضع لھا، ويرى أھدافه، مھما عظمت، فانیة في يدعي اِإلسالم واإليمان ھو ذلك الذي يستسلم للحق

ومن الواضح أن مثل ھذا الشخص ال .أھداف ولي نعمته، ويضحي بنفسه وبإرادته في سبیل إرادة مواله الحقیقي

يعرف العصبیة الجاھلیة، وانه بريء منھا، وال يتجه قلبه إّال إلى حیث الحقائق وال تغشي عینیه أستار العصبیة 

ة السمیكة وأنه يطأ بقدمیه في سبیل إعالء كلمة الحق واِإلعالن عن الحقیقة على كل العالقات الجاھلی

وإذا تعارضت العصبیة .واالرتباطات، ويفدى بجمیع األقرباء واألحبة والعادات على أعتاب ولي النعم المطلق

.اِإلسالمیة عنده مع العصبیة الجاھلیة، قدَّم اإلسالم وحب الحقیقة

نسان العارف بالحقائق يعلم أن جمیع العصبیات واالرتباطات والعالقات لیست سوى أمور عرضیة زائلة، إال إن اإل

تلك العالقة بین الخالق والمخلوق، وتلك ھي العصبیة الحقیقیة التي ھي أمر ذاتي غیر قابل للزوال، وھو أوثق 

.من كل ارتباط، وأقوى من كل حسب وأسمى من كل نسب

ُكلَّ َحَسٍب َوَنَسٍب ُمْنَقِطٌع َيْوَم الِقیاَمِة إّال «:يف أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم قالفي حديث شر

وذلك ألن حسب رسول اهللا ص ّلى اهللا علیه وآله وسلم روحاني وباق، وبعید عن جمیع .١٣٥»َحَسبي َوَنَسبي

عالم، يكون ظھوره أكثر وكماله أوضح فإن نسبه العصبّیات الجاھلیة، وھذا الحسب والنسب الروحانیین في ذلك ال

إن ھذه العالئق الجسمانیة الُملكیة القائمة على .عالقة إلھیة ال تظھر على كمال حقیقتھا إّال في ذلك العالم

العادات البشرية إنما تتقطع بأتفه األسباب، ولیس ألي منھا في ذلك العالم نفع وال قیمة، إّال تلك العالئق التي 

.ق في نظام ملكوتي الھي وتحت ظل میزان القواعد الشرعیة والعقلیة التي ال انفصام لھاتتوث

.٢أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب العصبیة، ح  ١٣٢
.٤أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب العصبیة، ح  ١٣٣
.٥أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، ح  ١٣٤
.٥ثامن من أبواب مقدمات وآداب النكاح، ح وسائل الشیعة، كتاب النكاح، الباب ال ١٣٥
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في بیان الصورة الملكوتّیة للعصبیة :فصل

سبق في شرح بعض األحاديث القول بأن المعیار في الصور الملكوتیة والبرزخیة وفي يوم القیامة ھو الملكات 

فقد يحشر اِإلنسان في .سلطان النفس الذي ال يعصي له الجسم أمرًاوقوتھا، وإن ذلك العالم ھو محل ظھور 

َمْن َكان ِفي َقْلِبِه َحبَّة ِمْن «:وقد مّر بنا في الحديث في بداية المقال.ذلك العالم على صورة حیوان أو شیطان

.ولعله إشارة إلى ذلك الموضع الذي ذكرناه.»ِةَخْرَدل ِمْن َعَصِبیة َبَعَثُه اُهللا َيْوَم الِقَیاَمِة َمَع َأْعَراِب الَجاِھِلیَّ

إن اإلنسان الذي فیه ھذه الرذيلة، لعله عندما ينتقل إلى العالم اآلخر يرى نفسه من أعراب الجاھلیة من غیر 

إيمان باهللا تعالى وال بالنبوة والرسالة، ويرى أنه في الصورة التي يحشر بھا أولئك األعراب، وال يعلم بأنه كان في 

كما .الدنیا يعتنق العقیدة الحقة من اإليمان باهللا وبرسوله وأنه من أمة الرسول الخاتم صّلى اهللا علیه وآله وسلم

جاء في الحديث عن أھل جھنم ينسون اسم رسول اهللا، وال يستطیعون أن يعرفوا أنفسھم، إّال بعد أن يشاء الحق 

لشیطان، كما ورد في بعض األحاديث، فلعل أعراب وبما أن ھذه السجیة من سجايا ا.سبحانه أن ُينجیھم

.الجاھلیة وأصحاب العصبیة يحشرون يوم القیامة على ھیئة الشیاطین

ِإنَّ الَمالئَكة كاُنوا َيْحَسُبوَن أنَّ ِإْبلیَس «:في الكافي في الصحیح، عن أبي عبدال له الصادق علیه السالم قال

فقال َخَلْقَتني ِمْن ناٍر َوَخَلْقَتُه .َلْیَس ِمْنُھْم َفاْسَتْخَرَج ما ِفي َنْفِسِه بالَحِمیَِّة َوالَغَضِبمْنُھْم َوكاَن في ِعْلم اِهللا أنَُّه 

.١٣٦»ِمْن طیٍن

انه .فاعلم أيھا العزيز أن ھذه الخصلة الخبیثة، من الشیطان، وإنھا من مغالطات ذلك الملعون ومعايیره الباطلة

سمیك الذي يخفي عن النظر كل الحقائق، بل يظھر رذائل النفس كّلھا محاسن، يغالط عن طريق ھذا الحجاب ال

وجمیع محاسن اآلخرين رذائل، من الواضع أنه كیف يكون مصیر اِإلنسان الذي يرى جمیع األشیاء على غیر 

.حقیقتھا وواقعیتھا

الكثیر من المفاسد وفضال عن كون ھذه الرذيلة ھي نفسھا تكون سبب ھالك اإلنسان، فإنھا كذلك منشأ 

.األخالقیة واألعمال القبیحة التي ال يتسع المجال لذكرھا

وعلیه، إذا عرف اِإلنسان العاقل أن ھذه المفاسد ناشئة من تلك السجیة الفاسدة، وأذعن للشھادة الصادقة 

تجر اإلنسان إلى المصدقة من رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم وأھل بیته علیھم السالم بأن ھذه الرذيلة 

الھالك وتدخله النار، فما علیه إّال أن يتصدى لعالج نفسه من ھذه السجیة، وأن يطھر قلبه حتى من حبة خردل 

إن .منھا، حتى يكون طاھرًا عند االنتقال من ھذه الدنیا إلى العالم اآلخر عند اقتراب أجله، فینتقل بنفس صافیة

.ة والوقت قصیر جدا، ألنه ال يعلم متى يحین موعد رحیلهعلى اإلنسان أن يدرك أن الفرصة محدود

أيتھا النفس الخبیثة لكاتب ھذه السطور، لعل األجل المقدر قد حان وأنت منھمكة في الكتابة، فینقلك بكل 

.رذائلك إلى العالم الذي ال عودة منه

الذي يرزح اآلن أو مستقبًال تحت الثرى،  ويا أيھا العزيز يا من تقرأ ھذه الوريقات، خذ العبرة من حال ھذا الكاتب

لقد ضّیع الفرصة الثمینة التي كانت عنده بالبطالة واألھواء، .وھو في العالم اآلخر مبتلى بأعما له وأخالقه البشعة

.فانتبه إلى نفسك ألنك ستكون يومًا مثلي دون أن تعلم متى يكون ذلك.فأتلف ذلك الرأسمال اإللھي وأباده

يا أخي، ال تؤجل ھذه األمور ألنھا ال تحتمل .وأنت مشغول بالقراءة، إذا تباطأت ذھبت الفرصة من يدك فلعلك اآلن

التأجیل، فكم من إنسان سلیٍم وقوٍي فاجأه الموت في لحظة وأخرجه من ھذه الدنیا إلى العالم اآلخر وال نعلم عن 

ة، ألن القضیة عظیمة األھمیة، والرحلة شديدة إذًا، ال تضّیع الفرصة، بل اغتنم اللحظة الواحد.مصیره شیئا

فإذا قّصر اإلنسان في ھذه الدنیا التي ھي مزرعة اآلخرة، يكون السیف قد سبق العذل، ولن تستطیع .الخطورة

.إصالح فساد النفس، وال يكون نصیبك سوى الحسرة والندم والذل

إن حاالت .الخوف من ھذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إن أولیاء اهللا لم يخلدوا إلى الراحة أبدًا، وكانوا دائمي

وأنین أمیر المؤمنین علي علیه السالم، الولي .علي بن الحسین علیه ال سالم، اإلمام المعصوم، تثیر الحیرة

.٦أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب العصبیة ح  ١٣٦
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ما الذي جرى لنكون على ھذا القدر من الغفلة؟ من الذي جعلنا نطمئن؟ انه ال .المطلق، تبعث على الدھشة

انه يريد أن يزيد من أعداد أنصاره وأعوانه، وأن يجعلنا نتخّلق .بتأجیل عمل الیوم إلى الغد إال الشیطانيغرينا أحد 

إن ذلك الملعون ھو الذي يسعى دائمًا إلى تھوين أمور اآلخرة في أعیننا، .بأخالقه حتى نحشر مع أتباعه

فھذه كلھا أمنیات !ولكن يا لألسف.وطاعته وبتذكیرنا لرحمة اهللا ولشفاعة الشافعین يريد أن ينسینا ذكر اهللا

إن رحمة اهللا تحیط بك اآلن، رحمته في صحتك وسالمتك .باطلة، وھي من أحابیل مكر ذلك الملعون وحیله

وحیاتك وأمنك وھدايتك وعقلك وفرصتك وإرشادك إلى إصالح نفسك وأن آالف الرحمة اإللھیة المختلفة تحیط بك 

فإذا لم تستطع أن تستفید من رحمات ھذ الدنیا، .تنتفع بھا، بل تطیع أوامر الشیطان من جمیع الجھات، ولكنك ال

إن مظھر شفاعة .فاعلم أنه لن تنالك في العالم اآلخر رحمات اهللا الالمتناھیة بل تحرم من شفاعة الشافعین

فإذا حرمت .ن الھدايةالشافعین في ھذه الدنیا ھو االھتداء بھداھم، وفي ذلك العالم ھو الشفاعة ألنھا باط

وعلى قدر اھتدائك تكون .الھداية ھنا، حرمت الشفاعة ھناك

.مثل رحمة اهللا المطلقة تنال من ھو جدير بھا.إن شفاعة رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم.لك الشفاعة

نعم، رحمة .ة والشفاعةفإذا انتزع الشیطان ـ ال سمح اهللا ـ وسائل اإليمان من يدك، فلن تكون جديرًا بالرحم

فإذا كنت تطلب الرحمة، فلماذا ال تستفید من فیوضات الرحمة المتتالیة في ھذه الدنیا، .اهللا واسعة في الدارين

وھي بذور الرحمات األخرى؟ إن ھذا العدد الكبیر من األنبیاء واألولیاء دعوك إلى مائدة ضیافة اهللا ونعمه، ولكنك 

الخّناس، وبإيحاء من الشیطان، وضّحیت بمحكمات كتاب اهللا، والمتوا ترات من  رفضتھا وھجرتھا بوسوسة من

أحاديث األنبیاء واألولیاء، وببديھات عقول العقالء، وببراھین الحكماء الدامغة، على مذبح نزعات الشیطان واألھواء 

!.الويل لي ولك من ھذه الغفلة والعمى والصمم والجھل.النفسیة

ھل العلم في عصبیات أ:فصل

من جملة عصبیات الجاھلیة ھو العناد في القضايا العلمیة، والدفاع عن كلمة سبق أن صدرت منه أو من 

وال شك أن مثل ھذا التعصب أقبح من كثیر من .معلمه أو شیخه، دون النظر إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل

صب نفسه نرى أن أھل العلم ينبغي أن يكونوا فمن جانب المتع.العصبیات األخرى وأجدر بالذم من جوانب عديدة

.ھم المربین ألبناء البشر، باعتبارھم فروع شجرة النبوة والوالية، وعارفین بوخامة األمور وعواقب فساد األخالق

فإذا اتصف العالم ـ ال قدر اهللا ـ بالعصبیة الجاھلیة أو بالصفات الرذيلة الشیطانیة، كانت الحجة علیه أتم وعقابه 

إن من يعرف نفسه على أنه، وشمع محفل العرفان، والھادي إلى السع ادة ومعرف طرق اآلخرة، ثم ال .دأش

يعمل ـ ال سمح اهللا ـ بما يقول، ويختلف باطنه عن ظاھره، يكون في زمرة أھل الرياء والنفاق، ويحسب من علماء 

أشار اهللا سبحانه إلى أمثال ھذا في القرآن وقد .وھذا عقابه أكبر وعذابه أشّد.السوء، ويكون عالمًا بال عمل

.١٣٧)ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآَياِت اللَِّه َواللَُّه َال َيْھِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن: (بقوله

ل إذًا، من أھم التزامات أھل العلم ھو أن يحافظوا على ھذه األمور وھذه المقامات، وأن يطھروا أنفسھم ك

التطھیر من ھذه المفاسد، لكي يصلحوا بھذا أنفسھم والمجتمع، وتكون مواعظھم مؤثرة، وتقع نصائحھم موقعھا 

ومن البديھي أن الفساد الذي يتسبب في مفاسد أخرى .إن فساد العاِلم يؤدي إلى فساد األمة.من القلوب

عم من الفساد الجزئي الذي ال يتعّدى إلى والخطیئة التي تزيد خطايا أخرى وتعظمھا تكون أعظم عند ولّي الِن

.غیره

ومن ناحیة أخ رى في قباحة ھذه السجّیة لدى أھل العلم ھو جانب العلم نفسه، إذا أن ھذه العصبیة خیانة 

للعلم وتجاھل لحقه إذ أن من يتحمل عبء ھذه األمانة ويلبس لبوسھا، فعلیه أن يرعى حرمتھا واحترامھا، وأن 

فإذا ما تعّصب، تعّصب الجاھلیة يكون قد خان األمانة وأرتكب الظلم والعدوان، .ھا صحیحة سلیمةيعیدھا إلى صاحب

.وھذه بذاتھا خطیئة كبرى

.٥سورة الجمعة، آية  ١٣٧
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والناحیة الثانیة من جّراء ھذه السجّیة القبیحة إھانة أھل العلم فیما إذا كان التعّصب في المباحث العلمّیة مع 

بینما يكون ھتكھم ھتكًا لحرمات اهللا ومن الموبقات .یة الواجب احترامھمالعلم بأن أھل العلم من الودائع اإللھ

أعوذ باهللا من ھذه الخطیئة .وقد تؤدي العصبیة التي ال تكون في محلھا، إلى ھتك حرمة أھل العلم.الكبیرة

!.الكبیرة

وذلك ألن المشايخ وھذا يوجب العقوق، .وھناك جانب آخر ھو جانب المتعصب له، أي األستاذ وشیخ اإلنسان

العظام واألساطین الكرام ـ نّضر اهللا وجوھھم ـ يمیلون إلى جانب الحق، ويھربون من الباطل، ويسخطون على من 

وال شك في أن العقوق الروحي أشد من العقوق الجسمي، وحق .يتذرع بالتعصب لقتل الحق وترويج الباطل

.األبوة الروحیة أسمى من حق األبوة الجسمیة

، يتحّتم على أھل العلم ـ زادھم اهللا شرفًا وعظمة ـ أن يتبرءوا من المفاسد األخالقیة والعلمیة، وأن يزينوا إذًا

أنفسھم بحلیة األعمال الحسنة واألخالق الكريمة، وأن ال ينزلوا عن المركز الشريف الذي أنعم اهللا تعالى به 

.والسالم.علیھم، إذ أن مدى الخسران في ذلك ال يعلمه إال اهللا

النفاق :الَحديث الَتاِسع

بالسند المتَّصل إلى ثقة اِإلسالم محّمد بن يعقوب الكلیني، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحیى، َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّد ْبِن 

ي َعْبِداِهللا الصادق علیه السالم، ِعیسى، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِسَناٍن، َعْن َعْوٍن ْبِن الَقَالِنسي، َعْن اْبِن َأِبي َيْعُفوٍر، َعْن َأِب

.١٣٨»َمْن َلِقَي الُمْسِلِمین ِبَوْجَھْیِن َوِلَساَنْیِن َجاَء َيْوَم الِقَیاَمِة َوَلُه ِلَساَناِن ِمْن َناٍر«:قاَل

:الشرح

أن يبدي المرء ظاھر حاله وصورته الخارجیة لھم على خالف ما تكون في باطنه :لقاء المسلمین بوجھین ھو

كأن يبدي أنه من أھل المودة والمحبة لھم، وأنه مخلص حمیم، بینما يكون في الباطن على خالف ذلك .وسريرته

.فیعامل بالصدق والمحبة في حضورھم، وال يكون كذلك لدى غیابھم

ه أما ذو اللسانین فھو أن يثني على كل من يلقاه منھم ويمتدحه ويتملق له ويظھر المحبة له، ولكنه في غیاب

والحالة »النفاق العملي«:فبناء على ھذا التفسیر، تكون الحالة األولى ھي.يعمد إلى تكذيبه وإلى استغابته

وباعتبار أن ھاتین الحالتین .ولعل الحديث الشريف يشیر إلى صفة النفاق القبیحة.»النفاق القولي«:الثانیة ھي

.يث الشريف على ذكرھا خاّصةھي من أظھر صفات المنافقین وألصقھا بھم، اقتصر الحد

.والنفاق من الرذائل النفسانیة والملكات الخبیثة التي تنجم عنھا آثار كثیرة منھا ھذين األثرين المذكورين

إن شاء اهللا، أن نذكر تلك الدرجات والمراتب ومفاسدھا ومعالجتھا بقدر .وسوف نحاول.وللنفاق درجات ومراتب

.اِإلمكان، خالل بضعة فصول

في بیان مراتب النفاق :فصل

اعلم أن للنفاق، مثل سائر األوصاف والملكات الخبیثة أو الشريفة، درجات 

وإن كل رذيلة لم يتصدَّ لھا المرء بالعالج الناجع، بل خضع لھا وتبعھا، مالت إلى .ومراتب من حیث القوة والضعف

.فضائل، غیر متناھیة وال تقف عند حّداالشتداد، وإن درجات اشتداد الرذائل، مثل درجات اشتداد ال

فالمرء إذا ترك النفس األّمارة على حاله، فبسبب میلھا الذاتي وعدم ارتیاحھا ومساعدة الشیطان لھا 

فیتفاقم حالھا، وتزداد قو ة وشدة يومًا بعد يوم، حتى يصل .والوسواس الخّناس اندفعت ألجل كل ذلك نحو الفساد

تابعھا أن تتخذ الصورة الجوھرية للنفس وفصلھا األخیر، وتصبح مملكة اِإلنسان، ظاھرھا  األمر بتلك الرذيلة التي

فإذا كانت رذيلة شیطانیة، كالنفاق واالتصاف بذي الوجھین، مما ھو من صفات .وباطنھا تحت سیطرة تلك الرذيلة

، بینما كان األمر ١٣٩)ُكَما َلِمْن النَّاِصِحیَنَوَقاَسَمُھَما ِإنِّي َل: (ذلك الشیطان الملعون ـ كما جاء في القرآن الكريم

خالف ذلك ـ استسلمت مملكة اِإلنسان للشیطان، وأصبحت الصورة األخیرة للنفس وباطنھا وذاتھا وجوھرھا، 

.صورة للشیطان، وقد تصبح صورته الظاھرة في الدنیا أيضًا كصورة الشیطان، وإن كانت مالمحه ھنا بشرية

.١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر باب ذي اللسانین، ح  ١٣٨
.٢١:سورة األعراف آية ١٣٩



٧٠

ان بوجه ھذه الصفة ولم يردعھا، وترك نفسه وشأنھا، فلن يمضي وقت طويل حتى يفلت فإذا لم يقف اِإلنس

الزمام منه، ويصبح كّل ھّمه واھتمامه منصبًا على تلك الرذيلة، حتى أنه ال يلتقي شخصًا إّال وعامله معاملة ذي 

ّون والنفاق، دون أن يخطر له الوجھین وذي ا للسانین، وال يعاشر أحدًا إّال وخالطت معاشرته تلك الصفة من التل

ومت .شيء سوى منافعه الخاصة وأنانیته وعبادته لذاته، واضعًا تحت قدمیه الصداقة والحمّیة والھمة والرجولة

إن شخصًا ھذا شأنه يكون بعیدًا عن .سمًا في كل حركاته وسكناته بالتلون، وال يمتنع عن أي فساد وقبح ووقاحة

.ورًا مع الشیاطینالبشرية واِإلنسانیة، ومحش

فقد .كل ھذا الذي استعرضناه يمثل القوة والضعف في جوھر النفاق نفسه، ولكنه يختلف باختالف متعلقة

يكون النفاق في دين اهللا وقد يكون في السجايا الحسنة والفضائل األخالقیة، وقد يكون في األعمال الصالحة 

وھكذا قد ينافق المرء مع رسول اهللا صّلى اهللا .والمتعارف علیھا والمناسك اِإللھیة، وقد يكون في األمور العادية

علیه وآله وسّلم، أو مع أئمة الھدى علیھم السالم، أو مع األولیاء والعلماء والمؤمنین، وقد يتسع النفاق فیكون مع 

.المسلمین وسائر خلق اهللا من الملل األخرى

لحاالت التي عّددناھا ووقاحتھا، على الرغم من أنھا جمیعًا بديھي أن تكون ھناك اختالفات في مدى قبح ھذه ا

.تشترك من حیث األصل في الخبث والقبح، ألنھا فروع وأغصان لشجرة خبیثة واحدة

النفاق مصدر كثیر من المفاسد :فصل

سان إن النفاق واالتصاف بذي الوجھین ـ وإن كانا في أنفسھما من الصفات القبیحة التي ال يتصف بھا اإلن

الشريف، وُيعتبر المتصف بھا خارجًا عن المجتمع اِإلنساني، بل ال يكون شبیھًا بأي حیوان ويبعثان على الفضیحة 

والذل في ھذه الدنیا أمام األصحاب واألقران، كما أنھما يوجبان الذل والعذاب األلیم في اآلخرة فقد جاء وصفه في 

ويسببان طأطأة الرأس »َأنَُّه َيْحَشُر ِبِلَساَنْیِن ِمْن َناٍر«العالم  الحديث الشريف وصف المنافق بأن صورته في ذلك

كما يتضح من ھذا الحديث شدة عذاب .والفضیحة أمام خلق اهللا وفي حضرة األنبیاء المرسلین والمالئكة المقربین

أشّد ـ أعوذ باهللا من المنافق وذي الوجھین، ألنه إذا أصبح جوھر الجسم جوھر النار، كان اإلحساس أقوى واأللم 

.شدته ـ

قال رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم َيِجيُء َيْوَم الِقَیاَمِة ُذو الَوْجَھْیِن َداِلعًا :عن علي علیه السالم قال

ا الذَّي َكاَن ِفي الدُّْنَیا َذا َوْجَھْیِن ُثمَّ ُيَقاُل ھَذ.ِلَساَنُه ِفي َقَفاُه َوآَخُر ِمْن ُقّداِمِه َيْلَتِھَباِن َنارًا َحتَّى َيْلَھَبا َجَسَدُه

:َوَيُكوُن َمْشُموًال ِباآلَيِة الشِريَفة.١٤٠َوِلَساَنْیِن ُيْعَرُف ِبَذِلَك َيْوَم الِقَیاَمِة

.١٤١)ْم ُسوُء الدَّاِرَوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اللَُّه ِبِه َأْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِفي اَألْرِض ُأْوَلِئَك َلُھُم اللَّْعَنُة َوَلُھ(

إن النفاق وذا الوجھین مضافًا إلى ما تقدم يكونان مصدر ك ثیر من المفاسد والمھالك التي يمكن ألية واحدة 

َأَشدُّ ِمَن «التي ينص القرآن الكريم على إنھا »الفتنة«منھا أن تحكم بالفناء على دنیا اِإلنسان وآخرته، مثل 

:التي يقول عنھا اِإلمام الباقر علیه السالم »النمیمة«ومثل .١٤٢»الَقْتِل

.١٤٣»ُمَحرَّمٌة الَجنَُّة َعَلى الَقَتاِتین الَمّشاِئین بالنَِّمیَمِة«

ومثل إيذاء .١٤٤»ِإنََّھا َأَشدُّ ِمَن الزَِّنا«:التي قال عنھا رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم»الغیبة«ومثل 

.فشاء سره، وغیرھا مما يعد كل واحد منھا سببًا مستقًال لھالك اِإلنسانالمؤمن وسبه وكشف الستر عنه وإ

الغمز واللمز والكنايات التي يطلقھا البعض على :واعلم أنه تندرج في النفاق وذي الوجھین جملة أمور ھي

د، وأن فعلى اِإلنسان أن يكون على حذر شدي.البعض اآلخر، على الرغم من إظھار المحبة والصداقة الحمیمة

.فإن مكائد النفس واألسالیب الشیطانیة الماكرة خفیة جدًا، قّل من استطاع اِإلفالت منھا.يراقب سلوكه وأعماله

".عقاب من كان ذا وجھین ولسانین "٣١٦مال، صثواب األعمال وعقاب األع ١٤٠
.٢٥:الرعد ١٤١
.١٩١:البقرة ١٤٢
.٢الحديث "كتاب اإليمان والكفر، باب النمیمة "٣٦٩ص ٢أصول الكافي، ج ١٤٣
ي فیتوب إلى اهللا ألن الرجل يزن:يا أبا ذر، أياك والغیبة فأن الغیبة أشد من الزنا، قلت يا رسول اهللا ولم ذاك بأبي وأنت وأمي؟ قال ١٤٤

) ".ص(كتاب الروضة، باب مواعظ النبي "٨٩ص ٧٤بحار األنوار، ج.فیتوب اهللا علیه والغیبة ال تغفر حتى يغفرھا صاحبھا
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فقد يصبح اِإلنسان بإشارة من إشاراته التي تصدر في غیر محلھا، أو بغمز وتعريض يصدر منه في غیر موضعه، من 

.ه الرذيلة حتى نھاية عمره، بینما ھو يتصور نفسه سلیمة وطاھرةذوي الوجھین، وقد يكون اِإلنسان ُمْبَتلى بھذ

إذًا، على اِإلنسان أن يكون كمثل الطبیب العطوف الحاذق، والممرض الشفیق المطلع على حاالت النفس، يراقب 

ن أعماله وتطوراته دائمًا وال يغفل عن ذلك أبدًا، وأن يعلم أنه ما من مرض أخفى، وفي الوقت نفسه أفتك، م

.األمراض القلبیة، وأنه ما من ممرض يكون أشفق وأعطف على اِإلنسان، من نفسه

في معالجة النفاق :فصل

:اعلم أن لعالج ھذه الخطیئة الكبیرة طريقان

ذلك أن اِإلنسان في ھذه الدنیا إذا ُعرف بھذه الصفة بین .ھو التفكیر في المفاسد التي تنتج عنھا:أحدھما

ظارھم، وافتضح بین الخاصة والعامة، وفقد كرامته بین أصحابه، فیطردونه من مجالسھم، الناس سقط من أن

فعلى اِإلنسان ذي الشرف والضمیر أن .ويتخلف عن محافل أنسھم، ويقتصر عن اكتساب الكماالت وبلوغ المقاصد

كذلك األمر في عالم .لضعةيطّھر نفسه من ھذا العار الملطخ للشرف، لكیال يبتلى بأمثال ھذه الحاالت من الذل وا

.إذ كل ما ھو مستور قي ھذه الدنیا عن أنظار الناس ال يمكن ستره في عالم اآلخرة.اآلخرة، عالم كشف األسرار

.فھناك يحشر وھو مشّوه الخلقة بلسانین من نار، ويعذب من المنافقین والشیاطین

لذلك الخلق نتیجة غیر القبح والرذيلة، وجب علیه أن  إذًا، فاِإلنسان العاقل إذا ما رأى ھذه المفاسد، ولم يجد

:يتجنب االتصاف بھذه الصفة والسلوك للمعالجة وھو

وھو األسلوب العملي لعالج النفس وھو أن يراقب اِإلنسان حركاته وسكناته بكل دقة وتمحیص :الطريق اآلخر

یاتھا، وأن يجاھد في جعل أعماله وأقواله في لفترة من الوقت، وأن يعمد إلى العمل بما يخالف رغبات النفس وتمن

الظاھر والباطن واحدة وأن يبتعد عن التظاھر والتدلیس في حیاته العملیة، وأن يطلب من اهللا تعالى، خالل ذلك، 

إذ أن فضل اهللا تعالى .التوفیق والنجاح في التغلب على النفس األمارة وأھوائھا، ويعینه في محا والته العالجیة

.وھو يشمل بعونه كل من خطا نحو إصالح نفسه، ويمّد يد الرحمة النتشاله.ناس ورحمته بھم ال نھاية لھاعلى ال

فإذا ثابر على ذلك بعض الوقت، كان له أن يرجو لنفسه الصفاء واالنعتاق من النفاق ذي الوجھینیة، وأن يصل إلى 

وذلك ألن التجربة .ة ولي نعمته الحقیقيحیث يتطّھر قلبه من ھذه الرذيلة لیصبح موضع ألطاف اهللا ورحم

والبراھین تدل على أنه ما دامت النفس في ھذه الدنیا، كانت منفعلة بما يصدر عنھا من أفعال وأقوال، الصالحة 

فإذا كان العمل صالحا، كن أثره نورانیًا كمالیًا، وإذا كان خالف ذلك، كان .منھا والطالحة، ويكون لكل ذلك أثر فیھا

إذًا، فما دمنا .ظلمًا انتقاصیًا، حتى يصبح القلب كله نّیرًا أو مظلمًا، منخرطًا في سلك السعداء أو األشقیاءأثره م

في دار العمل وفي ھذه المزرعة، فإننا نستطیع بإرادتنا أن ندفع بقلوبنا إما إلى السعا ة وإما إلى الشقاء، ألن 

.١٤٥)اَل َذرٍَّة َخْیًرا َيَره، َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرا َيَرهَفَمْن َيْعَمْل ِمْثَق: (المرء رھین بعمله وفعله

في بیان بعض أقسام النفاق :فصل

اعلم أيھا العزيز أن من مراتب النفاق وذي اللسانین والوجھین، النفاق مع اهللا تعالى والتوجه إلى مالك الملوك 

ألن أستار الجھل الكثیفة وحجب .في ھذا العالُم ونحن غافلون عنه وولّي الِنعم بوجھین، حیث نكون المبتلین به

األنانیة المظلمة وحب الدنیا وحب الذات مسدولة علیه ومختفیة عّنا ومن الصعب جدًا أن ننتبه له قبل انكشاف 

.السر ائر، ورفع الحجب، والظعن عن دنیا الطبیعة، وشّد الرحال عن دار الغرور ودار الجھل والغفلة

إننا اآلن غارقون في نوم الغفلة، محكومون لسكر الطبیعة، والمیول والرغبات التي تزّين لنا كل قبائح األخالق 

إذ نجد أنفسنا قد صرنا .وفساد األعمال، وإذا ما استیقظنا وصحونا من ھذه السكرة العمیقة يكون قد فات األوان

وعندئٍذ لن !سانین من نار، أو بوجھین مشّوھین بشعینفي زمرة المنافقین وذي الوجھین واللسانین وُحشرنا بل

إن صفة التلون ھذه تكون بحیث أننا ـ أنا وأنت ـ نقضي كل .»كّال«إننا نجاب بـ .١٤٦)َربِّ اْرِجُعوِن(تنفعنا نداءاتنا 

ك من عمرنا ونحن نظھر التمسك بكلمة التوحید، وندعي اِإلسالم واِإليمان، بل المحبة والمحبوبیة، وغیر ذل

.٨ـ  ٧سورة الزلزلة، آية  ١٤٥
.٩٩:سورة المؤمنون، آية ١٤٦
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فإذا كّنا من عامة الناس وعوامھم اّدعینا اِإلسالم واِإليمان والزھد .االدعاءات على قدر ما نشتھي ونحب

وِإذا كنا من أھل العلم والفقه، اّدعینا كمال اِإلخالص والوالية وخالفة الرسول، متشبثین بما نقل عن .والخلوص

، وبقول اِإلمام صاحب الزمان روحي له ١٤٧»لُھمَّ اْرَحْم ُخَلَفاِئيال«:رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم أنه قال

وغیر ذلك من األقوال المنقولة عن أئمة الھدى سالم اهللا علیھم في شأن العلماء .١٤٨»إّنھم حّجتي«:الفداء

.والفقھاء

علم الیقین، وعین الیقین،  وإذا كّنا من أھل العلوم العقلیة، ادعینا اِإليمان الحقیقي المبرھن، وزعمنا أننا نملك

وحق الیقین، معتقدين أن سائر خلق اهللا ناقصو علم وإيمان، ونستشھد باآليات القرآنیة واألحاديث الشريفة الواردة 

.بحقنا

وإذا كنا من أھل العرفان والتصوف، ادعینا المعارف اإللھیة واالنجذاب الروحي والفناء في اهللا، والبقاء باهللا، 

.ر، وما إلى ذلك من األقو ال مما يخطر بالبال من األلفاظ الجذابةووالية األم

فإذا .وھكذا فإّن كل طائفة منا تدعي بلسانھا وظاھر حالھا أن لھا مرتبتھا وإظھار حقیقة من الحقائق الشائعة

أما إذا .لنعیم نعیمھمكان ھذا الظاھر مطابقًا للباطن، واتفق العلن مع السرِّ، وكان صادقًا مصدقًا، فھنیئًا ألرباب ا

كان، مثل كاتب ھذه السطور، األسود الوجه، القبیح، المشوه الخلقة، فلیعلم أنه من المنافقین وذوي الوجھین 

.واللسانین، وعلیه أن يبادر إلى عالج نفسه، وأن يغتنم الفرصة قبل فواتھا للخروج من التعاسة والذل والظالم

حديث شريف عن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم »الكافي«ورد في قد :أيھا العزيز المدعي لإلسالم

فلماذا نقوم أنا وأنت وعلى قدر ما نستطیع ونتمكن،  ١٤٩»الُمْسِلُم َمْن َسِلَم الُمْسِلُموَن ِمْن َيِدِه َوِلَساِنِه«:أنه قال

وإذا لم تصل أيدينا إلیھم فلن  على إيصال األذى إلى من ھم أقل مّنا وال نمتنع عن ظلمھم واِإلجحاف بحقھم؟

نتوقف عن تجريحھم بحّد اللسان في حضورھم، أو حتى في غیابھم، فنعمد إلى ھتك أسرارھم، والكشف عن 

.مكنوناتھم، واغتیابھم، وإلصاق التھم بھم

خالف إذًا فادعاؤنا نحن الذين ال يسلم المسلمون من أيدينا وألسنتنا، لِإلسالم مخالف للحقیقة، وباطننا ي

.ظاھرنا، وأننا من زمرة المنافقین ومن ذوي الوجھین

يا من تّدعي اِإليمان وخضوع القلب في حضرة اهللا ذي الجالل، إذا كنت تؤمن بكلمة التوحید، وال يعبد قلبك غیر 

ما تّدعي، الواحد، وال يطلب غیره، وال ترى األلوھیة تستحق ِإّال لذاته المقدسة، وإذا كان ظاھرك وباطنك يتفقان فی

فلماذا نجدك وقد خضع قلبك ألھل الدنیا كل ھذا الخضوع؟ لماذا تعبدھم؟ ألیس ذلك ألنك ترى لھم تأثیرًا في ھذا 

العالم، وترى أّن إرادتھم ھي النافذة، وترى أّن المال والقوة ھما الطاقة المؤثرة والفاعلة؟ وأ ن ما ال تراه فاعًال في 

ى، فتخضع لجمیع األسباب الظاھرية، وتغفل عن المؤثر الحقیقي وعن مسبب ھذا العالم ھو إرادة الحق تعال

إذًا، فأنت أيضًا خارج عن زمرة المؤمنین، وداخل في .جمیع األسباب، ومع كل ذلك تّدعي اِإليمان بكلمة التوحید

.زمرة المنافقین ومحشور مع أصحاب اللسانین

لصًا حقًا، وأنك ألجل اهللا وألجل دار كرامته تزھد عن مشتھیات وأنت يا من تّدعي الزھد واِإلخالص، إذا كنت مخ

الدنیا، فما الذي يحملك على أن تفرح بمدح الناس لك والثناء علیك بقولھم أنك من أھل الصالح والسداد؟ فیمأل 

السرور قلبك، ولماذا ال تبخل بشيء في سبیل مجالسة أھل الدنیا وفي سبیل زخارفھا، وتفّر من الفقراء 

المساكین؟ و

فاعلم أن زھدك وإخالصك لیسا حقیقیین، بل أن زھدك في الدنیا ھو من أجل الدنیا، وأن قلبك لیس خالصًا 

.لوجه اهللا، وأنك كاذب في دعواك، وأنك من المتلّونین المنافقین

ه وسلم فإن وأنت يا من تّدعي الوالية من جانب ولي اهللا، والخالفة من جانب رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآل

َصاِئَنًا ِلَنْفِسِه، َحاِفظًا ِلِديِنِه، ُمَخاِلفًا ِلَھواُه، ُمِطیعًا َألْمِر «:»االحتجاج«كان واقعك مطابقًا للحديث المروي في كتاب 

.١٠١ـ  ١٠٠وسائل الشیعة، المجلد الثامن عشر، أبواب صفات القاضي ص  ١٤٧
.١٠١ـ  ١٠٠ئل الشیعة، المجلد الثامن عشر، أبواب صفات القاضي ص وسا ١٤٨
.١٢أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب المؤمن وعالماته ح  ١٤٩
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وإذا كنت ورقة على غصن الوالية والرسالة، وال تمیل إلى الدنیا، وال تحب التقرب إلى السالطین .١٥٠»َمْواله

وال تنفر من مجالسة الفقراء، فإن اسمك يطابق مسماه، وأنك من الحجج اِإللھیة بین الناس، وإّال فإنك واألشراف، 

من علماء السوء، وفي زمرة المنافقین، وحالك أسوأ من الطوائف التي ذكرناھا، وعملك أقبح، ويومك أشد سوادًا، 

.ألن الحجة على العلماء أتم

اِإللھیة، والعلم بحقائق المبدأ والمعاد، إذا كنَت عالمًا بالحقائق في األسباب وأنت يا من تّدعي امتالك الحكمة 

والمسببات، وإذا كنت حقًا عالمًا بالصور البرزخیة وأحوال الجنة والنار، فال ُبّد أن ال يقر لك قرار، وعلیك أن تصرف كل 

عالم بما ھنالك من مصائب وظالم وعذاب ال وقتك في إعمار عالم البقاء، وأن تھرب من ھذه الدنیا ومغرياتھا، فأنت 

إذًا، لماذا ال تتقدم ولو خطوة واحدة خارج حجب الكلمات واأللفاظ والمفاھیم، ولم تؤثر في قلبك البراھین .يطاق

الفلسفیة قدر جناح ذبابة؟ إذًا، أنت خارج عن زمرة المؤمنین والحكماء، ومحشور في زمرة المنافقین، وويل للذي 

وسعیه في علوم ما وراء الطبیعة، دون أن يسمح له انتشاؤه بخمر الطبیعة ولو بدخول حقیقة واحدة  يقضي عمره

.إلى قلبه

وأنت يا من تدعي المعرفة واالنجذاب والسلوك والمحبة والفناء، إذا كنت حقًا من أھل اهللا ومن أصحاب القلوب، 

ات وھذا التلون وتلك االدعاءات الالمسؤولة التي ولكن كل ھذه الشطح.ومن ذوي السابقة الحسنة، فھنیئًا لك

إنَّ َأْوِلَیاِئي َتْحَت ِقَباِبي َال َيْعِرُفُھْم «تكشف عن حب الذات ووسوسة الشیطان، تتعارض مع المحبة واالنجذاب 

مدى مقامك فأنت إذا كنت من أولیاء اهللا المنجذبین إلیه ومحبیه، فإن اهللا يعلم بذلك، فال تظھر للناس .١٥١»َغْیِري

ومنزلتك بھذه الصورة، وال تسَع لتلفت قلوب عباد اهللا الضعیفة من وجھة خالقھا إلى وجھة المخلوق وال تغتصب 

وأعلم أن عباد اهللا أعزاء وقلوبھم ثمینة ويجب إن تشتغل في محبة اهللا، فال تتالعب إلى ھذا الحد ببیت .بیت اهللا

فإذا لم تكن صادقًا في دعاواك، فأنت في زمرة أھل النفاق ومن ذوي »ِت َرّبًاَفإنَّ ِلْلَبْی«اهللا وال تتعرض لحرماته 

.الوجھین

!.لنكتف بھذا القدر ھنا، إذ لیس اإلسھاب في ھذا الموضوع مما يجدر بي وأنا ذو الوجه المظلم

إذا كنت .التعاسة يا أيتھا النفس اللئیمة التي تتظاھرين بالتفكیر للخروج من األيام المظلمة والنجاة من ھذه

صادقة، وقلبك يواكب لسانك، وسّرك يطابق علنك، فلماذا أنِت غافلة إلى ھذا الحد؟ ولماذا يسیطر علیِك القلب 

المظلم والشھوات النفسانیة وتتغلب علیِك، دون أن تفكري في رحلة الموت الملیئة بالمخاطر؟ 

أمضیت عمرًا منغمسًا في الشھوة والغفلة والشقاء لقد .لقد تصّرم عمرك دون أن تبتعد عن أھوائك ورغباتك

فأنت نفسك واعظ وغیر متعظ، ومن زمرة .وسیحّل األجل قريبًا، وأنت ما زلت تمارس أعمالك وأخالقك القبیحة

...ولئن بقیت على ھذا الحال فستحشر بوجھین ولسانین من نار.المنافقین وذوي الوجھین

إننا لسنا !وأرحم حالنا!وأنر قلوبنا بنور اِإليمان!يدة، وَصحِّنا من الُسْكر والغفلةاللھم أيقضنا من ھذه الرقدة المد

فُمدَّ إلینا يدك وأعّنا على النجاة من مخالب الشیطان وأھواء النفس، بحق أولیائك محمد .من رجال ھذا المیدان

.وآله الطاھرين صلوات اهللا علیھم أجمعین

طول األملإتباع الھوى و:الحديث العاشر

باإلسناد المّتصلة إلى رئیس المحدِّثین م حّمد بن يعقوب ـ رضوان اهللا علیه ـ عن الحسین بن محّمد، عن 

قال أمیر المؤمنین ـ :معّلى بن محّمد، عن الوّشاء، عن عاِصِم بن ُحَمْید، َعْن أبي َحْمَزَة، َعْن َيْحیى ْبِن َعقیل قاَل

اتَِّباع الَھوى َوُطوَل األَمِل، أّما إتِّباُع الَھوى َفِإنَُّه َيُصدُّ َعِن الَحقِّ َوأّما ُطوُل :َعَلْیُكُم اْثَنَتْیِن ِإنَّما أَخاُف«:علیه الّسالم ـ 

.١٥٢»اَألمَِل َفِإنَُّه يِِْنِسي اآلخرة

.٤٥٨االحتجاج، المجلد الثاني، احتجاجات اإلمام الحسن العسكري علیه السالم ص  ١٥٠
.٢٥٦إحیاء العلوم، المجلد الرابع، ص  ١٥١
.٣أصول الكافي، المجلد الثاني، اإليمان والكفر، باب إتباع الھوى، ح  ١٥٢
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:الشرح

ممدوحًا، أو من دون فرق في أن يكون المتعلقة أمرًا حسنًا »اشتھاؤه«و»حب الشيء«في اللغة »الھوى«

أو أن النفس بمقتضى الطبیعة تمیل إلى الشھوات الباطلة واألھواء النفسیة، لوال العقل والشرع .قبیحًا مذمومًا

.أما احتمال الحقیقة الشرعیة ـ كما يقول بعض المحققین ـ فمستبعد.١٥٣اللذان يكبحانھا

ھي معان تناسب الكلمة، إّال أن المعنى و.عن الشيء فمعناه المنع واإلعراض واالنصراف عنه»الصّد«أما 

.المقصود ھنا ھو المنع واالنصراف عن الشيء، إذ أن الصّد بمعنى اإلعراض يكون الزما ال متعديا

وسوف نحاول، إن شاء اهللا، من خالل مقامین اثنین أن نوضح فساد ھاتین الصفتین، وكیف تقوم األولى بالمنع 

.طالبین من اهللا التوفیق.آلخرةوتقوم الثانیة بنسیان ا.عن الحق

ذم إتباع ھوى النفس :المقام األول

:وفیه فصول

في بیان أن اإلنسان عند والدته يكون حیوانا بالفعل :فصل

اعلم أن النفس اإلنسانیة، على الرغم من كونھا ـ في معنى من المعاني الخارجة عن نطاق بحثنا ـ مفطورة 

ولكنھا منذ والدتھا وخروجھا إلى ھذا العالم تنمو معھا .ى جمیع العقائد الحقةعلى التوحید، بل ھي مفطورة عل

ولما كان ھذا ال استثناء من النوادر .المیول النفسیة والشھوات الحیوانیة، إّال من أّيده اهللا وكان له حافظ قدسي

.فإنه ال يدخل في حسابنا، ألننا نتناول نوع اإلنسان عموما

بالبراھین أن اإلنسان منذ أول ظھوره، وبعد مروره بمراحل عّدة، ال يعدو أن يكون حیوانًا لقد ثبت في محّله 

.وأن تلك القابلیات لیست بمقیاس إنسانیته الفعلیة.ضعیفًا ال يمتاز عن سائر الحیوانات إّال بقابلیاته اإلنسانیة

يعة الحیوانات التي تديرھا الشھوة فاإلنسان حیوان بالفعل عند دخوله ھذا العالم، وال معیار له سوى شر

ولكن لما كان أعجوبة الدھر ھذا ـ اإلنسان ـ ذات جامعة، أو قابلة على الجمع، فإنه لكي يدبر ھاتین .والغضب

القوتین، تجده يلتجأ إلى استعمال الصفات الشیطانیة، مثل الكذب والخديعة والنفاق والنمیمة وسائر الصفات 

ھذه القوى الثالث ـ الشھوة، الغضب، ھوى النفس ـ التي ھي أصل كل المفاسد وھو ب.الشیطانیة األخرى

وإذا لم تقع تحت تأثیر مرّب أو معلم، .المھلكة، يخطو نحو التقدم، فتنمو فیه كذلك ھذه القوى وتتقدم وتتعاظم

سائر الحیوانات فإنه يصبح عند الرشد والبلوغ حیوانا عجیبا يفوز بقصب السبق في تلك األمور المذكورة على 

وإذا ما استمرت حاله على .والشیاطین، ويكون أقوى وأكمل في مقام الحیوانیة والصفات الشیطانیة من الجمیع

ھذا المنوال، ولم يتبع في ھذه الشئون الثالثة سوى أھوائه النفسیة، فلن يبرز فیه شيء من المعارف اإللھیة 

.ئ فیه جمیع األنوار الفطريةواألخالق الفاضلة واألعمال الصالحة، بل تنطف

فتقع جمیع مراتب الحق التي ال تعدو ھذه المقامات الثالثة التي ذكرناھا ـ أي المعارف اإللھیة، واألخالق 

وعندئذ يصبح إتباع األھواء النفسیة والرغبات الحیوانیة .الفاضلة، واألعمال الصالحة ـ تحت أقدام األھواء النفسیة

فیه الحق من خالل أية واحدة من تلك المراتب، ويطفئ ظالم النفس وأھوائھا كل أنوار العقل  حائًال دون أن يتجّلى

واإليمان، ولن تتاح له والدة ثانیة، أي الوالدة اإلنسانیة، بل يمكث على تلك الح ال ويكون ممنوعا ومصدودا عن 

ن ھذا العالم بتلك الحالة، فلن يرى أن مثل ھذا الشخص إذا رحل ع.الحق والحقیقة إلى أن يرحل عن ھذا العالم

ال تشّم .نفسه في ذلك العالم، عالم كشف السرائر، إّال حیوانا أو شیطانا

منه رائحة اإلنسان واإلنسانیة أبدا، فیبقى في تلك الحال من الظالم والعذاب والخوف الذي ال ينتھي حتى 

.لة ألھواء النفس والتي ُتبعد اإلنسان نھائیا عن الحقإذن ھذه ھي حال التبعیة الكام.يقضي اهللا أمرا كان مفعوال

ومسافة ھذا البعد تقدر أيضا بمقدار .ومن ھنا يمكن أن نعرف أن میزان البعد عن الحق ھو إتباع ھوى النفس

فمثال، لو أن ھذا اإلنسان، استطاع أن يجعل مملكة إنسانیة ھذا اإلنسان الذي اقترن منذ والدته بالقوى .التبعیة

الثالثة وترعرعت وتكاملت تلك القوى أيضا مع نمو اإلنسان وتكامله، لو استطاع أن يجعل ھذه المملكة متأثرة 

).في نسخة األصل(يبدو ھنا سقط في الكالم  ١٥٣
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بتربیة تعالیم األنبیاء والعلماء والمرشدين الستسلم شیئا فشي ئا لسلطة تربیة األنبیاء واألولیاء علیھم السالم، 

اإلنسانیة، التي أودعت فیه على أساس القابلیة فعلیة فقد ال يمضي علیه وقت طويل حتى تصبح القوة الكاملة 

تظھر للعیان، وترجع جمیع شؤون مملكته وقواھا إلى شأن اإلنسانیة بحیث يجعل شیطان نفسه يؤمن على يديه 

فتستسلم حیوانیته إلنسانیته،  ١٥٤»إنَّ َشْیَطاِني آَمَن ِبَیدي«:كما قال رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم

صبح مطّیه مرّوضه على طريق عالم الكمال والرقي، وبراقا يرتاد السماء نحو اآلخرة، ويمتنع عن كل معاندة حتى ت

وبعد أن تستسلم الشھوة والغضب إلى مقام العدل والشرع تنتشر العدالة في المملكة، وتتشكل حكومة .وتمرد

ال تتخذ فیھا خطوة واحدة ضد الحق، وتكون  عادلة حقه يكون فیھا العمل والسیادة للحق وللقوانین الحقة، بحیث

وعلیه، فكما أن میزان منع الحق والصّد عنھا إتباع الھوى، فكذلك میزان اجتذاب الحق .خالیة من كل باطل وجور

وبین ھذين المقیاسین وھما التبعیة التاّمة لھوى النفس والتبعّیة التامة .وسیادته ھو متابعة الشرع والعقل

منازل غیر متناھیة، بحیث أن كل خطوة يخطوھا في إتباع ھوى النفس، يكون بالمقدار نفسه قد  المطلقة للعقل

وبعكس ذلك، كلما خطا خطوة .منع الحق، وحجب الحقیقة، وابتعد عن أنوار الكمال اإلنساني وأسرار وجوده

.في المملكة مخالفة لھوى النفس ورغبتھا، يكون بالمقدار نفسه قد أزاح الحجاب وتجّلى نور الحق

في ذم إتباع الھوى :فصل

َوَمْن َأَضلُّ ِممَّْن ... (١٥٥)َوَال َتتَِّبْع اْلَھَوى َفُیِضلََّك َعْن َسِبیِل اللَِّه: (يقول اهللا تعالى في ذم اّتباع النفس وأھوائھا

.١٥٦)اتََّبَع َھَواُه ِبَغْیِر ُھًدى ِمَن اللَِّه

قال رسول اهللا ص ّلى اهللا علیه وآله «:مام الباقر علیه السالم قالوجاء في الكافي الشريف، بسنده عن اإل

َوِعزَِّتي َوَجالِلي َوَعَظَمِتي َوِكْبِرياِئي َوُنوِري َوُعلّوي َواْرِتَفاِع َمَكاِني ال ُيْؤِثُر َعْبٌد َھواُه :َيُقوُل الّلُه َعزَّ وَجلَّ:وسلم

َلبَّْسُت َعَلْیِه ُدْنَیاُه َوَشَغْلُت َقْلَبُه ِبَھا َوَلْم أوِتِه ِمْنھا إّال ما قدَّْرُت َلُه َوِعزَِّتي َوَجَالِلي على َھواَي إّال َشتَّتُّ َعلیِه َأْمُرُه َو

السََّمواِت َكفَّْلُت َوَعَظَمِتي َوُنوِري َوُعُلّوي َواْرِتَفاع َمَكاِني ال ُيْؤِثُر َعْبٌد َھواَي َعَلى َھواُه إّال اْسَتْحَفَظْتُه َمالِئَكِتي َو

.١٥٧»واَألْرَضیَن ِرْزَقُة َوُكْنُت َلُه مِْن َوَراِء ِتجارِة ُكلِّ َتاِجٍر َوأَتْتُه الدُّْنَیا َوِھَي راِغَمٌة

وھذا الحديث الشريف من محكمات األحاديث التي يدل مضمونھا على أنه ينبع من علم اهللا تعالى الرائق 

وھناك حديث آخر منقول عن اإلمام علي علیه .حن لسنا بصدد شرحهحتى وإن كان مطعونًا فیه بضعف السند، فن

:السالم قال فیه

وجاء في الكافي عن اإلمام الصادق علیه .١٥٨»إنَّ أْخَوُف َما َأَخاف َعَلْیُكُم اْثَناِن إتَِّباُع الَھوى، َوُطوُل اَألَمِل«

اَءُكْم، َفَلْیَس َشْيٌء أْعدى ِللرَِّجاِل ِمن إّتباِع أْھواِئھْم َوَحَصاِئد اْحَذُروا أْھوائُكْم َكما ْتحَذُروَن َأْعَد«:السالم أنه قال

.١٥٩»أْلِسَنتھم

فإذا اتبعھا اإلنسان ولو بخطوة .اعلم أيھا العزيز، أن رغبات النفس وآمالھا ال تنتھي وال تصل إلى حد أو غاية

وى واحد من أھوائھا، اجبر على الرضى واحدة، فسوف يضطر إلى أن يتبع تلك الخطوة خطوات، وإذا رضي بھ

.ولئن فتحت بابا واحدا لھوى نفسك، فإّن علیك أن تف تح أبوابا عديدة له.بالكثیر منھا

إنك بمتابعتك ھوى واحدًا من أھواء النفس توقعھا في عدد من المفاسد، ومن ثم سوف تبتلى بآالف المھالك، 

وجھك في آخر لحظات حیاتك، كما أخبر اهللا بذلك في نص كتابه حتى تنغلق ـ ال سمح اهللا ـ جمیع طرق الحق ب

الكريم، وكان ھذا ھو أخشى ما يخشاه أمیر المؤمنین وولي األمر، والمولى، والمرشد والكفیل للھداية والموجِّه 

.للعائلة البشرية علیه السالم

.٢٨٢، ص١وفي كتاب علم الیقین، المجلد .٩٧ص ٤ورد مثل ھذا الحديث في كتاب غوالي اللئالي المجلد  ١٥٤
.٢٦:سورة ص، آية ١٥٥
.٥٠:سورة القصص، آية ١٥٦
.٢ل الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب اتباع الھوى، ح أصو ١٥٧
).الشیخ بصحي الصالح(ـ  ٤٢نھج البالغة، خطبة ـ  ١٥٨
.١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب إتباع الھوى، ح ١٥٩
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تكون جمیعا في قلق واضطراب لئال  بل إن روح النبي صّلى اهللا علیه وآله وسلم وأرواح األئمة علیھم السالم

.تسقط أوراق شجرة النبوة والوالية وتذوي

:قال صّلى اهللا علیه وآله وسلم

.١٦٠»َتناكحوا َتَناسلوا َفإّني ُأَباھي ِبُكُم اُألَمَم َوَلْو ِبالسِّْقِط«

د يلقي به إلى ھّوة ال شك في أنه لو سار اإلنسان في مثل ھذه الطريق المحفوفة المحفوفة بالمخاطر مما ق

الفناء ويجعله موضع عقوق أبیه الحقیقي، أي النبي الكريم صّلى اهللا علیه وآله وسلم، ويبحث عن نمط العظیم 

!.فما أشد تعاسته، وما أكثر المصائب والباليا التي يخبئھا له الغیب.الذي ھو رحمة للعالمین

وسلم، وإذا كنت تحب أمیر المؤمنین علیه السالم وإذا فإذا كنت على صلة برسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله 

.كنت من محبي أوالدھما الطاھرين، فاْسَع لكي تزيل عن قلوبھم المباركة القلق واالضطراب

:لقد جاء في القرآن الكريم في سورة ھود

ن النبي صّلى اهللا علیه وآله وسلم وجاء في الحديث الشريف أ.١٦١... )َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك(...

.١٦٢»َشیََّبْتِني ُسوَرُة ُھود ِلَمَكاِن ھِذِه اآليِة«:قال

ھذا، على الرغم من أن ھذه اآلية قد جاءت في «يقول الشیخ العارف الكامل الشاه آبادي ـ روحي فداه ـ 

سورة ھود بالذكر، والسبب أن اهللا تعالى  إّال أن النبي خّص)َوَمْن َتاَب مََعَك(سورة الشورى أيضا، ولكن من دون 

طلب منه استقامة األمة أيضا، فكان يخشى أن ال يتحقق ذلك الطلب، وإّال فإنه بذاته كان أشّد ما يكون استقامة، 

.»بل لقد كان صّلى اهللا علیه وآله وسلم مثال العدل واالستقامة

اهللا علیه وآله وسلم، وتريد أن تحقق ھدفه، فاعمل على إذًا، يا أخي، إذا كنَت تعرف أنك من أتباع النبي صّلى 

أال ترى أنه إذا كان أحد من أوالدك والمقربین إلیك يعمل القبیح وغیر .أن ال تخجله بقبیح عملك وسوء فعلك

المناسب من األعمال التي تتعارض وشأنك، فكم سیكون ذلك مدعاة لخجلك من الناس وسببًا في طأطأة رأسك 

بد أن تعلم أن رسول اهللا صّلى الل ه علیه وآله وسلم، وعلي علیه السالم، ھما أبوا ھذه األمة بنّص  أمامھم؟ وال

فلو أحضرنا في حضرة رّب العالمین يوم الحساب وأمام نبینا .١٦٣»أنا َوَعِليُّ َأَبوا ھِذِه اُألمَّة«:ما قاله النبي الكريم

من األعمال، فإن ذلك سوف يصعب علیھم ولسوف يشعرون وأئمتنا، ولم يكن في كتاب أعمالنا سوى القبیح 

وھذا ھو الظلم العظیم الذي نكون قد ارتكبناه بحقھم، وإنھا لمصیبة .بالخجل في حضرة اهللا والمالئكة واألنبیاء

كیف !عظمى نبتلى بھا، وال نعلم ما الذي سیفعله اهللا بنا؟ فیا أيھا اإلنسان الظلوم الجھول، يا من تظلم نفسك

كافئ أولیائك الذين بذلوا أموالھم وأرواحھم في سبیل ھدايتك، وتحّملوا أشد المصائب، وأفظع القتل، وأقسى ت

السبي لنسائھم وأطفالھم من أجل إرشادك ونجاتك؟ فبدًال من أن تشكرھم على ما فعلوا وتحفظ لھم أياديھم 

یقظ من نوم الغفلة، واخجل من نفسك، است!البیض نحوك، تقوم بظلمھم ظنا منك أنك إنما تظلم نفسك وحدھا

واتركھم يعانون من الظلم الذي تحّملوه من أعداء الدين من دون أن تضیف على ظالمتھم ظالمة أخرى، ألن الظلم 

!.من المحب أشد ألمًا وأكثر قبحًا

في تعدد ھوى النفس :فصل

المتعلقات، وقد تكون أحیانا من الدقة بحیث ال ُبدَّ أن نعرف أن أھواء النفس متعددة ومتنوعة من حیث المراتب و

أن اإلنسان نفسه يغفل عن مالحظة أنھا من مكائد الشیطان ومن أھواء النفس، ما لم ُيَنّبه على ذلك، ويوقظ من 

إّال أنھا جمیعھا تشترك في كونھا تمنع الحق وتصّد عن طريقه، رغم اختالف مراتبھا ودرجاتھا، فإن أصحاب .غفلته

َأَفَرَأْيَت َمْن (لباطلة من الذين يتخذون اآللھة من الذھب وغیرھم ـ كما يخبر اهللا سبحانه عنھم في قوله األھواء ا

).ولو بالسقط(ال تجد في الحديث ھنا كلمة .١٧ات النكاح ـ حكتاب النكاح ـ الباب األول من أبواب مقدم"مستدرك وسائل الشیعة "١٦٠
َناَكُحوا َتْكُثُروا َفِإِني ُأباھي ِبُكُم األَمُم َيْوَم الِقَیاَمِة َوَلْو ِباْلسقِط ) "٣٢سورة النور ـ آيه (ورد في تفسیر أبو الفتوح الرازي  ".َت

.١١٢سورة ھود، آية  ١٦١
.١٤٠الخامس ـ ص تفسیر مجمع البیان ـ المجلد  ١٦٢
.١١ص  ١٢ـ ح  ٣٦بحار األنوار ـ ج  ١٦٣
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وغیرھا من اآليات الشريفة ـ ينقطعون عن اهللا، بصورة معّینة، وإن أْتَباع األھواء النفسیة وال  ١٦٤)اتََّخَذ ِإَلَھُه َھَواُه

وأخالقھم الفاسدة يحتجبون عنه سبحانه بصورة أخرى، وإن أصحاب أباطیل الشیطانیة في عقائدھم الباطلة 

المعاصي الكبیرة والصغیرة والموبقات والمھلكات كل حسب درجة المعصیة ومرتبتھا يبتعدون عن سبیل الحق 

ق وإن أھل األھواء في الرغبات النفسیة المباحة مع االنشغال واالنھماك فیھا يتخّلفون عن سبیل الح.بصورة ثالثة

وإن أھل المناسك والطاعات الظاھرية الذين يعبدون من أجل عمران اآلخرة وتلبیة الشھوات النفسیة .بصورة رابعة

ومن أجل البلوغ إلى الدرجات العلى أو الخشیة من العذاب األلیم والنجاة من الدركات السفلى يحتجبون عن 

ا، إلظھار قدرتھا والوصول إلى جنة الصفات، الحق وسبیله بصورة خامسة، وإن أصحاب تھذيب النفس وترويضھ

فیفصلون عن الحق ولقائه بشكل آخر، وإن أھل العرفان والسلوك واالنجذاب ومقامات العارفین الذين ال يھمھم 

سوى لقاء الحق والوصول إلى مقام القرب، يحتجبون عن الحق وتجلیاته الخاصة بنوع سابعألن التلّون وآثار وجوده 

.عندھم موجودا الخاص ال يزال

.ثم توجد بعد ھذه المراتب درجات أخرى ال يناسب ذكرھا في ھذا المقام

فإن على أصحاب ھذه المراتب أن يراقبوا بدقة حالھم، وأن يطّھروا أنفسھم من األھواء لئال يتخّلفوا عن طريق 

والّلُه .ا تكن مقاماتھم ومنازلھماهللا وال يظّلوا عن مسالك الحقیقة، حتى تظّل أبواب الرحمة مفتوحة علیھم، مھم

.َوليُّ الِھَداَيِة

في ذم طول األمل :المقام الثاني

:وفیه فصالن

في بیان أن طول األمل ينسي اآلخرة :فصل

اعلم أن المنزل األول من منازل اإلنسانیة ھو منزل الیقظة كما يقوله كبار أھل السلوك في بیانھم لمنازل 

زل كما يقول الشیخ العظیم الشأن الشاه آبادي ـ دام ظله ـ بیوت عشرة، لسنا اآلن بصدد السالكین، ولھذا المن

ولكن ما يجب قوله ھو أن اإلنسان ما لم ينتبه إلى أنه مسافر، وال ُبدَّ من السیر، وأن له ھدف وتجب .تعدادھا

ولكل واحد من ھذه األمور، .ركالحركة نحوه، وأن البلوغ إلى ال مقصد ممكن، لما حصل له العزم واإلرادة للتح

.شرح وبیان لو ذكرناه لطال بنا المقام

ويجب أن نعرف أن من أھم أسباب عدم التیقظ الذي يؤدي إلى نسیان المقصد ونسیان لزوم المسیر، وإلى 

نحو المقصد  إماتة العزم واإلرادة، ھو أن يظن اإلنسان أن في الوقت متسعًا للبدء بالسیر، وأنه إذا لم يبدأ بالتحرك

.الیوم، فسوف يبدأه غدًا، وإذا لم يكن في ھذا الشھر، فسیكون في الشھر المقبل

فإن طول األمل ھذا وامتداد الرجاء، وظن طول البقاء، واألمل في الحیاة والرجاء سعة الوقت، يمنع اإلنسان من 

زوم اتخاذ الصديق وتھیأة الزاد ومن لزوم السیر نحوه ومن ل.التفكیر في المقصد األساسي الذي ھو اآلخرة

للطريق، ويبعث اإلنسان على نسیان اآلخرة ومحو المقصد من فكره ـ وال قّدر اهللا ـ إذا أصیب اإلنسان بنسیان 

للھدف المنشود في رحلة بعیدة وطويلة ومحفوفة بالمخاطر مع ضیق الوقت، وعدم توّفر الُعدَّة والعدد رغم 

لواضح ال يفكر في الزاد والراحلة، ولوازم السفر وعندما يحین وقت السفر يشعر ضرورتھما في السفر، فإنه من ا

.بالتعاسة، ويتعثر ويسقط في أثناء الطريق، ويھلك دون أن يھتدي إلى سبیل

موعظة حول طول األمل:فصل

زاد وراحلة ھو اعلم إذًا، أيھا العزيز، أن أمامك رحلة خطرة ال مناص لك منھا، وأن ما يلزمھا من عّدة وعدد و

إن اإلنسان ال .وھي رحلة لیس لھا موعد معین، فقد يكون الوقت ضیقًا جدًا، فتفوتك الفرصة.العلم والعمل الصالح

إن طول األمل المعشعش عندي وعندك الناجم من حب النفس .يعلم متى يقرع ناقوس الرحیل لالنطالق فورًا

وإذا كانت ھناك .االھتمام بعالم اآلخرة ومن القیام بما يجب علیناومكائد الشیطان الملعون ومغرياته، تمنعنا من 

مخاطر وعوائق في الطريق، فال نسعى إلزالتھا بالتوبة واإلنابة والرجوع إلى طريق اهللا، وال نعمل عل تھیئة زاد 

.٢٣سورة الجاثیة، آية  ١٦٤
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الصالح، والعلم  ومن دون العمل.وراحلة، حتى إذا ما أزف الوعد الم وعود اضطررنا إلى الرحیل دون زاد وال راحلة

حتى لو كنا قد عملنا عمًال صالحًا، .النافع، اللذان تدور علیھما مئونة ذلك العالم، ولم نھیأ ألنفسنا شیئًا منھما

وإذا كنا قد نلنا بعض العلم، فقد كان علمًا بال .فإنه لم يكن خالصًا بل مشوبًا بالغش، ومع آالف من موانع القبول

ولو كان ذلك العلم والعمل .يكون لغوًا وباطًال، وإما أنه من الموانع الكبیرة في طريق اآلخرة نتیجة وھذا العلم إما أْن

فما .صالحین، لكان لھما تأثیر حتمي وواضح فینا نحن الذين صرفنا علیھما سنوات طواًال، ولغّیرا من أخالقنا وحاالتنا

تأثیر معكوس بحیث أصبحت قلوبنا أصلب من الذي حصل حتى كان لعملنا وعلمنا مدة أربعین أو خمسین سنة 

الصخر القاسي؟ ما الذي جنیناه من الصالة التي ھي معراج المؤمنین؟ أين ذلك الخوف وتلك الخشیة المالزمة 

للعلم؟ لو أننا أجبرنا على الرحیل ونحن على ھذه الحال ـ ال سمح اله ـ لكان علینا أن نتحمل الكثیر من الحسرات 

!.ة في الطريق، مما ال يمكن إزالتهوالخسائر العظیم

إذًا، فنسیان اآلخرة من األمور التي يخافھا علینا ولّي اهللا األعظم، اإلمام أمیر المؤمنین علیه السالم، ويخاف 

علینا من الباعث لھذا النسیان وھو طول األمل، ألنه يعرف مدى خطورة ھذه الرحلة، ويعلم ماذا يجري على 

ال يھدأ لحظة واحدة عن التھیؤ وإعداد الزاد والراحلة، عندما ينسى العالم اآلخر، ويستھويه  اإلنسان الذي يجب أن

النوم والغفلة من دون أن يعلم أن ھناك عالما آخر، وأن علیه أن يسیر إلیه 

وماذا سیحصل له وما ھي المشاكل التي يواجھھا؟ .حثیثًا

والنبي الكريم صّلى اهللا علیه وآله وسلم، وھما من أشرف  يحسن بنا أن نفكر قلیًال في سیرة أمیر المؤمنین

إن معرفتھم بطول .خلق اهللا ومن المعصومین عن الخطأ والنسیان والزلل والطغیان، لكي نقارن بین حالنا وحالھم

.السفر ومخاطره قد سلبت الراحة منھم، وأن جھلنا أوجد النسیان والغفلة فینا

ه وسلم قد رّوض نفسه كثیرا في عبادة اهللا، وقام على قدمیه في طاعة اهللا حتى إن نبینا صّلى اهللا علیه وآل

وعبادات علي علیه السالم .١٦٥)طه، َما َأْنَزْلَنا َعَلْیَك اْلُقْرآَن ِلَتْشَقى: (ورمت رجاله، فنزلت اآلية الكريمة تقول له

.وتھّجده وخوفه من الحق المتعال معروف للجمیع

لة كثیرة المخاطر، وإنما ھذا النسیان الموجود فینا لیس إّال من مكائد النفس والشیطان، وما إذًا، اعلم أن الرح

فتیقظ أيھا النائم من ھذا السبات وتّنبه، واعلم أنك مسافر ولك .ھذه اآلمال الطوال أّال من أحابیل إبلیس ومكائده

ا تھیأت للرحیل بالزاد والراحلة لم يصبك فإذ.مقصد، وھو عالم آخر، وأنك راحل عن ھذه الدنیا، شئت أم أبیت

شيء من عناء السفر، وال تصاب بالتعاسة في طريقه، وإّال أصبحت فقیرًا مسكینًا سائرًا نحو شقاء ال سعادة فیه، 

إنھا النار التي ال تنطفئ والضغط الذي ال يخفف، والحزن .وذّله ال عّزة فیھا وفقر ال غناء معه وعذاب ال راحة منه

.ال يتبعه سرور، والندامة التي ال تنتھي أبدًاالذي 

:أنظر أيھا األخ إلى ما يقوله اإلمام في دعاء كمیل وھو يناجي الحق عزَّ وجلَّ

.»َواَألْرُض َوھَذا َما ال َتُقوُم َلُه السََّمَواُت«:إلى أن يقول »َوَأْنَت َتْعَلُم َضْعِفي َعْن َقِلیٍل ِمْن َبَالِء الدُّْنَیا َوُعُقوَباِتَھا«

ترى ما ھذا العذاب الذي ال تطیقه السماوات واألرض، الذي قد أعّد لك؟ أفال تستیقظ وتنتبه، بل تزداد كل يوم 

استغراقًا في النوم والغفلة؟ 

، وعّمال عزرائیل ١٦٦»َفَقْد ُنوِدَي ِفیُكْم ِبالرَِّحیِل«انھض من نومك وأعّد عدتك للسفر، !فیا أيھا القلب الغافل

وال تزال غارقًا في الجھل والغفلة؟ .منھمكون في العمل ويمكن في كل لحظة أن يسوقوك سوقًا إلى العالم اآلخر

.١٦٧»َقْبَل ُحُلوِل اْلَفْوِت اللَُّھمَّ ِإّني َأْسَأُلَك التََّجاِفَي َعْن َداِر الُغُروِر، َواِإلَناَبَة ِإَلى داِر السُُّروِر واالْسِتْعَداَد ِلْلَمْوِت«

الفطرة:الَحديث الَحادي عشَر

ِليِّ بالسند الُمتَِّصِل إلى محّمد بن يعقوب، َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحیى، َعْن َأْحَمِد ْبِن ُمَحمٍَّد، َعن اْبِن َمْحُبوٍب، َعْن َع

:ْبِن ِرئاِب، عن ُزراَرَة قال

.٢ـ  ١:سورة طه، آية ١٦٥
).الشیخ صبحي الصالح(ـ  ٢٠٤نھج البالغة ـ الخطبة ـ  ١٦٦
.مفاتیح الجنان، دعاء لیلة السابع والعشرين من شھر رمضان ١٦٧
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:سألُت أَبا عبد اهللا علیه السالم َعْن َقْوِل اِهللا َعزَّ وَجلَّ

.}ِفْطَرَت اِهللا اّلتي َفَطَر الّناَس َعَلْیھا{

.١٦٨»َفَطَرُھم َجمیعًا على الّتوحید«:قال

:الشرح

ويمكن .»الِخلقة«بالكسر »الِفطرة«:وفي الصحاح.»الخلق«تعني »الفطرة«إن :يقول أھل اللغة والتفسیر

وبھذا المعنى .لق أشبه بشق حجب العدم والغیبكأن الخ»شّق ومّزق«أي »َفَطَر«أن تكو ن الكلمة مأخوذة من 

.الصائم، فكأنه يمزق استمرارية اإلمساك المتصل»إفطار«يكون 

إنما ھذا الحديث الشريف إشارة إلى اآلية المباركة في .على كل حال، البحث اللغوي خارج عن نطاق بحثنا

اللَِّه الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھا َال َتْبِديَل ِلَخْلِق اللَِّه َذِلَك الدِّيُن اْلَقیُِّم َوَلِكنَّ  َفَأِقْم َوْجَھَك ِللدِّيِن َحِنیًفا ِفْطَرَة{:سورة الروم

.١٦٩}َأْكَثَر النَّاِس َال َيْعَلُموَن

فصل في معنى الفطرة

وھم مّتصفون التي فطر الناس علیھا ھو الحال والكیفیة التي خلق الناس »ِفْطَرة اهللا«اعلم أن المقصود من 

والفطرة اإللھیة ـ كما سیتبّین .طینتھم بھا في أصل الخلق»تخّمرت«ولذلك .بھا والتي تعد من لوازم وجودھم

فیما بعد ـ من األلطاف التي خّص اهللا تعالى بھا اإلنسان من بین جمیع المخلوقات، إذ إن الموجودات األخرى غیر 

.ة المذكورة وإما أن لھا حظًا ضئیال منھااإلنسان إّما أنھا ال تملك مثل ھذه الفطر

إّال »بالتوحید«١٧٠، وإن فسرت في ھذا الحديث الشريف وغیره من األحاديث»الفطرة«وھنا ال ُبدَّ من معرفة أن 

أن ھذا ھو من قبیل بیان المصداق، أو التفسیر بأشراف أجزاء الشيء، كأكثر التفاسیر الواردة عن أھل بیت 

م، وفي كل مرة تفسر بمصداق جديد بحسب مقتضى المناسبة، فیحسب الجاھل أن ھناك العصمة علیھم السال

مع أن الدين يشمل »فطرة اهللا«ھو »الدين«والدلیل على أن المقام كذلك ھو أن اآلية الشريفة تعتبر .تعارضًا

.التوحید والمبادئ األخرى

 ١٧٢زرارة»حسنة«وفي .»اإلسالم«ي فسرت الفطرة على أنھا تعن ١٧١عبد اهللا بن سنان»صحیحة«وفي 

»التنّصر«و»التھّود«جاءت في قبال »كلُّ مولوٍد يوَلُد َعَلى الِفْطَرِة«:، وفي الحديث المعروف»بالمعرفة«فسرت 

وعلیه، .»بالمعرفة«كما أن اإلمام الباقر علیه السالم في حسنة زرارة المذكورة فّسرھا  ١٧٣»التمّجس«و

على التوحید، بل إن جمیع المبادئ الحّقة ھي من األمور التي َفَطَر اهللا تعالى اإلنسان لیست مقصورة »فالفطرة«

.علیھا

في تحديد أحكام الفطرة:فصل

ال ُبدَّ أن تعرف بأن ما ھو من أحكام الفطرة ال يمكن أن يختلف فیه اثنان، من ناحیة أنھا من لوازم الوجود وقد 

لجمیع، من الجاھل والمتوحش والمتحضر والمدني والبدوي، مجمعون على فا.تخّمرت في أصل الطبیعة والخلقة

إن اختالف البالد واألھواء .ولیس ثّمة منفذ للعادات والمذاھب والطرق المختلفة للتسّلل إلیھا واإلخالل بھا.ذلك

ام العقلیة، والمأنوسات واآلراء والعادات، التي توجب وتسّبب الخالف واإلختالف في كل شيء، حتى في األحك

وإذا لم .كما أن اختالف اإلدراك واإلفھام قوة وضعفًا ال تؤثر فیھا.لیس لھا مثل ھذا التأثیر أبدًا في األمور الفطرية

:ولذلك تقول اآلية.يكن الشيء بتلك الكیفیة فلیس من أحكام الفطرة ويجب إخراجه من فصیلة األمور الفطرية

.٣الحديث "باب فطرة الخلق على التوحید كتاب اإليمان والكفر،"١٢ص ٢أصول الكافي، ج ١٦٨
٣٠:الروم ١٦٩
 ٥٣الباب  ٣٣١ـ  ٣٢٨التوحید، ص .٥، ١الحديث »كتاب اإليمان والكفر، فطرة الخلق على التوحید«١٣، ١٢ص ٢أصول الكافي، ج ١٧٠

.من سورة الروم ٣٠ذيل اآلية  ٢٦٣ـ  ٢٦١ص  ٣تفسیر البرھان، ج.٨ـ  ٤، ٢، ١األحاديث 
:ما تلك الفطرة؟ قال»فطرة اهللا التي فطر الناس علیھا«سألته عن قول اهللا عز وجل :قال)ع(د اهللا بن سنان عن أبي عبد اهللا عن عب ١٧١

.وفیه المؤمن والكافر»ألست بربكم«:قال.فطرھم اهللا حین أخذ میثاقھم على التوحید.ھي اإلسالم
الحنیفیة من الفطرة التي فطر اهللا :قال»حنفاء اهللا غیر مشركین به«:اهللا عز وجلسألته عن قول :قال)ع(عن زرارة، عن أبي جعفر  ١٧٢

يعني المعرفة بأن .كل مولود يولد على الفطرة) :ص(قال رسول اهللا :قال...فطرھم على المعرفة به، :قال.الناس علیھا ال تبديل لخلق اهللا
.»السموات واألرض لیقولن اهللا ولئن سألتھم من خلق«اهللا عز وجل خالقه كذلك قوله 

الفصل الرابع،  ٣٥ص ١عوالي اللئالي، ج.»كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يھودانه وينصرانه ويمجسانه) : "ص(قال  ١٧٣
.١٨الحديث 
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أي }َال تبديَل ِلَخْلقِِ اهللا{:ويقول تعالى أيضًا.نھا ال تختص بفئة خاصة وال طائفة من الناسأي أ}َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھا{

.ال يغّیره شيء، كما ھو شأن األمور األخرى التي تختلف بتأثیر العادات وغیرھا

العالم  ولكن مما يثیر الدھشة والعجب أنه على الرغم من عدم وجود أي خالف بشأن األمور الفطرية، من أول

إلى آخره، فإن الناس يكادون أن يكونوا غافلین عن أنھم متفقون، ويظنون أنھم مختلفون، ما لم ينبھھم أحد على 

ذلك، وعند ذلك يدركون أنھم كانوا متفقین رغم اختالفھم في الظاھر ـ كما سیتضح ذلك فیما يأتي من البحث إن 

.شاء اهللا ـ

.}َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َيْعَلُموَن{:من اآلية الشريفةوھذا ما تشیر إلیه الجملة األخیرة 

إذ ال يوجد في جمیع األحكام العقلیة .فیتضح مما سبق ذكره أن أحكام الفطرة أكثر بداھة من كل أمر بديھي

ة من وعلى ھذا األساس تكون الفطر.حكم مثلھا في البداھة والوضوح، حیث لم يختلف فیه الناس ولن يختلفوا

فإذا كان التوحید أو سائر .أوضح الضروريات وأبده البديھیات، كما أن لوازمھا أيضًا يجب أن تكون من أوضح الضروريات

َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس {المعارف من أحكام الفطرة أو من لوازمھا، وجب أن يكون من أوضح الضروريات وأجلى البديھیات 

.}َال َيْعَلُموَن

ة إجمالیة في أحكام الفطرةإشار:فصل

.إعلم أن المفسرين، من العامة والخاصة، فّسروا كٌل على طريقته، كیفیة كون الدين أو التوحید من الفطرة

الشاه (ولكننا في ھذه الوريقات ال نجري مجراھم وإنما نستفید في ھذا المقام من آراء الشیخ العارف الكامل 

ولو أن بعضھا قد ورد بصورة اإلشارة والرمز في بعض كتب  ١٧٤المیدانالذي ھو نسیج وحده في ھذا )آبادي

.المحققین من أھل المعارف، وبعضھا اآلخر مما خطر في فكري القاصر

تعالى وتقدس ومنھا الفطرة »أصل وجود المبدأ«إذًا، الُبدَّ أن نعرف أن من أنواع الفطرة اإللھیة ما يكون على 

»المعاد ويوم القیامة«وأخرى على »جماع ذات اهللا المقدسة لجمیع الكماالتاست«وأخرى على »التوحید«على 

وھذه األمور بعضھا من .»وجود المالئكة والروحانیین وإنزال الكتب وإعالن طريق الھداية«و»النبوة«وأخرى على 

قیامة، ھو الدين القیم فاإليمان باهللا تعالى وبمالئكته وكتبه ورسله وبیوم ال.الفطرة، وبعضھا من لوازم الفطرة

ولسوف نشیر إلى بعض منھا مما يتناسب .المحكم والمستقیم والحق على امتداد حیاة المجموعة البشرية

.والحديث الشريف، طالبین التوفیق من الحق تعالى

في بیان أن أصل وجود المبدأ المتعالي جل وعال من األمور الفطرية :المقام األول

أن من األمور الفطرية التي جبلت علیھا سلسلة بني البشر :بیه إلى مقدمة واحدة ھيوھذا يتضح بعد التن

بأكملھا، بحیث أنك لن تجد فردًا واحدًا ف ي كل المجموعة البشرية يخالفھا، ولن تستطیع العادات واألخالق 

فأنت .»التي تعشق الكمال الفطرة«والمذاھب والمسالك وغیرھا ال يمكن أن تبدلھا وال أن تحدث فیھا خلًال، إّنھا 

إن تجولت في جمیع األدوار التي مّر بھا اإلنسان، واستنطقت كل فرد من األفراد، وكل طائفة من الطوائف، وكل 

بل إن ما يحدد .مّلة من الملل، يجد ھذا العشق والحب قد جبل في طینته، فتجد قلبه متوجھًا نحو الكمال

وكل العناء والجھود المضنیة التي يبذلھا كل فرد في مجال عمله  اإلنسان ويدفعه في سكناته وتحركاته،

وتخصصه، إنما ھو نابع من حب الكمال، على الرغم من وجود منتھى الخالف بین الناس فیما يرونه من الكمال؟ 

.وأين يوجد الحبیب ويشاھد المعشوق؟

تخیله في أمر معّین، فیتوجه إلیه، فكٌل يجد معشوقه في شيء، ظانًا أن ذلك ھو الكمال وكعبة اآلمال، فی

إن أھل الدنیا وزخارفھا يحسبون الكمال في الثروة، ويجدون معشوقھم فیھا، .فیتفانى في سبیله تفاني العاشق

فیبذلون من كل وجودھم الجھد والخدمة الخالصة في سبیل تحصیلھا فكل شخص، مھما يكن نوع عمله، ومھما 

وھكذا حال أھل العلوم والصنايع، كٌل .قاده بأن ذلك ھم الكمال يتوجه نحوهيكن موضع حبه وتعشقه، فإنه العت

...يرى الكمال في شيء ويعتقد أنه معشوقه، بینما يرى أھل اآلخرة والذكر والفكر غیر ذلك

.»كتاب اإلنسان والفطرة«٣١ـ ٢٨رشحات البحار، ص ١٧٤
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ولكن ال .فإذا ما تصّوره في شيٍء موجود أو موھوم تعّلقوا به وعشقوه.وعلیه، فجمیعھم يسعون نحو الكمال

أن نعرف أنه على الرغم من ھذا الذي قیل، فإن حب ھؤالء وعشقھم لیس في الحقیقة لھذا الذي ظنوه بأنه  ُبدَّ

إذ لو أن كل واحد منھم رجع إلى فطرته .معشوقھم، وإن ما توّھموه وتخّیلوه ويبحثون عنه لیس ھو كعبة آمالھم

عن ھذا المعشوق إلى غیره إذا وجد الثاني  لوجد أن قلبه في الوقت الذي يظھر العشق لشيٍء ّما فإنه يتحّول

أكمل من األول، ثم إذا عثر على أكمل من الثاني، ترك الثاني وانتقل بحبه إلى األكمل منه، بل أن نیران عشقه 

.لتزداد اشتعاًال حتى ال يعود قلبه يلقى برحاله في أية درجة من الدرجات وال يرضى بأي حد من الحدود

فإذا .ب جمال القدود ونضارة الوجوه، عثرت على ذلك عند من تراھا كذلك، توّجه قلبك نحوھامثًال، إذا كنَت تح

الح لك جماٌل أجمل، ال شك في أنك سوف تتوجه إلى الجمیل األجمل، أو أنك على األقل تطلب االثنین معا، ومع 

عا؟ ولكن الواقع ھو أنك تطلب كیف السبیل إلیھما م:ذلك ال تخمد نار االشتیاق عندك، ولسان حال فطرتك يقول

كل جمیل تراه أجمل، بل قد تزداد اشتیاقا بالتخیل، فقد تتخیل أن ھناك جمیًال أجمل من كل ما تراه بعینك، في 

وقد تعشق .أنا بین الجمع وقلبي في مكان آخر:مكان ما، فیحلق قلبك طائرًا إلى بلد الحبیب، ولسان حالك يقول

أوصاف الجنة وما فیھا من الوجوه الساحرة ـ حتى وإن لم تكن تؤمن بالجنة ال سمح فأنت إن سمعت ب.ما تتمنى

!.لیت ھذه الجنة موجودة ولیتھن ُكنَّ من نصیبي:اهللا ـ قالت فطرتك

فھم إذا .وھكذا الذين يرون الكمال في السلطان والنفوذ واتساع الملك، يّتجه حبھم واشتیاقھم إلى ذلك

ة واحدة، توّجھت أنظارھم إلى دولة أخرى، فإذا دخلت تلك الدولة أيضًا تحت بسطوا سلطانھم على دول

فھم كلما استولوا على قطر، اتجه حبھم إلى االستیالء على أقطار .سیطرتھم، تطلعت أعینھم إلى أكثر من ذلك

ط سلطتھم على أخرى، بل تزداد نار تطلعاتھم لھیبًا، وإذا بسطوا سلطانھم على األرض كلھا، وتخیلوا إمكان بس

.الكواكب األخرى، تمّنت قلوبھم لو كان باإلمكان أن يطیروا إلى تلك العوالم كي يخضعوھا لسیطرتھم

وقس على ذلك أصحاب الصناعات ورجال العلم، وغیرھم، وكل أفراد الجنس البشري، مھما تكن مھنتھم 

حلة أكمل من سابقتھا، ولھذا يشتّد شوقھم وِحَرفھم، فھم كلما تقدموا فیھا مرحلة متقدمة، ورغبوا في بلوغ مر

.وتطّلعھم

إذًا، فنور الفطرة قد ھدانا إلى أن نعرف أن قلوب جمیع أ بناء البشر، من أھالي أقصى المعمورة وسكان البوادي 

وجه والغابات إلى شعوب الدول المتحضرة في العالم، ابتداًء بالطبیعیین والماديین وانتھاء بأھل الملل والِنحل، تت

قلوبھم بالفطرة إلى الكمال الذي ال نقص فیه، فیعشقون الكمال الذي ال عیب فیه وال كمال بعده، والعلم الذي ال 

ھو معشوق »الكمال المطلق«جھل فیه، والقدرة التي ال تعجز عن شيء، والحیاة التي ال موت فیھا، أي أن 

إننا نعشق الكمال المطلق، :ان فصیح واحد وبقلب واحدإن جمیع الكائنات والعائلة البشرية، يقولون بلس.الجمیع

فھل ھناك في جمیع سلسلة .إننا نحب الجمال والجالل المطلق، إننا نطلب القدرة المطلقة، والعلم المطلق

الكائنات، أو في عالم التصور والخیال، وفي كل التجويزات العقلیة واالعتبارية، كائن مطلق الكمال ومطلق الجمال، 

اهللا تقدست أسماؤه، مبدأ العالم جّلت عظمته؟ وھل الجمیل على اإلطالق الذي ال نقص فیه إّال ذلك سوى 

.المحبوب المطلق؟

بل أيتھا الفراشات الھائمة حول شمعة .فیا أيھا الھائمون في وادي الحسرات والضائعون في صحاري الضالالت

عیوب والدائم األزلي، عودوا قلیًال إلى كتاب الفطرة جمال الجمیل المطلق، ويا عّشاق الحبیب الخالي من ال

ِإنِّي َوجَّْھُت َوْجِھي ِللَِّذي َفَطَر السََّماَواِت {:وتصفحوا كتاب ذاتكم لتروا أن قلم قدرة الفطرة اإللھیة قد كتب فیه

محبوب المطلق؟ وھل ھي فطرة التوجه نحو ال»فطر اهللا التي فطر الناس علیھا«فھل أن ).٧٩/األنعام(}َواَألْرَض

ھي فطرة المعرفة؟ فإلى متى توجه ھذه الفطرة التي وھبك اهللا »ال تبديَل ِلخلقِِ اهللا«أن الفطرة التي ال تتبدل 

إياھا نحو الخیاالت الباطلة، نحو ھذا وذاك من المخلوقات هللا؟ إذا كان محبوبك ھو ھذا الجمال الناقص والكماالت 

.إلیھا يبقى اشتیاقك ملتھبًا ال يخمد، بل يزداد ويشتد؟المحدودة، فلماذا عندما تصل 
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تیّقظ من نوم الغفلة واستبشر فرحًا بأن لك محبوبًا ال يزول، ومعشوقًا ال نقص فیه، ومطلوبًا من دون عیب، وأن 

ّلیُتْم ِبَحْبٍل لو ُد«، وأن محبوبك ذو إحاطة واسعة ١٧٥}اهللا ُنوُر السمواِت واألرض{لك مقصودًا يكون نور طلعته ھو النور

إذن يستوجب )).د ل و(مادة .راجع كتاب معجم األحاديث النبوية(١٧٦»ِإلى األرضین السُّفلى َلِھَبْطُتْم على اهللا

عشقك الحقیقي معشوقًا حقیقیًا، وال يمكن أن يكون شیئًا متوھمًا متخیًال، إذ أن كل موھوم ناقص، والفطرة إّنما 

حقیقي والعشق الحقیقي ال يكون من دون معشوق، وال يكون غیر اهللا الكامل، فالعاشق ال.تتوجه إلى الكمال

وقد سبق أن عرفنا أن أحكام .فالزم تعشق الكمال المطلق وجود الكمال المطلق.معشوقًا تتجه إلیه الفطرة

).١٠/إبراھیم(}ِضَأِفي اللَِّه َشكٌّ َفاِطِر السََّماَواِت َواَألْر{الفطرة ولوازمھا أوضح من جمیع البديھیات 

في بیان أن توحید الحق المتعالي وصفاته األخرى فطرية:المقام الثاني

في بیان أن توحید الحق ـ تعالى شأنه ـ واستجماع ذاته لكل الكماالت من األمور الفطرية، وباالنتباه إلى ما جاء 

.ھنا أيضًا في المقام األول يتضح ذلك أيضًا إّال أننا سنبرھن على ذلك ببیان آخر

ھو النفور من النقص، ولذلك فإن اإلنسان ينفر من كل »َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھا«اعلم أن من األمور الفطرية التي 

فالفطرة ال بد وأن .إذًا، فالفطرة تنفر من النقص والعیب كما أنھا تنجذب إلى الكمال.ناقص، قد وجد فیه نقصًا وعیبًا

وكل .ألن كل كثیر ومركب ناقص، وال تكون الكثرة دون محدودية مع أن المحدودية نقصتتوجه إلى الواحد األحد، 

»فطرة حب الكمال«:إذًا، أمكن من ھاتین الفطرتین.ناقص مرغوب عنه من جانب الفطرة ولیس بمرغوب فیه

لمقدسة من كل نقص، بل إن استجماع اهللا لجمیع الكماالت، وخلو ذاته ا.إثبات التوحید»فطرة النفور من النقص«و

الشیخ (وسورة التوحید المباركة التي تبّین نسب الحق المتعالي، وبحسب رأي شیخنا .قد ثبت بالفطرة أيضًا

إن الھوية المطلقة، التي تتوجه إلیھا الفطرة، والتي أشیر إلیھا في  ١٧٧)روحي فداه) (محمد علي الشاه آبادي

إذ لّما كانت .اركة، تعد برھانًا على الصفات السّت المذكورة بعد ذلكالمب»ھو«صدر سورة التوحید المباركة بكلمة 

ذات اهللا المقدسة ھوية مطلقة، والھوية المطلقة يجب أن تكون كاملة مطلقة، وإّال لكانت محدودة، ولم تكن 

كون وفي الوقت الذي يكون مستجمعًا لجمیع الكماالت ي.»اُهللا«مطلقة، فھو مستجمع لجمیع الكماالت، فھو 

والزم األحدية ھو الواحدية ولما كانت الھوية المطلقة »أحد«بسیطًا، وإّال فالھوية ال تكون مطلقة، إذًا فھو 

المستجمعة لجمیع الكماالت منزھة عن جمیع النقائص، التي تعود بأجمعھا إلى الماھیة، إذًا فتلك الذات 

طلقة، فلن يتولد منھا شيء وال ينفصل عنھا شيء، ولما كانت الھوية م.ولیست جوفاء»الصََّمْد«المقدسة ھي 

وإنما ھو مبدأ كل شيء ومرجع جمیع الموجودات، بدون االنفصال الذي ]َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد[وال ينفصل ھو عن يء 

ة إذًا فالسور.إذ ال يمكن تصور التكرار في الكمال الصرف.والھوية المطلقة أيضًا لیس لھا كفو.يوجب النقصان

.من أحكام الفطرة ولبیان نسب الحق المتعال)اِإلخالص(المباركة 

المقام الثالث في بیان أن المعاد فطريإن 

وھذا أيضًا، مثل المقامین .أو يوم القیامة من األمور الفطرية المجبولة علیھا طینة البشر»المعاد«إن 

.ة، ونحن ھنا نشیر إلى بعض منھاالسابقین، يمكن البرھنة علیه بطرق كثیرة وأمور فطرية عديد

فلو أنك في كل .اعلم إن من الفطريات اإللھیة التي ُفِطرت علیھا العائلة البشرية كافة ھي فطرة حب الراحة

والتدين والعناد رجعت إلى ھذا اإلنسان، الجاھل والعالم، والوضیع والشريف، والمدني .أدوار التمدن والتوحش

كل ھذا التعلق المتنوع واألھواء الشتى، وما الغاية من تحمل ك ل ھذه المشقات ِلَم «:والبدوي، وسألته

بأن كل ما :فإنھم جمیعًا وبكلمة واحدة وبلسان الفطرة الصريح يجیبون قائلین»والصعوبات والمعاناة في الحیاة؟

.راحة المطلقة الخالیة من العناءيتوخونه إنما ھو لراحتھم، والغاية النھائیة والمرام األخیر وأقصى ما يتمنونه ھو ال

فلما كانت ھذه الراحة التي ال تمازجھا مشقة والتي ال يشوبھا ألم ونقمة ھي معشوقة الجمیع، وكانت ھذه 

المعشوقة المفقودة لدى كل إنسان مقصورة في شيء، لذلك فھو عندما يحب شیئًا يتصور محبوبه فیه، مع أن 

.٣٥:النور ١٧٥
.٥الفصل  ٣ل، الباب المقصد األو ٥٤ص ١علم الیقین، ج ١٧٦
)٣أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب فطرة الخـلق على التوحید، ح (١٧٧
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إذ لیس من الممكن أن تعثر على راحة غیر .ا في كل أرجاء العالم وزواياهمثل ھذه الراحة المطلقة ال وجود لھ

إن العذاب .إن جمیع ِنعم ھذا العالم يصاحبھا العناء والعذاب المضني، وما من لذة إّال وفیھا ألم.مشوبة باأللم

.والتعب واأللم والحزن والھم والغم تمأل أرجاء األرض

د فردًا واحدًا يتساوى عذابه وراحته، ونعمته توازي تعبه ونقمته ونصبه، وعلى امتداد حیاة اإلنسان لن تج

إن .وبناًء على ذلك فإن معشوق اإلنسان ال يوجد في ھذا العالم الدنیوي.ناھیك عن الراحة الخالصة المطلقة

.العشق الفطري الذي جبل علیه أبناء البشر ال يكون من دون معشوق موجود فعال

من أن يكون ھناك في دار التحقق وعالم الوجود عالم ال تشوب راحته شائبة من ألم وعذاب وتعب، إذًا، ال ُبدَّ 

دار «ذلك العالم ھو .راحة مطلقة ال يخالطھا شيء من العناء والشقاق، سرور دائم خالص ال يعتوره حزن وال ھّم

.عالم كرم ذات اهللا المقدسة»نعیم اهللا

ولما كانت مواد ھذا العالم .لحرية ونفوذ اإلرادة الموجودة في فطرة كل إنسانوھو عالم يمكن إثباته بفطرة ا

وما به من العسر والضیق مما يستعصي على حرية اإلنسان وإرادته، فال ُبدَّ إذًا، أن يكون ھناك عالم آخر تكون 

العالم فّعاًال لما يشاء  لإلرادة فیه كلمة نافذة، وال تستعصي مواده على إرادة اإلنسان، ويكون اإلنسان في ذلك

.والحاكم بما يريد، حسبما تقتضیه الفطرة

إذًا، يعتبر العشق للراحة والعشق للحرّية ھما الجانبان المودعان لدى اإلنسان، بموجب فطرة اهللا التي ال 

.تتبدل، فیحلق بھما في عالم الملكوت األعلى متقربًا إلى اهللا

ھذه األوراق؛ وفیھا فطرات أخرى إلثبات المعارف الحّقه، مثل إثبات النبوة، وفي المقام مواضیع أخرى ال تسعھا 

ولكننا .بل بفطرة واحدة من ھذه الفطر المذكورة يمكن إثبات جمیع المعارف.وبعثة الرسل، وإنزال الكتب السماوية

.نكتفي بھذا القدر لئال نخرج عن الموضوع ولكیال نشرح ما ال يناسب مع الحديث الشريف

.إلى ھنا عرفنا أن العالم بالمبدأ، والكماالت، ووحدتھا، والمعاد، وعالم اآلخرة كلھا من األمور الفطرية

.والحمد هللا

التفكر:الحديث الثاني عشَر

بسندي المتَّصل إلى محّمد بن يعقوب ـ رضوان اهللا علیه ـ عن علّي بن إبراھیم، عن أبیه، عن النَّوفلي، عن 

:عبد اهللا علیه السالم قال السكوني، عن أبي

:كان أمیر المؤمنین علیه الّسالم يقول«

.١٧٨»َنبَّْه َبالَتَفكُِّر َقْلَبَك َوجاِف َعِن اللَّْیِل َجْنَبَك َواتَِّق اَهللا َربََّك

:الشرح

ھذا يعني أن اِإلمام و.من حیث الداللة، ألنه يفید االستمرار والدوام»َيُقوُل«أو »َقاَل«يختلف عن »َكاَن َيُقوُل«

.وكال المعنیین مناسب ھنا.ھو اإلخراج من الغفلة واِإليقاظ من النوم»َوالتَّْنِبیُه«.علیه السالم كان يكرر ھذا الكالم

والنوم والیقظة، .فالقلوب قبل التفكر غافلة، وقبل اإليقاظ نائمة، والتنبیه يخرجھا من الغفلة، ويوقظھا من النوم

فقد تكون العین الظاھرة يقظة وجانب الُملك .نة، لكل من ُملك الجسد وملكوت النفس، مختلفانوالغفلة والفط

واعیًا، ولكن عین الباطن والبصیرة تغط في نوم والبصیرة تغّط في نوم ثقیل، وجانب ملكوت النفس في غفلة ومن 

.دون وعي

فھو أعمَّ من التفكر الذي .صول إلى النتائج المجھولةإعمال الف كر، وھو ترتیب األمور المعلومة للو»التََّفكُُّر«و

ِإعَلْم َأنَّ الّتفكَر َتَلمُُّس الَبصیَرِة ِالْسِتْدراِك «:يعرفه بقوله ١٧٩ألن الخواجه األنصاري.يعّد من مقامات السالكین

ن المراد بالتفكر في ومعلوم أن مطلوبات القلب ھي المعارف، ولھذا فإ).٥٧، ص ١ج »منازل السائرين«(»الُبْغَیِة

.ھذا الحديث الشريف ھو المعنى الخاص الذي يعود إلى القلوب وحیاتھا

)١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب التفكر، ح (١٧٨
دي الشیخ أبي الحسن الخرقاني حیث خلفه بعد من المحدثین والعرفاء الكبار ومن مري)٤٨١ـ٣٩٦(الخواجة عبد اهللا األنصاري الھروي  ١٧٩

).فارسي(رسالة دل وجان ,زاد العارفین,من مصنافته منازل السائرين,موته
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فإذا ُعّرف عند األطباء وعامة الناس، كان المراد منه تلك القطعة من اللحم :وللقلب تعريفات واصطالحات كثیرة

ذلك تتولد الروح الحیوانیة التي ھي الصنوبرية الشكل التي بانقباضھا وانبساطھا يجري الدم في الشرايین، ومن 

.بخار لطیف

وله عند أصحاب العرفان مقامات ومراتب، يكون التعمق في .وعند الحكماء يطلق على بعض مقامات النفس

.بیان ھذه المصطلحات خارجًا عن قصدنا

من المعاني  في المواضیع المختلفة على كل واحد)القلب(وفي القرآن الكريم واألحاديث الشريفة يطلق 

...{وھو بمعناه المتداول بین األطباء، ).١٠/األحزاب(}َوَبَلَغْت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر{المتداول بین العامة والخاصة، مثل 

.ة الحكماءوھو المعنى المتداول على ألسن)١٧٩/األعراف(}َلُھْم ُقُلوٌب َال َيْفَقُھوَن ِبَھا َوَلُھْم َأْعُیٌن َال ُيْبِصُروَن ِبَھا

وما .وھو االصطالح الجاري عند العرفاء).٣٧ق(}ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُھَو َشِھیٌد{

أما القلب في اصطالح العرفاء، فال عالقة له .جاء في الحديث الشريف بشأن التفكر ھو المتداول عند الحكماء

.وخصوصًا في بعض مراتبه، كما يعرف ذلك أھل اإلصالحبالتفكر، 

جافاه عنه، فتجافى جنبه عن «و»الُبعد«، الجفاء بمعنى »جاِف َعِن اللَّْیِل َجْنَبَك«:وقول اإلمام علیه السالم

شًا ونسبة المجافاة إلى اللیل من اإلسناد إلى المجاز، أو من جعل اللیل فرا.كما في الصحاح»نبا«أي »الفراش

ادعاًء، أو أن الكلمة استعملت في معناھا الحقیقي وأن اإلسناد يكون حقیقیًا ولكن الفرق في اإلرادة الجدية 

واالستعمالیة، كما احتملوه في مطلق المجازات، وحسبما أسھب في شرحه الشیخ الفقیه واألصولي واألديب 

ن، فتلك كناية عن النھوض عن فراش النوم في ومھما يك.١٨٠»جلّیة الحال«في )الشیخ رضا األصفھاني(المتبحر 

ولكننا سوف نبّین ضمن فصول ...وبعد ذلك سوف يتم بیان التقوى ومراتبھا، إن شاء اهللا.اللیل من أجل العبادة

:عديدة مناسبات الحديث الشريف فیما يلي

في بیان فضیلة التفكر :فصل

واب المعارف وخزائن الكماالت والعلوم، وھو مقّدمة الزمة فالتفكر ھو مفتاح أب.اعلم أن للتفكر فضائل كثیرة

وحتمیة للسلوك اإلنساني، وله في القرآن الكريم واألحاديث الشريفة تعظیم بلیغ وتمجید كامل، كما أن تاركه 

َفّكِر ِفي اهللا أْفَضُل اْلِعَباَدِة إدماُن التَّ«:الشريف عن اإلمام الصادق علیھالسالم)الكافي(وقد جاء في .معّیر ومذموم

.»َتَفكَُّر َساَعٍة َخْیٌر ِمْن ِقیاِم َلْیَلٍة«:وفي حديث آخر.ويرد ذكر لھذا الحديث فیما بعد.١٨١»َوِفي ُقْدَرِتِه

وفي حديث .»ِإنَّ َتَفكَُّر َساَعٍة َخْیٌر ِمْن ِعَباَدِة َسَنٍة«:وفي حديث عن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وأله وسلم

، وعن بعض علماء الفقه ١٨٢»َسْبِعیَن َسَنٍة«:، وفي رواية»َتَفكَُّر َساَعٍة َخْیٌر ِمْن ِعَباَدِة ِستِّیَن َسَنٍة ِإنَّ«:غیره

.وعلى كل حال، إن للتفكر درجات ومراتب، ولكل مرتبة نتیجة أو نتائج، وسوف نتناول بعضھا»َأْلَف َسَنٍة«:والحديث

ونتیجة ذلك ھو العلم بوجوده وبأنواع تجلیاته، .سمائه وصفاته وكماالتهھو التفكر في الحق تعالى، وأ:األول

وھذا أفضل مراتب التفكر، وأع لى مراتب العلوم، وأتقن مراتب .التي منھا األعیان الواقعیة والمظاھر الخارجیة

م به وبالمسبَّبات إذ أن االنتباه إلى ذات العلة، والتفكر في السبب المطلق، يدفع باإلنسان إلى العل.البرھان

فالصّديقون .»برھان الصديقین«:وھذا ھو رسم تجلیات قلوب الصّديقین، ولذلك سمي باسم.والمعلومات

وما تسمیة ھذا .بمشاھدة الذات يشھدون األسماء والصفات، وفي مرآة األسماء، يشھدون األعیان والمظاھر

صّديق إذا أراد أن يظھر مشاھداته في صورة برھان، وأن إّال ألن ال»برھان الصّديقین«القسم من البرھان باسم 

وال يعني ھذا االسم أن كل من استدل بھذا البرھان .يضع ما وجده ذوقًا وشھودًا في قالب األلفاظ، لكان ھكذا

على ذات اهللا وتجلیاته كان من الصديقین، وال أن معارف الصّديقین ھي من نسخ البراھین، فإن لھم براھین خاصة 

فما .یھات أن تكون علومھم من جنس التفكر، أو أن تكون ثّمة مشابھة بین مشاھداتھم وبین البرھان ومقّدماتهوھ

وإذا ما خرج .دام القلب في حجاب البرھان، وخطوته ھي خطوة لتفكر، ال يكون قد وصل إلى أول مراتب الصّديقین

.»الحقیقة والمجاز«بحث  ٣٠ص ١ج»قده«للمزيد من اإلطالع يمكن الرجوع إلى كتاب تھذيب األصول تقريرات األصول لإلمام الخمیني  ١٨٠
)٣ثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب التفكر، ح أصول الكافي، المجلد ال(١٨١
.٢٠٧ص,أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقیقة ١٨٢



٨٥

يفوز في آخر األمر ومنتھى السلوك بمشاھدة جمال  من حجاب العلم والبرھان السمیك، فال عالقة له بالتفكر، بل

الجمیل المطلق، من دون واسطة البرھان، وحتى من دون واسطة أي كائن، ويذوق اللذة الدائمة السرمدية، 

ويتحرر من الدنیا وما فیھا، ويبقى في الفناء التام تحت قباب الكبرياء، وال يبقى منه اسم وال رسم ويصبح مجھوًال 

ّال إذا شملته العناية اإللھیة وأرجعته إلى مملكته وممالك الوجود على قدر سعة وجود عینه الثابتة، ويتم مطلقًا، إ

له في ھذا الرجوع كشف سبحات الجمال والجالل، ويشھد في مرآة الذات األسماء والصفات، ومنھا يفوز 

مظاھر والرجوع إلى الظاھر، على بمشاھدة عینه الثابتة وكل ما ھو تحت ظل حمايته، وتتكشف كیفیة سلوك ال

إذ في ھذا المقام يظھر اختالف مقامات األنبیاء والرسل، وتنكشف لھم في ھذا .قلبه، ثم يتشرف برداء النبوة

إن اإلسھاب في المقال بھذا الشأن ال .المق ام سعة دائرة الرسالة أو ضیقھا والمبعوث منه والمبعوث إلیه

.ننا تغاضینا عن برھان الصّديقین أيضًا ألن له مقدمات يطول شرحھا ھنايتناسب مع ھذه األوراق، حتى أ

تتمیم في بیان التفكر الممنوع والمرغوب في ذات الحق 

قد يحمل الجاھل على الظّن بأن التفكر في ذات »التفكر في الذات واألسماء والصفات«:الُبدَّ أن نعرف أن قولنا

يعلم أن التفكر الممنوع ھو التفكر في اكتناه الذات وكیفیتھا، حسب ما اهللا ممنوع بحسب الروايات، دون أن 

المحجة » «تفكروا في خلق اهللا وال تتفكروا في اهللا فإنكم لن تقدروا قدره«(يستفاد من األحاديث الشريفة 

ان وھذ.وقد ُيمنع غیر المؤھل، من النظر في بعض المعارف ذات المقدمات الدقیقة).١٩٣ص  ٨ج »البیضاء

إّال أن استحالة اكتناه الذات اإللھیة مبرھنة في كتبھم، ومنع التفكر فیھا .المقامان يتفق بشأنھما الحكماء أيضًا

.مسّلم به عند الجمیع

أما شرائط الدخول في ھذه العلوم، ومنع تعلیم غیر المؤھل، فمذكورة في كتبھم، ووصاياھم في خصوص 

الشیخ «ھم أو أواخرھا، كما فعل إماما الفن وفیلسوفا اإلسالم العظیمان، شرائط الدخول ومسطورة في أوائل كتب

صدر «و. )الحیدري طھران.ط ٤١٩، ص ٣اإلشارات والتنبیھات ج (»اإلشارات«في آخر  ١٨٣»ابن سینا

حیث أوردا وصاياھما ))دار المعارف اإلسالمیة(١٠، ص ١األسفار األربعة ج (»األسفار«في آول  ١٨٤»المتألھین

أما النظر في ذات اهللا لغرض إثبات وجوده وتوحیده وتنزيھه ).الكتابین المذكورين) (فراجع(البلیغة في ذلك ]٢٢٥[

والقرآن الكريم واألحاديث الشريفة مشحونة .وتقديسه، فھو الغاية من إرسال األنبیاء والمقصد آلمال العرفاء

الشیخ الصدوق، »توحید«و»الكافي«ب األخبار المعتبرة، مثل وكت.باألخبار حول العلم بذات اهللا وكماالته وأسمائه

والفرق بین المأثورات عن األنبیاء وكتب ا لحكماء إنما ھو في .تتعمق في إثبات ذات اهللا وأسمائه وصفاته

جاز االصطالحات واِإليجاز والتفصیل فقط، مثلما أن الفرق بین الفقه واألخبار الخاصة بالفقه ھو االصطالحات واإلي

.والتفصیل أيضًا، ال في المعنى

لكن المصیبة في أن ھناك بعض الجھالء في لباس أھل العلم الغیر عارفین بالكتاب والسنَّة والجاھلین بھما، 

ظھروا في القرون األخیرة، من دون أية رؤية صحیحة أو اعتماد على معیار صحیح أو معرفة بالكتاب والسنة، وجعلوا 

على بطالن العلم بالمبدأ والمعاد، ولكي يروجوا بضاعتھم حّرموا النظر في المعارف التي ھي جھلھم وحده دلیًال 

غاية ما يقصده األنبیاء واألولیاء سالم اهللا علیھم، والتي امتأل بھا كتاب اهللا وأخبار أھل البیت علیھم السالم وراحوا 

اد اهللا عن العلم بالمبدأ والمعاد، وكانوا سببًا في يرمون أھل المعرفة بكل شتیمة واتھام، وسّببوا انحراف قلوب عب

,ونقد النصوص في شرح الفصوص»كتاب التوحید باب النھي عن الكالم في الكیفیة«٢٥١ص ١صدر المتألھین ج,شرح أصول الكافي  ١٨٣
.٢٧,٢٨ص,الجامي
من كبار »مال صدرا«والمعروف ب ـ صدرا أو »صدر المتألھین«و»صدر الدين«الملقب ب ـ )١٠٥٠ـ٩٧٩(محمد بن إبراھیم الشیرازي  ١٨٤

بعد وفاته طغى مذھبه الفلسفي على ,وصاحب اآلراء البديعة في الفلسفة»الحكمة المتعالیة«الحكماء والفالسفة اإلسالمیین ومؤسس 
ومن ,أن أكثر الحكماء والفالسفة االسالمین من بعده ھم من أنصار مذھبه في الفلسفة بقیة المذاھب الفلسفیة آنذاك ويمكن القول وبجرأة

تفسیر القرآن الكريم شرح أصول ,االسفار األربعة والتي تضم قسطًا كبیرًا من آراءه ونظرياته الفلسفیة ومن مصنافته األخرى:ابرز آثاره ومؤلفاته
.حاشیة على الشفاء,أسرار اآليات,شواھد الربوبیةال,مفاتیخ الغیب ,المبدأ والمعاد,الكافي



٨٦

ِلَم كل ھذا التكفیر والتفسیق؟ لتشبث ال مجیب :ولو سأل سائل.تفريق الكلمة وتشتیت شمل المسلمین

:إن ھذا الجاھل المسكین مخطئ وجاھل من جھتین.١٨٥»ال َتَتَفّكُروا في ذاِت اِهللا«:بالحديث القائل

حكماء يقومون بالتفكر في ذات اهللا، مع أنھم يرون أن التفكر في ذات اهللا واكتناھھا ممتنع، أنه ظن أن ال:األولى

.وھذا من المسائل المبرھن علیھا في ھذا العلم

إننا .إنه لم يفھم معنى الحديث، فظن أنه ال يجوز التفّوه بأي شيٍء عن ذات اهللا المقدسة مطلقًا:والثانیة

بینھا وبین ما في نظرنا القاصر، ونجعل اإلنصاف ھو الحكم، على الرغم من أن ھذا  سنذكر بعض األحاديث ونجمع

.عن موضوعنا، ولكن لعل فیه بعض الضرورة لرفع الشبھة وإبطال الباطل]٢٢٦[يخرج قلیًال 

ُموا ِفي اِهللا َفِإَن َتَكلَُّموا في َخْلِق اِهللا َوال َتَتَكلَّ«:قال أبو جعفر علیه السالم:الكافي بإسناده عن أبي بصیر

.١٨٦»الَكالَم في اِهللا ال َيْزداُد صاِحَبُه إّال َتَحیُّرًا

وإّال فإن الكالم .يدل ھذا الحديث بذاته على أن المراد ھو التكلم في اكتناه ذات اهللا وكیفیته ومحاولة تعلیله

ل النھي موّجه إلى الذين يكون التكلم ولع.في إثبات ذاته تعالى وسائر كماالته وتوحیده وتنزيھه ال يوجب التحّیر

وقد احتمل المرحوم المحّدث المجلسي رحمه اهللا ھذين االحتمالین، اللذين .حتى في ھذه األمور موجبًا لحیرتھم

.قربناھما، من دون تعلیق، ولكن قّوى االحتمال األول

وھناك روايات أخرى بھذا  ١٨٧»ُموا في ذاِت اِهللاَتَكلَُّموا ِفي ُكلِّ َشيٍء َوال َتَتَكلَّ«:وفي رواية أخرى عن حريز

.المضمون أو قريبة منه، مما ال نجد ضرورة لذكرھا

ِإيَّاُكْم َوالتََّفكَُّر ِفي اِهللا َوَلِكْن ِإذا َأَرْدُتْم َأْن «:علیه السالم قال)محمد الباقر(عن أبي جعفر »الكافي«وفي 

.١٨٨»لى َعظیِم َخْلِقِهَتْنُظروا إلى َعَظَمِتِه، َفْاْنُظُروا ِإ

إذا أردتم أن تنظروا إلى «:الظاھر أن ھذا الحديث أيضًا يشیر إلى التفكر في كنه ذات اهللا، ألنه يقول في نھايته

ويكون ھذا على .أي استدلوا من عظمة المخلوق على عظمة الخالق عزَّ وجلَّ.»عظمته فانظروا إلى عظیم خلقه

.اس الذين يمر طريق معرفتھم من خالل المخلوقسبیل المثال لمختلف طبقات الن

.ھذه األحاديث وأمثالھا التي تنھى عن التكلم في ذات اهللا والتفكر فیه ھي نفسھا دلیل على ما نقصده

.في باب التفكر»الكافي«والحديث الذي يوضح ھذا األمر ھو الحديث الشريف في 

وفي .١٨٩»َأْفَضُل الِعَباَدِة إْدَماُن التََّفكُِّر ِفي اِهللا َوِفي قدَرِتِه«:الصادق علیه السالم قال)جعفر(عن أبي عبد اهللا 

:»الكافي«حديث آخر في 

إنَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ َعِلَم َأنَُّه َيُكوُن ِفي آخِر الزََّماِن «:عن التوحید، فقال)علیھما السالم(سئل علي بن الحسین 

}َوُھو َعلیٌم ِبذاِت الصُّدوِر{:، واآلياِت ِمْن ُسورَة الَحديِد ِإلى َقْوِلِه]ُقْل ُھَو اُهللا َأَحٌد{عالى أْقواٌم متعمقون َفَأْنَزَل اُهللا ت

.١٩٠»َفَمْن راَم َوراَء ذلك َفَقْد َھَلَك

نزلت ]إلى اهللا [إذًا، يتضح أن ھذه اآليات التي تشیر إلى التوحید، وتنزيه اهللا، والبعث، ورجوع الكائنات 

.مقین وأھل التفكیر العمیقللمتع

فھل مع كل ھذا يمكن القول إن التفكر في ذات اهللا حرام؟ أي حكیم أو عارف جاء بمعارف أكثر مما جاء في أول 

ھل .}َسبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض{:؟ إن منتھى معرفتھم ھو الوصول إلى قوله تعالى)سورة الحديد(

ُھَو اَألوَُّل َواآلِخُر َوالظَّاِھُر َواْلَباِطُن {:في وصف اهللا تعالى وتجّلى ذاته المقدسة من اآلية الشريفة ھناك أفضل بیانًا

).٣الحديد(}َوُھَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم

باب النھي عن الكالم ,كتاب التوحید «٩٣ص ١أصول الكافي ج.ونقل ھذا المفھوم بعبارات مختلفة ٤٢١ص ٤تفسیر القرآن الكريم ج ١٨٥
.١٩٣,٢١٠ص ٨ح,المحجة البیضاء,٤٥٧ـ  ٤٥٤ص,توحید الصدوق,٧الحديث »في الكیفیة

)١في، المجلد األول، كتاب التوحید، باب النھي عن الكل ام في الكیفیة، حأصول الكا(١٨٦
أصول الكافي، المجلد األول، كتاب ). (٧وح  ١أصول الكافي، المجلد األول، كتاب التوحید، باب النھي عن الكالم في الكیفیة، ح (١٨٧

).٧وح  ١التوحید، باب النھي عن الكالم في الكیفیة، ح 
)٧و ح ١المجلد األول، كتاب التوحید، باب النھي عن الكالم في الكیفیة، ح  أصول الكافي،(١٨٨
)٣أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب التفكر، ح(١٨٩
)٣أصول الكافي، المجلد األول، كتاب التوحید، باب النسبة، ح (١٩٠
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.أقسم بحیاة الحبیب أنه لو لم تكن لبیان حقّیة كتاب اهللا الكريم غیر ھذه اآلية الشريفة لكفت ذوي القلوب

عوا قلیًال إلى كتاب اهللا، وإلى خطب رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم، وأخبار خلفائه المعصومین سالم ارج

اهللا علیھم، وقارنوا لتروا َمن ِمن الحكماء والعارفین جاء ببیانات أجلى وأوضح مما جاء بھا أولئك في كل موضوع من 

تدالل على ذات اهللا وصفاته المقدسة، بحیث أن كل مواضیع المعارف؟ إن أقوالھم مشحونة بوصف الحق واالس

.طائفة تحظى على قدر سعتھا وإدراكھا

إذًا، يتضح من مجموع ھذه األخبار أن التفكر في ذات اهللا ممنوع إذا كان ذلك في مرتبة التفكر في كنه ذات اهللا 

أصول الكافي، المجلد األول، كتاب (»َھَلَك َمْن َنَظَر ِفي اِهللا َكْیَف ُھَو،«:»الكافي«كما جاء في حديث .وكیفیته

، أو أن الجمع بین األخبار الناھیة واآلمرة يستدعي منع فريق من الناس الذين ال تطیق )٣التوحید، باب النسبة، ح 

والدلیل على ھذا .االستعداد للدخول في مثل ھذه البحوث]٢٢٨[قلوبھم االستماع إلى البرھان ولیس لھم 

.ي األخبار نفسھاالجمع موجود ف

.أما الذين لھم االستعداد واألھلیة، فیكون من الراجح لھم التفكر، بل ھو أفضل من جمیع العبادات

ولكن لم يكن لنا مناص من أن نتعرض لھذا الرأي الفاسد والتھمة .على كل حال، لقد خرجنا كلّیًا عن المقصد

ولو .األلسنة، لعل ذلك ُيحدث بعض التأثیر في قلوب بعضھم التي ال ترضي الحق، والمتداولة في ھذا الزمان على

.والحمد هللا وإلیه المشتكي.تم تأثیر ھذا القول في قلب شخص واحد لكفاني

في التفكر في المصنوع :فصل

.ومن مراتب التفكر، التفكر في روائع الصنع واتقانه ودقائق الخلق، بما يتناسب وقدرة اإلنسان من طاقة للتفكر

إذ أن .»برھان الصّديقین«نتیجة ھذا التفكر ھي معرفة المبدأ الكامل والصانع الحكیم، وھذا على العكس من و

وأما في .مبدأ البرھان في ذاك المقام ھو الحق تعالى عزَّ اسمه، ومنه يحصل العلم بالتجّلیات والمظاھر واآليات

وھذا البرھان يكون للعامة .»ا يتم العلم بالمبدأ والصانعالمخلوقات التي عن طريقھ«ھذا المقام فمبدأ البرھان ھو 

ولھذا، قد ينكر الكثیرون أن يصبح التفكر في الحق مبدأ العلم به، .من الناس الذين الحّظ لھم من برھان الصّديقین

.وأن يؤدي العلم بالمبدأ إلى العلم بالمخلوق

وفي اتقان نظام الخلیقة، من العلوم النافعة، ومن أفضل وملّخص الكالم، أن التفكر في لطائف الصنعة ودقائقھا 

وعلى الرغم من أن النتیجة األصلیة لجمیع .األعمال القلبیة، وخیر من جمیع العبادات، ألن نتیجته أشرف نتیجة

فإن كشف ھذا السر والحصول على تلك النتیجة لیسا .العبادات والسّر الحقیقي لھا ھو الحصول على المعرفة

وعلى أّي حال أن .ين للجمیع، بل إن ل ذلك أھًال تكون لھم في كل عبادة بذرة لمشاھدة أو لمشاھداتمتیسر

إن أساس .اإلطالع على لطائف الصنعة وأسرار الخلیقة بحسب الحقیقة والواقع لم يتیّسر للبشر، حتى اآلن

لو أن اإلنسان أمعن النظر في أي  الخلیقة ونظامھا يكون من الدقة واالستحكام ومن الجمال والكمال في مستوى

كائن مھما كان حقیرًا، مستخدمًا كل علومه التي اكتسبھا خالل قرون، لما استطاع أن يطلع على نسبة واحد 

باأللف، من ذلك، فكیف له أن يتمكن من إدراك النظام الكلي الجمیل، ساعیًا عن طريق األفكار البشرية الجزئیة 

إننا سنلفت انتباھك إلى إحدى دقائق الخلق مما ھو قريب بعض الشيء من .ئقهالناقصة، لفھم بدائعه ودقا

).اقرأ الحديث المفصل عن ھذا المجمل(اِإلفھام ويعّد من المحسوسات، 

وفي المسافة المعینة بین األرض .أيھا العزيز، انظر وتأمل في العالقة التي بین ھذه الشمس واألرض

تلك الحركة التي تكون على مدار محّدد فیحصل منھا .ا وحول الشم سوالشمس، وحركة األرض حول نفسھ

فما أتقنه من صنع وما أكملھا من حكمة؟ ولوال ھذا التنظیم، أي لو كانت الشمس أقرب أو .اللیل والنھار والفصول

.نبات، وحیوانأبعد، لما تكّون في األرض ـ في الحالة األولى من الحر، وفي الحالة الثانیة من البرد ـ معدن، و

وكذلك لو توّقفت األرض عن الحركة، على ما ھي علیه من البعد عن الشمس لما كان اللیل أو النھار، وال كانت 

.الفصول، ولما تكونت األرض نھائیًا أو القسم األكبر منھا
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ال تزداد وال يقتصر على ھذا أيضًا، فإن األوج، أو أقصى نقطة لألرض عن الشمس، يقع في جھة الشمال لكی

وكذلك الحضیض، أو أقرب نقطة بین الشمس واألرض، يقع في جھة الجنوب، لكیال .الحرارة فتصاب الكائنات بالضرر

وال يكتفي بھذا أيضًا، فالقمر المؤثر في تربیة موجودات األرض، يعاكس األرض في سیرھا، .يصاب أھل األرض بضرر

لقمر في جن وبھا، والعكس بالعكس، إذا كان ھذا في بحیث عندما تكون الشمس في شمال األرض، يكون ا

.ھذه كلھا من األمور الضرورية المحسوسة.الشمال، كانت تلك في الجنوب، وذلك النتفاع سكان األرض منھما

.غیر أن اإلحاطة ببدائع النظام ودقائقه ال تكون إّال للخالق الذي يحیط علمه بكل شيء

أوًال في الحواس :؟ فلیفّكر المرء في خلقه ھو، على قدر طاقته وسعة علمهولكن ِلَم ابتعدنا كل ھذا البعد

الظاھرة التي صنعت وفق المدركات والمحسوسات، إذ أن لكل مجموعة من المدركات، التي توجد في ھذا العالم، 

.قوة مدركة بأدق ما تكون من الدقة والترتیب المحّیرين للعقول

دع عنك علم الروح والقوى .ك بالحواس الظاھرة، تدرك على ضوء الحواس الباطنیةواألمور المعنوية، التي ال تدر

الروحیة للنفس، مما تقصر مدارك اِإلنسان عن فھمھا، واتجه بنظرك إلى علم األبدان وتشريحھا وبنائھا الطبیعي، 

على الرغم !ا ا لترتیب؟انظر ما أغرب ھذا النظام وما أعجب ھذ.وخصائص كل عضو من األعضاء الظاھرية والباطنیة

من أن علم البشر لم يبلغ حتى اآلن، ولن يبلغ حتى بعد مائة قرن، إلى معرفة واحد باأللف منه، حسب االعتراف 

الصريح بأفصح لسان من جمیع العلماء بعجزھم، مع أن جسم اإلنسان بالنسبة إلى كائنات األرض األخرى، ال يزيد 

جمیع كائناتھا، ال تعدل شیئًا إزاء المنظومة الشمسیة، وأن كل منظومتنا على مجرد ذرة تافھة، وأن األرض و

الشمسیة ال وزن لھا إزاء المنظومات الشمسیة األخرى، وأن كل ھذه المنظومات، الكبیرة منھا والصغیرة، مبنیة 

قول البشر كافة وفق ترتیب منّظم، ونظام مرتب، بحیث أن أّي نقد ال يمكن أن يوّجه إلى أتفه ذّرة فیھا، وأن ع

فھل بعد ھذا التفّكر يحتاج عقلك إلى دلیل آخر لیذعن بأن كائنًا عالمًا، حكیمًا، .عاجزة عن فھم دقیقة من دقائقھا

َأِفي اللَِّه َشكٌّ َفاِطِر {ال يشبه الكائنات األخرى، ھو الذي أوجد ھذه الكائنات بكل حكمة ونظام وترتیب واتقان؟ 

إن كل ھذا الخلق المتقن الذي يعجز عقل اإلنسان عن فھمه، لم يظھر عبثًا ).١٠/إبراھیم(}السََّماَواِت َواَألْرِض

ولیمحق الذي يبقى !فلتعَم عین القلب التي ال ترى اهللا، وال تشاھد جمال جمیله في ھذه المخلوقات!وتلقائیًا

لو .إلنسان المسكین عمله باألوھام؟في الشك والتردد بعد كل ھذه اآليات واآلثار؟ ولكن ما الذي يستطیع ھذا ا

.أنك عرضت مسبحتك وزعمت أن حّباتھا قد انتظمت تلقائیًا من دون أن ينظمھا منظم، الستھزأت بك البشرية

واألدھى من ذلك أنك لو أخرجت ساعتك من جیبك وزعمت نفس الزعم أيضًا بالنسبة إلیھا، إّال يخرجونك من زمرة 

الء العالم بالجنون؟ فإذا ُوِصَف الذي ُيْخِرُج نظام ھذه الساعة من قاعدة العلة والمعلول، العقالء؟ وإّال يرمیك كل عق

بأنه مجنون ويجب أن يحرم من حقوق العقالء فما الوصف المناسب الذي يجب أن يوصف به من يزعم أن نظام ھذا 

اؤه في زمرة العقالء؟ ترى أي بله العالم، ال بل ھذا اإلنسان ونظام روحه وجسمه قد ظھر تلقائیًا؟ ھل يجب إ بق

).١٧عبس(}ُقِتَل اِإلْنَساُن َما َأْكَفَرُه{.أشد من ھذا؟

في التفكر في أحوال النفس :فصل

وإننا سنلقي نظرة على .من درجات التفكر أيضًا التفكر في أحوال النفس يؤدي إلى نتائج كثیرة ومعارف عديدة

العلم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، أي النبوة العامة، والشرائع :والثانیة.المعاد العلم بیوم:األولى:نتیجتین اثنتین

.الحقة

إن من حاالت النفس ھو تجّردھا، وھي حالة لم ُيوِل الحكماء العظام أھمیة ألية مسألة حكمیة فلسفیة أخرى 

في صدد إثبات تجرد النفس بصورة مفصلة،  ولكننا لسنا اآلن.مثلما َأْوُلوا ھذه المسألة وأثبتوھا باألدلة والبراھین

.وإنما نكتفي ببعض األدلة التي ال تستعصي مبادئھا على الفھم، للوصول إلى المقصود

يجمع األطباء وعلماء األبدان، وفي ظل التجارب، على أن جمیع أعضاء الجسم، من أم الدماغ التي ھي :فنقول

آخر أجزائه الصلبة، تبدأ، من سن الخامسة والثالثین، أو الثالثین مركز اإلدراكات ومحل ظھور قوى النفس، وحتى 

ولقد جربنا بأنفسنا أيضًا كیف يبدو .فما فوق، باالنحدار نحو االنحطاط والنقصان، واالقتراب من الضعف واالنحالل
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داد القوى ولكن في ھذه الفترة نفسھا، أي من سن الثالثین أو األربعین فما فوق، تز.الضعف في القوى كلھا

ويتضح من ھذا أن القوى العقلیة لیست جسمانیة، إذ لو كانت .الروحیة واإلدراكات العقلیة كماًال ورقیًا وسدادًا

كما ال يمكن القول بأن القوى العقلیة تزداد قوة .جسمانیة النحدرت، مثل سائر قوى الجسم، نحو الضعف والوھن

إذ أن القوى الجسمانیة ينتابھا التعب واالنحالل، ال القوة والكمال،  بكثرة أعمال القوة الفكرية وحصول التجربة،

.وھذا بذاته دلیل على أن القوى العقلیة لیست جسمیة وال من آثار الجسم.نتیجة لكثرة العمل وبذل الجھد

:نهواالعتراض على ھذا الكالم بضعف القوى الفكرية أيام الكھولة، كالضعف الجسماني، ال محل له، وذلك أل

لیست ھناك قوة جسمانیة تنمو وتشتد حتى سن الكھولة بحیث يمكن أن نقول بأن الموضع الفالني من :أوًال

الجسم ھو موضع اِإلدراكات العقلیة وأنه كان يشتد ويزداد قوة حتى سن الكھولة، واآلن بعد أن ضعف ھذا الموضع 

.ضعفت بضعفه القوة الفكرية أيضًا

عف في الكھولة يعود إلى الفكر كقوة حاّلة في الجسم، أم أن الفكر يحتاج إلى قوة ھل إن ھذا الض:ثانیًا

وأما اإلدراكات .جسمانیة فعند وھن الجسم ـ محل الفكر ـ ال يؤدي دور الفكر؟ ھذا كله بالنسبة إلى القوة الفكرية

بل، حتى وإن قل ظھورھا أو المحضة والملكات الفاضلة في فترة الكھولة تكون أقوى أيضًا مما كانت علیه من ق

وعلى كل حال، يكفي إلثبات دعوانا تجرد النفس ما قلناه من قوة اإلدراك في سّن األربعین أو الخمسین .إظھارھا

.مع أن الجسم ينحدر نحو الوھن والضعف

ى إلى وأما اإلجابة على االعتراض والنقض فھو أن النفس لمَّا تستجمع قواھا من ُملك الب دن، وتعود القو

باطن ذاتھا، كلما كانت القوى أقرب إلى عالم الجسم والجسماني، كلما كان أسرع إلى الضعف والكالل، وكلما 

أما القوى التي تنتمي إلى عالم التجرد والملكوت فتقوى وتزداد شّدة .كانت أبعد كانت أبطأ في اإلصابة بالضعف

.یست جسمًا وال ھي قوة جسمانیةوھذا دلیل على أن النفس ل.عندما يزداد عمر اإلنسان

.وأيضًا أن خصائص النفس وآثارھا وأفعالھا على النقیض من خصائص األجسام وآثارھا وأفعالھا بصورة مطلقة

فمثًال، نحن نعلم أن الجسم ال يتقبل بالضرورة سوى صورة واحدة، وإذا .وھذا دلیل على أن النفس لیست جسمًا

فإذا رسمت مثًال، . ُبدَّ للصورة األولى أن تفارقه لكي يمكنه تقبل الصورة الثانیةأريد إعطاؤه صورة أخرى كان ال

وھذا الحكم يجري .صورة على صفحة الورق، ال يمكن رسم صورة أخرى مكانھا إّال إذا أزيلت الصورة األولى تمامًا

.في جمیع األجسام بالضرورة العقلیة

ذي تكون ھناك صورة مرسومة فیھا، يمكن رسم صورة أخرى مضادة أما النفس فتختلف تم امًا، ففي الوقت ال

.لھا من دون زوال الصورة األولى

ولھذا فھي تحكم .أما في النفس فترتسم الصور غیر المتناھیة.وأيضًا إن الجسم ترتسم فیه الصور المتناھیة

.على األمور غیر المتناھیة

عود إلیه من دون استئناف السبب، ولكن النفس إذا غابت عنھا وأيضًا أن الجسم الذي تزول منه الصورة، ال ت

.بعض الصور عادت إلیھا من دون سبب خارجي

أي أن النفس مجردة ولیست من .إذًا، يتبین أن النفس تضاد جمیع األجسام في خصائصھا وآثارھا وأفعالھا

وذلك ألن الفساد ال يكون من .محلهسنخ األجسام والجسمانیات، والمجردات ال تفسد، كما ھو مبرھن علیه في 

إذًا، ال تفسد .إذ أن ذلك من لوازم األجسام.دون مادة قابلة للفساد، والمجردات منزھة عن مادة قابلة للفساد

وھذا .ومن ھنا يستنتج أن النفس ال تفسد بفساد البدن وبمفارقتھا له، بل تبقى في عالم آخر، وال تفنى.النفس

إننا اآلن في صدد .لنفوس واألرواح قبل يوم القیامة إلى أن يشاء اهللا لھا أن تعود إلى األبدانھو المعاد الروحي ل

.إثبات المعاد المطلق في قبال المنكر المطلق وقد اتضحت الفكرة من خالل ھذه المقدمات

قھا ودقائق مصالحھا وال ُبدَّ أن نعرف أن النفوس صّحة ومرضًا، وصالحًا وفسادًا، وسعادة وشقاء، وأن إدراك طر

لذلك ففي النظام األتم ـ الذي ھو أحسن نظام، وقد تبین .ومفاسدھا ال يتسّنى ألحد سوى ذات اهللا المقدسة

من قبل أن منظِّمة حكیم على اإلطالق ومحیط بكل شيء ـ ال يمكن أن يھمل بیان طرق السعادة والشقاء، 
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لنفوس، إذ أن مثل ھذا اإلھمال يقتضي النقص في العلم أو والطرق الھادية إلى الصالح والفساد، وطرق عالج ا

.النقص في القدرة، أو الظلم والبخل من دون سبب

ولقد تبّین أن ذات اهللا المقدسة منزھة عن كل ذلك، فھو الكامل على اِإلطالق والمفیض على اإلطالق، وأن 

رًا في الحكمة، ويبعث على الفساد واالختالل في إھمال بیان الطرق الموصلة إلى السعاد ة والشقاء يعّد خلًال كبی

.إذًا، أصبح من الالزم بیان طرق السعادة والھداية في النظام األتم.النظام والحكم

:وقد حصلت من ھذا نتیجتان واضحتان

ھي أن الشريعة ـ وھي الوصفة الخاصة بإصالح األمراض النفسیة ـ ال توجد إّال عند ذات الحق :األولى

.دسالمق

ومعلوم أن مثل ھذا الھدف العظیم، وھذا العلم الكامل .ھي أن اهللا تعالى يعلنھا ـ الشريعة ـ حتمًا:والثانیة

الدقیق الذي يعجز عن إدراكه أعقل العقالء، الذي يربط بین الُملك والملكوت وتأثیر الصور الملكیة في باطن النفس، 

وبديھي، أن جمیع .أي يجب أن يكون تعلیمه من جانب الحق تعالى .ال يقع ألحد إّال عن طريق الوحي واِإللھام

ولكن .أفراد البشر لیسوا خلیقین بمثل ھذه الھبة، ولیست لھم القابلیة والقدرة على القیام بمثل ھذه المھمة

 يظھر خالل بضعة قرون من يكون جديرًا باالضطالع بمثل ھذا الواجب وتحقیق مثل ھذا الھدف العظیم، فیبعثه

وھذه .الحق تعالى لیبّین للناس الطريق إلى السعادة والطريق إلى الشقاء، لیعلم الناس كیف يصلحون أنفسھم

.ھي النبوة العامة

.ولّما انتھى بنا الحديث إلى ھنا، خطر لي أن أشیر استطرادًا إلى موضوع أراه من البديھیات

البشر، ولزوم رجوعنا إلى الشرائع السائدة بین الناس،  وھو أننا وبعد أن علمنا ضرورة وجود شريعة إلھیة لبني

الیھودية والمسیحیة واِإلسالم، نرى بأن الشريعة اإلسالمیة ھي أكمل :وھي على األغلب الشرائع اِإللھیة الثالث

د من الشرائع األخرى في أبعادھا الثالثة، التي ھي أساس الشرائع ومدار التشريع، ـ أحدھا ما يعود إلى العقائ

)علیھم السالم(والعلم بالمالئكة وتوصیف األنبیاء .وكیفیة ذلك.الحقة، والمعارف اِإللھیة وتوصیف الحق وتنزيھه

وتنزيھھم، مما ھو أصل الشريعة 

وثالثھا ھو جانب األعمال .وثانیھا ما يعود إلى الخصال الحمیدة واألخالق الفاضلة وإصالح النفس.وأساسھا

والسیاسیة والمدنیة وغیر ذلك ـ بل إن كل ناظر منصف وغیر مغرض في ھدفه يدرك أن  الفردية واالجتماعیة

اِإلسالم أرقى من أن يقارن بدين آخر، وأن الحیاة البشرية لم تشھد قانونًا وال شريعة بھذا اإلتقان بحیث تكون تامة 

.لى أحقیة اإلسالم وصدقهوھذا بذاته خیر دلیل ع.وكاملة في جمیع مراحل الحیاتین الدنیوية واألخروية

وعلیه، وبعد إثبات النبوة العامة، وأن اهللا قد شرع لبني البشر شريعة، وبّین لھم طريق الھداية، ووضعھم ضمن 

إطار نظم ونظام، لم يعد إثبات أحقیة الدين اإلسالمي بحاجة إلى مقدمات أبدًا، سوى التمعن فیه ومقارنته بسائر 

المراحل التي يمكن تصورھا، ابتداء من حاجة اِإلنسان إلى الملكات الحّقة والمعارف األديان والشرائع في جمیع 

اِإلْسالُم «:وھذا معنى من معاني الحديث الشريف.النفسانیة، وحتى بلوغ الواجبات النوعیة الفردية واالجتماعیة

مدركاته وتمّعنا في حجج اإلسالم  إذ كلما ازداد العقل البشري تقدمًا وتطورًا في ١٩١»َيْعُلو َوال ُيْعَلى علیه

وبراھینه، ازداد خضوعًا لنور ھدايته، وقّوة أمام الحجج فال تظھر حجة ودلیل في العالم ضد اإلسالم إّال وينتصر 

.علیه

والمستخلص من أدلتنا على إثبات نبوة خاتم النبیین صّلى اهللا علیه وآله وسلم ھو أنه لمَّا كان اتقان خلق 

ن تربیتھا وتنظیمھا دلیًال يھدينا إلى االعتراف بوجود الخالق والمنظِّم الذي يحیط علمه بكل الدقائق الكائنات وحس

واللطائف والجالئل، كذلك يھدينا إتقان أحكام شريعة وحسن نظامھا وتربیتھا الكامل وكونھا تتكفل بكل الحاجات 

إلى أن مشّرعھا ومنظمھا عالم محیط بجمیع حاجات  المعنوية والمادية، الدنیوية واألخروية، الفدية واالجتماعیة،

وكما أن العقل يھدينا إلى أن عقل ذلك اإلنسان، الذي كتب تاريخه جمیع المؤرخین من مختلف .العائلة البشرية

.٣٢٣٦٥، كتاب الفرائض والمواريث، ح ١٧وسائل الش يعة، المجلد  ١٩١
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األمم قائلین إن ه كان أمیًا وعاش في محیط خال من الكماالت والمعارف، ال يمكن أن يكون قادرًا على وضع مثل 

كذلك ندرك بالضرورة أن ھذه الشريعة قد شرعت في الغیب وفیما وراء .رتیب الكامل والنظام التام بنفسهھذا الت

.والحمد هللا على وضوح الحجة.الطبیعة، ونزلت عن طريق الوحي واإللھام على ذلك اإلنسان العظیم

ولكن .لك الذي تكون نتیجته الزھدكنت ناويًا اإلشارة إلى نوع آخر من أنواع التفكر، وھو التفكر في عالم الُم

عنان القلم في المقاالت السابقة قد أفلت من يدي، فشرحت ذلك بصورة مطولة، أّدت إلى الخروج عن الموضوع 

.ولھذا غضضت الطرف عنه

في فضیلة صالة اللیل :فصل

ِن اللَّْیِل َجْنَبَك جاِف َع«بقي علینا شرح جملتین أخريتین من الحديث الشريف حیث يقول صلوات اهللا علیه 

.»َواتَِّق اَهللا َربََّك

في ھذا الكالم المبارك يقرن اإلمام علیه السالم األعمال القلبیة والتفكر المنّبه، وتقوى اهللا تعالى، بإحیاء اللي 

 كما أن األحاديث.وھذا دلیل على كمال صالة اللیل وفضیلتھا وأھمیتھا.ل ومجافاة الفراش من أجل العبادات

وُيستدل من سیرة أئمة الھدى علیھم السالم والمشايخ العظام .الشريفة تمجد ھذا العمل الشريف كثیرًا

بل كانوا يحرصون على الیقظة في الھزيع األخیر من اللیل، بصرف .والعلماء األعالم أنھم كانوا مثابرين على أدائھا

.النظر عن التعبد فیه

الذي يعتبر من أعظم كتب اإلمامیة، ومدار المذھب ومرجع العلماء  ـ»وسائل الشیعة«لقد جاء في كتاب 

وفضًال عن ذلك يشیر إلى .والفقھاء ـ واحد وأربعون حديثًا في فضلھا، والعديد من األحاديث في كراھیة تركھا

ا، ولكننا، وھناك، بالطبع، أحاديث كثیرة جدًا في كتب األدعیة وغیرھ.السابقات والالحقات من األحاديث في شأنھا

:من أجل التیمن والتبرك نورد بعضًا منھا

كاَن ِفي َوِصیَِّة النَِّبيِّ :َسِمْعُت أبا َعْبد اِهللا علیه الّسالم َيقُ وُل:َعِن الكاِفي بإْسَناِده َعْن ُمعاِوَيَة ْبِن َعّماِر َقاَل«

إلى أْن ...اللَُّھمَّ َأِعْنُه:ِسَك ِبِخصاٍل َفاْحَفْظَھا، ُثمَّ قاَلأوصیَك في َنْف!يا َعِليُّ:صلَّى اله علیه وآله وسلم ِلَعليٍّ قوله

.١٩٢»َوَعَلْیَك ِبَصالِة اللَّْیِل َوَعَلْیَك ِبَصالِة اللَّْیِل َوَعَلْیَك ِبَصالِة اللَّْیل:قاَل

.يتبّین من صدر ھذا الحديث وذيله ما لصالة اللیل من أھمیة

:قاَل النَّبيُّ صّلى اهللا علیه وآله وسّلم ِلَجْبَرئیَل:َعْن أبي َعْبِد اِهللا علیه السَّالم قاَلوَعِن الِخصاِل ِبإْسناِدِه «

ِه، يا ُمَحمَُّد ِعْش َما ِشْئَت َفِإنََّك َمیٌِّت، وأْحِبْب ما ِشْئَت َفِإنََّك ُمفاِرُقُه، َواْعَمْل ما ِشْئَت َفإنََّك ُمالِقی:ِعْظِني، َفقاَل

.١٩٣»َشَرِف الُمْؤِمِن قیاُمُه ِباللَّْیِل َوِعزُُّه َكفُُّه َعْن َأْعراِض النَّاِس َواْعَلْم َأنَّ

إن تخصیص الموعظة المقدسة لرسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم بھذا األمر لیدل أيضًا على أھمیته 

:لمقامولو كان جبرائیل األمین يرى أھمیة أكبر ألجر آخر لكان قّدمه في ھذا ا.البالغة

َفَمْن ُرِزَق «:قاَل َرُسوُل اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم في َحِديٍث:وفي المجالس بإْسناِده َعْن اْبِن َعّباس قاَل

َوَبَدٍن [لیم ْلٍب َسَصالَة اللَّْیِل ِمْن َعْبِد أْو أَمٍة قاَم ِهللا ُمْخِلصًا َفَتوضَّأ وُضوءًا ساِبغًا وَصّلى هللا َعّز وجّل ِبِنیٍَّة صاِدقة وَق

ّال اُهللا َوَعْیٍن داِمَعة َجَعَل اُهللا َتَعاَلى َخْلَفُه َسْبَعَة ُصُفوٍف ِمَن الَمالِئَكِة ِفي ُكلِّ َصفِّ ما ال ُيْحَصى َعَدَدُھْم إ]خاِشٍع 

.١٩٤»َوَجلَّ َلُه ِبَعَدِدِھْم َدَرجاٍت أَحُد َطَرَفْي ُكلِّ َصفٍّ ِبالَمْشِرِق َواآلَخُر ِبالَمْغِرِب، َفإذا َفَرَغ، َكَتَب اُهللا َعزَّ

الرَّْكَعتاِن في َجْوِف :َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم َيُقوُل«:َوَعِن الِعَلل ِبإْسناِده إلى َأنٍس قاَل

.١٩٥»اللَّْیل أَحبُّ إلّي ِمَن الدُّْنیا َوما ِفیھا

.١، من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، ح٣٩وسائل الشیعة، المجلد الخامس، الباب  ١٩٢
.٣، من أبواب الصلوات المندوبة، ح٣٩وسائل الشیعة، المجلد الخامس، الباب  ١٩٣
.٣٠وح  ٣١وح  ٢٩، من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، ح ٣٩المجلد الخامس، الباب  ١٩٤
.٣٠وح  ٣١وح  ٢٩، من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، ح ٣٩ب المجلد الخامس، البا ١٩٥
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لیل ھي شرف المؤمن، وزينة اآلخرة، مثلما أن المال والبنین زينة وثمة أحاديث كثیرة أشیر فیھا إلى صالة ال

َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا صّلى اهللا علیه وآله «:َوَعِن الِعَلِل ِبإْسناِده ِإلى َجاِبِر ْبْن َعْبِد اِهللا األْنصاِريِّ قاَل.الحیاة الدنیا

.١٩٦»عاِم الطَّعاِم َوالصَّالِة ِباللَّْیِل َوالّناُس ِنیاٌمَما اتََّخَذ اُهللا إْبراھیَم َخلیًال ِإّال إلْط:وسلم يقوُل

إننا ال نعلم شیئًا عن عظمة .ولو لم تكن لصالة اللیل سوى تلك الفضیلة ألھلھا لكفتھا، ولكنھم لیسوا بأمثالي

فلو أنھم أكرموا .كفكل العقول تعجز عن تصور ذل.رداء الَخّلة وما يعني مقام اتخاذ اهللا تعالى العبد حبیبًا وخلیًال

وأنت أيضًا إذا كان لك محبوب عزيز، أو ).ما دام مع خلیله(الخلیل بكل ما في الجنة من نعم، فإنه ال يلتفت إلیھا 

كان لك صديق حمیم ودخل علیك، فإنك تترك كل نعمة ورفاه، وتستغني عن ذلك بجمال المحبوب ولقاء الصديق، 

.قام بعد المشرقینبالرغم من أن ھذا المثل بعید عن الم

ما ِمْن َعَمِل َحَسٍن َيْعَمَله الَعْبُد إّال َوَلُه «:َوَعْن َعِليٍّ ْبِن إْبَراھیَم ِبإْسناِدِه َعْن أبي َعْبِد اِهللا علیه السَّالم قاَل

َتَتجافى ُجنوُبُه م َعِن اْلَمضاِجِع «:َفقال»ِعْنَدُهَثواٌب ِفي الُقْرآِن إّال َصالَة اللَّْیِل َفإنَّ اهللا َلْم ُيّبیِّْن َثواَبھا ِلَعِظیم َخَطِرَھا 

َفال َتْعَلُم َنْفٌس ما ُأْخِفَي َلُھْم ِمْن ُقرَِّة َأْعُیٍن َجزاًء ِبما كاُنوا *َيْدعوَن َربَُّھْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوِمّما َرَزْقَناُھْم ُيْنِفُقون 

.١٩٧»َيْعَملوَن

اهللا ويخفیھا حتى ال يعلم أحد عنھا شیئًا، وما يمكن أن تكون؟ فلو كانت  ترى ما قرة العین ھذه التي يدخرھا

ومن ِنعم الجنة المختلفة، لذكرھا اهللا، مثلما بّین ما لألعمال األخرى وأطلع »قصور عالیة«و»أنھار جارية«من قبیل 

.المالئكة علیھا

.ألحد، وخصوصًا ألحد من أھل ھذه الدنیاولكن يبدو أنھا لیست من ذلك السنخ، وأنھا أعظم من أن ينّوه بھا 

.إنه ال تقارن ِنعم ذلك العالم بالنعم ھنا، وال تظنن أن الفردوس والجنان تشبه بساتین الدنیا، أو ربما أوسع وأبھى

بل لیست .فكل ھذه الدنیا ال شيء إزاء شعرة وا حدة من الحور العین في الجنة.ھناك دار كرامة اهللا ودار ضیافته

ومع كل ھذا الوصف، لم يجعلھا اهللا ثواب من .إزاء خیط من خیوط الحلل الفردوسیة التي أعّدت ألھل الجنة شیئًا

نحن الضعفاء في اإليمان لسنا من أصحاب !ولكن ھیھات.يؤدي صالة اللیل، وإنما ذكرھا من باب التعظیم له

لو أن يقظة اللیل تكشف لإلنسان حقیقة .احالیقین، وإّال لما كنا نستمر في غفلتنا، ونعانق النوم حتى الصب

الصالة وسّرھا، ألنس بذكر اهللا والتفكر في اهللا، ولجعل اللیالي مركوبه للعروج إلى قربه تعالى، ولما كان ثّمة ثواب 

.له إال جمال الحق الجمیل وحده

الطبیعة غارقین، بل نزداد  نبقى في ُسكر.الويل لنا نحن الغافلین الذين ال نستیقظ من النوم حتى آخر العمر

كل يوم سكرًا وغفلة، وال نفھم شیئًا سوى الحالة الحیوانیة من مأكل ومشرب ومنكح، ومھما فعلنا، وإن كان من 

أتحسب أن صالة خلیل الرحمن كانت مثل صالتنا؟ الخلیل لم .سنخ العبادات، فإنما نفعله في سبیل البطن والفرج

ولكن علینا !ن نطلب حاجاتنا من الشیطان نفسه ظنًا منا بأنه يقضي الحاجاتيطلب حاجة حتى من جبرئیل، ونح

فلعلك بعد مدة من سھر اللیالي واالستئناس بذلك واالعتیاد علیه، يلبسك اهللا بلطفه الخفي خلعة .أن ال نیأس

القراءة وتصحیح كما أن علیك أّال تغفل عن سّر العبادة بصورة عامة، وال تقصر ھمك على التجويد في .الرحمة

ولئن لم تقدر أن تكون خالصًا هللا تعالى، فاسَع، على األقل، من أجل قرة العین التي يخفیھا اهللا عزَّ .الظاھر فقط

وإذا وجدت في نفسك .وجلَّ، وتذكر الفقیر، العاصي، الحیواني السیرة الذي اكتفى من كل المراتب، بالحیوانیة

:الرغبة، فقل بخلوص نیة

.١٩٨»ارزقني التَّجاِفَي َعْن داِر الُغُروِر، َواإلنابة إلى داِر الخلوِد، َواإلْسِتْعَداِد للموت قبل ُخُلوِل الفوتاللھّم «

في بیان التقوى :فصل

:وھي في العرف وفي مصطلح األخبار واألحاديث تعني.بمعنى المحافظة»الوقاية«اعلم أن التق وى من 

حفظ النفس حفظًا تامًا عن «وكثیرًا ما عرفت بأنھا »هللا ونواھیه وما يمنع رضاهوقاية النفس من عصیان أوامر ا«

.٣٠وح  ٣١وح  ٢٩، من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، ح ٣٩المجلد الخامس، الباب  ١٩٦
.١٣، من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، ح٤٠وسائل الشیعة، المجلد الخامس، الباب  ١٩٧
.شرين من شھر رمضانأعمال لیلة السابع والع"مفاتیح الجنان "١٩٨



٩٣

َوَمْن َأَخَذ ِبالشَُّبھاِت َوَقَع ِفي الُمَحرَّماِت َوَھَلَك ِمْن َحْیُث ال «:فقد قیل»الوقوع في المحظورات بترك الشبھات

.٢٠٠»فیِهَفَمْن َرَتَع َحْوَل الِحمى أوِشَك َأْن َيَقَع «١٩٩»َيْعَلُم

ال ُبدَّ أن نعرف أن التقوى، وإن لم تكن من مدراج الكمال والمقامات، ولكّنه ال يمكن بدونھا بلوغ أي مقام، وذلك 

ألن النفس ما دامت ملوثة بالمحرمات، ال تكون داخلة في اإلنسانیة، وال سالكة طريقھا، وما دامت تمیل إلى 

ھا، لن تصل إلى أول مقامات الكمال اإلنساني، وما دام حب الدنیا المشتھیات واللذائذ النفسیة وتستطیب حالوت

والتعلق بھا في القلب، فال يمكن أن يصل إلى مقام المتوسطین والزاھدين، وما دام حب الذات باقیًا في دخیلة 

نال مقام لن ينال مقام المخلصین والمحبین، وما دامت الكثرة الُملكّیة والملكوتیة ظاھرة في قلبه، لن ي.ذاته

المنجذبین، وما دامت كثرة األسماء متجلیة في باطنه، لن يصل إلى الفناء الكلي، وما دام القلب يلتفت إلى 

المقامات، لن يبلغ مقام كمال الفناء، وما دام ھناك تلوين، لن يصل إلى مقام التمكین ولن تتجلى في سّره الذاُت 

فتقوى العامة إذًا تكون من المحرمات، وتقوى الخاصة تكون من  .في مقام االسم الذاتي تجلیًا أزلیًا وأبديًا

المشتھیات، وتقوى الزاھدين من حب الدنیا، والمخلصین من حب الذات، والمنجذبین من كثرة ظھور األفعال، 

.٢٠١)ِمْرَتَفاْسَتِقْم َكَما ُأ(والفانین من كثرة األسماء، والواصلین من التوجه إلى الفناء، والمتمكنن من التلوينات 

ولكل من ھذه المراتب شرح وتفصیل ال يحصل ألمثالنا منه سوى الحیرة والضیاع في المصطلحات، والتلفع في 

.حجب المفاھیم، إذ لكل معركة رجال

:واآلن نعود إلى بیان نبذة من التقوى المذكورة في بدأ األمر، ألھمیتھا للناس بصورة عامة

في بیان تقوى العامة :فصل

لم أيھا العزيز أنه مثلما يكون لھذا الجسد صحة ومرض، وعالج ومعالج، فإن للنفس اإلنسانیة أيضًا صحة اع

إن صحة النفس وسالمتھا ھي االعتدال في طريق اإلنسانیة، ومرضھا .ومرضًا، وسقمًا وسالمة، وعالجًا ومعالجًا

النفسیة أشد فتكًا آالف المرات من األمراض وسقمھا ھو االعوجاج واالنحراف عن طريق اإلنسانیة، وإن األمراض 

فما أن يحل الموت، وتفارق الروح البدن، .وذلك ألن ھذه األمراض إّنما تصل إلى غايتھا بحلول الموت.الجسمیة

ولكنه إذا كان .حتى تزول جمیع األمراض الجسیمة واالختالفات المادية، وال يبقى أثر لآلالم أو األسقام في الجسد

ض روحیة وأسقام نفسیة ـ ال سمح اهللا ـ فإنه ما أن تفارق الروح البدن، وتتوجه إلى ملكوتھا الخاص، حتى ذا أمرا

.تظھر آالمھا وأسقامھا

فعندما يزول ارتباط .إن َمَثل التوجه إلى الدنیا والتعلق بھا، كمثل المخدر الذي يسلب اإلنسان شعوره بنفسه

ور بذاتھا، ومن َثّم اإلحساس باآلالم واألسقام التي كانت في باطنھا، فتظھر الروح بدنیا البدن، يرجع إلیھا الشع

وال تزول )للروح(وتلك اآلالم واألسقام إما أن تكون مالزمة لھا .مھاجمة لھا بعد أن كانت مختفیة كالنار تحت الرماد

السنین تحت الضغط والعناء والنار وفي ھذه الحال يقتضیھا أن تبقى آالف .عنھا أبدًا، وإما أن تكون قابلة للزوال

َيْوَم ُيْحَمى َعَلْیَھا ِفي َناِر َجَھنََّم َفُتْكَوى ِبَھا : (قال رسول اهللا تعالى.واالحتراق قبل أن تزول، إذ أن آخر الدواء الكي

.٢٠٢)ِجَباُھُھْم َوُجُنوُبُھْم َوُظُھوُرُھْم

ا بكل لطف ومحبة لمعالجة المرضى، بأنواع العالج إن األنبیاء ھم بمنزلة األطباء المشفقین، الذين جاءو

وإن األعمال الروحیة القلبیة »إننا أطّباء وتالمیذ الحق«.المناسب لحالھم، وقاموا بھدايتھم إلى طريق الرشاد

والظاھرية والبدنیة ھي بمثابة الدواء للمرض كما أن التقوى، في كل مرتبة من مراتبھا، بمثابة الوقاية من األمور 

.ومن دون الحمّیة ال يمكن أن ينفع العالج، وال أن يتبدل المرض إلى صحة.المضرة لألمراض

.٩أصول الكافي، المجلد األول، كتاب فضل العلم، باب إختالف الحديث، ح ١٩٩
.٣٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، باب وجوب التوقف واالحتیاط في القضاء والفتوى، ح١٨وسائل الشیعة، المجلد  ٢٠٠
.١١٢:سورة ھود، آية ٢٠١
.٣٥:سورة التوبة، آية ٢٠٢



٩٤

وذلك ألن الطبیعة .قد يغلب الدواء والطبیعة على المرض في األمراض الجسیمة حتى مع عدم الحمیة جزئیًا

الطبیعة قد تغلبت على  ولكن األمر في األمراض النفسیة صعب، وذلك ألن.ھي نفسھا حافظة للصحة ودواء لھا

، وعلیه، فإن من ٢٠٣)ِإنَّ النَّْفَس َلَأمَّاَرٌة ِبالسُّوِء(النفس منذ البداية، فتوجھت ھذه نحو الفساد واالنتكاس 

.يتھاون في الحمیة، تصرعه األمراض، وتجد مناطق للنفوذ إلیه، حتى تقضي على صحته قضاء مبرمًا

، والمترفق بحاله، إذا تنبه أن وسیلة الخالص من العذاب تنحصر في إذًا، فاإلنسان الراغب في صحة النفس

.واآلخر، ھو االمتناع عن كل ما يضرھا ويؤلمھا.اإلتیان بما يصلح النفس ويجعلھا سلیمة:األول:أمرين

بات ومن المعلوم أن ضرر المحرمات أكثر تأثیرًا في النفس من أي شيٍء آخر، ولھذا كانت محّرمة، كما أن الواج

لھا أكبر األثر في مصلحة األمور، ولھذا كانت واجبة وأفضل من أي شيء، ومقدمة على كل ھدف، وممھدة للتطور 

.إلى ما ھو أحسن

إن الطريق الوحید إلى المقامات والمدارج اإلنسانیة يمر عبر ھاتین المرحلتین، بحیث أن من يواظب علیھما 

تقوى من المحرمات، وأن أھل السلوك يحسبون ھذه المرحلة مقدمة يكون من الناجین السعداء، وأھمھما ھي ال

أن المعصومین علیھم »نھج البالغة«على المرحلة األولى، إذ يتضح من الرجوع إلى األخبار والروايات وخطب 

.السالم كانوا يعتنون كثیرا بھذه المرحلة

علیھا بدقة، فإذا أنت خطوت الخطوة األولى وكانت ثابر .بعد أن عرفت بأن المرحلة مھمة جدًا!إذًا، أيھا العزيز

.صحیحة، وبنیت ھذا األساس قويًا، كان ھناك أمل بوصولك إلى مقامات أخرى، وإّال امتنع الوصول، وصعبت النجاة

:إن المثابرة على تالوة آخر آيات سورة الحشر المباركة، من اآلية الشريفة:كان شیخنا العارف الجلیل يقول

إلى آخر السورة المباركة، مع تدبر معانیھا، في .٢٠٤)َھا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغٍدَياَأيُّ(

تعقیبات الصلوات، وخصوصًا في أواخر اللیل حیث يكون القلب فارغ البال، مؤثرة جدًا في إصالح النفس، وفي 

وعلى كل .»بّزة جندي«إن الوضوء مثل :وكان يوصي بدوام حال الوضوء، قائًال.نالوقاية من شر النفس والشیطا

حال، علیك أن تطلب من القادر ذي الجالل، من اهللا المتعال جّل جاللة، مع التضرع والبكاء وااللتماس كي يوفقك 

.في ھذه المرحلة ويعینك في الحصول على خصلة التقوى

شاقة، ولكن بعد فترة من االستمرار والمثابرة تتحول المشقة إلى راحة، والعسر واعلم، أن بدايات األمر صعبة و

ويمكن، إن شاء .إلى ُيسر، بل تتبدل إلى لذة روحیة، خصوصًا، وأن أصحاب ھذه اللذة ال يستبدلونھا بجمیع اللذائذ

وھي التقوى التي .وى الخاصةاهللا، وبعد المواظبة الشديدة والتقوى التامة، أن تنتقل من ھذا المقام إلى مقام تق

وعندئٍذ .إذ أنك بعد أن تذوق طعم اللذة الروحیة تترك شیئًا فشیئًا اللذائذ الجسدية وتتجنبھا.تتلذذ الروح بھا

يسھل علیك المسیر حتى ال تعود تقیم وزنًا للذات الجسدية الزائلة، بل تنفر منھا، وتقّبح زخارف الدنیا في عینیك، 

تجد أن كل لذة من لّذات ھذا العالم قد أوجدت في النفس أثرًا وأبقت في القلوب لطخة سوداء وتنظر في باطنك ف

وعند سكرات .وھذه ھي نفسھا تكون سبب اإلخالد إلى األرض.تبعث على شدة اإلنس بھذه الدنیا والتعلق بھا

نزع األخیر القاسیة ناجمة عن والواقع أن صعوبة سكرات الموت وحالة ال.الموت تتبدل إلى صعوبة ومشقة ومعاناة

فإذا أدرك اإلنسان ھذا المعنى سقطت لذات العالم من .ھذه اللذات وحب الدنیا، كما سبقت اإلشارة إلى ذلك

.وھذا ھو التقدم الثاني إلى المقام الثالث من التقوى.عینه كلیًا، ونفر من الدنیا وما فیھا من مباھج وزخارف

ى اهللا سھًال میسورًا، وطريق اإلنسانیة نّیرًا واسعًا، وتصبح خطوته شیئًا فشیئًا وبذلك يصبح سبیل السلوك إل

إذ يجد في ذاته عشق للحق، فال يعود .خطوة الحق، ورياضته رياضة الحق، ويتھرب من النفس وآثارھا وأطوارھا

.من األنانیة حب الذاتيقنع بوعود الجنة والحور العین والقصور، بل يكون مطلوبة ومقصوده أمرًا آخر، وينفر 

وھذا مقام على قدر كبیر من الشموخ والرفعة، وھو أول مراتب ھبوب .فیتقي حب النفس ويتقي ذاته وأنانیته

.نسیم الوالية، فیدرجه الحق المتعال في كنف لط فه ويعینه ويجعله موضع ألطافه الخاصة

.٥٢آية :سفسورة يو ٢٠٣
.٨:سورة الحشر، آية ٢٠٤



٩٥

هللا أوًال وآخرًا وظاھرًا وباطنًا، والصالة والسالم  والحمد.أما ما يحدث للسالك بعد ذلك فخارج عن قدرة القلم

.على محمد وآله الطاھرين

التوكل:الَحديث الَثاِلث عشَر

َأْحَمِد ْبِن ُمَحمَِّد  بالسََّنِد الُمتَّصل إلى الشَّْیِخ الَجِلیِل ِثَقِة اِإلْسَالِم ُمَحمَِّد ْبِن َيْعُقوَب َعْن ِعدٍَّة ِمْن َأْصَحاِبَنا، َعْن

َعْن َأِبي الَحَسِن  ْبِن َخاِلٍد، َعْن َغْیر َواِحٍد، َعْن َعِليِّ ْبِن أْسَباٍط، َعْن َأْحَمِد ْبِن ُعَمَر الَحّالل، َعْن َعِليِّ ْبِن ُسَوْيٍد،

التََّوكُُّل َعَلى اِهللا «َفَقَال )َحْسُبُه َوَمْن َيَتَوكَّْل َعَلى اِهللا َفُھَو(َسَأْلُتُه َعْن َقْوِل اِهللا َعزَّ َوَجلَّ :اَألوَِّل علیه السَّالم قاَل

ُه َال َيْأُلوَك َخْیَرًا َوَفْضًال َوَتْعَلُم َأنَّ َدَرَجاٌت ِمْنَھا َأْن َتَتَوكَّْل َعَلى اِهللا ِفي ُأُموِرَك ُكلَِّھا َفَما َفَعَل ِبَك ُكْنَت َعْنُه َر اِضیًا َتْعَلُم َأنَّ

.٢٠٥»ْل َعَلى اِهللا ِبَتْفويِض ذِلَك ِإَلْیِه َوِثْق ِبِه ِفیَھا َوِفي َغْیِرَھاالُحْكَم ِفي ذِلَك َلُه َفَتَوكَّ

