




  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   التربية الروحية...................................................................٢

  
  



.................................................................................٣   

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المقدمة
ن الحقائق التي عرض لها القرآن الكريم أن اإلنسان لم م
َأفَحِسبتُم َأنَّما ﴿: دى الهدف له وال غاية، قال تعالىسيخلق 

ونعجنَا الَ تُرِإلَي َأنَّكُمثًا وبع وقال. )١ (﴾خَلَقْناكُم :﴿ ِإن
يا َأيها اِالنسان ِإنَّك كَاِدح ﴿ :وقال )٢(﴾ ربِّك الرجعىِإلَى

  .)٣(﴾ِإلَى ربِّك كَدحا فَمالِقيِه
لقاء اهللا والرجوع إليه هو الهدف الذي من أجله خُلق ف
فَمن ﴿: قال تعالى. آليات إلثبات هذه الحقيقة كثيرةا. اإلنسان

بِِّه فَلْير و ِلقَاءجري الَكَانا واِلحالً صمْل عمع  شِْركي
  .)٤(﴾ِبِعبادِة ربِِّه َأحدا

                                       
   .١١٥: املؤمنون) ١(

   .٨: العلق ) ٢(

   .٦: االنشقاق ) ٣(

   .١١٠: الكهف ) ٤(
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يرجون ِلقَاءنَا ورضوا ال ِإن الَِّذين ﴿: قال أيضاًو
ياِبالْح نع مه الَِّذينا وَأنُّوا ِبهاطْما ونْياِتنَا آِة الدي

ْأو .غَاِفلُونم ِباُأولَِئك النَّار ما كَانُواهم ونكِْسب١(﴾ي(.  
كيف يمكن لإلنسان : أسيساً على ذلك يطرح هذا التساؤلت

حقّق هذا الهدف، وما هو الطريق الموصل إلى لقاء اهللا يأن 
  سبحانه وتعالى؟

إن اإلنسان خُلق في نشأة االبتالء : ي مقام اإلجابة نقولف
 ِليبلُوكُم َأيكُم ةَاخَلَقَ الْموتَ والْحي﴿: قال تعالى؛ االمتحانو

فكّل شيء في هذه النشأة ألجل امتحان ، )٢(﴾َأحسن عمالً
هللا تعالى على مفترق الطريق ليختار امن هنا وضعه . اإلنسان

ِإنَّا هدينَاه السِبيَل ِإما ﴿: لنفسه االتجاه الذي يريد، قال تعالى
فَمن شَاء فَلْيْؤِمن ( :وقال تعالى )٣(﴾شَاِكرا وِإما كَفُورا
كْفُرفَلْي ن شَاءم٤(﴾و(.  

إذا استطاع اإلنسان أن يقف على الطريق الذي يوصله ف
لذي خلق من أجله فهو المهتدي، وإالّ فيكون من اإلى الهدف 

  .الضالّين
                                       

   .٨: يونس ) ١(

   .٢: امللك ) ٢(

   .٣: اإلنسان ) ٣(

   .٢٩: الكهف ) ٤(
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انطالقاً من هذه الحقيقة، يدعو اإلنسان ربه مرات و
ألن  )١(﴾طَ الْمستَِقيماصراهِدنَا ال﴿صلواته اليومية  يفعديدة 

أحسنها وأقصرها للوصول إلى الهدف هو وأفضل الطرق 
وفّق اإلنسان لسلوك هذا الطريق يالصراط المستقيم، وإذا لم 

لمشي في غير الصراط افهو ضال ال محالة، وال تزيده سرعة 
  .المستقيم إالّ بعداً عن الهدف

: بقوله) معليه السال(إلى هذا أشار اإلمام الصادق و
صيرة كالسائر على غير الطريق ال يزيده بالعامل على غير «

  .)٢(»سرعة المشي إالّ بعداً
ذن فما هو الصراط المستقيم الذي يجب على السائر أن إ
  لوصول إلى قرب اهللا ولقائه؟ليسلكه 

قُْل ِإن كُنتُم ﴿: قد بين القران الكريم ذلك بقوله تعالىل
 يحِببكُم اللَّه ويغِْفر لَكُم ذُنُوبكُم واللَّه ياتَِّبعوِنتُِحبون اللَّه فَ
ِحيمر ِف﴿وله تعالى قوكذلك  )٣(﴾غَفُور لَكُم كَان يلَقَد 

 موالْيو و اللَّهجري ن كَاننَةٌ ِلمسةٌ حووِل اللَِّه ُأسسر

                                       
   .٦: الفاحتة ) ١(

الكليين  سحاقإاألصول من الكايف، لثقة اإلسالم أيب جعفر حممد بن يعقوب بن ) ٢(
   .١: حلديثاكتاب فضل العلم، باب من عمل بغري علم،  / ٤٣ ص١ج: الرازي

   .٣١: آل عمران ) ٣(
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  .)١(﴾اآلِخر وذَكَر اللَّه كَِثيرا
واضح أن األنبياء جميعاً وعلى رأسهم خاتم من الو

المرسلين هم من الذين هداهم اهللا إلى الصراط واألنبياء 
كُال هدينَا ونُوحا هدينَا ِمن قَبُل وِمن ﴿: المستقيم، قال تعالى

 ونارهى ووسمفَ ووسيو وبَأيو انملَيسو داوِتِه دذُرِّي
 كَذَِلكوِسِنينحِزى الْمنَج.  اسِإلْيى وِعيسى ويحيا وكَِريزو

 اِلِحينالص ع .كُلٌّ مِّنسالْياِعيَل ومِإسلُوطًا َ وو ونُسيو
 الَِمينلَى الْعلْنَا عفَض كُالو.  ِمناِئِهمآوب  اِتِهمذُرِّيو

 ذَِلك .ط مستَِقيم ادينَاهم ِإلَى ِصرِنِهم واجتَبينَاهم وهواوِإخْ
  .)٢(﴾ِهدى اللَِّه يهِدى ِبِه من يشَاء ِمن ِعباِده

لى هذا يكون الصراط المستقيم الموصل إلى اهللا تعالى ع
وال يتحقّق هذا االتباع ). صلّى اهللا عليه وآله(لخاتم اهو اتباع 

: قال تعالى) ليه وآلهصلّى اهللا ع(نه عإالّ باألخذ بكل ما جاءنا 
 )٣(﴾نَهاكُم عنْه فَانتَهوا تَاكُم الرسوُل فَخُذُوه وماآوما ﴿

وما ينِطقُ عِن ﴿) صلّى اهللا عليه وآله(وما ذلك إالّ ألنّه 
  .)٤(﴾ يوحىي ِإن هو ِإالَّ وح.الْهوى 

                                       
   .٢١: األحزاب ) ١(

   .٨٨ ـ ٨٤: األنعام) ٢(

   .٧: احلشر ) ٣(

  .٣: النجم) ٤(
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ية  حدد كيف)صلّى اهللا عليه وآله(م إن الرسول األعظم ث
جل السير على الصراط المستقيم والخالص من أاتباعه من 

ركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا تإنّي «: الضاللة بقوله
لسماء إلى األرض، ابعدي، كتاب اهللا حبٌل ممدود من 

وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتّى يردا علي الحوض 
 أن )عليه وآله صلّى اهللا( حيث بين »انظروا كيف تخلفونني فيهماف

ن الضاللة هو التمسك بالقرآن والعترة الطاهرة مالمنجي 
اللهم عرفني «: قرأ في الدعاءن معاً، ولذا )عليهم السالم(

سولك، اللهم رفإنّك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف  نفسك
جتك، حرسولك، فإنّك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف  عرفني

ك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن اللهم عرفني حجتك فإنّ
  .)١(»ينيد

الذي ينجي اإلنسان من الضاللة ويهديه الصراط ف
  .عرفة اهللا والرسول والحجة في كّل زمانمالمستقيم هو 

م إن القرآن بين لنا حقيقة أخرى فيما يرتبط باإلنسان ث
  ثُم. َأحسِن تَقِْويم ينسان ِفخَلَقْنَا اإل لَقَد﴿: حيث قال

اِفِلينفََل سَأس نَاهدد٢(﴾ر(.  
اإلنسان وهو في نشأة الدنيا يعيش في أسفل السافلين، ف

                                       
  .، الدعاء يف زمن الغيبة٥٨٨ص: مفاتيح اجلنان) ١(

   .٥ ـ ٤: التني ) ٢(
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ن تبين له الهدف والطريق أن يصعد من األسفل أفعليه بعد 
ِإلَيِه يصعد الْكَِلم الطَّيِّب والْعمُل الصاِلح ﴿؛ إلى األعلى

هفَعرماً بل هو وليس هذا الصعود مكاني )١(﴾ي عنوي، ذلك أن
عد صمكانياً كما لو  االرتفاع والصعود إلى األعلى تارة يكون

اإلنسان على مرتفع من األرض مثالً، وأخرى يكون معنوياً 
ورفَعنَاه ﴿ ):عليه السالم(وله تعالى في حق إدريس قكما في 

لمراد هو االرتفاع المكاني، اإذ ليس  )٢(﴾مكَانًا عِليا
  .رتفاع مكانته عند اهللا تعالىا بل

ن هنا نجد أن القرآن الكريم والروايات الواردة عن م
ذكرت أن هذا الصعود إليه ) صلّى اهللا عليه وآله(النبي األكرم 

واعتَِصموا ِبحبِل اللَِّه ﴿: عالىتقال . تعالى يحتاج إلى حبل
الذي أمرنا لحبل اوللوقوف على هذا .)٣(﴾جِميعا والَ تَفَرقُوا

لثقلين االقرآن باالعتصام به، نرجع مرة أخرى إلى حديث 
حقيقة هذا الحبل، وما هو  المتواتر بين الفريقين لنقف على

في خطبته ) صلّى اهللا عليه وآله(لمقصود به؟ قال رسول اهللا ا
: الوداع لتي خطبها في مسجد الخيف في حجةاالمشهورة 

ل األكبر القرآن، والثقل لثقاإنّي مخلّف فيكم الثقلين، «
                                       

   .١٠: فاطر ) ١(

   .٥٧: مرمي ) ٢(

   .١٠٣: آل عمران) ٣(
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ينكم وبين باألصغر عترتي وأهل بيتي، هما حبل اهللا ممدود 
  .)١(»اهللا عز وجّل، ما إن تمسكتم به لم تضلّوا

عن ) صلّى اهللا عليه وآله(يث عبر الرسول األعظم ح
أنّهما حبل واحد ال حبالن، وهذا معناه أن بالقرآن والعترة 

لتمسك بالقرآن الكريم، بل اوراء التمسك بالعترة ليس شيئاً 
م القرآن هبينهما أن العترة  هما حقيقة واحدة، لكن الفرق

الناطق، وأن القرآن هو العترة الصامتة، لذا ورد عن اإلمام 
ن آِإن هذَا الْقُر﴿في ذيل قوله تعالى ) عليه السالم(لصادق ا

  .)٣(»ى اإلمامإنّه يهدي إل« : )٢(﴾ َأقْومي ِهي ِللَِّتييهِد
عليه (منه يتّضح معنى ما قاله أمير المؤمنين علي و
فال  )٤(»لكتاب الصامت وأنا الكتاب الناطقاذلك «): السالم

لقرآن، بل عنى أنّه هو القرآن ايعني بذلك أنّه هو الناطق باسم 
صلّى اهللا (هللا االمتجسد، ولذا ورد عن الفريقين عن رسول 

 والحق مع علي يدور معه حيثما علي مع الحق«): عليه وآله
                                       

لسي اتأليف العلم العالّمة احلجة فخر األمة املوىل الشيخ حممد باقر : حبار األنوار) ١(
  .مؤسسة الوفاء، بريوت ـ لبنان. ١٠٢ ، ص٩٢ج: »قدس سره«

   .٩: اإلسراء ) ٢(

. لإلمام، كتاب احلجة، باب إنّ القرآن يهدي ٢١٦ ، ص١ج: أصول الكايف) ٣(
  .٢حلديث ا

   .٢٧٢ ، ص٣٩ج: حبار األنوار) ٤(
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أي يدور الحق حيثما دار علي، ألنّه هو القرآن  )١(»ارد
لتجسيد الحي لكتاب اهللا في واقع الناس االناطق، أي هو 

  .وحياتهم
على هذا األساس نستطيع أن نفهم ما ورد في تفسير و

الصراط «: أنّه قال) عليه السالم(إلمام الصادق االعياشي عن 
 وكذلك ما ورد في »ليه السالمعمير المؤمنين المستقيم أ

هي الطريق «: القالمعاني عن اإلمام الصادق عليه السالم 
ي فإلى معرفة اهللا، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط 

اآلخرة، فأما الصراط في الدنيا فهو اإلمام المفترض الطاعة، 
هو  ي الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذيفمن عرفه 

من لم يعرفه في الدنيا زلّت قدمه وجسر جهنّم في اآلخرة ، 
  .»اآلخرة فتردى في نار جهنّم في

ليس بين «): عليه السالم(ما ورد عن اإلمام السجاد و
جاب، وال له دون حجته ستر، نحن أبواب حاهللا وبين حجته 

نحن عيبة علمه وتراجمة والمستقيم  اهللا ونحن الصراط
  .)٢(»رهسان توحيده ونحن موضع وحيه ونحن أرك

عد أن تبين أن اإلنسان مسافر إلى اهللا تعالى، وكادح ب
                                       

   .١٨٨ ، ص٣٨ج: حبار األنوار ) ١(

نقلت هذه الروايات عن امليزان يف تفسري القرآن للعالّمة السيد حممد حسني ) ٢(
   .٤١ ، ص١لطباطبائي، جا
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ليه والقرب منه واللقاء به، وأن ذلك ال يتحقّق إكدحاً للوصول 
العترة الطاهرة اللذين هما حبل وإالّ من خالل اتباع القرآن 

، ذا السفر اإللهيهالصعود إليه سبحانه، أشار القرآن إلى زاد 
  .)١(﴾وتَزودوا فَِإن خَير الزاِد التَّقْوى﴿: حيث قال

أوصيكم عباد اهللا «): عليه السالم(ال أمير المؤمنين ق
ي الزاد وبها المعاذ، زاد مبِلغ، ومعاذ هبتقوى اهللا التي 

ير واع، فأسمع خمنجح، دعا إليها أسمع داع، ووعاها 
  .)٢(»واعيها، وفاز داعيها

القرآن الكريم إلى أن خير مطية يمتطيها قد أشار و
وِمن ﴿: قال تعالى. صل إلى هدفه هو قيام الليلياإلنسان لكي 

يِل فَتَهجد ِبِه نَاِفلَةً لك عسى َأن يبعثك ربك مقَاما لَال
 ِنصفَه َأِو .َل ِإالَّ قَِليالًيلَقُِم ال﴿: وقال تعالى، )٣(﴾محمودا

 .)٤ (﴾ َأو ِزد علَيِه ورتِِّل الْقُرآن تَرِتيالً.ه قَِليالًانقُص ِمنْ
تحصل إلى هنا أن أفضل مركوب يمتطيه اإلنسان للسير إلى ف

عالى هو قيام الليل، وأن أفضل الزاد هو التقوى، وأن تاهللا 
وبهذا يتضح دور التقوى . لصراط المستقيماأفضل طريق هو 

                                       
   .١٩٧: البقرة) ١(

  .١١٤اخلطبة : ج البالغة) ٢(

   .٧٩: اإلسراء) ٣(

   .٤ ـ ٢ :املزمل) ٤(
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 في منظومة الشريعة اإلسالمية، وضعهامفي حياة اإلنسان و
لتقوى من دون أن يتضح للسائر اإذ كثيراً ما يقع الحث على 

  .إلنساناإلى اهللا موقع ذلك وموضعه في حياة 

  التقوى لغة
: الوقاية: وقى«: »المفردات«ال الراغب األصفهاني في ق

وقيتُ الشيء أقيه ِوقاية : ما يؤذيه ويضره، يقالمحفظ الشيء 
وقاهم عذاب السعير، وما لهم من وفوقاهم اهللا، «: قالوِوقاء، 

اق، قوا أنفسكم واهللا من ولي وال  اهللا من واق، ما لك من
  .»وأهليكم ناراً

. جعل النفس في وقاية مما يخاف، هذا تحقيقه: التقوىو
لتقوى في تعارف الشرع حفظ النفس عما يؤِثم، وذلك اوصار 

: ض المباحات لما روييتم ذلك بترك بعوبترك المحظور، 
تع حول الحمى فحقيق أن يقع رالحالل بين،والحرام بين، ومن 

  .)١(»فيه

  أهمية التقوى

؛ كّز القرآن الكريم على أهمية التقوى في آيات كثيرةر
                                       

الراغب بأيب القاسم احلسني بن حممد املعروف : املفردات يف غريب القرآن، تأليف) ١(
  . ، دار املعرفة ـ بريوت، لبنان٥٣٠، ص)  هـ٥٠٢ت (األصفهاين 
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  :منها
l ﴿ ا الَِّذينها َأيما آي نَفْس لْتَنظُرو نُوا اتَّقُوا اللَّهم

  .)١(﴾ا اللَّه ِإن اللَّه خَِبير ِبما تَعملُونقَدمتْ ِلغَد واتَّقُو
l ﴿ لَى الَِّذينع سآلَي نَاحاِت جاِلحِملُوا الصعنُوا وم

 اِت ثُماِلحِملُوا الصعنُوا وا اتَّقَوا وآموا ِإذَا ما طَِعمِفيم
ِحبي اللَّهنُوا وساتَّقَوا وَأح نُوا ثُماتَّقَوا وآم 

ِسِنينح٢(﴾الْم(.  
l ﴿ ِةاعلَةَ السلْزز ِإن كُمباتَّقُوا ر ا النَّاسهيا أي

  .)٣(﴾ء عِظيميشَ
l ﴿ رَأج هِعند اللَّهِفتْنَةٌ و كُمالدَأوو الُكُموا َأمِإنَّم
 ِظيمع. َأِطيعوا وعماسو تُمتَطَعا اسم وا فَاتَّقُوا اللَّه

نفُِسكُم ومن يوقَ شُح نَفِْسِه فَُأولَِئك هم وَأنِفقُوا خَيرا أل
ونفِْلح٤(﴾الْم(.  
l ﴿القَّ تُقَاِتِه وح نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ا الَِّذينهيا أي 

ونِلمسَأنتُم مِإالَّ و وتُن٥(﴾َتَم(.  
                                       

   .١٨: احلشر ) ١(

   .٩٣: املائدة ) ٢(

   .١: احلج ) ٣(

   .١٦ ، ١٥: التغابن) ٤(

   .١٠٢: آل عمران) ٥(
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l ﴿ِإنَّا خَلَقْنَاكُم ا النَّاسهُأنثَى يا أيِمن ذَكَر و 
وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَباِئَل ِلتَعارفُوا ِإن َأكْرمكُم ِعند اللَِّه 

خَِبير ِليمع اللَّه ِإن ١(﴾َأتْقَاكُم(.  
به سبحانه في ذيل هذه اآلية أن الكرامة الحقيقية إنّما ن

مدار بحانه، فمالك القرب منه تعالى يدور سهي بتقوى اهللا 
ن مال وجاه أو حسب ونسب، مالتقوى ال مدار مقامات الدنيا 

تميز به عن غيره يوذلك أن اإلنسان مجبول على طلب ما 
لناس اويختص به من بين أقرانه من شرف وكرامة، وعامة 

ـ لتعلّقهم بالحياة الدنيا ـ يرون الشرف والكرامة في مزايا 
ب وغير ذلك لمادية من مال وجمال ونسب وحساالحياة 

ي طلبها واقتنائها ليتفاخروا بها ويستعلوا ففيبذلون جّل جهدهم 
همية ال تجلب لهم شيئاً من الشرف ووهذه مزايا . على غيرهم

. لهلكة والشقوةاوالكرامة دون أن توقعهم في مهابط 
لحقيقية االحقيقي الذي يؤدي باإلنسان إلى سعادته  والشرف

ار رب العزة، إنّما هو بتقوى اهللا وحياته الطيبة األبدية في جو
الوسيلة الوحيدة إلى سعادة الدار اآلخرة،  بحانه، وهيس

تُِريدون عرض الدنْيا ﴿: قال تعالى. لدنيااوتتبعها سعادة 
انت الكرامة بالتقوى، فأكرم كوإذا ، )٢(﴾واللَّه يِريد اآلِخرةَ

                                       
  . ١١٣: احلجرات) ١(

   .٦٧: األنفال ) ٢(
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  .باركةلماالناس عند اهللا أتقاهم كما قالت اآلية 

  آثار التقوى في الدنيا

عتقد بعض الناس أن أثر التقوى إنّما يظهر في الحياة ي
ال يشمل الحياة الدنيا، فمن أطاع اهللا سبحانه واآلخرة فقط، 

ثاب في اآلخرة، ومن لم يتق اهللا يوانتهى عن معاصيه فسوف 
وعليه . يعاقب في اآلخرةسالنشأة فإنّه  وتجاوز حدوده في هذه

  .المتّقين والفجار  في هذه النشأة بينفال فرق
كن هذه النظرة للتقوى تخالف بشكل واضح ما يطرحه ل

لكريم، ذلك أن القرآن لم يخصص أثر التقوى على االقرآن 
ألخرى ومن حيث الثواب والعقاب ااإلنسان في النشأة 

وفي الذكر . لنشأتيناأثرها لكلتا   األخروي فقط، وإنّما عمم
يسوا سواء، لالمتّقين والفجار  كثيرة تشير إلى أنالحكيم آيات 
م نَجعُل الَِّذين آمنُوا وعِملُوا الصاِلحاِت َأ﴿: كقوله تعالى

  .)١(﴾اَألرِض َأم نَجعُل الْمتَِّقين كَالْفُجاِر  كَالْمفِْسِدين في
 َأن َأم حِسب الَِّذين اجتَرحوا السيَِّئاِت﴿: قوله تعالىو

 ماهيحم اءواِت ساِلحِملُوا الصعنُوا وآم كَالَِّذين ملَهعنج
ونكُمحا يم اءس ماتُهمم٢(﴾و(.  

                                       
   .٢٨: ص ) ١(

   .٢١: اجلاثية ) ٢(
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وبينت آيات أخرى في القرآن آثار التقوى على حياة      
. فََأما من َأعطَى واتَّقَى ﴿: إلنسان في الدنيا، حيث قالتا

  .)١(﴾حسنَى فَسنُيسِّره ِللْيسرىوصدقَ ِبالْ
هلة طيبة ال ضنك سفحياة المتّقي في هذه الدنيا يسيرة 

من عِمَل صاِلحا ِمن ﴿: فيها، وإلى هذا أشار تعالى بقوله
ولَنَجِزينَّهم  ذَكَر َأو ُأنثَى وهو مْؤِمن فَلَنُحِيينَّه حياةً طَيِّبة

م ِبَأحهرَأجلُونمعا كَانُوا يِن م٢(﴾س(.  
حياة المؤمن ليست حياة طيبة في الدار اآلخرة فقط ف

قال العالّمة الطباطبائي . ذلك في هذه النشأة أيضاًكوإنّما هي 
: اإلحياء )٣(﴾فَلَنُحِيينَّه حياةً طَيِّبةً﴿وقوله «في ذيل هذه اآلية 

لجملة بلفظها دالّة على ليه، فاعإلقاء الحياة في الشيء إفاضتها 
الحاً بحياة جديدة صالمؤمن الذي يعمل  أن اهللا سبحانه يكرم

ظيرة نفاآلية . من الحياة العامة غير ما يشاركه سائر الناس
من كَان ميتًا فََأحيينَاه وجعلْنَا لَه نُورا يمِشى ِبِه  َأو﴿قوله 

  .)٤(﴾ النَّاِسيِف
ور العلم الذي يهتدي به اإلنسان إلى إن المراد بهذا النف

                                       
   .٧ ـ ٥: الليل ) ١(

   .٩٧: النحل) ٢(

   .٩٦: النحل ) ٣(

   .١٢٢: األنعام ) ٤(
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  .العتقاد والعمل قطعاًاالحقّ في 
كما أن له من العلم واإلدراك ما ليس لغيره، كذلك له و

لقدرة على إحياء الحقّ وإماطة الباطل ما ليس امن موهبة 
لحديثان يمهدان له أن يرى األشياء الغيره، وهذا العلم والقدرة 

ق باق وباطل فان، ح: ا قسمينعلى ما هي عليها، فيقسمه
ـُعرض بقلبه عن الباطل الفاني الذي هو الحياة الدنيا  في

زخارفها الغارة الفتّانة، ويعتز بعزة اهللا، فال يستذله الشيطان ب
ال النفس بأهوائها وهوساتها وال الدنيا بزهرتها وبوساوسه، 

  .متعتها وفناء نعمتهاألما يشاهد من بطالن 
به الحق الذي هو يحق كل حق بكلماته، يتعلق قلبه برو

الّ وجهه وال يحب إالّ  قربه وال يخاف إالّ سخطه إفال يريد 
اهرة دائمة مخلّدة، ال يدبر أمرها إالّ طوبعده، يرى لنفسه حياة 

ول مسيرها الحسن طربه الغفور الودود، وال يواجهها في 
بحه اهللا قالجميل، فقد أحسن كّل شيء خلقه، وال قبيح إالّ ما 

  .من معصيته
هذا اإلنسان يجد في نفسه من البهاء والكمال والقوة ف

السرور ما ال يقدر بقدر، وكيف ال؟ وهو ووالعزة واللذّة 
ها ونعمة باقية ال نفاد لها لمستغرق في حياة دائمة ال زوال 

قاء معها، شوال ألم فيها وكدورة تكدرها، وخير وسعادة ال 
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  .)١(»بار وينطق به آيات كثيرة من القرآنوهذا ما يؤيد االعت
من آمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر وعِمَل ﴿: ال تعالىق

نُونزحي مالَ هو ِهملَيفٌ عا فَالَ خَواِلح٢(﴾ص(.  
الَِّذين آمنُوا وتَطْمِئن قُلُوبهم ِبِذكِْر اللَِّه َأالَ ﴿: قالو

  .)٣(﴾مِئن الْقُلُوبِبِذكِْر اللَِّه تَطْ
 .ومن يتَِّق اللَّه يجعل له مخْرجا ﴿: قال أيضاًو

  .)٤(﴾يحتَِسب ويرزقْه ِمن حيثُ ال
  )٥ (﴾ومن يتَِّق اللَّه يجعل له ِمن َأمِرِه يسرا﴿: قالو
عل لكُم يا أيها الَِّذين آمنُوا ِإن تَتَّقُوا اللَّه يج﴿: قالو
  )٦(﴾فُرقَانًا
ي إن اهللا سبحانه يجعل اإلنسان المتّقي قادراً على أ

الباطل في المواقف الحرجة، فيتبع الحق والتمييز بين الحقّ 
شرات اآليات القرآنية التي تبين آثار عوهكذا . ويجتنب الباطل

  .التقوى في الحياة الفردية لإلنسان
بالنسبة إلى ذرية ل أشار القرآن إلى آثار التقوى ب

                                       
  .٣٤١ ص١٢ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(

  .٦٩: املائدة) ٢(

   .٢٨: الرعد) ٣(

   .٣ ، ٢: الطالق) ٤(

   .٤: الطالق ) ٥(

  .٢٩: األنفال ) ٦(
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مثالً نجد في قصة ذلك العبد الصالح مع النبي فاإلنسان أيضاً، 
): تعالى(لقرآن يحدثنا بقوله اأن ) عليه السالم(موسى 

فَانطَلَقَا حتَّى ِإذَا َأتَيا َأهَل قَرية استَطْعما َأهلَها فََأبوا َأن ﴿
 يِريد َأن ينقَض فََأقَامه قَاَل يضيِّفُوهما فَوجدا ِفيها ِجدارا

  .)١(﴾تَّخَذْتَ علَيِه َأجرالَو ِشْئتَ ال
وَأما الِْجدار فَكَان ﴿: كان الجواب من العبد الصالحف

 الْمِدينَِة وكَان تَحتَه كَنز لَّهما وكَان يِلغُالميِن يِتيميِن ِف
 ادا فََأراِلحا صموها َأبتَخِْرجسيا ومهلُغَا َأشُدبَأن ي كبر
ةً ِمن ربِّكمحا رمهصالح دففي اآلية  )٢(﴾كَنز اللة على أن

  .اآلباء له آثار طيبة على سعادة األبناء
كذلك نجد آثار التقوى والعمل الصالح واضحة في و

قال . نزول البركات عليها من السماء واألرضوسعادة االُمة 
ولَو َأن َأهَل الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيِهم ﴿: عالىت

وَألَِّو استَقَاموا ﴿:  وقال.)٣(﴾ضربركَات ِمن السماِء واأل
  .)٤(﴾علَى الطَِّريقَِة َألسقَينَاهم ماء غَدقًا

هكذا عندما ننتقل إلى البعد اآلخر، حيث نجد أن القرآن و
شكل واضح أيضاً، اآلثار الدنيوية المترتبة على الفجور بكّد يؤ

                                       
   .٧٧: الكهف  )١(

   .٨٢: الكهف ) ٢(

   .٩٦: األعراف ) ٣(

   .١٦:  اجلن)٤(
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وَأما من ﴿: قال تعالى. لصراط المستقيماواالنحراف عن 
فَسنُيسِّره . وكَذَّب ِبالْحسنَى . بِخَل واستَغْنَى 

  .)١(﴾ِللْعسرى
يث دلّت اآلية أن المكذّب وغير المتّقي يجد صعوبة ح
من . سير في حياته، ولكنه ال يعرف سبب ذلكعدم تيووضنكاً 

ومن َأعرض عن ِذكِْرى فَِإن لَه مِعيشَةً ﴿: هنا قالت اآلية
قَاَل ربِّ ِلم حشَرتَِنى . ضنكًا ونَحشُره يوم الِْقيامِة َأعمى 

ِسيتَها قَاَل كَذَِلك َأتَتْك آياتُنَا فَنَ. َأعمى وقَد كُنتُ بِصيرا 
وكَذَِلك نَجِزى من َأسرفَ ولَم يْؤِمن . وكَذَِلك الْيوم تُنسى 

  .)٢(﴾ِبآياِت ربِِّه ولَعذَاب اآلِخرِة َأشَد وَأبقَى
لعّل من أوضح اآليات الدالّة على الرابطة المستقيمة و

إفساده في األرض وبين ظهور الكوارث وبين فجور اإلنسان 
ظَهر ﴿: رد في قوله تعالىوبيعية واألمراض ونحوها ما الط

 النَّاِس ِليِذيقَهم يَأيِد   الْبرِّ والْبحِر ِبما كَسبتْيالْفَساد ِف
حيث ترى أن اآلية  )٣(﴾ عِملُوا لَعلَّهم يرِجعونيبعض الَِّذ

والذنوب فاآلية تذكر أن المظالم «. ير شاهد ينطق بهذه الحقيقةخ
كسبها أيدي الناس توجب فساداً في البر والبحر، مما يعود تالتي 

                                       
  .١٠ ـ ٨: الليل ) ١(

  .١٢٧ ـ ١٢٤: طه ) ٢(

  .٤١: الروم ) ٣(
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وقوع الحروب وانقطاع الطرق وارتفاع األمن كإلى اإلنسان 
اختالل األوضاع الجوية واألرضية كوغير ذلك، أو ال يعود إليه 

ونظيره بوجه قوله . معاشهوالذي يستضر به اإلنسان في حياته 
كُم مِّن مِصيبة فَِبما كَسبتْ َأيِديكُم وما َأصاب﴿ :تعالى

يغَيِّر  ِإن اللَّه ال﴿وكذلك قوله تعالى ، )١(﴾ويعفُوا عن كَِثير
ا ِبَأنفُِسِهموا مغَيِّرتَّى يم حا ِبقَووفي معناه آيات . )٢(﴾م

  .أخرى
بالجملة فإن رجعت االُمة بذلك ـ وما أقلّه وأندره في و
إن استمرت على ضاللها وخبطها، طبع اهللا وـ فهو، االُمم 

أصبحوا يحسبون أن الحياة وعلى قلوبهم فاعتادوا ذلك، 
لشقية التي تزاحمها ااإلنسانية ليست إالّ هذه الحياة المضطربة 

يحطّمها وأجزاء العالم المادي وتضطهدها النوائب والرزايا، 
ن يتقدم في العلم قهر الطبيعة الكونية، وأن ليس لإلنسان إال أ

يتجهز بالحيل الفكرية، فيبارزها ويتخذ وسائل كافية في رفع و
إبطال مكرها، كما اتخذ اليوم وسائل تكفي لرفع وقهرها 

الوباء والطاعون وسائر األمراض العامة والقحط والجدب 
لسيول والطوفانات والصواعق، االسارية، واُخرى تنفي بها 
  .يهدد النوع بالهالكوة الطبيعة وغير ذلك مما يأتي به طاغي

                                       
  ٣٠: الشورى ) ١(

   .١١: الرعد ) ٢(
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أخذه الخيالء فظن أن التقدم فيما ! تل اإلنسان ما أكفرهق
ضارة وعلماً، يعده أنه سيغلب طبيعة الكون ويبطل حيسميه 

لى أن تطيعه في مشيئته، وتنقاد ألهوائه، ععزائمها ويقهرها 
حكمها، الضعيفة في تركيبها، بوهو أحد أجزائها المحكومة 

األرض، ولو وتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات ولو ا
فسدت لكان اإلنسان الضعيف من أقدم أجزائها في الفساد 

  .أسرعها إلى الهالكو
أن اإلنسان كغيره من األنواع : هذه حقيقة برهانية تقررف

رتبط الوجود بسائر أجزاء الكون المحيط به، وألعماله مالكونية 
زل السعادة ارتباط بغيره، فإن سلوكه إلى منوفي مسير حياته 

جزاء الكون له وفتحت له بركات السماء أصلحت للكون صلحت 
قابله الكون بالفساد، فإن رجع إلى ووإن فسدت أفسدت الكون، 

تّى إذا تعرق فيه، انتهض حالصالح فبها، وإالّ جرى على فساده، 
طهر األرض من وعليه الكون وأهلكه بهدم بنيانه وإعفاء أثره، 

  .)١(»رجسه
في ختام هذه المقدمة نشير إلى بعض كلمات إمام و

  ):عليه السالم(مير المؤمنين أالمتّقين علي 
l » ،التقوى دار حصن عزيز اعلموا عباد اهللا أن

 يمنع أهله وال يحرز من لجأ الوالفجور دار حصن ذليل، 
                                       

  .١٩٦ ، ص٨امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(
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باليقين تُدرك الغاية وإليه، أال وبالتقوى تقطع حمة الخطايا، 
  .لقصوىا

باد اهللا، اهللا اهللا في أعز األنفس عليكم، وأحبها إليكم، ع
وضح لكم سبيل الحق وأنار طرقه، فشقوةٌ الزمة، أفإن اهللا قد 

قد دللتم . تزودوا في أيام الفناء أليام البقاءفأو سعادة دائمة، 
حثثتم على المسير، فإنّما أنتم وعلى الزاد، وأمرتم بالظعن، 

السير، أال فما يصنع بال يدرون متى يؤمرون كركب وقوف، 
ليل قبالدنيا من خُلق لآلخرة، وما يصنع بالمال من عما 

ـُه، وتبقى عليه تبعته وحسابه ـَب   .)١(»يسل
l » وأوصاكم بالتقوى، وجعلها منتهى رضاه، وحاجته من
اتقوا اهللا الذي أنتم بعينه، ونواصيكم بيده، وتقلّبكم في فخلقه، 

سررتم علمه، وإن أعلنتم كتَبه، قد وكّل بذلك حفظة أن قبضته، إ
  .قّاً، وال يثبتون باطالًحِكراماً ال يسقطون 

اعلموا أنّه من يتق اهللا يجعل له مخرجاً من الفتن ونوراً و
يخلّده فيما اشتهت نفسه وينزله منزل الكرامة ومن الظلم، 

بهجته، نفسه، ظلّها عرشه، ونورها لعنده، في دار اصطنعها 
بادروا المعاد وسابقوا فوزوارها مالئكته، ورفقاؤها رسله، 

يرهقهم وفإن الناس يوشك أن ينقطع بهم األمل، . اآلجال
فقد أصبحتم في مثل ما سأل . األجل، ويسد عنهم باب التوبة

                                       
   .١٥٧اخلطبة : ج البالغة) ١(
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لرجعة من كان قبلكم، وأنتم بنو سبيل على سفر من دار اإليه 
  . باالرتحال، وأمرتم فيها بالزادقد أوذنتم منهاوليست بداركم، 

اعلموا أنّه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، و
أفرأيتم . ارحموا نفوسكم، فإنّكم جربتموها في مصائب الدنياف

حدكم من الشوكة تصيبه، والعثرة تدميه، والرمضاء أجزع 
ان بين طابقين من نار، ضجيع حجر كتحرقه؟ فكيف إذا 

ضب على النار حطّم غأن مالكاً إذا اعلم ! وقرين شيطان
بوابها جزعاً أبعضها بعضاً لغضبه، وإذا زجرها توثّبت بين 

  .)١(»من زجرته
l » ،ت أولياء اهللا محارمهمتقوى اهللا ح عباد اهللا إن

خافته، حتى أسهرت لياليهم، وأظمأت موألزمت قلوبهم 
قربوا النصب، والري بالظمأ، واستبهواجرهم، فأخذوا الراحة 

  .)٢(»الحظوا األجلفاآلجل فبادورا العمل، وكذّبوا األمل 
l » ،معاشر الناس، اتّقوا اهللا، فكم من مؤمل ما ال يبلغه

يسكنه، وجامع ما سوف يتركه، ولعلّه من باطل الوبان ما 
 ،هصابه حراماً، واحتمل به آثاماً، فباء أجمعه، ومن حقّ منع

سر الدنيا واآلخرة خهفاً، قد بوزره، وقِدم على ربه، آسفاً ال

                                       
   .١٨٣اخلطبة : ج البالغة) ١(

   .١١٤اخلطبة : ج البالغة) ٢(
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  .)١(»ذلك هو الخسران المبين
l »حياؤه قلَّ خطؤه كثر ومن، خطؤه كثر كالمه كثر ومن ،

 قلبه مات ومن، قلبه مات ورعه قل ومن، ورعه قل ياؤهح قّل ومن
  .)٢(»النار دخل

  :في بيان التقوى) عليه السالم(من قصار كلماته و
l »٣(»التُقى رئيس األخالق(.  
l »ة البدن تقوى القلبمن صح ٤(»أال وإن(.  
l » أعز من التقوى، وال معقل أحسن من وال عز
  .)٥(»الورع
  :في وصف المتّقين) عليه السالم(قال و
l » قد أحيى عقله، وأمات نفسه، حتّى دقّ جليله، ولطف

فأبان له الطريق، وسلك . برق له المع كثير البرقوغليظه، 
ألبواب إلى باب السالمة ودار اإلقامة، ابه السبيل، وتدافعته 

رار األمن والراحة، بما قبطمأنينة بدنه في  وثبتت رجاله
  .)٦(»ربه استعمل قلبه وأرضى

                                       
  .٣٤٤رقم : قصار احلكم: ج البالغة) ١(

   .٣٤٩رقم : قصار احلكم: ج البالغة) ٢(

  .٤١٠رقم : قصار احلكم: ج البالغة) ٣(

   .٣٨٨رقم : قصار احلكم: ج البالغة) ٤(

   .٣٧١رقم : قصار احلكم: ج البالغة) ٥(

   .٢٢٥رقم : قصار احلكم: ج البالغة) ٦(



   التربية الروحية.................................................................٢٦

يسبِّح لَه ِفيها ِبالْغُدوِّ ﴿عند تالوته ) عليه السالم(قال و
تُلِْهيِهم تَجارةٌ والَ بيع عن ِذكِْر  ال ِرجاٌل.صاِل واآل
  :)١(﴾ِهاللَّ

l » للقلوب، تسمع به اهللا سبحانه جعل الذكر جالء إن
تبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة، وبعد الوقرة، 

ي البرهة بعد البرهة، وفي فوما برح هللا ـ عزت آالؤه ـ 
كلّمهم في ذات وأزمان الفترات، عباد ناجاهم في فكرهم، 
بصار واألسماع عقولهم، فاستصحبوا بنور يقظة في األ

األفئدة، يذكّرون بأيام اهللا، ويخوفون مقامه، بمنزلة األدلّة في و
ن َأخَذ القصد حمدوا إليه طريقه، وبشّروه بالنجاة، م. الفلوات

شماالً ذموا إليه الطريق، وحذّروه من الهلكة، وومن أخذ يميناً 
  .لظلمات وأدلّة تلك الشبهاتاوكانوا كذلك مصابيح تلك 

لذكر ألهالً آخذوه من الدنيا بدالً، فلم تشغلهم تجارة إن لو
نه، يقطعون به أيام الحياة، ويهتفون بالزواجر عن عوال بيع 

لغافلين، ويأمرون بالقسط ويأتمرون به، امحارم اهللا في أسماع 
فكأنما قطعوا الدنيا إلى . نهعوينهون عن المنكر ويتناهون 

كأنّما اطّلعوا غيوب فلك، اآلخرة وهم فيها، فشاهدوا ما وراء ذ
ليهم عأهل البرزخ في طول اإلقامة فيه، وحقّقت القيامة 

ِعداتها، فكشفوا غطاء ذلك ألهل الدنيا، حتّى كأنّهم يرون ما ال 
                                       

   .٣٧ ـ ٣٦: النور ) ١(
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  .لناس، ويسمعون ما ال يسمعونايرى 
لو مثّلتهم لعقلك في مقاومهم المحمودة، ومجالسهم ف

فرغوا لمحاسبة قد نشروا دواوين أعمالهم، ووالمشهودة، 
كبيرة أمروا بها فقصروا عنها، أو وأنفسهم على كل صغيرة 

وزراهم ظهورهم، أنهوا عنها ففرطوا فيها، وحملوا ثقل 
تجاوبوا نحيباً، وفضعفوا عن االستقالل بها، فنشجوا نشيجاً، 