:الشرح

وأبو الحسن األول ھو اإلمام موسى بن جعفر .بائع الِحّل، وھو دھن السمسم:بتشديد الالم»الحّالل«

اإلمام علي بن موسى الرضا وأبو الحسن الثاني ھو .ويكنى أيضًا بأبي الحسن المطلق.الكاظم علیه السالم

.علیه السالم، وأبو الحسن الثالث ھو اإلمام علي بن محمد الھادي علیه السالم

.واتكلت على فالن في أمر اعتمدته:كما في اللغة، ھو إظھار العجز واالعتماد على طرف آخر»التوكل«و 

إذا :وقد قال بعضھم.ويعني التقصیر.يألو، ألوًا من أال،:»يألوك«و.أي ُمْحِسُبه وكافیه»حسبه«و.اوتكلت:وأصله

عّدى ھذا الفعل إ لى مفعولین تضمن معنى المنع، وھذا حسن، ألن المعنى يكون أسلس، وإن لم تكن َثمَّة 

أي :أال، يألو«:الذي جاء فیه»الصحاح«حاجة إلى ذلك، فمعنى التقصیر وحده يكفي، كما يستفاد خالف ذلك من 

.فیتبّین من ذلك أن المعنى واحد حتى مع المفعولین.» يألوك نصحًاوفالن ال.قّصر

وسوف نشرح في ما يلي .كما سیأتي بیانه»الوثوق«وغیر »الرضا«، وكالھما غیر »التفويض«غیر »التوكل«و 

.ما يحتاج من الحديث الشريف إلى شرح

في بیان معنى التوكل ودرجاته :فصل

منازل «اربة، ولكن بتعبیرات مختلفة، بحسب المسالك المختلفة، كما يقول صاحب اعلم إن للتوكل معاني متق

التََّوكُُّل «:ويقول بعض أصحاب العرفان.٢٠٦)التََّوكُُّل ِكَلُه األْمِر ُكلِه ِإَلى َماِلِكِه َوالتَّْعِويُل َعَلى ِوَكاَلِتِه: (»السائرين

ا لتََّوكُُّل َعَلى اِهللا اْنِقَطاُع الَعْبِد ِفي َجِمیِع َما َيْأُمُلُه «:وقال آخرون.»الَقْلِب ِبالرُُّبوِبیَِّة َطْرُح الَبَدِن ِفي الُعُبوِديَِّة َوَتَعلُُّق

.»ِمَن الَمْخُلوِقیَن

وكل ما يتطلب القول ھو أن للتوكل درجات .وھكذا تجد ھذه المعاني متقاربة، وال حاجة للبحث في المفھوم

ولما كانت معرفة درجات التوكل مبنیة على العلم بدرجة معرفة العباد .قامات العبادمختلفة بحسب اختالف م

.بربوبیة الحق جّل جالله، كان ال ُبدَّ من اإلشارة إلى ذلك

فاعلم، أن أحد أصول معارف السالكین ومقاماتھم، التي ال تكون إّال به، ھو العلم بربوبیة الحق تعالى، ومالكیته 

إننا ال ندخل ھذا البحث من الناحیة العلمیة، ألن ذلك يتطلب التحقیق .ات المقدسة في األموروكیفیة تصرف الذ

.وإنما نقتصر على ذكر درجات الناس في معرفة ذلك.وذلك ما ال يتناسب مع ھذه السطور»الجبر والتفويض«في 

فالموّحدون عمومًا يعرفون أن الحق  :وعلیه، نقول أن الناس في معرفة الربوبیة مختلفون متباينون إلى حّد كبیر

تعالى ھو خالق م بادئ األمور، وكّلیات الجواھر، وعناصر األشیاء، ويرون بأّن تصرفه محدود، وال يقولون بإحاطته 

مقدِّر األمور حق؟ وھو المتصرف في كل شيء، فما في كائن يكون إّال بإرادته :فھؤالء تراھم تارة يقولون.بالربوبیة

.ولكنھم لیسوا أصحاب ھذا المقام، ال علمًا، وال إيمانًا، وال شھودًا، وال وجدانًا.المقدسة

إن ھذا الفريق من الناس ـ والظاھر أننا منھم ـ لیس لھم علم كامل بربوبیة اهللا بل يكون توحیدھم ناقصًا، حیث 

و ما يدور كالمنا علیه إّال حجبت عنھم ربوبیة الحق وسلطنته لعلٍل وأسباب ظاھرة، ولیس لھم مقام التوكل وھ

لھذا، فإنھم في األمور الدنیوية، ال يعتمدون على الحق سبحانه، بأّي شكل من األشكال، وال .لفظًا وادعاًء

.٥أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب التفويض إلى اهللا والتوكل علیه، ح  ٢٠٥
.ـ التوكل"منازل السائرين "٢٠٦
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وإذا ما اتفق أحیانًا أن توجھوا إلى الحق تعالى وطلبوا منه .يتشبثون إال باألسباب الظاھرية والمؤثرات الكونیة

فذلك من باب التقلید، أو من باب االحتیاط، ل أنه ال يرون في ذلك ضررًا علیھم، بل ربما  حاجة، أو رجوا منه رجاء،

ولكنھم إذا رأوا األسباب الظاھرة مالئمة ومطابقة .وفي ھذه الحال توجد رائحة التوكل.يحتملون فیه الفائدة

ة بأن التوكل ال يتنافى مع العمل إن المقولة القائل.ألھوائھم، غفلوا كلیا عن اهللا تعالى وعن تصريفه لألمور

والتكسب، صحیحة، بل ھي مطابقة للبرھان وللنقل، ولكن االحتجاب عن ربوبیة الحق وتصريفه لألمور واعتبار 

.األسباب مستقلة، يتنافى والتوكل

ور إن ھؤالء الذين ال يتمسكون حتى بأدنى درجات التوكل في أعمالھم الدنیوية، يتحدثون فیما يتعلق باألم

األخروية عن التوكل بزھو ومباھاة، وإذا ما ظھر منھم أّي تھاون وضعف وكسل في العلم أو في تھذيب النفس 

وكأنھم يريدون بمجرد .والعبادات والطاعات، وبادروا إلى إظھار اعتمادھم وتوكلھم على الحق تعالى وفضله

فإنھم يقولون في الشؤون ال !وا الدرجات األخرويةأن ينال»إننا متوكلون على فضل اهللا«و»اهللا عظیم«تلفظھم بأن 

إن السعي والعمل ال يتنافیان مع التوكل على اهللا، وفي األمور األخروية يرون السعي والعمل ينافیان :دنیوية

فھؤالء لیسوا متوكلین على اهللا، ال في األمور .وما ھذا إّال من مكائد النفس والشیطان.االعتماد والتوكل علیه

ولكنھم، الھتمامھم باألمور الدنیوية، .دنیوية وال في األمور األخروية، ول ھم يعتمدون علیه في أي أمر من األمورال

وعلى العكس من ذلك، فھم، .تشبثون باألسباب، دون االعتماد على الحق تعالى وتصريفه للشؤون في العالم

فمرة .بیوم المعاد وتفاصیله، ويصطنعون لذلك األعذار لعدم اھتمامھم بأمور اآلخرة، وعدم إيمانھم إيمانًا صادقًا

ومرة يظھرون االعتماد على اهللا وعلى شفاعة الشفعاء، مع أن ھذا كله لیس سوى لقلقة »اهللا عظیم«:يقولون

.لسان ال أساس لھا من الحقیقة في شيء

ن الحق تعالى ھو مقدِّر األمور، ومسّبب وثّمة فريق آخر من الناس اقتنعوا، إما بالبرھان وإما بالنقل، وصّدقوا بأ

ھؤالء يتوكلون على اهللا سبحانه عن طريق العقل، أي أن .األسباب، وا لمؤثر في الوجود، وال حدود لقدرته وتصّرفه

أركان التوكل تامة عندھم، بحسب األدلة العقلیة والنقلیة ولھذا فھم يرون أنفسھم من المتوكلین، ويقیمون الدلیل 

:ى لزوم التوكل، ألنھم أثبتوا أركان التوكل، والتي ھي أمورأيضًا عل

.أن الحق تعالى عالٌم بحاجات العباد

.أنه قادر على تلبیة تلك الحاجات

.أنه لیس في ذاته المقدسة بخل

.أنه رحیم بالعباد ورءوف بھم

فّوت علیھم شیئًا فیھا، حتى وإن لم وإذًا، يجب التوكل على عالم قدير كريم رحیم بالعباد، قائم بمصالحھم، ال ي

فھم .ھؤالء وإن كانوا من المتوكلین عملیًا، إّال أنھم لم يبلغوا مرتبة اإليمان.يمیزوا ھم بین ما ينفعھم وما يضرھم

لھذا مضطربون في اتخاذ أمر من أمورھم، وعقولھم مغلوبة في الصراع مع قلوبھم، ألنھا باألسباب متعلقة، وعن 

.بحانه في األشیاء محجوبةتصرف الحق س

أما الطائفة الثالثة، ف ھم الذين توّصلوا بقلوبھم إلى معرفة تصّرف الحق تعالى في الكائنات، فآمنت تلك 

القلوب بأن مقّدر األمور، والسلطان ومالك األشیاء، ھو الحق تعالى، وكتبوا بقلم العقل على ألواح القلوب أركان 

غیر أن ھؤالء أيضًا يختلفون من حیث مراتب اإليمان ودرجاته اختالفًا كبیرًا، .التوكل ھؤالء ھم أصحاب مقام.التوكل

وعند ذاك تظھر في قلوبھم درجة التوكل الكاملة، وال تتعلق باألسباب، .قبل أن يصلوا إلى درجة االطمئنان الكامل

طرح البدن «:تقدم، التوكَل قائًال إنهبل تتشبث بمقام الربوبیة، فتطمئن إلیه وتعتمد علیه، كما وصف العارُف الم

وكل ما قلناه يعود إلى ما إذا كان القلب في مقام الكثرة األفعالیة، وإّال فإنه .»في العبودية وتعلق القلب بالربوبیة

.يتجاوز مقام التوكل ويخرج عن المقصود

إذ .يف ھي توكل الطائفة الثانیةولعل الدرجة التي تعرض لھا الحديث الشر.إذًا، فقد اتضح أن للتوكل درجات

إذ أن للتوكل درجات أخرى .أنه جعل العلم من م بادئه، وربما أشار أيضًا إلى درجات أخرى ذات اعتبارات مختلفة
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في تقسیمات مختلفة، مثلما ھي الحال في درجات سلوك أصحاب العرفان والرياضات، حیث يصلون من مقام 

فال يحصل فناء أفعالي مطلق، دفعة واحدة، بل يشاھد أوًال في مقامه، ومن ثم  الكثرة إلى مقام الوحدة تدريجًا،

.فكذلك يحصل التوكل والرضا والتسلیم وسائر المقامات بالتدّرج أيضًا.في سائر الكائنات

وربما يبدأ أول األمر بالتوكل على األسباب الغائبة والخفیة، ومن ثم يصل إلى مقام المطلق تدريجًا، سواء 

كانت له أسباب ظاھرة جلّیة، أم أسباب باطنة خفّیة، وسواء أكان ذلك في أعماله ھو أم في أعمال أقربائه أ

.»ِإنَّ ِمْن َدَرَجاِت الَتوّكِل َأن َتَتَوكََّل َعَلى اِهللا َتَعاَلى ِفي ُكلِّ ُأُمورك«:ولذلك جاء في الحديث.ومقّربیه

»االرض«و»التوكل«في بیان الفرق بین :فصل

وذلك ألن المتوكل يطلب الخیر والصالح .، وھو أسمى منه وأرفع»التوكل«غیر مقام »الرضا«اعلم أن مقام 

فیكون قد »الراضي«أما الشخص .لنفسه، فیوكل الحق تعالى، بصفته فاعل الخیر، للحصول على الخیر والصالح

:أھل السلوكولقد سئل .أفنى إرادته في إرادة اهللا، فال يختار لنفسه شیئًا

.»ُأِريُد َأْن ال ُأِريَد«:َفَقاَل.»َما ُتِريُد؟«

فإنه ال يعني مقام »َفَما َفَعَل ِبَك ُكْنَت َعْنُه َراِضیًا«:أما ما جاء في الحديث الشريف.فمطلوبه ھو مقام الرضا

، وكأنه صّلى اهللا علیه وآله وسلم أراد أن يوجد »َتْعَلُم َأنَُّه َال َيْأُلوَك َخیرًا َوَفضًال«:الرضا، ولذلك جاء بعد ذلك قوله

تعلم أن «:ثم قال»تعلم أنه ال يألوك خیرًا وفضًال«:في السامع مقام التوكل، وذلك بوضع المقدمات، فقال أوًال

طبیعي أن من يعلم أن اهللا تعالى قادر على كل شيء، وأنه ال يفّوت على نفسه خیره »الحكم في ذلك له

مقام التوكل يحصل له، وذلك ألن ركني التوكل األساسیین قد ذكرھما، بینما الركنین أو الثالثة األخرى  وفضله، فإن

إذًا، تكون نتیجة المقدمات المذكورة المطوية والمعلومة ھي أن ما يفعله الحق تعالى يبعث على الرضا .لوضوحھما

:ولذلك فّرع علیه السالم في الحديث الشريف قوله.إذ أن فیه الخیر والصالح، وبذلك يحصل مقام التوكل.والسرور

.»فتوكل على اهللا«

»الثقة«و»التوكل«و»التفويض«في بیان الفرق بین :فصل

ولذلك فقد أشیر إلیھما في مقامات السالكین .غیرھما»الثقة«أيضًا غیر التوكل، وأن »التفويض«ثم اعلم أن 

.بصورة منفصلة

.»التََّوكُُّل ُشْعَبٌة ِمْنُه:التَّْفويُض أْلَطُف إَشارُة َوَأْوَسُع َمْعنًى ِمَن التََّوكُِّل ُثمَّ َقاَل«:األنصاري يقول الخواجة عبد اهللا

وذلك ألن التفويض ھو أن ال يرى العبد في نفسه حوال وال قوة، وال يجد أن له التصرف في شيء، ويرى الحق 

التوكل فلیس األمر كذلك، ألن المتوكل يجعل الحق سبحانه قائمًا أما في .تعالى ھو المتصرف في كل األمور

وأما أن التفويض أوسع، ألن التوكل فرع منه، ألن التوكل يكون في .مقامه في التصرف واجتالب الخیر والصالح

.المصالح والتفويض يكون في األمور كافة

د أمر يتوكل فیه العبد على اهللا، مثل توكل وألن التوكل ال يكون إّال بعد وقوع سبب يستوجبه، أي عند وجو

ِإنَّ النَّاَس : (النبي صلى اهللا علیه وآله وسلم وأصحابه على اهللا في أن يحفظھم من المشركین، حینما قیل لھم

ما التفويض فیكون قبل وقوع وأ.٢٠٧)َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُھْم َفَزاَدُھْم ِإيَماًنا َوَقاُلوا َحْسُبَنا اللَُّه َوِنْعَم اْلَوِكیُل

اللَُّھمَّ ِإنِّي َأْسَلْمُت َنْفِسي ِإَلیَك، «:السبب، كما جاء في الدعاء المروي عن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم

.وقد يكون بعد وقوع السبب، مثل تمثیل مؤمن آل فرعون ٢٠٨»َوَأْلَجْأُت َظْھِري ِإَلیَك، َوَفوَّْضُت َأْمِري ِإَلیَك

للتوكل والتفويض مأخوذًا من »عبد الرزاق الكاشاني«إن ما ذكرناه يكون حاصل ترجمة شرح العارف المعروف 

ولكن في .مع شيء من االختصار وفي كالم الخواجة ما يدل على ذلك»الخواجة عبد اهللا«كالم العارف الكامل 

.اعتبار التوكل شعبة من التفويض يستدعي النظر

وكذلك لیس َثّمة دلیل على أن التوكل يقع بعد وقوع .تفويض من التوكل مسامحة واضحةكما أن في جعل ال

َفَتَوكَّل «:أما الحديث الشريف الذي يقول.إذ في ِكلتا الحالتین قبل وبعد وقوع السبب يصّح معنى التوكل.السبب

١٧٣:سورة آل عمران، آية ٢٠٧
.١٣٥١كتاب من ال يحضره الفقیه، ح  ٢٠٨



٩٨

ع رؤية تصرفه بنفسه، ولھذا يتخذ لنفسه وكیال في أمر فیمكن القول بأنه ال توكل إّال م»َعَلى اِهللا ِبَتْفِويِض ذِلَك ِإَلْیِه

إّال أن الرسول األكرم أراد أن يرفع ذلك من مقام التوكل إلى مقام التفويض، ولیفھمه أن الحق .من أمور الخاصة به

وقد نّبه على ذلك الخواجة نفسه في .تعالى ال يقوم مقامك في التصرف، بل ھو المتصرف في ملكه ومملكته

.بشأن الدرجة الثالثة من درجات التوكل»زل السائلینمنا«

الِثَقُة َسَواُد َعْیِن الَتَوكُِّل، َوُنْقَطُة َداِئَرِة «:، كما يقول الخواجة»التفويض«و»التوكل«فھي غیر »الثقة«وأما 

.»التَّْفِويِض، َوُسَوْيداُء َقْلِب التَّْسِلیِم

فما لم يثق .، بل إن روح تلك المقامات ھي الثقة باهللا تعالى»ثقة«ن أي أن المقامات الثالثة ال تحصل من دو

.العبد بالحق تعالى، ال يمكن أن ينالھا

.»ِثْق ِبِه ِفْیَھا وِفي َغْیِرَھا«فتبین السّر في قول رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم، بعد التوكل والتفويض، 

الخوف والرَّجاء:الحديث الَرابع عَشر

ْن َأْحَمِد ْبِن َسَنِدي الُمتَِّصِل إلى ُمَحمَِّد ْبِن َيْعُقوَب، ِثَقِة اِإلْسَالم َوِعَماِد الُمْسِلِمیَن َعْن ِعدٍَّة ِمْن َأْصَحاِبَنا، َعِب

َعْن َأِبي َعْبِداللَِّه علیه السَّالم ُمَحمٍَّد، َعْن َعِليِّ ْبِن َحِديٍد، َعْن َمْنُصوِر ْبِن ُيوُنَس، َعِن الَحاِرِث ْبِن الُمَغیَرِة َأْو َأِبیِه، 

َخِف اللََّه :َكاَن ِفیَھا اَألَعاِجیُب َوَكاَن َأْعَجَب َما َكاَن ِفیَھا َأْن َقاَل الْبِنِه«:َما َكاَن ِفي َوِصیَِّة ُلْقَماَن؟ قاَل:ُقْلُت َلُه:قاَل

ُثمَّ َقاَل أبو َعْبِد اللَِّه ـ َعلیه .َبَك، َواْرُج اللََّه َرجاًء َلْو ِجْئَتُه ِبُذُنوِب الثَِّقَلْیِن َلَرِحَمَكَعزَّ َوَجلَّ خیفًة َلْو ِجْئَتُه ِبِبرِّ الثَِّقَلْیِن َلَعذَّ

َلْم َيِزْد َعَلى  إنَُّه َلْیَس ِمْن َعْبٍد ُمْؤِمٍن إّال َوِفي َقْلِبه ُنوَراِن ُنوُر َخیَفٍة وُنوُر َرَجاًء، َلْو ُوِزَن ھَذا:الّسالم ـ كان أِبي َيُقوُل

.٢٠٩»ھَذا َوَلْو ُوِزَن ھَذا َلْم َيِزْد َعَلى ھَذا

:الشرح

إن :وقال.مثل أحدوثة وأحاديث»ُأْعُجوَبة«كأنھم أرادوا جمع »أعاجیب«:في الصحاح»الجوھري«يقول 

المعنى األول وكأّن ويكون المقصود في ھذا الحديث ھو .ھي ما يكون حسنة أو قبحه مثیرًا للتعجب»األْعُجوبة«

.اللفظ في األصل مختص بما يثیر حسنه العجب، وإن استعملت تطفًال في األعم

ھما الجن »الثقالن«و.يعني أنه يطیعه، كما يقوله الجوھري»ُفالن َيِبّر َخالَقه«و»العقوق«خالف »والبِّرُّ«

يجب أن يصل إلى مرتبة الكمال، وال يجوز  على أن كًال من الخوف والرجاء)الحديث الشريف(ويدل ھذا .واإلنس

فھناك الكثیر من األحاديث التي تؤكد ذلك، كما ينص .الیأس من رحمة اهللا تعالى أبدًا، وال األمان من مكره مطلقًا

وسوف نقوم، بشرح ذلك وبیان المواضیع .ثم يجب أّال يرجح أحدھما على اآلخر.القرآن الكريم على ذلك أيضًا

.لحديث ـ إن شاء اهللا ـ ضمن فصول عديدةاألخرى من ا

في بیان اإلنسان العارف :فصل

:األولى:اعلم، أن لِإلنسان العارف بالحقائق والمطلع على النسبة بین الممكن والواجب جّل وعال نظرتین

أو علمًا، أن  نظرته إلى نقصه الذاتي وإلى نقص جمیع الممكنات وانحطاط الكائنات فھو يدرك في ھذه النظرة، عینًا

الممكن غارق بكّلیته في الذل والنقص وفي بحر ظالم اِإلمكان والفقر واالحتیاج أزًال وأبدًا، 

وأنه ال يملك بذاته شیئًا إطالقًا، وھو محض ال شيء، ومجرد ضعة، ونقص مطلق، بل إن ھذه التعبیرات نفسھا 

وإّال فإن النقص والحاجة من سمات الشیئیة،  ال تصدق علیه حقیقة وإنما ھي من ضیق أفق التعبیر والكالم،

وھو في ھذه النظرة، لو تقدم إلى أعتاب الربوبیة بكل .ولیس لجمیع الممكنات والخالئق كافة، شیئیة بذواتھا

العبادات والطاعات والعلوم والمعارف، فلن يكون أمامه سوى أن يطأطأ رأسه َخَجًال وذًال وخوفًا، فما ھذه العبادة 

؟ ممن؟ ولمن؟ إن كل المحامد تعود إلیه تعالى، ولیس للممكن أي تصرف فیه، بل إن تصرف الممكن يبعث والطاعة

:وھذا ما سألوي عنه عنان القلم، ففي ھذا المقام يقول عزَّ وجّل.على نقص في إظھار محامد اهللا والثناء علیه

.١اإليمان والكفر، باب الخوف والرجاء، ح أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب  ٢٠٩



٩٩

ُقْل ُكلٌّ ِمْن (كما يقول في المقام األول .٢١٠... )ْن َسیَِّئٍة َفِمْن َنْفِسَكَما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمْن اللَِّه َوَما َأَصاَبَك ِم(

.٢١١)ِعْنِد اللَِّه

:يقول الشاعر في ھذا المقام

).فإن األخطاء مّنا........... (أن قلم الصانع لم يخطأ:قال ُمرشدنا

).ِعْنِد اللَِّه ُقْل ُكّل ِمْن: (وھي......ُبوركت نظرته السديدة الساترة للعیوب

َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَِّه َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسّیَئٍة (راجع إلى المقام الثاني )الشطر األول(إن قول المرشد 

المقام وفي ھذا )ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه(فیعود إلى المقام األول )الشطر الثاني من الشعر(وأما ).َفِمْن َنْفِسَك

.يستولي على اإلنسان الخوف والحزن والخجل والخزي

فھو يرى أنه سبحانه .والنظرة األخرى نظرته إلى الكمال الواجب، وبسط رحمته، وسعة لطفه تعالى وعنايته

قد بسط ھذه الِنعم والرحمات المتنوعة، التي ال يمكن اإلحاطة بھا وال حصرھا وتحديدھا، من دون استعداد وتھیأ 

.فنعمه مبتدءة ال يسبقھا سؤال.وإنه قد فتح أبواب لطفه وعفوه على العباد دون استحقاق.بق لھامس

كما أشار إلى ذلك حضرة اإلمام زين العابدين وسید الساجدين كثیرًا في أدعیة الصحیفة وغیرھا، فیقوى رجاؤه 

اب الرحمة واللطف، وبمالك الملوك الذي برحمة الحق تعالى ويزداد أمله، بالكريم الذي ال يسبغ كرمه إّال من ب

والمالك الذي .تلك النعم التي تعجز العقول عن إدراك بعضھا وتقصر.يفیض علینا بنعمه من دون سؤال أو استعداد

ال تنقص من ملكه الواسع معصیة العاصین، وال تزيده طاعة المطیعین، بل إن ھداية ذاته المقدسة لنا إلى طرق 

ّيانا عن العصیان، إنما ھو من عناياته الكريمة ونعمه وآالئه، ألجل وصولنا إلى مقامات الكمال الطاعات، ومنعه إ

.ومدارجه الرفیعة، وللتنزه عن النقص والقبح والتشوه

اللھم إنك إذ ألبستنا لباس الوجود، ووھبتنا كل أسباب :فإذا جثونا عند أعتاب رحمته وعنايته، لوجب أن نقول

بما يفوق إدراك المدركین، وأريتنا طرق الھداية، وأسبغت علینا من نعمك، إنما كان ذلك لمصلحتنا الحیاة والرفاه 

وھا نحن وفدنا إلى دار كرامتك، وعلى أعتاب سلطنتك، مثقلین بذنوب الثقلین، مع أن .لننعم بأفضالك ونعمك

ا أنت صانع بقبضة تراب ال تساوي فماذ.ذنوب المذنبین لم تنقص من خزائن رحمتك، ولم تخّل خطاياھم بمملكتك

شیئًا عند أعتاب عظمتك سوى أن تشملھا برحمتك وعنايتك؟ أيمكن أن نأمل غیر الرحمة من لطفك؟ 

فال ھو يغمض عینیه عّما فیه من نقص وقصور في القیام .فعلى اإلنسان، إذًا، أن يتردد بین ھاتین النظرتین

.جالله وعنايته وشمولیتھما بالعبودية، وال ھو ينسى سعة رحمة الحق جّل

في قصور الممكن عن القیام بواجب العبودية للحق تعالى:فصل

فخوف العامة يكون .اعلم أيھا العزيز، أن للخوف والرجاء مراتب ودرجات حسب حاالت العباد ومراتب معرفتھم

لكننا لسنا اآلن بصدد شرح و.من العذاب وخوف الخاصة يكون من العتاب، وخوف أخص الخاصة يكون من االحتجاب

.ذلك، وإنما سنشیر إلى الموضوع السابق ببیان آخر

ألن العبادة ھي الثناء على .فاعلم أن لیس أحد من المخلوقات بقادٍر على عبادة الحق تعالى حق عبادته

مقام ذات اهللا المقدسة، وثناء كل شخص فرغ 

اد، في الحقیقة قصیرة، عن ِعزَّ جالل معرفة ذاته المتعال، فھم ولّما كانت يد أرجاء العب.معرفته بمن ُيثني علیه

:وقد اعترف بذلك أشرف الخالئق وأعرف الكائنات بمقام الربوبیة.إذًا لیسوا قادرين بالثناء على جماله وجالله

ة ھي بمثابة التعلیل للجملة األولى، حیث الجملة الثانی ٢١٢»َما َعَبْدَناَك َحقَّ ِعَباَدِتَك َوَما َعَرْفَناَك َحقَّ َمْعِرَفِتَك«

:إذ قال

.٢١٣»َأْنَت َكَما َأْثَنْیَت َعَلى َنْفِسَك«

.٧٩:سورة، النساء، آية ٢١٠
.٧٨:سورة النساء، آية ٢١١
.وما بعدھا ١٨٠ص  ٢ج "سفینة البحار "٢١٢
.وما بعدھا ١٨١ص  ٢ج "سفینة البحار "٢١٣



١٠٠

ولّما كان العباد قاصرين .إذًا، فالقصور الذاتي من حق الممكن، والعلو الذاتي خاص بذات كبرياء اهللا جّل جالله

الحق سبحانه وعبوديته ال يمكن ألحد من  ومن دون معرفة.عن الثناء على اهللا تعالى وعن عبادة ذاته المقدسة

عباده أن يبلغ المقامات الكمالیة والمدارج األخروية، كما ھو ثابت ومبرھن علیه عند علماء اآلخرة في محله، ولكن 

العامة غافلون عن ذلك، ويحسبون المدارج األخروية جزافًا أو شبیھة بالجزاف ـ تعالى اهللا عن ذلك ُعلوًا كبیرًا ـ لّما 

كان كذلك فقد فتح اهللا تعالى بلطفه الشامل ورحمته الواسعة بابًا من الرحمة والرعاية بالعباد عن طريق تعلیمات 

فعّلم العباد طرق عبادته، وفتح .ذلكم ھو باب العبادة والمعرفة.الوحي الغیبیة واإللھام، وبوساطة المالئكة واألنبیاء

ائصھم قدر اإلمكان، ويسعوا لنیل الكماالت الممكنة، ويھتدوا بأشعة لھم سبیًال إلى المعارف لكي يخففوا من نق

.نور العبودية للوصول إلى عالم كرامة الحق، وإلى الروح والريحان وجنات النعیم، بل إلى رضوان اهللا األكبر

ع الوفاء بحق إذًا، ففتح باب العبادة والعبودية من الِنعم الكبرى التي تدين لھا الكائنات كافة، دون أن تستطی

فإذا علم اإلنسان مشربه ھذا، واّطلع قلبه .الشكر، بل إن كل شكر ھو فتح باب كرامة ال تقدر على شكره أيضًا

وحتى لو أنه تقدم إلى أعتاب اهللا جّل جالله بعبادة الجن واِإلنس والمالئكة المقربین، لكان .علیه، اعترف بتقصیره

اد اهللا العارفین وأولیاءه المختصین به الذين فتح لھم بابًا من سّر الَقدر، وكذلك إن عب.مع ذلك خائفًا ومقصرًا

واستنارت قلوبھم بنور المعرفة، الرتجفت قلوبھم من الخوف، ونفوسھم من الخشیة، بحیث لو اتجھت إلیھم 

ر ذرة، وال من الكماالت كلھا، وأعطوا مفاتیح المعارف كلھا، وُأترعت قلوبھم بالتجّلیات، لما قّل من خوفھم قد

ُسْبَحان اهللا َوَال َحْوَل َوَال ُقوََّة ِإالَّ .الناس تخاف النھاية وأنا أخاف البداية:خشیتھم قدر شعرة، كما يقول أحدھم

يعلم اهللا يجب أن يتقطع قلب اإلنسان من ھذا الكالم، ويذوب خوفًا، ويھیم على وجھه في .ِباهللا، أعوذ باهللا تعالى

حّد يكون اإلنسان غافًال؟  البراري فإلى أّي

ثم أنه سبق منا في شرح أحد األحاديث السابقة وقلنا بأننا في كل عبادتنا وطاعتنا إّنما نريد مصالحنا الخاصة، 

وھو أشبه بالزھد في الدنیا من .وما الزھد في الدنیا في الحقیقة إّال من أجل اآلخرة.وداِفُعنا إلیھا ھو حّب النفس

فلو ذھبنا بعبادة الثقلین إلى محضر قدسه الربوبي، لما كان استحقاقنا سوى البعد عن .األحرارأجل الدنیا عند 

وجعل غاية الخلق »َوَخَلْقُتَك َألْجِلي«:قال.لقد دعانا الحق تبارك وتعالى إلى مقام قربه وُأنسه.ساحته المقدسة

نشغل أنفسنا إّال بتعمیر البطن والفرج، وال ھمَّ لنا  معرفته، وھدانا إلى طرق المعارف والعبودية، ولكننا مع ھذا لم

.سوى األنانیة وحب الذات

فیا أيھا اِإلنسان المسكین، الذي لم تجِن من عبادتك ومناسكك إّال البعد عن ساحة اهللا المقدسة، 

ق؟ أعندك متكأ واالستحقاق للعتاب والعقاب، عالَم اعتمادك؟ ولماذا ال يقلقك وال يزعجك الخوف من شدة بأس الح

وإذا !تتكئ علیه؟ أتثق بعملك وتطمئن إلیه؟ إذا كان األمر كذلك فالويل لك من معرفتك بحالك وحال مالك الملوك

لقد اعتمدت .كان اعتمادك على فضل الحق وسعة رحمته وشمول عناية ذاته المقدس، لكان ذلك في محّله جّدًا

.على أمر وثیق، ولجأت إلى أوثق ملجأ

إن أيدينا عن كل شيء قاصرة، ونحن عارفون بأننا ناقصون وتافھون، وال نملك ما يلیق بأعتاب !وربيإلھي، 

فمن نحن حتى نرجو القدرة على الثناء علیك، .ظاھرنا وباطننا ملوث بالمھالك والموبقات.كلنا نقص وعیب.قدسك

مقرًا بعجزه وقصوره، فكیف بنا نحن أھل »!َأْشُكُرَك َأَفِبِلَساِني الكاّل ھَذا«:فیما يعترف الولي من أولیائك قائًال

المعصیة المحجوبین عن ساحة كبريائك؟ ما عسانا نقول سوى 

إن رجائنا موكول إلى رحمتك، وأن أملنا وثقتنا بفضلك ومغفرتك وجودك وكرمك، كما :أن نحرك ألسنتنا قائلین

.على ألسنة أولیائك

َقاَل :َقاَل َرُسوُل اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم:لباقر علیه السالم قالفي الكافي، بإسناده عن أبي جعفر ا

َأْنُفَسُھْم ـ  َال َيتَِّكُل الَعاِمُلوَن ِلي َعَلى َأْعَماِلِھُم الَِّتي َيْعَمُلوَنھا ِلَثواِبي، َفِإنَُّھْم َلِو اْجَتَھُدوا َوَأْتَعُبوا: (اهللا َتَباَرَك َوَتَعاَلى

َمِتي َوالنَِّعیِم في ِعَباَدِتي َكاُنوا ُمَقصِِّريَن َغْیَر باِلَغیَن ِفي ِعَباَدِتِھْم ُكْنَه ِعَباَدِتي ِفیَما َيْطُلُبوَن ِعْنِدي ِمْن َكَراأعماَرُھْم ـ 

ا، َوِإَلى ُحْسِن الظَِّن ِبي ِفي َجّناِتي َوَرِفیِع الدََّرَجاِت الُعَلى ِفي ِجواِري، َولِكْن ِبَرْحَمِتي َفْلَیِثُقوا، َوَفْضِلي َفْلَیْرُجو
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ْفوي، َفِإنِّي َأَنا اهللا الّرْحمُن َفْلَیْطَمِئنُّوا، َفِإنَّ َرْحَمِتي ِعْنَد ذِلَك ُتْدِرُكُھْم، َوِمّني ُيْبلُِّغُھْم ِرْضواِني، َوَمْغِفَرِتي ُتْلِبُسُھْم َع

.٢١٤)الرَّحیُم، َوِبذِلَك َتَسّمْیُت

ر في شدة بأس اهللا تعالى، وفي دقة سلوك طريق اآلخرة، واألخطار التي تحیط ومن أسباب الخوف أيضًا التفك

باإلنسان في حیاته وعند موته، وشاّق البرزخ، ويوم القیامة، ومناقشات الحساب والمیزان، مع مالحظة اآليات 

.واألخبار التي تنبئ عّما وعد اهللا تعالى عباده، مما ُيحیى كامل األمل والرجاء

ي األحاديث، أن الحق تعالى يبسط يوم القیامة بساط رحمته بصورة يطمع حتى الشیطان بالمغفرة لقد جاء ف

وأن الحق سبحانه لم ينظر إلى ھذا العالم منذ تكوينه وخلقه، نظرة لطف كما ورد في الرواية وأنه سبحانه .منه

والم األخرى، ھذه الذرة قد بعثت على وتعالى لم يبعث إلى ھذا العالم رحمته إالَّ بمقدار ذرة بالنسبة إلى الع

إحاطة الِنعم اإللھیة، وألطافه ورحمته وغفرانه، بالجمیع من جمیع جوانبھم، وأن الظاھر من النعم والباطن منھا 

تعتبر مائدة ِنعم اهللا تبارك وتعالى وعطاياه التي ال يقدر العالم برّمته على اِإلحاطة بجزء منھا، فكیف إذًا بنعمه 

في عالم ھو عالم كرامته، ودار ضیافته، وموضع رحمته، حیث يبسط رحیمیته ورحمانیته؟ فیحّق سبحانه 

ِإنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب (إذًا، فأكمل حسن ظنك باهللا وثق بفضله !للشیطان أن يطمع في نیل رحمة اهللا، ويرجو عطیته

 ال يخلف وعده، وإن كان الخلف في الوعید مكن، كثیرًا فاهللا يغرق الجمیع في بحر جوده وكرمه، واهللا.٢١٥)َجِمیًعا

ولوال شمولك برحمته الواسعة لما كنت قد خلقت، فكل مخلوق .فلیستبشر قلبك برحمته التامة.ما يقع فعًال

.٢١٦)َوِسَعْت َرْحَمُتُه ُكلَّ َشيٍء: (مرحوم

في الفرق بین الرجاء والغرور :فصل

.فقد تكون مغترًا وتحسب نفسك من أھل الرجاء.لئال تخلط بین الرجاء والغرور ولكن أيھا العزيز كن على حذر،

أنظر إلى ھذه الحال التي فیك والتي تظن نفسك بھا بأّنك من .إن من السھل التمییز بین الحالین في مباديھما

وإّما أن تكون ناجمة عن فھي إّما أن تكون ناشئة من التھاون في أوامر الحق سبحانه والتقلیل منھا، .أھل الرجاء

وإذا عسر علیك التمییز بینھما أيضًا، أمكنك التمییز من خالل .االعتقاد بسعة رحمة اهللا وعظمة ذاته المقدسة

فإذا كان اإلحساس بعظمة اهللا في القلب، وكان قلب المؤمن محاطًا برحمة ذاته المقدسة وعطاياه، لقام .اآلثار

.ألن تعظیم العظیم الُمنعم وعبادته من األمور الفطرية التي ال خالف فیھا .القلب بواجب العبودية والطاعة

وإذا لم تكن في أداء واجبات العبودية، وفي بذل الُجھد والجّد في الطاعة والعبادة، معتمدًا على أعمالك، ولم 

م والسخط والغضب تحسب لھا حسابًا، وكنت آمًال رحمة اهللا وفضله وعطائه، ووجدت نفسك مستحقًا لّلوم والذ

فاشكر اهللا تبارك وتعالى، واطلب .بسبب أعمالك، ولم تعتمد إّال على رحمة الجواد المطلق، فأنت من أھل الرجاء

.من ذاته المقدسة أن يثّبت ذلك في قلبك، ويمنحك أعلى منه مقامًا

ًا لتعالیمه، فاعلم أنه الغرور أما إذا كنت ـ ال سمح اهللا ـ متھاونًا في أوامر الحق تعالى ومستحقرًا ومستھین

.فلو آمنت بسعة اهللا ورحمته وعظمته.الحاصل في قلبك وأنه من مكائد الشیطان، ومن نفسك األّمارة بالسوء

والشواھد على ھذا في األحاديث .إن المدعي الذي يخالف عمله دعواه يكذب نفسه بنفسه.لظھر أثر ذلك فیك

.المعتبرة كثیرة

َقْوٌم :ُقْلُت َلُه«:ْسَناِدِه َعْن اْبِن َأِبي َنْجَراَن، َعمَّْن َذَكَرُه، َعْن َأِبي َعْبِداِهللا علیه الّسالم قاَلففي الكافي ِبِإ

.ِفي اَألَماِنيھُؤَالِء َقْوٌم َيَتَرجَُّحوَن :فَقاَل.َيْعَمُلوَن ِبالَمَعاِصي َوَيقوُلوَن َنْرُجو َفَال َيَزالوَن َكذِلَك َحّتى َيْأِتَیُھُم الَمْوُت

.٢١٧»َكذَُّبوا َلْیُسوا ِبَراِجیَن، ِإنَّ َمْن َرَجا َشْیئًا َطَلَبُه َوَمْن َخاَف ِمْن َشْيٍء َھَرَب ِمْنُه

:وبھذا المضمون رواية أخرى في كتاب الكافي الشريف

.١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب حسن الظن باهللا، ح  ٢١٤
.٥٣:ة الزمر، آيةسور ٢١٥
.في سورة األعراف ١٥٦مقتبس من آية  ٢١٦
.١١وح  ٥أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الخوف والرجاء ح  ٢١٧
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َال َيُكوُن الُمْؤِمُن ُمْؤِمنًا :ِه علیه الّسالم َيُقوُلَسِمْعُت َأَبا َعْبداللَّ«:َوِبِإْسَناِدِه َعْن الُحَسْیِن ْبِن َأِبي َساَرَة َقاَل

.٢١٨»ََحّتى َيُكوَن َخاِئفًا َراِجیًا َوَال َيُكوَن َخاِئفًا َراِجیًا َحّتى َيُكوَن َعاِمًال ِلَما َيَخاُف َوَيْرُجو

مسبِّب دون أن ُيِعدَّ األسباب، إّن َمَثَل من ال يعمل وينتظر رحمة ربه ويرجو رضوانه َمَثُل من يرجو ال:قال بعضھم

إن مثل ھذا .َوَمَثُل الفّالح الذي ينتظر الزرع من دون أن يبذر األرض أو يھتم بھا وبإروائھا أو يقضي على موانع الزرع

وإن َمَثُل من لم ُيصلح أخالقه أو لم يبتعد عن المعاضي فینھض .االنتظار ال يسمى بالرجاء، بل ھو بله وحماقة

جیًا تزكیة نفسه، َمَثُل من يودع البذر في أراضي سبخة، ومن الواضح أن ھذا الزرع ال يثمر النتیجة بأعمال را

.المتوخاة

فالرجاء المستحسن والمحبوب ھو تھیأة كافة األسباب التي يمتلكھا اإلنسان كما أمر اهللا بھا واستغاللھا 

وحسب ھدايته ـ عز وجل ـ إياه إلى طرق الصالح حسب القدرة التي زوده بھا الحق المتعال بعنايته الكاملة، 

والفساد، ثم ينتظر ويرجو الحق المتعال أن يتّم عنايته السابقة تجاه األسباب التي وّفرھا من قبل، ويحقق 

.األسباب التي ال تدخل تحت إرادته واختیاره من بعد، ويزيل الموانع والمفاسد

اسدة وأحجار الموبقات وسباختھا، وبذر فیھا بذور األعمال، وسقاھا فإذا نظف العبد قلبه من أشواك األخالق الف

بماء العلم الصافي النافع واإليمان الخالص، وخلصھا من المفسدات والموانع مثل العجب والرياء وأمثالھا التي تعد 

، ويجعل عاقبة أمره بمثابة األعشاب الضارة العائقة لنمو الزرع، ثم انتظر ربه المتعالي ورجاه أن يثّبته على الحق

:كما يقول الحق المتعالي.إلى خیر، كان ھذا الرجاء مستحسنًا

.٢١٩)ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َھاَجُروا َوَجاَھُدوا ِفي َسِبیِل اللَِّه ُأْوَلِئَك َيْرُجوَن َرْحَمَة اللَِّه(

في سبب تعادل الخوف والرجاء :فصل

الشريف ـ الحديث الرابع عشر ـ أنه ال بد من تعادل الخوف والرجاء وعدم تفوق  ورد في نھاية ھذا الحديث

.أحدھما على اآلخر، كما ورد ھذا المضمون في مرسلة ابن أبي عمیر عن اإلمام الصادق علیه السالم أيضًا

ولد فیه إن اإلنسان عندما يدرك منتھى قصوره في النھوض بالعبودية، ويرى صعوبة وضیق طريق اآلخرة، يت

الخوف بأعلى درجة، وعندما يجد ذنوبه ويفكر في أناس كانت عاقبة أمرھم الموت من دون إيمان وعمل صالح، 

ففي الحديث الشريف في .رغم حسن أحوالھم في بدء األمر ولكنھم انتھوا إلى سوء العاقبة، يشتّد فیه الخوف

:الكافي عن اإلمام الصادق علیه السالم

یِه ِمَن َبْیَن َمَخاَفَتْیِن َذْنِب َقْد َمَضى َال َيْدِري َما َصَنَع اللَُّه ِفیِه َوُعْمٍر َقْد َبِقَي َال َيْدِري َما َيْكَتِسُب ِف الُمْؤِمُن«:قال

.٢٢٠»الَمَھاِلِك َفُھَو َال ُيْصبُح إّال َخاِئفًا َوَال ُيْصِلُحُه إّال الَخْوُف

ه السالم ـ خطبة عن رسول اهللا ـ صّلى اهللا علیه وآله وسلم ـ ونقل الكافي في حديث آخر عن اإلمام ـ علی

.بھذا المضمون

وعلى أي حال يرى اإلنسان نفسه في منتھى النقص والتقصیر، ويرى الحق في منتھى العظمة والجالل، 

حیث أن و.وسعة الرحمة والعطاء، ويعیش العبد بین ھاتین النظرتین دائمًا في حال متوازية بین الخوف والرجاء

.األسماء الجاللیة والجمالیة تتجلیان في قلب السالك متعادلة ال يترجح كل من الخوف والرجاء على اآلخر

بعض أن الخوف في بعض األحیان أنفع لإلنسان مثل أيام الصحة والعافیة، حتى يجھد اإلنسان نفسه  ٢٢١وقال

مثل أيام ظھور عالمات الموت، حتى يالقي وفي بعض األحیان الرجاء أفضل .في كسب الكمال والعمل الصالح

.اإلنسان الحق المتعالي مع حال مفضلة أكثر عنده سبحانه ـ

ولكن ھذا الكالم ال يتطابق مع الكلمات السابقة واألحاديث المذكورة، ألن الرجاء المحبوب يدفع اإلنسان أيضًا 

.ـ عز وجل ـ وال يتنافى مع الرجاء المؤكدنحو العمل واكتساب اآلخرة، والخوف من الحق سبحانه محبوب لديه 

.١١وح  ٥أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الخوف والرجاء ح  ٢١٨
.٢١٨:سورة البقرة، آية ٢١٩
.١١وح  ٥ي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الخوف والرجاء ح أصول الكاف ٢٢٠
.٣٥٥، باب الخوف والرجاء ص٧٠بحار األنوار، المجلد  ٢٢١
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أن الخوف ال يعتبر من الفضائل النفسیة والكماالت العقلیة في عالم اآلخرة وإنما يعّد من األمور  ٢٢٢وقال بعضھم

النافعة في دار الدنیا التي ھي دار العمل، حیث يحرص اإلنسان على فعل العبادات وترك المعاصي وينتھي دوره 

ألن العبد كلما نال رحمة .في حین أن الرجاء ال ينقطع ويستمر حتى في عالم اآلخرة.ن ھذه الدنیابعد الخروج م

فالخوف ينقطع .اهللا أكثر، ازداد طعمه نحو فضل الحق المتعالي أكثر، ألن خزائن رحمة الحق الجلیل ال تتناھى

.بالموت ويبقى الرجاء حتى إلى ما بعد الموت

والحق أن العبد ما دام في دار التكلیف ال بد له من «لمجلسي ـ رحمه اهللا تعالى ـ المحدث المحقق ا ٢٢٣يقول

.»الخوف والرجاء وبعد مشاھدة أمور اآلخرة يغلب علیه أحدھما ال محالة بحسب ما يشاھده من أحوالھا

وعلى .نى الرجاءإن ما قیل من غلبة الخوف والرجاء في عالم اآلخرة، ال يتالءم مع ما ذكر من مع:يقول الكاتب

فرض صحة الكالم المذكور فھو صحیح بالنسبة إلى المتوسطین حیث يكون خوفھم ورجاؤھم عائدين إلى الثواب 

.والعقاب

وأما حال الخواّص واألولیاء فیختلف المر عما ذكروا، ألن الخوف والرجاء الناجمان عن مشاھدة عظمة وجالل 

وال يترجح أحدھما على .في القلب ال يزوالن بمشاھدة أمور اآلخرة وتجّلي أسماء اللطف والجمال، والحاصالن

اآلخر، بل إن آثار الجالل والعظمة وتجلیات الجمال واللطف في عالم اآلخرة أكثر، فیصبح الخوف الحاصل من عظمة 

.٢٢٤)َال َخْوٌف َعَلْیِھْم َوَال ُھْم َيْحَزُنوَن َأَال ِإنَّ َأْوِلَیاَء اللَِّه(الحق من اللذائذ الروحانیة، وال يتنافى ھذا مع اآلية الكريمة 

وما نقل ـ قبل أسطر ـ من أن الخوف لیس بفضیلة نفسیة، لیس ھو .كما يتبین ذلك بالتمعن في اآلية المباركة

كما أن خوف غیرھم .الخوف من الجالل والعظمة، ألن مثل ھذا الخوف يكون كماًال ومن صفات الكاملین والمكملین

.والحمد هللا على جماله وجالله والَصالة على محّمد وآله.كثريكون أ

البالء:الَحديث الَخاِمس عَشر

إْبراھیَم، َعْن  ِبَسَنِدَنا الُمتَِّصِل إلى ُسْلطاِن الُمَحدِّثیَن ُمَحمَِّد ْبِن َيْعُقوَب الُكَلْینيِّ ـ رضوان اهللا علیه ـ َعْن َعليِّ ْبِن

ِإنَّ َأَشّد «:إنَّ في ِكتاب َعليٍّ علیه السَّالم:ب، َعْن َسماَعَة، َعْن أبي َعْبِد اِهللا علیه السَّالم قاَلأبیِه، َعْن اْبِن َمْحُبو

ْن َصحَّ ِديُنُه اِلِه الَحَسَنِة، َفَمالّناِس َبالًء النَِّبیُّوَن ُثمَّ الَوِصیُّوَن ُثمَّ اَألْمَثُل َفاَألْمَثُل َوِإنَّما ُيْبَتَلى الُمْؤِمُن َعلى َقدِر َأْعم

ٍر َوَمْن َسُخَف ديُنُه َوَضُعَف َوَحُسَن َعَمُلُه، اْشَتدَّ َبالُؤه َوذِلَك أنَّ اَهللا َتعالى َلْم َيْجَعِل الدُّْنیا َثوابًا ِلُمْؤِمٍن َوال ُعُقوَبًة ِلكاِف

.٢٢٥»اْلَمَطِر ِإلى َقراِر اْألْرِض َعْقُلُه، َقلَّ َبالؤُه َوِإنَّ الَبالء أْسَرُع ِإَلى الُمْؤِمِن التَِّقيِّ ِمَن

:الشرح

قال بعض بأن المقصود من الناس في أمثال ھذا الحديث الشريف، الكاملون من قبیل األنبیاء واألولیاء واألوصیاء، 

ولكن ال مرجح لھذا الكالم، بل .٢٢٦وأّما عامة الناس فھم النسناس كما ورد في األحاديث.فإنھم الناس حقًا

ويكون ـ ھذا المعنى ـ مستفادًا من األحاديث الموجودة .ي المقام إرادة عموم البشر وھو واضح تمامًاالمناسب ف

وكان المقصود منھا الكاملین، فلیس »الناس«وإذا عثرنا في حديث على كلمة .في ھذا الباب من كتاب الكافي

.ھو االختبار واالمتحان، في الحسن والقبح»َءالَبال«إن .ذلك مبررًا إلرادة ھذا المعنى من ھذه اللفظة حیثما وردت

و البالء االختبار يكون بالخیر والشر، يقال أباله اهللا بالءًا (يقول الجوھري في الصحاح .كما صرح بذلك أھل اللغة

ه الحق وعلى أي حال إن كل ما يمتحن ب)١٧/األنفال(}َبَالًء َحَسًنا{ويقول الحق الَمتعال )حسنًا وابتاله معروفًا

جل جالله عباده يدعى بالًء أو ابتالًء سواًء كان باألمراض واألسقام والفقر والذل وإدبار الدنیا أو بما يقابل ھذه 

.األمور، كأن ُيختبر بكثرة الجاه واالقتدار والمال والمنال وبالزعامة والعّزة والعظمة

انصرف وانسبق إلى الذھن من اللفظ، البالء من  ولكن متى ما ذكر البالء أو البلیة أو االبتالء بصورة مطلقة

وأماثل الناس، .ھذا أمثل من ھذا أي أفضل وأدنى إلى الخیر:بمعنى أفضل وأشرف يقال»َأْمَثْل«و.القسم األول

.٣٥٥، باب الخوف والرجاء ص٧٠بحار األنوار، المجلد  ٢٢٢
.٣٥٥، باب الخوف والرجاء ص٧٠بحار األنوار، المجلد  ٢٢٣
.٦٢:سورة يونس، آية ٢٢٤
)٢٩الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب شّدة ابتالء المؤمن، حأصول (٢٢٥
.١الحديث "كتاب اإليمان والكفر "٣٢١ص ٩مرآة العقول ج ٢٢٦
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الؤه ھو أن من كان أفضل وأحسن ـ بعد األئمة األوصیاء علیھم السالم ـ فب»ُثمَّ اَألْمَثْل َفاَألْمَثُل«فمعنى .خیارھم

.وَمْن كان ـ من غیر الفئة المذكورة ـ أفضل فبالؤه أكثر من غیره من الناس.أشّد من اآلخرين

وال يوجد مثل ھذا التعبیر ـ األمثل فاألمثل ـ في .فمراتب االبتالء على قدر درجات الفضل ـ عند اهللا سبحانه ـ

.كما ورد في الصحاح وغیره من الكتب اللغوية ھو ضعف العقل وخفته،»ُسْخَف«والـ .األدب الفارسي حتى أذكره

القرار والقرارة ما ُقرَّ «:وفي ـ كتاب ـ قاموس اللغة.ھو المستقر والمكان، كما يستفاد من معاجم اللغة»َقَراَر«والـ 

، ووجه الشبه ـ بین المؤمن التقي وقرار األرض ـ ھو أن األرض محل األمطار ومستقرھا»فیه والمطمئن من األرض

ونحن .حیث تھطل قطرات السماء علیھا وتستقر، وكذلك المؤمن حیث تھجم علیه الباليا، وتستقر عنده وال تفارقه

.إن شاء اهللا سنشرح ما يحتاج إلیه الحديث الشريف في غضون فصول عّدة

في بیان معنى االمتحان وآثاره وكیفیة نسبته إلى الحق المقدس المتعالي :فصل

البشرية منذ ظھورھا وتعلقھا باألجساد، وھبوطھا إلى عالم الُمُلك ـ عالم المادة ـ تكون على  اعلم أن النفوس

نحو القّوة ـ األھلیة والقابلیة ـ تجاه جمیع العلوم والمعارف والملكات ـ الحاالت الراسخة المتمركزة في اإلنسان ـ 

التي ھي ذات آثار ـ ثم تتدرج بعناية الحق ـ جل  الحسنة والسیئة، بل تجاه جمیع اإلدراكات والفعلّیات ـ الحاضرة

جالله ـ نحو الفعلیة شیئًا فشیئًا، فتبدو أوًال اإلدراكات الضعیفة الجزئیة مثل حاسة اللمس والحواس الظاھرية 

فإن ولكن الملكات ال تزال موجودة بالقوة، .األخرى األخّس فاألخّس ثم تظھر ثانیًا اإلدراكات الباطنیة متدرجة أيضًا

لم تتأثر بعوامل تفجر فیھا الطاقات الخیرة وتركت لوحدھا النتصرت الخبائث وتحققت الملكات الفاسدة وانعطفت 

نحو القبائح والمساوئ، ألن الدواعي الداخلیة الباطنیة كالشھوة والغضب وغیرھا يسوقان اإلنسان إلى الفجور 

ولما كانت عناية .رة إلى حیوان عجیب وشیطان غريبوالتعدي والظلم وبعد انقیاده لھما يتحّول في فترة قصی

الحق تعالى ورحمته قد وسعت بني اإلنسان في األزل، جعل لھم سبحانه حسب تقدير دقیق نوعین من المربي 

والمھذب، بمثابة جناحین يطیر بھما من حضیض الجھل والنقص والقباحة والشقاء إلى أوج العلم والمعرفة والكمال 

المربي :وھما.ادة ويحرر نفسه من ضغط ضیق عالم الطبیعة إلى الفضاء الرحب الملكوتي األعلىوالجمال والسع

والمربي الخارجي المتمثل في األنبیاء .الباطني المتجسد في العقل والقدرة على التمییز بین الحسن والقبح

ن العقل البشري عاجز عن معرفة طرق وكل منھما ال يؤدي دوره بدون اآلخر، إذ أ.واألدّالء لطرق السعادة والشقاء

السعادة والشقاء واكتشاف الطريق إلى عالم الغیب، ونشأة اآلخرة، كما أن ھداية األنبیاء، وإرشادھم ال تكون 

فالحق ـ تبارك وتعالى ـ منحنا ھذين النوعین من الموّجه لكي نجعل .مؤثرة بدون إدراك العقل والقدرة على التمییز

وقد وھبنا الحق .واالستعدادات الكامنة في النفوس تتحرك من القوة إلى الفعلیة والظھور الطاقات المكتنزة

المتعالي ھاتین النعمتین الكبیرتین لنا امتحانًا واختبارًا، ألن اإلنسان يتمیز أفراده بعضھم عن بعض، ويتم الفصل 

َوالَّذي َبَعَثُه «:ؤمنین علیه السالمبین السعید والشقي والمطیع والعاصي والكامل والناقص كما قال ولي الم

وفي كتاب الكافي الشريف في باب التمحیص واالمتحان عن ابن أبي  ٢٢٧»ِبالَحقِّ َلُتَبْلَبُلنَّ َبْلَبَلًة َوَلُتَغْرَبُلنَّ َغْرَبَلًة

َوُيَغْرَبُلوا َوُيْسَتْخَرج ِفي الِغْرباِل َخْلٌق َال ُبدَّ للّناِس ِمْن َأْن ُيَمحَُّصوا َوُيَمیَُّزوا «:يعفور عن اإلمام الصادق علیه السالم

األْمر ال َيْأتیُكْم إّال َبْعَد {يا َمْنُصوُر ِإنَّ ھَذا «:َقاَل ِلي َأُبو عبد اهللا علیه الّسالم:وِبإْسناِدِه َعْن َمْنُصوٍر َقاَل ٢٢٨»َكثیُر

.٢٢٩»ُصوا َوال َواِهللا َحّتى َيْشَقى َمْن َيْشَقى َوَيْسَعَد َمْن َيْسَعُدإياٍس َوال َواِهللا َحّتى ُتَمیَُّزوا َوال َواِهللا َحّتى ُتَمحَّ

وفي كتاب الكافي  ٢٣٠»ُيَخلَُّصوَن َكما ُيَخلَُّص الذََّھُب«:وفي حديث آخر عن أبي الحسن علیه السالم قال

َقْبٍض َوال َبْسٍط إّال َوِهللا  َما ِمْن«:الشريف في باب االبتالء واالختبار بسنده إلى اإلمام الصادق علیه السالم قال

إنَُّه َلْیَس َشيٌء فیِه َقْبٌض أْو َبْسٌط ِمّما أَمَر اُهللا «:وفي حديث آخر عنه علیه السالم قال ٢٣١»َمِشیَئٌة َوَقضاٌء َواْبِتالٌء

).الشیخ صبحي صالح(١٦خطبة .نھج البالغة ٢٢٧
)٤، ح٣، ح٢أصول الكافي، المجلد األول، كتاب الحجة، باب التمحیص واالمتحان، ح(٢٢٨
٤، ح٣، ح ٢الكافي، المجلد األول، كتاب الحجة، باب التمحیص واالمتحان، حأصول (٢٢٩
)٤، ح٣، ح٢أصول الكافي، المجلد األول، كتاب الحجة، باب التمحیص واالمتحان، ح(٢٣٠
)٢، ح١أصول الكافي، المجلد األول، كتاب الحجة باب االبتالء واالختبار، ح(٢٣١
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بمعنى »الَبْسُط«ساك والمنع واألخذ، وفي اللغة اإلم»الْقْبُض«و ٢٣٢»أْو َنھى َعْنُه إّال َوِفیِه ِهللا َعزَّ َوَجلَّ اْبِتالٌء َوَقضاٌء

فإن .فكل عطاء وتوسعة ومنع امتحان لإلنسان، كما أن كل أمر ونھي وتكلیف يكون لالمتحان أيضًا:النشر والعطاء

ومعنى .بعث الرسل ونشر الكتب السماوية لغربلة الناس، ولفصل األشقیاء عن السعداء، والمطیعین من العاصیین

عالي للناس واختبارھم ھو الفصل الحقیقي الواقعي على صعید الخارج ـ للناس بعضھم عن امتحان الحق المت

والحكماء قد .بعض، ال العلم بالفصل، ألن علم الحق جل جالله أزلي ومتعلق ومحیط بكل شيء قبل إيجاده

ختبار بصورة مطلقة ـ فنتیجة اال.أسھبوا الحديث في معنى االبتالء واالمتحان، وال يتناسب نقله في ھذا الكتاب

وتتم في .ورغم أن األمرين المذكورين من أھم نتائجه ـ ھو فصل السعید عن الشقي على صعید الخارج الواقعي

ھذا االمتحان والتمحیص حجة اهللا على خلقه أيضًا، وتكون تعاسة وسعادة وھالك وحیاة كل شخص عن ُحّجة 

في طريق السعادة والحیاة األبدية، كان سعیه توفیقًا من اهللا وبینة، وال يبقى ألحد مجال لالعتراض، فمن سعى 

ومن جّد في طريق الشقاء ووجه وّجھه نحو الھالك .وھدايًة له، ألنه سبحانه قد وفر جمیع أسباب ھذا السبیل

ومتابعة الھوى والشیطان مع توفر كل طرق الھداية وأسباب السعادة، فقد اختار بنفسه الھالك والتعاسة رغم 

).٢٨٦/البقرة(}َلَھا َما َكَسَبْت َوَعَلْیَھا َما اْكَتَسَبْت{ھوض الحَجة البالغة للحق تبارك وتعالى على خالف ما أرتآه ن

في بیان فلسفة شّدة ابتالء األنبیاء واألوصیاء والمؤمنین :فصل

م ُملك الجسم، وكان اعلم وقد سبق منا الحديث بأن كل عمل يصدر من اإلنسان، بل كل ما يقع منه في عال

مدَركًا للنفس، يترك أثرًا لدى النفس، من دون فرق بین األعمال الحسنة أو السیئة، ومن دون فرق بین أن يكون 

إن كل :بنقطة بیضاء ونقطة سوداء فمثًال ٢٣٣وقد ُعّبر عن ھذا األثر في األخبار.العمل من نوع األفراح أو نوع األتراح

ن المطعومات أو المشروبات أو المنكوحات أو غیرھا، يترك أثرًا في النفس، ويحصل تعلقًا لذة مما يلتذ اإلنسان به م

وكلما توغل في اللذائذ .ومحبة في عمق الروح تجاھه ـ الشيء الذي تمتع فیه ـ ويزداد توجه النفس إلیه

على ھذا العالم أكبر، فتتربى  وغدا ركونه واعتماده.والمشتھیات أكثر، ازداد تعلق النفس وحّبھًا لھذا العالم أكثر

.وكلما كانت المتع في ذائقته أحلى، كانت جذور محّبة الدنیا في قلبه أكثر.النفس وترتاض على التعلق بالدنیا

وكلما توفرت وسائل العیش والعشرة والراحة بشكل أوفى، أصبحت دوحة التعلق بالدنیا أقوى وكلما أقبلت النفس 

فإن نفس اإلنسان إذا ركنت إلى الدنیا كلیًا وصار .نت غفلته عن الحق وعالم اآلخرة أكثرعلى الدنیا أكثر، كلما كا

).١٧٦/األعراف(}َأْخَلَد ِإَلى اَألْرِض َواتََّبَع َھَواُه{توجھھا ماديًا ودنیويًا، انصرف عن الحق المتعال ودار الكرامة نھائیًا و

سان إلى حب الدنیا من دون اختیار، وحب الدنیا يوجب النفور فاالنھماك في بحر اللذائذ والمشتھیات يصرف اإلن

وكذلك العكس فلو أن .عن غیرھا، واإلقبال على الُمُلك ـ الماديات ـ يسبب الغفلة عن الملكوت ـ عالم الغیب ـ

اإلنسان استاء من شيء وشعر ببشاعته، استدعت صورة ذلك الشيء الكراھیة والنفور، وكلما كانت تلك الصورة 

إذا دخل شخص على بلد وابتلى بأسقام وآالم فیه وعانا :فمثًال.ي النفس أقوى كان النفور واالنزجار منھا أكثرف

من ورائه مشاكل داخلیة وخارجیة لكرھه وتنّفر منه وكلما كانت معاناته أكثر كان ھروبه ونفوره منه أكثر وإذا وجد 

فاإلنسان إذا عاش .نحوھا، الشتاق إلیھا وتوّجه قلبه نحوھامدينة أفضل منه ألقبل علیھا وإن لم يستطع التحرك 

ھموم الدنیا وآالمھا وأسقامھا ومشاكلھا وعنائھا وشعر بأن أمواج الفتن والمحن تزحف نحوه، خّف تعلقه بھا ـ أي 

الشقاء  وإذا اعتقد بوجود عالم آخر، وفضاء رحب فارغ من جمیع أنواع.الدنیا ـ وقل ركونه إلیھا ونفر قلبه منھا

وواضح جدًا أن .وإذا لم يتمكن من السفر بجسمه لذھب بروحه وبعث بقلبه إلى ذلك العالم.والتعاسة، ارتحل إلیه

المفاسد الروحیة والخلقیة والسلوكیة بأسرھا تنجم عن حب الدنیا والغفلة عن اهللا سبحانه وعالم اآلخرة، وإن 

.٢٣٤حّب الدنیا رأس كل خطیئة

)٢، ح١حجة، باب االبتالء واالختبار، ح أصول الكافي، المجلد األول، كتاب ال(٢٣٢
ما من عبد إال وفي قلبه نقطعة بیضاء فإذا اذنب خرج في النقطة نقطة سوداء فإن تاب ذھب ذلك : "قال"ع "عن زرارة عن أبي جعفر  ٢٣٣

 ٢ج,أصول الكافي".ى خیر أبدًا فإذا تغطى البیاض لم يرجع إلى صاحبه إل,السواد وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البیاض
.٢٠الحديث "باب الذنوب ,كتاب اإليمان والكفر"٢٧٣ص

,كتاب اإليمان والكفر"١٣١ص ٢ج,أصول الكافي"حب الدنیا رأس كل خطیئة " : "ع "إشارة للحديث المنقول عن علي بن الحسین  ٢٣٤
.١١الحديث "باب ذم الدنیا والزھد فیھا 
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الروحي والخلقي والسلوكي ينبعث من التوجه نحو الحق، ودار الكرامة ـ عالم اآلخرة ـ في حین أن الصالح 

إذًا، علمنا من ھذا التمھید بأن لطف الحق تبارك وتعالى وعنايته كلما .ومن الالمباالة بالدنیا وعدم االنبھار بزخارفھا

سبحانه عن ھذا العالم وزخرفه أكثر، شملت لشخص أكثر، ووسعته رحمة الذات المقدسة بصورة أوفى، كلما أبعد 

ودفع عنه أمواج المحن والفتن أكثر، حتى تنقلع رغبته في الدنیا وزركشتھا، ووجه وجَّھه حسب مستوى إيمانه 

وإن لم تكن جدوى من احتمال شدائد المحن إّال ھذه الجھة ـ االنزجار .إلى عالم اآلخرة وارتبطت روحه بذلك العالم

محّمُد :وفي األحاديث الشريفة إشارة إلى ھذا المعنى.ا واإلقبال نحو اآلخرة ـ لوحدھا، لكفىواإلعراض عن الدنی

إنَّ اهللا َتعاَلى َلَیَتعاَھَد المؤِمَن باْلَبالِء َكما َيَتعاَھُد الرَُّجُل أْھَلُه «:ْبِن َيْعُقوب ِبإْسناِدِه َعْن أِبي َجْعَفٍر علیه السالم قاَل

وال يحسبن .ونقل ھذا المعنى في حديث آخر ٢٣٥»الَغیَبِة َويْحِمیِه الدُّْنیا َكما َيْحِمي الطَّبیُب اْلَمريَضِبالَھِديََّة ِمَن 

أحد إن محبة الحق وشدة عناية ذاته األقدس، لبعض عباده جزاف ومن دون جھة ـ والعیاذ باهللا ـ بل كل خطوة 

إن َمَثَل اإليمان وتوفیر .٢٣٦أقبل على عبده قدر ذراعيخطوھا مؤمن وعبد من عباده، غمرته رحمة الحق المتعالي و

بواعث التوفیق، َمَثُل إنسان قد حمل مصباحًا وسلك طريقًا مظلمًا فكلما تقدم خطوة، أضاء أمامه واھتدى للخطوة 

فرت فكلما رفع اإلنسان قدمًا نحو عالم اآلخرة، اتضح السبیل أكثر، وغمرته عنايات الحق بصورة أكبر، وتو.الالحقة

والعنايات األزلیة للحق المتعالي إنما .عوامل التوجه إلى عالم القرب ـ اآلخرة ـ واالنزعاج عن عالم البعد ـ الدنیا ـ

كما أنكم لو علمتم أيام طفولة ولديكم بأن .تسع األنبیاء واألولیاء لعلمه ـ سبحانه ـ األزلي بطاعتھم أيام التكلیف

ضاكم وثانیھما يبعث على سخطكم وامتعاضكم، فمن المعلوم أن ألطافكم أحدھما سیطیعكم ويسعى في تأمین ر

ومن فوائد شّدة ابتالء الخواص من العباد، أن ھؤالء من خالل .ستشمل المطیع أكثر من الثاني منذ األيام األولى

.المحن والمعاناة يذكرون الحق ويناجونه

ومن الطبیعي أن نوع بني .يعیشون مع ذكره وفكرهويتضّرعون على أعتابه المقدسة في ساحة ذاته األقدس و

ولما كان الخواص من العباد، .اإلنسان يتشبث حین الشدة بكل ما يرجو فیه النجاة، وعند الرخاء والراحة يغفل عنه

ال يعرفون ملجًأ إّال الحق، توجھوا نحوه، وانقطعوا إلى مقامه المقدس، وإن الحق المتعال يوفر لھم سبب االنقطاع 

وال تستساغ ھذه الفائدة ـ من االبتالء ـ وحتى الفائدة السابقة، لدى األنبیاء .إلیه من خالل عنايته الخاصة بھم

واألولیاء الُكمَّلین، لتنّزه مقامھم الشامخ عن ذلك، وعدم انعطاف قلوبھم تجاه الدنیا، وال تتبدل في االنقطاع إلى 

إيثار األنبیاء واألولیاء للفقر على الغنى، واالبتالء على الراحة،  ويمكن أن يكون.الحق من جراء تغّیر األحوال

والمعاناة على غیرھا نتیجة أنھم وقفوا من خالل النور الباطني والمكاشفات الروحانیة على أن الحق المتعالي ال 

المقدسة إّال الذل  ينظر بعین اللطف إلى ھذا العالم وال إلى زخارفه، وال يكون للدنیا وما فیھا موقع أمام ساحته

ففي الحديث أن جبرائیل قد نزل على رسول اهللا صّلى اهللا .٢٣٧واألحاديث الشريفة شاھدة على ذلك.والھوان

ولكن رسول .علیه وأله وسلم ومعه مفاتیح خزائن األرض وقال لو اخترتھا لما ھبط من درجاتك األخروية، شيء أبدا

وفي الكافي الشريف .٢٣٨عن القبول تواضعا للحق سبحانه، فاختار الفقر اهللا صّلى اهللا علیه وأله وسلم قد امتنع

إنَّ الَكاِفَر َلَیُھوُن َعَلى اِهللا َلْو َسَأَلُه الدُّْنَیا ِبَما فیھا َأْعَطاُه «:في حديث بسنده عن اإلمام الصادق علیه السالم

في حديث أن الحق جل وعال منذ أن خلق و.وذلك من جّراء ھوان الدنیا في عین الحق الكبیر المتعالي ٢٣٩»ذِلَك

ومن فوائد شدة ابتالء المؤمنین حسب ما أشیر إلیھا في األخبار، .العالم المادي لم ينظر إلیه نظرة لطف وعناية

ويحتمل أن تكون ھذه الفوائد صورة ـ غیبیة ـ .أن لھم درجات ال ينالونھا إّال من وراء المصائب واألسقام واآلالم

ويمكن أن تكون صورة ملكوتیة لھذه المحن حیث ال تبلغ إّال بعد .الدنیا واإلقبال على الحق المتعاليلإلعراض عن 

)١٧المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب شدة ابتالء المؤمن، ح أصول الكافي،(٢٣٥
,١كنز العمال ج.١٤الباب "كتاب التوحید "٣١٣ص ٣ج,بحار األنوار"من تقرب إلّي شبرًا تقربت إلیه ذراعًا "ورد في الحديث القدسي  ٢٣٦

.١٣٥الحديث  ٢٢٥ص
".الشیخ صبحي الصالح "ة الخطبة القاصع"٢٨٥ص ١٩٢الخطبة ,نھج البالغة ٢٣٧
يا محمد إن ربك يقرئسك السالم ويقول ھذه :معه مفاتیخ خزائن األرض فقال,وھبط مع جبريل ملك لم يطأ األرض قط"إشارة للحديث  ٢٣٨

بل اكون نبیًا عبدًا :قالأن تواضع يا محمد ف"ع "فاشار إلیه جبرئیل ,فإن شئت فكن نبیًا عبدًا وان شئت فكن نبیًا ملكًا,مفاتیح خزائن األرض
.٣الحديث  ٦٩المجلس ,آمالي الصدوق"ثمك صعد إلى السماء 

)٢٨أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب شدة ابتالء المؤمن، ح (٢٣٩
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حصولھا ـ البلّیات ـ في عالم الُملك وابتالء اإلنسان بھا، كما ورد في الحديث الشريف المأثور في الكافي بسنده 

َعْبِد َمْنِزَلُة ِعْنَد اِهللا َفَما َيناُلھا إّال ِبِإْحَدى الَخْصَلَتْیِن إّما ِبَذھاِب ِإنَُّه َلَیُكوُن ِلْل«:إلى اإلمام الصادق علیه السالم قال

وفي رواية شھادة اإلمام أبي عبد اهللا الحسین علیه السالم أنه رأى جده رسول اهللا .٢٤٠»ماِل أْو ِبَبِلیٍَّة في َجَسِدِه

ومن المعلوم أن  ٢٤١}َلَك َدَرَجًة ِفي الَجنَِّة َال َتَناُلَھا إّال ِبالشََّھاَدِةَأنَّ {صّلى اهللا علیه وآله وسلم في المنام وأخبره بـ 

الصورة الملكوتیة للشھادة في سبیل اهللا لم تحصل إّال بعد وقوع الشھادة في عالم الملك ـ عالمنا الحاضر ـ كما 

.٢٤٢ذا العالم صورة في عالم آخروورد في األخبار المذكورة أن لكل عمل في ھ.برھن على ذلك في العلوم العالیة

ِإنَّ َعظیَم اَألْجِر َلَمَع َعظیِم البالِء َوما أَحبَّ اُهللا َقْومًا إّال «:وفي الكافي عن اإلمام الصادق علیه السالم قال

.٢٤٣»اْبَتالُھْم

األنبیاء مبرؤون من العیوب الجسدية :فصل

األحاديث ـ أحاديث ابتالء األنبیاء ـ الواردة من طرق  في ھذه(يقول المحدث الكبیر المجلسي ـ علیه الرحمة ـ 

الخاصة والعامة، داللة واضحة على أن األنبیاء واألوصیاء علیھم السالم في األمراض الحسیة والباليا الجسمیة 

كغیرھم بل ھم أولى بھا من الغیر تعظیمًا ألجرھم الذي يوجب التفاضل في الدرجات وال يقدح ذلك في رتبتھم بل 

و تثبیت ألمرھم وأنھم بشر إذ لو لم يصبھم ما أصاب سائر البشر مع ما يظھر في أيديھم من خرق العادة لقیل ھ

ـ عّطر  ٢٤٥وقال المحقق المدقق الطوسي والحكیم العظیم القدوسي.٢٤٤انتھى)فیھم ما قالت النصارى في نبیھم

.٢٤٦... )وكلما ينفر عنه الخلق.(..اهللا مرقده ـ في كتاب التجريد في بحث ما يجب كونه في كل نبي 

وأن يكون منزھًا عن األمراض المنّفرة : (وقال عالمة علماء اإلسالم ـ رضوان اهللا علیه ـ في شرح ھذه الجملة

يقول .٢٤٧)نحو اُألنَبة وسلس الريح والجذام والبرص ألن ذلك كله مما ينفر عنه فیكون منافیًا للغرض من البعثة

وأن النقائص .وإن كانت تابعة للكماالت النفسیة والدرجات الروحانیة، وال عالقة لھا بالجسم إن درجة النبوة:الكاتب

وأن األمراض المنفرة ال تقلل شیئًا من علو .المقام الروحاني لألنبیاء]٢٨٠[الجسمانیة وأمراضھا ال تسيء إلى 

ولكن ما ألمح إلیه المحققان ال .لیھاشأنھم وعظمة رتبتھم، إن لم تؤكد كماالتھم وتدعم درجاتھم، كما أشیر إ

يخلو عن وجه، ألن عوام الناس ال يفرقون بین المقامات ـ الجسمیة والروحیة ـ ويحسبون أن النقص الجسماني 

نتیجة النقص الروحاني أو مالزم له، ويعتبرون أن من عناية الحق سبحانه أن ال يصیب األنبیاء أصحاب الشريعة 

.بأمراض تسبب نفرة الطباع واستیحاش الناسوالمبعوثین بالرسالة، 

فعدم ابتالئھم ال يكون نتیجة أن ھذه المصائب والباليا تحط من مقام النبوة، بل ألجل فائدة ھي إكمال التبلیغ 

وعلیه ال مانع من ابتالء بعض األنبیاء الذين لم يحظوا بالشريعة، وابتالء األولیاء الكبار والمؤمنین بمثل .واإلرشاد

وقد وردت أحاديث كثیرة في ابتالء النبي أيوب .كما أن النبي أيوب والمؤمن حبیب النجار مبتلیین.ذه المحنھ

:علیه السالم

فمن ذلك ما روي عن تفسیر علي بن إبراھیم، عن أبي بصیر، عن أبي عبد اهللا علیه السالم في حديث طويل 

َوَعْیَنْیِه َفَنَفَخ ِفیِه إْبِلیُس َفصاَر ُقْرَحًة واِحَدًة ِمْن َقْرِنه ِإلى َقَدِمِه َفَبِقَي في  َفَسلََّطُه َعلى َبَدِنِه ما َخال َعْقَلُه«:قال

ى ھا َوَيُقوُل َلھا اْرِجعي إلذِلَك َدْھَرًا َطويًال َيْحَمُد اَهللا َوَيْشُكُرُه َحّتى َوَقَع في َبَدِنِه الدُّوُد َوكاَنْت َتْخُرُج ِمْن َبَدِنِه َفَیُردُّ

)٣وح ٢٣أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب شدة ابتالء المؤمـن، ح(٢٤٠
)٢٥٠، ص٦٧نوار، المجلد بحار األ(٢٤١
فإذا أنا بقوم بین أيديھم موائد من لحم طیب :قال"ص "أن رسول اهللا "ع "عن اإلمام الصادق "المعراج "إشكما ورد في حديث  ٢٤٢

ثم مررت :قال,كالذين يأكلون الحرام ويدعون الحالل من أمت:فسألت جبرئیل من ھؤالء فقال,وھم يأكلون الخبیث ويدعون الكیب,ولحم خبیث
ھم الھمازون اللمازون :من ھؤالء يا جبرئیل؟ فقال:فقلت,بأقوام لھم مشاخر كمشاھر االبل يقرض اللحم من اجسامھم وُيلقى في أفواھھم

.الذين يتركون صالة العشاء:من ھؤالء يا جبرئیل؟ فقال:فقلت,ثم مررت بأقوام ترضخ وجوھھم وصخورھم بالصخر
المقصد "٨٨٤ص ٣وكذلك جاء في علم الیقین ج".باب احوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله ,كتاب العدل والمعاد"٢٣٩ص ٦ج ,بحار األنوار 

.٣الباب "الرابع 
)٣وح ٢٣أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب شدة ابتالء المؤمن، ح(٢٤٣
)٢٥٠، ص٦٧بحار األنوار، المجلد(٢٤٤
من مشاھیر حكماء وعلماء اإلسالم ومن )٦٧٢ـ٥٩٧" (والمحقق الطوسي "خواجة نصیر "ن حسن الطوسي المعروف بال ـ محمد ب ٢٤٥

قطب الدين الشیرازي والسید عبد الكريم بن طاووس وصل ,العالمة الحلي:من تالمذته,المتبحرين في الفلسفة والكالم والرياضیات والھیئة
.أخالق ناصري,تحرير المجسطي,تحرير أقلیدس,رح االشاراتش:الینا من مصنفاته وآثاره

)٢٥٠، ص٦٧بحار األنوار، المجلد(٢٤٦
.المقصد الرابع في وجود العصمة"٢١٨ص,كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد  ٢٤٧
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بحر األنوار، (»خاِرَج الَقْرَيِةَمْوِضِعِك الَّذي َخَلَقِك اُهللا ِمْنُه َوَنَتَن َحّتى أْخَرَجُه أْھُل الَقْرَيِة ِمَن الَقْرَيِة َوأْلقْوُه في الَمْزَبَلِة 

َفإذا َقَرْأَت :ُت َلُهُقْل«:وفي الكافي بإْسَناِدِه َعْن أبي َبصیٍر، َعْن أبي َعْبِد اهللا علیه السالم قاَل).٣٤٢، ص ١٢ح

يا «:َفَقال.»إّنه لیَس َلُه ُسْلطاٌن على اّلذين آمنوا وَعلى َربِِّھْم َيَتَوكَُّلوَن*القرآَن َفاسَتِعْذ ِباِهللا ِمَن الشَّْیطان الرَّجیِم 

، َقْد ُسلَِّط َعلى أيُّوَب َفَشوَِّه َخْلَقُه َوَلْم ُيَسلَّْط َأَبا ُمَحمٍَّد ُيَسلَُّط َواِهللا ِمَن الُمْؤِمِن َعلى َبَدِنِه َوال ُيَسلَُّط َعلى ِديِنه

)٤٣٣ح  ٢٨٨روضة الكافي ص (»َعلى ِديِنه َوَقْد ُيَسلَّْط ِمَن الُمْؤِمنیَن َعلى َأْبداِنِھْم َوال ُيَسلَُّط َعلى ِديِنِھم

إنَّ الُمْؤِمَن ال ُيْبَتلى ِباْلُجذام َوال بِالَبَرص :الُمغیَرَة َيُقوُل إنَّ:ُقْلُت ألبي َجْعَفٍر علیه السالم«:وِبإْسناِدِه َعْن َناجَیَة َقاَل

َكأّني أْنُظُر إلى :إْن كاَن َلغاِفًال َعْن صاِحِب ياِسیَن إنَُّه كاَن ُمَكنَّعًا ـ ُثمَّ َردَّ أصاِبَعُه َفقاَل:َوال بَكذا وَال ِبَكذا، َفقاَل

ِإنَّ الُمْؤِمَن ُيْبَتلى ِبُكلِّ َبِلیٍَّة َوَيُموُت ِبُكلِّ َبِلیٍَّة إّال أنَُّه :ُثمَّ َقاَل.ُثمَّ عاَد ِإَلْیھْم ِمَن الَغِد، َفَقَتُلوُهَتْكِنیِعه، أتاُھْم َفَأْنَذرُھْم 

مع النون كما ھو في أكثر النسخ بمعنى »التكنیع«ھو حبیب النجار و»صاحب ياسین«إن  ٢٤٨»ال َيْقُتُل َنْفَسُه

.ثلة كما في البحارالتشنج والُم

ويستفاد من ھذه األحاديث .وفي ھذا الكالم تأمل ٢٤٩»كأّنه كان الجذام سببًا لتكنیع أصابعه«قال المجلسي 

وتقابل ھذه األخبار، أحاديث .والروايات األخرى أن األنبیاء والمؤمنین قد يصابون بأمراض منفرة ألجل بعض المصالح

علیه السالم بسبب األمراض، وانبعاث الرائحة الكريھة من جسده أخرى تنفي تشويه جسم النبي أيوب 

وملخص الحديث أن مثل ھذه األمراض ال .وال جدوى في الجمع بین ھذه الروايات وإطالة البحث فیھا.٢٥٠المبارك

اهللا تسيء إلى المؤمنین وال تعّد نقصًا لھم وال لألنبیاء علیھم السالم بل تبعث على رفعة درجتھم وعلو شأنھم و

.تعالى أعلم بالصّواب

في بیان أن الدنیا لیست محال لثواب الحق المتعالي وعقابه :فصل

اعلم أن ھذا العالم الدنیوي لما فیه من النقص والقصور والضعف ال يكون دار كرامة وال محًال لثواب الحق 

عمه خالصة وغیر مشوبة بالنقم، وراحته سبحانه وال محال لعذابه وعقابه، ألن دار كرامة الحق عز وجل عالم تكون ن

وإن كل نعمة .غیر مخلوطة بالشقاء والتعب، ومثل ھذه النعم غیر متوفرة في ھذا العالم، ألنه دار التزاحم والصراع

بل قال الحكماء أن لّذات ھذا العالم ھي دفع لآلالم .من نعم ھذا العالم محفوفة بأنواع من العذاب واآلالم والمحن

أن نقول إن لّذاته تبعث على اآلالم ألن إثر كل لّذة، شقاء ونصب وألم، بل إن مادة ھذا العالم تتمّرد على  ونستطیع

وھكذا العذاب والشقاء واأللم والتعب في ھذا العالم .قبول الرحمة الخالصة والنعمة المحضة غیر المشوبة بالمكاره

أو نعم، وكل واحد من اآلالم واألسقام والشقاء والمحن في  ال يكون خالصًا، بل يكون كل ألم وتعب محفوفًا بنعمة

فإن ماّدة ھذا العالم تتمّرد على قبول العذاب الخالص :ھذا العالم ال يكون محضًا وغیر مشوب بنعمة ورحمة

ال إن دار عذاب الحق سبحانه ودار عقابه، دار فیھا العذاب المحض والعقاب الخالص، وأن آالمھا وأسقامھا .المطلق

تضاھى بآالم وأسقام ھذا العالم كأن يمس العذاب عضوًا دون عضو، أو يكون عضو سالمًا وفي راحة واآلخر في 

َوِذلَك ـ السبب في «:وقد أشیر إلى بعض ما ذكرنا في الحديث الشريف الذي شرحناه عندما يقول.تعب وشقاء

ھنا ـ عالم الدنیا ـ دار تكلیف، ومزرعة »یا َثوابًا ِلُمْؤِمٍن َوال ُعُقوَبًة ِلكاِفٍرابتالء المؤمن بالبلیات ـ أنَّ اَهللا َلْم َيْجَعِل الدُّْن

إن الذين يتوقعون من الحق سبحانه .وھناك ـ عالم اآلخرة ـ دار جزاء ومكافأة وثواب وعقاب.اآلخرة، وعالم الكسب

، بأن يضع ـ عز وجل ـ حّدًا له، فیقطع أن ينتقم في ھذا العالم من كل مرتكب معصیة أو فاحشة أو جور أو اعتداء

يده ويقلع العاصي من الوجود إنھم غافلون بأن مثل ھذا العقاب خالف النظم والسُّنَّة اِإللھیة التي أقّرھا اهللا 

إن ھذه الدار، دار امتحان وتفريق بین الشقي والسعید والمطیع والعاصي، وعالم ظھور الفعالیات ولیس .سبحانه

وإذا انتقم الحق المتعالي من ظالم نادرًا، ألمكننا القول بأن عناية الحق عز وجل .تائج األعمال والملكاتبدار تبّین ن

)١٢أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب شدة ابتالء المؤمن، ح(٢٤٨
)٢٥٠ص  ٦٧ر، المجلد بحار األنوا(٢٤٩
أن ايوب ابتلى سبع سنین من غیر ذنب وان األنبیاء ال يذنبون النھم معصومون "ع "عن أبیه الباقر "ع "روى عن اإلمام الصادق  ٢٥٠

,والت قبحت له صورة,ئحةأن ايوب من جمیع ما ابتلي به لم تنتن له را"ع "وقال .مطھرون ال يذنبون وال يزيفون وال يرتكبون نبًا صغیرًا أو كبیرًا
وال استوحش منه احد شاھده وال ندود شيء من جسده وھكذا يصنع اهللا عز وجمل ,وال خرجت منه مدة من دم وال قبح وال استقذره احد رآه

د ربه تعالى ذكره من بجمیع من يبتلیه من أنبیائه وأولیائه المكرمین علیه وإنما اجتنبه الناس لفقره وضعفه في ظاھر امره لجھلھم بما له عن
".التأيید والفرج 
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:كما يقول اهللا سبحانه.وإذا ترك أھل الموبقات والظلم في ضاللھم وغّیھم، كان ذلك استدراجًا.شملته

َوَال َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن {:ويقول).٤٥ـ٤٤/القلم(}ُھْم ِإنَّ َكْیِدي َمِتیٌنَسَنْسَتْدِرُجُھْم ِمْن َحْیُث َال َيْعَلُموَن، َوُأْمِلي َل{

وفي مجمع ).١٧٨/آل عمران(}َكَفُروا َأنََّما ُنْمِلي َلُھْم َخْیٌرِ َألْنُفِسِھْم ِإنََّما ُنْمِلي َلُھْم ِلَیْزَداُدوا ِإْثًما َوَلُھْم َعَذاٌب ُمِھیٌن

»ِإذا أْحَدَث اْلَعْبُد َذْنبًا ُجدَِّد َلُه ِنْعَمٌة َفَیَدُع االستغفاَر َفُھَو االستدراُج«:سالم أنه قالالبیان عن الصادق علیه ال

).٣٤٠مجمع البیان، المجلد الخامس، ص (

أن شدة المعاناة الروحیة توازي شدة اإلدراك:فصل

إن »َسُخَف ديُنه َوَضُعَف َعْقَلُه، َقلَّ َبالُؤُه َوَمْن«يظھر من نھاية الحديث الشريف ـ المذكور في بداية الموضوع ـ 

البلّیة تعّم الجسمانیة والروحانیة، فإن األشخاص الضعاف في عقولھم وإدراكھم في أمان من المعاناة الروحیة 

ومن .واالنزعاجات العقلیة، على خالف من يتمتع بالعقل الكامل واإلدراك الحذق، حیث تزداد معاناته ومصائبه

»َما ُأوِذَي َنِبيٌّ ِمْثَل َما أوذيُت«:حتمل أن يعود إلى ھذا المعنى كالم الرسول صّلى اهللا علیه وأله وسلم القائلالم

ألن كل من يدرك جالل الرّب وعظمته أكثر، ويقف على المقام المقدس )١٤٤الجامع الصغیر، المجلد الثاني، ص (

وأيضًا كل من كانت .اء عصیان العباد وھتكھم للحرمة أكثرللحق جل وعال بشكل أعمق، يتألم ويتعّذب من جر

وقطعًا كان خاتم النبیین صّلى .رحمته وعنايته وشفقته على عباد اهللا أكثر، تأذَّى من اعوجاج العباد وشقائھم أكثر

اإلنسان اهللا علیه وأله وسلم في كل ھذه المقامات والمنازل الكمالیة، أكمل من جمیع النبیین واألولیاء وبني 

وأيضًا ھناك توجیه آخر ـ لكالم الرسول صّلى اهللا علیه وأله وسلم ـ ال يتناسب مع ھذا .فتكون محنه وآالمه أعمق

.واهللا العالم وَلُه الحمد.المقام

الصَّبر :الَحديث الَسادِس عَشر

الَطاِئَفِة الَحقَِّة َوُمَقدَِّمِھْم ُمَحمَّد ْبِن َيْعُقوَب الُكَلْیِنّي ـ  ِبأَساِنیِدَنا الُمتَِّصَلِة ِإلى ِثَقِة اِإلْسَالِم َوالُمْسِلِمیَن، َفْخِر

عماِن، َعْن َعْبِد اِهللا رضي اهللا عنه ـ َعْن ِعدٍَّة ِمْن َأْصَحاِبَنا، َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن َخاِلٍد، َعْن أِبیِه، َعْن َعِليِّ ْبِن النُّ

إنَّ الُحرَّ ُحرٌّ َعَلى َجِمیِع َأْحَواِلِه، ِإْن َناَبْتُه :َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اِهللا علیه الّسالم َيُقوُل«:ِصیر َقاَلْبِن َمْسكاَن، َعْن َأِبي َب

رًا، َكَما َكاَن ُيوُسُف ر ُعْسَناِئَبٌة َصَبَر َلَھا، َوِإْن َتَداكَّْت َعَلْیِه الَمَصاِئُب َلْم َتْكِسْرُه، َوِإْن ُأِسَر َوُقِھَر، َواْسُتْبِدَل ِبالُیْس

ُه َوَما َناَلُه أْن َمنَّ اُهللا َعَلْیِه الصِّّديُق األمیُن َلْم ُيْضِرْر ُحِريََّتُه َأِن اسُتْعِبَد َوَقُھَر، َوُأِسَر َوَلْم ُتْضِرْرُه ُظْلَمُة الُجبِّ َوَوْحَشُت

َماِلكًا، َفَأْرَسَلُه َوَرِحَم ِبِه ُأمًَّة َوَكذِلَك الصَّْبُر ُيَعقُِّب َخْیرًا َفاْصِبُروا َوَوطُِّنوا ]َلُه [َفَجَعَل الَجبَّاَر الَعاِتَي َلَه َعْبدًا َبْعَد ِإْذ َكاِن 

.٢٥١»أْنُفَسُكْم َعَلى الصَّْبِر ُتؤَجُروا

:الشرح

بمعنى »َدكَّ«و.وفي الصحاح أنھا المصیبة.مفرد وجمعھا نوائب وھي الحوادث والكوارث النازلة»َناِئَبُة«إن الـ 

وتداّكت علیه ).انتھى.وقد دككت الشيء أدكَّه دكًا إذا ضربته وكسرته حتى سويته باألرض: (وفي الصحاح.دّق

حديثًا عن اإلمام أمیر »النھاية«كما نقل عن كتاب .أي تداقت واستعملت أيضًا بمعنى االجتماع واالزدحام

ونقل عن النھاية أيضًا .أي ازدحمتم ٢٥٢»َعَليَّ َتَداُكُك اِإلِبِل الھیم َعَلى ِحَیاِضَھاُثمَّ َتَداَكْكُتْم «المؤمنین علیه السالم 

»لم تكسره«أن أصل دكَّ بمعنى الكسر وأن استعماله في ھذا الحديث بالمعنى األول ـ االجتماع ـ أنسب لمكان 

.وان كان المعنى الثاني ـ الكسر ـ أيضًا مناسبًا

رحمه  ٢٥٣وقال المجلسي.»ُأسر«معطوفان على »َوَقَھَر َواْسَتْبَدَل«وصلیة وقوله »ُأِسَرَوِإْن «في )إن(وكلمة 

)واستبدل(ـ بتقديم العسر على الیسر ـ وعلیه تكون جملة »واستبدل بالعسر يسرًا«اهللا أن في بعض النسخ 

.فیتبین بذلك منتھى الصبر»َلْم َتْكِسْرُه«معطوفة على 

»استبعد«وفي نسخة مرآة العقول .»لم يضرر«مبني على المفعول وفاعل لقوله »َدَأن اْسُتْعِب«وجملة 

، ولكن ٢٥٥بتقديم العین على الباء»استعبد«وفي كتاب وسائل الشیعة .٢٥٤بتقديم الباء على العین المھملة

)٦أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الصبر، ح (٢٥١
.١٢٨ص ٢ج,وكذلك في النھاية ألبن االثیر,"صبحي الصالح "٢٢٩الخطبة ,نھج البالغة ٢٥٢
.٣الھامش  ٢٣ص,١الحديث  ٢٥٣
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ن المناسب مع ولك.المظنون أن نسخة مرآة العقول من سھو الكاتب وان كان معناه ـ استبعد ـ ال يخلو عن الصحة

معطوف على ظلمة الُجّب »َوَما َناَلُه«وقوله .المقام ومع الحديث الشريف ھو ما ورد في نسخة وسائل الشیعة

األظھر أنه بتقدير إلى ـ »أن َمنَّ اهللا«وقوله .أي لم يضرره ما ناله من إخوته ومن ظلمة الُجّب والوحشة والبلّیات

فالظرف متعلق بلم ُيضرر في الموضعین ـ ما ناله وأن استعبد ـ على سبیل (»لم تضرر«حرف الجر ـ ومتعلق بـ 

وأورد المرحوم المجلسي احتماالت كثیرة في ذلك ـ أن مّن اهللا ولم ُتضرر ـ ال يخلو ذكرھا عن .٢٥٦)التنازع

.أنه أطاعه»عبدًا بعد إذ كان مالكًا«والمقصود من قوله .٢٥٧التطويل

مصدٌر لكل أسر في بیان أن أسر الشھوة:فصل

اعلم أن اإلنسان إذا أصبح مقھورًا لھیمنة الشھوة والمیول النفسیة، كان رقُّه وعبوديته وذلته بقدر مقھوريته 

واإلنسان المطیع للشھوات .لتلك السلطات الحاكمة علیه، ومعنى العبودية لشخص ھو الخضوع التام له وإطاعته

وكلما توحي ھذه السلطات بشيء أطاعھا اإلنسان في منتھى .لھا المقھور للنفس األمارة يكون عبدًا منقادًا

الخضوع، ويغدو عبدًا خاضعًا ومطیعًا أمام تلك القوى الحاكمة، ويبلغ األمر إلى مستوًى يفّضل طاعتھا على طاعة 

عزة خالق السماوات واألرض، وعبوديتھا على عبودية مالك الملوك الحقیقي، وفي ھذا الحال تزول عن نفسه ال

والكرامة والحرية ويحل محّلھا الذل والھوان والعبودية، ويخضع ألھل الدنیا، وينحني قلبه أمامھما وأمام ذوي الجاه 

والحشمة، ويتحمل ألجل البلوغ إلى شھواته النفسیة الذل والمّنة، ويستسیغ ألجل الترفیه عن البطن والفرج 

.والفتوة والحرية عندما يكون أسیرًا لھوى النفس والشھوة الھوان، وال يتضايق من اقتراف ما فیه خالف الشرف

وينقلب إلى أداة طّیعة أمام كل صالح وطالح، ويقبل امتنان كل وضیع عنده لمجرد احتمال نیل ما يبتغیه حتى إذا 

 إن.كان ذلك الشخص أحط وأتفه إنسان، وذلك االحتمال موھومًا، حیث يزعمون أن الوھم في دائرة األطماع حجة

عبید الدنیا وعبید الرغبات الذاتیة، والذين رسن عبودية المیول النفسیة في رقابھم، يعبدون كل من يعلمون أن 

لديه الدنیا أو يحتملون أنه من ذوي الدنیا، ويخضعون له، وإذا تحدثوا عن التعفف وكبر النفس كان حديثھم تدلیسًا 

وھذا األسر والرق من األمور التي تجعل .النفس ومناعتھامحضًا، وأن أعمالھم أقوالھم تكّذب حديثھم عن عفة 

ويجب على اإلنسان ذي النبل والكرامة أن يلتجأ إلى كل وسیلة .اإلنسان دائمًا في المذّلة والعذاب والَنَصب

ويتم التطھیر من ھذه القذارات، والتحرير من كل خّفة وھوان، بمعالجة النفس، وھي ال تكون .لتطھیر نفسه منھا

أما العمل فیكون بالرياضة الشرعیة وبمخالفة النفس فترة يتم فیھا الوازع للنفس .إّال بواسطة العلم والعمل الناجع

وأما العلم فیتم بتلقین .تجاه حبھا المفرط للدنیا والشھوات واألھواء حتى تتعّود النفس على الخیرات والكماالت

نه في الفقر والضعف والحاجة والعجز، وأنھم يشبھونه أيضًا في بأن الناس اآلخرين يضاھو:النفس وإبالغ القلب

االحتیاج إلى الغنّي المطلق القادر على جمیع األمور الجزئیة والكلیة، وأنھم غیر قادرين على إنجاز حاجة أحد أبدًا، 

رف والمال وأنھم أتفه من أن تنعطف النفس إلیھم، ويخشع القلب أمامھم، وان القادر الذي منحھم العزة والش

ومن العار حقیقة على اإلنسان أن يتذّلل وينحّط في سبیل بطنه وشھوته، .والوجاھة، قادر على المنح لكل أحد

إذا أردت ـ أيھا اإلنسان ـ أن تقبل المّنة فلتكن .ويتحمل االمتنان من مخلوق فقیر ذلیل ال حول له وال علم وال وعي

، فإنك إذا وجھت وجھك إلى الذات المقدسة، وخشع في محضره من الغني المطلق وخالق السماوات واألرض

»الُعُبوديَُّة َجْوَھَرٌة ُكْنُھَھا الُرُبوِبیَُّة«.قلبك تحّررت من العاَلمین ـ ما سوى اهللا ـ وخلعت من رقبتك طوق العبودية

إلى نقطة واحدة مركزية،  ونتیجًة لعبودية الحق واالنتباه).مصباح الشريعة، الباب المائة، في حقیقة العبودية(

وإفناء كل القوى والسلطات ـ النفس وأھوائھا ـ في السلطة اإللھیة المطلقة، تنجم حالة في القلب تقھر العوالم 

األخرى ويستولي علیھا، وتظھر للروح حالة من الشموخ والعظمة تأبى الطاعة إّال أمام الرب سبحانه وأمام من 

قدس، وإذا كان من جراء الظروف الطارئة محكومًا ألحد، لما تزلزل قلبه منه تكون طاعتھم طاعة ذات الحق الم

.١٣٠صذ ٨مرآة العقول ج ٢٥٤
.٧الحديث  ٧٦الباب "أبواب الدفن ,أبواب الطھارة,كتاب الطھارة"٩٠٣ص ٢وسائل الشیعة ج ٢٥٥
)٧٠، ص٧١بحار األنوار، المجلد (٢٥٦
)٧٠، ص٧١بحار األنوار، المجلد (٢٥٧
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ولحافظ على حرية نفسه واستقاللھا، كما كان الشأن في النبي يوسف ولقمان حیث لم تنعكس سلبًا عبوديتھما 

حرية كم من أصحاب القدرة والسلطة الظاھرية لم يستنشقوا نسمة .الظاھرية على حرية وانطالقة نفسیھما

نقل عن .النفس الشخصیة واالعتداد بھا ويكونون أذالء وعبیدًا للنفس وأھوائھا، ويتزلفون نحو المخلوق التافه؟

إّني آلّنُف أْن أْطُلَب الدُّْنَیا ِمْن َخاِلِقَھا َفَكْیَف ِمْن َمْخُلوٍق «اإلمام علي بن الحسین علیه الّسالم أنه قال في حديث 

٢٥٨.؟»ِمْثِلي

وافھم بأنه ال .يز إن لم تشعر بالنقص في طلب الدنیا، فعلى األقل ال تطلبھا من إنسان ضعیف مثلكأيھا العز

فلو فرضنا بأنك استطعت مع الذل واالمتنان المتكرر أن تكسب رأي اإلنسان الذي .حول للمخلوق في أعمال دنیاك

إذ ال يوجد أحد يتصرف في مملكة .سبحانه تطلب منه إعمار دنیاك فان رأيه وإرادته ال تكون فاعلة في ُملك الحق

وال تغفل عن .فال تتملق لتأمین حیاتك الدنیوية المعدودة، وشھواتك المحدودة، تجاه مخلوق معدم.مالك الملوك

إلھك، وحافظ على حريتك، وارفع أغالل العبودية واألسر عن رقبتك، وكن حرًا في جمیع حاالتك كما ورد في 

واعلم أن الِغنى ـ غنى النفس ـ وأن عدم الحاجة من حاالت .»لُحرَّ ُحرٌّ َعَلى َجمیِع َأْحَواِلِهإن ا«الحديث الشريف 

.الروح، وغیر مرتبطة بأمور خارجة عن اإلنسان

وإنني رأيت أناسًا من أھل الثراء والمال والجاه يتفوھون بكلمات يندي لھا الجبین وال يقولھا المستجدي 

.الذي ُضربت على روحه الذلة والمسكنةانه المسكین .المتھتك

إن شعب الیھود بالنسبة إلى عددھم يعّدون من أغنى الشعوب القاطنین على ظھر األرض كافة ولكنھم 

يعیشون طیلة حیاتھم في الشقاء والتعاسة والشدة والھوان، وتبدو على مالمحھم الحاجة والفقر والذل 

ورأينا في أصحاب الزھد وذوي الحیاة البسیطة ـ .النفسي والذل الروحي المسكنة، وال يكون ذلك األمن وراء الفقر

الدراوشة ـ أشخاصًا قلوبھم مفعمة بالغنى والكفاف، ويلقون نظرة الالمباالة على الدنیا وكل ما فیھا، وال يجدون 

ھل الدنیا وذوي الرغبة وأنت أيضًا تمّعن وابحث في أحوال أ.أحدًا أھًال االستنجاد به إّال الحق المقدس المتعالي

إن أدعیاء اِإلرشاد والتوجیه، .في الرئاسة، كي ترى ذلھم وتزلفھم وخضوعھم أمام الناس أكثر من اآلخرين

إن خضوع الحالة القلبیة .يتحملون الذل بعد الذل ويبدون الخضوع اثر الخضوع في سبیل ترفیه بطونھم وفروجھم

اه الُمريد ـ الُمربَّى ـ أكثر من خضوع قلب الُمريد تجاه الُمراد، رغم البون للمراد ـ المربِّي ـ الطالب للدنیا، تج

فإن إرادة المريد روحانیة وآلھیة حتى إذا كان على خطأ واشتباه ـ من جھة متعلق .الشاسع بین نوعیة اإلرادتین

فإذا .لدنیوي والمفاسد الدنیويةإن ما ذكرناه بأسره، ھو الذل ا.اإلرادة ـ في حین أن إرادة المراد دنیوية وشیطانیة

ارتفعت الحجب تتجلى الصورة الملكوتیة لألسر في أغالل الشھوات، وسالسل الرغبات النفسانیة وأنھا كیف 

ولعل ھذه السلسلة التي طولھا سبعون ذراعًا والتي أخبر عنھا اهللا تعالى والتي تكون أصفاَدًا وأغالًال لنا .تكون؟

يقول اهللا تعالى .ة الملكوتیة لھذا األسر والرق في ظل أوامر القوة الشھوّية والغضبیةفي يوم اآلخرة ھي الصور

فما يصل إلینا ).٢٨٦/البقرة(}َلَھا َما َكَسَبْت َوَعَلْیَھا َما اْكَتَسَبْت{ويقول ).٤٩/الكھف(}َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا{

السل الشھوة واألھواء المتعرجة بعضھا على بعض، وحطم أصفاد فلذلك مّزق س.في ذلك العالم ھو صور أعمالنا

ولوال ذلك لوجدت الصورة .القلب، وُأْخرج من قیود األسر، وكن حرًا في ھذا العالم، حتى تكون حرًا في ذلك العالم

تام من األسر إن أولیاء اهللا رغم تحررھم ال.الملكوتیة لھذا األسر حاضرة في ذلك العالم، واعلم بأنھا مؤلمة جدًا

.والرق، وبلوغھم الحرية المطلقة فإن قلوبھم كانت مضطربة وكانوا يجزعون وينحبون بدرجة تثیر دھشة العقول

أسر الشھوة أساس البالء:فصل

إن أبحاث ھذه األوراق وان كانت من األمور الرائجة الشائعة ومن المكررات، ولكن ال بأس في ذلك فإن تذكیر 

والسبب الرئیسي .ولھذا يستحب تكرار األذكار واألوراد والعبادات والمناسك.الحق، أمر مطلوب النفس وتكرار قول

واعلم أنه ما دام اإلنسان يرزح في قیود النفس .فال تضجر عزيزي من التكرار.ھو تعويد النفس وترويضھا

لغ المقامات المعنوية والشھوات، وما دامت سالسل الشھوة والغضب الطويلة على رقبته ال يستطیع أن يب

.، العلة التي من أجلھا سمي علي بن الحسین زين العابدين١٦٥علل الشرائع، المجلد األول، باب  ٢٥٨
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والروحانیة، وال تظھر فیه السلطة الباطنیة للنفس وإرادتھا الثاقبة، وال يحصل له مقام استقالل النفس وعّزتھا، 

الذي ھو أرقى مقام لكمال الروح، بل إن ھذا األسر والرق يقّیده وال يسمح له بالتمّرد على النفس في جمیع 

األمارة والشیطان في الباطن، وانقادت القوى جمیعھا لھما في العبودية ولما قويت ھیمنة النفس .األحوال

والطاعة وأبدت لھما الخضوع والتسلیم التاّمین، لما اقتصرتا على المعاصي بل دفعتا باإلنسان من المعاصي 

م إلى الطريق الصغیرة رويدًا رويدًا إلى المعاصي الكبیرة، ومنھا إلى ضعف في العقائد ثم إلى األفكار المظلمة ث

.المغلق للجحود ثم إلى بغض وعداوة األنبیاء واألولیاء

وعلیه تكون عاقبة أمر الطاعة .وحیث إن النفس مضطھدة وتعیش حالة الرق، ال تستطیع أن تخرج على رغباتھا

اقل الروؤف إن اإلنسان الع.والتقّید ـ للنفس األمارة ـ وخیمة جدًا، وستدفع باإلنسان إلى أماكن خطیرة ومخیفة

بنفسه ال بد له من السعي واللجوء إلى كل سبیل إلنقاذ نفسه من األسر، والنھوض أمام النفس األمارة 

والشیطان الباطني، ما دامت الفرصة سانحة، وقواه الجسدية سالمة وما دام أنه على قید الحیاة وفي صحة 

یاته فترة من الوقت، ويتأمل في أحوال نفسه وأحوال موفورة وفتّوة موجودة، وأن قواه لم تتسخر كلیًا، ثم يراقب ح

وُيفھم نفسه أن ھذه األيام القلیلة، تبلى، ويوقظ قلبه ويفھمه الحقیقة .الماضین، ويتمعن في سوء عاقبة بعضھم

فلو إننا  ٢٥٩»َرِةالدُّْنَیا َمْزَرَعُة اآلِخ«:التالیة المنقولة عن الرسول األكرم ـ صّلى اهللا علیه وسلم ـ حیث خاطبنا قائًال

لم نزرع في ھذه األيام المعدودة، ولم نعمل عمًال صالحًا، لفاتتنا الفرصة، وإذا غشینا الموت، وحّل العالم األخر، 

وإذا جاء ملك الموت ونحن ال نزال عبید الشھوات وأسارى قیود أھواء .النقطعت أعمالنا جمیعًا وذھبت آمالنا نھائیًا

باهللا ـ لكان من الممكن للشیطان أن يسرق إيماننا الذي ھو غايته القصوى وأن يحتال  النفس المتشعبة ـ والعیاذ

واهللا سبحانه يعرف ماذا وراء .ويتراءى أمام قلبنا بصورة نخرج من الدنیا ونحن أعداء الحق المتعالي واألنبیاء واألولیاء

ئة ويا أيھا القلب الساھي استیقظا وأنھضا فیا أيتھا النفس الدنی.ھذا الحجاب من الشقاوات والظلمات والوحشة؟

أمام ھذا العدو الذي ألجمكما منذ سنین وربطكما بأغالل األسر وقادكما إلى كل جھة حیث يريد، ودفع بكما إلى 

وحّطما ھذه القیود، وكسَّرا ھذه السالسل، وكن أيھا اإلنسان حرًا، .كل عمل قبیح وسلوك بشع وأجبركما علیه

لذل والھوان، وضع في رقبتك طوق العبودية للحق ـ جّل وجالله ـ حتى تتحرر من كل عبودية وادفع عن نفسك ا

أيھا العزيز على الرغم من أن ھذا العالم لیس بدار الجزاء والمكافأة .وترقى إلى السلطة اإللھیة في العالمین

أسر النفس، وأصبحت عبدًا ، فلو تحررت من ٢٦٠ولیس بمحل لظھور سلطة الحق المتعالي، وإنما ھو سجن المؤمن

للحق المتعالي، وجعلت القلب موحدًا، وأجلیت مرآة روحك من غبار النفاق واألثنینّیة، وأرسلت قلبك إلى النقطة 

المركزية للكمال المطلق، لشاھدت بعینك آثار ذلك في ھذا العالم، ولتوسع قلبك بقدر يغدو محًال لظھور السلطنة 

َال َيسُعني َأْرِضي َوَال َسَماِئي َولِكْن َيَسُعِني َقْلُب «احتھا أوسع من جمیع العوالم التامة اإللھیة حیث تصیر مس

ولشعرت غنى واضحًا في النفس، حیث لم تعبأ بكل )٧غوالي اللئاليء، المجلد الرابع، ص(»َعْبِدي الُمْؤِمن

لُملك والملكوت، ولم تجد لھما اللیاقة العوالم الغیبیة والمادية، وألصبحت إرادتك قوية، حیث لم تفكر في عالمي ا

.٢٦١!انسلخ من أغالل الشھوة حتى ترى تحلیق اإلنسان.ھل رأيت تحلیق الطیر؟:بیت شعر.الحتضانك

معنى الصبر :فصل

وأنه نتیجة التحرر من قیود النفس من النتائج الكبیرة والثمار العظیمة لتحّرر اإلنسان من عبودية النفس، الصبر 

وعلینا أن نشرح معنى الصبر بصورة مختصرة مع ذكر أقسامه ونتائجه، وارتباطه بالتحرر من .يا والنوائبفي البال

ـ  ٢٦٢قال محّقق الطائفة الحّقة ومدّقق الفرقة المحّقة، الكامل في العلم والعمل نصیر الدين الطوسي.أسر النفس

".كتاب التوبة "١٩ص ٤وكذلك ورد في إحیاء العلوم ج ٨الباب األول الفصل "الثالث المقصد "٣٤٧ص ١علم الیقین ج ٢٥٩
".الدنیا سجن المؤمن :انه قال"ع "إشارة للحديث عن أبي عبد اهللا  ٢٦٠
".سعدي "بیت شعر باللغة الفارسیة للشاعر اإليراني  ٢٦١
".وجوب العصمة  المقصد الرابع في"٢١٨كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد ص ٢٦٢
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وقال العارف .٢٦٣الجزع عند حلول مكروه إنه كّف النفس عن:قّدس اهللا نفسه القدوسیة ـ في تعريف الصبر

).انتھى(٢٦٤امتناع النفس عن الشكوى على الجزع المستور:انه»منازل السائرين«المحقق المشھور في كتاب 

واعلم إن الصبر يعتبر من مقامات المتوسطین، ألن النفس ما دامت تكره المصائب والبلیات، وتجزع منھا، يكون 

أن مقام الرضا بالقضاء، واالبتھاج من إقبال المصائب علیه، مقام أرقى من مقام الصبر،  مقام معرفته ناقصًا، كما

وھكذا يكون الصبر على المعصیة والطاعة، من جراء نقص .رغم كون مقام الرضا من مقامات المتوسطین أيضًا

دة وآمن بصورھا البھّیة فان اإلنسان إذا أدرك حقیقة العبا.المعرفة بأسرار العبادة وصور المعاصي والطاعات

بل األمر .البرزخیة، وكذلك آمن بالصور البرزخیة الموحشة للمعاصي لما كان للصبر على الطاعة أو المعصیة وقٌع

فإنه إذا واجه ابتھاجًا وراحًة أو أفضى به األمر إلى ترك عبادة أو فعل معصیة، ألصبحت ھذه األمور .يغدو معكوسًا

نقل عن العبد .لباطني ـ النفسي ـ أكثر من جزع ذوي الصبر في البلّیات والمصائبمكروھة عنده وكان جزعه ا

الصالح، العارف بوظائف العبودية وصاحب المقامات والكرامات علي بن طاووس ـ قدس اهللا نفسه ـ أنه كان يحتفل 

ء واألھل، وذلك ِلما شّرفه في كل عام يوم ذكرى بلوغه للتكلیف الشرعي، ويّتخذه عیدًا وينثر الھدايا على األصدقا

.٢٦٥اهللا سبحانه وتعالى في الیوم باإلذن في فعل العبادات والطاعات

ھل إن فعل الطاعات يعدُّ لھذا الروحاني من الصبر على المكروھات الكامنة في أعماق اإلنسان؟ أين نحن وأين 

تعالى قد كلفنا وشدد علینا، ونعتبر ھؤالء العباد المنقادون للحق تبارك وتعالى؟ نحن نحسب بأن الحق تبارك و

.األحكام الشرعیة كلفة وازعاجًا

وإذا بذل أحدنا الجھد في أول الوقت ألداء الفريضة، لقال أنه المفروض عليَّ، ويجب في أقرب وقت أن أرتاح 

بر ھو االمتناع وعلى أّي حال فالحقیقة أن الص.كل ھذه التعاسة من جھلنا وقلة علمنا ونقص أو فقدان إيماننا!منه

.عن الشكوى على الجزع الكامن

وما ورد في أئمة الھدى أو األنبیاء العظام من نعتھم بالصبر، فمن المحتمل أنه من الصبر على اآلالم الجسدية 

التي تسبب االنفعال والتأثر ـ حسب طبیعة اإلنسان ـ أو من الصبر على فراق األحبة وھو حینئٍذ من المقامات 

وأما الصبر على الطاعات أو المعاصي أو النوائب عدا ما .محبین فیصّح الحديث عنه في تراجم حیاتھمالكبیرة لل

يقول العارف المعروف كمال الدين عبد .ذكرنا ـ اآلالم الجسمیة ـ فال معنى لھا في حقھم وال في حق شیعتھم

.له إن الصبر كف النفس عن الشكوىإن ھدف خواجة األنصاري من قو:الرزاق الكاشاني في كتابه شرخ المنازل

ھو الشكوى إلى المخلوق وأما الشكوى عند الحق المتعالي واظھار الجزع والفزع أمام قدسیته فال تتنافى مع 

رغم أن ).٤١ص(}َأنِّي َمسَِّني الشَّْیَطاُن ِبُنْصٍب َوَعَذاٍب{:كما اشتكى النبي أيوب عند الحق سبحانه قائال.الصبر

ِإنََّما َأْشُكو َبثِّي {وقال النبي يعقوب ).٤٤ص(}ِإنَّا َوَجْدَناُه َصاِبًرا ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب{:أثنى علیه بقولهاهللا تعالى 

بل إن ترك الشكوى إلى الحق المتعالي إظھار للجالدة .مع أنه كان من الصابرين)٨٦/يوسف(}َوُحْزِني ِإَلى اللَِّه

).انتھى(وللدعوى 

ويبدو من تراجم حیاة األنبیاء العظام واألئمة المعصومین ـ صلوات اهللا علیھم أجمعین ـ رغم أن مقاماتھم كانت 

إنھم لم يمتنعوا من الدعاء والتضرع والعجز أمام المعبود، وكانوا .أرفع من مقام الصبر ومقام الرضا والتسلیم

ًا للمقامات الروحیة، بل إن تذكر الحق جل وعال والخلوة وھذا ال يكون مغاير.يسألون حاجاتھم من الحق سبحانه

والمناجاة مع المحبوب وإظھار العبودية والذل أمام عظمة الكامل المطلق، غاية آمال العارفین وثمرة سلوك 

.السالكین

.٣الباب  ٥الفصل  ١٠٨ص,اوصاف االشراف ٢٦٣
.باب الصبر ٣٨ص,منازل السائرين ٢٦٤
زاھد ,عابد,من مشاھیر علماء الشیعة وأعاظمھم عالم)ابن طاووس(المعروف ب ـ )٦٦٤ـ٥٨٩(رضي الدين علي بن موسى بن جعفر  ٢٦٥

له كتب قیمة في الكثیر من العلوم وبالخصوص في ,ي زمن الغیبة الصغرىف"ع "ومن ذوي المقامات والكرامات وكان من خواص الحجة 
.الیقین وفالح المسائل,كشف المحجة,جمال األسبوع,االقبال,مھج الدعوات:األخالق والعبادات منھا
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في نتائج الصبر:فصل

ن حینًا من الوقت على المفاجئات إذا صبر اإلنسا:اعلم أن للصبر نتائج كثیرة التي منھا ترويض النفس وتربیتھا

المزعجة ونوائب الدھر، وعلى مّشاق العبادات والمناسك وعلى مرارة ترك الملذات النفسیة امتثاًال ألوامر ولّي 

النعم، وَتَحّمل الصعاب مھما كانت شديدة ومؤلمة، تروضت النفس شیئًا فشیئًا، واعتادت وتخّلت عن طغیانھا، 

مشاق، علیھا، وحصلت للنفس ملكة راسخة نورية، بھا يتجاوز اإلنسان مقام الصبر لیبلغ وتذلَّلت صعوبة تحمل ال

بل إن الصبر على المعصیة يبعث على تقوي النفس، والصبر على الطاعة يسبب .المقامات األخرى الشامخة

قامات الشامخة االستیناس بالحق عز وجل، والصبر على الباليا يوجب الرضا بالقضاء اإللھي، وكل ذلك من الم

كما .وقد ورد في األحاديث الشريفة عن أھل بیت العصمة ثناٌء بلیٌغ على الصبر.ألھل اإليمان، بل ألھل العرفان

الصَّْبُر ِمَن اإلْيَماِن ِبَمْنِزَلِة الرَّْأِس ِمَن الَجَسِد َفِإَذا «:قاَل:جاء في الكافي الشريف عن األمام الصادق علیه السالم

وفي حديث آخر عن األمام السّجاد علي .٢٦٦»رَّْأُس، َذَھَب الَجَسُد، َوَكذِلَك إَذا َذَھَب الصَّْبُر، َذَھَب اِإلْيَماُنَذَھَب ال

.٢٦٧»الصَّْبُر ِمَن اِإلْيَمان ِبَمْنِزَلِة الرَّْأِس ِمَن الَجَسِد َوَال ِإْيَماَن ِلَمْن َال َصْبَر َلُه«:قاَل:بن الحسین علیھما السالم

إن الصبر مفتاح أبواب .ونحن سنأتي على ذكر بعضھا عند توفر المناسبة.ألحاديث كثیرة في ھذا البابوا

السعادات، وباعث للنجاة من المھالك بل الصبر يھّون المصائب، ويخفف الصعاب، ويقوي العزم واإلرادة، ويبعث على 

ب، وكاشف عن الضعف في النفس، يجعل اإلنسان وأما الفزع والجزع فمضافًا على أنه عی.استقاللیة مملكة الروح

وھو ـ أي الصَّْبُر ـ «:يقول المحقق الخبیر الخواجة بصیر الدين الطوسي.مضطربًا، واإلرادة ضعیفة والعقل موھونًا

وعلى العكس فإن .»الُمْعَتاَدِة َيْمَنُع الَباِطَن َعِن االْضِطَراِب، َواللَِّساَن َعِن الشَِّكاَية، واَألْعَضاَء َعِن الَحَرَكاِت الَغْیِر

وھذا بنفسه بلّیة فوق جمیع الباليا، .اإلنسان غیر الصابر، قلبه مضطرب، وباطنه موحش ونفسه قلقة ومھزوزة

وأما بالصبر فتخّف الرزية، ويتغّلب .ومصیبة من أعظم المصائب التي تحل باإلنسان، وتسلب منه الراحة والقرار

ولذا نجد اإلنسان الغیر صابر، يشكو عند من ھو .يا، وتنتصر إرادة اإلنسان على المصائبالقلب على النوائب والبال

واالشتھار .أھل للشكاية، ومن ھو لیس أھل للشكاية، وھذا األمر زائدًا على أنه يؤدي إلى الفضیحة لدى الناس

مالئكة اهللا، وأمام جالل القدس بالضعف بینھم وعدم الجالدة، فإنه يسقطه من أعین الناس ويحّط من كرامته لدى 

إن العبد الذي ال يتحّمل مصیبة واحدة نازلة علیه من الحق المتعالي والحبیب المطلق والذي إذا واجه .الربوبي

بلّیة واحدة رفع صوته بالشكوى من ولي نعمه أمام المخلوق، رغم نزول البركات علیه وتلقیه آالف آالف النعم، مثل 

لو .من ال صبر له ال إيمان له:له؟ وأي تسلیم له أمام المقام المقدسي للحق؟ فیصّح أن يقال ھذا العبد أي إيمان

كنت مؤمنًا بالحضرة الربوبیة، ورأيت مجاري األمور بید قدرته الكاملة، وال يكون ألحد يد في الحوادث واألمور، لما 

تقبلتھا بكل حفاوة وتكريم وشكرت نعم الحق اشتكیت من حوادث األيام والبلّیات أمام غیر الحق تعالى، بل الس

فكّل االضطرابات النفسیة والشكاوى اللسانیة والحركات الغیر الالئقة والغیر المعتادة لألعضاء، تشھد .سبحانه

بأننا لسنا من ذوي اإليمان، فما دامت النعمة موفورة، شكرنا ربنا شكرًا ظاھريًا ال لّب له، بل يكون ألجل طمع 

وحینما تواجھنا مصیبة واحدة أو يحّل بنا ألم ومرض، اشتكینا من الحق المتعالي لدى الناس وغمزنا فیه، الزيادة، 

واعترضنا علیه، وأبدينا الشكوى أمام كل من ھو أھل ومن ھو لیس بأھل وتتحول الشكاوى والجزع والفزع في 

ئًا ويشتد حتى يتحول إلى ملكة، بل ـ ال النفس إلى بذور البغض تجاه الحق والقضاء اإللھي، ثم ينمو شیئًا فشی

وحین ذلك يفلت .سمح اهللا ـ تتحول الصورة الداخلیة للذات صورة البغض لقضاء الحق، والعداء للذات المقدس

الزمام من الید، ويزول االختیار عن اإلنسان، وال يستطیع أن يفعل شیئًا لتحسین الوضع وضبط األوھام، ويتّلون 

ون العداء للحق سبحانه تعالى، وينتقل من ھذا العالم وھو قطعة من البغض والعداء لمالك الظاھر والباطن بل

.النعم، فیبتلي بالشقاء األبدي والظالم الدائم

فیكون كالم المعصوم علیه السالم صحیحًا حیث .وأعوذ باهللا من سوء العاقبة واإليمان المستعار المستودع

فیا أيھا العزيز أن الموضوع خطیر، والطريق محفوف بالمخاطر، فابذل من .يمانعندما يذھب الصبر يذھب اإل:يقول

)٢أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الصبر، ح (٢٦٦
)٤، كتاب اإليمان والكفر، باب الصبر، ح أصول الكافي، المجلد الثاني(٢٦٧
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كل وجودك الجھد واجعل الصبر والثبات من طبیعتك، أمام حوادث األيام وانھض أمام النكبات والرزايا، ولقن النفس 

مصائب والبلیات، وال فائدة بأن الجزع والفزع مضافًا إلى أنھما عیبان فادحان، ال جدوى من ورائھما للقضاء على ال

كما .من الشكوى على القضاء اإللھي وعلى إرادة الحق عز وجل أمام المخلوق الضعیف الذي ال حول له وال قوة

ُمَحمَّد ْبُن َيْعُقوَب ِبِإْسَناِدِه َعْن َسَماَعَة ْبَن ِمْھَراَن، َعْن «:أشیر إلى ذلك في الحديث الشريف المنقول في الكافي

ْجِعْلُت ِفَداَك، َوَقَع َعَليَّ َدْيٌن َكِثیٌر :ُقْلُت:َما َحَبَسَك َعِن الَحجِّ؟ َقاَل:َقاَل ِلي:لَحَسِن ـ علیه الّسالم ـ قاَلَأِبي ا

ا َأْخَرَجِني َما َقَدْرُت َأْن َوَذَھَب َماِلي، َوَدْيِني الَّذي َقّد َلَزَمِني ُھَو َأْعَظُم ِمْن َذَھاِب َماِلي، َفَلْوَال َأنَّ َرُجًال ِمْن َأْصَحاِبَن

فاعلم بأن الجزع والفزع ال .٢٦٨»ِإْن َتْصِبْر ُتْغَتَبْط وإّال َتْصِبْر ُيْنِفِذ اُهللا َمَقاِديَرُه َراِضیًا ُكْنَت َأْم َكاِرھًا:َأْخُرَج، َفَقاَل ِلي

الثواب الجزيل واألجر الجمیل وأم الصبر والجالدة فلھما .يجديان، بل لھما أضرار مخیفة ومھالك تنسف اإليمان

َوَكذِلَك «:والصورة البھّیة البرزخیة الشريفة كما ورد في ذيَل الحديث الشريف الذي نحن بصدد شرحه حیث يقول

دنیا كما يستفاد فعاقبة الصبر إلى الخیر في ھذه ال.»الصَّْبُر ُيَعقُِّب َخْیرًا َفاْصِبُروا َوَوطُِّنوا َأْنُفَسُكْم َعَلى الصَّْبِر ُتؤَجُروا

وفي .من التمثیل بالنبي يوسف علیه السالم ـ في الحديث المذكور ـ يبعث على األجر والثواب في يوم اآلخرة

َمِن اْبُتِلَي ِمَن الُمْؤِمِنیَن «:الحديث الشريف المنقول في الكافي بسنده إلى أبي حمزة الثمالي ـ رحمه اهللا ـ قال

ونحن سنذكر بعضھا في .ووردت أحاديث كثیرة في ھذا المضمار ٢٦٩.»اَن َلُه ِمْثُل َأْجِر َأْلِف َشھیٍدِبَبالٍء َفَصَبَر َعَلْیِه َك

وأما أن للصبر صورة بھیة برزخیة، فمضافًا إلى أنھا تتطابق مع بعض األدلة نجد األحاديث الشريفة .الفصل القادم

ِإَذا َدَخَل الُمْؤِمُن ِفي َقْبِرِه َكاَنِت «:علیه السالم قال كما في الكافي الشريف عن اإلمام الصادق.أيضًا تتحدث عنھا

 َعَلْیِه الَمَلَكاَن اللََّذاِن َيِلَیاِن الصََّالُة َعْن َيِمیِنِه َوالزََّكاُة َعْن َيَساِرِه والِبرُّ ُمطلٌّ َعَلْیِه َوَيَتَنحَّى الصَّْبُر َناِحیًة، َفِإَذا َدَخَل

.٢٧٠»ُدوَنُكْم َصاِحَبُكْم َفِإْن َعَجْزُتْم ِمْنُه َفَأَنا ُدوَنُه:ْبُر ِللصَّالِة َوالزََّكاِة َوالِبرُِّمَساَءَلَتُه َقاَل الصَّ

في درجات الصبر:فصل

.ويختلف األجر والثواب علیه على ضوء مراتبه.اعلم أن للصبر درجات حسب ما يفھم من األحاديث الشريفة

َقاَل َرُسوُل اِهللا ـ :َقاَل«.ولى المتقین اإلمام أمیر المؤمنین علیه السالمكما في الكافي الشريف مستندا إلى م

َفَمْن َصَبَر َعَلى .َصْبٌر ِعْنَد الُمِصیَبِة َوَصْبٌر َعَلى الطَّاَعِة َوَصْبٌر َعِن الَمْعِصَیِة:صلَّى اهللا علیه وآله وسلم ـ الصَّْبُر َثَالَثٌة

ُحْسِن َعَزاِئَھا، َكَتَب اُهللا َلُه ِستَِّماَئِة َدَرَجٍة َما َبْیَن الدََّرَجِة ِإَلى الدََّرَجِة َكَما َبْیَن السََّماِء الُمِصیَبِة َحّتى َيُردََّھا ِب

ْیَن ُتُخوِم اَألْرِض ِإَلى َما َبَواَألْرِض، َوَمْن َصَبَر َعَلى الطَّاَعِة َكَتَب اُهللا َلُه ِستَِّماَئِة َدَرَجٍة َما َبْیَن الدََّرَجِة ِإَلى الدََّرَجِة َك

ا َبْیَن ُتُخوِم اَألْرِض ِإَلى الَعْرِش، َوَمْن َصَبَر َعِن الَمْعِصَیة َكَتَب اُهللا َلُه ِتْسَعِماَئِة َدَرَجٍة ما َبْیَن الدََّرَجِة ِإَلى الدََّرَجِة َكَم

ن كل مراتب الصبر حیث تكون درجات ويفھم من ھذا الحديث بأن الصبر على المعصیة أفضل م.٢٧١»ُمْنَتَھى الَعْرِش

ويفھم أيضًا بأن مساحة الجنة أوسع مما في أوھامنا نحن المحجوبین .أكثر، والفواصل بین درجاته كبیرة جدًا

عائد إلى جنة األعمال، .٢٧٢}َعْرُضَھا السََّماَواُت َواَألْرُض{:ولعل ما ورد في تحديد الجنة من قوله تعالى.والمقیدين

ھذا الحديث الشريف، جنة األخالق، والمقیاس في جنة األخالق، قّوة اإلرادة وكمالھا، وھي غیر  وما ورد في

وقال بعض بأن المقصود في الحديث الشريف تحديد الجنة من جھة العلو واالرتفاع، وفي اآلية .محدودة بحّد

احیة العرض ويختلفان من ناحیة المباركة من جھة العرض، وال تنافس بینھما إذ أنه من الممكن أن يّتحدا من ن

كما أنه لیس للسماوات واألرض عرضًا .المساحة ال ما يقابل الطول»العرض«وھذا بعید، ألن الظاھر من .االرتفاع

بالمعنى المقابل للطول حسب المتفاھم العرفي واللغوي، وان كان لھما عرض بمعنى الُبعد الثاني في مصطلح 

.ال يتكلم على أساس المصطلحات العلمیةالطبیعیین، والقرآن الكريم 

َقاَل َرُسوُل اِهللا صّلى اهللا علیه وأله «:وفي الكافي الشريف مستندًا إلى اإلمام الصادق علیه السالم قال

 ِبالَغْضِب َوالُبْخِل، َوَال الَمَحبَُّة َسَیْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماٌن َال ُيَناُل ِفیِه الُمْلُك إّال ِبالَقْتِل َوالتََّجبِِّر، َوَال الِغَنى إّال:وسلم ـ

)١٠أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الصبر، ح (٢٦٨
)١٧أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الصبر، ح (٢٦٩
)٨أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الصبر، ح(٢٧٠
)١٥في، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الصبر، ح أصول الكا(٢٧١
.١٣٣/آل عمران".وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنِة عرضھا السموات واألرض اعدت للمتقین "إشارة لآلية الكريمة  ٢٧٢
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ى الِغَنى َوَصَبر َعَلى الِبْغَضِة إّال ِباْسِتْخَراِج الدَّيِن َواتَِّباِع الَھوى، َفَمْن َأْدَرَك ذِلَك الزََّماَن َفَصَبَر َعَلى الَفْقِر َوُھَو َيْقِدُر َعَل

.٢٧٣»ذُّلِّ َوُھَو َيْقِدُر َعَلى الِعزِّ َأَتاُه اُهللا َثَواَب َخْمِسیَن ِصدِّيقًا ِممَّْن َصدََّق ِبيَوُھَو َيْقِدُر َعَلى الَمَحبَِّة َوَصَبَر َعَلى ال

ونقل حديث آخر أيضًا عن اإلمام أمیر المؤمنین علیه السالم بھذا المضمون وعلى أي حال فإن األحاديث في ھذا 

.يفةونحن نكتفي بھذا القدر من األحاديث الشر.الموضوع كثیرة

في بیان درجات صبر أھل المعرفة :فصل

اعلم أن ما ذكرناه إلى ھنا، يعود إلى عامة الناس والمتوسطین كما ذكرت في أول فصل من ھذه الفصول ـ 

ولكن للصبر درجات أخرى ترجع إلى أھل .المذكورة ـ من أن الصبر قد ُعدَّ من مقامات المتوسطین من الناس

وھو الثبات في المجاھدة وترك ما ھو متعارف )الَصْبُر ِفي اِهللا: (حیث أن منھا.لین واألولیاءالسلوك والعرفاء والُكمَّ

والمرتبة .وھذا المقام عائد ألھل السلوك.بل ترك نفسه في سبیل الحبیب.علیه لدى الناس ومألوف عندھم

ج من جلباب اإلنسانیة، والتجرد عن وھو ألھل الحضور ومشاھدي الجمال حین الخرو)الَصْبُر َمِع اِهللا(األخرى 

مالبس األفعال والصفات ولدى تجلي القلب بتجلیات األسماء والصفات، وتوارد واردات اُألنس والھیبة، وحفظ النفس 

.من التّلونات، والغیاب عن مقام األنس والشھود

أھل الشھود والعیان عندما يعودون وھو من درجات العشاق والمشتاقین من )الَصْبُر َعِن اِهللا(والمرتبة الثالثة 

.إلى عاَلِمھم ويرجعون إلى عالم الكثرات والصحو

وقد أشار إلى ھذه المرتبة مولى السالكین وإمام الُكملین .وھذا من أصعب مراتب الصبر وأقسى المقامات

َسیِّدي َوَمْوَالَي َصَبْرُت َفھبني َيا إلِھي َو«:أمیر المؤمنین علیه السالم في الدعاء الشريف الموسوم بدعاء كمیل

.»َعَلى َعَذاِبك َفَكْیَف أْصِبُر َعَلى ِفَراِقَك

:َفَقاَل.َال:َفَقاَل.الصَّْبُر ِهللا:أيُّ الصَّْبِر َأَشدُّ؟ َفَقاَل:َوُرِوَي َأنَّ َشاّبًا ِمَن الُمِحّبیَن َسَأَل الشِّْبِلي َعِن الصَّْبِر َفَقاَل

.َال:َفَقاَل.الصَّْبُر َمَع اهللا:َفَقاَل.َال:َفَقاَل.الصَّْبُر ِفي اِهللا:َفَقاَل.َال:َفَقاَل.الصَّْبُر َعَلى اِهللا:َفَقاَل.َال:َقاَلَف.الصَّْبُر ِباِهللا

منازل السائرين، باب الصبر، ص  شرح(«الصَّْبُر َعِن اِهللا َفَشِھَق الشِّْبِلي َوَخرَّ َمْغِشّیًا َعَلْیِه :َوْيَحَك َفَأيٌّ؟ َفَقاَل:َفَقاَل

وھو ألھل التمكین واالستقامة حیث يحصل بعد الصحو والبقاء باهللا وبعد التخّلق )الصَّْبُر باِهللا(والمرتبة الرابعة ).٨٨

وحیث أنه ال حّظ لنا في ھذه المراتب وال نصیب، لم نتطرق في ھذه .بأخالق اهللا، وال نصیب فیه إّال للكملین

.بحث المفصل عن ذلكاألوراق لل

.والحمد هللا أوًال وآخرًا وصلى اهللا على محمد وآله الطاھرين

التوبة:الحديث الَسابع عَشر

ـ رضي اهللا عنه ـ َعْن بالسََّنِد الُمتَِّصِل ِإَلى اِإلَماِم األْقَدِم ُحجَّة الِفْرَقِة َوَرِئیِس اُألمَِّة، ُمَحمَِّد ْبِن َيْعُقوَب الُكَلْیِني 

َسِمْعُت َأَبا :َحمَِّد ْبِن َيْحیى، َعْن َأْحَمِد ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ِعیسى، َعِن الَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب، َعْن ُمَعاِوَيَة ْبِن َوَھٍب َقاَلُم

َوَكْیَف َيْسُتُر :َفُقْلُت.ِفي الدُّْنَیا َواآلِخَرِة ِإَذا َتاَب الَعْبُد َتْوَبًة َنُصوحًا َأَحبَُّه اُهللا َفَسَتَر َعَلْیِه»:َعْبِد اِهللا َعَلْیِه السَّالم َيُقوُل

اْكُتِمي َعَلْیِه ُذُنوَبُه وُيوحي ِإلى ِبَقاِع :ُيْنسى َمَلَكْیِه َما َكَتَبا َعَلْیِه ِمَن الذُُّنوب، ُثمَّ ُيوحى ِإَلى َجَواِرِحِه:َعَلْیِه؟ َقاَل

َفَیْلَقى اهللا ِحْیَن َيْلَقاُه وَلْیَس َشْيٌء َيْشَھُد َعَلیِْه ِبَشْيٍء ٍمَن .َلْیِك ِمَن الذُُّنوِباْكُتِمي َعَلْیِه َما َكاَن َيْعَمُل َع:اَألْرِض

.٢٧٤)الذُُّنوِب

:الشرح

وھي عبارة عن الرجوع من عالم المادة إلى روحانیة النفس، بعد .اعلم أن التوبة من المنازل المھمة الصعبة

.لفطرة، بغشاوات ظلمانیة من جراء الذنوب والمعاصيأن ُحجبت ھذه الروحانیة ونور ا

أن النفس في بدء فطرتھا خالیة من كل أنواع الكمال والجمال والنور والبھجة، :وتفصیل ھذا اإلجمال بإيجاز ھو

كما أنھا تكون خالیة أيضًا من أضداد ھذه الصفات ـ المذكورة األربعة ـ فكأّن النفس صفحة نقیة من كل رسم 

ولكن قد أودع فیھا نور االستعداد واألھلیة .ال توجد فیھا الكماالت الروحیة وال تتصف بالنعوت المضادة لھاونقش، 

)١٢أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الصبر، ح (٢٧٣
.١الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب التوبة، ح أصول الكافي، المجلد  ٢٧٤
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وعندما تجترح .لنیل أي مقام رفیع أو وضیع، وأنشأت فطرتھا على االستقامة، وعجنت طینتھا باألنوار الذاتیة

اعفت الظلمة والسواد، إلى أن يغشى الظالم وكلما ازدادت المعاصي تض.سیئة، تحصل في القلب ظلمة وسواد

فإذا انتبه اإلنسان قبل أن يستوعب الظالم .والسواد القلب كله، وينطفئ نور الفطرة ويبلغ مرتبة الشقاء األبدي

القلب كله، ثم اجتاز منزل الیقظة ودخل على منزل التوبة واستوفى حظوظ ھذا المنزل حسب الشرائط التي 

ماًال في ھذه الصفحات، زالت الحاالت الظلمانیة والكدورات الطبیعیة وعاد إلى الحالة سنأتي على ذكرھا إج

.الفطرية النورية األصیلة والروحانیة الذاتیة وكأّنھا تنقلب ـ النفس ـ إلى صفحة خالیة من جمیع الكماالت وأضدادھا

.٢٧٥»َال َذْنَب َلُهالتَّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن «كما ورد في الحديث الشريف المشھور 

كما أن .فتبین أن حقیقة التوبة ھي الرجوع من عالم الطبیعة وآثارھا ومضاعفاتھا إلى عالم الروحانیة والفطرة

فمنزل التوبة .حقیقة اإلنابة رجوع من الفطرة والروحانیة إلى اهللا والسفر والھجرة من بیت النفس نحو بیت القصید

.، وال يناسب تفصیل ذلك في ھذا المقالسابق ومقدم على منزل اإلنابة

نقطة ھامة :فصل

ھي أن التوفیق إلى التوبة الصحیحة الكاملة مع :على سالك طريق الھداية والنجاة، االنتباه إلى نقطة ھامة

 بل إن.توفیر شرائطھا ـ التي سنذكرھا ـ من األمور الصعبة، وقلیًال ما يستطیع اإلنسان أن يصل إلى ھذا المقصد

وإذا ما أثمرت وقويت شجرة .اقتراف الذنوب وخاصة المعاصي الكبیرة يجعالن اإلنسان غافًال عن ذكر التوبة نھائیًا

منھا حّث اإلنسان على االنصراف :المعاصي في مزرعة قلب اإلنسان وتحّكمت جذورھا، ستكون لھا نتائج وخیمة

الیوم أو غدًا وھذا الشھر أو «:سل في إجرائھا وأّجلھا وقالكلیًا عن التفكیر في التوبة، وإذا تذكرھا أحیانًا تكا

وإنه يغفل عن أن ھذا .»الشھر المقبل، ويخاطب نفسه قائًال إنني أتوب آخر العمر وأيام الشیخوخة توبة صحیحة

فسه، يستطیع أن فال يتوقع اإلنسان أنه بعد أن تقوى جذور الذنوب في ن.٢٧٦)َواللَُّه َخْیُر اْلَماِكِريَن(مكر مع اهللا 

ألن الذنوب أقل وشوائب .إن أفضل أيام التوبة وربیعھا ھي فترة أيام الشباب.يتوب أو يقوم بتوفیر شروط التوبة

وقد يكثر في سن الشیخوخة حرص اإلنسان وطمعه .القلب وظلمات الباطل أخف، وشروط التوبة أسھل وأيسر

.ذلكوحبه للمال ويزداد طول أمله وقد أثبتت التجربة 

وإذا افترضنا أن اإلنسان يستطیع القیام بھذا العمل .والحديث النبوي الشريف أفضل شاھد على ھذه المقولة

فما ھو الضمان للوصول إلى سن الشیخوخة وعدم إدراكه األجل المحتوم أيام .في سّن الشیخوخة)التوبة(

انخفاض عدد المسنین، دلیل على أن الموت  الشباب على حین غّرة، وھو مشغول بارتكاب الذنوب والعصیان؟ إن

إننا في المدينة التي يبلغ تعدادھا على خمسین ألف نسمة لم نجد خمسین .أقرب إلى الشباب منه إلى الشیخ

!.شیخًا يناھز عمر كل منھم ثمانین عامًا

تقول أعیش خمسین  فیا أيھا العزيز كن على حذر من مكائد الشیطان وال تمكر على اهللا وال تحتال علیه بأن

.عامًا أو أكثر مع األھواء، ثم استغفر ربي لدى الموت وأستدرك الماضي، ألن ھذه أفكار واھیة

إذا سمعت أو علمت من الحديث الشريف أن اهللا سبحانه وتعالى قد تفّضل على ھذه األمة بتقبل توبتھم قبل 

.تتحقق التوبة من اإلنسان في ذلك الوقت مشاھدة آثار الموت أو عند الموت فذلك صحیح، ولكن ھیھات أن

إن الرجوع إلى اهللا والعزم على عدم العودة .ھل تظن أن التوبة مجرد كالم يقال؟ إن القیام بالتوبة لعمل شاق

إلى الذنب يحتاج رياضة علمیة وعملیة، إذ نادرًا ما يحدث لإلنسان أن يفكر لوحده بالتوبة أو يتوفق إلیھا أو يتوفق 

إذ من الممكن أن يدركه الموت قبل التفكیر في .فیر شرائط صحة التوبة وقبولھا أو إلى توفیر شرائط كمالھاإلى تو

التوبة أو إنجازھا وينقله من ھذه النشأة مع المعاصي التي تنوء باإلنسان ومع ظلمات الذنوب الالمتناھیة وفي 

!.اذلك الوقت يعلم اهللا وحده المصائب والمحن التي سوف يواجھھ

لیس من السھل أن يتدارك اإلنسان في العالم اآلخر معاصیه، فإذا كان من أھل النجاة ومّمن عاقبة أمره 

.إذ البد من متاعب وضغوطات ونیرانًا حتى يصبح اإلنسان أھًال لرحمة أرحم الراحمین:سعیدة

.١٠أصول الكافي، كتاب اإليمان والكفر، باب التوبة، ج  ٢٧٥
.٥٤:سورة آل عمران، آية ٢٧٦
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نت في أيام الشباب أو على قید عّجل في شّد حیازيمك، وأحكام عزيمتك وقّوتك الحاسمة وأ!إذًا أيھا العزيز

الحیاة في ھذه الدنیا وتب إلى اهللا، وال تسمح لھذه الفرصة التي أنعم اهللا بھا علیك أن تخرج من يدك، وال تعبأ 

.بتسويف الشیطان ومكائد النفس األمارة

نقطة ھامة 

الصفاء الداخلي الروحاني  ھي أن الشخص التائب بعد توبته ال يستعید:ويجب االنتباه إلى نقطة ھاّمة أخرى

والنور الخالص الفكري السابق كما أنك لو 

سّودت صفحة بیضاء ثم حاولت أن تعالج السواد وتزيله عنھا لم تعد الصفحة إلى حالتھا األولى من البیاض 

خلیل  إنه لبون شاسع بین.وكذلك اإلناء المكسور إذا أصلحناه فمن الصعب أن يعود إلى حالته السابقة.الناصع

.يكون مخلصًا مع اإلنسان طوال العمر، وصديق يخونك ثم يعتذر عن تقصیره

.فضًال عن أن قلیًال ما ترى شخصًا يستطیع القیام بوظائف التوبة بشكل صحیح

إذًا، يجب على اإلنسان أن يتجنب ما أمكن ارتكاب المعاصي والذنوب، ألن إصالح النفس بعد إفسادھا من 

وإذا تورط ال سمح اهللا في مصیبة وجب علیه بشكل عاجل أن يفكر في العالج ألن إصالح الفساد .األعمال الشاقة

.القلیل يتم أسرع وبكیفیة أحسن

فّكر في حالك وعاقبة أمرك، وراجع كتاب اهللا .ال تمر على ھذا المقام من دون مباالة وال اھتمام!أيھا العزيز

افتح .الم اهللا علیھم أجمعین ـ وكلمات علماء األمة وأحكام العقل الوجدانیةوأحاديث خاتم األنبیاء وأئمة الھدى ـ س

على نفسك ھذا الباب الذي يعّد مفتاح األبواب األخرى، وادخل في ھذا المقام الذي يعتبر من أھّم المنازل 

صول إلى المطلوب، اإلنسانیة، بالنسبة إلینا وكن مھتمًا فیه وواظب علیه وأطلب من اهللا عز وجل التوفیق في الو

واستعن بروحانیة الرسول األكرم وأئمة الھدى ـ سالم اهللا علیھم ـ والتجئ إلى ولي األمر وناموس الدھر إمام 

.العصر عجل اهللا فرجه ـ وبالطبع إنه ينّجي الضعفاء والعجزة ويعین المحتاجین

في أركان التوبة :فصل

ونحن نذكر األركان وشرائطھا .وال تحققھا لما تحققت التوبة الصحیحةول.اعلم أن للتوبة الكاملة أركانًا وشروطًا

:الھاّمة

.إن من أھم الشروط الذي يعتبر ركنًا ركینًا للتوبة ھو الندامة على الذنوب والتقصیر في أداء التكالیف الشرعیة

العزم على عدم العودة إلى الذنوب :ومنھا

والعمدة في ھذا .يحققان حقیقة التوبة ويعتبران من مقوماتھا الذاتیةوفي الحقیقة أن ھذين األمرين .نھائیًا

الباب تحصیل ھذا المقام وإنجاز ھذه الحقیقة على نحو يتذكر اإلنسان تأثیر معاصیه في روحه وعواقبھا في عالم 

مأثور في أخبار البرزخ ويوم القیامة كما ھو مقرر في المعقول والمنقول ومبرھن علیه لدى أھل العلم والمعرفة، و

أھل بیت العصمة ـ علیھم السالم ـ من أن للمعاصي في عالم البرزخ والقیامة صورًا تتناسب معھا وھذه الصور في 

وإن نار جھنم أيضًا .ذلك العالم تكون ذات حیاة وإرادة حیث تعّذب اإلنسان المذنب وتسئ إلیه عن شعور وإرادة

.نشأة نشأة الحیاةتحرق اإلنسان عن إرادة ووعي ألن تلك ال

وقد ورد في القرآن الكريم واألحاديث .ففي ذلك العالم صورًا تحشر معنا من جراء أعمالنا الحسنة أو القبیحة

.الشريفة صراحة وتلويحًا ذكٌر لھذا الموضوع

وكذلك تترك كل .ويتطابق مع مسلك الحكماء اإلشراقیین، وذوق أھل السلوك ومشاھدات أصحاب العرفان

یة في الروح أثرًا ُعّبر عنه في األحاديث الشريفة بالنقطة السوداء وھي ظالم ظھر في القلب والروح ثم معص

وقد فّصلنا ذلك في الفصول .تتوسع ھذه النقطة حتى تسوق اإلنسان إلى الكفر والزندقة والشقاوة األبدية

بیاء واألولیاء ـ علیھم السالم ـ والعرفاء والحكماء فاإلنسان العاقل لو انتبه لھذه المعاني واعتنى بكالم األن.السابقة

.والعلماء ـ رضوان اهللا علیھم ـ بقدر اعتنائه بقول طبیب معالج، البتعد ال محالة عن المعاصي ولم يقترب منھا أبدًا

 وإذا ابتلي بالمعصیة ال سمح اهللا أبدى بسرعة تبرمه وانزعاجه منھا وندم علیھا وظھرت صورة ندمه في قلبه
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وتكون نتیجة ھذه الندامة عظیمة جدًا، وآثارھا حسنة وكثیرة ثم يحصل من جراء ندمه العزم على ترك المعصیة 

وعندما يتوفر ھذان الركنان ـ الندم على اقتراف المعصیة والعزم على عدم العودة إلیھا ـ .وترك مخالفة رب العالمین

ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّاِبیَن َوُيِحبُّ (لھیة لیصبح حسب النص القرآني يتیّسر أمر سالك طريق اآلخرة، وتغمره التوفیقات اإل

إنه يجب على اإلنسان .الرواية الشريفة، محبوبًا هللا تعالى إذا كان مخلصًا في توبته ٢٧٨وھذه .٢٧٧)اْلُمَتَطھِِّريَن

ق التوبة ويجب علیه أن يفھم بأن بالرياضة العلمیة والعملیة وبالتفكر والتدبر الالئق أن يسعى في سبیل تحقی

واهللا يعلم بأن صورة حب الحق في تلك العوالم من أي نوع من األنوار .المحبوبیة عند اهللا ال تقّدر في حساب

!المعنوية والتجّلیات الكاملة تكون؟ وإن اهللا سبحانه كیف يتعامل مع محبوبه؟ أيھا اإلنسان كم أنت ظلوم وجھول؟

إنك تعصي وتعادي سنین وسنین ولّي نعمك الذي وّفر لك كل وسائل الرفاه والراحة من .النعموال تقّدر نعم ولّي 

دون أن تعود منھا علیه ـ والعیاذ باهللا ـ بجدوى وفائدة، وطیلة ھذه الفترة قد َھتكت حرمته وَطغیت علیه ولم تخجل 

فما ھذه )إنَّ اَهللا ُيِحبُّ التََّواِبیَن(محبوبًا له منه أبدًا ولكنك إذا ندمت على ما فعلت ورجعت إلیه، أحبك اهللا وجعلك 

.الرحمة الواسعة والنعم الوافرة؟

نحن عاجزون عن شكر آالئك، وَأْلِسَنُة البشر وجمیع األحیاء في ھذا الكون مصابة باللكنة ـ تجاه الحمد !إلھي

َمْن نحن حتى نستحق رحمتك؟ ولكّن .منك والثناء علیك ـ وال يسعنا إال أن ننّكس رؤوسنا ونعتذر لك لعدم حیائنا

.٢٧٩»َأْنَت َكما َأْثَنْیَت َعَلى َنفسك«سعة رحمتك وشمول نعمتك أوسع من تقديرنا لھا 

وذلك بأن .وأيضًا، يجب على اإلنسان أن يقوي في قلبه صورة الندامة كي يحترق القلب إن شاء اهللا تعالى

ويعمل على تقوية الندامة في قلبه ويضرم النار في قلبه على غرار .ايفّكر في اآلثار الموحشة للمعاصي وعواقبھ

ويحرق قلبه في نار الندامة حتى تحترق مع نار الندامة جمیع المعاصي وتزول الكدورة عن القلب )َناُر اِهللا الُموَقدة(

نم ھذه التي تكون بذاتھا ولیعلم أنه إذا لم يضرم بنفسه ھذه النار ـ الندامة ـ ولم يفتح في وجھه باب جھ.وصدئه

الباب الرئیسي ألبواب الجنة، فعندما ينتقل من ھذا العالم تھیأت له ال محالة في ذلك العالم نار عاتیة، وتفتح في 

.وجھه أبواب جھنم وتوصد في وجھه أبواب الجنة والرحمة

الدنیوية، وأزل »الندامة«ذه النار إلھي ألھمنا صدرًا محترقًا واقذف في قلوبنا جذوة من نار الندامة واحرقه مع ھ

عن قلوبنا الكدر والغبرة، واخرجنا من ھذا العالم من دون مضاعفات المعاصي إنك ولي النعم وعلى كل شيء 

.قدير

في شروط التوبة :فصل

ثم أن عمدة شروط .وسوف نذكر شروط قبولھا وشروط كمالھا مرتبًا.ذكرنا في الفصل السابق أركان التوبة

.بول أمران كما أن عمدة شروط الكمال أمران أيضًاالق

ونحن نذكر في ھذا الفصل الكالم الشريف لمولى الموالي الذي ھو في الواقع من جوامع الكالم، ومن كالم 

.الملوك وملوك الكالم

َثِكَلْتك ُأمَُّك َأَتْدِري َما «:ُر اَهللا، َفَقاَل َلُهَأْسَتْغِف:ُرِوَي ِفي َنْھِج الَبَالَغِة َأنَّ َقاِئًال َقاَل ِبَحْضَرِتِه َعَلیه السَّالم

الثَّاِني الَعْزُم .َأوَُّلَھا النََّدُم َعَلى َما َمَضى:االستغفاُر؟ إنَّ االْسِتْغَفاَر َدَرَجُة الِعلیِّیَن َوُھَو اسٌم َواِقٌع َعَلى ِستَِّة َمَعاٍن

اِلُث َأْن ُتَؤدَِّي ِإَلى الَمْخُلوِقیَن ُحُقوَقُھْم َحتَّى َتْلَقي اَهللا ُسْبَحاَنُه َأْمَلَس َلْیَس َعَلْیَك والثَّ.َعَلى َتْرِك الَعْوِد ِإَلْیِه َأَبدًا

ِذي َنَبَت َعَلى والَخاِمُس َأْن َتْعِمَد ِإَلى اللَّْحِم الَّ.الرَّابُع َأْن َتْعِمَد ِإَلى ُكلِّ َفِريَضٍة َعَلْیَك َضیَّْعَتَھا َفُتَؤدَِّي َحقََّھا.َتِبَعٌة

والّساِدُس َأْن ُتِذيَق الِجْسَم َأَلَم .السُّْحِت َفُتِديَبُه ِباَألْحَزاِن َحّتى ُتْلِصَق الِجْلَد ِبالَعْظِم َوَيْنَشَأ َبْیَنُھَما َلْحٌم َجِديٌد

.٢٨٠»َهللالطَّاَعِة َكَما َأَذْقَتُه َحَالَوَة الَمْعِصَیِة َفِعْنَد ذِلَك َتُقوُل َأْسَتْغِفُر ا

.٢٢٢:سورة البقرة، آية ٢٧٧
).التوبة(الحديث السابع عشر المذكور لدى أول ھذا البحث  ٢٧٨
.٣٠٤، ص ١راجع معجم األحاديث النبوية ج  ٢٧٩
).الشیخ صبحي الصالح(، ٤١٧نھج البالغة، قصار الحكم، الرقم ٢٨٠
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الندامة والعزم على العودة وعلى شرطین :يشتمل ھذا الحديث الشريف على ركنین من أركان التوبة ھما

وال تقبل التوبة من اإلنسان .ھما إرجاع حقوق المخلوق ألھلھا ورد حقوق الخالق هللا سبحانه:مھمین للقبول

أخذه من الناس من دون حق إلى أصحابه وإذا وجد  إن على اإلنسان التائب أن يردَّ كل ما.بقوله أستغفر اهللا

.حقوقًا أخرى للناس في ذمته واستطاع أن يؤديھا إلى أصحابھا أو يطلب السماح منھم، يجب أن ال يتوان في ذلك

ولیعلم أن لكل ھذه .وإذا تعذر علیه إنجاز ذلك أّدى المقدار المیسور منه.وأن يقضي كل الفرائض اإللھیة أو يؤديھا

حقوق أصحاب سیطالبونه بھا في النشأة األخرى بأشق األحوال ولیس له في ذلك العالم وسیلة ألداء ھذه ال

الحقوق، إال أن يتحمل ذنوب اآلخرين، ويدفع إلیھم أعماله الحسنة فیصیر حینذاك عاجزًا وشقیًا وال يملك طريقًا 

لنفس األمارة بالبھیمة علیك والوسوسة في أيھا العزيز إياك أن تسمح للشیطان وا.للخالص وملجأ لالستخالص

اعلم بأن إنجاز الشيء القلیل من ھذه األمور .قلبك فیصوران لك العملیة جسیمة وشاقة ويصرفانك عن التوبة

وال تیأس من رحمة اهللا ولطفه، حتى وإن كانت علیك صالة كثیرة وصیام غیر قلیل، وكفارات عديدة، .يكون أفضل

.وذنوب متراكمة، وحقوق الناس ال تعّد، والخطايا ال تحصىوحقوق إلھیة كثیرة، 

ألن الحق المتعالي يسّھل علیك الطريق عندما تقوم بخطوات حسب قدرتك في اتجاھه، ويھديك سبیل 

واعلم بأّن الیأس من رحمة الحق من أعظم الذنوب، وال أظن أن ھناك ذنبًا أسوأ وأشّد تأثیرًا في النفس من .النجاة

فإّن الظالم الدامس إذا غشي قلب اإلنسان الیائس من الرحمة اإللھیة، لما أمكن إصالحه، .من رحمة اهللالقنوط 

فإّياك أن تغفل من رحمة الحق عّز وجّل، وإّياك أن تستعظم .ولتحوَّل إلى طاغیة، ال يوجد سبیل للھیمنة علیه

:نصف بیت شعر .إن رحمة الحق سبحانه أعظم وأوسع من كل شيء.الذنوب وتبعاتھا

»إن عطاء الحق غیر مشروط بقابلّیة المعطى إلیه«

ماذا كانت في بدء األمر؟ كنت في غیاھب العدم وال توجد فیك القابلیة واألھلّیة، ولكن الحق جّل وعال، قد 

دات، من وھبك نعمة الوجود وكماالته وبسط مائدة النعم الالمحدودة، والرحمة الالمتناھیة، وسخر لك كافة الموجو

.دون استحقاق واستعداد ومن دون سؤال ودعاء مسبق

إن اهللا قد وعد .ثم إنك في ھذا الیوم ال يكون وضعك أسوأ، من الیوم الذي كنت فیه عدمًا صرفًا، وال شیئًا بحتًا

إنك إن .فإنه سیأخذ بیدك مھما كّلف األمر.تقدم إلى األمام خطوة واحدة، باتجاه عتبة قدسه.بالرحمة والمغفرة

.وإن لم تستطع أن تدفع حقوق الناس، فإنه سیجبرھا.لم تستطع أن تؤدي حقوقه، فھو سیتنازل عنھا

ھل سمعت قصة الشاب الذي كان ينبش القبور في عھد الرسول صّلى اهللا علیه وأله وسلم؟ 

ألن التباطئ والتسويف،  أيھا العزيز إّن طريق الحق سھل بسیط، ولكّنه يحتاج إلى انتباه يسیر، فیجب العمل،

ومضاعفة المعاصي في كل يوم، تبعث على صعوبة األمر، وأّما اإلقبال على العمل، والعزم على إصالح السلوك 

.والنفس، فیقّرب الطريق ويسّھل العمل

 وان لم تصل إلى النتیجة.جّربه، واعمل في االتجاه المذكور، فإذا حصلت على النتیجة تبین لك صحة الموضوع

وأما األمران اآلخران ـ الخامس والسادس المذكوران في .المتوخاة فإن طريق الفساد مفتوح ويد المذنب طويلة

الرواية المنقولة عن نھج البالغة المتقدمة ـ اللذان ذكرھما اإلمام أمیر المؤمنین علیه السالم، فھما من شروط 

.ال تقبل من دونھما لیست بكاملةكمال التوبة، والتوبة الكاملة، ألن التوبة ال تتحقق و

وإن التائب إذا أراد .اعلم أن لكل منزل من منازل السالكین مراتب ودرجات تختلف حسب اختالف حاالت قلوبھم

البلوغ إلى مرتبة الكمال، فال بد من تدارك ما تركه، وتدارك الحظوظ أيضًا، يعني ال بد من تدارك اللذائذ النفسانیة 

م اآلثام والمعاصي وذلك بالسعي لمحو كل اآلثار الجسمیة والروحیة التي حصلت في مملكة التي لحقت به أيا

جسمه ونفسه من جراء الذنوب حتى تعود النفس مصقولة كما كانت في بدء األمر، وتعود الفطرة إلى روحانیتھا 

.وتحصل له الطھارة الكاملة.األصلیة
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في الروح، كما قد يحصل أثر من بعض الذنوب واللذائذ في لقد علمت بأن لكل معصیة ومتعة انعكاس وأثر 

الجسم، فال بد للتائب أن ينتفض ويستأصل تلك اآلثار ويقوم بالرياضة البدنیة والروحیة حتى تزول منھما كل تبعات 

.ومضاعفات الخطايا واآلثام، كما أمرنا اإلمام علي علیه الصالة والسالم

ة من اإلمساك عن أكل المقويات والمنشطات والصیام المستحب أو فعن طريق ممارسة الرياضة الجسمی

الواجب إذا كان في ذمته صیام واجب، يذيب اللحوم التي نشأت على جسمه من الحرام والمعصیة أو أيام الخطايا 

.واآلثام

طبیعیة ال تزال وعن طريق الرياضة الروحیة من العبادات والمناسك يتدارك اللذائذ الطبیعیة، ألن صورة المتع ال

ماثلة في ذائقة النفس، وما دامت عالقة بھا فإن النفس ترغب إلیھا، ويعشقھا القلب وُيخشى من لحظة طغیان 

فال بد على السالك لسبیل اآلخرة والتائب عن المعاصي أن ُيذيق .النفس وتمّردھا على صاحبھا ـ والعیاذ باهللا ـ

وإذا عاش يومًا .فإذا سھر لیلة في المعصیة تداركھا بلیلة من العبادة.ةالروح ألم الرياضة الروحیة ومشّقة العباد

واحدًا مع اللذائذ الطبیعیة تداركه بالصوم والمستحبات المناسبة حتى تطھر النفس من كل آثار المعاصي وتبعاته 

.التي ھي عبارة عن تعلق حب الدنیا بالنفس ورسوخه فیھا، وتتطھر من كل ذلك

بة في الصورة أكمل، ويعود النور إلى فطرة النفس، وال بد في غضون اشتغاله بھذه األمور التفكر نعم تكون التو

.والتدبر في نتائج المعاصي وشّدة بأس الحق المتعالي ودقة میزان األعمال وشّدة عذاب عالم البرزخ والقیامة

ونأمل بعد .یحة والمخالفة مع مالك الملوكولیعلم ولیلّقن النفس والقلب، بأن كل ذلك نتاج وصور ھذه األعمال القب

ھذا العلم والتمعن أن تنفر النفس عن المعاصي، وترتدع بشكل كامل ونھائي، وينتھي بالتوبة إلى النتیجة 

.المطلوبة، وتتم توبته وتكمل

مقام  واإلنسان في بدء األمر عندما يريد أن يدخل.فھذان المقامان من المتممات والمكمالت لمنزل التوبة

التوبة ويتوب إلى اهللا ال يظن بأن المطلوب منه المرتبة األخیرة من التوبة حتى يجد الطريق صعبًا وعملیة التوبة 

.شاقة فینصرف عنھا ويتركھا

إن كل مقدار يساعد علیه حال السالك، في سلوكه لطريق اآلخرة، يكون مطلوبًا ومرغوبًا فیه، وعندما تطأ 

فالبد أن ال تمنع صعوبة الطريق، اإلنسان عن الھدف األصیل، ألنه مھّم . تعالى له الطريققدماه الطريق يیّسر اهللا

وأي شيء أعظم من .وإذا انتبھنا إلى جالل الھدف وعظمته، تذلَّلت جمیع الصعاب من أجله.جدًا وعظیم جدًا

ي والشقاء السرمدي؟ ومع ترك التوبة النجاة األبدية والروح والريحان الدائمیان؟ وأي بالء أعظم من الھالك الدائم

وعند الورود على مقام .والتسويف والتأجیل قد يبلغ اإلنسان إلى الشقاء األبدي والعذاب الخالد والھالك الدائم

فإذا كان الھدف جلیًال على ھذا المستوى، .التوبة قد يتحول اإلنسان إلى سعید مطلق، ومحبوب للحق سبحانه

.واآلالم أليام يسیرةفال بأس من المعاناة 

قارن أمور اآلخرة .واعلم أن الدخول في مقام التوبة بالمقدار الممكن والمیسور مھما كان قلیًال فھو مجد وناجع

باألمور الدنیوية فإن العقالء إذا لم يستطیعوا أن يحققوا مبتغاھم األعلى واألرفع، لم يتركوا الھدف األقل، وإذا لم 

.ھدف الكامل المنشود فإنھم لم يغضوا الطرف عن المطلوب الناقصيستطیعوا من تحصیل ال

وأنت أيضًا إذا لم تستطع أن تحقق التوبة الكاملة، فال تعدل عن التوبة وال تعرض عنھا وحاول أن تحققھا 

.بالمستوى المستطاع والممكن

في نتیجة االستغفار :فصل

ھا، اللجوء إلى مقام غفارية اهللا تعالى وتحصیل حالة من األمور الھامة التي ال بد للتائب أن يقدم علی

االستغفار، والطلب من الحق جل جالله ومن مقام غفارية ذاته المقدس بلسان مقاله وحاله وفي السّر والعلن 

نعم إن مقام الغفارية .الطلب منه بكل مذلة ومسكنه وتضرع وبكاء بأن يستر علیه ذنوبه وانعكاساته.وفي الخلوات

تارية للذات المقدس يستدعي ستر العیوب وغفران تبعات الذنوب، ألن الصور الملكوتیة لألعمال بمثابة ولید والس

.وإن حقیقة التوبة وكلمات االستغفار بمثابة اللعان ونفي الولد.اإلنسان، بل ألصق من ذلك
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ـ الصور الملكوتیة لألعمال  إن الحق تبارك وتعالى بسبب غّفاريته وسّتاريته يقطع الصلة بین ولید اإلنسان

ويحجب عن تلك المعصیة كل الكائنات التي اّطلعت على أحوال .المحرمة ـ واإلنسان، بواسطة لعان المستغفر

اإلنسان من المالئكة، وُكّتاب صحائف الجرائم، والزمان والمكان وأعضاء نفس اإلنسان وجوارحه، وينسیھم جمیعًا 

ومن »ُيْنِسي َمَلَكْیه َما َكَتَبا َعَلْیِه ِمَن الذُُّنوب«الحديث الشريف حیث يقول  كما أشیر إلیه في.تلك المعصیة

المحتمل أن يكون المقصود وحیه تعالى لألعضاء والجوارح وبقاع األرض، بكتمان المعاصي الوارد في الحديث 

ويمكن أن يكون .الء بالشھادةكما يحتمل أن يكون المقصود من وحیه، األمر بعدم اإلد.الشريف ھو إنساء المعاصي

.المقصود رفع اآلثار التي تركتھا المعاصي على األعضاء والتي بھا تتم الشھادة التكوينیة

.كما أنه لو لم يتب ألمكن أن يشھد كل عضو بلسان مقاله أو حاله على أفعاله األثیمة

ي ھذا العالم أن ال تشھد أعضائنا وجوارحنا وعلى أّي حال كما أن مقام الغّفارية والسّتارية اقتضى اآلن ونحن ف

ضدنا وأن يستر الزمان والمكان أفعالنا المشینة، كذلك يقتضي ستر أعمالنا في العوالم األخرى، عندما نتوب توبة 

ولعل مقتضى كرامة .صحیحة ونستغفر استغفارًا خالصًا ونرحل من ھذا العالم، أو أن الناس يحجبون عن أعمالنا

.الله ـ ھو الثاني حتى ال يكون اإلنسان التائب مطْأطَأ رأسه ومفضوحًا أمام اآلخرين واهللا العالمالحق ـ جل ج

في تفسیر التوبة النصوح :فصل

ومن المناسب أن نذكرھا ھنا بصورة .أعلم أن ھناك تفسیرات مختلفة في بیان المقصود من التوبة النصوح

.یل الشیخ البھائي قدس اهللا نفسهونحن نكتفي بنقل كالم المحقق الجل.مجملة

:عن الشیخ البھائي أنه قال ٢٨١نقل المحدث الخبیر المجلسي ـ رحمة اهللا ـ 

:ثم اعلم أن المفسرين اختلفوا في تفسیر التوبة النصوح على أقوال

ا أو ينصح أن المراد توبة تنصح الناس أي تدعوھم إلى أن يأتوا بمثلھا لظھور آثارھا الجمیلة في صاحبھ:منھا

.صاحبھا فیقلع عن الذنوب ثم ال يعود إلیھا أبدًا

ومنھا أن النصوح ما كانت خالصة لوجه اهللا سبحانه من قولھم عسل نصوح إذا كان خالصًا من الشمع، بأن يندم 

.على الذنوب لقبحھا، وكونھا خالف رضى اهللا تعالى ال لخوف النار مثًال

ومنھا أن النصوح من »بأن الندم من الذنوب للخوف من النار، لیس بتوبة«وحكم المحقق الطوسي في التجريد 

النصاحة وھي الخیاطة ألنھا تنصح من الدين ما مزقته الذنوب أو يجمع بین التائب وبین أولیائه وأحبائه كما تجمع 

.الخیاطة بین قطع الثوب

المجازي أي توبة تنصحون بھا أنفسكم بأن  ومنھا أن النصوح وصف للتائب وإسناده إلى التوبة من قبیل اإلسناد

ويكون ذلك بذوب .تأتوا بھا على أكمل ما ينبغي أن تكون علیه حتى تكون قالعة آلثار الذنوب من القلوب بالكلیة

.النفوس بالحسرات ومحو ظلمات القبائح بنور األعمال الحسنة

في بیان أن جمیع الموجودات ذات علم وحیاة :تكمیل

.لتوبة حقائق ولطائف وأسرار، ولكل واحد من أھل السلوك إلى اهللا توبة خاصة تتناسب مع مقامهاعلم أن ل

واألفضل أن .وحیث أن ال حّظ وال نصیب لنا في تلم المقامات، فال يناسب شرحھا واإلسھاب فیھا في ھذا الكتاب

ل فصل التوبة ـ وتتفق مع ظاھر ننھي الحديث بذكر فائدة دقیقة تستكشف من الحديث الشريف ـ المذكور في أو

.الكتاب الكريم واألحاديث الكثیرة المأثورة في األبواب المتفرقة

وتلك الفائدة ھي أن لكل واحد من الموجودات علم وحیاة ومعرفة، بل أن جمیع الموجودات تحظى بالمعرفة 

بالكتمان، وإطاعتھا لألمر اإللھي،  فإن الوحي إلى األعضاء والجوارح وبقاع األرض،.لمقام الحق المقدس جل وعال

وأوردته األحاديث الشريفة كثیرًا، كل ذلك دلیل على .٢٨٢وتسبیح الموجودات بأسرھا الذي نص علیه القرآن الكريم

علم وشعور وحیاة الموجودات، بل دلیل على االرتباط الخاص بین الخالق والمخلوق، ال يطلع علیه أحد إال ذاته 

.ارتضى من عبادهالمقدس جل وعال ومن 

.ـ الطباعة الحديثة ١٧ص  ١٦بحار األنوار ـ المجلد  ٢٨١
ِك اْلُقدُّوِس اْلَعِزيِز اْلَحِكیِم(٢٨٢ ِت َوَما ِفي اَألْرِض اْلَمِل ).١الجمعة) (ُيَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَوا
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وھذه الفائدة الدقیقة إحدى المعارف التي لّمح إلیھا القرآن الكريم وأحاديث األئمة المعصومین، وتتطابق مع 

.برھان الفالسفة اإلشراقیین وذوق أھل العرفان ومشاھدات أصحاب السلوك والرياضة الروحانیة

الوجود عین الكماالت واألسماء والصفات، وعندما  وقد ثبت في أبحاث ما وراء الطبیعة من الفلسفة أن حقیقة

يظھر في كل مرتبة ـ من مراتب الوجود ـ الوجود، ويتجلى في مرآة لألعین، يكون ظھوره مع جمیع الشؤون 

ولكل من مراحل  ٢٨٣والكماالت ـ ألن الوجود عین ھذه الكماالت السبعة ـ من الحیاة والعلم وبقّیة األمھات السبعة

وجود ومراتب تنزالت نور الجمال الكامل للمعبود تعالى شأنه، ارتباط خاص مع مقام األحدية، تجلي حقیقة ال

)ھو(وقالوا إّن .٢٨٤)َما ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ ُھَو آِخٌذ ِبَناِصَیِتَھا(كما تقول اآلية الكريمة .ومعرفة كامنة خفیة مع مقام الربوبیة

ھو الربط األصیل الغیبي السّري الوجودي الذي ال مجال ألحد في )اصیِةآِخٌذ ِبالنَّ(و.إشارة إلى مقام غیب الھوية

.معرفته

الذَّكر:الَحديث الَثاِمن عشَر

ِد ْبِن َيْحیى، بالسََّنِد الُمتَِّصِل إلى َفْخِر الّطاِئَفِة َوُذْخِرھا ُمَحمَِّد ْبِن َيْعُقوَب الُكَلْیني ـ رضوان اهللا علیه ـ َعْن ُمَحمَّ

َفَر َمَد ْبَن ُمَحمَِّد ْبِن عیسى، َعِن اْبِن َمْحُبوب، َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ِسنان، َعْن أبي َحْمَزَة الُثماِلي، َعْن َأبي َجْعَعْن أْح

َقريٌب أْنَت يا َربِّ َأ:َمْكُتوٌب ِفي التَّوراِة الَّتي َلْم ُتَغیَّر َأنَّ ُموسى علیه السَّالم َسَأل َربَُّه َفقاَل«:علیه السَّالم قاَل

َفَمْن :َفقاَل ُموسى.يا ُموسى َأَنا َجلیُس َمْن َذَكَرِني:ِمّني َفُأناجیك، أْم َبعیٌد َفُأناديَك؟ َفَأْوَحى اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ إَلْیِه

ِفيَّ َفُأِحبُُّھْم َفاُؤلِئَك الَّذيَن ِإذا أَرْدُت أْن  الَّذيَن َيْذُكُروَنني َفَأْذُكُرُھْم َوَيتحابُّوَن:َفقاَل.في ِسْتِرك َيْوَم ال ِسْتَر ِإّال ِسْتُرَك

.٢٨٥»ُأصیَب أْھَل األْرِض ِبُسوٍء َذَكْرُتُھْم َفَدَفْعُت َعْنُھْم ِبِھم

:الشرح

وإن محتوى التوراة الصحیحة .يفھم من ھذا الحديث الشريف بأن التوراة الرائجة بین الیھود محّرفة ومزورة

ويعرف أيضًا من منطويات التوراة واإلنجیل المتداولین ـ لتدني مستواھما .یت ـ علیھم السالم ـيتواجد عند أھل الب

على جمیع األصعدة ـ إنھما لیسا بحديث إنسان عادي، بل إنه حديث ينسجم مع أوھام بعض أھل الشھوات 

.وذوي األھواء النفسیة

ؤال عن آداب الدعاء مع علمه بأنه أقرب إلینا كان الغرض من الس«:يقول المحدث المحقق المرحوم المجلسي

من حبل الوريد بالعلم والقدرة والِعلّیة أي تحب أن أناجیك كما يناجى القريب أو أناديك كما ينادى البعید؟ وبعبارة 

أخرى إذا نظرت إلیك فأنت أقرب من كل قريب، وإذا نظرت إلى نفسي أجدني في غاية البعد عنك فال أدري في 

انتھى  ٢٨٦»ويحتمل أن يكون السؤال للغیر أو من قبلھم كسؤال الرواية.ظر إلى حالي أو إلى حالك؟دعائي أن

.كالمه

في اإلحاطة القیومّیة هللا تعالى 

من المحتمل أن النبي موسى علیه السالم ـ في الحديث المذكور ـ يعرض عجزه عن كیفیة دعائه هللا تعالى 

بالقرب والبعد حتى أدعوك دعاء من يكون دانیًا أو قاصیًا، فأنا مترّدد في أمري إلھي أنت منّزه من االتصاف :فیقول

فاسمح لي أن أناديك، وعّلمني كیفیة ندائك واھدني إلى ما يتناسب ومقام .وال أجد دعاءًا يلیق بعظمتك وجاللك

.قدسك في ھذا المجال

یة في جمیع النشآت وأن ھذه العوالم بأسرھا بأنني حاضر حضور القیوم:فأتي الجواب من مصدر الجالل والعّزة

.أنا جلیس من يذكرني ونديم من يتحدث معي.حاضرة لدّي

وبالطبع أن ذاته المقدس ال يتصف بالقرب والبعد وأّن له إحاطة قیومّیة، وسعة وجودّية تعّم جمیع دائرة الوجود 

.وكافة سلسلة الموجودات

).المترجم(ه، الرحیمیه، القیوم القدرة، اإلرادة، الرحمانی ٢٨٣
.٥٦:سورة ھود، آية ٢٨٤
.٤أصول الكافي، المجلد كتاب الثاني، الدعاء، باب ما يجب من ذكر اهللا في كل مجلس، ح ٢٨٥
.١٢٢، ص١٢مرآة العقول، المجلد  ٢٨٦
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َوِإَذا : (اإللھي الكريم من توصیف الحق المتعالي بالقرب مثل قوله تعالى وما ورد في اآليات الشريفة من الكتاب

وغیرھا من اآليات .٢٨٨)َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْیِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد(وقوله ـ عّز من قائل ـ ٢٨٧)َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب

إذ يستلزم ذاك ـ .زه عن القرب والبعد الحسیان والمعنويانألن ساحته المقدسة تتن.فمن باب المجاز واالستعارة

القرب والبعد الحسیان والمعنويان ـ نوع من التحديد والتشبیه، والحق المتعالي منّزه عن ذلك، بل إن حضور قاطبة 

دات، الموجودات أمام وجوده المقدس، حضور تعّلقي، وإحاطة ذاته المتعالیة لكل دقائق الكائنات وسلسلة الموجو

إحاطة قّیومّیة وھذا الحضور وھذه اإلحاطة يختلفان عن الحضور الحسي والمعنوي وعن اإلحاطة الظاھرّية 

.والباطنّیة

ويستفاد من ھذا الحديث وبعض األحاديث األخرى رجحان الذكر ـ ذكر اهللا ـ الخفّي، واستحباب الذكر السّري 

.٢٨٩)َواْذُكْر َربََّك ِفي َنْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخیَفًة(المباركة والقلبي، كما يقول اهللا سبحانه أيضًا في اآلية 

وقد يكون .وجاء في الحديث الشريف أنه ال يعلم أحٌد ثواب ذكر اهللا سبحانه، إّال اهللا تعالى لعظمته وِكَبره

لذكر لدي أھل اإلجھار في الذكر وإظھاره راجحًا في بعض الحاالت والمقامات ولدي ُطرّو بعض العناوين، مثل ا

.الغفلة لكي ينتبھوا

َقاِتُل ِفي ففي الحديث الشريف من الكافي َقاَل َأُبو َعْبِد اِهللا َعَلْیِه السَّالم الذَّاِكِر ِهللا َعزَّ َوَجلَّ ِفي الَغاِفِلیَن، َكالُم

.٢٩٠الُمَحاِرِبیَن

َمْن َذَكَر اَهللا ِفي السُّوِق ُمْخِلصًا :سلمقاَل النَِّبيُّ صّلى اهللا علیه و«:ونقل عن عدة الداعي للشیخ ابن فھد

َرًة َلْم َتْخُطْر َعلى َقْلِب ِعْنَد َغْفَلِة النَّاِس َوُشْغِلِھْم ِبما ِفیِه َكَتَب اُهللا َلُه أْلَف َحَسَنٍة َوَغَفر اُهللا َلُه َيْوَم الِقیاَمِة َمْغِف

.٢٩١»َبَشٍر

.والخطبة وغیرھا وكذلك يستحب اإلجھار بالذكر في أذان األعالم

خصائص ذكر اهللا تعالى:فصل

إحداھا ـ وھي :يستفاد من ھذا الحديث الشريف، أن لذكر اهللا والتحاّب بین األشخاص في سبیل اهللا، خصائص

ويقابل ھذا .األھم ـ أن ذكر العبد هللا، يبعث على ذكر اهللا لعبده، كما نطقت بھذا المضمون أحاديث أخرى أيضًا

)َكَذِلَك َأَتْتَك آَياُتَنا َفَنِسیَتَھا َوَكَذِلَك اْلَیْوَم ُتنَسى(ن، قد قال سبحانه وتعالى عن الناسي في القرآن الذكر النسیا
٢٩٢.

فكما أن نسیان اآليات والعمى الباطني عن رؤية مظاھر جمال الحق وجالله يسبب عمًى في العالم اآلخر، 

الحق سبحانه وجماله وجالله باعثًا على ِحّدة في البصیرة، وإزاحة  يكون التذّكر لآليات واألسماء والصفات وتذّكر

.للحجب، بقدر قوة التذكر ونورانیته

ھذا وأن تذكر آيات الحق سبحانه، وصیرورته ـ ھذا التذكر ـ ملكة ـ راسخة ـ في اإلنسان يجعل لبصیرته قّوة، 

.فیرى من خالل اآليات، جمال الحق

وأن تذكر الذات عّز شأنه .يبعث على مشاھدة الحّق في تجّلیات أسمائه وصفاته وأن تذّكر األسماء والصفات

.من دون حجاب اآليات واألسماء والصفات، يوجب رفع الحجب بأسرھا ومشاھدة الحبیب من دون غشاء وحجاب

عرفاء واألولیاء ويعتبر ھذا ـ التفسیر ـ واحدًا من التوجیھات والتفسیرات للفتوحات الثالثة التي ھي قرة عین ال

:وھي

.الذي ھو فتح الفتوح.الفتح المطلق.الفتح المبین.الفتح القريب

.١٦٨:سورة البقرة، آية ٢٨٧
.١٦:سورة ق، آية ٢٨٨
.٢٠٥:سورة االعراف، آية ٢٨٩
.١، المجلد الثاني، كتاب الدعاء، باب ذكر الّله عز وجل في الغافلین، حأصول الكافي ٢٩٠
.٢٤٢عدة الداعي، ص ٢٩١
.١٢٦سورة طه، آية  ٢٩٢
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وكما أن التذّكرات الثالثة ـ المذكورة ـ تزيل الحجب الثالثة، وكذلك التحابب بین الناس في اهللا سبب لمحبة اهللا، 

.وتكون نتیجته رفع الحجب حسب ما يقوله العرفاء الشامخون

ح أن للتحابب بین الناس مراتب ودرجات، كما أن للحّب في اهللا من جھة الخلوص والخلوِّ من ومن الواض

الشوائب مراتب كثیرة ودرجاٍت عديدٍة أيضًا، والحب الخالص التام ھو الحب المحض الفارغ من شوب كثرات األسماء 

اق، ال يكون محجوبًا عن الوصال، والمحبوب المطلق في الشريعة العش.والصفات، وھو الموجب لحصول الحب التام

.وال يبقى بینه وبین محبوبه حجابًا

وبھذا البیان نستطیع أن نوّفق بین سؤالي النبي موسى علیه السالم، ألنه ـ علیه السالم ـ عندما سمع من 

إلى حضرته تعالى بأنه ـ عّز وجل ـ جلیس من ذكره، وسمع من محبوبه، ُأمّنیته من الوعد بالوصال والوصول 

َفَمْن في «:الجمال، أراد أن يستقصي أھل الوصال حتى ينھض بالمسئولیة مع كافة الشؤون المتوجبة علیه، فقال

، َوَحطََّم ُقُیوَد الُحَجِبِسْتِرَك َيْوَم ال ِسْتَر ِإّال ِسْتُرَك ِلي؟ َوَمْن َيُكوُن ِفي ِسْتِرَك، َبْعَد َإّن َتَخلََّص ِمَن الَتَعلُِّق ِبغْیِرَك، 

الذين يذكرونني ابتداءًا، والذين يتحاّبون ألجلي حیث يكون تذكرًا :فقال ھم طائفتان»َوَوَصَل ِإَلى َجَماِلَك الَجِمیِل؟

.إنھما ـ طائفتان ـ في مأمني وجلسائي وأنا جلیسھم.في مظھر جمالي التام، الذي ھو اإلنسان

اج عظیم آخر، إذ أنھم يذكرون اهللا فینقلبوا ـ بذكرھم له فتبین أن لھذين الطائفتین خصلة واحدة عظیمة، ولھا نت

ـ محبوبین للحق المتعالي ونتیجته أنھم يستّقرون 

.في ستره سبحانه وملجأه يوم ال ستر فیه، ويختلي بھم الحق عز وجل في المحّل األرفع

ى أنه ما دامت الطائفتان ومن خصال ھاتین الطائفتین أن اهللا سبحانه يرفع لكرامتھم، العذاب عن عباده بمعن

.تعیشان بین العباد، ال ُينزل اهللا سبحانه العذاب على الناس

في الفرق بین مقام التفكر والتذكر :فصل

يقول العارف عبد اهللا .اعلم أن التذّكر من نتائج التفّكر، ولھذا يعتبرون مقام التفكر مقدمًا على مقام التذكر

إذ أن التفكر طلب للمحبوب والتذكر حصول »التََّفُكِر، َفِإنَّ التََّفكُّر َطَلٌب َوالتََّذكُّر ُوُجوٌدالتََّذكُّر َفْوَق «األنصاري 

فما دام اإلنسان يطلب ويبحث يكون محجوبًا عن مطلوبه وعندما يصل إلى محبوبة يتحّرر من عناء .للمطلوب

.البحث والتفتیش

والتفكر الذي يفضي إلى التذكر التام للمعبود، ال يساوي .ر وكمالهإن قّوة التذّكر وكماله، يرتبطان بقوة التفك

ففي األحاديث الشريفة أن تفّكر ساعة أفضل من عبادة سنة واحدة أو .األعمال األخرى وال يقاس في الفضیلة بھا

لتذكر للمعبود ومن الواضح أن الغاية من العبادات وثمرتھا المھمة، حصول المعرفة وا.ستین عامًا أو سبعین عامًا

.وسُتحصل على ھذه الخاصّیة من التفّكر الصحیح، أحسن من الحصول علیھا عن طريق العبادة.الحق

إذ لعّل تفكر ساعة واحدة، يفتح أبوابًا من المعارف على السالك، ال تفتحھا عبادة سبعین سنة، أو إن في تفكر 

من المشاق والمساعي المجھدة فترة سنین عديدة ساعة واحدة تذّكر لإلنسان بحبیبه سبحانه، ما ال يحصل 

.مثل ھذا التذّكر

.واعلم أيھا العزيز أن تذكر الحبیب، والتفكر فیه دائمًا، يثمر نتائج كثیرة لكافة الطبقات

َھِنیئًا .أما الُكّملون واألولیاء والعرفاء فإن تذكر الحبیب في نفسه، غاية آمالھم وفي ظّله يبلغون جمال حبیبھم

.َلُھْم

.وأما عموم الناس والمتوسطین منھم، فھو أفضل مصلح لألخالق والسلوك وللظاھر والباطن

إذا عاش اإلنسان مع الحق سبحانه وتعالى في جمیع األحوال وكافة المستجدات، وشاھد نفسه أمام الذات 

المشاكل والمصائب المنبثقة  إن.المقدس عّز شأنه، ألحجم عن األمور التي تسخط اهللا، وردع نفسه عن الطغیان

إن الغفلة عن الحق .من النفس األمارة والشیطان الرجیم قد نشأت عن الغفلة عن ذكر الحق وعذابه وعقابه

.تضاعف كدورة القلب، وتمّكن النفس والشیطان من التحّكم في اإلنسان وتسّبب زيادة المفاسد على مّر األيام
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ى صفاء النفس وصقلھا، ويجعلھا مظھرًا للمحبوب ويوجب صفاء الروح وأن التذكر للحق جّل شأنه يبعث عل

ونقائھا، ويحّرر اإلنسان من أغالل األسر، وُيخرج حب الدنیا الذي ھو رأس الخطايا ومصدر السیئات من القلب، 

.ويجعل الھموم ھمًا واحدًا، والقلب نظیفًا وطاھرًا لورود صاحبه ـ الحق جّل وعال ـ

رّوض .ز مھما تتحمل من الصعاب في سبیل الذكر والتذكر للحبیب ـ الحق سبحانه ـ كان ذلك قلیًالفیا أيھا العزي

قلبك على التذكر للمحبوب، لعل اهللا يجعل صورة القلب، صورة لذكر الحق، وكلمة ال إله إال اهللا الطیبة، الصورة 

اهللا، وال مصلح أحسن منه لعیوب النفس، وال النھائیة والكمال األقصى للنفس، فإنه ال زاد أفضل منه للسلوك إلى 

.رفیق أجدى منه في المعارف اإللھیة

فإذا كنت طالبًا للكماالت الصورية والمعنوية، وسالكًا لطريق اآلخرة ومھاجرًا ومسافرًا إلى اهللا، اجعل قلبك 

.معتادًا على تذّكر المحبوب، واعجن قلبك مع ذكر الحق تبارك وتعالى

)جسم اإلنسان(أن الذكر التام ھو الذكر البالغ إلى كل أطراف المملكة  في بیان:فصل

إن ذكر الحق والتذكر لذاته المقدس من صفات القلب، وإن القلب إذا تذكر ترتبت علیه ـ القلب ـ جمیع الفوائد 

لذكر كاّفة ھو الذكر وإن أفضل وأكمل مراتب ا.المذكورة للذكر، ولكن األفضل أن يعقب الذكر القلبي، الذكر اللساني

.الساري في نشآت مراتب اإلنسانیة، والجاري على ظاھر اإلنسان وباطنه، سّره وعلنه

.فیكون الحق سبحانه مشھودًا في سّر الوجود، وتكون الصورة الباطنیة للقلب والروح، صورة تذكر المحبوب

وتنفتح األقالیم السبع الظاھرية، والممالك .حانهويطغى على األعمال القلبیة والقالبیة ـ الظاھرية ـ التذكر هللا سب

بل لو أن حقیقة الذكر تحّولت إلى صورة باطنیة للقلب، .الباطنیة، على ذكر الحق، وتتسّخر لتذكر الجمیل المطلق

وانفتحت مملكة القلب على يديه ـ الذكر ـ لجرى حكمه في كل الممالك واألقالیم ـ القوى الجسمیة الظاھرية 

ولم تقم ـ .یة ـ ولكانت حركة وسكون العین واللسان والید والرجل، وأفعال كل القوى والجوارح مع ذكر الحقوالباطن

فتكون حركاتھا .القوى الظاھرية والباطنیة في جسم اإلنسان ـ بإنجاز ما يخالف الوظائف الشرعیة المقررة

في جمیع أطراف المملكة ـ جسم ٢٩٣)ِه َمْجَراَھا َوُمْرَساَھاِبِاْسِم اللَّ(وسكناتھا مبدّوة ومختومة بذكر الحق، وَتْنُفُذ 

.اإلنسان بما فیه القوى الظاھرية والباطنیة ـ

وھذه .وفي النتیجة يتحول اإلنسان إلى حقیقة األسماء والصفات، بل إلى صورة اسم اهللا األعظم، ومظھره

حصل انخفاض عن ھذا المستوى الرفیع، وقّل وكلما .ھي الغاية القصوى لكمال اإلنسان ومنتھى رجاء أھل اهللا

نفوذ الذكر ـ في اإلنسان ـ انتقص وبنفس النسبة من كمال اإلنسان، وأّثر نقصان كل من الظاھر والباطن، في 

.اآلخر، ألن نشآت وجود اإلنسان مترابطة ومتأثرة بعضھا ببعض

:تب الذكر، يكون مجديًا ونافعًا أيضًا ألنهومن ھنا يعلم أن ذكر الحق بالنطق واللسان الذي يعّد من أقل مرا

.قام اللسان بوظیفته بواسطة ذكره وإن كان ھذا الذكر قالبًا ال روح له:أوًال

يمكن أن يصیر ھذا الذكر باللسان سببًا لتفّتح لسان القلب أيضًا بعد فترة من المواظبة على ذكر اللسان :وثانیًا

.واالستمرار علیه بشروطه

نا الكامل العارف الشاه آبادي ـ روحي فداه ـ يجب أن يكون اإلنسان الذاكر مثل المعلم الذي يريد أن قال شیخ

يعلم الطفل الصغیر الذي لم ينطق بعد الكلمات، حیث يكرر الكلمة، حتى ينفتح لسان الطفل وينطق الكلمة، ثم 

ل تعب المعلم وكأن مددا يبلغه من نرى المعلم يداعب الطفل ويردد الكلمة بمثل ما سمعھا من الطفل فیزو

وسبب تكرار الذكر ھو .كذلك الذاكر يجب أن يعلم قلبه الذكر إذا لم ينفتح لسانه ـ القلب ـ على الذكر.الطفل

وآية انفتاحه ـ لسان القلب ـ أن لسان الفم يتبع القلب، فیزول نصب تكرار الذكر .انفتاح لسان القلب على الذكر

ان اللسان ذاكرا والقلب استمد الذكر منه، وبعد انفتاح لسان القلب بالذكر، يتبعه لسان الفم، في البدء ك.وعنائه

.ويستمد اللسان منه ـ القلب ـ الذكر، أو من الغیب

.٤١:سورة ھود، آية ٢٩٣



١٢٧

وال ُبدَّ من معرفة أن األعمال الظاھرية الصورية ال تلیق بمقام الغیب، وال تحشر في عالم الملكوت، إّال إذا بلغھا 

روحانیة وُلباب القلب مددًا، ووھبھا حیاة ملكوتیة، وال يكون ذلك إّال بالنفحة الروحیة التي ھي بمثابة من باطن ال

الروح والباطن، لصورة ُخلوص النیة، والنیة الخالصة، وبموجبھا يحشر الجسم في عالم الملكوت ويعتبر الئقًا للقبول 

ومع كل ذلك .ة أن قبول األعمال على قدر توجه القلبولھذا أورد في الروايات الشريف.في مقام الغیب القدسي

ومن ھذا المنطلق ورد .أيضًا يكون الذكر باللسان محبوبًا ومستحبًا، ويقود اإلنسان في نھاية المطاف إلى الحقیقة

وقلیًال ما تجد موضوعًا يشتمل على أحاديث كثیرة مثل موضوع .في األحاديث الشريفة مدح عظیم للذكر اللساني

وإن كانت ھذه اآليات غالبًا ما تتحدث عن الذكر .وقد أثنت أيضًا اآليات الكريمة كثیرًا على ذكر اهللا باللسان.لذكرا

ونحن نختم الكالم في ھذا المقام .القلبي أو الذكر مع الروح، ولكن تذكر الحق في كل مرتبة محبوب ومطلوب

.بعرض بعض األحاديث الشريفة للتیّمن والتبرك

في ذكر بعض األحاديث في فضل ذكر اهللا  :فصل

ما ِمْن َمْجِلٍس َيْجَتِمُع ِفیِه «:قاَل أُبوَعْبِداِهللا علیه السَّالم:في الكافي ِبَسَنٍد َصحیح َعِن الُفَضْیِل ْبِن َيساِر قاَل 

.٢٩٤»َعَلْیِھْم َيْوَم الِقیاَمِة أْبراٌر َوُفّجاٌر َفَیُقوُموَن َعلى َغْیِر ِذْكِر اِهللا َعزَّ وجلَّ ِإّال كاَن َحْسَرًة

من الواضح أن اإلنسان عندما تنكشف علیه يوم القیامة، النتائج العظیمة لذكر اهللا، ويرى نفسه بعیدًا عنھا، 

فیجب على اإلنسان أن .ويعلم بأنه قد حرم من نعم كثیرة، وال يستطیع تداركھا، تستولي علیه الحسرة والندامة

.خلي مجالسه ومحافله من ذكر اهللايغتنم الفرصة وال ُي

َمْن َأراَد أْن َيْكتاَل ِباْلِمْكیاِل َفْلَیُقْل إذا أراَد أْن َيُقوَم ِمْن :الكافي ِبَسَنٍد ُمَوثٍَّق َعْن أبي َجْعَفٍر علیه السَّالم

.٢٩٥}َواْلَحْمُد ِللِِّه َربِّ العاَلمیَن*لیَن َوَسالٌم َعَلى الُمْرَس*ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعّما َيِصُفوَن {.َمْجِلِسه

َمْن َأَراَد َأْن َيْكوَن َيوَم الِقَیاَمِة َكْیَلُه :َوُنِقَل َعِن اِإلَماِم الصَّاِدِق َعَلْیِه السَّالم بَأنَّ َأِمیَر الُمؤِمِنیَن َعَلْیِه السَّالم َقاَل

.٢٩٦اِت الُمَباَركِة ـ سبحان ربك إلى آخره ـ ِفي َدْبِر ُكلِّ َصالٍةَتاّمًا ِمَن الثََّواِب َفْلَیْتُلوا ھِذِه اآلَي

َربِّ الِعزَِّة َعمَّا  َوَعِن الصَّاِدِق َعَلْیِه السَّالم ُمْرَسًال، َكفَّاَراُت الَمَجاِلِس َأْن َتُقوَل ِعْنَد قَیاِمَك ِمْنَھا ُسْبَحاَن َربَِّك

.٢٩٧الَحْمُد ِهللا َربِّ الَعاَلِمیَنَيِصُفوَن َوَسالٌم َعَلى الُمْرَسِلیَن َو

َيا ِعیسى اْذُكْرِني ِفي :َقاَل اُهللا َعزَّ َوَجلَّ ِلِعیسى َعَلْیِه السَّالم«:الكافي ِبِإْسناِدِه َعْن اْبِن َفّضاٍل َرَفَعُه َقاَل

يا عیسى أِلْن لي َقْلَبَك َوأْكِثْر .أل اآلَدمّییَنَنْفِسْك أْذُكْرَك في َنْفِسي َواْذُكْرِني ِفي َمإلك أْذُكْرَك ِفي مأل َخْیٍر ِمْن َم

.٢٩٨»ِذْكري ِفي الَخَلواِت َواْعَلْم أنَّ ُسُروري أْن ُتَبْصِبَص ِإَليَّ َوُكْن ِفي ذِلَك َحّیًا َوال َتُكْن َمیِّتًا

ُكْن ِفي (و.وھذا كناية عن شّدة االلتماس والمسكنة.ھو حركة ذنب الكلب نتیجة الخوف أو الطمع»التبصبص«

إنَّ اَهللا «قاَل :الكافي ِبِإْسَناِدِه َعْن أِبي َعْبِد اِهللا َعَلْیِه السَّالم.بمعنى انتباه القلب وحضوره)ذِلَك َحیا َوال َتُكْن َمیِّتًا

.٢٩٩»َسَأَلِنيَمْن ُشِغَل ِبِذْكِري َعْن َمْسَأَلِتي َأْعَطْیُتُه َأْفَضَل َما ُأْعِطي َمْن :َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل

َواْعَلُموا أنَّ َخْیَر ...«:َعْن أْحَمد ْبِن َفْھٍد في ُعدَّة الّداعي َعْن َرُسوِل اِهللا َصّلى اهللا علیه وأله وسلم قاَل

 سبحانه وتعالى َفِإنَّه َوأْزكاھا َوأْرَفَعھا في َدَرجاِتُكم َوَخْیَر ما َطَلَعْت َعَلْیِه الشَّْمُس ِذْكُر اِهللا]ِعْنَد َملیِكُكْم [أْعمالُكْم 

.٣٠٠»َأَنا َجلیُس َمْن َذَكَرِني:أْخَبر َعْن َنْفِسه َفقاَل

والحمد هللا أّوًال .إن األحاديث المأثورة في فضل ذكر اهللا وكیفیته وآدابه وشرائطه تفوق استیعاب ھذه الصفحات

.وآخرًا وظاھرًا وباطنًا

.١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب الدعاء، باب ما يجب ذكر اهللا في كل مجلس، ح  ٢٩٤
.٣باب ما يجب ذكر اهللا في كل مجلس، ح  أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب الدعاء، ٢٩٥
.٣٤٨٧جامع األحاديث، كتاب الصالة، ح  ٢٩٦
.٢٨٩٠١، ح ١٥وسائل الشیعة، المجلد  ٢٩٧
.٣أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب الدعاء، باب ذكر الّله في السر، ح  ٢٩٨
.١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب الدعاء، باب االشتغال بذكر الّله، ح ٢٩٩
.٢٣٨عدة الداعي، ص ٣٠٠
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الغیبة:الحديث التاسع عشَر

الُمتَِّصِل ِإلى ِثَقِة اإلْسالِم َوالُمْسِلمیَن ُمَحمَِّد ْبِن َيْعُقوَب الُكَلْیني ـ رضوان اهللا تعالى علیه ـ َعْن َعِلّي ِبَسَنِدَي 

هللا قال َرُسوُل اِهللا صّلى ا:ْبِن إْبراِھیَم، َعْن أبیه َعِن النَّْوَفِليِّ، َعِن السَُّكوِنيِّ َعْن َأبي َعْبِد اِهللا علیه السَّالم قال

.»الِغیَبُة َأْسَرُع في ديِن الرَُّجِل الُمْسِلِم ِمَن اَألْكَلِة ِفي َجْوفه«:علیه وآله وسلم

قیَل .الُجُلوُس ِفي الَمْسِجد ِإْنِتظاَر الصَّالِة ِعباَدٌة ما َلْم ُيْحِدْث«:َوقاَل َرُسوُل اِهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم:قاَل

.٣٠١»االغتیاِب:دُث قاَليا َرُسوَل اِهللا َوما ُيْح

:الشرح

اغتابه اغتیابا إذا وقع فیه، «:قال الجوھري.»اْغِتَیاب«، واسم مصدر لـ »غاب«الغیبة كما في اللغة مصدر 

واالسم الغیبة وھو أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، فإن كان صدقًا سّمي غیبة، وِإْن كاَن كذبًا 

.٣٠٢»انتھى.سّمي بھتانًا

ولكن يبدو بأن صاحب الصحاح ـ .انتھى.٣٠٣ھذا بحسب اللغة:قال المحقق المحدث المجلسي علیه الرحمة

.ألن المعنى اللغوي ِلـ غاب واغتاب وجمیع مشتقاته لیس بذلك.الجوھري ـ ذكر المعنى االصطالحي ال اللغوي

وينقل عن .أو الشرعي للكلمة في كتبھموإنما ھو معنى أعم من ذلك، وقد يكتب اللغويون المعنى االصطالحي 

.»اغتابه إذا ذكره بما يكرھه من العیوب وھو حّق«:وعن المصباح المنیر.صاحب القاموس إّن غاب بمعنى عاب

وحسب اعتقاد الكاتب أن ھذه المعاني المذكورة ال تمّت إلى المعنى اللغوي بشيء، بل في كل منھا قیود 

وعلى أّي حال ال جدوى في البحث عن المعنى اللغوي، فإن المھم ھو الوصول .تداخلت مع المعنى المصطلح

وحسب الظاھر يكون لھذا الموضوع ـ .إلى الموضوع الشرعي الذي أصبح متعلقًا للتكلیف الشرعي ـ الحرمة ـ

.ونتطرق للبحث في ذلك بعد قلیل.الغیبة ـ قیود شرعیة ال يرقى إلیھا الفھم العرفي والمعنى اللغوي

واألَكَلُة كفرحة، داٌء في العضو يأَتِكُل منه كما في القاموس وغیره وقد يقرأ بمّد الھمزة على وزن فاعلة أي 

.٣٠٤العّلة اّلتي تأكل اللحم واألّول أوفق باللغة كذا قال المجلسي

سم مثل وعلى أي حال فالمقصود ھو أن مرض األكلة عندما يحّل في العضو وخاّصة األعضاء اللطیفة من الج

.الباطن منه يأكله بسرعة ويقضي علیه، كذلك الغیبة تأكل دين اإلنسان أسرع من ذلك وتفسده وتقضي علیه

المذكور »الجلوس«المستفاد من »الجالس«من باب األفعال، والضمیر المستتر فیه يعود إلى »َما َلْم ُيْحِدث«

.في الرواية

»ما الحدث«وفي بعض النسخ ـ .ـ يحدث ـ مفھوم من كالم السائل منصوب ومفعول لفعل مقدر»واالْغِتَیاَب«

.مرفوع على الخبرية»االغتیاب«وعلیه يكون »ما يحدث«في مكان 

في تعريف الغیبة :فصل

اعلم أن الفقھاء ـ رضوان اهللا علیھم أجمعین ـ ذكروا تعاريف كثیرة للغیبة، ال يتناسب عرضھا ومناقشة كل واحد 

ة الجامعّیة ـ الشمول لكل أفراد الغیبة ـ والمانعیة ـ عدم االستیعاب لما لیس من الغیبة ـ مع حجم منھا من ناحی

.ھذا الكتاب، إّال إذا اقتصرنا على ذكر التعاريف إجماال

:أحدھما مشھور:وأما في االصطالح فلھا تعريفان )كشف الريبة(يقول الشیخ المحقق السعید الشھید في 

.»إلْنساِن حاَل َغْیَبِته ِبما َيْكَرُه ِنْسَبَتُه إَلْیِه ِمّما ُيَعدُّ ُنْقصانًا ِفي الُعْرِف ِبَقْصِد االْنِتقاص َوالذَّمُِّھَو ِذْكُر ا«

أن الغیبة عبارة عن :وحاصل معنى األول ٣٠٥»التَّْنِبیُه َعَلى َما َيْكَرُه ِنْسَبَتُه ِإَلْیِه َوُھَو َأعم من اَألوَّل«:وثانیھما

كر إنسان في غیبته بما يكره نسبته إلیه، مما ُيَعدُّ نقصًا وذّمًا لدى الناس، وكون ھذا الذكر بقصد االنتقاص ذ

ثم إن التعريف الثاني يكون أعّم من األول فیما إذا كان .وحاصل المعنى الثاني ھو التنبیه إلى ما ھو كذلك.والطعن

.١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الغیبة والبھت، ح ٣٠١
.٢٢١ص  ٧٥بحار األنوار المجلد  ٣٠٢
.٢٢١ص  ٧٥بحار األنوار المجلد  ٣٠٣
.٢٢٠، ص٧٥بحار األنوار، المجلد  ٣٠٤
.٢٢١، ص٧٥بحار األنوار، المجلد  ٣٠٥
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ھم العرفي، فیكون التنبیه ـ في الثاني ـ أعم أن من القول والكتابة الذكر ـ في األول ـ بمعنى القول كما ھو المتفا

وإذا كان الذكر أھم من القول كما ھو الموافق لّلغة، كان مرجع التعريفین .والحكاية وغیرھا من سائر طرق التفھیم

.والمستفاد من األخبار أيضًا يدل على ھذين التعريفین.واحدًا

ديث أبي بصیر في وصّیة النبّي ـ صّلى اهللا علیه وآله وسلم ـ ألبي َذرٍّ ـ مثل ما في مجالس الشیخ في ح

ِذْكُرَك أخاَك ِبما ُھَو ِفیِه َفَقِد اْغَتْبَتُه، َوِإذا َذَكْرَتُه ِبما :يا َرُسوَل اِهللا ما الغیَبُة؟ قاَل:ُقْلُت«رضوان اهللا َعلیِه ـ وفیه ـ 

.٣٠٦»َلْیَس ِفیِه َفَقْد َبَھتَُّه

ِذْكُرَك أخاَك ِبما :اُهللا َوَرُسوُلُه أْعَلُم، قاَل:ھل َتْدُروَن َما الغیَبُة؟ َفقاُلوا«:في الحديث النبوي الشريف وورد

.٣٠٧»الخ...َيْكَرُه

ويرجع ھذا المعنى األول حسب المتفاھم العرفي إلى معنى الذكر، أو إلى المعنى الثاني بناًء على أن الذكر 

ومن الواضح أيضًا أن .يذكر الحديث غیاب األخ، ألنه مفھوم من معنى الغیبة فال حاجة لذكرهولم .أشمل من القول

وإرادة االنتقاص .تعبیر عن كل ما فیه نقص عرفًا)َما َيْكَرُه(و.المقصود من األخ ھو األخ في اإليمان ال في النسب

بل .شھور، ولكنھا مستفادة من فحوى الكالمألبي ذر، والنبوي الم:والطعن وإن لم تذكر في الحديثین الشريفین

َوِلَم :ُقْلُت.الَغْیَبُة أَشدُّ ِمَن الزِّنا«ألن في صدر الرواية .أن صدر رواية أبي ذر يدّل إلى ذلك، فكان مستغنیًا عن ذكره

َلْیِه، والِغیَبُة ال ُتْغَفُر َحّتى َيْغِفَرھا صاِحُبھا ثّم ألنَّ الرَُّجَل َيْزني َفَیُتوُب ِإَلى اِهللا َفَیُتوُب اُهللا َع:ذاَك يا َرُسوَل اِهللا؟ قاَل

ويفھم من ھاتین الجملتین أن الذكر مع قصد االنتقاص، يكون غیبًة وإن .٣٠٨»وأْكُل َلْحِمه ِمْن َمعاِصي اِهللا:...قال

.أكل لحمه ولما كانت من.كان ذكر الغیر بقصد الشفقة علیه لما كانت غیبة حتى يحتاج إلى طلب المغفرة

َدَخَلْت َعَلْیَنا اْمَرَأُة َفَلّما َولَّْت َأْوَمأُت ِبَیدي َأنَّھا :َقاَلْت«:ويستفاد من رواية عائشة أن الغیبة أعم من الذكر القولي

إنما بل العرف ال يفھم من أخبار الغیبة، خصوصیة للفظ، و.٣٠٩»اْغَتْبِتھا:َقِصیَرٌة َفَقاَل ـ صّلى اهللا علیة وآله وسلم ـ

تعرض له من جھة أنه أسلوب من أسالیب التفھیم، بمعنى إن الغیبة غالبًا ما تكون باللفظ، ال من جھة أن لّلفظ 

.خصوصیة ممیزة

يبقي مطلب واحد وھو أن المستفاد من أخبار الغیبة أن كشف ستر المؤمنین حرام بمعنى أنه يحرم إظھار 

تكون ھذه العیوب خلقیة أو ُخلقیة أو سلوكیة، سواء كان  عیوب المؤمنین المستورة، من دون فرق بین أن

ولكن يستفاد من مراجعة .وسواء كان ھناك قصد انتقاص أم ال.الشخص المتصف بالعیب راضیًا بكشف عیبه أو ال

ي عّدة روايات في المقام أن لقصد االنتقاص والطعن دور في حرمة الغیبة، إّال إذا كان العمل بنفسه من األمور الت

بأن يكون معصیًة وتعّديًا على حقوقه سبحانه حیث ال يجوز لصاحب المعصیة إظھارھا .يحرم شرعًا ذكره وإشاعته

وال يبعد أن يكون إظھار المستور من .وھذا ال يكون مرتبطًا بحرمة الغیبة.لآلخرين، وإنھا من إشاعة الفاحشة

وعلى أي حال إن .م يكن ھناك قصد لالنتقاص منھمعیوب المؤمنین عند عدم رضاھم بذلك محّرمًا، حتى وإن ل

.التفصیل في ھذا الموضوع، أكثر مما ذكرنا، يكون خارجًا عن المطلوب

في الغیبة ومساوئھا:فصل

.اعلم أن حرمة الغیبة محل اتفاق إجماًال، بل تعّد من ضرورّيات الفقه ومن المعاصي الكبیرة والموبقات المھلكة

والالزم في ھذا المقام التنبیه .والموارد التي ستثنى منھا، خارجة عن نطاق ھذا الكتاب ويكون البحث في ذلك

على فساد ھذه السیئة الموبقة وعلى مضاعفاتھا، حتى نبتعد عنھا وال نبتلي بھا إنشاء اهللا أو إذا ابتلینا ـ ال 

رحیل من ھذا العالم مع ھذا الدنس سمح اهللا ـ لتراجعنا وُتبنا، واستئصلنا مادة الفساد، وال نفسح المجال لل

ألن لھذه الخطیئة الكبیرة في عالم الغیب، وراء حجاب الملكوت، .واالبتالء بھذه المعصیة الكبیرة الماحقة لإليمان

صورة مشوھة بشعة، تبعث ـ مضافًا إلى قبح منظرھا ـ على الفضیحة في المأل األعلى ولدى محضر األنبیاء 

.٩من أبواب أحكام العشرة ح  ١٥٢د الثامن، باب وسائل الشیعة، المجل ٣٠٦
.٢٥٦، ص ٥المحجة البیضاء، المجلد  ٣٠٧
.١٦٣١٢، ح٨وسائل الشیعة، المجلد  ٣٠٨
.٢٩٤، ص ٢جامع السعادات، المجلد  ٣٠٩



١٣٠

والصورة الملكوتیة لھا، ھي التي أشار إلیھا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، .قربینالمرسلین والمالئكة الم

َوَال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل : (قال اهللا تعالى.وشرحتھا األحاديث الشريفة صراحًة وتلويحًا أيضًا

.٣١٠)َلْحَم َأِخیِه َمْیًتا َفَكِرْھُتُموُه

وغافلون عن أن لھذا .نحن غافلون عن أن أعمالنا بأنفسھا في صور تناسب معھا، تعود إلینا، في عالم آخر

إن صاحب ھذا العمل ـ المغتاب ـ يضاھي الكالب الجارحة، في افتراسه ألعراض الناس .العمل، صورة أكل المیتة

.ش لحم المیت ـ في نار جھنمولحومھم، وسترجع إلیه الصورة الملكوتیة لھذا العمل ـ كلب ينھ

 ٣١١ھذا ُأْقِعَص«:وفي رواية أن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم لّما رجم الرجل في الزنا قال رجل لصاحبه

ما أَصْبُتما :َفقاَل يا َرْسوَل اِهللا ِنْنَھُش جیَفًة؟:ِإْنَھشا ِمْنھا، َفقاال:َكما ُيْقَعُص الَكْلُب َفَمرَّ النَِّبّي َمَعُھما ِبجیَفٍة َفقاَل

.٣١٢»ِمْن أخیُكما أْنَتُن ِمْن ھِذه

نعم أن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم قد شاھد نتیجة قّوة نور بصیرته وحّدة مشاھدته ـ النبوية الغیبیة 

اعة من ـ عملھم ـ المغتابین ـ وعرف بأن جیفة الغیبة أشّد من جیفة المیتة وصورة عمل الغیبة أشّد قبحًا وفظ

.صورة المیتة المتفسخة

لصدوق »المجالس«وفي وسائل الشیعة عن كتاب .وفي رواية أخرى أن المغتاب يأكل من لحمه يوم القیامة

:قلت زدني قال)إلى أن قال(الطائفة ـ رضوان اهللا علیه ـ عن نوف الّبكالي قال أتى أمیر المؤمنین علیه السالم 

»يا ُنوُف َكَذَب َمِن َزَعَم أنَُّه ُوِلَد ِمْن َحالٍل َوھَو َيْأُكُل ُلُحوَم الّناس ِبالغْیَبِة:أدام ِكالِب النَّاِر ُثمَّ قاَل أْجَتِنْب الغیَبَة َفإنِّھا«
٣١٣

يأكل ـ المغتاب ـ لحم المیتة ويأكل لحم :إذ يمكن أن يتحقق كل ذلك.وال تھافت بین ھذه األحاديث الشريفة

ھناك ـ في .رة الكلب فیأكل الجیفة، ويكون على صورة المیتة تأكله كالب جھنم أيضًايكون على صو.جسده أيضًا

كما ھو .عالم اآلخرة ـ إن الصورة تابعة للحیثیات التي توجد في الفاعل فیمكن أن تكون لموجود واحد صوٌر مختلفة

.مقّرر في محله العلوم الفلسفیة والعرفانیة ـ

َوَمْن َمشى في غیَبِة ..«:عن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم في حديث...وعن عقاب األعمال بإسناده

.٣١٤»أخیِه َوَكْشِف َعْوَرِتِه كاَنْت َأوَُّل ُخْطَوٍة َخطاھا َوَضَعھا في َجھَنمَّ َوَكَشَف اُهللا َعْوَرَتُه َعلى ُرؤوِس الَخالئق

.ن الناس وأمام الملكوتیینھذا وضعه يوم القیامة وفي جھنم حیث يفضحه اهللا تعالى بی

وفي وسائل الشیعة عن اإلمام الصادق علیه السالم عن آبائه علیھم السالم في حديث المناھي أن رسول 

ِمْن اْغتاَب اْمَرًء ُمْسِلمًا َبَطَل َصْوُمُه َوَنَقَض ُوُضوَءُه َوجاَء «:ونھى عن الغیبة وقال...اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم

ْسَتِحال ِلما ِقیاَمة َيُفوُح ِمْن فیه راِئَحٌة أْنَتُن ِمَن الجیَفِة َيَتَأّذى ِبه َأْھُل الَمْوِقِف َوِإْن ماَت َقْبَل أْن َيُتوَب ماَت ُمَيْوَم ال

.٣١٥»َحرََّم اُهللا َعزَّ َوَجلَّ

الكفار، ألن  وھذا حاله قبل وروده على نار جھنم حیث يكون أمره مفضوحًا على رؤوس األشھاد ويعتبر من

المستحل لما حّرمه اهللا يكون كافرًا، وتكون نھاية المغتاب ـ يوم القیامة ـ حسب ھذه الرواية تضاھي نھاية الكافر 

.ألنھما يستحالن ما حّرمه اهللا

:وروي أيضًا عن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم في بیان حال المغتاب في البرزخ الرواية التالیة

َمَرْرُت َلْیَلَة ُأْسِرَي ِبي َعلى َقْومٍٍ َيْخِمُشوَن ُوُجوَھُھْم :قاَل َرُسوُل اِهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم:ٍس قاَلعن َأَن«

.٣١٦»ھؤالء الَّذيَن َيْغتاُبوَن النَّاَس َوَيَقُعوَن في َأْعراِضِھْم:َمْن ھُؤالِء؟ َقاَل!يا َجْبَرائیَل:ِبَأظاِفیِرِھْم، َفُقْلُت

.١٢:سورة الحجرات، آية ٣١٠
.القتل:القعص ٣١١
.٢٥٣المحجة البیضاء، المجلد الخامس، ص ٣١٢
.١٦من أبواب أحكام العشرة، ح  ١٥٢د الثامن، الباب وسائل الشیعة، المجل ٣١٣
.٣٤٠عقاب األعمال، ص ٣١٤
.١٣من أبواب أحكام العشرة، ح ١٥٢الباب  ٨وسائل الشیعة، المجلد  ٣١٥
.٢٥١، ص٥المحجة البیضاء، المجلد  ٣١٦
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بین أن المغتاب مفضوح في عالم البرزخ وعلى استحیاء أمام أھل المحشر يوم الوقوف بین يدي رب فت

العالمین، وفي حاّل من الذّل والمسكنة عندما يزّج به في نار جھنم، بل إن بعض مراتب الغیبة يدفع بصاحبھا على 

.الفضیحة في ھذا العالم أيضًا

قاَل َرُسوُل اِهللا صّلى :َسِمْعُت أبا َعْبِد اِهللا علیه السَّالم َيُقوُل«:َعّماٍر قاَلففي أصول الكافي َعْن ِإْسحاَق ْبِن 

يا َمْعَشَر َمْن أْسَلَم ِبِلساِنِه َوَلْم َيْخُلِص اإلْيماُن ِإلى َقْلِبه ال َتُذمُّوا الُمْسِلمیَن َوال َتَتبَُّعوا :اهللا علیه وآله وسلم

.٣١٧»َع َعْوراِتِھم َتَتبََّع اُهللا َعْوَرَتُه َوَمْن َتَتبََّع اُهللا َعْوَرَتُه َيْفَضُحُه َوَلْو ِفي َبْیِتهَعْوراتِھْم َفإنَّ َمْن َتَتبَّ

ولو أن .إن اهللا سبحانه وتعالى غیور، ويكون ھتك ستر المؤمنین وكشف عوراتھم ھتكًا لناموس إلھي وكرامته

اهللا، كشف اهللا الغیور عیوبه التي سترھا عن اآلخرين بلطفه  إنسانًا تجاوز في االستھتار الحدود، وھتك حرمات

وسّتاريته، وھتك أسراره وفضح أمره في ھذا العالم أمام الناس وفي عالم اآلخرة أمام المالئكة واألنبیاء واألولیاء ـ 

.علیھم السالم ـ

َي ِبالنَِّبّي صّلى اهللا علیه وآله َلّما ُأْسِر:قاَل«:وفي الحديث الشريف في الكافي عن أبي جعفر علیه السالم

]َشْيٍء [يا ُمَحمَُّد َمْن أھاَن لي َولیا َفَقْد باَرَزني ِباْلُمحاَرَبِة َوأَنا أْسَرُع :قاَل:ياَربِّ ما حاُل الُمْؤِمِن ِعْنَدَك:وسلم قاَل

.٣١٨»ِإلى ُنْصَرة أْوِلیائي

.واألحاديث في ھذا الموضوع كثیرة

َوَمْن اْغتاَبُه ِبما فیِه َفُھَو خاِرٌج ِمْن ِوالَيِة اِهللا «:دوق عن اإلمام الصادق علیه السالم أنه قالوعن الشیخ الص

.٣١٩»َتعاَلى داِخٌل في والَيِة الشَّْیطاِن

كما .ومن الواضح أن من يخرج عن والية اهللا تعالى ويدخل في والية الشیطان، ال يكون من أھل النجاة واإليمان

.٣٢٠حديث إسحاق بن عمار المتقدمورد في 

.أيضًا من أن إسالم المغتاب بلسانه ولم يخلص اإليمان في قلبه

ومعلوم أم من يؤمن باهللا وُيصدِّق بیوم الجزاء ويعتقد إعتناقه ـ يوم القیامة ـ لصور أعماله وحقائق سیئاته، ال 

دنیا والبرزخ واآلخرة، وتقوده إلى شّر يقترف موبقة كبیرة، تفضحه في عوالم الغیب والشھادة وفي عالم ال

.المصائب، التي ھي نار جھنم، وتخرجه عن والية الحق المتعالي وتدخله تحت والية الشیطان

لو أننا اجترحنا مثل ھذه المعصیة العظیمة لوجب أن نعرف بأن األساس غیر سلیم، وأن حقیقة اإليمان لم 

لقلب، لصلحت األمور، ألن آثاره ـ اإليمان ـ تتسرب إلى الظاھر والباطن ولو أن اإليمان تغلغل في ا.يدخل في قلبنا

.والسّر والعلن

ويستفاد من األحاديث أن ضعف اإليمان وعدم خلوصه كما يسبب .فالبد من معالجة الباطن وأمراض القلب

وھذا الكالم .ان بل زوالهفسادًا في األخالق وانحرافًا في األعمال، كذلك توجب الفاسد األخالقیة نقصًا في اإليم

.كما تقرر في محّله.يتطابق مع بعض البراھین

واعلم أن ھذه المعصیة من جھة أخرى أشد من كافة المعاصي، وأن آثارھا أخطر من آثار الذنوب األخرى، ألن 

.ضى صاحب الغیبةوال يغفر اهللا للمغتاب حتى ير.الغیبة مضافًا إلى أنھا تمّس حقوق اهللا، تمّس حقوق الناس أيضًا

.كما ورد ھذا المضمون في الحديث الشريف المأثور بطرق مختلفة

عن محّمد بن الحسن في المجالس واإلخبار بإْسناده عن أبي َذرٍّ، َعِن النَّبّي صّلى اهللا علیه وآله وسلم في 

ألنَّ الرَُّجَل َيْزني :َوِلَم ذاَك يا َرُسوَل اِهللا؟ قاَل:ُقْلُت.ِمَن الزِّنا يا أبا َذرٍّ ِإّياَك َوالغیَبَة، َفإنَّ الغیَبَة أَشدُّ«:َوِصیٍَّة َلُه َقاَل

.٣٢١»َفَیُتوُب ِإَلى اِهللا َفَیُتوُب اُهللا َعَلْیِه َوالغیَبُة ال ُتْغَفُر َحّتى َيْغِفَرھا صاحبھا

.و قريب من ھذا المعنىوفي كتاب علل الشرائع والخصال ومجمع البیان وأخوان الصفا أحاديث بھذا المعنى أ

.٢، كتاب اإليمان والكفر، باب من طلب عثرات المؤمنین، ح٢أصول الكافي، المجلد  ٣١٧
.٨، كتاب الغیمان والكفر، باب من آذى المسلمین، ح ٢الكافي، المجلد  أصول ٣١٨
.١٢، باب الغیبة، ح ٧٥بحار األنوار، المجلد  ٣١٩
.المنقول عن أصول الكافي ٣٢٠
.٩من أبواب أحكام العشرة، ح ١٥٢وسائل الشیعة، المجلد الثامن، الباب  ٣٢١



١٣٢

إذ أن عالقة اإلنسان في حقوق اهللا .ولو أن اإلنسان والعیاذ باهللا مات وعلیه حقوق الناس، كان أمره صعبًا جدًا

تكون مع الكريم الرحیم الذي ال يتطرق إلى ساحته القدسیة شيء من البغض والضغینة والعداوة والتشفي ولكنه 

.سان فیه تلك الصفات الفاسدة وال يتجاوز عنه بسرعة أو ال يرضى عنه نھائیًاـ في حقوق العباد قد يرتبط بإن

فال بد لإلنسان من المواظبة على نفسه كثیرًا، واالنتباه إلى المالحظات التي ذكرناھا فإن األمر خطیر جدًا 

.ر بعضھاونحن نقتصر على ذك.واألحاديث في خطورة الغیبة أكثر من مجال ھذه الصفحات.وصعب للغاية

إنَّ الدْرَھَم «:مثل ما ُرِوَي َعِن النَِّبّي صّلى اهللا علیه وآله وسلم أنَُّه َخَطَب َيْومًا َفَذَكَر الرِّبا َوَعظََّم َشْأَنُه َفقاَل

.٣٢٢»لُمْسِلِمُيصیُبُه الرَُّجُل ِمَن الرِّبا أعْظُم ِمْن َستِّ َوَثالثیَن َزْنَیًة َوِإنَّ أْربى الرَّبا ِعْرُض الرَُّجِل ا

.٣٢٣»َما الّناُر في الَیْبس ِبأْسَرَع ِمَن الغیَبِة في َحَسناِت الَعْبِد«:وُرِوَي عنه صّلى اهللا علیه وآله وسلم أنَُّه قاَل

َوُيْدَفُع إَلْیِه ِكتاُبُه  ُيْؤتى ِبأَحٍد َيْوَم الِقیاَمِة ُيوَقُف َبْیَن َيَدِي الربِّ َعزَّ َوَجلَّ«:َوَعِن النَِّبّي صّلى اهللا علیه وآله وسلم

َفُیقاُل َلُه إنَّ َربََّك ال َيِضلُّ َوال .ال أرى فیِه َحَسناتي]فإّني [َفال َيرى َحَسناِتِه فیِه َفَیُقوُل إلھي َلْیَس ھذا ِكتاِبي 

إلھي ما ھذا :َفَیرى فیِه طاعاٍت َكثیرًة َفَیُقوُل ُثمَّ ُيْؤتى ِبآَخَر َوُيْدَفُع إَلْیِه ِكتاُبُه.َيْنسى َذَھَب َعَمُلَك ِباْغِتیاِب الّناِس

.٣٢٤»إنَّ ُفالنًا اْغتاَبَك َفُدِفَع َحَسناُتُه ِإَلْیَك:ِكتابي َفإّني ما َعِمْلُت ھِذِه الّطاعاِت، َفُیَقاُل َلُه

َكِلَمًة، َيْحَفُظَھا َعَلْیِه ُيِريُد َأْن  َأْدَنى الُكْفِر َأْن َيْسَمَع الرَُّجُل ِمْن َأِخْیِه«وعن النبي صلى اهللا علیه وآله وسلم 

.٣٢٥»َيْفَضَحُه ِبَھا أولِئَك ال َخالَق َلُھْم

في حین أن عناوين أخرى من المعاصي المذكورة في الروايات تنطبق .ھذه األخبار المأثورة في خصوص الغیبة

,ة المؤمن سبب مستقل لھالك اإلنسان إھان:أيضًا على الغیبة وتعّمھا تلك اآلثام مع مضاعفاتھا الفاسدة مثل

.واألحاديث في تشنیع كل واحد منھا قاصمة للظھر

.ونحن أعرضنا عن نقلھا للمحافظة على االختصار

المفاسد االجتماعیة للغیبة :فصل

ا كما أن ھذه المعصیة الكبیرة وھذه الجريرة العظیمة، من المفسدات لإليمان واألخالق والظاھر والباطن، وممَّ

حیث ذكرنا سلفًا في الفصل السابق نبذة يسیرة منھا، كذلك .تدفع بصاحبھا إلى الفضیحة في الدنیا واآلخرة

تشتمل ھذه الرذيلة على مفاسد إجتماعیة ونوعیة أيضًا، ولھذا يكون فسادھا وقبحھا أعظم من كثیر من 

.المعاصي

ام ـ سالم اهللا علیھم ـ مضافًا إلى كونه ـ الھدف الذي إن من األھداف الكبیرة للشرائع اإللھیة واألنبیاء العظ

نذكره ـ ھدفًا مستقال ولیس بمجرد أداة وواسطة وإّنما ھي الوسیلة التي تبعث على إنجاز األھداف األساسیة 

مضافًا على ذلك، ھو توحید الكلمة وتوحید العقیدة واالتفاق في .الكبیرة، وشرط ضروري لتحقیق المدينة الفاضلة

األمور الھامة، والحّد من ظلم الجائرين الباعث على فساد بني اإلنسان ودمار المدينة الفاضلة، وال يتحقق ھذا 

الھدف الكبیر المصلح للمجتمع والفرد إال في ظل وحدة النفوس وإتحاد الھمم والتآلف والتآخي، والصداقة القلبیة 

ى نمط يساھم كلھم في بناء شخص واحد، يحّول المجتمع والصفاء الباطني والظاھري، وتربیة أفراد المجتمع عل

إلى فرد، ويجعل األفراد بمنزلة األعضاء واألجزاء لذلك الفرد وتدار كافة الجھود والمساعي حول الھدف اإللھي 

دة ولو أن مثل ھذه الوح.الكبیر، واألمر الھاّم العقلي العظیم ـ الوحدة واالخوة ـ الذي فیه مصلحة الفرد والمجتمع

واالخوة ظھرت في طائفة أو نوع، لتغلبوا على جمیع الطوائف واألمم التي ال تحظى باألخوة والوحدة كما يتضح 

ذلك من مراجعة التاريخ وخاصة دراسة الحروب اإلسالمیة والفتوحات العظیمة، حیث تمتع المسلمون لدى بزوغ 

رنت مساعیھم بشيء من الخلوص في النیة، فحققوا القانون اإللھي ـ اإلسالم ـ بشيء من الوحدة واالتحاد، واقت

في فترة قصیرة إنجازات عظیمة، وھزموا القوى الجبارة 

.٢٦٤وص  ٢٥٣المحجة البیضاء، المجلد الخامس، ص  ٣٢٢
.٢٦٤وص  ٢٥٣المحجة البیضاء، المجلد الخامس، ص  ٣٢٣
.١٧١جامع األخبار، ص  ٣٢٤
.، كتاب اإليمان والكفر، باب من طلب عثرات المؤمنین، رواية تضاھي ھذه الرواية٢أصول الكافي، المجلد  ٣٢٥



١٣٣

آنذاك المتمثلة في إيران والروم وانتصروا رغم قلة عددھم وُعّدتھم على الجیوش المدّججة بالسالح وعلى 

.المجتمعات الكبیرة

ألولى بین المسلمین، فسادت األخّوة حسب اآلية الكريمة إن نبي اإلسالم قد أجرى عقد األخوة في األيام ا

.بین جمیع المؤمنین.٣٢٦)ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة(

ِإتَُّقوا اَهللا َوُكوُنوا «:َسِمْعُت أبا َعْبِداِهللا علیه السَّالم يقول ألْصحابه:َعْن الَعْرُقوفي قاَل:وفي الكافي الشريف

.٣٢٧»َتزاَوُروا َوَتالَقْوا َوَتذاَكُروا أْمَرنا َوأْحُیوُه.ِهللا ُمَتواِصلیَن ُمَتراِحمیَنِإْخَوًة َبَرَرًة ِفي ا

َيِحقُّ َعَلى الُمْسِلِمیَن اإلْجِتھاُد ِفي التواُصِل َوالتَّعاُوَن َعَلى التَّعاُطِف :َوَعْن أبي َعْبِداِهللا علیه السَّالم قاَل

.٣٢٨»...ُرَحماُء َبْیَنُھْم«:عاُطِف َبْعِضِھْم َعلى َبْعٍض َحتَّى َتُكوُنوا َكما أَمَرُكُم اُهللا َعزَّ َوَجلََّوالُمواَساِة َألْھِل الحاَجِة َوَت

.٣٢٩»َتواَصُلوا َوَتبارُّوا َوَتراَحُموا َوُكوُنوا ِإْخَوًة َبَرَرًة َكما أَمَرُكُم اُهللا َعزَّ َوَجلَّ«:وعنه علیه السَّالم

يبعث على ازدياد ھذه الصفات، يكون محبوبًا ومرغوبًا فیه وكلما ينقض ھذه االخوة ويفّرط  ومن المعلوم أنه كلما

ومن الواضح لدى .عقد التواصل ويدفع نحو التمّزق، يعتبر مبغوضًا عند صاحب الشريعة ومناقضًا ألھدافه الكبیرة

ع، أصبحت سببًا للضغینة والحسد الجمیع بأن ھذه المعصیة الكبیرة الخطیرة ـ الغیبة ـ إذا أشیعت في المجتم

والعداوة والبغض وترسیخ جذور الفساد في المجتمع، وغرس شجرة النفاق فیه، وضعضعة وحدة المجتمع 

.وتضامنه، ووھن أساس الديانة، وفي النھاية تزداد في المجتمع القبائح والفساد

ن النفاق وللمحافظة على المجتمع فیجب على كل مسلم غیور ملتزم، لصیانة نفسه من الفساد، أھل دينه م

اإلسالمي ووحدته ولتحكیم عقد األخوة أن يبتعد عن ھذه الرذيلة، ويمنع المغتابین من ھذه الموبقة القبیحة، 

ويتوب إلى اهللا من ھذا العمل الكريه، إذا كان مبتلیًا به، ويسترضي َمْن اغتابه إذا أمكن، من دون أن يفضي إلى 

وتخّلى عن ھذه الخطیئة، وأنعش من جديد في قلبه .جعله في حلٍّ، وإّال استغفر له مشكلة، ويستحّله فإذا

جذور الصداقة واالتحاد، حتى يصبح من األعضاء الصالحین في المجتمع وينقلب إلى جزء ھاّم في عجلة اإلسالم 

.واهللا الھادي إلى سبیل الرشاد

في عالج ھذه الموبقة :فصل

.یئة العظیمة وغیرھا من الخطايا تكمن في العلم النافع والعملاعلم أن معالجة ھذه الخط

أما العلم النافع فھو أن يفكر اإلنسان في اآلثار الناجعة التي تترتب على معالجة ھذه الموبقة، ويقارنھا مع 

لما فیه  المضاعفات السیئة واآلثار الشنیعة التي تترتب على الغیبة، ثم يعرض كال األمرين على العقل ويستھديه

.الحسن والخیر والصالح

إن اإلنسان ال يعادي نفسه البتة من اقترافه للمعصیة، وإنما يجترح السیئات من جّراء الجھل والغفلة عن 

ومن جّراء الفائدة الموھومة المترتبة على تلك المعصیة، من إرضاء رغباته النفسیة في ذكر .بواعثھا ونتائجھا

دقائق محدودة، ومن تضییع الوقت في ذكر اللطائف الالذعة واألحاديث الشنیعة مساوئ الناس وكشف عوراتھم 

.المنسجمة مع الطبیعة الحیوانیة أو الشیطانیة ولھوه في جلسته مع أصدقائه وإشفاء غیظه ممن يحسدھم

ظ منه، ولكن آثار الغیبة القبیحة قد عرفت قسمًا منھا في الفصول السابقة وعلیك أن تقف على قسم أخر وتتع

وتنجم عن .وتأخذه بعین االعتبار لدى المقارنة بین حسنات الكّف عن الغیبة ـ بالمعالجة ـ وسیئات االنھماك فیھا

.ھذا التفكر والمقارنة، آثار طیبة

إن طبائع الناس .أما آثارھا الشنیعة في ھذا العالم فھو سقوط اإلنسان من أعین الناس وسحب ثقتھم به

كمال والجمال والحسن، مجبولة على حب ال

.١٠:سورة الحجرات، آية ٣٢٦
.٣و ٤و ١راحم والتعاطف، ح أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الت ٣٢٧
.٣و ٤و ١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب التراحم والتعاطف، ح  ٣٢٨
.٣و ٤و ١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب التراحم والتعاطف، ح  ٣٢٩



١٣٤

وملّخص الحديث أن الناس يفّرقون بین من يتجّنب، ھتك أستار الناس .والنفور من كل نقص وقبح وانحطاط

وكشف أعراضھم وأسرارھم، وبین غیره، حتى إن الذي يتوّلى الغیبة يرى في نفسه فطرة وعقًال، اإلنسان الذي 

وإذا تمادى اإلنسان .كشف األعراض واألسرار ـ مفّضًال على نفسهيكون على حذر من ھذه األمور ـ ھتك األستار و

كما ُصرِّح بذلك في حديث إسحاق بن .وتجاوز الحدود، وھتك أسرار وأعراض الناس، فضحه اهللا في ھذه الدنیا

.ويجب أن يكون على حذر من فضیحة يريدھا اهللا لإلنسان حیث ال يمكن تداركھا.عمار المتقدم

إن من المحتمل أن يفضي ھتك حرمات المؤمنین وكشف عوراتھم باإلنسان، إلى .ن غضب الحلیمأعوذ باهللا م

منھا الضغینة :ألن ھذا العمل الشنیع إذا أصبح ملكة راسخة لدى اإلنسان، ترك آثارًا في النفس.سوء العاقبة

كشف عنه حجب الملكوت، ويرى والعداوة تجاه المستغاب التي تزداد شیئًا فشیئًا فعندما يدنو منه األجل، وتن

المقامات الشامخة للذين اغتابھم وتعظیم الحق لھم، قد تحصل عنده الكراھیة للحق سبحانه، ألن اإلنسان 

يعادي، المحب لعدوه، ويبغض المحب لمبغوضه، فیخرج من الدنیا وھو كاره للحق والمالئكة ويمنى بالخذالن 

.األبدي والشقاء الدائم

.عباد اهللا الذين تشملھم رحمة اهللا ونعمه، ويتزينون باإلسالم واإليمان وأحببھم في قلبكعزيزي تصادق مع 

إن .وإّياك أن تعادي محبوب الحق المتعالي، ألنه سبحانه يعادي أعداء أحبائه وسوف يبعدك عن ساحة رحمته

ھتكك حرمته وكشفك عورته، عباد اهللا المخلصین مجھولون بین سائر عباده، ومن الممكن أن يعود عداءك لمؤمن و

!.إلى ھتك حرمة اهللا تعالى ومعاداته

إياك وإثارة غضب .إن المؤمنین أولیاء الحق، والتحاّب معھم، تحاّب مع الحق، والتخاصم معھم تخاصم مع الحق

لدنیوية واألخروية فّكر قلیًال في النتائج ا.»ويٌل ِلَمْن ُشَفعاؤه ُخَصماؤه«الحق سبحانه، ومعاداة شفعاء يوم القیامة 

لھذه المعصیة، وتأمل يسیرًا في تلك الصور ـ صور تجّسد األعمال ـ الموحشة المدھشة التي يبتلى بھا اإلنسان 

وراجع الكتب المعتبرة لعلمائنا العظام ـ رضوان اهللا علیھم ـ واألحاديث المأثورة عن .في القبر والبرزخ ويوم القیامة

ثم قارن بین ربع ساعة من .م اهللا ـ التي تقصم الظھر، من شدة العقاب المتوعد علیهاألئمة األطھار ـ علیھم سال

اللغو في الحديث والثرثرة في ظل تحقیق رغبة وھمّیة، وبین آالف السنین من المعاناة، إذا كنت من أھل النجاة 

تلك الدقائق الیسیرة مع الخلود في  وإّال تكن ـ من أھل اإليمان والنجاة ـ فقارن.وارتحلت عن ھذه الدنیا مع اإليمان

.نار جھنم والعذاب األلیم ـ المؤّبد ـ نعوذ باهللا منه ـ

يضاف إلى ذلك أنك إذا خاصمت الشخص الذي تستغیبه، فمقتضى إيمانك باألحاديث الشريفة أن تكّف عن 

سیئات المستغاب ألنه ورد في الخبر أن حسنات المستغیب تنتقل إلى صحیفة عمل المستغاب، و.استغابته

.فإنك أردت أن تعاديه، ولكنك في الحقیقة قد عاديت نفسك.تنتقل إلى سجّل عمل المستغیب

إن اهللا قادر على أن يجعل المغتاب نتیجة غیبتك إياه عزيزًا ومقدرًا بین .إذن اعلم أنك ال تستطیع أن تحارب اهللا

روبّیّین ـ المقربین ـ بنفس العملیة، فیمأل صحیفة عملك من ويقوم سبحانه أمام الك.الناس، ويجعلك حقیرًا وذلیًال

.السیئات ويفضحك، ويمأل صحیفة عمله من الحسنات معّززًا مكّرمًا

.فافھم أنك تحارب ـ بغیبتك ـ أّي قادر جبار، وكن على حیطة وحذر من معاداته

لوقت مھما كان صعبًا، ولجم اللسان، وأما من الناحیة العملیة فال بد من كّف النفس عن ھذه المعصیة لبعض ا

حیث .والمراقبة الكاملة للنفس، ومعاھدة النفس بعدم اقتراف ھذه الخطیئة، ومراقبتھا والحفاظ علیھا ومحاسبتھا

واستئصال مادة ھذا الفساد، ويسھل علیك .يمكن أن يتم إصالح النفس بعد مضي فترة قصیرة بمشیئته تعالى

ثم تكون راحة النفس ومتعتھا في .د فترة تحّس بأنك تتنفر منھا بحسب طبیعتك وتنزجر عنھاوبع.األمر قلیًال قلیًال

.ترك ھذه المعصیة

األولى ترك الغیبة في الموارد الجائزة :فصل

إعلم بأن العلماء والفقھاء ـ رضوان اهللا علیھم ـ استثنوا مواردًا من حرمة الغیبة تبلغ في كلمات بعضھم العشرة 

صدد عرضھا وتعدادھا، حتى ال تكون ولسنا ب
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والذي يجب أن نذكره ھنا ھو أن على اإلنسان أن ال يعیش حالة .ھذه الصفحات ساحة لبیان األبحاث الفقھیة

االطمئنان أبدًا من مكائد النفس، بل يجب أن يتحرك في منتھى الحذر واالحتیاط، وال يكون في صدد التبرير ـ لغیبته 

أن ھذا المورد ھو من الموارد المستثناة فیسمح لنفسه بالبحث عن عیوب الناس وإشاعتھا  ـ باألعذار بأن يقول

.في المجتمع

فمثًال إن غیبة .إن مكائد النفس بالغة الدقة، فیمكن أن َتخدع اإلنسان عن طريق الشرع، وتِزّجه في مھلكة

وجبت غیبته من باب النھي عن المنكر، المتجاھر بالفسق جائزة، وإذا توقف ردعه بعض األحیان على استغابته 

ولكن يجب أن يتأمل اإلنسان بأن الدافع النفسي لغیبته ھو الداعي الشرعي اإللھي ـ النھي عن المنكر ـ أو أن 

ـ فإن كان الھدف الدافع اإللھي ـ النھي عن ...الباعث، أھواء شیطانیة، ورغبة نفسانیة ـ العداوة والتشفي و

ن العبادات، بل كانت غیبته ھذه بنّیة إصالح المتجاھر بالفسق واإلساءة إلیه، من أوضح المنكر ـ كان عمله م

ولكن إذا كان قصده مشوبًا بالفساد والمیول .مصاديق اإلحسان واإلنعام إلیه وإن لم يشعر المغتاب بذلك

وحرماتھم عند عدم وجود  النفسانیة، فال بد من تخلیص النیة ـ من غیر الدافع اإللھي ـ والصفح عن أعراض الناس

.ھدف صحیح

ألن النفس تمیل نحو الشرور والقبائح، .بل إن تعويد النفس على الغیبة في األحوال الجائزة، يضّر بحالھا أيضًا

كما أن الدخول ,فمن المحتمل أن ينجّر رويدًا رويدًا من الموارد الجائزة إلى مرحلة أخرى وھي الموارد المحرمة 

ر محمود، رغم جوازه، ألنھا حمى المحرمات ومن الممكن أن االقتحام في الحمى يفضي إلى في الشبھات غی

يجب على اإلنسان مھما أمكن أن يبعد النفس عن الغیبة في األحوال المسموحة، ويحترز .الدخول في المحرمات

.عن األمور التي يحتمل أن يكون فیھا طغیان للنفس

فیھا، مثل غیبة المتجاھر بالفسق بھدف منعه إذا كان ال يرتدع إال بھا،  نعم في األحوال التي تجب الغیبة

والموارد األخرى التي ذكرھا العلماء، فال بد من اإلقدام علیھا، مع السعي الحثیث لتخلیص النیة عن ھوى النفس 

كل  ولكن ترك الغیبة في الموارد الجائزة، أولى وأحسن ومن األجدر أن ال نفعل.ومتابعة الشیطان

َمرَّ ِعْیَسى ْبِن َمْرَيَم :في الحديث.عمل جائز وخاصة األمور التي يكون فیھا لمكائد النفس والشیطان دور بارٌز

:َلْیِه السَّالُمَفَقاَل ِعْیَسى َعَعَلْیِه السَّالُم َوَمَعُه الَحَواِريُّوَن َعَلى ِجْیَفِة َكْلٍب، َفَقاَل الَحَواِريُّوَن َما َأْنَتَن ِرْيَح ھَذا الَكْلِب 

.٣٣٠»َما َأَشدَّ َبَیاَض َأْسَناِنِه«

إن عیسى لم يسمح أن يذكر مخلوق اهللا .إن المربي والموجه لإلنسان ال بد وأن يكون ذا نفس طاھرة نقّیة

.إنھم شاھدوا عیبه وھو قد لّوح بكماله.بالسوء

تكونوا مثل البعوض الذي يفتش عن األوساخ سمعت رواية منقولة عن السید المسیح علیه السالم أنه قال ال 

.والقاذورات فال تركزوا على عیوب الناس

.٣٣١»طوبى ِلَمْن َشَغَلُه َعْیُبُه َعْن ُعُیوِب النَّاِس«:وروي عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم أنه قال

وكم ھو قبیح على اإلنسان .ناسمن الجدير باإلنسان أن يبحث عن عیوبه قلیًال بمثل ما يتحرَّى عن عیوب ال

إذا تأمل .الذي فیه آالف العیوب، أن يغفل عن عیوبه، ويتنبه لعیوب اآلخرين وبذلك يضیف عیبًا آخر على عیوبه

وإذا اعتقد بأنه خال عن العیوب، .اإلنسان قلیًال في أحواله وأخالقه وأعمله وانصرف إلى إصالحھا، لصلحت أعماله

وال يوجد عیب أعظم من عیب عدم التفات اإلنسان إلى عیبه، ويكون .ة جھله المطبقكانت عقیدته ھذه نتیج

.غافًال عنه ومن أن اإلنسان مجموعة عیوب ونقائص، فیترك عیوبه وينعطف على عیوب اآلخرين

في بیان أن االستماع إلى الغیبة، محرم :فصل

ّرمة بل يظھر في بعض الروايات أن المستمع مثل إن االستماع إلى الغیبة محّرم، كما أن االستغابة تكون مح

عن النبي صّلى اهللا علیه وآله وسلم .المغتاب في كل األمور حتى وجوب التسامح منه، وإنه من الكبائر

.٣٣٢»الُمْسَتِمُع أَحُد الُمْغتاَبْیِن«

.٢٥٤ص  ٥المحجة البیضاء، المجلد  ٣٣٠
.٢٦٤ص  ٥المحجة البیضاء، المجلد ٣٣١
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.٣٣٣»اْلساِمُع أَحُد اْلُمْغتاَبْیِن«:وعن علي علیه السالم

.الكثیرة وجوب رّد الغیبة بل يظھر من الروايات

أنَّ «َعِن الصَُّدوِق ِبإْسناِدِه َعِن الّصاِدِق علیه السَّالم في َحِديِث َمناِھي النَِّبي صّلى اهللا علیه وآله وسلم 

َل َعلى َأخیه في أال َوَمْن َتَطوَّ:َرُسوَل اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم َنھى َعِن الغْیَبِة واِإلْسِتماِع ِإَلْیھا ِإلى أْن قاَل

]َلْم َيُردَّھا َوُھَو [ ُھَو ِغْیَبٍة َسِمَعھا فیِه في ْمْجلٍس َفَردَّھا َعْنُه َردَّ اُهللا َعْنُه أْلَف باٍب ِمَن الشَّرِّ ِفي الدُّْنیا َواآلِخَرِة َفإْن

.٣٣٤.»قاِدٌر َعَلى َردِّھا كاَن َعَلْیِه َكِوْزَر َمِن اْغتاَبُه َسْبِعیَن َمرًَّة

:َوَعِن الصَّدوق ِبإْسناِده َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمٍَّد علیھما السالم َعْن آباِئه في َوِصیَِّة النِبيِّ لعلّي علیھما السالم

.٣٣٥»َرِةَمِن اْغتیَب ِعْنَدُه أُخوُه الًمْسِلُم َفاْسَتطاَع َنْصَرُه َفَلْم َيْنُصْرُه َخَذَلُه اُهللا ِفي الدُّْنیا َواآلِخ!يا َعِليُّ«

َمْن َردَّ َعْن َأخیه غیَبًة َسِمَعھا في َمْجِلٍس «:َوَعْن ِعقاِب األْعماِل ِبَسَنِدِه َعِن النَِّبيِّ صّلى اهللا علیه وآله وسلم 

.٣٣٦»َكِوْزِر َمِن اْغتاَب َردَّ اُهللا َعْنُه أْلَف باٍب ِمَن الشرِّ ِفي الدُّنیا َواآلِخَرِة َفإْن َلْم َيُردَّ َعْنُه َوأْعَجَبُه كاَن َعَلْیِه

يقول عالمة علماء المتأخرين المحقق الجلیل الجامع لفضیلتي العلم والعمل الشیخ األنصاري ـ رضوان اهللا 

:تعالى علیه ـ 

والظاھر أن الرّد غیر النھي عن الغیبة، والمراد به االنتصار للغائب بما يناسب تلك الغیبة فإن كان عیبًا دنیويًا «

له بأن العیب لیس إال ما عاب اهللا به من المعاصي التي من أكبرھا ذكرك أخاك بما لم يعبأ اهللا به وإن كان  انتصر

عیبًا دينیًا وّجھه بمحامل تخرجه عن المعصیة فإن لم يقبل التوجیه انتصر له بأن المؤمن قد يبتلى بالمعصیة 

انتھى كالمه  ٣٣٧»ياه لعله أعظم عند اهللا من معصیتهفینبغي أن تستغفر له وتھتم له ال أن تعیره، وأن تعییرك إ

.رفع مقامه

ويالحظ أحیانًا أن المستمع فضًال عن أنه لم يمنع الغیبة، يعمد إلى تحريض الشخص المستغیب، أو يشّجعه 

علیھا من خالل مشاركته معه في االستغابة، أو تحسینه إياه على غیبته وإذا كان المستمع من أھل الصالح، 

ب المستغیب في االستغابة نتیجة موقفه ذات الطابع الديني لدى استماع الغیبة، من االشتغال بذكر اهللا أو رّغ

.االستغفارأو األمور األخرى التي تعّد من الوسائل الشیطانیة ألنه بموقفه ھذا يدفع المستغیب إلى االستغابة

للغیبة سبعین مّرة بالنسبة إلى وزر  ومن الممكن أن يكون الحديث الشريف الذي يضاعف وزر المستمع

المستغیب، إشارة لھؤالء األشخاص ـ يستمعون الغیبة ويشجعون المستغیب من خالل مواقفھم الدينیة الظاھرية 

.على المضي فیھا ـ نعوذ باهللا منه

)رحمه اهللا(كالم الشھید الثاني :تتمیم

رضوان اهللا علیه ـ كالم نختم به ھذا المقام حیث  للشیخ الجلیل والمحقق العظیم الشھید السعید الثاني ـ

ومن أضّر أنواع الغیبة، غیبة المّتسمین بالفھم والعلم المرائین فإنھم يفھمون المقصود إلى صفة أھل الصالح :قال

والتقوى لیظھروا من أنفسھم التعّفف عن الغیبة ويفھمون المقصود وال يدرون بجھلھم أنھم جمعوا بین فاحشتین 

ياء والغیبة، وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فیقول الحمد هللا الذي لم يبتلینا بحب الرّياسة أو حّب الدنیا أو الر

بالتكیف بالكیفیة الفالنیة، أو يقول نعوذ باهللا من قّلة الحیاء أو من سوء التوفیق أو نسأل اهللا أن يعصمنا من كذا بل 

ّدث عنه بما ينافیه ونحو ذلك فإنه يغتابه بلفظ الدعاء وَسْمِت مجرد الحمد على شيء إذا علم منه اتصاف المح

وإنما قصده أن يذكر عیبه بضرب من الكالم المشتمل على الغیبة والرياء، ودعوى الخالص من .أھل الصالح

وال الرذائل، وھو عنوان الوقوع فیھا، بل في أفحشھا ومن ذلك أّنه قد ُيقدم مدح من يريد غیبته فیقول ما أحسن أح

فالن ما كان يقّصر في العبادات، ولكن قد اعتراه فتور وابتلى بما يبتلي به كّلنا وھو قّلة الصبر فیذكر نفسه بالذّم، 

.٢٦٠ص  ٥المحجة البیضاء، المجلد  ٣٣٢
.١٢:غرر الحكم، المجلد الثاني ٣٣٣
.١٣، من أبواب أحكام العشرة، ح ١٥١وسائل الشیعة، المجلد الثامن، الباب  ٣٣٤
.١، من أبواب أحكام العشرة، ح ١٥١وسائل الشیعة، المجلد الثامن، الباب  ٣٣٥
.٥، من أبواب أحكام العشرة، ح ١٥١اب وسائل الشیعة، المجلد الثامن، الب ٣٣٦
.٦٩المكاسب، شرح السید الكالنتر ـ المجلد الرابع، ص ٣٣٧
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ومقصودة أن يذم غیره، وأن يمدح نفس بالتشّبه بالصالحین في ذّم أنفسھم فیكون مغتابًا مرائیًا، مزّكیًا نفسه، 

أنه من الصالحین المتعففین عن الغیبة، ھكذا يلعب الشیطان بأھل فیجمع بین ثالث فواحش، وھو يظّن بجھله 

الجھل إذا اشتغلوا بالعلم والعمل من غیر أن يتقنوا الطريق فیتبعھم ويحبط بمكائده عملھم ويضحك علیھم ويسخر 

.منھم

حتى ُيصغي ومن ذلك أن يذكر ذاكر عیب إنسان فال ينتبه له بعض الحاضرين فیقول سبحانه اهللا ما أعجب ھذا 

الغافل إلى المغتاب ويعلم ما يقوله، فیذكر اهللا سبحانه، ويستعمل اسمه آلة في تحقیق خبثه وباطلة وھو يمّن 

على اهللا بذكره جھًال وغرورًا ومن ذلك أن يقول جرى من فالن كذا وابتلى بكذا، بل يقول جرى لصاحبنا أو صديقنا 

والتألم والصداقة والصحبة واهللا مطلع على خبث سريرته وفساد ضمیره،  كذا، تاب اهللا علیه وعلینا، يظھر الدعاء له

.وھو بجھله ال يدري أّنه قد تعّرض لمقت أعظم مما يتعّرض له الجّھال إذا جاھروا بالغیبة

ومن أقسامھا الخفّیة اإلصغاء إلى الغیبة على سبیل التعجب فإنه إنما يظھر التعجب لیزيد نشاط المغتاب في 

فیزيد فیھا، فكأّنه يستخرج منه الغیبة بھذا الطريق فیقول عجبت مما ذكرته ما كنت أعلم بذلك إلى اآلن ما  الغیبة،

كنت أعرف من فالن ذلك، يريد بذلك تصديق المغتاب، واستدعاء الزيادة منه باللطف والتصديق لھا غیبة، بل 

.٣٣٨انتھى كالمه رفع مقامه.اإلصغاء إلیھا، بل السكوت عند سماعھا

مثل أن يثني .وأحیانًا تضاف عناوين أخرى على عنوان الغیبة أيضًا فیبعث على ازدياد الفساد والقبح والعقاب

ويكون ھذا من مراتب النفاق ويعّد من ذوي اللسانین .المستغیب على المستغاب أمامه ويعرب له عن حبه له

.والروايات تذم مثل ھذا اإلنسان.والوجھین

َمْن َلِقَي الُمْسِلِمیَن ِبَوْجَھْیِن َوِلَساَنْیِن َجاَء «:ريف ِبِإْسَناِدِه َعْن َأِبي َعْبِداِهللا َعَلْیِه السَّالم َقاَلففي الكافي الش

.٣٣٩»َيْوَم اْلِقَیاَمِة َوَلُه ِلَساَناِن ِمْن َناٍر

شّر لساني ونفسي  أعوذ باهللا من.ھذه ھي صورة ھذا العمل القبیح ونتیجة ھذا النفاق في عالم اآلخرة

.والحمد هللا أوًَّال وآخرًا.األّمارة

النیَّة:الَحديث العشرون

ْن إْبراِھیم، َعْن ِبالسََّنِد الُمتَِّصِل إلى الشَّیِخ الّثَقِة الَجلیِل ُمَحمَِّد ِبْن َيْعُقوَب الُكَلْیني ـ ُقدَِّس ِسرُّه ـ َعْن َعِليِّ ْب

ٍد، َعِن الِمْنَقِريِّ، َعْن ُسْفیاَن ْبِن ُعَیْیَنَة، َعْن أبي َعْبِداِهللا علیه السَّالم في َقْوِل اِهللا أبیِه، َعن القاِسِم ْبِن ُمَحمَّ

 َوإنَّما اإلصاَبُة َخْشَیُة اِهللا.َلْیَس َيْعني أْكَثَرُكْم َعَمًال َولِكْن أْصَوَبُكْم َعَمًال:قاَل.»ِلَیْبُلَوُكْم أّيكُم َأْحَسُن َعَمًال«:َتعالى

اإلْبقاُء َعَلى الَعَمِل حّتى َيْخُلَص أَشدُّ ِمَن الَعَمِل َوالَعَمُل الخاِلُص الَّذي ال ُتريُد أْن :ُثمَّ قاَل.َوالنِّیَُّة الصاِدَقُة َوالَخْشَیُة

ُقْل كلٌّ َيْعَمُل َعلى :ُثمَّ َتال َقْوَلُه َعزَّ َوَجلَّ أال َوإنَّ النِّیََّة ِھَي الَعَمُل.َيْحَمَدَك َعَلْیِه أِحٌد إّال اُهللا َتعالى َأْفَضُل ِمَن الَعَمِل

.٣٤٠»يّعني َعلى ِنیَّته«شاِكَلِته 

:الشرح

َجرَّْبُتُه َواْخَتَبْرُتُه، وباله اهللا بالًء وأباله ِإبالء :َبَلْوُتُه َبْلوى«:كما في الصحاح.البالء بمعنى االختبار والتمحیص

.»هَحَسنًا وابًتاله أي اختبر

ألن .بعد تضمین يبلو معنى العلم حسب كالم المجلسي، وھو لیس بصحیح»ِلَیْبُلوُكْم«مفعول ثاني »أّيكم«و

أّيكم َأْحَسُن «والصواب أن .أّي االستفھامیة تعّلق الفعل عن العمل ـ فال تعمل يبلو وال تتعدى إلى مفعولین ـ

موصولة »أي«ولو جعلنا .ـ المعلق عن العمل ـ»يبلوكم«جملة مبتدأ وخبر، وفي المعنى مفعول لفعل»َعَمًال

.لكان لكالم المرحوم المجلسي وجھًا، ولكنھا في االستفھامیة أظھر

الثانیة غیر موجودة في بعض النسخ كما يقول »الَخْشَیُة«و.نقیض الخطأ كما يقول الجوھري»الَصواب«و 

)أسرار الصالة(ونقل عن .»مع«بمعنى »و«، أظھرھا أن الـ ولو كانت موجودة ألمكن فیھا احتماالت.المجلسي

.، طباعة دار الحوراء، بیروت١٩٨ـ  ١٩٧كشف الريبة، عن أحكام الغیبة، ص  ٣٣٨
.١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب ذي اللسانین، ح ٣٣٩
.٤الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب اإلخالص، ح أصول الكافي، المجلد  ٣٤٠



١٣٨

»اإلبقاء على العمل«و.»النیة الصادقة والخشیة«بدًال عن »النیة الصادقة الحسنة«للشھید الثاني رحمه اهللا 

بمعنى »والشاكلة«.»ابقیت على فالن إذا ارعیت علیه وحمیته«:مراعاته والمحافظة علیه كما قال الجوھري

الشكل والناحیة والنیة :الشاكلة«كما في القاموس والصحاح فعن القاموس .طريقة والشكل والناحیةال

.»والطريقة

.ونحن سنوضح ما يحتاج إلى الشرح من الحديث الشريف ضمن فصول عديدة إن شاء اهللا

في اإلشارة إلى توجیه نسبة االبتالء إلى الحق تعالى :فصل

َتَباَرَك الَِّذي ِبَیِدِه اْلُمْلُك َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء (ي الحديث الشريف ـ إشارة إلى قوله تعالى ـ ف»ِلَیْبُلوُكْم«إن 

.٣٤١)َقِديٌر، الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَیاَة ِلَیْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال َوُھَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر

والمراد منه إما .سّره ـ تدّل ھذه اآلية الشريفة على أن الموت أمر وجودي قال المحقق المجلسي ـ قّدس اهللا

.انتھى.الموت الطارئ على الحیاة، أو العدم األصلي

إن داللة اآلية الشريفة ـ على أن الموت أمر وجودي ـ تتوقف على تعلق الخلق والتكوين بالموت، بالذات، وأما 

وعلى فرض داللتھا، فال وجه لجعل الموت .الداللة، كما يّصرح بذلك المحققونإذا كان التعلق بالعرض فال تصح تلك 

مع أنه في نفسه .ـ في اآلية الشريفة ـ عدمًا أصلیًا ألن اعتبار العدمي األصلي، وجوديًا من الجمع بین النقیضین

.ال يصح تفسیر الموت بالعدم األصلي

بارة عن االنتقال عن النشأة الظاھرّية الُملكیة ـ الدنیا ـ إّن مقتضى التحقیق ھو أن الموت ع:وملخص القول

.أو أن الموت عبارة عن الحیاة الثانیة الملكوتیة بعد الحیاة األولى الُملكیة الدنیوية.إلى النشأة الباطنیة الملكوتیة

یة الدنیوية مشوبة بالمواد وعلى كل تقدير يكون الموت أمرًا وجوديًا بل ھو أتم من الوجود الُملكي، ألن الحیاة الُملك

في حین أن الحیاة الذاتیة الملكوتیة التي تحصل ھناك تبعث .الطبیعیة المیتة التي تكون حیاتھا عرضیة وزائلة

وأن األبدان المثالیة البرزخیة قائمة بالنفوس .على استقاللیة للنفوس، وتكون تلك الدار، دار حیاة ومن لوازم الحیاة

.ثل قیام المعلول بالعلة ـ كما ھو مقرر في محّله المناسبقیامًا صدوريًا ـ م

وبالجملة إن الحیاة الملكوتیة ـ التي ُيعّبر عنھا بالموت حتى ال يكون ثقیًال على السمع ـ متعلق للجعل 

.والتكوين وتحت قدرة الذات المقدس

جّل جالله عند شرح بعض األحاديث،  وقد تقّدم مّنا معنى االختبار واالمتحان وكیفیة نسبته إلى الحق المتعال

وال بد من اإلشارة إلیه بصورة .على نحو ال يستلزم الجھل على الذات المقدس، ومن دون حاجة إلى تكّلف وتأويل

:مجملة، ھي

إن نفس اإلنسان في بدء فطرتھا وخلقتھا تتمتع باالستعداد المحض والقابلیة الصرفة، وھي خالیة عن كل 

السعادة والشقاء، وبعد حصول الحركات الطبیعیة الجوھرية، واألفعال االختیارية تتحول فعلیة من ناحیة 

.االستعدادات إلى الفعلیة وتنجم التشخصات والتمیزات

والھدف من تكّون الحیاة الُملكیة .فانفراد السعید الشقي والغث عن السمین، يحصل في ھذه الحیاة الُملكیة

.وعلیه تّتضح الغاية المنشودة من وراء اختبار الناس.ین السعید منھا والشقيھو تمحیص النفوس والتفرقة ب

وأما خلق الموت فھو أيضًا دخیل في ھذا الفرز والتفريق بین السعید والشقي، بل ھو الجزء األخیر من العّلة، 

.ھذا العالم إلن المقیاس في الفعلّیات ھي الصور ـ الملكوتیة ـ األخیرة التي ينتقل بھا اإلنسان من

وخالصة الكالم أن المقیاس في التفرقة ھو الصور األخروية الملكوتیة، وھي ال تحصل إال بواسطة الحركات 

فاّتضحت الغاية المنشودة من االمتحان واالختبار المترتب على خلق .الجوھرية واألفعال االختیارية الدنیوية الُملكیة

.الموت والحیاة من دون بقاء جھل في ذلك

نعم تفصیل ذلك ألجل دحض كل المالحظات، يرتبط ببیان العلم الذاتي هللا قبل اإليجاد، وعلمه الفعلي لدى 

الذي ربط نتیجة االمتحان بأحسن )أيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال(وقوله سبحانه .اإليجاد، وھو أكبر من نطاق ھذا الكتاب

.٢و ١:سورة تبارك، آيات ٣٤١



١٣٩

ه يفّسر الحديث الشريف، ألنه فسر األحسن باألصوب، واألصوب وعلی.األعمال، يعود أيضًا إلى ھذا المعنى المذكور

بخشیة اهللا والنیة الصادقة، وھي الصور الباطنیة للنفس، والباعثة على التفّرق الحقیقي لألرواح، أو أنھا من 

ا ذكرناه بل بناءًا على تأثر القلب والباطن من األعمال الظاھرية كم.المظاھر لالختالفات الجوھرية الغیبیة للنفس

.سابقًا، يحصل التفّرق عبر األعمال أيضًا، فامتحان األعمال، اختبار للذاتیات أيضًا

وإذا فّسرنا اآلية المباركة حسب ظاھرھا، وقطعنا النظر عن تفسیر اإلمام علیه السالم، كان االختبار أيضًا بھذا 

موت والحیاة، باعثان على فرز األعمال المعنى المذكور، ألن نفس الحضور في ھذه النشأة الدنیوية وخلق ال

أما .أما سببیة خلق الحیاة في ذلك فمعلوم، ألنھا سبب النھوض والحركة والعمل.الحسنة عن العمال السیئة

خلق الموت، فمع العلم بعدم استقرار الحیاة الدنیوية، وتیقن حصول االرتحال من ھذه النشأة الفانیة، تختلف 

.ويتم الفرز بین صالحھا وطالحھا األعمال من إنسان آلخر،

في بیان الخشیة والنیة الصادقة تبعثان على صواب األعمال :فصل

:اعلم أن ھذا الحديث الشريف أناط صواب وحسن العمل بأمرين شريفین وجعل المقیاس في كمال وتمامیة

.نیة الصادقة واإلرادة الخالصةوثانیھما ال.أحدھما الخوف والخشیة من الحق المتعالي:ألعمال، ھذين األصلین

.وعلینا أن نشرح الصلة القائمة بین ھذين األمرين مع كمال العمل وصوابه

ـ األمر األول ـ أن الخوف والفزع من الحق المتعالي يوجب خشیة النفس وتقواھا، وھي بدورھا تبعث :فنقول

.على قبول آثار األعمال أكثر

ا سابقًا لدي شرح بعض األحاديث المتقدمة أن لكل األعمال الحسنة أو وتفصیل ھذا اإلجمال ھو أننا ذكرن

فإذا كانت تلك األعمال من سنخ العبادات والمناسك كان التأثیر ھو خضوع القوى .السیئة تأثیرًا في النفس

حیته الروحانیة الطبیعیة للقوى العقلیة، وقاھرية ملكوتیة النفس على الُملك، وانقیاد الناحیة الطبیعیة لإلنسان لنا

وكل عمل يبعث على مثل ھذا التأثیر أكثر، .حتى يبلغ األمر إلى الجذبة الروحیة والوصول إلى المقصود األصلي

وكل شيء له دور في ھذا .وينّجز ھذه الخدمة أحسن، لكان أصوب، ولترتب علیه المقصود األصلي بشكل أفضل

ويمكن أن يكون الحديث .ون ھذا ھو المقیاس ألفضلیة األعمالوغالبًا ما يك.التأثیر، فھو متكفل لصواب العمل

.مندرجًا تحت ھذا المقیاس أيضًا ٣٤٢»أْفَضُل األْعماِل أحَمُزھا«المعروف 

وطبعًا إذا .وبعد تبّین ھذه المقدمة، ال بد أن نعرف بأن التقوى تزّكي النفس وتطّھرھا من الدنس والقذارات

ة من حجب المعاصي وكدرھا، كانت األعمال الحسنة مؤثرة أكثر، وإصابتھا كانت صفحة النفس ناصعة، وطاھر

للھدف المبتغى أدق، وَتحقُّق الّسر الكبیر للعبادات الذي ھو ترويض الجانب المادي لإلنسان، وقھر ملكوته على 

.ُملكه ونفوذ اإلرادة الفاعلة للنفس بصورة أفضل

التام في تقوى النفوس ھي من العوامل الكبیرة إلصالح النفوس،  فالخشیة من الحق سبحانه، التي لھا التأثیر

ألن التقوى مضافًا إلى أنھا من العوامل الكبیرة في إصالح النفس، .وذات دور في إصابة العمال وحسنھا وكمالھا

كما يقول .لھا أيضًاتكون ذات قدرة فّعالة في تأثیر األعمال القلبیة والقالبیة ـ الظاھرية ـ لإلنسان، وتكون سببًا لقبو

.٣٤٣)ِإنََّما َيَتَقبَُّل اللَُّه ِمْن اْلُمتَِّقیَن: (اهللا تعالى

كما أن (والعامل الثاني المھّم في إصابة األعمال ـ ألھدافھا ـ وكمالھا، والذي يكون بمثابة القوة الفاعلة 

)ان على تطھیر للقابل، ورفع للمانعالخشیة، والتقوى الحاصلة منھا بمثابة شرط التأثیر، وفي الواقع فھما يبعث

وكلما كانت .ھي النیة الصادقة واإلرادة الخالصة حیث يكون كمال العبادات ونقصھا وصّحتھا وفسادھا كلیًا تابعًا لھا

ولیس في العبادات شيٌء ذو أھمیة مثل النیة .العبادات أصفى من الشرك وشوب النیة، كلما كانت أكمل

كما أن أجسام ـ صور ـ .ّیات إلى األعمال كنسبة األرواح إلى األبدان والنفوس إلى األجسادوخلوصھا، ألن نسبة الن

العبادات، توجد من خالل مقام الُملك للنفس وجسدھا، وتحصل النیة وروح العبادة من باطن النفس ـ أعماقھا ـ 

ّال أنھا إذا لم تكن خالصة من الرياء إ.وال تقبل عبادة البتة عند الحق المتعالي من دون نیة خالصة.ومقام القلب

.٤٤٠ص  ١نھاية ابن األثیر، المجلد  ٣٤٢
.٢٧:سورة المائدة، آية ٣٤٣



١٤٠

والشرك الظاھري الُملكي ـ وھو الرياء المذكور لدي الفقھاء رضوان اهللا تعالى علیھم ـ كانت باطلة وغیر مجزية 

وإن لم تكن خالصة من الشرك الباطني، فھي وإن كانت صحیحة ومجزية حسب ظاھر .ظاھرًا ـ في منطق الفقه ـ

الشرع والحكم

ولكنھا لیست بصحیحة حسب باطن الشرع والواقع وفلسفة العبادة، وغیر مقبولة لدي الذات الفقھي، 

فال مالزمة بین صّحة العبادة وقبولھا، كما أشیر إلى ذلك كثیرًا في األخبار المأثورة عن أھل البیت علیھم .المقدس

سواء .ل رضى غیر الحق في العبادةإدخا:والتعريف الجامع للشرك في العبادة، الشامل لكل مراتبه ھو.السالم

إّال أنه إذا كان إدخاًال لرضا غیر نفسه من الناس في العبادة، لكان .كان ـ رضا غیر الحق ـ رضى نفسه أو غیره

وإن كان رضا نفسه كان شركًا خفیًا وباطنیًا، والعبادة باطلة، وال تعّد بشيء لدى أھل .شركًا ظاھريًا ورياءًا فقھیًا

.وال تكون مقبولة لدى الحق سبحانهالمعرفة، 

مثًال من يؤدي لسعة رزقه صالة اللیل، أو أن يتصّدق لدفع البلّیة، أو يقّدم الزكاة لتنمیة أمواله ويأتي بھذه 

العبادات من أجل الحق تعالى، ولكنه يسأل ربه أن يھب له تلك األمور ببركة تلك العبادات، ھذه العبادات وإن كانت 

ولكنھا ال تكون .، وتترتب علیھا تلك اآلثار أيضًا إذا اشتملت ھذه العبادات على أجزائھا وشرائطھاصحیحة ومجزية

بل أنھا عبادة لتعمیر الدنیا ولنیل الرغبات .عبادة للحق المتعالي وغیر محتوية للنیة الصادقة واإلرادة الخالصة

ذا كانت نتیجة الخوف من نار جھنم، والشوق إلى كما أن العبادات إ.النفسیة الدنیوية، فال يكون عمله مصابًا

الجنة، لما كانت خالصة للحق سبحانه، ولما ضمنت النیة الصادقة، بل نستطیع أن نقول إن مثل ھذه العبادات 

خالصة للشیطان والنفس، ألن اإلنسان الذي يقوم بمثل ھذه العبادات ـ ألھداف دنیوية أو الفزع من جھنم ـ لم 

إن أم األصنام (سبحانه في عبادته البتة، حتى يتحقق الشرك، وإنما َعَبَد الصنم الكبیر فقط  ُيدخل رضى الحق

).ھي صنم النفس

إن اهللا سبحانه يقبل أمثال ھذه العبادات نتیجة عجزھا ونتیجة رحمته الواسعة، بدرجة واحدة، بمعنى أن ھناك 

أن اإلنسان عمل بتلك الشرائط الظاھرية، ومع توجه آثار تترتب على ھذه العبادات، ومكافآت في مقابلھا، فلو 

.القلب وحضوره ومع شرائط قبول األعمال، ترتبت اآلثار كافة علیھا وأنجزت تلك المكافآت الموعودة

وأما عبادة األحرار الذين يعبدون اهللا لحبھم الحق المتعالي ولبحثھم عن .ھذا ھو حال عبادة العبید واُألجراء

وال يعبدونه من أجل  الذات المقدسة،

ولھم مقامات ومعارج .الخوف من نار جھنم أو الشوق إلى الجنة، فھذه العبادة في أول مقام األولیاء واألحرار

يجب أن يخلو .فما دامت النفس تلتفت إلى العبادة والعابد والمعبود، لم يتحقق الخلوص.أخرى ال يمكن ذكرھا

كما ورد في الحديث الشريف المنقول عن الكافي .ر الحق حتى يكون خالصًاالقلب من الغیر وال ينفذ فیه أحد غی

:قال)راوي الحديث العشرين(بسنده إلى سفیان بن عیینة 

َس ِفیِه الَقْلُب السَّلیُم الَّذي َيْلَقى َربَُّه َوَلْی:قال.»ِإّال َمْن َأتى اَهللا ِبَقْلٍب َسلیم«:َسَأْلُتُه َعْن َقْوِل اِهللا َعزَّ َوَجلَّ

.٣٤٤»َوُكلُّ َقْلٍب فیِه ِشْرٌك أْو َشكٌّ َفُھَو ساِقٌط َوِإنَّما أراَد ِبالزُّْھِد ِفي الدُّْنیا ِلَتْفَرَغ ُقٌلوُبُھْم ِلآلِخَرِة«:أَحٌد ِسواُه قال

ومن المعلوم أن القلوب التي استقبلت غیر الحق وتعّرضت لھّزات الشك والشرك سواء كان الشرك جلیًا أم 

وإن من الشرك الخفي االعتماد على األسباب والركون إلى غیر .خفیًا فھي ساقطة في محضر القدس الربوبي

.الحق

ِمْنُه َتْحِويُل الَخاَتِم َلَیْذُكَر الَحاَجَة :وقد ورد عن أبي عبد اهللا علیه السالم َأّن الّشِرَك َأْخَفى ِمْن َدِبیِب النَّْمِل َوَقاَل

وإخالص النیة ھو إخراج غیر الحق .ودخول غیر الحق المتعالي إلى القلب يعّد من الشرك الخفي.٣٤٥َوِشْبِه ھَذا

.سبحانه من مقام الذات المقدس ـ القلب ـ

.٥أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب اإلخالص، ح  ٣٤٤
لكّن .، وقد أفتى صاحب الوسائل بعدم الجواز إّال في عدد الركعات٤٠٩، ص ٦١اب ، أبواب أحكام المالبس، ب٣وسائل الشیعة، المجلد  ٣٤٥

).منه عفى اهللا عنه(سوق الرواية يشھد على الكراھیة 
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وتحصل ھذه .وكما أن للشرك مراتب، ويكون للشك مراتب أيضًا، وأن منھا الشك الجلي، ومنھا الشك الخفي

إن مطلق االعتماد على غیر الحق سبحانه وااللتفات إلى .إليمانالمراتب نتیجة ضعف الیقین ونقصان في ا

ومرتبة إخفاء الشك، .المخلوق يكون من جراء ضعف الیقین واإليمان، كما أن التزلزل في األمور نتیجة لذلك أيضًا

ات فالتوحید الحقیقي، ھو إسقاط اإلضافات والتعّین.حالة من التلون في القلب وعدم التمكین في التوحید

وإن القلب السلیم، ھو القلب .والكثرات، حتى كثرات األسماء والصفات، والتمكین فیه يكون بالخالص من الشك

إشارة إلى أن الغاية من »...وِإنَّما أراَد بالزھد«وفي ھذا الحديث الشريف القائل .الفارغ من مطلق الشرك والشك

الدنیا وتنفره عنھا، وتوجھه إلى المقصود األصلي والمطلوب  الزھد في الدنیا ھو انصراف القلب شیئًا فشیئًا عن

.الواقعي ـ الحق المتعالي ـ

ويبدو من صدر الحديث ـ المروي عن سفیان بن عیینة ـ أن المقصود من اآلخرة النھاية القصوى لدائرة الوجود، 

ور، والزھد فیھا يستلزم خلوص القلب فعلیه تكون الدنیا كل دائرة الظھ.وھي اآلخرة بالقول المطلق.ونھاية الرجوع

فكل من في قلبه غیر الحق عز وجل، ينتبه إلى غیره سبحانه ـ من دون فرق بین أن يكون .من غیر الحق تعالى

ھذا الغیر من األمور الُملكیة المادية أو األمور المعنوية ومن دون فرق بین أن تكون الصورة أخروية أو من الكماالت أو 

مخة، وملخص القول التوّجه إلى غیر الحق المتعالي ـ يعّد من عمل أھل الدنیا وال يكون زاھدًا فیھا المدارج الشا

ويكون محرومًا من اآلخرة الحقیقیة، وجّنة اللقاء التي ھي أعلى مراتب الجنة، وإن كانت لھم مراتب أخرى من 

مختلفة بالنسبة إلى األحوال الدنیوية، ولكن تلك كما أن أھل الدنیا ذو مقامات .الكماالت المعنوية والجنان الرفیعة

.المقامات بعیدة كثیرًا عن أھل اهللا

في تعريف اإلخالص :فصل

إعلم أنھم ذكروا تعاريف مختلفة لإلخالص ونحن نذكر بعضھا وھو المتداول لدى أھل السلوك والعرفان، بصورة 

.مختصرة

وھذا »اإلخالص تصفیة العمل من كّل شوب«:اري قدس سرهقال العارف الحكیم السالك خواجه عبداهللا األنص

.أعم من أن يشوب العمل برضى نفسه، أو رضى غیره من المخلوقات األخرى

:ونقل عن الشیخ البھائي أن أرباب القلوب ـ العرفاء ـ ذكروا تعاريف عديدة لإلخالص

.قريب إلى التعريف المذكوروھذا أيضًا »ھو تنزيه العمل أن يكون لغیر اهللا فیه نصیب:قیل«

أن المخلصین ھم الذين :ونقل عن صاحب غرائب البیان.»ھو أن ال يريد عامله علیه عوضًا في الدارين:وقیل«

.يعبدون اهللا، وال يرون أنفسھم وال العالم وال أھله في العبودية، وال يتجاوزون حدود العبودية في مشاھدة الربوبیة

د حظوظه بدءًا من التراب وانتھاءًا بالعرش فقد سلك الدين، وھو طريق العبودية الخالصة وعندما تتساقط من العب

وھذا ھو الدين الذي إصطفاه الحق .من رؤية الحوادث ـ غیر اهللا ـ نتیجة شھود الروح لجمال الرب المتعالي

والدين الخالص ھو نور الِقَدم، بعد  ٣٤٦)َأَال ِللَِّه الدِّيُن اْلَخاِلُص(المتعالي لنفسه، وأخلصه من غیر الحق قائًال 

فكأّن اهللا قد دعا عباده على سبیل التنبیه واإلشارة نحو .اضمحالل الحدوث في فّیاض نور عظمته ووحدانیته

:ونقل عن الشیخ المحقق محي الدين العربي أنه قال.تخلیص سّره في الغیر لدى توجھھم إلیه

َشْوِب الَغْیِريَِّة َواألنانّیة، إلنََّك ِلَفناِئَك فیُه بالكّلیة َفال ذاَت َلَك َوال ِصَفَة وال ِفْعَل وال ديَن  َأال ِلّلِه الّديُن الخاِلُص َعْن«

فما دامت العبودية والغیرية واألنانیة باقیة والعابد والمعبود والعبادة .»َوِإّال َلما َخُلَص الّديُن بالحقیقَة َفال َيُكوُن ِلّلِه

إن عبادة أرباب .دين حاضرًا، يكون ـ العمل ـ مشوبًا بالغیرية واألنانیة وھذا شرك لدى أرباب القلوبواإلخالص وال

ومع أن أفق اإلمكان قد .اإلخالص ھي رسم تجّلیات المحبوب، وال يوجد في قلوبھم سوى الحق المتعالي الواحد

لھم، وإن رسم الغیرية قد ارتفع بالكلیة  اتصل بالوجوب، وإن التدّلي الذاتي، والدنو المطلق الحقیقي قد حصل

كما أشیر .وال تكون عبادتھم بالرّوية والتفكر، بل تكون عبادتھم بالتجّلي.عنھم، فھم يقومون بكافة وظائف العبودية

.إلى ھذا المعنى في صالة لیلة معراج رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم

.٣:سورة الزمر، آية ٣٤٦
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في بیان اإلخالص بعد العمل :فصل

حّث على لزوم »اِإلْبَقاُء َعَلى الَعَمِل َحتَّى َيْخُلَص، َأَشدَّ ِمَن الَعَمِل«أن ما ورد في الحديث الشريف اعلم 

المحافظة والمواظبة على األعمال، التي تصدر من اإلنسان، حین إنجازھا وبعد تحققھا، إذ قد يأتي اإلنسان 

.ره، ولكنه بعد العمل وبواسطة ذكره لآلخرين يعاب بالرياءبالعمل من دون عیب ونقص وخاٍل من الرياء والُعجب وغی

:كما ورد في الحديث الشريف المنقول عن الكافي

:َوَما اإلْبقاُء َعَلى الَعَمِل؟ قاَل:قاَل.اإلْبقاُء َعَلى الَعَمِل أَشدُّ ِمَن الَعَمِل:َعْن أبي َجْعَفٍر علیه السَّالم أنَُّه َقاَل«

َنیًة ُثمَّ َيْذُكُرھا ِصَلٍة َوُيْنِفُق َنَفَقًة ِلّلِه َوْحَدُه ال َشريَك َلُه َفُكِتَب َلُه ِسّرًا ُثمَّ َيْذُكُرھا َفُتْمحى َفُتْكَتُب َلُه ِعالَيِصُل الرَُّجُل ِب

.٣٤٧»َفُتْكَتُب َلُه ِرياًء

بأنه عندما أتى بعمل  إن اإلنسان حتى نھاية حیاته ال يأمن أبدًا من شّر الشیطان والنفس، وعلیه أن ال يظن

وإنه إذا لم يراقب العلم ولم .لوجه اهللا، من دون مالحظة رضى المخلوق، أصبح في مأمن من شّر النفس الخبیثة

وقد يتّم اإلظھار باإليماء والتلويح، فمثًال إذا .يواظب علیه، فمن الممكن أن تجبره نفسه إلى إظھاره أمام اآلخرين

ل التي أتى بھا للناس، التجأ إلى أسالیب اللّف والدوران، فیتحّدث عن حسن جّو أراد أن يكشف عن صالة اللی

الَسَحِر أو ردائته وعن مناجاة الناس أواذانھم في السحر، وضّیع عمله من جّراء المكائد الخفّیة للنفس، وألغاه من 

.االعتبار

سه، وال يسمح لفلتان زمامھا ِمْن يده، يجب أن يكون اإلنسان مثل الطبیب الرحیم، والمرافق الرؤوف يراقب نف

وعلى أي حال نستعیذ باهللا من شّر الشیطان .ألنھا في لحظة من الغفلة تنفلت من يده وتقوده إلى الذل والھالك

.٣٤٨}ِإنَّ النَّْفَس َلَأمَّاَرٌة ِبالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َربِّي ِإنَّ َربِّي َغُفوٌر َرِحیٌم{.والنفس اإلّمارة

ال بد من معرفة أن تخلیص النیة من جمیع مراتب الشرك والرياء وغیرھا ومراقبتھا والمحافظة علیھا من األمور و

ألن النیة عبارة عن اإلرادة .الصعبة والمھمة جدًا، بل إن بعض مراتبھا ال يتیسر إال للخّلص من أولیاء اهللا تعالى

افعة نحو العمل، كما أن ھذه الغايات تتبع الملكات النفسانیة الباعثة نحو العمل، وھي تتبع الغايات األخیرة الد

فمن له حّب الجاه والرياسة، وغدا ھذا الحب ملكة نفسانیة وشاكلة .التي تشكل باطن ذات اإلنسان وشاكلته

ومحّركه روحه، كان منتھى أمله البلوغ إلى سّدة الزعامة، وكانت أفعاله الصادرة منه تابعة لتلك الغاية، وكان دافعه 

فما دام ھذا الحّب في قلبه، ال يمكن .ھو مبتغاه النفسي المذكور، وصدرت عنه أعماله للوصول إلى ذلك المطلوب

ومن صار حّب النفس واألنانیة ملكة له، وشاكلة نفسه، كانت غاية مقصده ونھاية مطلوبه .أن يصیر عمله خالصًا

له في ھذه األعمال، نفس ھذه الغاية، سواء كانت األعمال الوصول إلى ما يالئم نفسه وكان الدافع والمحرك 

بل ما دامت األنانیة، .للوصول إلى مطلوب دنیوى أو أخروي من قبیل الحور والقصور والجّنات وِنَعم ذلك العالم

من  والذاتیة موجودة، كان إقدامه أو سلوكه لتحصیل المعارف ـ الربوبیة ـ والكماالت الروحیة، لنفسه ونفسانیاته

ومن المعلوم أنھما ال يجتمعان، بل إذا أحّب اهللا كان، من أجل نفسه ولیس من أجل .حّب للنفس ال من حّب هللا

.اهللا وكانت غاية المقصود ونھاية المطلوب نفسه ونفسانیاته

ا وإن كمال األعمال ونقصھ.فاتضح أن تخلیص النیة من مطلق الشرك، عمل صعب جدًا، وال يقدر علیه كل أحد

.كما أشرنا إلیه سابقًا.تابع لكمال النیة ونقصھا، ألن النّیة ھي الصورة الفعلیة، والناحیة الملكوتیة للعمل

»َوالنِّیَُّة َأْفَضُل ِمَن الَعَمِل أال َوِإنَّ النِّیََّة ِھَي الَعَمُل«وفي الحديث الشريف تلمیح إلى ھذا الموضوع، عندما يقول 

نى مبالغة، ولكنه لیس بشيء من المبالغة، بل مبني على الحقیقة، ألن النیة ھي واحتمل بعض أن ھذا المع

.الصورة الكاملة للعمل، والفصل المحصِّل له، وصحة العمل وفساده وكماله ونقصه، مرتبطة بالنیة

ھا، وقد كما أن عمل شخص واحد إلختالف نیته قد يكون تعظیمًا للغیر، وقد يكون توھینًا له، وقد يصیر تامًا ب

يصیر ناقصًا لفقدانھا، وقد يكون من سنخ الملكوت األعلى وله صورة بھیة جمیلة، وقد يكون من سنخ الملكوت 

.السفلى وله صورة موحشة مخیفة

.١٦أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الرياء، ح  ٣٤٧
.٥٣:سورة يوسف، آية ٣٤٨



١٤٣

إن ظاھر صالة علي بن أبي طالب علیه السالم، وظاھر صالة المنافق متضاھیان في األجزاء والشرائط 

بعمله إلى اهللا، ولصالته صورة ملكوتیة أعلى، وذاك يغور في أعماق جھنم، والشكل الظاھري، ولكن ھذا يعرج 

.ولصالته صورة ملكوتیة سفلّیة

وعند تقديم أھل بیت العصمة علیھم السالم، للفقیر أقراصًا من خبز الشعیر لوجه اهللا، تنزل من عند اهللا 

ّمل الجوع لیومین أو ثالثة أيام ودفع الطعام سبحانه آيات كريمة في الثناء علیھم، ويحسب اإلنسان الجاھل أن تح

في حین أن .إلى الفقیر أمرًا مھمًا، رغم أن مثل ھذه األعمال يمكن أن تصدر من كل شخص، من دون صعوبة

إن روح العمل، القوية واللطیفة والتي تبعث من القلب .أھمیة ھذا العمل تكمن في القصد الخالص والنیة الصادقة

.ھي مصدر ھذه األھمیة القصوىالسلیم الصافي، 

إنه ال فرق بین المظھر الخارجي للنبي صّلى اهللا علیه وآله وسلم وكافة الناس، ولھذا عندما كان يدخل علیه ـ 

صّلى اهللا علیه وآله وسلم ـ شخص من خارج المدينة، وكان ـ علیه الصالة والسالم ـ جالسًا مع مجموعة من 

كم النبي؟ إن الذي يفّضل النبي صّلى اهللا علیه وآله وسلم على غیره، ھو روحه المسلمین، يسأل ـ الوافد ـ أي

وقد قالوا في العلوم العقلیة أن شیئیة الشيء بصورته .الكبیرة، القوية، اللطیفة ال جسمه المبارك وبدنه الشريف

فھو من الحد الناقص، ألّن بل إن الحّد التام ھو التعريف بالفصل فقط، أما التعريف بالجنس والفصل .ال بمادته

والمادة والجنس .اإلختالط بالغرائب واألجانب، والتعريف بالمنافي، يسيء إلى حقیقة الشيء وتعريفه وتمامیته

فإذن .تعتبران من الغرائب واألجانب بالنسبة إلى حقیقة الشيء التي ھي عبارة عن الصورة والفعلیة والفصل

.ل وناحیتھا الملكوتیة التي ھي النیةتمام حقیقة األعمال ھي صور األعما

:الشريف ـ الحديث العشرون ـ وُيستفاد من ھذا البیان أن اإلمام الصادق علیه السالم قد بّین في ھذا الحديث

صور األعمال ومواّدھا، وقال إن الجزء الصوري أفضل من الجزء المادي، وأن النیة أفضل من العمل، كما :أوًال

ضل من الجسم ولیس الزم ذلك ـ مقتضى أفعل التفضیل ـ إن العمل من دون نّیة يكون صحیحًا، نقول إن الروح أف

وإن الجسم من دون الروح يكون جسمًا، بل المعنى أن بعد تعلق النیة بالعمل، والروح بالجسم يتحقق عمل واحد، 

أحدھما من النیة والعمل، :نوجسم واحد، وأن كل واحد من الجزء الصوري الملكوتي في ھذين المزيجین الخلیطی

واآلخر من الروح والجسم، 

.٣٤٩»ِنیَُّة الُمْؤِمِن َخْیٌر ِمْن َعَمِلِه«وھذا ھو معنى الحديث المشھور .يكون أفضل من الجزء المادي الُملكي

أال وإّن «إن العمل يكون فانیًا في النیة، والُملك في الملكوت، والمظھر في الظاھر وقال علیه السالم :وثانیًا

ثم .وال يوجد شيء آخر عدا النیة، وأن جمیع األعمال فانیة في النیة، وال استقاللیة لھا»النّیة ھي العمل

وإن األعمال تابعة لشاكلة النفس، وشاكلة النفس وإن كانت )ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعَلى َشاِكَلِتِه(استشھد بقوله تعالى 

.لمخمرة فیھا، لكن النیة ھي الشاكلة الظاھرية للنفسالھیئة الباطنیة للروح، والملكات ا

ونستطیع أن نقول بأن الملكات ھي الشاكلة األولیة للنفس، والنیات ھي الشاكلة الثانوية لھا، واألعمال 

.تتبعھا، كما قال الصادق علیه السالم

ينحصر في إصالح النفس ومن ھنا يتبین بأن طريق تخلیص األعمال من جمیع مراتب الشرك والرياء وغیرھا 

.وملكاتھا، ويكون ذلك َمعینًا لكل اإلصالحات، ومصدرًا لجمیع المعارج والكماالت

فإذا أخرج اإلنسان حب الدنیا َعْبَر الترويض العلمي أو العملي من قلبه، كانت غايته المنشودة شیئًا آخر غیر 

أھل الدنیا وكسب موقع لديھم، وطھرت نیته، الدنیا، وخلصت أعماله من الشرك األعظم الذي ھو جلب أنظار 

.وتساوى عنده العمل في الجلوة أو الخلوة في السر أو العلن

وإذا أخرج اإلنسان من قلبه حب النفس بالرياضة النفسیة، فبالمقدارالذي يفرغ القلب من حب النفس، يمتأل 

في القلب، وما دام اإلنسان يعیش في  وما دام حب النفس.حبًا هللا، وتخلص أعماله من الشرك الخفي أيضًا

.٢المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، ح أصول الكافي،  ٣٤٩



١٤٤

فإن الخطوة األولى نحو .البیت المظلم للنفس، ال يكون مسافرًا إلى اهللا تعالى، بل يعّد من المخّلدين في األرض

قال ..وھذا ھو المقیاس في السفر إلى اهللا.اهللا، تتمثل في ترك حب النفس، والوطأ بقدمه على األنانیة والذاتیة

َوَمْن َيْخُرْج ِمْن َبْیِتِه ُمَھاِجًرا ِإَلى الّلِه َوَرُسوِلِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَع (ھو أحد معاني اآلية الكريمة بعض أن ھذا 

أي من يخرج من بیت نفسه ويھاجر إلى الحق في الرحلة المعنوية ثم يدركه الفناء التام كان  ٣٥٠)َأْجُرُه َعَلى اهللا

.تعالىأجره على اهللا 

ومن المعلوم أن مثل ھذا المسافر ال يستحق أجرًا ومكافأة إّال مشاھدة الذات المقدس، والوصول إلى الفناء 

:في حضرته، كما يقال على ألسنتھم بیت شعر

.ال يتطرق إلى قلوبنا أحد أبدًا إال الحبیب

.َفَقدِّم العالم إلى العدّو فإننا إقتصرنا على الحبیب

الشكر:ادي َوالعشرونالَحديث الح

بالّسند المّتصل إلى حجَّة الفرقة وإمامھم محّمد بن يعقوب الكلینّي ـ كرَّم اهللا وجھه ـ عن حمید بن زياد، عن 

َكاَن َرسوُل :الحسن بن محمد بن َسماعة، عن ُوَھْیب بن حفص، عن أبي بصیر، عن أبي جعفر علیه السالم قال

َيا َرسوَل اهللا ِلَم ُتْتِعُب َنْفَسَك َوَقْد َغَفَر اهللا َلَك َما َتَقدََّم :ْنَد َعاِئَشَة َلْیَلَتھا َفقاَلْتاهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم ِع

َوكاَن َرسوُل اهللا صلَّى اهللا علیه وآله وسلم َيقوُم :َيا َعاِئَشة أال أكوُن َعْبدًا َشكورًا؟ قال:ِمْن َذْنِبَك َوَما َتأخََّر؟ َفقاَل

.٣٥١)َما َأْنَزْلَنا َعَلْیَك اْلُقْرآَن ِلَتْشقى*طه : (راِف أصابِع ِرْجَلْیِه َفَأْنَزَل اهللا ُسْبَحاَنُه َوَتَعالىَعلى أْط

:الشرح

دََّم ِمْن ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمِبیًنا، ِلَیْغِفَر َلَك اللَُّه َما َتَق(َقْد َغَفَر اهللا َلَك إشارة إلى قوله تعالى في سورة الفتح 

.٣٥٢)َذْنِبَك َوَما َتَأخََّر

اعلم أن العلماء ـ رضوان اهللا تعالى علیھم ـ ذكروا في تفسیر ھذه اآلية المباركة وجوھًا لمنع تنافي اآلية مع 

عصمة النبي المكّرم، ونحن نستعرض بعض الوجوه التي نقلھا المرحوم العالمة المجلسي رحمة اهللا تعالى ثم 

.جملة ما ذكره أھل المعرفة كل حسب ذوقه ومسلكهنبّین بصورة م

:ألصحابنا فیه وجھان:٣٥٣قال المرحوم المجلسي

أحدھما أن المراد لیغفر لك اهللا ما تقدم من ذنب أّمتك، وما تأّخر بشفاعتك، ونسبة معاصي األمة إلى (

ما رواه المفضل بن عمر عن الصادق ويؤيده .الرسول صّلى اهللا علیه وآله وسلم لشّدة االتصال بین الرسول واألمة

واهللا ما كان له َذْنٌب َوَلِكنَّ اهللا َضِمَن َلُه َأْن َيْغِفَر ذُنوَب ِشیَعِة :َسَأَلُه َرُجٌل َعْن ھِذِه اآلية فقال:علیه السالم قال

.َعلّي َعلیِه السَّالم ما َتَقدَّم ِمْن َذْنِبھم َوَما َتأخر

ِلَیْغِفَر َلَك َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما : (بي عبد اهللا علیه السالم عن قول اهللا عز وجلقلت أل:وروى عمر بن يزيد قال

لھذا التوجیه :يقول الكاتب ٣٥٤»َما َكاَن َلُه َذْنٌب َوَال َھمَّ ِبَذْنٍب َولِكْن َحمََّلُه ُذُنوَب ِشیَعِتِه ُثمَّ َغَفَرَھا َلُه«:قال)َتَأخََّر

وھي إنه ال بد وأن نعلم كما تقّرر في محله أن .اء وجه وجیه، وال تخلو اإلشارة إلیه من فائدةعلى مسلك العرف

العین الثابت لإلنسان الكامل، مظھر اسم اهللا األعظم الذي يكون إمام أئمة األسماء وأما أعیان كافة الموجودات 

.في عالم العین والتحقق تكون موجودةفھي في ظّل عین اإلنسان الكامل في العلم وعالم األعیان، متقررة، و

إذن تكون أعیان جمیع دائرة الوجود مظھر عین اإلنسان الكامل في عالم األعیان، وتكون جمیع الموجودات 

ولھذا كل نقص يقع في عالم التحقق، وكل ذنب يبرز من المظاھر، سواء .مظاھر جماله وجالله في عالم الظھور

فإن صدق قوله .التشريعیة، ينسب إلى الظاھر حقیقة ال مجازًا لمكان الظاھر والمظھركان من الذنوب التكوينیة أو 

.١٠٠:سورة النساء، آية ٣٥٠
.٦أصول الكافي ـ المجلد األول ـ كتاب اإليمان والكفر ـ باب الشكر، ح ٣٥١
.٢ـ  ١:سورة الفتح، آية ٣٥٢
.٧٦، ص ١٧نقًال عن الطبرسي رحمة اهللا، المجلد  ٣٥٣
.٧٦، ص١٧بحار األنوار، المجلد  ٣٥٤



١٤٥

واألخبار الكثیرة .٣٥٦)ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَّه(صدق أيضًا قوله تعالى .٣٥٥)َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسیَِّئٍة َفِمْن َنْفِسَك: (تعالى

ويقول رسول اهللا  ٣٥٧)َنْحُن الّساِبُقوَن اآلِخُروَن: (لیه السالمحیث يقول اإلمام الصادق ع.تشیر إلى ھذا الموضوع

ويقول رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله  ٣٥٨)آَدُم َوَمْن ُدوَنُه َتْحَت ِلواِئي َيْوَم الِقَیاَمِة: (صّلى اهللا علیه وآله وسلم

َسبَّْحَنا َفَسبََّحِت الَمَالِئَكُة، َقدَّْسَنا : (المويقول علیه الصالة والس ٣٥٩)َأوَُّل َما َخَلَق اهللا ُروِحي أو ُنوِري: (وسلم

َلْوَالَك َلما : (ويقول علیه السالم ٣٦١)َلْوَالَنا َما ُعِرَف اهللا(ويقول اإلمام الصادق علیه السالم  ٣٦٠)َفَقدََّسِت الَمَالِئَكُة

.٣٦٣)َنْحُن َوْجُه اهللا: (ويقول علیه السالم ٣٦٢)َخَلْقُت اَألْفَالَك

َأَنا َشْجَرٌة َوَفاِطَمُة َفْرُعَھا َوَعِليُّ ِلَقاُحَھا َواْلَحَسُن «يث عن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم يقول وفي حد

فزينة شجرة الوالية الطیبة بمظھرھا، وما يرد من النقص على .٣٦٤»َواْلُحَسْیُن َثْمَرُتَھا َوُمِحبُّوُھْم ِمْن ُأمَِّتي َوَرُقھا

.ى الشجرة الطیبةمظھرھا ينعكس عل

إذن ذنوب كافة الموجودات، ذنوب الولّي المطلق، والحق المتعالي برحمته التامة ومغفرته الواسعة، قد رحم 

وبشفاعته تصل كل دائرة )ِلَیْغِفَر َلَك اهللا َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخََّر(النبي األكرم صّلى اهللا علیه وآله وسلم، قائًال 

.د إلى سعادته الكاملة، وآَخُر َمْن َيْشَفُع َأْرَحُم الرَّاِحمیَنالوجو

َوَلَسْوَف ُيْعِطیَك َربَُّك (وعلى أساس ھذا التوجیه، تندرج ھذه اآلية المباركة في عداد تلك اآلية التي تقول 

)َما َتَقدََّم ِمْن َذْنبَك(ود من قوله ويمكن أن يكون المقص.٣٦٦)َأْرجى آَيٍة ِفي اْلُقرآن(والتي قالوا أنَّھا .٣٦٥)َفَتْرَضى

بناءًا على ھذا التفسیر ذنوب األمم السابقة، ألن جمیع األمم، أمة ھذا الوجود المقدس، وأن دعوة األنبیاء 

.بأسرھم دعوة إلى الشريعة الخاتمة، ومظاھر للولي المطلق وآدم ومن دونه من أوراق شجرة الوالية

رتضى قّدس اهللا روحه أن الذنب مصدر والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعول ثانیھما ما ذكره السید الم

والمراد ما تقّدم من ذنبھم إلیك في منعھم إّياك عن مّكة وصّدھم لك عن .معًا، فیكون ھنا مضافًا إلى المفعول

.٣٦٧المسجد الحرام

اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم من  ومعنى المغفرة على ھذا التأويل اإلزالة والنسخ ألحكام أعداء رسول

المشركین أي يزيل اهللا سبحانه وتعالى ذلك عند فتح مكة ويستر علیك ذلك العار بفتح مكة وأنك ستدخل مكة 

.٣٦٨في القريب العاجل ولھذا جعل المغفرة غرضًا من الفتح ووجھًا له

َتْحَنا َلَك َفْتحًا ُمِبینًا ِلَیْغِفَر َلَك اهللا َما َتَقدََّم ِمْن إّنا َف(قال السید رحمه اهللا فإذا أراد مغفرة ذنوبه لم يكن لقوله 

َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما (فأما قوله .معنى معقوًال، ألن المغفرة للذنوب ال تعلق لھا بالفتح ولیس غرضًا فیه)َذْنِبك

.٣٦٩وبقومك فال يمتنع أن يريد به ما تقدم زمانه من فعلھم القبیح بك)َتأخََّر

والقضیة الشرطیة ال تستلزم صدق طرفیھا ).لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك: (الثالث أن معناه

.وتحققھا

الرابع أنه سمى ترك الندب ذنبًا وحسن ذلك أنه صّلى اهللا علیه وآله وسلم ممن ال يخالف األوامر إال ھذا 

.٣٧٠يسمى بالذنب منه فإذا وقع من غیره لم يسّم ذنبًاالضرب من الخالف ولعظم منزلته وقدره جاز أن 

.٧٩:اء، آيةسورة النس ٣٥٥
.٧٩:سورة النساء، آية ٣٥٦
.٤ـ ص ١١، ح٢٤بحار األنوار، المجلد  ٣٥٧
.٤٠٢ـ ص  ١، ح١٦بحار األنوار، مجلد  ٣٥٨
.٢٥ـ ص  ٤٤، ح ١٥بحار األنوار، مجلد  ٣٥٩
.٢٦٣ـ ص  ١عیون أخبار الرضا ج ٣٦٠
.٢٤٧ـ ص  ١٣، ح ٢٦بحار األنوار، مجلد  ٣٦١
.٣٨١، ص ١علم الیقین، ج ٣٦٢
.١٥٠حید الصدوق صتو ٣٦٣
.، طباعة دار المرتضى٢٤٥، ص ٥، ح ٢٨أمالي المفید، مجلس  ٣٦٤
.٥:سورة الضحى، آية ٣٦٥
.٥٠٥، ص ١٠مجمع البیان، ج ٣٦٦
.١١، ص٩مجمع البیان، ج ٣٦٧
.٧٥، ص ١٧بحار األنوار، المجلد  ٣٦٨
.٧٥، ص ١٧بحار األنوار، المجلد  ٣٦٩
.٧٤، ص ١٧بحار األنوار، المجلد  ٣٧٠
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.الخامس أن القول خرج مخرج التعظیم وحسن الخطاب كما تقول غفر اهللا لك

َحَضْرُت َمْجِلَس :َوَقْد َرَوى الصَّدوُق ِفي الُعیوِن ِبِإْسَناِدِه َعْن َعِليِّ ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن الَجْھِم قاَل:قال المجلسي

:َيا اْبَن َرُسوِل اهللا َأَلْیَس ِمْن َقْوِلَك َأنَّ اَألْنِبیاَء َمْعُصوُموَن؟ َقاَل:ِن َوِعْنَدُه الرَِّضا علیه الّسالم َفَقاَل َلُه الَمَأُموُنالَمَأُمو

َلْم َيُكْن َأَحٌد ِعْنَد :اَل الرِّضا علیه الّسالمِلَیْغِفَر َلَك اهللا َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخََّر؟ َق:َفَما َمْعَنى َقْوِل اهللا:َبَلى، َقاَل

 ُدوِن اهللا َثَالَثِماَئٍة ُمْشِرِكي َمكََّة َأْعَظَم َذْنبًا ِمْن َرُسوِل اِهللا َصّلى اُهللا َعَلْیِه َوآِلِه َوَسلَّم َألنَُّھْم َكاُنوا َيْعُبدوَن ِمْن

:یه وآله وسلم ِبالدَّْعَوِة ِإَلى َكِلَمِة اِإلْخَالِص َكُبَر ذِلَك َعَلْیِھْم َوَعُظَم َوَقاُلواَوِستِّیَن َصَنمًا، َفَلّما َجاَءُھْم صّلى اهللا عل

ٌء ى آِلَھِتُكْم ِإنَّ َھَذا َلَشْيَأَجَعَل اآلِلَھَة ِإَلًھا َواِحًدا ِإنَّ َھَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب، َوانَطَلَق اْلَمَلُأ ِمْنُھْم َأْن اْمُشوا َواْصِبُروا َعَل{

.٣٧١}ُيَراُد، َما َسِمْعَنا ِبَھَذا ِفي اْلِملَِّة اآلِخَرِة ِإْن َھَذا ِإالَّ اْخِتَالٌق

ِلَیْغِفَر َلَك *ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا ُمِبیًنا (َيا ُمَحمَُّد :َفَلمَّا َفَتَح اهللا َتَعاَلى َعَلى َنِبیِِّه صّلى اهللا علیه وآله وسلم َقاَل َلُه

ِ بَدعِاَئَك ِإَلى َتْوحِیِد اهللا ِفیَما َتَقدََّم َوَما َتَأخََّر؛ َألنَّ ُمْشِرِكي )َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخََّراهللا َما  ِعْنَد ُمْشِرِكي َأْھِلَ مََّكَة

.َعَلى ِإْنَكاِر التَّْوِحیِد َعَلْیِه ِإَذا َدَعا النَّاَس ِإَلْیِه َمكََّة َأْسَلَم َبْعُضُھْم، َوَخَرَج َبْعُضُھْم َعْن َمكََّة؛ َوَمْن َبِقَي ِمْنُھْم َلم َيْقِدْر

.٣٧٢ِللَِّه َدرَُّك َيا َأَبا الَحَسِن :َفَقاَل الَمأُموُن.َفَصاَر َذْنُبُه ِعْنَدُھْم ِفي ذِلَك َمْغُفورًا ِبُظُھوِرِه َعَلْیُھْم

اآلية المباركة وحاصله أن المقصود من قوله إن ھناك توجیھًا سادسًا للحديث تجاه تفسیر .يقول الكاتب

.ذنوبه صلوات اهللا علیه في رأي المشركین وحسب زعمھم الفاسد)َذْنِبَك(سبحانه من 

في توجیه عرفاني لآلية الشريفة :فصل

اعلم أن لآلية الشريفة تفسیرًا يتبین على أساس ذوق أھل العرفان ومسلك ذوي القلوب، وعلیه ال بد من ذكر 

فنقول إن الفتح في مشربھم عبارة عن فتح أبواب المعارف والعوارف والعلوم .فتوحات الثالثة الشائعة عندھمال

فما دام اإلنسان .والمكاشفات على اإلنسان من قبل الحق سبحانه بعد أن كانت موصدة في وجھه ومغلقة علیه

سیة، تكون أبواب المعارف والمكاشفات علیه في البیت الُمْظَلم للنفس، وأنه مشدود بالتعلقات والرغبات النف

مسدودة، وعندما يغادر ھذا البیت الُمظَلم ببركة ترويض النفس، وأنوار الھداية، واجتیاز منازل النفس، تنفتح أبواب 

ويدعى ھذا الفتح .قلبه علیھا ـ العلوم والمكاشفات ـ وتلقى المعارف في قلبه، ويصبح من ذوي مقام القلب

تشیر إلى ھذا )َنْصٌر ِمَن اهللا َوَفْتٌح َقِريٌب(ويقال بأن اآلية المباركة .، ألنه أول الفتوحات وأقربھا»ريببالفتح الق«

ومن الواضح أن ھذا الفتح وكاّفة الفتوحات تتم بعون اهللا وامداده ونور الھداية وجاذيبة الذات المقدس .الفتح

.سبحانه عّز وجّل

القلب، وتكون النقوش والتعّینات مستحوذة علیه، كانت أبواب األسماء والصفات وما دام السالك يكون في عالم 

مغلقة ومسدودة علیه فإذا تالشت تلك الرسوم من عالم القلب، بواسطة تجّلیات األسماء والصفات، وأفنت تلك 

والصفات، وارتفعت وانفتحت علیه باب األسماء »الفتح المبین«التجلیات، صفات القلب وتعّیناته وكماالته، تحقق 

ويقال بإن قوله .النقوش المتقدمة النفسیة، والمتأخرة القلبیة، وُغفرت ذنوبه في ظّل غفارية األسماء وسّتاريتھا

ناه إنا فتحنا تلويح إلى ھذا الفتح ومع)إّنا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا ُمِبینًا ِلَیْغِفَر َلَك اهللا َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخََّر(تعالى 

علیك عالم األسماء والصفات فتحًا مبینًا، حتى نغفر لك في ظل غفارية األسماء اإللھیة، الذنوب المتقدمة 

.ويكون ھذا فتحًا لباب الوالية.النفسیة، والقلبیة المتأخرة

.لقة في وجھهوما دام السالك في حجاب كثرات األسماء، وتعّینات الصفات، تكون أبواب التجلیات الذاتیة مغ

وحینما تتم التجلیات الذاتیة األحدية علیه، وُتباد النقوش الخلقیة واألمرية بأسرھا من قلبه، ويغرق العبد في عین 

وُغفران الذنب المطلق واستتر بواسطة التجلي األحدي على الذنب الذاتي الذي »الفتح المطلق«الجمع يكون 

إشارة ).ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح(ويقال بأن قوله تعالى »ٌب َال ُيَقاُس ِبِه َذْنُبُوُجوِدَك َذْن«يكون مصدرًا لكل الذنوب 

.إلى ھذا الفتح

.٧ـ  ٥:ورة ص، آياتس ٣٧١
.عیون أخبار الرضا ٣٧٢



١٤٧

تنفتح أبواب »الفتح المبین«ومع .فمع الفتح القريب تنفتح أبواب المعارف القلبیة، وتغفر الذنوب النفسیة

الفتح «ومع .الذنوب المتقدمة النفسیة، والذنوب المتأخرة القلبیة وتغفر البقايا من.الوالية، والتجلیات اإللھیة

.تتكشف التجلیات الذاتیة األحدية، ويغفر الذنب الذاتي المطلق»المطلق

»الفتح المطلق«وأما .يتیسران لألنبیاء واألولیاء والعرفاء»الفتح المبین«و»الفتح القريب«وال بد من معرفة أن 

خاصة بالمرتبة الختمیة ـ خاتم النبیین ـ وإذا حصل ذلك لشخص، فإنما ھو بالتبع وبسبب فھو من المقامات ال

.شفاعة النبي األكرم صلى اهللا علیه وآله وسلم

كان .وُعلم من البیان السابق أن للذنب مراتب يعّد بعضھا من حسنات األبرار وبعضھا من سیئات المخلصین

َلُیَراُن ـ أو َلُیَغاُن ـ َعَلى َقْلِبي، َوِإنِّي َألْسَتْغِفُر اهللا ِفي ُكلِّ َيْوٍم َسْبِعیَن : (يقولرسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم 

أن رسول اهللا (وفي الحديث .وھذا الرَّين ـ الغبرة ـ ھو االلتفاف إلى عالم الكثرة ولكنه سرعان ما يزول ٣٧٣)َمرًَّة

.٣٧٤)ن خّف حتى يستغفر اهللا خمساوعشرين مرةصّلى اهللا علیه وآله وسلم ال يقوم من مجلس وإ

فیظھر من ھذه األحاديث بأن االستغفار ال يختص فقط بالذنوب التي تتنافى مع العصمة، وأن المغفرة والذنب 

وال تتنافى ھذه اآلية الشريفة .في اآلية ال تكونا من المغفرة والذنب المصطلح علیھما عرفًا لدى عامة من الناس

ألن من لوازم السلوك الروحاني واجتیاز المدارج والوصول إلى أوج .المعنوية من العصمة بل تؤكدھا مع المقامات

ألن كل موجود في ھذا العالم نتاج ھذه النشأة الُملكیة والمادة الجسمیة، .الكمال اإلنساني، ھو غفران الذنوب

.وفرة بعضھا بالفعل وبعضھا بالقوةوله كافة الشؤونات الُملكیة الحیوانیة والبشرية واإلنسانیة المت

فإذا أراد السفر من ھذا العالم إلى عالم آخر، ومنه إلى مقام القرب المطلق، ال بد من اجتیاز ھذه المدارج، 

والعبور من المنازل الواقعة في الطريق، وعندما يصل إلى مرتبة، تغفر له ذنوب المرتبة السابقة وھكذا حتى تغفر 

ظل التجلیات الذاتیة األحدية، ويستتر الذنب الوجودي الذي ھو منشأ كافة الذنوب في ظل  له جمیع الذنوب في

ولھذا عندما .ويحدث في ھذا المقام الموت والفناء التام.وھذه ھي غاية عروج كمال الموجود.الكبرياء األحدي

إن ھذه السورة تنبأ : صّلى اهللا علیه وآله وسلم قالعلى رسول اهللا)ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح(نزلت اآلية الشريفة 

.واهللا العالم.٣٧٥بموتي

في حقیقة الشكر :فصل

وتظھر آثار ھذا التقدير في القلب في صورة، وعلى اللسان في .اعلم أن الشكر عبارة عن تقدير نعمة المنعم

.صورة أخرى، وفي األفعال واألعمال بصورة ثالثة

وأّما آثاره على اللسان، فالثناء .فھي من قبیل الخضوع والخشوع والمحبة والخشیة وأمثالھا أما آثاره القلبیة

.والمدح والحمد، وأّما آثاره في األعضاء فالطاعة واستعمال الجوارح في رضا المنعم وأمثاله

الكفر وھو  قیل وھو مقلوب عن الشكر أي الكشف ويضاده.الشكر تصور النعمة وإظھارھا(عن الراغب  ٣٧٦ونقل

أي ممتلئة، :وقیل أصله من َعْیٌن َشْكري.نسیان النعمة وسترھا، وداّبة شكور ُمظھر بسمنه إسداد صاحبه إلیه

وشكر .شكر بالقلب وھو تصور النعمة:والشكر ثالث أضرب.فالشكر على ھذا ھو االمتالء من ذكر المنعم علیه

.انتھى)ر بسائر الجوارح وھو مكافأة النعمة بقدر استحقاقھاوشك.باللسان وھو اللسان وھو الثناء على المنعم

).الشكر اسم المعرفة والنعمة، ألنھا طريق لمعرفة المنعم(وقال العارف المحقق الخواجة األنصاري 

إن تصور النعمة من المنعم، ومعرفة أن ھذه النعمة منه، ھو الشكر بعینه كما روي عن (وقال الشارح المحقق 

يا رب كیف أشكرك مع أن الشكر نعمة أخرى، وتستدعي شكرًا آخر؟ فأوحى :وود علیه الّسالم أنه قالالنبي دا

).يا داوود عندما عرفت بأن كل نعمة نازلة علیك تكون مني، فقد شكرتني:اهللا تعالى علیه

".َماءة مرة "من كتاب أربعین الشیخ البھائي  ٢٢وفي الحديث .٤١صحیح مسلم، كتاب الذكر، ص ٣٧٣
.٣٢٢سفینة البحار، المجلد الثاني، ص  ٣٧٤
.٦٨٩تفسیر نور الثقلین ـ المجلد الخامس ص ٣٧٥
.٢٢، ص٧١بحار األنوار، المجلد  ٣٧٦



١٤٨

يكون نفس إن ما ذكره المحققون في الشكر مبني على المجاز والمسامحة، ألن الشكر ال :يقول الكاتب

المعرفة بالقلب، واالظھار باللسان، والعمل باألعضاء والجوارح، بل ھو حالة نفسیة ناجمة عن معرفة المنعم 

كما ذكر .والنعمة وأن ھذه النعمة من المنعم، وُتنتج من ھذه الحال األعمال القلبیة القالبیة ـ العمل بالجوارح ـ

.عنى، رغم أن كالمھم أيضًا ال يخلو من المسامحةللشكر بعض المحققین معنًى يقترب من ھذا الم

الطوسيُّ قدِّس سرُّه الشكر أشرف األعمال وأفضلھا واعلم أنَّ الشكر مقابلة النعمة بالقول  ٣٧٧وقال المحّقق

:والفعل والنّیة وله أركان ثالثة

تمُّ تلك المعرفة إّال بأن يعرف أنَّ األوَّل معرفة المنعم وصفاته الالئقة به، ومعرفة النعمة من حیث إّنھا نعمة ال ت

النعم كّلھا جلّیھا وخفّیھا من اهللا سبحانه وتعالى وأّنه المنعم الحقیقيُّ وأنَّ الخلق كّلھم منقادون لحكمه 

.مسّخرون ألمره

الثاني الحال التي ھي ثمرة تلك المعرفة، وھي الخضوع والتواضع والسرور بالنعم، من حیث إّنھا ھدية داّلة 

.لى عناية المنعم بك، وعالمة ذلك أن ال تفرح من الدُّنیا إّال بما يوجب القرب منهع

الثالث العمل اّلذي ھو ثمرة تلك الحال فإنَّ تلك الحال إذا حصلت في القلب حصل فیه نشاط للعمل الموجب 

.للقرب منه، وھذا العمل يتعّلق بالقلب واللسان والجوارح

ى تعظیمه وتحمیده وتمجیده، والتفّكر في صنائعه وأفعاله وآثار لطفه، والعزم على أّما عمل القلب فالقصد إل

إيصال الخیر واإلحسان إلى كاّفة خلقه، وأّما عمل الّلسان فإظھار ذلك المقصود بالتحمید والتمجید والتسبیح 

مال نعمة الظاھرة والباطنة وأّما عمل الجوارح فاستع.والتھلیل، واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر إلى غیر ذلك

في طاعته وعبادته، والتوّقي من االستعانة بھا في معصیته ومخالفته كاستعمال العین في قراءة مصنوعاته، 

.انتھى كالمه.وتالوة كتابه، وتذّكر العلوم المأثورة عن األنبیاء واألوصیاء علیھم الّسالم وكذا سائر الجوارح

في كیفیة الشكر :فصل

ن الشكر نعم الحق المتعالي سبحانه الظاھرية والباطنیة، من المسئولیات الالزمة للعبودية، حیث يجب اعلم أ

على كل شخص حسب قدرته المتیسرة أن يشكر ربه، رغم أن أحدًا من المخلوقین ال يستطیع أن يؤدي حق 

كما أن غاية .حانهويكون منتھى الشكر في معرفة اإلنسان عجزه عن النھوض بحق شكره سب.شكره تعالى

ومن ھذا المنطلق اعترف الرسول .العبودية تكون في معرفة اإلنسان عجزه عن القیام بحق العبودية له تعالى

األكرم صّلى اهللا علیه وآله وسلم بالعجز، مع أن شخصًا لم يشكر ربه ولم يعبده، بمثل شكر ذلك الوجود المقدس 

التعرف الكامل على المنعم وإحسانه، والتعرف الناقص على المنعم وعبوديته، ألن كمال الشكر ونقصه يتبعان 

.ألّن أحدًا لم يعرفه حق معرفته.ولھذا لم يستطع أحد من النھوض بحق شكره.وجمیلة

إنما العبد يكون شكورًا، إذا علم ارتباط الخلق بالحق، وعلم انبساط رحمة الحق من أول ظھوره إلى ختامه، 

ومثل ھذه المعرفة ال تحصل إّال .عضھا مع بعض وعلم بداية الوجود ونھايته على ما ھو علیهوعلم ارتباط النعم ب

للُخّلص من أولیاء اهللا الذين كان أشرفھم وأفضلھم، الذات المقدس خاتم األنبیاء صّلى اهللا علیه آله 

بل ما دامت .عظمھاوسلم، وأّن كافة الناس محجوبون عن بعض مراتب ھذه المعرفة بل عن أكثر مراتبھا وأ

وال تزال غبرة )َال ُمَؤثَِّر ِفي الُوُجوِد إالَّ اهللا(حقیقة سريان ألوھیة الحق لم تنتقش في قلب العبد بعد ولم يؤمن بأنه 

إن الذي يلتفت إلى .الشرك والشك عالقة في قلبه، ال يستطیع أن يؤدي شكر الحق المتعالي كما يجب أن يكون

لموجودات بصورة مستقلة، وال ُيرجع النَعُم إلى ولي النعم ومصدرھا، يكون كافرًا بنعم الحق األسباب، ويرى تأثیر ا

إنه قد ينسب األعمال إلى نفسه، بل يجعل .إنه قد نحت أصنامًا وجعل لكل واحد منھا دورًا مؤثرًا.المتعالي

الناس بأن النعم من األرباب  وقد يرى.وقد يتحدث عن فّعالیة طبائع عالم الكون.شخصه متصرفًا في األمور

.٣٧٨)ُغلَّْت َأْيِديِھْم َوُلِعُنوا ِبَما َقاُلوا(الظاھريین الصوريین، ويجّردون الحق من التصرف، ويقولون بأن يد اهللا مغلولة 

بل إن العالم .في حین أن يد الحق مبسوطة وأن كل دائرة الوجود منه في الواقع والحقیقة، وال مجال لآلخرين فیھا

.٢٢، ص ٧١نوار، المجلد بحار األ ٣٧٧
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١٤٩

أسره مظھر قدرته ونعمته، وأن رحمته وسعت كل شيء وأن جمیع النعم منه، ولیست ألحد نعمة حتى ُيعدَّ ب

بل إن وجود العالم منه، وغیره ال وجود له حتى يصدر عنه شيء، ولكن العیون عمیاء، واآلذان صّماء والقلوب .منعمًا

:نصف بیت شعر.محجوبة

.»ة كي ترى السبب الحقیقيأبحث عن عیٍن تثقب األسباب الظاھري«

إلى متى وإلى أي مستوى تكفر قلوبنا المیتة بنعم الحق سبحانه، وتتعلق بھذا العالم وظروفه وأشخاصه؟ إن 

.ھذه التعلقات والتوجھات، كفران لنعم ذاته المقدس وإسدال ستار على رحمته

يقول الحق المتعالي جل جالله ومن ھنا يعلم أن النھوض بحق شكره ال يكون في مستطاع أي شخص، كما 

ولھذا فإّن القلیل من العباد .فإن القلیل من العباد يعرفون كما ينبغي نعم الحق.٣٧٩)َوَقِلیٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر(

.يؤدون الشكر للحق جل جالله كما يستحق

وأيضًا أن مراتب الشكر .موال بد من معرفة أنه كما تختلف مستويات معرفة العباد، كذلك تختلف مراتب شكرھ

فإذا كانت النعم من قبیل النعم الظاھرية كانت له .مختلفة، ألن الشكر ھو الثناء على النعم التي وھبھا المنعم

مرتبة من الشكر، وإذا كانت من نوع العلوم والمعارف كان شكرھا من نوع آخر، وإن كانت من تجّلیات األسماء، كان 

وحیث أن جمیع مراتب النعم متوفرة .ل التجلیات الذاتیة األحدية كان ھناك شكر آخرلھا شكر وإن كانت من قبی

لقلیل من العباد، كان النھوض بأداء الشكر على جمیع المستويات لقلیل من العباد، وھم الُخّلص من األولیاء 

الباطنة، ولھذا يكون الجامعین لجمیع الحضرات، والذين ھم برزخ البرازخ، والحافظین لكل المراتب الظاھرة و

.شكرھم مع جمیع األلسنة الظاھرة والباطنة والّسّرية

فیعّد ھذا من إساءة .والشكر وإن قالوا إنه من المقامات العاّمة ـ ألنه مقرون بدعوى مكافأة المنعم على أنعامه

للحضرات، والحافظ لمقامي األدب للمنعم ـ ولكّن ھذه المقارنة تكون لغیر األولیاء خصوصًا الكامل منھم، الجامع 

َوالدََّرَجُة «:ولھذا قال الشیخ العارف الخواجة األنصاري، رغم قوله بأن الشكر من المقامات العامة.الكثرة والوحدة

َة، َوِإَذا َشِھَدُه ُحبا اْسَتْحَلى ِمْنُه الَثاِلَثُة َأْن ال َيْشَھَد اْلَعْبُد ِإالَّ اْلُمْنِعَم َفِإَذا َشِھَد اْلُمْنِعَم ُعبوديًة اْسَتْعَظَم ِمْنُه النِّْعَم

.»الشِّدَّة، َوِإَذا َشِھَدُه َتْفريدًا َلْم َيْشَھْد ِمْنُه نعمة َوَال ِشدًَّة

:إن الدرجة الثالثة من الشكر ھو مشاھدة العبد لجمال المنعم والتأمل فیه وله مقامات ثالثة:توضیحه

العبد الذلیل لمواله، ويغفل عن نفسه ويستغرق في آداب الحضور، وال  ن يشاھد جمال المنعم مشاھدة:األول

فإذا أنعم علیه في اللحظات التي فیھا يحتقر نفسه، بنعمة استعظمھا، ويجد نفسه غیر .يرى لنفسه اعتبارا

.مؤھل لتلك النعمة

وكل ما يرى منه  أن يشاھده مشاھدة الصديق لصديقه، وفي ھذه الحال يستغرق في جمال محبوبه،:الثاني

.يكون محبوبًا لديه ومستمتعًا منه، حتى إذا كان شاقًا ومجھدًا

يشاھده مشاھدة التفريد ومن دون تعّینات األسماء، بل يشاھد نفس الذات، فیغفل عن نفسه وعن :الثالث

.غیره، وال يكون مشھودًا له إال ذات الحق من دون أن يرى نعمًة أو يشاھد شّدة

ئل المقامات في كل من مقامات الساكین ھي من السبل العامة، وفي نھاية المقامات يتخّصص فعلم أن أوا

.األمر للُخّلص بل للكملین

في فضیلة الشكر على ضوء األخبار المأثورة :تكملة

.ونختم ھذا المقام بذكر بعض أحاديث الشكر

الطَّاِعُم :قال َرسوُل اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم:م قاَلِبِإْسَناِدِه َعْن َأِبي َعْبِداهللا علیه الّسال:في الكافي

َواْلُمْعطى .َواْلُمعاَفى الّشاِكُر َلُه ِمَن اَألْجِر َكَأْجِر الُمْبَتلي الصَّاِبِر.الّشاِكُر َلُه ِمَن اَألْجِر َكَأْجِر الّصاِئِم اْلُمْحَتِسِب

.٣٨٠وِم اْلَقاِنِع الّشاِكُر َلُه ِمَن اَألْجِر َكَأْجِر اْلَمْحُر

.١٣:سورة سبأ، آية ٣٧٩
.١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الشكر، ح  ٣٨٠



١٥٠

الدَُّعاُء :َثالٌث َال َيُضرُّ َمَعُھنَّ َشْيٌء«:َسِمْعُت َأَبا َعْبِداهللا علیه الّسالم َيقوُل:َوِبِإْسَناِدِه َعْن ُعَبیداهللا بن اْلَوِلیِد قاَل

.٣٨١»ِعْنَد الَكْرِب، َواالْسِتْغَفاُر َعَلى الذُُّنوِب، َوالشُّْكُر ِعْنَد النِّْعَمِة

إنَّ الرَُّجَل ِمْنُكْم َلَیْشَرُب الشَّْرَبَة ِمَن الَماِء َفیوِجُب «:قال أبو َعْبِداهللا علیه الّسالم:َوِبِإْسَناِدِه َعْن َأِبي َبصیٍر َقاَل

َفُیَنحِّیِه َوُھَو َيْشَتِھیِه َفَیْحَمُد اهللا ُثمَّ إنَُّه َلَیْأُخُذ اإلَناَء َفَیَضُعُه َعَلى ِفیِه َفُیَسمِّى ُثمَّ َيْشَرُب :ثم قاَل.اهللا َلُه ِبَھا الَجنََّة

.٣٨٢» وَجلَّ ِبَھا َلُه الَجنََّةَيعوُد َفَیْشَرُب ُثمَّ ُيَنحِّیِه َفَیْحَمُد اهللا ُثمَّ َيعوُد َفَیْشَرُب ُثمَّ ُيَنحِّیِه َفَیْحَمُد اهللا َفیوِجُب اهللا َعزََّ

كما في كتاب .فقد شكر اهللا)الحمد هللا(ت الكثیرة أن من قال كما ورد في الروايا.وحمد اهللا يساوي الشكر

:الكافي الشريف بسنده إلى عمر بن يزيد

.٣٨٣»ُشْكُر ُكلِّ ِنْعَمٍة َوِإْن َعُظَمْت َأْن َتْحَمَد اهللا َعزَّ َوَجلَّ َعَلْیھا:َسِمْعُت َأَبا َعْبِداهللا علیه الّسالم َيقوُل«:َقاَل

الَحْمُد :ُشْكُر النِّْعَمِة اْجِتَناُب الَمَحاِرِم، َوَتَماُم الشُّْكِر َقْوُل الرَُّجِل«:َأِبي َعْبِداهللا علیه الّسالم قاَل َوِبِإْسَناِدِه َعْن

.٣٨٤»ِهللا َربِّ الَعاَلِمیَن

ْ ِبن ُعْثَماَن َقاَل َلِئْن :ِجِد َوَقْد ضاَعْت َدابَُّتُه َفَقاَلَخَرَج أُبو َعْبِداهللا علیه الّسالم ِمَن اْلَمْس«:َوِبِإْسَناِدِه َعْن َحَماِد