دى، هيعجون إلى ربهم من مقام ندم واعتراف، لرأيت أعالم 
هم المالئكة، وتنزلت عليهم ومصابيح دجى، قد حفّت ب

فُتحت لهم أبواب السماء، وُأعدت لهم مقاعد والسكينة، 
هللا عليهم فيه، فرضي سعيهم، االكرامات، في مقعد اطّلع 

  .لتجاوزاوحمد مقامهم، يتنسمون بدعائه روح 
هائن فاقة إلى فضله، وأسارى ذلّة لعظمته، جرح طول ر
، لكل باب رغبة إلى اهللا لوبهم، وطوُل البكاء عيونهمقاألسى 

سألون من ال تضيق لديه المنادح وال يخيب يمنهم يد قارعة، 
فسك لنفسك، فإن غيرها من األنفس نفحاسب . عليه الراغبون

  .)١(»لها حسيب غيرك
قبل الدخول في أبحاث هذا الكتاب الذي هو شرح و

لإلمام » األربعون حديثاً«لنفس من كتاب احديث جهاد 
  :قدمتان يحسن اإلشارة إليهمام، هناك )س سرهقد(الخميني 

                                       
  .٢٢٢ج البالغة، اخلطبة ) ١(
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  .»األربعون حديثاً«خصائص كتاب : والهماأ
  .مجموعة أبحاث ممهدة للدخول في شرح الكتاب: لثانيةا
مع الَِّذين اتَّقَوا والَِّذين ﴿سأل اهللا سبحانه أن يجعلنا ن

  .إنّه سميع مجيب، واهللا ولي التوفيق )١(﴾محِسنُون  هم
  ال الحيدريكم

   ١٤٢٠ ذي الحجة ١٨

  قم المقدسة

                                       
   .١٢٨: النحل ) ١(



  
  
  
  

 )١(   

  خصائص الكتاب

عدة خصائص مهمة جعلتنا » األربعون حديثاً«ن لكتاب إ
من جملة هذه . طالبه ونتخذه محوراً ألبحاثنامنقف عند 
  :الخصائص

  شموليته واحتواؤه على: الخصوصية األولى

  قالمعارف األساسية المهمة في العقائد واألخال
ن المعلوم أن أساس االعتقاد اإلسالمي يبتني على م

التوحيد والمعاد والنبوة، وأما العدل : الثة هيثأصول أساسية 
  .ما أن اإلمامة من متممات النبوةكفهو من متممات التوحيد 

أصول االعتقاد ـ إذن ـ هي التوحيد ومتفرعاته ف
رعة عنها لمرتبطة به والنبوة واألبحاث المتفاوالمعاد والعلوم 

الوالية، وهذه هي أصول الرؤية ووالتي من أهمها اإلمامة 
  .الكونية في االعتقاد اإلسالمي

ير أن باإلمكان تلخيص اإلسالم من حيث االعتقاد حيث غ
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بتنياً على التوحيد، ومن التوحيد تنبعث النبوة، كما منجده 
 وبكلمة واحدة يمكننا. بدأ المعاد أيضاًميترتب على التوحيد 

إلسالم وفي مدرسة أهل البيت االقول بأن محور العقائد في 
شعبات وفروع لهذه تهو التوحيد، وما زاد على ذلك فهو 
  :الشجرة الطيبة، شجرة التوحيد، قال تعالى

﴿تَر ة  َألَمرةً كَشَجةً طَيِّبثَالً كَِلمم اللَّه برفَ ضكَي
تُْؤِتى ُأكُلَها كُلَّ .  السماِء يِفطَيِّبة َأصلُها ثَاِبتٌ وفَرعها 

 ملَّهثَاَل ِللنَّاِس لَعاَألم اللَّه ِربضيا وبِّهِحين ِبِإذِْن ر
نتَذَكَّر١(﴾ي(.  
إن روح التوحيد سارية «: ذا قال الطباطبائي في الميزانل

لكريمة التي يندب إليها هذا الدين، وروح افي األخالق 
لتي يكلّف بها أفراد المجتمع، اي األعمال األخالق منتشرة ف

التحليل إلى بفالجميع من أجزاء الدين اإلسالمي ترجع 
  .)٢(»األعمالوالتوحيد، والتوحيد بالتركيب يصير هو األخالق 

عليه (في الرواية المنسوبة إلى اإلمام أمير المؤمنين و
رحم اهللا امرًأ أعد لنفسه واستعد لرمسه «: القأنه ) السالم

                                       
  .٢٥ ـ ٢٤: إبراهيم) ١(

ؤسسة مامليزان يف تفسري القرآن، العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، منشورات ) ٢(
  .١٠٩، ص٤األعلمي للمطبوعات، بريوت، ج



............................................................................... ٣١  

حيث لخّص اإلمام ، )١(»إلى أينووعِلم من أين وفي أين 
: لجمل الشريفة بقولهاكل المعارف في هذه ) عليه السالم(
المعاد، وأي المنتهى : »وإلى أين«أي المبدأ، : »عِلم من أين«
أي الحبل الممدود بين المبدأ والمعاد وهو : »وفي أين«

  .متفرعاتهاوالرسالة 
في مقدمة كالمه ـ تبعاً ) ه السالمعلي(ما ربط اإلمام ك

لذي يطرحه أئمة أهل البيت عليهم السالم ـ اللمنهج القرآني 
: ي حياة اإلنسان، حين قالفبين الجانب العلمي والعملي 

بين أن االستعداد ف» رحم اهللا امرًأ أعد لنفسه واستعد لرمسه«
  .»من أين، وفي أين وإلى أين«للرمس يتوقف على علم 

م السبزواري حاشية قيمة على هذه الرواية حيث للحكيو
  :يقول

كان اهللا ولم يكن معه «؛ ألين األول إشارة إلى المبدأا 
  »شيء

ِإن ﴿: لنزول، واألين الثاني إشارة إلى المنتهىاوهو قوس 
  .وس الصعودقوهو  )٢(﴾ِإلَى ربِّك الرجعى

                                       
الفيلسوف الرباين وعة، ملؤلفه احلكيم اإلهلي احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األرب) ١(

، دار . هـ١٠٥٠ملتوىف سنة اصدر الدين حممد الشريازي جمدد الفلسفة اإلسالمية، 
  .٢١، ص١إحياء التراث العريب، بريوت، ج

  .٨: العلق ) ٢(
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: هناك قوسان ـ إذن ـ قوس للنزول وقوس للصعودف
: فمنه بدأنا وإليه ننتهي. )١(﴾نَّا ِللَِّه وِإنَّا ِإلَيِه راِجعونِإ﴿
. )٢(﴾يا أيها اإلنسان ِإنَّك كَاِدح ِإلَى ربِّك كَدحا فَمالِقيِه﴿

لى هذا إوالهداية . والبد من طريق يوصل المبدأ بالمنتهى
الطريق تحتاج إلى هاد ومرشد يأخذ بأيدي البشر إليصالهم 

  .لهدف، وال يتم ذلك إالّ من خالل النبوة واإلمامةالى إ
تبين إذن أن حقيقة أصول الدين هي من أجل أن يصل ف

عرفة من أين جاء وإلى أين ينتهي وماذا ينبغي ماإلنسان إلى 
  .ين المبدأ والمنتهىبله أن يفعل في هذا السفر 

جعل هذا الكتاب ) قدس سره(قد حاول اإلمام الخميني و
امالً ومستوعباً لهذه المسائل فلم يقتصر فيه على شف الشري

طرق أيضاً إلى األبحاث العقائدية تاألبحاث األخالقية بل 
المعاد والنبوة وما واألساسية المهمة التي تتعلّق بالتوحيد 

  :يرتبط بها، فمثالً
l  ضإلى ) قدس سره(في الحديث الحادي عشر، تعر

 إثبات وجود اهللا والنبوة لتي يمكن من خاللهاابحث الفطرة 
  .والمعاد
l  ض إلىالتوحيد«وفي الحديث الحادي والثالثين تعر «

                                       
  .١٥٦: البقرة) ١(

  .٦: االنشقاق) ٢(
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  .»أن اهللا ال يوصف«حث بمن خالل 
l  وفي الحديث السادس والثالثين بحث في الصفات

  .بحانه وتعالىسالذاتية هللا 
  .»اإلمامة«و» النبوة«م تعرض في بحوث أخرى إلى ث
l ض لمعرفة اهللا باهللا وفي الحديث السابع والثالثين تعر

  .الرسالةبوالرسول 
l  ض لوالية أهل البيتوفي الحديث الثالث والثالثين تعر

  ).لسالماعليهم (

l  وفي الحديث الرابع والثالثين بحث في صفات
  .»المؤمن«

l  المعاد«وفي الحديث الثامن والعشرين تناول بحث «
  .عالىتولقاء اهللا 
l ق إلى بحث اإلنسان وفي الحديث الثاني والعشرين تطر

  .كراهيته للموتو
م انتقل إلى البحث في النفس اإلنسانية وما هي حقيقتها ث

  .قواها وكيف يقوم اإلنسان هذه القوىوومراتبها 
على كل حال، فإنّه وإن كان من الواضح أن القسط و

على البحوث ) قدس سره(وقفه اإلمام أاألكبر من الكتاب 
السلوكي في حياة اإلنسان ألن البعد والبعد العملي األخالقية و



   التربية الروحية.................................................................٣٤

الم يقتَرن بالعمل ـ كما مالنظري بما هو نظري ليس ذا قيمة 
) قدس سره(سيتبين ذلك فيما بعد إن شاء اهللا ـ غير أن كتابه 

حتاجها يقد احتوى أيضاً على البحوث العقائدية األساسية التي 
ك كتاباً شامالً ومحتوياً اإلنسان المسلم في حياته، فكان بذل

  .لى معارف جمة ومهمةع

  دمج البعد النظري بالبعد العملي: الخصوصية الثانية

هذه الخصوصية هي من أهم خصائص الكتاب ـ و
  .لعل سر نجاحه يكمن فيها أيضاًوحسب اعتقادنا ـ 

إن المعارف التي يقف : لبيان هذه الخصوصية نقولو
  :لى قسمينععليها اإلنسان 

ينبغي أن «المعارف التي ال تحتوي على قضية  :ولألا
  .»نبغي أن تفعليال «و» تفعل

يعبر عن هذه المعارف بالعلوم النظرية كقضية أن و
األرض تدور «وأن » …الكواكب كذا«أن و» اهللا موجود«

  .وما شابه ذلك» …في الساعة كذا
ينبغي أن «المعارف التي تحتوي على قضية  :لثانيا
لمطلوب هو الوجوب أو االستحباب وعلى اان سواء ك» تفعل

واء كان المنهى عنه هو الحرمة س» ال ينبغي أن تفعل«قضية 
  .أو الكراهة
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  .يعبر عن هذا القسم من المعارف بالعلوم العمليةو
على هذا األساس تعد األبحاث الفقهية واألخالقية وما و

اً أو لوماً عملية، ألن محورها هو فعل اإلنسان تركعشابهها 
  .فعالً

عند الرجوع إلى المصنفات التي بين أيدينا نجد أنها في و
ألغلب تفصل العلوم النظرية عن العلوم العملية، فما ااألعم 

 يوجد فيها أبحاث تتعرض لما ينبغي أن التعرض منها للعقائد 
تناول المواضيع النظرية البحتة تيفعل وما ال ينبغي فعله، بل 

المعاد موجود أو ليس و أو ليس بموجود، اهللا موجود: من قبيل
أما ما . هكذاوبموجود، والنبي معصوم أو ليس بمعصوم، 

نبغي ييتعلّق بالعدل والظلم وأيهما ينبغي فعله أو تركه، وهل 
لإلنسان تجنّب الكذب أم ال، فإن أمثال هذه البحوث متروكة 

  .صنّفات القسم اآلخرمإلى 
لماء، فقسم يبحث على هذا األساس رست مؤلفات العو

لنظري من المعارف وقسم يبحث في البعد العملي افي البعد 
  .منها

ن لهذا التقسيم ولهذا الفصل بين العلوم والمعارف في إ
  :يجابيات وسلبياتإالمؤلفات، 

فإن من أهمها هو الفصل والعزل بين  :ما اإليجابياتأ
  .لنظرية عن مسائل العلوم العمليةامسائل العلوم 
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ألن منهج إثبات ؛  الفصل مفيد والبد منهن هذاإ
المسائل المرتبطة بالعلوم النظرية يختلف عن والمعلومات 

المسائل المرتبطة بالعلوم العملية، ومنهج إثبات المعلومات 
شخصوا منهج البحث يولذا فصل العلماء بين العلمين لكي 

  .لعلميناوالطريق والدليل المتبع لتحقيق مسائل كال 
  :فإن من أهمها :بياتأما السلو
أن اإلنسان عندما يطالع العلوم النظرية وال يجد  ـ ١

لعملية المترتّبة عليها يفقد اهتمامه بها لعدم اإلى جانبها اآلثار 
إن هذه العلوم لم تستطع : خرآبتعبير . ترتّب أي فائدة عليها

  .مطالعتهالأن توجد في القارئ لها عشقاً ومحبة 
 أن الحوزات العلمية المعاصرة كمثال على ذلك، نرىو

العقائد بمقدار اهتمامها بالفقه، مع أن العقائد أساس بال تهتم 
لك إالّ ألن نتائج وفوائد العقائد باعتبارها ذهذه المعارف، وما 

  .دروساً نظرية غير ملتَفت إليها
هذا أمر متعارف في حياة اإلنسان، فلو ُأِمر إنسان ما و

 له هل هي مثمرة أم ال؟ وما هو ثمرها لم يبينوبزرع شجرة 
ائدتها؟ فمن الطبيعي أن ال يحصل فلو كانت مثمرة؟ وما هي 

جرة، عكس ما لو شعنده شوق وال رغبة في زراعة هكذا 
  .ُأخبر بنوع ثمرها ومقداره وفائدته وهكذا

ومن سلبيات هذا الفصل األخرى هي حصول  ـ ٢
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 تعلّم العلوم لكثيرين بأن كمال اإلنسان فياتصور لدى 
لغاية هي معرفة العلوم النظرية االنظرية ال العمل بها، فجعلوا 
  .ال النتائج واآلثار المترتّبة عليها

حينئذ أخطأ مثل هؤالء في فهم الروايات الحاثّة على و
لنظري وتصوروا أن هذا العلم هو المقصود بالذات االعلم 

عمل، ونسوا أن إلنسان سواء عمل به أو لم يلفيها، وأنه كمال 
الكمال بمجرد أن يتعلّم االصطالحات راتب ماإلنسان ال يمكنه بلوغ 

  .لعمل بها أيضاًاالعلمية بل البد له من 
العقل ما عبد «) عليهم السالم(قد ورد عن أهل البيت و

فما لم يعبد به الرحمن ولم  )١(»اكتُسب به الجنانوبه الرحمن 
و جهل، ولهذا ورد في عقل بل هبيكتسب به الجنان ليس 

  .لجهلاكتاب : كتاب العقل، وقباله: »الكافي«
  :اية األمر أن الجهال على قسمينغ
من ال يعرف المصطلحات العلمية وال يستطيع  :ألولا

  .بيان معانيها
من برز نتيجة الفصل بين العلم النظري والعملي  :لثانيا

العلوم الصطالحات العلمية ويستطيع بيان معاني افهو يعرف 
  .هابالنظرية ولكنه ال يعمل 

                                       
  .١١ ص١، ج٣أصول الكايف، كتاب العقل واجلهل، ح) ١(
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عليه (قد ورد في كلمات اإلمام علي ما يؤيد هذا، قال و
وآخر قد تسمى عالماً وليس به فاقتبس جهائل من «): السالم
إلنسان ليس بعالم ألنه أخذ جهالً من افمثل هذا  )١(»جهال

ابل لألخذ، فإذن هذا قجهال، ولكن الجهل أمر عدمي غير 
لعلم اهو هذا ) عليه السالم(ذي ورد في كالمه الجهل ال

  .المتعارف بيننا إذا لم يكن معه عمل

  المنهج القرآني في طرح المعارف

عتمد القرآن الكريم في طرحه للمعارف منهج الربط ا
  .لنظري والبعد العملي لهاابين البعد 

لو رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أنه ال يذكر أي ف
بعد النظري إالّ ويذكر معها بعدها العملي، البقضية مرتبطة 

مل وال يذكر عمالً إالّ ويذكر عفال يذكر علماً إالّ وإلى جانبه 
  :لى ذلكعوكمثال . إلى جانبه الجزاء المترتّب عليه

l الً ﴿: قوله تعالى في سورة الزمرجثَالً رم اللَّه برض
ما لِّرجل هْل يستَِوياِن ِفيِه شُركَاء متَشَاِكسون ورجالً سلَ

وفي مقام تفسير  )٢(﴾يعلَمون مثَالً الْحمد ِللَِّه بْل َأكْثَرهم ال
مثل «: لطباطبائي في الميزاناهذه اآلية المباركة يقول السيد 

                                       
  .٨٣ج البالغة، اخلطبة  ) ١(

  .٢٩: الزمر) ٢(
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ختلفين فيشتركون مضربه اهللا للمشرك الذي يعبد أرباباً وآلهة 
كل يريد وا ينهاه عنه اآلخر فيه وهم متنازعون فيأمره هذا بم

أن يتفرد فيه ويختصه لخدمته، وللموحد الذي هو خالص 
مخدوم واحد ال يشاركه فيه غيره فيخدمه فيما يريد منه من ل

ؤدي إلى الحيرة، فالمشرك هو الرجل الذي فيه يغير تنازع 
الموحد هو الرجل الذي هو سلم لرجل، ال وشركاء متشاكسون 

  )١(.»رجل أحسن حاالً من صاحبهل سلم يستويان بل الذي هو

هكذا يتبين لنا ـ من خالل هذا المثال ـ أن القرآن و
 عإلنسان إلى التوحيد بصورة نظرية بل طلب االكريم لم يد

ريق ذكر الفوائد المترتبة على طمنه االعتقاد بالتوحيد عن 
إذ شوقه ودفعه إليه من خالل بيان أن مثل ؛ اإليمان بالتوحيد

اطمئنان و االعتقاد يورث حسن الحال ووحدة الشخصية هذا
بخالف ما لو عاش  )٢(﴾َأالَ ِبِذكِْر اللَِّه تَطْمئن الْقُلُوب﴿القلب 
لشرك التي تجعله مبعثر الشخصية مضطرب القلب احالة 

  .)٣(﴾ومن َأعرض عن ِذكِْرى فَِإن لَه مِعيشَةً ضنكًا(
l نهج القرآني، قوله تعالى في وكمثال آخر على هذا الم
كَيفَ ضرب اللَّه مثَالً كَِلمةً طَيِّبةً  َألَم تَر﴿: براهيمإسورة 

                                       
  .٢٥٨، ص١٧امليزان يف تفسري القران، ج) ١(

  .٢٨: الرعد) ٢(

  .١٢٤: طه) ٣(
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تُْؤِتى .  السماِء يكَشَجرة طَيِّبة َأصلُها ثَاِبتٌ وفَرعها ِف
 ُأكُلَها كُلَّ ِحين ِبِإذِْن ربِّها ويضِرب اللَّه اَألمثَاَل ِللنَّاِس

نتَذَكَّري ملَّهتُثَّتْ . لَعة خَِبيثَة اجرة خَِبيثَة كَشَجثَُل كَِلممو
  .)١(﴾ِمن فَوِق اَألرِض ما لَها ِمن قَرار

في الميزان في ) قدس سره(ال العالّمة الطباطبائي ق
فالقول بالوحدانية واالستقامة عليه هو «: آلياتاتفسير هذه 

ابت محفوظ عن كل تغير وزوال ثحق القول الذي له أصل 
لذين قالوا ربنا اهللا ثم اوالكُمل من المؤمنين وهم ... وبطالن

ثلهم كمثل ماستقاموا فتحقّقوا بهذا القول الثابت والكلمة الطيبة، 
الذين ثبتوا ال يزال الناس منتفعين بخيرات وجودهم . قولهم

  .منعمين ببركاتهمو
ح مثله هذا المثل، له كذلك كل كلمة حقّة وكل عمل صالو
  .ابت وفروع رشيدة وثمرات طيبة مفيدة نافعةثأصل 
يجري ما يقابله في الكلمة الخبيثة فإنّما هي كلمة الشرك و
شجرة خبيثة مفروضة اقتلعت من فوق األرض ليس بمثلت 

وإذا كانت خبيثة فال أثر لها . ها من قرارللها أصل ثابت وما 
والشر ٢(»إالّ الضر(.  

رآن الكريم حينما ضرب مثالً لكلمة الحق، كلمة القف
                                       

  .٢٦ ـ ٢٤: إبراهيم) ١(

  .٥٢، ص١٢امليزان يف تفسري القرآن، ج) ٢(
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التوحيد، لم يكتف بذكر أصل الشجرة بل ذكر أنها واإليمان 
ولهذا تجد ؛ تؤتي ُأكلها كل حين بإذن ربهاومثمرة بثمر طيب 

هم إيمان حق بالتوحيد ال لأن الكمل من المؤمنين الذين 
ثة، فال مرة خبيثينقطعون عن الثمار الجيدة وال تخرج منهم 

معصية ألنها ) عليه السالم(تصدر ـ مثالً ـ عن المعصوم 
مرة خبيثة ال يمكن أن تخرج من األصل الطيب إذ الطيب ال ث

والْبلَد ﴿الخبيث ال يخرج منه إالّ الخبيث ويخرج إالّ طيباً 
 يخْرج ِإالَّال  خَبثَ يذلالطَّيِّب يخْرج نَباتُه ِبِإذِْن ربِِّه وا

  .)١(﴾نَِكدا
هذا معنى قولنا بأن الفعل انعكاس للعقيدة فكلّما كانت و
  .طهر كان الفعل أصفى وأخلص هللا تعالىأالعقيدة 

  والمنهج القرآني في طرح المعارف» األربعون حديثاً«كتاب 

تضح لنا مما سبق أن منهج القرآن الكريم في طرح ا
ظري والبعد لى أساس الدمج بين البعد النعالمعارف قائم 
  .العملي مباشرة

هذا المنهج هو المنهج الذي اعتمده اإلمام الخميني و
إذ دمج بين ) األربعون حديثاً(ي كتابه الشريف ف) قدس سره(

يه، وبذلك امتاز عن غيره من فالبحوث النظرية والعملية 
                                       

  .٥٨: األعراف) ١(
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لجانب النظري االكتب االعتقادية والفلسفية التي تركّز على 
ض دون العملي أي تتعرعلم وال تتعرما لض لما ينبغي أن ي

  .ينبغي أن يعمل
ما امتاز أيضاً عن الكتب العملية التي تتعرض للجانب ك

العملي أي ما ينبغي فعله وما ال ينبغي فعله فقط واألخالقي 
  .النظري إلى الكتب األخرىوتاركة الجانب العقائدي 

لعل هذه الخصوصية المنهجية هي السر وراء نجاح و
  .ما أشرنا إلى ذلك سلفاًكذا الكتاب ه

  ما هي فائدة العلم إذا كان المقصود بالذات هو العمل؟

ن األمور التي اتّضحت لنا خالل بحث خصوصية ربط م
لعلمي بالعملي هو أن العلم ليس مطلوباً لذاته بل هو االجانب 

  .مطلوب للعمل به
لنا إذا كان المقصود بالذات : حينئذ، يثار السؤال اآلتيو

ما هي فائدة العلم؟ وهل بإمكان اإلنسان أن يدخل فهو العمل 
  ون علم؟دمباشرة في العمل 

في مقام اإلجابة عن هذا التساؤل، نقول ـ على نحو و
ن لكل عمل من األعمال ظاهراً وباطناً ولكل إـ  )١(اإلجمال

                                       
  .»اإلخالص«تفصيل هذا املوضوع يف حبث ) ١(
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الصوم والحج والزكاة لها وعمل جسداً وروحاً، فالصالة 
اطن ال نعلم عنه بعال التي نقوم بها، ولها ظاهر وهي هذه األف

يبين ل) عليه السالم(شيئاً، ولذلك نحتاج إلى اإلمام المعصوم 
  .لنا خصائص هذه األعمال الباطنة

السائل الذي أمامك ـ مثالً ـ ال يمكنك أن تميزه عن ف
شابهه في المظهر إالّ بواسطة المختبري ألن يالسم الذي 

  .لمحتوى ال في الظاهراالفرق بينهما فرق في 
صلّى يوم ) عليه السالم(هكذا فإن اإلمام الحسين و

كذلك المعسكر المعادي صلّى أيضاً وشتّان ما بين وعاشوراء 
  .الصالتين

لألفعال الظاهرية ـ عبادية كانت أو غير عبادية ـ ف
وعلى هذا . ـ هو النية )١(لى نحو اإلجمالعباطن، وباطنهاـ 

  .»نية المرء خير من عمله«لقيامة واوم الباطن يحشر الناس ي
النية قد تكون صالحة وقد تكون طالحة، وتبعاً لذلك و
حتوى العمل، كما أن منشأ صالح النية وعدمه هو ميتعين 

  . تعالىهللالخلوص واإلخالص 
بل مخلَصاً ) بكسر الالم(لكي يكون اإلنسان مخِلصاً و

دم العلم والمعرفة فال بد له من المعرفة، وإالّ مع عال) بفتحه(
                                       

  .»ارتباط العمل باجلزاء املترتب عليه«تفصيل هذا املوضوع يف حبث ) ١(
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خالص فال نية صالحة وال قيمة للعمل بما إإخالص، وإذ ال 
  .هو عمل بال نية صالحة

الدليل على أن هناك ارتباطاً بين حقيقة اإلخالص و
أول الدين «: ، قال)عليه السالم(رد عن علي ووالمعرفة ما 

لتصديق به، وكمال التصديق به امعرفته، وكمال معرفته 
ه، وكمال اإلخالص له نفي له، وكمال توحيده اإلخالص توحيد

  .)١(»الصفات عنه
ذن اإلخالص مرتبط بالتوحيد، والتوحيد مرتبط إ

التصديق مرتبط بالمعرفة، فال يمكن لإلنسان أن وبالتصديق، 
خلصاً لوجه اهللا سبحانه وتعالى بال ميعمل عمالً خالصاً 

  .معرفة وال توحيد
عنى من خالل ضرب مثال لعل باإلمكان تقريب المو

  .لجزاء والعملايتعلّق بمسألة 
قد يقال لإلنسان ـ مثالً ـ بأنه إذا عمل عمالً ما فسوف ف

مكافئة ما، ومن الواضح أن عمله شيء والمكافأة بيجازى 
عليهم (إذا واليت أهل البيت : هلشيء آخر، كما لو قيل 

ستجزى ) معليهم السال(وكنت مطيعاً وعامالً بما قالوه ) السالم
  .الجنّة، فعمله ومواالته شيء والجنّة شيء آخر

إن جزاء ما يقوم به من عمل : قد يقال له مرة أخرىو
                                       

  .٣٩ج البالغة، حتقيق الدكتور صبحي الصاحل، اخلطبة األوىل، ص) ١(
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فس عمله الذي يقوم به، ال أن الجزاء شيء آخر نموجود في 
إن نفس المواالة ألهل : و قيل لهلمترتّب على العمل، كما 

  .البيت هي روح وريحان وجنّة نعيم
اآليات والروايات ما يفهم منه أن ذا ورد في بعض ل

: المؤمنين هم الجنة، كما في قوله تعالىواألنبياء واألئمة 
﴿افََأمِبينقَرالْم ِمن ن . ِإن كَانجو انحيرو حوةفَر 
عيم ال أنه سوف يدخل نأي هو روح وريحان وجنّة  )١(﴾ِعيمن

  .إلى روح وريحان وجنة نعيم
): صلى اهللا عليه وآله(قول عن الرسول مثلها القول المنو

لماذا؟  )٢(»شوق إلى سلمان من سلمان إلى الجنّةألإن الجنة «
  .تحركةمألن سلمان هو جنّة 

أنا مدينة «: أيضاً قال) صلى اهللا عليه وآله(عنه و
الرسول ف. )٣(»ـ وأنت يا علي بابها لجنةاوهي  الحكمة ـ

. ي الجنّة، وعلي بابهالحكمة وهامدينة ) صلى اهللا عليه وآله(
وقد تصور . ابهابوواضح أن من يريد الجنة ال يأتيها إالّ من 

بعض الجهلة أن هذا الباب كاألبواب المتعارفة وأن لهذه 
لمدينة سقفاً وحيطاناً، فجعل السقف فالناً والحائط فالناً، ا

                                       
  .٨٩ ـ ٨٨: الواقعة) ١(

  .٢٨٢روضة الواعظني للفتال النيشابوري، منشورات الرضي، ص ) ٢(

   .٦٣٢ / ٤٧٢: أمايل الصدوق، نشر وحتقيق مؤسسة البعثة، قم) ٣(
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در أن هذه المدينة محاطة بباب واحد ال أن جزءاً يوهكذا، ولم 
ائط، فال يمكن الدخول إليها إالّ من ح وجزءاً آخر منها باب
  .بابها هذا
خالصة ما يقال في هذا المطلب أن اإلنسان لو حصل و

ذه المعرفة وأن الوالية هي الجنة ال أن ثوابها هعلى مثل 
الوالية والعمل بمقتضاها سوف بالجنة، فإن طبيعة اعتقاده 

 لها ثواب وهو لواليةاإن : يكون أشد وأقوى مما لو قيل له
  .الجنّة
ذن، المعرفة هي األساس بمعنى أنها الموصلة إلى إ

، )١(»هتف بالعمل فإن أجابه وإالّ ارتحليإن العلم «العمل و
الّ كمن يسير على غير هدى ال إبال عمل  وال يكون العامل

  .تزيده سرعة السير إالّ  بعداً

  الدقّة والعمق: الخصوصية الثالثة

لشريف من الدقّة والعمق حتى قال لغ هذا الكتاب اب
إن مستوى الكتاب ليس بسيطاً ومفهوماً : لمقدمةامعربه في 

تى لدى كثير من أهل العلوم حلدى كثير من الناس، بل 
  .الدينية

                                       
 ٦٦ : ٤ البن أيب اجلمهور اإلحسائي، حتقيق ونشر آقا جمتىب العراقي، عوايل الآليل) ١(

 /٢٦   
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قد دخل جوهر ) قدس سره(ما ذلك إالّ ألن المؤلِّف و
عمق األبحاث واستظهر الحقائق العلمية التي قلّما والمعارف 

الباحثون اآلخرون، ناهيك عن تعمقه في وليها الكتّاب يرقى إ
ندها سفينة المساكين، والحق عأبحاث فلسفية وعرفانية تقف 

  !كذلك
مما زاد في دقّة هذا الكتاب أيضاً، كون مؤلِّفه فقيهاً و

ي الطبقة األولى من طبقات فقهاء وعرفاء فوعارفاً ومفسراً 
  .ومفسري اإلمامية

نا سنمر ببعض أبحاث هذا الكتاب مروراً لهذا كلّه فإنو
توقّف على مقدمات طويلة يعجز عن فهمها تسريعاً ألنها 

  .الكثير
أن : ما أن هناك نكتة أخرى يجدر اإلشارة إليها، وهيك
كان واقفاً ومطلّعاً على ما تعيشه األمة ) رهسقدس (اإلمام 

مشاكل، وذلك من خالل وجوده واإلسالمية من مصاعب 
يرة النبي األعظم صلى سفي وسطها ـ كما هي ) رهقدس س(

من ثم واهللا عليه وآله واألئمة المعصومين عليهم السالم ـ 
حاول معالجة هذه المصاعب والمشاكل من خالل ما كتبه بدقّة 

  .عمق ملحوظينو
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  تجسيد المفاهيم: الخصوصية الرابعة

قد نوه المعرب إلى هذه الخصوصية في المقدمة أيضاً، و
صور العذاب الدنيوي ) قدس سره(لى أن المؤلِّف إيث أشار ح

يلمسها اإلنسان القارئ للكتاب، كما جسد وبصورة يعيشها 
حسب اإلنسان أنه يراه وأنه قريب يالعذاب األخروي ببيان 

  .منه
لم يكن من أهل ) قدس سره(السر في ذلك أن اإلمام و

يضاً، قط، بل كان من أهل العمل والسلوك أفاالصطالح 
لقلب فتصل إلى القلب من دون افكانت كلماته تخرج من 

للسان فال تتجاوز اآلذان، احجاب، أما الكلمات التي تخرج من 
تبه اإلمام كوعلى هذا فإن اإلنسان قد يقرأ كتاباً مشابهاً لما 

  .فال يجد له ذلك األثر على نفسه) قدس سره(

  تأكيد البعد األخالقي: الخصوصية الخامسة

 الخصوصية من أهم خصوصيات الكتاب حتى أن هذهو
التأكيدات حول البعد األخالقي الواردة فيه تفوق والروايات 

  .التي أشرنا إليها سابقاًوكل األبعاد التي تضمنها 



  
  

 )٢(   

  أبحاث ممهدة

األربعون «بل الوقوف على أبحاث ومحتويات كتاب ق
مهمة ن التعرض إلى مجموعة البحوث المالبد » حديثاً

  :والممهدة التالية
  .في أهمية علم األخالق: لبحث األولا
  .في تعريف علم األخالق: لبحث الثانيا
  .في طرق إصالح أخالق اإلنسان: لبحث الثالثا
في العالقة بين عمل اإلنسان والجزاء : لبحث الرابعا

  .عليه لمترتّبا

  :البحث األول
  في أهمية علم األخالق

ن ومعرفة أهمية علم األخالق ن أفضل طريقة لبياإ
لقرآن الكريم والروايات الصادرة عن االرجوع إلى 

  ).عليهم السالم(المعصومين 
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  أ ـ اآليات القرآنية الحاثّة على األخالق الحسنة

ن اآليات القرآنية التي تحثّ على األخالق الحسنة ليست إ
  :لعّل من أهمها قوله تعالى في أول سورة الشمسوقليلة، 
. والشَّمِس وضحاها. سِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم ِب﴿

. يِل ِإذَا يغْشَاهاللَوا.هاالوالنَّهاِر ِإذَا ج. والْقَمِر ِإذَا تَالها
ونَفْس وما  .واَألرِض وما طَحاها. والسماِء وما بنَاها

. قَد َأفْلَح من زكَّاها. اهافََألْهمها فُجورها وتَقْو. سواها
  .)١(﴾وقَد خَاب من دساها

ي هذه اآليات المباركة عدة نكات مهمة يبرز من خاللها ف
هتمام القرآن الكريم بأخالق اإلنسان وما هو منهجه في امدى 

لى األخالق الحسنة وتحذيره من األخالق إدعوة اإلنسان 
  .السيئة
  :كات ما يليلعل من أهم هذه النو
من النوادر القرآنية أن يقدم لجواب القسم بعدد  :ألولىا

: ألقسام، وقد قدم لجواب القسم هنا، أي قوله تعالىاكبير من 
بستّة أو سبعة  ﴾وقَد خَاب من دساها .قَد َأفْلَح من زكَّاها﴿

دى اهتمام القرآن الكريم بجواب مأقسام، األمر الذي يوضح 
إلنسان إلى االلتزام باألخالق اا، والذي يتضمن دعوة القسم هذ

                                       
  .٩ ـ ١: الشمس) ١(
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زكية نفسه وتحذيره تالحسنة وتجنّب السيئ منها ودفعه إلى 
  .من الدس لها

أقسم اهللا سبحانه وتعالى في هذه اآليات الشريفة  :لثانيةا
القمر وبالنهار والليل والسماء واألرض حتى شمل وبالشمس 

لمشهود ـ بقسمه عز وجّل، ولم لعالم ااكل عالم المادة ـ هذا 
ذه اآليات تريد أن تقول ـ هيبق فيه شيء إالّ وأقسم به، وكأن 

إلنسان وأنه اواهللا العالم ـ إن كل عالم الشهادة هو ألجل خلق 
  .هو المقصود من خلق هذه األشياء كلّها

 ي السماواِت وما فيوسخَّر لَكُم ما ِف﴿: ال تعالىق
ِميعِض جِفاَألر ِإن يا منهونتَفَكَّرم يآليات لِّقَو ١(﴾ ذَِلك(.  

في اآليات المباركة هي » النفس«أن المراد من  :لثالثةا
. قَد َأفْلَح من زكَّاها﴿إلنسانية بقرينة قوله تعالى ا» النفس«

المقصود ليس مطلق النفس سواء ف. ﴾وقَد خَاب من دساها
إلنسان وهو المكلّف الذي ا أو إنساناً، بل كان نباتاً أو حيواناً

  .يترتّب على عمله الثواب والعقاب
» النهار«و» القمر«و» الشمس«أن مفردات  :لرابعةا

في اآليات المباركة كلها » األرض«و» السماء«و» الليل«و
ونَفْس ﴿إذ قال تعالى ؛ كرةن» نفس«معرفة غير أن مفردة 

                                       
  .١٣: اجلاثية) ١(
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  .»لنفس وما سواهاوا«ولم يقل  )١(﴾وما سواها
لبيان سبب هذا التنكير، ذكرت عدة وجوه، لعل أفضلها و

من أنه  )٢(شير إليه العالّمة الطباطبائي في الميزانيهو ما 
  .ظمتها وفخامتهاعجعل النفس نكرة لبيان 

يا أيها : يريد أن يقول ـ واهللا العالم ـ ) سبحانه(كأنه ف
يراً من األشياء فسك ألنك وإن كنت تعرف كثناإلنسان اعرف 

قرب األشياء إليك وهي نفسك، أمن حولك ولكنّك ال تعرف 
وهذه نسبة  يدي ـبواعلم أنك بهذه النفس التي خلقتها 

ثمرته وـ قد أصبحت سيد عالم اإلمكان ومحوره  تشريفية
  .بشرط أن تقوم بما يجب عليك القيام به وأن تزكّي نفسك

ة واإلنسان الخالصة، أن عالم اإلمكان شجرة إلهيو
لعالم يدور حول محور اإلنسان الكامل، وفي اثمرتها وأن هذا 

شارة إلى عظمة النفس اإلنسانية إكل هذه المعاني وما سبقها 
  .وفخامتها

أن اآليات المباركة قد تسلسلت في طرح  :لخامسةا
 )٣(﴾ونَفْس وما سواها﴿: يها قوله تعالىفاألفكار، إذ ورد 

وقَد خَاب   .قَد َأفْلَح من زكَّاها﴿: ه تعالىومن بعده ورد قول
                                       

  .٧: الشمس) ١(

  .٢٩٧، ص٢٠امليزان، الطباطبائي، ج) ٢(

  .٧: الشمس) ٣(
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ي اإليجاد فإذ الظاهر أن للنفس اإلنسانية . )١(﴾من دساها
فأصل  )٢(﴾ خَلَقَ فَسوىيالَِّذ﴿: مرتبتين، كما في قوله تعالى

  .لخلق شيء والتسوية شيء آخرا
هذه التسوية هي المنشأ لقبول النفس إلهام التقوى و
وإالّ فإنها بدون  )٣(﴾فََألْهمها فُجورها وتَقْواها﴿ر والفجو

  .ي من اإللهامينألهذه التسوية ليست قابلة 
قَد َأفْلَح من ﴿أكّدت اآليتان المباركتان  :لسادسةا
حقيقة مهمة وهي أن  )٤(﴾وقَد خَاب من دساها. زكَّاها

ن خالل طلبه يكملها موبإمكان اإلنسان أن ينمي نفسه 
شارت ألألخالق الحسنة، وإالّ لو لم يكن ذلك بإمكانه لما 

  .اآليتان إلى فالح من يزكي نفسه وخيبة من يدسها
هذه مسألة ترتبط ببحث الجبر واالختيار، فلو قيل بأن و

جبر على أفعاله، فهذا يعني أنه لن يكون بإمكانه ماإلنسان 
 ألن يحثّ على ختياراً، فال معنىاطلب األخالق الحسنة 

  .طلبها
ير أن هذا القول تفنّده اآليتان المباركتان من خالل غ

                                       
  .١٠ ـ ٩: الشمس) ١(

  .٢: األعلى) ٢(

  .٨: الشمس) ٣(

  .١٠ ـ ٩: الشمس) ٤(
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لى التخلّق باألخالق الحسنة، وهو ما يدل عحثهما اإلنسان 
على بطالن فكرة أن اإلنسان وعلى إمكانية ذلك من جهة، 

  .)١(مجبر على أفعاله من جهة أخرى
ح من قَد َأفْلَ﴿أبرزت اآليتان المباركتان  :لسابعةا
الطريقة القرآنية في الدعوة  )٢(﴾وقَد خَاب من دساها. زكَّاها

لحسنة حيث تبين من اإلى األعمال الصالحة واألخالق 
نهج كتب مخاللهما أن المنهج القرآني في األخالق هو غير 

  .علم األخالق
في كتب علم األخالق يركّز على الصفة ومميزاتها ف

... والعدل كذا وكذا.. لشجاعة كذا وكذاا: فيقال ـ مثالً ـ 
قطعة ماس أو عقيق وثنائك لوهكذا، وهذا من قبيل وصفك 

                                       
هناك : قولن واالختيار موكول إىل حمله، ولكن على حنو اإلمجال تفصيل حبث اجلرب) ١(

ديناه السبيل إما هنا إ(: آيات كثرية وروايات عديدة تعارض فكرة اجلرب كقوله تعاىل
إذ ) ١٠: البلد ()لنجديناهديناه و(: وقوله تعاىل) ٣اإلنسان،  ()شاكراً وإما كفورا

ه طريق اجلنة وطريق النار لنسان قد بني تعرض اآليتان الشريفتان األمر على أن اإل
هللا تعاىل على مفترق الطرق اعلى حد سواء وعليه هو يقع االختيار، فبعد أن أوقفه 

الرسل واألنبياء ومن بعدهم األئمة (وباحلجة الظاهرة ) العقل(زوده باحلجة الباطنة 
لشر مث إذا اختار اإلنسان خلري، وحذّره من ااورغّبه يف ) واألولياء والعلماء والصاحلون

ستحق رضا اهللا تعاىل وجنة اخللد، وإن اختار طريق ابعد ذلك وبرغبته طريق اخلري 
  .النار بال جدالوالضالل استحق العذاب 

  .١٠ ـ ٩: الشمس) ٢(
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  .عليها
ما في القرآن الكريم فإن المنهج فيه هو التأكيد والتركيز أ

على المتلبس بالصفة ال على الفعل والصفة، وعلى الفاعل 
ق لشجاعة صفاته كذا، وإن فاعل األخالاإن فاعل : فيقال مثالً

قَد ﴿الت اآليتان المباركتان قالحسنة صفاته وسجاياه كذا، ولذا 
مدحت فاعل ف )١(﴾وقَد خَاب من دساها. َأفْلَح من زكَّاها
ذاتها، وذمت الداس للنفس ال » زكاة النفس«زكاة النفس ال 

  .نفسه، وهكذا في بقية الموارد األخالقية القرآنية» الدس«
رآن الكريم حين دعا اإلنسان إلى األخالق ن القأ: لثامنةا

وده بالمعدات والوسائل التي يستطيع من خاللها زالحسنة 
فقد  )٢(﴾ونَفْس وما سواها﴿: ال تعالىقطلب هذه األخالق، 

ليه في هذا الطريق حيث إهيأ اهللا تعالى لإلنسان ما يحتاج 
رة الموجودة لفطازوده بالحجة الباطنة وهي العقل الباطن أو 

لعقل ما امع اإلنسان منذ بداية خلقه، ثم بين له من خالل هذا 
هو العمل الحسن وما هو العمل القبيح، كما ألهمه في فطرته 

  .ي التقوى وما هو الفجورهما 
ما زوده أيضاً بالحجة الظاهرة وهي الرسل واألنبياء ك

  .العلماء الصالحونوواألئمة 
                                       

  . ١٠ ـ ٩:  الشمس) ١(

  .٨ ـ ٧: الشمس) ٢(
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يا هشام «): عليهما السالم(ال اإلمام موسى بن جعفر ق
جتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة حإن هللا 

  .)١(»أما الباطنة فالعقولوفالرسل واألنبياء واألئمة، 
ال » الحجة هللا على الناس«ل ذلك من أجل أن تكون ك

يوم القيامة، ولكي يقطع على اإلنسان » لى اهللاعالحجة للناس «
  . أي عذر له في ذلك اليوم

قُْل فَِللَِّه الْحجةُ الْباِلغَةُ فَلَو شَاء لَهداكُم ﴿: ال تعالىق
ِعينمِلَئالَّ ﴿: قال تعالىو )٢(﴾َأج نِذِرينمو شِِّرينبالً مسر

يكُون ِللنَّاِس علَى اللَِّه حجةُ بعد الرسِل وكَان اللَّه عِزيزا 
  .)٣(﴾حِكيما
ن أهم النكات التي تعرضت لها اآلية أنها م :لتاسعةا

على القسم  ﴾ونَفْس﴿المخلوق وهو النفس بقدمت القسم 
لذي سوى النفس هو اهللا سبحانه اإن ف ﴾وما سواها﴿بالخالق 
  .)٤(﴾ قَدر فَهدىيوالَِّذ . خَلَقَ فَسوىيالَِّذ﴿وتعالى 
اآلية في تقديم لعلّنا ال نجد مورداً آخر مشابهاً لهذه و
من هنا قد يفهم منه ـ ؛ المخلوق على القسم بالخالقبالقسم 

                                       
  .١٦، ص١أصول الكايف، باب العقل واجلهل، ج) ١(

  .١٤٩: األنعام) ٢(

  .١٦٥: النساء) ٣(

  .٣ ـ ٢: األعلى) ٤(
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عرفة اهللا سبحانه يمر من خالل مواهللا العالم ـ أن طريق 
لكثيرة الواردة عن اوهذا ما أكّدته الروايات . معرفة النفس

  .النبي األكرم وأئمة أهل البيت عليهم السالم
أفضل المعرفة «): معليه السال(ال علي أمير المؤمنين ق

فإذا ضممنا هذا القول إلى قوله  )١(»إلنسان نفسهامعرفة 
يْؤِتى الِْحكْمةَ من يشَاء ومن يْؤتَ الِْحكْمةَ فَقَد ﴿: تعالى

وضح مصاديق الحكمة أيتضح أن من ، )٢(﴾ُأوِتى خَيرا كَِثيرا
  .ثيراًكهي معرفة النفس، ومن عرفها فقد ُأوتي خيراً 

أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم «: ل أيضاًقاو
ِإنَّما يخْشَى اللَّه ﴿: ممناه إلى قوله تعالىضفإذا ، )٣(»لربه

ن أهم المعارف وأنفعها ماتضح أن  )٤(﴾ِمن ِعباِدِه الْعلَماء
  .هي معرفة النفس

معرفة النفس أنفع «): عليه السالم(ن هنا قال م
  . )٥(»المعارف

                                       
 ٣٠٢٦، حديث ١٥٢، ص١٤٠٧غرر احلكم ودرر الكلم، دار القارئ، بريوت، ) ١(

.  