ُجِعْلُت ِفَداَك :َفقاَل َلُه َقاِئٌل.الَحْمُد ِهللا:َفَما َلِبَث َأْن ُأِتَي ِبَھا، َفَقاَل:قاَل.َردََّھا اهللا َعَلىَّ َألْشُكَرنَّ اهللا َحقَّ ُشْكِرِه

.٣٨٥»الَحْمُد ِهللا:َأَلْم َتْسَمْعِني ُقْلُت:َقاَل َأُبو َعْبِداهللا علیه الّسالمَألْشُكَرنَّ اهللا َحقَّ ُشْكِرِه؟ َف:َأَلْیَس ُقْلُت

.ويفھم من ھذا الحديث، أن حمد اهللا سبحانه وتعالى من أفضل مصاديق الشكر باللسان

وفي كتاب ).ُكْمَلِئْن َشَكرُتْم َألِزيّدن(إن من آثار الشكر، زيادة النعمة ووفورھا، كما صّرح بذلك الكتاب الكريم 

:الكافي الشريف عن اإلمام الصادق علیه الّسالم

.٣٨٦»)َلِئْن َشَكْرُتْم َألِزيّدنُكْم: (َمْن ُأْعِطَي الشُّْكَر ُأْعِطَي الزَِّياَدَة، َيُقوُل اهللا َعزَّ وجلَّ«:قال

:تتمیم

و في محو السیئات، وتصورت بأن إعلم أن عائشة قد َحِسبت بأن سّر العبادات، ينحصر في الخوف من العذاب أ

:عبادة النبي األكرم صّلى اهللا علیه وآله وسلم، مثل عبادة كافة الناس، ولھذا بادرت إلى االعتراض علیه قائلة

لماذا تجھد نفسك؟ وقد نشأ ھذا الظن من جراء جھلھا لمقام العبادة والعبودية ولمقام النبوة والرسالة، حیث لم 

د واُألجراء بعیدة عن ساحة قدسه، وان عظمة الرب، وشكر نعمه الالمتناھیة قد سلبت تعرف بأن عبادة العبی

الراحة والقرار من حضرته ـ صلوات اهللا علیه ـ، بل إن عبادة األولیاء الُخلَّص، انتقاش للتجلیات الالمتناھیة للمحبوب، 

.كما أشیر إلیه في الصالة المعراجیة

نھم ينصھرون في الجمال والجالل، ويفنون في الصفات والذات، ال يغفلون عن إن األولیاء علیھم السالم رغم أ

وإن حركات أبدانھم تتبع حركاتھم العشقیة الروحانیة، وھي تتبع كیفیة علیه ظھور .كل مرحلة من مراحل العبودية

اب مقنع، حیث جمال المحبوب، ولكن ال يمكن التحدث مع عائشة بجواب مفحم، بل علیه الصالة والسالم على جو

بّین مرتبة من المراتب النازلة للعبادة حتى تعرف ھذا المقدار بأن عبادات حضرته لیست لھذه األمور الدنیة 

.والحمد هللا.الحقیرة

وبیان كیفیة دعوة رسول اهللا الناس ألى اهللا»طه«في تفسیر كلمة :فصل

كاَن «:َعْن َأِبي َجْعَفٍر علیه الّسالم َوَأِبي َعْبِداهللا علیه الّسالم قاال َروى َعِليُّ بُن إبراھیَم ِفي َتْفِسیِرِه ِبِإْسَناِدِه

َيا ُمَحمَُّد ـ :ـ ِبُلَغِة َطيٍّ»طه«:، َفَأْنَزَل اهللا َتَباَرَك َوَتَعاَلى٣٨٧»َرُسوُل اهللا إذا َصّلى قاَم َعَلى أصابِع ِرْجَلْیِه َحتَّى َتَورََّمْت

.٣٨٨ـ َما َأْنَزْلَنا ـ اآلية 

.٧أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الشكر، ح  ٣٨١
.١٦ر، باب الشكر، ح أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكف ٣٨٢
.١١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الشكر، ح  ٣٨٣
.١٠أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الشكر، ح  ٣٨٤
.١٨أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الشكر، ح  ٣٨٥
.٨، كتاب اإليمان والكفر، باب الشكر، ح أصول الكافي، المجلد الثاني ٣٨٦
وقیامه على رجل واحدة كما في بعض روايات أخرى لعله من .إن قیامه صلى اهللا علیه وآله وسلم على أصابع رجلیه كما في األحاديث ٣٨٧

).منه عفى عنه(واهللا العالم.األحكام الخاصة به صّلى اهللا علیه وآله وسلم أو كان مشتركًا بینه وبین غیره ولكنه نسخ



١٥١

 قاَل َوَعِن الصَّدوِق ِفي َمَعاِني األْخَباِر ِبِإْسَناِدِه َعْن ُسْفَیاَن الثَّوريِّ َعِن الصَّاِدِق علیه الّسالم في َحديٍث طَويٍل

.»ِهَيا َطاِلَب الَحقِّ الھادي إَلْی:َفاْسٌم ِمْن َأْسَماِء النَِّبيِّ صّلى اهللا علیه وآله وسلم َوَمْعَناُه»طه«َوَأّما «:فیه

إشارة إلى طھارة قلب )ط(ونقل عن بعض العامة أن .بمعنى أيھا الرجل)طه(روي عن ابن عباس وآخرين أن 

ھوان )الھاء(طرب أھل الجنة و)ط(وقیل إن .تلويح إلى أن قلبه اھتدى إلى اهللا)الھاء(الرسول األكرم من غیر اهللا و

.ن أنه قرأ طه بفتح الطاء وسكون الھاءُروي عن الحس(وقال الطبرسي رحمة اهللا .أھل جھنم

).انتھى.فإن صح ذلك فأصله َطأ، فأبدل من الھمزة ھاء ومعناه َطِإ األرض بقدمیك جمیعًا

وما يوافق االعتبار .ومجمل الكالم أنه يوجد اختالف شديد في الحروف المقطعة الواقعة في أوائل بعض السور

وما ذكره .ستعمل بین المحب والحبیب وال يستطیع أحد أن يعرف شیئًا عنھاأكثر من غیره ھو أنھا إشارات ورموز ت

وفي حديث .بعض المفسرين حول تلك الحروف حسب تخريصھم وحدسھم فھو حدس موھون ال مستند له غالبًا

ان، وقد وال يستبعد أن تكون أمورًا فوق القدرة االستیعابیة لإلنس.أبي سفیان الثوري أيضًا إشارة إلى أنھا رموز

.خص اهللا سبحانه فھمھا بالمخاطبین المخصوصین من أولیائه

الشقاء والشقاوة ـ بالفتح ـ نقیض (قال الجوھري .والشقاء والشقاوة ضد السعادة، ومعناھا النصب والتعاسة

).السعادة

قاَل أمیُر :ِه علیھم الّسالم قاَلَرَوى الطَّبرِسيُّ ِفي االْحِتَجاِج َعْن ُموسى ْبِن َجْعَفٍر علیه الّسالم َعْن آباِئ

َوَلَقْد َقاَم َرسوُل اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم َعْشَر ِسِنیَن َعَلى َأْطَراِف َأَصاِبِعِه َحّتى «:الُمؤِمنیَن علیه الّسالم

َما َأْنَزْلَنا َعَلْیَك الُقْرآَن *طه : (َفَقاَل اهللا َعزَّ َوَجلََّتَورََّمْت َقَدَماُه َواْصَفرَّ َوْجُھُه، َيُقوُم اللَّْیل َأْجَمَع َحّتى ُعوِتَب ِفي ذِلَك، 

.٣٨٩»َبْل ِلَتْسَعَد ِبِه)ِلَتْشَقى

أن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم كان يرفع إحدى رجلیه في (وروى عن اإلمام الصادق علیه الّسالم 

وقال بعض المفسرين ھو جواب للمشركین ).ة المباركةالعبادة، كي يزيد تعبه وجھده، فأنزل اهللا علیه ھذه اآلي

).َما َأْنَزْلَنا َعَلْیَك اْلُقْرآَن ِلَتْشَقى(حین قالوا إنه شقي فقال سبحانه يا رجل 

إن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم عندما دعا الناس إلى :وقال شیخنا العارف الكامل الشاه آبادي

مطلوب والدخول في دين اهللا حسب المستوى المرغوب فیه، أبدى احتماًال في نفسه رسالته ولم يجد اإلصغاء ال

وھو النقص في دعوته ـ الداعي ـ فانصرف إلى ترويض نفسه طیلة عشرة أعوام حتى ورمت قدماه، فنزلت ھذه 

فیك، بل النقیصة  اآلية المباركة مخاطبة إياه ما أنزلنا علیك القرآن لتشقى، إنك طاھر وھاٍد، وال يوجد عیب ونقص

.٣٩٠)ِإنََّك َال َتْھِدي َمْن َأْحَبْبَت(في الناس 

وعلى أي حال يستفاد من ھذه اآلية المباركة، أن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم كان في ترويض وتعب 

.تعبويستفاد من مجموع أحاديث المفسرين ھذا المعنى أيضًا، رغم اختالفھم في كیفیة الترويض وال.وجھد

ويجب أن تكون ھذه اآلية المباركة، قدوة للناس جمیعا وخاصة للعلماء الذين يريدون القیام بالدعوة إلى اهللا 

تعالى، حیث أن رسول اهللا مع طھارة قلبه وكماله التجأ إلى الترويض وأتعب نفسه حتى نزلت اآلية الشريفة من 

كر البتة في َمعادنا ومآلنا وكأننا نحمل صك الخالص والبراءة الحق المتعالي ونحن رغم ثقل الخطايا والذنوب، لم نف

وھذا ال يكون إال نتیجة أن حب الدنیا قد أصمَّ آذاننا فال نسمع كلمات األولیاء .من جھنم واألمان من العذاب

.واألنبیاء

اإلنسان وكراھته للموت:الَحديث الَثاني َوالعشرون

ِم َوِثَقِتِه محمَّد بِن َيْعقوَب الُكَلْینيِّ، عن محمَِّد بِن يحیى، عن أحَمد بن محمٍَّد، ِبالّسند المّتصِل إلى ركِن اِإلسال

عن بعِض أصحاِبِه، عِن الحسِن بِن عليِّ بِن أبي عثماَن، عن واصٍل، َعن عبِداهللا بن سنان، عن أبي عبِداهللا علیه 

َألنَُّكْم َعمَّْرُتُم الدُّْنیا وَأْخَرْبُتم اآلِخَرَة، :ما َلنا َنكَرُه الَمْوَت؟ َفقاَل يا أبا َذرٍّ:جاء َرُجٌل إلى أبي َذرٍّ َفقاَل«:الّسالم قال

.٥٨تفسیر علي بن إبراھیم، المجلد الثاني، ص  ٣٨٨
.٣٢٦احتجاج الطبرسي، المجلد األول، ص  ٣٨٩
.٥٦:سورة القصص، آية ٣٩٠
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أمَّا الُمْحِسُن ِمْنُكْم :َفَكْیَف َترى ُقُدوَمنا َعَلى اهللا؟ َفقاَل:َفَتْكِرُھوَن َأْن ُتْنَقُلوا ِمن ِعْمراٍن إلى َخراٍب، َفَقاَل َلُه

:َفَكْیَف َترى حاَلنا ِعْنَد اهللا؟ قاَل:قاَل.َلى أْھِلِه، َوَأمَّا الُمِسيُء ِمْنُكْم َفَكاآلِبِق ُيَردُّ َعَلى َمْوَالُهَفَكالَغاِئِب َيْقُدُم َع

َفَأْيَن :الرَُّجُل َفقاَل:قال).وإنَّ الُفّجاَر َلِفي َجِحیٍم.ِإنَّ األْبَراَر َلِفي َنعیم: (ِإْعَرضوا َأْعَماَلُكْم َعَلى الِكَتاب، إنَّ اهللا َيقوُل

َوَكَتَب َرُجٌل إلى أبي َذرٍّ ـ َرِضَي «:َقاَل أبو َعْبداهللا علیه الّسالم.»َرْحَمة اهللا َقِريٌب ِمَن الُمْحِسنیَن:َرْحَمُة اهللا؟ قاَل

َكِثیٌر َولِكْن إْن َقَدْرَت أْن َال ُتسيء إلى َمْن  إنَّ الِعْلَم:َفَكَتَب إَلْیِه.أْطِرْفِني ِبَشْيٍء ِمَن الِعْلِم:َيا َأَبا َذرٍّ:اهللا َعْنُه ـ 

َنَعْم، َنْفُسَك َأَحبُّ األْنُفِس إَلْیَك َفِإَذا :َوَھْل َرَأْيَت َأَحدًا ُيسيُء إلى َمْن ُيِحبُُّه؟ َفقاَل َلُه:َفقاَل َلُه الرَُّجُل.ُتِحبُُّه َفاْفَعْل

.٣٩١»َأْنَت َعَصْیَت اهللا فقد َأَسَأت إَلْیَھا

:الشرح

وما .إن الناس يختلفون كثیرًا في كراھیة الموت والخوف منه، كما أنھم يختلفون في مناشئ ھذه الكراھیة

ونحن نذكر إجماًال .ذكره أبو ذر رضوان اهللا تعالى علیه في الرواية المذكورة فھو مرتبط بالمتوسطین من الناس

.موقف الناقصین والكاملین من الناس، تجاه الموت

فال بد أن نعرف بأن كراھتنا للموت، وخوفنا منه نحن الناقصین، ألجل أمر أشرنا إلیه لدى شرح بعض األحاديث 

المتقدمة، وھو أن اإلنسان حسب فطرته التي فطرھا اهللا سبحانه، وجبّلته األصیلة، يحب البقاء والحیاة، ويتنفر 

ة الدائمیة السرمدية، أي البقاء الذي ال فناء فیه والحیاة التي من الفناء والممات، وھذا يرتبط بالبقاء المطلق والحیا

إن بعض الكبار قد أثبتوا المعاد يوم القیامة مع ھذه الفطرة التي تحب الحیاة والبقاء، حسب بیان .ال زوال فیھا

عشق ما وحیث أن في فطرة اإلنسان ھذا الحب وذاك التنفر، فإنه يحب وي.يوجب ذكره ھنا الخروج عن المقصود

وحیث إننا ال .يرى فیه البقاء، ويحب ويعشق العالم الذي يرى فیه الحیاة الخالدة، ويھرب من العالم الذي يقابله

نؤمن بعالم اآلخرة، وال تطمئن قلوبنا نحو الحیاة األزلیة، والبقاء السرمدي لذلك العالم، نحب ھذا العالم، ونھرب من 

.الموت حسب تلك الفطرة والجٌبلة

نحن ندرك عقال أو نصدق .د ذكرنا سابقًا أن اإلدراك واإلذعان العقلي يختلف عن اإليمان واالطمئنان القلبيوق

أحاديث األنبیاء تعبدًا بأن الموت ـ الذي ھو انتقال من النشأة النازلة المظلمة الُملكیة إلى عالم آخر، عالم حیاة 

ولكن قلوبنا ال تحظى بشيء من ھذه المعرفة، وال علم لھا عن  دائمیة نورانیة، ونشأة باقیة عالیة ملكوتیة ـ حق،

بل إن قلوبنا قد أخلدت إلى أرض الطبیعة، والنشأة الُملكیة ونعتبر الحیاة ھي ھذه الحیاة النازلة الحیوانیة .ذلك

على ھذا العالم ـ ولھذا نركن ونعتمد .الُملكیة، وال نرى بقاء وحیاة للعالم الثاني، عالم اآلخرة، وعالم الَحَیوان

إن كل شقائنا ھذا من وراء النقص في اإليمان بیوم .المادي ـ ونخاف ونھرب ونتنفر من ذلك العالم ـ عالم اآلخرة ـ

لو أننا آمنا بعالم اآلخرة والحیاة األبدية، ُعْشر اطمئناننا بالحیاة الدنیوية .القیامة ومن عدم االطمئنان بعالم اآلخرة

اننا بحیاة ھذا العالم وبقائه، لتعلقت قلوبنا بذلك العالم أكثر ولعشقناه، ولسعینا قلیًال في وعیشھا، وُعشر إيم

ولكن المؤسف أن إيماننا باآلخرة قد نضب في القلب، وأن يقیننا متزلزل، فنضطر إلى أن .إصالح الطريق وترمیمه

اإليمان إلى القلب عبر التفكیر والذكر  وعلیه ينحصر العالج الحاسم في إدخال.نخاف من الموت والفناء والزوال

.النافع والعلم والعمل الصالح

وأما خوف وكراھة المتوسطین، للموت، أي الذين ال يؤمنون بعالم اآلخرة، فألن قلوبھم انشّدت إلى تعمیر 

مكان فیه الدمار  الدنیا، وغفلت عن تعمیر اآلخرة، ولھذا ال يرغبون في االنتقال من مكان فیه العمران واالزدھار إلى

وأما .وھذا أيضًا ناتج من نقص في اإليمان واالطمئنان.كما ذكر ذلك أبو ذر الغفاري رضي اهللا تعالى عنه.والخراب

.إذا كان اإليمان كامًال، فال يسمح اإلنسان لنفسه أن يشتغل بأموره الدنیوية المنحطة ويغفل عن بناء اآلخرة

والكراھیة والخوف، تكون نتیجة بطالن أعمالنا واعوجاج سلوكنا ومخالفتنا  وملخص الكالم أن كل ھذه الوحشة

لموالنا، في حین أنه إذا كان نھجنا صحیحًا وكنا نقوم بمحاسبة أنفسنا لما استوحشنا من الحساب يوم القیامة، 

.٢٠أصول الكافي المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب محاسبة العمل، ح  ٣٩١
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نا واحتیالنا، ولیس ألن الحساب ھناك عادل، والُمحاسب يكون عادًال، فخوفنا من الحساب ألجل سوء أعمالنا وتزوير

.من الحساب نفسه

َلْیَس ِمّنا َمْن َلْم ُيَحاِسْب «:ففي الكافي الشريف نسبة ـ إلى اإلمام موسى بن جعفر علیه الّسالم قال

.٣٩٢»َلْیِهَنْفَسُه ِفي ُكلِّ َيْوٍم، َفإْن َعِمَل َحَسنًا اْسَتَزاَد اهللا َوإْن َعِمَل َسیِّئًا اْسَتْغَفَر اهللا ِمْنُه َوَتاَب ِإ

وھكذا .فلو تحملنا محاسبة أنفسنا، لما واجھنا صعوبة في موقفنا يوم الحساب، ولما دخل علینا الخوف والفزع

.كل المھالك والمواقف في ذلك العالم نتیجة أعمالنا في ھذا العالم

ف عن محجة والية علي إذا انتھجت في ھذا العالم صراط النبوة، والطريق المستقیم للوالية، ولم تنحر:مثًال

ألن .بن أبي طالب علیه الّسالم، ولم تنزلق أقدامك، لما كان علیك بأس حین اجتیازك إلى الصراط يوم القیامة

كما ورد في األحاديث الشريفة أن أمیر المؤمنین علیه الّسالم ُھَو .حقیقة الصراط ھي الصورة الباطنیة للوالية

َأْنُتُم السَّبیُل اَألْعَظُم «وفي الزيارة المباركة الجامعة الكبیرة  ٣٩٣الصَِّراُط الُمْسَتِقیم َنْحُن:وفي حديث آخر.الصَِّراُط

فمن كان على ھذا الصراط مستقیمًا في حركته في الحیاة الدنیا، ولم يضطرب قلبه لما .٣٩٤»َوالصَِّراُط اَألْقَوُم

وھكذا إذا كانت أخالقه طیبة، .يجتازه كالبرق الخاطفاضطربت أيضًا أقدامه على الصراط في الحیاة اآلخرة، وإنما 

وملكاته مستقیمة ونورانیة، لكان في مأمن من ظلمة القبر ووحشته، وعالم البرزخ ومخاوفه، وعالم القیامة 

كما قال أمیر المؤمنین علیه .فعلیه يكون الداء منا والدواء أيضًا منا.وأھوالھا، ولم يكن علیه خوف من تلك النشآت

:السالم في األبیات المنسوبة إلیه

َوَداُؤَك ِمْنَك َوَما ُتْبِصُر ***َدواؤَك ِفیَك َوَما َتْشُعُر 

إنََّك َقْد ُجِعْلَت َطِبیَب َنْفِسَك، «:وفي الكافي الشريف بسنده إلى اإلمام الصادق علیه الّسالم أنَُّه َقاَل ِلَرُجٍل

.٣٩٥»َة الصِّحَِّة، َوُدِلْلَت َعَلى الدَّواِء، َفاْنُظْر َكْیَف ِقَیاُمَك َعَلى َنْفِسَكَوُبیَِّن َلَك الّداُء، َوُعرِّفَت آَي

أيھا اإلنسان فیك أعمال وأخالق وعقائد فاسدة، وتكون رساالت األنبیاء وأنوار الفطرة والعقل، وأدويًة ناجعًة، 

.ويتم إصالح النفوس بالسعي في تزكیتھا وتصفیتھا

وأما الُكّملون، والمؤمنون المطمئنون، فإنھم ال يكرھون الموت ولكنھم .في حال المتوسطین ھذا تمام الكالم

يستوحشونه ويخافونه، ألنھم يخشون عظمة الحق المتعالي، وجالل ذاته المقدس، كما قال رسول اهللا صّلى اهللا 

یه الّسالم لیلة التاسع عشر من شھر رمضان وكما كان أمیر المؤمنین عل»َفَأْيَن َھْوُل الُمطََّلِع؟«:علیه وآله وسلم

.٣٩٦»َواهللا الْبُن أِبي َطاِلٍب آَنُس ِبالَمْوِت ِمَن الطفِل ِبَثْدي ُأمِّه«:مندھشًا دھشة عظیمة وفزعًا، رغم أنه كان يقول

ني، وملخص الحديث أن خوف ھؤالء يكون من أمور أخرى، وال يكون من نوع خوفنا نحن المصفدين باآلمال واألما

وإن قلوب أولیاء اهللا من جّراء الخوف في منتھى االختالف فیما بینھا حتى ال يمكن عّد .والمحبین للدنیا الفانیة

:ونحن نشیر إلى بعضھا بصورة مجملة فنقول.المراتب المختلفة وإحصائھا

قیة وأن الحق فبعضھا قلوب عشقیة وشو:إن قلوب األولیاء تختلف فیما بینھا في قبول تجلیات األسماء

المتعالي يتجّلى في تلك القلوب من خالل أسمائه الجمالیة، وذاك التجلي، يبعث على الشوق والخوف، فإن 

وإن قلب الواله العاشق يكون مضطربًا حین اللقاء مع حبیبه، .الخوف يكون من مضاعفات تجّلي عظمته سبحانه

.واالستیحاش يختلفان عن المخاوف العادية وفي نفس الوقت يكون مستوحشًا وخائفًا ولكن ھذا الخوف

وبعضھا قلوب خوفیة وحزينة، وأن الحق المتعالي يتجلى في تلك القلوب بواسطة األسماء الجاللیة والعظمة، 

وفي الحديث أن النبي يحیى علیه .فیحصل الَوْجد والحب الشديد المشوب بالخوف، والحیرة المشوبة بالحزن

أتأمن مكر اهللا وعذابه، فأجاب عیسى علیه :ي عیسى علیه الّسالم يضحك، فعاتبه قائًالالّسالم رأى يومًا النب

.٢اب محاسبة العمل، ح أصول الكافي ـ المجلد الثاني ـ كتاب اإليمان والكفر، ب ٣٩٢
.٥١، ص ٤٦ص  ٢٥ح ٣ح  ١وتفسیر البرھان ج ٣٩٣
.زيارة الجامعة الكبیرة الموجودة في معظم كتب األدعیة والزيارات ٣٩٤
.٦أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب محاسبة العمل، ح  ٣٩٥
).الشیخ صبحي الصالح(٥نھج البالغة الخطبة  ٣٩٦



١٥٤

أأنت آيس من رحمة اهللا وفضله؟ فأوحى اهللا سبحانه إلیھما من كان منكما يحسن الظن بي أكثر فھو :الّسالم

.محبوب عندي أكثر

األسماء الجاللیة كان يحیى خائفًا، ومؤنبًا فلمَّا تجّلى الحق المتعالي في قلب يحیى علیه الّسالم من خالل 

ولكن الحق قد تجّلى بأسمائه الجمالیة في قلب عیسى علیه الّسالم .للنبي عیسى علیه الّسالم بتلك الشدة

.فأجاب عیسى يحیى حسب تجّلیات الرحمة

الجنة والنار عالمان مستقّالن، تساق إلیھما أعمال اإلنسان :فصل

أن دار اآلخرة »َعمَّْرُتُم الدُّْنَیا َوَأْخَرْبُتُم اآلِخَرَة«:ھذا الحديث ـ الثاني والعشرين ـ عندما يقولإعلم أن الظاھر من 

ومن الواضح أن المقصود ـ من قوله عمرتم الدنیا وأخربتم اآلخرة ـ ھو .والجنة مشیدة وقائمة، وتتھدم بأعمالنا

وإن عالم الجنة والنار وإن كانا .لتعمیر عبر عن دار اآلخرة بالتخريبالتشابه في التعبیر، فإنه لما عّبر عن الدنیا با

يا محمد اقرأ أمتك «وفي الحديث .مخلوقین، ولكن تعمیر دار الجنة ومواد بناء جھنم تابعة ألعمال أھل كل منھما

حمد هللا وال إله عني السالم وأخبرھم أن الجنة ماؤھا عذب وتربتھا طیبة، فیھا قیعان بیض غرسھا سبحان اهللا وال

وھذا يتطابق مع البرھان وكشف أھل .٣٩٧»إال اهللا واهللا أكبر وال حول وال قوة إال باهللا فمر أمتك فلیكثروا من غرسھا

إعلم ـ عصمنا اهللا وإياك ـ أن جھنم من أعظم المخلوقات، وھي : (كما يقول بعض العرفاء المحققین.المكاشفة

وھي تحتوي .حیث يقال لبئر بعید الغور والعمق بئر جھنام بجھنم لبعد قعرھاوإنما سّمیت .سجن اهللا في اآلخرة

على حرارة وزمھرير ـ البرودة ـ وتكون برودتھا في أقصى درجات البرودة، وحرارتھا في أقصى درجات الحرارة، وتعتبر 

والناس اختلفوا في أن جھنم مخلوقة أم غیر .المسافة بین أعالھا وأسفلھا مسیرة سبعمائة وخمسین عامًا

أما عندنا وعند .كما أنھم اختلفوا في أن الجنة مخلوقة أم غیر مخلوقة.خلوقة وكان الخالف في ذلك مشھورًام

أصحابنا من أھل المكاشفة والمعرفة فإن الجنة وجھنم مخلوقتان وغیر مخلوقتین أما إنھما مخلوقتان فإن مثلھما، 

ت، ولكننا عندما ندخل ال نجد شیئًا إّال سوره وحائطه مثل رجل بني بیتًا وأقام الجدار الخارجي حیث يقال له بی

الذي يصون البیت من الخارج، ولكن بعد ذلك ُيشّید البیت حسب طلب الساكنین من بناء الغرف والمرافق 

).انتھى.والمالجئ وحسب ھدف صاحب البیت وما ينبغي أن يكون فیه

لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فیھا :وفي الحديث قال رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم

.ما بالكم قد أمسكتم:قیعان ورأيت فیھا مالئكة يبنون لبنة من ذھب ولبنة من فضة وربما أمسكوا فقلت لھم

قال وما نفقتكم؟ قالوا قول المؤمن سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر فإذا :فقلت.تجیئنا النفقة:فقالوا

.٣٩٨)بنینا إذا سكت أمسكنا

وخالصة الحديث أن صورة الجنة وجھنم الجسمانیتین الماديتین ھي صور األعمال واألفعال الحسنة والسیئة 

َوَوَجُدوا َما : (لبني آدم حیث تعود إلیھم يوم اآلخرة كما أن اآليات الشريفة قد أشارت إلى ذلك مثل قوله تعالى

ومن الممكن أن يكون عالم الجنة وعالم جھنم .٤٠٠)ِإنََّما ِھَي َأْعَماُلُكْم ُتَردُّ إَلْیُكْم: (ولهوق..٣٩٩)َعِمُلوا َحاِضًرا

.نشأتین ودارين مستقلین يتحرك إلیھما بالحركة الجوھرية، والدوافع الملكوتیة والحركات اإلرادية العملیة والُخلقیة

.وإن كانت حظوظ كل الناس من صور أعمال أنفسھم

.أي حال فإن عالم الملكوت األعلى عالم الجنة الذي ھو عالم مستقل تساق النفوس السعیدة إلیهوعلى 

وما يعود إلى اإلنسان من كل من النشأتین .وعالم جھنم ھو الملكوت السفلي الذي تساق إلیه النفوس الشقیة

.من الصور البھیة الحسنة أو الصور المؤلمة المدھشة فھي أعمال نفس اإلنسان

كما أن ھذا البیان يوافق البرھان .وبھذا البیان نجمع بین ظواھر الكتاب واألخبار المختلفین بحسب الظاھر

.ومسلك ذوي العرفان أيضًا

.٦٩المجلد  ٣٦٦الصدوق ص  أمالي ٣٩٧
.٢٩٢، ص ١٨بحار األنوار، المجلد  ٣٩٨
.٤٩:سورة الكھف، آية ٣٩٩
.٨٨٤، ص٢علم الیقین، المجلد  ٤٠٠



١٥٥

الشیطان والنفس تغرران باإلنسان إلى الھالك بكل الوسائل :فصل

وكالم متین، ال بد من  ال يخفى أن حديث أبي ذر رضوان اهللا تعالى علیه في ھذا المقام، حديث جامع،

ِإنَّ اَألْبَراَر َلِفي َنِعیٍم، َوِإنَّ اْلُفجَّاَر : (اعرضوا أعمالكم على الكتاب الكريم حیث يقول:المحافظة علیه، فإنه لما قال

فأين رحمة اهللا؟ قال أبو ذر ال تكون رحمة الحق من دون قید وال شرط :تمسك الرجل بالرحمة قائال).َلِفي َجِحیٍم

.ھي قريبة من المحسنین بل

إعلم أن الشیطان الملعون، والنفس األمارة بالسوء الخبیثة، يغرران اإلنسان عبر طرق كثیرة، ويقودانه إلى 

الھالك األبدي الدائمي، وآخر وسیلة يلتجآن إلیھا، ھي تغرير اإلنسان في بدء األمر برحمة الحق سبحانه، ومنعه 

والدلیل .وھذا االتكال على الرحمة من مكائد الشیطان وأسالیب تضلیله بذلك عن المضي في العمل الصالح،

على ذلك أننا في قضايانا الدنیوية، ال نعتمد على رحمة الحق سبحانه بل نرى العوامل الطبیعیة والظاھرية، 

تكل غالبًا حسب ولكننا في األمور األخروية ن.مستقلة ومؤثرة بدرجة كأنه ال أثر في الوجود إال لألسباب الظاھرية

زعمنا على رحمة الحق سبحانه، ونغفل عن توجیھه لنا وتوجیه رسوله صّلى اهللا علیه وآله وسلم، فكأّن اهللا لم 

.يزودنا بالقدرة على العمل، ولم يعّلمنا سبیل الصواب، واالعوجاج

ريین، غافلین عن أن وخالصة الكالم نكون في شؤوننا الدنیوية من المفوضة، وفي شؤوننا األخروية من الجب

ھذين المسلكین باطالن وفاسدان ومخالفان إلرشاد األنبیاء صّلى اهللا علیھم، ومنھج أئمة الھدى، واألولیاء 

رغم ذلك كله، لم يغفلوا لحظة .مع أنھم كانوا جمیعًا يؤمنون برحمة الحق وكان إيمانھم أكثر من اآلخرين.المقربین

.وا عن السعي وبذل الجھد دقیقة واحدةواحدة عن أداء واجبھم، ولم يتوقف

أدعیة ومناجاة سید الساجدين وزين العابدين علیه السالم وتدّبر أنه ماذا كان :أخي ادرس صحائف أعمالھم

يفعل في مقام العبودية؟ وكیف كان ينھض بدور العبودية؟ ومع ذلك عندما يلقي ـ اإلمام السّجاد ـ نظرة على 

!ر المؤمنین علیه الّسالم، يبدى أسفه، ويظھر عجزة صحیفة مولى المتقین، أمی

فنحن إما أن نكذبھم ـ نعوذ باهللا ـ ونقول بأنھم لم يطمئنوا ولم يؤمنوا برحمة الحق سبحانه، مثلما أننا لم نؤمن 

راءات أو نكّذب أنفسنا، ونفھم بأن ھذه األقوال التي نتفّوه بھا من مكائد الشیطان وإغ.ولم نطمئن برحمته عز وجل

النفس، حیث 

.نعوذ باهللا من شرھما.يريدان تضلیلنا عن الصراط المستقیم

إن العلم كثیر، ولكن العلم النافع ألمثالنا أن ال نسئ إلى أنفسنا ونعرف :فیا أيھا العزيز، كما قال أبو ذر للرجل

إنھم يعلمون بأن لألخالق .بأن أوامر األنبیاء واألولیاء علیھم الّسالم تكشف عن حقائق نحن محجوبون عنھا

الذمیمة واألعمال السیئة، صورًا بشعة وثمارًا فاسدة، وأن لألعمال الحسنة واألخالق الكريمة صورًا جمیلة 

فإذا كنت عطوفًا على نفسك، فال بد .إنھم حدثونا عن كل شيء عن الدواء والعالج وعن الداء والسقم.ملكوتیة

اهللا يعلم أنه إذا انتقلنا مع ما نحن علیه اآلن إلى ذلك .اوي ألمك، وتعالج مرضكوأن ال تتجاوز ھذه اإلرشادات لتد

.العالم، فبأي مصائب وآالم ومعاناة سوف نبتلي؟ َواْلَحْمُد ِهللا َأوًَّال َوآِخرًا

المراء والجدل :الَحديث الَثالث َوالعشرون

ا محمَّد بن َيْعُقوَب الُكَلْیِني َرِضَي اهللا َعْنُه َعن عليِّ بن إبراھیَم، َرَفَعُه ِبالسََّنِد اْلُمتَِّصل إلى ُحجَِّة اْلِفْرَقِة َوِثَقتھ

ِصْنٌف َيْطُلُبُه ِلْلَجْھِل َواْلِمَراِء، :َطَلَبُة اْلِعْلِم َثالثٌة َفْاعرْفُھْم ِبأْعیاِنِھْم َوِصَفاِتِھْم«:إلى أبي َعْبِد اهللا َعلیه الّسالم قاَل

َفصاِحُب اْلَجْھِل َواْلِمَراِء موٍذ ُمماٍر ُمَتَعرٌِّض ِلْلَمقاِل في .ِلِإلْسِتَطاَلِة َواْلَخْتِل، َوِصْنٌف َيْطُلُبُه ِلْلِفْقِه َواْلَعْقِل َوِصْنٌف َيْطُلُبُه

َرِع، َفَدقَّ اهللا ِمْن ھذا َخْیشوَمُه َوَقَطع أْنِدَيِة الرَِّجاِل ِبَتذاُكِر اْلِعْلِم َوِصَفِة اْلَحْلِم، َقْد َتَسْرَبَل ِباْلُخشوِع َوَتَخّلى ِمَن اْلَو

ُع ِلألْغِنَیاِء ِمْن ِمْنُه َحْیُزوَمُه َوصاِحُب اِإلْسِتَطاَلِة َواْلَخْتِل ُذو ِخبٍّ وَملٍق، َيْسَتِطیُل على ِمْثِلِه ِمْن أْشَباِھِه َوَيَتواَض

ى اهللا َعلى ھذا ُخْبَرُه َوَقَطَع ِمْن آثاِر اْلُعَلمِاء أَثَرُه، َوصاِحُب اْلِفْقِه دوِنِه، َفُھَو ِلَحْلواِئِھِم ھاِضٌم َوِلديِنِه حاِطم، َفأْعَم

ِجًال داِعیًا ُمْشِفقًا َواْلَعْقِل ُذو َكآَبٍة َوُحْزٍن َوَسَھٍر، َقْد َتَحنََّك في ُبْرُنِسِه َوَقاَم اللَّْیَل في ِحْنِدِسِه، َيْعَمُل َوَيْخشى َو

عاِرفًا ِبأْھِل َزَماِنِه ُمْسَتْوِحشًا ِمْن أْوَثِق إْخواِنه، َفَشدَّ اهللا ِمْن ھذا أْركاَنُه َوأْعطاُه َيْوَم الِقیاَمِة  ُمْقِبًال َعلى َشْأِنِه
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 َقاَل اْلُكَلْینيُّ رحمه اهللا َوَحدََّثني ِبِه محمَُّد أبو عبِداهللا القزوينيُّ عن ِعدٍَّة من أصحابنا، منھم جعفر بن محمَّد.»أماَنُه

.٤٠١الصَّْیَقُل بقزويَن، عن أحمَد بِن عیَسى اْلَعَلويِّ، عن عّباِد بِن ُصَھْیٍب اْلَبْصِريِّ، عن أبي عبِداهللا علیه الّسالم

:الشرح

، فالمعنى أعرفھم بأنفسھم حتى يتحّددوا ويتشّخصوا وال يلتبسوا علیك، )َعَرَفُھْم(تأكید لضمیر »ِبأْعیاِنھْم«

إن المحقق .»ُكلُّ َشْيٍء ِفیِه َحالٌل َوَحَراٌم َفُھَو َلَك َحالٌل َحّتى َتْعِرف اْلَحراَم بعینه«وقوله .ِبَعْیِنِه مثل أن تقول َرأْيُتُه

المحدث المجلسي رحمه اهللا قد أبدى احتماالت عديدة، وقال في ھذا المقام إن االحتمال المتعین والواضح ال 

ِبأْعیاِنِھْم أْي ِبَخواصِِّھْم َوأْفعاِلِھْم :يضًا في منتھى البعد مثل القوليكون شیئًا من ذلك، وإن تلك االحتماالت أ

:َوقیَل ِبأْعیاِنِھْم أي أْقساِمِھم َوَمْفُھوماِت أصناِفِھم، َوقیَل:اْلَمخُصوَصِة ِبِھْم أْو ِبالّشاِھِد َواْلحاِضِر ِمْن أْفعاِلِھْم، والقول

.وغیر ذلك من االحتماالت البعیدة.ِمْن ھیَئِتِھْم َوأْوضاِعِھْم َكالََّتَسْرُبِل ِباْلُخشوِع اْلُمَراُد ِبأْعیاِنِھْم َمناِظُرُھْم

إن المقصود من األوصاف، الحاالت التي تتبع الملكات واألغراض لھذه الصفات الثالثة مثل »َوِصفاِتِھْم«:َقْوِلِه

.تشخصون بأعیانھمفبھذه األوصاف يتم تعريف أحوالھم وي...مؤذ، مراء، متعرض

ونحن سنشرح ھذا .خالف العلم، ولعل المقصود منه ھنا، إخفاء الحق أو تجاھله ورفض قبول الحق:َوالَجْھِل

.ِضدُّ اْلَعْقِل:السََّفاَھُة َوَتْرُك اْلِحْلُم، َوِقیَل:الَجْھُل:الموضوع أكثر مما ذكرناه ھنا وقال المجلسي

.حديث، ومنه مادة َجَدل التي ھي من الصناعات الخمس المذكورة في المنطقالجدال في الرأي وال:والمراء

ماَرْيُت الرَُّجَل ُأماِريه ِمراًء؛ إذا :ُيقاُل

وھذا الكالم وإن كان مطلقًا ـ يعم الجدل المنطقي وغیره ـ ولكن الظاھر .كما ورد في صحاح الجوھري.جاَدْلَتُه

.سنأتي على ذكره في أحد الفصول القادمة وفي المقام احتمال آخر.ھو ما ذكرناه

:قاَل الَجْوَھِريُّ.والَخْتل بفتح الخاء المعجمة وسكون التاء بمعنى الخدعة والمكر.طلب الرفعة:»االْسِتَطاَلة«و 

.التَّخاُدُع:َخَتَلُه وخاَتَلُه أْي َخَدَعُه والتَّخاُتُل

المراء بالمماري، وصاحب االستطالة والختل، باالستطالة على سنتحدث عن سبب تعريف صاحب :ُمّمار:َقْوُلُه

.٤٠٢األنداد وبصاحب الخّب أي الخدعة

أْي :َعَرْضُت له الشيء؛ إذا أْظَھْرَتُه َلُه َوَعَرَض َلُه أْمُر َكذا َوَيْعِرُض:ُيقاُل:أي إظھار المقال:َقْوُلُه ُمَتَعرٌِّض ِلْلَمقال

.َظَھَر

وھو محل اجتماع القوم، ومجلس التداول لقضاياھم، فإذا تفرقوا ال يقال للمحل »لناديا«جمع :واألْنِدَية

على وزن فعیل »وَندّي«.التي كانت في مكة والتي شّیدت لالجتماع والتشاور»داُر النَّْدَوة«ومنه »النادي«

.بھذا المعنى كما يقول الجوھري»ُمَتَنّدى«و»ِمْنَتدى«و»َنْدَوَة«وتستعمل 

والمقصود .معطوفة على تذاكر العلم:وِصَفِة اْلِحْلِم.الظرف إما متعلق بالمقال أو بدل عن المقال:ِبَتَذاُكِر اْلِعْلِم

ھو أنھم يتذاكرون العلم حتى يجعلوا أنفسھم من المنتمین إلیه ويصفون الحلم ويستحسنوه حتى ُيعّدوا من زمرة 

إن علمھم جھل في صورة العلم وحلمھم خارج .لم وال من أصحاب الحلمالحكماء، رغم أنھم ال يكونون من أھل الع

.ونحن سنتحدث قلیًال عن ھذا الموضوع.عن الحدود الكاملة المعتدلة

ْرَبَل َوَتَس.أْي أْلَبْسُتُه السِّْرَباَل:َسْرَبْلُتُه َفَتَسْرَبَل:من باب تفعلل ـ ومعناه َلِبَس السربال ـ ُيقاُل:َقْوُلُه َتَسْرَبَل

في حین أنه خاٍل .أي ارتدى لباس الخشوع، وأظھر مالزمته بمثل ما أن الثوب يلصق بالجسم ويالزمه:ِباْلُخشوع

.عنه، كالثوب الذي يكون استعارة على الجسم

.معناه االبتعاد وتجنب المحرمات والمشتبھات.بفتح الراء:َوالَوَرع

ن تكون ھذه الجملة ومثیالتھا من الجملتین الالحقتین للدعاء، ويحتمل أن تكون يحتمل أ:الخ...َفَدقَّ اهللا:َقْوُلُه

.بمعنى قرع أو إنه اسم صوت»َدّق«و.أخبارًا ألحوالھم في الدنیا واآلخرة أو فیھما

.٥، كتاب فضل العلم، باب النوادر، ح ١أصول الكافي، المجلد  ٤٠١
ف الشيء بنفسه وھذا لیس بصحیح لدى المقصود أن تعريف صاحب المراء بالممارى، وأصحاب الخدعة، بذوي الخدعة من قبیل تعري ٤٠٢

).منه(ونحن سنبین وجه ذلك بعد حین لدحض ھذه العقدة .المناطقة
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.أي من أجل كل واحد من ھذه الخصال:ِمْن ھَذا:َقْوُلُه

وم، الكناية عن الذل والھوان، أي أن اهللا سبحانه وتعالى والمقصود من دّق الخیش.ھو أعلى األنف:والَخْیشوم

.وإننا سنلمح لھذا المعنى بعد حین.ألجل تلك الخصال يذّلھم

وبمعنى وسط الصدر .ما يضم علیه الحزام اْلَمْحَزْم:ومعناه.بفتح الحاء المھملة وضم الزاء المعجمة:َواْلَحْیُزوم

.والمعنى األول ھو المناسب، لنسبة القطع إلیه.لقوموالعظم الذي يحیط مثل الطوق على الح

بكسر الخاء معناه الخدعة والُخبث والغش ُيقاُل َرُجٌل ِخبٌّ ـ ِبَكْسٍر أو َفْتح ـ بمعنى الخداع كما يقول :واْلِخّب

.الجوھري

رجل َمِلٌق «:اَلق:بمعنى التملق والتزلف، وھذا المعنى يالزم ما قاله الجوھري في صحاحه من قول:وَمِلٌق

وھذا تفسیر بالالزم األعم بل المعنى إظھار التلطف والتودد المشوب »انتھى.ُيعطي بلسانه ما َلْیَس في قلبه

.بالتخضع رغم أن قلبه ال يكون كذلك

ون وعلیه تكون الكلمة ـ بضم الحاء المھملة وسك.يقول المجلسي وفي بعض النسخ مع النون:َقْوُلُه ِلَحْلواِئھْم

الالم ـ ومعناھا أجرة السمسار والكاھن، وما ُيدفع من قبیل الرشوة والمقصود ما يدفع له األغنیاء مكافأة ألعماله 

.التي أنجزھا لھم، ولتنازله عن مواقفه الدينیة

.ويقول المجلسي، إن حّطم بمعنى الكسر، الباعث على الفساد.ھو الكسر:ِواْلَحْطم

ويحتمل أن يكون بفتح .مل أن تكون بضم الخاء المعجمة وسكون الباء بمعنى الخبرة والبصیرةيحت:َقْوُلُه ُخْبَرُه

وحیث أن الفعل منسوب إلیه كان .الخاء والباء

.المعنى األول أنسب وان كان المعنى الثاني ال يخلو عن وجه

.الحزنبالتحريك والمّد والتسكین، سوء الحال والذبول من شّدة الھّم و:واْلَكآَبة

والبرنس .يعنى جعل تحت الحنك ـ الطرف من العمامة على الرأس ـ في برنسه:َتَحنََّك في ُبْرُنِسِه:َقْوُلُه

.للجوھري)صحاح اللغة(كما ورد في .قلنسوة طويلة كان أھل العبادة في صدر اإلسالم يضعونھا على رؤوسھم

وفي ھذا االستظھار نظر، ألن ).التحنك في الصالة تشیر ھذه الجملة إلى استحباب(وقال المحقق المجلسي 

التحنك ثیاب يرتديھا أھل العبادة، يدل على استحبابه بصورة مطلقة وال يدل على االستحباب في خصوص وقت 

.الصالة، نعم لو كان البرنس ثوبًا يخص الصالة فقط، لكان االستظھار صحیحًا

، ومع النون الساكنة، والدال المھملة المكسورة ـ ھو اللیل الشديد ـ مع الحاء المھملة المكسورة:َواْلِحْنِدس

ويحتمل بقوة أن »َلْیل«َبَدل )في ِحْنِدِسه(وجملة :وإضافته إلى الضمیر إضافة بیانیة.الظالم، كما يقول الجوھري

.يكون الحندس في ھذا المقام ظلمة اللیل بناءًا على تجريده ـ من األلف والالم ـ

ھو الذي »الُرْكن«وإّن .بمعنى القوة والمتانة، يقال شّد عضده أي قّواه»َشّد«إن :َفَشدَّ اهللا أْركاَنُه:َقْوُلُه

.»َجاِنُبُه األْقوى:ُرْكُن الَشْيِء«:قاَل الجوَھريُّ.ُيعتمد وُيقام علیه

.اهللا الَتْكالُنَوَعَلى .ونحن نذكر في شرح ھذا الحديث ما يناسب بیانه وشرحه، ضمن فصول عديدة

كیفیة حصول العلم الصحیح :فصل

اعلم أنه قد تقرر في محله بأن مقدمات القیاس بالنسبة إلى نتائجه، واألدلة والبراھین في كل علم بالنسبة 

إلى مدلوالتھا والمبرھن علیه، تكون بمثابة الُمِعّدات، فلیست مستقلة بصورة تامة، ـ تتولد عنھا الدالالت وتكون 

جة من دون ارتباطھا بشيء آخر ـ وال غريبة عنھا نھائیًا ومن دون ارتباط ـ بأن تكون عقیمة منت

الطائفتان المجّبرة والمفّوضة، وحادت كلتھما عن طريق االعتدال، .وقد اختلفت في المقام.وغیر منتجة ـ

مقدمات مستقلة، وإنه لو أغلقت إن ال:فقالت إحديھا.واختارت كل منھما جانبًا يتناسب مع وجھة نظرھا ومذھبھا

.أبواب عالم الغیب، وانقطع الفیض من عالم الملكوت، الستطاع اإلنسان أن ينتھي من المقدمات ذاتھا إلى النتائج

وقالت األخرى منھما أن المقدمات ال عالقة لھا كلیًا مع النتائج ولكن العادة جرت على إلقاء النتائج في ذھن 

.قدمات، وأن المقدمات ترتبط بالنتائج شكلیًا من دون أن يكون بینھما ارتباط حقیقةاإلنسان بعد ترتیب الم
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وكل واحد من ھذين الرأيین مع منطلقاته من المذھبین ـ المجّبرة والمفّوضة ـ باطل لدى أھل المعارف الحقة 

.والعلوم الحقیقیة

، لتلقي العلوم المفاضة علیھا من المبادئ أن المقدمات ذات دور إعدادي للنفس:والحق ـ وفاقًا ألھله ـ ھو

.العالیة الغیبیة

ونحن لسنا ھنا بصدد شرح ھذا المذھب وإبطال المسلكین المذكورين، ألنه يوجب الخروج عن الھدف 

:المبتغى، وإنما ذكرنا ذلك استطرادًا لشرح موضوع آخر ھو

یبیة، ومن نتائج ارتباط النفس بھا ـ وتقّبلھا للعلوم ـ كما إننا بعدما ذكرنا أن إلقاء العلوم والمعارف من العوالم الغ

فكل نفس ذات  ٤٠٣»َلْیَس اْلِعْلُم ِبَكْثَرِة التَّْعِلیِم َبْل ُھَو ُنوٌر َيْقِذُفُه اُهللا ِفي َقْلِب َمْن َيَشاُء«:ورد في الحديث الشريف

ت إلیھا من نوع الفیوضات الملكّیة، والعلوم التي ارتباط مع الملكوت األعلى وعالم المالئكة المقربین، تكون اإللقاءا

وكل نفس منشّدة إلى عالم الملكوت السفلي، وعالم .تفاض علیھا ھي من العلوم الحقیقیة ومن عالم المالئكة

.الجن والشیطان والنفوس الخبیثة، كانت اإللقاءات إلیھا شیطانیة ومن قبیل الجھل المركب، والُحجب المظلمة

نطلق يرى أرباب المعارف ـ العرفاء ـ وأصحاب العلوم الحقیقیة ـ يأتي تفسیر العلم الحقیقي ـ أن تطھیر ومن ھذا الم

النفوس، وإخالص النیة، وتصحیح الغايات واألھداف في تحصیل العلم وخاصة في دراسة المعارف الحقة والعلوم 

ع تصفیة النفس، وتجلیتھا، يشتد ارتباطھا الشرعیة، ھو الشرط األول في ذلك، ويؤكدونه على المتعلمین، ألنه م

فألجل أن التقوى  ٤٠٤)ِاتَُّقوا اهللا َوُيَعلُِّمُكُم اهللا(وعندما يقول الرب جّل جالله في اآلية الكريمة .بالمبادئ العالیة

دئ تزّكي النفس وتربطھا بعالم الغیب المقدس ثم يكون التعلیم اإللھي واإللقاء الرحماني، ألن البخل في المبا

.العالیة، محال، وأن فیضھا يكون واجبًا، إذ أن واجب الوجود بالذات، واجب من جمیع الجھات والحیثیات

وإذا كان اإلنسان ألجل تعمیر نفسه ومأكله ومشربه وأنانیته النفسانیة، منصرفًا إلى تحصیل العلوم، غدا 

.الھدف غیر إلھي، وأصبحت اإللقاءات شیطانیة

ال تفّرق، بین اإللقاءات الرحمانیة، واإللقاءات الشیطانیة، والتي لم يذكرھا أھل المعارف  ومن المقايیس التي

فإن ما يلقى إلى النفس .حسب ما أظن، ھو ما ذكرناه، والذي ُيدركه اإلنسان بنفسه في كثیر من األحیان

ي طريق وصولھم إلى المعتمة، الالنقیة، يكون من الجھل المركب الذي ھو مرض نفسي ال دواء له، وشوك ف

ألن المقیاس في العلم، لیس ھو تجمیع المفاھیم الكلیة، واالصطالحات العلمیة، بل المقصود منه، رفع .الحقیقة

الحجب عن عین البصیرة للنفس، وفتح باب معرفة اهللا، حیث يكون العلم الحقیقي ھو مصباح ھداية الملكوت، 

وكل ما عدا ذلك، وإن كان في عالم الُملك وقبل إزاحة حجب .كرامتةوالصراط المستقیم، للتقرب إلى الحق، ودار 

الطبیعة ـ الدنیا ـ فھو في شكل العلم وصورته، وإن أصحابه لدى أھل الحوار والجدال، ُيعّدون من العلماء والعرفاء 

لعمیق في ولكنه بعد تساقط الحجب عن وجه القلب، وكشف ستار الملكوت، واالستفاقة من السبات ا.والفقھاء

عالم الُملك والطبیعة ـ الدنیا ـ يتبین بأن ُسمك ھذا الحجاب وغلظته أكثر من كل الحجب، وإن ھذه العلوم المقررة 

بأسرھا، من الحجب الغلیظة الملكوتیة التي تكون بین حجاب وآخر مسافة أمیال وفراسخ وقد كنا من الغافلین 

ويتبین بأننا جمیعًا كیف سنكون؟  ٤٠٥»واالّناُس ِنیاٌم َفِإذا ماُتوا اْنَتَبُھ«عنه 

وھنا العار والفضیحة، إذ نتعلم خمسین عامًا أو أكثر أو أقل، ونزعم بأن أبحاثنا هللا سبحانه، ولكننا نكون من 

المخطئین أيضًا ومن الغافلین عن كید الشیطان ومكر النفس، ألن حّب النفس حجاب سمیٌك جدًا، يستر علینا 

.عیوبنا

األولیاء األطھار، واألئمة الكبار علیھم سالم اهللا، معالَم وآثارًا لتفھیمنا ُسبل التفريق بین اإللقاءات  ولھذا ذكر

.الرحمانیة واإللقاءات الشیطانیة، حتى نعرف بھا أنفسنا، ونختبرھا، وال نحسن الظن بھا عبثًا ولغوًا

:يفةوبعد ھذا نشیر إلى العالمات التي أتت على ذكرھا الرواية الشر

.٢٢٥، ص ١بحار األنوار، مجلد  ٤٠٣
.٢٨٢:سورة البقرة آية ٤٠٤
.٥٤البن میثم البحراني ص )شرح مائة كلمة قصار(كتاب  ٤٠٥



١٥٩

:فُعِلَم بأن طالب العلم ينقسمون بصورة كلیة أولّیة إلى طائفتین

.إن ھدفھم من وراء طلب العلم يكون إلھیًا:إحديھما

ونستطیع أن نقول أن غاية مطلوبھم الجھل، ألن العلوم .إن مقصودھم من وراء الدراسة، أمور نفسیة:ثانیھما

.قة من الجھل المركب والحجب الملكوتیةالصورية التي تحصل لديھم، تكون في الحقی

وھذان الصنفان اللذان ذكرھما اإلمام الصادق علیه الّسالم في ھذا الحديث الشريف الذي شرحناه يلتقیان 

في ھذا األمر الذي ذكرناه ـ الجھل ـ ألن أصحاب المراء والجدال وكذلك ذوي االستطالة والختل، من أرباب الجھل 

الذي جعله اإلمام علیه الّسالم من عالمات الصنف األول، غیر »الجھل«نا أن نقول بأن ولھذا يمكن.والضالل

الذي له معنًى متعارفًا، بل المقصود إما التباس األمور، وإلقاء الناس في الجھالة، أو المقصود من الجھل، »الجھل«

فإنھم يجحدون األمور .والجدال كما أن ھذين األمرين من خصائص أصحاب المراء.التجاھل وعدم اإلذعان للحق

.الحقة والحقائق الشائعة، ويتجاھلون، حتى يثبتوا كالمھم، وينعشوا األباطیل، وينشروا أمتعتھم الفاسدة

وأما أن اإلمام الصادق علیه الّسالم جعل الناس على ثالثة أصناف ـ مع أنھم حسب التقسیم األولى الُكّلى 

ت، وحسب اعتبار آخر يكون أكثر من ثالثة أصناف ـ فیمكن أن نقول إنما ھو ألجل صنفان يدوران بین النفي واإلثبا

أنه صلوات اهللا وسالمه علیه أراد أن ينبه إلى ھذين الصنفین العظیمین، وھذين النوعین الكبیرين اللذين يعود 

م، يصنف طالب العلوم ولھذا نجد في رواية أخرى اإلمام الصادق علیه الّسال.إلیھما معظم أصحاب الجھل والضالل

:إلى صنفین

َمْن أراَد اْلَحِديَث ِلَمْنَفَعِة الدُّْنیا َلْم َيُكْن َلُه ِفي اآلِخَرِة «:بإسناده عن أبي عبد اهللا علیه السالم قاَل:الكافي

.٤٠٦»وَمْن أراَد ِبِه َخْیَر اآلِخَرِة أْعَطاُه اهللا َخْیَر الدُّْنَیا واآلِخَرِة.َنصیُب

فاسد المراء والجدلم:فصل

ولّما رأينا أن من .قد سبق منا الكالم في ذكر مفاسد المراء والجدال ضمن حديث من األحاديث الشريفة

:المناسب ھنا ذكر بعض األحاديث التي تبین مفاسد المراء والجدال عرضناھا وبّینا نبذة منھا وھي

إّياُكْم «:قاَل أمیُر اْلُمْؤِمِنیَن علیه الّسالم ـ:قاَل:مفي الكافي الشريف بسنده إلى اإلمام الصادق علیه الّسال

.٤٠٧»َواْلِمراَء َواْلُخُصوَمَة َفإنَُّھما ُيْمِرضاِن اْلُقلوَب َعَلى اإلْخواِن َوَيْنُبُت َعَلْیُھما النَِّفاُق

إنَّھا َتْشَغْل اْلَقْلَب َوُتوِرُث النَِّفاَق إّياُكْم َواْلُخُصوَمَة َف«:وفي الكافي أْيضًا عن أبي َعبِد اهللا علیه الّسالم قاَل

.٤٠٨»َوَتْكِسُب الضِّغاِئِن

إّياَك َوُمالحاَة :قاَل َجْبَراِئیُل ِللنَِّبيِّ صّلى اهللا علیه وآله وسلم«:وفیه أْيضًا عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قاَل

القلب، ويسیئان نظرة اإلنسان إلى أصدقائه ويبعثان  أما بیان أن المراء والخصومة في المقام، يمرضان.٤٠٩»الرِّجاِل

النفاق في القلب، فقد سبق منا الكالم بأن األعمال الظاھرية تترك أثارًا في الباطن والقلب، متناسبة مع تلك 

وأن  األعمال، ونقول ھنا بأن تأثیر األعمال السیئة في القلب أسرع وأكثر، ألن اإلنسان نتاج عالم الطبیعة ـ المادة ـ

ِإنَّ الشَّْیطاَن َيْجري َمْجَرى الدَِّم «:القوى الشھوية والغضبیة والشیطانیة ترافقه وتتصرف فیه، كما ورد في الحديث

، ولھذا يتجه القلب نحو المفاسد، واألمور المنسجمة مع الطبیعة، ولدى وصول أقل عون أو مدد ٤١٠»ِمْن َبني آَدَم

كما ورد النھي في .صديق المنحرف السيء، يتحقق األثر الشديد في القلبمن الخارج مثل أعضاء اإلنسان أو ال

.الروايات الشريفة عن الصداقة والمؤاخاة مع المنحرفین

.٢بعلمه، ح ، كتاب فضل العلم، باب المستأكل ١أصول الكافي مجلد  ٤٠٦
.١، كتاب اإليمان والكفر، باب المراء والخصومة، ح ٢أصول الكافي مجلد  ٤٠٧
.٨أصول الكافي المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب المراء والخصومة، ح  ٤٠٨
.٦أصول الكافي المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب المراء والخصومة، ح  ٤٠٩
.٣٢٠، ص ٢لد سنن الدارمي، المج ٤١٠



١٦٠

ال َيْنَبغي ِلْلَمْرِء اْلُمْسِلِم أن «:قاَل أمیر اْلُمؤِمنیَن ـ علیه الّسالم ـ :َعْن أِبي َعْبِد اهللا علیه الّسالم قاَل:الكافي

اِدِه، َوَمْدَخُلُه إَلْیِه َوَمْخَرُجُه اْلَفاِجَر َفِإنَُّه ُيَزيَِّن َلُه ِفْعَلُه َوُيِحبُّ أْن َيُكوَن ِمْثَلُه َوال ُيعیُنُه َعلى أْمِر ُدْنَیاُه َوال أْمِر َمع ُيواِخَي

.٤١١»ِمْن ِعْنِدِه َشْیٌن َعَلْیِه

.٤١٢»ْلَمْرِء اْلُمْسِلِم أْن ُيواِخَي اْلَفاِجِر َوَال األْحَمَق َوال اْلكّذاَبال َيْنَبِغي ِل«:وَعْن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قاَل

والنكتة المھمة في النھي عن مخالطة أھل المعصیة، أو الحضور في مجلس يعصى اهللا فیه أو التواّد والتحاّب 

.مع أعداء اهللا، ھي من تأثیر أخالق العصاة والمنحرفین وسلوكھم في اإلنسان

ھم من كل ذلك ھو تأثیر روح اإلنسان من أعمال نفسه، فإن في ممارسه قلیلة لألعمال السیئة، تأثیر كبیر واأل

.على الروح، بحیث ال يتیسَّر وال يمكن التنزه من تلك اآلثار وتطھیر الروح منھا عبر سنین طويلة

موحشة في القلب، وأفضت فعلم أن اإلنسان لو انصرف إلى المراء والخصومة، لحصلت بعد فترة، ظلمة 

فال بد من .وھذا ھو السبب الكبیر للنفاق والتلون.الخصومة اللسانیة الظاھرية، إلى الخصومة القلبیة الباطنیة

وقد تقدم منا لدى شرح رواية الحديث عن مساوئ .معرفة أن مفاسد النفاق تعود إلى مفاسد المراء والجدال أيضًا

.إعادته ھنا النفاق والتلون، وال حاجة إلى

:وذكر اإلمام الصادق علیه الّسالم آثار وعالئم لصاحب الجھل والمراء

إيذاء الناس، وسوء مجلسه، وھذه من الصفات الذمیمة والمفاسد التي تكون سببًا مستقًال لھالك :منھا

واألحاديث في  ٤١٣»اْلُمَحاَرَبَةَمْن آذى لي َولیَّا َفَقْد باَرَزني ِب«وفي الحديث الشريف المنقول من الكافي .اإلنسان

.ھذا المضمار كثیرة ال يتسع لھا ھذا البحث المختصر

وأما جعله صلوات .المراء والتصّدي للحديث والبحث العلمي ألجل التغلب على اآلخرين، وإظھار علمه:ومنھا

ألول ـ في كالمه علیه السالم ـ اهللا وسالمه علیه، المراء عالمة على المراء، فیمكن أن يكون المقصود من المراء ا

.الصفة القلبیة وملكته الخبیثة، ومن المراء الذي ھو آية وعالمة ـ المراء الثاني ـ األثر الظاھر من المراء

أن يظھر االتصاف بالحلم رغم أنه غیر ملتزم به، وھذا ھو النفاق وذو الوجھین والرياء والشرك، كما أن :ومنھا

.من الورع، من أوضح مصاديق الشرك والرياء والنفاق والتلّون إظھار الخشوع مع الخلو

فلّما علمنا أّن لھذه الصفة ـ المراء ـ مساوئ عظیمة، وأن كل واحدة منھا توجب الموبقات والمھلكات، وجب 

ر إنقاذ أنفسنا بالترويض والجھد، من ھذه الخصلة المشینة، والرذيلة المفسدة للقلب، المدمرة لإليمان، وتطھی

.النفس من ھذه الظلمة والغبرة، وتزيین القلب وجالئه بخلوص النیة، وصدق الباطن

وھنا نكتة لو وقف عندھا اإلنسان وتأمل فیھا، ال نقصم ظھره، وھي أن اإلمام الصادق علیه الّسالم يقول بعد 

وھذه الجملة إما إخبار أو دعاء؟ وعلى أي »ُهَفَدقَّ اهللا ِمْن ھذا َخْیُشوَمُه َوَقَطَع ِمْنُه َحْیزوَم«:ذكره لھذه العالمة

حال فإنھا ستتحقق، ألنھا إذا كانت إخبارًا، فإنھا إخبار صادٍق مصّدق، وإن كان دعاءًا فھو دعاء معصوم وولّي اهللا، 

ولعل اإلنسان يفتضح في الدنیا واآلخرة ويكون مھانًا .ويكون مستجابًا وھذا كناية عن الذل والھوان والفضیحة

إنه يذل في ھذا العالم أمام أناس أراد أن يكون وجیھًا عندھم عبر تظاھره بالعلم فعلى العكس من ذلك .ھمافی

وإنه يذّل ويھان في .ينحط من قدره، ويذھب ماء وجھه، ويصبح مھانًا وذلیًال أمام من كان يسعى للتفوق علیھم

ولیائه المعصومین وعباده الصالحین، وال يكون له شأن عالم اآلخرة أمام المالئكة المقربین واألنبیاء المرسلین وأ

.عندھم

الويل لنا نحن أصحاب المراء والجدال وذوي األھواء النفسیة والخصومات، حیث ابتلینا بھذه النفس الخبیثة :إذًا

إلصالحھا  التي ال تعرف الرحمة والحنان، والتي ال تتركنا، إلى أن تھلكنا في جمیع النشآت والعوالم، ولم نبادر

.إطالقًا، لقد صممنا آذاننا ولم نستیقظ من سباتنا العمیق الباعث على التوغل في عالم المادة

.٣و ١٣أصول الكافي المجلد الثاني، كتاب العشرة، باب من تركه مجالسته، ح  ٤١١
.٣و ١٣أصول الكافي المجلد الثاني، كتاب العشرة، باب من تركه مجالسته، ح  ٤١٢
.٨أصول الكافي المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب من آذى المسلمین، ح  ٤١٣



١٦١

إلھي أنت مصلح العباد، وبیدك القلوب، وطوع قدرتك وجود الكائنات، وتحت ھیمنتك، قلوب العباد، وإننا ال نملك 

ر فیضك قلوبنا المعتمة، ونفوسنا المظلمة، وأصلح بفضلك ولطفك نفعًا وال ضرًا وال حیاًة، وال موتًا، َأِنْر يا إلھي بنو

.مفاسدنا، وأنقذ ھؤالء الضعفاء الُعّجز

في المراتب الظاھرية والباطنیة للمراء وآثارھا:فصل

كما ذكرنا في الجملة األولى من ھذا الحديث الشريف، أن للمراء مرتبة باطنیة وملكة نفسانیة، ومرتبة ظاھرية 

فكذلك الجملة الثانیة من كالم اإلمام علیه الصالة السالم .جًا لتلك المرتبة الباطنیة، وآية وعالمة علیھاتكون نتا

حیث يكون لصاحب االستطالة والترفع والختل والخديعة، مرتبة باطنیة وسّرية ھي ملكتھا، ومرتبة ظاھرية ھي 

األفعال نصیب، حیث قد يصل إلى مرحلة الرسوخ كما أن للقلب أيضًا في كثیر من األعمال و.ولیدة تلك الملكة

.والملكة وقد يبلغ مرتبة الحال ـ السطح ـ دون االرتكاز والرسوخ، وتكون األعمال الظاھرية من آثارھا ومضاعفاتھا

فمن كانت له ملكة االستطالة والترفع وحب الرئاسة، والتزوير وخداع الناس كانت لھا عالمات وآثار ظاھرية أيضًا، 

الخدعة واالحتیال على الناس، فإنه يجعل نفسه من أھل :ذكر بعضھا اإلمام الصادق علیه الّسالم وھي حیث

الصالح 

وھؤالء الناس ذئاب في زي الَحَمل الوديع، وشیاطین في ھیكل .في حین أنه في الحقیقة لم يكن منھم

.اءة جیوش المخالفین األعداءوإنھم أسوأ خلق اهللا، وإسائتھم إلى دين الناس، أكثر من إس.اإلنسان

إنھم يتزلفون ويتواضعون تجاه من يطمعون فیه، وينصبون له َشَرَك .أي من اآلثار الظاھرية للجھل والمراء:ومنھا

التدلیس والتملق والتواضع، حتى يصیدوا البسیط من الناس، ويستفیدوا من حبھم الدافئ الجمیل، وقربھم 

ن بدينھم وإيمانھم، كي يستفیدوا من دنیاھم، وھؤالء من الناس الذين ورد فیھم واحترامھم الدنیوي، فھم يدفعو

لَجّنَة ِبَفْضِل َيْطَلُع َقْوٌم ِمْن َأھِل الَجنَِّة إلى َقوٍم ِمْن َأْھِل النَّاِر َفَیُقوُلوَن ما َأْدَخَلُكُم النَّاَر وإَنَما َدَخْلَنا ا(...الحديث قائال 

.٤١٤)بُكْم َفَیُقولوَن ِإَنا ُكَنا َنَأُمرُكْم ِبالَخیِر َوَال َنْفَعَلُهَتعِلیِمُكْم َوَتَأِدِي

أنھم يتكبرون على أبناء نوعھم وأشباھھم وأمثالھم الذين ال يطمعون فیھم دنیويًا ولكنھم يعتبرونھم :ومنھا

ھم يخشون أن عثرات في طريق تقدمھم، ويتّرفعون علیھم ويحّقرونھم مھما أمكن في سلوكھم وأقوالھم، ألن

.ينافسوھم يومًا من األيام، ويقللون من اعتباراتھم

وال بد من معرفة أن من أصعب األمور، وأقسى األشیاء، محافظة العلماء والزھاد والمتقین على دينھم 

.والمراقبة لقلوبھم في حیاتھم

طريق العلم، والزھد ولھذا لو أن شخصًا من ھذه الطبقة ينھض بوظائفه، وبكل إخالص في النیة ويسلك 

والتقى، وينقذ نفسه من ھذه المحن، ويسعى في سبیل إصالح اآلخرين، بعد أن أصلح نفسه، ويرعى أيتام آل 

كما قال اإلمام الصادق علیه .محمد صّلى اهللا علیه وآله وسلم، كان مثل ھذا اإلنسان من المقربین والسابقین

حواري اإلمام الباقر علیه الّسالم ففي الوسائل عن رجال الكشي الّسالم ذلك في خصوص أربعة رجاٍل كانوا من 

ُزراَرُة وُمَحمَّد ْبُن ُمْسِلٍم َوأُبو َبِصیٍر :َسِمْعُت أبا َعْبِد اهللا علیه الّسالم َيُقوُل«:بسنده إلى أبي ُعَبْیَدة الَحّذاء َقاَل

.٤١٥»ُأولِئَك اْلُمَقرَُّبوَن*اِبُقوَن َوالّساِبُقوَن الّس:َوُبَرْيٌد ِمَن الَِّذيَن َقال اهللا تعالى

ويكفي في ذلك .واألحاديث في ھذا المضمار كثیرة وفضل أھل العلم أوسع من قدرة اإلنسان على بیانه

َالَم َمْن جاَءُه اْلَمْوُت َوُھَو َيْطُلُب اْلِعْلَم ِلُیْحِیَي ِبِه اإلْس«:الحديث المنقول عن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم

.وسنأتي بعد ذلك على ذكر فضل أھل العلم إن شاء اهللا ٤١٦»كاَن َبْیَنُه َوَبْیَن األْنِبیاِء َدَرَجٌة واِحَدٌة ِفي اْلَجنَِّة

وإذا انحرف العالم ـ ال سمح اهللا ـ عن طريق اإلخالص، وسلك طريق الباطل، اعتبر من علماء السوء الذين ھم 

.أحاديث شديدة، وتعبیرات قاسیةأسوء خلق اهللا وقد وردت فیھم 

.١٢، ح ١٠، كتاب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، باب ١١جلد وسائل الشیعة، الم ٤١٤
.٢٢، من أبواب صفات التآخي، ح ١١، الباب ١٨وسائل الشیعة، المجلد  ٤١٥
.١٠٠، ص ١سنن الدارمي، المجلد  ٤١٦
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ويجب على طالب العلوم الدينیة، والسالكین لھذا السبیل المحفوف بالمخاطر، أن يكون أول ما يضعونه بعین 

االعتبار، إصالح أنفسھم أثناء الدراسة ويفّضلوه مھما أمكن على كل شيء، ألنه أوجب كل الواجبات العقلیة 

.والفرائض الشرعیة وأصعبھا

طالب العلوم اإلسالمیة، والكماالت والمعارف، استیقظوا من نومكم، واعلموا أن اهللا قد أتم الحجة علیكم  فیا

أكثر، وسیحاسبكم أشّد، ويكون میزان أعمالكم وعلومكم مغايرًا كلیًا لمیزان كافة العباد، وصراطكم أرق وأدق، 

.ومحاسبة اهللا لكم أعظم

كما نشعر نحن بأننا إذا حصلنا على بعض .ه في قلبه، الظلمة والكدرةوالويل لطالب علم، عندما يبعث علم

المفاھیم الناقصة والمصطلحات التي ال طائل منھا، توقفنا عن متابعة طريق الحق، وتحّكم فینا الشیطان والنفس، 

ا إال اللجوء إلى وأنثنینا عن طريق اإلنسانیة والھداية، وغدت ھذه المفاھیم الحقیرة حجابنا الغلیظ، وال منجى لن

.الذات المقدس تعالى

نحن نعترف بالتقصیر، ونقّر باإلثم، ونعلم بأننا لم نخط خطوة واحدة في سبیل رضاك، ولم نأت بعبادة :إلھي

وأن تستر عیوبنا في اآلخرة كما .ولكن نرجو أن تعاملنا بلطفك العمیم ورحمتك الواسعة.على وجه اإلخالص لك

.یا فإننا ھناك أحوج إلى الستر والمغفرةسترت عیوبنا في الدن

ويجب في ھذا المقام أيضًا أن أبین نكتة مذكورة في ذيل الجملة األولى من الحديث الشريف وھو أن اإلمام 

ًا أو وھذه الجملة أيضًا ستحصل سواء كانت إخبار»َفَأْعَمى اهللا َعلى ھذا ُخْبَرُه َوَقَطَع ِمْن آثاِر اْلُعَلماِء أَثَرُه«يقول 

ويجب أن يكون اإلنسان حذرًا جدًا من العمى في البصیرة والباطن الذي يكون مصدر كافة أنواع الشقاء .دعاءًا

.والظلمات ومبعثًا لكل أصناف التعاسة

، والحرمان من كراماتھم وعطاياھم، مضافًا على أنه حرمان في نفسه، »قطع األثر من آثار العلماء«وھكذا فإن 

.عاره وفضیحته أمام الخواص في ساحة الحق المتعالي يوم القیامة أكثر مما يتصوريكون شناره و

عالمات أھل الفقه والفلسفة:فصل

ألصحاب الفقه والعقل ـ الذين يقصدون التفقه في الدين وإدراك الحقائق ـ أيضًا عالمات وآثار، عمدتھا ما ذكره 

:اإلمام علیه السالم

لم في قلبه الحزن والھم واالنكسار، ومن الواضح أن ھذا االنكسار والفزع ال يكون أنه ينجم عن ھذا الع:منھا

وإن االنكسار .ألجل األمور الدنیوية الدنیة الزائلة، بل إنه ناجم عن الخوف من المعاد، والتقصیر في وظائف العبودية

وإن .لنفس، ومنشًأ للنھوض بوظائف العبوديةوالحزن مضافًا إلى أنھما ينیران القلب ويجّلیانه، يكونان مبدءًا إلصالح ا

.ھذا النور ـ نور القلب ـ يسلب السكون والقرار من النفس، ويعّرف قلبه على الحق سبحانه وعلى دار كرامته

:كما قال علیه الّسالم.ويجعله مستمتعًا في مناجاته مع الحق المتعالى فیحیي لیالیه ويقوم بوظائف العبودية

.فإن الجملة األولى كناية عن مالزمة العبادة»في ُبْرُنِسِه، َوقاَم اللَّْیَل في ِحْنِدِسِه َقْد َتَحنََّك«

ومن عالمات ھذا العالم الرباني أنه رغم قیامه الكامل بوظائف العبودية يعیش حالة الفزع، ألن نور العلم يھديه 

يستطیع أن يخرج من مسؤولیة شكر نعمه وحقیقة  إلى أنه كلما أّدى وظائفه، يشعر بأّنه قاصر أو مقّصر، وأنه ال

ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه {:وقد قال الحق جل جالله فیھم.فیكون قلبه مملوءًا من الخوف والخشیة.عبادته

.٤١٧}اْلُعَلَماء

ار من جراء خوفه إن نور العلم يبعث على الخشیة والحزن، وصاحبه رغم إقباله على إصالح نفسه ال يقّر له قر

من يوم القیامة، ويدفعه نحو الطلب من اهللا في أن يصلحه، ويحذره من االنشغال بغیر الحق، ويبعده عن أھل 

زمانه، ويجعل ھاجسه الخوف من أن أھل الدنیا قد يمنعونه من السیر إلى اهللا، والسفر إلى عالم اآلخرة، ويزينون 

َفَیا .يؤيد مثل ھذا اإلنسان، ويقّوي وجوده وينعم علیه باألمان يوم القیامةوالحق سبحانه .الدنیا ولذائذھا في عینه

.َواْلَحْمُد هللا أوًَّال َوآخرًا َوَصلَّى اهللا َعَلى ُمحمٍَّد َوآلِه الطاِھريَن.َلْیَتَنا ُكنَّا َمَعُھْم َفَنُفوَز َفْوزًا َعظیمًا

.٢٨:سورة فاطر، آية ٤١٧



١٦٣

الِعْلم:الَحديث الرابَع والعشرون

ِصِل إلى أْفَضِل الُمَحدِّثیَن والحسِن وعليِّ بِن محمٍَّد، عن سھِل بن زياد، عن محمَِّد بِن عیسى، بالسََّنِد المُت

ْعقوَب عن ُعَبْیِد اهللا بِن عبد اهللا الدِّْھقاِن، عن ُدُرْسَت الو اِسطي، عن إبراھیَم بِن عبِد الَحمیدََِأْقدِمِھْم ُمَحمَِّد ْبِن َي

َدَخَل َرُسوُل اهللا صّلى «: علیه ـ َعْن ُمَحمَِّد بِن، عن أبي الحسِن موسى علیه الّسالم قاَلالُكَلْیِنيِّ ـ رضواُن اهللا

َوَما اْلَعالََّمُة؟ َفَقاُلوا :َعالََّمٌة، َفَقاَل:َما ھَذا؟ َفقیَل:اهللا علیه وآله وسلم اْلَمْسِجَد َفِإَذا َجَماَعٌة َقْد َأَطاُفوا ِبَرُجٍل، َفَقاَل

َفَقاَل النَّبيُّ صّلى اهللا علیه وآله :َلُم النَّاِس ِبَأْنَساِب الَعَرِب َوَوَقاِئِعَھا َوَأّياِم الَجاِھِلیَِّة َواَألْشَعاِر الَعَرِبیَِّة، َقاِلَأْع:َلُه

:إنَّما الِعْلُم َثَالَثٌة:علیه وآله وسلمذاَك ِعْلٌم َال َيُضرُّ َمْن َجِھَلُه َوَال َيْنَفُع َمْن َعِلَمُه، ُثمَّ َقاَل النَّبيُّ صّلى اهللا :وسلم

.٤١٨»آَيٌة ُمْحَكَمٌة َأْو َفِريَضٌة َعاِدَلٌة َأْو ُسنٌَّة َقاِئَمٌة، َوَما َخالُھنَّ َفُھو َفْضٌل

:الشرح

.ألجل التحقیر)ما ھذا(واستعمل صلوات اهللا علیه ).من ھذا(، )ما ھذا(ورد في بعض النسخ مكان 

.یغة المبالغة، والتاء أيضًا للمبالغة والمعنى كثیر العلم جدًاص)الَعّالمة(و 

للسؤال عن الحقیقة أو عن شرح االسم )ما(للسؤال عن الشخص وكلمة )من(إعلم أنه ذكر في المنطق بأن 

 وعندما قالوا لرسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم أن ھذا الرجل عّالمة، استفھم رسول اهللا صلى اهللا.ومفھومه

فإنه قد تجعل األوصاف ).ما(علیه وآله وسلم عن تصورھم لحقیقة العالمة، ومغزى علمه، ولھذا سأل بكلمة 

مثل ما إذا كان اإلنسان عارفًا لحقیقة الوصف ولكنه يجھل الموصوف .العنوانیة ـ العالمة ـ وسیلة للسؤال عن الذات

ن الشخص معروفًا والوصف مجھوًال أو أن الغرض قد تعلق فیسأل حینئذ بكلمة من ويقول من العالمة؟ وأما إذا كا

ويتوجه السؤال نحو الوصف فقط ال الموصوف مع الوصف وال )ما(بمعرفة الوصف فقط فیسأل حینئٍذ بكلمة 

وفي ھذا الحديث الشريف لّما قالوا إن ھذا الرجل عّالمة، تعلق غرض خاتم النبیین نحو معرفة .الموصوف فقط

ما (أو )لماذا يقال له العالمة؟(أو )من العالمة؟(ولم يقل )وما العالمة؟(سب زعمھم فقال حقیقة الوصف ح

).السبب في كونه عالمة؟

وما ذكرناه أوضح مّما حققه محقق الفالسفة وفیلسوف المحققین صدر 

.عن المقصدالمتألھین ـ قدس اهللا نفسه ـ في شرح ھذا الحديث الشريف الذي يوجب ذكره اإلطالة والخروج 

أقسام العلوم النافعة :فصل

:اعلم ـ قد تقدم سابقًا ـ بأن لإلنسان ـ إجماًال وبصورة كلیة ـ نشآت ومقامات وعوالم ثالث

.األولى ـ نشأة اآلخرة، وعالم الغیب، ومقام الروحانیة والعقل

.الثانیة ـ نشأة البرزخ وعالم متوسط بین العالمین، ومقام الخیال

ولكل منھا كمال خاص وتربیة خاصة وعمل يتناسب مع .ـ نشأة الدنیا ومقام الُملك وعالم الشھادة الثالثة

.نشأته ومقامه، وأن األنبیاء علیھم السالم يتوّلون بیان تلك األعمال

:فجمیع العلوم النافعة تنقسم إلى ھذه العلوم الثالثة

وعلم راجع إلى .وعلم راجع إلى األعمال القلبیة ووظائفھا.علم راجع إلى الكماالت العقلیة والوظائف الروحیة

.األعمال القالبیة الخارجیة، ووظائف النشأة الظاھرة للنفس

العلم بالذات المقدس الحق جّل وعال، :أما العلوم التي تقّوي العالم الروحاني، والعقل المجرد وتربیتھما فھي

العوالم الغیبة المجردة مثل المالئكة وأصنافھم من أعلى مراتب ومعرفة أوصافه الجمالیة والجاللیة، والعلم ب

والعلم .الجبروت األعلى والملكوت األعلى إلى نھاية الملكوت السفلي والمالئكة األرضیة وجنود الحق سبحانه

والعلم .والروح باألنبیاء واألولیاء ومقاماتھم ومدارجھم، والعلم بالكتب المنزلیة، وكیفیة نزول الوحي، وتنزل المالئكة

.بنشأة اآلخرة وكیفیة عودة الموجودات إلى عالم الغیب، وحقیقة عالم البرزخ والقیامة، وتفاصیل ذلك

.١أصول الكافي، المجلد األول، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضلة، ح  ٤١٨
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وملخص الكالم أن العلم الذي يرتبط بالعالم الروحاني والعقل المجرد، ھو العلم بمبدأ الوجود وحقیقته ومراتبه 

ويتكفل بیان .وبسطه وقبضه وظھوره ورجوعه

.العلم بعد األنبیاء واألولیاء، الفالسفة والعظام من الحكماء وأصحاب المعرفة والعرفان ھذا

العلم بالُمنجیات الُخلُقّیة والمھلكات :أما العلوم التي ترتبط بتربیة القلب وترويضه واألعمال القلبیة فھي

ع، والرضا والشجاعة والسخاء والزھد الُخلقیة، أي العلم بمحاسن األخالق مثل الصبر، والشكر، والحیاء والتواض

.والورع والتقوى وغیر ذلك من محاسن األخالق، والعلم بكیفیة تحصیلھا وأسباب حصولھا ومبادئھا وشرائطھا

والعلم بقبائح األخالق مثل الحسد والكبر والرياء والحقد والغش وحب الرئاسة والجاه وحب الدنیا والنفس وغیر 

والذي يتولّى بیان ھذه األمور أيضًا األنبیاء .تي تمنحھا الوجود، والعلم بكیفیة التنزه عنھاذلك، والعلم بمبادئھا ال

.واألوصیاء علیھم الصالة والسالم ثم علماء األخالق وأصحاب الرياضة الروحیة وذوي المعارف

وتدبیر المنزل، وسیاسة  والعلوم التي تناط بھا تربیة الظاھر وترويضه، علم الفقه ومبادئه، وعلم آداب المعاشرة

والبد من معرفة .الُمُدن ويتكفل بشرحھا األنبیاء ثم األولیاء علیھم السالم ثم علماء الظاھر من الفقھاء والمحّدثین

كل واحد من ھذه المراتب الثالث اإلنسانیة المذكورة مترابطة بدرجة، تنعكس آثار كل مرتبة على المرتبة األخرى 

.ن األمور الكمالیة، أو األمور القبیحة المعیبةمن دون فرق في ذلك بی

مثال لو أن شخصًا قام بالوظائف العبودية والمناسك الظاھرية ـ حسب ما ھو الزم ومطابق لتوجیھات األنبیاء ـ 

وھكذا .النعكست من جّراء أدائه لمسئولیاته العبودية آثار على قلبه وروحه، حیث يحسن خلقه، وتتكامل عقائده

كما أن .يواظب على تھذيب خلقه وتحسین باطنه، يترك آثارًا على النشأتین األخرويتین البرزخ والقیامةفان من 

ويكون كل ذلك نتیجة شدة االرتباط بین المقامات .كمال اإليمان ومتانة العقائد يؤثران في النشأتین التالیتین

یق الخناق لعدم وجود كلمة أخرى تعّبر عن مدى تداخل الثالثة، بل التعبیر باالرتباط بین العوالم الثالثة من جھة ض

وھكذا كماالت .إذ البد وأن نقول إنھا ـ العوالم الثالثة ـ حقیقة واحدة، ذات مظاھر ثالثة.كل منھا في اآلخر

من دون .المقامات الثالثة مرتبطة بكماالت كل واحد منھا

.مھذب من دون األعمال الظاھرية، والعبادات الصورية أن يظن أحد أنه يستطیع أن يكون ذا إيمان كامل أو خلق

أو يستطیع أن يجعل إيمانه كامال وأعماله تامًة، رغم نقصان في ُخلقة وعدم تھذيبه، أو يمكن أن يتم أعماله 

وھكذا عندما تكون اإلعمال الصورية ـ الصالة، الصوم، .الظاھرية ويكّمل محاسن أخالقه من دون اإليمان القلبي

ناقصة وغیر واقعة على ضوء أوامر األنبیاء، لحصل حجاب في القلب وكدرة في الروح، وھما يمنعان من ..ج ووالح

.وأيضا إذا كان الخلق الذمیم معشعشا في القلب، لمنع من نفوذ اإليمان إلیه.نور اإليمان والیقین

لإلنسانیة أن يتّمعن في كل واحد والسالك على الصراط المستقیم .فیلزم على طالب السفر إلى عالم اآلخرة

من المراتب الثالث، ويشدد في المراقبة علیھا، ويصلحھا، ويّروضھا وال يلوي بوجھه عن كل واحد من الكماالت 

.العلمیة والعملیة

ال يحسب بأن تھذيب الخلق أو ترسیخ العقائد أو موافقة ظاھر الشريعة، يكفیه، كما اكتفى بعض أصحاب 

بتقسیمات، )حكمة اإلشراق(فمثًال يقوم شیخ اإلشراق في أول كتابه .بكل واحد من األمور الثالثة العلوم الثالثة

كامل في العلم والعمل، وكامل في العمل وكامل في العلم، ويستفاد من ذلك أن كال من العلم الكامل :تعود إلى

أن يتحقق، واعتبر ذوي العلم الكامل، من  مع النقصان في العمل، أو العمل الكامل مع النقصان في العلم، يمكن

.أھل السعادة، والمرتبطین بعالم الغیب والتجرد، ورأى أن مآلھم االنخراط في سلك العلّیین والروحانیین

ويرى بعض علماء األخالق، وتھذيب الباطن، أن منشأ جمیع الكماالت تحسین األخالق وتھذيب القلب وأعماله، 

.العقلیة واألحكام الظاھرية، بل يعتبرونھا معّوقات في سبیل السالكین وال يرون دورًا للحقائق

ويزعم بعض علماء الظاھر ـ الفقھاء ـ، أن العلوم العقلیة والباطنیة والمعارف اإللھیة من الكفر والزندقة، ويعاندون 

.طالبھا وعلمائھا
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طلة، لمحجوبون عن المقامات الروحانیة والنشآت إن ھؤالء الطوائف الثالث الذين يعتنقون ھذه اآلراء الثالثة البا

ولھذا كان بینھم العداء سائدًا دائمًا، واالفتراء .اإلنسانیة، ولم يتدبروا بصورة صحیحة في علوم األنبیاء واألولیاء

متبادًال، وكان أحدھم يرمي اآلخر بالباطل، مع أنھم جمیعًا على الباطل ولكنھم يختلفون في تحديد مراتب 

اطل بمعنى أن أصحاب الطوائف الثالث صادقون في تكذيب كل منھم لآلخر، ال من جھة أن علمھم أو عملھم الب

باطل بصورة مطلقة، بل من جھة أن تحديدھم للمراتب اإلنسانیة بھذا المستوى ـ أن أصحاب الكمال العلمي ھم 

م الظاھرية ھم المقربون عند اهللا ـ العلیون وأن أصحاب التھذيب للباطل ھم ذوو الكماالت، وأن أصحاب العلو

.وجعلھم العلوم والكماالت مقتصرًة على المجال الذي يرتأونه، يكون على خالف الواقع

والشك .إن رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم قد قسّم في ھذا الحديث الشريف العلوم إلى ثالثة أقسام

الث كما تشھد بذلك العلوم السائدة في الكتب اإللھیة وسنن أن ھذه العلوم الثالثة، مرتبطة بھذه المراتب الث

:األنبیاء وأحاديث المعصومین علیھم الصالة والّسالم، حیث تكون العلوم لديھم مقّسمة إلى ھذه األقسام الثالثة

جامع ـ العلم باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ويوم اآلخر، فإن الكتب السماوية وخاصة الكتاب اإللھي ال:أحدھما

والقرآن الربوبي الكريم مشحونة، من ذلك، بل نستطیع أن نقول إن الشيء الوحید الذي تصّدى كتاب اهللا لذكره 

أكثر من غیره، ھو ھذا العلم، مع الدعوة إلى المبدء والمعاد على أساس براھین صحیحة ووضوح كامل ذكرھا 

.المحققون

.ر القسم األولوأما القسم الثاني والثالث فال ذكر لھما بمقدا

.وإن أحاديث أئمة الھدى علیھم السالم في ھذا المجال ـ القسم األول من العلوم الثالثة ـ تفوق حّد اإلحصاء

الشريف )الكافي(ويتضح ذلك عند مراجعتنا للكتب المعتبرة لدى جمیع العلماء رضوان اهللا علیھم مثل كتاب 

.وغیرھما)توحید الصدوق(و

بة إلى تھذيب النفس وإصالح األخالق وتعديلھا، آيات في الكتاب اإللھي، وأحاديث مأثورة وھكذا وردت بالنس

عن أھل البیت علیھم السالم، فوق المستوى المتصور، ولكن تلك اآليات وھذه الروايات أصبحت لدينا نحن 

م يؤاخذنا وسیأتي يو.المساكین والمبتلین باآلمال واألماني، مھجورة وغیر معتبرة وال نبالي بھا

اهللا سبحانه علیھا، ويحتج علینا، ويتبرأ منا ـ نعوذ باهللا ـ األئمة األطھار علیھم السالم، لبراءتنا من أحاديثھم 

.نعوذ باهللا من سوء العاقبة وشر الختام.وعلومھم

.ضھا وذكرھاوإن األحاديث العائدة إلى الفقه والمناسك الظاھرية، مشحونة بھا في كل كتبنا وال نحتاج إلى عر

إذا إتضح أن علوم الشريعة منحصرة في ھذه األقسام الثالثة، حسب حاجات اإلنسان، والمقامات اإلنسانیة 

وال يحّق ألحد من العلماء في ھذه العلوم الثالثة أن يطعن في اآلخر، وال يجب على اإلنسان إذا جھل علمًا .الثالثة

ل السلیم يعتبر التصديق من دون تصور من األغالط والقبائح وكما أن العق.أن يكذبه ويتطاول على صاحبه

فإذا سألنا اهللا سبحانه يوم القیامة، .األخالقیة، فكذلك التكذيب لشيء من دون تصّور بل حاله أسوء وقبحه أعظم

ص وقال مثال أنتم لم تكونوا تعرفون معنى وحدة الوجود حسب مسلك الحكماء، ولم تتعّلموه من اإلنسان المتخص

في ذلك العلم وصاحب ذلك الفن، ولم تحصلوا على علم الفلسفة ومقدماتھا فلماذا أھنتم القائل بھا وكّفرتموه 

من دون معرفة؟ 

فماذا نملك من جواب أمام ساحة قدسه حتى نجیب علیه، عدا أن نطأطأ الرأس حیاءًا وخجًال؟ وال يقبل 

ادئ ومقدمات وال يتسیر فھم ذلك العلم اال بعد استیعاب إن لكل علم مب.االعتذار بأنني ھكذا زعمت في نفسي

تلك المقدمات، وخاّصة مثل ھذه المسألة الدقیقة التي استنزفت جھود أجیال تلو أجیال، ومع ذلك يصعب فھم 

.أصل الحقیقة ومغزاھا بصورة دقیقة
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تدرك بعقلك الناقص، الموضوع إن الشيء الذي بحثه الحكماء والفالسفة آالف السنین ودّققوا فیه، ھل تريد أن 

َرِحَم «.بواسطة دراسة كتاب واحد أو قصیدة واحدة من قصائد المثنوي؟ وقطعًا ال تستطیع أن تدرك شیئا من ذلك

.٤١٩»اهللا اْمَرءًا َعَرَف َقْدَرُه َوَلْم َيَتَعدَّ َطْوَره

جعلت العالم الفقیه قشريا وظاھريا وھكذا إذا سأل اهللا سبحانه حكیما متفلسفًا أو عارفًا متصّنعًا، لماذا 

وطعنت فیه؟ بل ما ھو المبّرر الشرعي في قدحك في 

سلسلة من العلوم الشرعیة، التي جاء بھا األنبیاء علیھم السالم من قبل رب األرباب لتكمیل النفوس 

عة من العلماء البشرية وفي تكذيبك إّياھا وإھانتھا؟ وما ھو المسّوغ الشرعي أو العقلي للتطاول على مجمو

وعلى أي حال .والفقھاء؟ فما ھو جوابه أمام الحق المتعالي؟ انه ال يملك جوابًا إال أن يطأطأ حیاءًا مبديًا اإلنفعال

.نترك ھذه المرحلة من البحث التي تبعث على السأم والضجر

تفسیر كل من اآلية المحكمة، الفريضة العادلة، السنة القائمة :فصل

أن العلوم الثالثة التي ذكرھا رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم ھي ھذه الفروع الثالثة التي بعد أن تبین 

ذكرناھا، نقول على أي علم من العلوم الثالثة تنطبق ھذه العناوين الثالثة؟ وھذا الموضوع وان لم يكن مھمًا، فإن 

ولكن من أجل شرح الحديث الشريف، البد  المھم ھنا ھو فھم تلك العلوم ثم السعي في سبیل طلبھا وتحصیلھا،

:فنقول:من اإلشارة إلى تلك العلوم الثالثة

إن أعاظم علمائنا رضوان اهللا علیھم الذين تصدوا لشرح ھذا الحديث الشريف، قد اختلفوا فیما بینھم في 

لقاصر في ھذا ونحن سنذكر ما يخطر ببالنا ا.شرحه، ولكن ذكر تلك األقوال والشروح يسبب إطالة الحديث

ثم نأتي على ذكر نكتة مھمة قد بّینھا العارف الكامل الشاه آبادي دام ظله .الموضوع مع ذكر شواھد لم ُتبّین بعد

:ـ 

عبارة عن )الفريضة العادلة(وان .ھي العلوم العقلیة والعقائد الحقة والمعارف اإللھیة)اآلية المحكمة(اعلم أن 

وذلك أن .عبارة عن العلم الظاھر وعلوم اآلداب القابلیة ـ الصورية ـ)السّنة القائمة(و .علم األخالق وتطھیر القلوب

التي تكون بمعنى العالمة، تتناسب مع العلوم العقلیة اإلعتقادية، ألن ھذه العلوم ھي عالمات الذات )آية(كلمة 

فمثًال نجد في موارد .مة في علوم أخرىولم نعھد من قبل، أن استعلمت اآلية أو العال.واألسماء والمعارف األخرى

كثیرة من الكتاب اإللھي، بعد استعراض البرھان على وجود الصانع المقدس أو على األسماء والصفات لذاته 

المقدس أو على وجود القیامة وكیفیتھا وعالم الغیب والبرزخ قوله 

وھذا تعبیر شائع بالنسبة إلى ھذه .٤٢٢)أو آلياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن٤٢١أو اآليات ِلَقْوٍم َيَتَفكرَّوُن ٤٢٠ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَيًة(

لو ذكرت اثر مسألة فقھیة شرعیة أو أصل من األصول األخالقیة لكان )آية(في حین أن كلمة .العلوم والمعارف

كما أن .ف اإللھیةوالعالمة من مختصات ومما يتناسب مع علوم المعار)اآلية(فعلم أن .كما ھو الظاھر.مستھجنًا

.مما ينسجم مع ھذه العلوم، ألن ھذه العلوم تخضع للموازين العقلیة والبراھین المحكمة)الحكمة(التوصیف بـ 

.وأما بقیة العلوم فال يوجد لھا غالبًا دلیل قاطع ومتین

ألن الخلق الحسن  تعود إلى علم األخالق ھو وصف الفريضة بالعادلة،)الفريضة العادلة(وأما الدلیل على أن 

كما تقرر في ذلك العلم ـ علم األخالق ـ ھو الخروج عن حّد اإلفراط والتفريط فان كال منھما مذموم ومشین، وأما 

:مثال.العدالة التي ھي الحد المتوسط والمعتدل بینھما فمستحسن

المتوسطة والمعتدلة  إن الشجاعة التي ھي من أصول وأركان الخلق الحسن والملكة الفاضلة، ھي الحالة

والتفريط الذي يعبر عنه بالجبن )وھو عدم الخوف من مورد ينبغي الخوف فیه(بین اإلفراط، الذي ُيعّبر عنه بالَتَھّور 

).وھو عبارة عن الخوف في موارد ال ينبغي الخوف فیھا(

.غرر الحكم، باب الراء ٤١٩
.١١:سورة النحل، آية ٤٢٠
.٢٤:سورة يونس، آية ٤٢١
.٤:سورة الرعد، آية ٤٢٢
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كر في غیر مورده أو في وھو استعمال الف)السفه(والحكمة التي تكون من األركان أيضًا تتوسط بین رذيلة 

وھو عبارة عن تعطیل القوة الفكرية في الموارد التي )الُبله(وبین رذيلة .موارد التي ال ينبغي استعماله فیھا

.ينبغي استعمالھا فیھا

.والسخاء يتوسط بین اإلسراف والبخل.وھكذا العّفة فإنھا تتوسط بین رذيلة الشره والخمود

ألن الفريضة .أيضًا ُتشعر بذلك)الفريضة(كما أن كلمة .لى انطباقھا على علم األخالقفالفريضة العادلة تدل ع

المقابلة للُسّنة الراجعة إلى القسم الثالث، يجد العقل إلى استیعابھا سبیال، كما ھو شأن علم األخالق، على 

.خالف الُسّنة التي تكون تعّبدًا صرفًا ويكون العقل عاجزا عن إدراكه

تعود إلى العلوم التعبدية، واآلداب الشرعیة التي يعبر عنھا بالسنة ـ فعل )السنة القائمة(نقول إن ولھذا 

كما أن .وينحصر طريق إثباتھا وفھمھا بالسنة.المعصوم وقوله وتقريره ـ والتي تعجز العقول غالبًا عن إدراكھا

قامة الواجبات من الصلوات والزكوات وغیرھما توصیف السنة بالقائمة يتناسب مع الواجبات الشرعیة، ألن كلمة إ

في حین أن ھذه الكلمة لم تستعمل في العلمین اآلخرين ولم يكن التعبیر فیھما .من التعابیر الشائعة الصحیحة

.بالسنة صحیحا

.والعلم عند اهللا.ھذا منتھى ما يمكن تطبیقه في ھذا الحديث الشريف حسب المناسبات القائمة بین كلماته

عالمات العلوم النافعة :فصل

اآلن نفسح المجال لذكر النكتة التي وعدناكم بذكرھا، وھي أن الحديث الشريف قد عّبر عن علم العقائد 

والمعارف باآلية وھي بمعنى العالمة، والسّر في التعبیر ھذا ھو أن العلوم العقلیة، والحقائق االعتقادية إذا تّم 

والحقائق وألجل تجمیع المفاھیم والمصطلحات وزخرفة العبارات وتزيین تركیب  تحصیلھا ألجل نفس ھذه العلوم

الكلمات بعضھا مع بعض ومن ثم نقلھا إلى العقول الضعیفة، للحصول على المقامات الدنیوية، ال تكون مثل ھذه 

وراء طلب العلم،  العلوم من اآليات المحكمة، وإنما ھي حجب غلیظة وأوھام واھیة، ألن اإلنسان إذا لم يبتغ من

الوصول إلى الحق، والتحقق بأسماء اهللا وصفاته، والتخلق بأخالق اهللا، سیتحول كل واحد من إدراكاته إلى دركات، 

َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري : (وحجب مظلمة، تسّود قلبه وتعمي بصیرته، ويصبح من مصاديق اآلية المباركة التي تقول

ْتَك ًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَیاَمِة َأْعَمى، َقاَل َربِّ ِلَم َحَشْرَتِني َأْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصیًرا، َقاَل َكَذِلَك َأَتَفِإنَّ َلُه َمِعیَشًة َضن

.٤٢٣)آَياُتَنا َفَنِسیَتَھا َوَكَذِلَك اْلَیْوَم ُتنَسى

تكون ـ في اآلخرة ـ تابعة فإن المقیاس في البصر في عالم اآلخرة، ھو بصیرة القلب، وأن الجسم والقوى 

للقلب والُلّب، وأن ظّلیة ذلك العالم، لھذا العالم تبدو بنحو أتّم، وأن ِظّل األعمى واألصم واألبكم تجاه آيات اهللا 

.تعالى، ھو العمى والصمم والبكم في يوم القیامة

من أھل العلم باهللا  ال يظن علماء المفاھیم والمصطلحات والعبارات، وحافظو الكتب في الصدور، بأنھم

والمالئكة والیوم اآلخر، فلو كانت علومھم عالمة وآية ـ على معرفة اهللا ـ فلماذا لم تتنّور قلوبھم من اآلثار النورانیة؟ 

والقرآن الكريم قد ذكر .نعم قد ُأضیفت على ظلمات قلوبھم ومفاسد أخالقھم وأعمالھم الظلمات والفساد

فمن ال يخشى وال يخاف من الحق )ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء: (يقولالمقیاس لمعرفة العلماء حیث 

.المتعالي فال يعّد من العلماء

ھل في قلوبنا شيء من آثار الخشیة؟ وإذا كانت فلماذا لم يبد أثر منھا على ظاھرنا؟ ففي الحديث الشريف 

يقول كان أمیر المؤمنین )أبا جعفر ـ خ ل(ْعُت أَبا َعْبِد اهللا علیه السالم َسِم: (عن الكافي بسنده إلى أبي بصیر قال

يا طالب العلم إن للعلم َفَضاِئَل َكِثیرٍة، َفَرأُسُه التَّواُضُع، َوَعْیُنُه الَبَراَءُة ِمَن الَحَسِد، وأُذُنُه «:علیه السالم يقول

، َوَقْلُبُه ُحْسُن النِّیَِّة، َوَعْقُلُه َمْعِرَفُة األْشَیاِء َواُألُموِر، َوَيُدُه الرَّْحَمُة، َوِرْجُلُه الَفْھُم، َوِلَساُنُه الصِّدُق، وِحْفُظُه الَفْحُص

، َوِسالُحُه ِلیُن َمْرَكُبُه الَوَفاُءِزَياَرُة الُعَلَماِء، َوِھمَُّتُه السََّالَمُة، َوِحْكَمُتُه الَوَرُع، َوُمْسَتَقرُُّه النََّجاُة، َوَقائُدُه الَعاِفَیُة، َو

.١٢٤:سورة طه، آية ٤٢٣
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 اْجِتَناُب الذُّنوِب، َوَزاُدُه الَكِلَمِة، َوَسْیُفُه الرَِّضا، َوَقْوُسُه الُمَداَراُة، َوَجْیُشُه ُمَحاَوَرُة الُعَلَماِء، َوَماُلُه األَدُب، َوَذِخیَرُتُه

.٤٢٤»األْخَیاِر الَمْعُروُف، َوَماُؤُه الُمواَدَعُة، َوَدلیُلُه الُھَدى، َوَرِفیُقُه َمَحبَُّة

إن ما استعرضه اإلمام أمیر المؤمنین علیه السالم يكون من عالمات العلماء، وآثار العلوم، فمن حصل على 

العلوم السائدة وكان خالیًا من ھذه اآليات، فلیعلم بأنه الحظ له من العلم، بل ھو من أصحاب الجھل والضالل، 

لجھل المركب والكلمات المتبادلة بینه وبین العلماء اآلخرين لدى وتوجب له في عالم اآلخرة ھذه المفاھیم وا

فالمقیاس في العلم أن يكون آية .التحقیق والبحث، الحجب الظلمانیة، وتكون حسرته يوم القیامة أعظم الحسرات

دو العلم باعثًا وعالمة، وال تكون له إّنیة وال أنانیة، بل تضمحل لدى حصول العلم اإلّنیة، وتتالشى األنانیة وال يغ

.على النخوة واألنانیة والتظاھر والترفع

ألجل أن العلم الصحیح لنورانیته وضیائه في القلب، يوجب )المحكمة(ثم عبر اإلمام علیه السالم عن العلم بـ 

االطمئنان، ويدحض الريب والشك، ومن الممكن أن اإلنسان طیلة حیاته يخوض في البراھین ومقدماتھا، ويستدل 

كل واحد من المعارف اإللھیة براھین عديدة وأدلة كثیرة، ويتفوق على أقرانه في مقام البحث والمنافسة، ولكن ل

تلك العلوم لم تؤثر في قلبه شیئًا، ولم تبعث لديه االطمئنان، بل تزيده شكًا وتحّیرًا والتباسًا، فجمیع المفاھیم 

غل القلب بغیر الحق سبحانه، وتثنیه عن الذات المقدس، واإلكثار من المصطلحات، ال تجدي نفعًا، وإنما ُتش

.فیغفله

أيھا العزيز إن العالج كل العالج فیما إذا أراد اإلنسان أن يكون علمه إلھیا فعلیه عندما يدرس أي علم شاء، أن 

اسي، فإن المنقذ األس.يبادر إلى مجاھدة النفس، ويسعى بواسطة الرياضة الروحانیة، في سبیل تخلیص نیته

َمْن َأْخَلَص ِلّلِه أْرَبعیَن َصَباحًا َجَرْت َيَناِبیُع الِحْكَمِة ِمْن َقْلِبِه َعَلى «ومصدر الفیض، تخلیص النیة، والنیة الخالصة 

فأنت عندما بذلت الجھد أربعین عامًا أو أكثر في سبیل تجمع .فھذه فوائد وآثار اإلخالص في أربعین يوم»ِلَساِنِه

مفاھیم العلمیة، واعتبرت نفسك عالمة ومن جنود اهللا، ولكن لم تجد أثرا للحكمة في قلبك، وال المصطلحات وال

.طعمًا لھا على لسانك فاعلم بأن دراستك وتعبك لم يقترنا باإلخالص بل إنما اجتھدت للشیطان والرغبات النفسیة

ار، نحو إخالص النیة وتصفیة القلب من فعندما رأيت بأن ھذه العلوم لم تثمر ولم تنجع فانصرف ولو ألجل االختب

وإن كانت التصفیة ألجل االختبار كانت ھذه النیة .الرذائل والكدر، فإذا لمست أثرًا حاول أن تستمر في ذلك أكثر

.متنافیة مع اإلخالص، ولكن من المحتمل أن بصیصًا من نورھا يھديك

الم البرزخ وعالم القبر وعالم القیامة ودرجاتھا إلى ع:وعلى أي حال أيھا العزيز أنت محتاج في جمیع العوالم

فاجتھد أينما كنت من ھذه الدرجات .المعارف اإللھیة الحقة، والعلوم الحقیقیة والخلق الحسن واألعمال الصالحة

والمراتب، وأكثر من إخالصك وأزل عن قلبك أوھام النفس ووساوس الشیطان حتى تظھر لك 

.الحقیقة، وينفتح لك طريق الھداية، ويكون اهللا سبحانه في عونكالنتائج، وتجد سبیال إلى 

يعلم اهللا سبحانه بأننا إذا انتقلنا مع ھذه العلوم التافھة الباطلة وھذه األوھام الفاسدة والقلب الكدر والخلق 

اب توفر لنا الذمیم إلى عالم اآلخرة، كیف تكون مصائبنا ومحنتنا، وكیف يكون مصیرنا، وأن أّي ظلم ووحشة وعذ

ھذه العلوم وھذه األخالق؟ 

أقسام العلوم الدنیوية واألخروية :فصل

عن )شرح أصول الكافي(نقل محقق الفالسفة صدر الحكماء والمتألھین قدس اهللا سره وأجزل أجره في 

من العلوم  أن العلوم تنقسم إلى علوم دنیوية وأخروية، وجعل علم الفقه:الشیخ الغزالي كالمًا طويًال خالصته

وقسم العلوم األخروية إلى علم المكاشفة والمعاملة واعتبر علم المعاملة، ھو العلم بأحوال القلوب، .الدنیوية

وعلم المكاشفة نور يحصل في القلب بعد تطھیره من الصفات المذمومة، وبه تنكشف الحقائق، وتحصل المعرفة 

.٤٢٥ارھا وكافة المعارف اإللھیةالحقیقیة بالذات واألسماء والصفات واألفعال وأسر

.٢أصول الكافي، المجلد األول، كتاب فضل العلم، باب النوادر، ح  ٤٢٤
.طباعة دار المعرفة بیروت ١٩إحیاء العلوم للغزالي، المجلد األول، ص  ٤٢٥
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:ولما كان ھذا التقسیم مرضیًا لدى المحقق المذكور قال في شرح ھذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه

الظاھر أن ھذا التقسیم الحاصر الذي بینه رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم يعود إلى علوم المعامالت، ألن (

وأما علوم المكاشفة، فتحصل لدى قلیل من الناس وتكون أعّز من الكبريت معظم الناس ينتفعون من ھذه العلوم، 

).األحمر، كما تدل علیه أحاديث كتاب اإليمان والكفر التي سنذكرھا

وعلى فرض صحة كالمه وعدم توجه اإلشكال علیه، يرد .يقول الكاتب إن في كالم الشیخ الغزالي إشكال

أما االعتراض على كالم صدر المتألھین حسب فرض .رحمه اهللا تعالى إشكال آخر على ما ذكره صدر المتألھین

صحة كالم الغزالي، فھو أن الغزالي اعتبر علم المعامالت الذي ھو العلم بأحوال القلب من المنجیات حینا مثل 

رھا، وعلیه الصبر والشكر والخوف والرجاء وغیر ذلك، ومن المھلكات حینًا آخر مثل الحقد والحسد والغل والغش وغی

ال تكون العلوم الثالثة التي ذكرھا رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم من علوم المعاملة إال قسم واحد منھا 

.في حین أن صدر المتألھین جعل العلوم الثالثة من علوم المعاملة.وھو الفريضة العادلة، وقد تقدم شرح ذلك

:الي فتتجسد في أمرينوأما المالحظة الواردة على كالم الشیخ الغز

إنه اعتبر علم الفقه من العلوم الدنیوية والفقھاء من علماء الدنیا، مع أن ھذا العلم من أعز علوم :أحدھما

وھذا التوجه، نشأ من حب للنفس، وحب ما يتصور أنه من أھله وھو علم األخالق بالمعنى المتعارف .اآلخرة

.لعلوم، حتى العلوم العقلیةالمتداول بین الناس، ولھذا طعن في كل ا

إنه جعل المكاشفات جزءا من العلوم وأوردھا في تقسیمات العلوم في حین أن الحق يستدعي أن :ثانیھما

نقول بأن العلم ھو الذي يشتمل على التدبر والتمعن والبرھان واالستدالل، بینما قد تكون المكاشفات 

وعلى أي حال إن المشاھدات .من جراء األعمال القلبیة والمشاھدات نتیجة العلوم الحقیقیة، وقد تكون

والمكاشفات، والتحقق بحقائق األسماء والصفات، يجب أن ال تندرج في تقسیمات العلوم، ألن العلوم في واد 

.واألمر سھل.والمكاشفات في واد آخر

)ص(أقسام العلوم حسب ما ورد في الحديث الشريف عن رسول اهللا :فصل

كثیرًا من العلوم تندرج على تقدير في قسم من األقسام الثالثة التي ذكرھا رسول اهللا، وعلى تقدير إعلم أن 

إن علم الطب والتشريح والنجوم واألفالك وما يضاھیھا، إذ جعلناھا آية وعالمة، وكذلك :مثًال.آخر في قسم آخر

، )اآلية المحكمة(رج جمیعھا في علم التاريخ وأمثاله، إذا ألقینا علیه نظرة اعتبار واّتعاظ، اند

الفريضة (ألنه يحصل بواسطتھا العلم باهللا أو بالمعاد، أو يتأكد العلم باهللا وبالمعاد وقد يندرج تحصیلھا في 

).السنة القائمة(وقد يندرج تحت )العادلة

اآلخرة، ألصبحت  وأما إذا كانت دراسة ھذه العلوم، ألجل ذاتھا أو ألجل أھداف أخرى، فلو شغلتنا عن علوم

مذمومة بالعرض، ألنھا صرفت الناس عن اآلخرة، وإن لم تشغلنا عن علوم اآلخرة فلیس فیھا ضرر أو نفع، كما قال 

:فالعلوم بصورة كلّیة تنقسم إلى ثالثة أقسام.رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم

لتي يعتبر الوصول إلیھا غاية التكوين األول ـ ما كان نافعًا لإلنسان حسب أحواله في النشآت األخرى ا

وھذا القسم ھو الذي جعله رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم علمًا، وقّسمه إلى األقسام الثالثة .والكائنات

.التي وردت في الحديث الشريف

تي يجب على ويكون ھذا القسم من العلوم المذمومة ال.الثاني ـ ما يضر باإلنسان ويصرفه عن وظائفه الالزمة

...اإلنسان أن ال يقترب منھا مثل علم السحر، والشعوذة وأمثالھما

الثالث ـ ما ال يوجد فیھا ضرر وال نفع، فیھدر اإلنسان وقته علیھا للتسّلي والتلّھي، مثل علم الموسیقى وعلم 

لنوع من العلم تحت واحد ولو استطاع اإلنسان أن ُيدخل ھذا ا.األنساب والحساب والھندسة واألفالك وأمثال ذلك

ألن اإلنسان العاقل عندما .وإن لم يتمكن من ذلك، فعدم االشتغال يكون حسنًا.من العلوم الثالثة لكان أفضل

عرف بأنه مع ھذا العمر القصیر، والوقت القلیل، والحوادث الكثیرة، ال يستطیع أن يكون جامعًا لكل العلوم وحائزًا 

.ه من التفكیر والتأمل في العلوم، واختیار ما يكون له أنفع، واالنصراف إلیه، وتكمیلهعلى جمیع الفضائل، فالبد ل
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ومن العلوم أن ما ھو أنفع من كل العلوم وأھمھا بالنسبة إلى حیاته األبدية الخالدة ھو العلم الذي أمر به 

.والحمد هللا تعالى.لثالثة التي ذكرناھااألنبیاء علیھم السالم واألولیاء، وحثوا الناس على تعّلمه، وھو ھذه العلوم ا

الشك والوسوسة:الَحديث الخاِمس َوالعشرون

ِبَسَنِدي المتَِّصِل إلى شیخ المحدثین وأفضِلھم محمَِّد بن يعقوَب الكلینيِّ ـ رحمه اهللا تعالى ـ عن ُمَحمَِّد بِن 

َذَكْرُت َألِبي َعْبِداِهللا علیه السالم َرُجًال «:قاَل يحیى، عن أحمَد بن محمٍَّد، عن أبن محبوٍب، عن عبداِهللا بِن ِسناٍن

َوأيُّ َعْقٍل َلُه َوُھَو ُيطیُع الشَّْیَطاَن؟ :َفقاَل أبو َعْبِداِهللا علیه الّسالم.ُھَو َرُجٌل َعاِقٌل:ُمْبَتلًى ِبالُوُضوِء َوالصََّالِة َوُقْلُت

ِمْن َعَمِل :َسْلُه ھَذا الَِّذي َيأِتیِه ِمْن َأيِّ َشْيٍء ُھَو؟ َفِإنَُّه َيُقوُل َلَك:َلَوَكْیَف ُيطیُع الشَّْیَطاَن؟ َفقا:َفُقْلُت َلُه

.٤٢٦»الشَّْیَطاِن

:الشرح

إعلم أن الوسوسة والشك والتزلزل والشرك وأشباھھا من الخطرات الشیطانیة واإللقاءات اإلبلیسیة التي 

ین والثبات واإلخالص وأمثالھا من اإلفاضات الرحمانیة واإللقاءات كما أن الطمأنینة والیق.ُتقذف في قلوب الناس

أن قلب اإلنسان شيء لطیف متوسط بین نشأة الُملك ونشأة :وتفصیل ھذا اإلجمال بصورة مختصرة ھو.الُملكیة

عین أخرى منه الملكوت، بین عالم الدنیا وعالم اآلخرة، عین منه نحو عالم الدنیا والُملك، وبھا يعّمر ھذا العالم، و

.نحو عالم اآلخرة والملكوت والغیب، وبھا يعّمر عالم اآلخرة والملكوت

فالقلب بمثابة مرآة لھا وجھان، وجه منھا نحو عالم الغیب، وتنعكس فیه الصور الغیبیة، ووجه آخر نحو عالم 

ل القوى الحّسیة الظاھرية ويتم انعكاس الصور الدنیوية من خال.الشھادة وتنعكس فیه الصور الُملكیة الدنیوية

فإذا قويت .وتنتقش الصور األخروية فیھا من باطن العقل وسّر القلب.وبعض القوى الباطنیة مثل الخیال والوھم

الوجھة الدنیوية، والتفتت كلیًا إلى تعمیر الدنیا، وانحصرت ھمته في ھذا العالم واستغرق في مالذ البطن والفرج، 

الدنیوية، انعطف باطن الخیال نحو الملكوت السفلي، الذي يكون بمثابة الظل المظلم وكافة المشتھیات والمتع 

لعالم الُملك والطبیعة، وعالم الجن والشیاطین والنفوس الخبیثة، وتكون االلقاءات شیطانیة، وباعثة على تخّیالت 

ت الباطلة، وتبعھا أيضًا العزم وحیث أن النفس تنتبه إلى الدنیا، إشتاقت إلى تلك التخیال.باطلة وأوھام خبیثة

واإلرادة، وتتحول كل األعمال القلبیة والقالبیة إلى سنخ األعمال الشیطانیة من قبیل الوسوسة 

وتصبح اإلرادة على ضوء ذلك في ُملك الجسم فّعالة، وتتجسد .والشك والترديد واألوھام والخیاالت الباطلة

ة للقلب، ألن األعمال صورة وتمثال لإلرادات، التي ھي صور ومثال األعمال البدنیة أيضًا حسب الصور الباطنی

وحیث أن وجھة القلب كانت نحو عالم الشیطان، كانت اإللقاءات في .لألوھام التي بدورھا إنعكاس التجاه القلب

القلب من سنخ الجھل المركب الشیطاني، وفي النھاية تستشري من باطن الذات، الوسوسة والشك والشرك 

.شبھات الباطلة وتسري في كل أنحاء الجسموال

وعلى ھذا القیاس المذكور، إذا كانت وجھة القلب نحو تعمیر اآلخرة، والمعارف الحقة، وعالم الغیب، لحصل له 

وئام مع الملكوت األعلى، الذي ھو عالم المالئكة وعالم النفوس الطیبة السعیدة، والذي يكون ھذا العالم بمثابة 

ي لعالم الطبیعة، واعتبر العلوم التي تفاض علیه من العلوم الرحمانیة الملكیة والعقائد الحقة وغدت الظل النوران

الخواطر من اإللقاءات والخواطر اإللھیة، ويتطھر من الشك والشرك ويتنزه منھما، وحصلت اإلستقامة والطمأنینة 

ومجمل الكالم أن .لى ضوء تلك األشواقفي النفس، وصارت أشواقھا أيضًا على ضوء تلك العلوم، وإرادتھا ع

.األعمال القلبیة والقالبیة والظاھرية والباطنیة، تتحقق على أساس العقل والحكمة

ولھذه اإللقاءات الشیطانیة والَملكیة والرحمانیة مراتب ومقامات، ال تسمح ھذه الصفحات فعًال في التطرق إلى 

.تفصیل ذلك

:ريفة، مثل ما ورد في مجمع البیان عن العیاشيوتدل على ذلك بعض األخبار الش

.١٠الكافي، المجلد األول، كتاب العقل والجھل، ح أصول  ٤٢٦
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قال رسول اهللا صلى اهللا :روى العّیاشي بإسناده عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محّمد علیھما الّسالم قال

ٌن َيْنُفُث ِفیَھا الَوْسَواُس ُأُذٌن َيْنُفُث ِفیَھا الَمَلُك َوُأُذ:َما ِمْن ُمْؤِمٍن إّال َوِلَقْلِبِه ِفي َصْدِرِه ُأُذَناِن«:علیه وآله وسلم

.٤٢٧»َوَأيََّدُھْم ِبُروٍح ِمْنُه:الَخّناُس، ُيَؤيُِّد اُهللا الُمْؤِمَن ِبالَمَلِك َوُھَو َقْوُلُه ُسْبَحاَنُه

وٌم ِمْثُل الشَّْیَطاُن واِضٌع َخْطَمُه َعَلى َقْلِب اْبِن آَدَم، َلُه ُخْرُط«:إنَُّه َقاَل:في حديث آخر:وفي مجمع البحرين

إلى غیر ذلك من  ٤٢٨»َفِإَذا َذَكَر اَهللا َخَنَس.ُخْرُطوِم الَخْنِزيِر، ُيَوْسِوُس الْبِن آَدَم أْن َأْقِبْل َعَلى الدُّْنَیا َوَما َال ُيِحلُّ اُهللا

.الروايات

الوسوسة من األعمال الشیطانیة :فصل

مال الشیطانیة، كما ورد في ھذا الحديث الشريف بعد أن علمنا عن طريق أھل المعرفة أن الوسوسة من األع

الذي نحن بصدد شرحه واألحاديث األخرى نضطر إلى بیان ھذا الموضوع بطريق آخر يكون أقرب إلى أذھان العامة 

وأكثر مالئمًة لھا، رغم أن البیان السابق عند أھله موافق للقواعد العقلیة والضوابط البرھانیة ومطابق لذوق أھل 

ومشاھدات أصحاب القلوب، ولكن حیث انه يرتكز على قواعد وأسس خارجة عن مستوى ھذا الكتاب،  المعرفة

:ننصرف عن بیانھا ونقتصر على ذكر أصل الموضوع فنقول

إن الشاھد على أن ھذه الوساوس واألعمال من ألعاب الشیطان وإلقاءات ذلك الملعون، وأنه ال يوجد لھا دافع 

م زعم صاحبھا أن دافعه أمر ديني، ھو أن ھذه الوساوس تخالف أحكام الشريعة وأخبار ديني وباعث إيماني، رغ

.أھل بیت العصمة والطھارة

وردت في أحاديث متواترة عن طريق أھل بیت العصمة علیھم السالم، كیفیة وضوء رسول اهللا صلى اهللا :مثًال

ه اجزاء َغرفة واحدة للوجه، وغرفة لغسل الید ومن ضروريات الفق.علیه وآله وسلم من أنھا كانت غسلة واحدة

الیمنى وَغرفة لغسل الید الیسرى وأما اإلجزاء مع َغرفتین أو غسلتین لكل من الوجه والید الیمنى والیسرى، فھو 

ونقل عن آخرين .محل خالف حتى أنه يستفاد من وسائل الشیعة الفتوى بعدم الجواز أو التأمل في عدم الجواز

والشھرة العظیمة مع األخبار الكثیرة دالة على .ع أن جواز الغسلتین ال يكون محل تأمل أيضًام.خالف ذلك

استحبابه، لكن ال يبعد أفضلیة الغسلة الواحدة شريطة أن يصل الماء إلى جمیع أطراف العضو الذي نريد أن 

وعب الماء العضو المغسول ھو مع العلم بأن الَغسل ثالث مرات بأن نصّب الماء في كل مرة على أن يست.نغسله

وفي أخبار أھل البیت .بدعة وحرام من دون أي محذور، ووضوئه يكون باطًال إذا مسح مع رطوبة الغسلة الثالثة

.علیھم السالم أن الغسلة الثالثة بدعة، وكل بدعة في النار

مرات وفي كل مرة يوصل  وعلیه فإن اإلنسان الجاھل المبتلى بالوسوسة، يغسل أعضاء الوضوء أكثر من عشر

الماء إلى كل أطراف العضو الذي ُيريد أن يغسله بدقة متناھیة، بل يغسل العضو حتى يجري ماء الوضوء ويتحقق 

الغسل الشرعي ثم يكرر الغسل مرات عديدة، فمع أي مقیاس نستطیع أن نطبق عمله ھذا؟ ومع أي حديث أو 

ين عامًا أو أكثر مع مثل ھذا الوضوء الباطل، وتظاھر أمام فتوى فقیه يتطابق عمله؟ لقد صلى المسكین عشر

إن الشیطان قد داعبه والنفس األمارة بالسوء، قد غّررته، ومع ھذا كله .الناس أنه في منتھى القدسیة والطھارة

.يخطيء اآلخرين ويرى نفسه مصیبًا

ل الشیطان أو من طھارة النفس إن الذي يخالف النص المتواتر وإجماع العلماء، ھل يجب أن نعّده من عم

وتقواھا؟ فإذا كانت ھذه الوسوسة من جراء منتھى التقوى واالحتیاط في الدين فلماذا نجد الكثیر من ذوي 

الوسوسة التي ال مبرر لھا والجھلة المتنسكین، ال يحتاطون في مواضع يجب االحتیاط فیھا أو يستحب؟ ھل 

ات المالیة؟ َمن من الوسواسین دفع الزكاة والخمس مرات عديدة سمعت أحدًا يعیش حالة الوسوسة في الشبھ

؟ وذھب إلى الحج ألداء الواجب مرات متكررة؟ وأعرض عن الطعام المشتبه؟ لماذا كانت أصالة الحلیة في األطعمة 

المشتبه جارية وأصالة الطھارة في مشكوك النجاسة غیر جارية؟ مع أنه في باب مشكوك الحلیة من الراجح 

.٥٧١مجمع البیان، المجلد العاشر، ص  ٤٢٧
.٣٠٥مجمع البحرين، مادة خنس، ص  ٤٢٨
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عن أبي عبداهللا علیه السالم في حديث قال .٤٢٩وتدل على ذلك األحاديث الشريفة مثل حديث التثلیث.جتناباال

وفي  َلى َرُسوِلِه ـَأْمٌر َبیٌِّن ُرْشَدُه َفُیتََّبْع َوَأْمٌر َبیٌِّن َغیَُّه َفُیْجَتَنْب َوَأْمٌر ُمْشِكٌل ُيَردُّ ِعْلُمُه ِإَلى اِهللا َوِإ:وإنما األمور ثالثة

.باب الطھارة عكس ذلك ـ ُكلُّ َشْيءٍٍ َلَك َطاِھٌر َحتَّى َتْعَلَم َأنَُّه َنِجٌس

كان أحد األئمة المعصومین سالم اهللا علیه وعلیھم السالم إذا ذھب لقضاء حاجته رش الماء على فخذيه، 

.لم يحتط ولم يتوسوس ـحتى إذا ترشحت لدى االستبراء أو االستنجاء قطرات من الماء لم يحٌس بذلك ـ فھو 

وھذا المسكین الذي يري نفسه محتذيًا حذو اإلمام المعصوم علیه السالم وآخذًا دينه منه، ال يتقي لدى التصرف 

إنه .في األموال، وال يحتاط تجاه الطعام بل يّتكل على قاعدة أصالة الطھارة ويأكل، ثم يقوم ويغسل فمه ويديه

ة وبعد أن يشبع يقول كل شيء نجس، وإذا كان من أھل العلم بّرر عمله ھذا حین األكل يتمسك بأصالة الطھار

ولم ينقل عن أحد من .بأنني أريد أن أصلي مع الطھارة الواقعیة، مع أننا لم نعرف میزة للصالة مع الطھارة الواقعیة

الطھارة الواقعیة فلماذا لم  وعلیه إذا كنت من أھل.الفقھاء رضوان اهللا علیھم اعتبار الطھارة الواقعیة في الصالة

تكن من أھل الحّلیة الواقعیة ؟ وإذا فرضنا أنك أردت الطھارة الواقعیة فما معنى الغسل في الماء الكر أو الجاري 

عشر مرات؟ مع أنه يكفي الغسل مرة واحدة من غیر البول أو بعض النجاسات األخرى في الماء الجاري أو في 

فتكفي مرة واحدة على المشھور وتكفي مرتان إجماعًا فال يكون الغسل لمرات عديدة إال وأما في البول .الماء الكر

.وحیث أن ذلك ال يتطلب جھدًا منا نجعله رأس المال للتظاھر يالقدسّیة.من تدلیس الشیطان وتسويل النفس

رتكب عدة محرمات، وأسوأ من كل ذلك وأكثر فضیحة، وسوسة البعض لدى نیة الصالة وتكبیرة اإلحرام، ألنه ي

ھذه النیة التي تتوقف علیھا األعمال االختیارية .ويعتبر نفسه من المقدسین، ويرى بھذا العمل میزة لنفسه

بأسرھا، وتعّد من األمور الالزمة لألعمال االختیارية، وال يستطیع اإلنسان أن يأتي بعمل من األعمال العبادية أو 

وصف ومع مختلف أسالیب الشیطنة وھیمنة الشیطان علیه قد يبتلى ساعة أو غیر العبادية من دونھا، فمع ھذا ال

فھل إن ھذا األمر من الخواطر الشیطانیة .ساعات إلنجاز ھذا األمر الضروري الوجود وفي النھاية قد ال يحصل

ي وابتاله وأعمال إبلیس لعنه اهللا الذي وضع الطوق واللجام على ھذا المسكین، وأخفى علیه ھذا األمر الضرور

بالمحّرمات الكثیرة من قبیل قطع الصالة، وتركھا وتجاوز وقتھا، أو أنه من طھارة الباطن والقدس والتقوى ؟ 

ومن شؤون الوسوسة عدم اإلقتداء بأشخاص حكم علیھم بالعدالة نصًا 

د اهللا، وال وفتوًى، فإن ظاھرھم من أھل الصالح ومن المحافظین على األعمال الشرعیة وباطنھم معلوم عن

يجب علینا البحث والتفتیش الدقیق عنھم، بل ال يجوز البحث والتحّري عنھم ومع ذلك نرى الشیطان يلجمه 

ويقوده إلى زاوية من زوايا المسجد معتزًال عن جماعة المسلمین فیصلي فرادى ويعلل عدم التحاقه بالجماعة 

ال يتضايق من إمامته للجماعة مع أن اإلمامة أصعب، ومحل  بأنني أحتاط وال أجد توجھًا قلبیًا نحو الجماعة ولكنه

.التباسھا أكثر ولكن لمَّا كانت اإلمامة موافقة للرغبات النفسیة ال يحتاط في ذلك

ومن شؤون الوسوسة التي يكثر االبتالء بھا الوسوسة في قراءة الفاتحة في الصالة حیث قد تخرج نتیجة 

مثًال ينطق حرف الضاد من .یمھا من القواعد التجويدية وقد تتغیر صورة الكلمة كلیًاالتكرار للحروف أو الكلمات وتفخ

وكأنه ينطق كلمة غريبة ويفصل )الرحمن الرحیم(ويتفوه بالحاء في .بصورة تقترب من حرف القاف)الضالین(كلمة 

.لكلمة عن وضعھا الطبیعيبین حرف وحرف في كلمة واحدة مما يسبب تغییرًا في ھیئة الكلمة ومادتھا وتنسلخ ا

ومجمل القول إن الصالة التي تعّد معراجًا للمؤمن، وقربانًا للمتقین، وعمودًا للدين تفرغ من كافة شؤوناتھا المعنوية 

وأسرارھا اإللھیة وتتحول إلى كلمات يراد لھا التجويد وكیفّیة اإللقاء، ومن ثمَّ ينجّر تجويد الكلمات، إلى فسادھا 

فھل إن ھؤالء وفي ھذه الحاالت، يعیشون وساوس الشیطان أو .وكفايتھا بحسب ظاھر الشرع وعدم إجزائھا

تغمرھم فیوضات الرحمن؟ 

.٩الباب الثاني عشر من أبواب صفات القاضي، ح  ١٨وسائل الشیعة، المجلد  ٤٢٩
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لقد وردت روايات كثیرة في حضور القلب لدى الصالة، والتوجه القلبي في العبادات ولكن ھذا المسكین عرف 

أكثر من القدر الالزم، وتغییر تقاسیم )وال الضالین(من حضور القلب علمًا وعمًال، الوسوسة في النیة ومّد كلمة 

.الوجه والفم حین تلفظ الكلمات

ألیست ھذه بمصیبة حیث أن اإلنسان يغفل سنینًا طويلة عن حضور القلب ومعالجة قلقه النفسي ولم يتصّد 

ماء القلوب ـ العرفاء ـ إلصالحه، وال يعتبر لحضور القلب شأنًا من شؤون العبادة، ولم يتعلم كیفیة تحصیله من عل

وأنھا من عمل .ولم يلتزم به، ويشتغل بھذه األباطیل التي تكون من الخّناس اللعین حسب نّص الكتاب الكريم

وإن العمل بھا يوجب البطالن، كما ذكرتھا فتاوى الفقھاء .الشیطان حسب تصريح الصاِدَقین علیھم السالم بذلك

والقدسیة؟  لكنه يعتبر كل ذلك من شؤون الطھارة

وقد تحدث الوسوسة أو تشتد من جّراء أن جھلًة مثل ھذا اإلنسان الوسواسي يطرون علیه ويعتبرون 

وسوسته من الفضائل، ويثنون على ديانته وقدسیته وتقواه، قائلین إنه نتیجة شدَّة دينه وتقواه أصبح وسواسیًا، 

ولكنھم لما لم يبّینوا له .لدين ومن ثمار الجھل وعدم العلممع أن الوسوسة ال ترتبط بالديانة أبدًا، بل ھي مخالفة ل

حقیقة األمر، ولم يبتعدوا عنه ولم يؤنبوه بل على العكس مدحوه وأثنوا علیه استمر في عمله الشنیع، حتى بلغ 

.نھايته وجعل نفسه لعبة بید الشیطان وجنوده، فأقصاه الشیطان من ساحة قدس المقرَّبین

بعد أن ُعلم نقًال وفعًال بأن ھذه الوساوس من الشیطان وھذه الخواطر من عمل إبلیس، الذي  فیا أيھا العزيز،

ومن المحتمل أنه ال يكتفي بھذه الوسوسة في العمل، بل يبدي .يفسد عملنا، ويصرف قلوبنا عن الحق المتعالي

اكًا في المبدء والمعاد ويدفعك البراعة لیدخل الوسوسة في العقیدة والدين، ويبعد دينك عن دين اهللا ويجعلك ش

وإذا لم يستطع أن يضّلل أشخاصًا عبر الفسق والفجور، فھو يسلك سبیل العبادات والمناسك .إلى الشقاء األبدي

فیبطل نھائیًا األعمال واألفعال التي يجب أن يتقرب بھا إلى اهللا، ونعرج من خاللھا إلى الحق المتعالي، ويجعلھا 

وعلى أي حال يخشى من أن .ساحة القدس الربوبي جل شأنه والتقرب من إبلیس وجنوده دوافعًا لالبتعاد عن

بعد علمنا ذلك ال بد من السعي في سبیل معالجة ھذه الحالة بأي شكل كان وبواسطة أي .يعبث في عقائدك

.ترويض روحاني ممكن

معالجة الوسوسة عن طريق العلم والعمل :فصل

ة القلبیة التي يخشى منھا أن تؤدي باإلنسان إلى الھالك األبدي والشقاء الدائم، إعلم أن معالجة ھذه اآلف

فیجب أوًال أن يشعر اإلنسان .كبقیة األمراض القلبیة، يمكن أن تتم بواسطة العلم النافع والعمل بكل سھولٍة ويسٍر

ين له األمور على ولكن النقص يكمن في أن الشیطان قد يز.بأنه سقیم، حتى يسعى في سبیل المعالجة

.مستوى ال يرى فیه ھذا المسكین نفسه مريضًا، وإنما اآلخرون يرونه منحرفًا عن السبیل وغیر مكترث بالدين

أما المعالجة لھذه اآلفة القلبیة بواسطة العلم فیكون بالتفكر في ھذه األمور المذكورة، حیث يجدر باإلنسان أن 

بأن يفكر في أن ھذا العمل الذي يريد أن ينجزه ويريد أن يجعله مرضیًا .لتأملتكون أعماله وأفعاله نتیجة التفكر وا

هللا تعالى من أي مصدر يكون وممن يؤخذ حتى تكون كیفیته بذلك الشكل المخصوص؟ ومن الواضح أن العوام من 

وعندما .الفقھیة الناس يأخذون من الفقھاء كیفیة العمل ومراجع التقلید يستنبطونھا من الكتاب والسنة والقواعد

نرجع إلى الفقھاء نسمع منھم القدح في عمل الوسواسي، ويرون بعض أعماله باطلة، وعندما نرجع إلى 

إذن إن اإلنسان .األحاديث الشريفة، والكتاب اإللھي نجد بأن عمله يعتبر من الشیطان ويجعل صاحبه مجنونًا

ى عقله ألوجب على نفسه اإلقالع عن ھذا العمل الفاسد، العاقل إذا فكر وتدبر قلیال قبل أن يھیمن الشیطان عل

.ولسعى في سبیل تصحیح عمله حتى يكون مرضیًا عند الحق المتعال

ويجب على كل من يشك في حصول الوسوسة عنده، أن يكون مثل الناس العوام، في عرض عمله على 

وسة أم ال؟ ألنه كثیرًا ما يكون اإلنسان العلماء والفقھاء، واالستفھام منھم بأنه ھل ابتلي عمله بمرض الوس

ولكنه إذا فّكر قلیًال، لوجد أن .الوسواسي غافًال عن حاله ومعتقدًا بأنه معتدل وأن اآلخرين غیر مكترثین بالدين
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مصدر ھذا االعتقاد ھو الشیطان وإلقاءاته الخبیثة، ألنه يرى بأن العلماء والفقھاء الكبار ومن الذين يؤمن بعلمھم 

وال .لھم، بل ويكونون مراجع المسلمین في أخذ مسائل الحالل والحرام منھم، يعملون بما ُيغاير عملهوعم

يستطیع القول بأن الملتزمین غالبًا والعلماء والفقھاء ال يحفلون بدين اهللا وأن اإلنسان الوسواسي وحده يتقید 

.بالدين

لعمدة في ھذه وعندما أدرك ضرورة إصالح العمل، دخل مرحلة العمل، وا

فمثًال إذا كان ـ مجتھدًا ـ ومبتلیًا .المرحلة عدم االھتمام بالوساوس الشیطانیة واألوھام التي تلقى علیه

إن الشیطان يوسوس ويقول بأن ھذا .بالوسوسة في الوضوء، فلیتوصأ مع َغرفة واحدة رغم وسوسة الشیطان

حیحًا لوجب أن ال يكون عمل رسول اهللا صلى اهللا علیه العمل لیس بصحیح ولكن يواجھه بأن عملي لو لم يكن ص

ألن رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم .وآله وسلم واألئمة الطاھرين علیھم السالم والفقھاء جمیعًا صحیحًا

فإذا كان .واألئمة الطاھرين قد توضأوا في فترة طويلة تقرب من ثالثمائة سنة، وكانت كیفیة وضوء جمیعھم واحدة

وإذا كنت مقلدًا لمجتھد، فأجب الشیطان بأنني أعمل على ضوء فتوى .ملھم باطًال، فلیكن عملي باطًال أيضًاع

وإذا أوقعك الشیطان الملعون في .المجتھد، فإذا كان وضوئي باطًال، فال يؤاخذني ربي علیه، وال تكون علّي حجته

میة وتأكد من صحة العمل، فإذا لم يعبأ بإلقاءاته عدة الشك قائًال بأن المجتھد لم يقل ھكذا فافتح رسالته العل

كما ورد ھذا المعنى في .ونرجو أن تكون المعالجة النھائیة لمرضك.مرات وعملت على خالف رأيه غدا آيسًا منك

:األحاديث الشريفة

ي َصَالِتِه َحتَّى ال َيْدري َكْم َصّلى الرَُّجُل َيُشُك َكثیرًا ف:ُقْلَنا َلُه«:فعن الكافي بإسناده عن زرارة وأبي بصیر قاال

َال :َيْمِضي ِفي َشكِِّه، ُثمَّ َقاَل:َقاَل.َفِإنَُّه َيْكُثر َعَلْیِه ذِلَك، ُكلََّما َأَعاَد َشكَّ:ُقْلَنا َلُه.ُيعیُد:َوَال َما ِبِقَي َعَلْیِه؟ َقاَل

َفُتْطِمعوُه َفِإنَّ الشَّْیَطاَن َخِبیٌث َيْعَتاُد ِلَما ُعوَِّد، َفْلَیْمِض َأَحُدُكْم ِفي الَوْھِم  ُتَعوُِّدوا الَخِبیَث ِمْن َأْنُفِسُكْم ِبَنْقِض الّصالِة

بیُث َأْن ُيطاَع َفِإَذا ِإنََّما ُيريُد الَخ:ُثمَّ َقاَل:َقاَل ُزَراَرُة.َوَال ُيْكِثَرنَّ َنْقَض الصََّالِة َفِإنَُّه ِإَذا َفَعَل ذِلَك َمّراٍت َلْم َيُعْد ِإَلْیِه الشَّكُّ

.٤٣٠».ُعِصَي لْم َيُعْد ِإَلى َأَحِدُكْم

إذا َكُثَر َعَلْیَك السَّْھُو َفاْمِض ِفي َصَالِتَك َفِإنَُّه ُيوِشُك َأْن َيَدَعَك ِإنََّما «:وبإسناده عن أبي جعفر علیه السالم قاَل

.٤٣١»ُھَو ِمَن الشَّْیَطاِن

فت الشیطان فترة من الزمان، ولم تلق باًال لوساوسه، ال نقطع طمعه عنك، ومن الوضوح بمكان أنك إذا خال

ولكن في غضون أيام تصّديك للشیطان، تضّرع إلى ساحة الحق المتعالي .وعادت الطمأنینة والسكون إلى نفسك

د في والتجئ إلى ذاته المقدس من شّر ذاك الملعون وشر النفس، واستعذ باهللا منه وھو يعینك علیه كما ور

.الكافي األمر باالستعاذة من الشیطان

يا َرسوَل اِهللا :أتى َرُجٌل النَّبيَّ صّلى اهللا علیه وآله وسلم فقاَل«:بإسناده عن أبي عبد اهللا علیه السالم قال

ْو ُنْقَصاٍن، َفقاَل ِإَذا َدَخْلَت ِفي أشكو إَلْیَك َما ألقَى ِمَن الَوْسَوَسِة ِفي َصَالِتي َحّتى َال َأْدِري َما َصلَّْیُت ِمْن ِزَياَدٍة َأ

ِبْسِم اهللا َوِباهللا، َتَوكَّْلُت َعَلى اهللا، أعوُذ ِباهللا :َصَالِتَك َفاْطَعْن َفِخَذَك اَألْيَسَر ِبأْصَبِعَك الُیْمَنى الُمَسبَِّحِة ُثمَّ ُقْل

.٤٣٢»َوَتْطُرُدُه السَِّمیع الَعِلیِم ِمَن الشَّْیَطاِن الرَِّجیم، َفِإنََّك َتْنَحُرُه

.والحمد هللا َأوًَّال َوأخرًا وظاھرًا وباطنًا، والصَّالة والّسالم على محّمٍد وآله الطاھرين

طالب العلم:الَحديث الَساِدس َوالعشرون

بالسََّند المّتصل إلى ثقة اإلسالم محمد بن يعقوب الكلینيِّ، عن محّمد بن الحسن وعليِّ بن محّمد، عن 

د ومحّمد بن يحیى، عن أحمد بن محّمد، جمیعًا عن جعفر بن محمَّد األشعريِّ، عن عبد اهللا بن سھل بن زيا

:میمون القّداح، وعليِّ بن إبراھیم، عن أبیه، عن حّماد بن عیسى، عن القّداح، عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قال

ْطُلُب فیِه ِعْلمًا َسَلَك اُهللا ِبِه َطريقًا إَلى اْلَجنَِّة، َوإنَّ َمْن َسَلَك َطريقًا َي«:قال رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم

.٣٥٩و ٣٥٨، ص ٣فروع الكافي، المجلد  ٤٣٠
.٣٥٩و ٣٥٨، ص ٣فروع الكافي، المجلد  ٤٣١
.٣٥٩ص  ٣فروع الكافي، المجلد  ٤٣٢



١٧٥

َمْن ِفي األرِض َحتَّى اْلَمالِئَكَة َلَتَضُع أْجِنَحَتھا ِلطاِلِب اْلِعْلِم ِرضًا ِبِه، َوإنَّه َيْسَتْغِفُر ِلطاِلِب اْلِعْلِم َمْن ِفي السماِء َو

 ِم َعَلى اْلعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعلى ساِئِر النُّجوِم َلْیَلَة اْلَبْدِر َوإنَّ اْلُعَلماَء َوَرَثُة األْنبیاِء، َوإنََّوَفْضُل اْلعاِل.الحوُت في اْلَبْحِر

.٤٣٣»األْنبیاَء َلْم ُيَورُِّثوا دينارًا وال ِدْرھمًا َوِلْكن َورَّثوا اْلِعْلَم، َفَمْن أَخَذ ِمْنُه أَخَذ ِبَحظٍّ وافٍر

:الشرح

إعلم أن ألفاظ ھذه الرواية ال تحتاج إلى الشرح، ولكننا نشرح ھذه الصفات التي ذكرھا رسول اهللا صلى اهللا 

:وعلى اهللا التكالن.علیه وآله وسلم في فضل طالب العلم والعلماء، ضمن فصول

في بیان أن من سلك طريق العلم جعله الحق المتعالي :فصل

:ن معرفة أن العلوم بصورة كلیة تنقسم إلى قسمینمن السالكین لطريق الجنة البد م

على أساس أن النیة قد تكون األنانیة وقد .العلوم الدنیوية التي ھدفھا الوصول إلى المآرب الدنیوية:أحدھما

.تكون إلھیة

اتب العلوم األخروية التي يقصد منھا البلوغ إلى المقامات والدرجات الملكوتیة والوصول إلى المر:واآلخر

وقد تقدمت مّنا اإلشارة إلى أن الفرق بین القسمین يكون على أساس النیة والقصد غالبًا، وإن كانت .األخروية

ويكون المقصود من ھذا العلم في ھذا الحديث حسب اآلثار المذكورة .ھذه العلوم في نفسھا تنقسم إلى نوعین

.وھذا واضح.علم اآلخرةلطلب العلم وللعلماء في ھذه الرواية، ھو النوع الثاني 

أما من قبیل :وتقدم منا أيضًا الحديث بأن جمیع العلوم األخروية ال تخرج عن إطار الحاالت الثالثة وھي أنھا

العلم باهللا والمعارف اإللھیة، أو من قبیل علم تھذيب النفس والسلوك إلى اهللا، أو من قبیل علم اآلداب وسنن 

وعلیه تكون الجنة أيضًا منقسمة إلى جنات .ر نشأة اآلخرة يرتبط بھذه األمور الثالثةونقول ھنا بأن تعمی.العبودية

:ثالثة

وثانیھا جنة الصفات وھي نتیجة تھذيب .أحدھا جنة الذات وھي التي تكون غاية العلم باهللا والمعارف اإللھیة

رھا، وھذه الجنات ال تكون معمورة وثالثھا جّنة األعمال وھي صورة أداء العبودية وآثا.النفس وترويض الروح

.ومشّیدة

وكما أن أرض جنة األعمال قاع ـ مسّطحة ومستوية ـ فكذلك أراضي النفس في بدء األمر مستوية وال شيء 

.ويكون عمرانھا تابع لعمران النفس.فیھا

صل لإلنسان َجنَّة الذاَت وإذا لم ُيعّمر مقام الغیب للنفس بالمعارف اإللھیة، والجذبات الغیبیة الذاتیة، لم تح

وإن لم يھّذب الباطن، ولم يتحّل الداخل، ولم تقّو اإلرادة والعزم ولم يكن القلب محل تجلٍّ لألسماء .َواللِّقاِء

وإن لم ينھض اإلنسان بالعبودية، .والصفات، لم تكن َجنَُّة اَألْسَماِء َوالصِّفات التي ھي الجّنة المتوسطة، لإلنسان

َوِفیَھا َما (أعماله وأفعاله وحركاته وسكناته مع أحكام الشريعة، لم يحصل على َجنَِّة اَألْعمال التي ولم تتطابق 

.٤٣٤)َتْشَتِھیِه اَألنُفُس َوَتَلذُّ اَألْعُیُن

وبناءًا على ھذه المقدمة الموافقة للبراھین الفلسفیة، وذوق أھل العرفان، وأخبار األنبیاء واألولیاء علیھم 

سواء كان علم المعارف أو :والمستفادة من القرآن اإللھي الكريم، يتبین أن العلوم في أي مستوى كانتالسالم، 

غیره فھي السبیل للوصول إلى الجنة التي تتناسب مع ذلك العلم، وسالك سبیل كل علٍم، سالك لطريق من 

.طرق الجنة

تى علوم المعارف إّال أن األعمال التي تنجم من وقد ذكرنا سابقًا بأن العلوم بصورة عامة، طريق إلى العمل، ح

علم المعارف، ھي أعمال قلبیة، وجذبات باطنیة، وتكون نتیجة تلك األعمال والجذبات وصورھا الباطنیة، صورة جنة 

.سلوك طريق العلم، سلوك طريق الجنة ـ العلم طريق إلى الجنة ـ، وطريق الطريق، طريق أيضًا:إذن.الذات واللقاء

سلك اهللا به إلى الجنَّة حیث نسب إلى العبد، السلوك العلمي ـ من سلك :لسر في قوله علیه الّسالموا

طريقًا يطلب فیه علمًا ـ والى ذاته المقدس الحق، السلوك إلى الجنة ـ سلك اهللا به إلى الجنة ـ ألجل أنه في 

.١أصول الكافي، المجلد األول، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلم، ح ٤٣٣
.٧١:سورة الزخرف، آية ٤٣٤
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ولوال ھذا التوجیه، الستطعنا .ّجح طرف الحقمقام الكثرة رّجح طلب العبد العلم، وفي مقام الرجوع إلى الوحدة، ر

َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة . (٤٣٥)َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا(ُينتسب أيضًا إلى العبد السلوك إلى الجنة :من جھة أن نقول

خرى أن ننسب السلوك إلى العلم أيضا، إلى كما نستطیع من جھة أ.٤٣٦)َخْیًرا َيَره، َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرا َيَره

.٤٣٧)ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه. (الذات المقدس وأنه من تأيیده وتوفیقاته

ولمحقق الفالسفة، وفخر الطائفة الحقة صدر المتألھین ـ رضوان اهللا تعالى علیه ـ في ھذا المقام شرح يبتنى 

.ر، جنة ونار، وأن العلوم مما يالئم النفس، والجھل مما تنفر منهعلى ذلك، وھو أن نفس إدراك المالئم والمناف

وھذا الرأي مخالف لنظريته، المذكورة في الكتب الحكیمة عند رّده على الشیخ الغزالي، حیث يذھب ـ الشیخ 

النار ـ الغزالي ـ إلى أن الجنة والنار، عبارة عن اللذات واآلالم الحاصلة في النفس، ويجحد وجودھما ـ الجنة و

وھذا المذھب، مضافًا إلى أنه مخالف لبرھان الحكماء، مغاير ألخبار األنبیاء، .الخارجیین، حسب ما ينقل عنه

فنھض ـ صدر المتألھین ـ الفیلسوف العظیم الشأن، لإلجابة علیه، .والكتب السماوية، وضرورة األديان بأسرھا

المقام ما يضاھي المنقول عن الشیخ الغزالي، رغم رفضه  وإبطال تصوره، ولكنه ـ صدر المتألھین ـ قد ذكر في

وعلى أي حال ھذا الكالم ـ مذھب صدر المتألھین ـ لیس بصحیح عندي ولكن ال يتناسب .وإنكاره لمسلك الغزالي

.مع حجم الكتاب عرض أكثر من ھذا المقدار من البحث

أ علیھا في بیان أن المالئكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم حتى يط:فصل

إعلم أن مالئكة اهللا على أصناف وأنواع كثیرة كلھم جنود الحق المتعالي، وال يعلمھم أحد إال الذات المقدس 

.٤٣٨)َوَما َيْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإالَّ ُھَو(عّالم الغیوب 

عرفون بأن اهللا قد صنف منھم مالئكة مھّیمون ـ عاشقون ـ مجذوبون، ال يلتفتون نھائیًا إلى عالم الوجود، وال ي

ويقال بأن .خلق عالمًا أم ال، وإنما ھم مستغرقون في جمال الحق وجالله، ومنصھرون في كبرياء ذاته المقدس

.إشارة إلى ھذا الصنف من المالئكة.٤٣٩)ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن(المباركة في اآلية الشريفة )ن(كلمة 

سكان الجبروت األعلى، وھم أنواع كثیرون ولكل منھم شأن وتدبیر في وصنف آخر منھم، مالئكة مقربون ومن 

.العالم ال يكون لغیرھم من المالئكة

.وطائفة ثالثة مالئكة عالم الملكوت األعلى والجنات الُعلیا، على مختلف أصنافھم وتشتت أنواعھم

.وطائفة رابعة مالئكة عالم البرزخ والمثال

وّكلون على عالم الُملك والطبیعة، حیث يتوّلى كل منھم أمرًا ويدّبر شأنًا، وھذا وطائفة خامسة المالئكة الم

كما ھو مقرر في .القسم من المالئكة المدبرين في عالم الملك، غیر المالئكة الموجودين في عالم المثال والبرزخ

.محّله، وُمستفادًا من األخبار أيضًا

وأعضاء أخرى للمالئكة بجمیع أصنافھا، فإن المالئكة المھیمنین حتى والبد من معرفة أنه ال توجد أجنحة وريش 

سكان الملكوت األعلى منزھون ومبرأون من ھذه األعضاء واألجزاء المقدارية، ومجردون من المادة ولوازمھا 

ھذه  وأما مالئكة عالم المثال والموجودات الملكوتیة البرزخیة، فمن المحتمل أن تكون في.ومقدارھا وعوارضھا

الطائفة من المالئكة، جوارح وأعضاء وأجنحة ورياش وغیرھا، ولّما كانوا من عالم المثال والبرزخ، وكان لھذا العالم 

ُأوِلي َأْجِنَحٍة . (٤٤٠)َوالصَّافَّاِت َصفا: (كمّیة وكیفیة، كان لھذه الطائفة قدر خاص، وجوارح مخصوصة وإن قوله تعالى

ولكن للمالئكة المقربین والقاطنین في الجبروت األعلى، .يرتبط بھذه الطائفة من المالئكة.٤٤١)َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَباَع

اإلحاطة الوجودية القّیومیة، فھم يستطیعون، أن يتمثلوا في كل واحد من العوالم بھیئة وصورة تتناسب مع ذلك 

وحامل الوحي اإللھي، ومن أعلى  كما أن جبرائیل األمین، الذي ھو من المقربین للساحة المقدسة،.العالم

.٤٢:سورة الكھف، آية ٤٣٥
.٨و ٧:سورة الزلزلة، آية ٤٣٦
.٧٨:سورة النساء، آية ٤٣٧
.٣١:سورة المدثر، آية ٤٣٨
.١:لم، آيةسورة الق ٤٣٩
.١:سورة الصافات، آية ٤٤٠
.١:سورة فاطر، آية ٤٤١
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مراتب موجودات ُسّكان الجبروت، كما يتمثل لرسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم، في المثال المقید دائمًا، وفي 

المثال المطلق، مرتین، وفي عالم الُملك حینًا، وفي عالم الُملك في صورة دحیة الكلبي رضیع رسول اهللا صلى 

.لذي كان أجمل الناساهللا علیه وآله وسلم ا

والبد من معرفة التمّثل الملكي للمالئكة، ال يكون مثیل الموجودات الُملكیة، كي يراھا كل سلیم الحس 

ولھذا ال يراھم الناس مع أبصارھم الُملكیة، بل رأى .والبصر، بل الجانب الملكوتي للمالئكة يغلب الجانب الُملكي

وآله وسلم جبرائیل وھو في صورة دحیة الكلبي، بعد تأيید من الحق بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیه 

.المتعالي، وأشار من خاتم األنبیاء صلى اهللا علیه وآله وسلم

ومن ھذا المنطلق أن طلبة العلم والمعارف، والمتوجھین إلى الحق والحقیقة، والسالكین لسبیل رضا اهللا من 

السالم الذين يكونون مسجودًا للمالئكة ومطاعًا لتمام دائرة الوجود، ھؤالء األبناء الروحانیین آلدم صفي اهللا علیه 

يكونون محل عناية مالئكة اهللا، ورعايتھم وتأيیدھم وإّن مثل ھذا الُملكي الذي تحّول إلى وجودي ملكوتي، وھذا 

لملكوتیة والمثالیة لرأى األرضي الذي أصبح سماويًا قد وطأت أقدامھم، أجنحة المالئكة، فإذا انفتحت عین بصیرته ا

.بأنه مستقر على أجنحة المالئكة، وإنه يطوي المسافات بفضل تأيیداتھم

ھذا بالنسبة إلى الذين ـ األبناء الروحانیون آلدم علیه السالم ـ ھاجروا من الُملك إلى الملكوت، وإن كانوا ال 

.يزالوا في الطريق

ك، ولم يطرقوا عالم الملكوت، فمن الممكن أن يكونوا محل تأيید وأما الذين، ال يزالون يعیشون في عالم المل

كما أشیر إلى ذلك في ھذا .ولطف الملكوتیین، حیث يفترشون أجنحتھم تواضعًا لھم وابتھاجًا بھم وبأعمالھم

صلى َسِمْعُت َرسوَل اهللا «:عن المقدار ـ رضي اهللا عنه ـ أنه قال).غوالي اللئالئ(الحديث الشريف وفي حديث 

٤٤٢»إن اْلَمالِئَكة َلَتَضُع َأْجِنَحَتھا ِلطاِلِب اْلِعْلِم َحتى َيَطأ َعَلْیھا ِرضًا ِبِه:اهللا علیه وآله وسلم َيُقوُل

فعلم أن الخطوة األولى إلى اهللا وإلى مرضاته، وضع األقدام على أكتاف المالئكة، والجلوس على أجنحتھم، 

ين حتى نھاية مراتب الدراسة، وحصول العلم والمعارف، ولكن الدرجات ويكون ھذا الفرش وھذا االفتراش موجود

تختلف، والمالئكة المؤيدين لھذا السالك في سبیل العلم يتبدلون، حسب تبدل المراتب، ويصل مستوى السالك 

دنو منھا إلى مرحلة، يرفع قدمه من على رأس المالئكة المقربین، ويجتاز عوالمًا، ويطوي مراتبًا، ال يستطیع أن ي

َلْو َدَنْوُت أْنُمَلًة (المالئكة المقربون، بل يبدي جبرائیل أمین الوحي عجزه عن الوصول إلى تلك الدرجات حیث يقول 

.٤٤٣)الْحَتَرْقُت

فلّما لم يكن ھذا الكالم معارضًا للبرھان، بل يوافقه، فال داعي إلى تأويله ـ إن المالئكة لتضع أجنحتھا لطالب 

صنع الفیلسوف العظیم، صدر المتألھین، مع أنه اعترف وأثبت مالئكة عالم المثال، والتمثالت الُملكیة العلم ـ، كما 

والَملكوتیة للمالئكة، في كتبه الفلسفیة والعملیة، مع بیان أنیق يختص به 

في بیان أنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في األرض :فصل

حقیقة الوجود، عین جمیع الكماالت واألسماء والصفات، كما أن الوجود الخالص  إعلم أنه قد تقرر في محّله أن

ولھذا حیث أن الحق المتعالي جل شأنه يكون وجودًا صرفًا، فھو كمال صرف، .المحض عین الكمال المحض الخالص

.»ُقْدَرٌة ُكلُُّه ِعْلٌم ُكلُُّه،«:وفي الحديث.وأنه سبحانه عین جمیع األسماء والصفات الجمالیة والجاللیة

وقد ثبت بالبرھان أن حقیقة الوجود، في المرايا ـ العاَلْم ـ عین جمیع الكماالت، وإنه ال يمكن البتة تجريد 

ولھذا تكون كاّفة .الكماالت من الوجود، لكّن ظھور الكماالت، يكون بقدر سعة وضیق الوجود، وصفاء وكدورة المرآة

وھذا الموضوع رغم أنه مبرھن علیه، بل قّلما تجد .تعالى ومرآة أسمائه وصفاته الكائنات الوجودية، آيات ذاته

فھو مطابق .مسألة فلسفیة تبلغ مستوى الموضوع المبحوث عنه ھنا في اإلحكام والقوة، وإتقان الدلیل

ة والطھارة لمشاھدات أصحاب الشھود، ومذاق أرباب المعرفة، وموافق مع اآليات الكريمة، وأخبار أھل بیت العصم

.١٠٦غوالي الئالئ، المجلد األول، ص ٤٤٢
.٣٨٢بحار األنوار، المجلد الثامن عشر، ص ٤٤٣
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ُيَسبُِّح ِللَِّه َما ِفي : (كما أشار كتاب اهللا سبحانه في عدة مواضع، إلى تسبیح الموجودات بأسرھا.علیھم السالم

.٤٤٥)َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمِدِه َوَلِكْن َال َتْفَقُھوَن َتْسِبیَحُھْم(، ٤٤٤)السََّماَواِت َوَما ِفي اَألْرِض

اضح جّدًا أن التسبیح والتقديس والثناء، يتطّلب العلم والمعرفة لمقام الذات المقدس ـ للحق جل شأنه ومن الو

.ـ، ومن دون العلم والمعرفة ال يمكن التسبیح والتقديس والتحمید

ولكن ذوي .وقد توّلت األحاديث بیان ھذا الموضوع الشريف بكل صراحة ووضوح ال يقبل أي توجیه وتأويل

والمحجوبین من المعارف اإللھیة، من أھل الفلسفة التقلیدية وذوي الجدل، قد أّولوا كالم اهللا، تأويًال باھتًا،  الحجاب

فمضافًا إلى أنه مخالف لظاھر اآليات الكريمة ونصوص القرآن الكريم، يكون حديثھم بعض الموارد، مثل قصة تكلم 

ثیرة الواردة عن األئمة األطھار علیھم السالم ومخالفًا النمل في سورة النمل المباركة، مخالفًا للنصوص الك

.وال يتناسب ذكر البراھین مع مقدماتھا وحجم ھذا الكتاب المختصر.لبراھین الحكمة القومیة أيضًا

قال :وفي الحديث عن الباقر علیه السالم قال.فتسبیح الموجودات للحق المتعالي يكون عن وعي وشعور

إّني ُكْنُت أنُظُر إلى اإلِبِل َواْلَغَنِم َوَأَنا أْرعاھا ـ وَلْیَس ِمْن َنِبيٍّ إّال َوَقْد َرَعى اْلَغَنَم «:علیه وآله وسلمالنَّبيُّ صلى اهللا 

ما :ر، َفأُقوُلَوِھَي متمّكنة في اْلَمْكینِة ما َحْوَلھا َشْيٌء ُيھیُِّجھا َحّتى َتْذَعَر َفَتطی]َقْبَل النُُّبوَّة[ـ َفُكْنُت أْنُظُر إَلْیھا 

إنَّ اْلَكاِفَر ُيْضَرُب َضْرَبًة ما َخَلَق اُهللا َشْیئًا إّال َسِمَعھا َوَيْذَعُر َلھا إالَّ :ھذا؟ َوأْعَجُب َحتَّى جاءني َجْبَرئیُل َفقال

.٤٤٦»الثََّقَلْیِن

نھمك بعالم الُملك ويقول أھل المعرفة أن اإلنسان أكثر الموجودات ُبعدًا وحجابًا عن الملكوت ما دام ھو ُم

وشؤونه، ألن اشتغاله أكثر من الكل وأقوى، فیكون احتجابه أكثر من الجمیع، وحرمانه عن الوصول إلى عالم 

.الملكوت أعظم

َوَكَذِلَك ُنِري (وأيضًا ألن كافة الموجودات ذات وجھة ملكوتیة يكتسبون بھا الحیاة والعلم والشؤون الحیاتیة 

.وھذا دلیل آخر لتحقق العلم والحیاة في الموجودات بأسرھا.٤٤٧)السََّماَواِت َواَألْرِض ِإْبَراِھیَم َمَلُكوَت

وبعد أن ُعلم أن لجمیع الموجودات علمًا ومعرفة، وأنھا ذات وجھة ملكوتیة، ولكن اإلنسان بما أنه من جھة 

لكوت، ال يحصل له العلم لیس في مرتبتھا، بل أرفعھا وأسماھا وبما أنه محجوب من جھة أخرى عن عالم الم

بحیاة الموجودات وشؤونھا، بعد ھذا الكالم ال مانع من القول باستغفار كل ما في السماء واألرض لإلنسان السالك 

لطريق العلم، المتوجه إلى الحق المتعالي، الذي ھو زبدة عالم الوجود، وولي النعمة لعالم لعالم التحقق، وطلب 

ذات المقدس الحق جل وعال، مع ألسنتھم المقالیة، ولھجتھم الصريحة الملكوتیة، الكائنات من مقام غفارية ال

التي تسمعھا اآلذان الملكوتیة الصاغیة، أن يغرق في بحار غفرانه ھذا النتاج الكامل الُملكي، الذي ھو مفخرة 

.الطبیعة، وأن يستر عیوبه جمیعًا

خرى تعلم، بأن الوصول إلى مقام فناء ذات اإلنسان كما أنه ال مانع من احتمال آخر وھو أن الكائنات األ

المقدس، والغرق في بحر الكمال، ال يتیسر إال بتبع ذات اإلنسان المقدس الكامل العالم باهللا، العارف للمعارف 

اإللھیة، الجامع للعلم والعمل ـ كما ھو مقرر في محّله ـ فمن ھذه الجھة يسألون الحق سبحانه، الكمال 

.الذي يحصل بالغرق في بحر غفارية الحق، حتى ينالوا بواسطته كماالتھم الالئقة بھم ـ واهللا العالماإلنساني، 

في بیان أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم لیلة البدر :فصل

وھي لیالي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 

م بالعلم، عبارة عن النور، وھذا الموضوع مضافًا إلى أنه مطابق مع إعلم أن حقیقة العلم واإليمان الذي يتقّو

ألن حقیقة النور التي ھي .البرھان والعرفان، موافق لنصوص وأخبار أھل العصمة والطھارة علیھم السالم أيضًا

لحقیقة عبارة عن الظاھر والمكشوف بالذات، المظھر والكاشف للغیر، ثابتة للعلم وصادقة علیه، بل صدق ھذه ا

.١:سورة الجمعة، آية ٤٤٤
.٤٤:سورة اإلسراء، آية ٤٤٥
.٢٣٣، ص ٣فروع الكافي، المجد  ٤٤٦
.٧٥:سورة األنعام، آية ٤٤٧
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على العلم يكون حقیقیًا، وعلى األنوار الحسیة، مجازيًا، ألن النور الحسي، ال ظھور ذاتي له في الحقیقة وإنه من 

تعّینات ـ مصاديق ـ تلك الحقیقة، وتكون لھا الماھیة، وأما حقیقة العلم، فھي عین الوجود ذاتًا، وغیره مفھومًا، فھو 

اللَُّه ُنوُر (فق للوجود ومتحد معه، وتكون حقیقة الوجود عین النور، وعین العلم في حاّق الحقیقة، وعالم الخارج موا

َوَمْن َلْم َيْجَعِل (وقد عّبر في اآليات الشريفة عن اإليمان والعلم بالنور .فالعلم عین النور.٤٤٨)السََّماَواِت َواَألْرض

.٤٤٩)اللَُّه َلُه ُنوًرا َفَما َلُه ِمْن ُنوٍر

حسب تفسیر أھل بیت العصمة علیھم السالم في آية النور المباركة بالعلم، َفَعْن الصاِدق ـ )ورالن(وقد فسر 

:قال»اُهللا نوُر السَّمواِت َواألْرِض«:علیه السالم ـ 

مٍَّد صّلى اهللا علیه َصْدُر ُمَح:ُمَحمٌَّد صَلى اهللا علیه وآله وسلم َكِمْشكوِة قاَل:َكذِلَك اُهللا َعزَّ َوَجلَّ َمَثُل نوِرِه قاَل

ِعْلُم َرسوِل اهللا َصَدَر إلى َقْلِب :وآله وسلم فیھا ِمْصباٌح قاَل فیِه نوُر اْلِعْلم َيْعني النُُّبوََّة اْلِمْصَباُح في ُزجاَجٍة قاَل

٤٥٠َعِليٍّ ـ الحديث 

ُل اْلِعْلِم الَِّذي ُأْعطیُتُه ـ َوُھَو الّنوُر اّلذي أَنا ھاِدي السَّماواِت واألْرِض، َمَث«:َوَعْن الباِقر علیه الّسالم أنَُّه َيقوُل

 ُنوُرُه الَّذي ُيْھَتَدى ِبِه ـ ِمْثُل اْلِمْشكوِة فیَھا اْلِمْصَباُح، َفاْلِمْشكوُة َقْلُب ُمَحمٍَّد صّلى اهللا علیه وآله وسلم، َواْلِمْصباُح

.٤٥١»فیِه اْلِعْلُم

َمْدَخُلُه نوٌر، َوَمْخَرُجُه نوٌر، َوِعْلُمُه نوٌر، َوَكالُمُه نوٌر، :ُب في َخْمَسٍة ِمَن النَّوِرَفاْلُمْؤِمُن َيْنَقِل«:وفي رواية قال

.٤٥٢»َوَمصیُرُه إلى اْلَجنَِّة َيْوَم اْلِقَیاَمِة نوٌر

.٤٥٣.»اْلِعْلُم نوٌر َيْقِذُفُه اُهللا في َقْلِب َمْن َيشاُء«:وورد في الحديث المعروف

.تب، حسب مراتب إيمان وعلم ذوي النورولھذا النور مرا

والبد من معرفة أن ھذا النور الحقیقي الموجود في قلوب أھل اإليمان والعلم، لّما كان من أنوار عالم اآلخرة، 

وحیث أن ھذا النور ھو الذي ينیر الصراط، يكون نور .ينیر في عالم اآلخرة حسب فعالیة النفس بالنور الحّسي

.شمس وأخرى مثل نور القمر حتى ينتھي األمر إلى نور يضيء أمام قدمیه فقططائفة مثل نور ال

وعندما علمنا بأن العلم نور وظھور، حقیقة من دون شائبة مجاز، البد وأن نعرف بأننا نحن المساكین الذين ما 

الشمس :مدمنا نعیش في حجب ظلمات الطبیعة، وفي اللیل المظلم من عالم الُملك، نكون محجوبین عن العل

الحقیقیة، والنور المتزايد للعلم والوعي، ونتصور بأن ھذه الكلمات مبتنیة على المثال والمجاز واالستعارة والتخمین 

.والتعبیر

نعم، لّما كنا في ُسبات في ھذه الحیاة المستعارة، وكان سكر الطبیعة يداعب رأسنا ولم نفرق بین الحقیقة 

.لمجازية النور المجازي ألنه في الحقیقة تترائى في عالم المجاز، الحقیقة، مجازًاوالمجاز، يترائى أمام رؤيتنا ا

.»الّناُس ِنیاٌم َفِإذا ماُتوا اْنَتَبُھوا«

وعندما نفتح أعیننا، نرى العالم نّیرًا بمثل ما نرى الشمس والقمر نیرين، فبنوره في ھذا العالم، ُتضاء القلوب 

وفي ذلك العالم أيضًا نوره يحیط ويشفع، من خالل إحاطته النورية، المقتبسین  المظلمة، وُتحیي أموات الجھل،

.من مشكاة علمه والمرتبطین بساحة قدسه

والبد وأن نعرف بأن العبادة ال تتحقق من دون علم أيضًا، ومن ھنا يكون للعابد نور مخصوص به، بل إن نفس 

نور العابد، يضيء لنفسه، وينیر تحت أقدامه، وال ينیر لآلخرين اإليمان وعبادة الحق المتعالي من سنخ النور ولكن 

ولھذا يكون مثلھم مثل النجوم لیلة البدر، حیث تختفي أنوارھا أمام نور القمر لیلة البدر، وإنما تضيء لنفسھا من 

حتى ينیر قدرًا فمثل العابد أمام العالم، ال يكون مثل النجمة في اللیل المظلم .دون أن تنفع اآلخرين وتسطع لھم

.٤٠و ٣٥:نور، آيةسورة ال ٤٤٨
.٤٠و ٣٥:سورة النور، آية ٤٤٩
.١٧٥توحید الصدوق، ص ٤٥٠
.١٠٥تفسیر نور الثقلین، المجلد الثالث، ص  ٤٥١
.١٣٥ص :٣تفسیر البرھان، المجلد  ٤٥٢
.٢٢٥بحار األنوار، المجلد األول، ص ٤٥٣
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من المساحة المحیطة بالنجمة وإنما يضيء بمثل إضاءة النجمة لیلة البدر حیث تكون ظاھرة وغیر مظھرة لشيٍء 

.آخر

أن المقصود من العالم في ھذا الحديث الشريف غیر العالم الرباني مّمن يكون (قال صدر المتألھین قدس سره 

اإللھیة كما ھو شأن علم األنبیاء واألولیاء علیھم السالم، ويدل على ما علمه َلُدنّیًا وحاصًال بواسطة الموھبة 

ندعیه تمثیله بالقمر إذ لو كان المقصود من العلم، اللدني منه، لكان من الجدير به أن يمثل بالشمس ألن نورھا 

.انتھى كالمه رفع مقامه)بإفاضة من الحق المتعال من دون واسطة شيء آخر من نوعه أو جنسه

في بیان أن العلماء ورثة األنبیاء علیھم السالم :فصل

ھذه الوراثة روحانیة، ووالدة العلماء من األنبیاء والدة ملكوتیة، واإلنسان كما يكون حسب نشأته الُملكیة 

والجسمیة، ولید الُملك والطبیعة فبعد تربیة األنبیاء 

وكما أن منشأ تلك الوالدة المادية، األب الجسماني،  .لإلنسان، وحصول مقام القلب له، تكون له والدة ملكوتیة

يكون منشأ ھذه الوالدة األنبیاء علیھم السالم، فیكونوا اآلباء الروحانیین، وتكون الوراثة، وراثة روحانیة باطنیة، 

إن .یین لألنبیاءوتكون التربیة والتعلیم بعد األنبیاء من شؤون العلماء، الورثة الحقیق.والوالدة والدة ثانوية ملكوتیة

األنبیاء علیھم السالم حسب ھذا المقام الروحاني ال يملكون درھمًا وال دينارًا وال يلتفتون إلى عالم الُملك 

والشؤون الُملكیة فَتِرَكُتھم حسب ھذا المقام الروحاني، ال يكون شیئًا آخر عدا العلم والمعارف وإن كان حسب 

.٤٥٤)ُقْل ِإنََّما َأَنا َبَشٌر ِمْثُلُكْم(شؤون الدنیوية يحتوون على كل الحیثیات البشرية والدتھم ـ األنبیاء ـ الُملكیة وال

وورثُتھم حسب ھذا المقام ـ الحیثیات البشرية ـ ال يكونون العلماء، بل أوالدھم الجسمانیون الذين يرثون حسب 

.ھذا المقام الدرھم والدينار

ويكون مقصود الرسول األكرم .لى الوراثة الروحانیة كما ذكرناھاوھذه الرواية الشريفة ظاھرة بل صريحة ع

على فرض صحة صدوره .٤٥٥)َنْحُن َمعاِشُر األْنِبیاِء ال ُنَورُِّث(صلى اهللا علیه وآله وسلم من الحديث المنسوب إلیه 

ًال وال مناًال، بل يورثون عنه صلى اهللا علیه وآله وسلم، ما يرتبط بشأن النبوة والوراثة الروحانیة حیث ال يورثون ما

.والّسالم.كما ھو واضح.العلم

حضور القلب:الَحديث الَسابع َوالعشرون

بالسَّند المّتصل إلى الشیخ األجّل والّثقة الجلیل محّمد بن يعقوب الكلینيِّ ـ رضوان اهللا علیه ـ عن عدَّة من 

ِفي التَّوراِة َمْكتوٌب َيا ْبَن «:يزيَد، عن أبي عبد اهللا قالأصحابنا، عن أحمَد بن محّمد، عن ابن محبوب، َعْن عمر بِن 

َوِإْن ال َتَفرَّْغ .َك َخْوفًا منِّيآَدَم َتَفرَّْغ ِلعَبَادِتي أمُأل َقْلَبَك ِغنًى، َوَال أِكُلَك إلى َطَلبَك، َوَعَليَّ َأْن َأُسدَّ َفاَقَتَك َوأْمَأل َقْلَب

.٤٥٦»ًال ِبالدُّْنَیا ُثمَّ ال أُسدُّ َفاَقَتَك َوَأِكُلَك ِإَلى َطَلِبَكِلِعباَدِتي َأْمأل َقْلَبَك ُشْغ

:الشرح

وتفرغ القلب .على وزن تفّعل بمعنى أنفق وقته جمیعًا ولم يبق شيء حتى ينشغل بشيء آخر)تفّرغ لكذا(

.للعباده، معناه إخالؤه من االنتباه ألي شيء آخر حتى ينشغل بالعبادة خاصة

َوأِكُل صیغة ُمَتَكلِّم ِمْن َيِكُل َوَكَل ِإَلْیِه اَألْمَر أي َسلََّمُه .َوَضَع ِفیِه ِبَقْدِر َما َيأُخُذُه:اإلناَء ماًء َوِمَن الماِء َوِبالَماِءَوَمأل 

الفاقة أي .اِب َنَصَر َنقیُض الَفْتِحأُسدُّ صیغة متكلٍم أيضًا ِمْن َسدَّ َيُسدُّ َسّدًا وِمْن َب.َوَفوََّضُه َوَتَرَكُه إَلْیِه َواكَتفى ِبِه

ويستبعد أن تكون صیغة أمر معطوفة .وامأل قلبك خوفًا مني، الظاھر أنه ـ َأْمُأل ـ صیغة متكلم لوحده.الحاجة والفقر

.ونحن سنذكر ما يتناسب من الشرح والبیان حول ھذا الحديث الشريف من فصول ان شاء اهللا.على أول الكالم

حصول التفرغ للعبادة كیفیة:فصل

فإن .وھذا من األمور المھمة في باب العبادات.اعلم أن التفرغ للعبادة يحصل من تكريس الوقت والقلب بھا

وما يبعث .حضور القلب من دون تفريغه وتكريس الوقت له غیر میسور، والعبادة من دون حضور القلب، غیر مجدية

.١١٠:سورة الكھف، آية ٤٥٤
.٤٦٣، ص٢مسند أحمد، ج ٤٥٥
.١الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب العبادة، ح أصول الكافي، المجلد ٤٥٦



١٨١

والمقصود .إفھام القلب أھمیة العبادة:ثانیھما.القلب والوقت للعبادةتفريغ :أحدھما:على حضور القلب، أمران

من تفريغ الوقت ھو أن اإلنسان يخّصص في كل 

يوم ولیلة وقتًا للعبادة ويوّطن نفسه على العبادة في ذلك الوقت، رافضًا االنشغال في ذلك الوقت بأي عمل 

.آخر

الھاّمة، وأنھا أكثر أھمیه بالنسبة إلى األمور األخرى، بل ال مجال  إن اإلنسان إذا اقتنع بأن العبادة من األمور

.للمقارنة بین العبادة واألمور الثانیة األخرى، لحافظ على أوقات العبادة وخصص لھا وقتًا

وعلى أي حال البد لإلنسان .ونحن بعد ھذه اللمحة الخاطفة من أھمیة العبادة، نشرح نبذة من أھمیتھا

وان يحافظ على أوقات الصالة التي ھم أھّم العبادات وأن يؤديھا في وقت الفضیلة، .يوظف وقتًا للعبادةالمتعبد، أن 

وكما أنه يخصص وقتًا لكسب المال والجاه والدراسة والبحث، كذلك .وال يختار لنفسه في تلك األوقات عمًال آخر

آخر، ويتیّسر له حضور القلب الذي ھو بمثابة  البد أيضًا من تخصیص وقت للعبادات، حتى يكون خالیا من أي عمل

ولكن إذا فرضنا بأن شخصًا مثلي تكّلف من أداء صالته، ورأى بأن العبادة من األمور الزائدة، ألّجل .اللّب والجوھر

ه صالته إلى آخر الوقت، وآلتى بھا بكل فتور ونقص، لما يرى حین التھیؤ ألداء الصالة، أن ھناك أمورًا أخرى في نظر

ومن المعلوم أن مثل ھذه العبادة ال .أھّم منھا، وأنھا تتزاحم مع ھذه األمور الھامة، فیفّضل غیر الصالة علیھا

أعوذ باهللا من اإلستخفاف .نورانیة لھا، بل تكون مثار سخط الھي، وأنه مستخف بالصالة ومتھاون في أمرھا

.بالصالة وعدم االكتراث بھا

:ولكننا سنذكر بعضھا لالتعاظ واالعتبار.رض األخبار المأثورة في المستخفین بالصالةوإن ھذا الكتاب، ال يسع ع

َال َتَتَھاَوْن ِبَصَالِتَك َفِإَن النَّبيَّ صّلى اهللا علیه «:عن محّمد بن يعقوب بإسناِده عن أبي جعفٍر علیه السالم قال

فَّ ِبَصَالِتِه، َلْیَس ِمنِّي َمْن َشِرَب ُمْسكرًا، َال َيِرُد َعليَّ الَحْوَض ال َلْیَس ِمنِّي َمِن اْسَتَخ:وآله وسلم قاَل ِعْنَد َمْوِتِه

.٤٥٧»َواِهللا

َيا ُبَنيَّ َال :َلّما َحَضَرْت أِبَي الَوَفاُة َقاَل ِلي«:قاَل أبو الحسن األوَّل علیه السالم:وبإسناِدِه عن أبي بصیٍر قاَل

.٤٥٨»بالصََّالِة َيناُل َشَفاَعَتَنا َمِن اْسَتَخفَّ

ويعلم اهللا وحده حجم المصیبة .واألخبار كثیرة في المقام، ويكفي ھذان الحديثان لمن يريد أن يعتبر ويتعظ

العظمى الناشئة من االنقطاع عن الرسول األكرم صلى اهللا علیه وآله وسلم، والخروج من تحت ظل حمايته كما 

علم مستوى الخذالن، عندما ُيمنى اإلنسان بالحرمان من شفاعة كما أن اهللا ي!ورد في الحديثین الشريفین 

!رسول اهللا وأھل بیته العظام 

ال تظن بأن أحدا يرى رحمة الحق سبحانه، ووجه الجنة، من دون شفاعة رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم 

ومة على الصالة التي ھي قّرة واآلن أنتبه إلى أن تقديم أي عمل بسیط، بل المصلحة الموھ!وحمايته ورعايته 

عین الرسول صّلى اهللا علیه وآلة وسلم، والوسیلة الرفیعة لنزول رحمة الحق، وأن إھمالھا وتأخیرھا إلى نھاية 

وقتھا من دون مسّوغ، وعدم المحافظة على حدودھا، ألیست ھذه األمور من التھاون واالستخفاف بالصالة؟ فإن 

، فاعلم، حسب شھادة رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم وشھادة األئمة كان ھذا من التھاون في الصالة

.األطھار علیھم السالم، أنك قد خرجت عن واليتھم، وال تنالك شفاعتھم

إنتبه، إذا أردت شفاعتھم، ورغبت في أن تكون من ُأّمة رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم، اھتم بھذه 

إن اهللا تعالى وأولیاءه في غنى عن .أمرھا، وإّال فأنت تواجه العقاب والعاقبة السیئةالوديعة اإللھیة، وعّظم من 

أعمالي وأعمالك، فُیخشى أنك إذا لم تھتم بھا، أدى إلى تركھا وينتھي األمر إلى جحودھا فتصیر من األشقیاء 

.المؤبدين والھالكین الدائمین

يغ الوقت، مقدمة لتفريغ القلب أيضًا، وذلك أن اإلنسان لدى واألھم من تفريغ الوقت، تفريغ القلب، بل إن تفر

اشتغاله بالعبادة، يجرد نفسه من ھموم الدنیا وأعمالھا، وينقذ قلبه من األوھام المتشتتة، واألمور المختلفة، 

.٢٧٠ـ  ٢٦٩فروع الكافي، المجلد الثالث، ص  ٤٥٧
.٢٧٠ـ  ٢٦٩فروع الكافي، المجلد الثالث، ص  ٤٥٨
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القلب من  ولو لم يفرغ.ويفرغ فؤاده نھائیًا، ويخّلصه مرة واحدة للتوجه إلى العبادة والمناجاة مع الحق المتعالي

ولكن شقائنا في أننا نترك كل أفكارنا المتشتتة، وأوھامنا المختلفة .ھذه األمور، لما حصل لقلبه ولعبادته التفرغ

إلى وقت العبادة، وعندما نكّبر تكبیرة إحرام الصالة، فكأننا فتحنا باب المتجر، أو دفتر الحساب، أو كتاب الدرس، 

رى، ونغفل كلیًا عن العمل العبادي، وعندما ونرسل قلبنا لالنصراف إلى أمور أخ

!.ننتبه للعبادة نجد أنفسنا في نھاية الصالة 

.وفي الحقیقة إنه لمن الفضیحة أمر ھذه العبادة، ومما يبعث على الخجل أمر ھذه المناجاة

نك إذا اجعل مناجاتك مع الحق سبحانه بمثابة التحدث مع إنسان بسیط من ھؤالء الناس؛ فكیف ا:عزيزي

تكلمت مع صديق، بل مع شخص غريب انصرف قلبك عن غیره، وتوّجھت بكل وجودك نحوه، أثناء التكلم معه، 

فلماذا إذا تكلمت وناجیت ولي النعم، ورب العالمین، غفلت عنه وانصرفت إلى غیره؟ ھل إن العباد ُيقدَّرون أكثر من 

المناجاة مع قاضي الحاجات؟ الذات المقدس للحق؟ أو أن التكلم مع العباد أغلى من 

نعم أنا وأنت، ال نعرف ما ھي المناجاة مع الحق سبحانه؟ إننا نرى التكالیف اإللھیة كلفة، وفرضًا علینا، ومن 

الواضح أنه متى ما أصبح شيء ما حمًال ثقیًال على اإلنسان وعلى شؤون حیاته، لما أعتبر عنده ذلك الشيء ذا 

ان كل .صالح الینبوع، والعثور على اإليمان باهللا، وبكلمات أنبیائه حتى يتم إصالح األمورإنه ال بد من إ.بال وأھمیه

إن إيمان السید ابن طاووس رضي اهللا عنه، يدفعه لالحتفال بیوم بلوغه، .تعاستنا من ضعف اإليمان ووھن الیقین

فالحظ بكل دقه أّي قلب ھذا الذي يحمل .ألن الحق المتعال قد رّخص له بالمناجاة، وزّينه بزينة التكلیف والخطاب

إذا لم يكن عمل ھذا السید الجلیل حجة لك، فعمل سید الموحدين وأوالده .ھذا القدر الكبیر من النور والصفاء

المعصومین حجة علیك، فتأمل في حیاتھم وكیفیة عباداتھم ومناجاتھم، حیث كان لون وجه بعضھم يتغیر لدى 

.فرائصه خشیة أن يخطأ في الواجب اإللھي، رغم أنھم كانوا معصومینحلول وقت الصالة، وتضطرب 

اشتھر عن اإلمام علي بن أبي طالب علیه السالم أن سھمًا قد أصاب قدمه المبارك، فلم يستطع أن يتحّمل 

.ألم انتزاعه من رجله، فقام وصلى وفي أثناء اشتغاله بالصالة، انتزع السھم ولم ينتبه أصًال

ھذا الموضوع ـ عدم إدراك األلم حین التوجه إلى شيء ـ لیس من األمور الممتنعة، فإن له أمثلة إن :عزيزي

إن .كثیرة في األمور العادية من حیاة الناس

عندما اصطدمت مع (قال أحد أصدقائنا الموثوقین .اإلنسان عند ھیجان الغضب أو المحبة، يغفل عن كل شيء

، تصورت في أثناء المعركة وضربھم لي بأنھم يضربونني بأيديھم ولم أفھم جمع من األوباش في مدينة أصفھان

أكثر من ذلك، وبعد أن وضعت المعركة أوزارھا، علمت بأنھم قد طعنوني بالسكین طعنات، وطرحوني في فراش 

ن، ووجه ذلك معلوم أيضًا، فإن النفس عندما تلتفت بصورة تاّمة إلى شيء تغفل عن ُملك البد)المرض أليام

إننا نشعر بأنفسنا حین السجال في الكالم .وتتوقف القوى الحسیه عن العمل وتتّحول الھموم إلى ھّم واحد

ومع األسف إننا نتوجه نحو كل شيء توجھًا .والجدال في البحث ـ نعوذ باهللا ـ بالغفلة عما يحدث في المجلس

.كامل في العبادة نحو اهللا سبحانهتامًا، اال نحو عبادة اهللا، ولھذا نستبعد مثل ھذا التوجه ال

وعلى أي حال إن تفريغ القلب من غیر الحق يعّد من األمور المھمة، التي يجب على اإلنسان أن يحققھا مھما 

.، فمع قدر قلیل من االنتباه والمراقبة نستطیع أن ننجزه ونحققهكلف الثمن، والسبیل إلى تحصیله میسور وسھل

يريد السلوك إلى اهللا من إمساك الخیال فترة من الزمان، وإلجامه عندما يريد أن يجب على اإلنسان الذي 

يتحول من غصن إلى غصن آخر ـ ويتشتت ـ وبعد مضي فترة من المراقبة، ُيَدجَّن الخیال ويھدأ وتزول عنه حالة 

.والعبادة التشتت ويصیر الخیر من عادته ـ والخیر عادة ـ فینصرف فارغ البال إلى التوجه نحو الحق

واألھم من كل ذلك والذي يجب أن نجعل األمور األخرى مقدمة له، ھو حضور القلب الذي ھو روح العبادة، 

والذي ترتبط به حقیقة العبادة، ومن دونه ال يكون له أھمیة، وال تقع مقبولة في ساحة المتعالي، كما ورد في 

:الروايات الشريفة



١٨٣

إّنما َلَك ِمْن َصَالِتَك َما َأْقَبْلَت «:وأبي عبد اهللا علیھما السالم أنَُّھما قاال بإسناده عن أبي جعفر:في الكافي

.٤٥٩»َعَلْیِه ِمْنَھا، َفِإْن َأْوَھَمھا ُكلَّھا أْو َغَفَل َعْن آَداِبَھا ُلفَّْت َفُضِرَب ِبَھا َوْجُه َصاِحِبَھا

َرأْيُت َعِليَّ «:علیه ـ في التَّھذيب باسناده عن الثُّماليِّ قاَلَوَرَوى الشَّیُخ األقدم محّمُد بُن الحسن ـ رضوان اهللا 

َفَسأْلُتُه َعْن :َقاَل.ْبَن الُحَسْیِن علیھما السالم ُيَصلِّي َفَسَقَط ِرداُؤُه َعْن َمْنِكبِه َفَلْم ُيَسوِِّه َحّتى َفَرَغ ِمْن َصَالِتِه

ُجِعْلُت ِفَداَك :َفُقْلُت.َمْن ُكْنُت؟ ِإنَّ الَعْبَد َال ُيْقَبُل ِمُنُه َصَالٌة إّال َما أْقَبَل َعَلْیِه ِمْنَھاَوْيَحَك َأَتْدِري َبْیَن َيَدْي :ذِلَك، َفقاَل

.٤٦٠»َكَال، ِإنَّ اَهللا ُمَتمٌِّم ذِلَك ِلْلُمؤِمنیَن بالنَّواِفِل:َقاَل.َھَلْكَنا

ال َيقوَمنَّ أَحُدُكْم ِفي الصَّالِة «:عمائة قاَلبإسناده عن علّي علیه السالم في حديث األرب:وعن الخصال

ْبِد َمْن َصَالِتِه َما َأْقَبَل َعَلْیِه ِمْنَھا ُمَتَكاِسًال َوَال َناِعسًا، َوَال ُيَفكَِّرنَّ ِفي َنْفِسِه َفِإنَُّه َبْیَن َيَدْي َربِِّه َعزَّ َوَجلَّ، َوِإنََّما ِلْلَع

.٤٦١»َبَقْلِبِه

ونحن نذكر بعضھا في المقام .وھكذا بالنسبة إلى فضیلة توجه القلب.المضمار كثیرة واألخبار في ھذا

.ونكتفي به، فإنه كاف لمن أراد أن يعتبر ويتعظ

قال أبو عبد اهللا علیه :عن محّمد بن علّي بن الحسین صدوِق الطائفة بإسناده عن عبداهللا بن أبي َيْعفوٍر قاَل

، َصلَّْیَت َفَصلِّ َصَالَة ُمَودٍِّع َيخاُف َأْن َال َيُعوَد إَلْیَھا أَبدًا، ُثمَّ اْصِرْف ِبَبَصِرَك ِإَلى َمْوِضِع ُسجوِدَك يا َعْبَد اِهللا إذا«:السالم

.٤٦٢»َفَلو َتْعَلُم َمْن َعْن َيِمینَك َوِشماِلَك َألْحَسْنَت َصَالَتَك، َواْعَلْم َأنََّك َبْیَن َيَدْي َمْن َيَراَك َوَال َتَراُه

ُألِحبُّ ِللرَُّجِل الُمْؤِمِن ِمْنُكْم ِإَذا َقاَم ِفي َصَالة «:وبإسناده عن أبي عبد اهللا علیه السالم في حديث أنَُّه قاَل

ِفي َصَالِتِه ِإَلى اِهللا َتعالى إّال  ِبِهَفِريَضٍة َأْن ُيْقِبَل ِبَقْلِبِه ِإَلى اِهللا َوَال َيْشُغَل َقْلَبُه ِبَأْمِر الدُّْنَیا، َفَلْیس ِمْن َعْبٍد ُيْقبُل ِبَقْل

.٤٦٣»َأْقَبَل اُهللا إَلیه ِبَوْجِھِه َوَأْقَبَل ِبُقلوِب الُمؤِمنیَن إَلْیِه ِبالَمَحبَِّة َبْعِد ُحبِّ اِهللا إَياُه

انتبه ما أعظم ھذا الخبر الباعث على الفرح والسرور، الذي يخبر به الصادق من آل محمد علیھم السالم 

ین، ومع األسف إننا نحن المساكین المحجوبین عن المعرفة، المحرومین من التوجه إلى الحق المتعالي، ال المؤمن

إن أھل .نعرف شیئًا عن صداقة ذاته المقدس لنا وإقباله علینا ونقیس الصداقة مع الحق على الصداقة مع العباد

إنه !اهللا ما في ھذا الرفع للحجب من الكرامات  المعرفة يقولون بأن الحق المتعالي يرفع الحجب لمحبوبه، ويعلم

.غاية آمال األولیاء، وأقصى ُأمنیاتھم ھو رفع ھذه الحجب

:إن أمیر المؤمنین علیه الّسالم وأوالده المعصومین يسألون اهللا سبحانه في المناجاة الشعبانیة قائلین

َصاَر ُقُلوِبَنا ِبِضیاِء َنَظرَھا إَلْیَك، َحتَّى َتْخِرَق َأْبَصاُر الُقُلوِب ُحَجَب النُّوِر، إلھي َھْب ِلي َكَماَل االْنِقَطاع إَلْیَك، َوَأْنَر َأْب«

.٤٦٤»َفَتِصَل ِإَلى َمْعِدِن الَعَظَمِة، َوَتصیَر َأْرَواُحَنا ُمَعلََّقًة ِبعزِّ ُقْدِسَك

رجوك أن يصلوا إلیك بھا؟ إلھي أيَّة بصیرة ھذه البصیرة القلبیة النورانیة التي سألھا أولیاؤك، و

إلھي ما ھو .إلھي ما ھذه الحجب النورانیة التي يتداول ذكرھا على ألسنة أئمتنا المعصومین علیھم السالم؟

معدن العظمة والجالل وعز القدس والكمال، الذي يكون منتھى طلب ھؤالء الكبار، ونحن منه محرومون حتى عن 

إلھي نحن عبادك المسودة وجوھھم والمظلمة أيامھم، ال نعرف شیئًا  استیعابه العلمي فكیف بتذوقه وشھوده؟

عدا طعامنا وشرابنا وراحتنا وبغضنا وشھوتنا، وال نفكر يومًا في معرفة ھذه األمور، فانظر إلینا بلطفك، وأيقظنا من 

.ُسباتنا وأزل عنا ھذا الُسكر الذي قد غشینا

الواحد، حتى ينفقوا جل عمرھم، لتحصیل الحب اإللھي،  وعلى أية حال يكفي ألھل المعرفة ھذا الحديث

ولكن أمثال الذين ال يكونون جیاد ھذه الساحة وفرسان ھذا المیدان نتشبث بأحاديث .ويتمتعوا باإلقبال على اهللا

:أخرى

.٣٦٣فروع الكافي، المجلد الثالث، ص  ٤٥٩
.٤وح  ٦وسائل الشیعة، المجلد الرابع، الباب الثالث من أبواب أفعال الصالة، ح  ٤٦٠
.٤وح  ٦ائل الشیعة، المجلد الرابع، الباب الثالث من أبواب أفعال الصالة، ح وس ٤٦١
.٥وسائل الشیعة، المجلد الرابع، الباب الثاني من أبواب أفعال الصالة، ح ٤٦٢
٦وسائل الشیعة، المجلد الرابع، الباب الثاني من أبواب أفعال الصالة، ح ٤٦٣
.مفاتیح الجنان، المناجات الشعبانیة ٤٦٤



١٨٤

َيْعَلُم َما َيقوُل ِفیِھما، َمْن َصّلى َرْكَعَتْیِن «:ِبِإسناده َعمَّن سمع أبا عبداهللا علیه السالم َيقوُل:عن ثواب األعمال

َرْكَعتاِن َخفیَفتاِن «:وعن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أنَُّه قاَل.٤٦٥»اْنَصَرَف َوَلْیَس َبْیَنُه َوَبْیَن اِهللا َذْنٌب إّال َغَفَر َلُه

.٤٦٦»في َتَفكٍُّر َخْیٌر ِمْن ِقیاِم َلْیَلة

مراتب حضور القلب:فصل

القلب في العبادات، جوھر العبادة وروحھا، وأن نورانیة العبادة مع مراتب كمالھا، بعد أن علمت أن حضور 

مرتبطتان بحضور القلب ومراتبه، البد من معرفة مراتب حضور القلب وھي أن بعضھا تختص بأولیاء الحق سبحانه، 

.ة الناس أيضاوبعضھا متیسره الحصول والتحقق لكاف.وتكون أيدي اآلخرين قاصرة عن الوصول إلى قمتھا

:والبد من معرفة أن حضور القلب، ينقسم بصورة عامة إلى قسمین مھمین

واآلخر حضور القلب في المعبود وقبل شرح ھذا الموضوع، البد من ذكر .حضور القلب في العبادة:أحدھما

:مقدمة ھي

نھا ثناء للحق سبحانه، بواسطة نعت يقول أھل المعرفة ـ العرفاء ـ إن العبادات بأسرھا، ثناء للمعبود ولكن كل م

وقد تقدم منا الكالم لدى .من النعوت أو اسم من األسماء إال الصالة فإنھا ثناء للحق مع جمیع األسماء والصفات

شرح بعض األحاديث وقلنا بأن ثناء المعبود من الفطرة التي جبل علیھا جمیع الناس، والتي تقضي بلزوم الثناء 

وحیث أن أحدًا ال .وع للكامل المطلق والجمیل المطلق والمنعم المطلق والعظیم المطلقعلى المعبود، والخض

يستطیع أن يكتشف كیفیة ثناء الذات األحدى المقدس، ألنه قائم على معرفة الذات والصفات، وكیفیة ارتباط عالم 

لكل أحد إال عن طريق الوحي  الغیب بعالم الشھادة، وعالم الشھادة بعالم الغیب، وأن ھذه المعرفة غیر متیسرة

والھام اإللھي ولھذا كان العبادات بشكل عام توقیفیه، وبید الحق سبحانه، وال يحّق ألحد أن يشّرع من عنده، 

ويبدع عبادة كما ال اعتبار ألسالیب التواضع واالحترام المعھودة عند الناس أمام الكبار والسالطین، أمام عظمة 

 بد لإلنسان أن يفتح سمعه وعینه ويتلقى كیفیة العبادة والعبودية من الوحي فال.ساحة قدس رب العالمین

.والرسالة، من دون أن يتصّرف ھو بنفسه

فبعد أن علمنا بأن العبادة ھي الثناء على المعبود، إعلم بأن حضور القلب كما أشیر إلیه ينقسم إلى قسمین 

:مھمین

.ور القلب في المعبودأحدھما حضور القلب في العبادة، واآلخر حض

:أما حضور القلب في العبادة، فله أيضًا مراتب، وعمدتھا مرتبتان

وھو أن اإلنسان لدى إنجازه لعبادة ـ مھما كانت ھذه العبادة من :حضور القلب في العبادة إجماًال:إحداھما

ور العبادية ـ يعرف إجماال بأنه يثني الطھارة مثل الوضوء والغسل أو من قبیل الصالة والصیام والحج وغیرھا من األم

.على المعبود، رغم عدم معرفته أي ثناء يثني أو أي اسم من أسماء الحق يدعو

لقد كان شیخنا العارف الكامل الشاه أبادي روحي فداه ـ يضرب مثاًال على حضور القلب في العبادة على 

ا لطفل ال يستوعب معناھا أبدًا، لكي يلقیھا أمام سبیل األجمال، بأن شخصًا ينظم قصیدة في مدح أحد ثم يعطیھ

فعندما يقرأ الطفل ھذه القصیدة، يعلم .ذلك الممدوح، ثم ُيفھم الطفل بأن ھذه القصیدة قد نظمت في مدح ذلك

ونحن الذين أيضًا بمثابة األطفال نمدح الحق، من .إجماًال بأنه يثني على الممدوح رغم جھله لكیفیة ثنائه علیه

ن نعرف ما ھي أسرار ھذه العبادات؟ وما ھي األسماء التي ترتبط بھا ھذه العبادات؟ وكیف تكون ھذه دون أ

العبادات ثناءًا للحق جل وعال؟ ولكن البد وأن نعرف إجماًال بأن كل واحد من ھذه العبادات، ثناء على الكامل 

بنفسه على نفسه، وأمرنا أن نثني المطلق والمعبود المطلق والممدوح المطلق، على الشكل الذي أثنى ھو 

.أمام ساحته المقدسة بنفس ھذه الكیفیة

وال تتیسر ألحد المرتبة الكاملة .واآلخر من مراتب حضور القلب، ھو حضور القلب في العبادة بصوره تفصیلیة

خرين، حیث تكون منھا إال للخلص من أولیائه، وألھل المعرفة، ولكن بعض المراتب الدانیة منھا متیسرة الحصول لآل

.٥وح ٧وسائل الشیعة، المجلد الرابع، الباب الثاني والثالث من أبواب أفعال الصالة، ح٤٦٥
.٥وح ٧وسائل الشیعة، المجلد الرابع، الباب الثاني والثالث من أبواب أفعال الصالة، ح ٤٦٦



١٨٥

وقد أشیر إلى ھذه المرتبة في .المرتبة األولى منھا ھي اإللتفات إلى معاني األلفاظ في مثل الصالة والدعاء

).من ھذا الكتاب ٣٩٢في صفحة . (سابقًا)ثواب األعمال(رواية مأثورة عن 

.معبود في كل من األوضاع واألحوالوالمرتبة األخرى أن يعرف حسب اإلمكان أسرار العبادة، ويعلم كیفیة ثناء ال

إن أھل المعرفة قد بّینوا شیئًا قلیًال من أسرار الصالة والعبادات األخرى، واستفادوا حسب اإلمكان من أخبار 

المعصومین علیھم السالم، وإن كان فھم الحقیقة بأسرھا غیر متیسر إّال للقلیل من الناس، وما تیّسر فھمه، فھو 

.غنیمة ألھله

:فله مراتب أيضًا وعمدتھا مراتب ثالثة:ما حضور القلب في المعبودوأ

ثانیھا حضور القلب في تجّلیات األسماء والصفات وثالثھا حضور القلب .إحداھا حضور القلب في تجّلیات األفعال

:ولكل واحدة من ھذه المراتب الثالث بصورة كلیة أربع مراتب.في تجّلیات الذات

والمقصود من حضور القلب في تجّلیات .، المرتبة اإليمانه، المرتبه الشھوديه، المرتبة الفنائیةالمرتبة العلمیة

األفعال العلمیة، ھو أن الشخص العابد السالك يدرك عن يقین وبرھان بأن مراتب الوجود كافة، ومشاھد الغیب 

في عالم الطبیعة إلى مبدأ والشھود بأسرھا، قبس من فیوضات تجلي الذات األقدس، وأن من أدنى مرتبة 

الملكوت األعلى والجبروت األعظم، حاضر عند ساحة قدسه، بحضور واحد، وأن الجمیع شعاع مظھر مشیئته كما 

َخَلَق اُهللا الَمشیََّة ِبَنْفِسَھا ُثمَّ َخَلَق «:ورد في الحدث الشريف المنقول عن الكافي عن أبي عبد اهللا علیه السالم

ونحن لسنا بصدد .فالمشیة تكون بنفسھا مظھرًا للذات، وسائر المجودات مخلوقه بھا.٤٦٧»یَِّةاألْشَیاَء ِبالَمِش

فإذا علم العابد ھذا المعنى عن علم ودلیل، فھم بأنه ھو وعبادته وعلمه .االستدالل على ھذا المعنى الشريف

.ل الكل عین الحضوروإرادته وقلبه وحركات قلبه وظاھره وباطنه والجمیع حاضرون في ساحة قدسه ب

وإذا َسّجل مع قلم العقل ھذا المعنى الثاني بالدلیل، على لوح القلب، واعتقد عبر الترويض العلمي والعملي، 

وبعد حصول الكمال لھذا اإليمان والمجاھدة .بھذه القضیة الیقینیة اإليمانیة، لبلغ حضور القلب مرتبة تجلي اإليمان

قلب، تشمله الھداية اإللھیة، ويحصل في قلبه قدرًا من تجلیات األفعال بالعیان والترويض والتقوى الكاملة لل

وھذه ھي المرتبة .والشھود، ثم يتكامل حتى يصبح القلب كلیًا مرآة للتجلیات، ويحصل للسالك الصعق والفناء

بقون في ھذا الصعق وكثیر من أھل السلوك ي.األخیرة للحضور، التي تنتھي إلي فناء الحاضر في تجلیات األفعال

.إلى األبد وال يصحون

وإذا كان قلب السالك مؤھًال ألكثر من ذلك من جراء إشعاع الفیض األقدس في عالم األزل، يصحو السالك من 

الصعقة، ويحصل له اإلنس ويعود إلى عالمه ويكون موردًا لتجّلیات األسماء، ويطوي تلك المراتب األربعة، ويصل إلى 

وإن كثیرًا من أھل السلوك .في الصفات، وبمناسبة عینه الثابتة يفنى في اسم من األسماء اإللھیةمرحلة الفناء 

.٤٦٨»إنَّ أولیائي َتْحَت قبابي ال َيْعِرُفُھْم َغْیري«ولعل الكلمة القائلة .يبقون في ھذا الفناء األسمائي وال يصحون

.إشارة إلى ھؤالء األولیاء

ر من جراء تجلي الفیض األقدس في عالم األزل، يحصل للسالك بعد الصعقة وإذا كان ھناك استعداد أكث

والفناء، األنس أيضًا ويصحو، ويصیر محًال للتجلیات الذاتیة ويطوي المراحل األربعة حتى مرتبة الفناء الذاتي، 

.والصعق الكلي فینتھي السیر إلى اهللا ويحصل الفناء التام

ْن َيْخُرْج ِمْن َبْیِتِه ُمَھاِجًرا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى َوَم(قال بعض أن اآلية الكريمة 

تشیر إلى ھذه الطائفة من أولیاء اهللا والسالكین إلیه وأجرھم ال يكون اال على الذات المقدس تبارك .٤٦٩)اللَِّه

.وتعالى

َياَأيَُّھا (من فناءه فینھض حسب استعداده، وقدر إحاطة عینه الثابتة، لھداية الناس  وقد يتفق أن يفیق السالك

وإن كانت عینه الثابتة تابعة لالسم األعظم، الختتمت به دائرة النبوة ـ كما اختتمت بالنبي .٤٧٠)اْلُمدَّثُِّر، ُقْم َفَأنِذْر

.٤أصول الكافي، المجلد األول، كتاب التوحید، باب أن اإلرادة من صفات الفعل، ج ٤٦٧
.٢٥٦وم، المجلد الرابع، صأخبار العل ٤٦٨
.١٠٠:سورة النساء، آية ٤٦٩



١٨٦

من األولین واآلخرين ومن األنبیاء والمرسلین،  المعظم الخاتم صلى اهللا علیه وآله وسلم، ولم يوجد شخص أخر

كانت عینه الثابتة، تابعة لالسم األعظم وكان ظھور ذاته بجمیع الشؤون ـ ولھذا حصل له صلى اهللا علیه وآله 

وسلم ظھور بجمیع الشؤون وحصلت الغاية من الظھور في الھداية، وتم الكشف الكلي، واختتمت النبوة بوجوده 

.المقدس

فرضا أن شخصًا من أولیاء اهللا تبعًا لذات النبي المقدس وھدايته سبحانه، بلغ نفس المقام المقدس، لكان وإذا 

صلى اهللا علیه .فإذن انتھت دائرة النبوة في وجوده المقدس.كشفه عین النبي، إذ ال يجوز التكرار في التشريع

.الحديث وآله وسلم ووضع اللبنة األخیره في دائرة النبوة، كما ورد في

والبد من معرفة أن العبادات والكیفیات المعنوية لھا، تختلف كثیرًا من شخص آلخر من أصحاب المقامات 

المذكورة وتتفاوت، حیث يكون لكل منھم حّظ ونصیب من المناجات مع الحق المتعالي، ماال يكون لغیره الذي لم 

.علیه السالم لدى العبادة ال يمكن أن يحصل لآلخرينومن الواضح أن ما حصل لألمام الصادق .يبلغ ذلك المقام

َفَقْد ُروَي َأنَّ َمْوَالَنا َجْعَفَر بَن «:للسید ابن طاووس قدس اهللا سره ـ أنه قال)فالح السائل(لقد نقل عن كتاب 

َما الَِّذي َأْوَجَب َما اْنَتَھْت :اَق ُسِئَلمحمَّد الصادَق علیه الّسالم كاَن َيْتُلو الُقرآن في َصَالِتِه َفُغِشَي َعَلْیِه، َفَلّما أَف

َما ِزْلُت ُأَكرُِّر آياِت الُقْرآِن َحّتى َبَلْغُت ِإَلى َحاٍل َكَأنَِّني َسِمْعُتَھا ُمَشاَفَھًة ِممَّْن َأْنَزَلَھا َعَلى :َحاُلَك ِإَلْیِه؟ َفقاَل َما َمْعَناُه

.٤٧١»وَُّة الَبَشِرّيُة ِبُمَكاَشَفِة الَجَالَلِة اِإللِھیَِّةالُمَكاَشَفِة َوالِعیاِن، َفَلْم َتُقِم الُق

والحالة التي كانت تحصل لرسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم، لم تحصل ألحد من الكائنات كما ورد في 

ك ھذا الموضوع الذي ال حظ وعلیه أتر.٤٧٢)ِلي َمَع اهللا حاٌل ال َيَسَعُه َمَلُك ُمَقرٌَّب َوال َنِبٌي ُمْرَسٌل(الحديث المشھور 

لي فیه إّال األلفاظ، وأشیر إلى أن المھّم ألمثالنا المحرومین من مقامات األولیاء، أن ال نجحد ھذه المقامات بل 

ـ اللَُّھمَّ ِإنِّي ُمَسلٌِّم َألْمِرِھْم .نسّلم بھا فإن في التسلیم ألمر األولیاء فوائد كثیرة وفي اإلنكار والعیاذ باهللا مفاسد

.صلواُت اهللا علیھم أجمعین ـ

بیان بعض أسرار العبادة وتجسیم األعمال:فصل

إعلم أنه ال يتم حضور القلب في العبادات، إال بعد تفھیم القلب ألھمیة العبادات، وھو ال يتیسر إّال عند 

الذي يتناسب مع فھم ومن الواضح أن ذلك ال يحصل لنا، ولكنني أذكر منھا بالمقدار .استیعاب أسرارھا وحقائقھا

أمثالي مستفیدًا من أخبار أھل بیت العصمة علیھم السالم، ومن كلمات أھل المعرفة، بالمقدار الذي ينسجم مع 

.حجم ھذا الكتاب

إعلم ـ كما أشرنا مّرات ـ أن لكل من األعمال الحسنة واألفعال العبادية صورة باطنیة ملكوتیة، وأثر في قلب 

الباطنیة فھي التي تعّمر العوالم البرزخیة والجنة الجسمانیة، ألن أرض الجنة قاع خالیة من كل العابد، أما الصورة 

وإن اآليات الكثیرة .كما ورد في الحديث أيضًا.شيء كما ورد في الحديث، وأن األذكار واألعمال مواّد إنشاء وبناء لھا

َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیًرا َيَره، َوَمْن : (تعالىمن الكتاب الشريف اإللھي، تدل على تجّسم األعمال مثل قوله 

.٤٧٤)َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا: (ومثل قوله تعالى.٤٧٣)َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرا َيَره

بذكر  ونحن نكتفي.واألخبار الدالة على تجسم األعمال والصور الغیبیة الملكوتیة مذكورة في أبواب مختلفة

:بعضھا

َمْن َصّلى الصََّلواِت الَمْفروضاِت في «:روى الصدوُق ـ ُقدَِّس ِسرُُّه ـ بإسناده عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قال

ِني، اْسَتْوَدَعِني َمَلٌك َحِفَظَك اُهللا َكَما َحِفْظَت:َأوَِّل َوْقِتَھا َوَأَقاَم ُحدوَدھا، َرَفَعَھا الَمَلُك ِإَلى السَّماِء َبْیضاَء َنِقیًَّه َتقوُل

.٢و ١:سورة المدثر، آيات ٤٧٠
.١٠٧فالح السائل ص ٤٧١
.كتاب أحاديث المثنوى ٤٧٢
.٨ـ  ٧:سورة الزلزلة، آيات ٤٧٣
.٤٩:سورة الكھف، آية ٤٧٤



١٨٧

ِتُف ِبِه َضیَّْعَتِني َوَمْن َصّالھا َبْعَد َوْقِتَھا ِمْن َغْیٍر ِعلٍَّة َوَلْم ُيِقْم ُحدوَدھا، َرَفَعَھا الَمَلُك َسْوداَء ُمْظِلَمًة َوِھَي َتْھ.َكِريٌم

.٤٧٥»ِنيَضیََّعك اُهللا َكَما َضیَّْعَتِني َوَال َرَعاَك اُهللا َكَما َلْم َتْرَع

ويستفاد من ھذا الحديث الشريف مضافًا إلى تحقق الصورة الملكوتیة للعمل، حیاة الصورة الملكوتیة وشؤونھا 

واألخبار تدل على أن لجمیع الموجودات حیاة ملكوتیة، .الحیاتیة أيضًا، وھذا ضرب من البرھان على تجسم األعمال

.٤٧٦)دَّاَر اآلِخَرَة َلِھَي اْلَحَیَواُنَوِإنَّ ال. (وأن عالم الملكوت كله حیاة وعلم

إذا َبَعَث اُهللا الُمؤِمَن ِمْن َقْبِرِه َخَرَج َمَعُه ِمثاٌل ِيْقُدُم «:وفي الكافي بإسناده عن أبى عبد اهللا في حديث طويل

َال َتْفَزْع َوَال َتْحَزْن َوَأْبِشْر بالسُّروِر َوالَكَراَمِة ِمَن :ثاُلَأَماَمُه، َكلََّما َيَرى الُمْؤِمُن َھْوًال ِمْن َأْھَواِل َيْوِم الِقَیاَمِة َقاَل َلُه الِم

ِة َوالِمثاُل َأَماَمُه، َفَیقوُل َلُه اِهللا َعزَّ َوَجلَّ، َحتى َيِقَف َبْیَن َيَدي اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َفُیَحاِسُبُه ِحسابًا َيسیرًا َوَيْأُمُر ِبِه ِإَلى الَجنَّ

ى َرأْيُت َحُمَك اُهللا ِنْعَم الَخاِرُج، َخَرْجَت َمعي ِمْن َقْبِري َوَما ِزْلَت ُتَبشُِّرِني ِبالسُُّرور َوالَكَراَمِة ِمَن اِهللا َحّتَيْر:الُمْؤِمُن

ا، َخَلَقِني اُهللا َعزَّ َوَجلَّ َأَنا السُُّروُر الَِّذي ُكْنَت َأْدَخْلَتُه َعَلى أخیَك الُمْؤِمِن ِفي الدُّْنَی:َمْن أْنَت؟ َفَیُقوُل:ذِلَك، َفَیُقوُل

.٤٧٧»ِمْنُه ُألَبشَِّرَك

كما ذكر الشیخ األجل .وفي ھذا الحديث الشريف أيضًا داللة واضحة على تجّسم األعمال في نشأة اآلخرة

وقد ورد في بعض األخبار تجسم االعتقادات أيضًا فاألعمال : (بھاء الدين قدس سره أيضًا إثر ذكره لھذا الحديث

لصالحة واالعتقادات الصحیحة تظھر صورًا نورانیة مستحسنة موجبة لصاحبھا كمال السرور واالبتھاج، واألعمال ا

السیئة واالعتقادات الباطلة تظھر صورًا ظلمانیة مستقبحة توجب غاية الحزن والتألم كما قاله جماعة من 

َلْت ِمْن َخْیٍر ُمْحَضًرا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ َلْو َأنَّ َبْیَنَھا َوَبْیَنُه َيْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس َما َعِم: (المفسرين في قوله تعالى

َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاًتا ِلُیَرْوا َأْعَماَلُھْم، َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیًرا َيَره، َوَمْن : (ويرشد إلیه قوله تعالى)َأَمًدا َبِعیًدا

ومن جعل التقدير لیروا جزاء أعمالھم ولم يرجع ضمیر يره إلى العمل فقد بعد عن ).َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرا َيَره

.انتھى كالمه رفع مقامه الشريف.٤٧٨)الحق

وفي ھذا المقام كالم غريب صدر من بعض المحدثین األجّالء واألولى عدم ذكره، وھو ينبع من توھم المنافاة 

ن القول بتجسم األعمال، والقول بالمعاد الجسماني مع أن ھذا الكالم ـ تجّسم األعمال ـ يؤكد المعاد بی

:الجسماني وكلمة تمّثل في ھذا الحديث الشريف تعطي نفس المعنى التمثل المذكور في قوله تعالى

حقیقة، ولیس بمعنى الوھم والخیال والرؤيا  والذي ھو التمثل بالصورة الجسمانیة.٤٧٩)َفَتَمثََّل َلَھا َبَشًرا َسِويا(

ولیس من المستحسن صرف أمثال ھذه اآليات والروايات عن ظاھرھا ألجل عدم انسجام مضمونھا مع .في المنام

فإن من أفضل .عقولنا، رغم مطابقتھا للبرھان القاطع المذكور في محله، وموافقته لمذھب الحكماء والفالسفة

ساحة قدس الحق المتعالي واألولیاء المعصومین واإلذعان إلى اآليات الشريفة والروايات األمور التسلیم أمام 

.المباركة

فعلم أن كل عمل مقبول لدى ساحة قدس الحق المتعالي صورة بھیة حسنه تتناسب معه من الحور أو 

فًا، بل ھناك ارتباطات عقلیه بینھا وال يوجد كائن على صفحة الوجوب جزا.القصور أو الجنان العالیة أو األنھار الجاريه

.وعلى أي حال إن ھذا الموضوع يتطابق مع مقايیس العقل والبراھین الفلسفیة.ال يدركھا إال الكملین من األولیاء

ثم بعد أن ُعلم بأن الحیاة في عالم اآلخرة ولّذاتھا ترتبط بأعمال تنتقل صورھا الكمالیة إلى ذلك العالم، وإن تلك 

بادات قد اكتشفھا محمد بن عبد اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم وأخبر أمّته بھا، وأن كمال العبادة األعمال ع

وحسنھا منوط بالنیة وتوجه القلب والمحافظة على شرائطھا، وأنه إذا فقدت العبادة ھذه األمور أو بعضھا، سقطت 

لم اآلخرة، كما يستفاد من األخبار عن االعتبار، بل كانت لھا صورة بشعة مشّوھة يلقاھا اإلنسان في عا

.واألحاديث

.٩٠، ص١٧وسائل الشیعة، المجلد الثالث، الباب الثالث من أبواب المواقیت، ح  ٤٧٥
.٦٤:آية:سورة العنكبوت٤٧٦
.٨أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب األيمان والكفر، باب أدخال السرور على المؤمنین، ح ٤٧٧
.٩٤ص  ٩عن مرآة العقول ج  ٣٣، شرح حديث ٢٠٠أربعین الشیخ البھائي ص  ٤٧٨
.١٧:سورة مريم، آية ٤٧٩



١٨٨

بعد أن علمت ھذه األمور، على كل إنسان مؤمن بعالم الغیب وبأحاديث األنبیاء واألولیاء وأھل المعرفة، وذوي 

الرغبة في الحیاة األبدية، أن يصلح أعماله مھما كلفت من مشقة وجھد وترويض للنفس حیث يجب علیه بعد 

اله للقواعد االجتھادية أو فتوى الفقھاء رضوان اهللا علیھم السعي في سبیل إصالح سیرته موافقة ظواھر أعم

كما ورد في األحاديث .وباطنه، وبذل الجھد حتى يأتي بالفرائض على األقل مع توجه القلب، ويجبر عیوبھا بالنوافل

.الشريفة، أن النوافل تجبر الفرائض وتبعث على قبولھا

.٤٨٠إنَّما ُجِعَلِت الّناِفَلُة ِلَیِتمَّ ِبَھا َما َيْفُسُد ِمَن الَفِريَضِة:ده عن أبي جعفر علیه الّسالم قالبإسنا:في الِعَلل

ُيْرَفُع ِللرَُّجِل ِمَن الصَّالِة «:قال أبو عبد اهللا علیه السالم:وروى الشَّیخ ـ ُقدِّس ِسرُّه ـ بإسناده عن أبي بصیر قال

.٤٨٢»، َولِكنَّ اَهللا َتَعالى ُيِتمُّ ذِلَك ِبالنَّواِفِل٤٨١ْو ِنْصُفَھا َأْو َأْكَثُر ِبَقْدِر َما َسھاُرْبُعھا أْو ُثْمُنَھا َأ

ومن المعلوم أننا ال نخلو من السھو والنسیان وتشويش في الحواس واألمور .ومن ھذا القبیل روايات كثیرة

بلطفه الكامل النوافل حتى تجبر نقیصتھا، ومن الالزم  األخرى التي تتنافى مع الصالة أو مع كمالھا، وقد شّرع اهللا

.وبقدر اإلمكان إن ال نغفل عن ھذا األمر وال نترك النوافل

وعلى أي حال أيھا العزيز، أفق قلیًال من الغفلة، وتأمل في أمرك، وانظر في صحیفة أعمالك، واخَش من أعمال 

.ي حین أنھا تكون سبب عنائك وُذّلك في ذلك العالمتظن أنھا صالحه مثل الصالة والصوم والحج وغیرھا، ف

فحاسب نفسك ما دامت الفرصة مؤاتیة، وزن عملك بیدك، وزنه في میزان شريعة أھل البیت وواليتھم، وتبین من 

وإن لم تحاسب نفسك ھنا ولم .صحته وفساده وكماله ونقصه، وأجبره ما دامت الفرصة سانحة، والُمھلة باقیه

إتق اهللا في میزان عدله، .فستحاسب ھناك، ويوضع میزان األعمال أمامك، فتواجه مصائب عظمىتصّحح أعمالك 

وال تغتّر بشيء، وال تترك الجد واالجتھاد، وراجع صحیفة أعمال أھل البیت علیھم السالم المعصومین من الخطأ 

.وتأمل فیھا، حتى تعرف بأن األمر صعب والطريق ضیق ومظلم

.ديث الشريف وانتبه إلى تفاصیل من خالل ھذا اإلجمالأنظر إلى ھذا الح

عن :عن فخر الطايفة وسنادھا وذخرھا وعمادھا محمَّد بن النُّعمان المفید ـ رضوان اهللا علیه ـ في اإلرشاد

علیه الّسالم  َواِهللا َما أَكَل َعليُّ ْبُن أِبى طاِلب:سعیِد بن ُكلثوٍم، عن الصادق بن جعفِر بن محمَّد علیه السالم قاَل

دينه (َما َعَلْیِه ِفي َبَدِنه ِمَن الدُّْنیا َحرامًا َقطُّ َحّتى َمَضى ِلَسِبیِلِه، َوَما َعَرَض َلُه َأْمراِن ِكَالُھَماِ ِهللا رضًا إّال أَخَذ ِبَأَشدِِّھ

ِثَقًة ِبِه، َوَما َأَطاَق َأَحٌد َعَمَل َرسوِل اِهللا  َوَما َنَزَلْت ِبَرسوِل اِهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم نازَلٌة َقطُّ إّال َدَعاُه)ـ خ ل

َوالنَّاِر َيْرُجو َثواَب صلى اهللا علیه وآله وسلم ِمْن ھِذِه اُألمَِّة َغْیُرُه، َوِإْن َكاَن َلَیْعَمُل َعَمَل َوِجٍل َكاَن َوْجُھُه َبْیَن الَجنَِّة 

.ھِذِه َويخاُف ِعقاَب ھِذِه

َوِإنَُّه َكاَن .ْن َماِلِه َأْلَف َمْملوٍك ِفي َطَلِب َوْجِه اِهللا َوالنََّجاِة ِمَن النَّاِر ِمّما َكدَّ ِبَیَدْيِه َوَرَشَح ِمْنُه َجِبیُنُهَوَلَقْد َأْعَتَق ِم

.َيِدِه َدعا ِبالَجَلِم َفَقصَُّه َلَیقوُت َأْھَلُه ِبالزَّْيِت َوالَخلِّ َوالَعْجوِة، َوَما َكاَن ِلَباُسُه ِإّال َكرابیَس إذا َفَضَل َشْيٌء َعْن

ُحَسْیِن علیھما الّسالم، َوَما َأْشَبَھُه ِمْن ُوْلِدِه َوَال َأْھِل َبْیِتِه َأَحٌد َأْقَرُب َشَبھًا ِبِه ِفي ِلَباِسِه َوِفْقِھِه ِمْن َعِليِّ بن ال

َقْد َبَلَغ ِمَن الِعَباَدِة َما َلْم َيْبُلْغُه َأَحٌد، َفَرآُه َقِد اْصَفرَّ َلْوُنُه ِمَن  َوَلَقْد َدَخَل أبو َجْعَفٍر علیه الّسالم اْبُنُه َعَلْیِه َفِإَذا ُھَو

َقَدَماُه ِمَن الِقیاِم ِفي السََّھر َوَوَمَضْت َعْیَناُه ِمَن الُبَكاِء َوَدِبَرْت َجَبَھُتُه َواْنَخَرَم َأْنُفُه ِمَن السُّجوِد َوَوِرَمْت َساَقاُه َو

.ِةالصََّال

َفَلْم َأْمِلْك ِحیَن َرأْيُتُه ِبَتْلَك الحاِل إّال الُبكاَء َفَبَكْیُت َرْحَمًة َلُه َفِإَذا ُھَو ُيفكُِّر، َفالَتَفَت :َوَقاَل َأبو َجْعَفٍر علیه الّسالم

الَِّتي ِفیَھا ِعَباَدُة َعليِّ ْبِن أِبي َطاِلٍب علیه َيا ُبَنيَّ َأْعِطِني َبْعَض ِتْلَك الصُُّحِف :ِإَلىَّ َبْعَد ُھَنْیَئٍة ِمْن ُدُخوِلي َفقاَل

.١٠لفرائض ونوافلھا، ح من أبواب أعداد ا ١٧وسائل الشیعه، المجلد الثلث، باب  ٤٨٠
أن المقصود من ھذا الحديث الشريف كما ھو في الروايات األخرى، ھو أنه يرتفع من الصالة ويقبل منھا بقدر توجه )بقدر ما سھا(قوله  ٤٨١
قلب ولینه ألن السكون ويحتمل أن يكون السھو بمعنى سكون ال.ألجل بیان أصل النسبة ولیس لبیان القدر المرفوع)بقدر ما لھا(فقوله .القلب

).منه عفى عنه. (قد يكون بمعنى اللین كما ذكره الجوھري
.١٢من أبواب أعداد الفرائض ونوافلھا، ح  ١٧وسائل الشیعة، المجلد الثالث، الباب  ٤٨٢
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ِعَباَدَة َعِليِّ ْبِن أِبي َطِالٍب ]َعَلى[َمْن َيْقوى:الّسالم، َفَأْعَطْیُتُه َفَقَرأ ِفیَھا َشْیئًا َيسیرًا ُثمَّ َتَرَكَھا ِمْن َيِدِه َتَضجُّرًا َوَقاَل

.٤٨٣علیه الّسالم

اَنعليُّ ْبُن الُحَسْیِن علیھما السالم ُيَصلِّي ِفي الَیْوِم َواللَّْیَلِة أْلَف َرْكَعٍة َوَكاَنِت ك:وعن أبي جعفر علیه السالم

.٤٨٤الرِّيُح ُتَمیُِّلُه ِمْثَل السُّْنُبَلِة

فّكر قلیًال في ھذه األحاديث الشريفة، وانظر إلى اإلمام الباقر علیه السالم المعصوم الذي بكى من :عزيزي

والى اإلمام السجاد علیه السالم رغم شّدة محافظته على العبادة وكمالھا والتي بعثت .عبادة أبیه شّدة وكیفیة

على بكاء ابنه اإلمام الباقر علیه السالم، أنه صلوات اهللا علیه قرأ شیئًا يسیرًا من صحیفة عمل جده علي بن أبي 

ن عن عبادة موالنا أمیر المؤمنین علیه الّسالم ومن المعلوم أن الجمیع عاجزو.طالب علیه الّسالم، وأظھر عجزه

وأن الناس عاجزون عن عبادة المعصومین علیھم الّسالم، ولكن ال يجوز لإلنسان العاجز عن نیل المقام العالي أن 

.يترك العبادات نھائیا

فة الحقیقیین العجز والذل ال بد من معرفة أن ھذه العبادات ـ والعیاذ باهللا ـ ال يكون عبثًا، بل ان إبداء أھل المعر

.وإلحاحھم في الدعاء والمسألة، من أجل أن الطريق ضیق ومحفوف بالمخاطر، وأن مضاعفات الموت، صعبة للغاية

.إن حالة الالمباالة ھذه التي نعیشھا تكون نتیجة ضعف إيماننا ووھن عقیدتنا وجھلنا

.أنت غمرتنا برحمتك قبل أن نسألھا.ضعفنا وعجزناإلھي أنت واقف على حقیقتنا، وعالم بقصورنا وتقصیرنا، و

نحن نعترف بتقصیرنا وكفرنا آلالئك الالمتناھیة، ونجد .وابتدأتنا بنعمك، وتفّضلت علینا من دون طلب والتماس

أنفسنا من المستحقین لعذابك األلیم، ودخول الجحیم وال نملك شیئًا يسعفنا ووسیلة تعیننا، إّال ما عرفتنا به 

لسان أنبیائك من التفّضل والترّحم وسعة جودك ورحمتك، فقد عرفناك بھذه الصفات حسب فھمنا على 

فماذا تصنع مع حفنة تراب إن لم ترحمه وتتفضل علیه؟ .واستیعابنا

ِريُم؟ َأْيَن َرْحَمُتَك الَواِسَعُة؟ َأْيَن َأَياِديَك الّشاِمَلُة؟ أْيَن َفْضُلَك الَعِمیُم؟ َأْيَن َكَرُمَك َيا َك

في بیان أن التفرغ في العبادة يوجب الغنى في القلب :فصل

ال بد من معرفة أن الغنى من األوصاف الكمالیة للنفس، بل يكون من الصفات الكمالیة للموجود بما أنه موجود، 

الغنى في ولھذا، يكون الغنى من الصفات الذاتیة للذات الحق المقدس جّل وعال، وإن الثروة واألموال ال توجب 

النفس، بل نستطیع أن نقول إن من ال يملك غنًى في النفس، يكون حرصه تجاه المال والثراء والمنال أكثر، 

ولّما لم يكن أحد غنیًا حقیقیًا أمام ساحة الحق جّل جالله المقدسة الغنى بالذات، وكانت .وحاجته أشد

الموجودات كلھا من أدنیھا وھو التراب 

، ومن والھیولى األولى إلى الجبروت األعلى، فقیرة ومحتاجة، لھذا كلما كان تعلق القلب إلى إلى ُذروة األفالك

غیر الحق، وتوّجه الباطن نحو تعمیر الُملك والدنیا أشّد، كان الفقر والحاجة أكثر، أما الحاجة القلبیة، والفقر 

رجیة التي تؤكد بدورھا الفقر القلبي، فھي وأما الحاجة الخا.الروحي، فواضح جدًا، ألن نفس التعلق والتوجه فقر

واألثرياء وإن ظھروا في مظھر .أيضا أكثر، ألن أحدًا ال يستطیع النھوض بأعماله بنفسه، فیحتاج في ذلك إلى غیره

فاألثرياء فقراء في مظھر األغنیاء، .الغنى ولكنھم بالتمعن يتبین أن حاجتھم تتضاعف على قدر تزايد ثرواتھم

.ي زّي من ال يحتاجومحتاجون ف

وكّلما اتجه القلب نحو تدبیر األمور وتعمیر الدنیا أكثر، وكان تعلقه أشد، كان غبار الذل والمسكنة علیه أوفر، 

وظالم الھوان والحاجة أوسع، وعلى العكس كّلما َرَكَل بقدمه التعلق بالدنیا، حّول بوجه قلبه إلى الغنى المطلق، 

دات، وعرف بأن أحدًا من الكائنات ال يملك لنفسه شیئًا، وأن جمیع األقوياء واألعّزاء وآمن بالفقر الذاتي للموجو

والسالطین قد سمعوا بقلوبھم أمام ساحة الحق المقدسة من الھاتف الملكوتي، واللسان الغیبي، اآلية الكريمة 

كلما استغنى اإلنسان عن العالمین أكثر، وبلغ .٤٨٥)َغِنيُّ اْلَحِمیُدَياَأيَُّھا النَّاُس َأْنُتْم اْلُفَقَراُء ِإَلى اللَِّه َواللَُّه ُھَو اْل(

.٢٥٦ـ  ٢٥٥اإلرشاد ص ٤٨٣
.٢٥٦اإلرشاد ص ٤٨٤
.١٥:سورة فاطر، آية ٤٨٥
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كما .مستوى استغنائه درجة ال يرى لُملك سلیمان قیمة، وال يأبه بخزائن األرض عندما توضع بین يديه مفاتیحھا

ى اهللا علیه وآله ورد في الحديث أن جبرائیل قد ھبط من قبل اهللا تعالى بمفاتیح خزائن األرض لخاتم النبیین صّل

.وسلم، فتواضع صلوات اهللا وسالمه علیه ورفض قبولھا وافتخر بفقره

ويقول علي بن ابي طالب علیه الّسالم البن عباس َوإّن ُدْنَیاٌكْم ِعْنِدي ألْھَوُن ِمْن َوَرَقٍة ِفي َفِم َجراَدٍة 

أْن َأْطُلَب الُدنیا ِمن َخاِلَقَھا َفَكیَف ِبَطَلِبَھا ِمن  َأْسَتْنكُف«ويقول األمام علي بن الحسین علیه الّسالم  ٤٨٦َتْقضُمَھا

.»َمْخُلوٍق مثلي

لو خیروني بین ثروة الدنیا وجاھھا :لنجم الدين، بعد األيمان المغلظة)سلسلة الرعیة الكبرى(وورد في كتاب 

لدنیا والشقاء في اآلخرة مع الجنة وحورھا وقصورھا، وأرادوا مني مجالسة األغنیاء من جھة، وبین البؤس في ا

.وأرادوا مني مجالسة الفقراء من جھة أخرى، الخترت الفقراء وابتعدت عن عار مجالسة األغنیاء والنار خیر من العار

نعم إن أھل الحق يعرفون أن التوجه نحو خزائن الدنیا والمال والجاه والمجالسة مع أھلھا يسّبب أي نوع من 

وكیف يبعث على الوھن والفتور في العزيمة، ويوجب الفقر والحاجة لدى القلب الكدورة والظالم في القلب؟ 

وفقره، ويصرفه عن االنتباه إلى النقطة المركزية الكاملة بصورة مطلقة؟ ولكن عندما أعطیت ـ أيھا العزيز ـ القلب 

ومن المعلوم .حبهإلى أھله والبیت إلى صاحبه وأعرضت عن غیره ولم تدفع البیت إلى الغاصب، تجّلى فیه صا

تجلي الَغنّي المطلق، يدفع إلى الغني المطلق، ويغرق القلب في بحر العزة والِغنى، فیمتأل من الغنى وعدم 

وينھض صاحب البیت بإدارة أموره، ولم يترك اإلنسان إلى نفسه،  ٤٨٧}َوِلّلِه الِعزَُّة َوِلَرسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنیَن{االحتیاج 

ي جمیع شؤون عبده، بل يصبح ھو سمعه وبصره ويده ورجله، وتتحقق ثمرة التقرب وإنما يتدخل ويتصرف ف

َوِإنَُّه َلَیَتَقرَُّب «:بالنوافل، كما ورد في الحديث الشريف عن الكافي بإسناده عن أبي جعفر علیه الّسالم في حديث

َيَدُه ِإَلىَّ ِبالنَّاِفَلِة َحّتى أِحبَُّه، َفِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنُت َسْمَع ُه الَِّذي َيْسَمع ِبِه َوَبَصَرُه الَِّذي ُيْبِصُر ِبِه َوِلَساَنُه الَِّذي َيْنِطُق ِبِه َو

.فتوصد باب فقر العبد وفاقته نھائیًا ويستغني عن العالمین.٤٨٨»الَِّتي َيْبِطُش ِبَھا ـ الحديث

ويحلَّ الخوف من الحق المتعالي محله، ومن المؤكد أنه يرتفع من وراء ھذا التجلي الخوف من جمیع الكائنات، 

ال ُمؤثر ِفي الُوجوِد (وتمأل القلب عظمة الحق وھیبته، وال يرى لغیر الحق عظمة واحتشامًا وتصّرفًا، ويدرك حقیقة 

 َتَفرَّْغ ِلِعَباَدتي امأل(وقد أشیر في ھذا الحديث الشريف إلى بعض ھذه المطالب التي ذكرناھا .بكل قلبه)ِإالَّ اهللا

وھذا التفرغ القلبي ألجل العبادة يسمو باإلنسان رويدًا رويدًا إلى أعلى مراتب حضور القلب )َقْلَبَك غنًى ـ الخ

.للعبادة

.ھذه نبذة من اآلثار التي تترتب على العبادة كما ذكرناھا

اس كل الشقاء، فلو أن القلب غفل عن االشتغال بالحق وأھمل التفرغ في التوجه نحوه لغدت ھذه الغفلة أس

وينبوع جمیع النقائص ومبعث كافة األمراض النفسیة، وبسبب ھذه الغفلة يحول بین القلب والحق المتعالي ظالٌم 

داكن وكدورة شديدة وحجب غلیظة تمنع من تغلغل نور الھداية فیه، وتحرمه من التوفیقات اإللھیة، وينعطف القلب 

ويغشاه حجاب األنانیة واإلنیة، وتطغى النفس، ويكون .البطن والفرجمرة واحدة إلى الدنیا وملذاتھا من تعمیر 

تحرك صاحب ھذه النفسیة من خالل الترفع واألنانیة، ويبدو ذله الذاتي وفقره الحقیقي ويبتعد في كل حركاته 

َتْفَرْغ َوَأْن َال : (كما تولى الحديث الشريف بیانه.وسكناته عن ساحة الحق المتعالي، ويكون نصیبه الخذالن

).ِلعَباَدِتي َأْمُأل َقْلَبَك ُشْغًال ِبالدُّْنَیا ُثمَّ َال َأُسدُّ َفاَقَتَك َوَأِكُلَك ِإَلى َطَلِبَك

:تنبیه

البد من معرفة أن المقصود من إيكال األمر إلى العبد ـ َأِكُلَك إلى َطَلِبَك ـ، لیس بمعنى تفويض األمر إلیه، ألن 

إذ ال يوجد كائن خارج عن نطاق تصرف الحق .والفالسفة ومذھب الحق باطل وممتنعھذا المسلك لدى العرفاء 

لكن العبد لّما ينصرف عن الحق ويتوجه .سبحانه، وحیطة قدرة ذاته المقدس، وال يوكل إلیه شيٌء من تدبیر أموره

.من نھج البالغة ٢٢٤الخطبة  ٤٨٦
.٩:لمنافقون، آيةسورة ا ٤٨٧
.٨أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب من أذى المسلمین، ح ٤٨٨
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حورية، ُيعبر عن ذلك بإيكال األمر إلى الدنیا وتتحكم فیه الطبیعة وتتغلب علیه األنانیة ويبرز فیه العجب والذاتیة والم

وأما اإلنسان الذي يولي وجھه نحو الحق والملكوت األعلى، ويغمر جوانب قلبه نور الحق، فال محالة .إلى العبد

كما أشیر إلى بعض ھذه المقامات في .تكون تصرفاته حقًا، بل يتحول في بعض المراحل وجوده إلى وجود الحق

.واهللا العالم.الكافي عند عرضه لبعض آثار التقرب إلى اهللا بالنوافل الحديث الشريف المذكور في

لقاء اهللا :الَحديث الَثاِمن َوالعشرون

بالسند المّتصل إلى ثقة اإلسالم محّمد بن يعقوب الكلینيِّ ـ رحمه اهللا ـ عن محّمد بن يحیى، عن أحمَد بِن 

جمیعًا، عن القاسم بن محمَّد، عن عبد الصَّمد بن بشیر، عن  محّمٍد، عن محمَّد بِن خالٍد؛ َوالحسیِن بِن َسعیٍد

أْصَلَحَك اُهللا َمْن أَحبَّ ِلقاء اِهللا ِلَقاءُه َوَمْن أْبَغَض ِلَقاء اِهللا :ُقْلُت«:بعض أصحابه، عنى أبي عبد اهللا علیه السالم قال

َلْیَس ذِلَك َحْیُث َتْذَھُب، إنَّما ذِلَك ِعْنَد اْلُمعاَيَنِة إذا :َفقاَل:اْلَمْوَت َفَواِهللا إّنا َلَنْكَرُه:َنَعْم ُقْلُت:أْبَغض اهللا ِلقاءُه؟ قاَل

ِلقاَء اِهللا حیَنِئٍذ، َوإذا َرأى ما ُيِحبُّ َفَلْیَس َشْيٌء أَحبَّ إَلْیِه ِمْن أْن َيْقِدَم َعَلى اِهللا، َواُهللا َتعالى ُيِحبُّ ِلقاَءُه َوُھَو ُيِحبُّ 

.٤٨٩»ُه َفَلْیَس َشْيٌء أْبَغَض إَلْیِه ِمْن ِلقاِء اِهللا َواُهللا ُيْبِغُض ِلقاَءُهَرأى ما ِيْكَر

:الشرح

أْصَلَحَك اهللا دعاء في الخیر، وال يلزم في الدعاء أن يكون المدعو له فاقدًا لمضمون الدعاء، بل الدعاء مستحب 

الصادق علیه الّسالم بالصالح والسداد ضمن  فیكون الدعاء لإلمام.حتى وإن كان مضمونه حاصًال في المدعو له

.الحدود المتعارفة

وقد حمل .كما أن جملة َغَفر اُهللا َلَك ووَعَفا اُهللا َعْنَك من األدعیة التي يصلح أن ندعو بھا لتلك الذوات المقدسة

على ھذا المعنى المذكور، وقالوا إن ھذه اآلية .٤٩٠)َرِلَیْغِفَر َلَك اللَُّه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخَّ(بعض اآلية الكريمة 

ولكن ھذا التفسیر في اآلية .المباركة بمثابة أن يقال َغَفَراهللا َلَك وال يجب أن يكون الطلب من أجل تحقق مضمونه

وعلى كل حال فإن الصحیح ھو عدم  ٤٩١ونحن قد بّینا ذلك في شرح حديث من األحاديث السابقة .المباركة بعید

.توقع حصول المضمون من ھذه اإلنشاءات واألدعیة من المدعو غالبًا

الَلَقاء بفتح الالم وكسره، مصدر لقي على وزن رضي، كما أن ِلَقاَءًه وِلَقاَيًة وِلْقّیًا وِلْقیانًا وِلْقیاَنًة بكسر الالم في 

.جمیع ذلك، مصدر لقي أيضًا، ومعناه لرؤية واللقاء جمیع ذلك وُلقیًا وُلقًى وُلْقیانًا وُلْقَیًة وُلْقیاَنًة بضم الالم في

.ويأتي بیان معنى لقاء اهللا حسب ما يتناسب وحجم ھذا الكتاب

وبْغَضة وَبْغضاء شّدة .وأْبَغَض من باب األفعال، وَبُغَض مثل ـ َكُرَم، وَنَصَر َوَفِرَح َبَغاَضًة فھو َبغیٌض، بمعنى ضد الحب

ب والبغض من الصفات النفسیة المتقابلة، ومعناھما واضح لدى الوجدان، مثل وعلى أي حال فإن الح.البغض

وسیأتي معنى .وضوح كافة المعاني الوجدانیة والصفات النفسیة التي تكون حقیقتھا أوضح من اإلدالء بمعانیھا

.نسبة الحب والبغض إلى الذات الحق المقدس، وإنھا بأي اعتبار تكون، إنشاء اهللا تعالى

اعتبر .إّنا َلَنْكَرُه اْلَمْوَت ولما تصور الراوي الموت مالزما مع لقاء اهللا أو كان مقصوده من لقاء اهللا نفس الموتقوله 

كره الموت كرھا للقاء اهللا تعالى، فسأل ھذا السؤال، فأجاب اإلمام علیه السالم بأنه لیس المقیاس كراھیة 

.ى نزع الروح عندما يرى آثار الملكوت والعوالم األخرىالموت بصورة مطلقة بل المیزان كراھیة الموت لد

يستعمل كثیرًا في اللغة العربیة مثل ھذا التعبیر، ويقصدون منه .»َلْیَس ذلك َحْیُث َتْذَھُب«وقوله علیه السالم 

ذھب يكون كما أن الم.ذھاب الوھم، بل التعبیر المتداول فبي الذھاب ومشتقاته ھو ذھاب الوھم والعقیدة وأمثالھا

.وھذا يبتنى على االستعارة ألنه مأخوذ من الذھاب الخارجي.بھذا المعنى

.قوله علیه السالم ِعْنَد الُمَعاَيَنِة، المعاينة مصدر من باب المفاعلة وعاَيْنُت الشَّْيَء ِعیانًا إذا َرَأْيَتُه ِبَعْیِنَك

آثارعالم اآلخرة بعینه، حیث تنفتح عیونه الغیبیة ويسمى حین النزع واالحتضار بالمعاينة، ألن المّیت يشاھد 

.الملكوتیة، وتنكشف له نبذة من أحوال الملكوت، ويعاين بعض آثار وأعمال وأحوال نفسه

.١٣٤المجلد الثالث، ص "فروع الكافي "٤٨٩
.٢:سورة الفتح، آية ٤٩٠
.شرح الحديث الواحد والعشرون ٤٩١
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.وعلى اهللا التُّكالُن.ونحن نذكر ما يحتاج من الحديث الشريف إلى الشرح والبیان في خالل فصول

في لقاء اهللا وكیفیته :فصل

يات واألخبار الواردة في لقاء اهللا صراحة أو كناية وإشارة، كثیرة ال يسع ھذا المختصر الخوض في إعلم أن اآل

ولكننا نشیر إلى بعضھا بصورة .ذلك مفصًال

للمرحوم العارف باهللا، الحاج میرزا جواد )لقاء اهللا(ومن أراد التفصیل في ذلك أكثر فعلیة مراجعة كتاب .مختصرة

.حیث جمع إلى حد كبیر األخبار المأثورة في ھذا الموضوع التبريزي قدس سره،

نھائیًا، والجحود للمشاھدات )لقاء اهللا(إعلم بأنه قد ذھب بعض العلماء والمفسرين إلى سّد باب السبیل إلى 

هللا العینیة والتجلیات الذاتیة واألسمائیة، زاعمین بذلك أنھم ينزھون الذات المقدس، ومفسرين جمیع آيات لقاء ا

.وأحاديثھا، بلقاء يوم اآلخرة، ولقاء الجزاء والثواب والعقاب

وھذا التوجیه لیس ببعید كثیرًا، بالنسبة إلى مطلق اللقاء واتجاه بعض اآليات والروايات، ولكّنه بالنسبة إلى 

علیھا علماؤنا بعض األدعیة المعتبرة واألحاديث المأثورة في الكتب المعتبرة، واألحاديث المشھورة التي ارتكز 

.العظام، موھون وبعید جدًا

وال بد أن تعرف بأنه لیس مقصود من أجاز فتح الطريق على لقاء اهللا ومشاھدة جمال الحق وجالله، جواز اكتناه 

ـ التعرف على الحقیقة والذات ـ ذاته المقدس، أو إمكان اإلحاطة في العلم الحضوري والمشاھدة العینیة 

، المحیط بكل شيء على اإلطالق، فإن امتناع االكتناه لذاته المقدس بالفكر في العلم الكلي الروحانیة، على ذاته

ـ الفلسفة ـ وامتناع اإلحاطة بالبصیرة في العرفان، من األمور البرھانیة، ومّتفق علیه لدى جمیع العقالء، وأرباب 

عد حصول التقوى التامة والكاملة، وانصراف أنه ب:بل المقصود لدى من يدعي مقام لقاء اهللا ھو.القلوب والمعارف

القلب نھائیًا عن جمیع العوالم، ورفض التوجه نحو النشأتین ـ الُملك والملكوت ـ ووطأ األنانیة واإلنّیة، واإلقبال 

الكلي نحو الحق المتعالي وأسماء ذاته المقدس وصفاته، واالنصھار في عشق ذاته المقدس وحّبه، وتحّمل جھد 

قلب، يحصل صفاء في القلب لدى السالك يبعث على تجّلي أسماءه وصفاته، وتمّزق الحجب الغلیظة وترويض ال

من جھة أخرى، والفناء في األسماء والصفات، والتعلق بعّز .التي أسدلت بین العبد من جھة واألسماء والصفات

لسالك المقدسة والحق المتعالي وفي ھذا الحال ال يوجد حاجز بین روح ا.قدسه وجالله والتدّلي التام بذاته

.سوى حجاب األسماء والصفات

ويمكن أن يرفع الستار النوري لألسماء والصفات لبعض أرباب السلوك أيضًا، وينال التجلیات الذاتیة الغیبیة، 

لعیان ويرى نفسه متدلیًا ومتعلقًا بالذات المقدس، ويشھد اإلحاطة القیومیة للحق والفناء الذاتي لنفسه، ويرى با

.أن وجوده ووجود كافة الكائنات، ظال للحق المتعالي

وكما قامت البراھین على أنه ال حجاب بین الحق سبحانه وتعالى والمخلوق األول المجرد عن جمیع المواد 

والتعلقات، بل البرھان قائم على عدم وجود حجاب بین الحق وكافة المجردات بشكل عام، فكذلك ال يوجد حجاب 

ذا القلب الذي يبلغ في سعته وإحاطته الموجودات المجردة بل اجتیازھا ووطئ بأقدامه على رؤوسھا، وبین بین ھ

) :التوحید(و)الكافي(كما في الحديث الشريف المنقول عن .الحق المتعالي

وفي المناجاة الشعبانیة المقبولة  ٤٩٢»اإنَّ ُروَح الُمْؤِمِن َألَشدُّ اتِّصاًال ِبُروِح اِهللا ِمْن اتِّصاِل ُشعاِع الشَّْمِس ِبَھ«

ِإلھي َھْب ِلي «:لدى العلماء، والتي يدل مضمونھا على أن ھذه المناجاة من األئمة المعصومین علیھم الّسالم

ِب ُحُجَب النُّوِر َفَتِصَل ِإَلى َمْعِدِن َكَماَل االْنِقَطاع ِإَلْیَك، َوَأْنِر َأْبَصاَر ُقلوِبَنا ِبِضیاِء َنَظِرھا ِإَلْیَك َحّتى َتْخِرَق َأْبَصاُر الُقلو

ِإلِھي َواْجَعْلِني ِممَّْن َناَدْيَتُه فأجاَبَك َوالَحْظَتُه َفَصِعَق ِلَجالِلَك َفناَجْیَتُه ِسّرًا .الَعَظَمِة َوَتِصیَر أْرَواُحَنا ُمَعلََّقًة ِبِعزِّ ُقْدِسَك

ف، لدى حكاية معراج الرسول األكرم صّلى اهللا علیه وآله وسلم وفي الكتاب اإللھي الشري.٤٩٣»وَعِمَل َلَك َجْھرًا

وال تتنافى ھذه المشاھدة الحضورية الفنائیة، مع البرھان على .٤٩٤)ُثمَّ َدَنا َفَتَدلَّى، َفَكاَن َقاَب َقْوَسْیِن َأْو َأْدَنى(

.٤ن، حأصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب أخوة المؤم ٤٩٢
.مفاتیح الجنان، المناجاة الشعبانیة ٤٩٣
.٩و ٨:سورة النجم، آية ٤٩٤
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يه الحق جال وعال من كل عیب عدم االكتناه واإلحاطة للذات المقدسة، ومع األخبار واآليات التي تدل على تنز

فانظر اآلن ما جدوى ھذه التوجیھات والتأويالت البعیدة؟ ھل نستطیع أن .بل يكون مؤكدًا ومؤّيدًا لھا.ونقص وحّد

َفَھْبني َصَبْرُت َعلى َعذاِبَك «نوجه كالم اإلمام أمیر المؤمنین علیه الّسالم الذي يقول 

ل أن تحّرق وتأّلم أولیاء اهللا، من فراق حور العین وقصور الجنه؟ وھل يمكن ھ ٤٩٥»َفَكْیَف أْصِبُر َعلى ِفراِقَك

)راِرما َعَبْدُتَك َخْوفًا ِمْن ناِرَك َوال َطَمعًا ِفي َجنَِّتَك َبْل َوَجْدُتَك َأْھًال ِلْلِعباَدِة َفَعَبْدُتَك ِعباَدَة اَألْح(تفسیر ھذه الجملة 

فراق عن الجنه وأطعمتھا؟ ھیھات أن يكون ذالك، إنه لكالم غیر موزون، على أن ھذا األنین ھل ھو من جّراء ال

.وتوجیه غیر مقبول

ھل يمكن القول أن تجّلي جمال الحق سبحانه لیلة المعراج، والمجلس الذي أقیم في تلك اللیلة من دون أن 

نه مشاھدة للجنة وقصورھا يحضرھا أحد من الكائنات أو لم يطلع على أسراره أحد، حتى أمین الوحي جبرائیل، بأ

المشّیدة، وأن أنوار العظمة والجالل ھي رؤية لنعم الحق؟ 

ھل أن التجّلیات التي حصلت لألنبیاء علیھم السالم، التي ورد ذكرھا في األدعیة المعتبرة ھي من قبیل النعم 

والمأكول والمشروب أو البساتین والقصور؟ 

نین في الحجب المظلمة، والمصفدون بسالسل اآلمال واألمنیات، ومن المؤسف أننا نحن المساكین، المسجو

ال نفھم إّال المطعومات والمشروبات والمنكوحات وأمثالھا، وإذا أراد فیلسوف أو عارف أن يرفع ھذه الحجب، اعتبرنا 

المعارف سعیه ھذا غلطًا وخطًأ، وما دمنا مسجونین في البئر المظلم، عالم الُملك لم نستوعب شیئا من أصحاب 

.والمشاھدات

إن قلوبنا .ال تقارن نفسك مع األولیاء، وال تظن بأن قلبك يضاھي قلوب األنبیاء وأھل المعارف:ولكن عزيزي

المشحونة بغبار التعلق بالدنیا، وملذاتھا وإن انغماسنا في الشھوات يمنع قلوبنا من أن تكون مرآة لتجلي الحق 

ن المعلوم أننا ال نعي شیئا من تجلیات الحق وجماله وجالله عندما نشعر وم.سبحانه، ومحًال لظھور المحبوب

باألنانیة والذاتیة والمحورية بل يجب أن نكذب في ھذا الحال أحاديث األولیاء وأھل المعرفة، فإن لم نكّذبھا بألسنتنا 

بي صلى اله علیه وآله وسلم وإن لم نجد سبیًال للتكذيب، بأن كانت أحاديث الن.في الظاھر، لكّذبناھا في قلوبنا

.أو األئمة المعصومین علیھم السالم، لفتحنا باب التأويل والتفسیر، وفي النھاية نسّد باب معرفة اهللا

َرُه بالعلم وقوله َلْم َأْعُبْد َرّبًا َلْم َأ.على رؤية اآلثار)َما َرَأْيُت َشْیئًا إّال َوَرَأْيُت اَهللا َمَعُه َوَقْبَلُه َوِفیِه(فنفسر قوله 

وقوله لي .بالمفاھیم الكلیة التي تضارع علومنا، وقوله في آياته الكريمة التي تتحدث عن لقاء اهللا، بلقاء يوم الجزاء

وقوله َواْرُزْقِني النََّظَر ِإَلى َوْجِھَك اْلَكِريِم وتأّوه األولیاء وتحّرقھم في معاناة .َمَع اهللا َحاَلٌة بحالة الرّقة في القلب

فراق، بالبعد عن حور العین، وطیور الجنة وھذه التفاسیر ال تكون إال نتیجة أننا ال نكون رجال تلك الساحات، وال ال

واألنكى من كل ذلك، ھذا اإلنكار .نفھم إال المتع الحیوانیة والجسمانیة دون غیرھا، ولھذا ننكر جمیع المعارف

سعي والطلب، ويجعلنا نقتنع بمستوى الحیوانیة الذي يفضي إلى غلق باب كل المعارف، ويحجزنا عن ال

لقد أصبحنا نحن المساكین المحرومین نھائیًا من المشاھدات .والبھیمیة، ويحرمنا من عوالم الغیب واألنوار اإللھیة

والتجلیات في منأى حتى عن اإليمان بھذه المعاني التي ھي درجة من الكمال النفسي والتي يمكن أن تسوقنا 

إننا نھرب من العلم الذي قد يكون منطلقًا وبذرة للمشاھدات، ونغلق عیوننا وأسماعنا نھائیًا .متقدمة إلى مرحلة

وإذا سمعنا حقیقة من لسان عارف ھائم أو سالك حزين .ونضع القطن في آذاننا حتى ال يتطرق كالم الحق إلیھا

تلك الحقیقة، ونتیجة أن ُحبَّ النفس يمنعنا  أو فیلسوف متأله، نتصدى فورًا نتیجة عدم طاقة آذاننا على استماع

من جعل ھذه الحقائق أسمى من قدرة استیعابنا لھا، ونتصدى فورًا للطعن فیه ولعنه وتكفیره وتفسیقه، وال نأبى 

.من أي غیبة أو تھمة

حب إننا نوقف الكتاب ونشترط على كل من يستفید منه أن يلعن المرحوم المّال محسن فیض الكاشاني ـ صا

ونرمي صدر المتألھین الذي ھو قمة التوحید بالزندقة وال .كتب األخبار واألخالق والكالم والتفسیر ـ يومیًا مائة مرة

.مفاتیح الجنان، دعاء كمیل ٤٩٥



١٩٤

نبخل عن إھانته أبدًا، ونقول عنه بأنه صوفي رغم عدم ظھور أي رغبة منه في كل كتبه نحو مذھب التصوف ورغم 

).الصوفیة كسر أصنام الجاھلیة في الرد على(تألیفه لكتاب 

إننا نترك الذين يستحقون اللعن، ويكونون ملعونین على لسان اهللا ورسوله صلى اهللا علیه وآله وسلم، ونلعن 

وإنني أعلم بأن ھذا اللعن والتوھین ال يسيء إلى .من يصرخ باإليمان باهللا ورسوله واألئمة الھادين علیھم السالم

مقامھم، بل قد 

.رجاتھم، ولكنه يسیئ إلینا وقد يبعث على الخذالن وسلب التوفیق مّنايضاعف حسناتھم ويرفع من د

ال تلعنوا األشخاص حتى الكافر الذي مات ولم تعرفوا أنه على (يقول شیخنا العارف ـ الشاه آبادي ـ روحي فداه 

سكرات الموت،  أّي دين مات، إّال إذا أخبر ولّي معصوم عن حاله بعد الموت، إذ من الممكن أنه أصبح مؤمنا لدى

).وإنما العنوا بصورة عامة وكلیة

فكم الفرق بین شخص يملك مثل ھذه النفس القدسیة التي ال ترضى أن يلعن من مات على الكفر ظاھرًا، 

إلمكان أنه غدًا مؤمنًا في اللحظات األخیرة من حیاته، وشخص آخر من أمثالنا ـ وإلى اهللا المشتكى ـ يرقى المنبر 

).أن فالن رغم انه فیلسوف، يتلو القرآن(ل العلم والفضیلة ويقول أمام العلماء والفضالء مستغربًا مع أنه من أھ

).أن فالن رغم كونه نبیًا، يعتقد بالمبدأ والمعاد(وھذا الكالم يشبه ما إذا قلنا 

األكبر، ولكن لو لم نرد  إنني أيضًا ال أعتقد كثیرًا بالعلم فقط، إن العلم الذي ال يفضي إلى اإليمان أراه الحجاب

وإنه لمن الممكن أن يبلغ اإلنسان إلى .إن العلوم بذور المشاھدات.الحجاب ولم نتعلم لما تمكّنا من خرقه

مقامات شامخة من دون تعّلم حجاب المصطلحات والعلوم، ولكن ھذا خالف العادة، وخالف طبیعة السنن، وإنه 

ة اهللا وطلبه ھو أن اإلنسان يبتدئ أوًال بإنفاق وقت في التفكر بالحق فالطريق الطبیعي لمعرف.نادرًا ما يحصل

سبحانه، ويحصل على العلم باهللا وأسماء ذاته المقدس وصفاته حسب األسالیب المتبعة من التلمذة على يد 

جة رجال ذلك العلم، ثم يتزّود من العارف بواسطة الرياضة العلمیة والعملیة وينتھي بذلك حتمًا إلى النتی

.المنشودة

وإن لم يكن اإلنسان من أھل المصطلحات ـ العلم ـ يستطیع أن يصل إلى النتیجة من خالل تذّكر المحبوب، 

ومن المعلوم إن مثل ھذا االنشغال القلبي والتوجه الباطني سیكون سببًا .وانشغال القلب بالذات المقّدس

حجابًا من الحجب سیرفع له، وأنه سیتنازل قلیًال عن لھدايته وأن اهللا سبحانه وتعالى سیعینه في ذلك، وأن 

موقفه 

الُمنكر ـ تجاه العرفاء والفالسفة ـ ولعّل اهللا سبحانه وتعالى يفتح علیه ببركة عناياته الخاصة، بابًا من المعارف 

.إنه ولّي النعم

في بیان انكشاف بعض األحوال الغیبّیة على اإلنسان لدى موته :فصل

الحديث الشريف، أن حین المعاينة وعند الموت، تنكشف على اإلنسان الذي أوشك على  يفھم من ھذا

ويجاري .ويطابق ھذا ضربًا من البراھین ويوافق مكاشفات أصحاب الكشف والعیان.الرحیل بعض مقاماته وأحواله

.األحاديث واآلثار اُألخرى أيضًا

ن قلبه متجھًا نحو ھذه النشأة، وما دام سكر الطبیعة ـ عالم إن اإلنسان ما دام يشتغل بتعمیر ھذا العالم، ويكو

المادة ـ قد أغماه وأفقده وعیه، والشھوة والغضب المخدرتان قد خّدرتاه وسلبتا ُلّبه، يكون محجوبًا نھائیًا عن صور 

وت وتواجھه ولكن عندما تغشاه سكرات الم.أعماله وأخالقه، وتكون آثار أعماله وأخالقه مھجورة في ملكوت قلبه

صعابھا وضغوطھا، ويبتعد قلیًال عن ھذه النشأة، فإذا كان من أھل اإليمان والیقین، وكان قلبه متعلقًا بھذه العوالم 

المادية، اتجه قلبه في نھاية المطاف من حیاته إلى ذلك العالم، والسائقون المعنويون، ومالئكة اهللا الموّكلون 

الم وبعد ھذا السوق، وذاك االنصراف ينكشف له نموذج من عالم البرزخ، علیه، يسوقونه جمیعًا إلى ذلك الع



١٩٥

وتنفتح علیه من عالم الغیب ُكّوٌة ويتكّشف له حاله ومقامه قلیًال كما نقل عن اإلمام أمیر المؤمنین علیه السالم 

.٤٩٦»أنََّھا ِمْن َأْھِل الَجنَِّة ِھَي أْم ِمْن أْھِل النَّارَحَراٌم َعَلى ُكلِّ َنْفٍس أن َتْخُرَج ِمَن الدُّْنیا َحّتى َتْعَلَم «:إنَُّه َقاَل

وھنا حديث شريف نذكره بتمامه ألن فیه بشارة ألھل الوالء، بوالية مولى الموالي، والمتمسكین بذيل عناية 

اب وفي كت:َقاَل.وھو الحديث نقله الفیض الكاشاني في كتابه علم الیقین.أھل بیت العصمة علیھم الّسالم

ِمْنُكْم َواِهللا ُيْقَبُل، «:َسِمْعُت أَبا َعْبِداِهللا علیه الّسالم َيُقوُل:الحسین بن سعید األھوازيِّ، َعْن َعّباِد بِن مرواَن قاَل

 أْن َتْبُلَغ َنْفُسُه ھُھنا ـ َوأْومى ِبَیِدِه َوَلُكْم َواِهللا ُيْغَفُر، ِإنَُّه َلْیَس َبْیَن أَحِدُكْم َوَبْیَن أْن ُيْغَتَبط َوَيَرى السُّرور َوُقرَّة اْلَعْیِن إّال

َوَعِليٌّ ِإَلى َحْلِقِة ُثمَّ َقاَل علیه الّسالم ـ إنَُّه إذا كاَن ذِلَك َواْحَتَضَر، َحَضَرُة َرُسوُل اِهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم 

َیْدُنو ِمْنُه َجْبرئیل علیه الّسالم فیقول ِلَرسول اهللا صلى َواألئمَُّة َوَجْبَرئیُل َومیكائیُل َوَمَلُك اْلَمْوِت علیھم الّسالم، َف

يا :إنَّ ھذا َكاَن ُيِحبُُّكْم أْھَل اْلَبْیِت َفأِحبَُّه، َفیقوُل َرسوُل اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم:اهللا علیه وآله وسلم

يا َمَلَك اْلَمْوِت إنَّ ھذا كاَن ُيِحبُّ اَهللا :َأِحبَُّه، َفیقوُل َجْبَرئیُلَجْبَرئیُل إنَّ ھذا َكاَن ُيِحبُّ اَهللا َوَرُسوَلُه َوأْھَل َبْیِتِه َف

.»َوَرسوَلُه وآَل َرسوِلِه َفأِحبَُّه َواْرُفْق ِبِه

َمسَّْكَت يا َعْبَداِهللا أَخْذَت ِفكاَك َرقبِتَك؟ أَخْذَت أماَن َبراَءِتَك؟ َت:َفَیْدُنو ِمْنُه َمَلُك الَمْوِت علیه الّسالم َفیقوُل

ِوَالَيُة َعَليِّ ْبِن أبي طاِلب :َوَما ذاَك؟ َفیُقوُل:َنَعْم، َفَیُقوُل َلُه:ِباْلِعْصَمِة اْلُكْبرى ِفي الَحَیاِة الدُّْنیا؟ َفُیوفِّقُه اُهللا َفَیُقول

لَِّذي ُكْنَت َتْرجو َفَقد َأْدَرْكَت، أْبشْر ِبالسََّلِف َصَدْقَت، أمَّا الَّذي ُكْنَت َتْحَذُر َفَقد آَمَنَك اهللا، وأّما ا:علیه الّسالم، َفَیقوُل

.الصاِلِح ُمراَفَقِة َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیه َوآِلِه َوَسلَّم َوَعليٍّ َواألئمَِّة ِمْن ُوْلِدِه علیھم السالم

ِة وُحنوُطُه ُحنوُط َكالِمْسِك األْذَفِر َفُیْكَفُن ِبذِلَك اْلَكَفِن َوُيْحَنُط ُثمَّ َيُسلُّ َنْفَسُه َسال َرفیقًا ُثمَّ َيْنِزُل ِبَكْفِنِه ِمَن الَجنَّ

َفإذا ُوِضَع ِفي َقْبِرِه ُفِتَح َلُه باٌب ِمْن أْبَواِب الَجنَِّة َيْدُخُل َعَلْیِه .ِبذِلَك الُحُنوِط، ُثم ُيْكسى ُحلًَّة َصْفَراَء ِمْن ُحَلِل الَجنَِّة

.َنْم َنوَمَة الَعروِس َعلى ِفَراشَھا، أْبِشْر ِبَرْوٍح َوَرْيحاٍن َوَجنَِّة َنعیٍم َوَربٍّ َغْیَر َغْضَباَن:يحاِنَھا ُثم ُيقاُل َلُهِمْن َرْوِحَھا َوَر

مَُّة َوَجْبَريُل َومیكائیُل َوِإَذا َحَضَرِت الَكاِفَر الَوَفاُة َحَضَرُه َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوآِلِه َوَسلَّم َوَعلّي َواألئ:َقاَل

يا َرسوَل اِهللا إنَّ ھذا كان ُمبِغضًا َلُكْم أْھَل اْلَبْیِت َفأْبِغْضُه، :َوَمَلُك اْلَمْوِت علیھم الّسالم، َفَیْدُنو ِمْنُه َجْبرئیل َفَیقوُل

:ذا ُيْبِغُض اَهللا َوَرُسوَلُه َوأْھَل َبْیِت َرسوِلِه َفأْبِغْضُهيا َجْبَرئیُل ِإنَّ ھ:َفَیُقوُل َرُسوُل اِهللا َصّلى اُهللا َعَلْیِه َوآِله َؤَسلَّم

.َيا َمَلُك اْلَمْوِت َإنَّ ھذا ُيْبِغُض اَهللا َوَرسوَلُه َوأْھَل َبْیِت َرسوِلِه علیھم الّسالم َفأْبِغْضُه َواْعُنْف َعَلْیِه:َفَیُقوُل َجْبرئیُل

َيا َعْبَداِهللا أَخْذَت ِفكاَك َرَقَبِتَك؟ أَخْذَت َبراَءة أما :وُلَفَیْدُنو ِمْنُه َمَلُك اْلَمْوِت َفَیُق

َأْبشْر َيا َعُدوَّ اِهللا ِبَسَخِط َعَذاِبِه َوالنَّار، وأمَّا :ال، َفَیقوُل َلُه:َتَمسَّْكَت ِبالِعْصَمِة اْلُكْبرى ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنیا؟ َفَیقوُل

ُثمَّ َيُسلُّ َنْفُسُه سال َعِنیفًا، ُثمَّ ُيَوكُِّل ِبُروِحِه َثالَثماَئِه .، َوأمَّا الَّذي ُكْنَت َتْحَذُر َفَقْد َنَزَل ِبَكالَّذي ُكْنَت َتْرجو َفَقْد َفاَتَك

ُخُل َعَلْیِه ِمْن ِفیح ِريِحَھا َشْیطاٍن َيْبُزقوَن ِفي َوْجِھِه ِويََِتأّذى ِبريِحِه، فإذا ُوِضَع ِفي َقْبِرِه ُفِتَح َلُه َباُب ِمْن أْبواِب النَّاِر َيْد

.٤٩٧َوَلَھِبَھا

وال بد أن تعرف أن عالم برزخ كل شخص، أنموذج من نشأته يوم القیامة، والبرزخ عالم يتوسط بین ھذا العالم 

كما أشیر إلیه في نھاية ھذا الحديث الشريف، وفي .وعالم القیامة، وتنفتح على ھذا العالم كوَّة من الجنة أو النار

.٤٩٨»اْلَقْبُر إّما َرْوَضٌة ِمْن ِرَياِض الَجنَِّة أْو ٌحْفَرٌة ِمْن ٌحَفِر النِّیراِن«لحديث النبوي المعروف ا

فتبین أن اإلنسان لدى سكرات الموت واالحتضار يشاھد صور أعماله وآثارھا، ويسمع من ملك الموت بشارة 

ه قلیًال، كذلك تنكشف علیه اآلثار التي تركتھا أعماله وكما أن ھذه األمور تنكشف علی.الجنة أو الوعید بالنار

وأفعاله في قلبه، من النورانیة وشرح الصدر ورحابته أو أضدادھا أيضًا من الظالم والكُدورة والضغط وضیق في 

الصدر، فإن كان من أھل اإليمان والسعادة، يستعد قلبه عند معاينه البرزخ لمشاھده النفحات اللطیفة الُلطفّیة 

والجمال، وتظھر فیه آثار تجّلیات اللطف والجمال، فیأخذ القلب في الحب للقاء اهللا، وتشتعل في قلبه، جذوة 

.٨٥٣علم الیقین للفیض الكاشاني، المجلد الثاني، ص  ٤٩٦
.٨٥٦ـ  ٨٥٤، ص٢علم الیقین، المجلد  ٤٩٧
.كتاب صفة القیامة ٢٦باب  ٦٤٠سنن الترمذي، المجلد الرابع، ص  ٤٩٨



١٩٦

االشتیاق إلى جمال المحبوب، إن كان من أھل الحسنى وحّب اهللا والجاذبة الربوبیة، وال يعرف أحد إّال اهللا، مقدار 

!ق الّلذات والكرامات الموجودة في ھذاالتجّلي واالشتیا

وإن كان من أھل اإليمان والعمل الصالح، أغدقت علیه من كرامات الحق المتعالى بقدر إيمانه وأعماله، ويراھا 

لدى االحتضار، فیتوق إلى الموت ولقاء كرامات الحق ويرتحل من ھذا العالم مع البھجة والسرور والروح والريحان، 

.ية ھذه الكرامات ومشاھدة ھذه البھجة والفرحوال تطیق األعین الُملكیة والذائقة المادية، لرؤ

وإن كان من أھل الشقاء والجحود والكفر والنفاق واألعمال القبیحة واألفعال السیئة، انكشف علیه بقدر نصیبه 

من دار الدنیا وما وّفره واكتسبه لنفسه منھا، من آثار السخط اإللھي والقھر، ونموذجًا من دار األشقیاء، فیدخل 

والھلع في نفسه بدرجة ال يكون عنده شيء أبغض من التجلیات الجاللیة والقاھرة للحق المتعالى الذعر 

ال يعرف حجمھا أحد .ويستولي علیه من جّراء ھذا البغض والعداوة الشديدين، الضغوظ والظالم والصعاب والعذاب

ین ومن أعداء اهللا وأعداء أولیائه في إّال الذات الحق المقدس، وھذه المحن تكون لمن كان من الجاحدين والمنافق

وينكشف على أھل المعاصي والكبائر، بقدر أجتراحھم للسیئات، نوذجًا من جھنمھم، فال يكون شيء .ھذه الدنیا

عندھم أبغض من الرحیل من ھذا العالم، فُیرحلون بكل عنف وقسوة وعذاب، وفي نفوسھم حسرات لم تتحقق 

.في ھذه األحوال

ذا البیان أن اإلنسان لدى االحتضار والمعاينة، يشاھد ما كان فیه وھو غیر واقف علیه، رغم أنه ويستفاد من ھ

.بذر بنفسه ھذه المعاينة والمشاھدة في عالم وجوده

إن الحیاة الدنیوية، كانت ستارًا ملقًى على عیوبنا، وحجابًا على وجه أھل المعارف، وعندما يزاح ھذا الستار، 

.جاب، ويرى اإلنسان أنموذجًا، مما أعّده لنفسه، ومما كان فیهوُيخترق ھذا الح

إن اإلنسان ال يرى في العوالم األخرى من العذاب والعقاب، إالَّ ما وّفره وھّیأه في ھذه الدنیا، وال يشاھد في 

حیحة، مع رؤيته العالم اآلخر إّال صورة ما أنجزه في ھذا العالم من األعمال الصالحة والخلق الحسن، والعقائد الص

.لما يتفّضل علیه الحق المتعالى بلطفه من الكرامات األخرى

َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْیًرا (في ذيل اآلية المباركة )مجمع البیان(عن )الصافي(يروي صاحب كتاب تفسیر 

ھذه اآلية ـ أْحَكُم آَيٍة ِفي اْلُقرآِن َوَكاَن  ـ الخ ـ حديثًا عن اإلمام أمیر المؤمنین علیه السالم وفیه ِھَي ـ.٤٩٩)َيَره

.٥٠٠َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوآِلِه َوَسلَّم ُيَسمِّیَھا اْلَجاِمَعَة

فال بد وأن نعلم بأننا إذا تعلقنا بالحق المتعالى وأولیائه، ووضعنا في رقابنا حبل طاعة الذات المقدس، وجعلنا 

وعلى العكس إذا كانت قلوبنا .بانیًا، لظھرت أمامنا حین النزع، الحقائق بعینھا في صور بھّیةاتجاه القلب إلھیًا ور

ذات صبغة دنیوية، وانصراف عن الحق، فمن الممكن أن ُتبذر فیھا شیئًا فشیئًا بذور عداوة الحق واألولیاء، وتشتّد 

.سمعت ھذه العداوة، حین المعاينة، فتظھر آثارھا الغريبة الموحشة كما قد

إذن من األمور الھاّمة السعي في سبیل تطوير حالة القلب، وجعلھا إلھیة، وتوجیھھا نحو الحق المتعالى 

وأولیائه ودار كرامته، ويتّم ھذا قطعًا بواسطة التفكر في آالء الذات المقدس، ونعمائه والمحافظة على طاعته 

عیه، بل يستعین باهللا على ذلك في جمیع األحوال، ولكن يجب أن ال يعتمد اإلنسان على نفسه ومسا.وعبادته

وخاصة في حاالت الخلوة مع اهللا بكل تذّلل وتضّرع وبكاء، ويطلب منه أن يلقي حّبه في قلبه ويضیئه بنور محبته 

ومعرفته، ويخرج حب الدنیا وما عَدى اهللا من قلبه، ومن الواضح أن ھذا الدعاء يكون في بدء األمر من دون لّب، 

ن صرف لقلقة لسان، ألن مطالبة زوال حب الدنیا من القلب مع كونه مفرطًا في التعلق بھا، مشكل جدًا، ويكو

ولكن نرجو بعد التمعن في ذلك فترة من الزمن، والمراقبة، وافھام القلب النتائج الحسنة لمحبة اهللا، والنتائج 

.السیئة لحب الدنیا، أن يتحقق ذلك إنشاء اهللا تعالى

.٧:رة الزلزلة، آيةسو ٤٩٩
.٥٢٥ھذه الرواية منقولة عن عبداهللا بن مسعود كما في مجمع البیان المجلد الخامس ص  ٥٠٠



١٩٧

ي بیان معنى حّب الحق المتعالى وبغضه ف:فصل

إعلم أن نسبة الحب والبغض وأمثالھا للحق المتعالى، الواردة في القرآن الكريم واألحاديث الشريفة، ال تكون 

وال مجال في ھذا .بمعناھا المتفاھم العرفي، ألن الزمھا االنفعال النفسي الذي يتنّزه الحق سبحانه منه

.لك، فنقتصر على اإلجمال واإلشارةالمختصر، لإلسھاب في ذ

ال بد من معرفة أن كثیرًا من األوصاف واألحوال، بعد تنزلھا من العوالم الغیبیة التجردية، وحصولھا للنشأة 

الُملكیة المادية التي ھي عالم الفرق بل عالم فرق الفرق، تتجّلى في صورة تختلف عن الصور الغیبیة المتجردة 

كما أن األفالطونیین الذين يعتقدون بأن كافة الموجودات الُملكیة، مظاھر لألرواح الغیبیة، وتنّزالت  .من اآلثار واللوازم

للحقائق الملكوتیة، وأمثلة للُمُثل األفالطونیة، ھؤالء يرون أن العوارض والكیفیات التي تقوم في ھذا العالم بغیرھا ـ 

في ذلك العالم صورھا الذاتیة بوجوداتھا من دون حاجة إلى ال بنفسھا كما ھو شأن الجواھر ـ يرون أنھا تتجّلى 

االرتكاز على الغیر، وعلیه نقول إن أمثال ھذه األوصاف واألحوال التي تالزم في عالم الُملك، التجدد واالنفعال، 

نّزھة تكون موجودة في العوالم الغیبیة، والنشآت التجردية وخاصة في عالم األسماء ومقام الواحدية، في صورة م

وبعیدة عن جمیع النقائص، ويكون التعبیر عن تلك الصور، حسب النشأة التجردية والُصقع الربوبي مغايرًا عن التعبیر 

.عنھا في ھذا العالم

فمثًال أن التجلیات الرحمانیة والرحیمیة والتي نقول عنھا أيضًا التجلیات الجمالیة واللطفیة والُحبیة واألنسیة، إذا 

العالم، كانت في صورة الحب والرحمة واللطف، المالزمة لالنفعال والتأثر، وذلك نتیجة ضیق ھذا  ظھرت في ھذا

ففي الحديث أن للرحمة مائة جزء، وإن جزءًا واحدًا منھا قد ھبط إلى ھذا العالم، وتحققت به الرحمة كل .العالم

كما أن التجّلیات القاھرية والمالكیة .أمثال ذلكالرحمة في ھذا العالم، مثل الرحمة الحاصلة بین األوالد واألبوين و

.التي ھي من تجلیات الجالل، تظھر في ھذا العالم في صورة البغض والغضب المتالزمین لالنفعال والتأثر أيضًا

وعلى أي حال إن باطن الحب والبغض والغضب، الرحمانیة والقھَّارية وتجّلیات الجمال والجالل، تكون تلك 

كما أن مظھر الرحمانیة والقّھارية، الحّب .موجودة بعین الذات، وال تتطرق إلیھا الكثرة والتجّدد واالنفعالالتجّلیات، 

والبغض المتوافران في ھذا العالم، وحیث إن المظھر ـ الحب والبغض ـ يكون فانیًا في الظاھر ـ الرحمانیة والقھارية 

وعلیه يكون سخط الحق .ت التعبیر عن أحدھما باآلخرـ والظاھر يتجلى في المظھر، يصّح في بعض المقاما

.واهللا العالم.المتعالى لعبده، ظھورًا بالقّھارية واالنتقام، وظھور حبه له، بالرحمة والكرامة

وصّیة النبي لعلّي بخصال :الَحديث التاِسع والعشرون

لكلینيِّ رضي اهللا عنه عن محمَّد بن يحیى، بالسَّند المّتصل إلى أفضل المحّدثین وأقدِمِھم محمَِّد بن يعقوَب ا

َسِمْعُت أبا عبِد اِهللا علیه السَّالم :عن أحمَد بِن محّمد بن عیسى، عن عليِّ بِن النُّعماِن، عن معاوية بن عّماٍر قاَل

ِليُّ أوصیَك في َنْفِسَك َيا َع:كاَن ِفي َوصیَِّة النَِّبيِّ صّلى اهللا علیه وآله وسلم ِلَعليٍّ علیه الّسالم أْن قاَل:يقوُل

والّثاِنَیُة الَوَرُع َوَال .َأمَّا اَألولى َفالصِّْدُق َوَال َيْخُرَجنَّ ِمْن فیَك ِكْذبٌة أَبدًا.اللَُّھمَّ َأِعْنُه:ِبِخصاٍل َفاْحَفْظَھا َعنِّي، ُثمَّ قاَل

َوالّراِبَعُة َكْثَرُة الُبَكِاء ِمْن َخْشَیِة اِهللا َتَعالى ُيْبَنى .َعزَّ ِذْكُرُه َكَأنََّك َتَراُه ِوالّثاِلَثُة الَخْوُف ِمَن اِهللا.َتْجَتِرْئ َعَلى ِخَیاَنٍة َأَبدًا

َوالّسادََِسُة اَألْخذ ِبُسنَّتي في َصالتي .َوالَخاِمَسُة ِبْذُلَك َماَلَك َوَدَمَك ُدوَن ِديَنَك.َلَك ِبُكلِّ َدْمَعٍة َأْلُف َبْیٍت ِفي الَجنَِّة

الَخِمیُس ِفي َأوَِّلِه َواَألْرَبعاُء في :َصْومي َوَصَدَقتي، َأمَّا الصَّالُة َفالَخْمُسوَن َرْكَعًة، َوَأمَّا الصِّیاُم َفَثالَثُة َأّياٍم ِفي الشَّْھِرَو

.ُتْسِرفَوَسِطِه َوالَخِمیُس ِفي آِخِرِه، وَأمَّا الصََّدَقُة َفُجْھُدَك َحّتى َتقوَل َقْد َأْسَرْفَت َوَلْم 

َعَلْیَك ِبَصَالِة الزَّواِل َوَعَلْیَك َوَعَلْیَك ِبَصالِة الّلْیِل َوَعَلْیَك ِبَصَالِة اللَّْیِل َوَعَلْیَك ِبَصَالِة اللَّْیِل، َوَعَلْیَك ِبَصَالِة الزَّواِل، َو

َك ِبَرْفِع َيَدْيَك ِفي َصَالِتِك َوَتْقِلیِبِھَما، َوَعَلْیَك ِبالسَِّواِك ِعْنَد ُكلِّ ِبَصَالِة الزََّواِل َوَعَلْیَك ِبِتَالَوِة الُقْرآِن َعَلى ُكلِّ حاٍل، َوَعَلْی

.٥٠١وَمنَّ ِإّال ِنْفَسَك ُوضوٍء، َوَعَلْیَك ِبَمَحاِسِن اَألْخَالِق َفاْرَكْبَھا َوَمساِوئ اَألْخَالِق َفاْجَتِنْبَھا، َفِإْن َلْم َتْفَعْل َفَال َتُل

.٥، كتاب فضاللعلم، باب النوادر، ح١أصول الكافي، المجلد  ٥٠١
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:الشرح

وعلیه يكون استعمالھا في )الصِّحاح(جمع خصلة ومعناھا الفضیلة النابعة من السجیة، كما في )الالخص(

ومن الممكن أن تكون الخصلة، أعم .مطلق األفعال والخلق، كما في ھذا الحديث الشريف وغیره، من باب المجاز

.من باب الحقیقة من الفضیلة الراسخة في طبیعة اإلنسان، فیكون استعمالھا في مثل الموارد

ومعناه التقوى أو شّدة .مصدران َلوِرع َيِرع بكسر الراء فیھما)الرِّعة(بفتح الراء و)الوَرع(قوله علیه الّسالم 

ومن المحتمل أن يكون المعنى مأخوذًا من وّرعته توريعًا، أي كففته، ألن الورع في .التقوى ومنتھى الحذر

أو من وّرع بمعنى الرد، يقالَ وّرعت اإلبل عن الماء .طى حدود الشرع والعقلالحقیقة، كف النفس، ومنعھا من تخ

.إذا رددتھا، ألن المؤمن يّرد نفسه عن الشھوات والولوج فیھا

.يكون من باب االفتعال، بمعنى الجسارة والشجاعة، وكثرة اإلقدام في األمور)ال َتْجَتِرْئ: (قوله علیه السالم

).الَجريُء اِلْمَقداُم(أيضًا )في الصحاح(و)الشَّجاَعُة:الُجْرأُة ِمثاُل الُجْرَعِة(في الصحاح عن أبي زيد

َجَھَد دابََّتُه َوَأْجَھَدَھا، إذا :الطاَقُة والَمَشقَُّة، ُيقاُل:الُجْھُد بضّم الجیم وفتحھا)َفُجْھُدَك: (قوله علیه السالم

.وھذه المعاني تتناسب مع ھذه الرواية.بمعنى الجّدية واإلصرار ويكون الجھد أيضًا.استعملھا أكثر من طاقتھا

َعَلْیَك ِبَصَالِة اللَّْیِل إن كلمة علیك اسم فعل، :قوله علیه الّسالم

وتستعمل بمعنى الفعل المتعدي أو في محل الفعل المتعدي َعَلْیُكْم َأْنُفَسُكْم أي ألزموا، وعلیه تكون الباء 

.وقال في مجمع البحرين إذا تعّدت علیك، بالباء كان معناھا استمسك مع إفادة المبالغة.للتعدية للتأكید والتأيید ال

.ونحن نذكر إنشاء اهللا معاني الحديث، ضمن مقدمات وفصول

مقدمة 

يتضح من نواحي عديدة من ھذا الحديث الشريف، أن ھذه الوصايا التي أوصى بھا رسول اهللا صّلى اهللا علیه 

:لم، موالنا أمیر المؤمنین علیه الّسالم كانت عنده صلوات اهللا وسالم علیه مھمة جدًا، ھذه النواحي ھيوآله وس

توجیه الوصیة نحو أمیر المؤمنین علیه الّسالم مع أنه سالم اهللا علیه، أسمى من أن يتساھل في :إحداھا

هللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم كانت ھاّمة جدًا، األحكام الشرعیة، واألوامر اإللھیة، ولكّن ھذه األمور لدى رسول ا

ومن المتعارف أن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم ال يوصي بشيء إال وكان .فلم يحجم عن الوصیة بھا

.يعتني به، ويراه مھمًا، فألجل إظھار أھمیته، يوصي به، حتى لمن يعرف أنه ال يتھاون به

وآله وسلم قد أوصى ألمیر المؤمنین علیه الّسالم حتى ُيفھم اآلخرين، من قبیل  أما احتمال أنه صّلى اهللا علیه

ألن سیاق الحديث بأن الخطاب متوجه نحو اإلمام علي علیه الّسالم، .فھو بعید)إيَّاَك َأْعِنى وأسَمِعي َيا َجارَة(

ثم أن مثل ھذه الوصايا ).للَّھَُّم َأِعْنُها(و)اْحَفْظھَا(و)ِفي َنْفِسَك(وأنه المقصود مباشرة، كما يستفاد من كلمة 

كانت متداولة بین الكبار من الناس، وبین األئمة األطھار علیھم الّسالم من وصیة بعضھم البعض اآلخر، وكان 

الظاھر من سیاق كل واحد من مثل ھذه العبارات التي وردت من إمام إلمام آخر علیھم السالم، ھو اإلمام 

ورد في إحدى وصايا اإلمام علي بن أبي طالب علیه الّسالم إلى ولديه اإلمام الحسن  كما.المخاطب بنفسه

ومن المعلوم أن الحسنین علیھما )ُأوِصیُكَما َوَأْھَل َبْیِتي َوَمْن َبَلَغُه ِكَتاِبي: (واإلمام الحسین علیھما الّسالم

تمام وتعلق المعصومین علیھم الّسالم السالم كانا داخلین في ھذه الوصیة، وتكشف ھذه الوصايا عن شدة اھ

.بعضھم ببعض

.وعلى أي حال إن كون اإلمام أمیر المؤمنین علیه الّسالم مخاطبًا بالوصیة يكشف عن عظمة الوصیة وأھمیتھا

إن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم أكد على ھذه الوصیة بھذا المستوى من التأكید لإلمام علي :ثانیتھا

طالب علیه الّسالم رغم أنه لن يتجاوز وصیة رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم قید أنملة ولم يبد بن أبي 

.تجاھھا وھنًا وال فتورًا

على أھمیة الوصیة )يا َعلّي ُأوِصیَك: (نّبه رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم علیا بعد أن قال:ثالثتھما

لما تمنى رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم على علّي علیه الّسالم أن يأتي بھذه و).َفاْحِفْظھا َعنِّي: (قائال
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وھكذا بقیة التأكیدات التي وردت في كل واحدة من ھذه الجمل بصورة )اللَُّھم َأِعْنه: (الوصايا المھمة دعا له قائًال

.دادهمستقلة مثل نون التأكید، وتكرار الوصیة وغیر ذلك مما ال نحتاج إلى تع

ومن الواضح أنه ال يعود في جمیع ھذه الوصايا بالفائدة على رسول .إذن يعلم أن ھذه الوصايا من األمور الھامة

واإلمام علیه الّسالم وإن كان في األصل ھو .اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم، وإنما تعود المنفعة إلى المخاطب

جمیع، حیث ال تعطل برحیل المخاطب، بل إنھا متواصلة مع المخاطب، ولكن التكالیف عامة ومشتركة بین ال

.األجیال

وال بد من معرفة أن شّدة تعلق رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم، باإلمام علي علیه الّسالم تبعث على 

.واهللا أعلم.الفائدة الكبیرة لھذه الوصايا التي ُبّینت بھذا األسلوب وعلى أھمیتھا الكثیرة

ي مفاسد الكذب ف:فصل

من وصايا رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم، مالزمة الصدق واالبتعاد عن الكذب َفالُصدُق َوال َيْخُرَجّن ِمْن 

ِفیَك ِكْذَبًة أبدًا ويستفاد من تقديم رسول اهللا 

.وصايا المذكورةصلى اهللا علیه وآله وسلم لھذه الوصیة على الوصايا األخرى، أن ھذه الوصیة أھم من كافة ال

.ونحن نقدم مفاسد الكذب على مصالح الصدق

واعلم أن ھذه الرذيلة من األمور التي اتفق العقل والنقل على قبحھا وفسادھا وأنھا في نفسھا من الفواحش 

وقد تترتب علیھا مفاسد أخرى ال تقل عن ھذه الموبقة، بل قد .والمعاصي الكبیرة، كما تدل على ذلك األخبار

ط اإلنسان من أعین الناس في الوسط االجتماعي على إثر كذبة واحدة عندما ُتكتشف، وال يستطیع إلى يسق

فإذا اشتھر إنسان ال قّدر اهللا بالكذب، فلعّله ال يوجد شيء آخر يسيء إلى شخصیة .نھاية العمر أن يجبرھا

ونحن نقتصر على .اآلخروية كثیرة أيضًا ومضافًا إلى ذلك فإن مفاسده الدينیة وعقوباته.اإلنسان أكثر من الكذب

وحیث أن شناعة الكذب من األمور الواضحة المعروفة، نبتعد عن .ذكر بعض األحاديث الشريفة في ھذا الموضوع

.اإلسھاب في الحديث عنه

َعَل ِللشَّرِّ إنَّ اَهللا َعزَّ َوَجل َج«:روى في الوسائل عن محمَّد بن يعقوب بإسناده عن أبي جعفر علیه السالم قال

.٥٠٢»أقفاًال َوَجَعل َمفاتیَح ِتْلَك األْقفاِل الشَّراَب، َوالِكْذُب أَشرُّ ِمَن الشََّراِب

واآلن تدبر في ھذا الحديث الشريف المروي عن عالم آل محمد علیھم السالم، والمذكور في كتاب يعّد مرجعًا 

رضوان اهللا علیھم، وأنظر ھل يبقى سبیل لالعتذار؟ ألیس  لجمیع علماء األمة، ويتلقى بالقبول لدى كافة العلماء

ھذا التھاون في الكذب إّال من جراء الضعف في اإليمان تجاه أخبار أھل بیت العصمة علیھم السالم؟ 

نحن ال نعرف الصور الغیبیة ألعمالنا، وال ندرك االرتباطات الغیبیة بین الُملك والملكوت، ولھذا نبتعد عن مثل ھذه 

فلو فرضنا .ولكن ھذا المنھج باطل وناتج من الجھل والضعف في اإليمان.خبار، ونحن من أمثالھا على المبالغةاأل

بأننا حملنا ھذا الحديث الشريف على المبالغة، ألیست المبالغة ذات شروط ووضع خاص؟ ھل نستطیع أن نقول 

عظیم حتى نتمكن من المبالغة ونقول إنه عن كل شيء أنه أسوأ من الخمر، أوال بد وأن يكون الشيء ذا شّر 

أعظم من الشر؟ 

.٥٠٣»الِكْذُب ُھَو َخَراُب اِإليماِن«:وبإسناده عن أبي جعفر علیه الّسالم قاَل

في الحقیقة أن مثل ھذه األخبار، تھّز أعماق اإلنسان، وتقصم ظھره فإننا نتصور بأن الكذب من األعمال 

ا نھائیًا من جّراء شیوعھا بین الناس، ولكن سیأتي وقت ننتبه ونشعر بأن الفاسدة، التي فقد اإلحساس بقبحھ

.اإليمان الذي ھو رأس مال حیاة عالم اآلخرة، قد زال من أيدينا من جراء االستھانة بالكذب ولم نشعر بذلك أبدًا

َوَسلم َيُكوُن المؤِمُن َجَبانًا؟ ُسِئَل َرُسوُل اهللا صّلى اُهللا َعلیِه وآلِه :وعن أبي الحسن الرضا علیه الّسالم قال

.٥٠٤ال:وَيُكوُن َكذَّابًا؟ قال:َنَعْم، ِقیَل:َنَعْم، ِقیَل َوَيُكوُن َبخیًال؟ قاَل:َقاَل

.٣أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الكذب، ح  ٥٠٢
.٤ي، كتاب اإليمان والكفر، باب الكذب، ح أصول الكافي، المجلد الثان ٥٠٣
.١٢و ١١، باب تحريم الكذب، أبواب أحكام العشرة، ح ١٣٨وسائل الشیعة، المجلد الثامن، الباب  ٥٠٤
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:من كالم رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم:ونقل عن صدوق الطائفة محمد بن علي بن الحسین إنه قال

.لتشديد في حرمة الربا وبشاعته مما يذھل اإلنسانمع أن ا.٥٠٥َأْرَبى الرِّبا الِكَذُب

ومن األمور التي البد لإلنسان أن يلتفت إلیھا، ھو أن األخبار قد استنكرت الكذب حتى ھزله ومزحه، وشّددت 

َباب :كما ذكر صاحب الوسائل في عنوان الباب الذي ھو تعبیر عن فتاواه.وأفتى العلماء بحرمته أيضًا.في ذلك

.٥٠٦الكِذب في الصغیِر والكبیِر والِجد والھْزِل عدا ما استثنى َتْحريم

وعن الكافي الشريف عن أبي جعفر علیه الّسالم قاَل كاَن َعلّي بن الُحسین َصَلواُت اِهللا َعَلْیِھَما يقوُل ِلَوِلِده 

ذا َكِذَب في الَصغیِر اْجَتَرئ في الَكبیِر أَما َعِلْمُتْم َأنَّ اتُِّقوا الَكِذَب، الَصغیَر ِمْنه َوالكِبیر ِفي كل ِجّد َوَھْزٍل َفإَن الرَُّجِل إ

َما َيَزاَل العَبُد َيصُدَق َحتَّى َيْكُتُبُه اهللا َصدِّيقًا َوَما َيَزاَل الَعْبُد َيْكِذُب َحتَّى َيْكُتُبُه :اِهللا َصّلى اهللا َعلیه وآله َوَسلم قال

.٥٠٧اُهللا َكذَّابًا

َال َيِجُد َعْبٌد َطْعَم اِإليماِن َحّتى َيْتُرَك «:قاَل أمیُر المؤمنین علیه الّسالم:بن نباته ـ قاَلوفي الكافي عن األصبغ 

.٥٠٨»الِكْذَب َھْزَلُه َوِجدَُّه

الَقْوَم،  َيا أَبا َذرٍّ، َوْيٌل ِللَّذي ُيَحدُِّث َفَیْكِذُب ِلُیْضِحَك ِبِه:وفي وصايا رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم ألبي ذر

.٥٠٩َوْيٌل َلُه، َوْيٌل َلُه

وبعد عرض ھذه األخبار الشديدة والمنقولة عن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم واألئمة المعصومین 

علیھم السالم، ال بد من الجرأة الكبیرة والشقاء المضاعف، حتى يقدم اإلنسان على ھذا األمر الخطیر، والمعصیة 

كذب قد ُعّد من المفاسد الخطیرة جدًا، اعتبر صدق اللھجة واالستقامة في الحديث، مھّمًا جدًا، وكما أن ال.الكبیرة

:ونحن نكتفي بذكر بعضھا.وُأثنى علیه في أخبار أھل البیت ثناءًا بلیغًا

ِر أْلِسَنِتُكْم، ِلَیَرْوا ُكوُنوا ُدعاًة ِللّناِس ِبالَخْیِر ِبَغْی:محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قال

.٥١٠ِمْنُكُم االْجِتَھاَد َوالصِّْدَق َوالَوَرَع

ِإنَّ َأْقَرَبُكْم ِمني :قاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه وآِلِه وسّلم:وقال الصدوق رحمة اهللا بسنده إلى رسول اهللا قاَل

.٥١١نًا، وأدَّاكم ِلألَمانِة َوأْحَسَنُكْم ُخُلقًا َوأْقَرَبكُمْ ِمَن النَّاِسغدًا َوأْوَجَبُكْم علَّي َشَفاَعًة، أْصَدَقُكْم ِلَسا

في حقیقة الورع ومراتبه :فصل

يتحدث ھذا الفصل عن الورع، وأنه قد ُعدَّ من منازل السالكین والسائرين إلى اهللا سبحانه، وُعرِّف حسب ما 

وھذا التعريف .»َوقٍّ ُمْسَتْقصًى َعَلى َحَذٍر َأْو َتَحرٌُّج َعَلى َتْعِظیٍمُھَو َت«نقل العارف المعروف خواجة عبداهللا األنصاري 

فورع العوام، االجتناب عن الكبائر، وورع الخواّص االبتعاد عن الشبھات :يشمل كافة مراتبه، ألن للورع مراتب كثیرة

ل الزھد االجتناب عن وورع أھ.٥١٢خشیة الوقوع في المحرمات كما أشیر إلیه في حديث التثلیث الشريف

وورع المجذوبین، .وورع أھل السلوك ترك النظر إلى الدنیا ألجل الوصول إلى المقامات.المباحات لالبتعاد عن وزرھا

.وورع األولیاء، االجتناب عن التوّجه إلى الغايات.ترك المقامات ألجل الوصول إلى باب اهللا، ومشاھدة جمال اهللا

:وما يجب أن نعرفه ھنا ھو.اتب شرح ال يجدينا اإلسھاب فیهولكل واحدة من ھذه المر

وال يحصل .أن الورع عن المحّرمات اإللھیة يكون على أساس جمیع الكماالت المعنوية، والمقامات األخروية

مستوى ال وإن القلب الذي ال يتحّلى بالورع، لیصدأ، ولیبلغ به األمر إلى .ألحد مقاُم إال عند الورع عن محّرمات اهللا

إن الورع يوجب صفاء النفوس وجالئھا، وأنه يكون من أھّم المنازل لدى العوام، ويعتبر من أفضل .ُيرجى له النجاة

.١٢و ١١، باب تحريم الكذب، أبواب أحكام العشرة، ح ١٣٨وسائل الشیعة، المجلد الثامن، الباب  ٥٠٥
.، باب تحريم الكذب في الصغیر والكبیر والجد والھزل عدا ما استثنى١٤٠ب وسائل الشیعة، المجلد الثامن، البا ٥٠٦
.٢أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الكذب، ح  ٥٠٧
.١١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الكذب، ح  ٥٠٨
.٥٧٧ص  ٤أحكام العشرة ح  من أبواب ١٤٠وسائل الشیعة، المجلد الثامن، الباب  ٥٠٩
.١٠أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الصدق وأداء اآلثار، ح  ٥١٠
.طباعة األعلى ٤١١ص  ٧٦أمالي الشیخ الصدوق المجلس  ٥١١
األمور ثالثة أمر بین غّیة وإنما :عن أبي عبد اهللا في حديث قال ٩من أبواب صفات القاضي، ح ١٢، الباب ١٨وسائل الشیعة، المجلد  ٥١٢

حالل بّین وحرام بّین وشبھات بین ذلك فمن :فیجتنب وأمر مشكل يرّد علمه إلى اهللا وإلى رسوله قال رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسّلم
.ترك الشبھات نجا من المحرمات
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وقد ورد في فضله حسب أحاديث أھل بیت العصمة علیھم الّسالم أكثر مما يسعه ھذا .زاد المسافر نحو اآلخرة

.جع الباحث ألكثر من ذلك، إلى كتب األخبارير.ونحن نكتفي بذكر بعض ھذه األحاديث.الكتاب

أوصیَك ِبَتْقَوى اِهللا َواْلَوَرِع َواالْجِتَھاِد، َواْعَلْم َأنَُّه َال َيْنَفُع :بإسناده عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قاَل:الكافي

.٥١٣اْجِتَھاٌد َال َوَرَع ِفیِه

.لعبادات تتساقط عن االعتبار، إذا كانت خالیة من الورعوھذا شاھد على أن ا.وبھذا المضمون رواية أخرى أيضًا

ومن المعلوم أن الغاية المنشودة من العبادات التي ھي ترويض النفس، ولجمھا، وقھر الملكوت للُملك والطبیعة، 

.ال تحصل إّال بواسطة الورع الشديد، والتقوى الكاملة

سمًا إال بعد تنظیفھا من الكدر وتطھیرھا من القذارة، ثم إن النفوس المدنسة بالمعصیة، ال تقبل صورة وال ر

فالعبادات التي ھي الصور الكمالیة للنفس، ال تنفع من دون صقلھا من غبار .حتى يتمكن الرّسام من الرسم فیھا

.المعصیة، وإنما تكون صورة من دون لّب وظاھرًا من دون روح

َعَلْیُكْم ِبالَوَرِع َفِإنَُّه َال «:أبو عبد اهللا علیه الّسالم َفَأَمَر َوَزھََّد ُثمَّ َقاَلَوَعَظنا :وبإسناده عن يزيَد بِن َخلیَفَة قاَل

.٥١٤»ُيناُل َما ِعْنَد اِهللا إّال ِبالَوَرِع

.فبموجب ھذا الحديث الشريف، أن اإلنسان الذي ال ورع له، يكون محرومًا من الكرامات التي وعدھا اهللا لعباده

َال «:وفي الوسائل مسندًا إلى اإلمام الباقر علیه الّسالم في حديث.ن أعظم الخذالن والشقاءوھذا الحرمان م

.٥١٥»ُتناُل ِوَالَيُتَنا ِإّال ِبالَعَمِل َوالَوَرِع

ٍر ِفیه قاَل يا ِعیسى بن َعْبد اِهللا َلْیَس ِمنَّا َوال َكراَمُة َمْن كاَن ِفي ِمْص(...وفي رواية أخرى عن اإلمام الصادق ثم 

.٥١٦)ماَئُة أْلٍف َأْو َيِزيُدوَن َوكاَن في َذلَك الِمْصر أَحٌد أْوَرع ِمْنه

وال بد من معرفة أن المقیاس في كمال الورع على ضوء الروايات الشريفة، ھو االجتناب عن محرمات اهللا، وأن 

ن ال يستغل الشیطان ھذا الموضوع ـ فینبغي أ.كل من يبتعد عن المحرمات اإللھیة أكثر، ُيعّد من أروع الناس طرًا

لیس منا وفي مصر مائة ألف يوجد أحد أروع منه ـ ويعظمه، ويلقي الیأس في القلب، ألن من طبیعة ھذا الملعون 

كیف يمكن أن يكون أروع إنسان :دفع اإلنسان إلى الشقاء األبدي من خالل الیأس، بأن يقول له في المقام مثًال

.أو يزيدون من الناس؟ فإن ھذا من أسالیب كید ھذا اللعین، ووساوس النفس األمارة في بلد يحتضن مائة ألف

ولكن جوابه ھو أن من ابتعد عن المحرمات اإللھیة يندرج في ھذا الروايات، حسب ما يستفاد من األحاديث 

.المباركة، ويعتبر من أورع الناس

جبارًا، بل اإلنسان مع قلیل من الترويض النفسي  ثم إن االبتعاد عن المحرمات اإللھیة، ال يستدعي جھدًا

والعمل، يستطیع أن يترك جمیع المحرمات، شريطة إرادته على أن يكون من أھل السعادة والنجاة، ومن أھل 

وإذا لم يكن له صبر على المعصیة، بھذا المقدار، لما تحقق له البعد .الوالية لألئمة األطھار وكرامة الحق المتعالى

.أنه يجب أن يتمتع بقدر من الجالدة واإلصرار والترويض النفسي.عصیةعن الم

في بیان مفاسد الخیانة وحقیقة األمانة :تتمیم

توجد في المقام نكتة ال بد من اإلشارة إلیھا، وھي أن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم بعد أن أوصى 

مع أن الورع يكون عن كل المحرمات، أو يكون أعم من الخیانة، )یاَنٍة أَبَدًاَوال َتْجَتِرىء َعَلى ِخ(بالورع فرع علیه قائال 

وعلیه ال بد من َتفسیر الخیانة بمعنى أعم من التفاھم العرفي لھا، حتى تتطابق مع الورع، بأن نقول إن مطلق 

لحق سبحانه كما ورد في المعصیة أو اقتراف مطلق ما يمنع السیر إلى اهللا خیانة، ألن التكالیف اإللھیة أمانات ل

حیث فّسر بعض المفسرين األمانة بالتكالیف .الخ.٥١٧)ِإنَّا َعَرْضَنا اَألَماَنَة َعَلى السََّماَواِت َواَألْرِض(اآلية الكريمة 

اإللھیة، بل إن جمیع األعضاء، والجوارح والقوى، أمانات للحق المتعالى واستعمالھا على خالف رضا الحق 

.١١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان، باب الورع، ح ٥١٣
.٣في، المجلد الثاني، كتاب اإليمان، باب الورع، ح أصول الكا ٥١٤
.١١و١٧من أبواب جھاد النفس ح ٢١، باب ١١وسائل الشیعة، المجلد  ٥١٥
.١١و١٧من أبواب جھاد النفس ح ٢١، باب ١١وسائل الشیعة، المجلد  ٥١٦
.٧٢:سورة األحزاب، آية ٥١٧



٢٠٢

ھذه الروح التي أعارھا لي :بیت شعر.كما أن توجیه القلب إلى غیر الحق يعّد من الخیانة سبحانه، خیانة،

أو أن المقصود من الخیانة نفس المعنى المتعارف، .الصديق الحمیم سأرجعھا إلیه في الیوم الذي أرى وجھه

.و االبتعاد عن خیانة األمانةويكون وجه التخصیص بذكرھا ألجل شدة االھتمام بالخیانة، فكأّن الورع كل الورع ھ

ومن يرجع إلى أخبار المعصومین علیھم الّسالم المأثورة في رّد األمانة واالبتعاد عن الخیانة، ألدرك حجم 

وأنه يجب إخراج .ويضاف إلى ذلك ھو أّن قبحھا الذاتي ال يخفى على أحد.اھتمام الشارع المقدس بھذا الموضوع

ومن المعلوم أن اإلنسان الذي يشتھر بین الناس .البشري، وإلحاقه بأرذل الشیاطیناإلنسان الخائن من المجتمع 

.بالخیانة، تضیق علیه الحیاة وتصعب، حتى في ھذا العالم أيضًا

إّن البشر بصورة عامة يعیشون مع بعضھم البعض في ظّل التعاون والتعاضد حیاة سعیدة، وال يمكن ألحد، 

ثم إن العجلة الكبیرة التي تدور .إذا غادر المجتمع البشري والتحق بالحیوانات الوحشیةالحیاة بصورة منفردة، إّال 

لتحريك الحیاة االجتماعیة، ھي اعتماد الناس بعضھم على بعض، فإذا زال االعتماد وتالشت الثقة، لما تمّكن 

ناس قائمة على األمانة وترك إن الركیزة األساسیة لالعتماد المتبادل بین ال.اإلنسان أن يعیش ھنیئًا رغیدًا

الخیانة، فال يحظى الخائن، باالطمئنان لدى الناس ويعّد مارقًا على المدينة وخارجًا عن العضوية للمجتمع البشري 

ومن الواضح أن مثل ھذا اإلنسان يعیش حیاة ضنك وفي .وتكون عضويته مرفوضة لدى أصحاب المدينة الفاضلة

.صعوبة بالغة

م الفائدة، نذكر في ھذا الباب بعض األحاديث المنقولة عن أھل بیت العصمة علیھم السالم، ونحن ألجل تتمی

.إذ تكتفي بھا القلوب الواعیة، واألعین الباصرة

َال َتْنُظُروا إلى طوِل ُركوِع الرَُّجِل َوُسُجوِدِه َفِإنَّ ذِلَك :محّمد بن يعقوب بإسناده عن أبي عبداهللا علیه الّسالم قال

.٥١٨ٌء اْعَتاَدُه َفَلْو َتَرَكُه اْسَتْوَحَش ِلَذِلَك، َولِكِن اْنُظُروا ِإَلى ِصْدِق َحِديِثِه َوَأَداِء َأَماَنِتِهَشْي

:قاَل.عَبْداُهللا ْبُن أِبي َيْعفوٍر ُيْقرُئَك السََّالَم:ُقْلُت ألِبي َعْبُداِهللا علیه الّسالم:وبإسناده عن أبي َكْھَمٍس قاَل

ِإنَّ َجْعَفَر ْبَن ُمَحمٍَّد َيُقوُل َلَك، اْنُظْر َما َبَلَغ ِبِه َعِليٌّ :َوَعَلْیِه السَّالُم، إذا َأَتْیَت َعْبَداِهللا َفَأْقِرُئُه السَّالَم َوُقْل َلُه َعَلْیَك«

َبَلَغ ِبِه ِعْنَد َرسوِل اِهللا ِبِصْدق  ِعْنَد َرسوِل الِله صّلى اهللا علیه وآله َوَسلم َفاْلَزْمُه، َفِإنَّ َعِلیًا علیه الّسالم ِإنَّما

.٥١٩»الَحديِث َوَأَداِء اَألَماَنِة

تدّبر في ھذا الحديث الشريف، وانظر إلى أن مقام صدق الحديث وأداء األمانة دفعا بعلي بن أبي :فیا عزيزي

.طالب علیه الّسالم إلى بلوغ ذلك المقام الرفیع

صّلى اهللا علیه وآله وسلم كان يحّب ھاتین الخصلتین أكثر من غیرھما، ويفھم من ھذا الحديث أن رسول اهللا 

ألن ھاتین الصفتین من الصفات الكمالیة لموالنا علي بن أبي طالب علیه الّسالم قد بلغتا به ذلك المقام الرفیع، 

وصاف، وذّكر علیه وإن اإلمام الصادق علیه الّسالم قد أبدى اھتمامًا بھاتین الصفتین أكثر من كل األفعال واأل

.الّسالم ابن أبي يعفور الذي ھو من المخلصین والمقربین له علیه الّسالم بھما خاصة

قاَل أبو َذرٍّ َرضي اُهللا َعْنُه ـ َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوآِلِه :وبإسناده عن أبي جعفر علیه الّسالم قال

َذا َيْوَم الِقَیاَمِة الرَِّحُم واألماَنُة، َفِإَذا َمرَّ الوصوُل ِللرَِّحِم الُمَؤدِّي ِلَألَماَنِة َنَفَذ إَلى الَجنَِّة، َوِإ حافَّتا الصِّراط:َوَسلم َيُقوُل

.٥٢٠َمرَّ الَخاِئُن ِلَألَماَنِة الَقُطوُع ِللرَِّحِم َلْم َيْنَفْعُه َمَعُھَما َعَمٌل َوَتْكَفُأ ِبِه الصِّراُط ِفي الّنار

م بأن صورتي الرحم واألمانة في ذلك العالم تقفان على طرفي الطريق، وتعینان من يصل رحمه ويؤدي فعل

.أمانته، ومع تركھما ال يفیدنا أي عمل آخر وإنما بتركھا يھوي اإلنسان في النار

َنَة َوَلْو ِإَلى َقاِتِل َوَلِد َأدُّوا األما«:قال أمیر المؤمنین علیه الّسالم:وبإسناده عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قال

.اَألْنِبیاِء

.١٢الصدق وأداء األمانة، ح أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب ٥١٨
.٥أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الصدق وأداء األمانة، ح ٥١٩
.٤و ٣كتاب فروع الكافي، المجلد الخامس، باب أداء األمانة، ح  ٥٢٠



٢٠٣

اْعَلْم أنَّ َضاِرَب َعِليٍّ علیه الّسالم ِبالسَّْیِف َوَقاِتَلُه َلو :وبإسناده عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم في وصیَِّتِه َلُه

.٥٢١ِإَلْیِه اَألَماَنة ائَتَمَنني َواْسَتْنَصَحِني َواْسَتَشاَرِني ُثمَّ َقِبْلُت ذِلك ِمْنُه َألدَّْيُت

َسِمْعُت َسیَِّد الَعاِبِديَن َعليَّ بَن الحسیِن :ومحّمد بن عليٍّ بن الحسین بإسناده عن أبي حمزة الثماليِّ قاَل

یه وآله وسلم َعَلْیُكْم ِبَأَداِء اَألَماَنِة َفَوالَِّذي َبَعَث ُمَحمَّدًا صّلى اهللا عل:بن أبي طالب علیه الّسالم َيُقوُل ِلِشیَعِتِه

.٥٢٢»ُه ِبِه َألدَّْيَتُه ِإَلْیِهِبالَحقِّ َنِبّیًا َلْو َأنَّ َقاِتَل َأِبي الُحَسْیِن ْبِن َعَليٍّ علیھما الّسالم اْئَتَمَنني َعَلى السَّْیِف الَِّذي َقَتَل

وآله وسلم في حديِث وبإسناده عن الصادق علیه الّسالم عن آبائه علیھم الّسالم عن النَّبيِّ صّلى اهللا علیه 

َمْن َخاَن َأَماَنًة ِفي الدُّْنَیا َوَلْم َيُردََّھا ِإَلى َأْھِلَھا ُثمَّ َأْدَرَكُه الَمْوُت َماَت َعَلى َغْیِر «:الَمناھى َأنَُّه َنَھى َعِن الِخَیاَنِة َوقاَل

.٥٢٣»ًة َوُھَو َيْعَلُم َفُھَو َكالَِّذي َخاَنَھاِملَِّتي َوَيْلَقى اَهللا َوُھَو َعَلْیِه َغْضَباُن َوِمَن اْشَتَرى ِخَیاَن

ويعرف الجمیع مضاعفات سخط الذات المقدس .وتوجد بھذا المضمون أحاديث أخرى مذكورة في كتب األخبار

.كما أنه من المعلوم أن الشفعاء، ال يشفعون لمن ھو مغضوب علیه لدى الحق سبحانه.الحق وغضبه على البعد

َلْیَس ِمنَّا َمْن (ففي حديث آخر .يكون خارجًا أيضًا عن أمة رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم وخاصة أن الخائن

وفي حديث ثالث عن النبيِّ صّلى اهللا علیه وآله وسلم َمْن َخاَن َأَماَنة ِفي الدُّنَیا َوَلْم َيُرّدھا َعَلى  ٥٢٤)َخاَن ُمؤِمنًا

سالِم َوَلِقَي اَهللا َوُھَو َعَلْیِه َغْضَباٌن َفُیْؤَمُر ِبِه ِإَلى النَّاِر َفَیَھوى ِبِه ِفي َشِفیر َجَھنَّم َأَبد َأْھِلَھا َماَت َعَلى َغْیِر ِديِن اإل

.أعوذ باهللا من ھذه الخطیئة ٥٢٥اآلِبدين 

.ةومن المعلوم أن خیانة المؤمنین تعّم الخیانة المالیة والخیانات األخرى التي ھي أكبر من الخیانة المالی

فیجب على اإلنسان في ھذه الدنیا أن يراقب النفس األمارة كثیرًا، إذ ربما تقوم بعملیة التعتیم للحقائق على 

.اإلنسان وتذلیل الصعوبات وتسھیلھا، مع أنھا توجب الشقاء الدائم والخذالن األبدي

.حق المتعاليھذه ھي حالة الخیانة لعباد اهللا، ويتبین من ھنا أيضًا وضع الخائن ألمانة ال

في اإلشارة إلى بعض أمانات الحق

وال بد من معرفة أن الحق تبارك وتعالى، قد وھبنا كافة القوى واألعضاء الظاھرية والباطنیة، وبسط لنا بساط 

الرحمة والنعمة في مملكتنا الظاھرية والباطنیة، ووضعھا كلھا تحت قدرتنا لتسخیرھا، وائتمننا علیھا بلطفه 

ي ـ ھذه العطايا ـ طاھرة ونظیفة من كل القذارات الصورية والمعنوية وكذلك ما أنزل علینا من عالم ورحمته، وھ

الغیب كان بعیدًا عن الشوائب والعناصر الغريبة، فإذا أرجعنا ھذه األمانات لدى لقائنا بالذات المقدس، من دون أن 

ا ُأمناء على األمانة التي أودعت عندنا، وإن لم نحافظ تصیر ممزوجة مع عالم المادة، وقذارات الُملك والدنیا، ُكنَّ

على طھارة ھذه األمانات، غدونا من الخائنین والخارجین عن اإلسالم الحقیقي، ومّلة رسول اهللا صلى اهللا علیه 

.وآله وسلم

ِني َأْرِضي ال َيُسُع«وفي الحديث القدسي المعروف )َقْلَب الُمؤمن َعْرُش الرْحمن(وفي الحديث المشھور إن 

فإن قلب المؤمن عرش الحق المتعالي، وسرير سلطنته .٥٢٦»َوال َسَماِئي َولِكْن َيَسُعِني َقْلُب َعْبدَي الُمْؤِمِن

وسكنى ذاته المقدس، وإنه سبحانه صاحب ھذا البیت، فااللتفات إلى غیر الحق خیانة للحق، والحب لغیر ذاته 

.م حّبه سبحانه، خیانة لدى العرفاءاألقدس ولغیر أولیائه الذين يعتبر حّبھ

كما ورد .وإن والية أھل بیت العصمة والطھارة، وموّدتھم، ومعرفة مرتبتھم المقدسة، أمانة من الحق سبحانه

بوالية أمیر  ٥٢٧)إنَّا َعَرْضَنا اَألَماَنَة َعلى السَّماواِت واألرِض(في األحاديث الشريفة في تفسیر األمانة في اآلية 

كما أن غصب خالفته وواليته، خیانة لتلك األمانة وأن رفض المتابعة لإلمام علي علیه .ن علیه الّسالمالمؤمنی

.وفي األحاديث الشريفة.الّسالم مرتبة من مراتب الخیانة

.٤و ٣كتاب فروع الكافي، المجلد الخامس، باب أداء األمانة، ح  ٥٢١
١٣، باب وجوب أداء األمانة، من كتاب أحكام الوديعة ح ١٣وسائل الشیعة، المجلد  ٥٢٢
.٢من أبواب أحكام الوديعة ح ٣، الباب ١٣وسائل الشیعة، المجلد  ٥٢٣
.٢من أبواب أحكام الوديعة ح ٣، الباب ١٣وسائل الشیعة، المجلد  ٥٢٤
.٥من أبواب أحكام الوديعة ح ٣، الباب ١٣وسائل الشیعة، المجلد  ٥٢٥
.٢٣٤، ص ٧ة المتقین، المجلد إتحاف الساد ٥٢٦
.إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض ٥٢٧



٢٠٤

 إن الشیعي ھو الذي يّتبع أمیر المؤمنین علیه السالم اتباعًا كامًال وإّال فإن مجرد دعوى التشیع من دون االتباع

.ال يكون تشیعًا

إن كثیرًا من األوھام، تعتبر من قبیل الشھوة الكاذبة يشتھي اإلنسان الطعام وھو شبعان، فإذا لمسنا في 

قلوبنا موّدة علي علیه الّسالم وأوالده الطاھرين اغتررنا بھا، وحسبنا أن ھذه المودة لوحدھا ستبقى وتستمر من 

ھو الضمان على بقاء ھذه المودة إن لم نحافظ علیھا بل إن تخّلینا عن  ولكن ما.دون حاجة إلى تبعیة كاملة لھم

آثار الصداقة والمودة التي ھي المشايعة والتبعیة؟ إذ من الممكن أن اإلنسان ينسى علي بن أبي طالب علیه 

لحديث ففي ا.الّسالم من جراء الذھول والوحشة الحاصلتین من الضغوط الواقعة على غیر المخلصین والمؤمنین

إن طائفة من أھل المعصیة يتعذبون في جھنم وھم ناسون اسم رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم، وبعد (

انتھاء فترة العذاب وحصول الطھارة والنظافة من قذارات المعاصي يتذّكرون اسم النبي المبارك أو يلقى االسم في 

). علیه وآله وسلم فتشملھم بعد ذلك الرحمةقلوبھم، فیصرخون ويستغیثون قائلین وا محمداه صلى اهللا

عزيزي إنك عندما تعاني من مرض بسیط، .إننا نظن أن حادثة الموت وسكراته، تضاھي حوادث ھذا العالم

تنسى كل علومك وثقافاتك، فكیف بك عندما تواجه الصعاب والضغوط والمصائب واألھوال التي ترافق الموت 

مع الحق سبحانه، وعمل حسب متطلبات الصداقة، وتذّكر الحبیب وتبعه، كانت تلك وسكراته؟ إذا تصادق اإلنسان 

الصداقة مع الولي المطلق، والحبیب المطلق الذي ھو الحق المتعالي محبوبًة لديه سبحانه، وملحوظة عنده 

عن تلك ولكنه إذا ادعى المودة ولم يعمل حسب مقتضاھا بل خالفه، فمن الممكن أن اإلنسان يتخلى .تعالى

الصداقة مع الولي المطلق قبل رحیله من ھذه الدنیا نتیجة التغییرات والتبدالت واألحداث المتقلبة في ھذا في 

كما أننا شاھدنا أشخاصًا كانوا يدعون المودة .بل والعیاذ باهللا قد يصیر عدوًا له سبحانه وتعالى.ھذا العالم

البشعة تحّولوا إلى أعداء وخصماء هللا ورسوله صّلى اهللا علیه وآله والصداقة وبعد الِعشرة الالمسؤولة، واألعمال 

وإذا فرضنا أن ھؤالء رحلوا من ھذا العالم على حب محمد وآله، فھم على .وسلم وأھل بیته علیھم الّسالم

 حسب الروايات الشريفة واآليات المباركة من أھل النجاة يوم القیامة ومصیرھم السعادة، ولكنھم يكونون في

معاناة لدى البرزخ 

.٥٢٨)ِإنَّنا ُشَفعاُؤُكْم َيْوَم الِقَیاَمِة َولِكْن َتَزودُّوا َلبْرَزِخُكم(وأھوال الموت وعند لحشر ففي الحديث 

إن الكّوة التي .أعوذ باهللا من عذاب القبر وضغطه وشدة البرزخ وعذابه، حیث ال يشابھه شيء في ھذا العالم

.نعوذ باهللا منه.و انفتحت على ھذا العالم لھلكت كافة الموجوداتتفتح من جھنم على القبر، ل

في بیان الخوف من الحق المتعالي :فصل

إعلم أن الخوف من الحق جل وعال من المنازل التي قّلما نستطیع أن نجد للعوام من الناس منزلة وفضیلة في 

ه يكون من الكماالت المعنوية، يعتبر منشًأ وھذا الخوف مضافًا إلى أن.مستوى منزلة الخوف من الحق سبحانه

لكثیر من الفضائل النفسیة، وعامًال ھاّمًا إلصالح النفس، بل مصدر جمیع اإلصالحات للنفس، ومبدأ لعالج جمیع 

ويجب على اإلنسان المؤمن باهللا، السالك والمھاجر إلى اهللا، أن يھتم كثیرًا بھذه المنزلة، وأن .األمراض الروحیة

بوجھه أكثر فأكثر على ما يبعث الخشیة من اهللا في القلب، ويعّمق جذوره فیه، مثل التفكر في العذاب ُيقبل 

والعقاب وشّدة أھوال الموت وبعد الموت من عالم البرزخ والقیامة، والصراط والمیزان والحساب وألوان عذاب جھنم، 

.وسوء العاقبة وأمثال ذلك ومثل التذكر لعظمة الحق المتعالي وجالله وقھره وسلطانه ومكره

وحیث أننا عرضنا شرحًا مختصرًا لكل ھذه المراحل في ھذا الكتاب، اقتصرنا ھنا على ذكر بعض األحاديث في 

.فضیلة الخوف من اهللا تعالى

َهللا َكّأنََّك يا إْسحاُق، َخِف ا«:قاَل أبو عبد اهللا علیه الّسالم:محمَُّد بُن يعقوَب بإسناده عن إسحاق بِن عّماٍر قاَل

ْعَلُم َأنَُّه َيراَك ُثمَّ َبَرْزَت َلُه ِبالَمْعِصیِة َتراُه، وِإْن ُكْنَت َال َتَراُه َفِإنَُّه َيَراَك، َوِإْن ُكْنَت َتَرى َأنَُّه َال َيَراَك َفَقْد َكَفْرَت، َوِإْن ُكْنَت َت

.٥٢٩»َفَقْد َجَعْلَتُه ِمْن َأھَوِن النَّاِظريَن َعَلْیَك

.٦٨٨وسائل الشیعة المجلد الرابع ص  ٥٢٨
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علم أنه إذا عرف شخص كیفیة تجلي الحق في الُملك والملكوت، وظھور الذات المقدس في السموات وا

واألرضین، بواسطة المشاھدة الحضورية، أو المكاشفة القلبیة، أو اإليمان الحقیقي وإذا أدرك كیفیة ارتباط الحق 

في الكائنات الموجودة، وفناء ھذه بالخلق، والخلق بالحق على ما ھي علیھا، وكیفیة ظھور المشیئة اإللھیة 

الموجودات في تلك اإلرادة على ما ھي علیھا، لعرف بأن الحق المتعالي حاضر في كل مكان وحّیز ولشاھده 

َما َرَأْيُت َشْیئًا إّال َوَرَأْيَت «بالعلم الحضوري في جمیع الموجودات، كما يقول اإلمام الصادق المصدَّق علیه الّسالم 

فیرى الحق حاضرًا .»َأْو ِفیه وتنكشف علیه حقیقة ُكْنُت َسْمَعُه َوَبَصَرُه َوَيَدُه المتوخاة من التقريب بالنوافل اَهللا َمَعُه

ومن المعلوم، أن السالك في .في جمیع مراتب الوجود، حسب مرتبته ومقامه إما علمًا أو إيمانًا أو عینًا وشھودًا

ن مخالفة ذاته المقدس، ألن مراعاة الحضور والمحضر من األمور أي مقام كان، يراعي حضور الحق، ويمتنع ع

الفطرية التي جبل علیھا اإلنسان، فإنه مھما كان مستھترًا ومن دون حیاء، فّرق بین حضور الطرف اآلخر وغیابه، 

.خاصة إذا كان حضورًا للمنعم العظیم الكامل، ألن فطرة اإلنسان تراعي حضور كل شيء بصورة مستقلة

بیان اختالف الناس في مراعاة حضور الحقفي 

وال بد من معرفة أن كل واحد من أھل اإليمان والسلوك والعرفان والوالية، يراعون حضور الحق سبحانه وحضرته 

.حسب مرتبتھم التي تخّصھم، فإن المؤمنین والمتقین يراعون حضوره جّل وعال بامتثال األوامر وترك النواھي

واألولیاء الكّملین بنفي الغیر وإزھاق .لتفات إلى الغیر، واالنقطاع التام الكامل عن غیرهوالمجذوبین بعدم اال

وملخص الكالم أن من المقامات الشامخة ألھل المعرفة وأصحاب القلوب، مشاھدة حضور الحق المتعالي .األنانیة

فناء األشیاء فیه تعالى، وحضور كما أّنه لدى مشاھدتھم كیفیة العلم الفعلي للحق سبحانه، و.ومراعاة حضرته

الموجودات لدى ساحة قدسه، ومعرفتھم بأن ھذا العالم في محضر الرب المتعالي، يراعون محضره، كل حسب 

.وھذا أيضًا من األمور الفطرية.مقامه الذي يحظي فیه

نه ـ في وصیته وأشار رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم إلى المقام األول ـ مشاھدة حضور الحق سبحا

كما أشیر إلیه في الحديث الشريف ألسحاق .ألمیر المؤمنین علیه الّسالم، ھذه الوصیة التي نحن بصدد شرحھا

وأشار اإلمام الصادق علیه الّسالم إلى .الَخْوُف ِمَن اِهللا َعزَّ ِذْكُرُه َكَأنََّك َتَراُه:بن عمار بقوله علیه الّسالم َوالّثاِلَثُة

وإلى فطرية .اني ـ مشاھدة كیفیة العلم الفعلي سبحانه وتعالى ـ بقوله َوِإْن ُكْنَت َال َتَراُه َفِإنَُّه َيَراَكالمقام الث

.رعاية محضره سبحانه، بقوله َوِإْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنَُّه َيَراَك

لعرفان، ويعتبر من إن للخوف مراتب حسب اختالف مراتب أھل اإليمان والسلوك وذوي الترويض للنفس وأرباب ا

ومن الممكن أن ال نجعل ھذا .المراتب العظیمة للخوف، الخشیة من عظمة الحق وتجّلیاته القھرية والجاللیة

َوَلْیَس ِفي َمَقاِم َأْھِل الُخصوِص )منازل السائرين(المقام من مراتب الخوف، كما يقول العارف المعروف في كتاب 

.اِإلْجَالِل َوْحَشُة الَخْوِف ِإّال َھْیَبُة

في فضل البكاء 

ُيْبَنى َلَك ِبُكلِّ َدْمَعة أْلَف َبْیٍت ِفي (إن للبكاء من خشیة اهللا سبحانه فضًال كبیرًا، كما ورد في ھذا الحديث 

).الَجنِّة

روى الشیخ الصدوق محمد بن علي بن الحسین رضوان اهللا علیه بسنده المتصل إلى اإلمام الصادق علیه 

َوَمْن َذُرَفْت َعْیَناُه ِمْن َخْشَیِة اِهللا، :ن آبائه عن النبي صّلى اهللا علیه وآله وسلم في حديث المناھي قاَلالّسالم ع

َوَال َخَطَر  ُأْذٌن َسِمَعْت، َكاَن َلُه ِبُكلِّ َقْطَرٍة ِمْن ُدُموِعِه َقْصٌر ِفي الجنَِّة ُمَكلٌَّل ِبالدُِّر والَجْوَھِر، ِفیِه َما َال َعْیٌن َرأت َوَال