  .٢٦٩: البقرة) ٢(

  .٢٣٦، ص١١مستدرك الوسائل، حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء التراث،  ج) ٣(

  .٢٨: فاطر) ٤(

  .٩٩٥٩، احلديث٤٨٨غرر احلكم ودرر الكلم، ص) ٥(
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  . )١(»عروف أن يعرف المرء نفسهغاية الم«: وقال
إلنسان بنفسه، فمن عرف اأفضل العقل معرفة «: وقال
  .)٢(»نفسه عقل

وما يعِقلُها ِإالَّ ﴿: إذا ضممنا هذا الكالم إلى قوله تعالىف
وناِلمفالعلم الذي يوصل اإلنسان إلى العقل هو علم ، )٣(﴾الْع
لدين، والدين نفسه، والعقل يوصل اإلنسان إلى اباإلنسان 

): عليه السالم(بو عبداهللا الصادق أقال . يوصله إلى الجنّة
ه دين دخل لمن كان عاقالً كان له دين، ومن كان «

  .)٤(»الجنة
اآلثار المترتّبة ) عليه السالم(م بين اإلمام أمير المؤمنين ث
  :لمعرفة بالنفس كما يلياعلى 
ر بمعرفة نال الفوز األكبر من ظف«): عليه السالم(ال ق
  .)٥(»النفس
  .)٦(»من عرف نفسه جاهدها«): عليه السالم(قال و

                                       
  .٦٤٤٢، احلديث٣٣٤رر احلكم ودرر الكلم، صغ) ١(

  .٣٣٠٦، احلديث١٦٤غرر احلكم ودرر الكلم، ص) ٢(

  .٤٣: العنكبوت) ٣(

  .٦ احلديث١١، ص١أصول الكايف، كتاب العقل واجلهل، ج) ٤(

   .١٠٠٦ ، احلديث ٤٩٢غرر احلكم ودرر الكلم ، ص ) ٥(

   .٧٩٥٧ ، احلديث ٤٠١غرر احلكم ودرر الكلم ، ص ) ٦(
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  .)١(»من عرف نفسه عرف ربه«): عليه السالم(قال و
من عرف نفسه كان لغيره «): عليه السالم(قال و
  .)٢(»أعرف
  :أما اآلثار المترتّبة على الجهل بها فهيو
أعظم الجهل جهل اإلنسان أمر «): عليه السالم(ال ق
  .)٣(»هنفس

عجبتُ لمن يجهل نفسه كيف «): عليه السالم(قال و
  .)٤(»بهريعرف 
كفى بالمرء جهالً أن يجهل «): عليه السالم(قال و
  .)٥(»نفسه

من جهل نفسه كان بغير نفسه «): عليه السالم(قال و
  .)٦(»أجهل

من لم يعرف نفسه، بعد عن «): عليه السالم(قال و
                                       

   .٨٠٤٨ ، احلديث ٤٠٣غرر احلكم ودرر الكلم ، ص ) ١(

   .٨٨٥٨ ، احلديث ٤٣٦غرر احلكم ودرر الكلم ، ص ) ٢(

   .٣٠٢٧ ، احلديث ١٥٢غرر احلكم ودرر الكلم ، ص ) ٣(

   .٦٣٤٤ ، احلديث ٣٢٩غرر احلكم ودرر الكلم ، ص ) ٤(

   .٧١١٦ ، احلديث ٣٦٤غرر احلكم ودرر الكلم ، ص ) ٥(

   .٨٧٢٣ ، احلديث ٤٢٩درر الكلم ، ص غرر احلكم و) ٦(
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  .)١(»لجهاالتخبط في الضالل واوسبيل النجاة، 
عجبتُ لمن نشد ضالته، وقد أضّل «): عليه السالم(قال و

  .)٢(»طلبهاينفسه فال 
ن هنا ذكر المحققون من علمائنا أن المعرفة األنفسية م

وهذان االصطالحان مأخوذان من . لمعرفة اآلفاقيةاأنفع من 
تَّى  اآلفَاِق وفي َأنفُِسِهم حيسنُِريِهم آياِتنَا ِف﴿: قوله تعالى

 اَألرِض آياتٌ يوف﴿: عالىتوقال ، )٣(﴾يتَبين لَهم َأنَّه الْحقُّ
وِقِنينِللْم .ونِصرَأفَالَ تُب في َأنفُِسكُم٤(﴾و(.  

في ) عليه السالم(لعل هذا هو مراد إمام المتّقين علي و
قد أوضح و. )٥(»المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين«: قوله

إن طريقَي النظر إلى اآلفاق «: قولهب ذلك الطباطبائي وجه
لى آيات النفس أنفع، إواألنفس نافعان جميعاً، غير أن النظر 

أدواتها وفإنه ال يخلو من العثور على ذات النفس وقواها 
الروحية والبدنية، وما يعرضها من االعتدال في أمرها أو 

                                       
   .٩١٣٤ ، احلديث ٤٥٠غرر احلكم ودرر الكلم ، ص ) ١(

 نقالً عن ١٧٣ ص٦امليزان يف تفسري القرآن، ج؛ ٣٨يلحظ رسالة الوالية، ص) ٢(
   .٦٣٣٨ ، احلديث ٣٢٩تاب غرر احلكم ودرر الكلم ، ص ك

  .٥٣: حم السجدة) ٣(

  .٢١: الذاريات) ٤(

   .١٧٥٤ ، احلديث ٧٦درر الكلم ، ص غرر احلكم و) ٥(
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وال و خمودها، والملكات الفاضلة أو الرذيلة، واألحأطغيانها 
  .لتي تقارنهااالحسنة أو السيئة 

اشتغال اإلنسان بمعرفة هذه األمور واإلذعان بما و
و خطر، وسعادة أو شقاوة، ال ينفك من أن أيلزمها من أمن 

ريب، فيشتغل بإصالح الفاسد قيعرفه الداء والدواء من موقف 
ي اآليات اآلفاقية فبخالف النظر . منها، وااللتزام بصحيحها

 دعا إلى إصالح النفس وتطهيرها من سفاسف فإنّه وإن
ألخالق ورذائلها، وتحليتها بالفضائل الروحية، لكنه ينادي ا

  .كان بعيد، وهو ظاهرملذلك من 
ذا مضافاً إلى أن النظر في اآليات اآلفاقية والمعرفة ه

لك، نظر فكري وعلم حصولي، بخالف النظر ذالحاصلة من 
المعرفة المتجلّية منها، جودها ووفي النفس وقواها وأطوار 

التصديق الفكري يحتاج وفإنه نظر شهودي وعلم حضوري، 
هو باق ما دام وفي تحقّقه إلى نظم األقيسة واستعمال البرهان، 

اإلنسان متوجهاً إلى مقدماته غير ذاهل عنها وال مشتغل 
غيرها، ولذلك يزول العلم بزوال اإلشراف على دليله وتكثر ب

وهذا بخالف العلم النفساني . ور فيه االختالفلشبهات ويثافيه 
قواها وأطوار وجودها فإنه من العيان، فإذا اشتغل وبالنفس 

يات نفسه، وشاهد فقرها إلى ربها آاإلنسان بالنظر إلى 
جد أمراً عجيباً، وجد ووحاجتها في جميع أطوار وجودها، 
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ها جودها وحياتونفسه متعلّقة بالعظمة والكبرياء متصلة في 
سائر ووعلمها وقدرتها وسمعها وبصرها وإرادتها وحبها 

صفاتها وأفعالها بما ال يتناهى بهاء وسناء وجماالً وجالالً 
ن الوجود والحياة والعلم والقدرة وغيرها من كل موكماالً 

عند ذلك تنصرف عن كل شيء وتتوجه إلى ربها، و. كمال
ا حاجب وال يء وتذكر ربها، فال يحجبه عنهشوتنسى كل 

  .لمعرفة الذي قُدر إلنساناتستتر عنه بستر، وهو حق 
هذه المعرفة األحرى بها أن تسمى بمعرفة اهللا باهللا، و

لفكرية التي يفيدها النظر في اآليات اآلفاقية، اوأما المعرفة 
دس أو غير ذلك، فإنما هي حسواء حصلت من قياس أو 

إلله أن يحيط امعرفة بصورة ذهنية عن صورة ذهنية، وجّل 
لقه، خبه ذهن أو تساوي ذاته صورة مختلقة اختلقها خلق من 

  .)١(»وال يحيطون به علماً
الحاصل أن آيات هذا المقطع من سورة الشمس و

همية األخالق والتقوى، بما ال نجده في آيات أالمباركة أكّدت 
  .أخرى من القرآن الكريم

ن خالصة المطلب أن آيات هذا المقطع الشريف مو
لمباركة أكّدت أهمية علم األخالق حيث قررت اسورة الشمس 

إنما خُلق ألجل اإلنسان وأن ) لمادةاعالم (أن هذا العالم 
                                       

  .١٧١، ص٦امليزان يف تفسري القرآن، ج) ١(
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لتي بإمكانه مختاراً أن ااإلنسان خُلق ألجل األخالق الحسنة 
بذلك يتسامى و )١(﴾قَد َأفْلَح من زكَّاها﴿يطلبها وأن يتخلّق بها 
  .و الحق عز وجّلويتكامل في مسيرته نح

  الروايات الشريفة الحاثّة على األخالق الحسنة: ب

والتي ) عليه السالم(لروايات الصادرة عن المعصوم ا
  :ألخالق الحسنة كثيرة جداً، منهااتحثّ على 

l  إنّما بعثت «): صلى اهللا عليه وآله(قول رسول اهللا
زة حيث تدل هذه الرواية على مي )٢(»ألخالقاالُتمم مكارم 

ورسالته التي ) صلى اهللا عليه وآله(وفضل للرسول الخاتم 
التي » األخالق«تمام إال مجرد » مكارم األخالق«جاءت لتتمم 

فضل لألمة ووهذه ميزة . جاء بها األنبياء السابقون ورساالتهم
  .المرحومة على باقي األمم أيضاً

l  أثقل ما يوضع في «): صلى اهللا عليه وآله(وعنه
  .)٣(»الخلق الحسنون تقوى اهللا الميزا
l صلى اهللا عليه (سمعت رسول اهللا : وقال أبو الدرداء
أفضل ما يوضع في الميزان حسن الخلق «: يقول) وآله

                                       
  .  ٩:  الشمس) ١(

  .٨٩، ص٥احملجة البيضاء، الفيض الكاشاين، ج) ٢(

  .املصدر نفسه) ٣(
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اللهم قوني، : عالى اإليمان قالتوالسخاء، ولما خلق اهللا 
: لق اهللا الكفر، قالخولما . فقواه بحسن الخلق والسخاء

  .)١(»بالبخل وسوء الخلقاللهم قوني، فقواه 
l  أيضاً) صلى اهللا عليه وآله(وعنه :» كم إليإن أحب

  .)٢(»جلساً يوم القيامة أحاسنكم أخالقاًموأقربكم منّي 
l إن العبد «): صلى اهللا عليه وآله(قال النبي : وقال أنس

لقه عظيم درجات اآلخرة وشرف المنازل وإنه خليبلغ بحسن 
  .)٣(»لضعيف العبادة

l حسن الخلق خلق اهللا «): صلى اهللا عليه وآله(نه وع
  .)٤(»األعظم
ن هنا ورد الحثّ على التشبه بأخالق اهللا تعالى، كما م

تخلّقوا «): صلى اهللا عليه وآله(لحديث النبوي اوقع في 
  .)٥(»بأخالق اهللا

والتخلّق هو التحقّق «: قول شيخنا حسن زاده آمليي
لعلم المفهومي بمعناه كما حقيقة ذلك الخلق، ال ابواالتصاف 

                                       
  .املصدر نفسه) ١(

  .املصدر نفسه) ٢(

  .املصدر نفسه) ٣(

  .املصدر نفسه) ٤(

  .١٢٩، ص٦١حبار األنوار، ج) ٥(
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. لمعاجم، بأن الراحم كذا والعطوف كذاايحصل بالرجوع إلى 
إن «: هللا صلى اهللا عليه وآلهاومنه يتضح معنى حديث رسول 

يث إن ح )١(»لجنّةاهللا تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل 
ديث حالمراد هو التخلّق بحقائق تلك األسماء، كما ورد في 

أن هللا تسعة وتسعين خُلُقاً «):  عليه وآلهصلى اهللا(آخر عنه 
ها دخل الجنة، ألن األحاديث يعطف بعضها على بمن تخلّق 

  .)٢(»نطق بعضه على بعضيبعض كما أن القرآن 
هذا ما يفسر لنا تأكيد القرآن الكريم وتركيزه على هذه و

). صلى اهللا عليه وآله(لخصوصية في شخصية النبي األكرم ا
  .)٣(﴾ِإنَّك لَعلَى خُلُق عِظيمو﴿: قال تعالى

  
  
  
  
  

                                       
   .٤ ضمن حديث ٥٩٣ل للصدوق، طبع جامعة املدرسني، قم، ص اخلصا) ١(

اده زاحلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة، تصحيح وتعليق آية اهللا حسن ) ٢(
  .٣٠، ص١آملي، ج

  .٤: القلم) ٣(
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  :البحث الثاني
  في تعريف علم األخالق

  
كرت في كلمات األعالم لألخالق تعاريف متعددة، ذ

  :ثنين منهماانتعرض إلى 

  للغزالي في إحياء العلوم: التعريف األول

فالن : الخَلْق والخُلُق عبارتان مستعملتان معاً، يقال«: الق
والخُلُق، أي حسن الباطن والظاهر، فيراد بالخَلْق لخَلْق احسن 

يراد بالخُلُق الصورة الباطنة، وذلك ألن والصورة الظاهرة، 
البصر، ومن روح ونفس باإلنسان مركّب من جسد مدرك 

صورة إما قبيحة وولكل واحد منهما هيئة . مدرك بالبصيرة
لجسد اوإما جميلة، فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدراً من 

المدرك بالبصر، ولذلك عظّم اهللا أمره بإضافته إليه إذ قال 
فَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ .  خَاِلقُ بشَرا ِمن ِطين يِإِن﴿: تعالى

فنبه على أن الجسد  )١(﴾ فَقَعوا لَه ساِجِدينيِفيِه ِمن روِح
                                       

  .٣٠: احلجر) ١(
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 والمراد . لعالمينامنسوب إلى الطين، والروح إلى رب
  .والنفس في هذا المقام واحدبالروح 
الخُلُق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر ف

فإن . سهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورويةباألفعال 
صدر عنها األفعال الجميلة المحمودة عقالً تكانت الهيئة بحيث 

لقاً حسناً، وإن كان الصادر عنها خوشرعاً، سميت تلك الهيئة 
لمصدر خلقاً سيئاً، ابيحة، سميت الهيئة التي هي األفعال الق

لمال اوإنما قلنا إنها هيئة راسخة، ألن من يصدر منه بذل 
على الندور لحاجة عارضة، ال يقال خلُقه السخاء ما لم يثبت 

وإنما اشترطنا أن تصدر منه . ي نفسه ثبوت رسوخفذلك 
ال أو ير روية، ألن من تكلّف بذل المغاألفعال بسهولة من 

روية ال يقال خلقه السخاء والسكوت عند الغضب بجهد 
  :فهاهنا أربعة أمور. والحلم
  .فعل الجميل والقبيح: حدهاأ
  .القدرة عليهما: لثانيا
  .المعرفة بهما: لثالثا
هيئة للنفس بها تميل إلى أحد الجانبين ويتيسر : لرابعا

  .ألمرين إما الحسن وإما القبيحاعليها أحد 
لق عبارة عن الفعل، فرب شخص خُلُقه السخاء ليس الخُو

وربما يكون خُلقه البخل وهو . ما لفقد المال أو لمانعإوال يبذل 
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، )القدرة(وليس هو عبارة عن القوة . رياءليبذل إما لباعث أو 
اإلعطاء، بل إلى الضدين واحد، وألن نسبة القوة إلى اإلمساك 

طاء واإلمساك، وذلك إلعاوكل إنسان خُلق بالفطرة قادراً على 
و عبارة عن هوليس . ال يوجب خلق البخل وال خلق السخاء

جه والمعرفة، فإن المعرفة تتعلّق بالجميل والقبيح جميعاً على 
واحد، بل هو عبارة عن المعنى الرابع، وهو الهيئة التي بها 

لنفس ألن يصدر منها اإلمساك أو البذل، فالخلق إذن اتستعد 
  .)١(»نفس وصورتها الباطنةلاعبارة عن هيئة 

» ...الخُلُق عبارة عن هيئة للنفس راسخة«في قوله و
يئات للنفس غير راسخة أيضاً، إذ الهيئات هإشارة إلى وجود 

  :في اإلنسان على قسمين
وهي الهيئات التي تزول : هيئات غير راسخة :ألولا

احمرار وجه اإلنسان عند الخجل أو اصفراره عند كبسرعة 
  .الخوف
إما ؛ وهي الهيئات التي ال تزول: هيئات راسخة :ثانيلا

لون اإلنسان ـ مثالً ـ ألنها غير اختيارية، كال تزول أصالً 
سبب ما فإنها سرعان ما لأو ال تزول بسهولة، وإذا زالت 

الملكات بترجع مرة أخرى ـ وهذه مورد بحوثنا ـ وتسمى 
                                       

نة سإحياء علوم الدين، تصنيف اإلمام أيب حامد حممد بن حممد الغزايل، املتوىف ) ١(
  .٥٣ ص٣هـ، دار املعرفة، بريوت ـ لبنان، ج٥٠٥
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ما ينافي فالعادل قد يرتكب . االختيارية كالعدالة والشجاعة
لعدالة ولكنه سرعان ما يندم على فعلته ويعود إلى عدالته، ا

إن العدالة هيئة راسخة في وجود مثل هذا : ولناقوهذا معنى 
  .اإلنسان
م اشترط السهولة واليسر في صدور األفعال عن هذه ث

هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال «: الهيئات، قال
ألفعال من فاعلها ذه اهفلو صدرت » ...بسهولة ويسر

خُلقاً، فمن وبصعوبة وتردد لما عدت له تلك الصفة ملكة 
يتردد مرات عديدة قبل أن يتصدق على فقير ال يعد سخياً، 

من يقدم رجالً ويؤخّر أخرى في ساحة الحرب ال يعد و
لسخي من يبذل بسهولة ويسر ويتصدق من غير اشجاعاً، بل 

ساحات الحرب كالبرق الخاطف تقدم في يروية، والشجاع من 
  .ال يرهبه شيء

اعلموا يقيناً، أنه بمقدار رسوخ هذه الملكات يكون و
لصراط، فلهذا نجد أن بعض الناس يمر على ااإلنسان على 

بعضهم يمر حبواً وبعضهم يمر والصراط كالبرق الخاطف 
  .وهو يكاد أن يقع فيمسك

 يمرون على الناس«): عليه السالم(ال اإلمام الصادق ق
بقات، والصراط أدقّ من الشعر وأحد من السيف، طالصراط 

لبرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، افمنهم من يمر مثل 
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مر مشياً، ومنهم من يمر يومنهم من يمر حبواً، ومنهم من 
روي مثل ذلك و)١(»متعلّقاً، قد تأخذ النار منه شيئاً وتترك شيئاً

أن مرورهم على «وروي )..  عليه وآلهصلى اهللا(عن النبي 
  .)٢(»لصراط على قدر نورهما

ما سبب هذا إالّ أن اإلنسان في هذه الحياة قد يعمل و
 يعملها وقد يعملها مع ميل نفسي أو مع كراهة الالحسنات وقد 

لى اعتقاداته ومدى رسوخها في إنفسية، ومرجع هذا كلّه 
لعمل أن يصدر عن لن نفسه، إذ بدون االعتقاد الراسخ ال يمك

  .اإلنسان بسهولة وروية
ذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن االعتقاد الصحيح ه

لهيئة الراسخة التي تصدر عنها األفعال المحمودة اهو منشأ 
سناً بينما يكون االعتقاد الباطل منشأ للهيئة حوالتي تسمى خلقاً 

 السيئ، لقبيحة والتي تدعى بالخلقاالتي تصدر عنها األفعال 
  .اء اهللا تعالىشوهذا ما سنبينه في بحوث الحقة إن 

                                       
   .٢٥٧ / ٢٤٧:   أمايل الصدوق، حتقيق مؤسسة البعثة) ١(

ملتأله ااحملقق العظيم واحملدث الكبري احلكيم : علم اليقني يف أصول الدين، تأليف) ٢(
نتشارات اهـ، ١٠٩١حممد بن املرتضى املدعو باملوىل حمسن الكاشاين، املتوىف 

  .بيدار
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  للعالّمة الطباطبائي: التعريف الثاني

علم األخالق هو الفن الباحث «: ال العالّمة في الميزانق
لملكات اإلنسانية المتعلّقة بقواه النباتية والحيوانية اعن 

سان لفضائل منها من الرذائل ليستكمل اإلناواإلنسانية ليميز 
عادته العلمية فيصدر عنه من األفعال سبالتحلي واالتصاف بها 

  .)١(»لجميل من المجتمع اإلنسانياما يجلب الحمد العام والثناء 
الوارد في التعريف » الفن«بلفظ ) قدس سره(أراد و

تعبير آخر عن الهيئات » الملكات«فظ لكما أن » العلم«
» ملكة«فيه يسمى لملكات االراسخة في اإلنسان، فالراسخ من 

  .»الحال«وغير الراسخ هو 
إلى أن ملكات اإلنسان تتعلّق بقوى ) قدس سره(ما أشار ك
وجودة فيه هي النباتية والحيوانية واإلنسانية، وأن م)٢(ثالث

ي التمييز بين الصالح والطالح من هذه همهمة علم األخالق 
 الصالح منها سعادته العلميةبالملكات ليستكمل اإلنسان 

  .والعملية
ن التعرف على قوى اإلنسان أمر مهم من أجل الوقوف إ
  .عريف علم األخالق بصورة جيدةتعلى 

                                       
  .٣٧٠، ص١امليزان، للطباطبائي، ج )١(

وهناك قوى أخرى تؤثّر يف االنسان سنشري إليها فيما بعد ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ )  ٢(
  . . . القوى اليت تسمى بالومهية أو الشيطانيةك



   التربية الروحية.................................................................٧٢

إن «: قد أوضح بعض المحققين هذه القوى عموماً بقولهو
  :لقوى وأقسامها هياأنواع 
: القوى الظاهرة، وهي الحواس الخمس :لنوع األولا

  .البصر والسمع والذوقواللمس والشم 
  :القوى الباطنة، هي أصناف :لثانيلنوع اا
الجاذبة والماسكة والهاضمة : وهي أربع: النباتية: ألولا

  .والدافعة
الغاذية والنامية : القوى الخادمة، وهي أربع أيضاً: لثانيا

  .المصورةووالمولّدة 
الحس : القوى المدركة في الباطن، وهي خمس: لثالثا

  المشترك

  .لمفكّرةالمتخيلة والوهم والحافظة واو
  :وهي صنفان: لقوى المحركةا: لنوع الثالثا
  .شهوية وغضبية: الباعثة، وهي ضربان: ألولا
  .الفاعلة التي يصدر عنها تحريك األعضاء: لثانيا
  :وهي أربع مراتب: لقوى العقليةا: لنوع الرابعا
القوة التي بها يفارق اإلنسان البهائم، وهي : ألولىا

  .لنظرية والصنائع الفكريةلعلوم اااستعداده لقبول 
القوة التي تدخل الوجود للصبي المميز، وبها : لثانيةا
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لضروريات والممكنات والممتنعات، كالعلم بأن االثنين ايدرك 
لواحد، فيقال لها التصورات والتصديقات اأكثر من 

  .الضرورية
قوة تحصل بها العلوم المستفادة من التجارب : لثالثةا

ومن خال » عاقل«: من اتصف بها يقال لهألحوال، فابمجاري 
هي معان مجتمعة في الذهن، فيستنبط و» غبي«: عنها يقال له

  .بها مصالح األغراض
قوة يعرف بها حقائق األمور ومباديها ومقاطعها : لرابعةا

واألوالن مجبوالن . لشهوة العاجلة للذة آجلةاحتى يقطع 
 علي بن أبي ال أمير المؤمنينقوقد . واألخيران مكتسبان

  ):عليه السالم(طالب 

  مطبوع ومسموعف  أيت العقل عقلينر  

  ذا لم يك مطبوعإ  ال ينفع مسموعف  

  )١(ضوء العين ممنوعو  ما ال تنفع الشمسك  

  :المهم من هذه القوى جميعاً والتي ترتبط ببحثنا هيو
l وشأنها إدراك حقائق األمور، والتمييز : القوة العقلية

ر، واألمر باألفعال الجميلة والنهي عن الشرووبين الخيرات 
                                       

لسيد اللعارف احلكيم الكامل السيد حممد العينايت، حقّقه وصححه ؛ آداب النفس) ١(
  .حلاشيةا يف ٧ منشورات املكتبة الرضوية، صكاظم املوسوي املياموي،
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  .الصفات القبيحة
l وهي التي يدفع بها اإلنسان األذى عن : القوة الغضبية

ورة كانت، مشروعة أو غير مشروعة، بالتي صنفسه بأي 
  .هي أحسن أو بغير ذلك

l وهي التي يطلب اإلنسان بها المنفعة : القوة الشهوية
ب والملبس والمنكح، من بيل طلبه األكل والشرقلنفسه، من 

لقوة فيما تطلبه من أمور مسألة الحالل ادون أن تالحظ هذه 
  .نبغي فعله وما ال ينبغييوالحرام أو الطاهر والنجس أو ما 

وإن » بهيمية«النفس إذا تابعت القوة الشهوية سميت و
وإن تابعت العقلية النطقية » سبعية«لغضبية سميت اتابعت 
  .»ةملكية إلهي«سميت 
والفائدة في وجود القوة الشهوية بقاء البدن الذي هو آلة «

مال النفس، وفي وجود الغضبية أن يكسر سورة كتحصيل 
يقهرهما عند انغمارها في الخدع والشهوية والشيطانية 

تمردهما ال تطيعان لوالشهوات، وإصرارهما عليهما ألنهما 
تتأدبان والعاقلة بسهولة، بخالف الغضبية فإنهما تطيعانها 

  .بتأديبها بسهولة
أما هذه «: لذا قال إفالطون في صفة السبعية والبهيميةو

هي بمنزلة الذهب في اللين واالنعطاف، وأما تلك فأي السبعية 
، وقال »منزلة الحديد في الكثافة واالمتناعبأي البهيمية فهي 
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لخائض في الشهوات فاضالً، اما أصعب أن يصير «: أيضاً
لوسط، فليستعن االواهمة والشهوية في إيثار فمن ال تطيعه 

فلو لم «» بالقوة الغضبية المهيجة للغيرة والحمية حتى يقهرهما
يمتثال مع االستعانة، فإن لم تحصل له ندامة بعد ارتكاب 

قتضاهما دل على غلبتهما على العاقلة ومقهوريتها عنهما، م
د فيه رجى صالحه، وإالّ فاإلصالح ممكن فليجتهيوحينئذ ال 

هللا، فإن سبيل الخيرات مفتوحة وأبواب اوال ييأس من روح 
والَِّذين جاهدوا ِفينَا ﴿) ١(»الرحمة اإللهية غير مسدودة

  .)٢(﴾لَنَهِدينَّهم سبلَنَا
l إدراك المعاني الجزئية «ووظيفتها : القوة الوهمية

الدقائق التي يتوصل بها إلى المقاصد وواستنباط الحيل 
الخيال والمتخيلة ثالث ووبيان ذلك أن الواهمة . يحةالصح

شأن األولى وقوى متباينة، ومباينة للقوى الثالث االُول، 
وشأن الثانية إدراك ) كحب زيد(إدراك المعاني الجزئية 

وشأن الثالثة التركيب والتفصيل بينهما، ) كصورة زيد(لصور ا
ند أنفسها دركاتها إما مطابق للواقع أو مخترع من عموكل من 

فس األمر أيضاً، وإما من مقتضيات نمن غير تحقق له في 
لمقاصد الصحيحة، أو من االعقل والشريعة، ومن الوسائل إلى 

                                       
  . ٦٢، ص ١، ج  ، حممد مهدي النراقي جامع السعادات) ١(

  .٦٩: العنكبوت) ٢(
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على األول و. دواعي الشيطان وما يقتضيه الغضب والشهوة
يكون وجودها خيراً وكماالً، وإن كان وجودها على الثاني 

الواهمة وصارت بصدد والنفس إذا تابعت . )١(»راً وفساداًش
الحيل للتوصل إلى األغراض بالتلبيس واستنباط المكر 
  .)٢(»شيطانية«والخدع، سميت 

م إن لكل قوة من هذه القوى كماالً وحد اعتدال وحدي ث
  .إفراطوتفريط 
ما حد االعتدال في القوة الشهوية فهو أن يكون اإلنسان أ

الشدة وحد تفريط في شرعاً، ولها حد إفراط في وعفيفاً عقالً 
لغضبية كمال وحد اعتدال في الشجاعة وحد اوللقوة . الخمود

حد إفراط ونقصان أيضاً في وتفريط ونقصان في الجبن 
لحكمة وتفريطها في اأما القوة الفكرية فكمالها في . التهور

  .البله وإفراطها في الجربزة
ء لما كانت كل قوة من هذه القوى الثالث ترغب بأشياو

تدفع باإلنسان إلى تحصيلها حتى لو كانت على ووتطالب بها 
ألخريين، فال حد ـ مثالً ـ لألكل اخالف مصلحة القوتين 

لك على قوة ذالذي تطالب به القوة الشهوية حتى لو أثر 
                                       

  .املصدر السابق) ١(

، من ٣٧١ص، ١ج» امليزان«يراجع حبث العالّمة الطباطبائي حول هذا املوضوع يف ) ٢(
  .»...الثةث عامة إن األخالق اإلنسانية تنتهي إىل قوى«): قدس سره(قوله 
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قع ياإلنسان الفكرية وأدى إلى خموله وضعف فكره، ومن هنا 
برى في مملكة التزاحم بين هذه القوى وتقع المعركة الك

صلى اهللا عليه (لنفس، وإلى هذا أشار الرسول األعظم اودائرة 
: لقوم الذين رجعوا من الجهاد بقولهاحين خاطب ) وآله

بقي عليهم الجهاد ومرحباً بقوم قضوا الجهاد األصغر «
وما ذلك إالّ ألن المعارك الخارجية ـ الجهاد  )١(»األكبر

 وتبقى المعركة الداخلية ألصغر ـ ذات أمد محدود تنتهي به،ا
ألكبر ـ مصاحبة لإلنسان إلى آخر لحظة من اـ الجهاد 

  .هوة وغضب وعقلشلحظات حياته ما دامت له 
ن هنا فمن الواجب على اإلنسان أن ال يدع قوة من هذه م
لثالث تسلك مسلك اإلفراط أو التفريط، وتميل عن االقوى 

في ذلك خروجاً رفي الزيادة والنقيصة، فإن طحاق الوسط إلى 
وال طريق له إالّ بأن . لق اإلنسانخُعن الهدف الذي من أجله 

عطي كل ذي حق من يوأن . يقيم العدالة بين هذه القوى الثالث
عل ففإذا . القوى حقّه، ويضعه في موضعه الذي ينبغي له

» العدالة«اإلنسان ذلك تحصل في النفس ملكة رابعة، وهي 
في اصطالح » العدالة«ير لم األخالق، وهي غعباصطالح 
لرابعة أيضاً لها جانب تفريط وهو اوهذه الملكة . علم الفقه

  .الظلم وحد إفراط هو االنظالم
                                       

  .١٢، ص٥الكايف، دار الكتب اإلسالمية، ج) ١(



   التربية الروحية.................................................................٧٨

هي الوسط بين «الحاصل أن العدالة في علم األخالق و
الوسط محصور بين األطراف، واألطراف ال وكل طرفين، 

 ،ة ل إلى غير النهاية، وكل فضيلبتنحصر وال تقف عند حد
والوسط . التفريطوفهي وسط بين رذيلتين هما طرفا اإلفراط 

اهِدنَا الصراطَ ﴿: قال تعالى. )١(»هو الصراط المستقيم
تَِقيمسالْم .ِهملَيتَ عمَأنْع اطَ الَِّذينن تعالى  )٢(﴾ِصروقد بي

ومن يِطِع اللَّه ﴿: خر من هم المنعم عليهم بقولهآفي موضع 
سالرو النَِّبيِّين ِهم ِمنلَيع اللَّه مَأنْع الَِّذين عم وَل فَُأولئك

 ُأولئك نسحو اِلِحينالصاِء ودالشُّهو الصِّدِّيِقينو
  .)٣(﴾رِفيقًا
إذا استطاع اإلنسان أن يغلّب عقله على شهوته، ويؤمر ف

س لشهوة، فهو أفضل من المالئكة، أما لو عكاالعقل على 
لشهوة، والشهوة أميراً للعقل فهو لاألمر، وجعل العقل أسيراً 

  .أضّل من األنعام
سألت أبا عبداهللا جعفر بن : ن عبداهللا بن سنان قالع

المالئكة أفضل أم بنو : فقلت) عليهما السالم(محمد الصادق 
  آدم؟

                                       
  .٨آداب النفس، ص) ١(

  .٧، ٦: احلمد) ٢(

  .٦٩: النساء) ٣(
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عليه (قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : قالف
ي المالئكة عقالً بال شهوة، وركّب كّب فرإن اهللا «): السالم

ركّب في بني آدم كليهما، فمن وفي البهائم شهوة بال عقل، 
لمالئكة، ومن غلب شهوته اغلب عقله شهوته فهو خير من 

  .)١(»عقله فهو شر من البهائم
ولَقَد ذَرْأنَا ِلجهنَّم كَِثيرا مِّن الِْجنِّ ﴿: ال تعالىق

قُلُوب ماإلنِس لَهو ونِصربال ي نيَأع ملَها وِبه ونفْقَهال ي 
 مْل هاِم بكَاَألنْع ا ُأولئكِبه ونعمسال ي آذَان ملَها وِبه

الْغَاِفلُون مه لُّ ُأولئك٢(﴾َأض(.  
َأم تَحسب َأن َأكْثَرهم يسمعون َأو ﴿: قال أيضاًو

  .)٣(﴾كَاَألنْعاِم بْل هم َأضلُّ سِبيالً الَّيعِقلُون ِإن هم ِإ
تنبع عن الملكات األربع السابقة أصول األخالق و

أعني العفة والشجاعة (... بقت اإلشارة إليها سالفاضلة التي 
نها فروع ناشئة منها راجعة بحسب موالحكمة والعدالة ولكل 

النوع إلى لمذكورة كنسبة االتحليل إليها، نسبتها إلى األصول 
                                       

لشيخ حممد اتأليف الفقيه احملدث : تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة) ١(
عليهم  (لبيتاهـ، حتقيق مؤسسة آل ١١٠٤بن احلسن احلر العاملي، املتوىف سنة 

  .٢٠٩، ص١٥إلحياء التراث، ج) السالم

  .١٧٩: االعراف) ٢(

  .٤٤: الفرقان) ٣(
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الصبر والشهامة والجنس، كالجود والسخاء والقناعة والشكر 
والجرأة والحياء والغيرة والنصيحة والكرامة والتواضع، 

غيرها، هي فروع األخالق الفاضلة المضبوطة في كتب و
  )١(...)األخالق

  :مثالً يدخل تحت الحكمة ستةف
l »ا وهو سرعة إنتاج القضايا وسهولة استخراجه: الذكاء
  .زاولة المقدمات وصيرورة ذلك ملكةملكثرة 
l وهو حركة النفس من الملزومات إلى : سرعة الفهم

  .وقفتاللوازم بال 
l وهو استعداد النفس الستخراج المطالب : صفاء الذهن

  .ضطرابابال 
l ة في اكتساب : سهولة التعلموهو أن تكون للنفس حد

يث تكون بكلّيتها مانعة الخواطر المتفرقة، بحمالمطالب بال 
  .متوجهة إليها

l وهو أن يكون صور األمور المدركة بالعقل : التحفّظ
  .التخيل مستحصلة بأقل نظروبقوة التفكّر 

l وهو أن تالحظ النفس صور المحفوظ في أي : التذكّر
  .اءت بسهولة من جهة الملكة المكتسبةشوقت 

                                       
  .٣٧١ ص١امليزان، للطباطبائي، ج) ١(
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  :يدخل تحت الشجاعةو
l بالكرامة والهوانوهو عدم المباالة: كبر النفس .  
l وهي أن يكون اإلنسان واثقاً بثبات نفسه عند : النجدة

  .لجزع الموجب للحركات المضطربةاالخوف من 
l ةالهم وهو أن ال تكون النفس مستبشرة بالسعادة : علو

  .ال متضجرة بها غير خائفة من الموتوالدنيوية 
l ةة مقاومة : ثبات الهماآلالم وهو أن تكون لإلنسان قو

  .والشدائد
l ة تمنع النفس عن الغضب بسهولة: الحلموهو قو.  
l وهو أن تكون النفس حريصة على اقتناء : السكون

  .توقّع الذكر الجميللاألمور العظيمة 
l لة على استعماالت : التحموهو أن تكون النفس قوي

  .كتساب األمور الالئقةااآلالت في 
l ك مرتبة على من هو وهو أن ال تجعل لنفس: التواضع

  .لجاه علواًادونك في 
l وهو أن يحافظ اإلنسان على ما يجب محافظته : الحمية

  .هاونتمن غير 
l وهو أن تكون النفس متأثّرة من تألم أبناء : الرقّة

  .ضطراباالجنس من غير 
  :يدخل تحت العفّةو
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l ر يحصل عند استشعار ارتكاب القبيح : الحياءوهو تغي
  .استحقاق المذمةن عاحترازاً 
l وهو انقياد النفس إلى األمور الجاذبة على جهة : الرفق
  .الشرع
l وهو أن يكون للنفس في تكميل نفسها : حسن الهدى
  .ادقةصرغبة 
l وهو أن يظهر المجاملة في النفس عند : المسالمة

  .آلراء بال اضطراباالمنازعة في 
l الكة وهو أن تكون ساكنة عند حركة الشهوة م: الدعة

  .لزمام نفسها
l وهو مقاومة النفس لألمور الملذّة القبيحة حتى : الصبر

  .نهعال تصدر 
l وهو رضاء النفس بضروريات البدن: القناعة.  
l هها إلى المطالب : الوقاروهو كون النفس عند توج

  .الضطراباخالية عن 
l وهو أن تكون النفس مالزمة على األفعال : الورع

  .لالئقةاالجيدة واألعمال 
l وهو أن يكون للنفس تقرير وترتيب بحسب : االنتظام

  .رعاية المصالح ويكون ذلك ملكةوالوجوب 
l وهو أن تتمكّن النفس من اكتساب المال من : الحرمة

  .لجميلة وصرفها في الوجوه المحمودةاالمكاسب 
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l وهو إنفاق المال على وجه األسهل، وتحته : السخاء
 النفس بذل ما يحتاج إليه عند ظهور سهل علىيالكرم وهو أن 

  .االستحقاق
l وهو أن يسهل على النفس ترك المكافاة: العفو.  
l وهو أن تكون للنفس رغبة في التحلّي بزينة : المروءة
  .بذل ما البد منهواإلفادة 
l وهو أن تكون النفس مبتهجة بمالزمة السيرة : النبل
  .الحسنة
l المستحقين في وهي معاونة األصحاب و: المواساة

  .المالوالمعيشة 
l وهو ترك ما ال يجب تركه من طريق : المسامحة

دخل تحت العدالة وتهذيب النفس وتحصيل ياالختيار، وما 
  .األجر
l ة صادقة تبعث على تهيؤ أسباب : الصداقةوهي محب
  .لصديقافراغة 
l وهي معاونة بعض لبعض في تدبير المعيشة : األلفة

  . الصحبةالعتقاد فيامن جهة 
l التزام طريق المواساة والمعاونة الغير : الوفاء

  .المتجاوزة
l أن يكون عند مشاهدة حال غير مالئمة بأحد : الشفقة

  .لكذيهتم بإزالة 
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l وهو أن يشرك األقرباء والمتعلّقين في : صلة الرحم
  .لدنيويةاالخيرات 
l وهو أن يقابل اإلحسان الذي صنع به بمثله أو : المكافاة

  .كثر منهبأ
l هة عليه : حسن القضاءوهو أن تكون الحقوق المتوج

  .جه ال يكون فيها منّة وندامةويؤديها على 
l وهو أن تكون األفعال المتعلّقة بالقدر والكفاية : التوكّل

فوضها إلى اهللا تعالى، بحيث يعلم أنه المتصرف فيها يالبشرية 
  .عجيالً وال تأخيراًيادة وال نقصاناً وال تزوالفاعل، وال يطلب 

l وهو أن يكون الباري تعالى معظّماً عنده في : العبادة
مجداً في القلوب، وكذلك مقربي الحضرة اإللهية مالنفوس، 

  .وطاعتهم) عليهم السالم(المالئكة وكاألنبياء واألولياء 
هذه أنواع الفضائل التي ينبغي للطالب أن يحصلها ف

محاسن التي يهذّب بها نفسه وال يضمها إلى جميع الوبأسرها، 
يء منها، فيتساهل في المعاد، واهللا شيتساهل في ترك 

لوصول إلى طريق لالمسؤول لنيل المراد والمأمول 
  .)١(»الرشاد

                                       
  .٨آداب النفس، ص) ١(
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  أقسام النفس في القرآن الكريم

ندما نطالع اآليات القرآنية نجد أنها أشارت إلى حاالت ع
  :ء مختلفةلنفس اإلنسانية، ووصفتها بأسمالمتعددة 
l ارة بالسوءارُِّئ نَفِْس﴿: قال تعالى ؛ألما ُأبميو ِإن 

 غَفُور ي ِإن ربِّيالنَّفْس َألمارةُ ِبالسوِء ِإالَّ ما رِحم ربِّ
ارة بالسوء هي  )١(﴾رِحيملتي تمشي على وجهها تابعة اواألم

ه هواه َأفََأنتَ يتَ مِن اتَّخَذَ ِإلهَأَأر﴿: لهواها، قال تعالى
  .)٢(﴾تَكُون علَيِه وِكيالً
فَِإن لَّم يستَِجيبوا لَك فَاعلَم َأنَّما يتَِّبعون ﴿: وقال تعالى

َأهواءهم ومن َأضلُّ ِممِن اتَّبع هواه ِبغَيِر هدى مِّن اللَِّه 
  .)٣(﴾ينيهِدى الْقَوم الظَّاِلِم ِإن اللَّه الَ

l ِة﴿: ال تعالىق؛ للوامةاامِم الِْقيوِبي الَ . الَ ُأقِْسمو
والمراد بالنفس اللوامة، نفس «. )٤(﴾ُأقِْسم ِبالنَّفِْس اللَّوامِة

لى المعصية والتثاقل في عالمؤمن التي تلومه في الدنيا 
  .)٥(»الطاعة وتنفعه يوم القيامة

                                       
  .٥٣: يوسف) ١(

  .٤٣: الفرقان) ٢(

  .٥٠: القصص) ٣(

  .٢، ١: القيامة) ٤(

  .١٠٣، ص٢٠ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٥(



   التربية الروحية.................................................................٨٦

l قال تعالى ؛لمطمئنةا :﴿ئنَّةُيا أيطْمالْم ا النَّفْستُه .
. ي ِعباِدي ِفيفَادخُِل.  ِإلَى ربِِّك راِضيةً مرِضيةًيارِجِع
  .)١(﴾ي جنَِّتيوادخُل
والنفس المطمئنة هي التي تسكن إلى ربها وترضى بما «

ترى نفسها عبداً ال يملك لنفسه شيئاً من خير أو فرضي به، 
 الدنيا دار مجاز، وما يستقبله فيها يرىوشر أو نفع أو ضرر، 

بتالء وامتحاناً إلهياً، فال امن غنى أو فقر أو أي نفع وضر 
العلو ويدعوه تواتر النعم عليه إلى الطغيان وإكثار الفساد 

واالستكبار، وال يوقعه الفقر والفقدان في الكفر وترك الشكر، 
و في مستقر من العبودية، ال ينحرف عن صراطه هبل 
  .فريطتستقيم بإفراط أو الم

توصيفها بالراضية، ألن اطمئنانها إلى ربها يستلزم و
قضى تكويناً أو حكم به تشريعاً، فال ورضاها بما قدر 

عصيته، وإذا رضي العبد من متسخطها سانحة وال تزيغها 
الّخروج العبد من إربه رضي الرب منه، إذ ال يسخطه تعالى 

ضى رعبودية استوجب ذلك زي العبودية، فإذا لزم طريق ال
  .)٢(»﴾رضيةم﴿بقوله  ﴾اضيةر﴿ربه، ولذا عقّب قوله 

ند ذلك يكون العبد في زمرة عباد اهللا المخلَصين الذين ع
                                       

  .٣٠ ـ ٢٧: الفجر) ١(

  .٢٨٥، ص٢٠امليزان يف تفسري القرآن، ج) ٢(
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 لَيس لَك علَيِهم يِإن ِعباِد﴿لقرآن الكريم اعبر عنهم 
الْغَاِوين ِمن كعِن اتَّبِإالَّ م لْطَانى فيستحق الدخول إل )١(﴾س

لم و ﴾ادخلي جنّتيو﴿: الجنة التي أضافها إلى نفسه حيث قال
لى عتضف الجنة إليه تعالى إالّ في هذه اآلية، وهي تدل 

  .تشريف خاص ومقام مخصوص لهؤالء
على هذه » جامع السعادات«قد علّق المولى النراقي في و

والحق أنها أوصاف ثالثة «: لنفس اإلنسانية بقولهلالمراتب 
ختالف أحوالها، فإذا غلبت قوتها العاقلة على اللنفس بحسب 

نقادة لها مقهورة منها، وزال مالثالث االُخر، وصارت 
لسكونها » مطمئنة«اضطرابها الحاصل من مدافعتها سميت 

لتي احينئذ تحت األوامر والنواهي وميلها إلى مالئماتها 
، وإذا لم تتم غلبتها وكان بينها تنازع وتدافع. تقتضي جبلتها

ارت مغلوبة عنها بارتكاب المعاصي، وحصلت صوكلما 
وإذا صارت مغلوبة منها . »لوامة«ميت سللنفس لوم وندامة 

ألنه لما » أمارة بالسوء«مذعنة لها من دون دفاع سميت 
ن دون ماضمحلت قوتها العاقلة وأذعنت للقوى الشيطانية 

  )٢(.»مدافعة، فكأنما هي اآلمرة بالسوء

                                       
  .٤٢: احلجر) ١(

  .٦٣، ص١جامع السعادات، طبعة مؤسسة األعلمي، بريوت، ج) ٢(
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  س واألرواح في الرواياتأنواع النفو

ناك مجموعة من الروايات تحدثت عن أن اإلنسان له ه
سألت : ففي حديث كميل بن زياد قال. أرواح متعددةونفوس 

أريد أن تعرفني : قلت) عليه السالم(لمؤمنين اموالنا أمير 
  .نفسي
  ا كميل أي نفس تريد؟ي: الق

  يا موالي وهل هي إالّ نفس واحدة؟: لتق

النامية النباتية، والحسية : ا كميل إنما هي أربعي«: قالف
ولكل واحدة من . الناطقة القدسية، والكلية اإللهيةوالحيوانية، 

  .خاصتانوهذه خمس قوى 
لها خمس قوى ماسكة وجاذبة وهاضمة : النامية النباتيةف

مربية، ولها خاصتان الزيادة والنقصان، وانبعاثها من وودافعة 
  .ياء بنفس الحيوانألشاالكبد وهي أشبه 

سمع وبصر وشم : ولها خمس قوى: الحيوانية الحسيةو
الرضا والغضب، وانبعاثها من : ولها خاصتان. لمسووذوق 

  .ألشياء بنفس السباعاالقلب، وهي أشبه 
فكر وذكر وعلم : ولها خمس قوى: الناطقة القدسيةو
نباهة، وليس لها انبعاث، وهي أشبه األشياء بنفس ووحلم 
  .اصتان النزاهة والحكمةخكة، ولها المالئ
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الكلية اإللهية، ولها خمس قوى، بقاء في فناء، ونعيم في و
ولها . عز في ذل، وفقر في غنى، وصبر في بالءوشقاء، 

وهذه التي مبدأها من اهللا وإليه تعود، . الكرموالحلم : خاصتان
وأما عودها . )١(﴾يونَفَخْتُ ِفيِه ِمن روِح﴿: لقوله تعالى

 ِإلَى ربِِّك يارِجِع.يا أيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ﴿: وله تعالىفلق
كيال يقول أحدكم شيئاً لوالعقل وسط الكل، . ﴾راِضيةً مرِضيةً

  .)٢(»من الخير والشر إالّ لقياس معقول
عليهما (عن أبي عبداهللا جعفر بن محمد الصادق و
روح :  خمسة أرواحألنبياء واألوصياءافي «: قال) السالم

لقوة، وروح الشهوة، وروح االبدن، وروح القدس، وروح 
فقدها روح القدس، َأ: وفي المؤمنين أربعة أرواح. اإليمان

. إليماناوروح البدن، وروح القوة، وروح الشهوة، وروح 
روح البدن وروح القوة، وروح : وفي الكفار ثالثة أرواح

  .»لشهوةا
ح اإليمان يالزم الجسد ما لم رو« ):عليه السالم(م قال ث
وروح القدس . كبيرة، فإذا عمل بكبيرة فارق الروحبيعمل 

                                       
  ٣٠: احلجر) ١(

، ١٠٨٥نة سللعامل احملدث الفقيه الشيخ فخر الدين الطرحيي املتوىف ؛ جممع البحرين) ٢(
  .١١٦، ص٤ج
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  .)١(» يعمل بكبيرة أبداًالمن سكن فيه فإنه 
في حديث المفضل بن عمر عن أبي عبد اهللا الصادق و

سألته عن علم اإلمام بما في أقطار : الق) عليه السالم(
يا مفضل إن «: التر؟ فقساألرض وهو في بيته مرخى عليه 

ليه وآله وسلم عاهللا تبارك وتعالى جعل في النبي صلّى اهللا 
لقوة فبه اوروح . روح الحياة، فبه دب ودرج: خمسة أرواح

نهض وجاهد، وروح الشهوة، فبه أكل وشرب وأتى النساء 
وروح القدس، . ن الحالل، وروح اإليمان فبه آمن وعدلم

نبي صلّى اهللا عليه وآله وسلم فإذا قبض ال. لنبوةافبه حمل 
وروح القدس ال ينام وال . صار إلى اإلمامفانتقل روح القدس 

األربعة األرواح تنام وتغفل وتزهو ويغفل وال يلهو وال يزهو، 
  .)٢(»هبوتلهو، وروح القدس كان يرى 

لعّل المقصود من النفوس واألرواح في هذه النصوص و
لتي يتحلّى بها طبقات الناس، شابهها هي القوى النفسانية ايوما 

ن شؤونهم، والشاهد على ذلك تقسيم األرواح موالتي تعد شأناً 
ومن . روح القوة وروح الشهوة وهكذاوفيها إلى روح الحياة 

وجودات مستقلّة في اإلنسان، مالواضح أن هذه األرواح ليست 
عم تمتاز الصفوة من نبل هي القوى التي يملكها كّل فرد منّا، 

                                       
  .٥٣، ص٢٥ج: حبار األنوار) ١(

  .٢٧٢، ص١ايف، الكليين، جأصول الك) ٢(
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معرفة ولقه تعالى بقوى إضافية مستقاة مما أوتوه من علم خ
  .ويقين
هذا ما أشارت إليه بعض النصوص الواردة، ففي و

في قول ) عليه السالم(ن أبي جعفر الباقر عصحيحة زرارة 
وكَذَِلك َأوحينَا ِإلَيك روحا ِمن َأمِرنَا ما ﴿: اهللا عز وجّل

 والَ اإليمان ولَِكن جعلْناه نُورا  ما الِْكتَابيكُنتَ تَدِر
عليه (فقال أبو جعفر . )١(﴾ ِبِه من نشَاء ِمن ِعباِدنَاينهِد

صلّى اهللا عليه (منذ أنزل اهللا ذلك الروح على نبيه «): السالم
  .)٢(»لى السماء، وإنّه لفيناإما صعد ) وآله وسلم

مة المجلسي قال العالّ؛ هذا ما أوضحه جملة من األعالمو
واألرواح المذكورة هنا «: عقيباً على هذه الرواياتتفي البحار 

الجميع النفس الناطقة باعتبار أعمالها بيمكن أن يكون المراد 
طلقت على تلك األحوال أوأحوالها ودرجاتها ومراتبها، أو 

اللوامة ووالدرجات، كما أنّه تطلق عليها النفس األمارة 
بحسب درجاتها ومراتبها في الطاعة، والملهمة والمطمئنّة 

العقل الهيوالني وبالملكة وبالفعل والمستفاد بحسب مراتبها و
  .)٣(»المعرفةوفي العلم 

                                       
  .٥٢: الشورى) ١(

  .٦١، ص٢٥، حبار األنوار، ج٤٥٧بصائر الدرجات، ص) ٢(

  .٥٣، ص٢٥ج؛ حبار األنوار) ٣(
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قد شبه النراقي قوى اإلنسان المختلفة تشبيهاً مفيداً حيث و
ومثل اجتماع هذه القوى في اإلنسان كمثل اجتماع ملك «: قال

ربط واحد، وكان بينها خنزير وشيطان في موأو حكيم وكلب 
لحكم له، ولم يظهر من امنازعة، وأيها صار غالباً كان 

إلنسان افكان إهاب . األفعال والصفات إالّ ما تقتضيه جبلّته
وعاء اجتمع فيه هذه األربع، فالملك أو الحكيم هو القوة 

الكلب هو القوة الغضبية، فإن الكلب ليس كلباً والعاقلة، 
ل لروح معنى الكلبية والسبعية، بوصورته، ومذموماً للونه 

العقر والجرح، والقوة بأعني الضراوة والتكلّب على الناس 
لكلب االغضبية موجبة لذلك، فمن غلب فيه هذه القوة هو 

حقيقة وإن أطلق عليه اسم اإلنسان مجازاً، والخنزير هو القوة 
 كما لشهوية، والشيطان هو القوة الوهمية، والتقريب فيهماا

 تزال محّل تنازع هذه القوى وتدافعها إلى أن الوالنفس . ذكر
  .»يغلب إحداها

والعقل شأنه أن يدفع غيظ السبعية بتسليط «: لى أن يقولإ
ليها، ويكسر سورة الشهوية بتسليط السبعية عليها، عالشهوية 

مكره بالكشف عن تلبيسه ببصيرته النافذة وويرد كيد الشيطان 
لى الكّل يجعلها مقهورة تحت عفإن غلب . رةونورانيته الباه

جرى الكّل على وسياسته غير مقِْدمة على فعل إالّ بإشارته، 
غلب يوإن لم . المنهج الوسط، وظهر العدل في مملكة البدن
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عليها وعجز عن قهرها قهروه واستخدموه، فال يزال الكلب 
ان لعقر وإاليذاء، والخنزير في المنكر والفحشاء، والشيطافي 

لحيل وتدقيق الفكر في وجوه المكر والخداع، افي استنباط 
لخنزير، فال يزال في عبادة كلب عقور اليرضي الكلب ويشبع 

تدركه الهالكة األبدية فأو خنزير هلوع أو شيطان عنود، 
الرحمة ووالشقاوة السرمدية، إن لم تغثه العناية اإللهية 

  .)١(»األزلية
ايات أئمة أهل البيت هذه الحقائق أشارت إليها روو

): عليه السالم(قد ورد عن أمير المؤمنين ف) عليهم السالم(
» ٢(»ميرأكم من عقل أسير تحت هوى(.  

هذه هي اإلسارة التكوينية ال االعتبارية، فإذا صار و
العقل أسيراً بدأ الهوى يأمر بما يريد من تحقيق والهوى أميراً 

تطع الوصول إليها أمر الغضبية، فإذا لم يسورغباته الشهوية 
صل بها إلى مآربه فيلبي يالعقل بأن يجد له حيلة وطريقة 

ِإن ﴿لحيوان اوعندها يكون اإلنسان أضّل من . العقل مطالبه
ألن الحيوان مهما ، )٣(﴾هم ِإالَّ كَاَألنْعاِم بْل هم َأضلُّ سِبيالً

رة التي متلك ال يمتلك قدرة اإلنسان على التفكير، تلك القدا
                                       

  .٦٣، ص١جامع السعادات، ج) ١(

  .٢١١: ج البالغة، احلكمة) ٢(

  .٤٤: الفرقان) ٣(
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ن أجل الوصول إلى مآربه وأغراضه الباطلة عن ميستخدمها 
لشيطانية التي قد ال تخطر على بال، اطريق الحيل واألفاعيل 

  .إلنساناوكم حيلة تعلّمها الشيطان من 
ن هنا يتّضح أن وصف أميركا بالشيطان األكبر من م

 لم يكن على نحو المجاز، بل) قدس سره(لخميني اقبل اإلمام 
 شياطين اإلنس ؛ لشياطين على قسميناكان حقيقة ألن

 عدوا يوكَذَِلك جعلْنَا ِلكُلِّ نَِب: (وشياطين الجن قال تعالى
 بعضهم ِإلَى بعض زخْرفَ يشَياِطين اإلنِس والِْجنِّ يوِح

لحاكم اومعنى أن في الناس شيطاناً أن . )١(﴾الْقَوِل غُرورا
  .ر هو الشيطان الذي ال يظهر منه إالّ ما تقتضيه جبلتهواألمي
عليه (في الخطبة المروية عن أمير المؤمنين علي و
) عليه السالم(لى ما نحن فيه، إذ بين اإلمام عداللة ) السالم

إلنسان إنساناً في ظاهره وحيواناً افيها كيف يمكن أن يكون 
 عالماً وليس سمىتوآخر قد .. «: في باطنه، قال عليه السالم

نصب وبه، اقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضالّل 
للناس أشراكاً من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب 

فهمه اصطياد  )٢(»..لى آرائه وعطف الحقّ على أهوائهع
صب الشراك لهم، من أي طريق كان حتّى نالناس من خالل 

                                       
  .١١٢: األنعام) ١(

   .٨٧بة ، اخلط١١٩ج البالغة، حتقيق صبحي الصاحل، ص) ٢(
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د به اإلنسان، كون شراكاً يصطايمن خالل العلم فإنّه يمكن أن 
يل اآلية المباركة ذفي ) عليه السالم(ولذا ورد عن اإلمام 

لى إفلينظر اإلنسان «: قال )١(﴾فَلْينظُِر اإلنسان ِإلَى طَعاِمِه﴿
  .)٢(»علمه الذي يأخذه ممن يأخذه؟

يؤمن ... «: مستطرداً في خطبته) عليه السالم(م قال ث
أقف عند : يقول؛ ئملعظائم ويهون كبير الجرااالناس من 

اعتزل البدع وبينها : يقولوالشبهات وفيها وقع، 
لناس علماء افهو يتكلّم بالغيبة ـ مثالً ـ عن  )٣(»..اضطجع

هؤالء ال غيبة : وغير علماء، وعندما يسأل عن ذلك يقول
هم، ويدعي االحتياط في أعماله واعتزال البدع وهو واقع في ل

سانه شيء وواقع أمره شيء مضطجع وسط البدع فلوالشبهات 
فالصورة ... «): عليه السالم(إلمام اآخر، ولذا قال عنه 

عرف باب الهدى يصورة إنسان والقلب قلب حيوان، ال 
. )٤(»ألحياءافيتّبعه، وال باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت 

فمثل هذا اإلنسان إنسان في صورته وظاهره، إذ يمشي على 
قته حقيقة حيوان، إذ ليس كّل من ثنين ـ مثالًـ ولكن حقيا

                                       
   .٢٤: عبس ) ١(

   .٨ / ٣٩ : ١الكايف ، املكتبة اإلسالمية، طهران، ) ٢(

   .٨٧، اخلطبة ١١٩ج البالغة، حتقيق صبحي الصاحل، ص) ٣(

  .املصدر السابق) ٤(
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نسان، فقد يدرب الحيوان على ذلك وال إيمشي على اثنين 
ي صورة إنسان فهو فيصبح إنساناً به، ومن كان حيواناً 

  .»ميت األحياء«
إن «: هنا كلمة لشيخنا جوادي آملي، فإنّه يقول فيهاو

وما الميت » سمين، ميت ُأفقي وميت عموديقالميت على 
وما مجيء الرساالت اإللهية . لميتاعمودي إالّ هذا الحي ال

ِإذَا دعاكُم ِلما ﴿ألموات اوالدعوات النبوية إالّ إلحياء هؤالء 
ِييكُمححصيل حاصلتوإالّ لو أرادت إحياء الحي لكان  )١(﴾ي.  

  عالقة علم األخالق بالعرفان العملي

ة تخليص بقت اإلشارة إلى أن علم األخالق يقوم بمهمس
  .ن اإلفراط والتفريط ووضعه على الصراط المستقيمماإلنسان 
هذا األمر ليس أمراً بسيطاً كما يتصوره بعض، فإن و

لصراط أمر صعب مستصعب، وال يختص االمشي على 
لدنيا أيضاً، فاإلنسان ـ مثالً ـ اباآلخرة فقط بل يشمل الحياة 

جيد أم الكالم، ون في هذه الحياة ال يعلم أن الصمت أمر حس
فلكّل مقامه، وال يعرف متى يعتزل الناس ومتى يعيش 

وما ورد في الروايات من أن ... سطهم فلكّل وقته، وهكذاو
لمستقيم أدقّ من الشعر وأحد من السيف يعم النشأتين االصراط 

                                       
  .٢٤: األنفال) ١(
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 إحداهما دون االُخرىبمعاً وال يختص.  
وشاقّة، وبهذا مهمة علم األخالق ـ إذن ـ مهمة دقيقة ف

إلنسان على الصراط المستقيم، الذي هو أقرب االعلم يقف 
  .لوصول إلى الهدف وهو الحقّ عز وجللالطرق وأقصرها 

 )١(»أن الراحل إليك قريب المسافة«على هذا ورد و
فإن من ؛ كون الراحل راحالً إليه ال راحالً عنهيبشرط أن 

 بعداً، فيفتح رعة السير إالّسسار على غير هدى ال يزيده 
فَكَشَفْنَا عنك ِغطَاءك فَبصرك الْيوم ﴿عينيه في ذاك اليوم 

ِديد٢(﴾ح(  وجّل، وأن كّل شيء موجود إالّ اهللا عز ويرى أن
مله لم يكن خالصاً لوجهه تعالى، بل أشرك معه ذاتاً أو جاهاً ع

 يابن آدم أنا خير«: ير ذلك، والحقّ يقولغأو منصباً أو 
جزيك به اليوم، وما عملت لغيري أشريك، ما عملت فأنا 

  )٣(.»فاطلب ثوابه ممن عملت له

البد من التنبيه مجدداً إلى أن علم األخالق ليس علم و
الفناء : قط، وال أن يصعد أحدهم المنبر ليقولفاصطالحات 

ال هو يدري ما يقول وال ف.. في البقاء والبقاء في الفناء
إن الشيطان ف األمر بمعرفة االصطالح فقط ولو كان. السامع

                                       
  .مفاتيح اجلنان، دعاء أيب محزة الثمايل) ١(

  .٢٢: ق)  ٢(

   .٧٥٣٦ / ٤٨٤ : ٣ كرت العمال، مؤسسة الرسالة، بريوت،) ٣(
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أكثر معرفة به من غيره وبه استطاع أن يغشّ الكثيرين، بل 
كون العلم نفسه حجاباً، ولذا فسر بعضهم ما ورد من أن يقد 

هللا األكبر، بأن العلم يكون كذلك إذا حجب االعلم هو حجاب 
 فصل شرنا إليه سابقاً من أنأاإلنسان عن العمل، وهذا ما 

لعلم ـ بما هو لالعلوم النظرية عن العملية أدى إلى أن يعطى 
  .ـ قيمة مستقلّة مع كونه مطلوباً للعمل ال لذاته

على كّل حال، فبعد أن يقع اإلنسان على الصراط و
الذي يتكفّل ) العرفان العملي(ور علم السلوك دالمستقيم يبدأ 

ه وتعالى والتي لسائرين إلى اهللا سبحاناببيان درجات ومنازل 
  .ي عنوان آخرأقد تسمى بالمقامات أو الحاالت أو 

للعرفان العملي ـ إذن ـ مقدمة مهمة، بل هي أهم ف
أن يقع اإلنسان على الصراط المستقيم، وإن بمقدماته، وذلك 

  .»علم األخالق«الّإالذي يضعه هناك ما هو 
ها قد كُتبتْ في العرفان العملي كتب عديدة، من أهمو
لعبد الرزاق الكاشاني الذي » نازل السائرينمشرح «كتاب 

  .لخواجة عبداهللا األنصاريل» منازل السائرين«شرح متن 
ما يهمنا في المقام ذكر فهارس لمنازل السائرين لنبين و

يف أن اإلنسان يبدأ من التوحيد علماً لينتهي إلى كمن خالله 
  .التوحيد عمالً

ة أقسام لمنازل السائرين على ما ذكروا، توجد عشرف
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  .شرة أبواب ولكّل باب مقامات ومنازلعولكّل قسم 
ثم » األبواب«ثم » البدايات«القسم األول هو ف

ثم » األودية«ثم » األصول«ثم » األخالق«ثم » المعامالت«
ثم القسم العاشر وهو » الحقائق«ثم » الواليات«ثم » األحوال«
  .»النهايات«

اليقظة ثم التوبة ثم : ل عشرة أبواب هيللقسم األوو
 الفرار االمحاسبة ثم االعتصام ثم التذكّر ثم التفكّر ثم إلنابة ثم

  .لعاشر وهو السماعاثم الرياضة، ثم الباب 
. ألن الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا» اليقظة«بدأوا بـ و

ا أي انتبهو )١(»موتوا قبل أن تموتوا«وورد في الروايات 
الختياري وتداركوا اوتيقظوا من نوم الغفلة بموتكم األول 

 تدارك الأمركم قبل مجيء الموت الثاني الالاختياري والذي 
حتَّى ِإذَا جاء ﴿: فيه ألمر وال رجعة، كما قال عز وجّل

لَعلِّى َأعمُل صاِلحا ِفيما . َأحدهم الْموتُ قَاَل ربِّ ارِجعوِن
 كَالَّ ِإنَّها كَِلمةٌ هو قَائلُها وِمن ورائِهم برزخٌ ِإلَى تَركْتُ

ثُونعبِم يو٢(﴾ي(.  
م تتسلسل األقسام وأبوابها، حتّى نصل إلى القسم العاشر ث
المعرفة والفناء والتحقيق والتلبيس : وأبوابه» النهايات«وهو 

                                       
   .٥٩، ص٧٢البحار، ج) ١(

  .١٠٠ ـ ٩٩: املؤمنون) ٢(
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ليه التجريد والتفريد والجمع، وآخر ما يصل إووالوجود 
  .»التوحيد«العارف في السلوك هو 

هدف السالك عمالً ـ إذن ـ هو الوصول إلى التوحيد، ف
إلنسان أن يصل إلى التوحيد، اصطالحاً مرة، اغير أن بإمكان 

صوله إلى التوحيد عمالً أن ووعمالً مرة ُأخرى، ومعنى 
ما رأيت شيئاً «): عليه السالم(يكون كما قال أمير المؤمنين 

الّ إفال يرى في الوجود  )١(»ورأيت اهللا قبله ومعه وبعدهإالّ 
اهللا والشيء الجميل والحسن، وال وجود للشيء القبيح في 

رى الكّل فعالً وخلقاً له سبحانه وتعالى، ومع ذلك ينظره ألنّه 
لعمل بتكليفه، ففي ليلة الهرير ـ مثالً ـ اال يمنعه هذا من 

يقتل تلك األعداد التي ورد و، يقاتل )عليه السالم(نرى اإلمام 
  .حلّهمذكرها في كتب السير والتاريخ، إذ لكّل فعل 

أن المحور الذي بدأنا به حديثنا هو التوحيد : الخالصةو
والمعرفة هنا هي المعرفة العلمية إذ البد ) عرفتهمأول الدين (

لى أين يسير وأي اتجاه يختار ليبدأ إللسائر أن يعرف أوالً 
انتهينا في مقامات عمله عن بي التوحيد«لعارفين إلى انة، ثم «

التوحيد، وهو بأيضاً ولكنّه التوحيد العملي الذي يعني التحقق 
  .ما يعبر عنه بعين اليقين وحق اليقين

                                       
لق عشرح املنظومة ، قسم احلكمة، تأليف احلكيم املتأله السبزواري قدس سره، ) ١(

   .٢٦٣، ص ٢ / ١عليه آية اهللا حسن زاده آملي، تقدمي و حتقيق مسعود طاليب، ج 
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ال يتم الوصول إلى هذه المقامات العالية في التوحيد إالّ و
كريم في لعلم بالعمل الصالح، وهذا ما أكّده القرآن الاإذا اقترن 

ِإلَيِه يصعد الْكَِلم الطَّيِّب والْعمُل الصاِلح ﴿: قوله تعالى
هفَعرلطوسي إلى مراتب معرفة اهللا اوقد أشار المحقّق . )١(﴾ي

لنار مثالً، فإن اإن مراتبها مثل مراتب معرفة «: تعالى بقوله
. هأدناها من سمع أن في الوجود شيئاً يعدم كّل شيء يالقي

يظهر أثره في كّل شيء يحاذيه، وأي شيء أخذ منه لم و
يسمى ذلك الموجود ناراً، ونظير هذه وينقص منه شيء، 

لمقلّدين الذين صدقوا االمرتبة في معرفة اهللا تعالى معرفة 
  .بالدين من غير وقوف على الحجة

أعلى منها مرتبة من وصل إليه دخان النار، وعلم أنّه و
ثِّر، فحكم بذات لها أثر هو الدخان، ونظير هذه ؤمالبد له من 

عالى معرفة أهل النظر واالستدالل تالمرتبة في معرفة اهللا 
  .جود الصانعوالذين حكموا بالبراهين القاطعة على 

أعلى منها مرتبة من أحس بحرارة النار بسبب و
لموجودات بنورها وانتفع بذلك األثر، امجاورتها وشاهد 
عالى سبحانه معرفة تبة في معرفة اهللا ونظير هذه المرت

تيقّنوا أن اهللا نور والمؤمنين الخلّص الذين اطمأنت قلوبهم باهللا 
  .السماوات واألرض كما وصف به نفسه

                                       
  .١٠: فاطر) ١(
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أعلى منها مرتبة من احترق بالنار بكليته وتالشى فيها و
نظير هذه المرتبة في معرفة اهللا تعالى معرفة أهل وبجملته، 

هي الدرجة العليا والمرتبة القصوى، وفي اهللا، الشهود والفناء 
  .)١(»ليها بمنّه وكرمهعرزقنا اهللا الوصول إليها، والوقوف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 كالم، رجال، رياضيات، تأليف حسن حسن زاده مثان رسائل، عرفان، فلسفة،) ١(

  .١٢ملي، صآ
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  :البحث الثالث

  في طرق إصالح أخالق اإلنسان

عرضنا فيما سبق إلى تعريف علم األخالق وأهميته، ثم ت
 نا أنوالحسنة إلنسان قادر على أن يختار األخالق الحميدةابي 

ألخالق الرذيلة والسيئة، وأنّه ليس مجبوراً على اوأن يتجنّب 
  .ختياره تجاههماالإحداهما وال فاقداً 

إذا كان األمر كذلك، فما هو الطريق الذي ينبغي أن ف
ساوئ األخالق ورذائلها، وليتحلّى بمحاسنها ميسلكه لتجنّب 

من أجلها لغاية الحميدة التي بعث اوفضائلها؟ ليصل إلى تلك 
: التي لخّصها بقولهوالنبي الخاتم ـ صلّى اهللا عليه وآله ـ 

إنّما بعثت «وعلى رواية  )١(»إنّما بعثت الُتمم مكارم األخالق«
  .)٢(»بمحاسن األخالق

قبل اإلجابة على هذا التساؤل البد من اإلشارة إلى و
أن هناك عالقة وطيدة بين : ي المقام، حاصلهافمقدمة مهمة 

                                       
   .١٢٧٠١ / ١٨٧ : ١١مستدرك الوسائل ) ١(

   .٢٣ : ٨جممع الزوائد، دار الكتاب العريب ) ٢(
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هة وبين العمل الذي يصدر من جلعلم واالعتقاد القلبي من ا
ن هناك نحواً من إ: وبتعبير آخر. اإلنسان من جهة ُأخرى
قُْل كُلٌّ يعمُل علَى ﴿: قال تعالى؛ السنخية بين العلم والعمل

فاآلية الكريمة ترتّب عمل اإلنسان على شاكلته « )١(﴾شَاِكلَِتِه
يوافقها، فهي بالنسبة إلى العمل ن العمل يناسبها وأبمعنى 

لبدن الذي يمثِّل بأعضائه وأعماله هيئات اكالروح السارية في 
  .الروح المعنوية

قد تحقّق بالتجارب والبحث العلمي أن بين الملكات و
لنفسانية وبين األعمال رابطة خاصة، فليس اواألحوال 

الً، الجبان إذا حضرا موقفاً هائويتساوى عمل الشجاع الباسل 
وارد اإلنفاق موال عمل الجواد الكريم والبخيل اللئيم في 

  .)٢(»وهكذا
هذه الحقيقة أشار إليها القرآن الكريم في مواضع كثيرة و
استدّل تعالى على كفر اليهود وعلى فساد ضمير «حيث 

لمنافقين من المسلمين وعلى إيمان عدة االمشركين وعلى نفاق 
أفعالهم في آيات كثيرة يطول وهم من األنبياء والمؤمنين بأعمال

ن العلم ويدّل مذكرها، فالعمل كيف كان يالزم ما يناسبه 

                                       
  .٨٤: اإلسراء) ١(

  .١٨٩، ص١٣امليزان يف تفسري القرآن، ج) ٢(
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؛ وعلى هذا األساس تتّضح هذه الحقيقة القرآنية. )١(»عليه
  :يث قال تعالىح

  خَبثَ الَيوالْبلَد الطَّيِّب يخْرج نَباتُه ِبِإذِْن ربِِّه والَِّذ﴿
  .)٢(﴾ا كَذَِلك نُصرِّفُ اآلياِت ِلقَوم يشْكُروننَِكد يخْرج ِإالَّ

ن هنا نثبت أن اهللا سبحانه وتعالى ال يمكن أن يصدر م
عدم قدرته على ذلك، بل لعدم انسجام ومسانخة لمنه الظلم، ال 

عليه (هكذا ال تصدر عن المعصوم و. الظلم له عز وجّل
ها، بل لعدم رتكابامعصية، ال ألنّه غير قادر على ) السالم

انسجامها مع ذاته المطهرة التي ال يصدر عنها إالّ العمل 
  .لصالحا

م إنّه كما أن كّل علم واعتقاد قلبي يترشّح منه نوع من ث
لك العلم، كذلك العكس، فإن كّل نوع من العمل ذالعمل يناسب 

ركّز ويحصل في النفس نوعاً يصالحاً كان أو طالحاً فإنّه 
: عه، قال تعالىملم واالعتقاد يناسبه وينسجم خاصاً من الع

﴿ِقينالْي كْأِتيتَّى يح كبر دباعِه ﴿: وقال أيضاً، )٣(﴾وِإلَي
هفَعري اِلحُل الصمالْعو الطَّيِّب الْكَِلم دعصهذا في . )٤(﴾ي

                                       
  .٦٥، ص٣املصدر السابق، ج) ١(

  .٥٨: االعراف) ٢(

  .٩٩: احلجر) ٣(

  .١٠: فاطر) ٤(
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ثُم كَان ﴿: أما في العمل الطالح فقال تعالىوالعمل الصالح، 
اِت اللَِّه عوا ِبآيايوَأى َأن كَذَّبوا الساءَأس ةَ الَِّذيناِقب

فََأعقَبهم ِنفَاقًا ﴿: وقال أيضاً، )١(﴾ونُئوكَانُوا ِبها يستَهِز
 قُلُوِبِهم ِإلَى يوِم يلْقَونَه ِبما َأخْلَفُوا اللَّه ما وعدوه يِف

ونكِْذبا كَانُوا يِبم٢(﴾و(.  
ال يثبت «): عليه السالم(ذا ورد عن اإلمام الصادق ل

  .)٣(»العملباإليمان إالّ 
 )٤(»قليل يدوم خير من عمل كثير منقطع«: ورد أيضاًو

الّ ألن أثر القليل الدائم أكثر بكثير من أثر الكثير إوما ذلك 
  .المنقطع
تحصل أن اإلنسان إذا أراد أن يتخلّق بأخالق اهللا وأن ف
لعمل الصالح، عليه أوالً أن يصحح اعتقاداته ا منه يصدر

اسداً، فإنّه ال يصدر عنه إالّ فالقلبية، وإالّ  إذا كان االعتقاد 
ذا ورد عن ، ل﴾يخْرج ِإالَّ نَِكدا  خَبثَ الَيوالَّذ﴿العمل السيئ 

                                       
  .١٠: الروم) ١(

  .٧٧: الرباءة) ٢(

مد احلسن حمتفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة، الفقيه احملدث الشيخ ) ٣(
ليهم السالم إلحياء عحتقيق مؤسسة آل البيت . هـ١١٠٤احلر العاملي، املتوىف سنة 

  .٦، احلديث ١٦٨، ص١٥التراث، ج

   .٦٢٤٤ / ٣٧٠ احلديث، قم، ص عيون احلكم واملواعظ، دار) ٤(
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إن العمل القليل الدائم على «): عليه السالم(اإلمام الصادق 
  .)١(»د اهللا من العمل الكثير على غير يقينليقين أفضل عنا

اكتساب األخالق الفاضلة وإزالة األخالق «إنّه إذا أراد و
مكنه تحقيق ذلك إالّ بتكرار األعمال الصالحة يالرذيلة فال 

المداومة عليها، حتّى تثبت في النفس والمناسبة لها ومزاولتها 
في النفس تتراكم وتنتقش ومن الموارد الجزئية علوم جزئية، 
  .)٢(»انتقاشاً متعذّر الزوال أو متعسرها

على هذا لو أراد اإلنسان أن يكون شجاعاً مثالً فالبد له و
وارد الشجاعة واالستمرار عليها، لتنتقش في نفسه ممن اقتحام 

كلّم ما تكلّم في مدح الشجاعة وفضلها توتثبت له، وإالّ لو 
 أصبح شجاعاً، ألن زاولها لمايوالجزاء المترتّب عليها ولم 

وال » االصطالح«الّإمثل هذا اإلنسان ال يعرف من الشجاعة 
ال ققيمة لذلك بمفرده، وال لحمل األسفار دون العمل بها، 

مثَُل الَِّذين حمِّلُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحِملُوها كَمثَِل الِْحماِر ﴿: تعالى
ِبآياِت اللَِّه واللَّه  قَوِم الَِّذين كَذَّبوايحِمُل َأسفَارا ِبْئس مثَُل الْ

الظَّاِلِمين مِدى الْقَوه٣(﴾الَي(.  
إن الكمال ليس في التوحيد النظري وفي : هذا قلنا سابقاًل