.٥٣٠َعَلى َقْلِب َبَشٍر

.٢أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب الخوف والرجاء، ح  ٥٢٩
.١٧٥ص  ،١، من أبواب جھاد النفس وما يناسبه ح ١٥، الباب ١١وسائل الشیعة، المجلد  ٥٣٠
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َلْیَس :قاَل رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم:وعن ثواب األعمال بإسناده عن أبي جعفر علیه الّسالم قاَل

ُلُه َشْيٌء، َوَدْمَعٌة ِمْن َخْوِف اِهللا َفِإنَُّه َشْيٌء إّال َوَلُه َشْيٌء َيْعِدُلُه ِإّال اُهللا َفِإنَُّه َال َيْعِدُلُه َشْيٌء، َوَال ِإلَه ِإالَّ اهللا َال َيْعِد

.٥٣١َلْیَس َلَھا ِمْثَقاٌل، َفِإْن َساَلْت َعَلى َوْجِھِه َلْم َيْرَھْقُه َقَتٌر َوَال ِذلٌَّة َبْعَدَھا َأَبدًا

ِه السَّالم أنَّ َقاَل الصَّاِدُق َعَلْی«:وفي عیون األخبار عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه علیھم السالم قال

 َأْن َيْبِكي ِمْن َخْشَیِة اِهللا َعزَّ وجلَّ الرَُّجَل َلَیُكون َبْیَنُه َوَبْیَن الَجنَِّة َأْكَثَر ِممَّا َبْیَن الثَّرى َواْلَعرِش ِلَكْثَرِة ُذُنوِبِه َفَما ُھَو إالَّ

.٥٣٢»ِجْفِنه إلى ُمْقَلِتِه َنَدمًا َعَلْیَھا َحتَّى َيِصیَر َبْیَنُه َوَبْیَنَھا َأْقَرُب ِمْن

َما ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َوَلُه َكْیٌل َوَوْزٌن ِإالَّ الدُُّموَع َفِإنَّ الَقْطَرة ُتْطِفي : (وفي الكافي وعن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قال

.٥٣٣)ِبَحارًا ِمْن َناٍر َوَلْو َأنِّ َباِكیًا َبَكى ِفي ُأمٍَّة َلُرِحُموا

.ثیرة بھذا المضمون مأثورة عن المعصومین علیھم السالموھناك أحاديث ك

في بیان وتوجیه المكافأة العظیمة على األعمال البسیطة 

يجب أن نشیر إلى أن بعض أصحاب النفوس الضعیفة، غیر المطمئنة تعترض على ما ورد في األحاديث 

ي حین أننا غافلون عن أن شیئًا إذا كان الشريفة من المكافأة العظیمة يوم القیامة على أمور جزئیة بسیطة، ف

عندنا تافھًا وبسیطًا لما كان دلیًال على أن صورته الغیبیة الملكوتیة أيضًا بسیطة وتافھة؛ إذ من الممكن أن يكون 

فإن الھیكل المقدس لرسول صّلى اهللا علیه وآله .شیئًا متواضعًا ولكن باطنه وملكوته في منتھى الجالل والعظمة

لشكل الخارجي لجسم الرسول األكرم المعظم صّلى اهللا علیه وآله وسلم، من الكائنات الصغیرة في ھذا وسلم وا

العالم، ولكن روحه المقدسة كانت تحیط بالُملك والملكوت، وكان صّلى اهللا علیه وآله وسلم واسطة إليجاد 

تفّرع على العلم بعالم الملكوت، السماوات واألرضین، فالحكم على صغر الصورة الباطینة الملكوتیة لشيء، ي

وال بد لنا من االنتباه لكلمات علماء عالم اآلخرة أي األنبیاء .وبواطن األشیاء، وال يحّق ألمثالنا إصدار مثل ھذا الحكم

.واألولیاء علیھم الّسالم واإلذعان لما يقولون

ن المعلوم أنه ال حدود لتفّضل الحق ثم إن ذلك العالم قائم على التفّضل وبسط رحمة الحق الالمتناھیة، وم

.المتعالي أنه لمن منتھى الجھل استبعاد تفّضل ذي الجود المطلق، وذي الرحمة الالمحدودة

إن النعم التي منحھا سبحانه لعباده والتي تبعث على عجز العقول عن إحصاء مفرداتھا بل علي العجز عن 

تحقاق، فما ھو المانع، أن يتلطف الحق سبحانه على عباده، إحصاء كلیاتھا، ھذه النعم كانت من دون طلب واس

انطالقًا من تفّضله البحت ومن دون أّي سبب، أضعافًا مضاعفة من األجر والمثوبة؟ وھل نستطیع أن نستبعد 

موضوع تحت تصّرف .٥٣٤)َوِفیَھا َما َتْشَتِھیِه اَألنُفُس َوَتَلذُّ اَألْعُیُن(المكافأة العالیة والكثیرة في عاَلٍم قد قیل فیه 

إرادة اإلنسان رغم عدم وجود حّد محدود لمشتھیات اإلنسان؟ إن اهللا سبحانه قد خلق عالم اآلخرة وخلق إرادة 

فال استبعاد لمكافأة كثیرة وكبیرة في ذلك .اإلنسان بصورة لو أراد اإلنسان شیئًا لتحقق ذلك الشيء بنفس إرادته

.العالم على أعمال بسیطة وجزئیة

عزيزي إن األخبار واألحاديث الشريفة التي تتحدث عن مثل ھذه المثوبات الكثیرة ال تتحّدد بالواحد واالثنین 

والعشرة حتى نستطیع أن نناقش فیھا، وإنما ھي فوق حّد التواتر فإن جمیع الكتب المعتبرة المعتمدة مشحونة 

إذا كنا قد سمعنا الحديث بآذاننا من المعصومین علیھم  بأمثال ھذه األحاديث، وتكون ھذه األخبار الكثیرة بمثابة ما

إذن إنكار موضوع ـ المكافأة الكثیرة على العمل البسیط ـ الموافقة .الّسالم، ومن دون حاجة إلى التأويل والتفسیر

ن جّراء للنصوص المتواترة، والتي ال تصطدم أيضًا مع البراھین بل تتطابق مع سلسلة من األدلة، إنكار ذلك يكون م

.ضعف في اإليمان ومنتھى الجھالة

.٥٨٨، ص ٤وسائل الشیعة، المجلد  ٥٣١
.١٧٨، ص ١٠، من أبواب جھاد النفس وما يناسبه ح ١٥، الباب ١١وسائل الشیعة، المجلد  ٥٣٢
.١٧٨، ص ١١، من أبواب جھاد النفس وما يناسبه ح ١٥، الباب ١١وسائل الشیعة، المجلد  ٥٣٣
.١٧٨، ص ١١د النفس وما يناسبه ح ، من أبواب جھا١٥، الباب ١١وسائل الشیعة، المجلد  ٥٣٤



٢٠٧

يجب على اإلنسان أن يكون مستسلمًا ألقوال األنبیاء واألولیاء علیھم الّسالم وال يوجد شيء في سبیل 

وخاصة في األمور التي ال مجال للعقل في الّتطرق .تكامل اإلنسان، أفضل من التسلیم والطاعة أمام أولیاء الحق

ولو أراد اإلنسان أن يتطرق بعقله الصغیر .إلدراكھا واستیعابھا إال بواسطة الوحي والرسالة إلیھا وال يوجد سبیل

وأوھامه وظنونه، إلى األمور الغیبیة األخروية، والتعبدية الشرعیة، النتھى أمره إلى إنكار الضرورّيات والمسّلمات، 

ى األعلى حتى يفضي به األمر إلى جحود األولیات ألنه ينجّر من القلیل إلى الكثیر رويدًا رويدًا، ومن البسیط إل

.البديھیة من الدين

لو فرضنا أن اإلنسان ناقش في األخبار وسندھا ـ رغم أنه ال مجال لمثل ھذه المناقشة ـ لما استطاع أن 

وله يناقش في الكتاب الكريم والقرآن السماوي المجید حیث نجد فیه أيضًا ذكرًا ألمثال ھذه المثوبات، مثل ق

َمَثُل الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُھْم ِفي َسِبیِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة (وقوله تعالى .٥٣٥)َلْیَلُة اْلَقْدِر َخْیٌر ِمْن َأْلِف َشْھٍر: (تعالى

.٥٣٦)َأْنَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلِّ ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء

بل وحسب زعم الكاتب أن من عوامل ھذا الرفض واالستبعاد للمكافأة الكبیرة على العمل الصغیر، الُعجب 

مثًال إذا صام شخص يومًا واحدًا، أو أحیا لیلة واحدة بالعبادة، فال يستكثر الثواب الكثیر إذا سمع :واستعظام العمل

ثمن عمله استبعد عظمة األجر والثواب، وبعد أن استعظم  بأن جزاءه ثواب عظیم، ولكنه إذا عرف بأّن ھذا الثواب

.عمله وُيعجب به، يتالشى االستبعاد وُيصّدق الثواب العظیم ويؤمن به

عزيزي إذا فرضنا بأننا كنا طیلة حیاتنا التي نعیشھا خمسین أو ستین عامًا، من الملتزمین لكل الوظائف 

صحیح وعمل صالح وتوبة مقبولة فماذا نستحق من الجزاء لھذا القدر  الشرعیة، ثم ارتحلنا من ھذه الدنیا مع إيمان

من اإليمان والعمل؟ مع أّن ھذا اإلنسان حسب القرآن الكريم والسنة النبوية واتفاق جمیع األمم، تشمله رحمة 

األبد في الحق سبحانه، وتدخله الجنة الموعودة، ھذه الجنة التي يخّلد اإلنسان في نعمھا ورفاھھا، ويعیش إلى 

الرحمة والروح والريحان، وال مجال إلنكار ذلك أبدًا، مع أنه إذا أردنا أن نقارن الجزاء بالعمل ـ على فرض أن يكون 

.لعملنا مكافأة ـ لما استحق ھذا القدر من الجزاء الذي يعجز العقل عن تصور كمیته وكیفیته

بل تكون منوطة بشيء آخر ـ الرحمة الواسعة اإللھیة ـ فیظھر أن القضیة ال ترتبط بمقارنة المكافأة مع العمل، 

.وعلیه ال يبقى مجال الستبعاد ھذه المكافأة العظیمة على عمل صغیر ورفضھا

في بیان عدد النوافل :فصل

ِخُذ اآل(الموافق لسنته )أمَّا الصَّالُة فاْلَخْمُسوَن َرْكَعة(إن مقصود رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم من قوله 

، ھو الصلوات من فرائضھا ونوافلھا عدا ركعتین بعد صالة العشاء تؤديان من جلوس وتعّدان )ِبُسَنِتي ِفي َصَالِتي

ولعل تجاھل .ركعة واحدة، حیث يكون مجموع عدد الركعات مع ھاتین الركعتین من جلوس إحدى وخمسین ركعة

كما تدّل .ألجل أن خمسین ركعة ھذه، مستحب مؤكد رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم لذكر ھذه الركعة

:َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اِهللا علیه الّسالم َعْن َأْفَضِل َما َجَرْت ِبِه السُّنَُّة ِمَن الصََّالِة َقاَل:على ذلك رواية ابن أبي عمیر قال

.٥٣٧»َتَماُم الَخْمِسیَن«

 صّلى اهللا علیه وآله وسلم على أداء الخمسین ركعة ويستفاد من بعض الروايات أنه قد جرت سیرة رسول اهللا

مع أن ھناك روايات أخرى تدل على أن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم قد كان يأتي بالَعَتمة ـ الركعتان .ھذه

من جلوس بعد صالة العشاء ـ ولعّل عدم ذكرھا ضمن النوافل، وجعل السّنة خمسین ركعة، ألجل أن العتمة بديل 

عن صالة الوتر من دون أن تكون لھا استقاللیة، كما تدل على ذلك رواية فضیل بن يسار، وتسمى في الرواية 

ففي .وفي بعض الروايات أنه من صلى العتمة ومات كان من الذين ماتوا وقد أقاموا صالة الوتر.الشريفة بالوتر

فبل وقتھا خشیة موتنا تلك اللیلة، فعندما يحّل وقتھا  الحقیقة أن صالة العتمة ھي صالة الوتر التي ال بد أن نؤديھا

.٣:سورة القدر، آية ٥٣٥
.٢٦١:سورة البقرة، آية ٥٣٦
.٣٢ص  ٥، من أبواب أعداد الفرائض ونوافلھا ح١٣وسائل الشیعة، المجلد الثالث، الباب  ٥٣٧



٢٠٨

وفي بعض الروايات أن الَعَتَمة لم تكن من نوافل الصلوات الیومیة، وإنما أضیفت .ال تكون تلك العتمة ُمجزية عنھا

.حتى تكون النوافل ضعف الفرائض

خمسون ركعة من أفضل السُّنن،  وملخص الحديث أنه ال تھاتف بین ھذه الروايات، فإنه من الممكن أن تكون

وھاتان الركعتان من جلوس ـ العتمة ـ مستحبتان غیر مؤكدتین، وإنما شرعتا لتتمیم عدد الضعف، ولالحتیاط في 

.اإلتیان بالعتمة قبل مفاجأته الموت باللیل قبل أن يأتي بصالة الوتر

لروايات أّن من المعاصي ترك النافلة وفي وعلى أي حال ھناك فضل كبیر للنوافل الیومیة، بل اعتبر في بعض ا

ويكون ھذا التعبیر .وفي بعضھا تصريح بوجوب النوافل.بعض آخر أن اهللا سبحانه سیعّذب اإلنسان على ترك السّنة

وينبغي على اإلنسان مھما أمكن أن ال يتركھا، ألن الھدف .ألجل التأكید على اإلتیان بھا والردع عن تركھا

ففي بعض األحاديث قال الصادق علیه .ھا حسب الروايات المذكورة إتمام الفرائض وقبولھاالمنشود من ورائ

ويظھر من ھذا الحديث أن الشیعة ھم الذين يأتون باإلحدى ٥٣٨)ِشیَعتنا َأْصَحاُب اإلْحدى َوَخْمِسیَن َرْكَعة(السالم 

ويظھر ذلك من .ويقابلھم أھل السنة .وخمسین ركعة، ولم يتقصروا على االعتقاد بھا فحسب من دون أن ينجزوھا

َعَالَماُت اْلُمْؤِمْن َخْمس، َوعدَّ :حديث عالمات المؤمن عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري علیه السالم َقاَل

.٥٣٩ِمنھا َصالة اإلْحدى َوَخْمِسین

في بیان استحباب صوم ثالثة أيام من كل شھر 

وقد ورد في .ى اهللا علیه وآله وسلم فھي الصیام ثالثة أيام في الشھروأما السُّنة الثانیة للرسول األكرم صّل

والذي يشتھر بینھم ويتطابق .وحصل خالف لدى العلماء اإلعالم حول كیفیة ذلك.فضل ذلك ما يتجاوز أربعین رواية

أئمة الھدى، مع األحاديث الكثیرة، وعمل رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم في نھاية عمره الشريف، وعمل 

واألربعاء األول من .أول خمیس من الشھر، وھو يوم عرض األعمال:ھو صوم ثالثة أيام في الشھر الواحد ھي

والخمیس األخیر من الشھر الذي ھو يوم عرض األعمال .العشرة الثانیة وھو يوم نحس مستمر، ويوم نزول العذاب

َألنَّ َمْن َقْبَلَنا ِمْن اُألَمم َكاُنوا ِإَذا َنَزَل َعَلى َأَحِدِھم اْلَعَذاَب، َنَزَل ...وفي الرواية عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم.أيضًا

وفي صدر ھذا .٥٤٠)وَفِةِفي ھِذِه اَأليَّاِم َفَصاَم َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوآِلِه َوَسلم ھِذِه اَأليَّاَم َألنََّھا اَأليَّاَم اْلَمَخ

َمْن َجاَء (وعّلل في بعض الروايات باآلية الكريمة ).ِلَیْعِدَلنَّ ـ صیام ثالثة أيام في الشھر ـ َصْوُم الدَّْھِر َوَقاَل(الحديث 

.٥٤١)ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َعْشَر َأْمَثاِلَھا

 وأما الروايات التي تخالف األحاديث المذكورة من جھة تعیین أيام الصیام الثالثة، فھي محمولة على مراتب

وإذا افترضنا التھافت والتعارض بین ھاتین المجموعتین من األخبار، كان الترجیح من جھات شّتى للروايات .الفضل

بل نستطیع أن نقول بأنه من التعارض بین النّص والظاھر أو بین األظھر والظاھر، .التي منھا الحديث الشريف

.على المجموعة التي تقابلھا وتعارضھا والمجموعة التي فیھا الحديث المذكور نّص وأظھر فتتقدم

َوُرِوَي َعِن الَعاَلِم َأنَُّه ُسِئَل َعْن َخِمیَسْیِن َيتَِّفَقاِن ِفي آخر اْلَعْشِر، َفَقاَل ُصْم (وأما مرسلة الصدوق التي تقول 

لثواب العاجل، إذ من المحتمل أن ال فال تتنافى مع ھذه األخبار، ألن ظاھرھا البلوغ إلى ا.٥٤٢)اَألوََّل َال َتْلَحَق الثَّاِنَي

كما ورد نفس ھذا المضمون في تعلیل .ال يتوفق اإلنسان إلى الصیام في الخمیس الثاني بسبب مفاجأته الموت

فھذه الرواية ـ مرسلة الصدوق ـ بنفسھا تدل على المقصود، من أفضلیة الصوم في الخمیس األخیر .صالة الَعَتَمة

والظاھر أن اإلنسان إذا صام الخمیس األول من الشھر، وبقي .ألخبار المعارضة بصلةمن الشھر، وال تمّت إلى ا

على قید الحیاة حتى حلول الخمیس األخیر من الشھر، فاألفضل صومه أيضًا، لنیل ثوابه، إذ أن الصوم في 

صاحب الحدائق وما ذكره المحقق الجلیل فیض الكاشاني والمحّدث العالي الشأن .الخمیس األول ال يغني عنه

.٤١من أبواب أعداد الفرائض ونوافلھا، ص  ٣وسائل الشیعة، المجلد الثالث، الباب  ٥٣٨
.٤٢من أبواب أعداد الفرائض ونوافلھا، ص  ٣عة، المجلد الثالث، الباب وسائل الشی ٥٣٩
١من أبواب الصوم المندوب، ح  ٧، الباب ٧وسائل الشیعة، المجلد  ٥٤٠
.٨من أبواب الصوم المندوب، ح  ٧، الباب ٧وسائل الشیعة، المجلد  ٥٤١
.٤من أبواب الصوم المندوب، ح ٧، الباب ٧وسائل الشیعة، المجلد  ٥٤٢



٢٠٩

علیھما الرحمة للجمع بین ھاتین المجموعتین من األحاديث فبعید، وخاّصة كالم صاحب الحدائق رضوان اهللا تعالى 

.علیه

في بیان أفضلیة الصدقة 

ُقوَل َقْد َأمَّا الصََّدَقَة َفُجھُدَك َحتَّى َت: (وأما السُّنة الثالثة لرسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم، فھي عبارة عن

واألخبار في .وھي من المستحبات، التي قل أن يبلغ مثوبتھا في األجر والثواب، عمل آخر)َأْسَرْفُت َوَلْم ُتْسِرف

التصدق حتى على من ال يوافقنا في الدين، وعلى الحیوانات البرية والبحرية، أكثر مما يتناسب مع حجم ھذا 

:ونحن نكتفي بذكر بعضھا.الكتاب

َلْیَس َشْيٌء :َقاَل أبو عبد اهللا علیه الّسالم:بن يعقوب بإسناده عن عبد اهللا بن سنان في حديث قاَلمحمَّد 

.ْن َتَقَع ِفي َيِد الَعْبِدَأْثَقَل َعَلى الشَّْیَطاِن ِمَن الصََّدَقِة َعَلى الُمْؤِمِن، َوِھَي َتَقُع ِفي َيِد الرَّبِّ َتَباَرَك َوَتَعاَلى َقْبَل َأ

إنَّ اَهللا َلْم َيْخُلْق َشْیئًا إّال َوَلُه َخاِزٌن َيْخُزُنُه إالَّ الصََّدَقَة :سناده عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم في حديث قاَلوبإ

َفِإنَّ الرَّبَّ َيِلیَھا ِبَنْفِسِه؛ َوَكاَن َأِبي ِإَذا تصدق بشيء وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد 

.٥٤٣سائلال

وھناك أحاديث أخرى قريبة من مضمون ھذا الحديث، داّلة على عظمة شأن الصدقة وجاللة قدرھا، حیث إن 

اهللا سبحانه لم يخّول أمرھا إلى شخص آخر، وإنما تولى ھو بنفسه مع يد قدرته وإحاطته القّیومیة، المحافظة 

.على صورة الصدقة الغیبیة الكاملة

حديث الشريف وأمثاله المذكورة في األبواب المختلفة من كتب األصحاب رضوان اهللا ثم إن التدبر في ھذا ال

علیھم أجمعین، يبعث على استكشاف التوحید الفعلي للحق سبحانه، والتجّلي القیومّي لدى أھل المعرفة 

ـ االلتفات إلیھا،  وأصحاب القلوب ـ العرفاء ـ ويشیر إلى نكتة مھمة، يجب على من يؤدي ھذا األمر المھم ـ التصّدق

:وھي

إن اإلنسان عندما يتصدق بیده إذا مّن على الفقیر أو أساء إلیه والعیاذ باهللا، كانت مّنته وإساءته أوًال إلى اهللا 

كما أنه إذا خشع وتواضع وأبدى منتھى الذل والمسكنة لدى تقديم الصدقة إلى السائل .تعالى وثانیًا إلى الفقیر

كما رأينا بأن عالم آل محمد صّلى اهللا علیه .ذله وخشوعه هللا أوًال ثم للفقیر المؤمن ثانیًاالمؤمن، كان خضوعه و

ِإَذا َتَصدََّق ِبشيٍء َوَضَعُه ِفي َيِد (وآله وسلم، وعاشق جمال الحق المتعالي، اإلمام باقر العلوم علیه الّسالم 

).َرّدُه ِفي َيِد الّساِئِل الّساِئِل ُثمَّ ارَتدَّه ِمْنُه َفَقبََّله َوَشمَُّه ُثمَّ

واهللا سبحانه وتعالى يعلم بأن مثل ھذه المغازلة مع المعشوق جل وعال إلى أي حّد كانت تبعث على قرار 

نفس العاشق المجذوب، وراحة أعماق اإلمام المقدسة وكانت تسّبب إخماد ذلك اللھب والضرام المتأجج في 

.صدره صلوات اهللا وسالمه علیه

مؤسف جدًا آالف المرات أني قدمت إلى ھذا العالم وأنا مستغرق في بحار ھوى النفس، وملتصق ومن ال

باألرض المادية، ومقّید بالشھوات وأسیر للبطن والفرج، وغافل عن عالم ُملك الوجود، وسكران بسكر األنانیة 

یاء، ولم أفھم شیئًا أبدًا من جذباتھم والذاتیة، من المؤسف إني سأفارق ھذا العالم، ولم أدرك شیئًا من محّبة األول

وجذواتھم ومنازلھم ومغازلتھم، بل كان حضوري في ھذا العالم حضورًا حیوانیًا، وحركاتي حركات حیوانیًة 

.اللھم إلیك المشتكى وعلیك المعول.وعلیه فسیكون موتي أيضًا حیوانیًا وشیطانیًا.وشیطانیًة

من ھذا النوم العمیق، وخذ بأيدينا إلى عالم الغیب والنور ودار البھجة أنقذنا بنور ھدايتك، وأيقظنا :إلھي

.والسرور، ومحفل اإلنس، والخلوة الخاصة بك

أْرُض اْلِقِیاَمِة َناٌر َما «:قاَل رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم:وبإسناده عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قاَل

َأَنا «قاَل اُهللا َتَباَرَك َوَتَعاَلى :وفي الرواية عن أبي جعفر علیه الّسالم قال ٥٤٤»َصَدَقَتُه ُتِظلُُّهَخَال ِظلَّ اْلُمْؤِمِن َفِإنَّ 

.٩فروع الكافي، المجلد، ص ٥٤٣
.٣، ص٤فروع الكافي، المجلد  ٥٤٤



٢١٠

َرة َفُأرَّبِّیھا َتَصدََّق ِبِشقَِّة الَتْمَخاِلُق ُكلَّ َشْيٍء، َوَكْلُت ِباَألْشَیاِء َغْیِري ِإّال الصََّدَقَة َفِإنِّي َأْقبُضَھا ِبَیِدي، َحتَّى َأنَّ الرَُّجَل َي

.وروايات كثیرة من ھذا القبیل.٥٤٥»َلُه َكَما ُيَربِّي الَرُجُل ِمْنُكْم َفِصیَلُة َوِفْلَوُه َحتَّى َأْتُرَكُه َيْوَم الِقَیاَمِة َأْعَظُم ِمْن ُأحٍد

وعن أبي ٥٤٦)السُّوِءاْلَصَدَقُة َتْدَفُع ِمیَتَة (وورد في أحاديث كثیرة عن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم 

ُحْسُن الصََّدَقِة :َقاَل(وعن أبي عبداهللا علیه السالم  ٥٤٧)إْسَتْنِزُلوا اْلِرْزَق ِبالصََّدَقِة:َقاَل(الحسن علیه الّسالم 

ِزيَداِن ِفي الُعْمِر، َقاَل اْلِبرُّ َواْلَصَدَقُة َيْنِفَیاِن الَفْقَر، َوَي(وقال رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم ٥٤٨)َيْقِضي الَدْيَن

إنَّ الصَّدقَة وصلة الرَّحِم ُتَعمِّراِن الدِّيار «:وعن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم٥٤٩)َوَيْدَفَعاِن َسْبِعیَن ِمیَتَة ُسوٍء

اٍء، ُجْزِء الصََّدَقِة ِفیِه ِإنَُّه َقاَل اْلَصَدَقُة َعَلى َخْمَسِة َأْجَز(وعن أبي جعفر علیه الّسالم  ٥٥٠»وَتزيداِن في اَألْعماِر

َوَقاَل َتَعاَلى َمْن َجاَء ِبالَحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َأْمَثاِلَھا َوُجْزُء الصََّدَقِة ِفیِه ِبَسْبِعیَن َوِھَي .ِبَعْشَرة َوھَي الصََّدَقُة َعَلى الَعامَِّة

ْبَعَماَئِة َوِھَي الصََّدَقُة َعَلى َذِوي اَألْرَحاِم، َوُجْزُء اْلَصَدَقِة ِبَسْبَعِة الَصَدَقُة َعَلى َذِوي الَعاَھاِت، َوُجْزُء الصََّدَقِة ِفیِه ِبَس

وعن رسول اهللا صلى  ٥٥١)آالٍف َوِھَي اْلَصَدَقُة َعَلى الُعَلَماِء َوُجْزُء الصََّدَقِة ِبَسْبِعیَن َأْلفًا َوِھَي الصََّدَقُة َعَلى اْلَموتى

ِإْرَغُبوا ِفي (عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم أنه قال .٥٥٢)صََّدَقة َال َتِزيُد الَماَل ِإالَّ َكْثَرًةِإنَّ ال(اهللا علیه وآله وسلم 

رَّ َما َيْنِزُل َدَفَع اُهللا ِبَھا َعْنُه َش الصََّدَقِة َوَبكُِّروا ِبَھا، َفَما ِمْن ُمْؤِمن َيَتَصدَُّق ِبَصَدَقٍة ِحیَن ُيْصبُح ُيِريُد ِبَھا َما ِعْنَد اِهللا، ِإالَّ

وعن رسول اهللا صّلى اهللا  ٥٥٣)ِمَن السََّماِء ِفي ذِلَك اْلَیْوم َأْو َقاَل َوَقاُه اُهللا َشرَّ َما َيْنِزُل ِمَن السََّماِء ِفي ذِلَك اْلَیوِم

 ٥٥٤)ِبَصَدَقٍة، َيْدَفُع اهللا َعْنُه َنْحَس َلْیَلِتِه َوَمْن َأَحبَّ َأْن َيْذَھَب اُهللا َعْنُه َنْحُس َلْیَلِتِه َفْلَیْفَتِتح َلْیَلتُه(علیه وآله وسلم 

وعن أبي بصیر عن  ٥٥٥... )ِإنَّ اَهللا َال ِإلَه ِإالَّ ُھَو َلَیْدَفُع ِبالصََّدَقِة الدَّاَء و(وعن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم 

َبًة َوَرَقبًة َحتَّى اْنَتھى ِإلى َعْشر َوِمْثَلَھا َألْن َأُحجَّ ِحجًَّة َأَحبُّ ِإَليَّ ِم:أبي جعفر علیه الّسالم قال ْن َأْن ُأْعِتَق َرَق

َرُتُھْم َوَأُكفُّ َوِمْثَلَھا َحتَّى اْنَتھى ِإَلى َسْبِعیَن َوَألْن َأْعَدل َأْھَل َبْیٍت ِمَن الُمْسِلِمیَن َأْشبُع ُجوَعَتُھم َوَأْكُسو َعْو

ِمْن َأْن َأُحجَّ ِحجًَّة َوِحجًَّة َحتَّى اْنَتھى ِإَلى َعْشٍر َوَعْشٍر َوِمْثَلَھا َوِمْثَلَھا َحتَّى اْنَتَھى  ُوُجوَھُھْم َعِن النَّاِس َأَحبُّ إليَّ

.٥٥٦.ِإَلى َسْبِعین

قاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوآِلِه َوَسلم :مع أنه قد ورد في عتق الرقاب عن أبي جعفر علیه السالم انه قال

وعن أبي عبد اهللا علیه الّسالم َأنَّ َأِمیَر اْلُمؤِمِنیَن .٥٥٧َأْعَتَق ُمْسِلمًا َأْعَتَق اُهللا ِبُكلِّ ِعْضٍو ِمْنُه ُعْضوًا ِمَن النَّار َمْن

.وغیر ذلك من الروايات التي يبعث عرضھا على إطالة ال موجب لھا ٥٥٨َعَلْیِه الّسالم َأْعَتَق َأْلَف َمْمُلوٍك ِمْن َكدَّيَدِه

في بیان أمر دقیق آخر

َلْن َتَناُلوا : (ونحن ننھي ھذا الموضوع بذكر أمر دقیق ال بد من معرفته وھو أنه قد ورد في اآلية الشريفة قوله

.٥٥٩)اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن

َصدََّقاِن ِبالُسكَِّر َوَيُقوالِن ِإنَُّه َأحبُّ وفي الحديث عن الحسین بن علي والصادق صلوات اهللا علیھما َأنَُّھَما َكاَنا َيَت

.٥٦٠)َلْن َتَناُلوا الِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن(اَألْشَیاِء ِإَلْیَنا َوَقْد َقاَل اهللا َتَعاَلى 

.١٢٧، ص ٤٤، باب فضل الصدقة وانواعھا وآدابھا، ح ٩٦البحار المجلد  ٥٤٥
.٤ح  ١٠وص  ١، ح٢، ص ٤فروع الكافي، المجلد  ٥٤٦
.٤ح  ١٠وص  ١، ح٢، ص ٤فروع الكافي، المجلد  ٥٤٧
.٥ح  ١٠، ص ٤فروع الكافي، المجلد  ٥٤٨
.١٣٠، ص ٥٥، باب فضل الصدقة وأنواعھا، ح ٩٦حار، المجلد الب ٥٤٩
.١١٩ص١٧، باب فضل الصد قه وأنواعھا، ح٩٦البحار، المجلد  ٥٥٠
١٩٦ص  ١٠من أبواب الصدقة، ح  ١٨، الباب ٧مستدرك وسائل الشیعة، المجلد  ٥٥١
١٦٠ص  ١من أبواب الصدقة، ح ٧، الباب ٧مستدرك وسائل الشیعة، المجلد  ٥٥٢
١٧٠ص  ١من أبواب الصدقة، ح ٧، الباب ٧ك وسائل الشیعة، المجلد مستدر ٥٥٣
.٧ـ  ٥ص  ٤فروع الكافي، المجلد  ٥٥٤
.٧ـ  ٥ص  ٤فروع الكافي، المجلد  ٥٥٥
.٢٦٠ص  ١من أبواب الصدقة، ح ٢، الباب ٦وسائل الشیعة، المجلد  ٥٥٦
.٤ص ٦و ٧د، ح من أبواب استحباب أخبار عتق العب ١، الباب ١٦وسائل الشیعة، المجلد  ٥٥٧
.٤ص ٦و ٧من أبواب استحباب أخبار عتق العبد، ح  ١، الباب ١٦وسائل الشیعة، المجلد  ٥٥٨
.٩٢:سورة آل عمران، آية ٥٥٩
.، طباعة دار إحیاء التراث العربي، بیروت٤٧٢مجمع البیان، المجلد الثاني، ص  ٥٦٠



٢١١

دََّق ِبِه َوَقاَل َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا اْشَترى َعِليٌّ َعَلْیِه السَّالم َثْوبًا َفَأْعَجَبُه َفَتَص:وفي الحديث عن أبي الطفیل قاَل

َمْن آَثَر َعَلى َنْفِسِه آَثَرُه اهللا َيْوَم الِقَیاَمِة ِبالَجنَِّة َوَمْن َأَحَب َشْیئًا َفَجَعَلُه ِللَِّه َقاَل :َصلَّى اُهللا َعِلْیِه َوآِلِه َوَسلم َيُقوُل

.٥٦١)ُد ُيَكاِفُئوَن ِفیَما َبْیَنُھم ِباْلَمْعُروِف َوَأَنا ُأَكاِفیَك اْلَیوَم ِباْلَجنَِّةاهللا َتَعاَلى َيْوَم الِقَیاَمِة َقْد َكاَن الِعَبا

وروى أن أبا طلحة وھو من األصحاب قّسم حائطًا ـ بستانًا ـ له في أقاربه عند نزول ھذه اآلية وكان أحب أمواله 

.٥٦٢)ِلَك َماٌل َرابٌح َلَكَبخٍّ َبخٍّ ذ: (إلیه فقال له رسول صّلى اهللا علیه وآله وسلم

َفَقاَل ِإنَّ اْلَحَسَن بَن َعِلي َعَلْیِه السَّالَم َقاَسَم َربَُّه َثالَث َمرَّاٍت َحتَّى َنْعًال )إلى أن قال(َعْبِداِهللا َعَلْیِه السَّالم 

.٥٦٣)َوْعًال َوَثْوبًا َوِديَنارًا َوِدينارًا

َأُت ِفي كتاب الحسن علیه الّسالم إلى أبي جعفر َيا َأَبا َجْعَفٍر َبَلَغِني وفي حديث آخر عن ابن أبي نصر، َقاَل َقَر

َك َأَحَدًا َخْیرًا، َوَأَسَأُلَك ِبَحِقي َأنَّ اْلَمواِلي ِإَذا َرِكْبَت َأْخَرُجوَك ِمَن الَباِب الصَِّغیِر َوِإنََّما ذِلَك ِمْن ُبْخٍل ِبِھْم ِلَئالَّ َيَناَل ِمْن

َأُلَك َأَحٌد َشْیئًا ِإالَّ ُكْن َمْدَخُلَك َوَمْخَرُجَك ِإالَّ ِمَن اْلَباِب الَكِبیِر َفِإَذا َرِكْبَت َفْلَیُكْن َمَعَك َذَھٌب َوِفضَُّة ُثمَّ َال َيْسَعَلْیَك َال َي

َنارًا َوالَكثِیُر ِإَلْیَك ِإنِّي إنِّما ُأِريُد ِبذِلَك َأْن َأْعَطْیَتُه َوَمْن َسَأَلَك ِمْن ُعُموَمِتَك َأْن ُتبرَُّه َفَال ُتْعِطِه اَقلَّ ِمْن َخْمِسیَن ِدي

.٥٦٤َيْرَفَعَك اللَُّه َفَأْنِفْق َوَال َتْخَشى ِمْن ِذي اْلَعْرِش إْقَتارًا

 َسَأَل َرُجٌل َأَبا َعْبِداللَِّه علیه الّسالم عن قول(وال تتھافت ھذه الروايات المذكورة مع األحاديث التالیة التي تقول 

َفَقاَل َكاَن ُفَالُن ْبُن ُفَالٍن اَألْنَصاِري َسمَّاُه )َوَأُتوا َحقَّه َيْوَم َحَصاِدِه َوَال ُتْسِرُفوا ِإنَُّه َال ُيِحبُّ الُمْسِرِفیَن(اهللا عز وجل 

.٥٦٥)َفَجَعَل اللَُّه َعزَّ وَجلَّ ذِلَك َسَرفًاَوَكاَن َلُه َحْرٌث َفَكاَن ِإَذا َحلَّ َيَتَصدَُّق ِبِه َفَیْبَقى ُھَو َوَعَیاُلُه ِبَغْیِر َشْيٍء 

:وعن أبي عبدالّله علیه الّسالم ـ إلى أن يقول ـ َفَیُكوُن ِمَن الثََّالَثِة الَِّذيَن ُيَردُّ ُدعاؤُھْم ُقْلُت َمْن ُھْم؟ َقاَل

)ُأْرُزْقِني َفُیَقاُل َلُه َأَلْم َأْجَعْل َلَك َسِبیًال ِإَلى َطَلِب اْلرْزِق َأَحُدُھْم َرُجٌل َكاَن َلُه َماٌل َفَأْنَفَقُه ِفي َوْجِھِه ُثمَّ َقاَل َيا َربِّ
٥٦٦.

َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا علیه وآله وسلم أفضل الصدقة صدقة تكون عن (وعن أبي عبدالّله علیه الّسالم 

إذ .لغ مرحلة التضییق على األھل والعیالووجه عدم التھافت ھو أن اإلكثار في التصق قد ال يب.٥٦٧)فضل الكف

.ربما اشاص يتصدقون بنصف أموالھم أو أكثر مع المحافظة على كفا أھلھم، وعدم دفعھم نحو الضیق والعسر

في بیان سّر من أسرار الصدقة 

ا التعلق ال بد وأن نعرف بأن اإلنسان قد نشأ وترّبى على حّب المال والجاه والزخارف الدنیوية وقد انعكس ھذ

كما ورد في .على قلبه، وتعّمق فیه وأضحى مصدرًا لكثیر من المفاسد الخلقیة والسلوكیة، بل لالنحرافات الدينیة

وعلیه إذا استطاع اإلنسان بواسطة الصدقات أو .أحاديث كثیرة وأشرنا إلى ذلك في غضون شرحنا لبعض األحاديث

علق أو يخفف منه، لتمكن من اجتثاث مادة الفساد ومصدر اإليثار على النفس أن يستأصل من قلبه ھذا الت

.األعمال المشینة فترة حیاته وفتح أبواب المعارف اإللھیة، وعالم الغیب والملكوت، والملكات الفاضلة، على نفسه

وھذا من األمور الھامة في اإلنفاق المالي الواجب والمستحب وخاصة في اإلنفاق المستحب حیث ال بد من 

.وھو واضح.ع عن التعلق بالدنیا حتى يتم البذلاإلقال

إذن يتبین من كافة األخبار واألحاديث في ھذا الموضوع أن الصدقة تشتمل على الفضائل الدنیوية واألخروية 

حیث ترافق اإلنسان من اللحظة األولى من التصدق فتدفع الشر والبالء عن اإلنسان حتى يوم القیامة ومواقفھا 

.اإلنسان إلى الجنة وُتسكنه جوار الحق سبحانه إلى أن ُتدخل

تتمة 

.اث العربي، بیروت، طباعة دار إحیاء التر٤٧٢مجمع البیان، المجلد الثاني، ص  ٥٦١
.طباعة األعلمي ـ بیروت ٣٢٩تفسیر الصافي، المجلد األول، ص  ٥٦٢
.٣٢٦، ص ١من أبواب الصدقة، ح  ٤٣، الباب ٦وسائل الشیعة، المجلد  ٥٦٣
.٣٢٤، ص ١من أبواب الصدقة، ح  ٤٣، الباب ٦وسائل الشیعة، المجلد  ٥٦٤
.٣٢٢ص  ٤و ١و ٣دقة، ح من أبواب الص ٤٢، الباب ٦وسائل الشیعة، المجلد  ٥٦٥
.٣٢٢ص  ٤و ١و ٣من أبواب الصدقة، ح  ٤٢، الباب ٦وسائل الشیعة، المجلد  ٥٦٦
.٣٢٢ص  ٤و ١و ٣من أبواب الصدقة، ح  ٤٢، الباب ٦وسائل الشیعة، المجلد  ٥٦٧



٢١٢

ال بد وأن نعرف بأن صدقة السر أفضل من الصدقة في العالنیة، كما ورد في الكافي الشريف بسنده إلى عمار 

صََّدَقِة ِفي الَعَالِنَیِة الساباطي عن اإلمام الصادق علیه الّسالم قال َيا َعمَُّار الصََّدَقُة ِفي السِّرِّ َواللَِّه َأْفَضُل ِمَن ال

.َوَكذِلَك َواللَِّه الِعَباَدُة ِفي السِّرِّ َأْفَضُل ِمْنَھا ِفي الَعَالِنَیِة

َصَدَقُة :َقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوآِلِه َوَسلم:وقد ورد في أحاديث كثیرة عن أبي جعفر علیه الّسالم قاَل

.٥٦٨.رَّبِّ َتَباَرَك َوَتَعاَلىالسِّرِّ ُتطفُئ َغَضَب ال

ـ  وفي الحديث عن أبي جعفر الباقر علیه الّسالم َسْبَعٌة ُيِظلُُّھُم اُهللا ِفي ِظلِِّه َيْوَم َال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّه ـ إلى أن قال

.٥٦٩)َوَرُجٌل َتَصدََّق ِبَصَدَقٍة َفَأْخَفاَھا َحتَّى َلْم َتْعَلْم َيِمیُنُه َما ُتْنِفَق ِشَماُلُه

ولعل نكتة أفضلیة صدقة السِّرَّ تكمن أوًال في أن عبادة السر أبعد من الرياء، وأقرب إلى اإلخالص، وثانیًا أن 

.صدقة السّر تحافظ على كرامة الفقراء

وأيضًا أن الصدقة على األرحام واألقرباء أفضل من التصدق على غیرھم، ألن عنوان صلة الرحم الذي ھو من 

ُسِئَل َرُسوُل اِهللا :ففي الحديث عن أبي عبداهللا علیه الّسالم َقاَل.ات ينطبق على مثل ھذه الصدقةأفضل العباد

:وعن أبي عبداهللا علیه الّسالم َقاَل.٥٧٠َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوآِلِه َوَسلم َأيُّ الصََّدَقِة َأْفَضُل؟ َقاَل َعَلى ِذي الرَِّحِم الَكاِشِح

وفي بعض .٥٧١)َوِصَلُة اِإلْخَواِن ِبِعْشِريَن َوِصَلُة الرَِّحِم ِبَأْرَبَعَة َوِعْشِريَن.....لَّى اُهللا َعَلْیِه َوآِلِه َوَسلمَقاَل َرُسوُل اِهللا َص

.٥٧٢َال َصَدَقة َوُذو َرِحٍم ُمْحَتاٍج:َقاَل َعَلْیِه السََّالم:الروايات عن محمد بن علي بن الحسین قال

:ختام

وأما الصدقة فجھدك حتى تقول قد أسرفت «:في ھذا الحدث الشريف)علیه السالم(وقله  إعلم أنه يظھر من

وفي .أن المطلوب في الصدقة اإلكثار فیھا وأنه ال يتحقق اإلسراف مھما أكثر اإلنسان من التصدق»ولم تسرف

علیه السالم قاسم «إن الحسن بن علي:فقال:)إلى أن قال(»علیه السالم«قال سألت أبا عبد اهللا :الحديث

.٥٧٣»ربه ثالث مرات حتى نعًال ونعًال وثوبًا وثوبًا ودينارًا ودينارًا

قرأت في كتاب أبي الحسن علیه السالم إلى أبي جعفر يا أبا جعفر «:وفي حديث آخر عن إبن أبي نصر، قال

ال ينال منك أحد خیرًا، وأسألك بلغني أن المتوالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغیر وإّنما ذلك من بخل بھم لئ

بحقي علیك ال يكن مدخلك ومخرجك إال من الباب الكبیر فإذا ركبت فلیكن معك ذھُب وفضة ثم ال يسألك أحد 

شیئًا إال أعطیته ومن سألك من عمومتك أن تبره فالتعطه أقل من خمسین دينارًا والكثیر إلیك ومن سألك من 

رين دينارًا والكثیر إلیك إني إنما أريد بذلك أني رفعك اهللا فأنفق وال تخشى عماتك فال تعطھا أقل من خمسٍة وعش

.٥٧٤»من ذي العرش إقتارًا

سأل رجل أبا عبد اهللا علیه السالم عن «:وال تتھافت ھذه الروايات المذكورة من األحاديث التالیة التي تقول

كان فالن بن فالن األنصاري :فقال}ب المسرفینوآتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا إنه ال يح{قول اهللا عز وجل 

.٥٧٥»سماه وكان له حرث فكان إذا حل يتصدق به فیبقى ھو وعیاله بغیر شيء فجعل اهللا عز وجل ذلك سرفًا

فیكون من الثالثة الذين يرد دعاؤھم قلت من ھم قلت «) :على أن يقول(»علیه السالم«وعن أبي عبد اهللا 

كان له مال فأنفقه في وجھه ثم قال يا رب أرزقني فیقال له ألم أجعل لك سبیًال إلى  أحدھم رجل:من ھم؟ قال

.»طلب الرزق

أفضل الصدقة صدقة :»صلى اهللا علیه وآله وسلم«قال رسول اهللا :قال»علیه السالم«وعن أبي عبد اهللا 

مرحلة التضییق على األھل  ووجه عدم التھافت ھو أن اإلكثار في التصدق قد ال يبلغ.٥٧٦تكون عن فضل الكف

.٨، ص٤فروع الكافي، المجلد  ٥٦٨
.١١من أبواب الصدقة، ح ١٣، الباب ٦وسائل الشیعة، المجلد  ٥٦٩
.١٠، ص ٤ع الكافي، المجلد فرو ٥٧٠
.١٠، ص ٤فروع الكافي، المجلد  ٥٧١
.٢٨٦ص  ٤من أبواب الصدقة، ح  ٢٠، الباب ٦وسائل الشیعة، المجلد  ٥٧٢
.١الحديث  ٣٣٦من أبواب الصدقة، ص ٥٢الباب  ٦وسائل الشیعة، ج ٥٧٣
.١الحديث  ٣٢٤من أبواب الصدقة، ص ٤٣الباب  ٦وسائل الشیعة، ج ٥٧٤
.٤، ١، ٣الحديث  ٣٢٢من أبواب الصدقة، ص ٤٣الباب  ٦یعة، جوسائل الش ٥٧٥



٢١٣

إذ ربما أشخاص يتصدقون بنصف أموالھم أو أكثر مع المحافظة على كفاف أھلھم، وعدم دفعھم نحو .والعیال

.الضیق والعسر

في فضیلة صالة اللیل :فصل

الة اللیل وعلیك بصالة اللیل وعلیك بص«أبدى ھذا الحديث الشريف، إھتمامًا بالغًا تجاه صالة اللیل وصالة الظھر 

أما بالنسبة على صالة اللیل »وعلیك بصالة اللیل، وعلیك بصالة الزوال وعلیك بصالة الزوال وعلیك بصالة الزوال

وھنا نكتفي في ذكر الروايات الشريفة المأثورة .٥٧٧فقد تولینا الحديث عنھا لدى شرحنا لبعض األحاديث المتقدمة

.في فضیلة صالة اللیل

َشَرُف المؤمن «:قال»علیه السالم«الكافي بسنده إلى أبي عبد اهللا اإلمام الصادق  في الوسائل عن كتاب

.٥٧٨»صالته بالیل، وعز المؤمن كفه عن أعراض الناس

عظني فقال يا محمد :لجبرائیل«صلى اهللا علیه وآله »قال النبي«:قال»علیه السالم«وعن أبي عبد اهللا 

فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مالقیه وأعلم أن شرف المؤمن عش ما شئت فإنك میت، وأحبب ما شئت 

المال والبنون زينة الحیاة الدنیا، وثمان «:وعن جعفر بن محّمد قال.٥٧٩»صالته باللیل وعزه كفه عن أعراض الناس

.٥٨٠»ركعات من آخر اللیل، والوتر زينة اآلخرة وقد يجمعھا اهللا ألقواٍم

إذا قام العبد من لذيذ مضجعه «:صلى اهللا علیه وآله»قال رسول اهللا«:لوعن محمد بن محمد المفید قا

والنعاس في عنیه لیرضي ربه بصالة لیله باھى اهللا به المالئكة وقال أما ترون عبدي ھذا قد قام من لذيذ مضجعه 

.٥٨١»لصالٍة لم أفرضھا علیه إشھدوا أني قد غفرت له

.كثیرة فال مجال لعرضھا في ھذا المختصرواألحاديث المأثور في فضل صالة اللیل 

في بیان الصالة الوسطى

فھو نوافل )وعلیك بصالة الزوال(وأما المقصود من صالة الزوال المذكورة في وصّیته صلوات اهللا وسالمه علیه 

ینة، وإما وھذا اقدر من االھتمام إما ألجل أن في ھذه النوافل خصوصیة مع.صالة الظھر، كما صّرحت بھا األحاديث

.ألجل أنھا من توابع الصالة الوسطى، ومتّمماتھا ومن بواعث قبولھا

ويمكن أن يكون المقصود من صالة الزوال صالة الظھر نفسھا التي ُتدعي أيضًا بالصالة الوسطى، من جھة 

ا على الصلوات حافظو: (وقوعھا في وسط الصلوات الیومیة، وقد أمر الحق المتعالي المحافظة على إقامتھا قائًال

.٥٨٢)والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتین

أنه المشھور بین الفقھاء ـ رضوان اهللا علیھم ـ وثانیًا أه األظھر من الروايات حیث :ويؤيد ھذا االحتمال أوًال

ائیل وثالثًا أنھا الصالة األولى التي أنزلھا الحق سبحانه بواسطة جبر.تحظى بخصائص زائدة على الصلوات األخرى

.على آدم أبي البشر على نبینا وله وعلیه الصالة والسالم

ألجل )علیك بصالة الزوال: (والظاھر أن اھتمام رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم بھا حیث يوصي قائًال

ألمر ويستفاد ذلك من ا.المحافظة على شروطھا وحدودھا ونوافلھا وأوقاتھا، ولیس ألجل التأكید على صالة الظھر

وقد وردت أحاديث كثیرة مأثورة عن أھل بیت العصمة علیھم .بالمحافظة على الصلوات وخاصة صالة الظھر أيضًا

الّسالم، تأمرا بالمحفاظة على أوقات الصلوات، واإلتیان بھا في وقت فضیلتھا، بل قد يسبب تأخیر الصالة عن وقت 

ا استمر على مثل ھذا التھاون، وتكّرر على مدى األيام وخاصة إذ.الفضیلة من دون مبرر، التھاون في الصالة

.الالحقة

.٤الحديث  ٣٢٣من أبوب الصدقة،  ٤٢الباب  ٦وسیائل الشیعة، ج ٥٧٦
".في فضیلة صالة اللیل "، فصل ٢٣١، ص١٢الحديث  ٥٧٧
.٣، ٢األحاديث  ٢٦٨من أبواب بقیة الصالة المندوبة، ص ٣٩الباب  ٥وسائل الشیعة، ج ٥٧٨
.٣، ٢األحاديث  ٢٦٨من أبوب بقیة الصالة المندوبة، ص ٣٩الباب  ٥یعة، جوسائل الش ٥٧٩
.٣٥، ٣٤األحاديث  ٢٧٦من أبواب بقیة الصالة المندوبة، ص ٣٩الباب  ٥وسائل الشیعة، ج ٥٨٠
.٣٥، ٣٤األحاديث  ٢٧٦من أبواب بقیة الصالة المندوبة، ص ٣٩الباب  ٥وسائل الشیعة، ج ٥٨١
.٢٣٨:سورة البقرة، آية ٥٨٢



٢١٤

وعلى العكس ما إذا لم .ومن الواضح جداص أن من يعتني بشيء، أنجزه في أسرع وقت وفي أفضل صورة

يحفل به ورآه أمرًا ھّینًا، لتھاون فیه وتماھل، ونعوذ باهللا من أن ينتھي أمر اإلنسان إلى االستخفاف بالصالة، 

.لتھاون بھاوا

ٌل عن أبي جعفر علیه الّسالم قال َبْیَنا َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِه َوآِلِه َوَسلم َجاِلٌس ِفي اْلَمْسِجد إْذ َدَخَل َرُج

ْن َماَت ھَذا َوھَكَذا َصَالُتُه َلَیُموُتنَّ َفَقاَم ُيَصلِّي َفَلْم ُيِتمَّ ُرُكوَعُه َوَال ُسُجوَدُه َفَقاَل َعَلْیِه السََّالم َنُقٌر َكَنْقِر الُغَراِب َلِئ

ومن الطبیعي أن .بل قد يفضي األمر باإلنسان من جراء االستخفاف بالصالة، إلى تركھا ٥٨٣َعَلى َغْیِر ِديِني 

.اإلنسان إذ لم يبد اھتمامًا بشيء، لسقط من عینه والنتھي إلى النسیان

ي سّیما في األمور المھّمة منھا، وذلك الستعظام النفس لھا، وتعّلقھا إننا قّلما يعترينا النسیان تجاه أمر دنیو

فإذا قال لك شخص صادق في وعوده، إنني لدى .بھا، وتذّكرھا الدائم، ومن الطبیعي أن ال ُينسى مثل ھذا األمر

بل تحصي الساعات  الظھر من يوم كذا، أدفع لك مبلغًا يعّد كبیرًا ومھّمًا عندك، فإنك ال تنسى ذلك الیوم والموعد

والدقائق حتى يقترب الوقت لكي تستقبل الموعد بكل توجه وحضور قلب، كل ذلك نتیجة أن حّب النفس لذلك 

وھكذا يتم االھتمام من جانب اإلنسان في كل األمور .الشيء وإكبارھا له، قد شغلك به، فال تتھاون فیه أبدًا

تافھًا لدى اإلنسان، لتوجھت النفس لحظة واحدة ثم غفلت  الدنیوية حسب وضعه وشؤونه، وأما إذا كان الشيء

.عنه

ھل تعرف المّسوغ لفتورنا ھذا في األمور الدينیة؟ إنه ألجل عدم إيماننا بالغیب وأن مرتكزات عقائدنا :إذن

والشرائع اإللھیة عندنا واھیة، وإيماننا بالوعود اإللھیة واألنبیاء مھتزًا ومتزلزًال، وتكون النتیجة أن جمیع األمور الدينیة 

تافھة وموھونة، ويفضي ھذا الوھن شیئًا فشیئًا إلى الغفلة فإما أن ھذه الغفلة تھیمن علینا، وتخرجنا كلیًا من 

ھذا الدين الشكلي الصور ي الذي نعتنقه، أو تبعث على الغفلة لدى أھوال نزع الروح وشدائد اللحظات األخیرة من 

.حیاة اإلنسان

ر المھمة التي تتّوفر في ھذه الصلوات الخمسة التي تعتبر عمود الدين، والقاعدة الصلبة لإليمان إن من األمو

والتي ال يرقى إلى مستواھا شيء في األھمیة بعد اإليمان، وبعد التوجھات النورية الباطنیة، والصور الغیبیة 

ت من األدب الخاص الروحاني اإللھي، الملكوتیة، حیث ال يعلم أحد عظمتھا إال الحق سبحانه والخواص في حاال

ويبعث .الذي يدفع باإلنسان إلى توثیق األواصر بینه من جھة والحق المتعالي والعوالم الغیبیة من جھة أخرى

على ملكه الخضوع هللا سبحانه في الفؤاد، ويقوي الشجرة الطیبة التي ھي التوحید والتفريد، ويجّذرھا في 

كما أنه يفلح في االختبار العظیم الذي يحصل له من قبل الحق المتعالي لدى .عھاالنفس على نحو ال يمكن اقتال

سكرات الموت وأھوال المّطلع ومشاھدة شيء من عالم الغیب، ويوجب استقرار دينه وثباته، من دون أن يكون 

.مستودعًا وقابًال للزوال حتى يصاب بالنسیان، لدى أقل ضغط

إّياك َواللَُّه ُمعیُنَك ِفي أولیَك َوُأْخَراَك إن تتھاون في أمورك الدينیة وخاصة الصلوات  إّياك ُثمَّ:فیا أيھا العزيز

ويعلم اهللا بأن األنبیاء واألولیاء وأئمة الھدى علیھم الّسالم قد دفعوا .الخمسة، وتبدي الفتور واإلھمال تجاھھا

الحنان منھم على العباد، إذ أنھم ال ينتفعون من بالناس نحو الصلوات وحّذروھم من التخّلف عنھا، نتیجة العطف و

.إيماننا وال تجديھم أعمالنا شیئًا

في فضل تالوة القرآن :فصل

)َوَعَلْیَك ِبَتَالَوِة الُقْرآِن َعَلى ُكلِّ َحال(إن من وصايا الرسول األكرم صّلى اهللا علیه وآله وسلم األمر بتالوة القرآن 

.فضیلة تالوة القرآن وحملة َوَتَعلُِّمِه والتمّسك به ومالزمَته والتدبَّر في معانیه وأسراره وإن عقلنا القاصر ال يستوعب

ونحن نقتصر .وما نقل عن أھل بیت العصمة علیھم الّسالم في ذلك أكثر من طاقة ھذا الكتاب على استیعابه

:على ذكر بعضھا

.٢١ص  ٢من أبواب أعداد الفرائض وأوقاتھا، ح ٨، الباب ٣وسائل الشیعة، المجلد  ٥٨٣



٢١٥

ُقْرآُن َعْھُد اللَِّه ِإَلى َخْلِقِه َفَقْد َيْنَبِغي ِلْلَمْرِء الُمْسِلِم َأْن ال«:بإسناده عن أبي عبداهللا علیه الّسالم قاَل:الكافي

.٥٨٤»َيْنُظَر ِفي َعْھِدِه َوَأْن َيْقَرَأ ِمْنُه ِفي ُكلِّ َيْوٍم َخْمِسیَن آَيًة

ْرآِن َخَزاِئُن َفُكلََّما ُفِتَحْت آياُت الُق:َسِمْعُت َعَليَّ بَن الحسیِن علیھما الّسالم َيقوُل:وبإسناده عن الزُّھريِّ قاَل

.٥٨٥)َخِزيَنٌة َيْنَبِغي َلَك َأْن َتْنُظَر ِفیَھا

والمستفاد من ھذين الحديثین أنه حرّي بقّراء القرآن التدّبر في آياته والتفّكر في معانیه، وأن التمّعن والتأمل 

من القرآن العظیم، ال يكون من التفسیر بالرأي في اآليات الكريمة اإللھیة، واستیعاب المعارف والِحَكم والتوحید 

المنھي عنه الذي يلتجأ إلیه أصحاب الرأي واألھواء الفاسدة، الذين ال يتمسكون برأي أھل بیت الوحي، 

ويكفینا .المخاطبین بالكالم اإللھي، كما ثبت ذلك في محّله، وال داعي للولوج في ھذا الموضوع واإلسھاب فیه

.٥٨٦) َيَتَدبَُّروَن الُقْرآَن َأْم َعَلى ُقلوٍب َأْقَفالھاأَفَال: (قوله تعالى

فقد نقل عن اإلمام أمیر المؤمنین علیه .ووردت أحاديث كثیرة تأمرنا بالرجوع إلى القرآن والتعّمق في آياته

.٥٨٧)َأَال َال َخْیَر ِفي ِقَراَءٍة َلْیَس ِفیَھا َتَدبٌُّر: (الّسالم أنه قال

َمْن َقَرَأ َعْشَر آياٍت ِفي «:قاَل رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم:جعفر علیه الّسالم قال وبإسناده عن أبي

َرَأ ُكِتَب ِمَن الَقاِنِتیَن، َوَمْن َق َلْیَلٍة َلْم ُيْكَتْب ِمَن الَغاِفِلیَن، َوَمْن َقَرَأ َخْمِسیَن آَيًة ُكِتَب ِمَن الّذاِكِريَن، َوَمْن َقَرَأ ِماَئَة آَيٍة

ِة آَيٍة ُكِتَب ِمَن ِمائتي آَيٍة ُكِتَب ِمَن الَخاِشِعیَن، َوَمْن َقَرَأ َثَالْثِماَئِة آَيٍة ُكِتَب ِمَن الَفاِئِزيَن، َوَمْن َقَرَأ َخْمَسِماَئ

َ َذٍھب، َوالِمْثَقاُل َأْرَبَعٌة  الُمْجَتِھِديَن، َوَمْن َقَرَأ َأْلَف آَيٍة ُكِتَب َلُه ِقْنَطاٌر ِمْن ِبرِّ، الِقْنَطاُر َخْمَسَة َعَشَر َأْلَف ِمْثَقاٍل ِمْن

.٥٨٨»َوِعْشُروَن ِقیراطًا أْصَغُرَھا ِمْثُل َجَبِل ُأُحٍد َوَأْكَبُرَھا َما َبْیَن السََّماِء َواَألْرِض

ضھا عن وقد أعر.وجاء في األحاديث الكثیرة أن قراءة القرآن تتمّثل في صورة بھّیة جمیلة تشفع ألھله وقّرائه

.ذكرھا

ِمِه وفي الحديث عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قاَل َمْن َقَرَأ الُقْرآَن َوُھَو َشابٌّ ُمْؤِمٌن اْخَتَلَط الُقْرآُن ِبَلْحِمِه َوَد

لِقَیاَمِة َيُقوُل َيا َربِّ ِإنَّ ُكلَّ َعاِمل َقْد َأَصاَب َوَجَعَلُه اُهللا َعزَّ َوَجلَّ َمَع السََّفَرَة الِكَراِم الَبَرَرِة َوَكاَن الُقْرآُن َحِجیزًا َعْنُه َيْوَم ا

 ُحلَِّل الَجنَِّة َوُيوَضُع َعَلى َرْأِسِه َأْجُر َعَمِلِه َغْیَر َعاِمِلي َفَبلَّغ ِبِه َأكَرَم َعَطاَياَك َقاَل َفَیْكُسوُه اُهللا الَعِزيُز الَجبَُّار ُحلََّتْیِن ِمْن

َفُیْعِطي  ُيَقاُل َلُه َھْل َأْرَضْیَناَك ِفیِه؟ َفَیُقوُل الُقْرآُن َيا َربِّ َقْد ُكْنُت َأْرَغُب َلُه ِفیَما ُھَو َأْفَضُل ِمْن ھَذاَتاُج الَكَراَمِة، ُثمَّ 

اُل َلُه َھْل َبَلَغَنا ِبِه َوَأْرَضْیَناَك َفَیُقوُل اَألْمَن ِبَیِمیِنِه َوالُخْلَد ِبَیَساِرِه ُثمَّ َيْدُخُل الَجنَّة َفُیَقاُل َلُه ِإْقَرْأ َواْصَعْد َدَرَجًة ُثمَّ ُيَق

َوَمْن َقَرَأُه َكِثیرًا َوَتَعاَھَدُه ِبَمَشقًَّة ِمْن ِشدَِّة ِحْفِظه (وفي نفس الحديث عن اإلمام الصادق علیه الّسالم .٥٨٩َنَعْم

.٥٩٠)َأْعَطاُه اُهللا َعزَّ َوَجلَّ َأْجَر ھَذا َمرََّتْیِن

لحديث الشريف أن المطلوب من تالوة القرآن الكريم ھو تأثیره في أعماق قلب اإلنسان، وتبین من ھذا ا

وصیرورة باطنه صورة كالم اهللا المجید، وتحويل ما ھو ملكة القلب من القرآن الكريم إلى التحقق والفعلیة وذلك 

حیث يكون كناية )اْخَتَلَط الُقْرآُن ِبَلْحِمِه َوَدِمِهَمْن َقَرَأ الُقْرآَن َوُھَو َشاٌب ُمْؤِمٌن (حسب ما ورد في الحديث المذكور 

عن استقرار صورة القرآن في فؤاده، بدرجة يتحول باطن اإلنسان حسب استعداده وأھلیته، إلى كالم اهللا المجید 

.والقرآن الكريم

جامع والفرقان القاطع، وفي َحَمَلِة القرآن من تحّول تمام باطنه إلى حقیقة الكالم الجامع اإللھي، والقرآن ال

وذلك مثل اإلمام علي بن أبي طالب والمعصومین من أوالده الطاھرين علیھم الّسالم، حیث يكون وجودھم آيات 

بل إن ھذا ھو المطلوب من جمیع العبادات كما أنه من األسرار .طیبات وآيات اهللا العظمى، والقرآن التاّم والتمام

.٢، ١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب فضل القرآن، باب في قراءته ح ٥٨٤
.٢، ١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب فضل القرآن، باب في قراءته ح ٥٨٥
.٢٤:ةسورة محمد صلى اهللا علیه وآله وسلم، آي ٥٨٦
.٢١١ص  ٩٢بحار األنوار ـ المجلد  ٥٨٧
.٥أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب فضل القرآن، باب ثواب قراءة القرآن، ح  ٥٨٨
.٦٠٣ص ٤أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب فضل القرآن، باب فضل حامل القرآن، ح ٥٨٩
.٦٠٣ص ٤القرآن، ح أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب فضل القرآن، باب فضل حامل ٥٩٠



٢١٦

الة من أجل تحقیق ھذه الحقائق العبادية، وتحويل ذات اإلنسان وقلبه إلى صورة الھامة للعبادات، وأن تكرار الص

.العبادة

.٥٩١)َأنَّ َعلِّیًا َعَلْیِه السََّالِم َصَالُة الُمْؤِمِنَین َوِصَیاُمھم(وفي الحديث 

في بیان أن العبادة تؤثر في الشباب 

صورة أفضل فترة الشباب، ألن قلب الفتى لطیف وبسیط ويتم بالقرآن الكريم التأثر القلبي والتحّول الباطني ب

فیكون شديد االنفعال والتأثر وسريع .وأن وارداته قلیلة، وتضارب األفكار وتھافتھا فیه قلیل.وذو نقاء وصفاء أكثر

.التقّبل

تھم مع إذن يجب على الشباب حتى إذا كانت قلوبھم مطمئنة باإليمان، أن ينتبھوا إلى كیفیة تفاعلھم وِعشر

بل أن الصداقة واالختالط مع العصاة وذوي الخلق الفاسد والسلوك .اآلخرين، ويتوّرعوا عن االختالط مع السیئین

المنحرف مسيء لجمیع الناس من أي طبقة كانوا، ويجب أن ال يكون أحد مطمئنًا بنفسه ومغرورًا بإيمانه أو أخالقه 

.باالبتعاد عن معاشرة أھل المعصیة كما ورد في األحاديث الشريفة األمر.وأعماله

في آداب تالوة القرآن 

وملخص القول أن المبتغى من خالل تالوة القرآن ھو ارتسام صورة القرآن في القلب، وتأثیر األوامر والنواھي 

آلداب ما ولیس الھدف من ا.وال يتحقق ھذا إال في ظل مراعاة آداب القراءة.فیه، وتثبیت األحكام والتعالیم اإللھیة

ھو المعروف لدى بعض الُقّراء من االھتمام البالغ بمخارج األلفاظ، وأداء الحروف، ھذا االھتمام الباعث مضافًا إلى 

الغفلة عن المعاني والتدبر فیھا، إبطال التجويد بعض األحیان، فإن كثیرًا من الكلمات القرآنیة نتیجة مثل ھذا 

إن .لة، وتتحول إلى صورة أخرى، ذات صورة ومادة تختلف عما أرادھا اهللا تعالىالتجويد، تفقد صورتھا الخّالبة األصی

ھذا ُيعتبر من مكائد الشیطان حیث يلتھي اإلنسان المؤمن إلى آخر عمره بألفاظ القرآن، وينسى نھائیًا استیعاب 

اضل الحسن، بل ينكشف لديه سرِّ نزول القرآن، وحقیقة األوامر والنواھي، والدعوة إلى المعارف الحقة، والخلق الف

بعد مضي خمسین عامًا أنه من جّراء تغلیظ بعض الحروف، والتشديد فیھا، قد أخرج صورة بعض الكلمات كلیًا عن 

.حالتھا الطبیعیة وأصبحت ذات صورة غريبة

عّد من بل الھدف المنشود من وراء آداب قراءة القرآن، تلك اآلداب التي وردت في الشريعة المقدسة والتي ي

.أفضلھا وأعظمھا التفكر والتدبر في آيات القرآن كما تقدمت اإلشارة إلى ذلك

إنَّ ھذَا الُقْرآَن ِفیِه َمَناُر الُھدى َوَمَصاِبیُح «:في الكافي الشريف بسنده إلى اإلمام الصادق علیه الّسالم قال

َرُه، َفِإنَّ التََّفكُّر َحیاُة َقْلِب الَبِصیِر َكَما َيْمشى الُمْسَتِنیُر ِفي الظُُّلَماِت الدُّجى، َفْلَیُجْل َجاٍل َبَصَرُه َوَيْفَتْح ِللضَِّیاِء َنَظ

.٥٩٢»ِبالنُّوِر

َوِإَذا َمرُّوا ِبآَيٍة ِفیَھا :وفي المجالس بإسناده عن أمیر المؤمنین علیه الّسالم في كالٍم طويٍل في َوْصِف المتَِّقیَن

نََّم ا َمَساِمَع ُقُلوِبِھْم َوَأْبَصاِرِھْم َفاَقَشَعرَّْت ِمْنَھا ُجُلوُدُھْم َوَوِجَلْت ُقُلوُبُھْم َفَظنُّوا َأنَّ َصِھیَل َجَھَتْخويٌف َأْصَغْوا ِإَلْیَھ

َعْت َأْنُفُسُھْم ِإَلْیَھا َشْوقًا َوَزِفیَرَھا َوَشِھیَقَھا ِفي أصوِل آَذاِنِھْم، َوِإَذا َمرُّوا ِبآَيٍة ِفیَھا َتْشويٌق َرَكُنوا ِإَلْیَھا َطَمعًا َوَتَطلَّ

ومن الواضح أن من يتمّعن ويتدبر في معاني القرآن الكريم، يتأثر قلبه، ويبلغ مقام .٥٩٣َوَظنُّوا َأنََّھا ُنْصَب َأْعُیِنِھْم

قوة وإن حظي بتوفیق وسداد من اهللا، َلتجاوز ھذا المقام أيضًا وَلتحّول كل عضو وجارحة و.المتقین شیئًا فشیئًا

منه إلى آية من اآليات اإللھیة، ولعّل َجَذَواَت خطاب اهللا وجذباته، ترفعه وتبلغ به إلى مستوى إدراك حقیقة اْقَرْأ 

في ھذا العالم وانتھى إلى مرحلة سماع الكالم من المتكلم من دون واسطة، وتحّول إلى موجود ال  ٥٩٤واْصَعْد 

.يسع اإلنسان فھمه واستیعابه

قراءة اإلخالص في ال

ْنُتُم الصََّالُة ٣٠٣ص  ١٤، ح ٢٤يضاھي ھذا الحديث ما ورد في البحار، المجلد  ٥٩١ ، عن داوود بن كثیر قال ُقْلُت أبي َعْبِداِهللا َعَلْیِه السَّالم، َأ
ْنُتُم اْلَحجُّ؟ َفَقاَل َيا َداُوُو ِهللا َعزَّ َوَجلَّ َوَأْنُتُم الزََّكاُة َوَأ ....ُد َنْحُن الصََّالَة ِفي ِكَتاِب اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َوَنْحُن الّزَكاَة َوَنْحُن الصَِّیاَم َوِفي ِكَتاِب ا

.٥، كتاب فضل القرآن، ح ٢أصول الكافي، المجلد  ٥٩٢
.٦من أبواب قراءة القرآن، ح ٣، الباب ٤وسائل الشیعة، المجلد  ٥٩٣
.٤اب فضل حامل القرآن، حأصول الكافي المجلد الثاني كتاب فضل القرآن، ب ٥٩٤



٢١٧

ومن اآلداب الالزمة في قراءة القرآن، والتي لھا دور أساسي في التأثیر في القلب والتي ال يكون من دونھا 

وھو اإلخالص، فإنه ركن أصیل .ألي عمل أھمیة وشأن، بل يعتبر ضائعًا وباطًال وباعثًا على السخط اإللھي

.األخرويةلالنطالق إلى المقامات اُألخروية، ورأس مال في التجارة 

منھا ما حدثنا الشیخ الكلیني :وقد ورد في ھذا الباب أيضًا أخبار كثیرة من أھل بیت العصمة علیھم الّسالم

:رضوان اهللا تعالى علیه

َدرَّّ ِبِه الُمُلوَك َرُجٌل َقَرَأ القرآَن َفاتََّخَذُه ِبَضاَعًة َواْسَت:ُقّراُء الُقْرآِن َثَالَثٌة«:بإسناده عن أبي جعفر علیه الّسالم قاَل

 ِمْن َوَرُجٌل َقَرَأ الُقْرآُن َفَحِفَظ ُحُروَفُه َوَضیََّع ُحُدوَدُه َوَأَقاَمُه ِإَقاَمُة الَقَدِح، َفَال َكثَّر اللَُّه ھُؤَالِء.َواْسَتَطال ِبِه َعَلى النَّاِس

آِن َعَلى َداِء َقْلِبِه َفَأْسَھَر ِبِه َلْیَلهُُ َوَأْظَمَأ ِبِه َنَھاَرُه َوَقاَم ِبِه ِفي َمَساِجِدِه َوَرُجلٌٌ َقَرَأ الُقْرآَن َفَوَضَع َدَواَء الُقْر.َحَمَلِة الُقْرآِن

َك ُيْنِزُل اللَُّه الَغْیَث َن اَألْعَداِء، َوِبُألِئَوَتَجاَفى ِبِه َعْن ِفَراِشِه، َفِبُأْولِئَك َيْدَفُع اللَُّه الَعِزيُز الَجّباُر الَبَالَء، َوِبُأولِئَك ُيِديُل اللَُّه ِم

.٥٩٥»ِمَن السََّماِء، َفَواللَِّه َلھُؤَالِء ِفي ُقّراء الُقْرآِن َأَعزُّ ِمَن الِكْبِريِت اَألْحَمِر

َمْن َقَرَأ «:وعن عقاب األعمال بإسناده عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم، عن أبیه، عن آبائه علیھم الّسالم قاَل

.٥٩٦»ِبِه النَّاَس َجاِء َيْوَم الِقَیاَمِة َوَوْجُھُه َعْظٌم َال َلْحَم ِفیِهالُقْرآَن َيْأُكُل 

َمْن َتَعلََّم الُقْرآَن َفَلْم َيْعَمْل ِبِه َوآَثَر َعَلْیِه :وبإسناده عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم في حديث قاَل

.َوَكاَن ِفي الدََّرَجِة َمَع الَیھوِد َوالنََّصاَرى الَِّذيَن َيْنِبُذوَن ِكَتاَب اللَِّه َوَراَء ُظُھوِرِھْم ُحبَّ الدُّْنَیا َوِزيَنَتَھا اْسَتْوَجَب َسَخَط اللَِّه

َوَزجَّ الُقْرآُن ِفي  َس َعَلْیِه َلْحٌمَوَمْن َقَرَأ الُقْرآَن ُيِريُد ِبِه ُسْمَعًه َوالِتَماَس الدُّْنَیا َلِقَي اللََّه َيْوَم الِقَیاَمِة َوَوْجُھُه َعْظٌم َلْی

َوَمْن َقَرَأ الُقْرآَن َوَلْم َيْعَمْل ِبِه َحَشَرُه اللَُّه َيْوَم الِقَیاَمِة َأْعمى .َقَفاُه َحتَّى ُيْدِخَلُه النَّاَر َوَيْھَوى ِفیَھا َمَع َمْن َھَوى

َفُیْؤَمُر ِبِه «َكذِلَك َأَتْتَك آَياُتَنا َفَنِسیَتَھا َوَكذِلَك الَیْوَم ُتْنَسى  :َيا َربِّ ِلَم َحَشْرَتِني َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصیرًا، َقاَل:َفَیُقوُل

اُء ِطى الَمَالِئَكُة َواَألْنبِیَوَمْن َقَرَأ الُقْرآَن اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه َوَتَفقُّھًا ِفي الدِّيِن َكاَن َلُه ِمَن الثََّواِب ِمْثُل َجِمیِع َما ُأْع.ِإَلى النَّاِر

َب ِبِه الدُّْنَیا َبدََّد اللَُّه َوَمْن َتَعلََّم الُقْرآَن ُيِريُد ِبِه ِرياًء َوُسْمَعًة ِلُیَماِرَي ِبِه السَُّفَھاَء َوُيَباِھَي ِبِه الُعَلَماَء َوَيْطُل.والُمْرَسُلوَن

ُه، َوَلْیَس َنْوٌع ِمْن َأْنَواِع الَعَذاِب إّال َسُیَعذَُّب ِبِه ِمْن ِشدَِّة َغَضِب ِعَظاَمُه َيْوَم الِقَیاَمِة َوَلْم َيُكْن ِفي النَّاِر َأَشدُّ َعَذابًا ِمْن

ي الَجنَِّة َوَمْن َتَعلََّم الُقْرآَن َوَتَواَضَع ِفي الِعْلِم َوَعلََّم ِعَباَد اللَِّه َوُھَو ُيِريُد َما ِعْنَد اللَِّه َلْم َيُكْن ِف.اللَِّه َعَلْیِه َوَسَخِطِه

ِفیَسٌة ِإالَّ َوَكاَن َلُه ِفیَھا َأْوَفُر ْعَظُم َثوابًا ِمْنُه َوَال َأْعَظُم َمْنِزَلًة ِمْنُه َوَلْم َيُكْن ِفي الَجنَِّة َمْنِزٌل َوَال َدَرَجٌة َرِفیَعٌة َوَال َنَأ

.٥٩٧»النَِّصیِب َوَأْشَرُف الَمَناِزِل

في معنى الترتیل 

ذي يبعث على التأثیر في النفس، ويجدر بالقارئ أن يراعیه، ھو الترتیل في ومن آداب قراءة القرآن الكريم ال

التالوة، وھو كما في الحديث عبارة عن الحد الوسط بین السرعة والعجلة من جھة، والتأني والفتور المفرطین 

.الموجبین لتفّرق الكلمات وانتشارھا من جھة أخرى

َسَأْلُت َأَبا َعْبِد اللَِّه علیه الّسالم َعْن َقْوِل اللَِّه :ن سلیمان قاَلعن محمَّد بن يعقوب بإسناده عن عبد اهللا ب

َوَال َتُھدَُّه َھدَّ الشِّْعِر َوَال )َتْبیینًا ـ خ ل(َتَبیَّْنُه ِتْبیانًا :قال أمیُر الُمْؤِمِنیَن علیه الّسالم:قال)َوَرتَّل الُقْرآَن َتْرِتیًال: (َتعالى

َحِدُكْم آِخَر السُّوَرِة  َتْنُثْرُه َنْثَر أي ال يكن ھدفكم ختم القرآن (٥٩٨الرَّْمِل َولِكْن َأْفِرُغوا ُقُلوَبُكُم الَقاِسَیَة َوَال َيُكْن َھمُّ َأ

).في أيام معدودة أو اإلسراع في قراءة السورة والبلوغ إلى آخرھا

ي أمراضه القلبیة من خالل قراءته للكالم فاإلنسان الذي يريد أن يتلو كالم اهللا، ويداوي قلبه القاسي، ويشف

الجامع اإللھي، ولكي يطوي مع نور ھداية المصباح الغیبي المنیر، وھذا النور على النور السماوي، طريق الوصول 

إلى المقامات األخروية والمد ارج الكمالیة، ال بد له من توفیر األسباب الظاھرية والباطنیة واآلداب الصورية 

أما أمثالنا عندما نقرأ القرآن بعض األحیان، فمضافًا إلى أننا نغفل نھائیًا عن معاني اآليات الكريمة، .والمعنوية

.٦٢٧، ص١، كتاب فضل القرآن باب النادر، ح٦٠٤، ص٢أصول الكافین المجلد ٥٩٥
.٨٣٧، ص ٤وسائل الشیعة، المجلد  ٥٩٦
.٧٢٧ص  ١١و ٧ح  -من أبواب تكبیرة اإلحرام  ٩، الباب ٤وسائل الشیعة، المجلد  ٥٩٧
.٦١٤أصول الكافي، المجلد الثاني، ص  ٥٩٨



٢١٨

وأھدافھا السامیة وأوامرھا ونواھیھا ووعظھا وزجرھا، وكأّن آيات الجّنة ونعیمھا، وآيات جھنم والعذاب األلیم، ال 

نا عند قراءة الكتب القصصیة أكثر من توجھنا حین تالوتنا لآليات تعنینا، بل ـ نعوذ باهللا ـ يكون انتباھنا وتوّجه قلوب

.المجیدة، مضافًا إلى ذلك فإننا في غفلة حتى عن اآلداب الظاھرية لقراءة القرآن الكريم

َوَعْن َأبي اْلَحسَن َعَلیه السَّالم قاَل (وقد ورد في األحاديث الشريفة، األمر بقراءة القرآن بصوت حزين وجمیل 

ْسِن َصْوِته، رُت الصَّوَت ِعْنُدُه َفقاَل ِإنَّ َعلي بُن الُحسین َعَلیھما السَّالم كاَن َيْقرُأ َفُرّبما َمرَّ ِبه الماّر َفَصِعَق ِمْن ُحَذَك

لناس صوتنا الحسن ونحن عندما نريد أن ُنري ل٥٩٩)وَأنَّ اِإلماَم َلْو َأْظَھَر ِمْن ذِلَك َشیئًا َلما ِإْحَتَمَلُه النَّاُس ِمْن ُحْسِنِة

.وأنغامه الجمیلة، نلتجأ إلى قراءة القرآن أو اآلذان، من دون أن نستھدف تالوة القرآن والعمل بھذا االستحباب

وعلى كل حال إن مكائد الشیطان وأضالیل النفس األمارة كثیرة، وغالبًا يلتبس الحق بالباطل، والحسن بالقبیح، 

.ذ به من ھذه األَشْراَك واألفخاخفیجب أن نلوذ إلى اهللا سبحانه ونعو

في بیان رفع الیدين في الصالة وتقلیبھما :فصل

ظاھر في رفع الیدين )َوَعَلْیَك ِبَرْفِع َيَدْيَك ِفي َصالِتَك َوَتْقِلیبھما(إن ما ورد في ھذا الحديث الشريف من قوله 

أن يكون جعل باطن الكفین نحو القبلة، فإن من  وأن المقصود من تقلیب الیدين يحتمل.لدى التكبیرات أثناء الصالة

المستحبات ھو رفع الیدين لدى التكبیر، ويحتمل أن يكون المقصود منه رفع الیدين لدى القنوت، فیجعل باطن 

الكفین نحو السماء، كما أفتى باستحباب ذلك الفقھاء رضوان اهللا تعالى علیھم، وناقشوا في دلیل ذلك، رغم أنه 

دلیل آخر بعد السیرة القطعیة المتشرعة على القنوت المتعارف من رفع الیدين نحو السماء وعدم ال حاجة إلى 

وعلى .فھمھم منه إّال ھذه الطريقة الشائعة لدى المصلین في القنوت، وعدم اكتفائھم برفع الیدين بصورة مطلقة

.أي حال فإن األظھر من ھذه الرواية الشريفة، ھو االحتمال األول

وذھب بعض .أن المشھور بین الفقھاء رضوان اهللا علیھم استحباب رفع الیدين عند التكبیر في الصالة واعلم

بأن ٦٠٠)َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر(إلى الوجوب مستندًا إلى بعض األوامر واألخبار التي وردت في تفسیر اآلية الشريفة 

.٦٠١المقصود من النحر ھو رفع الیدين عند التكبیر

ناك شواھد كثیرة في األحاديث تدل على استحباب رفع الیدين دون وجوبه، مثل التعلیل الوارد في ولكن ھ

مضافًا إلى أن صحیحة علي بن  ٦٠٢األخبار، وخاّصة حديث فضل بن شاذان المروي عن اإلمام الرضا علیه الّسالم 

.٦٠٣جعفر، صريحة في عدم وجوب رفع الیدين

خبار الواردة في تفسیر فصلِّ لربك وانحر ـ مع قطع النظر عن القرائن الصارفة، ولذا فإّن ھذه األخبار ـ بعض األ

ومقتضى الجمع بین الروايات الصريحة في االستحباب، ھو .ظاھرة في وجوب رفع الیدين لدى التكبیر في الصالة

.حمل الروايات على االستحباب تحكیمًا للنص على الظاھر

ويحتمل أن .فر داّلة على وجوب رفع الید على خصوص اإلمام دون المأمومويحتمل أن تكون رواية علي بن جع

وال منافاة في وجوب .تكون بصدد بیان حال اإلمام والمأموم في صالة الجماعة وإيثار الصمت تجاه من يصلي فرادى

د المأمومین كما اإلمام والمأموم ومن يصلي فرادى، ولكن رفع يد اإلمام يجزي عن رفع ي:رفع الیدين على الجمیع

.أن قراءة اإلمام تجزيء عن قراءة المأمومین

وبناءًا على ھذا االحتمال وھو أظھر االحتماالت في الرواية، ال ترد مناقشة بعض المحققین المتأخرين، حتى 

.یرهيستلزم حمل المطلق على المقّید، فتكون النتیجة أن رفع الیدين لدى التكبیر واجٌب على اإلمام خاصة دون غ

.٤المجلد الثاني، باب ترتیل القرآن، ح  أصول الكافي، ٥٩٩
.٢:سورة الكوثر، آية ٦٠٠
َفُع َيَدْيِه َأوََّل ما ُيَكبُِّر ِفي االْفِتَتاِح]وانحر[قال الصالة]فصل لربك[عن أبي جعفر في قوله ٦٠١ وعن عمر بن يزيد قاَل َسِمْعُت َأبا َعْبِد .قاَل َيْر

).المترجم. (٣٧٤، ص ٢٠تفسیر المیزان، المجلد .ُھَو َرْفُع َيَدْيَك ِحَذاَء َوْجِھَك]َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر[وِلهاللَِّه َعَلیِه الّسالم َيُقوُل ِفي َق
ٌب ِمَن اِإلْب ٦٠٢ َتَبتَُّل َوالّتَضرُّع َفَأحََّب ِتھاِل واْلعن الفضیل بن شاذان عن الرضا علیه الّسالم قال ِإنَّما ُتْرَفُع الَیداِن ِباْلتْكِبیِر ألنَّ َرْفَع اْلَیدين َضْر

َضرِّعًا ُمْبَتھًال َوَألنَّ ِفي َرْفِع ا وسائل ((ْلَیَدْيِن ِإْحضاُر النَِّیِة َوِإْقباُل اْلَقْلِب َعلى ما قاَل الّلُه َعزَّ َوَجلَّ أن َيُكوَن اْلَعْبُد ِفي َوُقِت ِذْكِرِه َلُه ُمَتَبتًِّال ُمَت
وسائل الشیعة، المجلد )المترجم)) (٧ح ٧٢٦وص  ١١ج  ٧٢٧ص  -٤-اب التاسع من أبواب تكبیرة اإلحرام المجلد الب -كتاب الصالة  -الشیعة 

.١١من أبواب تكبیرة اإلحرام، ح  ٩، الباب ٤
َفَع َيَدُه في الصَّالِة َلْی:عن علي بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر علیه السالم قاَل ٦٠٣ ْن َيْر َس َعلى َغْیِرِه َأْن َيْرَفَع َيَدُه قاَل َعَلى اِإلماِم َأ

).المترجم)). (٧ح  ٧٢٦وص  ١١ج  ٧٢٧ص  -٤-الباب التاسع من أبواب تكبیرة اإلحرام المجلد  -كتاب الصالة  -وسائل الشیعة ((في الصَّالِة 
.٧من أبواب تكبیرة اإلحرام، ح  ٩ب ، با٤، وسائل الشیعة، المجلد ١١من أبواب تكبیرة اإلحرام، ح  ٩، الباب ٤وسائل الشیعة، المجلد



٢١٩

ولكن مع ذلك فإن عدم القول بالفصل بین اإلمام فیجب علیه رفع الیدين حین التكبیر، دون غیره، ومذھب المشھور 

من العلماء قديمًا وحديثًا، وجمیع القرائن الخارجیة والداخلیة، كل ذلك يدل على استحباب رفع الیدين، وال مجال 

.للبحث في ذلك

.حجم ھذا الكتاب وھذا القدر من البحث قد فاض عن

ورغم أن رفع الیدين حین التكبیر يكون مستحبًا، فال ينبغي ترك ھذا المستحب مھما أمكن، وخاصة أن ھناك 

.ويكون مقتضى االحتیاط ھو عدم ترك ھذا المستحب.من العلماء من يقول بوجوبه

في بیان سرِّ رفع الیدين 

لصالة، يعّد من زينة الصالة، كما أن صالة جبرائیل علیه وعلى أّي حال فإن رفع الیدين لدى التكبیر في ا

الّسالم، ومالئكة السماوات السبع، تكون على ھذا الغرار، كما ورد عن األصبغ بن نباته عن علي بن أبي طالب 

قاَل يا ِجْبراِئیُل ما ھِذِه )َك واْنَحْرَفَصلِّ لَرّب(علیه الّسالم قاَل َلمَّا َنَزَلْت َعَلى النَّبي َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوآِلِه َوَسلََّم 

صَّالِة َأْن َتْرَفَع َيَدْيَك ِإذا َكبَّْرَت النَُّحْیَرة الَِّتي َأَمَر ِبھا َربِّي؟ قاَل يا ُمَحمَُّد إنَّھا َلْیَسْت ِبُنَحْیَرَة، َولِكّنه َيأُمُرَك إذا َتَحرََّمت لْل

الرُّكوِع وِإذا َسَجْدَت َفِإنَّھا َصالُتنا َوَصالُة اْلَمالِئَكِة ِفي السَّماواِت السَّْبِع وَأنَّ ِلُكلِّ  وإذا َرَكْعَت وِإذا َرَفْعَت َرْأَسَك ِمْن

.٦٠٤شيٍء ِزيَنة وِإنَّ ِزيَنَة الصَّالِة َرْفَع اَألْيِدي ِعْنَد ُكلِّ َتْكِبیَرة

ِإنَّما ُتْرَفُع الَیداِن : (قال)ون األخبارعی(و)علل الشرائع(ونقل عن اإلمام الرضا علیه الّسالم كما في كتابي 

َأْن يُكوَن اْلَعْبُد ِفي َوْقِت ِذْكِره َلُه  ِبالتَّْكِبیِر َألنَّ َرْفَع اْلَیَديِن َضْرٌب ِمْن اِإلْبِتھاِل َواْلَتَبتَُّل َوالتََّضرُّع َفَأَحبَّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

وھذا الكالم يتطابق مع ما يقول بعض أھل .٦٠٥)َرْفِع اْلَیَدْيِن ِإْحضاُر النَِّیِة َوإْقباُل اْلَقْلِبُمَتَبتًِّال ُمَتَضرَِّعًا َوَألنَّ ِفي 

المعرفة في فلسفة رفع الیدين لدى التكبیر من إلقاء غیر اهللا وراء ظھره، واقتالع أشواك طريق الوصول إلى 

ن أدنى توجه إلى الغیر والغیرية الذي يعد في الحبیب، وجعل نفسه منقطعة عن الغیر وخالصة مخلصة له ـ من دو

وھذا السفر .مذھب العشاق والمحبین شركًا هللا سبحانه ـ ثم يبدأ معراجه الحقیقي الروحاني، والسفر إلى اهللا

كما أن مع التكبیرات السبعة .والمعراج ال يمكن أن يتحقق من دون رفض الغیر والغیرية وترك الذات واألنانیة

ففي كل تكبیرة من التكبیرات السبعة من صالة األولیاء .نخرق الحجب السبعة الملكیة والملكوتیة نھائیًااالفتتاحیة 

ثم ينكشف علیھم حجاب آخر، ويتجّلى لھم على .خرق لحجاب، ورفض لعوالم ذلك الحجاب وللقاطنین فیھا

 يلتھي بعالم ما وراء الحجاب وساكنیه، قلوبھم، تجلیًا تقییديًا، فبالتكبیر الالحق يجتث األشواك من الطريق، وال

اهللا أكبر من أن يتجلى تجلیًا تقییديًا، كما ھتف بذلك شیخ األولیاء والمخلصین، خلیل :وكأّن باطن قلوبھم يھتف

فالسالك إلى اهللا، والمسافر إلى ساحة .الرحمن في ذاك السفر العرفاني الشھودي، والتجلیات التقییدية

طريق الوصول إلى المعشوق، يخرق الحجب واحدًا بعد آخر، حتى ينتھي إلى التكبیر األخیر، الحبیب، والمجذوب ل

َوجَّْھُت َوْجِھي ِللَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواَألْرَض َحِنیًفا َوَما َأَنا : (فیخرق به الحجاب السابع، ويرفض الغیر والغیرية ويقول

ثم تنفتح علیه األبواب، وتنكشف له سبحات الجالل، .راھیم خلیل الرحمنكما قاله النبي إب.٦٠٦)ِمْن اْلُمْشِرِكیَن

.فیستعیذ من الشیطان الرجیم، ويبدأ ببسم اهللا الرحمن الرحیم

لقد أشار إلى ذلك محمَّد بن علّي بن الحسین ـ رضوان اهللا علیه ـ بإسناده عن أبي الحسن علیه الّسالم أنَّه 

ِھَي َأنَّ النَّبيَّ صّلى اهللا علیه وآله وسلم َلّما ُأْسِرَى ِبِه ِإَلى السََّماِء َقَطَع َسْبَع ُحُجٍب َفَكبََّر َروى ِلَذِلَك ِعلًَّة أْخرى و

.٦٠٧ِعْنَد ُكلِّ ِحجاٍب َتْكِبیَرًة َفَأْوَصَلُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِبذِلَك ِإلى ُمْنَتَھى الَكَراَمِة

بي الحسن موسى علیه الّسالم َقاَل ُقْلُت َلُه َأليِّ ِعلٍَّة صاَر وفي حديث آخر قريب إلى ھذا المضون عن أ

قاَل يا ُھشاُم ِإنَّ اللََّه َخَلَق السَّماواِت َسْبعًا َواَألْرَضیَن َسْبعًا )إلى أن قال(التَّْكِبیُر ِفي اِإلْفِتتاِح َسْبَع َتْكِبیراٍت َأْفَضْل 

نَّبي َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوآِله وَسلََّم، َفكاَن ِمْن َربَِّه ِكقاَب َقْوَسْیِن َأْو َأْدنى َرفَع له ِحجاُب َواْلُحُجُب َسْبعًا، َفَلمَّا َأْسَرى ِبال

.١٤و ١٣من أبواب تكبیرة اإلحرام، ح  ٩، الباب ٤وسائل الشیعة، المجلد  ٦٠٤
.١١من أبواب تكبیرة اإلحرام، ح  ٩، الباب ٤وسائل الشیعة، المجلد  ٦٠٥
.٧٩:سورة األنعام، آية ٦٠٦
.٥ح من أبواب تكبیرة اإلحرام،  ٧، الباب ٤وسائل الشیعة، المجلد  ٦٠٧



٢٢٠

ا َرَفَع َلُه ْفِتتاِح، َفَلمََّمْن ُحُجِبِه َفَكبََّر َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللا َعَلْیِه وآِله وَسلَّم َوَجَعَل َيُقوُل اْلَكِلماِت الَِّتي ُتقاُل ِفي اِإل

لِإلْفِتتاح ِفي الصَّالِة َسْبَع  الثَّاني َكبََّر َفَلْم َيزْل َكذِلَك حتَّى َبَلَغ َسْبَع ُحُجٍب َفَكبََّر َسْبَع َتْكِبیراٍت، َفِلتِلَك اْلِعلَِّة ُيَكبُِّر

.٦٠٨َتْكِبیراٍت

ألن مع رفع كل يد لدى خرق وھذا الحديث ينسجم مع الذوق والمشرب العرفاني أكثر من الحديث السابق، 

الحجاب، وإزاحة لستار، وظھور نور من أنوار الكرامة، وحیث أن ھذا النور قید من الحجب النورانیة، فمع رفع الیدين 

ل إلى منتھى الكرامة، الذي ھو ١٣يحطم ھذا القید ويزيح الحجاب وُيَنْحى وھكذا حتى يتجلى الذات ويتم الوصو

.طیع أن نفسر الرواية السابقة على ضوء ھذه الروايةونست.غاية آمال األولیاء

ومشكلتنا أننا .وعلى أي حال إننا محرومون من استیعاب ھذه المعاني، فكیف بمشاھدتھا أو الوصول إلیھا

نجحد كل ھذه المقامات والدرجات، ونعتقد بأن صالة األولیاء ومعراجھم مثل صالتنا ومعراجنا، ونجعل كمال عملھم 

لكمال عملنا، غاية األمر أننا نتصور بأن صالتھم تتفوق على صلواتنا من جھة حسن القراءة وإنجاز اآلداب مضاھیًا 

والشرائط، وأنھا خالیة من الشرك والرياء والُعجب، أو أن عبادة األولیاء ال تكون خشیًة من النار أو طمعًا في الجنة 

.جھم الروحاني مقامات سامیة أخرى، ال ترقى إلیھا أوھامناوال نتصور شیئًا وراء ذلك، في حین أن لصالتھم ومعرا

في التنبیه إلى مكیدة من مكائد الشیطان 

وملخص الكالم في ھذا المقام ـ الذي انتھینا إلیه من دون قصد ـ أنه يجب أن ننتبه إلى أن أسوأ األشواك في 

إبداع الشیطان القطاع للطريق، ھو إنكار المقامات طريق الكمال والوصول إلى المقامات الروحانیة، والذي ُيَعدُّ من 

والمدارج الغیبیة الروحیة، ويعتبر ھذا الجحود رأس مال كل األضالیل والجھاالت، وسبب للوقوف والخمود عن الحركة 

والتقدم، وإماتة لروح الشوق التي ھي مركب إلي كل الكماالت، وإطفاء لھب العشق الذي يكون واسطة المعراج 

.ني الباعث على كمال اإلنسان، فُیمنى بالتقاعس واإلحجام عن الطلبالروحا

على العكس إن اإلنسان إذا آمن بالمقامات الروحانیة والمعارج العرفانیة فمن الممكن أن ھذا اإليمان ُيلھب 

شیئًا جذوة العشق الفطرّي الھامد تحت رماد الرغبات النفسیة، ويشعل نور الشوق في القلب، فیندفع شیئًا ف

نحو الطلب 

.والنھوض بالجھاد، فیصبح مشموًال لھداية الحق، ونجدة الذات المقدس المتعالي له والحمد هللا

في فضل السواك :فصل

إعلم أن من اآلداب المستحبة الشرعیة بشكل مطلق السواك الذي أوصى به رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله 

ويتأكد في بعض الحاالت الخاصة مثل قبل الوضوء )ِبالسِّواِك ِعْنَد ُكلِّ ُوُضوٍء َوَعَلْیَك(وسلم في ھذا الحديث الشريف 

وقد أكدت األخبار الشريفة على ذلك، وذكرت .وقبل الصالة وعند قراءة القرآن وحین السحر ولدى القیام من النوم

.ونحن نقتصر على ذكر بعضھا في ھذا الكتاب.له آثار كثیرة

ُھَو ِمَن السُّنَِّة َوَمْطَھَرٌة :ِفي السِّواِك اْثَنَتا َعْشَرَة َخْصَلًة«:ن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قاَلبإسناده ع:الكافي

َوَيْذَھُب َضاِعُف الَحَسَناِت ِلْلَفِم وَمْجالٌة ِلْلَبَصِر َوُيْرِضي الرَّبَّ َوَيْذَھُب ِباْلَبْلَغِم َوَيِزيُد ِفي الِحْفِظ َوُيَبیُِّض اَألْسَناَن َوُي

.٦٠٩»ِبالَحْفِر َوَيُشدُّ اللَِّثَة َوُيَشھِّي الطَّعاَم َوَيْفَرُح ِبِه الَمالِئَكُة

وھناك حديث آخر بھذا المضمون، وھذا الحفر الوارد في الحديث الشريف ھو االلتھابات التي قد تحصل في 

والتي توجب التقیح والتعفن، )اء اللثةمرض استسق'Pyrrhei(أصول األسنان من اللثة التي تدعى لدى األطباء بـ 

حیث يختلط القیح الذي ينز منه، مع الطعام الممضوغ ويسبب أمراضًا خطیرة مثل سوء الھضم وغیره، وفي بعض 

.األحیان يضطر الطبیب إلى قلع األسنان حتى يتمكن من القضاء على األمراض

ته وينظف أسنانه، مع قطع النظر عن األمور فمن الحّري باألسنان أن يواظب على السواك الذي يفید صح

.الغیبیة الباطنیة التي أعظمھا رضا اهللا سبحانه، وأن يستمر على ھذه الُسنة التي تعّد من ُسنن المرسلین

.٧من أبواب تكبیرة اإلحرام، ح  ٧، الباب ٤وسائل الشیعة، المجلد  ٦٠٨
.٦، كتاب الزي والتجّمل، باب السواك، ح٦فروع الكافي، المجلد  ٦٠٩
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ْبرائیُل قاَل رُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَِّه َعَلیِه َوآِله َوَسلَّم َأْوصاِني ِج:وفي الحديث عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قاَل

.٦١٠ِبالسِّواِك َحتَّى ِخْفُت َعَلى َأْسناِني

.٦١١)َلْوال َأْن َأُشقَّ َعلى ُأمَِّتي َألْمرَتُھْم ِبالسِّواِك ِعْنَد ُوُضوِء ُكلِّ َصالٍة(وقال صّلى اهللا علیه وآله وسلم 

ُه َعَلْیِه َوآِله َوَسلَّم كاَن ِإذا َصلَّى قاَل ِإنَّ َرُسوَل اللَُّه َصلَّى اللَّ(وفي الحديث عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم 

َك َويتوَّضُأ َوُيَصلِّي َأْرَبَع اْلِعشاَء اآلِخَر َأَمر ِبُوُضوِئه َوِسواِكِه ُيوَضُع ِعْنَد َرَأِسِه َمْخَمرًا َفَیْرُقُد ما شاء اهللا ُثمَّ َيُقوُم فَیَسْتا

.٦١٢)يتوَّضُأ َوُيَصلِّي ُثمَّ قاَل َلَقْد كاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوًة َحَسَنًةَرَكعاٍت ُثمَّ َيْرُقُد ُثمَّ َيُقوُم َفَیْستاُك َو

.٦١٣وفي الحديث عن أبي عبداهللا علیه الّسالم قاَل َرْكَعتاِن ِبالسِّواِك َأْفَضُل ِمن َسْبعیَن َرْكَعٍة ِبَغْیِر ِسواٍك

َبا َعْبدَِاللَِّه َعَلْیِه السَّالم َعِن السََّواِك َبْعَد الُوُضوِء َفَقاَل وفي الحديث عن المعلى بن خنیس َقاَل َسَأْلُت َأ

.َث َمّراٍتاِإلْسِتَیاك َقْبَل َأْن َيَتَوضََّأ ُقْلُت َأَرَأْيَت ِإْن َنِسَي َحتَّى َيَتَوضَُّأ َقاَل َيْسَتاُك ُثمَّ َيَتَمْضَمَض َثَال

.٦١٤لیراجع كتب األصحابومن أرادھا ف.واألخبار كثیرة في المقام

في بیان مبادئ محاسن األخالق ومساوئھا المذكورة :فصل

في نھاية وصیة الرسول األكرم صّلى اهللا علیه وآله وسلم إننا وإن شرحنا في ھذا الكتاب في مناسبات 

االتصاف عديدة، كثیرًا من ُخلق النفس، بصورة مفصلة، وذكرنا بقدر ما يتناسب والمیسور والمناسبة كیفیة 

بالمحامد الخلقیة واالبتعاد عن مساوئھا ومفاسدھا، ولكننا في ھذا المقام نستعرض بیانًا جامعًا في ھذا 

.الموضوع

فمثًال إن الذي يتمتع .اعلم أن الُخلق عبارة عن حالة نفسیة، تدفع اإلنسان نحو العمل من دون َترّوي وتفّكر

وكأّن ھذا .فاق من دون حاجة إلى تنظیم مقدمات، وترتیب مرجحاتبالسخاء، يدفعه خلقه ھذا إلى الجود واإلن

وھكذا النفس العفیفة التي أصبحت العّفة ُخلقًا لھا .الُخلق غدا من األمور الطبیعیة لإلنسان مثل النظر والسمع

والترويض، لم  جزءًا طبیعیًا لھا، وما دامت النفس لم تبلغ ھذا المستوى من التجذر الخلقي بواسطة التفكر والتدبر

يكن لھا أخالق وكمال، ويخشى علیھا من زوال الخلق الكريم الذي يعّد من الكماالت النفسیة، وتغلب علیھا 

وأما إذا بلغ الخلق مستوى األفعال الطبیعیة في اإلنسان، وغدا من قبیل القوى واآلالت، .العادات والخلق السیئ

.ونادرًا وظھرت سلطنة الحق وقھره، لكان زواله مشكًال

وقال علماء األخالق أن ھذه الحال والخلق النفسیة قد تكون في اإلنسان طبیعیة وفطرية، ومرتبطة بمزاج 

كما ھو المشھور من أن بعض الناس منذ نعومة .اإلنسان من دون فرق بین ما ھو خیر وسعادة أو شّر وشقاء

ُيثار بأدنى شيء، ويستوحش من عمل بسیط،  أظافرھم يرغبون في الخیر، وبعضھم ينزع نحو الشر وأن البعض

وقد تحصل بعض ھذه الخلق النفسانیة من خالل العادات .ويفزع من أقل سبب، وبعض يكون على خالف ذلك

.والِعشرة والتدبر والتفكر، وقد تحصل نتیجة التفكر والتروي حتى يبلغ مستوى الملكة

ل لذكرھا والبحث عنھا في ھذا الكتاب حیث تمنعنا عن وھناك اختالفات كثیرة بین علماء األخالق، ال مجا

:فنحن نستعرض ما يناسب المقام ويجديه فنقول.التعمق في الھدف األساسي

إنھا ذاتیة وغیر خاضعة .ال بد من معرفة أنه لیس المقصود من قولنا إن الخلق النفسیة، طبیعیة وفطرية

ة، قابلة للتبّدل والتحّول، ما دامت النفس تعیش في ھذا العالم، للتغییر، بل إن جمیع الملكات والُخلق النفسانی

عالم الحركة والتغییر، وتخضع للزمان والتجدد، وتملك الھیولى والقوة، ويستطیع اإلنسان أن ُيغّیر ُخُلقه النفسي 

ئع الحقة، الناس، وإضافة إلى البراھین والتجربة، تدل على ذلك أيضًا، دعوة األنبیاء والشرا.ويحّوله إلى أضداده

.للتخلق بالصفات الحمیدة، واالبتعاد عما يقابلھا من الخلق السيء

.٨من أبواب السواك من كتاب الزي والتجّمل، ح  ٢، الباب ٦فروع الكافي، المجلد  ٦١٠
.٤سواك، ح من أبواب ال ٣، الباب ١وسائل الشیعة، المجلد  ٦١١
.١من أبواب السواك، ح  ٦، الباب ١وسائل الشیعة، المجلد  ٦١٢
.من أبواب السواك ٥، الباب ١وسائل الشیعة، المجلد  ٦١٣
.٤٠ج  -١من أبواب السواك، األحاديث من ح ١، الباب ١وسائل الشیعة، المجلد  ٦١٤
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الحكمة، العفة، :وال بد من معرفة أن علماء األخالق أرجعوا كافة الفضائل النفسیة، إلى أمور أربعة ھي

والشجاعة من .عن غیره الشجاعة، العدالة، واعتبروا الحكمة فضیلة للنفس الناطقة التي ُتمّیز وتفّرق اإلنسان

كما وأن علماء األخالق .والعّفة من فضائل النفس الشھوية والعدالة؛ ترعى الفضائل الثالثة.فضائل النفس الغضبیة

وال يتناسب التفصیل في كل واحدة من ھذه .أرجعوا جمیع الفضائل والكماالت النفسیة إلى ھذه الفضائل األربعة

وما يجب فھمه ھو أن المستفاد من الحديث .اب، وال مجال ألمثالنا اإلسھاب في ذلكالفضائل األربعة مع ھذا الكت

إن سبب بعث .٦١٥»ُبِعْثُت ُألَتمَِّم َمَكاِرَم اَألْخَالق«الشريف المأثور عن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم 

وإن األخبار الشريفة قد .ال مكارم األخالقاألنبیاء، والدافع لدعوة خاتم األنبیاء صّلى اهللا علیه وآله وسلم، ھو إكم

ونحن .أبدت االھتمام الكبیر، إجماًال وتفصیًال بمكارم األخالق أكثر من أي شيء آخر بعد االھتمام بالمعارف اإللھیة

سنذكر بعض تلك األخبار بعون اهللا، كما وأن أھمیة الفضائل الخلقیة أكبر من قدرتنا على شرحھا وبسط الحديث 

ولكن البد وأن نقول بأن أساس الحیاة األبدية األخروية، ورأس مال العیش في تلك النشأة، الخلق الفاضل، فیھا، 

واالتصاف بمكارم األخالق، وأن الجنة الممنوحة لإلنسان من جراء خلقه الكريم المسماة بجّنة الصفات، أفضل بكثیر 

ة أفضل وأحسن من النعم المادية الجسمانیة، كما أن من جّنة األعمال الجسمانیة والتي فیھا ما طاب ولّذ، بصور

.فیھا ظلمات وأھوال نتیجة األعمال السیئة لإلنسان، أسوء من أي عذاب ألیم

نعم يستطیع البلوغ .ويستطیع اإلنسان ما دام حیًا، أن ينقذ نفسه من ھذه الظلمات، ويبلغ بھا عالم األنوار

ود والفتور واإلھمال الذي أصابنا، حیث نرى جمیعًا بأننا منذ أيام الطفولة إلى ذلك، ولكن ال مع ھذه البرودة والخم

ننمو على الخلق الذمیم والسلوك المنحرف، الذي أقترفناه من جراء ھذه الحاالت السیئة من العشرة الالمسؤولة، 

أخرى، وكأننا ال واالختالط غیر الالئق، ونحافظ علیھا، بل نضیف في كل يوم على تلك الصفات البشعة، جريرة 

:نصف بیت شعر.نعتقد بوجود عالم آخر ونشأة باقیة أخرى

!الَوْيل لي إذا كان عقیب ھذه الحیاة الدنیوية حیاة أخرى

كأن دعوة األنبیاء واألولیاء علیھم السالم ال تعنینا، وعلیه ال نعلم إلى أين نصل مع ھذه األخالق التي نتصف 

ترفھا؟ وفي أي صورة نحشر يوم القیامة؟ وعندما نصحو ونستیقظ، نعرف بأن الفرصة بھا، ومع ھذه األعمال التي نق

.قد فاتتنا، وأن الحسرة والندامة ستكون من نصیبنا، وال نلومّن حینئٍذ إال أنفسنا

ا، إن األنبیاء علیھم الّسالم، قد وضعوا بین أيدينا طريق السعادة، ثم قام العلماء والحكماء بتفسیر أحاديثھم لن

وشرح أسالیب معالجة األمراض الباطنیة، وبذلوا أقصى الجھد لتفھیمنا إياھا، ولكننا امتنعنا عن االستیعاب، 

فال بد من عود التأنیب إلینا كما قال رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله .وأعطینا ظھورنا لھذه اإلرشادات والكلمات

).ْم َتْفَعْل َفَال َتُلوَمنَّ إالَّ َنْفَسَكَفِإْن َل(وسلم في ھذا الحديث الشريف الذي نشرحه 

وقد وردت روايات كثیرة ال تحصى تؤكد على مكارم األخالق، وتحّذر من الصفات التي تقابلھا، ونحن ساھون 

.والھون عن مراجعة تلك األحاديث

أصول (خبار وخاصة كتاب إن كنت راغبًا في دراسة األخبار واألحاديث، فراجع الكتب الشريفة لأل:فیا أيھا العزيز

وإن كنت من .حتى تعرف مدى اھتمام المعصومین علیھم الّسالم بالخلق الكريم والمبادئ الفاضلة)الكافي

البن ُمْسَكَوْيه وكتب )طھارة األعراق(التائقین للبیان العلمي وكلمات العلماء فراجع الكتب األخالقیة، مثل كتاب 

وإن .حتى تستوعب آثار ونتائج مكارم األخالق.٦١٦لسي وكتب النراقیینالمرحوم فیض الكاشاني وكتب المج

وجدت نفسك في غًنى عن اقتناء الفضیلة، أو ال تلمس ضرورة في االبتعاد عن الخلق السیئ، فحاول أن تعالج 

.جھلك الذي ھو رأس األمراض

:رونحن ننھي الموضوع بعد أن نتبرك بذكر بعض األخبار الشريفة في ھذا المضما

.٣٣٣، ص١٠تفسیر مجمع البیان، المجلد  ٦١٥
والولد ھو أحمد بن .ھـ ١٢٠٩المتوفى عام "جامع السعادات "دي بن أبي ذر الكاشاني النراقي صاحب كتاب الوالد ھو المولى مھ ٦١٦

).المترجم(ھـ  ١٢٤٥المتوفى عام "معراج السعادة "مھدي صاحب كتاب 
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إنَّ اهللا َخصَّ َرسوَلُه صّلى اهللا «:بإسناده عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قاَل:في كتاب من ال يحضره الفقیه

ِة ِمْنَھا؛ ْیِه ِفي الزََّياَدعلیه وآله وسلم ِبَمَكاِرِم اَألْخَالِق َفاْمَتِحُنوا َأْنُفَسُكْم، َفِإْن َكاَنْت ِفیُكْم َفاْحَمُدوا اللََّه َواْرَغُبوا ِإَل

.٦١٧»ُةالَیقیُن َوالَقَناَعُة َوالصَّْبُر َوالشُّْكُر َوالِحْلُم َوُحْسُن الُخْلِق َوالسََّخاء َوالِغیَرُة َوالشََّجاَعُة َوالُمُروَّ:َفَذَكَرَھا َعْشَرًة

.بدًال عن الحلم»اْلِرضا«)معاني األخبار(إال أنه ذكر في كتاب .ونقل ھذا الحديث بعّدة طرق

.مع اختالف يسیر»الكافي«ھذا الحديث عن كتاب »الوافي«وروى الفیض الكاشاني في كتاب 

َعَلْیُكْم ِبَمَكِاِرم اَألْخَالِق َفِإنَّ اللََّه «:وعن المجالس بإسناده عن الصادق جعفر بن محمَّد علیه الّسالم أنَُّه قاَل

َوعَلْیُكْم ِبُحْسِن الُخُلِق َفِإنَُّه َيْبُلُغ ِبَصاِحِبِه َدَرَجَة :َألْفَعاِل َفِإنَّ اللََّه ُيْبِغُضَھا ِإَلى َأْن َقاَلَعزَّ َوَجلَّ ُيِحبَُّھا َوِإيَّاُكْم َوَمذامَّ ا

.٦١٨»الصَّاِئِم الَقاِئِم الحديث

وبإسناده .٦١٩»ُلقًاإنَّ أْكَمَل الُمْؤِمِنیَن إيمانًا أْحَسُنُھْم ُخ«:بإسناده عن أبي جعفر علیه الّسالم قاَل:الكافي

ما يوَضُع في میزاِن اْمرٍئ «:قال رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم:عن عليِّ بن الحسین علیھما الّسالم قال

.٦٢٠»َيْوَم الِقَیاَمِة َأْفَضُل ِمْن ُحْسِن ُخْلٍق

ْیِه َوآِلِه َوَسلَّم َأْكَثَر َما َتِلُج ِبِه ُأمَِّتي اْلَجنََّة َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَل:وعن أبي عبد اهللا علیه الّسالم َقاَل

.٦٢١َتْقَوى اللَِّه َوُحْسُن الُخلِق

وعن أبي عبد اهللا .٦٢٢وعن أبي عبد اهللا علیه الّسالم َقاَل اْلِبرُّ وُحْسُن الُخُلِق ُيَعمَّراِن الدَِّياَر َوَيِزيداِن ِفي اَألْعَماِر

یِل نَّ اللََّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى َلُیْعِطي اْلَعْبَد ِمَن الثََّواِب َعَلى ُحْسِن الُخُلِق َكَما ُيْعِطي الُمَجاِھَد ِفي َسِبعلیه الّسالم قاَل ِإ

.٦٢٣اللَِّه َيْغُدوا َعَلْیِه َوَيُروُح

.إلى غیر ذلك من األخبار الكثیرة في ھذا الموضوع

ل المیزان، والدخول في الجنان، فإن سوء الخلق يكون على وكما أن حسن الخلق يوجب كمال اإليمان، وثق

:كما أشیر ذلك في األحاديث الشريفة.العكس من ذلك حیث أنه يفسد اإليمان، ويلقي بصاحبه في العذاب األلیم

ِسُد الَخلُّ ِإنَّ سوَء الُخُلِق َلُیْفِسُد اإلْيَماَن َكَما ُيْف«:بإسناده عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قال:الكافي

.٦٢٤»الَعَسَل

إنَّ ُسوَء الُخُلِق َلُیْفِسَد الَعَمَل َكَما ُيْفِسُد الَخلُّ «:وفي رواية أخرى عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قال

.٦٢٥»الَعَسَل

للَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِلَصاِحِب الُخُلِق َأَبى ا:َقاَل النَِّبيُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوآِلِه َوَسلَّم:وعن أبي عبد اهللا علیه الّسالم َقاَل

:٦٢٦َألنُِّه ِإَذا َتاَب ِمْن َذْنٍب َوَقَع ِفي َذْنٍب َأْعَظَم ِمْنُه :السَّیئ ِباْلَتْوَبِة ِقیَل َوكَیْفَ ذِلَك َيا َرُسوَل اللَِّه؟ َقاَل

.٦٢٧وعن أبي عبد اهللا علیه الّسالم َقاَل َمْن َساَء ُخُلُقه َعذََّب َنْفَسُه

كما ذكرنا لدى .ومن المعلوم أن الخلق السیئ يعذب اإلنسان دائمًا، ويبعث أيضُا على العذاب والظلمات

.والحمُد ِللَِّه َأوًَّال وآِخرًا.شرحنا لبعض األحاديث

أقسام القلوب:الَحديث الَثالثون

یه ـ من عدَّة من أصحابنا، عن بسندي المّتصل إلى ثقة اإلسالم محمَّد بن يعقوب الكلینيِّ ـ رضوان اهللا عل

أحمد بن محمَّد بن خالد، عن أبیه، عن ھارون بن الَجْھم، عن المفضَّل، عن َسْعٍد، عن أبي جعفٍر علیه السالم 

َفُقْلُت َما األْزَھُر؟ .َقْلٌب فیه َنفاٌق َوإيماٌن َوَقْلٌب َمْنكوٌس، َوَقْلٌب َمْطُبوٌع، َوَقْلٌب أْزَھُر أْجَرُد:إنَّ الُقلوَب أْرَبَعٌة«:قاَل

.٤٩٠١كتاب من ال يحضره الفقیه، المجلد الثالث، رقم الحديث  ٦١٧
.٨من أبواب جھاد النفس وما يناسبه، ح  ٦، الباب ١١وسائل الشیعة، المجلد  ٦١٨
.٢، كتاب اإليمان والكفر، باب حسن الخلق، ح ٢أصول الكافي، المجلد  ٦١٩
.٦، كتاب اإليمان والكفر، باب حسن الخلق، ح ٢أصول الكافي، المجلد  ٦٢٠
.١٢، ٨، ٦، كتاب اإليمان والكفر، باب حسن الخلق، ح ٢أصول الكافي، المجلد  ٦٢١
.١٢، ٨، ٦، كتاب اإليمان والكفر، باب حسن الخلق ح٢كافي، المجلد أصول ال ٦٢٢
.١٢، ٨، ٦، كتاب اإليمان والكفر، باب حسن الخلق ح٢أصول الكافي، المجلد  ٦٢٣
.٤و ٢و ١و ٣، كتاب اإليمان والكفر، باب سوء الخلق ح ٢أصول الكافي، المجلد  ٦٢٤
.٤و ٢و ١و ٣باب سوء الخلق ح ، كتاب اإليمان والكفر، ٢أصول الكافي، المجلد  ٦٢٥
.٤و ٢و ١و ٣، كتاب اإليمان والكفر، باب سوء الخلق ح ٢أصول الكافي، المجلد  ٦٢٦
.٤و ٢و ١و ٣، كتاب اإليمان والكفر، باب سوء الخلق ح ٢أصول الكافي، المجلد  ٦٢٧
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َكَر َوإْن ابُتَالُه َصَبَر، ِفیِه َكَھْیَئِة السَِّراِج، َفَأمَّا اْلَمْطُبوُع َفَقْلُب الُمَناِفِق، َوأمَّا األْزَھُر َفَقْلُب الُمْؤِمِن، إْن أعطاُه َش:َقاَل

َفَمْن َيْمشي ُمِكبًا َعلى َوْجِھِه أْھدى أمَّْن َيْمشي َسوّيًا َعلى َأ:[َوأمَّا اْلَمْطُبوُع َفَقْلُب الُمْشِرك، ُثمَّ َقَرَأ ھِذِه اآلَيَة

، َوإْن َفَأمَّا اْلَقْلُب الَّذي فیه إيماٌن َوِنفاٌق َفُھْم كاُنوا ِبالّطاِئِف َفإْن أْدَرَك أَحَدُھْم أَجُلُه َعلى ِنَفاِقِه َھَلَك]ِصراًط ُمْسَتقیٍم

٦٢٨»أْدَرَكُه َعلى إْيَماِنِه َنجا

:الشرح

:َقَلْبُتُه على َرْأِسِه، وفي الصحاح اْلَوَلُد الَمْنُكوُس:َنَكْسُت الشَّْيَء أْنُكُسُه َنْكسًا:أي المقلوب يقال»المنكوس«

وقد استشھد »ُمِكّبًا َعلى َوْجِھه«الَّذي َيْخُرُج ِرْجَالُه َقْبَل َرْأِسِه، وقريب إلى ھذا المعنى ما في اآلية الشريفة 

لصالة والسالم بھذه اآلية، ألن اإلكباب ھو السقوط على الوجه، وھو كناية عن أن قلوب أھل الشرك، علیه ا

.مقلوبة، وإن حركتھم وسیرھم تكون على غیر الصراط المستقیم، كما يأتي تفصیل ذلك إن شاء اهللا تعالى

فإذا كان بمعنى المختوم كان .ْحِريِك الدََّنُس َواْلَوَسُخالَخْتُم، َوبالتَّ:أي اْلَمْختوُم، َوالطَّْبُع ِبالسُّكوِن»المطبوع«و 

كناية عن عدم تغلغل كلمة الحق والحقائق اإللھیة في قلوبھم، ورفضھا لتقبل تلك الحقائق، وال يكون بمعنى أن 

ل ھو ولكن المعنى األو.الحق سبحانه يحجب ألطافه الخاصة عن تلك القلوب، وإن كان ھذا التفسیر أيضًا صحیحًا

.األنسب

اْلنّیُر َوُيَسمَّى اْلَقَمُر اَألْزَھَر، َقاَل :اَألْزَھُر: (»الصِّحاح«وفي .»النَِّھاَيِة«األْبَیُض اْلُمْسَتنیُر َكما َعن :»األْزَھُر«و 

).الزَّْھَراُء:َوْجِه َواْلَمْرَأُةالشَّْمُس َواْلَقَمُر، َوَرُجٌل أْزَھُر أْي أْبَیُض ُمْشِرُق اْل:اَألْزَھَراِن:اْبُن السِّكِّیتِِ

وھذه كناية من عدم تعّلق .َفضاٌء ال َنباَت فیِه:الُجْرُد:»الصِّحاح«وفي .الَِّذي َلْیَس ِفي َبَدِنِه َشْعٌر:»األْجَرُد«و 

.قلبه بالدنیا أو من خلّوه من الغّل والغّش

.ريف، ضمن مقدمة وفصول عديدةونحن سنذكر ما يتناسب والمقام عند شرحنا للحديث الش

في الترغیب من إصالح النفس :مقدمة

إعلم أن للقلب في شريعة اإلسالم ولدى الحكماء والعرفاء، معاٍن مختلفة، وأن بیان حقیقة القلب 

.والمصطلحات المختلفة فیه، ومراتب القلوب ودرجاتھا، خارج عن وظیفة ھذا الكتاب، وغیر ناجع لنا كثیرًا أيضًا

األحسن أن نقتصر أيضًا على ذلك الغموض الموجود في الروايات الشريفة، المشتملة على ذكر القلب ونتجاوزه، ف

.ونذكر ما ھو لنا ھاّم وضروري.كما فعلته تلك الروايات

البد من معرفة أن السعي في سبیل إصالح القلب الذي يكون في صالحه أو فساده أساس السعادة والشقاء، 

، بل قد يسّبب االنشداد إلى المصطلحات ٦٢٩بحث عن حقیقة القلب وعن المصطلحات الرائجة فیه أھّم من ال

الواردة في القلب، واألبحاث المذكورة من حوله، والغور فیھا، الغفلة عن القلب نھائیًا والتأخر في إصالحه، وإنه قد 

قبل الحكماء والعرفاء في القلب، ولكن يصیر أستاذًا في شرح حقیقة القلب وماھّیته والمصطلحات المذكورة من 

مثل اإلنسان الذي يعرف خصائص األدوية وآثارھا الضارة أو النافعة، .قلبه والعیاذ باهللا سیكون مقلوبًا ومنكوسًا

ويشرح كل واحد من ذلك بصورة جیدة، ولكنه ال يكون على حذر من األدوية الضارة، وال ينتفع من األدوية المجدية، 

.م أن مصیر إنسان كھذا رغم إلمامه الواسع باألدوية، الھالك، ولن ينقذه علمه أبدًافمن المسّل

.إننا ذكرنا سابقًا بأن العلوم بأسرھا تكون للعمل، حتى علوم المعارف اإللھیة حیث لھا انعكاسات عملیة أيضًا

لعلوم التي تعّد مقدمة للعمل، ونقول ھنا بأن علم أحوال القلوب وكیفیة صّحتھا ومرضھا وصالحھا وفسادھا، من ا

.وأما اإلحاطة بھذه األمور واستیعابھا ال يعتبر من الكماالت اإلنسانیة.وأداة لعالج القلب وإصالحه

إذن البد لإلنسان أن يرّكز انتباھه على إصالح القلب، ويجعل مبتغاه، إكماله حتى ينال منتھى السعادة 

وإذا ما كان ھو أيضًا من أصحاب العلوم والدقائق والحقائق، لكان ھّمه الوحید  .الروحانیة، والمراتب العالیة الغیبیة

.٢أصول الكافي، كتاب اإليمان والكفر، باب في ظلمة قلب المنافق، ح ٦٢٨
لیس المقصود من ھذا العرض عدم جدوى علم األخالق ومنجیات النفس ومھلكاتھا، بل المقصود أن يكون مقدمة للعمل إعلم أنه  ٦٢٩

).منه عفى عنه(ولیس بشيٍء مستقل حتى يستنزف منا الوقت في سبیل تجمیع المصطلحات ويمنعنا من بلوغ الھدف 
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في غضون سیره في اآلفاق واألنفس تحسین حاالته النفسیة، فلو كانت الحالة النفسّیة من المھلكات ألصلحھا، 

.ولو كانت من المنجیات لبذل الجھد في سبیل تكمیلھا

راتبھا في بیان مصدر أقسام القلوب وم:فصل

إعلم أن التقسیم المذكور في الحديث الشريف للقلوب، تقسیم كلي ومجمل، وأن لكل قسم من القلوب 

ومن الظاھر أن ھذا .األربعة مراتب ودرجات، سواء كان من ناحیة الشرك والنفاق أو من ناحیة اإليمان والكمال

عنوي دون التحرك من منطلق الفطرة التقسیم للقلوب يكون على أساس تبلورھا وتحركھا حسب التحرك الم

والسجّیة، حتى ال يحصل التھافت والتضارب بین ھذه الرواية التي تقسم القلوب، وبین أخبار الفطرة التي تقول 

بأن كل قلب ومولود يولد على فطرة التوحید، وإن الشرك والنفاق طارئان وعرضیان، رغم صحة القول بأن الشرك 

على ضوء بعض البیانات حیث يكونا نتاج ظروف تربوية واجتماعیة ترتبط بالفطرة، من دون والنفاق أيضًا من الفطرة 

أن يؤدي مثل ھذا الكالم إلى الجبر المستحیل كما ال يبقى مجال حینئٍذ للتضارب بین روايات الفطرة وھذه الرواية 

.التي نحن بصدد شرحھا

وقد .معنويـ ھو األقرب إلى البرھان واألصوب إلى االعتبارولكن االحتمال األول ـ مصدر أقسام القلوب التحرك ال

سبق منا القول بأن اإلنسان مادام موجودًا في ھذا العالم ـ عالم الھیولى والتغیر والتبدل الجوھري والصوري 

والعرضیـ يستطیع أن ينقذ نفسه من كل مرتبة من مراتب النقص والشقاء والشرك والنفاق، ويبلغ بھا مراتب 

.االت والسعادات الروحیة والروحانیةالكم

ألن الحديث الشريف  ٦٣٠»الشَِّقيُّ َشِقيٌّ في َبْطِن ُأمِِّه«وال يتضارب ھذا المعنى المذكور، مع الحديث المعروف 

الشريف ال يدل على أن السعادة والشقاء ذاتیان لإلنسان غیر قابلین للجعل ـ بالجعل المركب ـ بل يدل على 

والبرھان، حیث ثبت في محله أن الشقاء عائد إلى النقص والعدم، والسعادة إلى معنى ينسجم مع الدلیل 

الكمال والوجود، وإن ما يمّت إلى الشجرة الطیبة الوجود فھو من الذات الحق المقدس، إما على أساس طريقة 

فسه، من أفضل المتأخرين، وأكمل المتقدمین، نصیر المّلة والدين خواجة نصیر الدين الطوسي قدس اهللا ن

وإما على أساس طريقة أعظم الفالسفة بصورة مطلقة الشیخ صدر المتألھین من .تسلسل األسباب والمسببات

وإن ما يعود إلى النقص والعدم فھو من شؤون الشجرة الخبیثة الماھیة التي .الظاھر والمظھر والوحدة والكثرة

.ھي دون مستوى الجعل

الذي تستند السعادة والشقاء إلیه، حسب ما ورد في »بطن األم«ونستطیع أن نقول بأن المقصود من 

الحديث الشريف، ھو عالم الطبیعة المادية، حیث يكون ُأّمًا لكل شيء مادي ومشیمة لتربیة ما ھو من الطبیعة، 

ة وال نستطیع أن نفسر بطن األم حسب المتفاھم لدى الناس ـ من رحم األم ـ ألن الظاھر من الرواية ھو السعاد

الفعلیة في بطن األم، مع العلم بأن السعادة التي تعد من الكماالت والفعالیات، ال تتوفر للنفوس الھیوالئیة على 

نحو الفعلیة فعًال، وإنما تكون على أساس االستعداد واألھلیة والقوة، وعلیه يكون الظاھر من الحديث ھو أن 

.أن الدلیل الفلسفي يقودنا إلى السعادة على نحو بالقّوةالسعید، يكون في بطن ُأّمه سعیدًا بالفعل، في حین 

.فال بد من مخالفة ظاھر الحديث الشريف

ولّما كان شرحنا للحديث متطابقًا مع البراھین، كان من المتعین تفسیر الحديث الشريف على ضوء ما بیناه أو 

.ما يؤول إلیه

ولكن القلم .الوافیة، خارج عن وظیفة ھذا الكتاب وعلى أي حال إن اإلسھاب في ھذا الموضوع وعرض األدلة

.قد يطغى، ويجري على خالف المقصود

في بیان وجه حصر أقسام القلوب في األربعة المذكورة في الرواية 

وعلى األول .أن القلوب إما أن تتحّلى باإليمان أوًال:إن سبب انحصار أقسام القلوب في األربعة ھو:قال بعض

القلوب باإليمان بكل ما أتى به رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم، أو تتصف ببعض ما يعتبر في إما أن تتصف 

.٣٧، ص٢الجامع الصغیر، ج ٦٣٠
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اإليمان دون بعض؟ فاألول ھو قلب المؤمن والثاني ھو القلب المكتنف باإليمان والنفاق وھو إما يعلن اإليمان 

.ًاويظھره أو ال؟ فعلى األول يكون القلب منافقًا وعلى الثاني يكون مشرك

وھذا التحلیل ال ينسجم مع الحديث الشريف الظاھر في أن القلب الواحد فد يؤمن في الحقیقة بكل ما جاء به 

.النبي صّلى اهللا علیه وآله وسلم وقد ينافق

إن القلب إما أن يؤمن بكل ما جاء به النبي صّلى اهللا :وإذا أراد أحد أن يبرر األقسام األربعة، فاألفضل أن يقول

ه وآله وسلم أوال؟ وعلى الثاني إما ُيظھر إيمانه أم ال؟ وعلى األول إما أن يستقر فیه اإليمان من دون تزلزل، أو علی

.يؤمن حینًا، ويتراجع حینًا آخر رغم إفصاحه عن اإليمان أيضًا

نقض  ويستفاد من ذيل ھذا الحديث أن توبة من يتحول من اإليمان إلى الكفر والنفاق تكون مقبولة، مھما

.التوبة، وكرّر مثل ھذا التراجع والتحول

َقْلٌب :اْلُقلوُب َثالَثٌة«:وفي حديث آخر في كتاب أصول الكافي بسنده إلى اإلمام جعفر علیه الّسالم قاَل

َوالَشرُّ ِفیِه َيْعَتِلجاَن َفأّيُھما َكاَنْت  َمْنُكوٌس َال َيَعي َشْیئًا ِمَن الَخْیِر َوُھَو َقْلُب الَكاِفِر، وَقْلٌب ِفیِه ُنْكَتٌة َسوَداٌء َفاْلِخیُر

٦٣١.»لُمْؤِمِنِمْنُه َغَلَب َعْلَیه، َوَقْلٌب َمْفُتوٌح ِفیِه َمصاِبیٌح َتْزَھُر َوَال َيْطَفُأ ُنَوَرُه إلى َيوِم الِقیاَمِة َوھو َقْلُب ا

ه الرواية يعم قسمین من ذلك وال تتنافى ھذه الرواية مع الحديث الشريف السابق، ألن القسم األول من ھذ

المشرك، المنافق، الكافر، منكوسة، وھذا :قلب المشرك والمنافق، ألن قلوب ھؤالء الطوائف الثالثة:الحديث ھما

من الصفات الظاھرة »المطبوع«من الصفات الظاھرة لقلب المشرك والكافر وكون »النكس«ال يتنافى مع كون 

.السابق كًال من المنكوس والمطبوع بقسم من القلوب األربعةولھذا خص الحديث .لقلب المنافق

في بیان حاالت القلوب :فصل

.ونحن نقدم الحديث عن قلب المؤمن حتى يتبین وضع القلوب األخرى عند مقارنتھا مع قلب المؤمن

أن حقیقة الوجود،  ال بد من معرفة أنه قد ثبت بكل وضوح في العلوم الفلسفیة العالیة والمعارف اإللھیة الحقة

وثبت أيضًا .ھي حقیقة النور، وإنھما عنوانان يحكیان عن حقیقة بسیطة واحدة، من دون أن يكون ھناك تكّثر وتعّدد

وھذا من المبادئ األساسیة المباركة التي من تشّرف بھا .أن كل ما يعّد كماًال وتمامًا فھو عائد إلى الوجود بعینه

وأما نفوسنا الضعیفة فھي قاصرة وعاجزة حقًا عن إدراك تلك الحقیقة .اب المعارفواستوعبھا، تنفتح علیه أبو

.اللھم إال إذا توفرت له نجدة غیبیة، وتوفیق أزلي إلھي

ومن الواضح أيضًا أن اإليمان باهللا من نوع العلم ومن الكماالت المطلقة، وحیث أنه من الكماالت فھو أصل 

ھور، وما ال يكون من اإليمان وتوابعه، فھو خارج عن نطاق الكماالت النفسیة الوجود، وأصل حقیقة النور والظ

.اإلنسانیة، وملحق بظلمات األعدام والماھیات

في بیان أن قلب المؤمن أزھر 

:الشريف بسنده إلى أبي عبداهللا الصادق علیه الّسالم قال»الكافي«وفي .تبین أن قلب المؤمن أزھر:إذن

َتِجَد الرَُّجَل يوم َتِجُد اْلرَُّجَل ال ُيْخطىُء ِبالٍم َوَال واٍو َخِطیبًا ُمْصِقعًا ولَقْلِبِه أَشّد ُظْلَمًة ِمْن اللَّْیِل الُمْظِلِم، َوَقاَل َلنا ذاَت 

.٦٣٢ال َيْسَتِطیَع أْن ُيَعّبر َعَما ِفي َقْلِبِه ِبِلساِنه َوَقلِبه َيْزَھُر َكَما َيْزَھُر الَمْصباَح

:وذلك.يسلك الصراط المستقیم، وينتھج في سیره الروحاني الجادة السوية اإلنسانیة وإنه أيضًا

لم يخرج قلب المؤمن من الفطرة التي فطرھا اهللا والتي عجنھا الحق المتعالي وخّمرھا، بیديه الجمالّیة :أوًال

التي ھي التوجه واالنشداد إلى والجاللیة فترة أربعین صباحًا، وعلیه ينتھج قلب المؤمن على ضوء فطرة التوحید 

الكمال المطلق والجمال التام، وال محالة يكون ھذا السیر الروحاني لقلب المؤمن من مرتبة الفطرة المخّمرة حتى 

وھذا ھو الطريق الروحاني المستقیم، والجاّدة المستوّية .منتھى الكمال المطلق من دون أدنى اعوجاج وانحراف

وقد نقل عن رسول اهللا صلى .ألخرى فھي خارجة عن فطرتھا ومجانبة للسبیل المستقیموأما القلوب ا.الغیبیة

..٣ي، باب في ظلمة قلب المنافق، كتاب اإليمان والكفر، حأصول الكافي، المجلد الثان ٦٣١
.١أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب في ظلمة قلب المنافق، ح ٦٣٢
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اهللا علیه وآله وسلم أنه رسم على األرض خطًا مستقیمًا ثم رسم خطوطًا متقاطعة للخّط المستقیم ثم قال أن 

.الخط المستقیم ھو صراطي ومنھجي

في بیان أن المؤمن على الصراط المستقیم 

ولّما كان اإلنسان الكامل مظھرًا لجمیع األسماء والصفات، ومربوبًا للحق .ن المؤمن يتبع اإلنسان الكاملإ:وثانیًا

المتعالي باإلسم الجامع، لم تكن إلسم غلبة على آخر في التصرف في اإلنسان الكامل، وكان ـ اإلنسان الكامل ـ 

وإحتوى على مقام الوسطیة والبرزخیة .على آخرمثل ربِه المتعالي وجودًا جامعًا من دون تفوق مظھرية اسم 

وأما الكائنات األخرى فیكون .الكبرى، وتم سیره على الصراط المستقیم الطريق الوسط الذي ھو االسم الجامع

كل واحد منھا مظھرًا إلسم من األسماء المحیطة أو غیر المحیطة، ومتصرفًا فیه، ويكون مبدئه ومعاده نفس ذلك 

إلسم المقابل له ففي الغیب والباطن، وال يتصرف في ذلك الكائن إال من خالل أحديه جمیع األسماء، وأما ا.اإلسم

فإذن الحق المتعالي في مقام اإلسم الجامع ورب اإلنسان، على الصراط .وال يسمح لنا المقام شرح ذلك

بمعنى مقام الوسطیة والجامعیة من .٦٣٣)ِإنَّ َربِّي َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم(المستقیم كما ورد في القرآن الكريم 

.دوِن غلبة صفة على أخرى، وظھور أسم دون آخر

ويكون مربوب الذات المقدس الموجود في مقام الوسطیة والجامعیة على الصراط المستقیم أيضًا، من دون 

ي، ولدى كما يطلب ھذا المر بوب، في معراجه الصعودي الحقیق.ترجح مقام على مقام، وشأن على شأن

منتھى وصوله إلى مقام القرب، بعد عرضه العبودية على الذات المقدس، وإرجاع كل عبادة وعبودية من كل عابد 

ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك (إلى الذات المتعالي، وحصر اإلعانة في جمیع مقامات القبض والبسط في ذاته جّل جالله بقوله 

وھذا الصراط ھو الصراط الذي يھیمن علیه رب ).اْھِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقیَم( يطلب ھذا المربوب قائًال)َنْسَتِعیُن

اإلنسان الكامل، على وجه الربوبیة والظاھرية ـ اإلظھار والخلق ـ ويكون دور اإلنسان الكامل، المربوبیة والمظھرية ـ 

.المخلوق ـ

الصراط المستقیم، بل تنزع إّما نحو جانب اللطف  وأما الموجودات األخرى، والسائرون إلى اهللا، فال تنتھج

.والجمال، أو نحو جانب القھر والجالل

وأما المؤمنون فلما كانوا تابعین في مسیرتھم لإلنسان الكامل وواضعین خطاھم في موضع أقدامه وسائرين 

على أنفسھم خطوة  على ضوء نور ھدايته ومعرفته، ومستسلمین للذات المقدس لإلنسان الكامل، غیر معتمدين

واحدة في سیرھم الروحاني إلى اهللا، فلما كان المؤمنون كذلك يسلكون أيضًا الصراط المستقیم، ويكون حشرھم 

مع اإلنسان الكامل، ووصولھم تبعًا لوصول اإلنسان الكامل، شرط محافظتھم على صفاء قلوبھم من تصّرف 

.سیر كلیًا لإلنسان الكامل ومقام الخاّتمیةالشیاطین واإلنیة واألنانیة، بل ويستسلمون في الم

في بیان مكائد الشیطان 

ومن التصرفات الخبیثة للشیطان، إضالل القلب وإزاغته عن الصراط المستقیم وتوجیھه نحو فاتنة أو شیخ 

ومن إبداع الشیطان الموسوس في صدور الناس، الفريد من نوعه، ھو أن مع بیان عذب وملیح، وأعمال .مرشد

غرية، قد يعلق بعض المشائخ بشحمة أذن فاتنة جمیلة ويبرر ھذه المعصیة الكبیرة بل ھذا الشرك لدى العرفاء، م

بأن القلب إذا كان متعلقًا بشيء واحد، استطاع أن يقطع عالقاته مع اآلخرين بصورة أسرع، فیرّكز كّل توجھه أوًال 

نه منتبه إلى شيء واحد ثم يقطع ھذا االرتباط الوحید على الفتاة الجمیلة بحجة أن القلب ينصرف عن غیرھا وأ

وقد يدفع الشیطان بإنسان أبله نحو إنساٍن أبله، نحو محّیا مرشد مّكار وحش، .ويرّكز قلبه على الحق المتعالي

بل شیطان قاطع للطريق ويلتجئ في تبرير ھذا 

ل لإلنسان في الوصول إلى مقام الغیب الشرك الجلّي إلى أن ھذا المرشد ھو اإلنسان الكامل، وإنه ال سبی

المطلق إال بواسطة اإلنسان الكامل المتجسد في المرآة األحدية للمرشد، ويلتحق ّكل منھما حتى نھاية عمرھما 

حیث يفكر المرشد في جمال معشوقه ومفاتنه، وھذا اإلنسان البسیط بتركیز االنتباه :بعالم الجن والشیاطین

.٥٦:سورة ھود، آية ٦٣٣
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فال تنسلخ العقلة الحیوانیة عن ھذا المرشد، وال يبلغ .المنكوس حتى آخر حیاتهعلى محیا مرشده البائس 

.اإلنسان األبله األعمى إلى منشوده ومبتغاه

وال بد من معرفة أن المؤمن لّما كان سیره في ھذا العالم معتدًال، وقلبه سويًا، وتوّجھه نحو اهللا وصراطه 

مستقیمًا وواضحًا، وجسمه معتدًال وصورته وسیرته وظاھره وباطنه في  مستقیمًا، كان في ذلك العالم أيضًا صراطه

وعند مقارنة قلب المشرك مع قلب المؤمن، نستطیع أن نفھم موقع قلب المشرك .صورة اإلنسان وھیئته

ومصیره، فحیث أن قلبه قد خرج عن الفطرة اإللھیة، وانحرف عن النقطة المركزية للكمال، وعن بحبوحة النور 

مال، وابتعد عن التبعیة للھادي المطلق والولي الكامل، وانشغل بأنیته وأنانیته بالدنیا وزخارفھا، لم يحشر والج

المشرك في العوالم األخرى في سیرة اإلنسان وصورته المعتدلة، وإنما يحشر في صورة حیوان منكوس الرأس، 

ناك ظّل لباطن اإلنسان ھنا، وأن القشر انعكاس ألنه الھیئة والصورة في ذلك العالم تتبع القلوب، وأن الظاھر ھ

للّب وأن مواّد ذلك العالم ال تأبى األشكال الملكوتیة الغیبیة، كما ھو شأن المواد في ھذا العالم التي ال تقبل 

.وقد ثبت كل ذلك في محّله بالدلیل والبرھان.األشكال المختلفة

فطرتھا المستقیمة وأقبلت على الدنیا، ألقت بظاللھا  فالقلوب التي أعرضت عن الحق والحقیقة، وخرجت عن

على ذلك العالم حیث يخرج أصحابھا ھناك من االعتدال ويكونون منكوسین، ومتجھین نحو عالم الطبیعة والدنیا 

فمن المحتمل أن يمشي بعض مكبًا على وجھه وتكون ساقه نحو األعلى ويمشي .التي تعتبر أسفل السافلین

َأَفَمْن َيْمِشي ُمِكبا َعَلى َوْجِھِه َأْھَدى (وبعض على يديه ورجلیه، كما كان اتجاھه في ھذا العالم بعض على بطنه، 

فمن الممكن أن ھذا االستعمال المجازي في ھذا العالم المجازي، .٦٣٤)َأمَّْن َيْمِشي َسِويا َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم

.الظھور للروحانیات والغیبیاتيتحول إلى واقعیة وحقیقة في عالم الحقائق و

المذكور في نھاية ھذه اآلية المباركة باإلمام أمیر »الصَِّراَط اْلُمْسَتِقیَم«:لقد َفّسرت األحاديث الشريفة

:المؤمنین علیه الّسالم واألئمة المعصومین علیھم السالم

َفَمْن َيْمشي ُمِكّبًا َعلى وْجِھِه أْھدى أ:ُقْلُت:عن الكافي بإسناده عن أبي الحسن الماضي علیه الّسالم قال

إنَّ اَهللا َضَرَب َمَثًال، من َحاَد َعْن ِوَالَيِة َعِليٍّ علیه الّسالم َكَمْن «:أْم َمْن َيْمشي َسِوّيًا على ِصراٍط ُمْسَتِقیٍم؟ قاَل

لى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم، َوالصِّراُط اْلُمْسَتِقیُم أمیُر اْلُمْؤِمنین َيْمشي َعلى َوْجِھِه ال َيْھَتِدي َألْمِرِه، َوَجَعَل َمْن َتِبَعُه َسِوّيًا َع

.٦٣٥»علیه الّسالم

َدَخْلُت َمَع َأبي َجْعَفَر علیه الّسالم اْلَمْسجَد الَحراِم َوُھو ُمتَّكىٌء َعَلّي َفَنَظَر إَلى النَّاِس َوَنْحُن :وعن الفضیل َقاَل

يا ُفَضْیُل ھَكذا َكاُنوا َيُطوُفوَن ِفي الجاِھّلیِة َال َيْعِرُفوَن َحْقًا َوَال َيِديُنوَن ِدينًا يا ُفَضیُل أْنظر َعَلى َباِب َبِني َشْیَبَة َفقاَل 

ْن َأَفَم«ه اآلية إَلْیِھم ُمكّبیَن َعَلى ُوُجوِھِھَم َلَعَنَھُم اهللا ِمْن َخْلٍق َمَسَخُھْم َربَُّھْم ُمِكّبیَن َعَلى ُوُجوِھِھْم ُثّم َتال ھذ

ُمِكّبًا َعَلى َوْجِھِه أَھْدى َأْم َمْن َيْمِشي َسوّيًا َعلى ِصراٍط ُمْسَتِقیٍم َيْعِني َعلّیًا َعِلیه الّسالم »َيْمِشي ـ الخ

٦٣٦.َواألْوصیاء َعَلیھُم السَّالم

أن ونحن قد ذكرنا بأن اإلنسان الكامل يمشي في سیره الباطني الغیبي على الصراط المستقیم، وأما بیان 

.اإلنسان الكامل بنفسه يكون صراطًا مستقیمًا، فھو خارج عن مقصدنا وھدفنا فعًال

في بیان قلب المنافق، واختالفه مع قلب المؤمن :تتیمم

وتّبین حال قلب المنافق لدى المقارنة مع .تبّین من الفصل السابق وضع قلب المؤمن والمشرك بل الكافر أيضًا

لب المؤمن لم يخرج من فطرته النقیة الناصعة الطاھرة، وكلما ُيلقى علیه من الحقائق فإن ق.قلب المؤمن أيضًا

اإليمانیة والمعارف الحقة يتلّقاھا بالقبول، ويبقى اإلنسجام بین الطعام والمتغذي، بین المدرك ـ بفتح الراء ـ 

ولھذا عبر عن قلب .جھة أخرىوالمدرك ـ بكسر الراء ـ من المعارف والحقائق من جھة ومقام الفطرة للقلب من 

.٢٢:سورة الملك، آية ٦٣٤
.٩١والية، حأصول الكافي، المجلد األول، كتاب الحجة، باب فیه نكت ونتف من التنزيل في ال ٦٣٥
.٤٣٤روضة الكافي، ح ٦٣٦



٢٢٩

وھذا الفتح وإن أمكن أن يكون إشارة  ٦٣٧»المفتوح«الشريف بـ »الكافي«المؤمن في حديث آخر منقول في كتاب 

.إلى إحدى الفتوحات الثالثة، ولكنه أيضًا يتناسب مع ھذا المعنى الذي ذكرناه

لتي تتنافى مع فطرة اإلنسان مثل التعّصب وأما قلب المنافق، فبما أنه قد علقت فیه األقذار والظلمات ا

الجاھلي، والخلق الذمیم، وحّب النفس والجاه وغیر ذلك مما ال تتناسب مع الفطرة، غدا مختومًا ومغلقًا ومطبوعًا 

ورافضًا لتقبل كالم الحق نھائیًا، ومضاھیًا لصفحة سوداء ال تجدي النقوش معھا والرسوم علیھا، مع العلم بأن 

.يانة والتظاھر بھا، وسیلة شیطانیة لتسییر أموره وتطوير دنیاهتمسكه بالد

والبد من معرفة أن قلب المشرك والمنافق منكوس ومطبوع، كما ھو واضح، ولكن اختصاص كل من القلبین 

بأحدھما من أجل أن المشرك لدى عبادته يخشع قلبه لغیر المعبود الحقیقي ولغیر الكمال المطلق، فیكون لقلبه 

تان وخصوصیتان أحدھما الخضوع الصادق المتمثل في العبادة ثانیتھا أنه لّما كان ھذا الخضوع للناقص خاصی

وأما المنافق فھو .والمخلوق، كان سببًا للنقص والكدر في القلب، فیكون قلبه منكوسًا، وھذه صفة بارزة للمشرك

متاز علیھم أيضًا بخصوصّیة أخرى ـ تذكر في الحقیقة قد يكون مشركًا فیساوي المشركین في انتكاس قلبه، وي

وقد يكون المنافق كافرًا وجاحدًا في الواقع، لجمیع الشرائع، فھو أيضًا منكوس القلب، ولكن تتوفر فیه .بعد قلیل ـ

خصوصیة أخرى بارزة أكثر ھي أنه يصغي إلى الحق بحسب الظاھر ويعیش مع أھل الحق، وتطرق سمعه أحاديث 

المؤمنین كلمات الحق ولكن المؤمنین لصفاء باطنھم تكون قلوبھم مفتوحة فیلتقونھا  الحق كما تطرق سمع

بالقبول التام، وأما المنافقون فألجل الكدر والظلمات المحیطة بقلوبھم تكون قلوبھم مطبوعًة ومختومة فترفض تلك 

.الكلمات وتجحدھا

من أجل أن لھاتین )اُه َشَكَر َوإن اْبَتالُه َصَبَرإْن َأْعط(ثم إن تعّرض الحديث لخصوص صفتین من صفات المؤمن 

الصفتین من صفات المؤمنین خصائص ومزايا ال تتواجد في غیرھا من الصفات، فإنھما من أّمھات الصفات الجمیلة، 

.ونحن قد ذكرنا شیئًا قلیًال منھما عند شرحنا لبعض األحاديث المتقدمة.وتتفّرع منھما صفات جمیلة أخرى

.جل أن ھاتین الصفتین ـ أيضًا ـ من صفات الجالل والجمال، القھر واللطف، المتجّلیتان بالعطاء واالبتالءومن أ

كما ذكرنا في بحث .فإن االبتالء وإن كان من صفات اللطف والجمال، ولكنه حیث يكون ظاھرًا بالقھر، جعل منه

.التجّلیین والمؤمن ينھض دائمًا بالعبودية بین ھذين.أسماء الحق وصفاته

في بیان أن الغفلة عن الحق المتعالي تبعث على إنتكاسة القلب :ختام

تبین من العرض المتقدم أن النفوس المنكّبة على الدنیا، والملتھیة بتعمیرھا والمنصرفة عن الحق، تكون 

الغفلة عن الحق منكوسة، رغم أنھا تعتنق اإليمان بالمبدأ والمعاد، ألن المقیاس في انتكاس القلوب، ھو 

وھذا اإليمان بالمبدأ والمعاد إما ال يعّد إيمانًا وعقیدة كما ذكر في شرح بعض األحاديث .واالنشغال بالدنیا وتعمیرھا

السابقة، أو أن اإليمان يكون ناقصًا وبسیطًا جدًا، وعلیه ال يتنافى مع انتكاس القلب، بل أن من يظھر اإليمان 

يخشى من ذلك، وأن إيمانه ال يدفع به إلى عمل الجوارح واألركان، يكون مثل ھذا  بالغیب والحشر والنشر، وال

ويمكن أن يكون َمَثل ھؤالء المؤمنین الشكلیین، َمَثَل قوم كانوا بالطائف ـ كما ورد .اإلنسان منافقًا وال يكون مؤمنًا

ـ ونعوذ باهللا من زوال ھذا اإليمان في الحديث إن أدرك أحدھم أجله على نفاقه ھلك وإن أدركه على إيمانه نجا 

الذي لیس له ُلبُّ وجوھر وال ھیمنة له في ُملك الجسم، ومن انتقال اإلنسان من ھذه الدنیا على النفاق، 

وھذا من األمور الھامة التي ال بد أن تذعن لھا نفوسنا الضعیفة، ونھتم بھا ونكون حريصین .وحشره مع المنافقین

الظاھر والباطن والّسر والعلن، وكما نّدعي اإليمان في قلوبنا نجھد أنفسنا على ھیمنة على تعمیق اإليمان في 

اإليمان على الظاھر أيضًا، حتى يتجذر اإليمان في القلب وال يزول أمام عائق ومانع أو أي تغییر وتبديل، إلى أن يتّم 

رة اإللھیة إلى الذات المقدس من دون أن تسلیم ھذه األمانة اإللھیة، والقلب الطاھر الملكوتي الذي تخمر بالفط

.تمتد إلیه يد الشیطان والخیانة والحمد هللا أوًال وآخرًا

.٤٢٣ص ٣أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب في ظلمة قلب المنافق، ح.وقلب مفتوح فیه مصابیح تزھر ٦٣٧



٢٣٠

إن اهللا عزَّ وجلَّ ال يوصف:الحديث الحادي والثالثون

بالسَّند المتَّصل إلى الشَّیخ الجلیل أفضل المحدِّثین محمَّد بن يعقوب الكلینيِّ، عن عليِّ بن إبراھیم، عن أبیه، 

إنَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ ال ُيوَصُف، َوَكْیَف «:َسمْعُتُه يقول:عن حّماد، عن ربعيٍّ، عن زرارًة، عن أبي جعفر علیه الّسالم قال

بيِّ صّلى اهللا َوإنَّ النَّ.َفال يوَصُف ِبَقَدٍر إّال كاَن أْعَظَم ِمْن ذِلَك»َوما َقَدُروا اَهللا َحقَّ َقْدِرِه«:َوقاَل ِفي ِكَتاِبِه»َيوَصُف

ِه ِفي علیه وآله وسلم ال يوَصُف، َوَكْیَف يوَصُف َعْبٌد اْحَتَجَب اُهللا َعزَّ َوَجلَّ ِبَسْبٍع َوَجَعَل طاَعَتُه ِفي األْرِض َكطاَعِت

ْد أطاَعني َوَمْن َعصاُه َفَقْد َوَمْن أَطاَع ھذا َفَق»َوما أتیُكُم الرَُّسوُل َفُخذوُه َوما َنھاُكْم َعْنُه َفاْنَتُھوا«:السَّماِء َفقاَل

َواْلُمْؤِمُن ال يوَصُف َوإنَّ .َوإّنا ال نوَصُف، َوَكْیَف يوَصُف َقْوٌم َرَفَع اُهللا َعْنُھُم الرِّْجَس وُھَو الشَّكُّ.َعصاني، َوَفوََّض إَلْیِه

َوالذُُّنوُب َتَتحاتُّ َعْن ُوجوھھما َكما َيَتحاتُّ اْلَوَرُق َعِن اْلُمْؤِمَن َلَیْلقى أخاُه َفُیصاِفُحُه َفال َيزاُل اُهللا َيْنُظُر إَلْیِھما 

.٦٣٨الشََّجِر

:الشرح

القدر كون الشيء مساويًا لغیره بال زيادة وال نقصان وإن : (يقول الجوھري»َما َقَدُروا اهللا«و:قوله علیه الّسالم

أي ما عّظموا .٦٣٩}َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدِرِه{انه يقول اهللا سبح.بفتح الدال وسكونھا مصدر ومعناھا واحد»َقَدر«

.انتھى).اهللا حق تعظیمه

يقول الكاتب الظاھر أن القدر بمعنى كون الشيء مساويًا لغیره، وھو كناية عن عدم القدرة على توصیف اهللا 

وصف، وسنشیر إلى أن ھذا وإن كان وصفًا ولكنه موصوف في صیاغة ال)قدره(وتعظیمه كما يجدر به سبحانه، و

.التعبیر من غیر الحق المتعالي فبالنسبة إلى ذاته المقدس غیر میسور وال جائز

قال المرحوم المجلسي رحمه اهللا كان خّص القدرة بالذكر ألنھا التي »َفال يوَصُف ِبَقْدٍر«:قوله علیه الّسالم

ال ويمكن أن يقرأ بالفتح أي َبَقدر كما ورد في يمكن أن تعقل في الجملة من صفاته سبحانه أو ھو على المث

وأما .ِبُقْدَرٍة ولعله يكون ِبَقَدِرِه مع الھاء، كما ورد في بعض النسخ»الوافي«وفي كتاب  ٦٤٠حديث آخر وھو أصوب

مع التاء فمن المظنون بل المقطوع به أنه من األغالط المطبعیة، وذلك لعدم صیرورة المعنى سلسًا، »ِبُقْدَرٍة«

.ولعدم صحتھا ـ القدرة ـ حسب ألفاظ الحديث حیث يعود إلینا الضمیر المذكور، وتأويل ذلك على خالف القاعدة

وإنما التجأ المرحوم المجلسي إلى ما نقلنا عنه، لكونه من باب ضیق الخناق، مع أنه ال وجه للتفرقة بین 

وعدم  ٦٤١»تعقل في الجملة من صفاته سبحانهألنھا التي يمكن أن «:إمكان تعقل قدرة الحق إجماًال حیث قال

وقد «قال .ولھذا نرى بأن مثل ھذا التبرير للتفرقة لم يكن موجھًا حتى عنده أيضًا.إمكان تعقل بقیة صفاته سبحانه

.٦٤٢»مّر ھذا الجزء من الخبر من كتاب التوحید وفیه بقدر وھو أصوب

:َتحاتَّ الشيء«وقال »َحكُّ اْلَوَرِق ِمَن اْلُغْصِن:اْلَحتُّ«:صحاحقال الجوھري في ال»َتَتحاتُّ«قوله علیه الّسالم 

.»َتناَثَر

.ونحن نشرح ما يتناسب مع ھذا الحديث الشريف في فصول عدة

في بیان المقصود من عدم توصیف الحق المتعالي:فصل

أوصاف وصف بھا، بعض أھل  إشارة إلى»إن اهللا عز وجل ال يوصف«:إعلم أن ما ورد في ھذا الحديث الشريف

واستدعت ھذه األوصاف التحديد والتشبیه، بل التعطیل كما أشیر .الجھل والجدل من المتكلمین، الحق المتعال

).َوَما َقَدُروا اَهللا َحقَّ َقْدِرِه(إلى ذلك في الحديث بقوله تعالى 

:المبارك روايات تّدل على ذلك»فيالكا«وفي باب النھي عن الصفقة بغیر ما وصف به نفسه تعالى من كتاب 

َكَتْبُت َعلى َيَدْي َعْبِد اْلَمَلِك ْبِن أْعَیَن إلى أبي َعْبِد اهللا علیه «:بإسناده عن عبِد الرَّحیِم بن َعتیٍك اْلَقصیر قاَل

َفإْن َرأْيَت َجَعَلِنِي اُهللا ِفَداَك أْن َتْكُتَب )خ ل ِبالتَّخاطیِط ـ(إنَّ َقْومًا ِباْلِعَراِق َيِصفوَن اَهللا ِبالصُّوَرِة َوِبالتَّخِطیط :الّسالم

.١٦أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب المصافحة، ح ٦٣٨
.٩١:سورة األنعام، آية ٦٣٩
.طھران –، ط دار الكتب اإلسالمیة ٧٠، ص٩قول، المجلد مرآة الع ٦٤٠
.طھران –ط، دار الكتب اإلسالمیة  ٧١ـ ٧٠، ص٩مرآة العقول، المجلد  ٦٤١
.٦١٣ص ٥الوافي، ج ٦٤٢



٢٣١

َسَأْلَت إَليَّ َرِحَمَك اُهللا َعِن التَّْوِحیِد َوما َذَھَب إَلْیِه َمْن ِقَبَلَك، :َفَكَتَب إَليَّ.إَليَّ ِباْلَمْذَھِب الصَِّحیح ِفي التَّوِحیِد

َوُھَو السَّمیُع اْلَبصیُر، َتعالى َعّما َوَصَفُه اْلَواِصُفوَن اْلُمَشبِّھوَن اَهللا ِبَخْلِقِه َفَتَعاَلى اُهللا الَّذي َلْیَس َكِمْثِلِه َشْيٌء 

.»اْلُمْفَتُروَن َعَلى اِهللا

ِف َعِن اِهللا َفاْن َفاْعَلْم ـ َرِحَمَك اُهللا ـ أنَّ اْلَمْذَھَب الصَِّحیِح ِفي التَّْوِحیِد ما َنَزَل ِبِه اْلُقْرآُن ِمْن ِصفاِت اِهللا َتعالى،

َوال تْعُدوا اْلُقْرآَن  اْلُبْطالَن َوالتَّْشبیَه، َفال َنْفَي َوال َتْشبیَه، ُھَو اُهللا الّثاِبُت اْلَمْوُجوُد، َتعالى َعّما َيِصُفُه اْلَواِصُفوَن،

له، يفھم بأنه لیس المقصود من وبعد التدبر في صدر ھذا الحديث الشريف وذي ٦٤٣)التِّْبیاِن ـ خ ل(َفَتِضلُّوا َبْعَد اْلَبَیاِن 

نفي توصیف الحق سبحانه عدم التفّكر في صفات الحق المتعالي، وعدم توصیفه بصورة مطلقة، كما قال به بعض 

المحدثین األجّالء، إذ ورد في ھذا الحديث وفي غیره من الروايات األخرى األمر بنفي التعطیل والتشبیه عنه 

بل المقصود لدى أبي عبد اهللا علیه .بعد الوقوف على الصفات واستیعابھا سبحانه، وھذا النفي ال يكون إّال

الّسالم، ھو عدم توصیفه بما ال يلیق بذاته المقدس الحق المتعالى، مثل إثبات الصورة والتخطیط وغیرھا من 

.تعالى اهللا عنه.صفات المخلوقین، التي تالزم اإلمكان والنقص

ما يلیق ويجدر بذاته المقدس، والذي أقیمت علیه البراھین الصحیحة في العلوم وأما توصیف الحق، المتعالي، ب

العالیة الفلسفیة، فھو أمر مطلوب، فإن كتاب اهللا سبحانه وسنة الرسول صّلى اهللا علیه وآله وسلم، وأحاديث 

ذا الحديث الشريف كما أن اإلمام الصادق علیه الّسالم َلمَّح في ھ.أھل البیت علیھم الّسالم مشحونة من ذلك

.إلى أن المقیاسـفي إثبات األوصاف للحق سبحانه ـ ھو البرھان الصحیح ويكون البحث في ذلك بعید عن مقصدنا

وما أمر به اإلمام الصادق علیه السالم في توصیف الحق سبحانه، من لزوم عدم الخروج عما في القرآن الكريم 

، توجیه لمن ال يستوعبون المقیاس من »وِحیِد ما َنَزَل ِبه اْلُقرآن ِمْن ِصفاِت اهللاإنَّ اْلَمْذَھَب الصَّحیَح في التَّ«بقوله 

صفات اهللا سبحانه، ولیس بمنع توصیف اهللا سبحانه بصفات لم تذكر في كتاب اهللا، ولھذا نرى بأن اإلمام صلوات 

هللا، ھذا اإلمام بنفسه ينعت الحق اهللا علیه الذي أمر عبد اهللا بن علي بعدم توصیفه بوصف غیر مذكور في كتاب ا

.بصفتین لم يعھد بھما في القرآن الكريم وھما الثابت والموجود

نعم إذا أراد شخص أن يصف الحق المتعالي بوصف من وحي عقله القاصر المشوب باألوھام، من دون أن 

فعلى .ا في ھالك التشبیهيستنیر بنور المعرفة والسداد الغیبي، فیسقط إما في ضالل التعطیل والبطالن، وإم

أمثالنا الذين أسدلت على قلوبھم ستائر وحجٌب غلیظة من الجھل واألنانیة والعادات البشعة والخلق الغلیظ الفّظ، 

.أن ال نتطرق إلى عالم الغیب، وال ننعت إلھًا على ضوء إدراكنا، ألن ما يخطر ببالنا ال يكون إّال مخلوقًا لنا

من منع أمثالنا التطّرق إلى عالم الغیب، لیس ھو اإلبقاء في عالم الجھل واألنانیة أو وال يخفى بأن المقصود 

أو المنع من الوقوف على .٦٤٤)َوَذُروا الَِّذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي َأْسَماِئِه(والعیاذ باهللا دعوة الناس إلى اإللحاد بأسماء اهللا 

بل إن نفس ھذا الكالم ـ الكف عن .الديانات وقاعدتھا المعارف اإللھیة التي ھي عین األولیاء ومصباحھم وأساس

التطرق لعالم الغیب ـ دعوة إلزالة ھذه الحجب الغلیظة، واالنتباه إلى أن اإلنسان ما دام ساقطًا في شباك حب 

ة التي الجاه والمال والدنیا والنفس، ويكون َمَثُلُه، َمَثل الكاتب الواقع خلف حجب الجھل والضالل والُعجب واألنانی

وإذا لم تصله ـ والعیاذ .ھي أغلظ الحجب، يكون بعیدًا عن المعارف الحقة، ومحرومًا من الوصول إلى ھدفه ومبتغاه

الّلُھمَّ .باهللا ـ نجدة غیبیة من الحق المتعالي أو أولیائه الكاملین، ال يعرف أحد المصیر والنھاية لھذا المسیر والحركة

.ُمْسَتعاُنإَلْیَك الشَّْكوى َوأْنَت اْل

نحن التائھین في عالم الجھل، والمتحیرين في وادي الضالل، والمثقلَّین بالعجب واألنانیة، نحن الذين :إلھنا

قدمنا على الُملك والماّدة، عالم الظالم، من دو أن نفتح أعین بصیرتنا، ونشھد جمالك المنیر في مرائي الصغار 