                                       
  .٦، احلديث ٢٠٢، ص١٥ج: املصدر السابق) ١(

  .٣٥٤ ص١ج: امليزان يف تفسري القرآن) ٢(

  .٥: اجلمعة) ٣(
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صطالحاته، بل هو شرط لوصول اإلنسان إلى هدفه امعرفة 
  .الله وهو التوحيد العمليخالذي يتكامل من 

  مسالك التهذيب

د أن اتّضحت هذه المقدمة، ذكر األعالم أن هناك عب
  :تهذيب األخالق اإلنسانية وإصالحهالمسالك ثالثة 

  تهذيب األخالق بالغايات الصالحة الدنيوية: المسلك األول

يبتني هذا المسلك على حثّ اإلنسان ودفعه وإيجاد و
لى القيام باألعمال الحسنة وإلى إصالح نفسه من إالداعي فيه 

لدنيوية من جاه أو مال أو ثناء أو ال الجزاء والمصالح خال
األعمال السيئة وذمها من بذكر حسن، وعلى تحذيره من القيام 

  .ليهاعخالل بيان المساوئ والمضار الدنيوية المترتّبة 
  :لهذا الجزاء المترتّب على العمل خصوصيتان، هماو
أنّه جزاء دنيوي، ومن الواضح أن مثل هذا  :ألولىا

  .ه الزمن فهو منقطع اآلخر وإلى زوالبالجزاء مهما طال 
أنّه جزاء اعتباري ال حقيقي، فالثناء الجميل  :لثانيةا

السمعة الطيبة وما شاكل ذلك كلّها أمور ووالذكر الحسن 
  .الجتماعية ليس إالّااعتبارية لتنظيم الحياة 

مع هذا، فلو رجع اإلنسان إلى واقعه لوجد الكثير منّا و
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جملة من أعماله ـ شاء أم أبى ـ ألجل هذا الجزاء، ب يقوم
لى أعماله ذلك الثناء الجميل والمدح عبشهادة أنّه لو لم يترتّب 

ترك العمل ولم يداوم عليه، للشخصه ولم يتحقّق ذلك البعد له 
ِإنَّما ﴿: قوليوال يشذّ عن هذا إالّ األوحدي من الناس الذي 

  .)١(﴾نُِريد ِمنكُم جزاء والَ شُكُورا  الَنُطِْعمكُم ِلوجِه اللَِّه
ألضرب لذلك مثاالً عن نفسي، فلو درس أحد درس و

فس هذا المكان، وكان من حيث المستوى ناألخالق في 
لدرجة التي أنا عليها ـ لكي ال أجد اواإلمكانية العلمية بنفس 

و جاء مثل هذا ل: في ضعفه مبرراً لعدم ارتياحي ـ أقول
تاذ وذهب أكثر طالّ بنا إليه وحضروا درسه ولم يبق األس

عي إالّ ثالثة أو أربعة طالّب، فهل أتأذّى وأشعر بعدم الراحة م
دري، فإذا كان األمر مرتبطاً بتكليف إلهي وبخدمة أأم ال؟ ال 

ستبدلوا بي شخصاً آخر مثلي، وجزاهم االناس، فإن هؤالء قد 
نقي مع حصولي على عاهللا خيراً إذ رفعوا المسؤولية عن 

ي أن لفهل ينبغي ، )٢(»نية المرء خير من عمله«الثواب و
أتأذّى أم أفرح؟ ومن منّا يفرح؟ فهل نحن نعمل لمعارف أهل 

متحن نفسك، احقّاً أم ألجل السمعة؟ ) عليهم السالم(البيت 
 لكثير منّا اوقف عندها طويالً، وال تذهب إلى مكان بعيد، فإن

                                       
  .٩: الدهر) ١(

   .٣١٥ / ٢٦٠: احملاسن للربقي، دار الكتب اإلسالمية، قم ) ٢(
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  . يلتفت إليهمبتل بهذا وقد ال
: كلمة قيمة هنا، إذ يقول) قدس سره(للشيخ المطهري و

لناس يحب اإلسالم ولكن بشرط أن يكون هو حجة اكثير من «
  .»يره هذا اإلسالم الذي يقوله هو ال يقبلهغاإلسالم، فلو قال 

لو اجتمع ): (قدس سره(من هنا قال اإلمام الخميني و
ما اختلفوا، ألنّه ال يوجد أحد ي مكان واحد لفاألنبياء جميعاً 

واحد » هو«، و»هو«: نهم يقولم، بل كّل »أنا«: منهم يقول
لتنازع واالختالف افال معنى ألن يقع االختالف بينهم، بل يقع 

والقرآن ). وهي متعددة» أنا«حينما تصير األعمال للـ 
ِفيِه ولَو كَان ِمن ِعنِد غَيِر اللَِّه لَوجدوا ﴿: ريح في ذلكص

وهذا ضابط مهم وخطير يضعه القرآن ، )١(﴾اخِْتالفًا كَِثيرا
لعمل من عند اهللا عز وجّل أو من االكريم بيدك لتعرف هل 

  .عند غيره
البد من التنبيه هنا، أن االختالف المرفوض الذي و

الختالف الذي ينشأ بين المؤمن وأخيه انتحدث عنه هو 
وإالّ فإن » األنا«ك بفعل ذلوالمؤمن داخل األمة الواحدة 

؛ تكاليف المسلمواالختالف بين الحق والباطل هو من وظائف 
  .)٢(﴾ء علَى الْكُفَّاِر رحماء بينَهماَأِشد﴿: يقول تعالى

                                       
  .٨٢: النساء) ١(

  .٢٩: الفتح) ٢(
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على كّل حال، فإن منشأ االختالف داخل األمة الصالحة و
طت هي التي أسق» األنا«بأن هذه : لعلمائنا قولو، »األنا«هو 

لرفيع، فقد صلّى إبليس قبل سقوطه اإبليس عن ذلك المقام 
نة، يقول أمير المؤمنين سركعتين هللا في السماء في ستّة آالف 

م من سني أال يدري أمن سني الدنيا «: عنها) عليه السالم(
وِإن يوما ﴿التي لو حولت إلى أيام حسب ما نعد  )١(»اآلخرة

كََألِْف س بِّكر ِعندوندا تَعلكانت أمراً خيالياً،  )٢(﴾نَة مِّم
كانت هي الواقع ال أنّها ) الستّة آالف( نها أحتى لو فرضنا 

كثير، ومع ذلك فإن هذا بلكثرة وأن الواقع كان أكثر منها 
تعالى طلباً والذي صدر منه مثل هذا العمل، طلب منه سبحانه 

» أنا«قال في جوابه ، ف)عليه السالم(حيث أمره بالسجود آلدم 
  .من ذلك المقام» أناه«أسقطته ف

ّل ذلك لنعتبر نحن فال نفكّر بأننا قد ضمنّا ألنفسنا ك
ن أعمال نعتقد بأنّها مانعتنا عن السقوط ألن مضماناً بما نعمله 

ّل عمل عمله اإلنسان مهما امتدت كواحدة تسقط وتحبط » أنا«
ل عمل واحد إلنسان من خالاسنواته، وبالعكس فقد يطوي 

تصوروا بأن تصغير مسافة األلف سنة بخطوة واحدة، فال 
ليه إمن تقرب إلي شبراً تقربت .. «اإلنسان يصل بكم أعماله 
                                       

  .لقاصعة ، اخلطبة ا٢٨٧ج البالغة، ص) ١(

  .٤٧: احلج) ٢(
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ذراعاً، ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، ومن تقرب 
فقد يدخل اإلنسان إلى المسجد  )١(»شيت إليه هرولةًمإلي باعاً 

هل النار بنية صالحة فيتحول إلى مؤمن أن وهو كافر فاجر م
اجر وإلى النار وقد دخل فصالح، ويخرج آخر وهو كافر 

  .مؤمناً صالحاً
ال الكم منظور في األعمال وال صورتها وظاهرها بل ف

وعلى هذا تفسر . ية العمل وحقيقته وباطنهنالمدار على 
 ة لخندق التي ساوت عبادايوم ) عليه السالم(ضربة علي

لك إالّ بسبب ذالثقلين ـ وفي بعض الروايات فضلتهما ـ وما 
ونيته وإخالصه، وإالّ قد ال ) عليه السالم(باطن عمل اإلمام 

فرق تلك الضربة من حيث الظاهر والعمل الخارجي عن ت
 شضربة أيخص آخر يضربها ويقتل بها عمر بن عبد ود.  

ر في اعلموا أن اإلخالص في العمل كالكبريت األحمو
أول «): عليه السالم(خالص إالّ بمعرفة ولذا قال إندرته، وال 

المطلب أخطر مما يتصوره بعض، ويشتد و. )٢(»الدين معرفته
للجاهل  ]هللا[إذ يغفر «لعلم والعلماء افيمن يريد سلوك طريق 

وقد يكتفى  )٣(»احداًوسبعين ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنباً 
                                       

  .صحيح البخاري، باب ما جاء يف دعاء النيب) ١(

  .ج البالغة، اخلطبة األوىل ) ٢(

 ٢٤٧ : ٥خامتة املستدرك للشيخ النوري، حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء التراث، ) ٣(



............................................................................. ١١٣  

آيتين من وركعات وبصيام ثالثين يوماً بالعدد المعلوم من ال
القرآن الكريم بالنسبة لعوام الناس وال يكون ذلك كافياً لطالب 

  .لعلم، ألن المعرفة إذا اختلفت اختلف الحسابا
وهذا المسلك هو المأثور من بحث األقدمين من يونان «

ولم يستعمل القرآن هذا ). أي في علم األخالق(يه فوغيرهم 
لى انتخاب الممدوح عند عامة الناس عن عبناؤه المسلك الذي 

ستحسنه االجتماع وترك ما يالمذموم واألخذ بما 
  .)١(»...يستقبحه
هو إذن مسلك الفالسفة وعلماء األخالق السابقين ولم ف

لقرآن الكريم، والسر في ذلك أن القرآن الكريم ال ايستعمله 
يوي وجزاء لى هذا األمر على أساس دنإيمكن أن يدعو الناس 

  .زائل اعتباري
ما أن مثل هذا األساس إنّما يصلح ظاهر العمل ال ك

لجميل والذكر الحسن ـ مثالً ـ يتوقّف على اباطنه فإن الثناء 
ذا مثل ذلك الشخص الذي كان هظاهر العمل ال باطنه، ومثل 

تّى إذا مدح قراءته من حيصلّي في المسجد ويحسن القراءة، 
ائم، صوأنا مع ذلك : ره التفت إليه قائالًكان جالساً إلى جوا

فألنّه كان يعيش مع الظاهر اضطر إلى إعطاء الظاهر 
                                                                                          

.  

  .٣٥٥ ص١ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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ن حقيقة الجزاء تكمن في باطن العمل ال أوالتصريح به مع 
  .ظاهره
هاهنا مسألة مهمة البد من اإلشارة إليها، وهي أن و

همل ظاهر العمل، كما قد يتبادر إلى ذهن بعض ياإلسالم لم 
وانين محكمة ودقيقة ثم وجه اإلنسان بعد قلناس، بل أوجد له ا

عبراً إلى الحقيقة وإلى بواطن مذلك إلى اتخاذ هذا الظاهر 
  .األعمال

  تهذيب األخالق من خالل الغايات األخروية: المسلك الثاني

يبتني هذا المسلك على دعوة اإلنسان وحثّه على و
على اجتناب العادات الخصال الحسنة والحميدة وباالتّصاف 

ذلك من خالل الجزاء األخروي ثواباً أو والرديئة والسيئة، 
  .عقاباً

. هاهنا، كما في المسلك األول، تجارة وعوض ومعوضف
ن العوض قد يكون معجالً ومرتبطاً بالدنيا كما أغاية األمر 

كون مؤجالً ويعطى لإلنسان في يفي المسلك األول، وقد 
  . المسلك الثانياآلخرة كما هو في

الظاهر أن أغلب الناس ال يعتني بالعوض المؤجل ألنّهم و
لى حب الثمن المعجل واالهتمام به حتّى لو كان أقل عطُبعوا 

النسبة إلى المؤجل كما في العوض بقيمة بل ال قيمة له 
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كَالَّ بْل تُِحبون ﴿: عالىتقال ! الدنيوي بالنسبة إلى األخروي
  .)١(﴾وتَذَرون اآلِخرةَ. الْعاِجلَةَ
على كّل حال فإن للجزاء األخروي خصوصيتين و

  :مهمتين أيضاً هما
أنّه يصلح ظاهر العمل وباطنه ألن المجازي هو  :ألولىا

تعالى الذي ال يعزب عن علمه مثقال ذرة في واهللا سبحانه 
فإن ... «): عليه السالم(لي عفعن . األرض وال في السماء

و الشاهد في هفالحاكم يوم القيامة . )٢(»..د هو الحاكمالشاه
): صلى اهللا عليه وآله(ولذا قال ؛ هذا العالم وفي هذه النشأة

  .)٣(»اعبد اهللا كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك«
على اإلنسان عبادة اهللا تعالى كأنّه يراه إذا لم يستطع ف

َأولَم ﴿كّل شيء قام أن يرى اهللا شاهداً في مالوصول إلى 
ء شَِهيدلَى كُلِّ شَىع َأنَّه بِّككِْف ِبرأولم يكف : أي )٤(﴾ي

شهود في كّل مبربك أنّه على كّل شيء مشهود، فاهللا تعالى 
شيء ولكن لعمى بصائرنا ال نراه، ولذا قال علماؤنا في 

في ) عليه السالم(فسير قول إمام العارفين، اإلمام الحسين ت
                                       

  .٢١، ٢٠: القيامة) ١(

   .٣١٦: كلمات القصارج البالغة، ال) ٢(

   .٨: مصباح الشريعة، مؤسسة األعلمي، بريوت ) ٣(

   .٥٣: فصلت ) ٤(
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إن هذا  : )١(»عميت عين ال تراك عليها رقيباً«: ةدعاء عرف
) عليه السالم(خبارية، وإن اإلمام إليس دعاء بل هو قضية 

  .إن من ال يراك فهو أعمى: يقول
هل : عليه السالمحين سأل ذعلب اليماني أمير المؤمنين و
أفأعبد ما «): عليه السالم(بك، يا أمير المؤمنين؟ قال ررأيت 

ال تدركه العيون «: كيف تراه؟ فقالو: قالف» ال أرى؟
 )٢(»...لقلوب بحقائق اإليمانابمشاهدة العيان، ولكن تدركه 

 بالعين الفهو ـ عز وجّل ـ مشهود بالبصيرة وبالقلب 
ما من قلب إالّ «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله. المادية
ه اللتين ينان واُذنان فإذا أراد اهللا بعبد خيراً فتح عينيعوله 

  .)٣(»هما الملكوتبهما للقلب ليشاهد 
أال إن للعبد أربع أعين، «): عليه السالم(عن السجاد و

هما أمر دينه ودنياه، وعينان يبصر بهما أمر بعينان يبصر 
يراً فتح له العينين اللتين في قلبه خآخرته، فإذا أراد اهللا بعبد 

وت الذي عبر هو الملكو)٤(»فأبصر بهما الغيب في أمر آخرته
                                       

  .مفاتيح اجلنان دعاء عرفة) ١(

   .١٧٩ ، اخلطبة ٢٥٨ج البالغة، ص ) ٢(

علّق عليه وتفسري احمليط األعظم والبحر اخلضم للسيد حيدر األمني، حقّقه وقدم له ) ٣(
  .٢٧٢ ص١يزي جالسيد حمسن املوسوي الترب

   .٩٠ / ٢٤٠: اخلصال ) ٤(
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وكَذَِلك نُِرى ِإبراِهيم ملَكُوتَ ﴿عنه في اآلية المباركة 
وِقِنينالْم ِمن كُونِليِض واَألراِت واومفقد حصل  )١(﴾الس

على اليقين من رؤيته ملكوت السماوات ) عليه السالم(إبراهيم 
بصر اإلنسان هذا الملكوت وصل إلى مقام أواألرض، فإذا 

لكن كيف يرى و. لروايات الشريفةاقين الذي تحدثت عنه الي
  اإلنسان ملكوت السماوات واألرض؟

إن هذه الرؤية ال يمكن أن تتم إالّ  من خالل : الجوابو
تَعمى اَألبصار ولَِكن تَعمى  فَِإنَّها الَ﴿تطهيره؛ وتنقية القلب 

  ي ِفيالْقُلُوب الَِّت
العمى إلى القلب دليل على أن للقلب وفي نسبة  )٢(﴾الصدوِر
سب نسبة الملكة وعدمها، وعلى هذا فقد يرى حإبصاراً 

هذه عيني أرى فيها كّل شيء، فيقال : يقولواإلنسان ما حوله 
يبِصرون ال ولَهم َأعين ﴿: عالىتيقول ؛ إنّك ال ترى شيئاً: له

رية الموجودة لظاهاألنّها رؤية ال تتم بهذه األعين  )٣(﴾ِبها
بصرون يحتّى للحيوانات، بل هي أعين القلب ولذا فإنّهم ال 

أي  )٤(﴾كَالَّ بْل ران علَى قُلُوِبِهم﴿وهكذا قوله تعالى . بها
                                       

  .٧٥: األنعام) ١(

  .٤٦: احلج) ٢(

  .١٧٩: األعراف) ٣(

  .١٤: املطففني) ٤(



   التربية الروحية................................................................١١٨

دئت قلوبهم كما تصدأ المرآة، فلم تعد ترى الحقّ بسبب ص
﴿ونكِْسبوسيأتي مزيد من التوضيح لهذه  )١(﴾ما كَانُوا ي

  .لجزاء مع العمل، إن شاء اهللا تعالىارابطة الحقيقة في بحث 
أنّه جزاء دائم ألنّه جزاء أخروي واآلخرة ال  :لثانيةا

  .إرادة اهللا سبحانه وتعالىبتزول ألنّها باقية 
وهذا المسلك في إصالح األخالق هو طريقة األنبياء، «

ثير في القرآن وفيما ينقل إلينا من الكتب كومنه شيء 
تجاوز هذا المسلك بل اعتبره يرآن الكريم لم فالق، )٢(»السماوية

لترهيب والتحذير من اطريقاً جيداً إلصالح النفوس من خالل 
شارت إلى هذه أوهناك آيات كثيرة . النار والترغيب في الجنّة

ِإن اللَّه اشْتَرى ِمن الْمْؤِمِنين ﴿: الطريق، قال تعالى
لَه م ِبَأنالَهوَأمو مهنَّةََأنفُسالْج والباء في ، )٣(﴾م»بأن «

إنه ليس «): عليه السالم(ن اإلمام علي عللمقابلة، لذا ورد 
ال بدراهم  )٤(»بيعوها إال بهاتألنفسكم ثمن إال الجنّة فال 

ن العناوين ممعدودة أو رئاسة أو جاه محدود وما إلى ذلك 
قال و. االعتبارية التي نتقاتل عليها كّل يوم صباحاً ومساء

                                       
  .١٤: املطففني)  ١(

  .٣٥٨، ص١امليزان يف تفسري القرآن، ج) ٢(

  .١١١: التوبة) ٣(

   .٥٥٦ج البالغة، ص) ٤(
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، )١(﴾ِإنَّما يوفَّى الصاِبرون َأجرهم ِبغَيِر ِحساب﴿: يضاًأ
وقال ، )٢(﴾ِإن الظَّاِلِمين لَهم عذَاب َأِليم﴿: وقال أيضاً

ِإن الَِّذين كَفَروا ِبآياِت اللَِّه لَهم عذَاب شَِديد واللَّه ﴿: أيضاً
  .)٣(﴾عِزيز ذُو انِتقَام

 هناك كثيراً من الروايات التي تعضد اآليات ما أنك
  .وستأتي اإلشارة إليها فيما بعد. ذا المسلكهالمباركة في تأييد 

هذا المسلك هو الغالب على الناس في تهذيب أخالقهم و
وطباع الناس «: إصالحها، قال الطباطبائي في تفسيرهو

ذه الطرق الثالثة واختيارها، فبعضهم ـ همختلفة في إيثار 
لخوف، وكلّما فكّر فيما أوعد اوهو الغالب ـ يغلب على نفسه 

الذنوب من أنواع واهللا الظالمين والذين ارتكبوا المعاصي 
رتعاداً االعذاب الذي أعد لهم، زاد في نفسه خوفاً، ولفرائصه 

ويساق بذلك إلى عبادته خوفاً من عذابه، وبعضهم يغلب على 
ده اهللا الذين آمنوا وعملوا فسه الرجاء، وكلّما فكّر فيما وعن

لنعمة والكرامة وحسن العاقبة زاد رجاء وبالغ االصالحات من 
لصالحات طمعاً في المغفرة افي التقوى والتزام األعمال 

                                       
  .١٠: الزمر) ١(

  .٢٢: إبراهيم) ٢(

  .٤: آل عمران) ٣(
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  .)١(»والجنّة
كانوا ) عليهم السالم(ن هنا نجد أن تالمذة األئمة م

رغّبوهم في الجنّة ويشوقوهم إليها، أو ييطلبون منهم أن 
قلت ألبي عبداهللا : صير قالبفعن أبي . وفوهم من الناريخ

سول اهللا، شوقني رجعلت فداك يابن ): عليه السالم(الصادق 
وجد ييا أبا محمد إن من أدنى نعيم الجنّة «: إلى الجنّة، فقال

ريحها من مسيرة ألف عام من مسافة الدنيا وإن أدنى أهل 
 الجن واإلنس لوسعهم نزالً لو نزل به أهل الثقلينمالجنّة 

فللجنّة  )٢(»...نقص مما عنده شيءيطعاماً وشراباً وال 
سب ما ورد في الروايات حدرجات بعدد آيات القرآن الكريم، 

وال ، )٣(»ارقَواقرأ «: الشريفة، ولذا يقال للعبد يوم القيامة
يتصور بعض أن المراد هو حفظ اآليات، وإالّ قد يتفوق 

عليهم ( كثير من شيعة أهل البيت عض النواصب علىب
فظهم، بل المراد هنا أن ذاك العلم باآليات قد حلكثرة ) السالم

لك إجماالً عندما تحدثنا عن ذصار عمالً، كما أشرنا إلى 
  .اء اهللا تعالىشالتوحيد العملي، وسيأتي مزيد من البيان إن 

وإن ... «: في وصف الجنّة) عليه السالم(ضاف اإلمام أ
                                       

  .١٥٨، ص١١امليزان يف تفسري القرآن، ج )١(

   .٨٢ : ٢تفسري القمي، نشر مكتبة اهلدى، قم ) ٢(

   .٥٨٦ / ٤٤٠: أمايل الصدوق ) ٣(
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لجنّة منزلة من يدخل الجنّة فيرفع له ثالث ار أهل أيس
 أى فيها من األزواج والخدم رحدائق، فإذا دخل أدناهن

رة وقلبه قواألنهار واألثمار ما شاء اهللا مما يمأل عينه 
مسرة، فإذا شكر اهللا وحمده، قيل له ارفع رأسك إلى الحديقة 

لهي حتّى في فالشكر إذن سبب لزيادة العطاء اإل )١(»لثانيةا
فهو سبب ارتقاء اإلنسان  )٢(﴾لَئن شَكَرتُم َألِزيدنَّكُم﴿اآلخرة، 

  .درجاتهاوالجنّة  في مراتب
فيقول يا رب اعطني «): عليه السالم(م أضاف اإلمام ث
إن أعطيتك إياها سألتني : يقول اهللا تبارك وتعالىفهذه، 
 اإلنسان؛ إذ ال حد لطمع )٣(»ذه هذههربي : فيقول. غيرها

  .لمطلق فكلّما يعطى يريد المزيداباعتبار حبه للكمال 
فإذا هو دخلها شكر اهللا وحمده «): عليه السالم(م قال ث

افتحوا له باب : فيقال: إذا شكر اهللا وحمده، قالفأيضاً، 
أسك هذه الحديقة الثالثة، فإذا فتح رارفع : الجنّة، ويقال له

فيقول عند : ا كان فيه، قيلمله باب من الخلد ويرى أضعاف 
حصى إذ مننت يربي لك الحمد الذي ال : تضاعف مسراته

  .»علي بالجنان ونجيتني من النيران
                                       

   .٨٢ : ٢تفسري القمي ) ١(

  .٧: إبراهيم) ٢(

   .٨٢ : ٢تفسري القمي ) ٣(
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: جعلت فداك زدني، قال: فبكيت، ثم قلت: ال أبو بصيرق
حمد إن في الجنّة نهراً في حافته جوار نابتات إذا ميا أبا «

. )١(»...ت اهللا مكانهاعجبته، قلعها وأنبأمر المؤمن بجارية 
العطاء إالّ جوداً  ثرةكفال ينقص عطاء اهللا بل ال تزيده 

وجد يوكرماً، إذ كّل ما وجد جوع وعطش وطلب وحاجة 
  .هناك عطاء وجود وكرم

جعلت فداك، ألهن كالم يكلّمن : قلت: لى أن يقول السائلإ
نعم، كالم يتكلمن به لم يسمع الخالئق «: لجنّة؟ قالابه أهل 

نحن الخالدات فال نموت، ونحن : يقلن«: و؟ قالهما : قلت، »مثلهب
 فال نضعن ونحن الراضيات نحن المقيماتوالناعمات فال نبؤس 

لق لنا وطوبى لمن خلقنا له، نحن خفال نسخط، طوبى لمن 
 لّق في جولسماء ألغشى نوره االلواتي لو قرن إحدانا ع

  .)٢(»األبصار
صلّى اهللا عليه (ن رسول اهللا في رواية ليلة المعراج، أو
لما ُأسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فرأيت «: قال) وآله

الئكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من مفيها قيعان ورأيت فيها 
: ا بالكم قد أمسكتم؟ فقالوام: فضة، وربما أمسكوا، فقلت لهم

: قول المؤمن: الواقوما نفقتكم؟ : فقلت. حتّى تجيئنا النفقة
                                       

   .٨٢ : ٢تفسري القمي ) ١(

   .٨٣ ـ ٨٢ : ٢تفسري القمي ، ) ٢(
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ال قبحان اهللا والحمد هللا وال إله إالّ اهللا واهللا أكبر، فإذا س
  .)١(»..بنينا، وإذا سكت أمسكنا

) صلى اهللا عليه وآله(حين استبشر أصحاب الرسول و
ظنّوا أن قصورهم في الجنّة كثيرة، قال لهم وبهذا الخبر 
إياكم أن ترسلوا عليها «): آلهوصلى اهللا عليه (رسول اهللا 
  .)٢(»!وهاناراً فتحرق

فهاتان اآليتان، قوله ... «: م قال في ذيل الروايةث
التوحيد : قال، ﴾وهدوا ِإلَى الطَّيِِّب ِمن الْقَوِل﴿

: قال )٣(﴾وهدوا ِإلَى ِصراِط الْحِميِد﴿: وقوله... واإلخالص
لذا و، فالهدف إذن هو التوحيد والطريق هو الوالية، »الوالية

أنا الصراط «): عليه السالم(ن ورد عن أمير المؤمني
  .الصراط المستقيم الناطق) عليه السالم(فهو  )٤(»المستقيم

  الحب اإللهي: المسلك الثالث

وهاهنا مسلك ثالث «): قدس سره(ال الطباطبائي ق
                                       

  .٢٩٢، ص١٨البحار، ج) ١(

   .٩٦٨ / ٧٠٤: أمايل الصدوق ) ٢(

  .٢٤: احلج) ٣(

، ١٤١٠نوادر املعجزات  للطربي، نشر وحتقيق مدرسة اإلمام املهدي ، قم، ) ٤(
   .٣٣ص
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القرآن الكريم ال يوجد في شيء مما نقل إلينا من بمخصوص 
 اهللا عليهم سالم(تعاليم األنبياء الماضين والكتب السماوية، 

لمأثورة من الحكماء اإللهيين، ا، وال في المعارف )أجمعين
استعمال علوم ومعارف ال بوهو تربية اإلنسان وصفاً وعلماً 

زالة األوصاف إيبقى معها موضوع الرذائل، وبعبارة ُأخرى 
  .)١(»الرذيلة بالرفع ال بالدفع

: لكي يتّضح هذا المسلك البد من بيان مقدمة حاصلهاو
لتهذيب تتم تارةً من خالل وجود المانع، وُأخرى ان طريقة َأ

  .لمقتضيامن خالل رفع 
قد يريد اإلنسان جاهاً أو عزاً أو ملكاً أو سمعة حسنة ف

لدنيا، ويتصور أن بإمكان اهللا سبحانه وتعالى إعطاء افي هذه 
 إمكان غير اهللا تبارك وتعالى ذلك، بهذه األمور له كما أن

لناس، فيأتيه التحذير، احسب طبعه إلى ما في أيدي فيميل و
لعذاب مانعاً عن ابأنّك سوف تخسر وتُعذَّب يوم القيامة فيكون 

لمقتضي اتوجه النفس إلى ما في أيدي الناس، وهكذا يكون 
للتوجه إلى ما عند الناس موجود ولكن المانع غير مفقود، 

تحترق بالنار، ال ن قبيل الورقة المبتلة بالماء التي ال موهذا 
لمقتضي، فاقتضاء اإلحراق موجود في النار، بل العدم وجود 

لبلل، وكما َأن تهذيب النفس وإصالحها الوجود المانع وهو 
                                       

  .٣٥٨، ص١امليزان، للطباطبائي، ج) ١(
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الل الترهيب فإنّه يمكن أن خيمكن أن يكون بإيجاد المانع من 
رجو ويرغب بما ييكون من خالل الترغيب أيضاً فيقال لمن 

زائل و هذا الذي ترجوه محدود ومنقطع في أيدي الناس، بأن
وعليك أن تستبدله بأجر أفضل منه وهو أجر اآلخرة الباقي 

ما ِعندكُم ينفَد وما ِعند ﴿لذي عند اهللا تبارك وتعالى االدائم 
  .)١(﴾اللَِّه باق

ن خصوصية إبداء المانع مع وجود المقتضي هي إ
الث الذي نحن فيه، لمسلك الثاني ، أما المسلك الثاخصوصية 

قتالع أصل وجود المقتضي في اإلنسان افإنّه يقوم على أساس 
  .و المرغبأال أن يزاحمه بالمانع المخوف 

  :يتقوم هذا المسلك بركنينو
وهو ركن المعرفة والعلم وذلك بأن يعطى  :لركن األولا

لوماً ومعارف توصله إلى التوحيد الخالص، فمن عاإلنسان 
 »أول الدين معرفته«عرف اهللا أوالً ييه أن أراد العمل فعل

حده تبارك وتعالى، وأنّه وفيعرف أن العزة والقوة والملك هللا 
ظم، إالّ بإذنه عال يوجد شيء في العالم صغر أو كبر، هان أو 

لناس اتبارك وتعالى، وحينئذ لن يتوجه مثل هذا اإلنسان إلى 
فة أن الغني منهم ال وإلى ما في أيديهم ألنّه يعرف حقّ المعر

ال يعطي وال يمنع إالّ بإذن اهللا، فال يرجوه، وأن القوي ويملك 
                                       

  .٩٦: النحل) ١(
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ذّل وال يضر وال ينفع إالّ بإذن اهللا، فال يمنهم ال يعز وال 
من «): عليهم السالم(نهم عيخافه، ومن هنا ورد في الرواية 

خف اهللا أخافه يخاف اهللا أخاف اهللا منه كّل شيء ومن لم 
  .)١(»ن كّل شيءاهللا م

قدس (قد وجدنا مصداق ذلك العملي في اإلمام الخميني و
لذي لم يخف إالّ اهللا فأخاف اهللا العالم كلّه منه، ولم يكن ا) سره

لعسكرية أو االقتصادية أو السياسية فإن العالم اذلك لقدرته 
لكنّها العزة اإللهية التي ال يقهرها وأكبر من ذلك بكثير، 

  .شيء
وهو .. «: هذا الركن، قال) قدس سره( العالّمة قد بينو

صفاً وعلماً باستعمال علوم ومعارف ال يبقى وتربية اإلنسان 
ذلك كما أن كّل فعل يراد به غير اهللا ومعها موضوع الرذائل 

ي المطلوب يطمع فيها، فسبحانه فالغاية المطلوبة منه إما عزة 
ِإن ﴿: قوليبحانه أو قوة يخاف منها ويحذر عنها، لكن اهللا س

، )٣(﴾ِإن الْقُوةَ ِللَِّه جِميعا﴿: ويقول، )٢(﴾الِْعزةَ ِللَِّه جِميعا
التحقّق بهذا العلم الحقّ ال يبقى موضوعاً لرياء، وال سمعة، و

ن غير اهللا، وال رجاء لغيره، وال ركون إلى موال خوف 
                                       

  .٤، احلديث ٢١٩، ص١٥وسائل الشيعة، ج) ١(

  .٦٥: يونس) ٢(

  .١٦٥: البقرة) ٣(
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 تغسالن علومتين لإلنسانمغيره، فهاتان القضيتان إذا صارتا 
تحليان نفسه بحلية ما وكّل ذميمة وصفاً أو فعالً عن اإلنسان 

اهللا، والتعزز بيقابلها من الصفات الكريمة اإللهية من التقوى 
باهللا وغيرهما من مناعة وكبرياء واستغناء وهيبة إلهية 

  .ربانية
أن الملك هللا، وأن له : أيضاً قد تكرر في كالمه تعالىو
رض وأن له ما في السماوات واألرض لسماوات واألاملك 

حقيقة هذا الملك كما هو ظاهر ال تبقى ووقد مر بيانه مراراً، 
ونه، واستغناء عنه بوجه من دلشيء من الموجودات استقالالً 

ذاته ولكل ما لذاته، لالوجوه، فال شيء إالّ وهو سبحانه المالك 
يع قوط جمسوإيمان اإلنسان بهذا الملك وتحقّقه به يوجب 

األشياء ذاتاً ووصفاً وفعالً عنده عن درجة االستقالل، فهذا 
إلنسان ال يمكنه أن يريد غير وجهه تعالى، وال أن يخضع ا

خاف أو يرجو شيئاً، أو يلتذ أو يبتهج بشيء، أو يلشيء، أو 
لى شيء أو يسلّم لشيء أو يفوض عيركن إلى شيء أو يتوكّل 

ال يريد وال يطلب بالجملة وإلى شيء، غير وجهه تعالى، 
ال يعرض وشيئاً إالّ وجهه الحقّ الباقي بعد فناء كّل شيء، 

إعراضاً وال يهرب إالّ عن الباطل الذي هو غيره الذي ال 
وجوده وقعاً وال يعبأ به قبال الحقّ الذي هو وجود باريه ليرى 
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  .)١(»جّل شأنه
إذن الواجب على «: ذا قال الطباطبائي في موضع آخرل

توجه في حوائجه إلى جناب العزة وباب الكبرياء، يالعبد أن 
عد سبب، وإن كان أبى اهللا أن يجري بوال يركن إلى سبب 

دم االعتماد على عاألمور إالّ بأسبابها، وهذه دعوة إلى 
لى إاألسباب إالّ باهللا الذي أفاض عليها السببية، ال أنّها هداية 

ع فيما ال إلغاء األسباب والطلب من غير السبب، فهو طم
يف والداعي يريد ما يسأله بالقلب، ويسأل ما كمطمع فيه، 

لى ذلك بأركان وجوده، وكّل ذلك عيريده باللسان ويستعين 
  .)٢(»أسباب؟
إن مثل هؤالء الناس : هاهنا نكتة مهمة، وهي أن قولناو

ال يطلبون غير وجه اهللا، ال يعني أنّهم ال وال يريدون 
غراضهم فيجلسون جياعاً ويطلبون أيتوسلون باألسباب إلى 

للباس منه وهكذا، بل االطعام منه عز وجل، وعراة ويطلبون 
حتاجونه في يعليهم طلب الطعام واللباس وغير ذلك مما 

حياتهم الدنيوية مع علمهم بأن ال مؤثر في طلباتهم هذه 
  .غيرها إالّ اهللا تبارك وتعالىو

يتعلّم اإلنسان وهو ركن العمل، فبعد أن  :لركن الثانيا
                                       

  .٣٥٩ ـ ٣٥٨ ص١ن، للطباطبائي، جامليزا) ١(

  .٤٠ ص٢املصدر السابق، ج) ٢(



............................................................................. ١٢٩  

تحصل عنده تلك الملكة العلمية التي أشرنا إليها في والتوحيد 
ن يتحقّق بالتوحيد العملي، والطريق إلى أالركن األول، عليه 

هللا تعالى، فإن اإلنسان إذا أحب اذلك هو الحب، فال يحب غير 
 من آثار الحب لطاعة والتسليم وهي اشيئاً َأطاعه وعبده فإن

لزائلة عبدها ا، فمن أحب اهللا عبده ومن أحب الدنيا »ادةالعب«
ومن عبد الشيء الزائل . )١(﴾يتَ مِن اتَّخَذَ ِإلَهه هواهرأَأ﴿

 عبوده سوف يزول يوماً ما ولكن عالقته به لن تزول مفإن
لقيامة ومعه تلك العالقة وذلك الحب اوسوف يحشر يوم 

أللم الالمتناهي على محبوبه اللمعبود الزائل وسيعيش حرقة 
  .الذي ال وجود له

ال يعني هذا حرمة االستفادة من الدنيا أو أن يملك و
يئاً ما، فإن القرآن الكريم وروايات أهل البيت شاإلنسان فيها 

لم تمنع اإلنسان المسلم من أن ولم تحرم ) عليهم السالم(
بشرط أن ّل ذلك، كيتزوج أو أن يكون له مال أو ولد، بل له 

ال يتعلّق قلبه بهذه األمور ألنّها إلى زوال وفناء، ومن هنا 
ليس الزهد أن ال تملك شيئاً ولكن الزهد أن ال يملكك «: الواق

لَن تَنَالُوا الِْبر حتَّى تُنِفقُوا ِمما ﴿: وله تعالىقوفي . »شيء
وننيل  )٢(﴾تُِحب حتّى ينفق اإلنساإشارة إلى أن ال يتم ان لبر

                                       
  .٤٣: الفرقان) ١(

  .٩٢: آل عمران) ٢(
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حبه أن يتملّكه يمما يحبه بحيث ال يستطيع هذا الشيء الذي 
  .فيكون عبده وال يتمكّن من إنفاقه في سبيل اهللا

: في ذيل هذه اآلية المباركة، يقول الفيض الكاشانيو
لَن تَنَالُوا الِْبر حتَّى تُنِفقوا «خرى في اآلية وهي ُأهناك قراءة 

ونا تُِحبا تُ﴿ال  )١(»مِممونـ على ، ﴾ِحب فشرط نيل البر
 إلنسان ال بعض ما اهذه القراءة ـ هو إنفاق كّل ما يحب

عمل يفمن لم يستطع أن يكون من هذه الطبقة فال أقّل ! يحبه
  . ﴾مما تحبون﴿على أن يكون من طبقة 

الخالصة، أن على اإلنسان أن يجعل قلبه متعلّقاً باهللا و
جعَل اللَّه ِلرجل مِّن قَلْبيِن في ما ﴿تعالى وحده وسبحانه 

ب اهللا تبارك وتعالى وحب الدنيا في حإذ ال يجتمع  )٢(﴾جوِفِه
  .قلب واحد

قد أشار العالمة الطباطبائي إلى هذا المسلك وآثاره و
إن العبد إذا أخذ إيمانه في االشتداد «: قولهبالمترتّبة عليه 

ر في ناحية ربه، واستحضار لتفكياواالزدياد انجذبت نفسه إلى 
لمنزهة عن النقص والشين، اأسمائه الحسنى وصفاته الجميلة 

                                       
هره دتفسري الصايف، تأليف فيلسوف الفقهاء وفقيه الفالسفة أستاذ عصره ووحيد ) ١(

، ٣٢٨ص ١ هـ ، ج١٠٩١املتويف سنة » الفيض الكاشاين«املوىل حمسن امللقب بـ 
  .لمي للمطبوعات ، بريوت ، لبنانمنشورات مؤسسة األع

  .٤: األحزاب) ٢(
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تى صار يعبد اهللا حوال تزال تزيد نفسه انجذاباً وتترقى مراقبة 
كأنّه يراه وإن ربه يراه، ويتجلّى له في مجالي الجذبة 

المراقبة والحب، فيأخذ الحب في االشتداد، ألن اإلنسان و
والَِّذين آمنُوا ﴿: ب الجميل، وقد قال تعالىحعلى مفطور 

لرسول في جميع حركاته اوصار يتبع  )١﴾َأشَد حبا لِّلَِّه
الرسول من ووسكناته، ألن حب الشيء يوجب حب آثاره، 

: آثاره وآياته كما أن العالم أيضاً آثاره وآياته تعالى، قال تعالى
﴿ ونتُِحب قُْل ِإن كُنتُماللَّه كُمِببحوِنى يفَاتَِّبع ٢﴾اللَّه(.  