أقطار السماوات واألرضین، ثم عشنا أيام حیاتنا بعیون ُعْمي، وقلوب  والكبار، ونرى بصیصًا من نور الظاھر في

.مھجورة، وأمضینا عمرنا في جھل وغفلة

..١أصول الكافي، كتاب التوحید، باب النھي عن الصفة، ح ٦٤٣
.١٨٠:سورة االعراف، آية ٦٤٤
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إلھنا إن لم تسعفنا وتسعنا رحمتك الواسعة، وعنايتك الالمتناھیة، وإن لم تلِق في قلوبنا حرارة الحب وفي 

بد في ھذه الحیرة، ولم نستطع أن نشّق طريقنا صدورنا العشق وفي أعماقنا الجذبات الروحیة، لبقینا إلى األ

.إنك قد ابتدأت بالنعم وإن رحمتك قديمة ال مثیل لھا»ما ھَكذا الظَّنُّ ِبك«ولكن 

.تفّضل علینا وكن في عوننا، وأھدنا إلى أنوار جمالك وجاللك، وأنر قلوبنا بضیاء أسمائك وصفاتك:إلھنا

لصفات غیر میسور في بیان أن العلم بحقیقة األسماء وا

ال يخفى على أحد بأن استیعاب حقیقة أوصاف الحق، واإلحاطة بھا وبكیفیاتھا، من المسائل التي تكون يد 

وما ذكر من البراھین .البرھان قاصرة عن الوصول إلى قممھا، وآمال العارفین مقطوعة عن البلوغ إلى مغزاھا

أو في أبحاث األسماء والصفات ألرباب المصطلحات العرفانیة، واآلراء الدقیقة على يد علماء الحكمة والفلسفة 

يكون صحیحًا حسب مسلكھم ومبادئھم، التي ينطلقون منھا، ولكن نفس العلم حجاب غلیظ، فإذا لم يخرق ھذا 

الحجاب بتوفیق من اهللا سبحانه في ظل التقوى الكاملة والترويض المجھد للنفس، واالنقطاع التام هللا والمناجاة 

صادقة معه، لم ُتشرق في قلب السالك أنوار الجمال والجالل، ولم يشھد قلب المھاجر إلى اهللا، المشاھدات ال

وھذا المعنى .الغیبیة، ولم يتمتع بالحضور العیني لتجّلیات األسماء والصفات، فضًال عن الحظوة بالتجلیات الذاتیة

إذ أن من النادر جدًا، غرس الشجرة .للحق سبحانه يجب أن ال ُيحجم اإلنسان عن البحث والطلب الذي ھو تذكر

الطیبة للمعرفة في القلب أو إنعاشھا ونضارتھا من دون بذر علوم حقة مع كافة شرائطھا المعھودة، فاإلنسان ال بد 

وأن يواظب في بدء األمر على الرياضة العلمیة مع النھوض بجمیع شرائطھا ومتّمماتھا، وال يسحب يده منھا حیث 

وأن لم تنتج العلوم في ھذا العالم ألجل العوائق، نتیجة مجدية وتامة، ألثمرت .»العلوم بذر المشاھدات«:واقال

.في عوالم أخرى ثمرات طیبة، ولكن المھم ھو النھوض بشرائطھما ومقدماتھا

.وقد تحدثنا عن بعض الشرائط والمقدمات لدى شرحنا بعضًا من األحاديث المتقدمة

ن أن العلم بحقیقة روحانیة األنبیاء واألولیاء في بیا:فصل

ال يمكن أن يتم بالفكر والبرھان إعلم أنه ال يمكن معرفة روحانیة ومقام خاتم األنبیاء صّلى اهللا علیه وآله وسلم 

ن ھؤالء خاصة، واألنبیاء العظام واألولیاء المعصومین علیھم الّسالم عاّمة مع التفكر والتدبر وسیر اآلفاق واألنفس أل

وقد بلغوا في سیرھم .األجّالء، من األنوار الغیبیة اإللھیة، والمظاھر التاّمة، للجالل والجمال، وآياتھما الباھرة

، رغم أن )قاَب َقْوَسیِن أْو َأْدنى: (المعنوي، وسفرھم إلى اهللا الغاية القصوى، والفناء في الذات، ومنتھى العروج

الخاتم صّلى اهللا علیه وآله وسلم، وأن األنبیاء اآلخرين السالكین لطريق العروج صاحب المقام باألصالة ھو النبي 

.يتبعون الذات المقدس للنبي الخاتم صّلى اهللا علیه وآله وسلم

ونحن لسنا بصدد بیان كیفیة سیر خاتم األنبیاء، وبیان الفارق بین معراجه الروحاني ومعراج جمیع األنبیاء 

وإنما نكتفي بذكر رواية واحدة تتحدث عن نورانیتھم، ألن إدراك نورانیتھم، يفتقر أيضًا إلى .مواألولیاء علیھم السال

.نورانیة باطنیة وجذبة إلھیة

يا جاِبُر، إنَّ :َسأْلُتُه َعْن ِعْلِم اْلعاِلِم، َفقاَل لي«:بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر علیه الّسالم قال:الكافي

َفِبروِح اْلُقُدِس ـ .روَح اْلُقُدِس ُوروَح اإلْيماِن وُروَح اْلحیوِة َوُروُح الُقوَِّة ُوروَح الشَّْھَوِة:صیاِء َخْمَسَة أْرَواٍحِفي األْنِبیاِء واألْو

اْلِحْدثاُن إّال روَح  يا جاِبُر، إنَّ ھذه األْرَبَعَة أْرواٍح ُيصیُبَھا:ُثمَّ قاَل.يا جاِبُر ـ َعَرُفوا ما َتْحَت اْلَعرِش إلى ما َتْحَت الثَّرى

٦٤٥.»اْلُقُدِس َفإنَّھا ال َتْلھو َوال َتْلَعُب

َوكذِلَك أْوَحیْنا إَلْیَك «َسأْلُت أبا َعْبِداِهللا علیه الّسالم َعْن َقْوِل اِهللا َتباَرَك وَتعالى :وبإسناده عن أبي بصیر قال

َخْلٌق ِمْن َخْلقِِ اِهللا َتَباَرَك َوَتَعالى أْعَظُم ِمْن َجْبَرئیَل «:، قاَل»ماُنروحًا ِمْن أْمِرنا ما ُكْنَت َتْدري َما اْلِكتاُب َوَال اإلْي

َلواُت اِهللا َومیكائیَل، كاَن َمَع َرُسوِل اِهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم ُيْخِبُرُه َوُيَسدُِّدُه َوُھَو َمَع األِئمَِّة ِمْن َبْعِدِه َص

٦٤٦.»َعَلْیِھم

.٢حجة، باب فیه ذكر األرواح التي في األئمة علیھم السالم، حأصول الكافي، المجلد األول، كتاب ال ٦٤٥
.١ح...الكافي، المجلد األول، كتاب الحجة، باب الروح التي يسدد اهللا ٦٤٦
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)روح القدس(ل، أن لإلنبیاء واألوصیاء علیھم السالم مقامًا شامخًا من الروحانیة يدعى بـ يفھم من الحديث األو

ومن خالله يتمتعون باإلحاطة العلمیة القّیومیة لجمیع الكائنات حتى ذّراتھا الصغیرة جّدًا، وال توجد فیھا الغفلة 

كیة، بل تكون من عالم الغیب المجرد، والجبروت والنوم والسھر والنسیان وكاّفة الحوادث والتغّیرات والنقائض الُمل

كما يستفاد من الحديث الثاني، أن تلك الروح المجردة الكاملة، أعظم من جبرائیل ومیكائیل علیھما .األعظم

.السالم رغم أّنھما أعظم القاطنین في مقام قرب الجبروت

لجالل للحق المتعالي، وتجّلى سبحانه في نعم إن األولیاء، الذين تخّمرت طینتھم على يدي قدرة الجمال وا

مرآتھم الكاملة، لدى التجلي الذاتي األول بجمیع األسماء والصفات ومقام أحدية الجمع، وتعّلموا حقائق األسماء 

إن مقام ھؤالء األولیاء أسمى وأرفع من أن تنال آمال أھل المعرفة أطراف كبرياء .والصفات في مقام غیب الھوية

َعليٌّ «وفي الحديث النبوي الشريف .لھم، وأن تبلغ خطوات معرفة أھل القلوب ذروة كمالھمجاللھم وجما

وصف ).مصباح الھداية(والكاتب قد وضع كتابًا متواضعًا في األيام السابقة باسم  ٦٤٧»َمْمسوٌس ِفي ذاِت اِهللا َتعالى

.لعالممثل وصف الخفاش الشمس المضیئة ل.فیه نبذة من مقام النبوة والوالية

في بیان معنى قوله علیه السالم كیف يوصف عبد احتجب اهللا عّز وجّل بسبع:فصل

»َكْیَف يوَصُف َعْبٌد اْحَتَجَب اُهللا َعزَّ َوَجلَّ ِبَسْبٍع«ھناك احتماالت في ھذه الجملة المذكورة في الحديث الشريف 

:نذكر بعضھا

ث العارف الكامل المرحوم فیض الكاشاني رحمه اهللا تعالى ـ ـ ما ذكره بعض العارفین ـ المحد:االحتمال األول

قد ورد في الحديث أن هللا سبعین ألف حجاب من نور ظلمة لو كشفھا ألحرقت سبحات وجھه ما انتھى إلیه : (أنه

وسلم أنه صّلى اهللا علیه وآله »اْحَتَجَب اُهللا ِبَسْبٍع«وعلى ھذا فیحتمل أن يكون معنى قوله علیه السالم .بصره

.٦٤٨)قد ارتفعت الحجب بینه وبین اهللا تعالى حتى بقي من السبعین ألف سبع

فیكون اسم الجاللة فاعًال لفعل »اْحَتَجَب اُهللا َعْنُه ِبَسْبٍع«وبناًء على ھذا االحتمال يكون التقدير ھكذا 

أما بحسب اللفظ فالمناسب في .وھذا االحتمال وإن كان أفضل االحتماالت ولكنه ال يخلو من المناقشة).إَحَتَجَب(

ما احتجب اُهللا َعْنُه «أو »ما اْحَتَجَب َعِن اِهللا إّال ِبَسْبٍع«مقام التوصیف والتعريف ھو التعبیر عن مقصوده ھذا بقوله 

وإن النبي صلى اهللا علیه وآله (وبعبارة أخرى بناًء على مقصوده ذاك أن كمال النبي وعدم جواز توصیفه »إّال ِبسبع

يكون بعدم وجود الحجب األخرى ولیس بوجود الحجب السبعة، فكان من المناسب أن ينفي )سلم ال يوصفو

.الحجب مع أنه لم يفعل ذلك

من حجب النور والظلمة أي )احتجب اهللا عز وجل بسبع(وأما بحسب المعنى فالظاھر أن ھذه الحجب التي 

اهللا علیه وآله وسلم الطاھر، مع أنه قد يثبت أن ذاته صّلى من الحجب الخلقیة أقرب من نور الرسول األكرم صلى 

اهللا علیه وآله وسلم ھو الحجاب األقرب والمخلوق األول وإنه ال يوجد له حجب األسماء والصفات، كما تقرر ذلك 

.وأما مقامات رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم ولطائفة السبعة ال تكون أيضًا حجبًا له.في محّله

ما نقله المحدث الخبیر المرحوم المجلسي أعلى اهللا في القدس مقامه عن بعض األعالم :حتمال الثانياال

من أن ھذه الجملة تمھید لما بعدھا أي احتجب اهللا عن الخلق بسبع سماوات وجعله خلیفة في (ورآه وجیھًا 

وبین رعیته سبعة حجب وأبواب لم عباده، وأناط طاعته بطاعته، وفوض إلیه أمور خلقه بمنزلة ملك جعل بینه 

يمكنھم الوصول إلیه بوجه، وبعث إلیھم وزيرًا ونصب علیھم حاكمًا وكتب إلیھم كتابًا تضمن وجوب طاعته وإن كل 

من له حاجة فلیرجع إلیه فإن قوله قولي، وأمره أمري وحكمه حكمي، فاحتجابه بالسبع كناية عن عدم ظھور 

. من فوق سبع سماوات وإنما يظھر لنا جمیع ذلك ببیانه صّلى اهللا علیه وآله وسلموحیه وأمره ونھیه وتقديراته إال

٦٤٩.وھذا وجٍه وجیه خطر ببال القاصر سالفًا وإن وافقني على بعضه البعض

.٣١٣، ص٣٩بحار األنوار، المجلد  ٦٤٧
.طباعة دار الكتب اإلسالمیة ـ طھران ٧١، ص٩مرآة العقول، المجلد  ٦٤٨
..ـ دار الكتب اإلسالمیة ـ طھران٧١، ص٩مرآة العقول، المجلد  ٦٤٩
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وال ترد على ھذا االحتمال المناقشة المتقدمة على معنى الرواية، كما يستبعد أيضًا ورود المناقشة على 

.بل تكون أبعد من ورود المناقشة اللفظیة على االحتمال األولألفاظ الرواية، 

وھناك احتمال ثالث يتمتع بالصحة والقبول لدى النفس ويتناسب مع الموضوع أيضًا، ولكّن صحته تتوقف على 

:أحد أمرين

بالباء الجاّرة »َحَتَجَبِإ«وأما أن نجّوز تعدية .، ويكون متعديًا»َحَجَب«استعمل بمعنى »اْحَتَجَب«إما أن نعتبر أّن 

:ويكون ھذا االحتمال الثالث مع فرض صحة أحد األمرين ھو.ويكون المفعول على كال االحتمالین مقّدرًا محذوفًا

كیف يوصف عبد، احتجبه الحق المتعالي بحجب سبعة، وجعل سبحانه إلبراز جمال عبده محمد بن عبداهللا صّلى 

حجبًا سبعة ابتداًء من الطبیعة وانتھاًء بالمشّیة المطلقة، أو ابتداًءا من عالم ُملكه اهللا علیه وآله وسلم وروحانیته، 

.ـ صّلى اهللا علیه وآله وسلم ـ وطبیعته، حتى مقام غیب ھويته، وذلك منسمجًا مع عالم المشیة

م تصريح أنھا استعملت متعدية رغ»احتجب«ولكننا لم نجد في اللغة العربیة وفي مجاالت استعمال كلمة 

.»َوَلَعلَّ اَهللا ُيْحِدُث َبْعَد ذِلَك أْمرًا«والعلُم عنَد اِهللا .بالباء»اْحَتَجَب«بعض علماء األدب بجواز تعدية 

)ص(في بیان معنى تفويض األمر إلى رسول اهللا :فصل

في أبحاث الجبر كما ورد في ھذا الحديث الشريف واألحاديث الكثیرة األخرى إعلم أن للتفويض معنى مذكورًا 

والتفويض وھو أن الحق سبحانه قد عزل نفسه ـ والعیاذ باهللا ـ عن التصرف القیومّي في كل أمر من األمور من 

أقصى عالم من عوالم الغیب المجردة حتى منتھى النھايات من عالم الخلق والتكوين، وفّوض أمر ذلك إلى موجود 

تیار وإرادة، أو كان طبیعیًا مسلوب الشعور واإلرادة، يتصرف ـ ھذا الموجود سواء كان كامًال وتامًا وروحانیًا وصاحب اخ

ومثل ھذا التفويض ال يمكن أن يكون ألحد، ال في عالم التكوين وال في عالم التشريع .ـ بصورة تامة ومستقّلة

الواجب، ونفى وسیاسة العباد وتأديبھم، وذلك من أجل أّن ھذا التفويض يستلزم النقض واإلمكان في الوجود 

.اإلمكان والحاجة في الممكن

ويقابل التفويض ھذا، الجبر الذي يكون عبارة عن نفي اآلثار الخاّصة عن مراتب الوجود ونفى األسباب 

وھذا المعنى .وھذا أيضًا باطل ومرفوض ومخالف للبراھین المحكمة.والمسببات نھائیًا، وإلقاء الوسائط بصورة كّلیة

فإن رفض .ض ال يختص أيضًا بأفعال المكلفین، بل يعم عالم التكوين والتشريع كما ھو المشھورمن الجبر المرفو

الجبر والتفويض بھذا المعنى الذي ذكرناه ھو سّنة اهللا الجارية في كافة مراتب الوجود، ومظاھر عالم الغیب 

الجبر والتفويض إنما تنفیھما والروايات التي تنفي .والتحقیق في ذلك خارج عن نطاق ھذا الكتاب.والشھود

وأما األخبار التي تقر التفويض في بعض األحكام التشريعیة مثل ما نقل عن الكافي .حسب المعنى المذكور

َحّرَم ْفِس َوبإسناده إلى أبي جعفر علیه الّسالم قاَل َوَضَع َرُسوُل اهللا َصّلى اهللا َعَلْیه َوآلِه َوَسلَّم ِدَيَة اْلَعْیِن َوَدِيَة النَّ

:جاَء ِفیه َشيء؟ َقاَل النَِّبیَذ َوَكّل ُمْسِكٍر، َفَقاَل َلُه َرُجٌل َوَضَع َرُسوُل اهللا َصّلى اهللا َعَلیه َوآلِه َوَسلَّم ِمْن َغْیِر أْن َيكُوَن

.٦٥٠.َنَعْم ِلَیَعلَم َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل ِممَّْن َيْعِصیِه

هللا علیه وآله وسلم أضاف بعض الركعات على الصلوات، وجعل الصیام ومثله روايات أخرى بأن رسول اهللا صلى ا

في شھر شعبان مستحبًا وصیام ثالثة أيام من كل شھر مستحبًا أو ُفوَِّض إلیه صلوات اهللا وسالمه علیه أْمَر 

:الخلیقة مثل ما نقله الكافي

إنَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ َفوََّض :اهللا علیه الّسالم َيقوالِنَسِمْعُت أبا جعفر علیه الّسالم وأبا عبد :بإسناده عن ُزرارَة قاَل

.٦٥١}ما اتیُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوما َنھیُكْم َعْنُه َفاْنَتُھوا{:إلى َنِبیِِّه أْمَر َخْلِقِه ِلَیْنُظَر َكْیَف طاَعُتُھْم، ُثمَّ َتال ھِذِه اآلَيَة

.وأما ھذه األخبار فقد فسِّرت على وجه آخر غیر المعنى المرفوض.وروايات أخرى مأثورة بھذا المعنى أيضًا

منھا ما نقله المحدث الخبیر المجلسي رحمه اهللا عن ثقة اإلسالم الكلیني وأكثر :وذكر لھا علماؤنا األعالم وجوھًا

ق والصواب وال يحّل أنه تعالى لما أكمل نبیه بحیث لم يكن يختار من األمور شیئًا إال ما يوافق الح: (المحدثین وھو

بباله ما يخالف مشیته سبحانه في كل باب، فّوض إلیه تعیین بعض األمور كالزيادة في ركعات الفرائض وتعیین 

.٧، كتاب الحجة، باب التفويض إلى رسول اهللا، ح١أصول الكافي، المجلد ٦٥٠
.٣، كتاب الحجة، باب التفويض إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم، ح١أصول الكافي، المجلد ٦٥١



٢٣٥

النوافل من الصالة والصیام وطعمة الجد وغیر ذلك مما سیأتي بعضھا في ھذا الكتاب ـ مرآة العقول ـ إظھارًا لشرفه 

ن إال بالوحي ال االختیار إال باإللھام ثم كان يؤكد ما اختاره صّلى اهللا علیه وآله وكرامته عنده، ولم يكن أصل التعیی

.٦٥٢)وسلم بالوحي

وقد ذكر المرحوم المجلسي وجوھًا أخرى مثل تفويض أمور الخلق إلیھم ـ األنبیاء ـ من سیاستھم وتأديبھم 

أرادوا أو رأوا المصلحة فیھا بسبب اختالف ومثل التفويض بیان العلوم واألحكام إلیھم بما .وتكمیلھم وتعلیمھم

.٦٥٣عقولھم وأفھامھم أو بسبب التقیة

ولكن لم يتحدث ھؤالء اإلجالء في الوجوه المحتملة التي استعرضوھا عن كیفیة تفويض األمور إلیھم على 

بین كما أنھم لم يشرحوا الفرق .أساس قاعدة محّددة لم تتناف مع األسس الصحیحة التي ينطلقون منھا

بل يظھر من كالم العلماء وخاصة المرحوم المجلسي رضون اهللا .التفويض الممكن عندھم والتفويض المستحیل

بالتفويض في الخلق والرزق والتربیة واإلماتة واألحیاء إلى غیر الحق سبحانه، كفر صريح (تعالى علیه أن اإليمان 

ات والمعجزات من قبیل استجابة الدعاء وأن الحق وجعلوا الكرام ٦٥٤)وال يستريب عاقل في كفر َمْن قال به

ولكنھم أجازوا التفويض إلیھم في تعلیم الناس وتربیتھم وفي منع الناس من .سبحانه ھو الفاعل لكل ھذه األمور

.األنفال والخمس أو الدفع إلیھم وفي تشريع بعض األحكام

باحثین، حتى يكون له إطار عام دقیق، وإن تنالوا وھذا البحث من الدراسات التي َيقّل التوغل فیھا من قبل ال

.غالبًا طرفًا من البحث وتحدثوا عنه

وأنا ـ الكاتب ـ، أيضًا مع قصور الباع، ونقص في العلم واالستعداد، والقلم المتعثر، والقرطاس الممزق، ال 

كي أشیر إجماًال إلى ھذا ولكنني مضطر ل.أستطیع أن أتوغل في ھذه الفالة المترامیة األطراف بصورة مفصلة

.الموضوع على شكل نتیجة البرھان، وال مھرب من عدم إظھار الحق

»التفويض«في إشارة إجمالیة إلى معنى 

البد من معرفة أنه ال فرق أبدًا في التفويض المستحیل المستلزم لمغلولیة يد اهللا وفاعلیة قدرة العبد وإرادته 

كما أن أمر اإلحیاء واإلماتة، واإليجاد واإلعدام، وتحويل عنصر إلى .أو الحقیرة بصورة مستقلة بین األمور العظیمة

آخر ال يمكن أن يفّوض لموجوٍد، حتى أن تحريك قّشة أيضًا، لم يمكن أن يفّوض ال إلى ملك مقّرب وال نبي مرسل 

وإن ذرات .الھیولى األولى :وال إلى كائن ابتداءًا من العقول المجردة القاطنة في الجبروت األعلى إلى المادة

الكائنات بأسرھا مسخرة تحت إرادة الحق سبحانه الكاملة، وال استقاللیة لھا في أي عمل أبدًا، وأن جمیع 

الكائنات في وجودھا وكمالھا وحركاتھا وسكناتھا وإرادتھا وقدرتھا وكافة شؤونھا محتاجة وفقیرة، بل ھي فقر 

دًا في قّیومّیة الحق، وعدم استقالل العباد، وظھور إرادة اهللا ونفوذھا وتغلغلھا كما أنه ال فرق أب.خالص وخالص فقر

وكما إننا العباد الضعاف قادرون على األعمال البسیطة مثل الحركة .في كل شيء بین األمور الكبیرة والصغیرة

قادرون على أعمال عظیمة والسكون وأفعال أخرى صغیرة، فإن العباد المخلصین هللا سبحانه والمالئكة المجردين، 

وكما أن ملك الموت يقوم باإلماتة، وعمله ھذا ال يكون من قبیل .من اإلحیاء واإلماتة والرزق واإليجاد واإلعدام

استجابة الدعاء، وإن إسرافیل موكل باإلحیاء، وإحیائه ال يكون من قبیل استجابة الدعاء أو التفويض الباطل فكذلك 

الزكیة القوّية، مثل نفوس األنبیاء واألولیاء، قادرة على اإلعدام واإليجاد واإلماتة واإلحیاء، الولي الكامل، والنفوس 

وال مانع من تفويض أمر العباد، إلى .بقدرة الحق المتعال، ولیس ھذا من التفويض المحاّل، ويجب أن ال نعتبره باطًال

ظالل إلرادة الحق، وال يروم إال ما يريده الحق، وال روحانیة كاملة، تكون مشیئته فانیة في مشیئة الحق، وإرادته 

يتحرك إال إذا كان موافقًا للنظام األصلح، سواء كان في الخلق والتكوين أو التشريع والتربیة، كما وردت اإلشارة إلى 

.ذلك في حديث ابن سنان المذكور في الفصل القادم بعد أسطر

.٣صلى اهللا علیه وآله وسلم، ح، كتاب الحجة، باب التفويض إلى رسول اهللا ٣مرآة العقول، المجلد  ٦٥٢
.٣، كتاب الحجة، باب التفويض إلى رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم، ح٣مرآة العقول، المجلد  ٦٥٣
.، طباعة دار الكتب اإلسالمیة ـ طھران١٤٣، ص٣مرآة العقول، المجلد  ٦٥٤
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يكون جائزا في أي مجال من المجاالت وأنه مخالف للبراھین  وملخص الكالم أن التفويض بالمعنى األول ال

وأما التفويض بالمعنى الثاني فجائز في كافة األمور بل إن النظام العام للعالم، ال يقوم إال على أساس .القاطعة

.٦٥٥»أَبى اُهللا أْن ُيْجِرَي اُألُموَر إالَّ ِبَأْسَباِبھا«األسباب والمسببات 

یناه على سبیل االختصار فھو من ثمار األدلة والبراھین ومتطابق مع المقايیس الصحیحة واعلم بأن كل ما ب

.الفلسفیة، والمسلك العرفاني، واألخبار الشريفة واهللا الھادي

في اإلشارة إلى مقام األئمة علیھم الّسالم :فصل

، في السیر المعنوي إلى اهللا، يفوق إعلم أن ألھل بیت العصمة والطھارة علیھم الّسالم مقامًا روحانیًا شامخًا

قدرة استیعاب اإلنسان حتى من الناحیة العلمیة، وأسمى من عقول ذوي العقول وأعظم من شھود أصحاب 

كما يستفاد من األحاديث الشريفة، أنھم صلوات اهللا علیھم يشاركون الرسول األكرم صّلى اهللا علیه وآله .العرفان

.أنوارھم المطھرة كانت تسّبح وتقدس للذات المتعال قبل خلق العالموسلم في مقام الروحانیة وأن 

ُكْنُت عْنَد أبي جعفر الّثاني علیه الّسالم َفأْجَرْيُت اْخِتالُف الشِّیَعِة «:بإسناده عن محمَّد بن سنان قاَل:الكافي

ًا ِبَوْحداِنیَِّتِه، ُثمَّ َخَلَق ُمَحمَّدًا َوَعِلّیًا َوفاِطَمَة َفَمكُثوا أْلَف َدْھٍر، ُثمَّ يا ُمَحمَُّد، إنَّ اَهللا َتَباَرَك َوَتَعالى َلْم َيَزْل ُمَتَفرِّد:َفقاَل

َيشاُؤوَن َوُيَحرِّموَن  َخَلَق َجمیَع األْشیاِء َفأْشَھَدُھْم َخْلَقھا َوأْجرى طاَعَتُھْم َعَلْیھا َوَفوََّض ُأموَرھا إَلْیِھْم، َفُھْم ُيِحلُّوَن ما

.وَن َوَلْن َيْشاُؤوا إّال أْن َيشاَء اُهللا َتعالىما َيشاُؤ

ھا إَلْیَك يا يا ُمَحمَُّد، ھِذِه الدَِّياَنُة الَّتي َمْن َتَقدََّمھا َمَرَق، َوَمْن َتَخلََّف َعْنھا ُمِحَق، َوَمْن َلِزَمھا َلِحَق، ُخْذ:ُثمَّ قاَل

٦٥٦.»ُمَحمَُّد

يا :َكْیَف ُكْنُتْم َحْیُث ُكْنُتْم ِفي األِظلَِّة؟ َفقاَل«:ألبي َعْبِداِهللا علیه الّسالم ُقْلُت:وبإسناده َعِن اْلُمَفضَِّل قاَل

ٍب َوُنمجُِّدُه، َوما ِمْن َمَلٍك ُمَقرَُّمَفضَُّل، ُكّنا ِعْنَد َربِّنا، َلْیَس ِعْنَدُه أَحٌد َغْیُرنا ِفي ِظلٍَّة َخْضراء، ُنَسبُِّحُه َوُنَقدُِّسُه َوُنَھلُِّلُه 

 أْنھى ِعْلَم ذِلَك َوال ذي ُروٍح َغْیِرنا َحّتى َبدا َلُه ِفي َخْلِق األْشیاء َفَخَلَق ما شاَء َكْیَف شاَء ِمَن اْلَمالِئَكِة َوَغْیِرِھْم، ُثمَّ

.٦٥٧»إَلْینا

وم إن األحاديث المأثورة في طینة أبدانھم، وخلق أرواحھم ونفوسھم، وفیما منحوا من االسم األعظم، والعل

الغیبیة اإللھیة من علوم األنبیاء والمالئكة، ومما ھو أعظم مما ال يخطر على بال أحد، وھكذا األخبار المنقولة في 

فضائلھم في مختلف األبواب من الكتب المعتبرة وخاصة كتاب أصول الكافي، إّن مثل ھذه األخبار كثیرة بقدر تبعث 

وھذا الحديث الشريف .أسرارھم علیھم الصلوات إال أنفسھمعلى تحیر العقول، ولم يقف أحد على حقائقھم و

الذي بین أيدينا يحتوي على إيمانه لفضیلة واحدة من فضائلھم، وھذه الفضیلة ھي آية التطھیر التي نزلت حسب 

األخبار المتواترة المنقولة عن طرق العامة والخاصة في أھل بیت العصمة علیھم الّسالم، والمقصود من أھل 

المباركة على ضوء اتفاق الشیعة واألخبار )إّنما ُيِريُد اهللا ِلُیْذِھَب َعْنُكم الّرْجَس َأْھَل اْلَبْیت(في آية  البیت

المستفیضة أو المتواترة المأثورة في تفسیرھا، ھم آل بیت العصمة والطھارة الذين ھم يكونون من قبیل توضیح 

.الواضحات

:في بیان حقیقة العصمة

في ھذا الحديث الشريف وَأحاديث أخرى، بالشك، وفي بعض األحاديث بالعیوب بأسرھا »َاْلرْجِس«لقد ُفسر 

وتبین من الشرح لبعض األحاديث السابقة، إن نفي الشك يستلزم، نفي العیوب القلبیة .فھم مطھّرون عنھا

ر، وإنھا ال تكون من األمور الطبیعیة والقالبیة، بل يستلزم العصمة، ألنھا ـ العصمة ـ أمر على خالف اإلرادة واالختیا

.والجبّلیة، بل ھي حالة نفسیة، وأنوار باطنیة تتفّجر من نور الیقین الكامل واالطمئنان التام

إن مصدر جمیع الخطايا والمعاصي التي تصدر من اإلنسان، ھو النقص في الیقین واإليمان، وإن مراتب الیقین 

وإن الیقین الكامل لألنبیاء واالطمئنان التام الذي يحظون به، .كن عّدھا وبیانھاواإليمان مختلفة على مستوًى ال يم

.من األحاديث ما يكون مرادفا لھذا الكالم ٧مام والرد إلیه، ح نجد في كتاب أصول الكافي، المجلد األول، كتاب الحجة، باب معرفة اإل ٦٥٥
.٧و ٥أصول الكافي، المجلد األول، كتاب الحجة، باب مولد النبي صلى اهللا علیه وآله وسلم، ح ٦٥٦
.٧و ٥أصول الكافي، المجلد األول، كتاب الحجة، باب مولد النبي صلى اهللا علیه وآله وسلم، ح ٦٥٧



٢٣٧

إن يقین اإلمام علي بن أبي طالب علیه الّسالم .الحاصالن من المشاھدة الحضورية ھو الذي يعصمھم من اآلثام

َت أْفالِكھا َعلى أْن َأْعَصى اهللا في َنْمَلٍة َواهللا َلْو ُأْعِطیُت األقاِلیَم السَّْبَعِة ِبما َتْح(قد أبلغه إلى مستوى يقول 

.٦٥٨)أْسُلُبھا َجْلُب َشِعیرٍة ما َفَعلُتُه

وملخص الحديث أن زوال الشرك والشك والتطھیر من أرجاس عالم الطبیعة وخبائثھا ومن ظلمات التعلق بغیر 

ن األنانیه والتوّجه إلى غیر الحق الحق تعالى شأنه، وكدر اإلنیة، وإزاحة الحجب الغلیظة من القلب والحاصلة م

إن ھذا االبتعاد والتطھیر، يجعل صاحبه حسب اإلرادة األزلیة، من األنوار القدسیة اإللھیة، واآليات التامة .سبحانه

الربوبیة، والخالصین المخلصین هللا سبحانه، كما أنه مثل ھذا اإلنسان يحقق مقامًا رفیعًا ال يمكن إخضاعه للوصف 

أيھا الصیاد، :نصف بیت شعر.غیب الھوية ٦٥٩وال تنال أيادي اآلمال قمة جالله مثله مثل عنقاء ُمغرب والبیان، 

.إسحب الفخ فإن أحدًا ال يستطیع أن يصطاد العنقاء

في بیان أن اإليمان ال يوصف :فصل

ى أن المؤمنین لم يعرفوا اعلم أن اإليمان أيضًا من الكماالت الروحیة، التي قلما يدرك أحد حقیقتھا النورية، حت

شیئًا عن نورانیة إيمانھم، والكرامات التي تنتظرھم لدى ساحة قدسه المتعالي، ما داموا في عالم الدنیا، وظالم 

.الطبیعة

إن اإلنسان نتیجة عیشه في ھذا العالم، واندماجه مع الظروف السائدة، وأنسه بالعادات الجارية يقارن جمیع 

الم أو عذابه وخذالنه مع آالء وآالم ھذا العالم الُملكي، فیقیس الكرامات التي وعد الحق نعم وكرامات ذلك الع

المتعال المؤمنین، والعطايا التي ذخرھا لھم، حسب ما حّدث عنھا األنبیاء علیھم الّسالم، بھدايا السالطین 

روية مثل نعم ھذا العالم أو ألطف واألجّالء، إلى الناس أو يعتبرھا، أحسن وأفضل بقلیل، ويفترض تلك النعم األخ

.مع أن ھذه المقارنة من القیاس الباطل.وأمتع بقدر يسیر

إننا ال نتمكن أن ندرك .إننا ال نستطیع أن نتصور نعم ذلك العالم وَرْوحه وريحانه، ولم يخطر على قلوبنا مثیلھا

نَّ كل لّذة تفترق عن لّذة أخرى، كما أن بأن جرعة من ماء الجنة تحتوي على كل اللذات المنظورة الممكنة، وَأ

.كیفیة كل لّذة ال تضاھي اللذات الموجودة ھنا

وفي ھذا الحديث الشريف، ذكر لكرامة من كرامات المؤمنین التي ال تقاس لدى أصحاب المعرفة وأرباب 

قى أخاُه َفُیصاِفُحُه، َفال َيزاُل اُهللا َوإنَّ اْلُمْؤِمَن َلَیْل«:القلوب، بأي شيء آخر، وال تدخل في أي میزان ومقیاس، وھي

.»َيْنُظُر إَلْیِھما

:وفي الروايات الكثیرة إشارة أيضًا إلى ھذا المضمون ففي الكافي بإسناده عن أبي جعفر علیه الّسالم قال

اَقطْت َعْنُھَما الذَُّنوُب َكما َيَتَساَقُط اْلَوَرُق ِمَن إنَّ اْلُمْؤِمَنیِن إَذا اْلَتَقیا َفَتصاَفحا، أْقَبل اُهللا َتعالى َعَلْیِھما ِبَوْجِھِه َوَتس«

.٦٦٠»الشََّجِر

إن اهللا سبحانه وتعالى يعلم ما ينجم من توجه الحق المتعالي وإقباله سبحانه بوجھه الكريم على المؤمن 

ور جمال ذاته عند مصافحته ألخیه المؤمن من النور والكرامة، ومن ارتفاع الحجب التي بین العبد المؤمن ون

كن البد من معرفة السر الواقعي والنكتة .المقدس، ومن العنايات الربانیة التي تنزل على المؤمن وتنجده

الحقیقیة التي تبعث على ھذه الكرامات وعدم الغفلة عنھا كي ينتبه القلب إلیھا ويصیر عمله كامًال ونورانیًا بھا، 

تحكم الود والمحبة في اهللا، :وتلك، النكتة الحقیقیة والسر الواقعي ھو.وُتنفخ في العمل الروح والنفخة اإللھیة

وقد أشیر إلى ھذا الموضوع في .كما أبدت أحاديث مباركة اھتمامًا كبیرًا بھذا الّسر.وتجديد عھد األخوة في اهللا

إنَّ اْلُمْؤِمَنْیَن إذا «:ففي الكافي بإسناده عن أبي جعفر علیه الّسالم قاَل.األحاديث الواردة في المصافحة أيضًا

.٦٦١»اْلَتَقیا َوَتصاَفحا، أْدَخَل اُهللا َيَدُه َبْیَن أْيِديھما َفصاَفَح أَشدَُّھما ُحّبًا ِلصاِحِبه

).الشیخ صبحي الصالح. (٢٢٤خطبة نھج البالغة، ال ٦٥٨
أقرب الموارد ـ (العنقاء الُمغرب، وعنقاء ُمغرب وُمغربة على النعت، وعنقاء ُمغرب على اإلضافة، طائر معروف االسم، مجھول الجسم  ٦٥٩

).مادة عنق ـ المترجم
.٢وح ٤أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب الكفر واإليمان، باب المصافحة، ح ٦٦٠
.٢وح ٤ل الكافي، المجلد الثاني، كتاب الكفر واإليمان، باب المصافحة، حأصو ٦٦١



٢٣٨

َدَخْلُت َعلى أِبي َعْبداِهللا َعَلیِه الّسالم ـ إلى أن قال ـ َأو َما َعِلْمَت :وفي رواية أخرى عن إسحاق بن عّمار َقاَل

ّبًا َلصاِحبه َفإذا ْؤِمنیِن إذا اْلَتَقیا َفَتَصاَفحا أْنَزَل اهللا َعزَّ َوَجّل الَرْحَمَة َعَلیھَما َفكاَنْت ِتْسَعُة َوِتْسعیَن ألَشدِِّھما ُحأّن الُم

.والحمد هللا أوًال وآخرًا ٦٦٢َتواَفقا َغَمَرْتُھما اْلرَّْحَمة

الرِّزق:الَحديث الَثاني َوالَثالثون

ّتصل إلى محّمد بن يعقوب الكلینيِّ، عن الحسیِن بن محّمد، عن الُمَعلَّى بن محّمد، عن الحسن بالسَّند الم

ِمْن ِصحَِّة َيقیِن اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم أْن ال «:بن علّي الوّشاء، عن عبد اهللا بن سنان، عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قال

ْم َعلى ما َلْم يؤته اُهللا، َفإنَّ الرِّْزَق ال َيسوُقُه ِحْرُص َحريٍص، َوال َيُردُُّه َكراِھَیُة ُيْرِضَي الّناَس ِبَسَخِط اِهللا، َوال َيلوَمُھ

ِه َوِقْسِطِه إنَّ اَهللا ِبَعْدِل:ُثمَّ قاَل.كارٍه، َوَلْو َأنَّ أَحَدُكْم َفرَّ ِمْن ِرْزِقِه َكما َيِفرُّ ِمَن اْلَمْوِت َألْدَرَكُه ِرْزُقُه َكما ُيْدِرُكُه اْلَمْوُت

.٦٦٣»َجَعَل الرَّْوَح َوالّراَحَة ِفي اْلَیقیِن َوالرِّضا، َوَجَعَل اْلَھمَّ َواْلُحْزَن ِفي الشَّكِّ َوالسََّخِط

:الشرح

وَقْد َسِخَط أي َغِضَب .قال الجوھري أن الَسَخط على وزن الفرس، والُسخط على وزن ُقفل معناه خالف الرضا

من )إنَّ اهللا ِبَعْدِله َوِقْسِطِه(بكسر القاف بمعنى العدل ويكون عطفه على العدل في قوله :ُطاْلِقْس.َفُھو ساِخٌط

ھما بمعنى واحد وھو االستراحة، كما يقول الجوھري فیكون عطف الراحة على :الرَّْوُح َوالّراَحُة.العطف التفسیري

.كما يقول المجلسي.بمعنى استراحة البدن»الراحة«بمعنى راحة القلب و»الَرْوح«أو أن .الروح عطفًا تفسیريًا

قال المجلسي .قال الجوھري أنھما بمعنى واحد فیكون عطف الثاني على األول عطفًا تفسیريًا:َواْلَھمُّ َواْلُحْزُن

.٦٦٤»والحزن جزعھا واغتمامھا بعد فواته.الھمُّ اضطراب النفس عند تحصیله«

يلومھم على ما لو يؤته اهللاشرح قوله علیه الّسالم وال :فصل

ال يذمھم ـ الناس ـ :أحدھما«:في ھذه العبارة احتماالن»َوال َيلوَمُھْم َعلى ما َلْم ُيْؤِتِه اُهللا«:قوله علیه الَسالم

وال يشكرھم على ترك صلتھم إياه بالمال وغیره فإنه يعلم صاحب الیقین أن ذلك شيء لم يقدره اهللا له وال يرزقه 

م كون صالحه فیه مطلقًا أو في كونه بید ھذا الرجل وبتوسطه، بل يوصله إلیه من حیث ال يحتسب فال إياه لعد

وأّيده أيضًا المحدث الخبیر .لقد أبدى المحقق الفیض الكاشاني رحمه اهللا ھذا االحتمال.٦٦٥»يلوم أحد بذلك

مھم ـ الناس ـ على ما لم يؤته اهللا إياھم أنه ال يلو«:ما أحتمله أيضًا الفیض رحمه اهللا وھو:ثانیھما.المجلسي

فإن اهللا خلق كل واحد على ما ھو علیه وكل مّیسر لما خلق له فیكون كقوله علیه الّسالم لو علم الناس كیف 

وال يخفى بعده السیما بالنظر إلى «قال المحدث المجلسي رحمه اهللا .٦٦٦»خلق اهللا ھذا الخلق لم َيُلم أحد أحدًا

يقول الكاتب أن االحتمال الثاني أفضل بكثیر من االحتمال األول، خاصة .٦٦٧»َفإنَّ الرِّْزق َال َيسوُقُهالتعلیل بقوله 

بالنسبة إلى التعلیل المذكور ـ فإن الرزق ال يسوقه ـ ألنه يصح تأنیب الناس على فقرھم وعسر معیشتھم فیما 

ذل الجھد، الترفیه على النفس والتوسعة علیھا، إذا تمكنوا باختیارھم تحصیل الرزق، وتمكنوا من خالل السعي وب

إنني سعیت وجاھدت، ولكنك لم تتحرك ولم تجھد فأصبت بالضائقة :فیصح حینئٍذ أن يخاطب المرء صاحبه قائًال

والبد .ولكن أھل الیقین يعلمون بأن الحرص واالكتساب ال يجلبان الرزق، فال يلومونھم على لم يؤته اهللا:المعیشیة

ة أن أمثال ھذه األحاديث الشريفة الظاھرة في أن الرزق مقسوم ومقدر، كما ھو المستفاد من اآليات من معرف

القرآنیة المباركة، ھذه األحاديث ال تتنافى مع األخبار التي تحث على طلب الرزق وتؤكد على الكسب والتجارة، 

وم على التخلي عن الكسب، وجاعلة والتي ترى كراھة شرعیة في ترك العمل واإلحجام عن تحصیل الرزق، وتل

ونحن .واألحاديث بھذا الصدد كثیرة.التارك لالشتغال بالعمل التجاري ممن ال يستجاب دعاءه، وال يبعث اهللا رزقه

عن محّمد بن الحسن شیخ الطائفة ـ ُقدَِّس ِسرُُّه ـ بإسناده عن علّي بن عبد العزيز :نقتصر على حديث واحد منھا

.١٤أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب المصافحة، ح ٦٦٢
).٢أصول الكافي، المجلد الثاني، كتاب اإليمان والكفر، باب فضل الیقین، ح(٦٦٣
).اإلسالمیة ـ طھران ط دار الكتب ٣٥٩، ص٧مرآة العقول، المجلد (٦٦٤
).ط دار الكتب اإلسالمیة ـ طھران ٣٥٦، ص٧مرآة العقول، المجلد (٦٦٥
).ط دار الكتب اإلسالمیة ـ طھران ٣٥٦، ص٧مرآة العقول، المجلد (٦٦٦
).ط دار الكتب اإلسالمیة ـ طھران ٣٥٧، ص٧مرآة العقول، المجلد (٦٦٧
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.ُجِعْلُت ِفداَك أْقَبَل َعلى اْلِعباَدِة َوَتَرَك التِّجاَرَة:ما َفَعَل ُعَمُر ْبُن ُمْسِلٍم؟ ُقْلُت«:بد اهللا علیه الّسالمقال أبو ع:قال

علیه وآله َوْيَحُه، أما َعِلَم أنَّ تاِرَك الطََّلِب ال ُيْسَتجاُب َلُه َدْعَوٌة؟ إنَّ َقْومًا ِمْن أْصحاِب َرُسوِل اِهللا صّلى اهللا :َفقاَل

أْغَلُقوا األْبواَب َوأْقَبُلوا َعَلى اْلِعَباَدِة ]َوَمْن َيتَِّق اَهللا َيْجَعْل َلُه َمْخَرجًا َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْیُث ال َيْحَتِسُب[وسلم َلّما َنَزَلْت 

ما َحَمَلُكْم َعلى ما َصَنْعُتْم؟ :ِھْم َفقاَلَقْد ُكفینا، َفَبَلَغ ذِلَك النَِّبيِّ صّلى اهللا علیه وآله وسلم َفَأْرَسَل إَلْی:َوقاُلوا

.٦٦٨»َمْن َفَعل ذِلَك َلْم ُيْسَتَجْب َلُه، َعَلْیُكْم ِبالطََّلِب:يا َرسوَل اِهللا َتَكفََّل اُهللا ِبأْرزاِقنا َفأْقَبْلنا َعَلى اْلِعَباَدِة، َفقاَل:َفقاُلوا

اإلنسان وأما بعده من األرزاق واألمور األخرى التي تحف  ووجه عدم المنافاة بین األخبار ھو أن طلب الرزق، من

بالرزق ففي يد قدرة الحق المتعالي وال يكفي طلبنا لوحده مستقًال في جلب الرزق، فإن طلب الرزق من وظیفة 

بتقدير  العباد، وأما تنظیم األمور وترتیب األسباب الظاھرية وغیر الظاھرية التي تخرج عن اختیار العباد غالبًا فیكون

فاإلنسان الذي يتمتع بیقین صحیح، والذي يكون واقفًا على مجاري األمور، يجب علیه في .من الباري تعالى

اللحظة التي ال يفتر فیھا عن طلب الرزق، بل ينھض بوظائفه العقلیة والشرعیة في االكتساب، وال يوصد أبواب 

المتعالي، وأّنه ال يؤثر موجود آخر في الوجود وال  الطلب على نفسه، يعرف إن كل شيء من الذات المقدس الحق

َوال َيُلوَمُھْم «وأما ما ورد في ھذا الحديث الشريف .في كماالت الوجود، إن الطالب والطلب والمطلوب، منه سبحانه

وھذا ال يتنافى  فمعناه إذا كان ھناك طلب بالقدر المتعارف فال يلومھم على ما لم يؤته اهللا،»َعلى ما َلْم ُيْؤَتِه اهللا

مع رجحان توبیخ طائفة ومالمتھم إذا تقاعسوا عن الطلب حتى يدفعھم نحو الرزق، كما ورد مثیله في األخبار 

وملّخص الكالم أن ھذا الموضوع من فروع بحث الجبر والتفويض، فمن تضّلع في ذلك البحث، يستطیع أن .المباركة

.وتفصیله أوسع من مسؤولیتنا ووظیفتنا ھنا.وعيقف ويطلع على المغزى والجوھر من ھذا الموض

في عالمات حجة الیقین :فصل

:جعل اإلمام الصادق علیه الّسالم في ھذا الحديث الشريف، عالمتین على صحة الیقین وسالمته ھي

نتائج كمال وھاتان العالمتان من .ال يلوم الناس على ما لم يؤته اهللا:اآلخر.ال ُيرضي الناس بسخط اهللا:أحدھما

ونحن قد أتینا في ھذا الكتاب، لدى .كما أن ما يقابلھما يكون من آثار ضعف الیقین وسقم اإليمان ومرضه.الیقین

كما وأننا نأتي اآلن أيضًا .المناسبات المختلفة، على شرح اإليمان، والیقین، وثمارھما، حسب القدر المستطاع

ى صحة الیقین وسالمته وما يقابلھما الداالن على سقم الیقین بصورة مختصرة على ذكر ھاتین العالمتین عل

البد وأن نعلم بأن الراغب في تحصیل رضا الناس، والباذل جھده للھیمنة على قلوبھم وعقولھم، إنما يقوم .وضعفه

مال ويعبدون بھذه المحاوالت ألجل أنه مقتنع بأن لھؤالء دورًا إيجابیًا ومؤثرًا في مطعمه ومطمحه، فالذين يحبون ال

والذين يطلبون الرئاسة واالحترامات .الدينار يخضعون أمام أصحاب الثروات ويتذللون بین أيديھم ويتزلفون لھم

الظاھرية، يتملقون أمام الرؤساء، ويتواضعون لھم تحّسبًا منھم بأن ھذه األسالیب تستملیھم وتبعث على كسب 

يستذلون ويتملقون بین يدي أرباب الرئاسة، وطالبوا الزعامة قلوبھم، وھكذا تدور ھذه العجلة، فالمستضعفون 

والوجاھة يخضعون ويتزلفون أمام الطبقة المستضعفة، ويخرج من ھذه الدائرة التي تدور بین الرؤساء والمرؤوسین، 

خصوص الذين ھّذبوا نفوسھم من خالل ترويض النفس في كل من الجانبین وبذلوا ما في وسعھم ألجل تحصیل 

الحق سبحانه، ولم يتزلزلوا أمام الدنیا وزخارفھا بل كانوا يفتشون في فترة رئاستھم عن رضا الحق جّل وعّز، رضا 

وعلى أي حال فإن الناس ينقسمون في ھذه الدنیا .ويبحثون عن الحق والحقیقة أّيام مرؤوسیتھم المستضعفة

سباب الظاھرية، والمؤثرات الشكلیة مسخرة تحت إّما يقودھم يقینھم إلى االعتقاد بأن األ:إلى ھاتین الطبقتین

فھم آمنوا بأنه المالك .اإلرادة األلیة الكاملة الوجوبیة، فال يجدون دورًا لغیر الحق، وال يلتمسون من غیره شیئًا

رآنیة والمؤثر في الدنیا واآلخرة، واعتنقوا بكل إيمان ويقین غیر مشوب بالنقص والترديد، آية من اآليات المباركة الق

حیث يرون بأن اهللا ).٢٦/آل عمران(}ُقْل اللَُّھمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء{:وھي

سبحانه ھو مالك ملك الوجود، وأن جمیع العطايا من ذاته المقدس، وأن القبض والبسط في الوجود وكماالته منه 

ومن البديھي أن أبواب المعارف تنفتح على ھؤالء األشخاص، .سب ترتیب النظام والمصالح الكامنةسبحانه ح

).٧واب مقدمات التجارة، ح، من أب٥، الباب ١٢وسائل الشیعة، المجلد (٦٦٨



٢٤٠

وتتحّول قلوبھم إلى قلوب إلھیة، ال يعبأون برضا الناس وال بسخطھم، وال يرمون إّال رضا الحق المتعالي، وال 

إلھي إْن أْعَطْیَتني َفَمن ذا الَِّذي َيْمَنُعني؟ َوإْن :كالميطمعون إّال فیه وال يطلبون إّال منه، وال تترنم قلوبھم إّال بھذا ال

إنھم يغمضون أعینھم عن الناس وعطاياھم ودنیاھم، ويحّدَقون في الحق جل .َمَنْعَتِني َفَمن َذا الَِّذي ُيْعِطیِني

ما قال أمیر ك.جالله بكل حاجة وفقر، وھؤالء األشخاص ال يبیعون رضا العالم بأسره، بسخط الحق المتعالي

وفي نفس الوقت الذي ال يعبأون بأحد غیر الحق المتعالي، ويرون أن الكائنات بأسرھا .المؤمنین علیه الّسالم

فقیرة إلى اهللا، ينظرون إلى كل شيء بعین ملؤھا العظمة والرحمة والحنان، وال يلومون أحدًا على شيء إّال من 

لیھم الّسالم كانوا كذلك، ألنھم يعتبرون الناس من المرتبطین بالحق كما أن األنبیاء ع.أجل إصالح وضعه وتربیته

وال يؤنبون في .ومن مظاھر جماله وجالله، وال يسمحون ألنفسھم إّال بالنظر إلى عباد اهللا بكل لطف ومحبة

صالح أحوال قلوبھم أحدًا على نقصه أو فتوره، وإذا الموا أحدًا بألسنتھم فألجل المحافظة على المصالح العامة وإ

وأما .وھذا من نتائج وثمرات الشجرة الطیبة للیقین واإليمان، والمعرفة بالحدود والشريعة اإللھیة.العائلة البشرية

الطائفة الثانیة فھم ال يعرفون عن الحق شیئًا، وإذا علموا شیئًا لكانت معرفتھم ناقصة وإيمانھم غیر تام، وحیث أن 

ب الظاھرية قد أغفلھم عن مسّبب األسباب، فظّلوا يسعون لكسب رضا المخلوق، انتباھھم إلى الكثرات واألسبا

بأن يعلنوا موافقتھم :وقد ينتھي بھم األمر إلى شراء رضا المخلوق الضعیف جدًا، بسخط وغضب اهللا سبحانه

أو النھي عن لمعصیة العصاة، أو يتركوا األمر بالمعروف والنھي عن المنكر في الوقت المناسب لألمر بالمعروف 

أو يغتابوا .المنكر، أو يفتوا بالباطل، أو يدعموا من لیس بأھل للتأيید أو يكّذبوا َمْن لیس من شأنه الدجل والكذب

بل كل ذلك ينشأ من .المؤمنین وَيْفتروا علیھم ألجل كسب موّدة أھل الدنیا، ورعاية أصحاب المناصب الظاھرية

وُتفضى مثل ھذه المواقف باإلنسان إلى المھالك الكثیرة التي منھا .الشرك ضعف اإليمان، بل إنه مرتبة من مراتب

ما ورد في ھذا الحديث الشريف من إساءة نظر مثل ھذا اإلنسان إلى عباد اهللا ومعاداتھم وتأنیبھم ومالمتھم 

.على أعمالھم إلى غیر ذلك

نهفي نقل كالم المعتزلة واألشاعرة وإشارة إلى مذھب الحق سبحا:فصل

عند ھذا الحديث فصًال للبحث عن أن )مرآة العقول(لقد عقد المحدث المجلسي رحمه اهللا في كتابه :إعلم

الرزق المقسوم، من قبل الحق المتعالي ھل يعم الحالل والحرام أو أنه يختص بالحالل؟ ونقل رضوان اهللا تعالى 

لة في ذلك، مع نقله لألحاديث واألخبار التي اختالف األشاعرة والمعتز)تفسیر الفخر الرازي(علیه عن كتاب 

تمسك بھا كل واحد من الطرفین على وجھة نظره، وجعل موقف اإلمامیة متطابقًا مع المعتزلة في عدم الكون 

ونقل أدلة المعتزلة على موقفھم ذلك من ظواھر اآليات واألخبار، .الرزق المقسوم من الحرام بل يختص بالحالل

واختار رحمه اهللا موقف المعتزلة، ألنه موافق .حیث تكون ھذه األمور مصدر االحتجاج للطرفینوظاھر كلمة الرزق 

مع المذھب المشھور لإلمامیة، وارتضى براھینھم على ذلك، ولكن البد من معرفة أن ھذه المسألة من فروع 

واألشاعرة، بل أن كالم بحث الجبر والتفويض الذي ال يتوافق مذھب اإلمامیة فیه مع كل واحد من المعتزلة 

وإذا نزع بعض المتكلمین من اإلمامیة رضوان اهللا تعالى علیھم نحو رأي .المعتزلة أوھى وأوھن من كالم األشاعرة

وقد قلنا قبل قلیل بأن مسألة الجبر والتفويض المطروح على .المعتزلة، فإنه نتیجة الغفلة عن حقیقة الحال والمآل

ولھذا ال .ال يزال غامضًا لدى الفريقین ولم يتطّرق إلیه حسب مقايیس علمیة صحیحةبساط أبحاث معظم العلماء 

ومجمل القول .يجد العلماء غالبًا ارتباطًا بین ھذه المسألة وبحث الجبر والتفويض، مع أنه من النقاط الدقیقة جدًا

التزامھم بالجبر، أو المعتزلة بأن الحرام أنه إذا ارتأى األشاعرة بأن الحالل والحرام من الرزق المقسوم انطالقًا من 

ونحن على .لیس من الرزق المقسوم إليمانھم بالتفويض، لكان كال المذھبین باطًال، وقد ثبت فساده في محّله

ضوء المبادئ الثابتة لدينا بالدلیل والبرھان نؤمن بأن الحالل والحرام من الرزق المقسوم من قبل الحق المتعالي، 

وحیث أن اهللا سبحانه ھو (وقد آلینا .ثام بتقدير من اهللا وقضائه من دون أن يستلزم ذلك الجبر والفسادكما نرى اآل

الذي يدبر األمور، قمنا بدراسة مختصرة لھذه المسألة في شرح حديث التاسع والثالثین عرفت اهللا بفسخ الغرائم 

اث العلمیة التي ال نعرف شیئًا عن مغزاھا على أنفسنا أن ال نغور في األبح). )منه عفى عنه(ونقض الھمم 



٢٤١

ولھذا .مضافًا على أن ھذا الكتاب ال يكون في مستوى عرض األدلة والبراھین على المواقف المختارة.الحقیقي

كما أن المرحوم المحدث المجلسي أورد أيضًا في نھاية شرحه لھذا الحديث في .واهللا الھادي.نقتنع بھذه اإلشارة

لعقول بحثًا آخر ھو أنه يجب على اهللا أن يرزق عباده بصورة مطلقة، أو عندما يسعى العبد في سبیل كتابه مرآة ا

تحصیله وكسبه؟ إن ھذا بحث يتناسب مع المبادئ التي يؤمن بھا علماء الكالم، والبد من اتخاذ طريقة أخرى في 

واألولى ترك الكالم في أمثال ھذه .كافة ھذه األبحاث عندما تعالج على أساس البراھین والمقايیس الفلسفیة

وقد أسفلنا اإلشارة إلى أن تقسیم األرزاق على ضوء القضاء اإللھي، ال تتنافى .األبحاث التي ال تجدي نفعًا تامًا

.مع السعي والجھد في طلب الرزق

الراحة في الیقین والقلق في الشك:فصل

ة في الیقین والرضا، والھّم والحزن في الشك والسخط، وذلك في بیان أن الحق المتعالي قد جعل الَرْوَح والراح

وال بد أن نعرف أن الَرْوَح والراحة في ھذا الحديث الشريف، وكذلك الھّم والحزن تعود .على أساس القسط والعدل

عھما وإن كان إراج.إلى األمور الدنیوية وكسب العیش، وطلب الرزق، نتیجة وقوعھا إثر تقدير األرزاق وتقسیمھا

وعلیه .ونحن نكون فعًال بصدد بیان ھذا الحديث الشريف.إلى األمور األخروية على أساس بیان آخر، أيضًا صحیحًا

إعلم أن اإلنسان الذي يعتقد بالحق وتقديره اعتقادًا يقینیًا، ويعتمد على الركن الركین الذي يتمتع بالقدرة 

صالح الغیبیة، والذي له الرحمة الكاملة المطلقة والجود المطلق، المطلقة، والذي يقرر األمور بأسرھا على ضوء الم

تتذلل الصعاب عنده وتھون أمامه المصائب، ويختلف كثیرًا في طلبه للمعیشته .من المعلوم أن مثل ھذا الیقین

رزق إن الذين يعتمدون على األسباب الظاھرية، يعیشون دائمًا عند طلب ال.عن أھل الدنیا وأھل الشك والشرك

في حالة من القلق واالضطراب، ولو اصطدموا بمشكلة، لعظمت عندھم وضاقت الحیاة في أعینھم ألنھم ال 

وخالصة الكالم إن من يرى سعادته، في .يجدونھا محفوفة بالمصالح الغیبیة التي يعلمھا اهللا ويجھلھا اإلنسان

عنه الراحة والبھجة، وتستنزف قواه وطاقاته في  تحصیل ھذه الدنیا، يواجه في طلبه ھذا اآلالم والَعناء، وُتسلب

كما نرى أن أھل الدنیا دائمًا في تعب ونصب، وأنھم لم يتمتعوا باطمئنان في الروح واستقرار في .ھذا الطلب

وھذا .الجسم، وإذا حّلت بھم مصیبة، خارت قواھم وحیويتھم وزال جلدھم وصبرھم أمام الحوادث التي تداھمھم

نتیجة .نتیجة شكھم وعدم إيمانھم بالقضاء اإللھي وعدله، فتكون ھذه األمور من الحزن والھم والتعبال يكون إّال 

وأما بیان ترتب الروح والراحة .وقد سبق منا شرح مسھب في ھذا الموضوع، ولھذا ال ينبغي تكراره.لھذا التزلزل

عل اإللھي، وإن ھذا الجعل يكون عادًال، فھو على الیقین والرضا، وترتب الھّم والحزن على الشك والسخط، من الج

متوقف على بیان تطرق فاعّلیة الحق المتعالي في جمیع مراتب الوجود من دون أن يستلزم جبرًا باطًال 

ومستحیًال، وعلى بیان البرھان اللمي ـ االستدالل من المعلول على العلة ـ من أن نظام الوجود أتم وأكمل نظام 

.ان خارجان عن وظیفة ودور ھذا الكتاب َوالحمد هللا أّوًال وآخرًاوھذان األمر.متصور

والية أھل البیت علیھم السالم:الَحديث الَثاِلث َوالَثالثون

بالسَّند المتَّصل إلى الّشیخ األقدم محّمد بن يعقوب الكلینّي ـ رضوان اهللا علیه ـ عن أحمد بن محّمد، عن 

:ُقْلُت ِلأبي َعْبِد اِهللا علیه الّسالم:ید بن زرارَة، عن محمَّد بن مارد قالالحسین بن سعید، عمَّن ذكره، عن عب

َوإْن َزَنْوا َوإْن َسَرُقوا َوإْن :ُقْلُت:َقْد ُقْلُت ذِلَك، قاَل:إذا َعَرْفَت َفاْعَمْل ما ِشْئَت، َفقاَل:َحديٌث ُروَي َلنا أنََّك ُقْلَت«

إذا :إنَّما ُقْلُت!ا ِلّلِه َوإّنا إَلْیِه راِجُعوَن، َواِهللا ما أْنَصُفونا أْن َنُكوَن ُأِخْذنا ِباْلَعَمِل َوُوِضَع َعْنُھْمإّن:َشِرُبوا اْلَخْمَر؟ َفَقاَل لي

.٦٦٩»َعَرْفَت َفاْعَمْل ما ِشْئَت ِمْن َقلیِل اْلَخْیِر َوَكِثیِرِه َفإنَُّه ُيْقَبُل ِمْنَك

:الشرح

قوله .بفتح الھمزة، خبر لمبتدأ محذوف أي ھو َأنَّك»َأنََّك«خبره ومسند و»ِوَيُر«مبتدأ ومسند إلیه »حديٌث«

يحتمل »ُقْلُت:قاَل«.أن المقصود من المعرفة في ھذا الحديث ھو معرفة اإلمام علیه الصالة والسالم»إذا َعَرْفَت«

إّن »وإْن َزَنْوا«.الكلمة للخطابويحتمل أن تكون مفتوحة فتكون .أن تكون التاء مضمونة فتكون للمتكلم لوحده

).٥، كتاب اإليمان والكفر، باب أن اإليمان ال يضر معه سیئة، ح٢أصول الكافي، المجلد (٦٦٩



٢٤٢

إن ھذه الكلمة »إّنا ِلّلِه«قوله علیه الّسالم .كلمة إن وصلیة أي إذا عرفوا فلیعملوا ما شاؤوا وإن كان من الكبائر

وحیث أن ھذا االفتراء أو سوء الفھم، يعّد من .تسمى بكلمة االسترجاع، وتقال لدى شّدة المصیبة وعظم الخطب

أْن َنُكوَن أي في أن نكون :قوله علیه السالم.بیرة، استرجع اإلمام حتى يثبت منتھى ُبْعُده عنھاالمصائب الك

بمعنى أنھم لم ينصفونا في أن نكون مكلفین ومأخوذين على التكالیف، وھم ألجل عقیدتھم فینا لم يكلفوا ولم 

كما سیأتي .شرط في قبول األفعال ثم ذكر علیه الّسالم مغزى كالمه من أن الوالية.يؤخذوا على أعمالھم

.اإلشارة إلیه إن شاء اهللا تعالى

في الجمع بین األخبار التي تحّث على العبادة وترك المعصیة :فصل

وبعض األخبار التي تخالف األحاديث األولى ظاھرًا إعلم أن من يراجع األخبار المأثورة في ترجمة حیاة الرسول 

وسلم وأئمة الھدى علیھم الّسالم، وكیفیة عبادتھم وبذلھم الجھد فیھا، وفي تضرعھم األكرم صّلى اهللا علیه وآله 

وبكائھم وذلھم ومسكنتھم وخشیتھم وحزنھم أمام ساحة قدس رب العّزة، وفي كیفیة مناجاتھم بین يدي قاضي 

 علیه وآله وسلم وھكذا إذا راجع وصايا الرسول صّلى اهللا.الحاجات لوجدھا أوسع من التواتر وأكثر من المئات

لإلمام أمیر المؤمنین علیه الّسالم، ووصايا األئمة بعضھم لبعض، ووصاياھم للخواّص من شیعتھم، والُخّلص من 

موالیھم، ووصاياھم البلیغة جدًا التي كانوا يوصون بھا محبیھم، ويحذرونھم من معصیة اهللا تعالى والتأكید علیھم 

في أصول األحكام وفروعھا، المّدونة في كتب األخبار، إذا راجع تلك األحاديث  في اإلبتعاد عن مخالفة اهللا سبحانه

وھذه الوصايا، لحصل له علم قطعي بأن بعض الروايات التي يتنافى ظاھرھا مع تلك األحاديث لم يكن ھذا الظاھر 

ة التي تعتبر من ضروريات مقصودًا، فإن أمكن تأويل ھذه األخبار بصورة ال تتضارب مع تلك األحاديث الصريحة القطعی

وإذا أمكن الجمع بین ھاتین الطائفتین على أساس الجمع العرفي بین الروايات، لقمنا بھذا .الدين، ألخذنا بالتأويل

ونحن ال نستطیع في ھذا الكتاب أن .الجمع، وإن لم يمكن التأويل وال الجمع العرفي، أرجعنا علمھا إلى قائلھا

أو ُعشرًا من أعشارھا ونبین كیفیة التوفیق والجمع بینھا، ولكننا نضطر لذكر بعض  نستعرض جمیع تلك األخبار

شیَعُتنا «:بإسناده عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قال:الكافي.الروايات من الطائفتین حتى تتضح حقیقة الحال

والروايات الني تتحدث بھذا المضمون  ٦٧٠»ُل اْسَتْقَبلوُه ِبُحْزٍنالّشاِحُبون الّذاِبُلوَن الّناِحُلوَن الَِّذيَن إذا َجنَُّھُم اللَّْی]ُھم[

إّياك َوالسَّْفَلَة «:قال أبو عبد اهللا علیه الّسالم:وعنه، عن المفضَّل قال.والتي تستعرض عالمات الشیعة كثیرة

ُه َوَعِمَل ِلخاِلِقِه َوَرجا َثواَبُه َوخاَف ِعقاَبُه، َفإذا َفإنَّما شیَعُة َعِليٍّ علیه الّسالم َمْن َعفَّ َبْطُنُه َوَفْرُجُه َواْشَتدَّ ِجھاُد

وعن األمالي للحسن بن محمَّد الطوسّي شیخ الطائفة ـ رحمة اهللا ـ بإسناده .٦٧١»َرَأْيَت َأولِئَك َفُأولِئَك شیَعُة َجْعَفٍر

أْبِلْغ ِشیَعَتنا، أّنا ال «:قاَل ِلَخْیَثَمَةعن الرِّضا علیه الّسالم عن أبیه، عن جدِّه، عن أبي جعفر علیه الّسالم، أنَُّه 

َم الّناِس َحْسَرًة َيْوَم ُنْغني ِمَن اهللا شیئًا، َوَأْبِلْغ شیَعَتنا َأنَُّه ال ُيناُل ما ِعْنَد اِهللا إّال ِباْلَعَمِل، َوأْبِلْغ َشْیَعَتنا أّن أْعَظ

 ٦٧٢»ِه، َوَأْبِلْغ شیَعَتنا َأنَُّھْم إذا قاُموا ِبما ُأِمُروا أنَُّھْم ُھُم اْلفاِئُزوَن َيْوَم اْلِقیاَمِةاْلِقیاَمِة َمْن َوَصَف َعْدًال ُثمَّ خالَفُه إلى َغْیِر

 ٦٧٣»ال َتْذَھْب ِبُكُم اْلَمذاِھُب، َفَواِهللا ما شیَعُتنا إّال َمْن َأَطاَع اَهللا«:بإسناده عن أبي جعفر علیه الّسالم قاَل:الكافي

يا جاِبُر أَيْكَتفي َمْن َيْنَتِحُل التََّشیَُّع أْن َيقوَل ِبُحبِّنا «:قال لي:أبي جعفر علیه الّسالم قالوبإسناده عن جابر، عن 

 فاتَّقوا اَهللا َواْعَمُلوا ِلما ِعْنَد اِهللا، َلْیَس َبْیَن اِهللا:أْھَل اْلَبْیِت؟ َفَواِهللا ما شیَعُتنا إّال َمِن اتَّقى اَهللا َوأطاَعُه ـ إلى أن قال

يا جاِبُر َواِهللا ما َنَتَقرَُّب إَلى .َوال َبْیَن أَحٍد َقرابٌة، أَحبُّ اْلِعَباِد إَلى اِهللا َتعالى َوأْكَرُمُھْم َعَلْیِه أْتقاُھْم َوأْعَمُلُھْم ِبطاَعِتِه

جٍَّة، َمْن كاَن ِلّلِه ُمطیعًا َفُھَو َلنا َوليٌّ، َوَمْن اِهللا َتعالى إّال ِبالطاَعِة، ما َمَعنا َبراَءٌة ِمَن الّناِر َوال َعَلى اِهللا ِلأَحٍد ِمْن ُح

:وفي الكافي عن أبي جعفر علیه السالم قال.٦٧٤»كاَن ِلّلِه عاصیًا َفُھَو َلنا َعُدوٌّ، وما ُتناُل ِوالَيُتنا إّال ِباْلَعَمِل َواْلَوَرِع

َقة َاْلُوْسطى َيْرِجُع ِإْلیُكُم َاْلغاِلي َوَيْلَحُق ِبُكُم َاْلَتاِلي َفقاَل َلُه َرُجٌل يا َمعَشَر الشِّیَعة ـ ِشیَعة آل ُمحَّمٍد ـ ُكوُنوا َاْلَنْمِر«

ْیَس َأْولِئك مّنا ِمَن اَألْنصاِر ُيقاُل َلُه َسْعٌد ُجْعلُت َفداَك َما الغالي؟ َقال َقْوٌم َيقُوُلوَن ِفینا ما َال َنقُوُلُه في َأْنُفِسنا َفَل

).٧، كتاب اإليمان والكفر، باب المؤمن وعالماته، ح ٢الكافي، المجلد (٦٧٠
).٩، كتاب اإليمان والكفر، باب المؤمن وعالماته، ح ٢أصول الكافي، المجلد (٦٧١
).٣٨٠، ص ١مالي الطوسي، المجلد أ(٦٧٢
)٣و ١، كتاب اإليمان والكفر، باب الطاعة والتقوى، ح ٢أصول الكافي، المجلد (٦٧٣
).٦، كتاب اإليمان والكفر، باب الطاعة والتقوى، ح ٢أصول الكافي، المجلد (٦٧٤



٢٤٣

ا َمَعنا ِمَن اهللا َبراَءٌة َقاَل َفَما اْلتالي؟ قال َاْلُمْرتاُد ُيُريُد اْلَخْیر ُيَبلُِّغُه اْلَخیَر َعَلِیِه ُثمَّ َأْقَبَل َعَلْینا َفقاَل َواِهللا م.َوَلْسنا ِمْنُھْم

ِبالّطاَعِة َفَمْن كاَن ِمْنُكْم ُمطیعًا ِلّلِه َتْنَفَعُه َوال َبْیَنَنا َوَبْیَن اِهللا َقراَبٌة َوال َلنا َعَلى اِهللا ُحجٌَّة َوال َنَتَقرَُّب ِإَلى اِهللا إّال 

َعْن أبي ُعبیدة عن أبي  ٦٧٥»َواليُتنا، َوَمْن كاَن ِمْنُكْم عاِصیًا ِلّلِه َلْم َتْنَفُعُه ِواليُتنا، َوْيَحُكْم ال َتْغَتروُّا َوْيَحُكْم ال َتْغتّروا

َلى الصَّفا َفقاَل يا َبني ھاِشَم يا بني َعْبِد اْلُمْطِلب ِإّني ِرُسوُل اللَِّه َقاَم َرُسوُل اللَِّه َع«:جعفر علیه السالم قاَل

َسَنْدُخُل َمْدَخَلُه َفال َواِهللا ِإلْیُكْم َوِإني َشِفیٌق َعَلیُكْم َوِإنَّ لي َعَملي َوِلُكلِّ رُجٍل ِمْنُكْم َعَمَلُه ال َتقُوُلوا ِإنَّ ُمَحمَّدًا ِمنَّا َو

ْحِمُلون اْلُدنیا ِمْنُكْم َوال ِمْن َغْیرُكْم يا َبني َعْبِد اْلُمّطلب إّال اْلمتَُّقون إّال َفال َأْعِرُفُكْم َيْوَم اْلِقیاَمِة، َتأُتوَن َتما َأْوِلیائي 

ُر َال َفقاَل يا َجاِب..وفي حديث جابر عن أبي جعفر علیه السالم ٦٧٦»َعلى ُظھوِرُكْم، َوَيأُتوَن الّناِس َيْحَمُلوَن اآلِخرة

اَل ِإّني ُأِحبُّ َرُسوَل َتْذَھُب بك المذاھُب َحْسَب الرَُّجِل أن يُقوَل ُأِحبُّ َعَلّیًا َوْأَتَوّالُه ُثمَّ ال َيكُوُن َمَع ذلك َفعَّاًال؟ َفَلْو َق

بُع ِسیَرَتُه وال َيْعَمُل ِبُسّنِته ما َنَفَعُه ُحّبُه اهللا، َفَرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلیِه وآِلِه َخیٌر ِمْن َعلّي َعَلیِه السَّالم ُثمَّ ال َيتَّ

رَأيته ـ اإلمام زين العبدين علیه الّسالم ـ يطوف من العشاء إلى السحر ويتعّبد، :قال طاووس الفقیه ٦٧٧إّياه شیئًا

مفّتحات إلھي غارت نجوم سماواتك، وھجعت عیون أنامك، وأبوابك :فلّما لم ير أحدًا رمق السماء بطرفه، وقال

للسائلین، جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جدِّي محّمد صلى اهللا علیه وآله وسلم في عرصات القیامة، ثمَّ 

وعزَّتك وجاللك ما أردت بمعصیتي مخالفتك، وما عصیتك إذ عصیتك وأنا بك شاكٌّ، وال بنكالك جاھل، وال :بكي وقال

ي على ذلك سترك المرخى به عليَّ، فاآلن من عذابك من لعقوبتك متعّرض، ولكن سّولت لي نفسي وأعانن

يستنقذني؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عّني؟ فوا سوأتاه غدا من الوقوف بین يديك، إذا قیل للمخّفین 

ُجوزوا، وللمثقلین حّطوا، أمع المخّفین أجوز؟ أم مع المثقلین أحّط؟ ويلي كّلما طال عمري كثرت خطاياي ولم أتب، 

أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي ثمَّ أين محّبتي :ثّم بكى وأنشأ يقول!آن لي أن أستحي من رّبي؟أما 

سبحانك ُتعصي كأنك ال ترى وتحلم كأّنك :أتیت بأعمال قباح زرّية وما في الورى خلق جنى كجنايتي ثمَّ بكى وقال

إلیھم، وأنت يا سّیدي الغنيُّ عنھم ثمَّ خرَّ إلى اَألرض لم تعص تتوّدد إلى خلقك بحسن الصنیع كأنَّ بك الحاجة 

فدنوت منه ورفعت رأسه ووضعته على ركبتي وبكیت حّتى جرت دموعي على خدِّه، فاستوى :ساجدًا؟ قال

أنا طاوس يا ابن رسول اهللا ما ھذا الجزع والفزع؟ ونحن :من اّلذي شغلني عن ذكر رّبي؟ فقلت:جالسًا وقال

عل مثل ھذا ونحن عاصون جانون، أبوك الحسین بن علّي وُأّمك فاطمة الزھراء، وجدُّك رسول اهللا صّلى يلزمنا أن نف

ھیھات ھیھات يا طاوس دع عّني حديث أبي وُأّمي وجدِّي خلق :فالتفت إلى وقال:قال!اهللا علیه وآله وسلم؟

من عصاه ولو كان ولدًا قرشّیًا أما سمعت قوله اهللا الجّنة لمن أطاعه وأحسن، ولو كان عبدًا حبشّیًا، وخلق النار ل

واهللا ال ينفعك غدًا إّال تقدمة تقدِّمھا من عمل ]َفإذا ُنفَخ في الصُّوِر َفال َأْنساَب َبْیَنُھم َيوَمِئٍذ َوال َيَتساَءُلوَن[تعالى 

حن أھل الدنیا وأھل ھذه بعض األحاديث الشريفة الصريحة في أن ھذه الرغبات الكاذبة الموجودة فینا ن ٦٧٨صالح

وتنضم إلى تلك .المعصیة، تجاه ھذه الحیاة، فاسدة وباطلة، وتعتبر من األھواء الشیطانیة، ومخالفة للعقل والنقل

َفَمْن {:وقوله تعالى).٣٨المدثر(}ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِھیَنٌة{األحاديث، اآليات الكريمة القرآنیة مثل قوله تعالى 

َلَھا َما َكَسَبْت َوَعَلْیَھا َما {:وقوله تعالى).٨الزلزلة(}، َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشرا َيَره.ْثَقاَل َذرٍَّة َخْیًرا َيَرهَيْعَمْل ِم

وغیرھا من اآليات الشريفة الموجودة في كل صفحة من الكتاب المجید التي تّدل على ).٢٨٦/البقرة(}اْكَتَسَبت

عمل الصالح ھما الركیزتان لنجاة اإلنسان وال مجال لتأويل ھذه األخبار والتصّرف فیھا ألن ذلك على أن الورع وال

وتقابل ھذه الروايات، أحاديث أخرى مأثورة عن أھل البیت علیھم الّسالم ومذكورة في الكتب .خالف الضرورة

ھذه الروايات وتلك األخبار بالجمع الصحیح  المعتبرة أيضًا ـ كما تأتي بعد قلیل ـ ولكن نستطیع أن نجمع بین معظم

وإذا لم يكن الجمع مقبوًال أيضًا ولم يمكن التأويل، فال تستطیع ھذه الروايات من مقاومة تلك األحاديث .العرفي

الصحیحة الصريحة المتواترة المؤيدة بظاھر القرآن ونصوص الفرقان، والعقل السلیم، والضرورة البديھیة لدى 

).٢٠٥ح  ١٥٩روضة الكافي ـ ص (٦٧٥
).٦باب الطاعة والتقوى، ح  ، كتاب اإليمان والكفر،٢أصول الكافي، المجلد (٦٧٦
)٣، كتاب اإليمان والكفر، باب الطاعة والتقوى، ح٢أصول الكافي، المجلد (٦٧٧
).٨٢، ص ٤٦بحار األنوار، المجلد (٦٧٨



٢٤٤

َفِمن تلك األحاديث التي تقبل تلك الروايات ـ ما رواه ثقة .ى أن األساس ھو العمل الصالح والورعالمسلمین عل

اإلْيماُن ال َيُضرُّ «:اإلسالم الكلینيُّ بإسناده عن يوسَف بن ثابت بن أبي سعدة، عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قال

وقد فّسر المحدث الجلیل .وھناك روايات أخرى بھذا المضمون ٦٧٩»َملَمَعُه َعَمٌل َوكذِلَك اْلُكْفُر ال َيْنَفُع َمَعه َع

ما َيِصیر َسَببًا ِلُدخول الّناِر أِو اْلُخلوِد : (المجلسي علیه الرحمة، الضرر المنفي في ھذه المجموعة من األخبار

ل في النار حسب ھذه وإذا كان المقصود من الضرر المنفي دخول النار، فال منافاة بین عدم دخو.انتھى.٦٨٠)ِفیھا

ويظن الكاتب بأنه .الروايات، وتحقق أنواع أخرى من العذاب في عالم البرزخ والمواقف المختلفة في يوم القیامة

يمكن تفسیر ھذه األخبار، بأن اإليمان يّنور القلب قلیًال وفي درجة محدودة لو اقترف اإلنسان خطیئة أو ذنبًا عولج 

مان، اإلثم وتلك الجريرة، بالتوبة والرجوع إلى اهللا، فإن صاحب اإليمان باهللا والیوم اآلخر، ببركة ذلك النور وملكة اإلي

فھذه األخبار في الحقیقة تحفز اإلنسان على التمسك .ال يسمح لنفسه أن يترك أعماله إلى يوم القیامة

قال موسى للخضر علیه :قالعن الصادق علیه الّسالم »الكافي«كما ورد في كتاب .باإليمان، والمحافظة علیه

ومن ذلك .٦٨١ِه َشيٌءالّسالم َقْد َتَحرَّْمَت ِبُصْحَبِتَك َفَأْوِصنِي قاَل َلُه اْلزْم ما َال َيضرُّك َمَعه َشيٌء َكَما َال َيْنَفُعَك َمَع َغْیر

كاَن أمیُر اْلُمْؤِمنیَن علیه «:الما رواه بإسناده عن محمَّد بن رّيان بن الصَّْلت، َرَفَعُه عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم ق

يا أيَُّھا الّناُس ديَنُكْم ديَنُكْم، َفإنَّ السَّیَِّئَة فیِه َخْیٌر ِمَن اْلَحَسَنِة في َغْیِرِه، :الّسالم َكثیرًا ما َيُقوُل في ُخْطَبِتِه

الحديث الشريف وأمثاله من األخبار التي ترغَّب على ويدل ھذا  ٦٨٢»َوالسَّیَِّئُة ِفیِه ُتْغَفُر َواْلَحَسَنُة في َغْیِرِه ال ُتْقَبُل

ِإنَّ {مالزمة الديانة الحقة، على أن خطايا المؤمنین وذي الدين الحق، تؤول إلى المغفرة كما قال سبحانه وتعالى 

ت اآلخرين التي ولھذا نستطیع أن نقول بأن سیئات المؤمنین أفضل من حسنا).٥٣الزمر(}اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِمیًعا

ال تقبل أبدًا، بل لعّل الحسنات التي ال تحتوي على شرائط القبول مثل اإليمان والوالية، تنطوي على ظلمات أكثر 

من الظلمات الموجودة في سیئات المؤمنین الذين يعیشون في حال الخوف والرجاء نتیجة نور اإليمان المشّع في 

ومن .ديث على أن أھل اإليمان ال يحاسبون على سیئاتھم كما ھو الظاھروعلى أّي حال ال يّدل ھذا الح.قلوبھم

ُحبُّ َعليٍّ َحَسَنٌة ال َيُضرُّ َمَعھا َسیَِّئٌة، «:األحاديث المشھورة التي يقال أّنھا مشھورة بین الفريقین الحديث القائل

من قبیل األحاديث من قبیل األحاديث المذكورة التي وھذا الحديث الشريف  ٦٨٣»َوُبْغُضُه َسیَِّئٌة ال َيْنَفْع َمَعھا َحَسَنٌة

وردت في اإليمان ومعناه أما ما ذكره المرحوم المجلسي في تلك األخبار من أن المقصود من الضرر المنفي ھو 

الخلود في النار أو الدخول فیھا، فیكون المعنى أن حّب علّي علیه الّسالم الذي ھو أساس اإليمان وإكماله 

وعلیه كما قلنا ال يتنافى ھذا االحتمال مع ألوان .جب بواسطة شفاعة الشافعین، التخلص من الناروإتمامه يو

َواِهللا ما أخاُف َعَلْیُكْم إّال اْلَبْرْزَخ َفَأّما ِإذا َصاَر (وقد ورد في ذلك عن الصادق علیه السالم .العذاب في عالم البرزخ

أو ما ذكرناه من أن حّب اإلمام علي علیه السالم يبعث على نور وإيمان يجّنبان  ).اَألْمُر ِإلْینا َفَنْحُن َأْولى ِبُكْم

صاحبھما عن اآلثام، ويدفعانه إلى التوبة واإلنابة إذا إبتلى بالمعصیة من دون أن يفسح المجال أمامه للتمادي في 

قال .لمذكورة في سورة الفرقانومن تلك األحاديث، األخبار الواردة في تفسیر اآليات الشريفة ا.الغّي والعصیان

 َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َوالَِّذيَن َال َيْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَلًھا آَخَر َوَال َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إّال ِباْلَحقِّ َوَال{:اهللا تعالى

، إّال َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِلًحا َفُأْوَلِئَك ُيَبدُِّل اللَُّه .َیاَمِة َوَيْخُلْد ِفیِه ُمَھاًناَيْلَق َأَثاًما، ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِق

ونحن نقتصر على ذكر واحدة من تلك األخبار، )..٧٠، ٦٩، ٦٨الفرقان (}َسیَِّئاِتِھْم َحَسَناٍت َوَكاَن اللَُّه َغُفوًرا َرِحیًما

:عن الشیخ في أمالیه بإسناده عن محمَّد بن مسلم الّثقفي قال:تقاربة في المضمون والمعنىألنھا جمیعًا م

َفأولِئَك ُيَبدُِّل اُهللا سْیئاِتھْم َحَسناٍت َوَكاَن «:َسَأْلُت أبا َجْعَفٍر ُمَحمََّد ْبَن َعليٍّ علیھما الّسالم َعْن َقول اهللا َعزَّ َوَجلَّ«

ُيْؤتى ِباْلُمْؤِمِن اْلُمْذِنِب َيْوَم اْلقیاَمِة َحّتى ُيقاَم ِبَمْوقِف الِحساِب، َفَیُكوُن اُهللا :ل علیه الّسالمفقا»اُهللا َغفورًا َرحیمًا

إذا ُذنوَبُه َحّتى َتعالى ُھَو الَّذي َيَتَوّلى ِحساَبُه ال ُيْطلُع َعلى ِحساِبِه ال ُيْطلُع َعلى ِحساِبِه َأَحدًا ِمَن ِللّناِس، َفُیَعرُِّفُه 

).٤، كتاب اإليمان والكفر، باب اإليمان ال يضر معه سیئة، ح ٢أصول الكافي، المجلد (٦٧٩
).٣٩٦، ص ١١مرآة العقول، المجلد (٦٨٠
)٦، ٢، باب اإليمان والكفر، باب اإليمان ال يضر معه سیئة، ح ٢ل الكافي، المجلد أصو(٦٨١
).٦، ٢، كتاب اإليمان والكفر، باب اإليمان ال يضر معه سیئة، ح ٢أصول الكافي، المجلد (٦٨٢
).١٩٧، ص٣كتاب مناقب ابن شھر آشوب، المجلد (٦٨٣



٢٤٥

ما كاَن ِلھذا اْلَعْبِد :ِبدِّلوھا َحَسناٍت َوأْظھروھا ِللّناِس، َفَیُقوُل الّناُس حیَنِئٍذ:أَقرَّ ِبَسیِّئاِتِه قاَل اُهللا َعزَّ َوَجلَّ ِلْلَكَتَبِة

والباعث على «٦٨٤ُمْذِنبیَن ِمْن شیَعِتنا خاصًَّةُثمَّ َيْأُمُر اُهللا ِبِه إلى اْلَجنَِّة، َفھذا َتْأويُل اآلَيِة، َوِھَي ِفي اْل!َسیَِّئٌة َواِحَدٌة

ذكر اآليات الكريمة بأسرھا وإطالة الكالم ھنا، ھو أن البحث مھّم، وأّن كثیرًا من الخطباء قد شوّھوا معنى ھذه 

ومن .مِّلةاألخبار للناس، وأن ربط الخبر باآلية ال يكون مفھومًا إّال إذا ذكرنا اآلية نفسھا فلھذا اعتذر من إطالة الم

يقرأ اآليات المذكورة الثالثة من أولھا إلى آخرھا، يفھم بأن الناس جمیعًا مطّوقون بأعمالھم ويحاسبون على 

قبائحھا، إّال الذين آمنوا، وتابوا من جرائرھم، وعملوا عمًال صالحًا فكل من تّوفرت فیه ھذه األمور الثالثة، فاز 

وقد فّسر .ًا أمام ساحة قدسه، فتتحول سیئاته وآثامه إلى حسناتوشملته ألطاف اهللا سبحانه وأصبح مكّرم

اإلمام الباقر علیه الّسالم اآلية المباركة بھذا التفسیر أيضًا، وجعل كیفیة حساب ھؤالء األشخاص وموقفھم يوم 

س ومن المعلوم أن ھذا األمر يختص بشیعة أھل البیت، ويحرم عنه النا.القیامة على الشكل الذي ذكرناه

ألن اإليمان ال يحصل إّال بواسطة والية علّي وأوصیائه من المعصومین الطاھرين علیھم الّسالم، بل ال .اآلخرون

إذن ال بد من اعتبار ھذه اآلية .يقبل اإليمان باهللا ورسوله من دون الوالية، كما نذكر ذلك في الفصل التالي

فة األولى من الروايات، ألنھا تدّل على أن الشخص إذا كان المباركة واألخبار التي وردت في تفسیرھا، من الطائ

فیا أيھا العزيز ال يغّرنك .مؤمنا ولم يحاول القضاء على سیئاته بالتوبة والعمل الصالح لما شملته اآلية الكريمة

یا والجاه الشیطان، وال تخدعّنك األھواء النفسیة، ومن المعلوم أن اإلنسان الخامل المبتلي بالشھوات وحّب الدن

والمال مثل الكاتب يبحث عن مبّرر على خموله، ويقبل على كل ما يوافق شھواته، ويدعم رغباته النفسیة 

وأوھامه الشیطانیة، وينفتح بكل وجوده على مثل ھذه األخبار، من دون أن يفحص عن مغزاھا، أو يتأمل في 

ن مجرد إدعاء التشیع وحّب التشیع وحّب أھل بیت إن ھذا المسكین يظن أ.األخبار األخر التي تعارضھا وتقابلھا

إن .الطھارة والعصمة، يسّوغ له ـ والعیاذ باهللا ـ اقتراف كل محّرم من المحظورات الشرعیة، ويرفع عنه قلم التكلیف

ھذا السيء الحظ لم ينتبه بأن الشیطان قد ألبس األمر علیه، وُيخشى علیه في نھاية عمره إن ُتسلب منه ھذه 

بة الجوفاء التي ال تجدي وال تنفع، ويحشر يوم القیامة صفر الیدين وفي صفوف نواصب أھل البیت علیھم المح

إنه ال يمكن أن أكون صديقك وأضمر لك الحّب .إن إدعاء المحبة من دون دلیل وبّینة، ال يكون مقبوًال.السالم

حبة تنتج وتثمر في اإلنسان المحّب، العمل إن شجرة الم.واإلخالص، وأقوم بكل ما ھو مناقض لرغباتك وأھدافك

حسب درجة المحّبة ومستواھا، وإن لم تحمل تلك الشجرة ھذه الثمرة فال بد من معرفة أنھا لم تكن محبة 

إن النبي األكرم وأھل بیته العظام صلوات اهللا علیھم، قد بذلوا حیاتھم في نشر .حقیقیة وإنما ھي محبة وھمیة

قائد واألخالق، وأرادوا في ذلك البلوغ إلى منشودھم الوحید وھو إبالغ أحكام اهللا وإصالح األحكام الشرعیة والع

اإلنسان وتھذيبه، واستساغوا في ھذا السبیل الشريف أنواع السلب والقتل واإلذالل واإلھانة، ولم يتوانوا في 

إن ما .أخبارھم وآثارھم فمحب أھل البیت، وشیعتھم، ھو الذي يشاركھم في أھدافھم، ويعمل على ضوء.ذلك

ذكر في األخبار الشريفة من أن اإلقرار باللسان والعمل باألركان من دعائھم اإليمان، فھو بیان لسّر طبیعي، 

إن العاشق في جوھر طبیعته، يظھر العشق تجاه .ولسنة اهللا الجارية، ألن حقیقة اإليمان، تالزم العمل والتنفیذ

من إذا لم يعمل بمتطلبات اإليمان وما تستدعیه محبة اهللا وأولیائه، لما كان مؤمنا المعشوق ويتغّزل به، وإن المؤ

وإن ھذا اإليمان الشكلي والمحّبة الجوفاء، من دون جوھر ومضمون، ينتفي ويزول أمام حوادث بسیطة .ومحّبًا

.وضغوط يسیرة، وينتقل ھذا المحّب إلى دار جزاء األعمال، صفر الیدين

أن والية أھل البیت شرط لقبول األعمال في بیان :فصل

إن ما مّر في ذيل الحديث الشريف من أن والية أھل البیت ومعرفتھم شرط في قبول األعمال، يعتبر من األمور 

وتكون األخبار في ھذا الموضوع أكبر من طاقة مثل .الُمَسّلمة، بل تكون من ضروريات مذھب التشیع، المقدس

عن .ويتبرك ھذا الكتاب بذكر بعض تلك األخبار.ى استیعابھا، وأكثر من حجم التواترھذه الكتب المختصرة عل

ِذْرَوُة اَألْمِر َوَسناُمُه َوِمْفتاُحُه َوباُب األْشیاِء َوِرَضى الرَّْحمِن «قال :بإسناده عن أبي جعفر علیه الّسالم:الكافي

).٧٠، ص ١كتاب أمالي الشیخ الطوسي، المجلد (٦٨٤
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ِتِه َرُجًال قاَم َلْیَلُه َوصاَم َنھاَرُه َوَتَصدََّق ِبَجِمیَع ماِلِه َوَحجَّ َجمیَع َدْھِرِه َوَلْم َيْعِرْف  أما َلْو أنِّ...الّطاَعُة ِلإلماِم َبْعَد َمْعِرَف

َوال كاَن ِمْن أْھِل ِوالَيَة َوِليِّ اِهللا َفُیواِلَیُه َوَتُكوُن َجمیُع أْعماِلِه ِبَدالَلِتِه إَلْیِه، ما كاَن له َعَلى اِهللا حقٌّ في َثواِبِه 

َمْن َلْم َيْأِت اَهللا َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم اْلقیاَمِة ِبما أْنُتْم َعَلْیِه، َلْم «:وبإسناده َعن أبي عبد اهللا علیه الّسالم قال ٦٨٥»اإلْيماِن

اِهللا َلْو أنَّ َو«:وبإسناده عن أبي عبد اهللا علیه الّسالم في حديث قال ٦٨٦»ُيَتَقبَّْل ِمْنُه َحَسَنٌة َوَلْم ُيَتجاَوْز َلُه َسیَِّئٌة

 اُهللا ما َلْم َيْسُجْد آلَدَم َكما أَمَرُه إْبلیَس ـ َلَعَنُه اُهللا ـ َسَجَد ِلّلِه َبْعَد اْلَمْعِصَیِة َوالتََّكبُِّر ُعْمَر الدُّْنیا َما َنَفَعُه ذِلَك َوال َقِبَلُه

ِصَیُة اْلَمْفتوَنُة َبْعَد َتْرِكِھُم اإلماَم الَّذي َنَصَبُه َنِبیُُّھْم َلُھْم، َفَلْن َيْقَبَل اُهللا َعزَّ َوَجلَّ أْن َيْسُجْد َلُه، َوكذِلَك ھِذِه اُألمَُّة اْلعا

ْدُخُلوا أَمَرُھُم اُهللا ِبِوالَيِتِه َوَياُهللا َلُھْم َعَمًال َوَلْن َيْرَفَع َلُھْم َحَسَنًة َحّتى َيْأُتوا اَهللا ِمْن َحْیُث أَمَرُھْم َوَيَتَولَُّوا اإلمام الَّذي 

واألخبار في ھذا الموضوع وبھذا المضمون كثیرة، ويستفاد  ٦٨٧»ِمَن اْلباِب الَّذي َفَتَحُه اُهللا َوَرُسوُلُه َلُھْم ـ الحديث

مجموعھا أن والية أھل البیت علیھم الّسالم شرط في قبول األعمال عند اهللا سبحانه، بل ھو شرط في قبول 

وال يستفاد كونھا شرطًا في صحة األعمال كما يقول بذلك .اهللا علیه وآله وسلم اإليمان باهللا والنبي األكرم صّلى

كما يستفاد ذلك من الروايات الكثیرة مثل الرواية .بعض األعالم، بل الظاھر أنھا لیست بشرط في صحة األعمال

:الم ـ في حديث ـ قالالمذكورة في باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر عن أبي عبد اهللا علیه الّس

َلیِه إّال الزَّكاة َفإنَّه ُيعیُدھا، ُكلَّ َعَمٍل َعَملُه َوُھَو في حاِل ُنْصِبِه َوَضالَلِتِه، ُثمَّ َمنَّ اهللا َعَلیِه َوَعرََّفُه اْلواليَة َفإنَُّه َيؤَخْر َع(

وفي رواية أخرى  ٦٨٨)لصَّالُة َواْلَحجُّ واْلصِّیاُم َفَلْیَس َعَلیِه َقضاٌءألنَّه َوَضَعھا في َغیِر َمْوِضِعھا، ألنَّھا ألْھِل اْلوالَيِة، وأّما ا

ُكْنُت ِعْنَد أِبي َعْبد اِهللا َعَلیه اْلّسالَم إْذ َدَخَل َعَلیِه ُكوفیَِّان َكاَنا َزيديَّْیِن َفَقاَال إّنا ُكّنا َنقُوُل :عن محمد بن حكیم َقاَل

َك ِبواليَتَك َفَھْل َيْقَبْل َشيٌء ِمْن أْعماِلَنا َفقاَل أّما الصَّالُة َوالصَّْوُم والصََّدَقُة َفإنَّ اهللا َيْتَبُعُكَما ذِلِبَقوٍل وِإنَّ اهللا َمنَّ َعَلیَنا 

رض أعمال تع(وفي بعض الروايات  ٦٨٩َوَيْلَحُق ِبُكَما وأّما الزََّكاُة َفال ألنَُّكَما أْبَعدُتما َحقَّ اْمِرٍء ُمْسِلم َوأْعَطیُتماُه َغیرُه

الناس في كل يوم خمیس على رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله، فیؤجل النظر فیھا حتى يوم عرفة، وفي ذلك 

قیل أعمال أّي شخص تتحول كذلك؟ .الیوم يلقي صلوات اهللا وسالمه علیه نظره علیه ويجعل أعماله ھباءًا منثورًا

وھذه الرواية تدّل على أن الوالية شرط في صحة األعمال ).قال صلوات اهللا علیه أعمال مبغضینا ومبغضي شیئًا

.وعلى أي حال يكون ھذا البحث خرجًا عن مسؤولیتنا والحمد هللا أوًال وآخرًا.كما ھو واضح

المؤمن:الَحديث الرابع َوالَثالثون

من أصحابنا، عن أحمد بن  بالسَّند المتَّصل إلى ثقة اإلسالم محّمد بن يعقوب الكلینيِّ ـ قدَِّس ِسرُّھـ عن عدَّة

محمَّد بن خالد، عن إسماعیل بن مھران، عن أبي سعید القّماط، عن أبان بن َتْغِلَب، َعن أبي جعفر علیه الّسالم 

أھان لي  يا ُمَحمَُّد، َمْن:يا َربِّ ما حاُل اْلُمْؤِمِن ِعْنَدَك؟ قاَل:َلّما ُأْسِرَي ِبالنَِّبيِّ صّلى اهللا علیه وآله وسلم قاَل«:قال

ُه َكَتَردُّدي في وَفاِة َوِلّیًا َفَقْد باَرَزني ِباْلُمَحاَرَبِة، َوأَنا أْسَرُع َشْيٍء إلى ُنْصَرِة أولیائي، َوما َتَردَّْدُت في َشْيٍء أَنا فاِعُل

ُه إّال اْلِغنى، َوَلْو َصَرْفُتُه إلى َغْیِر ذِلَك َوإنَّ ِمْن ِعباِدَي اْلُمْؤِمنیَن َمْن ال ُيْصِلُح.اْلُمْؤِمِن، َيْكَرُه الموت وأكرُه َمساءَتُه

َوَما َيَتَقرَُّب إَليَّ َعْبٌد ِمْن .َلَھَلَك، َوإنَّ ِمْن ِعباِدَي اْلُمْؤِمنیَن َمْن ال ُيْصِلُحُه إالَّ اْلَفْقُر، َوَلْو َصَرْفُتُه إلى غیر ذِلَك َلَھَلَك

ْضُت َعَلْیِه، َوإنَُّه َيَتَقرَُّب إَليَّ ِبالناِفَلِة َحّتى أِحبَُّه، فإذا أْحَبْبُته ُكْنُت إذًا َسْمَعُه الَّذي ِعبادي ِبَشْيٍء أَحبَّ إَليَّ ِممَّا اْفَتَر

إْن َسَأَلني َيْسَمُع ِبِه َوَبَصَرُه الَّذي ُيْبِصُر ِبِه ولسانه اّلذي ينطق ِبِه َوَيَدُه الَّتي َيْبِطُش ِبھا، إْن َدعاني َأَجْبُتُه، َو

.٦٩٠»ْعَطْیُتُهأ

:الشرح

َسَرْيُت ُسرًى َوَمْسرًى َوأْسَرْيَت بمعنى إذا «:قال الجوھري.فعل مجھول ومعناه، السیر في اللیل:»ُأْسِرَي«

فبناًء على أن اإلسراء ھو السیر في اللیل، يكون تقییده باللیل في »ِسْرَت َلْیًال، وباألِلِف ُلَغُة أھل الحجاز انتھى

)٥، كتاب اإليمان والكفر باب دعائم اإلسالم، ح٢صول الكافي، المجلد أ(٦٨٥
)٥و ٣، من أبواب مقدمة العبادات ح ٦٩وسائل الشیعة، الباب (٦٨٦
)٥و ٣، من أبواب مقدمة العبادات ح ٦٩وسائل الشیعة، الباب (٦٨٧
)٥و ١، من أبواب مقدمة العبادات ح ٣١وسائل الشیعة، الباب (٦٨٨
)٥و ١، من أبواب مقدمة العبادات ح ٣١ة، الباب وسائل الشیع(٦٨٩
.٨، كتاب اإليمان والكفر، باب من آذى المسلمین، ح ٢أصول الكافي، المجلد  ٦٩٠
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ألجل إفھام الناس بأن فترة اإلسراء كانت قصیرة مع أن ٦٩١)ُسْبحاَن الَِّذي أْسرى ِبَعْبِدِه َلْیًال(يفة اآلية الشر

المسافة بین المسجد الحرام والمسجد األقصى تستغرق أربعین يومًا مشیًا على األقدام كما قاله الشیخ 

.من األلف والالم)للیلا(وإما من جھة تجريد .»َلْیًال«وذلك إما بواسطة تنكیر .البھائي

ُأْسرَي ِبه إلى :لقد حذفت بقیة األمور المرتبطة باإلسراء، لمعروفیتھا ومعھوديتھا فالمعنى»ُأْسِرَي ِبالنَِّبّي«و 

.َمقاِم اْلُقْرِب، مثًال

معناه ما ھو شأن المؤمن وما ھي منزلته؟ »ما حاُل اْلُمْؤِمِن؟«:قوله

َرُجٌل :ُيَقاُل.أي اْسَتْحَقَرُه:بمعنى اْسَتَخفَّ ِبِه، واْسَتھاَن ِبِه َوَتھاَون ِفیِه:إن أھانه»ًاَمْن أھاَن لي َوِلّی«:قوله

، وعلیه »أھان«والظاھر إن حرف الجار في كلمة ـ لي ـ يمكن أن يكون متعلقًا بفعل .فیه َمھاَنٌة أْي ُذلٌّ َوَضْعٌف

وعلیه يكون المقصود ھو »ولّي«ويمكن أن يتعلق بالـ .حق المتعاليتكون إھانة المؤمن إليمانه بالّله، وألجل ال

.معناه المحب)َوِلّي(والـ .إھانة المؤمن بأي ھدف كان

والمقصود ھنا من المبارزة بالمحاربة ھو الخروج للحرب أو .أْي َخَرَج:َبَرَز الرَُّجُل َيْبُرُز ُبروزًا»باَرَزني«:قوله

.إظھاره

قال الشیخ »إنَّ ِمْن ِعبادي َمْن َال ُيْصِلُحُه إالَّ اْلِغنى«:قوله.مصدر میمي من ساءُه أي أكرھه»َتُهَمساَء«:قوله

الصناعة النحوية تقتضي أن يكون الموصول اسم إن والجار والمجرور خبرھا، لكن ال : (المحقق البھائي رحمه اهللا

فاألولى أن يجعل .الفقر بعض العباد، بل الغرض العكس يخفى أنه لیس الغرض اإلخبار عن أن الذي ال يصلحه إال

الظرف اسم إن والموصول خبرھا، وھذا وإن كان خالف ما ھو المتعارف بین القوم لكن جّوز بعضھم مثله في قوله 

.٦٩٣.انتھى كالمه.٦٩٢)َوِمْن النَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا ِباللَِّه َوِباْلَیْوِم اآلِخِر: (تعالى

مبتدأ يكون محذوفًا في أمثال ھذه الموارد، ويكون دّاًال على حذف الجار، وال يكون مثل ھذا الحذف ولعل ال

أن الجار والمجرور مبتدأ على معنى وبعض الناس أو بعض (ونقل عن صاحب الكشاف .مخالفًا للقواعد النحوية

)وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدءًامنھم من اتصف بما ذكر فیكون مناط الفائدة تلك األوصاف وال إستبعاد في 
إنَّ ِمْن ِعباِدي َمْن ال ُيْصِلُحُه إّال (واعلم أن ذكر ھذه الجملة .ولكن ال نحتاج إلى التأويل بناءًا على ما ذكرنا٦٩٤

في ھذا المقام، ألجل إزالة االلتباس، واإلجابة على السؤال الذي يمكن أن يطرح من قبل الناس الذين ال )اْلِغني

فون النظام األتم، والقضاء اإللھي المكنون، وھو أن المؤمن إذا كان مقّربًا إلى ساحة الحق تعالى بدرجة تكون يعر

إھانته، محاربة هللا سبحانه فلماذا يبتلي بالفقر والحاجة؟ وإذا لم تكن الدنیا ذات قدر وشأن فلماذا يصبح بعض 

حاالت النفسیة لعبادي مختلفة، وقلوبھم متغايرة، فبعضھم ال منھم فیھا أغنیاء وأثرياء؟ فأجاب الحق سبحانه بأن ال

وبعضھم يحتاج إلى الِغنى والثروة حتى يتحول .يصیر صالحًا إال في ظروف البؤس والفقر، فُأفقره حتى تصلح أحواله

.لىإلى مؤمن صالح، فُأغنیھم، وھاتان الحالتان من كرامة المؤمن وعّزة جاھه في ساحة قدس الحق تبارك وتعا

إن ذكر ھذه الجملة والجملة التالیة لھا بیان لمقام قرب المؤمنین »َوَما َيَتَقرَُّب إَليَّ َعْبٌد ِمْن ِعباِدِي ـ الخ«قوله 

فأّن اهللا بّین للرسول األكرم صّلى اهللا علیه وآله وسلم، أحوال المؤمنین، مبتدًئ ومختتمًا على ھذا النحو .الُكّملین

ثم يقسم المؤمنین إلى )َمْن أھاَنُھْم َفَقْد باَرَزِني ِباْلُمحاَرَبة(ل المؤمنین بصورة مطلقة قائًال بأن ذكر إجماًال حا

.طائفتین بل إلى ثالث طوائف عند أھل المعرفة

ما َيَتَقرَُّب «حتى قوله »ما َتَردَّْدُت في أْمٍر«إحداھما المؤمنون بشكل عام حیث يتكلم الحديث عنھم في جملة 

والدلیل على أن ھذا الشطر من الحديث يكون فیھم، ھو أنھم يكرھون الموت وأن الغنى والفقر يعبثان .»إَليَّ

.بقلوبھم، وھاتان الخاصیتان ال تعودان إلى الكملین من المؤمنین، وإنما ترجعان إلى المتعارف من أھل اإليمان

.١:سورة اإلسراء، آية ٦٩١
:سورة البقرة، آية ٦٩٢
.٣٨٧، ص١٠مرآة العقول، المجلد  ٦٩٣
.٣٨٨، ص١٠مرآة العقول، المجلد  ٦٩٤
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يكره الموت، المتضارب مع األحاديث الشريفة  على ظاھر ھذا الحديث القائل بأن المؤمن ٦٩٥وعلیه ال يرد اعتراض

األخرى الظاھرة في أن المؤمن الخالص ال يكره الموت، حتى نحتاج إلى الجواب الذي نقله الشیخ المحقق 

األربعون «فمن يرغب في معرفة الجواب فلیراجع كتاب .البھائي عن الشیخ الشھید رضوان اهللا تعالى علیھما

.٦٩٦للشیخ البھائي»حديثًا

إلى آخر »...ما َيَتَقرَُّب إَليَّ َعْبٌد«المؤمنون الكّملون وقد تحّدث عنھم الحديث المذكور من قوله :ثانیتھما

أحداھما المؤمنون الذين يتقربون إلى اهللا :وقد قسم أھل المعرفة ھذا الشطر من الحديث إلى طائفتین.الحديث

وقد أشار ذيل الحديث إلى مقام المؤمنین، ونتائج  ٦٩٧اهللا بالنوافل  المؤمنون الذين يتقربون إلى:واألخرى.بالفرائض

.ونحن بعون اهللا سنأتي على ذكر مقام كلتا الطائفتین بصورة مختصرة.قربھم

وقد .ًاالسَّْطَوُة َواألْخُذ ِباْلُعْنِف، َوَقْد َبَطَش ِبِه َيْبطُش َوَيْبُطُش َبْطش:اْلَبْطَشُة:يقول الجوھري»َيْبِطُش«:قوله

أريد من ھذه الكلمة ھنا مطلق األخذ بل االستعمال المتعارف لھذه الكلمة حسب الظاھر، األعم من األخذ بالعنف 

.أو اللین

:تنبیه

قال الشیخ المحقق البھائي برَّد اهللا مضجعه ھذا الحديث صحیح السند وھو من األحاديث المشھورة بین 

وذكر رحمه اهللا في ھامش كتاب األربعین أن علي بن .٦٩٨بأدنى تغییروقد رووه في صحاحھم .الخاصة والعامة

وقد روى العامة ھذا الحديث بطريق .الواقعة في السند، وعلیه تكون الرواية صحیحة»المجموعة«ابراھیم من 

.انتھى.ويعتبر ھذا الحديث من األحاديث المشھورة المتفق علیھا لدى أھل اإلسالم.صحیح

لتوجیھات المذكورة في نسبة الترّدد والتحیر إلى الحق المتعالي في بیان ا:فصل

فننتقل إلى .إننا قد بینا لدى شرح بعض األحاديث السابقة، موضوع إھانة المؤمنین، فال ضرورة في تكراره ھنا

.شرح بعض الجمل األخرى

ھذا الحديث الشريف وكذلك أمام إعلم أن العلماء قد وقفوا أمام نسبة التردد إلى الحق المتعالي الواردة في 

ما ورد في أحاديث صحیحة بل في الكتاب الحكیم اإللھي من نسبة أمور أخرى إلیه سبحانه مثل البداء واالمتحان، 

وقد .إن العلماء قد وقفوا أمام ھذه النسب إلى الحق سبحانه وبدءوا بالتوجیه والتأويل، كل على ضوء مسلكه

احتماالت ثالثة، نشیر إلیھا على نحو »األربعین«ضوان اهللا تعالى علیه في كتاب أبدى الشیخ األجل البھائي ر

:اإليجاز واالختصار

.إن في الكالم إضمارًا والتقدير لو جاز علّي التردد ما ترّددت في شيٍء كترّددي في وفاة المؤمن:األّول

مه ويوّقره كالصديق الوفي، والخّل الصفي أنه لّما جرت العادة بأن يترّدد الشخص في مساءة من يحتر:الثاني

وأن ال يتردد في مساءة من لیس له عنده َقَدَر وال حرمة كالعدو والحّیة والعقرب، بل إذا خطر بالبال مساءته أوقعھا 

من غیر تردد وال تأمل، صّح أن يعبّر بالترّدد والتأمل في مساءة الشيء عن توقیره واحترامه وبعدمھا عن إذالله 

لیس لشيء :قاره فقوله سبحانه ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في وفاة المؤمن المراد به واهللا أعلمواحت

.من مخلوقاتي عندي قدر وحرمة كقدر عبدي المؤمن وحرمته فالكالم من قبیل االستعارة التمثیلیة

ـ وھم وتنبیه قد يتوھم :هللا لھذا الموضوع عند تفسیره للحديث الخامس والثالثین من كتابه األربعین قالتعرض الشیخ البھائي رحمه ا ٦٩٥
من  المنافاة بین ما دّل علیه ھذا وأمثاله من أن المؤمن الخالص يكره الموت، ويرغب في الحیاة وبین ما ورد عن النبي صلى اهللا علیه وآله،

ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاؤُه، فإنه يدل بظاھره على أن المؤمن الحقیقي ال يكره الموت بل يرغب فیه، كما أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاؤُه، 
إن ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، وأنه قال حین ضربه ابن ملجم فزت ورب الكعبة، وقد :نقل عن أمیر المؤمنین أنه كان يقول

إن حب لقاء اهللا غیر مقید بوقت، فحمل على حال االحتضار ومعانیه وما يحب، كما روينا :ب ثراه في الذكرى فقالأجاب عنه شیخنا الشھید طا
).المترجم. (عن الصادق علیه السالم

توھم ـ وھم وتنبیه قد ي:تعرض الشیخ البھائي رحمه اهللا لھذا الموضوع عند تفسیره للحديث الخامس والثالثین من كتابه األربعین قال ٦٩٦
من  المنافاة بین ما دّل علیه ھذا وأمثاله من أن المؤمن الخالص يكره الموت، ويرغب في الحیاة وبین ما ورد عن النبي صلى اهللا علیه وآله،

رغب فیه، كما أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاؤُه، ومن كره لقاء اهللا كره اهللا لقاؤُه، فإنه يدل بظاھره على أن المؤمن الحقیقي ال يكره الموت بل ي
إن ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، وأنه قال حین ضربه ابن ملجم فزت ورب الكعبة، وقد :نقل عن أمیر المؤمنین أنه كان يقول

، كما روينا إن حب لقاء اهللا غیر مقید بوقت، فحمل على حال االحتضار ومعانیه وما يحب:أجاب عنه شیخنا الشھید طاب ثراه في الذكرى فقال
).المترجم. (عن الصادق علیه السالم

ـ وھو أن النوافل جمع نافلة وھي األعمال الغیر واجبة مما يفعل لوجه اهللا سبحانه وأما تخصیصھا بالصلوات  ١٠مرآة العقول، المجلد  ٦٩٧
.المندوبة فعرف طارئ

.٦١٣المرجع السابق في ص ٦٩٨
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ر للعبد المؤمن عند االحتضار من أنه قد ورد في الحديث من طرق الخاصة والعامة أن اهللا سبحانه ُيظھ:الثالث

اللطف والكرامة والبشارة بالجنة ما يزيل عنه كراھة الموت، ويوجب رغبته في االنتقال إلى دار القرار، فیقل تأّذيه 

به ويصیر راضیًا بنزوله، راغبًا في حصوله، فأشبھت ھذه الحالة معاملة من يريد أن يؤلم حبیبه ألمًا يتعقّبه نفع 

ردد في أنه كیف يوصل ذلك األلم إلیه على وجه يقل تأذيه به، فال يزال يظھر له ما يّرغبه فیما يتعقبه عظیم فھو يت

 ٦٩٩)من اللذة الجسمیة والراحة العظیمة إلى أن يتلقاه بالقبول، ويعده من الغنائم المؤدية إلى إدراك المأمول

.انتھى

توجیه عرفاني 

ونحن ألجل صعوبة فھم .موضوع وأمثاله، فیختلف عن المذاھب األخرىوأما مسلك الحكماء والعرفاء في ھذا ال

مسلك الحكماء والعرفاء، ال نسترسل في ھذا الحديث عن ذلك وال نذكر مقاماته، وإنما نعرض ما ھو قريب على 

:فنقول.االستیعاب واالدراك وموافق للذوق

لملكوت وذروة عالم الجبروت إلى أسفل ال بد من معرفة أن جمیع مراتب الوجود، من منتھى قمة عالم ا

السافلین من عالم الظلمات والھیولى تكون مظاھر جمال الحق سبحانه وجالله، ومراتب تجلیات الرب عز وجل، 

وإن جمیع الكائنات غیر مستقلة في ذاتھا، وإنما ھي تعلق صرف، وربط محض، وعین الفقر والتدّلي بالذات 

كما أن اآليات القرآنیة التي .فة مسخرات بأمر الحق، ومطیعات لألوامر اإللھیةالمقدس الحق، وإن الموجودات كا

إن ھذا اإلثبات والنفي ـ وما رمیت إذ .٧٠٠)َوَما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َوَلِكنَّ اللََّه َرَمى: (قال تعالى.أشارت إلى ذلك كثیرة

وفي نفس الوقت أنك لم ترم بقدرتك المستقلة، بل  رمیت ـ إشارة إلى مقام األمر بین األمرين، بمعنى أنك رمیت،

فإذن أنت تكون .إنما حصل الرمي بواسطة ظھور قدرة الحق في مرآتك، ونفوذ قدرته في عالم ُملكك وملكوتك

.رامیًا، وفي نفس اللحظة يكون الحق جّل وعال رامیًا

المباركة عند بیان قصة الخضر  وتضاھي تلك اآلية المجیدة، اآليات الشريفة المذكورة في سورة الكھف

َأمَّا السَِّفیَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكیَن َيْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن َأِعیَبَھا َوَكاَن َوَراَءُھْم َمِلٌك : (وموسى علیھما الّسالم

ِن َفَخِشیَنا َأْن ُيْرِھَقُھَما ُطْغَیاًنا َوُكْفًرا، َفَأَرْدَنا َأْن ُيْبِدَلُھَما َربُُّھَما َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفیَنٍة َغْصًبا، َوَأمَّا اْلُغَالُم َفَكاَن َأَبَواُه ُمْؤِمَنْی

ُھَما َصاِلًحا َتُه َكنٌز َلُھَما َوَكاَن َأُبوَخْیًرا ِمْنُه َزَكاًة َوَأْقَرَب ُرْحًما، َوَأمَّا اْلِجَداُر َفَكاَن ِلُغَالَمْیِن َيِتیَمْیِن ِفي اْلَمِديَنِة َوَكاَن َتْح

َذِلَك َتْأِويُل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْیِه َفَأَراَد َربَُّك َأْن َيْبُلَغا َأُشدَُّھَما َوَيْسَتْخِرَجا َكنَزُھَما َرْحَمًة ِمْن َربَِّك َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري 

د العمل الناقص والمعیب إلى فإن النبي الخضر علیه الّسالم كشف أسرار عمله لموسى ونسب مور.٧٠١)َصْبًرا

»َفأَراَد رّبك أْن َيْبُلغا«وفي مورد آخر، مورد الكمال نسب العمل إلى الحق سبحانه »َفأردُت أْن أِعیَبھا«نفسه قائًال 

 ومن أمثال.وكل ذلك يكون صحیحًا»َفَأرْدَنا أْن ُيْبِدَلُھما َربَُّھما«وفي مورد ثالث نسب العمل إلى الطرفین قائًال 

مع أن ملك الموت ھو المسئول .٧٠٢)اللَُّه َيَتَوفَّى اَألْنُفَس ِحیَن َمْوِتَھا: (اآليات المباركات قول اهللا تعالى حیث يقول 

.عن توفي النفوس

مع أن جبرائیل يكون .فاهللا تعالى ھو الھادي والمضل.٧٠٣)ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َوَيْھِدي َمْن َيَشاء: (وقوله تعالى

وإن الشیطان .٧٠٤)ِإنََّما َأْنَت ُمنِذٌر َوِلُكلِّ َقْوٍم َھاٍد(والرسول األكرم صلى اهللا علیه وآله وسلم يكون ھاديًا  ھاديًا،

وھكذا النفحة اإللھیة من صور إسرافیل إلى نفس النفخة اإلسرافیلیة حیث توجد التعددية ـ نفحة .يكون مضًال

.والوحدة من جھة أخرى حیث أن الجمیع منه وإلیه آلھیة ونفحة إسرافیلیة ـ من جھة واالشتراك

فمن منظار ال يكون كّل من إسرافیل وعزرائیل وجبرائیل ومحمد صّلى اهللا علیه وآله وسلم وكاّفة األنبیاء وكّل 

من ھو في دار التحقق، شیئا ـ وھذا ھو منظار الوحدة ـ فال ينسب إلیھم أمرًا، في مقابل ُملك الَمِلك بشكل 

.٣٨٤، ص ١٠مرآة العقول، المجلد  ٦٩٩
.١٧:رة االنفال، آيةسو ٧٠٠
.٨٢ـ  ٧٩:سورة الكھف، آية ٧٠١
.٤٢:سورة الزمر، آية ٧٠٢
.٩٣:سورة النمل، آية ٧٠٣
.٧:سورة الرعد، آية ٧٠٤
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َوُھَو الَِّذي ِفي السََّماِء ِإَلٌه َوِفي (ومقابل إرادة الحق النافذة، إن جمیع األشیاء مظاھر قدرة الحق وإرادته  مطلٍق،

.٧٠٥)اَألْرِض ِإَلٌه َوُھَو اْلَحِكیُم اْلَعِلیُم

دور ومن منظار آخر وھو منظار الكثرة واالنتباه إلى األسباب والمسّببات، تكون جمیع األسباب صحیحة وذات 

فاعل، ويكون النظام الكوني األتم قائمًا على أساس نظم وتنسیق بین األسباب والمسببات، بحیث لو تعطل 

سبٍب وواسطة في تسلسل األسباب والوسائط في ھذا الكون لتوقفت عجلة الوجود، وإذا لم يرتبط الحادث 

فاء الشامخین وكتب صدر الحكماء بالقديم، عبر الوسائط واألسباب المقررة، في مظاّنھا ـ خاصة كتب العر

والفالسفة وأفضل الحكماء اإلسالمیین من كتب الفالسفة ـ أدرك ھذا المشرب اإليماني العذب، وأدخله في مقام 

قلبه، النفتحت علیه ھذه األبواب، ولعرف بأن ھذه الِنَسَب صحیحٌة وحقیقة وال يخامره التسامح والمجاز نھائیًا لدى 

.عرفانیةدراساته الدقیقة ال

وعندما يرى بعض المالئكة الموكلین بنفوس المؤمنین وبقبض أرواحھم المقدسة، مقام المؤمنین لدى محضر 

وقد .الحق المقدس المتعالي، ويرون من جانب آخر أن المؤمنین يكرھون الموت، انتابتھم حالة من التزلزل والتردد

كما نسب إلى ).ي َشيٍء أنا َفاُعُله َكَتردَّدي ِفي َوفاِة اْلُمؤِمِنَوما َتَردَّدُت ِف(نسب سبحانه ھذه الحال إلى نفسه 

َوكما أن تلك النسب إلى الحق المتعالي صحیحة على مسلك العرفاء، تكون .نفسه التوفي، والھداية واإلضالل

.نسبة الترّدد إلیه عّز وجّل أيضًا صحیحة

.یفة، وذوق سلیم واُهللا العالُم الھاديولكن استیعاب ھذا المشرب يحتاج إلى قريحة حسنة ولط

ـ أنه لما كانت حقیقة الوجود عین حقیقة الكمال وعین التمام، وإن النقائص :وال يخفى ـ ھذا األمر الھام وھو

والعیوب ال تنسب إلى الحق المتعالي، وال تكون مجعولة له ـ كما تقرر بالبرھان في محله ـ فكلما كان الفیض أقرب 

وعلى .كمال وأبعد من الفتور والضعف، كان ارتباطه بالحق أتم، ونسبته إلى الذات المقدس أولىإلى أفق ال

العكس كلما كانت ظلمات التعّین واَألعدام أكثر، والقیود والحدود أوفر، كان االرتباط باهللا أوھى، واالنتساب إلیه 

.سبحانه أبعد

كثیرًا ما ينسب الفعل اإلبداعي ـ الغیبي المجرد ـ إلى ومن ھنا نرى بأن الشرع المجید ـ القرآن والسنة ـ 

.الحق، في حین أن نسبة األفعال المتجددة الُملكیةـ المادية الطبیعیة ـ إلى الحق المتعالي فیه قلیلة

فإذا فّرقت عیون ثاقبة، وقلوب يقظة، بین الكامل والناقص والحسن والقبیح، والجمیل والبشع، استطاعت أن 

ك، رغم أن كل ما في عالم التحقق، تجلِّ فعلي للحق سبحانه، ومرتبط به، بأن كافة أعماله جمیلة تفھم حینذا

وأما ما ھو الشائع على ألسنة الحكماء رضوان اهللا تعالى .وكاملة وال عالقة للنقائص والعیوب بذاته المقدس

ذه النسبة المجازية العرضیة في بداية علیھم ـ من إسناد النقص إلى اهللا ـ فھو انتساب بالعرض، حیث تروج مثل ھ

.التعلیم وفي الفلسفة الشائعة بین المتعلمین

.وفي ھذا المستوى من العلم أخطاء والتباس يكون من األولى غض الطرف عنھا

:والمقصود من بیان ھذا األمر األساسي المھم ھو

.ن قبل جاھل عاٍر عن المعارف اإللھیةتفنید الكلمات الفاسدة التي يمكن أن تعترض على المقام م:أوًال

بیان أن نسبة ھذا التردد والترّجح للدوافع والحوافز، الحاصل لدى بعض الملكوتیین، إلى الحق سبحانه :ثانیًا

.يكون أتّمًا، من نسبة األمور الطبیعیة التي تحدث في ھذا العالم إلیه سبحانه

ن يحّدد جھة الكمال والنقص، في ھذا التردد، وترجح الدواعي، أن على اإلنسان العارف بالحقائق، أ:وثالثًا

.فینسب الكمال إلى الحق، ويسلب عنه النقص

.٨٤:سورة الزخرف، آية ٧٠٥
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في بیان توجیه آخر عن حديث التردد :تتمیم

وفي ھذا المقام توجیه آخر لھذا الحديث الشريف الذي ينسب التردد إلى الحق المتعالي، قد خطر على 

:يام وھوفكري القاصر في سالف األ

إن العباد إما أن يكونوا عرفاء وأولیاء هللا، وينخرطوا لدى سیرھم إلى اهللا، في سلك أصحاب القلوب، فیكونون 

مجذوبین للحق، وتّواقین لجماله الذي ال مثیل له ومستقبلین ذاته المقدس في كل تطلعاتھم وآمالھم وال يلتفتون 

.ي أنفسھم وكماالتھمإلى غیره سبحانه من العوالم، بل ال يفكرون ف

وأما ينغمرون في زخارف الدنیا ويغوصون في ظلمات حّب الجاه والمال وتكون قلوبھم متجھة نحو األنانیة واإلنیة 

.من دون أن يعبأوا بالعالم األقدس، ويأبھوا بالملكوت األعلى وھم الملحدون في أسماء اهللا

إلى العالم األرفع نتیجة نور إيمانھم، ويكرھون الموت ِإللتفاتھم والطائفة الثالثة من المؤمنین ھم الذين ينتبھون 

وقد عّبر اهللا سبحانه عن ھذا التجاذب بین الُملك والملكوت، والغیب والمادة واآلخرة والدنیا، .إلى ھذا العالم

بالترّدد، ومن 

وجودات ھذا التجاذب بین ال يوجد في أي كائن من الم:فكأنه يقول.المعلوم أن التردد قائم بطرفي القضیة

الُملك والملكوت، بمثل ما ھو موجود لدى العبد المؤمن فمن ناحیة يكره الموت، ألنه قد وّجه وجھه إلى عالم 

فالحق المتعالي يكره إساءته .الملك والدنیا، ومن ناحیة أخرى تشّده الجاذبة اإللھیة نحوھا، إليصاله إلى كماله

.بیعة ويكره المؤمن الموتالتي تساوي بقاؤه في عالم الط

وأما الناس اآلخرون فال يكونون كذلك، حیث ال يكون ألولیاء اهللا االنجذاب نحو عالم الُملك والطبیعة، وال يكون 

.للمنغمسین في الدنیا االنجذاب نحو عالم الملكوت والغیب

لوجه السابق ـ قبل ھذا وتكون نسبة ھذا التجاذب والتردد إلى الحق سبحانه على أساس ما ذكرناه في ا

.التتمیم ـ

وللمحقق الكبیر والسید الجلیل المیر محمد باقر داماد وتلمیذه محمد بن ابراھیم المعروف بصدر المتألھین 

.أبحاث دقیقة يوجب ذكرھا التفصیل واإلطالة

في بیان أن الحق المتعالي ُيصلح أحوال المؤمنین بالفقر والغناء وغیرھما :فصل

َوإنَّ ِمْن ِعباِدي اْلُمْؤِمِنیَن َمْن ال ُيْصلُحُه إّال اْلِغنى َوَلْو َصَرْفُتُه إلى َغْیر «:ھذا الحديث الشريف القائل يفھم من

ما يوفره الحق إن كل »ذِلَك َلَھَلَك، َوإنَّ ِمْن ِعباِدي اْلُمْؤِمِنیَن َمْن ال ُيْصِلُحه إّال اْلَفَقَر َوَلْو َصَرْفُته إلى َغْیِر ذِلَك َلَھِلَك

سبحانه للمؤمنین من الغنى والفقر، والصحة والمرض واألمن واالضطراب وغیر ذلك، فھو ألجل إصالح المؤمنین 

.وصیرورة قلوبھم هللا سبحانه

وال يتنافى ھذا الحديث الشريف مع األحاديث األخرى الكثیرة الواردة في باب شّدة ابتالء المؤمنین باألسقام 

ألن الحق المتعالي نتیجة لرحمته الواسعة وفضله العمیم، يعامل كل إنسان .والفاقة وكافة الباليا واألوجاع والفقر

َمَثَلَه في ذلك َمثل الطبیب الذي يعالج مرضاه إلبعادھم .حسب وضعه وظروفه حتى يكون اإلنسان بعیدًا من الدنیا

.عما ال يكون صالحًا لھم

يصیبه بباليا أخر حسب شدة إيمانه  فقد يعطي ألحد ثروة، وفي الوقت نفسه

إن تكوين ھذا الشخص .وضعفه، كماله ونقصه، بل أن ثروته وغناه تحّف بمصائب ومحن تصرفه عن الدنیا وحّبھا

يكون على شاكلة، لو كان فقیرًا ألصبح من الھالكین بصورة دائمة، ألنه يرى السعادة في المال والجاه، وَأنَّ أھل 

فیتوجه إلى الدنیا وينھمك فیھا، ولكنه لو تمكن من الدنیا، المحفوفة بالمكاره واآلالم الخارجیة الدنیا ھم السعداء 

.والداخلیة النصرف عنھا

يحسب اإلنسان أن في تعدد الزوجات دخوًال في الدنیا ورغبة فیھا، في حین :كان يقول أحد مشايخنا العظام

.ل ويبتلي بھا يخرج منھا وينصرف عنھاأن من اإلبداع الفريد ھو أن اإلنسان عندما يدخ
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فإذن قد يصیب اهللا المؤمنین بالفقر، إلصالحھم وإلبعادھم عن الدنیا مع أنه سبحانه يسّلیھم ويھّون علیھم 

الفقر، وقد ُيْغِدُق علیھم الثراء والغنى ويتراءى لآلخرين بأن األثرياء في رفاه ورغد وبھجة وراحة، ولكنھم يعیشون 

كما نفھم .وال منافاة في أن يكون أجر الفقراء المسلمین عند الحق المتعالي أكثر أيضًا.بات وضیقفي محن وصعو

.وقد ذكرنا نبذة من ھذا الموضوع في شرح حديث من األحاديث السابقة.من الروايات

في بیان أن الفرائض والنوافل ُتقّرب اإلنسان من اهللا :فصل

العرفان اعلم أن للسالك إلى اهللا، والمھاجر من بیت النفس المظلم، إلى وآثار ذلك حسب رأي أھل السلوك و

الكعبة الحقیقیة، سفرًا روحانیًا وسلوكًا عرفانیًا، حیث يكون مبدأ ھذه الرحلة بیت النفس واألنانیة، ومنازل ھذه 

إنَّ ِلّله «ب النورانیة والظلمانیة الرحلة مراتب التعّینات اآلفاقیة واألنفسیة والُملكیة والملكوتیة التي عبر عنھا بالحج

أي أنوار الوجود، وظلمات التعین أو أنوار الملكوت وظلمات الُملك أو الُظلمة »َسْبعیَن أْلَف ِحَجاًب ِمْن ُنوًر َوُظْلَمٍة

من  وقد يعّبر عن سبعین ألف حجاب.الناتجة عن التعلقات النفسیة واألنوار الطاھرة الباعثة عن التعّلقات القلبیة

نور وظلمة، بحجب سبعة بصورة مضغوطة كما ورد عن األئمة األطھار علیھم الّسالم في التكبیرات االفتتاحیة 

السبعة للصالة 

.وورد في السجود على التربة الحسینّیة المطّھرة، خرق للحجب السبع.والتي تخرق كل تكبیرة حجابًا
:بیت شعر:يقول العارف المشھور عطار النیسابوري٧٠٦

وال نزال نحن في منعطف زقاق واحد * * *جاب عطار مدن العشق السبعة 

وقد يخفضون عدد الحجب إلى ثالث حجب .وُعّبر عن الحجب السبعة في اإلنسان الصغیر باللطائف السبعة

ن الحجب وقد يعّبر ع.وفي عالم األنفس بالمراتب الثالثة.كلیة ويصطلحون علیھا في عالم اآلفاق، بالعوالم الثالث

وبعشرة منازل .وبمائة منزل حسب اعتبار آخر.على أساس الحدود المتوسطة بألف منزل معروف لدى السالكین

وقّرر الشیخ العارف الكامل الشاه آبادي دام ظله لكل منزل من منازل السائرين المائة، بیوتًا .على ضوء اعتبار ثالث

إبراھیم خلیل الرحمن علیه الّسالم قد أوجز ذلك السفر الروحاني وإن .عشرة ببیان بديع فیصیر المجموع ألف بیت

.أحدھما الكوكب واآلخر القمر والثالث الشمس:نحو الحق المتعالي الذي يقصه القرآن بمنازل ثالثة

ومنازل ھذه الرحلة، المراتب .وعلى أي حال إن مبدأ السفر الروحاني إلى اهللا سبحانه ھو بیت النفس المظلم

ونھاية ھذا السفر الذات الحق المقدس حیث يكون لإلنسان الكامل في المرحلة .قیة والمراحل األنفسیةاآلفا

ولغیر .وفي المرحلة األخیرة الذات مضمحًال فیه األسماء والصفات.األولى الذات مع جمیع الصفات واألسماء

.ت والتعّیناتاإلنسان الكامل الذات المقدس مع اسم وصفة وتعّین من األسماء والصفا

وبعد أن يطأ اإلنسان السالك بِرْجِلِه على ھامة إنیته وأنانیته، ويغادر البیت المظلم ويتجاوز المنازل ومراحل 

التعینات عند بحثه عن المقصد األصلي وطلبه هللا سبحانه ويطأ بقدمیه على رأس كل ذلك، ويخرق الحجب 

ودات والكائنات، ويحطم األصنام من كعبة قلبه بید قدرة واليته، الظلمانیة والنورانیة ويقطع آماله من كل الموج

وتغیب الكواكب واألقمار والشموس من أفق قلبه ويغدو قلبه إلھیًا ذا وجه واحدة من دون أن يعكر صفوھا التعلق 

.ى في األسماء والذات واألفعالويفن.٧٠٧)ِإنِّي َوجَّْھُت َوْجِھي ِللَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواَألْرض(بالغیر، ويبلغ مستوى 

وبعد ھذه المراحل التي يجتازھا، ينسلخ عن نفسه ويحصل له المحو الكلي وتظھر له حالة الصعق، ويصیر الحق 

حیث يسمع بسمع الحق ويبصر بعین الحق ويبطش بید قدرة الحق وينطق بلسان الحق، .المتعالي فیه فّعاًال

لحق دون غیره فیكون تجاه غیر الحق أعمى وأصم وأبكم وتجاه الحق بصیرًا ويرى الحق وال يرى غیره، ويتكلم با

.وسمیعًا وناطقًا

وال يحصل ھذا المقام إال مع الجذب الربوبي وجذوة نار العشق، حیث يتقّرب بھا إلى الحق بصورة مستمرة، 

في وادي الحیرة، وال يبتلي  وُيْسعف بواسطة الجذبة الربوبیة التي تحصل إثر حّب الذات المقدس، حتى ال ينزلق

)المترجم(إن السجود على تربة أبي عبد اهللا علیه الّسالم يخرق الحجب السبع :عن أبي عبد اهللا الصادق علیه الّسالم أنه قال ٧٠٦
.٣من أبواب ما يسجد علیه، ح  ١٦، باب ٣وسائل الشیعة، المجلد 

.٧٩:سورة األنعام، آية ٧٠٧
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َوإنَُّه َيَتَقرَُّب إَليَّ «وقد أشیر إلى ھذين األمرين في قوله .بالشطحات وغیرھا التي تكون من رواسب األنانیة

.»ِبالّناِفَلِة َحّتى ُأِحبَُّه

:بوأن الجذبة اإللھیة للحق سبحانه من نتائج الح.فإن تقّرب العبد إلى اهللا من آثار جذوة العشق

لما أفلحت مساعي العاشق المسكین * * *إذا لم تكن جذبة من طرف المعشوق 

ُكْنُت َسْمَعُه اّلِذي «فیوجب التقرب بالنوافل، الفناء الكلي واالضمحالل المطلق واالنصھار التام وتكون نتیجته 

صعق التام، قد تشمله العناية األزلیة وبعد ھذا الفناء التام، والمحو الكلي، والمحق المطلق، وال»َيْسَمُع ِبِه ـ إلخ

ويرجع إلیه وعیه، ويعیده إلى عالمه ويعتريه الصحو، وتحصل له حال األنس والطمأنینة، وتنكشف له ُسُبحات 

الجمال والجالل، وفي ھذه الحال من الصحو تتجلى في مرآة الذات، الصفات وفیھا تنكشف األعیان الثابتة 

لوك في ھذا المقام مثل المقام األول في أن عینه الثابتة، تفنى في االسم الذي ولوازمھا، ويكون وضع أھل الس

.تتبعه، وتبقى معه وينكشف علیه حین الصحو االسم نفسه والعین الثابتة التابعة لذلك االسم

ًال إذن تنكشف عن اإلنسان الكامل، المنطوي تحت االسم الجامع األعظم، مطلق األعیان الثابتة مع لوازمھا أز

وأبدًا، وتنكشف له حاالت الكائنات واستعداداتھا، وكیفیة سلوكھا وطريقة وصولھا وتلیق به زينة الخاتمیة والنبوة 

الخاتمة اللتان تكّونتا نتیجة الكشف المطلق، وتنكشف على بقیة األنبیاء كل حسب مظھريته إلسم من األسماء 

یان التابعة لذلك اإلسم، وتنطلق منھا سعة دائرة الدعوة اإللھیة، وحسب إحاطة وسعة ذلك االسم، تنكشف، األع

كما ذكرنا تفصیل ذلك في كتاب .وضیقھا، والكمال والنقص، واألشرفیة وغیرھا، وتعود إلى التبعیة لألسماء اإللھیة

.»مصباح الھداية«

بحانه في مرآة ومجمل الكالم، بعد أن يتحقق الصحو بعد المحو، يتحّول وجوده إلى وجود حق، يرى الحق س

وإذا كان اإلنسان كامًال، انسجم مع .جماله، الموجودات األخرى، بل يتحول إلى موجود منسجم مع المشیئة

وفي ھذه الصورة يرى به الحق .المشیئة المطلقة، وصارت روحانیته عین مقام الظھور الفعلي للحق عز وجل

َفاْلَحقُّ َيْسَمُع ِبِه «ومشیئته الكاملة، وعلمه الفعلي  المتعالي ويسمع ويبطش، ويصیر ھو اإلرادة النافذة للحق

.إلى غیر ذلك»َعِليٌّ َعْیُن اِهللا َوَسْمُع اِهللا َوَجْنُب اِهللا«، »َوُيْبِصُر ِبِه ـ إلى آخره

.إذن إن التقرب بالفرائض يقود اإلنسان إلى الصحو بعد المحو، وتكون ثماره ما سمعته

صحو بعد المحو والعود إلى عالم الكثرة، تسّمى بالقرب، ألن ھذا الصحو بعد المحو، ويجب أن ُيعلم أن ھذا ال

يختلف عن حالة الغفلة التي نعیشھا، وأن الوقوع في عالم الكثرة بعد المحو، يغاير عالم كثرتنا الذي نعیش فیه 

َشْیئًا إّال َوَرَأْيُت اَهللا َمَعُه َوفیِه َوَقْبَلُه ما َرأْيُت «.ألن ھذه الكثرة تكون حجابًا لنا عن وجه الحق، ومرآة المشاھدة لھم

.»َوَبْعَده

ونستطیع أن نعتبر القرب الحاصل بالنوافل فناءًا إسمیًا، والقرب الحاصل بالفرائض، فناءًا ذاتیًا، وعلیه تكون 

.النتیجة للتقرب عن طريق الفرائض المحو المطلق

بحث أكثر من ذلك، كما أن ھذا القدر من الكالم، يكون خروجًا عن ولیس من المناسب في ھذا المقام إطالة ال

.طاقة استیعاب ھذا الكتاب

في نقل كالم الشیخ األجل البھائي رضي اهللا عنه :فصل

لدى شرحه لھذه الرواية )األربعون(قال الشیخ الجلیل العارف البھائي رضوان اهللا تعالى علیه في كتاب 

ي ھذا المقام كلمات َسنّیة وإشارات سرّية وتلويحات ذوقیة تعطر مشام األرواح ألصحاب القلوب ف:الشريفة

وتحیي رمیم األشباح، ال يھتدي إلى معناھا وال يطلع على مغزاھا إال من أتعب بدنه في الرياضات، وعّنى نفسه 

تیك الكنوز لعكوفه وأّما من لم يفھم تلك الرموز ولم يھتد إلى ھا.بالمجاھدات حتى ذاق مشربھم وعرف مطلبھم

على الحظوظ الدنیة وإنھماكه في اللذات البدنیة، فھو عند سماع تلك الكلمات على خطٍر عظیم من التردي في 

ونحن نتكلم في ھذا المقام بما .تعالى اهللا عن ذلك علوًا كبیرًا.غیاھب اإللحاد والوقوع في مھاوي الحلول واالتحاد

ھذا مبالغة في القرب، وبیان الستیالء سلطان المحّبة على ظاھر العبد  :فنقول.يسھل تناوله على اإلفھام



٢٥٤

إني إذا أحببت عبدي جذبته إلى محّل األنس وصرفته إلى عالم :وباطنه، وسّره وعالنیته فالمراد واهللا أعلم

حینئٍذ في  القدس، وصّیرت فكره مستغرقًا في أسرار الملكوت وحواّسه مقصورة على اجتالء أنوار الجبروت، فیثبت

مقام القرب قدمه ويمتزج بالمحبة لحمه ودمه، إلى أن يغیب عن نفسه ويذھل عن حّسه فیتالشى األغیار من 

:نظره حتى أكون له بمنزلة سمعه وبصره كما قال من قال

وَناري ِمنَك ال َتْخُبُو * * *ُجنوني فیك ال َيْخفى 

٧٠٨اْلَقْلُب واألْرَكاُن َو* * *َفَأْنَت الّسمع َواألبصار 

في نقل كالم المحقق الطوسي 

العارف إذا انقطع (قال أفضل المتأخرين، وأكمل المتقدمین الخواجه نصیر الدين الطوسي قدس سّره القدوسي 

عن نفسه واتصل بالحق رأى كل قدرة مستغرقة في قدرته المتعلقة بجمیع المقدورات، وكل علم مستغرقًا في 

ء من الموجودات وكل إرادة مستغرقة في إرادته التي ال يتأبى عنھا شيء من علمه الذي ال يعزب عنه شي

فصار الحق حینئٍذ بصره الذي يبصر به .الممكنات، بل كل وجود وكل كمال وجود فھو صادر عنه فائض من لدنه

ف حینئًذ وسمعه الذي يسمع به وقدرته التي يفعل بھا وعلمه الذي يعلم به، وجوده الذي يجود به، فصار العار

٧٠٩.انتھى كالمه زيد في علو مقامه)متخلقًا بأخالق اهللا في الحقیقة

في نقل كالم المرحوم المجلسي 

:٧١٠ولحضرة المحقق المجلسي في الموضوع كالم أيضًا ھو 

أنه سبحانه أودع في بدن اإلنسان وقلبه وروحه قوى ضعیفة ھي في معرض االنحالل واالختالل واالنقضاء 

فإذا اكتفى بھا وصرفھا في شھوات النفس والھوى تفنى كلھا، وال يبقى معه شيء منھا ومن ثمراتھا إّال والفناء، 

وإذا استعملھا في طاعة ربه وصرفھا في طاعة محبوبه أبدله اهللا خیرًا منھا، وأقوى وأبقى تكون .الحسرة والندامة

فمنھا قوة السمع إذا بذلھا في طاعة النفس والشیطان وما .٧١١)َلِئْن َشَكْرُتْم َلَأِزيَدنَُّكْم(معه في الدنیا والعقبى 

َأْم (يلھي عن الرحمن بطل سمعه الروحاني وھذا السمع الجسماني في معرض الفناء ولذا قال سبحانه فیھم 

فھم صّم بكم عمي في الدنیا .٧١٢)َسِبیًال َتْحَسُب َأنَّ َأْكَثَرُھْم َيْسَمُعوَن َأْو َيْعِقُلوَن ِإْن ُھْم ِإالَّ َكاَألْنَعاِم َبْل ُھْم َأَضلُّ

واآلخرة فمثلھم كمثل الذي ينعق بما ال يسمع إال دعاءًا ونداءًا فھم في الدنیا أيضًا كذلك، فإذا أبطل بالموت 

حّسھم، لم يبق لھم إّال الضالل والوبال، وإذا صرفھا في طاعة ربه أبدله اهللا سمعًا كامًال روحانیًا ال يذھب بالصمم 

وال بالموت فھو يسمع كالم المالئكة، ويصغي إلى خطاب الرب تعالى في اآلخرة واألولى، ويفھم كالم اهللا وكالم 

األنبیاء واألوصیاء علیھم الّسالم فما منحه اهللا تعالى، سمع قلبي روحاني ال يضعف بضعف البدن وال يذھب بالموت 

یب كما نادى الرسول صّلى اهللا علیه وآله وسلم أھل وبه يسمع في القبر الخطاب ويعد الجواب ويناديه الحب

.القلیب

وكذا أودع اهللا سبحانه حسًا ضعیفًا في البصر فإذا صرفه في مشتھیات نفسه ذھب اهللا بنوره وأعمى عین 

وى قلبه فھو في اآلخرة أعمى وأضّل سبیًال، وإذا بذله في طاعة ربه نّور اهللا عین قلبه، وأعطى بصره نورًا أعلى وأق

ينظر به إلى الملكوت األعلى ويتوّسم في وجوه الخلق ما ال يعرف غیره، ويرى المالئكة الروحانیین كما قال النبي 

)ِإنَّ ِفي َذِلَك آلياٍت ِلْلُمَتَوسِِّمیَن(وقال تعالى )اّتُقوا َفراَسَة اْلُمْؤمِن َفإنَُّه َيْنُظُر ِبُنوِر اهللا(صّلى اهللا علیه وآله وسلم 
٧١٣.