ال يزال يشتد هذا الحب ثم يشتد حتى ينقطع إليه من كّل و
حب إالّ ربه وال يخضع قلبه إالّ لوجهه، فإن هذا يشيء وال 

قف على شيء وعنده شيء من يالعبد ال يعثر بشيء وال 
كي ما عنده نموذج يحأالجمال والحسن إالّ وجد أن ما عنده 

حسن ال يحد، فله ومن كمال ال ينفد وجمال ال يتناهى ) تعالى(
هو له، فالحسن والجمال والكمال والبهاء، وكّل ما كان لغيره 

ألن كّل ما سواه آية له ليس له إالّ ذلك، واآلية ال نفسية لها 
كاية تحكي صاحبها، وهذا العبد قد استولى سلطان حوإنّما هي 

زال يستولي، وال ينظر إلى شيء إالّ يه وال الحب على قلب
ينقطع حبه عن كّل شيء فألنّه آية من آيات ربه، وبالجملة 

                                       
  .١٦٥: البقرة) ١(

  .٣١: آل عمران) ٢(
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  .إلى ربه، فال يحب شيئاً إالّ هللا وفي اهللا سبحانه
حينئذ يتبدل نحو إدراكه وعمله، فال يرى شيئاً إالّ و

بحانه قبله ومعه، وتسقط األشياء عنده من حيز سويرى اهللا 
ور العلم واإلدراك غير ما عند صستقالل، فما عنده من اال

ن وراء حجاب مالناس، ألنّهم إنّما ينظرون إلى كّل شيء 
هة جوكذلك األمر من . االستقالل بخالفه، هذا من جهة العلم

العمل فإنّه إذا كان ال يحب إالّ اهللا، فال يريد شيئاً إالّ اهللا 
يقصد وال يرجو وال لكريم، وال يطلب وال اوابتغاء وجهه 

ال ييأس وال يستوحش وال ويخاف وال يختار وال يترك 
غراضه مع ما أيرضى وال يسخط إالّ  هللا وفي اهللا، فيختلف 

للناس من األغراض، وتتبدل غاية أفعاله، فإنّه كان إلى هذا 
لحين يختار الفعل ويقصد الكمال ألنّه فضيلة إنسانية، ويحذر ا

أما اآلن فإنّه يريد وجه . رذيلة نفسانيةلخلق ألنّه االفعل أو 
ال رذيلة وال شغل له بثناء جميل وربه، وال هم له في فضيلة 

خرة أو جنّة أو نار، آوذكر محمود، وال التفات له إلى دنيا أو 
  .)١(»وإنّما همه ربه وزاده ذّل عبوديته ودليله حبه

 من عقابه هؤالء هم العلماء باهللا الذين ال يعبدونه خوفاًو
وذلك «ي جنّته وإنّما يعبدونه ألنّه أهٌل للعبادة فوال طمعاً 

ن األسماء الحسنى والصفات العليا، مألنّهم عرفوه بما يليق به 
                                       

  .٣٧٣ ص١ج: امليزان يف تفسري القرآن) ١(
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إرادتهم ورضاهم وكّل شيء وفعلموا أنّه ربهم الذي يملكهم 
هللا فحسب، وليس اغيرهم، ويدبر األمر وحده وليسوا إالّ عباد 

رضاته معبد ربه ويقدم مرضاته وإرادته على للعبد إالّ أن ي
وإرادته، فهم يعبدون اهللا وال يريدون في شيء من أعمالهم 

وهذا ما أشارت إليه الروايات . ان أو تركاً إالّ وجههكفعالً 
  .لبيت عليهم السالماالواردة عن أئمة أهل 

: إن العباد ثالثة«: قال) عليه السالم(ن اإلمام الصادق ع
هللا عز وجل خوفاً فتلك عبادة العبيد، وقوم عبدوا ابدوا قوم ع

لب الثواب فتلك عبادة األجراء، وقوم طاهللا تبارك وتعالى 
تلك عبادة األحرار وهي أفضل فعبدوا اهللا عز وجل حباً له 

  .)١(»العبادة
عن الصادق » الخصال«و» المجالس«و» العلل«في و

ن اهللا على ثالثة أوجه، إن الناس يعبدو«: يضاًأ) عليه السالم(
وابه فتلك عبادة الحرصاء وهو ثفطبقة يعبدونه رغبةً في 

لنار فتلك عبادة العبيد االطمع، وآخرون يعبدونه خوفاً من 
بادة الكرام، عوهي رهبة، ولكنّي أعبده حباً له عز وجل فتلك 

لقوله  و)٢(﴾وهم مِّن فَزع يومئذ آِمنُون﴿لقوله عز وجل 
                                       

، كتاب اإلميان والكفر، باب العبادة، ٨٤ ص٢أصول الكايف، الكليين، ج) ١(
  .٥حلديثا

  .٨٢: النمل) ٢(
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 ﴾ يحِببكُم اللَّهيقُْل ِإن كُنتُم تُِحبون اللَّه فَاتَِّبعوِن﴿ عز وجل
هللا عز وجل أحبه اهللا، ومن أحبه اهللا كان من امن أحب ف

  .)١(» يمسه إالّ المطهرونالاآلمنين، وهذا مقام مكنون 
ِإنَّما يِريد اللَّه ﴿قد بين القرآن من هم المطهرون بقوله و
. )٢(﴾ب عنكُم الرِّجس َأهَل الْبيِت ويطَهِّركُم تَطِْهيراِليذِْه

أن هذه اآلية » العصمة«تاب كوقد أوضحنا مفصالً في 
لوات اهللا و سالمه صمختصة بالنبي وعلي وفاطمة والحسنين 

  .عليهم
ال يفهم من هذا أن مسلك الحب والقرب اإللهي محال و
م اليأس منه، غير أنّه صعب آلخرين، وال ينبغي لهاعلى 

عرفة عالية بالتوحيد وإلى تهذيب مالمنال لتوقّفه على 
ن يصل اإلنسان إلى أورياضات ومجاهدات شاقّة من أجل 

نُِريد ِمنكُم جزاء والَ  ِإنَّما نُطِْعمكُم ِلوجِه اللَِّه الَ﴿مقام 
  .)٣(﴾شُكُورا
ة التي ثبتت بعاً ال يخفى أن مقام العصمة والطهارط

عليهم (ما ال يمكن نيله ألحد غيرهم مألصحاب الكساء 
إن «: في النهج) عليه السالم(لذا قال أمير المؤمنين ) السالم

                                       
  .٣٧، ص١نقالً عن امليزان، ج) ١(

  .٣٣: األحزاب) ٢(

  .٩: الدهر) ٣(
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  .)١(»حدأآل محمد صلّى اهللا عليه وآله ال يقاس بهم 
كيفما كان فإن الغالب على الناس هو اتّباعهم مسلك و

الحها، وإالّ فهل ألخروي في تهذيب أخالقهم وإصاالجزاء 
اعاتهم وعبادتهم وعلى ارتداعهم عن طسيبقون على 

منت لهم الجنّة؟ وال أقول ضالمعاصي، حتّى لو أمنوا النار أو 
بارك وتعالى تهل سيبقون على ذلك حتّى لو علموا بأن اهللا 

الّ إسوف يدخلهم النار، ومن الواضح أن هذا مقام ال يصله 
  .كرم وأهل بيته عليهم السالماألوحدي من الناس كالنبي األ

مع هذا كلّه، فإن بإمكان اإلنسان أن يروض نفسه من و
لى ذلك المقام العالي، فال يقرأ دعاء مثالً وال إأجل االرتقاء 

ا ونظره المباشر إلى ثواب تلك ميصلّي صالة وال يفعل فعالً 
ذاته وإلى باألعمال التي يقوم بها، بل ينظر إلى العمل 

 وأن ما يقوم به هو عبادة هللا سبحانه وتعالى قبل كّل محتواه،
يء، وهكذا وبتكرار هذا العمل يحصل على الملكات التي ش

  .رتقي وأن يصل إلى ما يصبو إليهيتؤهله ألن 
  
  

  
                                       

   .٤٧ ، ص ٢ج البالغة، اخلطبة ) ١(
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  :البحث الرابع
والجزاء  في العالقة بين عمل اإلنسان

  المترتّب عليه

الق اإلنسان إن هناك مسالك ثالثة إلصالح أخ: لنا سابقاًق
سلك الجزاء الدنيوي ومسلك الجزاء األخروي ومسلك م: هي

  .القرب اإللهي
من الواضح أن المسلك األول ال ينسجم مع اإليمان و

إذ ال معنى ألن يجعل اإلنسان المؤمن ؛ آلخرابالمبدأ واليوم 
ائلة فانية مقرونة لذّتها بالغصة زجزاء أعماله أموراً دنيوية 

الّ الظاهر دون إ أن هذا المسلك ال يصلح والشقاوة، كما
لمسلك افيدور األمر ـحينئذ عند المؤمن بين أن يتّخذ . الباطن

وهذا ما أشرنا إليه في البحث . الثاني أو الثالث طريقاً له
  .السابق
ن هنا نصل إلى أن مسلك الجزاء األخروي، الذي يعد م

و مسلك األعم لى مسلك القرب اإللهي، والذي هإمقدمة مهيئة 
لمسلك يقوم على العالقة بين العمل ااألغلب منّا، هذا 

لموجودة بين عمل اإلنسان اوالجزاء، فما هي حقيقة الرابطة 
  وبين الجزاء المترتّب عليه؟
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  أنواع الجزاء الذي يترتّب على العمل

ن أجل بيان حقيقة الرابطة الموجودة بين العمل م
 إلى أنواع الجزاء المترتّب ليه، نتعرضعوالجزاء المترتّب 

  :و على ثالثة أنحاء هيهعلى العمل في هذه الدنيا، والذي 
وهو الذي ال وجود فيه الرتباط حقيقي  :لنحو األولا

لعمل وجزائه وإنّما هناك رابطة عقالئية اوواقعي بين 
هذه المجاالت في المجتمعات لواعتبارية يضعها من يتصدى 

الحبس الذي ال حد له بة المجرمين المختلفة، من قبيل مجازا
  .إالّ ما يقرره أولئك المتصدون

القاعدة في هذا الجزاء االعتباري أن يختلف من مكان و
من زمان إلى زمان ومن بيئة إلى ُأخرى، بل قد وإلى مكان 

لى عمل قد يكافأ عليه في مكان عيعاقب اإلنسان في مكان 
يه في دولة كثيرة لعآخر، كإنجاب األطفال الذي قد يعاقب 

لسكّان، االسكّان كالصين ويكافأ عليه في دولة أخرى قليلة 
  .وهكذا
وهو الذي تكون الرابطة بين الجزاء  :لنحو الثانيا

قيقة وواقعية، كالعالقة بين أكل السكريات حوالعمل فيه رابطة 
لسكري، وشرب السم القاتل والموت ابكثرة واإلصابة بمرض 
لعالقة بين هذه المقدمات اأن   الواضحوما شابه ذلك، إذ من

ها بإخبار الخبير ل عالقة الواألسباب ونتائجها عالقات تكوينية 
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  .عنها أو عدم إخباره، وعلمك بها أو عدم علمك
ن هذا النحو من العالقة وإن اتّصف بأنّه نحو عالقة إ

حقيقية، وأن هناك مالزمة بين الجزاء والعمل بحيث وواقعية 
ن اآلخر، غير أن زمن العمل وظرفه عأحدهما ال ينفك 

لجزاء واألثر المترتّب امختلف وسابق على زمن وظرف 
  .عليه

هو النحو الذي يكون فيه الفعل مستبطناً و: لنحو الثالثا
لمترتّب عليه، أي أن الفعل هو نفس الجزاء، والجزاء اللجزاء 

ن ظرف وزمن حدوث الفعل هو نفس أكما . هو باطن الفعل
  .ظرف وزمن تحقّق الجزاء

مثال هذه العالقة هو اللّعب بالنار الذي ينتج االحتراق و
 الحتراق هو نفس اللعب بالنار ال أنّه يأتي بعد ذلك ابها، فإن

وهكذا في . آلخر كما في النحو الثانياأو أن أحدهما يسبق 
إن ضربة السيف وقتل فرفع السيف وضرب عنق الكافر، 

نفس الفعل ف إذ بنفس الضربة يتحقّق القتل، الكافر أمر واحد،
محقّق للجزاء، وظرف حدوث الفعل هو ظرف حدوث 

  .لجزاءا

  العالقة بين العمل والجزاء األخروي عالقة من النحو الثالث

عد أن بينا أنحاء العالقة الثالثة بين العمل والجزاء، ب
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لعالقة الموجودة بين عمل اإلنسان والثواب انتساءل عن نحو 
  .ليهعوالعقاب األخروي المترتّب 

قد اختلف األعالم فيما بينهم في تحديدها، ونحن ال نريد و
لدخول في هذا البحث من ناحيته الفلسفية، بل نريد التعرف ا

) عليهم السالم(لقرآن الكريم ورواية أهل البيت اعلى نظرية 
  .فيها

ن المدعى أن العالقة هي من النحو الثالث، أي إن اإلنساو
لحرام يحصل على ما يستحقّه من الجزاء الحقيقي، ابفعله 

ي نفس ظرف وزمان صدور الحرام فويكون قد دخل النار 
عتباري وال بعقوبة امنه، ال أنّه سيعاقب بعقوبة وجزاء 

  .وجزاء حقيقي مؤجل إلى ظرف الحق
أن للفعل ظاهراً يمكنك أن تنظر إليه، وأن : وضيح هذات

به بيدك، وتشمه وتسمعه، وما إلى ذلك، تحس وتراه بعينك، 
لوقت نفسه ـ باطناً، وباطن العمل هذا اكما أن للفعل ـ وفي 

اطنة إلدراكه ألنّه ال يدرك بهو جزاؤه، والبد له من حواس 
اهر وباطن، وشم ظبالحواس الظاهرة كظاهره، فلإلنسان سمع 

آن لقراظاهر وباطن، وعين ظاهرة وباطنة، وهذا ما عبر عنه 
تَعمى اَألبصار ولَِكن تَعمى  فَِإنَّها الَ﴿: الكريم بقوله تعالى

وقال حكاية عن المجرم ، )١(﴾ الصدوِري ِفيالْقُلُوب الَِّت
                                       

  .٤٦: احلج) ١(
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قَاَل كَذَِلك َأتَتْك .  َأعمى وقَد كُنتُ بِصيرايربِّ ِلم حشَرتَِن(
لم يكن ـ المجرم ، ف)١(﴾ تُنسىياتُنَا فَنَِسيتَها وكَذَِلك الْيومآ

لم فـ في هذه الدنيا أعمى بصر بل كان أعمى قلب وبصيرة 
  .يدرك آيات اهللا تبارك وتعالى

من هنا نخلص إلى أن ظرف تحقّق الجزاء هو نفس و
لفعل ألن الجزاء ما هو إالّ باطن العمل ال أمراً اظرف تحقّق 

 أو عقاب في نال جزاءه من ثوابيآخر، وأن اإلنسان سوف 
  .هذه الدنيا ولن يؤجل إلى اآلخرة

  فما هي وظيفة اآلخرة، إذن؟: حينئذ، نتساءلو

أن اآلخرة ظرف ظهور الجزاء ال وجوده، : الجوابو
افياً عليك ولم تستطع رؤيته هنا، سوف تلتفت إليه خفما كان 

وتراه يوم القيامة؛ ألنّك بسبب معاصيك حرمت من النظر إلى 
كَالَّ ﴿ )٢(﴾كَانُوا يكِْسبون بْل ران علَى قُلُوِبِهم ما﴿باطن العمل 

ِقينالْي ِعلْم ونلَمتَع لَو. ِحيمالْج نوا من كانت عنده  )٣(﴾لَتَروأم
لدنيا واآلخرة وينظر اتلك العين فهو يرى باطن األعمال في 

  .لنعيماهذا في نار جهنّم وذاك في جنّة : إلى الناس فيقول

                                       
   .٩٩ ـ ٩٨: طه ) ١(

  .١٤: املطففني) ٢(

  .٦ ـ ٥: التكاثر) ٣(
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قد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة، فهناك من هو و
وِإن ﴿: هنّم وهو في الحياة الدنيا، قال اهللا تعالىجفي نار 

  جهنَّم لَمِحيطَةُ
فبقرينة . )١(﴾ِبالْكَاِفِرين»الالم الداخلة على الخبر«و » إن «

أن لتوكيد، نفهم أن القرآن الكريم يريد القول بااللتين تفيدان 
محيطة بالكافرين اآلن، ال أنّها سوف ونار جهنّم موجودة 

. »هنّم ستحيط بالكافرينجإن «تحيط بهم، وإالّ لقالت اآلية و
ِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى ﴿: مثل ذاك قوله تعالىو

كلون ِإنّهم يأ: أي )٢(﴾ بطُوِنِهم نَارايظُلْما ِإنَّما يْأكُلُون ِف
يما بعد، وذلك بقرينة استخدام فالنار اآلن، ال أنّهم سيأكلونها 

  .يضاًأبدلها » السين«وعدم استخدام » إنّما«
فلماذا ال نحس بهذه النار اآلن؟ : لرب قائل يقولو

ناك من الشواغل في الحياة الدنيا ما يشغل هإن : والجواب
م فيما بعد أنّه لحقيقة وإنّه سيفهااإلنسان عن االلتفات إلى هذه 

لذا نجد القرآن . نذاكآكان في النار حقّاً، ال أنّه سوف يدخلها 
يبِصرون ال يفْقَهون ِبها ولَهم َأعين ال لَهم قُلُوب ﴿: يقول

 آذَان ملَها وال ِبه مْل هاِم بكَاَألنْع ا ُأولَئكِبه ونعمسي

                                       
  .٤٧: العنكبوت) ١(

  .١٠: النساء) ٢(
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  .)١(﴾اِفلُونَأضلُّ ُأولَئك هم الْغَ
في الحياة الدنيوية أمثلة كثيرة آلالم ال نلتفت إليها إالّ و

دوثها وما ذلك إالّ النشغالنا عنها وعدم التفاتنا حبعد مدة من 
  .إليها في وقت تحقّقها

  الحاجة إلى المعصوم في معرفة باطن األعمال

ن العالقة بين ظاهر العمل وباطنه ال تعني أن أحكامهما إ
للظاهر أحكام غير متوافقة مع أحكام الباطن، فقد ف ، واحدة

ذيذاً كأكل مال اليتامى ولكن باطنه نار، ليكون ظاهر العمل 
شاقّاً كالصبر على الصالة والصوم ووقد يكون هذا الظاهر مؤلماً 

 لذيذ وصورة من أبهى اطنهبوالجهاد والقتل في سبيل اهللا ولكن 
ن إ«: ذا وردل. أة األخرىالصور التي يراها اإلنسان في النش

  .)٢(»الجنّة حفَّت بالمكاره وإن النار حفّت بالشهوات
ال يمكن الركون إلى ظواهر األعمال بل البد من ف

واطنها لنتعرف على حقيقتها، فلمن نرجع في بالتعرف على 
أعمالنا االُخرى لكي يخبرنا وصالتنا وصومنا وجهادنا 

خبارنا عن هذه إلذي بإمكانه إن ا: ببواطنها تلك؟ الجواب
قط، ف) عليه السالم(البواطن هو القرآن الكريم والمعصوم 

                                       
  .١٧٩: األعراف) ١(

   .١١١ج البالغة، اخلطبة ) ٢(
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في ) عليه السالم(وبهذا نستدّل على حاجتنا األكيدة إليه 
  .حو الحقّ تبارك وتعالىنمسيرتنا 

  ما هي العالقة بين اإلنسان وبين ملكاته؟

بل لمحنا سابقاً إلى أن العمل ليس هو المقصود بالذات، أ
الذات هو إيجاد تلك الملكات الحميدة عند اإلنسان بالمقصود 

لكة الجود والعفّة والشجاعة والعدالة ممن خالله، من قبيل 
لملكات البد لإلنسان من القيام اوغيرها، ولكي تتحقّق هذه 

  .ي النفس وإالّ فالفببعض األعمال التي تؤهله إلى حصولها 
الحسنة بل يعم الملكات هذا األمر ال يختص بالملكات و
يضاً، فلكي يكون اإلنسان جالداً وقاسي القلب ـ مثالً أالسيئة 

ن األعمال ما يناسب حصول هذه الهيئة مـ البد أن يمارس 
  .في نفسه، وهكذا

ما هي الرابطة : هنا يرد السؤال المهم التالي، وهوو
ه إلنسان وبين هذه الملكات التي هي نتيجة عملاوالعالقة بين 

لعالقة موجودة؟ وهل هي قابلة اال نفس عمله؟ فهل هذه 
  و عينه أو متّحد معه؟ألالنفكاك؟ وهل أحدهما هو غير اآلخر 

لإلجابة على هذا التساؤل، نرجع إلى القرآن الكريم، و
لى هذه العالقة وطبيعتها من خالل عدة قوانين، إحيث أشار 

  :أهمها
.  عمله يوم القيامةأن اإلنسان سوف يرى :لقانون األولا
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لقرآن الكريم إلى العمل من خالل هذا القانون بما اوقد أشار 
ومن يعمْل . فَمن يعمْل ِمثْقَاَل ذَرة خَيرا يره﴿هو عمل 

هرا ية شَرباطن عمله خيراً ـ فهو يرىـ إذن  )١(﴾ِمثْقَاَل ذَر
  .أو شراً ال نتيجة عمله

يوم تَِجد كُلُّ نَفْس ما عِملَتْ ﴿: ىمثله قول اهللا تعالو
ر مخَي اِمنرضفكّل عمل عمله اإلنسان سوف يراه يوم  )٢(﴾ح

اطنه، هذا الباطن الذي كان موجوداً من قبل بالقيامة وسيرى 
لَّقَد كُنتَ ﴿ستطيع رؤيته لغفلتنا نفي هذه النشأة، ولكننا لم نكن 

فيومذاك سوف  ﴾ا عنك ِغطَاءك غَفْلَة ِمن هذَا فَكَشَفْنَيِف
حجوب بحجاب ميكشف الغطاء عن أمر كان موجوداً ولكنّه 

بْل ران ﴿يضعه اإلنسان على قلبه بعمله فال يرى باطن عمله 
فالرين والحجاب موجود على قلب العامل ال  )٣(﴾علَى قُلُوِبِهم

وإن الراحل إليك قريب المسافة «لى عمله، وعلى هذا ورد ع
ومن دون هذه األعمال  )٤(»حجبهم األعمال دونكت أن إالّ

فَبصرك الْيوم ﴿لحقائق كما هي االحاجبة فإنّهم يرون 

                                       
   .٨ ـ ٧: الزلزلة ) ١(

  .٣٠: آل عمران) ٢(

  .١٤: نياملطفف) ٣(

   ٦٨إقبال األعمال، الطبعة احلجرية، دار الكتب اإلسالمية، طهران، ص ) ٤(
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ِديدفكشفنا عنها «قول توفي اآلية إشارة لطيفة، فهي ال  )١(﴾ح
الغطاء ف ﴾فَكَشَفْنَا عنك ِغطَاءك﴿بل تقول » غطاءها

  . الحقيقةالحجاب كان على عينك وقلبك ال على تلكو
قال . )٢(﴾وَأن سعيه سوفَ يرى﴿: مثله قوله تعالىو

المراد بالسعي ما سعى فيه من العمل، «: لميزاناالعالّمة في 
بدليل تعقيبه ؛ ظرف المشاهدة يوم القيامةووبالرؤية المشاهدة، 

يوم تَِجد كُلُّ ﴿: ن قوله تعالىمبالجزاء، فاآلية قريبة المعنى 
نَفْس م ِملَتْ ِمنا عما ورضحر مخَي ِملَتْ ِمنا ع

يومئذ يصدر النَّاس َأشْتَاتًا لِّيروا ﴿: وقوله، )٣(﴾سوء
مالَهمَأع. هرا يرة خَيْل ِمثْقَاَل ذَرمعن يْل . فَممعن يمو

هرا ية شَر٥(»)٤(﴾ِمثْقَاَل ذَر(.  
ت القرآنية إلى هذا القانون، فهناك كما أشارت اآلياو

لروايات الشريفة التي أشارت إليه أيضاً، فقد ورد االعديد من 
وأعمال العباد في عاجلهم «): لسالماعليه (عن أمير المؤمنين 

                                       
  .٢٢: ق) ١(

  .٤٠: النجم) ٢(

  .٣٠: آل عمران) ٣(

  .٨: الزلزلة) ٤(

  .٤٧، ص١امليزان، ج) ٥(
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  .)١(»نصب أعينهم في مؤجلهم
  .أن العمل ونتيجته ال ينفكّان عن العامل :لقانون الثانيا
عمل وبين فاعله في هذه  شك بوجود رابطة بين الال

متُ بضرب شخص ما فإن عمل الضرب سوف قالدنيا، فإذا 
ذه النسبة والرابطة موجودة بين العمل هينسب إلي، فهل مثل 

اإلمكان أن ينفك أحدهما عن بوفاعله يوم القيامة أيضاً أم 
  اآلخر؟

ن القرآن الكريم صريح في إثبات هذه العالقة من خالل إ
وَأن لَّيس ِلإلنساِن ﴿: ت الشريفة، كقوله تعالىآليااالعديد من 

ومعنى الالم في «. )٢(﴾وَأن سعيه سوفَ يرى .ِإالَّ ما سعى
لذي يقوم بصاحبه قياماً باقياً االملك الحقيقي ): لإلنسان(قوله 

كتسبه اإلنسان يببقائه يالزمه وال يفارقه بالطبع وهو الذي 
إلنسان ا من خير أو شر، وأما ما يراه بصالح العمل أو طالحه

مملوكاً لنفسه وهو في ظرف االجتماع من مال وبنين وجاه 
لك من زخارف الحياة الدنيا وزينتها فكّل ذلك من ذوغير 

لوهمي الذي يصاحب اإلنسان ما دام في دار االملك االعتباري 
النتقال إلى دار الخلود وعالم االغرور ويودعه عندما أراد 

  .رةاآلخ
                                       

  .١٢٠، ح٤٠٩، ص٦٩البحار، ج) ١(

  .٤٠ ـ ٣٩: النجم) ٢(
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وأنّه ال يملك اإلنسان ملكاً يعود إليه أثره من : المعنىف
 فيه من عمل فله أخير أو شر حقيقة إالّ ما جد و نفع أو ضر

ام به غيره من عمل فال يلحق قما قام بفعله بنفسه وأما ما 
  .)١(»باإلنسان أثره خيراً أو شراً

ه في عنُِقِه وكُلَّ ِإنسان َألْزمنَاه طَائر﴿: قوله تعالىو
اقْرْأ ِكتَابك . ونُخِْرج لَه يوم الِْقيامِة ِكتَابا يلْقَاه منشُورا

  .)٢(﴾كَفَى ِبنَفِْسك الْيوم علَيك حِسيبا
فالطائر الذي ألزمه اهللا اإلنسان في عنقه هو عمله «

ن اهللا قضى أن يقوم كّل عمل بعامله أومعنى إلزامه إياه 
ن غير أن يفارقه إلى معود إليه خيره وشره ونفعه وضره وي

  .)٣(»...غيره
الكتاب في ذلك اليوم هو متن العمل وحقيقته ال كما و

 ر بعضن أنّه سوف تعرض على اإلنسان يومذاك ميتصو
ي حياته كما تعرض األفالم فصور ما قام به من أعمال 

إبراز ستطيع تالمصورة من خالل أجهزة العرض التي ال 
وبيان النيات واألمور المعنوية، كما هو واضح، بل ذلك اليوم 

ليوم نختم على أفواههم ا﴿و يوم كما وصفه اهللا تعالى ه
                                       

  .٤٦، ص١٩امليزان، الطباطبائي، ج) ١(

  .١٤ ـ ١٣: اإلسراء) ٢(

  .٥٤، ص١٣امليزان، للطباطبائي، ج) ٣(
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  .)١(﴾تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبونووتكلّمنا أيديهم 
في ذيل بحثه آلية ) قدس سره(قد تعرض العالّمة و

إلى موضوع االنتفاع  )٢(﴾وَأن لَّيس ِلإلنساِن ِإالَّ ما سعى﴿
عمل بالسنّة الحسنة أو السيئة على يبشفاعة الشفعاء أو أثر من 

قوم به الولد الصالح من يمن يسنّها إلى يوم القيامة، أو أثر ما 
أن ) قدس سره(فبين . عمل على والديه، وما شاكل هذا كثير

لعمل اهذه الموارد ليست خارجة عن قانون ارتباط ومالزمة 
وأما االنتفاع من شفاعة الشفعاء يوم القيامة «: ، قاللعامله
لكبائر فلهم في ذلك سعي جميل حيث دخلوا في حظيرة األهل 

آياته، وكذا استفادة المؤمن بعد موته من استغفار واإليمان باهللا 
لصالحة التي تهدى إليه مثوباتها هي االمؤمنين له، واألعمال 

لمؤمنين وتكثير سوادهم امرتبطة بسعيه في الدخول في زمرة 
ألعمال اوتأييد إيمانهم الذي من آثاره ما يأتون به من 

  .الصالحة
كذا من سن سنّة حسنة فله ثوابها وثواب من عمل بها، و

 ئة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى سومن سننّة سي
ملهم حيث سن السنّة وتوسل بها عيوم القيامة فإن له سعياً في 

ونَكْتُب ما ﴿: عالىتلهم كما تقدم في تفسير قوله إلى أعما
                                       

  .٦٥: يس) ١(

  .٣٩: النجم) ٢(
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مهآثَارواْ وم٢()١(»﴾قَد(.  
هناك كثير من الروايات التي تؤكّد وجود هذه الرابطة و

عامله، منها ما رواه قيس بن عاصم عن النبي وبين العمل 
ياقيس، إن مع العز ذال، «: الق، أنّه )صلى اهللا عليه وآله(

كّل شيء رقيباً لاة موتاً، ومع الدنيا آخرة، وإن ومع الحي
 لكّل أجل كتاباً، وإنّه البد ك من لوعلى كّل شيء حسيباً وإن

قرين يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان 
ريماً أكرمك، وإن كان لئيماً أألمك، ثم ال يحشر إالّ معك وال ك

ال تجعله إالّ صالحاً فإنّه الّ معه وال تُسأل إالّ  عنه، فإتحشر 
إن فسد ال تستوحش إالّ منه وهو وإن صلح أنست به 

  .)٣(»فعلك
  .)٤(»المرء مرهون بعمله«: منها، قولهم عليهم السالمو
أن العمل يوم القيامة ناطق وإن كان في  :لقانون الثالثا

  .الدنيا صامتاً
شك في أن أعمال اإلنسان في هذه الدنيا أعمال صامتة ال

وأن األدوات التي ينفِّذ بها أعماله من يد أو ،  نطق لها ال
                                       

  ١٢: يس) ١(

  .٤٧ ـ ٤٦، ص١٩امليزان، ج) ٢(

  .٤٩، ص١جامع السعادات للنراقي، ج) ٣(

  .املصدر نفسه) ٤(
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يضاً، ال تعترض على ما يقوم أرجل وغيرهما أدوات صامتة 
  .به صاحبها وال تخبر عنه

ير أن هذه األعمال وتلك األدوات المنفّذة أعمال غ
ناطقة يوم القيامة، تشهد بالحقّ وتنطق بأمر اهللا ووأدوات حية 

واآليات والروايات الدالّة على ذلك . احبهاصى لتقيم الحجة عل
  :كثيرة جداً منها

الْيوم نَخِْتم علَى َأفْواِهِهم وتُكَلِّمنَا ﴿: وله تعالىق
ونكِْسبا كَانُوا يم ِبملُهجَأر دتَشْهو ِديِهم١(﴾َأي(.  

ي يشهد كّل منهما بما كانوا يكسبونه بواسطته، فاأليدي أ
لتي كسبوها بها واألرجل بالمعاصي الخاصة بها، ا بالمعاصي

  .على ما يعطيه السياق
من هنا يظهر أن كّل عضو ينطق بما يخصه من العمل و

أليدي واألرجل من باب المثال، ولذا ذكر في اوأن ذكر 
تَقْفُ َ وال﴿: الفؤاد، قال تعالىوموضع آخر السمع والبصر 

ِإن ِبِه ِعلْم لَك سا لَيم كُلُّ ُأولَئك الْفَُؤادو رصالْبو عمالس 
وله قوفي موضع آخر الجلود كما في ، )٢(﴾كَان عنْه مسُئوالً

حتَّى ِإذَا ما جاءوها شَِهد علَيِهم سمعهم ﴿: تعالى
لُونمعا كَانُوا يم ِبمهلُودجو مهارصَأبو . لُوِدِهمقَالُوا ِلجو

                                       
  .٦٥: يس) ١(

  .٣٦: اإلسراء) ٢(
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ِلم شَِهدتُّم علَينَا قَالُوا َأنطَقَنَا اللَّه الَِّذى َأنطَقَ كُلَّ شَىء 
ونعجِه تُرِإلَية ورَل مَأو خَلَقَكُم وه١(﴾و(.  

وشهادة األعضاء أو القوى يوم القيامة ذكرها وأخبارها «
ي الدنيا من معصية صاحبها فهي شهادة أداء لما فما تحملته 

ي الدنيا حين العمل كما لو جعل اهللا ف، ولوال التحمل تحملته
م أخبرت بما عملته أو ثلها شعوراً ونطقاً يوم القيامة فعلمت 

عور منها شأوجد اهللا عندها صوتاً يفيد معنى اإلخبار من غير 
لمنكر ابه، لم يصدق عليها الشهادة، ولما تمت بذلك على العبد 

  .حجة، وهو ظاهر
معنى النطق إذا استعمل على الحقيقة من المتيقّن من و

و إظهار ما في الضمير من طريق التكلّم فيتوقّف هغير تجوز 
وال يكاد يستعمل النطق : ال الراغبقعلى علم وكشفه لغيره، 

لتشبيه، وظاهر سياق افي غير اإلنسان إالّ تبعاً وبنوع من 
ق أن النطواآليات وما فيها من ألفاظ القول والتكلّم والشهادة 

  .المراد بالنطق ما هو حقيقة معناه
شهادة األعضاء على المجرمين كانت نطقاً وتكلّماً حقيقة ف

ثم إن . ﴾َأنطَقَنَا اللَّه﴿: حملته سابقاً بدليل قولهاتعن علم 
ِلم شَِهدتُّم ﴿: ن قول المجرمينعواباً ج ﴾َأنطَقَنَا اللَّه﴿قولها 

                                       
  .٢١ ـ ٢٠: فصلت) ١(
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طقها وكشف عن نالذي أوجب إراءة منها للسبب  )١(﴾علَينَا
لى إالعلم المدخر عندها المكنون في ضميرها فهي ملجئة 

التكلّم والنطق، وال يضر ذلك في نفوذ شهادتها وتمام الحجة 
إنّها إنّما ُألجئت إلى الكشف عما في ضميرها ال على فبذلك 

اإلخبار بخالفه كذباً وزوراً حتّى ينافي جواز والستر عليه 
  .تمام الحجةالشهادة و

توصيف هللا سبحانه  ﴾ءي َأنطَقَ كُلَّ شَيالَّذ﴿: قولهو
 اً باألعضاء حتّى تختص اوإشارة إلى أنلنطق ليس مختص

كّل شيء، والسبب الموجب له لهي بالسؤال بل هو عام شامل 
  .)٢(»هو اهللا سبحانه

ما الروايات الشريفة، فمنها ما ورد في تفسير العياشي أ
: صدقة عن جعفر بن محمد عن جده، قالن بعن مسعدة 

لسالم في خطبة يصف هول يوم اقال أمير المؤمنين عليه «
تكلّمت األيدي وشهدت وختم اهللا على األفواه فال تكلّم : القيامة

  .)٣(»كتمون اهللا حديثاًياألرجل ونطقت الجلود بما عملوا فال 
يه عل(منها، ما ورد في تسلية الفؤاد، عن أمير المؤمنين و
هي تصلح لالستدالل على مالزمة العمل للعامل و، )السالم

                                       
   .٢١: فصلت ) ١(

  .٣٨٠ ـ ٣٧٨، ص١٧امليزان، للطباطبائي، ج) ٢(

  .١٠٥، ص١٧امليزان، للطباطبائي، ج) ٣(
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. على أن العمل حي ناطق في اآلخرةووعدم انفكاكه عنه، 
ان في آخر يوم من أيام كإن ابن آدم إذا «): عليه السالم(قال 

ولده وعمله، والدنيا وأول يوم من أيام اآلخرة مثّل له ماله 
حيحاً شإنّي كنت عليك حريصاً واهللا : فيلتفت إلى ماله فيقول

فيلتفت إلى ولده، : قال. فما لي عندك؟ فيقول خذ منّي كفنك
واهللا إنّي كنت لكم محباً، وإنّي كنت لكم محامياً فماذا : يقولف

: نؤديك إلى حفرتك فنواريك فيها، قال: ندكم؟ فيقولونعلي 
ت واهللا إنّي كنت فيك لزاهداً وإن كن: مله فيقولعفيلتفت إلى 

أنا قرينك في قبرك ويوم : ندك؟ فيقولععلي لثقيالً، فماذا 
فإن كان هللا : لى ربك، قالعنشرك حتّى أعرض أنا وأنت 

أحسنهم رياشاً وولياً أتاه أطيب الناس ريحاً وأحسنهم منظراً 
قدم، مابشر بروح وريحان وجنّة نعيم ومقدمك خير : فقال

لصالح، المرتحل من أنا عملك ا: من أنت؟ فيقول: فيقول له
لدنيا إلى الجنّة، وإنّه ليعرف غاسله ويناشد حامله أن يعجله ا

بره أتاه ملكا القبر يجران أشعارهما ويخدان قفإذا ُأدخل 
صواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما أاألرض بأقدامهما، 

ن ربك؟ وما دينك؟ ومن م: كالبرق الخاطف، فيقوالن له
فيقوالن . نبيي محمدوي وديني اإلسالم اهللا رب: نبيك؟ فيقول

: عز وجلثبتك اهللا فيما تحب وترضى، وهو قول اهللا : له
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ِة الدنْيا ا الْحيييثَبِّتُ اللَّه الَِّذين آمنُوا ِبالْقَوِل الثَّاِبِت ِف﴿
م يفسحان له في قبره مد بصره ثم ث )١(﴾وفي اآلِخرِة

نم قرير العين نوم : م يقوالن لهث، يفتحان له باباً إلى الجنّة
َأصحاب الْجنَِّة يومئذ خَير ﴿: الشاب الناعم فإن اهللا يقول

إنّه فإذا كان لربه عدواً و: قال. )٢(﴾مستَقَرا وَأحسن مِقيالً
: يأتيه أقبح من خلق اهللا زياً ورؤياً وأنتنه ريحاً فيقول له

ة جحيم، وإنّه ليعرف غاسله ن حميم وتصليمأبشر بنزل 
حبسوه فإذا ُأدخل القبر، أتاه ممتحنا القبر يويناشد حملته أن 

من ربك؟ وما دينك؟ ومن : هلفألقيا عنه أكفانه ثم يقوالن 
ريت وال هديت، دال : فيقوالن. ال أدري: نبيك؟ فيقول

ابة دفيضربان يافوخه بمرزبة معهما ضربة ما خلق اهللا من 
 لها ما خال الثّقلين، ثم يفتحان له باباً إلى النار إالّ وتذعر
  .)٣(»...م بشر حالن: يقوالن له

) عليه السالم(منها، ما ورد عن أبي عبداهللا الصادق و
يا : لميت في قبره، مثّل له شخص فقال لهاإذا وضع « :قال

انقطع بانقطاع أجلك، وكان أهلك فكان رزقك : هذا كنّا ثالثة
ملك فبقيت معك، أما إنّي عفوا عنك، وكنت فخلفوك وانصر

                                       
  .٢٧: إبراهيم) ١(

  .٢٤: الفرقان) ٢(

   .١ / ٢٣٢ : ٣الكايف ) ٣(
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  .)١(»كنت أهون الثالثة عليك
في الرواية، كسابقتها، داللة على أن العمل مالزم و

 ناطقعلعامله وال ينفك نه، وإنّه في اآلخرة حي.  
إن عمل اإلنسان يعين كيفية عالقته مع  :لقانون الرابعا
  .لخارجياالواقع 
اً خارجاً عنّا وعن وجودنا، وهو حن نعلم أن هناك عالمن

نحن شيء آخر، وأن هذا الواقع الخارجي واألشياء وشيء، 
بحانه وتعالى قد تكون معينة لإلنسان في سالتي خلقها اهللا 

عانته أدى عمله بيسر كالسابح أعمله وقد تكون معيقة له، فإذا 
عسر كالسابح ضد بفي النهر مع تياره، وإن أعاقته أدى عمله 

  .لتيارا
كيف يتعين ارتباط اإلنسان بواقعه الخارجي بحيث يعينه ف

  عيقه؟يأو 

ن الذي يعين كيفية ارتباط اإلنسان بالواقع الخارجي إ
مله، فإن كان صالحاً رأى العالم جميالً وحسناً عوبالعالم هو 

الحاً فإن نفس هذا العالم يراه طومعيناً له، وإن كان عمله 
ّل إنسان في قبره، كن الملكين اللّذين يراهما معيقاً له، ولذا فإ

نكير، ويراهما الفاجر بمنظر كريه ويسميان حينئذ بمنكر 
                                       

  .١١٠، الرواية ٢٥٦، ص٦البحار، ج) ١(
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ويراهما المؤمن بمنظر حسن جميل ويسميان عنده بمبشر 
بشير، فالملكان هما الملكان ورؤيتهما بهذه الهيئة أو تلك هي و

  .عمل اإلنسان نفسه ليس إالّلانعكاس 
عند كّل ) عليهم السالم( حضور األئمة هكذا في مسألةو

وته ـ كما ورد في بعض الروايات ـ ال مإنسان حين 
 لمؤمن يراهم على هيئة اخصوص المؤمن، غاية األمر أن

لك إالّ ذمعينة، وغيره يراهم على هيئة ُأخرى مختلفة، وما 
) عليهم السالم(الختالف عمل المؤمن عن عمل غيره ال أنّهم 

  .ال إلى آخرختلفون من حي
مثال عمل اإلنسان بالنسبة إلى العالم من حوله مثال ف

ضعه اإلنسان على عينه ليرى من خالله ضوء يالحاجب الذي 
لحاجب أخضر فإنّه يرى الضوء االشمس، فإذا كان هذا 

هكذا، فبفعل الحاجب وأخضر وإذا كان أحمر فإنّه يراه أحمر 
صبحت خضراء أرأى الشمس خضراء ثم حمراء ال أنّها قد 

لواقع من اوهكذا عمل اإلنسان، فبه يرى اإلنسان . ثم حمراء
  .حوله بهذه الكيفية أو بتلك

تسلية «من الروايات المؤكِّدة لهذه الحقيقة، ما ورد في و
إن «: قال) عليه السالم(بي بصير، عن اإلمام أ، عن »الفؤاد

. يعته المالئكة إلى قبرهشالمؤمن إذا ُأخرج من بيته 
الت له األرض قزدحمون عليه حتّى إذا انتهى به إلى قبره ي
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لي مثلك عمرحباً بك وأهالً، أما واهللا لقد كنت أحب أن يمشي 
ثم لترين ما أصنع بك، فتوسع له في قبره، ويدخل عليه في 

بره ملكا القبر، فيلقيان فيه الروح إلى حقويه فيقعدانه ق
  .»...اهللا: يقولمن ربك؟ ف: يقوالن لهفويسأالنه، 

صدق عبدي افرشوا له في قبره من «: لى أن يقولإ
ه في قبره باباً إلى الجنّة وألبسوه من ثياب لالجنّة وافتحوا 

  .»...ير لهخالجنّة حتّى يأتينا وما عندنا 
وإن كان كافراً خرجت المالئكة تشيعه إلى « :م قالث

ال : ه األرضتّى إذا انتهي به إلى قبره قالت لحقبره يلعنونه 
اهللا لقد كنت أبغض أن يمشي علي ومرحباً بك وال أهالً، أما 

ليوم، فتضيق عليه حتّى امثلك، لترين ما أصنع بك في هذا 
يفعالن ما ف) ١(»...تلتقي جوانحه ثم يدخل النكير والمنكر

  .يفعالن
في الرواية داللة واضحة على أن عالقة اإلنسان و

من خالل عمله، وأن األرض عندما تحدد تبالواقع الخارجي 
الحاً تترحم عليه، وهكذا السماء صتستقبل اإلنسان الذي عمل 

مره، وإذا استقبلت ألوالمالئكة ويكون هذا معيناً له وميسراً 
ه لالعامل للطالح لعنته ودعت عليه بالشر وكان هذا معيقاً 

نّهما بعمله يرى ملكي القبر بشيراً ومبشراً وأو. ومعسراً ألمره
                                       

  .٩٦تسلية الفؤاد يف بيان املوت واملعاد، عبداهللا شبر، مكتبة بصرييت، قم، ص) ١(
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بعمله أيضاً يراهما منكراً ونكيراً ويؤديان به إلى الجنّة، 
  .وأنّهما يؤديان به إلى النار، والعياذ باهللا

  كيفية االرتباط بين العامل وعمله

ينا فيما سبق أن العمل هو متن الجزاء وأن الجزاء هو ب
أن ملكات اإلنسان تحصل من خالل العمل، ثم و. متن العمل

وانين أن هناك رابطة حقيقية بين العامل قن خالل عدة بينا م
ن اآلخر، غير أننا لم نتعرض عوعمله بحيث ال ينفك أحدهما 

  .العاملوإلى كيفية االرتباط الذي يحصل بين العمل 
ن الكيفية التي يرتبط بها العمل بعامله تمر بمراحل إ

  .لحال ثم الملكة ثم االتحاد أو التحقّقا: ثالث هي

  الحال: المرحلة األولى

نعني بها حصول حالة معينة لدى اإلنسان بعد قيامه و
لكن هذه الحالة سرعان ما تزول بزوال المؤثّر وبعمل ما، 

لخوف وحمرة الخجل ومن قبيل أن اوهي من قبيل صفرة 
تحصل لديه حالة نفسية ويسمع اإلنسان موعظة في مسجد ما 

وف من الموت، خ الجهاد أو معينة كحب لإلنفاق أو رغبة في
ولكن هذه الحالة سرعان ما تزول بمجرد أن يخرج من 

  .لمسجد وتمر على الموعظة فترة زمنية قصيرةا
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  الملَكة: المرحلة الثانية

نعني بها اشتداد الحالة السابقة وقوتها في وجود اإلنسان و
تعذّر ويتعسر زوالها، كملكة الشجاعة في الشجاع يبحيث 
لعادل، وإذا زالت هذه الملكات فإنّها االعدالة في وملكة 

  .سرعان ما تعود

  االتحاد: المرحلة الثالثة

هي المرحلة التي تكون فيها الملكة جزءاً من وجود و
حيث ال يمكن زوالها منه، وهي أول درجات باإلنسان 

صور صدور المعصية ـ مثالًـ من تالعصمة، ولذا ال يمكن 
لعدالة قد اشتدت فيه حتّى األن ملكة ) عليه السالم(المعصوم 

  .صارت جزءاً من وجوده المبارك
يمكن تقريب هذه المراحل الثالث من خالل مثال و

لماؤنا في هذا المقام، فلو أخذنا فحمة سوداء عيضربه 
مرت هذه الفحمة بمراحل ثالث، لووضعناها على النار، 

و زالت النار وداء ولساألولى أن تصبح حارة مع بقائها فحمة 
رحلة معنها فسرعان ما ترجع إلى ما كانت عليه، وهذه هي 

، ثم يتحول ظاهر الفحمة إلى نار مع بقاء باطنها »الحال«
وداء، ولو زالت النار عنها فإن رجوعها إلى حالتها سفحمة 

، ثم لو »الملكة« هذه هي مرحلة واألولى متعسر بطيء، 
لى جمرة من نار حيث إولت بقيت تلك الفحمة على النار لتح
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نها لما عال يمكن بعدها زوال النارية عنها ولو زالت النار 
رجعت إلى طبيعتها الفحمية األولى، وهذه هي مرحلة 

  .»االتحاد«
ذن، تبين أن ارتباط اإلنسان بعمله يمر بمراحل ثالث، إ

لعمل أو طالحاً، فالعمل الصالح كالصالة أو اصالحاً كان 
إلنفاق في سبيل اهللا له ظاهر اصالح ذات البين أو الصوم أو إ

الروح ووله باطن، كما بينا سابقاً، وباطنه هو الجنّة 
والريحان، فإذا اتّحد العمل مع اإلنسان كان اإلنسان هو الجنّة 

فَروح . فََأمآ ِإن كَان ِمن الْمقَرِبين﴿نّه يدخل الجنّة أال 
إن الجنة ألشوق إلى «وورد . )١(﴾يموريحان وجنَّتُ نَِع

يا علي أنا مدينة «ورد و)٢(»سلمان من سلمان إلى الجنّة
ورد عن و)٣(»الحكمة ـ وهي الجنّة ـ وأنت يا علي بابها

  .)٤(اليتنا هي الجنّةو: أنّه قال) عليه السالم(الصادق 
ّل هذا بشرط أن يكون هناك اتحاد بين العامل وعمله ك
اته ليكون هو الجنة، ومن هنا كانت فاطمة إلنسان وملكاوبين 

صلى اهللا عليه (نّة، حتّى ورد عن النبي ج) عليها السالم(
                                       

  .٨٩ ـ ٨٨: الواقعة) ١(

  .٢٨٢، ص  واعظني للفتال النيشابوري، منشورات الرضيروضة ال) ٢(

  .١١٩روضة الواعظني ، ص ) ٣(

   .٢١٣، ص٨الكايف، ج) ٤(
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فهي  )١(»ممت رائحة فاطمةشفإذا اشتقت إلى الجنّة «): وآله
من الشم ) آلهوصلى اهللا عليه (جنّة، وله ) عليها السالم(

  .الباطني ما يستطيع به شم رائحة الجنّة
اإلنسان عالماً حقيقياً، كان النظر إلى هكذا إذا صار و

كون حينئذ نظراً إلى الجنّة، ومنظره يذكِّر يوجهه عبادة ألنّه 
فوح منها رائحة الجنّة لمن تباهللا سبحانه وتعالى ورائحته 

يستطيع أن يشم.  
مثل هذا ما ينقل عن بعض أولياء اهللا الذين يرون الناس و

الّ رؤية ألعمال أولئك ختلفة، وما هذا في واقعه إمعلى صور 
  .عهم فصارت تلك الملكات حقيقة لهممالناس التي اتّحدت 

مثل هذا األمر جار في العمل الطالح الذي له ظاهر و
أكل مال اليتيم طيب لذيذ في ظاهره ولكن فوباطن أيضاً، 

ِإن الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى ظُلْما ﴿باطنه نار موقدة 
اِإنَّمنَار طُوِنِهمفي ب ْأكُلُون٢(﴾ا ي(.  

إذا افترضنا هذا الجزاء صار جزءاً من وجود اإلنسان و
نَار ﴿يكون هو قطعة من نار وسيدخل النار سفإن اإلنسان 
إذ تحرق الباطن  )٣(﴾الَِّتى تَطَِّلع علَى اَألفِْئدِة .اللَِّه الْموقَدةُ

                                       
   .١٨٤: علل الشرائع، نشر مكتبة داوري ) ١(

  .١٠: النساء) ٢(

  .٧ ـ ٦: اهلمزة) ٣(
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قد ورد أن بعض و. دنيالتخرج إلى الظاهر عكس حالها في ال
لغطاء عنهم االمجرمين الذين هم من أهل التابوت عندما يفتح 

يئن أهل جهنّم من حرارة ذلك التابوت ألنّهم هم قطعة من 
  .لنار وُأدخلوا النار أيضاًا

م إن كثيراً من األعمال اإلجرامية ال يستطيع أن يقوم ث
بد أن تصل ، وال)عليه السالم(قتل المعصوم كبها كّل أحد، 

إلنسان القاتل إلى درجة عالية االجريمة والخباثة في هذا 
مل كهذا، وقد عبر عبحيث تكون جزءاً من وجوده ليقِدم على 

بلَى من كَسب ﴿: القرآن الكريم عن أمثال هؤالء بقوله تعالى
اطَتْ ِبِه خَِطيَئتُهَأحيَِّئةً وبحيث ال يرى بعد ذلك  )١(﴾س

وهم يحسبون َأنَّهم ﴿ة بل يراها عمالً حسناً طيئخالخطيئة 
  .)٢(﴾يحِسنُون صنْعا

قد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة وأن األعمال قد و
االت أو ملكات أو جزءاً من وجود اإلنسان كما في حتكون 

حيث  )٣(﴾الَِّذين آمنُوا وِعملُوا الصاِلحاِت﴿: قوله تعالى
مسكوت عنهم ولعّل الجزاء فهم بالصالح، وأما هم وصف عمل

  .هنا بنحو الحال أو الملكة
                                       

   .٨١: البقرة ) ١(

  .١٠٤: الكهف) ٢(

   .٢٥: البقرة ) ٣(
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شارة إ) ١(﴾وُأولَئك ِمن الصاِلِحين﴿: ما في قوله تعالىأ
يس عملهم صالحاً فقط، وإنّما ذاتهم صالحة لإلى أن هؤالء 

تّحداً معها، ومن الواضح أن الذات مأيضاً ألن الصالح أصبح 
قُْل كُلٌّ يعمُل علَى ﴿بيعتها طها إالّ ما ينسجم مع ال يصدر عن

وح، قال نوفي هذا السياق ما ورد بشأن ابن . )٢(﴾شَاِكلَِتِه
أي  )٣(﴾ِإنَّه لَيس ِمن َأهِلك ِإنَّه عمٌل غَير صاِلح﴿: تعالى
  .جوده وجود غير صالح، ال أن عمله غير صالح فقطوإن 

كفى » حاالً«الطالحة حينما تكون م إن أعمال اإلنسان ث
و عذاب البرزخ مطهراً له، فيأتي يوم القيامة أبضغطة القبر 

» ملكة«ذه الحالة وتحولت إلى هوهو طاهر، أما إذا اشتدت 
تطهيره، بل البد له لفال تكفي ضغطة القبر وال عذاب البرزخ 

اً، وحدممن أن يدخل النار يوم القيامة لكي يطهر بها إن كان 
وهكذا بمقدار اشتداد . وإالّ فإنّه لن يخرج منها ألنّه قطعة منها

لملكات الطالحة فينا يكون مقدار عذابنا من حيث الشدة ا
  .والطول
اتقوا اهللا معاشر «): صلى اهللا عليه وآله(ال رسول اهللا ق

 لجنّة لن تفوتكم وإن أبطأت بها عنكم قبائح االشيعة، فإن
                                       

  .١١٤: آل عمران) ١(

  .٨٤: ءاإلسرا) ٢(

  .٤٦: هود) ٣(
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فهل يدخل جهنّم أحد : يلق. »رجاتهاد أعمالكم، فتنافسوا في
 ي علييك ومحبمن قذر نفسه  :؟ قال)لسالماعليه (من محب

المؤمنات وخالف ما رسم ووواقع المحرمات وظلم المؤمنين 
يا  :فيقال له )١(فساًطله من الشريعة، جاء يوم القيامة قذراً 

معانقة لفالن أنت قذر طفس ال تصلح لمرافقة األخيار وال 
ال تصل إلى هناك إالّ . ور الحسان وال المالئكة المقربينالح

. ـ يعني ما عليك من الذنوب ـ طهر عنك ما هاهنا يبأن 
ألعلى من جهنّم فيعذّب ببعض ذنوبه، افيدخل إلى الطبق 

لمحشر ببعض ذنوبه، ومنهم اومنهم من يصيبه الشدائد في 
نوائب الشدائد والبمن يكون ذنوبه أقّل وأخفّ فيطهر منها 

لدنيا امن السالطين وغيرهم، ومن اآلفات في األبدان في 
ليدلى في قبره وهو طاهر، ومنهم من يقرب موته وقد بقيت 

  .)٢(»يئة، فيشتد نزعه فيكفّر به عنهسعليه 
هكذا األعمال الصالحة، فإن ضغطة القبر تنسي اإلنسان و
ولذا ذكروا في حكمة » حاالً«ألعمال حينما تكون اتلك 

ذكّر بالعهد الذي فارقنا عليه أي بشهادة يأن الميت » لتلقينا«
نسى حتّى اسمه لهول يإنّه ينسى هذا بل ف... أن ال إله إالّ اهللا

من جاء ِبالْحسنَِة فَلَه عشْر ﴿: المقام، ومن هنا قال تعالى
                                       

  .طفس ككتف مبعىن النجس) ١(

  .٣٥٢ ص٨ج: حبار األنوار) ٢(
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وإالّ » من عمل الحسنة فله عشر أمثالها«ال  )١(﴾َأمثَاِلها
عمل الحسنة ولكنّها بعد ذلك تزول وال تبقى ألنّها ي الكثير منّا

ستطاع اإلنسان أن يجعلها متجذّرة افإذا » ملكة«ال » حال«
  .لقيامة فله عشر أمثالهااوجزءاً من وجوده، وجاء بها يوم 

  الخالصة

الخالصة، أن اهللا سبحانه قد خلق اإلنسان على أحسن و
وهيأ له كّل  )٢(﴾لْخَاِلِقينفَتَبارك اللَّه َأحسن ا﴿ما يمكن 

. ونَفْس وما سواها﴿ذا العالم هاألسباب إلى أن أوصله إلى 
عطاه حجة داخلية أحيث  )٣(﴾فََألْهمها فُجورها وتَقْواها

ِفطْرتَ اللَِّه الَِّتى فَطَر النَّاس علَيها الَتَبِديَل ِلخَلِْق اللَِّه ﴿
ثم أرسل إليه عشرات اآلالف من  )٤(﴾قَيِّمذَِلك الدِّين الْ

الصلحاء وأنزل له الرساالت السماوية، واألنبياء واألوصياء 
لَقَد َأرسلْنَا رسلَنَا ِبالْبيِّنَاِت وَأنزلْنَا معهم ﴿: قال تعالى

عله حراً جثم ، )٥(﴾الِْكتَاب والِْميزان ِليقُوم النَّاس ِبالِْقسِط
                                       

  .١٦٠: األنعام)  ١(

  .١٤: املؤمنون) ٢(

  .٨ ـ ٧: الشمس) ٣(

  .٣٠: الروم)  ٤(

  .٢٥: احلديد) ٥(
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ِإنَّا هدينَاه السِبيَل ِإما شَاِكرا ﴿: ل ما يريد، قال تعالىيفع
ليبني باختياره وجوده يوم القيامة، فنحن في  )١(﴾وِإما كَفُورا

ّل صغيرة وكبيرة وفي كّل اعتقاد وعمل، ككل آن ونية، وفي 
لقيامة، فأي علم وعمل سنختار انبني نفوسنا ووجودنا يوم 

   الوجود؟وكيف سنبني هذا

ن اآليات والروايات التي تثبت أن اإلنسان سوف يحشر إ
لى أساس عمله وسيكون رهيناً له بل سيكون عيوم القيامة 

ونَحشُرهم يوم ﴿: وله تعالىقمنها ؛ حقيقة عمله، كثيرة
 نَّمهج ماها مْأومصا وكْمبا ويمع وِهِهمجلَى وِة عامالِْقي

ذَِلك جزاُؤهم ِبَأنَّهم كَفَروا . ما خَبتْ ِزدنَاهم سِعيراكُلَّ
ومن كَان في هِذِه َأعمى فَهو ﴿: وقوله تعالى )٢(﴾ِبآياِتنَا

ذَِلك ﴿: وقوله تعالى )٣(﴾في اآلِخرِة َأعمى وَأضلُّ سِبيالً
وقوله  )٤(﴾ظَالَّم لِّلْعِبيِدِبما قَدمتْ َأيِديكُم وَأن اللَّه لَيس ِب

وما تُقَدِّموا الَِنفُِسكُم ِمن خَير تَِجدوه ِعند ﴿: تعالى
  .وآيات أخرى كثيرة، )٥(﴾اللَِّه

                                       
  .٣: اإلنسان) ١(

  .٩٨ ـ ٩٧: اإلسراء) ٢(

  .٧٢: اإلسراء) ٣(

  .١٨٢: آل عمران) ٤(

  .١١٠: البقرة) ٥(
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  :ما الروايات، فمنهاأ
يوم ينفَخُ ﴿: ا ورد في تفسير الصافي في ذيل اآليةم

 النبي ففي المجمع عن، )١(﴾في الصوِر فَتَْأتُون َأفْواجا
يحشر «: ذه اآلية، فقالهسئل عن ) صلى اهللا عليه وآله(

لمسلمين اعشرة أصناف من ُأمتي أشتاتاً، قد ميزهم اهللا من 
وبدل صورهم، فبعضهم على صورة القردة، وبعضهم على 

ورة الخنازير، وبعضهم منكوسون أرجلهم من فوق ص
حت، ثم يسحبون عليها، وبعضهم عمي تووجوههم من 

 يعقلون، وبعضهم يمضغون الرددون، وبعضهم صم بكم يت
أرجلهم، وبعضهم وألسنتهم، وبعضهم مقطّعة أيديهم 

لجيف، امصلّبون على جذوع من نار، وبعضهم أشد نتناً من 
  .وبعضهم يلبسون جباباً سابغة من قطران الزقة بجلودهم

أما الذين على صورة القردة، فالقتّات من الناس، وأما ف
لى صورة الخنازير فأهل السحت، وأما المنكوسون عن الذي

آكلة الربا، والعمي الجائرون في الحكم، فعلى رؤوسهم، 
أعمالهم، والذين يمضغون ألسنتهم بوالصم البكم المعجبون 

عمالهم أقوالهم، والمقطّعة أالعلماء والقضاة الذين خالف 
 المصلبون علىوأيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران، 

م أشد هجذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان، والذين 
                                       

  .١٨: لنبأا) ١(
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نتناً من الجيف فالذين يتمتّعون بالشهوات ويمنعون حقّ اهللا 
عالى في أموالهم، والذين هم يلبسون الجباب فأهل الفخر ت
  .)١(»الخيالءو

صلى اهللا عليه (في البحار، في رواية عن رسول اهللا و
دخلت « ):صلى اهللا عليه وآله(قال ليلة المعراج ب، تتعلق )وآله

ن ياقوت أحمر يرى داخله من مالجنّة فرأيت فيها قصراً 
يا جبرائيل، لمن : قلتفخارجه وخارجه من داخله من نوره، 

لصيام وأطعم المن أطاب الكالم وأدام : هذا القصر؟ قال
  .)٢(»الطعام وتهجد بالليل والناس نيام

لما «):  عليه وآلهصلى اهللا(في رواية ُأخرى، قال و
لسماء، دخلت الجنّة فرأيت فيها قيعان ورأيت اُأسري بي إلى 

ن ذهب ولبنة من فضة وربما مفيها مالئكة يبنون لبنة 
حتّى تجيئنا : مسكتم؟ فقالواأما بالكم قد : أمسكوا، فقلت لهم

سبحان اهللا : لمؤمناقول : وما نفقتكم؟ قالوا: فقلت. النفقة
كت سه إالّ اهللا واهللا أكبر، فإذا قال بنينا وإذا والحمد هللا وال إل

فلفظ العبد المؤمن الظاهر في الدنيا له باطن، . )٣(»..أمسكنا
و تلك األحجار التي تكون جدراناً للقصور التي ينزل هوباطنه 

                                       
  .٢٧٥ص، ٥تفسري الصايف، للفيض الكاشاين، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، ج) ١(

  .٢٩٢، ص١٨البحار، ج) ٢(

   .٢٩٢، ص ١٨البحار، ج) ٣(
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  .بها في الجنّة
ثم مضيت فإذا أنا بقوم «): صلى اهللا عليه وآله(م قال ث

طيب ولحم خبيث، يأكلون اللحم وائد من لحم مبين أيديهم 
: من هؤالء يا جبرائيل؟ فقال: لطيب، فقلتاالخبيث ويدعون 

لحرام ويدعون الحالل وهم من أمتك يا اهؤالء الذين يأكلون 
ي الجزاء، إذ إن اإلنسان فوهذا قانون أساسي . )١(»محمد

الحاً فرزقه صيرتزق من عمله يوم القيامة، فإن كان عمله 
نْهار مِّن لَّبن لَّم يتَغَير طَعمه وَأنْهار ِمن خَمر وَأ﴿طيب 

وإن كان عمله طالحاً فرزقه كذلك  )٢(﴾لَّذَّة ِللشَّاِرِبين﴿ ِإن
  .)٣(﴾طَعام اَألِثيِم.شَجرتَ الزقُّوِم

ثم مضيت فإذا أنا بأقوام «): صلى اهللا عليه وآله(م قال ث
من هؤالء يا جبرائيل؟ : لتؤوسهم بالصخر، فقرترضخ 

نامون عن صالة العشاء، ثم مضيت فإذا يهؤالء الذين : فقال
فواههم وتخرج من أدبارهم، أأنا بأقوام تقذف النار في 

الَِّذين يْأكُلُون ﴿ؤالء ه: من هؤالء يا جبرائيل؟ فقال: فقلت
طُوِنِهمفي ب ْأكُلُونا يا ِإنَّمى ظُلْمتاماَل الْيوا َأمنَار 

                                       
  .٣٢٣، ص١٨البحار، ج) ١(

  .١٥: حممد) ٢(

  .٤٣: الدخان) ٣(
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ثم مضيت، فإذا أنا بأقوام يريد ، )١(﴾وسيصلَون سِعيرا
من هؤالء يا : ال يقدر من عظم بطنه، فقلتفأحدهم أن يقوم 
يقُومون ِإالَّ  الَِّذين يْأكُلُون الرِّبا الَ﴿هؤالء : جبرائيل؟ فقال
م ث: ال، ق)٢(﴾سِّ يتَخَبطُه الشَّيطَان ِمن الْميكَما يقُوم الَّذ

ؤالء همن : مضيت فإذا أنا بنسوان معلّقات بثديهن، فقلت
هؤالء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أوالد : ياجبرائيل؟ فقال

شتد غضب ا): صلى اهللا عليه وآله(ثم قال رسول اهللا  يرهم،غ
مرأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم ااهللا على 

  .)٣(»كل خزائنهمأوفاطّلع على عوراتهم 
عليهما (في المحاسن عن أبي بصير عن أحدهما و
إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ستّ «: ، قال)السالم

حسنهن وجهاً وأبهاهن هيئة وأطيبهن أصور، فيهن صورة 
تقف صورة عن يمينه وُأخرى ف: ريحاً وأنظفهن صورةً، قال

وُأخرى عند لفه خعن يساره وأخرى بين يديه وُأخرى 
وتي عن ُأرجله، وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه، فإن 

يمينه منعته التي عن يمينه ثم كذلك إلى أن يؤتى من 
ومن أنتم جزاكم : فتقول أحسنهن صورة: قال. لجهات الستا

                                       
  .١٠: النساء) ١(

  .٢٧٥: البقرة) ٢(

  .٣٢٣، ص١٨البحار، ج) ٣(
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أنا الصالة، : يراً؟ فتقول التي عن يمين العبدخاهللا عنّي 
ي بين يديه أنا لزكاة، وتقول التاأنا : والتي عن يساره

العمرة، وتقول التي وأنا الحج : الصيام، وتقول التي خلفه
من : قلنيثم . نا بر من وصلت من اخوانكأ: عند رجليه

: أنِت، فأنت أحسننا وجهاً وأطيبنا ريحاً وأبهانا هيئة؟ فتقول
يا ﴿: قال تعالى). ١(»نا الوالية لمحمد صلّى اهللا عليه وآلهأ

ا الَِّذينهتْ ِلغَد أيما قَدم نَفْس لْتَنظُرو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم 
لُونما تَعِبم خَِبير اللَّه ِإن اتَّقُوا اللَّهالَ .وو  تَكُونُوا كَالَِّذين

الْفَاِسقُون مه ُأولَئك مهَأنفُس ماهفََأنس وا اللَّه٢(﴾نَس(.  
  
  
  
  
  
  

  
                                       

  .٩٣داهللا شبر، صتسلية الفؤاد، عب) ١(

  .١٩ ـ ١٨: احلشر) ٢(
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  حوث الكتابب
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  جهاد النفس: الحديث األول

أخبرني إجازة مكاتبةً ( :)قدس سره(ال اإلمام الخميني ق
: عدة من المشايخ العظام، والثقات الكرام منهم مشافهةًو

المتكلِّم، الفقيه األصولي األديب المتبحر الشيخ  لعالّمةاالشيخ 
العالّمة الوفي الشيخ محمد تقي األصفهاني   لآمحمد رضا 

تشرفه بقم المشرفة، والشيخ العالم  ينحام اهللا توفيقه أد
الحاج الشيخ عباس القمي دام  لثبتاالجليل المتعبد الثقة 

لعالم الزاهد العابد الفقيه اوكالهما عن المولى . توفيقه
مرقده الشريف، عن  هللاالمحدث الميرزا حسين النوري نور 

  . اهللا سرهالعالّمة الشيخ مرتضى األنصاري قدس

منهم السيد السند الفقيه المتكلِّم الثقة الثبت العالّمة و
 األمين العاملي أدام اهللا تأييداته، عن الفقيه لسيد محسنا

احب المصنّفات العديدة السيد محمد بن هاشم صالعالّمة 
الهندي المجاور في النجف األشرف حياً  لرضوياالموسوي 

  .العالّمة األنصاريره، عن سوميتاً قدس اهللا 

منهم العالم الثقة الثبت السيد أبو القاسم الدهكردي و
ألصفهاني، عن السيد السند األمجد الميرزا محمد هاشم ا
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  .قدس سره، عن العالّمة األنصاري ألصفهانيا

لنا طرق أخرى غير منتهية إلى الشيخ تركناها، عن و
لملقّب بـ األفضل أحمد النراقي عن السيد مهدي ا لمولىا
صاحب الكرامات رضوان اهللا عليه عن أستاذ » لعلومابحر «

آلقا محمد باقر البهبهاني، عن والده األكمل محمد االكّل 
محمد باقر المجلسي، عن والده المحقّق  لمولىاأكمل، عن 

المجلسي، عن الشيخ المحقّق البهائي،  قيتالمولى محمد 
ن الشهير سين،عن الشيخ زين الديحعن والده الشيخ 

ن عبد العالي الميسي، عن ببالشهيد الثاني، عن الشيخ علي 
الجزيني، عن الشيخ  لمؤذناالشيخ شمس الدين محمد ابن 

لحائز للمرتبتين الشيخ شمس اضياء الدين علي، عن والده 
طالب محمد فخر  بيأالدين محمد بن مكي عن الشيخ 

الّمة طهر العمالمحقّقين، عن والده آية اهللا الحسن بن 
عيد سالحلي، عن الشيخ أبي القاسم جعفر بن الحسن بن 

الحلّي المحقّق على اإلطالق، عن السيد أبي علي فخار بن 
عد الموسوي، عن الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي، عن م

ي حمد بن أبي القاسم الطبري، عن الشيخ أبي علمالشيخ 
سن يخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحشالحسن، عن والده 

عن إمام » التهذيب واالستبصار«جامع ) رحمه اهللا(الطوسي 
حمد بن النعمان مالفقهاء والمتكلِّمين الشيخ أبي عبداهللا 
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عفر جعن شيخه رئيس المحدثين الشيخ أبي » الشيخ المفيد«
محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، 

لقاسم عن الشيخ أبي ا» من ال يحضره الفقيه«صاحب كتاب 
ألجّل ثقة اإلسالم محمد بن اجعفر بن قولويه، عن الشيخ 

براهيم، عن إعن علي بن » الكافي«يعقوب الكليني صاحب 
أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبداهللا اإلمام جعفر 

أن النبي صلّى اهللا عليه وآله وسلّم، «: لصادق عليه السالما
بقوم قضوا الجهاد مرحباً : جعوا، قالربعث سرية فلما 

يا رسول اهللا وما : قيلفاألصغر وبقي عليهم الجهاد األكبر، 
  .))١(»جهاد النفس: الجهاد األكبر؟ قال

) قدس سره(قبل التعرض إلى بيان شرح السيد اإلمام و
لحديث الشريف البد من تناول بعض المطالب المهمة الهذا 

  :لتمهيداعلى نحو 
من تسلسل ) قدس سره(ام ما ذكره السيد اإلم :نهام

لرواية إلى أن يصل إلى ثقة اإلسالم الكليني اإجازته في نقل 
عليه (تسلسل إلى اإلمام الصادق يثم » الكافي«صاحب كتاب 

لمتّبعة في نقل الروايات اوذلك تبعاً للسنّة الحسنة ) السالم
لى يومنا هذا إواألحاديث من قبل العلماء السابقين والممتدة 

لرواية الة بذكر العالم إجازته مكاتبة ومشافهة في نقل والمتمثِّ
                                       

  .٣، كتاب اجلهاد، باب وجوه اجلهاد، ص٥فروع الكايف، ج) ١(
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عليه (عمن سبقه من العلماء إلى أن يصل إلى المعصوم 
يبين بذلك سند الرواية ويثبت رجاالته، وال تخفى ل) السالم

  .لعلمية العظيمة على أحداأهمية هذا العمل 
ئدة ما أشرنا إليه سابقاً من أن العمل بال علم ال فا :منهاو

 داية العلم أن يعرف اإلنسان نفسه، ومن هنا بدأ بمنه، وأن
حديث النفس لنتعرف عليها ولننطلق منها ب) قدس سره(اإلمام 

سنُِريِهم آياِتنَا في اآلفَاِق ﴿إلى معرفة اهللا سبحانه وتعالى 
َأنَّه ملَه نيتَبتَّى يح في َأنفُِسِهمقُّ  و١(﴾الْح(.  

من عرف نفسه فقد عرف «: المأثورقد ورد في و
فمن لم يعرف . )٣(»أعرفكم بنفسه أعرفكم بربكم«و  )٢(»ربه

قيقة التوحيد ال يمكنه التعرف على ما حربه ولم يطّلع على 
بعده عنه، وإلى هذا أشار ييقربه منه تبارك وتعالى وال ما 

 إذ »عرفتهمأول الدين «: بقوله) عليه السالم(أمير المؤمنين 
إن العمل بال معرفة ال يزيد صاحبه ـ وإن حثَّ الخطى في 

قُْل هْل نُنَبُِّئكُم ﴿أسرع ـ إالّ بعداً عن الحقّ والسير 
ِة الدنْيا االَِّذين ضلَّ سعيهم في الْحي .ِباَألخْسِرين َأعماالً

                                       
  .٥٣: فصلت) ١(

   .٨٠٤٨ / ٤٠٣: غرر احلكم ودرر الكلم ) ٢(

   .٢٠: روضة الواعظني ) ٣(
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  .)١(﴾وهم يحسبون َأنَّهم يحِسنُون صنْعا
ه وقبل الدخول في البحوث التفصيلية المتعلّقة أنّ :منهاو

لجهاد األكبر واألصغر اللّتين أشارت إليهما الرواية ابدرجتي 
نهما، البد من التعرض ـ وبصورة مالشريفة وما هو المراد 

» النفس اإلنسانية«أكثر تفصيالً مما ذكرناه سابقاً ـ لبحث 
قام مالها إلى هذه النفس التي نريد إصالحها وتزكيتها وإيص

القرب اإللهي، وإالّ فكيف يتسنّى لنا إصالح وتزكية ما نجهله 
  .علم حقيقته وال نعرف مواطن قوته وضعفهنوال 

  ما هو اإلنسان وما هي النفس اإلنسانية؟

ناك علمان يستطيع الباحث من خاللهما اإلجابة عن هذا ه
ي، وما علم النفس التجريبي وعلم النفس الفلسف: لتساؤل، وهماا

إن : و اإلجابة من خالل علم النفس الفلسفي، فنقولهيهمنا هنا 
د تعلّقت إرادته األزلية في أن يوِجد قاهللا سبحانه وتعالى 

قالً دون شهوة وغضب عموجودات مختلفة جعل لبعضها 
قل وركّب عوأوجد في بعضها اآلخر شهوة وغضباً دون 

  .القسم الثالث من العقل والشهوة والغضب
لقسم األول من هذه الموجودات هو ما تعبر عنه او

ويعبر عنه في البحوث » المالئكة«الروايات بـواآليات 
                                       

  .١٠٤ ـ ١٠٣: الكهف) ١(
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  .»العقول«الفلسفية بـ 
وليست الحيوانات . »الحيوانات«يختص القسم الثاني بـو

ذا القسم على حد سواء، فقد تتغلّب في بعضها هكلّها في 
 وقد يحدث العكس كما ي الخنازير،فالشهوة على الغضب كما 

لشهوة والغضب فيها دون افي السباع، وما يجمعها هو وجود 
  .العقل

الذي عجنت فيه » اإلنسان«يختص القسم الثالث بـ و
عاً، حيث خلقه اهللا سبحانه وتعالى في أحسن مالقوى الثالث 

وجعله  )١(﴾لَقَد خَلَقْنَا اإلنسان في َأحسِن تَقِْويم﴿تقويم 
ريقي الخير طتاراً في سلوك أي طريق يختاره من قادراً مخ

 ا﴿أو الشراهوا سمنَفْس وا . وهورا فُجهمفََألْه
فإن  )٢(﴾وقَد خَاب من دساها .قَد َأفْلَح من زكَّاها.وتَقْواها

هوته وغضبه وجعلهما منقادتين له ترقى في شأمر عقله على 
 إلى مقامات ال تصل إليها حتّى صليدرجات الكمال حتّى 

وقع الرسول األكرم مالمالئكة المقربة، قال تعالى واصفاً 
فَكَان قَاب قَوسيِن َأو  .ثُم دنَا فَتَدلَّى﴿): صلى اهللا عليه وآله(

وما ذلك إالّ ألن اإلنسان يترقّى في درجات الكمال ، )٣(﴾َأدنَى
                                       

  .٤: التني) ١(

  .١٠ ـ ٧:  الشمس)٢(

  .٩ ـ ٨: النجم) ٣(
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منازع والمزاحم له في يصل إلى تلك المقامات مع وجود الو
  .عدم وجوده في عالم المالئكةومسيرته 
ما إذا انقاد عقله لشهواته أو لغضبه كان كالحيوان بل أ

ِإن هم ِإالَّ كَاَألنْعاِم بْل هم َأضلُّ ﴿هو أضّل سبيالً 
ؤالء باألنعام إالّ هوما تأسف القرآن على تشبيه . )١(﴾سِبيالً

لكنّهم وعقل إلى جنب الشهوة والغضب ألنّهم قد امتلكوا ال
أسروه لشهوتهم أو لغضبهم فتسافلوا دون درجة الحيوانات في 

  .لوجودا

  تفصيل بعد إجمال في قوى النفس المختلفة

كر العلماء أربع قوى للنفس البشرية ـ سبقت اإلشارة ذ
  :حو اإلجمال وهينإليها على 

ألنّها » لكيةالم«والتي يعبر عنها بالقوة  لقوة العقليةا
لى عالم المالئكة والطهر والطهارة وعالم إتسمو باإلنسان 

  .القرب اإللهي
التي توصف أيضاً بالبهيمية لوجودها  القوة الشهويةو

 ي البهائمفبصورة أشد.  
التي قد تردف بصفة السبعية ألنّها  لقوة الغضبيةام ث

                                       
  .٤٤ :الفرقان) ١(



   التربية الروحية................................................................١٨٠

  .ودت بها السباع والحيوانات الضاريةزالقوة التي 
اتان القوتان ـ أعني الشهوية والغضبية ـ هما اللتان هو

إلنسان إلى عالم الملك والشهادة والمادة وإلى هذه اتجران 
  .الدنيا الدنية

ولها دور خطير ومهم في حياة ، لقوة الوهميةام ث
هي التي تعينه في الطريق الصحيح أو الخطأ فتوفّر فاإلنسان 

  .ارريد ويختيله الوسائل لتنفيذ ما 
قد تطرقنا لكّل هذا فيما سبق، وما نريد اإلشارة إليه هنا و
لتعرض لهذه القوى بصورة أكثر تفصيالً من حيث اهو 

ظائفها، ونبدأ بالقوة الشهوية قبل غيرها، وتعريفها وبيان 
  :فنقول

  القوة الشهوية

هي القوة التي ال يصدر عنها إالّ أفعال البهائم و: عريفهات
  .)١(رج والبطن والحرص على الجماع واألكللفامن عبودية 

عند تحليلنا لوظيفة هذه القوة نجد أنّها تقوم  :ظيفتهاو
  :ساسيين، وهماأبعملين 
تتبين أهمية هذا العمل من خالل فائدتين واألكل : ألولا

  :حصل عليهما اإلنسان من خالله وهمايأساسيتين 
                                       

  ،٦١، ص١جامع السعادات، النراقي، ج) ١(
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النفس فمن الواضح أن  .حفظ البدن: لفائدة األولىا
بال نظر إلى االستثناءات الخاصة، ال تستطيع وبصورة عامة 

الّ من خالل البدن فهو الوسيلة إأن تؤدي أي فعل من األفعال 
الله القيام بأي خواآللة والمركب الذي تستطيع النفس من 

لنفس اعمل تريده في هذه النشأة فإذا عجز أو تلف فقدت 
ا يفقد المسافر وسيلة سفره وسيلتها في إنجاز أفعالها تماماً كم

  .يقصر عن بلوغ هدفهف
ال يحفظ البدن ـ كما هو واضح ـ إالّ األكل الذي و

غير أن هذه القوة ال تعرف حالالً . لشهويةاتحثّ عليه القوة 
كان البد من وجود قوة أخرى فوال حراماً وال كثيراً وال قليالً، 

لح والمفاسد لمصااتسيطر على عمل هذه القوة فتشخص لها 
سميها نوما هذه القوة إالّ ما . وتبين لها الحالل من الحرام

  .بالقوة العاقلة
على كّل حال فليست القوة الشهوية وبلحاظ هذه الفائدة و
همة فحسب، بل هي قوة أساسية وبدونها ال يستطيع مقوة 

بل إن النفس . لوصول إلى كماله المطلوبااإلنسان من 
لبدن فإذا كان البدن قد نشأ وتكون انّما تنشأ في هذا اإلنسانية إ

اهرة وإن نشأ من طعام طمن طعام حالل طاهر فالنفس تكون 
تخيروا «رد وولهذا ؛ حرام نجس كانت النفس خبيثة نجسة
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كما ورد كثير من الروايات التي تحثّ المرأة  )١(»لنطفكم
 ورد ومن هنا. لحامل على أكل كذا واالمتناع عن أكل كذاا

ن شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في مالشقي «: أيضاً
إلنسان وسعادته تبدأ من مراحل اأي إن شقاوة  )٢(»بطن أمه

مه تبعاً للطعام والغذاء أحياته األولى حال كونه جنيناً في بطن 
  .الذي يتدخّل في تكونه

ن هذه القوة الشهوية ـ وفي جانب أ: لفائدة الثانيةا
وجودة في اإلنسان لما استطاع الوصول م لو لم تكن األكل ـ

  .إلى الكماالت المرتبطة بها
إن األعمى فاقد للكماالت الناشئة : لتوضيح الفكرة نقولو

 م اهللا، ومع فقدان الكافر من على امن غضا حرلبصر عم
مال الجهاد في سبيل اهللا، كوجه األرض يفقد اإلنسان 

ستطاع ان آكالً وشارباً لما فلو لم يكن اإلنسا... وهكذا
الوصول إلى الكماالت المرتبطة بعدم أكل الحرام والنجس وما 

  .ابه ذلكش
  :لهذا العمل فائدتان أيضاً هماو .الجماع: لعمل الثانيا
وإالّ لو . حفظ واستمرار النسل اإلنساني :لفائدة األولىا

                                       
 : ٢م، قدعائم اإلسالم للقاضي النعمان املغريب ، مؤسسة آل البيت إلحياء التراث، ) ١(

٧٣٣ / ٢٠٠.   