.دار الكتب اإلسالمیة ـ طھران.، ط٣٩٠، ص ١٠مرآة العقول، المجلد  ٧٠٨
.دار الكتب اإلسالمیة ـ طھران.، ط٣٩٥، ص ١٠مرآة العقول، المجلد  ٧٠٩
).المترجم(نقلناه من دون اختزال واختصار .مجلسي بصورة مختصرةنقل اإلمام قدس سره كالم ال ٧١٠
.٧:سورة إبراھیم، آية ٧١١
.٤٤:سورة الفرقان، آية ٧١٢
.٧٥:سورة الحجر، آية ٧١٣
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ذا قوة البطش البدنیة إذا صرفھا في طاعة اهللا وقربه ونھكھا بالرياضات الحقة أعطاه اهللا قوة روحانیة ال وك

تضعف باألمراض، وال تذھب بالموت فیھا يقدر على التصرف في عالم الملك والملكوت كما قال أمیر المؤمنین علیه 

).ٍة، َبْل ِبُقّوٍة َرّباِنّیٍةما َقَلْعُت باَب َخیَبَر ِبُقوٍَّة ِجّسَماِنی: (الّسالم

وكذا النطق إذا صدق فیه وكان موافقًا لعمله ومصادفًا لرضا ربه فتح اهللا به ينابیع الحكمة من قلبه على لسانه 

 ُكْنُت َسْمُعُه َوَبصرُه َوغیر ذلك على ألطف الوجوه َلْمن كاَن َقْلٌب أْو أْلَقى السَّْمَع َوَھُو: (فظھر معنى قوله سبحانه

.انتھى.٧١٤)َشِھید

.وال يخلو كالم المجلسي ھذا من الغرابة

:تتمة

ھذا صريح في أن الواجبات أكثر ثوابًا من المندوبات ـ ثم قالـ إن (إّن :يقول الشیخ األجل البھائي قدس سره

حب إلیه من مدلول ھذا الكالم ھو أن غیر الواجب لیس أحب إلى اهللا سبحانه من الواجب، ال إن الواجب أ:قلت

ثم .الذي يستفیده أھل اللسان من مثل ھذا الكالم ھو تفضیل الواجب على غیره:غیره فلعلھما متساويان؟ قلت

:قال في نھاية دراسته للحديث واستثنى منه الشھید رضوان اهللا علیه صورًا

.اإلبراء من الدين فإنه مستحب وھو أفضل من إنظار المعسر وھو واجب:أولھا

.السالم ابتداًء فإّنه أفضل من رّده وھو واجب:اثانیھ

فإن الجماعة مطلقًا تفضل صالة الفرد بسبع وعشرين درجة فصالة .إعادة المنفرد صالته جماعة:ثالثھا

.٧١٥الجماعة مستحبة وھي أفضل من الصالة التي سبقت وھي واجبة إلى غیر ذلك انتھى

.لك المناقشاتوقد ناقش بعض في كل منھا وال حاجة لبیان ت

وال بد من معرفة أن الظاھر من الحديث الشريف ھو أن الواجبات أفضل من المستحبات، وإن لم يكونا من سنخ 

رّد السالم الواجب، أفضل من الحج المندوب، ومن تشیید المدارس العظیمة، وزيارة أھل اهللا من :واحد فمثًال

يمكن تخصیص األخبار وكالم (قال المرحوم المجلسي رحمه اهللا وإن ترائى ھذا األمر بعیدًا، ولھذا .المؤمنین

.٧١٦)األصحاب بكون الواجب أفضل من المستحب من نوعه وصنفه

.ولكن عندما يدل الدلیل على ذلك فال مجال لمثل ھذا االستبعاد

ة وأمثالھا، ال ويمكن ادعاء انصراف الفريضة إلى الفرائض التعبدية المحضة مثل الصالة والصوم والحج والزكا

.الفرائض األخرى من أمثال إمھال المعسر، ورد السالم وغیرھما، رغم عدم خلو ھذا الكالم أيضًا من االعتراض

.والحمد هللا أّوًال وآخرًا

الحسنات من اهللا والسَّیئات من اإلنسان:الَحديث الخاِمس َوالَثالثون

مَّد بن يعقوب الكلینّي ـ رضوان اهللا علیه ـ عن محمَّد بن بالسَّند المتَّصل إلى عماد اإلسالم والمسلمین مح

قاَل اُهللا َيا اْبَن آَدَم ِبَمِشیَئِتي «:قال أبو الحسن الرِّضا علیه الّسالم:يحیى، عن أحمد بن محّمد بن أبي نصر، قال

ِضي َوِبِنْعَمِتي َقويَت َعَلى َمَعِصَیِتي، َجَعْلُتَك َسِمیعًا َبِصیرًا ُكْنَت َأْنَت الَِّذي َتَشاُء ِلَنْفِسَك َما َتَشاُء، َوِبُقوَِّتي َأدَّْيَت َفَراِئ

َناِتَك ِمْنَك، َوَأْنَت َأْوَلى َقوّيًا، َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اِهللا، َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسیَِّئٍة َفِمْن َنْفِسَك، َوذِلَك َأّني أْولى ِبَحَس

٧١٧.»ذاك َأنَّني ال ُأْسَأُل َعّما َأْفَعُل َوُھْم ُيْسَألوَنِبَسیَِّئاِتَك ِمنِّي، َو

:الشرح

في ھذا الحديث الشريف أبحاث سامیة، وأمور ھاّمة من العلوم العالیة لما وراء الطبیعة التي إذا أردنا أن نبسط 

.الحديث فیھا مع بیان المقدمات لطال بنا المقام، ولخرج الكتاب عن حجة المناسب

.دار الكتب اإلسالمیة ـ طھران.، ط٣٩٣ـ  ٣٩٢، ص ١٠مرآة العقول، المجلد  ٧١٤
.تب اإلسالمیة ـ طھراندار الك.، ط٣٨٣و ٣٨٢، ص ١٠مرآة العقول، المجلد  ٧١٥
.دار الكتب اإلسالمیة ـ طھران.، ط٣٨٣، ص ١٠مرآة العقول، المجلد  ٧١٦
.٦أصول الكافي، كتاب التوحید، باب المشیئة واإلرادة، ح ٧١٧



٢٥٦

طر سلوك الطريق الوسط، واللجوء إلى االختصار فنذكر نتائج البراھین العلمیة لبعض المسائل ضمن إذن نض

.َوَعَلى اِهللا التُّْكالُن.فصول عديدة

في بیان األسماء الحق سبحانه مقامین :فصل

رة وغیرھا إعلم أن لمشیئة الحق المتعالي جلت عظمته، بل لكل األسماء والصفات مثل العلم والحیاة والقد

وقد ثبت بالبرھان أن الذات المقدس الواجب الوجود بحیثیة .مقام األسماء والصفات الذاتیة:أحدھما:مقامین

وإن جمیع الكماالت .واحدة، وجھة بسیطة محضة، مستجمع لجمیع األسماء والصفات، وعین كل الكماالت

وكل ما ھو وراء الوجود فھو نقص وقصور .سیطةوصفات الجمال والجالل يعود إلى حیثیة الوجود الب.واألسماء

ِعْلٌم ُكلُُّه، ُقْدَرٌة ُكلُُّه، َحیاٌة «ووجود صرف كان الكمال وكمال صرف .وعدم، حیث أن ذاته المقدس صرف، الوجود

.»ُكلُُّه

التجلي مقام األسماء والصفات الفعلیة، الذي ھو مقام الظھور باألسماء والصفات الذاتیة، ومرتبة :ثانیھما

وَما َيُكوُن ِمْن َنْجَوى َثَالَثٍة ِإالَّ . (٧١٨)ُھَو َمَعُكْم. (وھذا المقام ھو مقام معیة القیومیة.بالصفات الجمالیة والجاللیة

.٧٢١)َواِت َواَألْرضاللَُّه ُنوُر السََّما(ومقام النورية .٧٢٠)َفَأْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه اللَِّه(ومقام وجه اهللا .٧١٩)ُھَو َراِبُعُھْم

َخَلَق اُهللا اَألْشَیاَء ِباْلَمِشیَِّة «.٧٢٢)َوَما َتَشاُءوَن ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِلیًما َحِكیًما(ومقام المشیئة المطلقة 

.، ولھذا المقام اصطالحات وألقاب أخرى على ألسنة أھل اهللا٧٢٣»ِبَنْفِسَھا

ُھَو اَألوَُّل َواآلِخُر َوالظَّاِھُر َواْلَباِطُن َوُھَو : (ذين المقامین في اآلية الشريفة من الكتاب اإللھيوقد أشیر إلى ھ

.٧٢٤)ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم

وإن .ومجمل القول إن مقام المشیئة الفعلیة المطلقة، ذو إحاطة قیومیة لجمیع الموجودات الُملكیة والملكوتیة

وقد قال ھذا الحديث الشريف، عن .احیة تكون من تعیناتة ومن ناحیة أخرى من مظاھرهجمیع الموجودات من ن

مقام المشیئة الفعلیة والمظھرية، وفناء مشیئة العباد في ذلك، بل مظھرية ومرآتّیة العباد وجمیع شؤونھم عن 

شاُء، َوِبُقوَِّتي أدَّيَت َفَراِئِضي َوِبْنعمِتي َقِوَيت َعلى َيا اْبَن آدَم ِبَمِشّیئِتي ُكْنَت أْنَت اْلذَّي َتشاُء ِلَنْفِسَك ما َت: (ذلك

إن ذاتك وكماالت ذاتك بمشیئتي وقوتي، بل إنك بنفسك وكماالتك من ).َمْعِصَیتي، َجَعْلتَك َسِمیعًا َبصیرًا َقويًَّا

).َوَما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َوِلكنَّ اَهللا َرَمى(مظاھر وتعینات مشیئتي 

لموضوع العرفاني شواھد كثیرة من القرآن والسنة، ال حاجة لذكرھا ويرى الشیخ الجلیل السھروردي ولھذا ا

وتبعه في .األشراقي قدس سره، أن العلم التفضیلي للحق المتعالي باألشیاء ھو ھذا المقام من العلم الفعلي

العلم التفضیلي ھو مقام  ويرى صدر المتألھین ـ قدس سره ـ أن.ھذا الموضوع المحقق الطوسي قدس سره

.الذات البسیط، وال يوافق قدس سره ھذين الجلیلین على موقفھما بصورة مطلقة

.وأرى بأن جوھر كالمھما، واحد وأن النزاع لفظي وال يناسب المقام بیان ذلك

یة أو وتبین من ھذا العرض أن كل ما يحصل في ھذا العالم الوجودي سواء كان من الجواھر القدسیة اإللھ

الُملكیة الطبیعیة أو االعراض أو كان من الذوات واألوصاف واألفعال، فإن كل ذلك يتحقق بقّیومّیة الحق سبحانه 

ومقام المشیئة المطلقة ھذه، مقام الرحمة »ِبُقوَِّتي َأدَّْيَت َفَراِئِضي«وعلیه يصح القول .ونفوذ قدرته وإحاطة قوته

.»َوِبِنْعَمِتي َقويَت َعَلى َمْعِصَیِتي«الواسعة والنعمة الجامعة كما يقول

في اإلشارة إلى مسألتي الجبر والتفويض :فصل

أشار اإلمام الرضا علیه الصالة والسالم في ھذا الحديث الشريف بكل وضوح إلى مسألتي الجبر والتفويض 

ھل المعرفة، وأصحاب القلوب، والمذھب الحق وھو األمر بین األمرين، والمنزلة بین المنزلتین، الموافق لمسلك أ

.٤:سورة الحديد، آية ٧١٨
.٧:سورة المجادلة، آية ٧١٩
.١١٥:سورة البقرة، آية ٧٢٠
.٣٥:سورة القلم، آية ٧٢١
.٣٠:ر، آيةسورة الدھ ٧٢٢
.٤أصول الكافي، كتاب التوحید، باب اإلرادة أنھا من صفات الفعل، ح ٧٢٣
.٣:سورة الحديد، آية ٧٢٤
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َيا اْبَن آدَم ِبَمْشیئَّتي ُكْنَت «قائًال .ألنه أثبت المشیئة والقوة للعبد، وفي نفس الوقت جعلھا مشیئة الحق سبحانه

نتفي األفعال فال ت»أْنَت اْلذَّي َتشاُء ِلَنْفِسَك َما َتشاُء َوِبُقوَِّتي أدَّيَت َفراِئِضي وِبنِعَمِتي َقويَت َعلى َمعِصَیِتي

انك شئت، ومشیئتك قد .واألوصاف والوجودات بصورة مطلقة، كما ال يثبت لإلنسان كل تلك األمور بصورة مطلقة

وتنھض بقوتك على طاعتي ومعصیتي، مع العلم بأن .فنیت في ومشیئتك مظھر مشیئتي وتعینك مظھر تعیني

.قوتك وقدرتك مظھر قدرتي وقوتي

ال واعتراض وھو أنه بناءًا على ھذا العرض المذكور تنسب إلى الحق المتعالي ولما كان ھناك توھم اشك

.النقائص والرذائل والمعاصي أيضًا كما تنسب الكماالت والفضائل

أجاب علیه الّسالم على ھذا الزعم على أساس فلسفي برھاني وذوقي عرفاني، من أن الحق عز وجل لّما 

كان كمال صرف وخیر محض وعین الجمال

والبھاء، كانت الكماالت والخیرات من ناحیته، بل إن نظام الوجود، حقیقته في عالم الغیب والشھود، عین 

وما يعود إلى النقص والرذيله والشّر والوبال، فھو عائد إلى العدم والتعّین ومن لوازم .الكمال وأصل الجمال والتمام

الشرور الحاصلة في عالم الطبیعة وھذه النشأة الُملكیة  بل إن.غیر مجعوٍل ومفاٍض من الحق سبحانه.الماھیة

فما ھو من .الضّیقة نتیجة التضاد بین الموجودات، وضیق ھذا العالم، وأن التضاد بین الكائنات ال يكون مجعوًال

َما «كما قال علیة الّسالم .الخیرات والكماالت والحسنات فمن الحق، وما ھو نقص وشر ومعصیة فمن الخلق

.»اَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اِهللا َوَما َأَصَاَبَك ِمْن سیَئٍة َفِمْن َنْفِسَكَأَص

إذن إن جمیع أنواع السعادة الدنیوية واألخروية، وجمیع أنواع الخیر الُملكیة والملكوتیة قد أفیضت من ينبوع 

والعوالم األخرى من القصور الذاتي وإن كافة أنواع الشقاء الدنیوي واألخروي وشرور ھذا العالم .الخیر والسعادة

وما ھو المعروف أن السعادة والشقاء ال يكونان مجعولین بجعل الجاعل، بل إنھما ذاتي .للموجودات ونقصھا

األشیاء، فال أساس له بالنسبة إلى السعادة، ألنھا مجعولة ومفاضة من قبل الحق المتعال، إذ َأن كل ذات من 

.ت ال يكون سعیدًا بل ھو ھالك محضالذوات أو ماھیة من الماھیا

وأما بالنسبة إلى الشقاء، فألن الشقاء التام راجع إلى حیثیة الماھیة وھي غیر مجعولة، ال ألنھا ذاتیة بل ألنھا 

ٌي السَّعیُد َسعیٌد ِفي َبْطِن ُأمِِّه، َوالشَِّقيُّ َشِق«وأما الحديث المعروف .أدون من مرتبة الجعل، فال يتعلق بھا الجعل

.فله معنًى آخر يعود إلى العلم باألسماء واألسماء والصفات وال يناسب المقام ذكره»ِفي َبْطِن ُأمِِّه

وبعد ھذا البیان الصحیح المستدل، نواجه شبھة مظنونة أخرى وھي أننا حسب البیان المذكور عزلنا الكائنات 

وجعلنا الشّر والشقاء من .ي وھذا من الجبر المرفوضالموجودة عن الخیر والسعادة، عندما ربطناھا بالحق المتعال

اإلنسان وعزلناھا عن القدرة الواجبة وھذا من التفويض المستنكر، وذاك الرفض وھذا االستنكار ثابتان على مذھب 

.العرفاء وعلى ضوء األدلة الفلسفیة فكیف يتّم التوفیق بین الكالم السابق وما يالزمه من الجبر أو التفويض؟

إن الحق .أجاب اإلمام صلوات اهللا وسالمه علیه حسب الدلیل المذكور في الكالم الذي قلنا وتحقیق ذلكف

المتعال أولى بالحسنات من العباد وھم أولى بالسیئات من الذات المقدس للحق، وفي إثبات ھاتین األولوتین، 

.إثبات االنتساب إلى الطرفین

یر من عباده، فألجل أن نسبة الخیر إلى مبدأ المبادئ بنیة وجودية أما بیان أولوية الحق سبحانه في الخ

بالذات، فإن الخیر ذاتي الوجود وھو في الواجب عین الذات، وفي الممكن بالجعل واإلفاضة، وعلیه يكون مصدر 

ضة، أتّم وتلك النسبة الظاھرية والمفی.إفاضة الخیر من الواجب تعالى، ولكن مرآة ظھوره، وَمْظھره يكون الممكن

.من ھذه النسبة المظھرية والقابلیة

وأما في السیئات والشرور فیكون األمر معكوسًا رغم صحة االنتساب إلى الطرفین ألن ما يفاض من الحق 

يكون خیرًا، ويالزمه تخّلل الشّر على أساس االنجرار والتبعیة فتكون نسبة الشر إلى الحق بالعرض وإلى الماھیة 

فعندما تتحكم الواحدة وتتالشى الكثرات .وقد تولت اآلية الكريمة بیان ھاتین النسبتین.وقصورھا بالذات لنقصانھا



٢٥٨

َما (ولدى مراعاة الكثرات بالعرض والوسائط يقول اهللا عز وجل .٧٢٥)ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه(والنقائص يقول سبحانه 

.٧٢٦)َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمْن اللَِّه

ي بیان أن الحق تعالى ال ُيسأل عما يفعل وھم يسألون ف:فصل

يقول المحققون من الفالسفة أنه ال يوجد غرض وغاية ألفعال الحق المتعالي سوى ذاته، وتجّلیاته :إعلم

ألن كل .الذاتیة، وال يمكن أن يكون لذاته األقدس في إيجاد األشیاء ھدف آخر وراء ذاته وظھوره وتجّلیه المقدس

ندما أوجد شیئا وابتغى من عمله غیر ذاته مھما كانت ھذه الغاية حتى إذا كانت إيصال الفائدة والمثوبة فاعل ع

للغیر، أو كان الغاية العبادة والمعرفة أو الثناء والحمد كان ھذا الفاعل مستكمًال بھذه الغاية وكان وجود ھذا الھدف 

صور فیه وانتفاع الفاعل به، وھو محال على الذات بالنسبة إلیه أولى من عدمه، وھذا يستلزم النقص والق

المقدس الكامل على اإلطالق، الغني بالذات الواجب من جمیع الجھات، فال يستفسر عن أفعاله وال يوجه إلیه ِلَم 

فإن .وأما الموجودات األخرى فإنھا تستبطن في أفعالھا أغراض ومقاصد أخرى غیر ذواتھا.»َال ُيْسَأُل َعمَّا َيْفَعُل«و

عّشاق جمال الحق والمقربین إلیه والمجذوبین نحوه يكون ھدفھم البلوغ إلى باب اهللا، والوصول إلى لقاء اهللا، 

وإن الكائنات األخرى فھي حسب كمالھا ونقصانھا وقوتھا وضعفھا أن .والتقّرب نحو ساحة قدسه اإللھي

.تستھدف، ما ھو زائد على ذواتھا

وعندما ال يصح توجیه .كماًال مطلقًا وواجبًا بالذات، كان واجبًا من جمیع الجھاتوخالصة القول إن ما يكون 

على خالف سائر الموجودات فإنه .االستفسار نحو ذاته المقدس كانت أفعاله أيضًا بعیدة عن توجیه السؤال نحوھا

.يصح السؤال عن سبب وجودھا كما يصح االستفھام عن أفعالھا

لمقدس كامًال مطلقًا وجمیًال مطلقًا، صار كعبة آلمال كافة الموجودات وھدفًا منشودًا لجمیع وأيضًا لما كان ذاته ا

الكائنات، في حین أنه سبحانه ال مقصد من خلقه وأفعاله وال كعبة آلماله وراء ذاته، ألن الموجودات األخرى ناقصة 

فالذات المقدس غاية جمیع الحركات  بالذات، وإن كل ناقص مھروب عنه بالفطرة كما أن كل كامل مرغوب فیه،

.٧٢٧)َال ُيْسَأُل َعمَّا َيْفَعُل َوُھْم ُيْسَأُلوَن(واألفعال، وال توجد غاية وراء ذاته المقدس 

وأيضًا لّما كان ذاته المقدس في المنتھى األقصى من الجمال والكمال، كان نظام دائرة الوجود الذي ھو ظل 

اية القصوى من الكمال الممكن، وعلیه يكون ھذا النظام الكلي المجود أتم ذلك الجمال الحق سبحانه، في الغ

كما أن إبلیس اللعین .األنظمة المتصورة، فیكون االستفھام عن الغاية والغرض والفائدة، منبعثًا عن الجھل والنقص

)لُھْم بالَّتي ھي َأْحَسْنَوجاْد(وّجه أسئلة سبعة معروفة من جّراء جھله، وأجابه اهللا سبحانه إجماًال وعلى أساس 

فاهللا سبحانه ال يسأل ألن فعله في منتھى الكمال وُتسأل الكائنات األخرى  ٧٢٨جوابًا واحدًا عن أسئلته السبعة 

.لنقصھا الذاتي والفعلي

وأيضًا إن الحق المتعالي حكیم بصورة مطلقة، فما يصدر منه من األفعال يكون في منتھى اإلتقان فال يسأل، 

.ن أن الموجودات األخرى ُتسأل ألنھا لیست كذلكفي حی

وأيضًا إن كل ما يصدر من وجوده المقدس، فھو صادر من حقیقة ذاته وأصل حقیقته، بینما لم تكن الكائنات 

أما الموجودات األخرى فھي فاعلة بالعرض .األخرى كذلك، فھو فاعل بالذات وال يصح السؤال عمن ھو فاعل بالذات

وحیث أن اإلرادة، والمشیئة، والقدرة عین ذاته المقدس، كانت الفاعلیة بالذات عین .عن فعلھاويصح السؤال 

وھذا من األبحاث الشريفة التي ثبتت بالبرھان في .وال يرد ھنا اعتراض الفاعل بالطبع.الفاعلیة باإلرادة والقدرة

.المعارف اإللھیة محله، وبه ُتحل الكثیر من اعتراضات المتكلمین في أبواب مختلفة من

.٧٨:سورة النساء، آية ٧٢٥
.٧٩:سورة النساء، آية ٧٢٦
.٢٣:سورة األنبیاء، آية ٧٢٧
ـ ما الحكمة في ١:ن روح المعاني لآللوسي ھيواألسئلة السبعة على ذكر السید الطباطبائي في تفسیر المیزان ستة منھا نقًال ع ٧٢٨

ـ ما الفائدة في التكلیف مع أنه ال يعود إلیه منه نفع وال ضرر وكل ما ٢الخلق ال سّیما وقد كان عالمًا أن الكافر ال يستوجب عند خلقه إّال النار؟ 
ـ ٤لفني بمعرفته وطاعته فلماذا كلفني بالسجود آلدم؟ ـ ھب إنه ك٣يعود إلى المكلفین فھو قادر على تحصیله لھم من غیر واسطة التكلیف؟ 

ـ أنه لّما فعل ذلك ِلَم سّلطني ٥لّما عصیته في ترك السجود فِلَم لعنني وأوجب عقابي مع أنه ال فائدة له وال لغیره فیه، ولي فیه أعظم الضرر؟ 
في ذلك فِلَم أمھلني ومعلوم أنه لو كان العالم خالیًا الشّر لكان ـ لّما استمھلته المدة الطويلة ٦على أوالده وأمكنني من إغوائھم وإضاللھم؟ 

).المترجم) (من الطباعة الخامسة لمؤسسة األعلمي لمطبوعات بیروت ٤٤راجع تفسیر المیزان ـالمجلد الثامن ـ ص (ذلك خیرًا؟ 
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ويستفاد من البیان الذي ذكرناه، ارتباط الجمل المذكورة في الحديث الشريف بعضھا مع البعض اآلخر على 

أساس الرابطة العلیة، وذلك أن الحق ال يسأل عن فعله ألن فعله كامل تام، يحتوي على نظام أتم، وأما اآلخرون 

ى بالحسنات والعبد أولى بالسیئات وھو عّلة فلیسوا كذلك فیسألون وذلك ألنه سبحانه أول

.لصدور السیئات مھما كانت فمن العبد وأما الحسنات فمن الحق عّز وجّل

.والحمد هللا َأوًَّال وآِخرًا.وھناك بیانات أخرى أيضًا ُتبّین نوعّیة االرتباط بین الفاعل والفعل لم نذكرھا ھنا

الذاتّیة هللا سبحانهالصفات :الَحديث الَساِدس َوالَثالثون

بالسَّند المّتصل إلى ثقة اإلسالم محمَّد بن يعقوب الكلینيِّ، عن عليِّ بن إبراھیم، عن محمَّد بن خالد 

:َسِمْعُت أبا عبداهللا علیه الّسالم َيقوُل:الطَّیالسيِّ، عن َصفواَن بِن يحیى، عن ابِن َمسكاَن، عن أبي بصیر قال

اْلُقْدَرُة َذاُتُه َوَال َجلَّ َربََّنا َواْلِعْلُم َذاُتُه َوَال َمْعلوَم، َوالسَّْمُع َذاُتُه َوَال َمْسُموَع، َواْلَبَصُر َذاُتُه َوَال ُمْبَصَر، َوَلْم َيَزِل اهللا َعزَّ َو«

ْمُع َعَلى الَمْسموِع َواْلَبَصُر َعَلى َمْقدوَر؛ َفلّما َأْحَدَث اَألْشَیاء َوَكاَن الَمْعُلوُم َوَقَع الِعْلُم ِمْنُه َعَلى الَمْعلوِم َوالسَّ

َتعاَلى اُهللا َعْن ذِلَك، إنَّ الَحَرَكَة ِصَفٌة :َفقاَل:َفَلْم َيَزِل اُهللا ُمَتَحرِّكًا؟ قاَل:ُقْلت:قاَل.الُمْبَصِر َوالُقْدَرُة َعَلى الَمْقدوِر

إنَّ الَكَالَم ِصَفٌة ُمْحَدَثٌة َلْیَسْت ِبَأَزِلیٍَّة َكاَن اُهللا َعزَّ َوَجلَّ :َفقاَل:مًا؟ َقاَلَفَلْم َيَزِل اُهللا ُمَتَكلِّ:َفُقْلُت:قال.ُمْحَدَثٌة بالِفْعِل

.٧٢٩»َوال ُمَتَكلَِّم

:الشرح

، ولكن ھذا حال لربنا)َوالِعْلُم َذاُتُه(وجملة )َلْم َيَزِل(إن ربنا حسب الظاھر خبر »َلْم َيَزِل اُهللا َعزَّ َوَجلَّ َربََّنا«:قوله

المعنى الظاھر ال يكون بلیغًا وال مقصودًا، ألن الھدف لیس ھو إثبات أزلیة صفة الربوبیة بل المنشود إثبات أزلیة 

ويمكن أن نقول بأنه يستفاد المقصود من مجموع ھذه الجمل وھو إثبات اإلزلیة .صفة العلم قبل حصول المعلوم

َوالِعْلُم (ويكون الخبر محذوفًا دّلت علیه جملة )َزاَل(وعًا على التبعیة السم مرف)َربَُّنا(كما يحتمل أن يكون .للعلم

.ويكون التقدير ھكذا لم يزل اهللا ربنا عالمًا والعلم ذاته)َذاُتُه

وعلیه ال يحتاج إلي الخبر )َيزوُل(تامة تقتصر على االسم المرفوع فیكون المضارع )َزال(ومن المحتمل أن تكون 

الذي يكون ماضیه زال والذي يعد من األفعال الناقصة دائمًا، على خالف يزول الذي يكون )َيزاُل(مضارعه وال يكون 

.تامًا دائمًا

...إن كان ھنا تامة ومعناھا لما أوجد األشیاء وتحقق المعلوم»َوَكاَن اْلَمْعُلوُم«:قوله علیه الّسالم

من الممكن أن يكون معنى بالفعل ما يقابل القوة أي المعنى المصدري  »ُمْحَدَثٌة ِباْلِفْعِل«:قوله علیه الّسالم

.أن الصفة التي تتحقق باإليجاد والخلق، ال يمكن أن تكون صفة للخلق سبحانه:فالمفھوم ھو

.وفي ھذا الحديث أبحاث شريفة نذكر بعضھا حسب المناسبة والمقام

لمتعالي في بیان عینیة صفات الحق سبحانه مع الذات ا:فصل

.إعلم أنه قد أشیر في ھذا الحديث الشريف إلي عینیة الذات المقدس للحق مع الصفات الكمالیة الحقیقیة

وھذا من المباحث المھمة التي يكون اإلسھاب فیھا خارجًا عن حدود ھذا .مثل العلم والقدرة والسمع والبصر

.ديدة للفالسفة والمطابق لمنھج أھل المعرفةونحن نشیر إلى المذھب الحق الموافق للبراھین الس.الكتاب

إعلم أنه قد ثبت في محّله، أّن ما ھو من سنخ الكمال والجمال والتمام، فھو راجع إلي عین الوجود، وحقیقته، 

وأن الشيء الوحید األصیل الشريف في ھذا الكون الذي يكون مصدرًا لكل الكماالت ومصدرًا لكافة الخیرات ھو 

وذلك أنه إذا لم تكن الكماالت عین حقیقة الوجود وكانت مغايرة في حاّق الواقع مع حقیقة الوجود،  .حقیقة الوجود

فكل ما يمون كماًال، ال يكون بحسب المفھوم .للزم تحقق أصلین في عالم الوجود، ولبعث على مفاسد كثیرة

یان، وما ھو موجود ومتحقق في حاق والماھیة كماًال، وإنما يكون كماًال بواسطة تحققه وتحّصله في عالم األع

.األعیان ونفس األمر ھو أصل واحد، وھو الوجود فیعود كل ما ھو كمال إلي أصل واحد وھو حقیقة الوجود

.١أصول الكافي، كتاب التوحید، باب صفات الذات، ح  ٧٢٩
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وقد ثبت أيضًا أن حقیقة الوجود، أمر بسیط من جمیع الجھات، وبرىٌء من التركیب بصورة مطلقة، ما دام 

وإذا تنزل عن أصالته وحقیقته، لغدا مركبًا عقلیًا أو خارجیًا .حقیقته الخالصةمحافظًا وباقیًا على ذاته األصلیة، و

وتستفاد من ھذا البیان .فھو بسیط ذاتًا ومركب نتیجة طرّو أمر غريب عرضي خارج عن ذاته.حسب مقامه ومنزلته

:المذكور، قاعدتان

ت من حیثیة واحدة، وجھة فريدة، فمن أن البسیط من جمیع الجھات ھو بنفسه جمیع الكماال:القاعدة األولي

الحیثیة التي بھا صار البسیط من جمیع الجھات موجودًا، يكون عالمًا وقادرًا وحیًا ومريدًا، ويصدق علیه جمیع 

األسماء والصفات الجمالیة والجاللیة، فھو عالم من حیث أنه قادر، وقادر من حیث أنه عالم من دون 

وأما تغاير مفاھیم األسماء، والموضوع له األلفاظ في اللغة، والتي تكون  .أدنى اختالف حتى لدى العقل

مفاھیم عقلّیة متصّورة على نحو ال بشرط ـ من دون تقییدھا بالمدلول البسیط أو المركب ـ أما ھذا التغاير فال 

د، بل حسب البیان يتسّرب إلي الحقیقة العینیة ومن الواضح أن المفاھیم المختلفة للكمال، تنتزع من شيٍء واح

وعلیه ال بد من انتزاع كل المفاھیم الكمالیة من حیثیة )أن بسیط الحقیقة، بسیط من جمیع الجھات(المتقدم 

وإذا انتزعت مفاھیم الكمال من حیثیات مختلفة ومصادر متعددة كما ھو شأن بعض الممكنات، لكان ھذا .واحدة

.ل حقیقة الوجود، وتشابكه مع العدم بالعرضالتغاير أمرًا عارضًا طارئًا وناتجًا من تنز

إن الكامل من جمیع الجھات وإن ما ھو صرف الكمال والخیر ال بد وأن يكون بسیطًا من جمیع :القاعدة الثانیة

.الجھات

:وتستفاد أيضًا بالتبع قاعدتان ُأخريتان ھما

.النقص والعدم قد تسّربا إلیه إن المركب مھما كان نوعه، ال يكون كامًال من جمیع الجھات، إذ أن

.وأن الناقص ال يكون بسیطًا بصورة مطلقة

إذن لما كان الحق المتعالي بسیطًا تامًا، وبعیدًا كل البعد عما يستلزم اإلمكان والفقر والتعلق بالغیر، كان كامًال 

يحًا من دون أن يخامره غیر من جمیع الجھات، ومشتمًال على جمیع األسماء والصفات، وحقیقة أصیلة، ووجودًا صر

الوجود، ويخالط الكمال غیر الكمال، فھو وجود صرف، إذ لو تدخل غیر الوجود فیه لتحقق شّر التراكیب وھو عبارة 

.فھو صرف العلم وصرف الحیاة وصرف القدرة وصرف البصر والسمع وكافة الكماالت.عن التركیب بین الوجود والعدم

.»َواْلِعْلُم َذاُتُه َوالُقْدَرُة َوالسَّْمُع َواْلَبَصُر َذاُتُه«:صادق علیه الّسالموعلیه يصّح كالم اإلمام ال

نقل وتحقیق 

في كالم الفالسفة في تقسیم أوصاف الحق عز وجل 

:إعلم أن الفالسفة اإللھیین الحكماء، قد قسموا صفات الحق سبحانه على أقسام ثالثة

:إلي صنفین وصّنفوھا.الصفات الحقیقیة:األول

.الصفات الحقیقیة المحضة مثل الحیاة والثبات والبقاء واألزلیة وأمثال ذلك)أ(

وھذه الصفات قد أضیفت إلي شيء آخر وھو .الصفات الحقیقیة ذات اإلضافة، مثل العلم والقدرة واإلرادة)ب(

وھذان الصنفان من الصفات .ھناك متعلقالمعلوم والمقدور والمراد فال يكون علم أو قدرة أو إرادة إالَّ إذا كان 

.الحقیقیة يعتبران عین الذات

.الصفات اإلضافیة المحضة، مثل المبدئیة والرازقیة والراحمیة، والعالمیة، والقادرية وأمثالھا:الثاني

ـ الثاني  ويعتبر ھذين النوعین.الصفات السلبیة المحضة مثل القدوسیة والفردية والسّبوحّیة وأمثالھا:الثالث

كما وأنھم يرجعون جمیع الصفات السلبیة إلي سلب واحد ھو .والثالث ـ من الصفات الزائدة على الذات المقدس

وجمیع الصفات اإلضافیة إلي إضافة واحدة ھي الموجدية، ويرون أن مبدأ اإلضافات يعود إلي .سلب اإلمكان

.ن العلة ـاإلضافة اإلشراقیة واإلفاضة النورية ـ صدور المعلول م

من العینیة في الصفات الحقیقیة، والزيادة في الصفات اإلضافیة والسلبیة، حسب :وال تكون ھذه األقسام

كما ال تتطابق مع األدلة القويمة .البیان الذي شرحوه وعلى ضوء البراھین التي أقاموھا، بصحیحة عندي
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نا في صفات اهللا سبحانه، على أساس مفاھیم األسماء وذلك إننا إذا حدث.الفلسفیة، واالعتبار العرفاني الصحیح

والصفات، ومالحظة المفاھیم المتكثرة، للزم أن ال نجعل صفة من الصفات ـ حتى الصفات الحقیقیة ـ عین ذاته 

وإذا جعلنا الذات عین مفاھیم األوصاف اإلضافیة أو السلبیة، للزم أن يكون الحق سبحانه، إضافة محضة .المقدس

وكذلك إذا جعلنا الذات عین مفاھیم الصفات الحقیقة، للزم أن يكون الحق عز وجل نفس المفاھیم .سلبیةوحیثیة 

وإن الحظنا حقائق األوصاف ـ ال مفاھیمھا ـ والمصداق المتحقق .تعالى عن ذلك.االعتبارية والمعاني العقلیة

ھا عین الذات لألسماء والصفات لكانت األسماء والصفات اإلضافیة والحقیقیة بأسر

وأن األوصاف اإلضافیة كافة، .المقدس، ألن الفرق بین العالمیة والعالم، والقادرية والقادر، اعتباري ومفھومي

.تعود إلي الرحیمیة والرحمانیة الذاتیتین، حتى الرازقیة والخالقیة وغیرھما

ات اإلضافیة إلى إضافة واحدة وأما أرجاع جمیع الصفات السلبیة إلي صفة واحدة ھي سلب اإلمكان، والصف

ھي الموجدية، وعدم إرجاع األوصاف الحقیقة إلي شيء، فكذلك ألنه إذا بحثنا الموضوع على ضوء المفاھیم، لما 

ولو .عادت صفة من تلك الصفات إلي أخرى، ال في الصفات السلبیة وال الصفات اإلضافیة وال الصفات الحقیقیة

ق ال المفاھیم، لرجعت جمیع األوصاف على ماھي من األقسام واألنواع إلي درسنا الموضوع على أساس الحقائ

.صفة واجبة واحدة

في تحقیق عینیة الصفات مع الذات المقدسة

وملخص الكالم أن التحقیق في أوصاف الحق سبحانه في ظل الفلسفة لنظرية، يفضي إلى القول بأن 

وعلى ضوء .تغايرة ومختلفة وال تكون إحداھا عین األخرىاألوصاف الحقیقة واإلضافیة، على ضوء المفاھیم، م

:ولكن توجد لألوصاف مرتبتان.الحقیقة والواقع فإن جمیع األوصاف تعود جمیعًا إلى الذات المقدس وتكون عینه

مرتبة الذات واألوصاف الذاتیة، حیث نستطیع أن ننتزع من ھذه المرتبة العلم والعالمیة والقدرة :أحدھما

.دريةوالقا

وأما األوصاف السلبیة مثل القدوس والسبوح واألسماء التنزيھیة فإنھا من لوازم الذات المقدس، ويكون الذات 

المقدس مصداقًا بالعرض لتلك األوصاف السلبیة، ألن الحق المتعالي كمال مطلق ويصدق علیه سبحانه الكمال 

وأصلھا، ومن لوازمه سلب النقائص، فیكون الكمال  المطلق بالذات ـ ال بالعرض ـ ألنه سبحانه أساس الحقیقة

.مصداقًا عرضیًا لسلب النقائص

وأن مقام التجلي .ويرى أھل المعرفة وأصحاب القلوب أن مقام التجلي بالفیض األقدس مبدأ لألسماء الذاتیة

ـ )غیرًا(س ـ ال يكون بالفیض المقدس، مبدأ لألوصاف الفعلیة، ويعتقدون بأن ھذا المقام ـ التجلي بالفیض المقد

.ـ عین الذات ـ)عینًا(غیر الذات ـ كما ال يكون 

والبحث في ھذا الموضوع يفضي إلي البحث عن األسماء والصفات على مسلك الفالسفة، ويخرج عما ھو 

.مقصود في ھذا الكتاب

دم الجھل، والقدرة بعدم لقد أرجع بعض العلماء صفات الحق المتعالي إلي األمور العدمیة، وفّسروا العلم بع

حیث )قاضي سعید القمي(ورأيت من العرفاء شخصًا يصّر على ھذا المعنى وھو المرحوم العارف الجلیل .العجز

ونحن في سالف الزمان قد أجبنا ).شرح التوحید(بالبیان المذكور بكتاب )رجب علي(يتبع حسب الظاھر أستاذه 

.بظاھرھا إجابة حاسمةعلى أدلته وعلى األخبار التي يتمسكوا 

في بیان أن العلم قبل اإليجاد :فصل

ومن األبحاث الشريفة التي أشار إلیھا ھذا الحديث الشريف ھو علم اهللا سبحانه بمخلوقاته في األزل قبل 

لقد حصل خالف عظیم في أصل ھذا العلم وكیفیته من أنه يكون على نحو اإلجمال أو التفصیل؟ وھل إن .إيجادھا

.العلم يكون زائدًا على الذات أو عینه؟ وھل ھو قبل اإليجاد أو معه؟ وتفصیل ذلك موجود في كتب الفالسفةھذا 

.ونحن نقتصر على التحقیق في ھذا الموضوع ونتجنب عرض األقوال األخرى ومناقشتھا
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الحديث الشريف قد أومأ إعلم أنه قد ثبت لدى أصحاب البرھان ـ الفالسفة ـ وأرباب العرفان ـ العرفاء ـ بأن ھذا 

إلي أن العلم بالمعلوم قد كان في األزل قبل اإليجاد، وأن ھذا العلم عین الذات المقدس، وأن علمه سبحانه 

ومن الواضح أن البصر )َوالسَّْمُع ذاُتُه َوَال َمْسُموَع، َواْلَبَصُر ذاُتُه َوال ُمْبَصَر(تفصیلي ولیس بإجمالي حیث قال 

وأشیر أيضًا في ھذا الحديث إلي علمه التفصیلي سبحانه .صر والمسموع بصورة تفصیلیةوالسمع شھود للمب

ألنه سبحانه لم »َفإَذا َأْحَدث اَألْشَیاَء َوَكاَن اْلَمْعلوُم َوَقَع اْلِعْلُم ِمْنُه َعَلى اْلَمْعُلوِم ـ إلخ«:عندما يقول علیه السالم

.ه على المعلوم بعد حدوثه ونحن سنذكر معنا وقوع العلم على المعلوميجدد علمه بعد اإليجاد، وإنما وقع العلم من

وأما بیان ھذا الموضوع اإليماني الشريف على مسلك المحققین من الفالسفة فھو أنه بعد أن تبین في الفصل 

 السابق، أن الحق سبحانه وجود صرف وكمال صرف وأن الوجود الصرف مع بساطته ووحدته التامة، جامع لجمیع

الكماالت، ومستجمع لكمال جمیع الموجودات، وأن ما يكون خارجًا عن إحاطته الوجودية فھو عدم ونقص وقصور وال 

بعد ھذا نقول بأن العلم .شیئیة، وأن نسبة المراتب األخرى الوجودية إلي ذاته المقدس نسبة النقص إلي الكمال

ثل ھذا العلم، عین الكشف التفصیلي الكلي بالكمال المطلق علم بمطلق الكمال من دون نقص وقصور، وم

البسیط، من دون أن يخرج من إحاطة علمه، ذرة من الموجودات، أزًال وأبدًا من دون أن تتطّرق إلیه سبحانه الكثرة 

.والتركیب

وأما على مسلك العرفاء، فھو أن الحق سبحانه وتعالى مستجمع لجمیع األسماء والصفات، في مقام 

ام جمع األسماء، وأن األعیان الثابتة لجمیع الموجودات، من لوازم األسماء اإللھیة في مقام جمع الواحدّية، ومق

وأن التجلي المطلق للذات سبحانه في مقام األحدية وغیب الھوية، ھو كشف .األسماء في األزل، قبل اإليجاد

إذن .تجلي واحد، وكشف بسیط مطلقلجمیع األسماء والصفات ولوازمھا من األعیان الثابتة لكافة الموجودات، ب

يتم من خالل الكشف العلمي بواسطة تجلي الفیض األقدس، كشف الذات واألسماء والصفات واألعیان من دون 

.حصول كثرة وتركیب

ولكنه من جھة صعوبتھما، وتوقفھما على استیعاب .وھذان المسلكان في منتھى اإلتقان والسداد والرفعة

وفھم مصلحات أھل اهللا، وأصحاب القلوب ـ العرفاء ـ ومن جھة أنه لوال معرفة تلك المقدمات مبادئ فلسفیة كثیرة 

واألنس التام والكامل بھا وممارستھا وحسن الظن الكامل بالعلماء باهللا لَما أستفید شيء من ھذه األبحاث، بل 

.سھل قريب إلي إفھام الناس فاألولي اللجوء في توضیح الموضوع إلي بیان.ازداد التحیر، وتضاعف التعقید

ـ أن عّلیة واجب الوجود تعالى شأنه، ومبدئیته، تختلف عن عّلیة الفاعل الطبیعي، حیث أن العلة :فنقول

ومثل .الطبیعیة ترّكب المواد الموجودة، وتجّزأھا، مثل النّجار الذي يغّیر القطعة الخشبیة، فیزيد قطعة وينقص أخرى

المواد الموجودة، ولكّن الحق المتعالي فاعل إلھي يخلق األشیاء بإرادته من دون حاجة  البّناء الذي يجمع ويركب

إلي مواد أولیة مسبقة، وأن علمه وإرادته علة ظھور األشیاء ووجودھا، فدار التحقق محاطة بعلمه، وتخرج من 

.٧٣٠) َيْعَلُمَھا ِإالَّ ُھَوَوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْیِب َال(غیب الھوية، عندما يريد اهللا سبحانه إظھارھا 

يقال أن مثل عالم األعیان الخارجیة بالنسبة إلي ذاته المقدس جل جالله، مثل الذھن بالنسبة إلي نفس 

.اإلنسان، حیث تخلق النفس في الذھن بإرادتھا ما تريد، وتظھر ما ھو مكنون في غیب الھوية

).ِإنَّا ِلّلِه وِإنَّا ِإَلْیِه َراِجُعوَن(، وتعود إلیه فجمیع العوالم الموجودة محاطة بعلمه، وتظھر منه

إن العلم يسبب الشيء وعّلته التامة، يستلزم العلم بذلك الشيء، فإن علم المنجم بالخسوف :وبعبارة أوضح

والكسوف في ساعة محّددة من يوم معلوم، يكون نتیجة علمه باألسباب، حیث يرصد حركة الشمس والقمر، 

لقمر بین األرض والشمس، فیحصل له العلم بالكسوف والخسوف، وإذا كان رصده دقیقًا َلما تخّلف وحیلولة ا

.الكسوف والخسوف عن علمه

.٥٩:سورة األنعام، آية ٧٣٠
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وَلّما كانت حلقات األسباب والمسببات من ھذا العلم تنتھي إلى الذات المقدس المبدأ لكل المبادئ، وكان 

و سبب لجمیع الموجودات، علم بالمسبب أيضًا، ولّما كانت الحق سبحانه عالمًا بذاته، وأن علمه بذاته الذي ھ

.كذلك، كان اهللا سبحانه عالمًا بكل األشیاء، وكان علمه بنفسه سببًا لظھور وخلق جمیع األشیاء

ھذه ھي الوجوه المذكورة في المقام إلثبات علمه سبحانه باألشیاء قبل خلقھا وإيجادھا، ويستطیع كل واحد 

.ار وجھًا منھا، رغم أن بعض الوجوه اسَد وأوفى بكل المقصودحسب نشأته أن يخت

في معنى سمع الحق سبحانه وبصره :فصل

من المباحث في باب أسماء الحق سبحانه وصفاته، الدائرة بین الفالسفة العظام ھو إثبات السمع والبصر 

لعلم، ولكن الشیخ السھروردي للحق المتعالي، حیث أرجع جمھور الفالسفة والمتكلمین السمع والبصر إلي ا

.اإلشراقي، أرجع العلم إلي البصر والسمع على ضوء بیان يسّبب ذكره الخروج عن االختصار المنشود في الكتاب

.ونحن نتولى بیان المسلك الصحیح والمذھب القیم كي يتضح من خالله الحق، في مطلق األسماء والصفات

تیجة اإلھمال والغفلة عن بعض الحیثیات اختلفوا فیما بینھم، وأرجع كل إعلم أن كثیرًا من الفالسفة والكبار ن

منھم بعض األسماء والصفات إلي البعض اآلخر، حیث أن المعروف والمسّلم به عندھم تفسیر إرادة الحق تعالى 

ع العلم إلي وإرجاع بعضھم السمع والبصر إلي العلم، وبعضھم اآلخر، أرج.بعلمه سبحانه بالمصلحة والنظام األتّم

.السمع والبصر

ألنه إذا كان المقصود .ولكن ھذه اآلراء والتوجھات مخالفة لما يستدعیه التحقیق، وناجمة عن إھمال الحیثیات

من إرجاع اإلرادة، إلي العلم بالمصلحة، أو إرجاع العلم إلي السمع أو السمع إلي العلم، ھو أن ال إرادة للحق 

وأن له سبحانه العلم وأن إرادته وسمعه وبصره قد سّمیت بالعلم، فھذا باطل َوَتقّول  سبحانه وال سمع له وال بصر

.فظیع على الحق سبحانه، ألنه يستلزم أن يكون الحق المتعالي مبدأ للوجود من دون أن تكون له إرادة واختیار

ن تلك الصفة ال بد وأن تثبت أن المقیاس في باب إتصاف الحق سبحانه باألوصاف الكمالیة ھو أ:مضافًا إلى ذلك

للموجود بما أنه موجود، حتى تكون الصفة كمالیة، أي تكون الصفة، نفس حقیقة الوجود، ومن كماالت أصل ذات 

ومن ھنا كّلما تنّزل الوجود نحو المنازل .وال ريب أن اإلرادة من الصفات الكمالیة للحقیقة المطلقة الوجودية.الوجود

إلرادة فیه، حتى يصل إلي درجة ُتسلب منه اإلرادة، ويراه الناس عديم اإلرادة، كما ھو حال السافلة، كلما ضعفت ا

في حین أن الوجود كّلما َسما نحو الكماالت .األمور الطبیعیة مثل المعادن والنباتات

وتصاعد نحو األفق األعلى كلما ظھرت اإلرادة فیه أكثر وأقوى، كما نلمس ذلك في تسلسل الموجودات 

الطبیعیة حیث أنه عندما نتجاوز مقام الھیولى والجسم والعنصر والمعدن والنبات نظھر اإلرادة والعلم وكّلما صعدنا 

أكثر كملت ھذه الجوھرة أكثر، حتى أن اإلنسان الكامل يملك إرادة كاملة يستطیع أن يحّول العنصر إلي عنصر آخر 

ادة من الصفات الكمالیة للوجود، وللموجود بما أنه موجود، ونثبت فإن عالم الطبیعة خاضع إلرادته، فنكتشف بأن اإلر

.ھذه الحقیقة للذات المقّدس الحق من دون رجوع إلى حقیقة أخرى

وھكذا نجد بعد الدراسات العمیقة الجديرة باإلذعان والتصديق، أن السماع والبصر من كماالت الموجود 

دوات الجسمیة وال تكون من العلوم المادية المرتبطة باآلالت المطلق، فإن حقیقة السمع والبصر ال تقوم باأل

واألدوات، وإنما تحتاج النفس إلي اآلالت عندما تكون في عالم الطبیعة وترتبط بالبدن، حّتى يتمَّ ظھور السمع 

.والبصر

لم الُملك كما أنھا في مقام العلم تحتاج أيضا إلي أداة تدعى بأم الدماغ، لكي يتحقق العلم ويظھر في ع

.والطبیعة، وھذا االحتیاج والنقص ينجم عن عالم الطبیعة والُملك ولیس من قصور ونقص في العلم والسمع والبصر

ثم إن السمع والبصر لو تجّردا، واستغنیا عن المادة، الستطاعا البلوغ إلي مستوى رؤية حقائق عالم الغیب، 

كما أن موسى كلیم اهللا في مناجاته، كان .في المأل األعلى وسماع كالم الملكوتیین من المالئكة والروحانیین

يسمع كالم الحق وأن خاتم المرسلین المكّرم كان يتحدث مع المالئكة، ويرى الصورة الملكوتیة لجبرائیل، من دون 
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م تسمع أذن أحد ذلك الحديث ـ حديث النبي صّلى اهللا علیه وآله وسلم مع جبرائیل ـ وتبصرعین ذلك المشھد رغ

.حضور بعض الناس لدى نزول الوحي على الرسول صّلى اهللا علیه وآله وسلم ولكنھم لم يبصروا المشھد

وملّخص القول إن السمع والبصر من العلوم الزائدة على أصل العلم، وأنھما يغايران حقیقة العلم ويعتبران من 

.ي يعّد مبدًأ للوجود، ومصدرًا لكماالتهالكماالت المطلقة للوجود، فال بد من إثباتھما للحق المتعالي الذ

وإن كان مقصودھم من إرجاع اإلرادة والسمع والبصر إلى العلم، أو العلم 

إلى اإلرادة والسمع والبصر، ھو أن حیثیة العلم واإلرادة في الحق سبحانه حیثیة واحدة وأنه ال حیثیات مختلفة 

م صحیح وموافق للبرھان، ولكنه ال وجه الختصاص ھذا الكالم للبصر والسمع والعلم في الحق المتعالي، فھو كال

بھذه األوصاف ألن جمیع األوصاف المتغايرة الكثیرة لذات الحق سبحانه، بل يكون مؤكدًا وداعمًا لھا، ألننا بّیّنا بأن 

والصفات، إلى  الوجود كلما كان أقرب إلي أفق الوحدة وأبعد من دائرة الكثرة كلما كان أجمع وأشمل تجاه األسماء

أن نبلغ مقام صرف الوجود، والحقیقة البسیطة الواجبة ـ َجلَّْت َعَظَمُتُه َوَعُظَمْت ُقْدَرُتُه ـ الذي ھو في منتھى 

الوحدة والبساطة، ومستجمعًا لجمیع الكماالت، وجامعًا لجمیع األسماء والصفات، حیث تصدق جمیع مفاھیم 

و الحقیقة ـ ال المجاز ـ علیه سبحانه، ويكون صدقھا على الذات المقدس الكمال ومعاني الجالل والجمال على نح

.الحق، أولى وأجدر بكل معاني ومراتب األحقیة واألولوية من صدقھا على غیره سبحانه

وخالصة البیان أن الوحدة كلما كانت في الوجود أقوى وأتّم، كلما كان صدق مفاھیم الكمال علیه أوفى، وعدد 

وعلى العكس، كلما كان الموجود إلى الكثرات أقرب، كان صدق مفاھیم الكمال علیه .فات فیه أوفراألسماء والص

وأقرب إلي المجاز ـ دون الحقیقة ـ وكّل ذلك من أجل أن .أقل وكان ما تصدق علیه من مفاھیم الكمال أوھى

ة الوحدة للوجود، ھو أن الوجود الوحدة تساوي الوجود، وتعتبر من كماالت الموجود بما ھو موجود، ومعنى مساوا

مع الوحدة وإن اختلفتا مفھومًا، ولكن حقیقة الوجود نفس حقیقة الوحدة في الخارج، كما أنه أينما كانت الكثرات 

.كان ھناك النقص والعدم والشّر والضعف والفتور

وعلیه يتنزه .راتب الوجودولھذا كلما تھاوى الوجود في منحدر المراتب النازلة كانت الكثرات أكثر من جمیع م

مقام الربوبیة وساحته المقدسة جل وعال التي تكون صرف الوجود والذي ھو صرف الوحدة والبساطة، من الكثرة 

فصرف الوجود ھو صرف .وقد أشرنا سابقًا بأن الوجود، مبدأ حقیقة الكمال، وينبوع الجالل والجمال.والتركیب

وكّلما كانت الوحدة في أسمى مراتبھا في الموجود، .و صرف الكمال أيضًاالوحدة وصرف الكمال، وصرف الوحدة ھ

كانت مفاھیم األسماء والصفات والكماالت بأسرھا صادقة علیه، وكان صدق مفھوم كل واحد منھا علیه 

وعلى العكس كل موجود يدنو من الكثرات أكثر، يكون نقصه أكثر، وصدق مفاھیم الكمال .أولى وأحسن

.والصفات له أقل، ومالك الصدق وكیفیته أوھنواألسماء 

فالحق المتعالي يستجمع جمیع الكماالت واألسماء والصفات، من دون رجوع إحداھا إلى األخرى، بل يصدق 

.حقیقة كل من الكماالت واألسماء والصفات على الذات المقدس فكل من سمعه سبحانه وبصره وإرادته وعلمه

على نحو الحقیقة، ويصدق على الذات عز وجل كل منھا حقیقة من دون أن  يشتمل على مدالیله ومعانیه

.َفَلُه اَألْسَماُء اْلُحْسَنى َواَألْمَثاُل اْلُعْلَیا َواْلِكْبِرَياُء َواآلالُء.تستلزم كثرة في ذاته سبحانه بوجه من الوجوه

في بیان كیفیة تعلق علمه سبحانه بالمعلوم :فصل

ا أشرنا إلیه من قبل، تنكشف على الحق المتعالي من خالل علمه البسیط الذاتي إعلم أنه على ضوء م

والكشف الواحد األزلي، جمیع الموجودات بما أنھا موجودات وجھات وجودية كمالیة بما أنھا كمالیة، ويتّم له 

ج عن حیطة علمه وھذا الكشف رغم كونه بسیطًا وواحدًا تامًا، يكون تفصیلیًا على نحو ال تخر.سبحانه العلم

وھذا العلم والكشف يكون منذ األزل، ويكون عین ذاته .سبحانه ذّرة من سماوات األرواح، وأراضي األشباح أزًال وأبدًا

والمعلوم المتعین والمحدود، الذي يعود تعیینه وتحديده إلي العدم والنقص، يتحقق بالعرض عندما يتعلق .المقدس

وأشار علیه الصالة والّسالم في ھذا الحديث .عرض، فیكون التعّلق بالعرض بعد اإليجادبه اإليجاد، ويصیر معلومًا بال

.»َفَلّما َأْحَدَث اَألْشَیاَء َوَكان اْلَمْعُلوُم َوَقَع اْلِعْلُم ِمْنُه َعَلى اْلَمْعُلوِم«:إلي ھذا المعنى عندما قال
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ويكون .ي يحصل نتیجة التجلي للفیض المقدسكما يحتمل أن تكون ھذه الجمل إشارة إلي العلم الفعلي الذ

المقصود من المعلوم، المعلوم بالذات، الذي ھو ھوّيات وجودية قد تعلق بھا الفیض المقدس، وتجٍل، ظھوري، 

.نوري

َوَقَع اْلِعْلُم َفَلّما َتَجّلى ِبفْیِضِه الُمَقدَِّس َوَظَھَر اْلَكْوُن ِباْلَعَرِض (فعلى االحتمال األول يكون معنى ھذه الجملة 

).َعَلى اْلَمْعُلوِم، َأْي َظَھَر اْلَفْیُض ِفي ِمْرآِة اْلُمْسَتفیِض ِباْلَعَرِض

َفَلّما َتَجّلى ِبَفْیِضِه اْلُمَقدَِّس َوَظَھَر ُوجوُد اْلَكْوِن ِبالّذاِت، َأّي ِبال َحْیِثیٍَّة (وعلى االحتمال الثاني يكون المعنى 

).َفْیُض َعَلى اْلُمْسَتِفیِض ِبالذَّاِتَتْقییِديٍَّة َوَقَع اْل

وعلى كال االحتمالین، ال يكون ھذا التجلي الذي يحصل بالفیض المقدس من جّراء الحوادث الزمانیة والظروف 

فكما .المتغیرة، فإن إيجاد الحق سبحانه مقدس ومنّزه من كل ما فیه شائبة الحدوث والتغییر بل التعّین والتحديد

لذاتي بسیط من جمیع الجھات، ومحیط بتمام الحیثیات، فكذلك العلم الفعلي الذي ھو آية حقیقیة أن العلم ا

للحق المتعالي، وظھور لعلمه الذاتي ومرآة له، يكون بسیطًا تامًا، وواحدًا بالمطلق، ومحیطًا بجمیع دائرة الكون 

ھذا العلم الفعلي متقّوم بالذات بذاته  والتحّقق، من دون أن يحدث فیه تعّین وتجّدد وتركیب، غاية األمر أن

.ولھذا يكون فانیًا في كبرياء الحق عز وجل وحضورًا في محضر ذي الجالل.المقدس سبحانه، وأنه تعّلق محض

كما أنه إيجاد النفس الناطقة للحقائق العقلیة في عالم العقل .ومن ھذا المنطلق يعتبرونه علم الحق سبحانه

.لوح الخیال، علم فعلي للنفس وفاٍن فیھا والُمُثل الخیالیة في

ومن .إن نسبة عالم نفس األمر إلى الحق سبحانه، تضاھي نسبة الصور العلمیة إلى النفس:وقال الحكماء

أجل ھذه اإلحاطة والسعة والبساطة والنفوذ للحق سبحانه، ذھبوا إلى أن الحق المتعالي يعلم الجزئیات بالعلم 

محیط :فعلمه سبحانه.معلوم ومحدوديته ومحاّطیته، ال تبعث على محدودية في العلمالكلي أي أن جزئیة ال

والذي لم يعرف أسلوب كالم الحكماء، .وقديم وأزلي وغیر متغّیر وأما المعلوم فھو محاط ومحدود وحادث ومتغیر

رائج لدى المناطقة يحسب أنھم قد نفوا علمه عز وجل بالجزئیات، حیث فّسروا الكلیة والجزئیة، بالمعنى ال

واللغويین ولم يعلموا أن ھناك معنى آخر للكلي والجزئي في مصطلح أھل العرفان وقد يتبعھم أحیانًا الفالسفة 

في ذلك المصطلح، بل استعار الحكماء ھذا المعنى من أھل المعرفة ـ العرفاء ـ في باب علم واجب الوجود جّل 

.اسمه وتعالى شأنه

س في الصفات الثبوتیة والسلبیة في بیان المقیا:فصل

إن المقیاس في الصفات الثبوتیة للذات المقدس الواجب جل اسمه، والصفات السلبیة، ھو أن كل صفة من 

األوصاف الكمالیة، والنعوت الجمالیة التي تعود حقیقة الوجود وذاته الصرف، من دون أن تتعّین بتعّین، وتتواجد في 

لوجود ذاته النورية، ُيعتبر من الصفات الالزمة الثبوت والواجبة التحقق، للذات المقدس عالم دون آخر، تعود لھوية ا

تعالى شأنه، ألن ھذه الصفات لو لم تثبت للذات المقدس للزم إما أن يكون الذات المتعالي، وجودًا صرفًا ومحضًا، 

.كما تقرر في محله.فاء والحكماءوھذان األمران باطالن لدى العر.أو ال يكون الوجود الصرف محض كمال وجمال

وإن كل صفة ونعت ال تثبت للموجود، إال بعد تنّزّله إلى منزلة من منازل التعینات، وَتقاُرِنه بشكل من إشكال 

التقیید، وتعانقه بمرتبة من مراتب القصور وتالزمه مع حد من حدود الوھن والفتور، ومجمل القول إن كل صفة ال 

جود، بل كانت راجعة إلى الماھیة، لكانت من الصفات المسلوبة التي يمتنع تحققھا في الذات ُتعّد من حقیقة الو

الكامل المطلق، ألن الذات الكامل المطلق والوجود الصرف كما يكون مصداقًا للكمال الصرف، يكون مصداقًا لسلب 

.النقائص والحدود واألعدام والماھیات

من أن جمیع الصفات السلبیة، تعود إلى سلب واحد ھو سلب اإلمكان،  ھذا الكالم وما أشتھر لدى المحققین

ال يكون سديدًا وصائبًا لدى الكاتب فكما أن ذاته المقدس سبحانه يكون مصداقًا ذاتیًا حقیقیًا لكل واحد من الصفات 

لمقدس مصداقًا بالعرض الكمالیة، من دون أن يرجع بعضھا إلي البعض اآلخر ـ كما بیناه سابقًا ـ فكذلك يكون الذات ا

.لكل واحد من الصفات السلبیة أيضًا
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، ألننا إذا درسنا ھذا الموضوع )َال َمْیَز ِفي االعدام(وال نستطیع أن نقول بأن األعدام والنقائص حیثیة واحدة وأنه 

لوجود على أساس الواقع ونفس األمر، فكما أن العدم المطلق حیثیة واحدة رغم كونه كل االعدام، فكذلك ا

المطلق أيضًا حیثیة واحدة وكل الكماالت، فال نستطیع إثبات صفة للحق سبحانه، في مرحلة إعتبار االحدية، 

.وغیب الغیوب، ال الصفات الحقیقیة الثبوتیة، وال الصفات السلبیة الجاللیة

الكمالیة متكثرة  وإذا درسناه على أساس مقام الواحدية وجمع األسماء والصفات، فكما أن الصفات الثبوتیة

فالذات .ومتعّددة، كانت الصفات السلبیة متكثرة أيضًا ألن في مقابل كل صفة كمالیة، صفة ناقصة مسلوبة

وكما يكون قادرًا يكون .المقدس سبحانه كما يكون مصداقًا للعالم بالذات، يكون مصداقًا لعدم كونه جاھًال بالعرض

أن لألسماء والصفات الثبوتیة اعتبار المحیطیة والمحاطیة والرئاسة لیس بعاجز، وكما تقرر في علم األسماء، 

.والمرؤوسیة فكذلك تكون لألسماء والصفات السلبیة ھذه اإلعتبارات بالتبع أيضًا

ومجمل الحديث أنه بعدما اتضح المقیاس في الصفات الثبوتیة والسلبیة، نستطیع أن نفھم بأن الحركة التي 

.، وأن الحدوث والتجدد المتغلغل في ذات القوة، ال تتسرب إلي ذاته المقدس جل جاللهتتقوم بالقوة والھیولى

والتكلم بمعناه الدارج العرفي الذي يكون محًال لسؤال الراوي في الحديث الشريف فھو صفة محدثة متجددة 

حق سبحانه في مقام الذات وھذا ال يتھافت مع إثبات الكالم والتكلم الذاتي لل.يتنزه الحق المتعال ويتبرأ عنھا

.على نحو ينسجم مع تنزھه سبحانه عن التجدد وبراءته من الحدوث

وخالصة ھذا البحث الشريف أن حقیقة التكلم، ال تتوقف على خروج األحرف من المخارج الخاصة في الحنجرة 

ينصرف إلى خروج األحرف وما ھو شائع لدى أبناء اللغة وعرف الجمھور من الناس من أن التكلم يتقید و.والفم

وقد ساعد أوھام الناس .األبجدية من مخارجھا، فھو ناتج عن العادة وأنس ذھن الناس بمثل ھذا التفسیر

.وأما أصل معنى التكلم فال يتقّید باألحرف أبدًا.وأفكارھم على ذلك

واسطة األدوات البادية الظاھرة إن حقیقة العلم عبارة عن ظھور الشيء لدى العاِلم، من غیر أن يتقید باإلدراك ب

فإذا فرضنا أن شخصًا قد حصل على العلم بشيء .مثل الدماغ أو اآلالت المعنوية مثل الحّس المشترك والخیال

وھكذا إذا رأى في .بواسطة يده أو رجله أو رأى شیئًا أو سمع صوت شيء، لصدق علیه العلم والسمع والبصر

ء أو تكّلم أو أحّس، لصدق علیه أنه رأى وسمع وتكلم وأحّس حقیقة، من دون عالم الرؤيا شیئًا أو سمع صوت شي

شائبة المجاز مع أن الرؤية والسمع والتكلم واإلحساس قد تم من دون االستعانة باألدوات الحسیة الخاصة التي 

نفس فالمقیاس في صدق الرؤية والتكلم والسمع واإلحساس ھو .تستعمل في ھذه الموارد حالة الیقظة

.اإلدراك الخاص

.وحقیقة التكلم ھو إظھار المكنون في الخاطر وإبراز ما في الضمیر من دون أن تكون آللة خاصة دور في ذلك

ولو فرضنا أن إطالق التكلم والسمع والبصر على حصول العلم من دون االستعانة بآالتھا، كان مجازًا في اللغة 

مور ـ نفس الحقائق ـ لم تكن مقیدة باألدوات الخاصة ويكون السمع ولدى العرف، ولكّن حقیقة معاني ھذه األ

وال يكون البحث في باب األسماء والصفات بحثًا لغويًا، بل المقصود ھو إثبات .صادقًا علیھا عقًال...والبصر والتكلم و

.نفس الحقائق حتى إذا لم تسعف اللغة والعرف بذلك

ما في الضمیر، عبر األدوات المادية الحسّیة أو من دونھا، وسواء كان إذًا نقول إن حقیقة الكالم ھي إظھار 

وعلیه يكون الكالم من األوصاف الكمالیة .الكالم من مقولة الصوت واللفظ والَنَفس المتصاعد من الداخل والرئة أو ال

لوجود أكمل وأقوى كلما وكّلما كان ا.للوجود، ألن الظھور واإلظھار من حقیقة الوجود ويعودان إلى حقیقة الوجود

كان الظھور واإلظھار أكثر، إلى أن يصل األمر إلى األفق األعلى والمقام الواجب األسنى، الذي ھو نور األنوار ونور 

يتم إظھار ما في الغیب من مقام )ُكْن َاْلوُجُوِديَّة(وبواسطة الفیض المقدس وكلمة .على نور، وظھور على ظھور

فیض األقدس والتجلي الذاتي األحدي، يتم إظھار الغیب المطلق، ومقام الالمقام من ومن خالل ال.الواحدية

ھو الفیض األقدس :ھو الذات المقدس األحدي، والكالم:األحدية، وفي ھذا التجلي األحدي، يكون المتكلم

الصفات وتتحقق وبنفس ھذا التجلي تتم طاعة تعّینات األسماء و.األسماء والصفات:والتجلي الذاتي، والسامع
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وفي التجلي الواحدي بالفیض المقدس يكون المتكلم، الذات المقدس الواحد المستجمع لجمیع األسماء .علمیًا

والصفات، والكالم، نفس التجّلي، والسامع والمطیع ھما تحقیق األعیان العلمیة، المالزمة لألسماء والصفات 

ُكْن، َفُیِطیُع اَألْمَر اِإللھيِّ :َفِإَذا َقاَل ِلُكلِّ َعْیٍن َأَراَد ِإيَجاَدَھا(عینیًا  تحققًا خارجیًا»ُكن«واللذان تحققا بواسطة أمر 

.والحمد هللا أوًَّال وآخرًا.ولم نستعرض الشواھد النقلیة في ھذا الموضوع ولم نتطرق إلیھا).َفَیُكوُن َوَيَتَحقَُّق

سول بالرسالة معرفة اهللا باهللا والر:الحديث الَسابع َوالَثالثون

بالسَّند المتّصل الى محمَّد بن يعقوَب، عن عليِّ بن محمَّد، عمَّن ذكره، عن أحمَد بن عیسى، عن محمَّد بن 

إْعِرُفوا اَهللا «:قال أمیر المؤمنین علیه الّسالم:ُحمراَن، عن الفضل بن السَّكن، عن أبي عبداهللا علیه الّسالم قال

.٧٣١»ساَلِة، وُأولي األْمِر ِباألْمِر ِبالَمْعروِف َوالَعْدِل َواإلْحَساِنِباِهللا، َوالرَُّسوَل ِبالرِّ

:الشرح

يقال إن العلم في اللغة يختص .ھناك فرق واضح بین العرفان، والعلم، بین التعرف على شيء وبین العلم به

تعرف على الحق سبحانه بالكلیات، والمعرفة خاصة بالجزئیات والتشّخص، ويقال إن العارف باهللا ھو الذي ي

.بالمشاھدة الحضورية، وإن العالم باهللا ھو الذي ينتھي إلى الحق سبحانه من خالل البراھین الفلسفیة

األول من ناحیة متعلق كل منھما كما ذكرنا :وذھب البعض إلى أن الفارق بین العلم والعرفان من وجھین

في حین .أنه أخذ في المعرفة نسیان الشيء المعلوم سابقًا والثاني.متعلق العلم كلي ومتعلق المعرفه جزئي ـ

وأما الشيء الذي كان معلومًا فُغفل عنه ونسیه ثم أدركه ثانیًا يقال له أنه .أن العلم ھو ما يدركه اإلنسان ابتداءًا

لُملكي ونشأته قد عرفه، وإنما يقال للعارف عارفًا، ألنه يتذكر األكوان السالفة، والنشئآت السابقة على كونه ا

.الطبیعیة

واّدعى بعض أھل السلوك العرفاء أن سبب التسمیه ھو تذكر عالم الذّر، ويقول بأنه لو أزيح حجاب الطبیعه 

.الباعث على الغفلة والنسیان عن أعین السالك، لتذّكر العوالم السابقة

ام السالفة، فنحن أذا قفلنا راجعین إن حقیقة المعراج المعنوي والروحاني، ھي تذكر األي:وقال بعض العرفاء

لوجدنا أّن كل شخص يسترجع فترة من حیاته ...الى الوراء لإلطالل على أيام الطفولة والمراھقة والشباب و

ويتذكر بعض األيام، فھناك من يتذكر أيام عامه السابع من حیاته وما بعدھا وھناك من يتذكر أيام السنة الخامسة 

لى أبعد من ذلك وّيدعي تذكر أيام حوله الثالث، ومن النادر من يسترجع إلى ذاكرته أبعد من عمره، وبعض يذھب إ

.من أعوامه الثالثة األولى

لقد نقل عن الشیخ الرئیس ابن سینا، أنه كان يّدعي تذّكر أول لحظة والدته، وكان يقول يمكن لإلنسان أن 

األم أو فترة وجوده في صلب األب، وھكذا يرجع إلى الوراء  يتذكر أبعد من ذلك فیتذكر فترة تواجده جنینًا في رحم

ويتذكر جمیع األحوال التي مّر بھا في عالم الُملك، حتى يصل متقھقرًا إلى أكوان عالم الملكوت األعلى والجبروت، 

قة إلى عالم الجبروت األعلى وھكذا يقفل ويتقھقر حتى يتذكر نشأة العلم الربوبي ومثل ھذا التذكر، ھو حقی

.انتھى بیانه)المعراج ومنتھى العروج الروحاني

وھذا الموضوع حتى إذا كان صحیحًا في نفسه، ولكنَّ تفسیر حقیقة المعراج الروحاني بالرجوع القھقرائي لدى 

أھل العرفان وأرباب القلوب واألفئدة غیر سديد، ألن حقیقة المعراج الروحاني، ھي حركة معنوية انعطافیة، تتم بھا 

ويحدث ذلك في القاموس الصعودي، .ئرة الوجود وينتھي إلى عالم الغیب جمیع ما في سلسلة الشھوددا

في حین تعتبر ھذه الحركة التقھقرية التي ذكرت لتفسیر المعراج الروحاني، على خالف سنة .والحركة اإلنعطافیة

الخاتم صّلى اهللا علیه وآله وسلم وعلیھم اهللا الجارية في الكائنات، وخاّصة في األنبیاء، وعلى األخص في النبي 

وإنما يشبه ھذا السلوك، حال المجذوبیة المتوفرة في صنف من المالئكة المھّیمة المتحّیرة في ذات ذي .أجمعین

.الجالل، الذين غفلوا نھائیًا عن الكثرات، ولم ينتبھوا إلى أن ھناك مخلوقًا باسم اإلنسان والعالم

.١، كتاب التوحید، باب أنه ال يعرف إّال به، ح ١أصول الكافي، المجلد  ٧٣١
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إن الحالة الروحیة للنبي آدم علیه الّسالم كانت تجذبه (كامل شاه آبادي ـ روحي فداه ـ يقول الشیخ العارف ال

نحو عالم الغیب والمقام المقّدس، وُتبعده عن عالم ُملكه وعالمه الطبیعي، ومثل ھذه الحركة الجذبیة كانت تبعث 

ه لكي ينتبه إلى شجرة الطبیعة على سلب اآلدمیة عم آدم علیه الّسالم، فسلَّط الحق المتعالي، الشیطان علی

).وينعطف عن الجذبة الملكوتیة، وينصرف إلى عالم الملك والطبیعة

ِإْعِرفوُھْم :أي»األْمِر ِبالَمْعروِف«الظاھر أنھما معطوفان على قوله »َوالَعْدِل َواإلْحساِن«:قوله علیه الّسالم

ِإْعِرفوُھْم ِباألْمِر ِباْلَمْعروِف :أي»المعروف«ويحتمل أن يكون معطوفًا على قوله .ِباألْمِر ِبالَمْعُروِف َوِباْلَعْدِل َواإلْحساِن

.َوِباألْمِر ِباْلَعْدِل َواإلْحساِن

ِإْعِرُفوا اَهللا ِباِهللا :في بیان المقصود من قوله:فصل

وَشَرَحھا على »ا اَهللا ِباهللاِإْعرُفو«إعلم إن كل واحد من العلماء رضوان اهللا تعالى علیھم قد تناول ھذه الجملة 

ونحن ألجل التبرك بكالم األجّالء نذكر بصورة مختصرة بعض تلك اآلراء .ضوء مسلكه العلمي أو مذھبه الفلسفي

:وھي

قال ثقة اإلسالم الكلیني رضوان اهللا تعالى علیه ومعنى قوله علیه الّسالم اعرفوا اهللا باهللا يعني أن اهللا :األول

واألنوار والجواھر واألعیان ـ فاألعیان األبدان والجواھر األرواح ـ وھو جّل وعز ال يشبه جسمًا وال خلق األشخاص 

روحًا ولیس ألحد في خلق الروح الحّساس الدّراك أمر وال سبب وھو المتفرد بخلق األرواح واألجسام فإذا نفي عنه 

.٧٣٢»ا شبه بالروح أو البدن أو النور فلم يعرف اهللا باهللاشبه األبدان وشبه األرواح فقد عرف اهللا باهللا وإذ«:الشبھین

ومن الغريب أن صدر المتألھین قدس سّره اعتبر ھذا الكالم من تتمة الحديث فأخذ بشرحه وتفسیره على 

.أساس مذھبه في الفلسفة

 ألنا إن عرفناه بعقولنا عرفنا اهللا باهللا«:قال الشیخ الصدوق رضوان اهللا علیه بعد إيراد الخبر، ما حاصله:الثاني

فھو عز وجل واھبھا وإن عرفناه عز وجل بأنبیائه ورسله وحججه علیھم الّسالم فھو عز وجل باعثھم ومرسلھم 

.ماأشار إلیه صدر المتألھین:الثالث.٧٣٣»ومتخذھم حججًا وإن عرفناه بأنفسنا فھو عز وجل محدثھا فبه عرفناه

التنزيه :ثانیھما.المشاھدة وصريح العرفان:أحدھما(ق المتعالي حیث قال إن ھناك سبیالن لمعرفة الح

والتقديس، وحیث أن السبیل األول ال يتیّسر إالَّ لألنبیاء والُكّملین اختار علیه الصالة والسالم بیان الطريق الثاني 

.انتھى)في الحديث

الشريف، واعتبار حديث اإلمام الصادق  ويتوقف ھذا التفسیر على اعتبار كالم الشیخ الكلیني جزءًا من الحديث

.علیه السالم، كالم اإلمام أمیر المؤمنین علیه السالم

إن لكل شيء ماھیة ھو بھا ھو، وھي وجھه الذي إلى ذاته :قال المحقق فیض الكاشاني علیه الرحمة:الرابع

حوله عما َيِرُد به ويضّره وقّوته على  كذلك لكل شيء حقیقة محیطة به، بھا قوام ذاته وبھا ظھور آثاره وصفاته، وبھا

.٧٣٤)ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء ُمِحیٌط(ما ينفعه ويسّره وھي وجھه الذي إلى اهللا سبحانه، وإلیھما أشیر بقوله عز وجل 

َوَنْحُن (وبقوله سبحانه .٧٣٦)يِدَوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلْیِه ِمْن َحْبِل اْلَوِر(وبقوله .٧٣٥)َوُھَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكْنُتْم(وبقوله سبحانه 

فإن تلك الحقیقة التي تبقى بعد فناء .٧٣٨)ُكلُّ َشْيٍء َھاِلٌك ِإالَّ َوْجَھُه(وبقوله .٧٣٧)َأْقَرُب ِإَلْیِه ِمْنُكْم َوَلِكْن َال ُتْبِصُروَن

إلى اهللا سبحانه بعد أن  األشیاء فقوله علیه الّسالم اعرفوا اهللا باهللا معناه انظروا في األشیاء إلى وجوھھا التي

أثبتم أن لھا ربًا صانعًا فاطلبوا معرفته بأمارة فیھا من حیث تدبیره لھا وقیومیته علیھا وتسخیره لھا أو إحاطته بھا 

وقھره إياھا حتى تعرفوا اهللا بھذه الصفات القائمة به وال تنظروا إلى وجوھھا التي إلى نفسھا أعني من حیث أنھا 

ال يمكن أن توجد بذواتھا، بل مفتقرة إلى موجد يوجدھا فإنكم إذا نظرتم إلیھا من ھذه الجھة  أشیاء لھا ماھیات

.١، باب أنه ال يعرف إال به، ح ١أصول الكافي، المجلد  ٧٣٢
.٢٩٨، ص١مرآة العقول، المجلد ٧٣٣
.٥٤:آية:سورة فصلت ٧٣٤
.٤:سورة الحديد، آية ٧٣٥
.١٦:سورة ق، آية ٧٣٦
.٨٥:سورة الواقعة، آية ٧٣٧
.٨٨:لقصص، آيةسورة ا ٧٣٨
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تكونوا قد عرفتم اهللا باألشیاء، فلن تعرفوه إذن حق المعرفة، فإن معرفة مجرد كون الشيء مفتقرًا إلیه في وجود 

.األشیاء لیست بمعرفة في الحقیقة

فت أنھا فطرية بخالف النظر األول فإنكم تنظرون في األشیاء أوًال إلى اهللا على أن ذلك غیر محتاج إلیه لما عر

.٧٣٩عز وجل وآثاره من حیث ھي آثاره، ثم إلى األشیاء وافتقارھا في أنفسھا

االحتمال الذي قد خطر على بال الكاتب وھو يبتني على مقدمة مذكورة في علم األسماء والصفات، :الخامس

:ھي.لحق عز جالله اعتبارات، وأن لكل اعتبار إصطالحًا خاصًا بهوھي أن للذات المقدس ا

اعتبار الذات من حیث ھو، أي الذات المجھول بصورة مطلقة، من دون أن يكون له اسم أو رسم ومن دون :منھا

قال .الُمغِرب وقد يعّبر عنه حینًا لدى أرباب المعرفة بعنقاء.إمكان بلوغ آمال العرفاء، وذوي القلوب واألولیاء إلیه

:الشاعر

يسقط في الفخ فاسحب مصیدتك * * *أيھا الصیاد انتبه بأن العنقاء ال 

أْيَن كاَن َربَُّك َقْبَل أْن َيْخُلَق «:وحینًا آخر بالعماء أو العمى، ُرِوَي أنَُّه قیَل ِللنَِّبيِّ صّلى اهللا علیه وآله وسلم

ًا بغیب الغیوب والغیب المطلق وغیر ذلك، فإن كل ھذه التعبیرات والمصطلحات، وحینًا ثالث.»في َعماٍء:اْلَخْلَق؟ قاَل

وأن العنقاء والعماء والتعبیرات األخرى المذكورة لدي العرفاء الموافقة لنوع من .تكون قاصرة على أداء المعنى

.األدلة والبراھین، غیر مرتبطة بھذا المقام

والتعبیرات .لغیبي، وعدم الظھور المطلق، المسّمى بمقام األحديةاعتبار الذات حسب مقام التعین ا:ومنھا

ويتحّول في ھذا المقام اعتبار األسماء الذاتیة، حسب .المذكورة في االعتبار السابق تتالءم مع ھذا المقام

ديث الباطن المطلق، واألول المطلق، والعلّي والعظیم، كما يستفاد من ح:اصطالح العلماء، إلى األسماء مثل

.أن أول اسم اتخذه الحق لنفسه ھو الَعلّي والعظیم)الكافي(

اعتبار الذات حسب مقام الواحدية، ومقام جمع األسماء والصفات، الذي عبر عنه بمقام الواحدية ومقام :ومنھا

سم األعظم ويقال لھذا المقام باعتبار مقام أحدية الجمع، مقام اال.األحدية لجمع األسماء وجمع الجمع وغیر ذلك

إعتبار الذات حسب مرتبة التجّلي بالفیض المقدس، ومقام ظھور األسماء والصفات :ومنھا»اهللا«واالسم الجامع 

ويقال لھذا المقام الذي ھو مقام .في مرائي األعیان، كما أن مقام الواحدية يكون بسبب تجلي الفیض األقدس

ھیة ومقام اهللا أيضًا حسب االعتبارات المقررة في األسماء ظھور األسماء، مقام الظھور اإلطالقي ومقام األلو

).مصباح الھداية(وقد شرحناھا في كتاب .والصفات

وال بد من معرفة أن ھذه االعتبارات المذكورة على ألسنة أھل المعرفة وأصحاب القلوب، إخبار عن دور تجلیات 

مراتب ومقامات سلوك األولیاء، وحسب منازل  الحق سبحانه على قلوبھم الصافیة، وتكون تلك التجلیات حسب

سیر السائرين إلى اهللا ومراحله، مبتدئة من مقام ظھور األسماء والصفات، الذي ھو مقام اإللوھیة والمسمى بـ 

اُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت َواَألْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفیَھا ِمْصَباٌح اْلِمْصَب(والتي تكون آية »اهللا«

ا ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر ُنوٌر َعَلى َكَأنََّھا َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزْيُتوِنٍة َال َشْرِقیٍَّة َوَال َغْرِبیٍَّة َيَكاُد َزْيُتَھ

إشارة إلى ذلك، ومنتھیة .٧٤٠)ْضِرُب اللَُّه اَألْمَثاَل ِللنَّاِس َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌمُنوٍر َيْھِدي اللَُّه ِلُنوِرِه َمْن َيَشاُء َوَي

ويمكن أن يكون .بمقام الغیب األحدي، ومرتبة األسماء الذاتیة واالسم المستأثر، الذي يكون نھاية السیر والمقصد

.إشارة إلى ھذا المقام.٧٤١)ْو َأْدَنى(قوله تعالى 

إن اإلنسان عندما يلجأ إلى الفكر والبرھان في طلبه للحق وسیره إلى اهللا، يكون :د ھذه المقدمة نقولوبع

سیره عقلیًا عملیًا، وال يكون من نوع سیر أھل المعرفة وأرباب العرفان، ألنه سقط في الحجاب األكبر واألعظم، من 

ر الحجب الظلمانیة، ويبحث عن الحق المتعالي من دون فرق بین أن ينظر إلى األشیاء من ماھیاتھا، والتي تعتب

.قم –منشورات مكتبة المرعشي  ٧٥كتاب الوافي، ص  ٧٣٩
.٣٥:سورة النور، آية ٧٤٠
.٩:سورة النجم، آية ٧٤١



٢٧٠

خاللھا، أو ينظر إلى األشیاء من خالل وجوداتھا التي تكون حجبًا نورانیة وھي التي يشیر إلیھا المرحوم الفیض 

.الكاشاني في االحتمال الرابع المتقدم

فكما أن اإلنسان .ذات واألنانیةإن الشرط األول في السیر إلى اهللا، وھو الخروج من البیت المظلم للنفس وال

في السفر الخارجي العیني المحسوس، ال يكون مسافرًا مادام ھو في مكانه وبیته رغم تخّیله السفر وتحدثه عن 

كونه مسافرًا، بل ال بد من ترك المكان ومغادرة البیت حتى يقال أنه مسافر، وكما أن السفر الشرعي ال يتحقق إال 

تفاء آثاره، فكذلك ال يتحقق ھذا السفر العرفاني إلى اهللا، والھجرة الشھودية إال بعد التخلي بعد مغادرة البلد واخ

عن البیت المظلم للنفس واختفاء آثارھا ومعالمھا، ألنه ما دامت آثار التعینات مشھودة وأصوات الكثرات مسموعة، 

َوَمْن َيْخُرْج ِمْن َبْیِتِه ُمَھاِجًرا : (قال اهللا تعالىال يكون اإلنسان مسافرًا، بل أنه تخیل السفر ودواعى السیر والسلوك 

.٧٤٢)ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه اْلَمْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى اللَِّه

فبعد أن يغادر السالك إلى اهللا بخطوات ترويض النفس والتقوى الكاملة من بیت النفس، ولم يصطحب معه في 

روج الُعلقة الدنیوية، والتعّینات، ويتحقق له السفر إلى اهللا سبحانه، يتجلى له الحق المتعالي قبل كل ھذا الخ

ويكون ھذا التجلي أيضًا مرّتبًا ومنظمًا، حیث .شيء، على قلبه المقدس باأللوھیة ومقام ظھور األسماء والصفات

ة السیر وضعفه وحسب قوة قلب السالك ينطلق من األسماء المحاطة مرورًا باألسماء المحیطة حسب شّد

وضعفه على التفصیل الذي ال يستوعبه ھذا الكتاب المختصر، حتى ينتھي إلى رفض كل تعینات عالم الوجود 

سواء كانت تعینات تعود إلى نفسه أو تعینات راجعة إلى غیره والتي تعتبر ـ أي ھذه التعیینات الغیرية ـ في 

التعینات العائدة إلى نفسه أيضًا وبعدالرفض المطلق، يتم التجلي باأللوھیة، ومقام المنازل والمراحل التالیة من 

.في مرتبتھا األولى النازلة»ِإعِرُفوا اَهللا ِباِهللا«اهللا الذي ھو مقام أحدية جمع ظھور األسماء، وتظھر 

ناية األزلیة، لحصل ولدى وصول العارف إلى ھذا المقام والمنزلة، يفنى في ھذا التجلي، فإذا وسعته الع

للعارف الفاني في ھذا التجّلي، ِإستیناسًا، ولزالت عنه وحشة الطريق وَنَصب السفر، واستفاق، فلم يقتنع بھذا 

المقام، ويسیتمر بخطوات ملؤھا الشوق والعشق، وفي سفر العشق ھذا يكون الحق المتعالي مبدأ السفر 

ويستمر في »َتَقدَّْم«ه في أنوار التجّلي، فیسمع ھاتفًا يقول له والباعث على السفر ونھاية السفر، وتتّم خطوات

التقدم إلى أن تتجّلى في قلبه بصورة مرتبة ومنظمة، األسماء والصفات في مقتم الواحدّية، حتى يبلغ مقام 

.في مرتبة عالیة»ِإْعِرُفوا اَهللا ِباِهللا«األحدّية وَمقام اإلسم األعظم الذي ھو إسم اهللا، فیتحقق في ھذا المقام 

.ويوجد أيضًا بعد ھذا المقام، مقام آخر ال مجال لذكره فعًال

ومع ھذا الذي ذكرنا، أضفى مقاٍم عرفان الرسول على االرسالة وأولى األمر باألمر بالمعروف والعدل 

.مستوى ھذا الكتابوھو ال يتناسب مع .واإلحسان، ترتیبًا عرفانیًا بديعیًا يحتاج إلي شرح مقام الرسالة والوالية

.الذي ذكرته سلفًا)مصباح الھداية(وقد توّلى التفصیل في ذلك كتاب 

في بیان عدم حمل األحاديث المأثورة على المعاني الدارجة :دفع وھم

ال يظن بأن مقصودنا من شرح الحديث الشريف على ضوء مسلك أھل العرفان، ھو حصر معنى الحديث في 

الرجم بالغیب والتفسیر بالرأي، بل ھو من أجل دفع توھم حصر معاني األحاديث  ذلك، حتى يكون من قبیل

.المنقولة في باب معارف أصول الدين، في المعاني الرائجة العرفیة

وإن الملمِّ بأحاديث األئمة علیھم الّسالم يعرف بأن تفسیراألخبار المأثورة عنھم علیھم الّسالم في العقائد 

لى أساس الفھم العرفي الشائع ال يكون سديدًا وصحیحًا، بل إنھا تحتوي على أدق ومعارف أصول الدين ع

للشیخ )التوحید(وكتاب )أصول الكافي(ومن يرجع إلى كتاب .المعاني الفلسفیة، وقمة معارف أھل المعرفة

.الصدوق علیه الرحمة، يذعن لما قلناه

ئمة أھل المعرفة، العلماء باهللا لكالمھم الشريف في وال يتنافى ھذا التفسیر الدقیق العرفاني مع صیاغة أ

أسلوب جامع، تقطف كل طائفة حسب مسلكھا قدرًا من الثمار، وال يحّق ألحد أن يقصر الحديث في المعنى الذي 

.١٠٠:سورة النساء، آية ٧٤٢
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نستطیع أن نشرح الحديث الشريف المذكور شرحًا عرفیًا رائجًا يتطابق مع ظھور األلفاظ وفھم الناس :مثًال.ارتآه

كما أنه .ھو ِإعرفوا اهللا بآثار صنعه واتقان عمله اللذين يكونان من آثار األلوھیة»ِإْعِرُفوا اَهللا ِباِهللا«نقول أن معنى بأن 

يجب معرفة النبي بالرسالة وآثاره المتقنة لدعوته، ومعرفة أولي األمر بكیفیة أعمالھم من قبیل األمر بالمعروف 

وھذا ال يتنافي مع وجود .ر على أصحابھاحیث نتعرف من خالل اآلثا.والعدالة

ووجود معنى آخر أيضًا أدق من المعنى الثاني يكون بمنزلة بطن .معنى أدق للحديث، يكون بمثابة البطن له

.البطن

وعلى أي حال إن مقارنة كالم األولیاء علیھم الّسالم بكالم أمثالنا غیر صحیحة، كما أن قیاس أشخاصھم 

وال أستطیع أن أشرح ھذا الموضوع الغامض بصورة مفصلة .أشخاص من أمثالنا مجحف وباطل علیھم الّسالم على

.مع بیان فلسفته وسببه

إن :أن بعضًا يطعن في ھذه المعاني الرقیقة العرفاّنیة والفلسفیة ويعترض علیھا قائًال:ومن غرائب األمور

أن تتوافق مع الفھم العرفي، ويجب أن ال تصدر عنھم أحاديث أئمة الھدى علیھم الّسالم لتوجیه الناس، فالبد و

.المفاھیم الفلسفیة أو العرفانیة التي ال ينالھا الفھم العرفي لعامة الناس

إن ھذا افتراء مستنكر وتھمة بذيئة نجمت عن قلة التدبر في أخبار أھل البیت علیھم الّسالم ومعارف األنبیاء 

.وعدم التجوال فیھا

األنبیاء واألولیاء علیھم السالم لم يقصدوا تعلیم الناس، دقائق توحید، ومعارف األنبیاء فمن كان  فواعجبًا لو أن

بإمكانه أن ينھض بمثل ھذا التعلیم؟ 

ھل أن التوحید والمعارف األخرى العقائدية، ال تستبطن الدقائق العلمیة، وإن الناس جمیعًا في استیعابھم 

للمعارف على مستوًى واحد؟ 

ن معارف اإلمام أمیر المؤمنین علیه الّسالم، مع معارفنا في درجة واحدة؟ وأن معارفه صلوات اهللا وسالمه ھل أ

علیه، ھي المعارف الشائعة الموجودة لدى الناس أو إنھا تختلف عن معارفنا؟ 

محبذ؟ أو أنه وھل أن تعلیم تلك المعارف والعلوم المختزنة لدى أھل البیت علیھم الّسالم غیر ضروري بل غیر 

ال يكون واحدًا مما تقدم وأن األئمة علیھم السالم لم يھتموا لھذه المعارف؟ 

قد غفل عن بیان ...وھل من المعقول أن من ال يتوانى في بیان اآلداب المستحبة للنوم واألكل وبیت الخالء و

.المعارف اإللھیة التي ھي منتھى أمل األولیاء؟

الء المعترضین الرافضین لھذه المعاني الدقیقة قد تناولوا األخبار الفقھیة المأثورة واألغرب من ذلك أن بعض ھؤ

عن أھل البیت علیھم الّسالم ودققوا فیھا بدرجة يعجز عن فھمھا العقل فضًال عن العرف وينسبون المعنى 

.قھیة موكول إلى العرفالعمیق الذي استخلصوه إلى االرتكاز العرفي رغم أنه من المسّلم به أن فھم األخبار الف

وأمثالھا من )على الید ما أخذت حتى تؤدي(ومن ينكر ما ذكرته، فعلیه مراجعة المباحث التي وردت في قاعدة 

القواعد الفقھیة الكلیة وخاصة المرتبطة منھا بالمعامالت، حتى يفھم مستوى التعمق والتدقیق في كلمات األئمة 

.ينعلیھم السالم في األحكام وفروع الد

وعلى أي حال إن البحث قد خرج من أيدينا، والقلم قد تمّرد علینا، والكاتب ُيشھد اهللا عز وجل على أنه ال 

َوأْسَتِغُر اَهللا ِمَن الّزَلِل َواْلَفَشِل َواْلَكَسِل، َواْلَحْمُد .يقصد من ھذا الكالم إّال تعريف أخوانه في اهللا بالمعارف اإللھیة

.هللا أوًال َوآِخرًا

ان اهللا خلق آدم على صورته:الَحديث الثامن والثالثون

بالسَّند المّتصل إلى الشیخ الجلیل عماد اِإلسالم محّمِد بن يعقوَب الكلینيِّ ـ رضوان اهللا علیه ـ عن عدٍَّة من 

د بن مسلم أصحابنا، عن أحمَد بِن محّمد بن خالد، عن أبیه، عن عبداهللا بن بحر، عن أبي أّيوب الخّزاز، عن محمَّ

ِھَي صوَرٌة ُمْحَدَثٌة :َسَأْلُت أبا جعفر علیه الّسالم عّما َيْرُووَن َأنَّ اَهللا َخَلَق آَدَم علیه الّسالم َعَلى صوَرِتِه، َفقاَل:قال
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ِسِه َكَما َأَضاَف اْلَكْعَبَة ِإَلى َنْفِسِه اْصَطَفاَھا اُهللا َواْخَتاَرَھا َعَلى َساِئِر الصَُّوِر الُمْخَتِلَفِة َفَأَضاَفَھا ِإَلى َنْف]و[َمْخُلوَقٌة 

.٧٤٣)َنَفْخَت ِفیِه ِمْن ُروحي(و»َبْیتي«:َوالرُّوَح ِإَلى َنْفِسِه َفَقاَل

:الشرح

وأّن الفريقین .إّن صدر ھذا الحديث من األحاديث المشھورة في أيام األئمة علیھم السالم إلى يومنا ھذا

وقد أّيد اإلمام الباقر سالم اهللا علیه صدور ھذا الحديث وصّدقه وتولى .بھماالسنة والشیعة يستشھدون في كت

:بیان المقصد منه

علیه الّسالم بسنده إلى ثامن الحجج علیھم )عیون أخبار الرضا(وھناك حديث آخر رواه الصدوق في كتاب 

َيا اْبَن َرُسوِل اِهللا ِإنَّ النَّاَس َيْرُووَن َأنَّ َرُسوَل اِهللا :ُقْلُت ِلْلُرَضا َعَلْیِه السََّالَم:عن الحسین بن خالد َقاَل(السالم 

َقاَتَلُھُم اُهللا َلَقْد َحَذُفوا َأوََّل اْلَحِديِث ِإنَّ َرُسوَل :َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوآِلِه َوَسلََّم َقاَل ِإنَّ اَهللا َخَلَق آَدَم َعَلى ُصْوَرِتِه َفَقاَل

َوْجَه َمْن ُيْشِبُھَك َعَلْیِه َوآِلِه َوَسلََّم َمرَّ ِبَرُجَلْیِن َيَتَسابَّاِن َفَسِمَع َأَحُدُھَما َيُقوُل ِلَصاِحِبِه َقبََّح اُهللا َوْجَھَك َواِهللا َصلَّى اللَُّه 

.٧٤٤)َم َعَلى ُصوَرِتِهَيا َعْبد اِهللا َال َتُقْل ھَذا َألِخْیَك َفِإنَّ اَهللا َعزَّ َوَجلَّ َخَلَق آَد:َفَقاَل َعَلْیِه السَّالُم

واحتمل أيضًا رحمه )٨٤، ص ٢مرآة العقول ج ) (أو لم يتعرض لنفیه تقیة(وألجل ھذا قال المرحوم المجلسي 

.ولكن ھذا االحتمال بعید جدًا٧٤٥)أجاب ھكذا على تقدير تسلیم الخبر(اهللا أن اإلمام علیه الّسالم 

، قد أرجع إلى الحديث األول ويكون المقصود )رضا علیه الّسالمويحتمل أن يكون الحديث المروي عن األمام ال

َعَلى «ھو نوع اإلنسان، ويعود الضمیر في قوله »إنَّ اَهللا َخَلَق آَدَم َعَلى ُصوَرِتِه«في نھاية الخبر »آدم«من 

وى االستیعاب والفھم إلى الحق المتعالي، ولمَّا علم اإلمام الرضا علیه الّسالم بأن الراوي لیس في مست»ُصوَرِتِه

لمدلول الحديث الشريف اقتصر صلوات اهللا علیه على ذكر صدر الحديث، حتى يتخیل الراوي بأن المقصود من آدم، 

.تأمل.ھو أبو البشر، وأن ضمیر على صورته يرجع إلیه

.علیه الّسالمولعل الحديثین قد صدرا عن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم كما في حديث اإلمام الرضا 

ولكن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم قد حدَّث تارة من دون ذكر أول الحديث وھو ما رواه األمام الباقر علیه 

وحیث أن .وحّدث صّلى اهللا علیه وآله وسلم مرة أخرى مع تلك البداية وذلك المدخل.الّسالم بصورة مختصرة

الراوي ال يستوعب معنى الحديث، أشار علیه الّسالم إلى الحديث الشريف اإلمام الرضا علیه الّسالم قد عرف بأن 

وھذا )ُصوَرِتِة(بدًال عن )ُصوَرِة الرَّحمن(والشاھد علیه أن بعض الروايات تشتمل على جملة .المبدّو بذلك المدخل

علیه وآله وسلم قد الظاھر في أن رسول اهللا صّلى اهللا )عیون الرضا(ال ينسجم مع الحديث المروي في كتاب 

.أتى على ذكر ـ على صورته ـ مع الضمیر مرتین

وإذا فرضنا بأن الحديث الشريف المذكور لم يصدر عن رسول اهللا صّلى اهللا علیه وآله وسلم، ولكنَّ معناه موجوٌد 

.في األحاديث الشريفة األخرى كما نشرح ذلك إن شاء اهللا

:فلنرجع إلى شرح ألفاظ الحديث الشريف

أأدم على وزن أفعل، بّدلت الھمزة الثانیة )ًأصله) : (صحاحه(يقول الجوھري في »آَدَم«:قوله علیه الّسالم

)آَدَم(ويحتمل أن يكون وجه تسمیة أبي البشر ب ).وجمعھا أوادم.إلى األلف وتحّول األلف إلى الواو لدى تحريكھا

وفي بعض الروايات أن سبب التسمیة .اَألْسَمُر:َدُم ِمَن النَّاِسھو أنه علیه الّسالم كان أسمر اللون ففي اللغة اآل

.بآدم ھو أنه من أديم األرض أي من على وجه األرض

ونستطیع أن نقول بأن للصورة .إن الصورة في اللغة، بمعنى المثل والھیئة.»َعَلى ُصوَرِتِه«:قوله علیه الّسالم

معنى المشترك ھو شیئیة الشيء وفعلیته، غاية األمر أن لكل شيٍء معنى عامًا مشتركًا بین األمور، وذلك ال

وما قیل في الفلسفة في معنى .ومن ھذا المنطلق يقال للشيء بذي الصورة وللفعلیة بالصورة.فعلیة خاصة به

.٤أصول الكافي، المجلد األول، كتاب التوحید، باب الروح، ح ٧٤٣
.١١، ص ١، من كتاب التوحید ح ٣بحار األنوار، المجلد الرابع، الباب  ٧٤٤
.٨٤، ص ٢مرآة العقول ج  ٧٤٥
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الصورة الذي تعّمه وتشمله فعلیة الشيء وشیئیته، ال يتنافى مع المعنى اللغوي، وال يكون من قبیل تقارن 

.ضعین للفظ واحد على معنى واحد في نوعین من العلم كي يكون اللفظ مصطلحًا في كل واحد من المعنیینو

ويقال صورة لكل ھیئة «) :الشفا(قال الشیخ أبو علي ابن سینا رئیس فالسفة اإلسالم في إلھیات كتابه 

ويقال صورة لما تتقدم به المادة .وفعل يكون في قابل وحداني أو بالتركیب، حتى تكون الحركات واألعراض صورًا

ويقال صورة لما تكمل به المادة وان لم تكن متقدمة بھا .بالفعل فال تكون حینئٍذ الجواھر العقلیة واألعراض صورًا

ويقال صورة خاصة لما يحدث في المواد بالصناعة من األشكال .بالفعل، مثل الصورة وما يتحرك بھا إلیھا بالطبع

.٧٤٦»صورة لنوع الشيء ولجنسه ولفصله ولجمیع ذلك، وتكون كلیة الكلي صورة لألجزاء أيضًا ويقال.وغیرھا

ويستفاد بعد التأمل في كل موارد استعمال الصورة، أن المعنى في جمیع تلك الموارد، ھو الفعلیة التي 

لحق المتعالي صورة ويقال ل.ذكرناھا فیكون استعمال الصورة في ھذه الموارد على أساس االشتراك المعنوي

.الصور

بمعنى الخالص من الشوائب، والصافي من الكدر »الصفوة«تكون »اصطفاھا«:قوله علیه الّسالم

بمعنى »االصطفاء«ھو أخذ الخالص والصافي ھو يالزم الخالص، ولكن رأي الجوھري وغیره أن »االصطفاء«و

ھذا أيضًا من التفسیر بالالزم، ألن االختیار أيضًا بمعنى »اءاالصطف«بـ »االختیار«االختیار، كما فّسروا في اللغة 

.أخذ ما ھو خیر وحسن، فیكون الزمًا لواقع االصطفاء في الخارج، ولیس بمدلول مطابقي لإلختیار

وانما ُسمي البیت بالكعبة لما قاله بعض بأنه يضاھي .إن الكعبة اسم لبیت اهللا.»الكعبة«:قوله علیه الّسالم

والمكعب لدى الرياضیین ھو الجسم المحفوف بسطوح ستة تكون الزوايا فیھا .المكعب أو لكونه مربعًا الجسم

.قائمة

إن الروح لدى األطباء عبارة عن البخار اللطیف الناجم عن حرارة دم الحیوان في .»والروح«:قوله علیه الّسالم

حیث يتدفق الدم من الكبد باتجاه ھذا التجويف ومن  األول في الجانب األيمن:ويقال إن للقلب تجويفین.القلب

جراء حرارة القلب يتبخر الدم، ويتسّرب البخار إلى التجويف الثاني الكائن في الجانب األيسر من القلب، فیتلّطف 

من وراء حركات القلب، فیتكون الروح الحیواني منه، وتسري في الشرايین نتیجة ضخ القلب بالبسط والقبض، 

.فإذن مصدر الروح الحیواني ھو القلب، ومجراھا الشرايین.یان المذكور في محلهحسب الب

كما أنه .والذي يمشي في األوردة، ويسمى بالروح الطبیعیة.وقد تطلق الروح على الدم المتجمع في الكبد

عصاب، وتكون قد تستعمل الروح في مصطلح الحكماء، في الروح النفسیة التي تنبعث من الدماغ، وتجري في األ

َوَنَفْخُت : (مظھرًا ومرتبة نازلة من الروح المجرد، التي ھي السّر السبحاني، وروح اهللا المشار إلیھا بقوله تعالى

وبعد ھذا نستعرض ونبین بأن ھذه الروح تنفخ بالنفخة اإللھیة، وُتصطفى لدى الحق جل وعال ).ِفْیِه ِمْن ُروِحي

.وتصیر مختارًة لديه سبحانه

في بیان أن اإلنسان مظھر تاّم ِللَِّه وأنه االسم األعظم للحق جل وعال :فصل

يقول أرباب المعرفة وأصحاب القلوب، بأن لكل أسم من األسماء اإللھیة لدى الحضرة الواحدية، صورة، :اعلم

ب التي ال تابعة للتجلي بالفیض األقدس لدى الحضرة العلمیة، وذلك بواسطة الحب الذاتي وطلب مفاتیح الغی

وتحصل أوًال، من جراء ھذا التجلي بالفیض »العین الثابتة«يعلمھا إّال ھو، ويعّبر لدى أھل اهللا عن تلك الصورة بـ 

األقدس، التعّینات االسمائیة، واالسم األول الذي يبرز ويظھر مع مرآته، بتجلي األحدية، والفیض األقدس، لدى 

الذي يكون من الناحیة »اهللا«ظم الجامع اإللھي، والمقام المسمى بـ حضرة العلمیة الواحدية، ھو االسم األع

وفي التجلي الظھوري يكون .الغیبیة عین التجلي بالفیض األقدس

وإّن تعین االسم .كمال الجالء واالستجالء عین مقام جمع الواحدية باعتبار، وعین الكثرة األسمیة باعتبار آخر

الثابتة لإلنسان الكامل، وعین الحقیقة المحمدية للنبي صّلى اهللا علیه وآله الجامع وصورته، عبارة عن العین 

كما أن مظھر التجلي الحقیقي للفیض األقدس ھو الفیض المقدس، وأن مظھر التجلي لمقام الواحدية، .وسلم

.، منشورات مكتبة المرعشي، قم٢٨٢الشفاء، المجلد الثاني من اإللھیات، ص  ٧٤٦
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ة الموجودات ھو مقام االلوھیة، وأن مظھر التجلي لحقیقة اإلنسان الكامل الثابتة، ھي الروح األعظم، وأن كاف

االسمیة والعلمیة والعینیة ـ الخارجیة ـ تكون مظاھر كلیة وجزئیة لھذه الحقائق والرقائق على أساس ترتیب بديع 

).مصباح الھداية(ال يسعه ھذا الكتاب المختصر وإنما ذكرناه في كتاب 

األعظم، كما أشیر إلى ھذا ويستفاد مما ذكرناه بان اإلنسان الكامل مظھر االسم الجامع، ومرآة تجلي االسم 

وقد تّم ھذا التعلیم اإللھي على .٧٤٧)َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماَء ُكلََّھا: (قال اهللا تعالى.المعنى في الكتاب والسنة كثیرًا

يدي الجمال والجالل تجاه باطن آدم بواسطة التخمیر الغیبي الجمعي لدى الحضرة الواحدية، كما أنه تم التعلیم 

.جاه صورة آدم وظاھره، في عالم الشھادة بمظھره الطبیعي المادي، بواسطة ظھور يدي الجالل والجمالاإللھي ت

ُه َحَمَلَھا اِإلْنَساُن ِإنَِّإنَّا َعَرْضَنا اَألَماَنَة َعَلى السََّماَواِت َواَألْرِض َواْلِجَباِل َفَأَبْیَن َأْن َيْحِمْلَنَھا َوَأْشَفْقَن ِمْنَھا َو: (قال تعالى

.٧٤٨)َكاَن َظُلوًما َجُھوًال

وتكون األمانة لدى العرفاء الوالية المطلقة التي ال يلیق بھا غیر اإلنسان، وھذه الوالية المطلقة، ھي مقام 

وفي كتاب .٧٤٩)ُكلُّ َشْيٍء َھاِلٌك ِإالَّ َوْجَھُه(وقد أشیر إلیه في القرآن الكريم بقوله تعالى .الفیض المقدس

كنت عند أبي جعفر علیه الّسالم فأنشأ يقول ابتداءًا ِمْنُه ِمْن َغْیِر َأْن :أسود بن سعید قال(ه إلى بسند)الكافي(

ِهللا ْلِقِه َوَنْحُن ُوالُة َأْمِر اَأْسَأَلُه نْحُن ُحّجُة اِهللا، َوَنْحُن َباُب اِهللا، َوَنْحُن ِلَساُن اِهللا َوَنْحُن َوْجُه اِهللا َوَنْحُن َعْیُن اهللاِ ِفي َخ

َأْيَن َوْجُه اِهللا الَِّذي َيَتَوجَُّه ِإَلْیِه اَألْوِلَیاُء؟ َأْيَن السََّبُب الُمتَِّصُل َبْیَن َأْھِل اَألْرِض «وفي دعاء الندبة ٧٥٠)ِفي ِعَباِدِه

لھي، ھو الوارد وھذا المثل األعلى وذلك الوجه اإل.٧٥٢»َواْلَمَثُل اَألْعَلى«وفي زيارة الجامعة الكبیرة .٧٥١»َوالسََّماِء

ومعناه أن اإلنسان ھو المثل األعلى للحق سبحانه، وآيته »ِإنَّ اَهللا َخَلَق آَدَم َعَلى ُصَورِتِه«في الحديث الشريف 

ُھَو َيْسَمُع «الكبرى، ومظھره األتم، وأنه مرآة لتجلي األسماء والصفات وأنه وجه اهللا وعین اهللا ويد اهللا وجنب اهللا، 

اللَُّه ُنوُر (ووجه اهللا ھذا ھو النور المذكور في قوله تعالى .»ْبِطُش ِباِهللا، واُهللا ُيْبِصُر َوَيْسَمُع َوَيْبِطُش ِبِهَوُيْبِصُر َوَي

قال (بسنده إلى أبي خالد الكابلي )الكافي(وقال األمام الباقرعلیه الّسالم كما في كتاب .٧٥٣)السََّماَواِت َواَألْرِض

َفَقاَل َيا َأَبا َخاِلد النُّوُر واِهللا )َفآمنُِوا ِباِهللا َوَرُسوِلِه َوالنُّوَر الَِّذي َأْنَزْلَنا(الم عن قول اهللا عز وجل سألت أبا جعفرعلیه الّس

ْنَزَل، َوُھْم َواِهللا ُنوُر اِهللا ِفي ي َأُنوُر األِئَمِة ِمْن آِل ُمَحّمٍد َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلََّم ِإَلى َيْوِم اِلَقَیاِمة َوُھْم َواِهللا ُنوُر اِهللا الَِّذ

وفي كتاب الكافي الشريف بسنده إلى اإلمام الباقر روحي لتراب مقدمه الفداء في تفسیره ٧٥٤)السََّمَواِت َواَألْرِض

ِنیَن، َكاَن َأِمیُر الُمْؤِمِنَین ِھَي ِفي أمیِر الُمْؤِم«:قائًال)َعِن النََّبأ اْلَعِظیِم*َعمَّ َيَتَساَئُلوَن (علیه الّسالم لآلية الشريفة 

.٧٥٥»َما ِللَِّه َتَعاَلى آَيٌة ِھَي َأْكَبُر ِمنِّي، َوَال ِللَِّه ِمْن َنَبٍأ َأْعَظُم ِمنِّي:صلوات اهللا علیه َيقوُل

وملخص الحديث أن اإلنسان الكامل الذي يكون آدم أبو البشر فردًا منه، أكبر آية ومظھر ألسماء وصفات الحق 

والبد من تنزيه اهللا سبحانه وتقديسه عن الِمْثل بمعنى الشبه وال يلزم .حانه، وأنه َمَثل الحق المتعالي وآيتهسب

.٧٥٦)َوَلُه اْلَمَثُل اَألْعَلى(تنزيه ذاته المقدس عن الَمَثل الذي ھو بمعنى اآلية والعالمة 

ولكن .جّل كل حسب حجمه ومنزلته الوجوديةإن كافة ذّرات الكون، آيات ومرآة تجلي ذاك الجمال الجمیل عّز و

عدا الكون الجامع، والبرزخیة الكبرى المقدسة جّلت َعَظَمُته »اهللا«ال يكون شيء آية لالسم األعظم الجامع أي 

.ِبَعَظَمِة باريه

.٣١:آية:سورة البقرة ٧٤٧
.٧٢:سورة األحزاب، آية ٧٤٨
.٨٨:سورة القصص، آية ٧٤٩
.٧أصول الكافي، المجلد األول، كتاب التوحید، باب النوادر، ح ٧٥٠
.ان، دعاء الندبةمفاتیح الجن ٧٥١
.مفاتیح الجنان، زيارة الجامعة الكبیرة ٧٥٢
.٣٥:سورة النور، آية ٧٥٣
.١اصول الكافي، المجلد األول، كتاب الحجة، باب أن االئمة نور اهللا، ح ٧٥٤
.٣اصول الكافي، المجلد األول، كتاب الحجة، باب ان اآليات التي ذكرھا اهللا في كتابه، ح ٧٥٥
.٢٧:سورة الروم، آية ٧٥٦
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َقاَل الشَّْیُخ .َوَجَعَلُه ِمْرآة أْسَماِئِه َوِصَفاِتِه َفاُهللا َتَعاَلى َخَلَق اِإلْنَساَن اْلَكاِمَل َواآلَدَم اَألوََّل َعَلى ُصوَرِتِه اْلَجاِمَعَة

َحاَطِة َواْلَجْمِع ِبھَذا َفَظَھَر َجمیُع َما ِفي الصُّوَرِة اِإللِھیَِّة ِمَن اَألْسَماِء ِفي ھِذِه النَّشْأِة اِإلْنَساِنیَِّة َفَحاَزْت ُرْتَبَة اِإل:اْلَكِبیُر

.جَُّة ِللَِّه َعَلى اْلَمالِئَكِةاْلُوُجوِد َوِبِه َقاَمِت اْلُح

وتبین من بحثنا ھذا السالف الذكر، السبب في اصطفاء واختیار الحق المتعالي للصورة الجامعة اإلنسانیة من 

كما تبّین السّر في تفصیل الحق سبحانه آلدم علیه الّسالم على المالئكة، .كل الصور المختلفة للكائنات بأسرھا

وحیث أن .٧٥٧)َوَنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحي(المخلوقات وفلسفة نسبة روحه إلیه في اآلية الكريمة وتكريمه دون كافة 

ھذا الكتاب قد التزم على نفسه االختصار، غضضنا الطرف عن بیان حقیقة النفخة اإللھیة، وكیفیتھا في آدم، 

.والحمد هللا أوًَّال وآِخرًا.وسبب اختصاصھا به دون الموجودات األخرى

الخیر والشر:الحديث الَتاِسع َوالَثالثون

بالسند المّتصل إلى ركن اِإلسالم محمَّد بن يعقوَب الكلیني ـ رضوان اهللا علیه ـ عن عدَّة من أصحابنا، عن 

َسِمْعُت أبا عبد اهللا علیه :أحمد بن محّمد بن خالد، عن ابن محبوب وعليِّ بن الَحَكم، عن معاِوَية بِن وھب قال

أنِّي َأَنا اللَُّه ال ِإلَه ِإالَّ َأَنا، :إنَّ ِمّما َأْوَحى اللَُّه ِإَلى موسى علیه الّسالم َوَأْنَزَل َعَلْیِه ِفي التَّْوَراِة«:م يقوُلالّسال

َيَدْيِه، َوَأَنا اللَُّه ال إلَه إّال َأَنا، َخَلْقُت اْلَخْلَق َوَخَلْقُت اْلَخْیَر َوأْجَرْيُتُه َعَلى َيَدْي َمْن ْأِحبُّ، َفطوبى ِلَمْن َأْجَرْيُتُه َعَلى 

.٧٥٨»َخَلْقَت الَخْلَق َوَخَلْقَت الشَّرَّ َوأْجَرْيُتُه َعَلى َيَدْي َمْن ُأريُدُه، َفَوْيٌل ِلَمْن َأْجَرْيُتُه َعَلى َيَدْيِه

:الشرح

َلَه«يكون :إلَه:قوله ويكون إله بكسر الھمزة على وزن ِفعال .ادةـ بفتح الھمزة والالم ـ ِإلَھًة على وزن َعَبد عب»َأ

حیث أدخلت األلف »اهللا«أساس اشتقاق »إله«وأن .بمعنى المفعول أي المعبود مثل اإلمام بمعنى من يؤتم به

ولكل من القولین .وقال البعض أن األلف والالم أدخلتا عوضًا عن الھمزة التي حذفت.والالم وحذفت الھمزة تخفیفًا

غالبًا في لسان أھل اهللا ـ العرفاء ـ على مقام التجلي »اإللھیة واأللوھیة«فتطلق .ال حاجة لذكرهدلیل لغوي 

اسم الجاللة، غالبًا على مقام الذات المستجمع :»اهللا«وتطلق عندھم .بالفعل، وعلى مقام الفیض القدس

مقام الذات واهللا على مقام  وقد يستعملون على العكس من ذلك ـ فتطلق األلوھیة واإللھیة على.للصفات

.التجلي بالفعل ومقام الفیض المقدس ـ

)أنا المعبود وال معبود غیري(في ھذا الحديث الشريف بمعناه اللغوي العرفي أي »اإلله«ويحتمل أن يكون 

ورأوا  وعلیه يكون قصر العبودية في اهللا سبحانه إما على أساس أن غیره ال يستحق العبادة حتى وان أخطأ الناس

وأما على مذھب أھل القلوب وأرباب المعرفة من أن العبادة في أي صورة ومظھر كانت، تكون للكامل .غیره معبودًا

يطلب الجمیل المطلق، وأن كان اإلنسان العابد )فطرة اهللا اّلتي َفَطَر النَّاَس َعَلْیَھا(المطلق، وأن اإلنسان حسب 

.قد ارتبط بالمتعین والمحدود ـ من غیر اإلله سبحانه ـمحجوبًا عن ھذه الفطرة، وزاعمًا أنه 

ولعّل المقصود من اإلله حسب ما ورد في ذيل الحديث الشريف من نسبة الخیر والشر إلیه سبحانه، ھو مقام 

ُجوِد إالَّ ال ُمْؤثَِّر ِفي اْلُو(األلوھیة الذي يكون إشارة إلى مقام توحید األفعال، والذي عبر عنه الحكماء العظام بقولھم 

.كما سنشیر إلیه بعد قلیل ان شاء اهللا تعالى)اللَُّه

والخیر والشر : (قال محقق المحدثین المجلسي رحمه اهللا في ذيل ھذا الحديث الشريف»الخیر«:قوله

 يطلقان على الطاعة والمعصیة وعلى أسبابھما ودواعیھما وعلى المخلوقات النافعة كالحبوب والثمار والحیوانات

وذھب األشاعرة إلى ان جمیع ذلك من فعله .المأكولة والضارة كالسموم والحیات والعقارب وعلى النعم والباليا

والمعتزلة واإلمامیة خالفوھم في أفعال العباد وأّولوا ما ورد في أنه تعالى خلق الخیر والشر بالمعنیین .تعالى

 ُمَؤثََّر ِفي الُوُجوِد إالَّ اللَُّه، وإرادة العبد ُمِعدَّة إليجاده تعالى األخیرين ـ ثم قال ـ وأما الحكماء فأكثرھم يقولون ال

.انتھى كالمه رفع مقامه٧٥٩)الفعل على يده فھي موافقة لمذاھبھم ومذاھب األشاعرة ويمكن حمله على التقیة

.٢٩:سورة الحجرات، آية ٧٥٧
.١أصول الكافي، المجلد األول، كتاب التوحید، باب الخیر والشر، ح ٧٥٨
.١٧٢، ص ٢مرآة العقول، المجلد  ٧٥٩
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في تحقیق الخیر والشر 

نقص في الذات أو الصفات وفي الوجود إن الخیر والشر في موارد استعمالیھما يكونان بمعنى الكمال وال

وكماالته، وأن جمیع ما ھو خیر بحسب ذاته، فھو عائد إلى حقیقة الوجود وإذا أطلق على غیره، فھو من أجل 

كما أن الشرَّ بالذات، ھو عدم الوجود أو عدم كمال الوجود، وإطالقه على غیر ذلك مثل الموجودات المؤذية .الوجود

ولو تصّورنا ھذا الموضوع مع مبادئه .فإنما ھو إطالق بالعرض والمجاز ال بالذات والحقیقة والحیوانات الضاّرة،

.ومنطلقاته، للزم أن يكون تصديقه ضروريًا، رغم وجود البرھان السديد أيضًا على ذلك

لمعتزلة من أن األمامیة وا»خلق أفعال العباد«وما قاله المحقق المجلسي رضوان اهللا تعالى علیه في موضوع 

ففیه بعض .قد خالفوا األشاعرة، وأنھم قاموا بتأويل اآليات واألحاديث التي تنسب الخیر والشر إلى الحق سبحانه

إذ أن مخالفة اإلمامیه والمعتزلة، لألشاعرة القائلین بالجبر، الذاھبین إلى مسلك مخالف للعقل :المالحظات

لكن ال وجه لتأويل اآليات واألخبار، على مذھب المعتزلة القائلین والبرھان والوجدان، ھذه المخالفة تكون صحیحة و

.بالتفويض الذي يكون أسوأ وأشنع من مذھب األشاعرة

وكذلك ال يحتاج الشیعة رضوان اهللا تعالى علیھم، الذين استناروا بنور ھداية أھل البیت العظام، واختاروا بسبب 

افق لآليات الكريمة، والبراھین المتقنة والمطابقة مع مذھب بركة أھل بیت الوحي والعصمة مسلك الحق المو

العرفاء الشامخین ومسلك أصحاب القلوب، ھؤالء ال يحتاجون إلى تأويل ھذه األخبار واآليات الكثیرة، وخاّصة التأويل 

ھم السالم، بل إن اإلمامیة وأئمتھم علی.الذي عرضه المحدث المذكور رحمه اهللا والذي يعتبر مرفوضًا وغیر ممكن

.ال يعزلون إرادة الحق سبحانه عن أي فعل من أفعال العباد، وال يرون تفويض أي أمر من األشیاء إلى العباد

أكثر الحكماء يقولون بأنه ال مؤثر في الوجود إال اهللا، وھذا يتطابق مع مذھبھم : (وأما ما ذكره في نھاية كالمه

).ومذھب األشاعرة

صحیحة لدى أكثر الحكماء، بل لدى جمیع الحكماء وأھل المعرفة »َؤثَِّر ِفي الُوُجوِد ِإالَّ اللَُّهَال ُم«فإن ھذه الكلمة 

بل يقولون إن من لم يذعن لھذه القضیة من الفالسفة، لم ينفذ نور الحكمة في قلبه، ولم يشعر عمق قلبه 

اد الحق سبحانه، الفعل في العبد، كما ھو واضح بالمعرفة ولكن لیس معناھا أن إرادة العبد من األمور الُمِعدَّة إليج

.لدى أھل العلم والفلسفة

غیر صحیح فإن من الغرابة بمكان عطف مذھب األشاعرة على مذھب )ويوافق مع مذھب األشاعرة(وقوله 

 الحكماء، لوجود البعد الشاسع بین مذھب الحكماء ومذھب األشاعرة، وال تجد حكیمًا محققًا لم يطعن في مذھب

.األشاعرة ولم يخالفه

:فتتوجه نحوه المالحظات التالیة)يمكن حمل ھذه األخبار على التقیة(وأما ما ذكره 

.ال مجال لمثل ھذا التوجیه، ألن ظواھر األخبار تتوافق مع مذھب الحق والبرھان القويم:أوًال

معنى لتوجیه اآليات واألخبار الموافقة لھا  إن ھذه األخبار تتطابق مع آيات كثیرة من القرآن الكريم، وال:ثانیًا

.على التقیة

ال توجد أخبار تتعارض مع ھذه األخبار، حتى نحملھا على التقیة التي تكون من المرجحات في باب :ثالثًا

.التعارض، إذ يمكن الجمع بینھا وبین ما يدل على أن اإلنسان فاعل للخیر والشر

سب زعمه مع مذھب األشاعرة الذي لم يعتنقه الغالب من الناس فال مسّوغ إن ھذه األخبار تنسجم ح:رابعًا

.لحمل األخبار على التقیة

أن المرجحات لدى تعارض الخبرين ال تجري على الموضوع الذي نحن فیه من المسائل العقائدية كما :خامسًا

.ھو واضح

ن الطّیب، فبمناسبة الضمة السابقة إن طوبى على وزن ُفعلى وأنه مشتق م(قال الجوھري .طوبى:قوله

طوبى لھم أي طیب العیش، وقیل طوبى الخیر وأقصى : (وفي مجمع البحرين).على الطاء انقلبت الیاء إلى الواو

ويقال طوبى لك وطوباك على نحو .وقیل طوبى شجرة في الجنة.وقیل طوبى اسم للجنة بلغة أھل الھند.األمنیة
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ُطوبى َشَجرًة ِفي الَجنَِّة أْصُلھا : (وفي الخبر عن النبي صّلى اهللا علیه وآله وسلم .االضافة إلى ضمیر المخاطب

).ِفي داِري َوَفْرُعھا ِفي داِر َعلٍي َفِقیَل َلُه ِفي ذِلَك َفقاَل ِلي داِري َوداِر َعليٍّ ِفي اْلَجنَِّة ِبَمَكاٍن َواِحٍد

وقال الیزدي ھما بمعنى واحد تقول ويح )ويل كلمة عذاب إن ويح كلمة رحمة كما أن(قال الجوھري .ويل:قوله

ويقال ويل واد في جھنم لو .لزيد وويل لزيد ترفعھما على االبتداء وتنصبھما بإضمار فعل مثل ألزمه اهللا الويل

.وقیل انه اسم بئر في جھنم.أرسلت فیه الجبال لذابت من حّره

به اإليجاد والخلق وبیان كیفیة ذلك في بیان أن كًال من الخیر والشر يتعلق :فصل

وفیه إشارة إلى كیفیة وقوع الشّر في القضاء اإللھي إعلم انه قد ثبت بكل وضوح في الفلسفة المتعالیة، أن 

وُبرھن على ذلك بنوع من .نظام الكون في أسمى مرتبة من الكمال والخیر، وأقصى درجة من الحسن والجمال

والوقوف على تفاصیل ذلك بصورة .ي تارة، وعلى نحو تبسیطي وتفصیلي أخرىالبرھان اللمي على نحو إجمال

ولكن ما يستدعیه الكتاب .دقیقة، مختص بالخالق تقدست أسماؤه أو بمن يوحي له اهللا سبحانه ويخبره عن ذلك

خارجًا عن نطاق من أن ما ھو من سنخ الكمال والجمال والخیر، ال يكون :في ھذا الموضوع ھو ما أومأنا إلیه سابقًا

ومن الواضح أن ما يقابل حقیقة الوجود، ھو العدم أو الماھیة، وكل منھما .حقیقة الوجود ألنه المتحقق، دون غیره

حسب ذاته وفي نفسه ال شيء، وبطالن محض، أو اعتبار محض، وال يكون لھما ثبوت إّال إذا تنورا بنور الوجود، 

في ذاتھما وال في صفاتھما وآثارھما، وعندما يلقي الوجود بظّله على  وظھرا بظھوره، ومن دون الوجود ال ثبوت

فإذن تكون كافة .رؤوسھما، ويمسح بید رحمته الواسعة على وجھھما، يصبح لكل منھما ظھورًا وخصائص وآثارًا

ك في وأما الكائنات األخرى فھال.الكماالت نتیجة جمال الجمیل المطلق، وتجلي النور المقدس للكامل المطلق

.فجمیع الكماالت تصدر من الوجود وتعود إلى الوجود.نفسه، وفقر محض وبطالن مطلق

وتقرر أيضًا في محّله أن الصادر من الذات المقدس ھو أصل حاّق الوجود، وصرفه من دون أن يكون محدودًا 

ديد المفروض على الفیض، بحدود عدمیة أو ماھوية، ألن العدم أو الماھیة ال يكونان صادرين من شيء، وأن التح

ومن تدبر في شرح أھل المعرفة حول كیفیة اإلفاضة والفیض، ألذعن بأنه ال .يكون ناشئًا من المفیض المحدود

فكما أن ذاته القدسّیة منّزھة من كل نقص .يمكن بتاتًا تصور التقیید والتحديد في الفیض النازل من الباري عز وجل

زيه فیضه المقدس وتقديسه من كافة الحدود واإلمكانیه، واألمور المنبثقة من وإمكان وتقیید، فكذلك يجب تن

إذن فیضه الذي ھو ظل .الماھیات والتحديدات الراجعة إلى الحدود والنقائص

 يتعلق للجمیل المطلق، يكون جمیًال مطلقًا، وجماًال تامًا، وكماًال تامًا، َفُھَو َجِمیٌل ِفي َذاِتِه َوصفاِتِه وأفعاِلِه، فال

.الجعل واإليجاد إال بالوجود

وقد برھن أيضًا في محّله، أن جمیع الشرور واإلحترام ـ الموت المبكر ـ والھالك واألمراض والحوادث الغربیة 

والمھلكة والحیوانات المؤذية وغیر ذلك من المصائب واآلالم الموجودة في ھذا العالم المادي الطبیعي، وفي ھذه 

المظلمة، ينشأ من التضاّد واالصطدام الحاصل بین الموجودات، ھذا التضاد، الذي لم يكن نتیجة الھاوية الضیقة 

الجھة الوجودية للموجودات بل يحصل من جّراء النقص في ھذه النشأة وضیق المحّل والمقّر للموجودات، ويعود 

.ون الجعلذلك إلى الحدود والنقائص الخارجة عن إطار نور الجعل بل تكون في الحقیقة د

إن الوجود ھو الحقیقة وھو كل شيء وھو البريء والمقّدس من كل الشرور والعیوب والنواقص وأن النقائص 

والشرور واألشیاء الضارة والمؤذية التي تعود إلى جھة النقص والضرر، وإن كانت غیر مجعولة بالذات، ولكنھا 

ق أصل العالم المادي ولم يتعلق الجعل للجھة الوجودية ألنه لو لم يتحق.مجعولة بالعرض حسب األدلة والبراھین

من عالم الطبیعة لما كان ھناك نقص وشّر كما أنه لم يكن نفع وخیر وكمال، ألن ھذه النقائص واألعدام لم تكن 

 من األعدام المطلقة، بل ھي من نوع األعدام المضافة التي تتحقق بالعرض تبعًا لملكاتھا، والقضیة التي تتألف من

.األعدام المضافة تعتبر من القضايا المعدولة أو القضايا الموجبة السالبة المحمول ولیست من السالبة المحصلة

وملّخص الكالم أّن ما ھو مخلوق ومجعول بالذات هللا سبحانه ھو الخیر والكمال، وإنَّ تخلُّل الشرور والمضاّر 

َما َأَصاَبَك ِمْن (قد أشارت اآلية الكريمة التالیة القرآن الكريم و.وغیرھا في القضاء اإللھي، يكون بالتبع واالنجرار
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ُقْل (إلى المقام األول ـ الوجود مصدر الخیر والكمال وأنه .٧٦٠)َحَسَنٍة َفِمْن اللَِّه َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسیَِّئٍة َفِمْن َنْفِسَك

ات والشرور والنقائص مجعولة بالعرض ـ ووردت في اآليات إلى المقام الثاني ـ مجعول بالذ.٧٦١)ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه

الشريفة وأحاديث أھل 

بیت العصمة علیھم الّسالم إشارات كثیرة إلى ھذين االعتبارين، ومن تلك األخبار ھذا الحديث الشريف الذي 

).َخَلْقُت الَخْلَق َوَخَلْقُت الشََّر(يحتوي على ھذه الجملة 

ء الحق سبحانه الخیر والشر على أيادي عباده في بیان كیفیة إجرا:فصل

يتبین ألصحاب العلم والتحقیق بعد التأمل في األبحاث السابقة، كیفیة إجراء الحق سبحانه، الخیر والشرعلى 

والتحقیق في ذلك على مستوى يّتضح الموضوع وتندفع .أيدي مخلوقه، من دون أن يستلزم الجبر وآثاره الباطلة

عي ذكر مقدمات كثیرة، وعرض المذاھب الفلسفیة بصورة مسھبة، في حین أن ھذا الكتاب ال المالحظات، يستد

:يسع ذلك، فاعتذر عن الخوض فیه بصورة مفصلة، ولكنني سأشیر بصورة مجملة تنسجم مع بحثنا ھذا فنقول

ن ينھض الموجد اعلم أنه ال يمكن أن يكون موجودًا من الكائنات مستقًال في عمل من األعمال، إّال بعد أ

مثًال إذا كان لوجود معلول وتحققه مائة شرط مثًال، .والفاعل، بسّد كافة أبواب العدم التي قد تنفتح على المعلول

وقامت العلة بتوفیر تسع وتسعین شرطًا أي بإغالق تسع وتسعین بابًا من العدم المنفتحة على المعلول 

ل ـ ولم يبق اال باب واحد، لما أمكن أن تكون العلة مستقلة المفروض ـ إذ في عدم تحقق كل شرط عدم للمعلو

في إيجاد المعلول، فاالستقالل في العلّیة يتوّقف على قیام العّلة بسّد أبواب العدم الممكن فتحھا على المعلول 

.سّدًا نھائیًا، حتى يصل المعلول إلى حد الوجوب لكي يصیر موجودًاـ الشيء ما لم يجب لم يوجد ـ

المعلوم بالضرورة والبرھان، أن القوى الفّعالة الظاھرية والباطنیة من جمیع الممكنات في ھذا العالم من ومن 

أھل عالم الجبروت العظمى والملكوت العلیا حتى ُسّكان عالم الُملك والمادة، قاصرون وعاجزون عن القیام بمثل 

ل، ھو عدم المعلول عند عدم علته الفاعلة والمؤثرة، ھذا العمل، ألن العدم األول الذي يمكن أن ينفتح على المعلو

وال تجد في سلسلة الممكنات، موجودًا يستطیع أن يغلق ھذا الباب بنفسه، ألن ذلك يوجب انقالب ما ھو ممكن 

بالذات إلى ما ھو واجب 

ح بأن فاتض.بالذات، وخروج الممكن عن حدود بقعة اإلمكان، وھو محال بالبداھة والضرورة، لدى العقل

.االستقالل في اإليجاد يتطلب االستقالل في الوجود، وھذا الشيء ال يتحقق في عالم الممكنات

ويتبین بأنه ال يمكن التفويض في اإليجاد، في أي شأن من الشؤون الوجودية، وألي موجود، من الكائنات، وأّن 

لكلمات الجارية على ألسنة المتكلمین، ولكن عدم اإلمكان ھذا، ال يختص بالمكلفین وأفعالھم، كما ُيفھم ذلك من ا

.مالحظة أقوالھم في األبواب المختلفة، تفید أن عدم اإلمكان ھذا يعّم المكّلف وأفعاله وغیرھما

وحیث أن أصحاب علم الكالم قد اھتموا بأفعال المكلفین وجعلوھا محور بحثھم، نجد بأن دراساتھم تدور حول 

.أفعال المكلفین

ننا ال نقترب من أقوال المتكلمین وأبحاثھم، وإنما نبحث عن قول الحق في الموضوع، وقد ثبت والخالصة أ

.واتضح عدم امكان التفويض في أي أمر من األمور وألي موجود من الكائنات

في إبطال الجبر 

ق الكائنات أنه ال دور ألي واسطة وجودية في خل: (ويعلم بطالن مذھب الجبر أيضًا، بعد أن نشیر إلیه وھو

إن النار ال تؤثر أبدًا في الحرارة وال توجدھا، وإنما جرت سنة اهللا على :مثًال.والموجودات، وإنما يتوھم اإلنسان ذلك

ولو كانت سّنة اهللا جارية على تحّقق البرودة .تحقق الحرارة إثر تحقق النار، من دون أن يكون للنار دور في ذلك

والخالصة أن الحق سبحانه من دون أي واسطة، يباشر .األمور عما ھو علیه اآلن عقیب تحقق النار، لما اختلفت

ويزعمون أنھم ارتأوا ھذا المذھب كي ينّزھوا الحق المتعالي ).جمیع أفعال المكلفین، ويخلق آثار الكائنات

.٧٨ـ  ٧٩:سورة النساء، آيات ٧٦٠
.٧٨ـ  ٧٩:سورة النساء، آيات ٧٦١
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ذا الضرب من التنزيه والتقديس، ولكن يستلزم ھ.٧٦٢)ُغلَّْت أّيديِھْم َوُلِعُنوا(ويقّدسوه، حتى ال تكون يد اهللا مغلولة 

ويستلزم التفويض المذكور التعطیل، .النقص والتشبیه، كما ثبت ذلك باألدلة والبراھین، ولدى مذھب أھل العرفان

بأن الحق سبحانه كمال مطلق، ووجود صرف، وال يتصور الحّد :كما أشیر إلیه في الفصل المتقدم حیث قلنا

تعلق إيجاده عز وجل وجعله، الموجود المطلق، والفیض المقدس اإلطالقي، وال والنقص في ذاته وصفاته، وأن م

يمكن صدور الموجود المحدود الناقص من الذات المقدس، ونشوئه من النقص في اإليجاد، بل ھو نتیجة النقص 

ت ذلك في وقد ثب.في المعلول والمستفاض، وھذا ال يتنافى مع الفاعل باإلرادة كما يزعم المتكلمون منافاته

محله، فما يمكن أن يكون مرتبطًا من الموجود والمعلول، بالذات المقدس الحق المتعالي مباشرة ھو الموجود 

المطلق وصريح الوجود وھو إما الفیض المقدس بناًء على مسلك العرفاء، أو العقل المجرد أو النور الشريف األول 

.ات األخرى فتوجد مع الوسائط ال بالمباشرةبناءًا على مذھب الحكماء والفالسفة، وأما الوجود

وبعبارة أخرى الشك في أن الموجودات تختلف فیما بینھا من جھة تقبل الوجود، فبعض الموجودات، تقبل 

الوجود ابتداءًا واستقالًال مثل الجواھر، وبعض الموجودات ال تقبل الوجود اال بعد موجودية شيء آخر، وتبعًا لموجود 

ومثل .راض واألشیاء التي يكون وجودھا ضعیفًا، مثل تكلم زيد، حیث ال يتحقق وال يوجد إّال تبعًا لزيدآخر، مثل األع

ويكون ھذا .األعراض واألوصاف التي تأبى الوجود من دون وجود الجواھر والموصوف، وترفض التحقق لوحدھا

ار نقص الفاعل وموجدية الحق تعالى الرفض نتیجة النقص الذاتي، والنقص الوجودي لھذا الموجود، ولیس من آث

فتبین أن الجبر ونفي الوسائط الوجودية غیر ممكن في سلسلة الكائنات الموجودة بل ھناك وسائط في .شأنه

.اإليجاد

ومن البراھین القوية السديدة في موضوع بطالن الجبر ھو أن الماھیات في نفسھا عديمة التأثیر والتأثر، وغیر 

ي حین أن حقیقة الوجود بذاته منشأ للتأثیر وأن سلب التأثیر عنه بصورة مطلقة يستلزم مجعولة بالذات، ف

فإيجاد مراتب من الوجود غیر .االنقالب الذاتي أي سلب ما ھو من ذاته التأثیر عن ذاته كي يتحول إلى عدم التأثیر

ن مؤثرة وموجدة حسب الوسائط مؤثرة ومسلوبة التأثیر كلیًا، غیر ممكن، وموجب لنفي الشيء عن ذاته بل تكو

.والمراتب

فتبین بصورة مجملة أن مذھب التفويض والجبر نتیجة البراھین القاطعة، والمقايیس العقلیة يكونا باطلین 

.وممتنعین، وأن مذھب األمر بین األمرين لدى أھل المعرفة والفلسفة العلیة ھو الثابت والصحیح

د اختلفوا في معنى األمر بین األمرين اختالفًا عظیمًا، والقول السديد غیر أن العلماء رضوان اهللا علیھم ق

ولكن .المتقن، الذي يكون أبعد من المناقشات وأقرب إلى التوحید، ھو رأي العرفاء الشامخین وأصحاب القلوب

ساس حیث ال يمكن فھمه على أ)السھل الممتنع(مسلك العرفاء في كل موضوع من المعارف اإللھیة من قبیل 

البحث والبرھان، وال استیعابه من دون التقوى الكاملة والسداد اإللھي، ولھذا نتركه ألھله الذين ھم أولیاء الحق 

:سبحانه، ونسلك منھج األصحاب في البحث وھو

أننا نرفض كًال من التفويض الذي ھو عبارة عن استقالل الموجودات في التأثیر، والجبر الذي ھو عدم تأثیر 

:دات نھائیًا ونؤمن بالمنزلة بین المنزلتین التي ھي إثبات التأثیر ونفي االستقالل في التأثیر، ونقولالموجو

إن منزلة اإليجاد مثل الوجود وأوصافه، فكما أن الكائنات موجودة ولیست بمستقلة في الوجود، وأن األوصاف 

صادرة عنھا ولكنھا غیر مستقلة في الوجود، فكذلك ثابتة لھا وغیر مستقلة فیھا، وأن اآلثار واألفعال ثابتة فیھا و

.الفاعل والموجد، يفعل ويوجد ولكنه غیر مستقل في الفاعلیة واإليجاد

وال بد من معرفة أنه قد اتضح بعد التدبر في البیان المذكور في الفصل المتقدم بأن كًال من الخیر والشر يصحُّ 

َوَخَلْقُت اْلَخْیَر وأْجَريُته َعلى «ل علیه الّسالم في الحديث الشريف أن ينتسب إلى كل من الحق والخلق، ولھذا قا

ْجريُته َعلى َيَدْي َيدي َمْن ُأحّب َفُطوبى ِلَمْن أْجَريُته َعلى َيَدْيه، وأنا اهللا ال إلَه إّال أَنا َخْلقُت اْلَخْلَق َوَخَلْقُت الشَّرَّ َوَأ

الحق سبحانه، بالذات، وإلى العباد والكائنات، بالعرض، في حین أن  ومع ذلك تكون نسبة الخیر إلى»َمْن ُأِريُد

.٦٤:سورة المائدة، آية ٧٦٢
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نسبة الشرور إلى الموجودات األخرى بالذات، وإلى الحق سبحانه بالعرض، وقد أشار إلى ھذا المعنى الحديث 

أشرنا إلى ھذا المعنى قبل وقد »يا َبِني آَدْم أَنا أولى ِمْنك ِبَحَسناِتَك وأْنَت أَولى ِبَسِیَئاِتَك مّني«القدسي القائل 

.والحمد هللا أوًَّال وآِخرًا.ذلك، ونغض الطرف عنه ھنا فعًال

تفِسیر سورة التوحید َواآلَيات األولى من سورة الحديد :الَحديث المَوّفى لألرَبعین

ـ عن محمَّد بن بالّسند المّتصل إلى الشیخ األقدم والركن األعظم محمَّد بن يعقوب الكلینيِّ ـ رضوان اهللا عنه 

ُسِئَل َعليُّ «:يحیى، عن أحمد بن مَحمَّد، عن الحسین بن سعید، عن الّنضر بن سويد، عن عاصم بن ُحَمید قاَل

مِّقوَن إنَّ الّله َعزَّ َوَجَل َعِلَم أنَُّه َسَیُكوُن في آِخِر الزَّماِن أْقواٌم ُمَتَع:ْبُن اْلُحَسْیِن علیھما الّسالم َعِن التَّْوحیِد، فَقال

َفَمْن راَم َوراء ذِلَك ]َوُھَو َعلیٌم ِبذاِت الصُّدوِر[َواآلياِت ِمْن سوَرِة اْلحديِد إلى قْوِلِه ]ُقْل ُھَو الّلُه أَحٌد:[َفأْنَزَل الّلُه َتعالى

.٧٦٣»َفَقْد َھَلَك

:الشرح

م السجاد علیه الّسالم أن الراوي عاصم بن حمید لم يرو مباشرة عن اإلما«قال صدر المتألھین قدس سره 

.انتھى كالمه»ألنه لم يعاصره فال يكون الحديث مسندًا بل مرفوعًا

وإما لحصول غلط من .في الحديث الشريف إما ألجل تقطیع وقع في الحديث الشريف»قال«إن تكرار لفظ 

كتابة وإما أن الفاعل قد حذف، الُنّساخ والُكّتاب وإما أن الفاعل للفعل كان مذكورًا في الكالم، ولكنه سقط لدى ال

.ألن حذف ما يعلم جايز، وإما أن فاعل األول ضمیر يعود إلى نضر بن سويد وھذا االحتمال بعید جدًا

إن التوحید على وزن تفعیل، وھو إما ألجل التشديد في الوحدة ومعناه االھتمام البالغ واألكید .التوحید:قوله

.نتساب المفعول ـ من وقع علیه الفعل ـ إلى الفعل مثل التكفیر والتفسیقأو من أجل اال.بالوحدة والبساطة

وذھب بعض الفضالء إلى أن باب التفعیل لم يستعمل النتساب المفعول إلى الفعل، وإن استعمال التفسیق 

نتساب وأما اإلكفار فھو ال.والتكفیر بھذا المعنى يكون أيضًا خطًأ وإنما ھو بمعنى الدعوة إلى الفسق والكفر

مادة الكفر »القاموس«ولم يستعمل صاحب كتاب .المفعول إلى الفعل وال بد من استعمال األكفار بدًال عن التكفیر

.في التكفیر بمعنى االنتساب إلى الكفر

على استعمال التكفیر في االنتساب إلى الكفر، بل لم »القاموس«إنني لم أقف في كتاب :يقول الكاتب

للغويین الجوھري أيضًا، التكفیر في يستعمل عّالمة ا

ولكن المشھود في الكتب .االنتساب إلى الفعل، وإنما جعل األكفار، لالنتساب كما يقول ھذا الفاضل الكريم

وعلى أي حال يكون التوحید .األدبیة ھو أن من معاني باب التفعیل االنتساب إلى الفعل ومّثلوا لذلك بالتفسیق

.وحدةبمعنى االنتساب إلى ال

الَعمق والُعمق ـ بفتح العین وضّمھا ـ قعر البئر، ولھذا االعتبار يعتبر الرياضیون، العمق بعدًا :»ُمَتَعمُِّقوَن«:قوله

ثالثُا للجسم ومعناه المسافة بین سطحي الفوق والتحت، كما يقصدون من البعد األول، الطول ومن البعد الثاني 

يصفون اإلنسان الذي له رأي ثاقب، بالمتعّمق، وينعتون النظر الثاقب بالنظر وعلى أساس ھذا االعتبار، .العرض

العمیق، ويقولون للرأي السطحي بأنه غیر عمیق، فكأّن لألبحاث العلمیة أيضًا عمق وقعر، حیث أن الشخص 

على  المتعمق الدقیق النظر، يغور في العمق، ويستخرج الحقائق من األعماق، بینما يبقى اإلنسان العادي

.السطح من دون أن يتغلغل في العمق

.إن راَم َيروُم يكون بمعنى الطلب، والمرام يستعمل بمعنى المطلب:َفَمْن راَم:قوله

ولكنھا .يكون َوراء بمعنى الخلف وقد تستعمل في األمام، فتكون ھذه الكلمة من األضداد:َوَراء ذلك:قوله

.لاستعملت في ھذه المجاالت بالمعنى األو

.٣بة، حأصول الكافي، كتاب التوحید، باب النس ٧٦٣
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إشارة مختصرة إلى تفسیر سورة التوحید المباركة :فصل

إعلم أن تفسیر ھذه السورة المباركة ـ سورة التوحید ـ واآليات األولى من سورة الحديد، أكبر من طاقة 

وعلیه فھل .والتطرق إلى ذلك يكون خارجًا عن وظیفتنا.استیعاب أمثالنا، وأعظم من قدراتنا الفكرية والعقلیة

.نصاف يسمح ألمثالي الولوج في تفسیر ما أنزله الحق المتعالي على أشخاص متعمقین وعلماء محققین؟اإل

عن اإلمام باقر العلوم علیه الّسالم بعد عرضه صلوات اهللا علیه نبذة من أسرار حروف »تفسیر البرھان«ففي 

ه َعّز َوَجّل َلَنَشرُت الَتوحیَد واإلْسالَم واإليماَن َوالديَن َلو َوَجْدُت ِلِعْلِمي اّلذي آَتاني الّل«:الصمد المباركة أنه قال

.٧٦٤»َوالّشرائَع مَن الصَّمِد

:يقول الفیلسوف الكبیر صدر المتألھین في خصوص اآليات األولى من سورة الحديد

ید إعلم أن كل آية من اآليات الست التي أشیر إلیھا في ھذا الحديث، تشتمل على علم غزير في التوح(

واأللوھّیة وتتضمن معارف كثیرة من العلوم الصمدية والربوبیة، فلو ساعد الزمان وأعان الدھر عارفًا رّبانیًا، أو حكیمًا 

إلھیًا الذي استوحى علمه من مشكاة النبّوة المحمدّية على الصادع بھا وآله أفضل السالم والتحّیة، واستقى 

الم اهللا علیھم، لكان من َحّق ذلك العارف أو الحكیم ومن حق تلك فلسفته من أحاديث أھل العصمة والطھارة، س

).اآليات، أن يضع لتفسیر كل آية مجّلدًا واسعًا بل مجّلدات كثیرة

أن أمثال الكاتب لیس من فرسان ھذا المیدان، ولكن العقل يحكم بأن المیسور ال يسقط :وملخص القول

رة مما تلقیته من العلماء العظام، وكتب أرباب المعرفة، ومصابیح بالمعسور، فال بد من عرض نبذة يسیرة ومختص

:أنوار الھداية، أھل بیت العصمة علیھم الّسالم ومن اهللا الھداية

من كل سورة، تتعلق على مذھب أھل العرفان بنفس السورة المبدوءة بھا، وال تكون »ِبْسِم اهللا«لُیعلم أن 

يكون تمام المشیئة حسب مقام الظھور، ويكون مقام الفیض »اهللا«ألن اسم .أو أمثاله»أْسَتِعیُن«متعلقة بـ 

ويكون جمیع العالم، حسب اعتبار .األقدس، حسب تجلي األحد، ومقام جمع أسماء األحد، حسب مقام الواحد

كل واحد  الصعودية والنزولیة، وأنه:وھو مراتب الوجود في السلسلة الطولیة.أحدية الجمع الذي ھو الكون الجامع

حسب اختالف االعتبارات في »اهللا«وبناءًا على ذلك يختلف معنى .من الھويات العینیة في السلسلة العرضیة

وعلیه، »اهللا«يكون المسمى لتلك األسماء فعند اختالف االعتبارات، يختلف المفھوم من »اهللا«االسم، ألن 

رة ألخرى من السور القرآنیة في اللفظ ومظھره يختلف معنى بسم اهللا في كل سورة الختالف متعلقه من سو

بل يختلف معناه، على ضوء اختالف األفعال واألعمال التي تصدر من اإلنسان والتي تبتدئ ببسم .في المعنى

وظھور األسماء .والعارف بالمظاھر.اهللا، ألنه يتعلق ويرتبط بذلك العمل الخاص والفعل المعین الذي ُأبتدأ ببسم اهللا

ة، يرى ويشاھد بأن جمیع األفعال واألعمال واألعیان واألعراض ظاھرة ومتحققة باالسم الشريف األعظم، اإللھی

وعند إنجازه وإيجاده لفعل وعمل يتذكر بقلبه العارف، ھذا المعنى، ويسرى به متنازًال .وبمقام المشیئة المطلقة

یئة المطلقة، لصاحب مقام الرحمانیة الذي ھو حتى مرتبة ُملكه وطبیعته ثم يقول بسم اهللا أي بسبب مقام المش

أو بسبب مقام المشیئة المطلقة لصاحب مقام .بسط الوجود، ومقام الرحیمیة الذي ھو بسط مقام كمال الوجود

الرحمانیة الذي ھو مقام التجلي بالظھور وبسط الوجود، ومقام الرحیمیة الذي ھو مقام التجلي بالباطن وقبض 

...ُب َوأْكُتُب، َوأْفَعُل كذا وكذاالوجود، آُكل وأْشَر

فالسالك إلى اهللا والعارف باهللا يرى من جھة، ظھور المشیئة المطلقة في جمیع األفعال والموجودات وفناء تلك 

المشیئة فیھا، ويرى من خالل ھذا المنظار ھیمنة سلطان الوحدة، ويكون لديه معنى بسم اهللا في جمیع السور 

ومن جھة أخرى عندما يلتفت إلى عالم الفرق ـ الكثرة واالختالف ـ وفرق .األفعال بمعنى واحدالقرآنیة واألعمال و

.في أول كل سورة وبدء كل عمل، معنى يغاير المعنى اآلخر»بسم اهللا«الفرق، يرى لكل واحد من 

، متعلقة بـ »بسم اهللا«وفي ھذا المقام الذي نحن بصدد تفسیر سورة التوحید المباركة، نستطیع أن نجعل 

عند كسوة التجريد، وغلبة التوحید، مقام »ِبْسِم اهللا«ھذه الكلمة الشريفة، وعلیه يكون المقصود من »قل«

.٥٢٦، ص ٤تفسیر البرھان، المجلد  ٧٦٤
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وفي مقام الجمع بین .وعند كسوة التكثیر يكون مقام المقصود االنتباه إلى كثرات التعینات.المشیئة المطلقة

المقصود المشیئة في مقام الوحدة والكثرة، ومقام الظھور  المقامین الذي ھو مقام البرزخیة الكبرى، يكون

ُقل ُھَو [وحیث أن اآلية الشريفة.والبطون ومقام الرحمانیة والرحیمیة على المعنى الثاني ـ المتقدم قبل أسطر ـ

لثالث وھو مقام ، المقام ا»اسم اهللا«تجمع بین األحدية الغیبیة، واأللوھیة األسمائیة، كان المقصود من ]الّلُه َأَحٌد

.البرزخیة الكبرى

ثم يأتي الخطاب بعد مقام الغیب األحدي، متوجھًا إلى القلب التقي النقي األحدي األحمدي المحمدي، قائًال 

، ويكون ھذا الخطاب حسب ھذه النشأة البرزخیة الكبرى التي ھي مظھر اسم اهللا، الذي ھو مقام المشیئة )ُقْل(

ور الرحمانیة في عین الرحیمیة، وصاحب البسط في نفس الوقت الذي ھو صاحب المطلقة وصاحب التعین وظھ

.القبض

وھذه الكلمة الشريفة، إشارة إلى مقام الھوية المطلقة من حیث ھي ھي من دون أن تتعین بتعین :ھو

تكون ھذه  الصفات أو تتجلى بتجلي األسماء، حتى األسماء الذاتیة التي تعتبر في مقام األحدية، وال يمكن أن

اإلشارة من غیر صاحب ذلك القلب التقي النقي األحدي األحمدي ومن غیر صاحب ھذا المقام العظیم، وإن لم 

يكن النبي محمد صّلى اهللا علیه وآله وسلم مأمورًا بإظھار نسب الحق المتعالي، لما تفّوه بھذه الكلمة الشريفة 

أن ينطق النبي الخاتم صّلى اهللا علیه وآله وسلم، بھذه ولكن جرى في قضاء اهللا سبحانه .في األزل واألبد

.اإلشارة ـ ھو ـ

ولما لم يستمر صّلى اهللا علیه وآله وسلم في الجذبة المطلقة، وحاز على مقام البرزخیة قال صلوات اهللا علیه 

.»الّلُه أَحٌد«

عین البرزخیة، من كثرة األسماء في وإن ما ترى ال.ھو االسم، الجامع األعظم، للرب المطلق، للخاتم»الّله«و 

مقام ظھور الواحدية، ھي نفس التجلي الغیبي الخفي في مقام األحدية، فال غلبة، في قلب مثل ھذا السالك 

.لمقام األحدية على مقام الواحدية، وال غلبة لمقام الواحدية على مقام األحدية

الذاتیة ـ اهللا ـ متقدمة اعتبارًا على األسماء مع أن األسماء »أحد«على »اهللا«ولعل السبب في تقديم 

الصفاتیة ـ أحد ـ إنما ھو ألجل اإلشارة إلى مقام التجلي في قلب السالك، حیث أن التجلیات الذاتیة على قلوب 

األولیاء تبتدئ أوًال بتجلي األسماء الصفاتیة الموجودة لدى حضرة الواحد ـ األسماء الصفاتیة الواحدية ـ، ثم يتم 

.تجلي باألسماء الذاتیة األحديةال

من مجموع أسمائه سبحانه ـ مع أن قلب السالك حسب كیفیة السلوك، وكیفیة »اهللا«والسّر في انتقاء اسم 

التجلي، يتجلى أوًال بكافة األسماء على ضوء مناسبات قلب السالك، ھذه األسماء التي تكون مظاھر السم اهللا 

ة السلوك في األسماء الصفاتیة باسم اهللا ـ والّسر في اصطفاء ھذا االسم سبحانه ثم يتجلى القلب في نھاي

:المبارك يمكن أن يعود إلى أحد أمرين

من باب اتحاد الظاھر والمظھر، »اهللا«إما إشارة إلى أن التجلي بأي اسم من أسماء اهللا، ھو تجلي باسم 

.خصوصًا لدى الحضرة اإللھیة

.لواحدي، حیث أنه لو لم تتحقق لما ابتدأ بالسلوك األحديوإما إشارة إلى نھاية سلوك ا

إشارة إلى مقام ِإنقطعت عنه آمال العارفین )ھو(أنه بناء على البیان المذكور يكون ضمیر :وملخص الكالم

إشارة إلى تجلي األسماء الباطنیة »وأحد«.وإيماءاتھم، ويتقّدس عن كل اسم ورسم ويتنّزه عن كل تجلٍّ وظھور

ـ ھو ـ اهللا ـ أحد ـ تتحصل االعتبارات :وبھذه األمور الثالثة.إشارة إلى تجلي األسماء الظاھرية»اهللا«و.غیبیةال

وأن األسماء األربعة األخرى ـ الصمد ـ لم يلد ـ لم يولد ـ لم يكن له كفوءًا ـ التي يكون .األولیة لحضرة الربوبیة

لتنزيھیة، التي تعتبر تبعًا لألسماء الثبوتیة الجمالیة، كما أشیر إلیه في جامعًا لھا، من األسماء السلبیة ا»الصمد«

.نھاية حديث من األحاديث المتقدمة

.»ُقْل«متعلق بالكلمة الشريفة »بسم اهللا«ھذا كله على القول بأن 
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سیر ھذه متعلقًا بكل واحد من كلمات ھذه السورة المباركة وعلیه يختلف تف»بسم اهللا«ونستطیع أن نجعل 

وحیث أن عرض ذلك يسبب التفصیل والتطويل، غضضنا الطرف .السورة وتفسیر بسم اهللا من متعلق إلى آخر

.عنه

برھان على األسماء والكماالت الستة »ُھَو«إنَّ : (يقول شیخنا العارف الكامل الشاه آبادي روحي فداه

ألن الذات المقدس حیث أنه يكون مطلقا .د الشريفةالمذكورة عقیب ھذه الكلمة المباركة ـ ھو ـ في سورة التوحی

وحیث أن .»اهللا«فیكون .الذي يعتبر إشارة إلى صرف الوجود يكون مستجمعًا لجمیع كماالت األسماء»ُھَو«مثل 

صرف الوجود، ببساطة حقیقته يكون جامعًا لكل األوصاف واألسماء، من دون أن تثلم ھذه الكثرات األسمائیة 

وحیث أنه .المقدس، كان أحدًا لوحدة الذات

لم يكن والدًا (وال يحصل من الغیر وال يتكرر .وحیث أن صرف الوجود ال ينتقص.ال ماھیة لصرف الوجود كان صمدًا

.انتھى)وال مولودًا ولیس له كفوءًا

عرضھا وبیانھا، لو أردنا »الصمد«وال بد من معرفة أنه قد ورد في األحاديث الشريفة معاني وأسرار كثیرة لـ 

أن :ولكننا نشیر إلى أمر واحد ھو.لخرجنا عن نطاق حجم الكتاب، وِإلفتقرنا إلى وضع رسالة أخرى في ذلك

لكان ـ الصمد »اهللا الصمد«في »اهللا«لو كان إشارة إلى نفس الماھیة، حسب بعض االعتبارات ومعاني »الصمد«

وإن كان إشارة إلى صفة إضافیة ـ كما يستفاد من بعض .األسماء ـ من اعتبارات مقام الواحدية ومقام أحدية جمیع

الروايات ـ لكان ـ الصمد ـ إشارة إلى أحدية جمع األسماء لدى التجلى بالفیض المقدس، ولكان معناه موافقًا مع 

).الّلُه ُنوُر السَّمواِت: (قوله تعالى

في إشارة مختصرة إلى تفسیر اآليات الستة الشريفة :فصل

فتدل على تسبیح جمیع )َسبِّح لّله َما فى السَّمواِت واألرِض َوُھَو الَعزيُز الحِكیم: (ما اآلية الشريفة األولىأ

ومن خّص التسبیح بذوي العقول من الموجودات، فھو نتیجة .الكائنات حتى النباتات والجمادات لّله سبحانه

مباركة تقبل التوجیه والتأويل لتسبیح الكائنات، ولكّن ھناك ولو فرضنا بأن ھذه اآلية ال.احتجاب عقول ذوي العقول

َأَلْم َتَرى َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن : (آيات شريفة أخرى ال تقبل التأويل والتفسیر مثل قوله تعالى

وإن تأويل التسبیح إلى .٧٦٥)َجُر َوالدََّوابُّ َوَكِثیٌر ِمْن النَّاِسِفي اَألْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجَباُل َوالشَّ

التسبیح التكويني أو الفطري، يكون من التأويل البعید الموھون، حیث تأباه األحاديث واآليات الشريفة، وترفضه 

.البراھین السديدة الفلسفیة، وينكره المسلك العرفاني الجمیل

ر، والعالم الجلیل صدر المتألھین قدس سره الذي ال يرى التسبیح في ھذه والعجیب من الفیلسوف الكبی

اآليات، تسبیحًا نطقیًا، مفّسرًا نطق بعض الجمادات مثل األحجار الصغیرة، بإنشاء النفس المقدسة للولي، 

ًا، مخالف ورأى بأن قول بعض أھل المعرفة أن لجمیع الكائنات نطق.األصوات واأللفاظ حسب وضع الجماد والنبات

.للبراھین، ومالزم للتعطیل ودوام القسر

مع العلم بأن صريح الحق ولب لباب العرفان .رغم أن الكالم يغاير المبادئ واألصول التي ارتآھا، وانطلق منھا

ولوال خشیة التطويل والتفصیل لشرحنا ذلك بكل .ينسجم مع دعوى السابق من دون أن يستلزم مفسدة

.ولكننا نرتضي اإلشارة اإلجمالیة إلیھا ونقتنع بھا.مقدماته ومالبساته

لقد أشرنا في الماضي إلى ھذا المعنى بأنه حقیقة الوجود عین الشعور والعلم واإلرادة والقدرة والحیاة وكافة 

ومن ذاق طعم حقیقة أصالة الوجود .الشؤون الحیاتیة، فإذا لم يكن لشيٍء علم وال حیاة نھائیًا فلیس له وجود

وإذا بلغ مقام المشاھدة بواسطة ترويض ...اشتراكه المعنوي، على مسلك العرفاء مثل العلم واإلرادة والتكلم وو

ومن المؤسف أن ُسكر .النفس والحاالت المعنوية، لشاھد بأم عینه وسمع َدوّي تسبیح الموجودات وتقديسھا

ا من الوقوف على الحقائق الوجودية والھويات المادة والطبیعة قد أوھن العین والسمع والحواس األخرى، ومنعن

فكما أن بیننا وبین الحق عز وجل حجبًا من الظالم وحجبًا من النور تمنعنا من مشاھدة ألطاف الحق .العینیة

.١٨:سورة الحج، آية ٧٦٥
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سبحانه، فكذلك بیننا وبین الكائنات األخرى بل بیننا وبین أنفسنا حجب َتْفصلنا عن إدراك حیاتھا وعلمھا وكافة 

واألسوء من كل الحجب ھو حجاب إنكار حیاة الموجودات وعلمھا وشؤونھا األخرى انطالقًا من األفكار .شؤوناتھا

وخیر وسیلة ألمثالنا المحجوبین ھو التسلیم والتصديق آليات الّله .المحجوبة التي تمنع اإلنسان من كل شيء

.ى الواقع الخارجي عبر ھذه العقول الضعیفةالكريمة وأحاديث أولیائه، وسّد باب تفسیر القرآن بالرأي، وتطبیقه عل

إذا فرضنا إمكان تأويل آيات التسبیح، على أساس التسبیح التكويني أو الفطري فكیف نستطیع أن نفعل مع 

أو .٧٦٦)ُنوُدُه َوُھْم َال َيْشُعُروَنَقاَلْت َنْمَلٌة َياَأيَُّھا النَّْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم َال َيْحِطَمنَُّكْم ُسَلْیَماُن َوُج(ھذه اآلية المباركة 

َیْت ِمْن ُكلِّ َفَقاَل َأَحطُت ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َيِقیٍن، ِإنِّي َوَجدتُّ اْمَرَأًة َتْمِلُكُھْم َوُأوِت(أو اآلية المباركة 

بیت الطھارة والعصمة الموجودة في أبواب مختلفة  أو األخبار المأثورة عن أھل.٧٦٧)َشْيٍء َوَلَھا َعْرٌش َعِظیٌم

.والصريحة في وعي الحیوانات والكائنات األخرى، والتي تمتنع التأويل؟

وملخص الكالم أنه البد من اعتبار حیاة الكائنات وتسبیحھا عن وعي وإدراك، من البديھیات والضروريات في 

ولكن لكیفیة تسبیح كل موجود، ولألذكار الخاصة بكل .عرفانالفلسفة العالیة، ومن مسّلمات أصحاب الشرائع وال

واحد من الكائنات، وأن لإلنسان الذكر الجامع ولكافة الموجودات أذكار تتناسب مع نشأتھا وتكوينھا، ولكیفیة 

إجمالھا أن ھناك مقیاسًا علمیًا وعرفانیًا يرتبط بعلم األسماء :تسبیح كل موجود، لكل ذلك أبحاث ودراسات

.تفصیلھا يرتبط بالعلوم التي تشھد بالعیان وتكشف على اإلنسان، وھي مختصة باألولیاء الكاملینو

من كل سورة، يتعلق بنفس تلك السورة المبدوءة به، وعلیه »بسم اهللا«وقد بینا في الفصل السابق بأن 

ويستفاد من اآلية المباركة المذھب .»َسبََّح ِلّلِه«من ھذه السورة، سورة الحديد، متعلقًا بـ »بسم اهللا«يكون 

نسبة إلى الّله الذي ھو مقام المشیئة الفعلیة، ونسبة إلى :الحق في مسألة الجبر والتفويض، ألن فیھا نسبتان

وتقديم النسبة .األشیاء الموجودة في السماوات واألرض، بصوره لطیفه تعّد منتھى كشف أرباب الشھود والمعرفة

.»يلي الخلق«على حیثیة »يلي الّله«إفھام قیومیة الحق، وتقديم حیثیة  إلى مشیئة الّله ألجل

ولوال مخافة اإلطالة واإلسھاب في الحديث لذكرت حقیقة التسبیح ومالزمته للتحمید، وأن صدور كل تسبیح 

اهللا، وتحمید من كل مسبح وحامد، يكون ألجل الحق عز وجل، وان التسبیح والتحمید يكونان باسم اهللا والسم 

العزيز الحكیم، مختصان باهللا، لشرحت العالقة القائمة بینھما وبین اهللا، والفرق الموجود بین اهللا في :وإن إْسَمي

، والمقصود من السموات واألرض وما فیھا وما في األرض )َسبََّح لّله(التسمیة واهللا المذكور في اآلية الشريفة 

في اآلية »ُھَو«في ھذه اآلية الشريفة و»ُھَو«ینت الفرق بین على ضوء مذاھب أھل العرفان والفلسفة، ولب

حسب الذوق العذب العرفاني ولكنني آلیت على نفسي االختصار واإلجمال في ھذا )ٌقْل ُھَو الّلُه أَحٌد(المباركة 

فھي ).ُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌرَلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواَألْرِض ُيْحِي َوُيِمیُت َو: (وأما اآلية الثانیة الشريفة.الكتاب

ومن المعلوم أنه يتم اإلحیاء واإلماتة والظھور .إشارة إلى مالكیة الحق جل جالله لملكوت السماوات واألرض

وھذه النظرة .والرجوع والبسط والقبض، تبعًا لھذه المالكیة، واإلحاطة في السلطة، ونفوذ القدرة والتصرف

حالل جمیع التصرفات وأنواع التدبیر، في تصرف الحق وتدبیره، الذي يكون منتھى التوحید تستوجب استھالك واضم

مالكیة الذات المقدس، اإلحیاء واإلماتة ـ األمرين اللذين يعّدان من المظاھر :ولھذا نسب إلى نفسه.الفعلي

َلُه ُمْلُك السَّمواِت َوألْرِض (لمالكیة العظیمة للتصرف الملكوتي أو ھما القبض والبسط ـ ونسبة األحیاء واإلماتة إلى ا

رغم أن اإلحیاء واإلماتة من شؤون الرحمانیة واإلماتة من الشؤون المالكیة، يمكن أن يكون للتنبیه )ُيحِیي َوُيِمیُت

إلى أمر عرفاني جلیل، وھو استجماع كل إسم لجمیع األسماء على وجه األحدية، والجھة الغیبیة التي ال مجال 

.فعًال لذكرھا

ويمكن أن يكون صدر اآلية وذيلھا، إشاره إلى الوحدة في الكثرة، والكثرة في الوحدة في مقام التجلي الفعلي 

كما يحتمل إرجاعه إلى »اهللا«على ما يبدو إلى »َلُه«ويعود ضمیر .بالفیض المقدس، كما ھو واضح عند أھله

.١٨:سورة النمل، آية ٧٦٦
.٢٣:سورة النمل، آية ٧٦٧
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يفة على ضوء ھذين االحتمالین، ويتضح ذلك بالتمعن فیھا لدى وعلیه يختلف معنى اآلية الشر»الَعِزيِز الحِكیِم«

.أھل الفلسفة والتحقیق

الدالة )ُيْحِیي َوُيِمیُت(وأما بیان كیفیة مالكیة الحق سبحانه، وسبب صیاغة الحیاة والممات في صیغة المضارع 

تالف مرجعه، وإن المحیي واختالف معنى الضمیر عند اخ»ُھَو«على التجدد واالستمرار، وبیان مرجع ضمیر 

كما أن لبیان كل .والممیت والقادر من أسماء الذات أو األوصاف أو األفعال، فمتروك إلى محله وموضعه المناسب

من كیفیة اإلحیاء واإلماتة، وحقیقة صور إسرافیل نفختي اإلحیاء واإلماتة ودور الملك إسرافیل والملك عزرائیل 

اتتھما إن لكل ذلك بیانات عرفانیة وبراھین فلسفیه طويلة ومفصلة، ال يسع المقام وموقعھما وكیفیة إحیائھما وإم

.ذكرھا

فقد علم العارف بالمعارف الحقة )ُھَو األوَُّل َواآلِخُر َواْلَباطُن َوُھَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعلیٍم(وأما اآلية الثالثة المباركة 

لوب والسالكین، أن منتھى سلوك السالكین، وغاية آمال ألصحاب المعرفة والیقین، والسالك لطريق أصحاب الق

وَقَسمًا بذاته العزيز، ال توجد للتعبیر عن حقیقة التوحید الذاتي، .العارفین، ھو فھم ھذه اآلية الشريفة المحكمة

وينبغي على كل أصحاب المعارف، السجود أمام ھذا العرفان التام النبوّي .آسمى وأفضل من ھذا التعبیر

مدي صّلى اهللا علیه وآله وسلم، وأمام ھذا الكشف الجامع األحمدي وھذه اآلية المحكمة اإللھیة، والسقوط المح

وَقَسمًا بحقیقة العرفان والعشق، وأن العارف المجذوب والعاشق لجمال المحبوب، عندما .على التراب إذالًال لھا

ط إلھي، يقتصر عن استیعابه أي موجود من يسمع ھذه اآلية الشريفة، تستولي علیه ھزة ملكوتیة، وانبسا

!.فسبحان اهللا ما أعظَم شأَنه وأجلَّ سلطانه َوأكَرَم َقْدَره َوأمنَع ِعزَُّه أعزَّ جناَبه .الكائنات، ويعجز عن شرحه البیان

وزوا إن الذين يأخذون على أحاديث العرفاء الشامخین، وكلمات العلماء باهللا، أولیاء الرحمن، ـ من أنھم تجا

حدودھم ـ فمن اللیاقة أن يمتّعنوا في كلمات العرفاء الربانیین، والسالكین المجذوبین، لیتبینوا ھل أن واحدًا منھم 

استطاع أن يقدم، أكثر مما تضمنت ھذه اآلية التامة الشريفة، وھذا القران الكريم؟ أو أنھم عرضوا متاعًا جديدًا في 

یة القرآن المجید والكتب المشحونة من عرفان العرفاء للمقارنة بین المعارف سوق المعارف؟ إلیكم ھذه اآلية اإللھ

.المّدونة فیھما حتى يتبین بأنھم يستوحون من القرآن الكريم

في حین أن ھذه السورة المباركة، سورة الحديد، وخاصة ھذه اآليات المباركة منھا تحتوي على معارف تقصر 

قیدة ھذا الكتاب تستبطن ھذه اآلية الشريفة على خصوصیة تتفوق اآليات وفي ع.عنھا أيادي آمال العارفین

بیان أن الحق سبحانه ھو األول واآلخر والظاھر والباطن، ولكن البالغة قاصرة عن شرحھا والقلم :األخرى وھي

.فلنتجاوز ونترك إدراك واستیعاب ذلك لقلوب األولیاء والمحبین.عاجز عن الخوض فیھا

ُھَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواَألْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش َيْعَلُم َما : (الشريفة الرابعةوأما اآلية 

َيِلُج ِفي اَألْرِض َوَما َيْخُرُج ِمْنَھا َوَما َيْنِزُل ِمْن السََّماِء َوَما 

فھي إشارة إلى خلق السموات واألرض في ستة ).ُتْم َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌرَيْعُرُج ِفیَھا َوُھَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكْن

.أيام واستوائه سبحانه على العرش

لقد تحّیرت في تفسیر ھذه اآلية المباركة عقول أرباب العقل حیث اتخذ كل حسب مسلكه في العلم وھواه 

علماء الظاھريون إلى أن المقصود من الخلق في ستة أيام ھو فذھب ال.في العرفان تفسیرًا لھذه اآلية المباركة

وذھب الفیلسوف العظیم الشأن صدر .أنه لو قّدرنا فترة خلق السموات واألرض وإنشائھا لتطابق مع ستة أيام

المتأھلین قدس سره إلى تطبیق تلك األيام الستة على أيام الربوبیة حیث يعّد كل يوم منھا، ألف سنه من 

واعتبر رضوان الّله تعالى علیه منذ نزول آدم حتى بزوغ الشمس النبوي المحمدي صّلى اهللا علیه وآله  سنیننا،

وقد تولى صدر .يوم الجمعة ويوم الجمع الذي ھو الیوم السابع وأول يوم القیامة، وبدء استواء الرحمن على العرش

وبصوره مفصلة في كتاب تفسیره لھذه )افيأصول الك(المتألھین بیان ذلك بصورة مختصره في شرحه على كتاب 

.السورة المباركة
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وذھب بعض أھل المعرفة إلى أن األيام الستة عبارة عن مراتب سیر نور شمس الوجود في مرائي ومظاھر 

.وقوس الصعود والنزول

مرتبة وأما على ضوء مسلك بعض العرفاء ـ الذين يرون للوجود مراتب نازلة، حتى آخر مرتبة منھا، وھي 

احتجاب شمس الوجود في حجب التعینات، وھي حقیقة لیلة القدر وابتداء يوم القیامة من المرتبة األولى منه 

إلى مرتبة رجوع الُملك إلى الملكوت، وخرق حجب التعینات حتى نھاية مراتب الظھور والرجوع الذي ھو الظھور 

فیھا خلق السموات واألرض وانتھى به األمر إلى عرش اهللا التام للقیامة الكبرى ـ فإن ھذه األيام الستة التي تّم 

الرحمن الذي ھو غاية غايات االستیالء واالستواء والقھارية للحق المتعالي، ھذه األيام الستة الصعودية في العالم 

اني عرش استواء الحق، الظاھر بالقھارية التامة والملكیة، وھي مرتبة المشیئة والفیض المقدس الرحم.الكبیر

وما دامت السماوات واألرضون .الذي ھو الظھور التام بعد انسالخ التعینات والفراغ من خلق السموات واألرضین

وحسب عدم حصول .٧٦٨)ُكلَّ َيْوٍم ُھَو ِفي َشْأٍن(موجودة، لم يتم خلقھا عند أھل المعرفة حسب قوله تعالى 

.التكرر في التجلي

الكبیر والعالم األكبر من المرتبة السابعة اللطیفة التي ھي عرش الرحمن وتكون المراتب السّتة في اإلنسان 

ولوال خشیة التفصیل لذكرت بصوره مسھبة بأن األفضل من كل الوجوه ھو ھذا .والذي ھو مرتبة القلب الحقیقي

ولكننا ومن المعلوم أن علم الكتاب اإللھي موجود لدى الحق المتعالي وخاص بمن خوطب به، .الوجه المذكور

.نتحدث على أساس المناسبات واالحتماالت بعد تعذر حمل اآلية على ظاھرھا

وھنا احتمال آخر ال يتنافى مع ما ذكره العرفاء، وھو ينسجم مع نظرية العلوم الحديثة في علم الھیئة التي 

ة أخرى كثیرة، فندت ودحضت آراء بطلمیوس في علم الھیئة، وھو أن وراء منظومتنا الشمسیة، منظومات شمسی

فیكون المقصود من السموات .ال يحصي عددھا إال اهللا كما ورد بیان ذلك في الكتب الحديثة من علم األفالك

واألرض ھذه المنظومة الشمسیة وكواكبھا وأفالكھا، ويكون المقصود من ستة أيام المحددة في اآلية الكريمة، 

االحتمال أقرب إلى الظاھر والفھم من كافة االحتماالت وھذا .األيام الستة على ضوء منظومة شمسیة أخرى

.األخرى من دون أن يتضارب مع االحتماالت العرفانیة، ألنه يعتبر بطنًا من بطون القرآن

إلى علم الحق المتعالي بكل جزئي من مراتب )َيْعَلُم َما َيلُج ِفي اَألْرِض: (وأشیر في نھاية اآلية المباركة بقوله

إلى المعیة )َوُھَو َمَعُكم: (وأشیر بقوله.لسلة عالم الغیب والشھود في قوس النزول والصعودالوجود في س

وال يعرف أحد كیفیة علم الحق سبحانه بالجزئیات، الذي يكون على أساس اإلحاطة .القومیة للحق سبحانه

سبحانه، إال الخواص من أولیائه الوجودية، والسعة القومیة، وكذلك ال يعرف أحد إدراك حقیقة ھذه القیومیة للحق 

.تعالى

فھي إشارة إلى مالكیه الحق، )َلُه ُمْلُك السَّمواِت َواألْرِض َوإلى الّله ُتْرَجُع األُموِر(وأما اآلية المباركة الخامسة 

كما ذكر .وعود كل نظام دائرة الوجود إلیه عّز وجّل، كما تكون إشارة إلى أن نظام الوجود راجع ومرتبط باسم المالك

).َماِلِك َيْوِم الدَّيِن(في سورة الحمد المباركة 

وِلُج اللَّْیَل : (وأما اآلية الشريفة السادسة.ويحتاج تفسیر كل واحد من ذلك وتفصیل الكالم فیه إلى مجال آخر

ي إشارة إلى اختالف اللیل والنھار وأن القدر الذي فھ.٧٦٩)ِفي النََّھاِر َوُيوِلُج النََّھاَر ِفي اللَّْیِل َوُھَو َعِلیٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر

ينقص من أحدھما يضاف إلى اآلخر، وأن كل ما يضاف على أحدھما ينقص من اآلخر، وأّن في ھذا االختالف منافع 

.ولآلية الشريفة معنى عرفانيُّ آخر امتنعنا عن ذكره.كثیرة، يوجب ذكرھا الخروج عن وظیفتنا

:خاتمه

إشاره إلى أن ھذا »َمْن َراَم َوَراَء ذِلَك َفَقْد َھَلَك«:ذيل الحديث الشريف من قوله علیه الّسالمإن ما ورد في 

المستوى من المعارف المذكورة في ھذه اآليات الشريفة وسورة التوحید المباركة، أو منتھى العلوم البشرية، 

كما وأن األقل .معارف أخرى لسقط في الخطأفلو ظن أحد بأن فوق ھذا المستوى من المعارف، .وغايتھا القصوى

.٢٩:سورة الرحمن، آية ٧٦٨
.٦:سورة الحديد، آية ٧٦٩
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من ھذا المستوى األعلى من المعارف التي تتوفر في ھذه اآليات المباركة، بعد أيضًا من الھالك والموت ومن 

.الجھل بمقام الربوبیة

لكل ولكن .ومن الواضح أن ھذا الحديث الشريف يحّث اإلنسان على التأمل والتفكر في ھذه اآليات المباركات

ولكن میدان، فارس، وال يحسبن إنسان بأنه يستطیع بفكره وتأمله وعلى أساس الظھور العرفي، .علم، أھل

سواء كانت في سورة التوحید المباركة، أوفي ھذه اآليات المباركة أو في آيات قرآنیة أخرى :استیعاب آيات التوحید

ألئمة علیھم الّسالم المعبأة والمشحونة بالمعارف إن ھو أو استیعاب األخبار الشريفة والخطب واألدعیة ومناجاة ا

وأن الشیطان الصاّد لطريق اإلنسانیة قد نصب كمینًا لإلنسان، حجتي يمنعه .إال وھم فارغ، ووسوسة شیطانیة

عن المعارف، ويوصد علیه أبواب الحكمة والمعرفة ويتركه في وادي الضاللة والحیرة، بمثل ھذه األوھام الواھیة 

تي يلقي بھا اإلنسان من أنه يستطیع أن يفھم القرآن بنفسه ويتعرف على المعارف اإللھیة بمراجعة آيات اهللا ال

.الكريمة واألحاديث الشريفة، من دون الحاجة إلى فلسفه ترويض ومجاھدة

ة واهللا شھید على ما أقول وكفى به شھیدًا إنني ال أروم من ھذا الكالم التشجیع على دراسة الفلسف

التقلیدية أو العرفان التقلیدي، بل المقصود، ھو دفع إخواني المؤمنین وخاصة أھل العلم، نحو معارف أھل البیت 

علیھم الّسالم، وحثھم على قراءة القرآن وعدم االبتعاد عنه، فإن الھدف األھم واألسمى لبعثة الرسل وإنزال 

ولكن المؤسف أن اإلنسان ما دام يعیش في ھذا .ا واآلخرةالكتب ھو معرفة اهللا، التي تتوفر في ظلھا سعادة الدنی

وكلما دعاه األولیاء واألنبیاء والعلماء .العالم، فھو واقع في الحجب المختلفة، التي تمنعه من رؤية طريق السعادة

يملك وعندما يستیقظ، يجد السعادة قد أفلتت من يديه وال .ونصحوه لم يفق من نومه، ولم يصغ لھذه اإلرشادات

.إال الحسرة والندامة

:دعاء وختام

إلھي أنت الذي مألت قلوب األولیاء بنور المحبة، وأخرست ألسنة عشاق الجمال من التحدث عن أنفسھم 

إلھي أيقظنا من سكر غرور الدنیا، من النوم العمیق .وأبعدت أيادي األنانیین المنحطین عن أذيال كبريائك.واآلخرين

ء االنغماس في عالم المادة والطبیعة، ومّزق لنا بإشارة واحدة الحجب الغلیظة والستائر الذي غمرنا من جرا

السمیكة من اإلعجاب والذاتیة، وخذ بأيدينا إلى مجلس الطاھرين لدى ساحتك، ومحفل المخلصین المقدسین، 

نا وسكناتنا وأفعالنا وأبعد عنا شراسة الطبیعة وسوء الخلق، وغلظ اللسان، والنفاق واالنحراف، وأقرن حركات

.وأعمالنا وأولنا وآخرنا وظاھرنا وباطننا باإلخالص والصفاء

وعطاياك غیر متناھیة وباب رحمتك )ال يشترط عطاء الحق بقابلیة المعطي له(إلھي إن نعمك قد ابتدأت علینا 

نًا تذرف الدموع، ورأسًا ال يعرف مشرعه ومائدة نعمك الالمتناھیة مبسوطة، ھب لنا حاًال مضطربًا، وقلبًا ملتھبًا وعی

القرار وصدرًا ينفث بالھموم واآلالم واختم حیاتنا باإلخالص إلیك والحب إلى خواص ساحتك وھم مقدمة كتاب 

الوجود وخاتمه نظام الغیب والشھود محمد وأھل بیته الطاھرين 

.صلوات اهللا علیه وعلیھم أجمعین

.باطنًاوالحمد هللا أوًَّال وآِخرًا وظاھرًا و

قد تم ھذا الكتاب على يد الفاني المؤلف الفقیر في عصر يوم الجمعة الرابع من شھر محرم الحرام عام ثمان 

.َوَعلى اهللا التُّْكالُن ِفي االْفِتَتاِح َواالْخِتَتاِم.٧٧٠وخمسین وثالثمائة وألف للھجرة القمرية

.م١٩٣٩ـ  ٢ـ  ٢٤الموافق  ٧٧٠