   .٣ / ٣٥٦: التوحيد للصدوق ) ٢(
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لجماع شهوة ولذّة ـ مع قطع النظر عن األجر الم يكن مع 
لى ذلك مع وجود كّل تلك عروي ـ لما أقدم اإلنسان األخ

لولد والذرية االمشاكل والصعوبات المترتّبة على وجود 
  .وتربيتها ورعايتها

توفير هذا العمل لمجاالت تكامل اإلنسان  :لفائدة الثانيةا
لجوانب المرتبطة بإشباع الشهوة الجنسية ونعني بها افي 

  .العفّةبالكماالت المرتبطة 

  و جوابسؤال 

د يتبادر إلى أذهان بعض سؤال يتعلّق بالقوة الشهوية ق
كن من األفضل لو أن اهللا تعالى قد خلقنا من دون يألم : وهو

  لمرتبطة بها؟اهذه الشهوة وكماالتها 

إن هذا السؤال هو عين سؤالنا لماذا لم يخلقنا : الجوابو
ى قد الئكة؟ وجوابهما واحد، وهو أن اهللا تعالماهللا تعالى 

لقاً لم يجعل له شهوة جنس وال أكل خشاءت حكمته أن يخلق 
كمته أيضاً أن يخلق خلقاً آخر حفكانت المالئكة، كما شاءت 

لذي بإمكانه أن اتوجد فيه هذه الشهوة فكان هو اإلنسان 
ليها عيتسامى فوق هذه القوة التي تجذبه إلى البهيمية ويتعالى 

  .فيكون أفضل من المالئكة
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  لغضبيةالقوة ا

وهي القوة التي تكون منشًأ لصدور أفعال  :عريفهات
لغضب والبغضاء والتوثّب على الناس بأنواع االسباع من 

لذي ركّبت فيه تلك القوة مع امن ذلك الموجود  )١(األذى
  .غيرها
  :ن لهذه القوة فائدتين مهمتين هماإ: دفها وفائدتهاه
الغضبية منشأ حصول تعتبر القوة . الدفاع: لفائدة األولىا

وعنهما تصدر عملية دفاع ؛ الغيرة لدى اإلنسانوالحمية 
عرضه وماله ووطنه، واألهم من ذلك واإلنسان عن نفسه 

بدون الحمية والغيرة ال و. جميعاً دفاعه عن دينه وعقيدته
دره، وبتعبير قيتحرك اإلنسان للدفاع عن أي أمر مهما عظم 

دة للحمية والغيرة لما صدرت آخر لوال القوة الغضبية المول
  .ملية الدفاع من اإلنسانع

ير أن هذه القوة ـ وكما في الشهوية ـ ال تراعي فيما غ
الالً وال حراماً وال تشخص له حدوداً وال كيفية حيصدر عنها 

تقضي على كّل شيء، وإنّما يعود ومعينة بل تقطع وتدمر 
قوة العاقلة كما النوع إلى الوتشخيص الحالل من الحرام والكم 

  .ذكرنا ذلك مراراً
                                       

  .٥٢، ص١جامع السعادات، للنراقي، ج) ١(
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متاز القوة الشهوية بأنّها قوة عنيدة ال ت: لفائدة الثانيةا
خالف القوة الغضبية التي تمتاز بشدتها من بتهدأ بسرعة 

ن ناحية ُأخرى، فلذا ورد في مناحية وبأنّها سرعان ما تهدأ 
 صلى اهللا عليه وآله(المأثور عن النبي :(» مرة لغضب جاإن

إذا فألم تر إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينه . تتوقّد في القلب
وجد أحدكم من ذلك شيئاً فإن كان قائماً فليجلس وإن كان 

لينم فإن لم يزل ذلك فليتوضأ بالماء البارد وليغتسل فجالساً 
  .)١(»طفيها إالّ الماءيفإن النار ال 

قوة مادامت القوة العاقلة تعجز عن الوقوف بوجه الو
لعنيدة الطويلة األثر، فتستعين بالقوة الغضبية الشديدة االشهوية 

  .لوقوف بوجهها والحد من أثرهالكالنار المحرقة 
أما هذه ـ أي السبعية ـ «: من هنا ورد عن أفالطونو

لذهب في اللين واالنعطاف، وأما تلك ـ أي افهي بمنزلة 
  .»ة واالمتناعي الكثاففالبهيمية ـ فإنّها بمنزلة الحديد 

ما أصعب أن يصير الخائض في الشهوات «: قال أيضاًو
 تطيعه الواهمة والشهوية في إيثار الوسط الفاضالً، فمن 

  .)٢(»لغيرة والحمية يقهرهمالفليستعن بالغضبية المهيجة 
ير أن هذا األمر ال يتم إالّ بأن تكون الغضبية تحت غ

                                       
  .٣٠٧غضب، ص، بيان عالج ال٥احملجة البيضاء، للفيض الكاشاين، ج) ١(

  .٦٢، ص١جامع السعادات، للنراقي، ج) ٢(
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اقلة في أسر الغضبية إالّ فستكون العوإمرة القوة العاقلة 
ألخطار الجسيمة العظيمه ما اوخدمتها، وفي هذا األمر من 

  .في بحوث الحقة إن شاءاهللا تعالىسنبينه 

  لقوة الوهميةا

وهي القوة التي من شأنها استنباط وجوه المكر  :عريفهات
فهي من  )١(التوصل إلى األغراض بالتلبيس والخدعووالحيل، 

ن قواه األخرى تحت سلطان قوة إأهم قوى اإلنسان بل 
  ).قدس سره(إلمام االواهمة، على ما سنذكره عن السيد 

ن وظيفة القوة الوهمية وعملها وكما هو إ: ظيفتهاو
عريفها هو استنباط وجوه المكر والحيلة والتوصل تواضح من 

ستدعى ذلك التلبيس والخداع ومن أي اإلى األغراض وإن 
  .ائزاً أو غير جائزجرماً، طريق كان محلالً أو مح

هي سالح ذو حدين وبإمكان اإلنسان استخدامه في هذا ف
و ذاك وفي تحقيق هذا الهدف أو ذاك حسب ما يريد أاالتجاه 
  .ويختار
إذا صارت هذه القوة في خدمة القوة الغضبية أصبح ف

ي األرض فيطغى ويعيث فيها فساداً ويتنكّر فاإلنسان جباراً 
  .يتحول إلى فرعون ونمرودوتنكّب كّل شر لكّل خير وي

                                       
  .املصدر السابق) ١(
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ما إذا صارت هذه القوة في خدمة القوة الشهوية فإنّها أ
لقوة كّل وسيلة توصلها إلى غرضها وتبحث لها اتهيئ لهذه 

خطر على بال الشيطان نفسه من يعن كل طريق حتّى ما ال 
  .أجل الوصول إلى تلك الشهوة

 العاقلة فإنّها سوف تبحث أما إذا صارت في خدمة القوةو
رق الوصول إلى القرب اإللهي وسبل الرقي في طلها عن 

  .درجات الكمال

  القوة العاقلة
  فضل العقل: البحث األول

صلى اهللا (قال النبي : قال) قدس سره(ن ابن عباس ع
لكّل شيء آلة وعدة، وإن آلة المؤمن وعدته «): عليه وآله

طية المرء العقل، ولكّل شيء موالعقل، ولكّل شيء مطية، 
وم غاية، وغاية العباد قدعامة، ودعامة الدين العقل، ولكّل 

لكّل تاجر والعقل، ولكّل قوم راع، وراعي العابدين العقل، 
قيم وبضاعة، وبضاعة المجتهدين العقل، ولكّل أهل بيت قيم، 

الصديقين العقل، ولكّل خراب عمارة، وعمارة اآلخرة العقل، 
ّل امرئ عقب ينسب إليه ويذكر به، وعقب الصديقين لكو

نسبون إليه ويذكرون به العقل، ولكّل سفر فسطاط، يالذين 
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  .)١(»لمؤمنين العقلاوفسطاط 
ما «): صلى اهللا عليه وآله(في الكافي قال رسول اهللا و

يئاً أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من شقسم اهللا للعباد 
لعاقل أفضل من شخوص الجاهل، وال اسهر الجاهل، وإقامة 

ستكمل العقل، ويكون عقله يبعث اهللا نبياً وال رسوالً حتّى 
  .)٢(»أفضل من جميع عقول أمته

حجة اهللا على «: قال) عليه السالم(عن اإلمام الصادق و
والحجة فيما بين العباد ) صلى اهللا عليه وآله(العباد النبي 

  .)٣(»وبين اهللا العقل
إنّما يداقّ اهللا العباد «): عليه السالم(م الباقر عن اإلماو

وم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في يفي الحساب 
  .)٤(»الدنيا

ليس بين اإليمان «): عليه السالم(عن اإلمام الصادق و
: وكيف ذلك يابن رسول اهللا؟ قال: قيل »الّ قلّة العقلإوالكفر 

لو أخلص نيته هللا ألتاه غبته إلى مخلوق، فرإن العبد يرفع «
  .)٢(»لكذالذي يريد في أسرع من 

                                       
  .١٧٢ ص١احملجة البيضاء، ج) ١(

  .املصدر السابق) ٢(

  .١٧٤، ص١املصدر السابق، ج) ٣(

  .املصدر السابق) ٤(



............................................................................. ١٨٩  

  حقيقة العقل وأقسامه: البحث الثاني

ن فهم أخبار العقل يتوقّف على بيان حقيقة العقل، إ
إن العقل في : فنقول. المصطلحات فيهوواختالف اآلراء 

  :اصطلح إطالقه على اُمورو. اللغة، هو تعقّل األشياء وفهمها
وصف الذي به يفارق اإلنسان سائر البهائم، ال« :ألولا

ستعد لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات اوهو الذي به 
راده الحارث المحاسبي حيث قال أوهو الذي . الخفية الفكرية
دراك العلوم النظرية إإنّه غريزة يتهيأ بها «: في حد العقل

عد ستيوتدبير الصناعات وكأنّه نور يقذف في القلب، به 
  .)١(»إلدراك األشياء

إدراك «إذا حصلت هذه الهيئة في اإلنسان، فإنّه يستطيع ف
الشر والتمييز بينهما، والتمكّن من معرفة أسباب والخير 

. ألسباب، وما يؤدي إليها وما يمنع منهاااألمور وذوات 
  .)٢(»الثواب والعقابووالعقل بهذا المعنى مناط التكليف 

لعلوم التي تخرج إلى الوجود في عبارة عن ا« :لثانيا
لمميز، بجواز الجائزات واستحالة المستحيالت اذات الطفل 

ن الواحد، وأن الشخص الواحد ال مكالعلم بأن االثنين أكثر 
عض المتكلّمين حيث قال بيكون في مكانين، وهو الذي عناه 

                                       
  .١٧٧، ص١ج: املصدر السابق) ١(

  .٩٩، ص١حبار األنوار، ج) ٢(
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جواز الجائزات بإنّه بعض العلوم الضرورية : في حد العقل
ن هذه ألوهذا أيضاً صحيح في نفسه، . المستحيالتواستحالة 

  .العلوم موجودة وتسميتها عقالً ظاهرة
علوم تستفاد من التجارب بمجاري األحوال فإن  :لثالثا

إنّه عاقل في : لتجارب وهذّبته المذاهب، يقالامن حنكته 
إنّه غبي جاهل، فهذا نوع : ذلك يقالبالعادة، ومن ال يتّصف 

  .يسمى عقالًآخر من العلوم 
أن ينتهي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عواقب  :لرابعا

يقمع الشهوة الداعية إلى اللذّة العاجلة ويقهرها، فإذا فاألمور، 
مي صاحبها عاقالً، بحيث إن إقدامه سحصلت هذه القوة 

ي العواقب، ال بحكم فوإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر 
لتي يتميز امن خواص اإلنسان الشهوة العاجلة، وهذه أيضاً 

  .)١(»بها عن سائر الحيوانات

  الثمرة األساسية المترتّبة على العقل: البحث الثالث

هذا المعنى الرابع هو الثمرة األساسية المترتّبة على و
عليه (ألول، لذا ورد عن اإلمام الصادق االمعاني الثالثة 

ما عبد به «): عليه السالم(أنّه سئل ما العقل؟ قال ) السالم
ان في كفالذي : قلت: الق» الرحمن واكتسب به الجنان

                                       
  .١٧٨، ص١احملجة البيضاء، ج) ١(
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تلك النكراء وتلك الشيطنة وهي شبيهة «: معاوية، فقال
  .)١(»ليست بالعقلوبالعقل 
لعلي أمير ) صلى اهللا عليه وآله(هو المراد بقوله و

إذا اكتسب الناس من أنواع البر «): لسالماعليه (المؤمنين 
اكتسب أنت من أنواع العقل ف إلى ربنا عز وجل، ليتقربوا بها

  .)٢(»تسبقهم بالزلفة والقرب
صلى اهللا عليه (كذلك ما ورد عن الرسول األعظم و
 »ازدد عقالً تزدد من ربك قرباً«: لدرداءاقوله ألبي ) وآله
صلى اهللا (ذلك؟ فقال النبي ببأبي أنت وُأمي، وكيف لي : فقال

هللا، تكن عاقالً، ا اهللا وأد فرائض اجتنب محارم«): عليه وآله
فعة رواعمل بالصالحات من األعمال تزدد في عاجل الدنيا 

  .)٣(»وكرامة، وتنل من ربك القرب والعز
إن جماعة دخلوا «: هكذا عن سعيد بن المسيب أنّه قالو

يارسول اهللا من أعلم : فقالوا) صلى اهللا عليه وآله(على النبي 
. لعاقلا: فمن أعبد الناس؟ قال: قالواف، لعاقلا: الناس؟ فقال

أليس العاقل من : قالوا. لعاقلا: فمن أفضل الناس؟ فقال: فقالوا
عظمت منزلته؟ وتمت مروته وظهرت فصاحته وجادت كفّه 

                                       
   .١٥ / ١٩٥: حملاسن للربقي، دار الكتب اإلسالمية، قم ا) ١(

  .١٧٩ ص١ج: احملجة البيضاء) ٢(

  .املصدر السابق) ٣(
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وإن كّل ذلك لما متاع «): صلى اهللا عليه وآله(فقال النبي 
  .)١(»لحياة الدنيا، واآلخرة عند ربك للمتّقينا

إنّما العاقل من آمن «: أيضاً) صلى اهللا عليه وآله(قال و
  .)٢(»سله وعمل بطاعتهرباهللا وصدق 

بعد أن تبين لنا أن القوى الثالث الشهوية والغضبية ف
ميز مفسدة من مصلحة وال حالالً عن حرام وال توالوهمية ال 

ا يقرب إليه عز وجل، احتاج مما يبعد عن اهللا تعالى وال 
صيره، فأوجد اهللا تعالى من يركن إليه في تحديد اإلنسان إلى م

لمهم والخطير افيه القوة العاقلة، وأوكل إليها القيام بهذا الدور 
  .في مسيرة اإلنسان نحو الحقّ تبارك وتعالى

الّ إذا صارت هذه القوة العاقلة أسيرة عند إحدى القوى إ
لسابقة فإنّها ستتصرف حينئذ على خالف مقتضى االثالث 

  .بيل األسير الذي يجبر على ما يقوم بهقمن ؛ طبيعتها األصيلة
ير أن هذه القوة العاقلة ـ وفي األعم األغلب ـ حينما غ

ربنَا َأخِْرجنَا ﴿طاع في مملكة البدن تهاجر منه تتجد نفسها ال 
المملكة بعد  فتصبح تلك، )٣(﴾ِمن هِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم َأهلُها

اإلمكانات إالّ العقل المدبر الذي وية لكل الوسائل ذلك حاو
                                       

  .املصدر السابق) ١(

  .املصدر السابق) ٢(

  .٧٥: النساء) ٣(
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تفسد وتدمر كّل شيء وولذا فهي تحرق ؛ يخاف اهللا ويخشاه
اصنع ما فإذا لم تستح «وتفعل ما تشاء بال خوف أو حياء 

  .)١(»شئت

  تتمة في بحث الوصف الذي يلحق بقوى النفس اإلنسانية المختلفة

، والشهوية بالبهيمية، وصف القوة العاقلة عادة بالملكيةت
السبعية، والواهمة بالشيطانية، غير أن هذا ال يعني بوالغضبية 

  .فات دائمية لها بحيث ال تنفك عنهاصأن هذه الصفات هي 
أن الموجودات ـ كما سبق أن أشرنا إلى ذلك : يان ذلكب

ختص قسم منها بالقوة البهيمية فال هم له إالّ اـ على أقسام، 
مته ما يدخل بطنه كانت قيمته همن كانت «مشرب المأكل وال

لقوة الشهوية لدى اوعلى هذا فوصف ، )٢(»ما يخرج منها
في أي واإلنسان بالبهيمية ال يعنون به أينما وجدت هذه القوة 

إنسان كان، بل يعنون بهذا الوصف من انقاد من البشر 
كانت عاقلته أسيرة لشهوته وتحت إمرتها، فإنّه ولشهوته 

رتبة هذا القسم، وهي مرتبة البهائم منتهي في الوجود إلى ي
ِإن هم ِإالَّ ﴿ضّل سبيالً أالتي تسود فيها قوة الشهوة بل هو 

                                       
   .٢٠٧ / ٥٦:  للصدوق، انتشارات جهان، طهران عليه السالمعيون أخبار الرضا ) ١(

   .٨٩٢٩ / ٤٣٩ غرر احلكم ودرر الكلم، ص) ٢(
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لشهوية اأما لو كانت قوته . )١(﴾كَاَألنْعاِم بْل هم َأضلُّ سِبيالً
تحت إمرة القوة العاقلة فإنّها سوف تقوده إلى مرتبة القرب 

وف تتحول إلى قوة إلهية وباب من األبواب إلى إللهي وسا
  .الجنّة

هكذا في القوة الغضبية، فإن السباع تسود فيها القوة و
نقادت سائر قوى اإلنسان لقوته الغضبية وكانت االغضبية، فلو 

وف توصف بالسبعية ألنّها سوف سهي األمير والحاكم فإنّها 
بيال ألنّه يمتلك ما ضّل سأتحول اإلنسان إلى حيوان ضار بل 

العقل والقوة كال تملكه السباع من الوسائل واإلمكانات 
  .والوهمية وغيرهما، والتي يجعلها في خدمة هذه القوة

هناك قسم آخر من الموجودات تسود فيه الحيلة و
إيجاد الوسائل والطرق لتحقيق األغراض المنحرفة ووالتلبيس 

شياطين، سواء كانوا من لقرآن الكريم بالاوهي ما عبر عنها 
 لْنَا ِلكُلِّ نَِب﴿اإلنس أو الجنعج كَذَِلكوي اِطينا شَيودع 

  .)٢(﴾اإلنِس والِْجنِّ
إذا سادت هذه القوة الوهمية في إنسان ما وتحكّمت فيه، ف
وف تنسب إلى الشياطين ويقال عنها بأنّها شيطانية تبعاً سفإنّها 

ص بها، ويتحول اإلنسان حينذاك لتي تسود وتختاللموجودات 
                                       

  .٤٤: الفرقان) ١(

  .١١٢: األنعام) ٢(
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  .العياذ باهللاوإلى شيطان إنسي 
هناك قسم رابع من الموجودات وهي المالئكة التي و

لعقل التي تدعو إلى عالم القدس والطهارة اتختص بقوة 
 .إللهي، ولذا توصف بأنّها ملكيةاوالملكوت وعالم القرب 

دمة لكن ليس كّل عقل فهو ملكي، فقد يكون العقل في خو
و خدمة القوة الغضبية أو الشهوية، فما نعنيه بالقوة أالوهم 

لقوة الداعية إلى عالم القدس والملكوت االعقلية الملكية هي 
  .فقط دون غيرها

  وقوع النزاع بين قوى النفس المختلفة وقيام الجهاد األكبر

تحرك كّل قوة من قوى اإلنسان المختلفة نحو كمالها ت
فكمال . ما في وسعها من أجل الوصول إليهتعمل وفتطلبه، 
الجنس وعبادة الفرج والبطن، وبكثرة األكل  )١(الشهوية

إلنسان إلى وجود بهيمي، اوبكمالها وتحكمها يتحول وجود 
يرها بأشد صورة غوكمال الغضبية في مهاجمة وإيذاء وتدمير 

لى وجود إوأقساها، وبسيطرتها وكمالها يتحول وجود اإلنسان 
                                       

صطبغاً مالبد من التنبيه هنا إىل أنّ جمرد صدور العمل من اإلنسان ال جيعل وجوده ) ١(
إىل » احلال«بصبغة ذلك العمل بل البد من تكرر ذلك حبيث يثبت له ويتحول من 

لك بصفة ذلك ذ بعد ليصح وصف وجوده» االحتاد«إىل » امللكة«ومن » امللكة«
  .العمل امللكي أو الشيطاين أو البهيمي أو السبعي
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وكمال الوهمية في حبك حيلها وإحكام طرق . ي ضارسبع
لبيسها على اآلخرين، وبكمالها وهيمنتها يتحول وجود ت

وكمال العاقلة في قيادة الجميع . جود شيطانيواإلنسان إلى 
إللهي وخدمة الدين والسلوك افي طريق التكامل والقرب 

 حوليت وبكمالها، الطهارةو والملكوت القدسباإلنسان في طريق 
  .ملكي وجود إلى اإلنسان
من هنا كان البد من وقوع التنازع والتناحر بين هذه و

أتزعم أنّك «لمختلفة داخل هذه المملكة الصغيرة االقوى األربع 
إذا وقع التنازع ف. »نطوى العالم األكبراجرم صغير وفيك 

جنود لهذا ووالتناحر احتاج كل طرف إلى وسائل وأدوات 
ينهم، ب إلى حكَم يحكم بين المتنازعين ويفصل النزاع، واحتيج

وعلى هذا ورد في الرواية أن اهللا تعالى أعطى للعقل جنوداً 
؛ ترك القوى األخرى تستنجد بجنود الجهل والشيطانومنه 

لك بين جنود الرحمن وجنود الشيطان، ذلتقع المعركة بعد 
و ألكبر قبال الجهاد ضد العداوليوصف هذا الجهاد بالجهاد 

  .الخارجي الذي يوصف بالجهاد األصغر

  الجهاد األكبر وحشر اإلنسان يوم القيامة

ن أهم نتيجة لمعركة اإلنسان مع نفسه وجهاده األكبر إ
موقع اإلنسان يوم القيامة وتحديدها للكيفية التي لهو تحديدها 
  .يحشر عليها
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إن الواقع الذي يصل إليه اإلنسان يوم القيامة ما هو إالّ ف
  .)١(﴾وَأن لَّيس ِلإلنساِن ِإالَّ ما سعى﴿اج عمله نت

إن الواقع الذي ينتظرنا، أنا وأنت، في ذلك اليوم و
ِإنَّا هدينَاه السِبيَل ِإما شَاِكرا ﴿فروضاً علينا مالعصيب ليس 
لذي نبنيه ونضع لبناته لبنة فوق ابل نحن  )٢(﴾وِإما كَفُورا

لذي يعينه عملنا الك ربنا في الموقع ُأخرى لنالقي بعد ذ
يا أيها اإلنسان ِإنَّك كَاِدح ِإلَى ربِّك كَدحا ﴿ )٣(لنا

فإن حسن عملنا وطاب لقيناه في الجنّة وإالّ ففي  )٤(﴾فَمالِقيِه
اهللا ـ فكما أنّه خالق الجنّة فهو خالق النار، بالنار ـ والعياذ 

لعقاب، وأينما نكون فإننا ديد اشوكما هو غفور رحيم فهو 
  .عز وجل سائرون باتجاه مالقاته

ما أن الصورة التي يحشر عليها اإلنسان يوم القيامة ك
حدى القوى األربع الموجودة فيه والتي خرجت إتنسجم مع 

هاده األكبر، وبها يكون النوع اإلنساني جمنتصرة من خالل 
  .رىي النشأة األخفنوعاً متوسطاً تحته أنواع أخرى 

أننا نعرف أن اإلنسان في الحياة الدنيا هو : وضيح ذلكت
                                       

  .٤٠ ـ ٣٩: النجم) ١(

  .٣: اإلنسان) ٢(

  .خلارجيافقد بينا يف القوانني السابقة أنّ العمل هو الذي يعين الرابطة مع الواقع ) ٣(

  .٦: االنشقاق) ٤(
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لتي تذكر في تعريفه حسب التسلسل المنطقي اآخراألنواع 
ي الحياة االُخرى فإن الصورة فوليس تحته إالّ االفراد، أما 

لملكية أو الشهوية أو االتي يحشر عليها إنّما تنسجم مع القوة 
لواقع اودات تمثّلها في الغضبية أو الوهمية التي لها وج

الخارجي من مالئكة أو خنازير أو حيوانات ضارية أو 
  .شياطين
هناك ـ إذن ـ أنواع أخرى غير نوع اإلنسان يتمثّل ف

سب عمله فهو نوع تحته أنواع، وهذه الحقيقة حبها يوم القيامة 
وِإذَا الْوحوشُ ﴿لكريمة اهي ما أشارت إليها اآلية 

لحياة الدنيا ا المحشرون كانوا أناسي في فهؤالء )١(﴾حِشرتْ
وتحولوا إلى وحوش في النشأة االُخرى ،وإالّ فإن الوحوش 

ما هي وحوش ال عالقة لها بيوم الدين والحساب والجزاء ب
العقاب ألنّها لم تكلّف حتّى تحاسب، ولعّل للوحوش ووالثواب 

حشر للجزاء المتعارف وإن كان ثمة جزاء تحشر ولكنّها ال 
  .فهو من نوع آخر

  

                                       
  .٥: التكوير) ١(
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  نفس اإلنسان تحاسبه يوم القيامة

تصور بعض من ال معرفة له بهذه المعارف اإللهية أن ي
وم القيامة بحاجة إلى شرطة ومحاسبين يحاسبون يالموقف في 

 إلنسان نفسه هو الذي يحاسب نفسه في ااإلنسان، والحقّ أن
ِسك الْيوم علَيك اقْرْأ ِكتَابك كَفَى ِبنَفْ﴿ذلك اليوم العظيم 

  .)١(﴾حِسيبا
  :م إن الناس بعد ذلك على طائفتين هماث
ائفة ال يحاسبون أنفسهم إالّ أن يؤتى بهم عند ميزان ط
وحينها . )٢(﴾ونَضع الْمواِزين الِْقسطَ ِليوِم الِْقيامِة﴿الحقّ 

طّلع الخاسر على ما فرط في جنب اهللا ييرون الحساب، وإذ 
لَعلِّى َأعمُل صاِلحا ِفيما تَركْتُ كَالَّ  .ربِّ ارِجعوِن﴿: يقول

  .)٣(﴾ِإنَّها كَِلمةٌ هو قَائلُها
هناك طائفة عالمة عاقلة تحاسب نفسها قبل أن تحاسب و

ليوم المهول وتزنها قبل أن يوزنوها بموازين القسط، افي ذلك 
وم القيامة فتكثر منها لبضاعة المفيدة الرابحة يافتتعرف على 

خسرانها، وتنال بذلك من اهللا تبارك ووتتجنّب ما فيه هالكها 
  .تدخل الجنّة بغير حسابفوتعالى عطية االستثناء من الحساب 

                                       
  .١٤ ـ ١٣: اإلسراء) ١(

  .٤٧: األنبياء) ٢(

  .١٠٠ ـ ٩٩: املؤمنون)  ٣(
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ألن  )١(»موتوا قبل أن تموتوا«لهذا ورد في الرواية و
نا حقائق األشياء فنتعامل مع أنفسنا وكأننا متنا لالموت يظهر 

لموت الجبري الذي ال رجعة منه اث بنا إلى ذلك قبل أن يبع
نحاسب أنفسنا قبل يوم وفنقطع عالئقنا عن هذه الدنيا وما فيها 

ين أعمالنا بالحساب ونزنها قبل يوم الوزن والقسط، لنقارن 
الصالحة والطالحة، والحرام والحالل، لننجو بذلك من هول 

واحدة إن لك اليوم العظيم، ولنعمل هذا في األسبوع مرة ذ
لينا كّل يوم، ولتجدن ـ لعمري ـ كم فرطنا عصعب األمر 

لتذوقن طعم الرهبة والخوف، واليأس ووفرطتم في جنب اهللا، 
تعالى، وما هذه الدعة ومن النجاة لوال رحمة اهللا تبارك 

محاسبة أنفسنا بوالراحة التي نعيشها إالّ لغفلتنا وعدم اهتمامنا 
  .وتقييم أعمالنا

  اية الشريفةشرح الرو

عد ذكر النكات السابقة على نحو التمهيد، وبعد غض ب
عف سند الرواية وفق الموازين المشهورة لما ضالنظر عن 

عليهم (ي روايات أهل البيت فلمضمونها من استفاضة 
من ) قدس سره(، نتعرض لما ذكره اإلمام الخميني )السالم

ش، ويقال إن السرية قطعة من الجي(: شرح وبيان لها فقال
                                       

   .٥٩ / ٧٢: البحار ) ١(
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وأما باقي مفردات الحديث . ير السرايا أربعمائة رجلخ
للغة وإالّ فإنّها وبحسب الواقع امن حيث  )فواضحة

  .مهمةووالمضمون تحتاج إلى أبحاث دقيقة 
ولهذا كثرت األبحاث  )اعلم أن اإلنسان أعجوبة(م ث

حول إمكانية معرفة هذه الحقيقة وعدمها، حتّى وحول حقيقته 
لمحقّقين واألكابر إلى عدم إمكانية الوقوف اة من ذهب جمل

إلنسانية إالّ لبارئها وخالقها تبارك اعلى كنه وحقيقة النفس 
لّه، ولهذا حاول كغير أن ما ال يدرك كلّه ال يترك . وتعالى

» اإلنسان«جملة من علمائنا التطبيق بين هذه النسخة وهي 
ن عالم العقول إلى وبين كّل عالم اإلمكان بعوالمه المتعددة م

الم المثال إلى عالم المادة، فقالوا بوجود نموذج لكّل عالم من ع
لعوالم في هذا اإلنسان، فهو محور عالم اإلمكان وقطبه اتلك 

 )١(»خلقت األشياء ألجلك وخلقتك ألجلي«الذي يدور عليه 
  .بارك وتعالىتفجميع األشياء له وهو هللا 

سخَّر لَكُم ما في و﴿: هذا ما ورد في قوله تعالىو
ا مِّنْهِميعِض جا في اَألرماِت واوما ﴿: ثم قال، )٢(﴾السمو

  .)٣(﴾خَلَقْتُ الِْجن واإلنس ِإالَّ ِليعبدوِن
                                       

   .٢٨٤: » يس«اجلواهر السنية، للحر العاملي، نشر ) ١(

   .١٣: اجلاثية ) ٢(

   .٥٦: الذاريات ) ٣(
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إذ الموجودات ـ وكما يقول  )وله نشأتان وعالمان(
فهي إما : تنقسم إلى قسمين من حيث النشأةـ بعض المفسرين 

لتي نراها والتي تكبر وتصغر اجودات المادية من قسم المو
لقسم هو من عالم اوهذا ... وتأكل وتشرب وتحيا وتموت

  .الخلق
و من القسم الذي ال يأكل وال يشرب وال يكبر وال أ

وهو ما يعبر عنه ... ال يستيقظ وال يموتويصغر وال ينام 
لمادة، وهذا القسم هو من عالم ابالموجودات المجردة عن 

  .»مراأل«
  
نشأة ظاهرية (ما اإلنسان فيجمع القسمين وله النشأتان أ
  ).وهي بدنه(ي عالم الملك والشهادة والمادة في أ )ملكية

ي روحه التي تمثّل أ )نشأة باطنية غيبية(وله أيضاً 
الم عي من أ )وهي من عالم آخر(عالم الملكوت والباطن 

 وح ِمن َأمرويسألُونَك عِن الروِح قُِل الر﴿: األمر
  .)١(﴾ِربِّى

هنا البد من اإلشارة إلى أن بحثنا وإن انصب على و
لغيبية ولكن ليس بإمكاننا إهمال النشأة الثانية االنشأة اإلنسانية 

                                       
  .٨٥: االسراء) ١(
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هو مركب الوصول ـ المادية ألن البدن ـ وكما بينا سابقاً 
  .إلى القرب اإللهي و الكماالت المطلوبة

ب بمعنى واحد ، وإليه يرجع النفس والروح والقلو
ال إلى البدن بداللة أن البدن يتغير وتتبدل » أنا«ضمير المتكلّم 

مع ذلك يبقى زيد زيداً، وعمرو وأجزاؤه كّل فترة من الزمن 
دننا، وبداللة ما يراه بعمراً، وأنا أنا، وال نتبدل بتبدل خاليا 

نسبه إليه يذ اإلنسان في نومه وما يقوم به من أفعال في نومه إ
مع أن بدنه لم يقم بأي عمل من تلك األعمال وإنّما روحه 

نفسه هي التي قامت بها، وبداللة أن الموت ال ينال إالّ جسد و
بدنه، أما روحه فتنتقل من دار إلى دار فتحاسب واإلنسان 

هي التي ينالها األلم واللذّة ال الجسد وهناك وتثاب أو تعاقب 
  .أن البدن يحشر أيضاًوإن كنّا ال ننكر 

  
  مقامات النفس ودرجاتها

لنفس اإلنسان ـ وهي من عالم (على كّل حال ، فإن و
لغيب والملكوت ـ مقامات ودرجات قسموها بصورة عامة ا

وهي المعروفة والمشهورة بين  )حياناًأإلى سبعة أقسام 
بدأ بالنفس والعقل والقلب تالعرفاء بالمقامات السبعة والتي 

  .وح والسر والخفي واألخفىوالر
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حب الدنيا وهي التي يكون جهاد » النفس«يراد بـو
على ما سنبينه الحقاً ـ » الجهاد األكبر«و هاإلنسان ضدها 

: لكريم عنها بقوله تعالىاإن شاء اهللا تعالى ـ وقد عبر القرآن 
﴿ِنينالْباِء والنِّس اِت ِمنوالشَّه بِللنَّاِس ح يِّنالْقَنَاِطيِر زو 

الْمقَنطَرِة ِمن الذَّهِب والِْفضِة والْخَيِل الْمسومِة واَألنْعاِم 
  .)١(﴾والْحرِث
ربنَا آِتنَا في ﴿: لسان حال النفس هذه هو قوله تعالىو
: ذ من يعيش مقام النفس وحب الدنيا ال يقولإ )٢(﴾ ...الدنْيا

ل يطلب منه تعالى أن يعطيه أياً بسنة، ربي آتني في الدنيا ح
راً، ولذا فإن شما كان نوع العطاء، حسنة أو سيئة، خيراً أو 

  .)٣(﴾ما لَه في اآلِخرِة ِمن خَالق﴿مثل هذا اإلنسان 
من يقُوُل ربنَا آِتنَا في ﴿فهو مقام » العقل«أما مقام و

  .)٤(﴾ وِقنَا عذَاب النَّاِرالدنْيا حسنَةً وفي اآلِخرِة حسنَةً
فهو المقام الثالث ويعتبر أول مقام » القلب«أما مقام و

، وقد سئل الرسول األكرم »كأن«يعبر عنه بمقام واإلحسان 
صلى اهللا عليه (إلحسان؟ فقال اما ) صلى اهللا عليه وآله(

                                       
  .١٤: آل عمران) ١(

  .٢٠٠: البقرة) ٢(

  .٢٠٠: البقرة) ٣(

  .٢٠١: البقرة) ٤(
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  .)١(»أن تعبد اهللا كأنّك تراه«): وآله
صلّى )  اهللا عليه وآلهصلى(أن الرسول : في روايةو

نظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي فبالناس الصبح 
حف جسمه وغارت عيناه في رأسه، نبرأسه مصفراً لونه قد 

كيف أصبحت يا «): آلهوصلى اهللا عليه (فقال رسول اهللا 
سول اهللا رأصبحت يا رسول اهللا موقناً، فعجب : قال »فالن؟

إن لكّل يقين حقيقة، «: له، وقالمن قو) صلى اهللا عليه وآله(
إن يقيني يا رسول اهللا هو الذي : فقال ؟»قيقة يقينكحفما 

أظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وخوفني وأسهر ليلي 
بي وقد نصب للحساب يوم روما فيها كأنّي أنظر إلى عرش 

كأنّي أنظر إلى أهل والحشر وحشر الخالئق لذلك وأنا فيهم 
تّكئون، ممون في الجنّة ويتعارفون، على األرائك الجنّة يتنع

  ...وكأنّي أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذّبون يصطرخون

هذا عبد نور «): صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا ف
فقال  .»الزم ما أنت عليه«: م قال لهث. »اإليمانباهللا قلبه 

فدعا . دة معكسول اهللا أن ُأرزق الشهارادع اهللا لي يا : الشاب
لم يلبث إلى أن خرج في ف) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

استشهد بعد تسعة ف) صلى اهللا عليه وآله(بعض غزوات النبي 

                                       
   .٢٠ / ١لتراث، صحيح البخاري، دار إحياء ا) ١(
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  .)١(نفر فكان هو العاشر
وفيه أن تعبد اهللا ال » أن«أما المقام الرابع فهو مقام و

  .تحقيقاً» إنّك تراه«شبيهاً بل ت» كأنّك تراه«
اإلنسان إلى المقام الخامس فإنّه يصل إلى مقام إذا انتقل و

وال يرى نفسه، » أناه«ن الذات بحيث ال يرى ع» الفناء«
ما رأيت شيئاً إالّ ورأيت اهللا قبله «: ولسان حال هذه المرتبة

  .)٢(»ومعه وبعده
من مواصفات الواصلين إلى هذه المرتبة أنّهم ال و

» واحد«وهو » هو«ينهم ألنّهم ال يرون إالّ بيختلفون فيما 
لمتعددة التي تجر إلى النزاع ا» األنا«حيث انعدمت فيهم 

ولَو كَان ِمن ِعنِد غَيِر اللَِّه لَوجدوا ِفيِه ﴿واالختالف 
فما اختلف فيه فهو من عند غير اهللا تبارك  )٣(﴾اخِْتالفًا كَِثيرا

  .تعالىو
التي » ادسةالس«م ينتقل العبد الذي فنى ذاته إلى المرتبة ث

يها رؤية وال سمع وال يد وال رجل بشرية وإنّما فال تكون له 
األدوات أدوات ووسائل إلهية، وهو وتكون كّل هذه الوسائل 
بدي يتقرب إلي بالنوافل عوما يزال «ما يشير إليه الحديث 

                                       
   .٢ / ٥٣ : ٢أصول الكايف، دار الكتب اإلسالمية، طهران، ) ١(

   .٢٦٣، ص ٢ / ١شرح املنظومة ، قسم احلكمة، ج ) ٢(

  .٨٢: النساء) ٣(



............................................................................. ٢٠٧  

سمع به وكنت يحتّى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
هكذا ، و)١(»التي يبطش بهابصره الذي يبصر به وكنت يده 

  .ونور اهللا ال يخطى )٢(»المؤمن ينظر بنور اهللا«: ورد
وإن » األنا«ير أن المقام السادس ال زال فيه شمة من غ

وهو » الخاتمية«بانتقال العبد عنه ينتقل إلى مقام وسما وعال، 
وما يزال عبدي يتقرب إلي «قام ممقام الوالية المطلقة، 

  )٣(.»...معي وسأحبه فإذا أحببته صار بالفرائض حتّى 

العبد في هذا المقام ارتقى وصعد وصار سمع اهللا ف
خرج من المحدودية إلى الالمحدودية ألنّه وولسانه وعينه، 

لمطلق الالمتناهي، حتى ورد عن اصعد من المتناهي إلى 
هللا ، و أنا جنب اأنا عين «): عليه السالم(أمير المؤمنين 

  .)٤(»اهللا
قدس (ك تقسيمات ُأخرى للنفس، أشار إليها اإلمام هناو
وهي الحس  )وإلى أربعة أقسام حيناً آخر(قوله ب) سره

و اإلنسان المادي والمثالي والعقلي أوالخيال والوهم والعقل، 
إنكار الوهم باعتبار ب )وحيناً إلى ثالثة أقسام(واإللهي، 

                                       
   .٦٦ / ٦٣ م ، ١٩٩٧رياض الصاحلني للنووي، دار ابن زيدون، بريوت، ) ١(

   .٢٥٠ / ٦١ : ٢، )عليه السالم(عيون أخبار الرضا ) ٢(

   .٦٦ / ٦٣رياض الصاحلني للنووي، ) ٣(

  .٣٤٧، ص٣٩حبار األنوار، ج) ٤(
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لنازل عن اط البحث فيه وهل هو قوة مستقلّة أم هو العقل الساق
  .قسم ظاهر وقسم باطن )وحيناً إلى قسمين(مرتبته، 

ولكّل من المقامات والدرجات جنود رحمانية وعقالئية (
لنفس نحو الملكوت األعلى وتدعوها إلى السعادة اتجذب 

جهالنية تجذب النفس نحو الملكوت السفلى ووجنود شيطانية 
هذين ناك جدال ونزاع بين هوتدعوها للشقاء، ودائماً 

بإمكانه المتالكه و) المعسكرين واإلنسان هو ساحة حربهما
لى إالوسائل المطلوبة وحرية اإلرادة واالختيار أن يصعد 

الدرجات العليا، إلى درجات الجنّة أو يتسافل إلى دركات 
فإذا تغلّبت جنود الرحمن كان اإلنسان من أهل (الجحيم 

شر في زمرة ي سلك المالئكة وحفالسعادة والرحمة وانخرط 
غلّبت جنود الشيطان تاألنبياء واألولياء والصالحين، وأما إذا 

الغضب وحشر وومعسكر الجهل كان اإلنسان من أهل الشقاء 
  ).في زمرة الشياطين والكفّار والمحرومين

صراع جنود «تفصيل هذا البحث سوف يأتي في فصل و
  .الحقاً» ع جنود الشياطينمالرحمن 

وحيث إن هذه األوراق ليست ( ):قدس سره(م قال ث
ذلك أشير هنا بصورة إجمالية إلى مقامات ل؛ محال للتفصيل

تعاستها وأوضح كيفية مجاهدة والنفس وأوجه سعادتها 
  ).النفس إن شاء اهللا
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  ما هو المراد من العقل والنفس والروح والقلب؟

قبل الدخول في بيان الفصول المرتبطة بالمقام األول، و
العقل والنفس «: لفاظ أربعة دائمة الذكر وهيألى نتعرض إ

  :و المراد منهاهلنبين ما » والروح والقلب
فقد تعرضنا لبيانه في مواطن عديدة سابقة، : ما العقلأ
  .فراجع
فهي كلمات ثالث تشير إلى : أما النفس والقلب والروحو
  :تعددة حسب اصطالحات العرفاءممراتب 
  .الخيالتشير إلى عالم : النفسف
  .يشير إلى مقام التفصيل: القلبو
  .تشير إلى مقام اإلجمال والبساطة: الروحو
فإن مرادهم بهذه األلفاظ » األخالق«أما في علم و

سمى واحد وحقيقة واحدة، وهي تلك الحقيقة مواألسماء الثالثة 
وقد تعرف بأنّها » األنا«عبر عنها بـيالتي وراء البدن والتي 

ونَفَخْتُ ﴿لقرآن الكريم اة الربانية التي قال عنها تلك اللطيف
: وله تعالىقوأنّها ذلك الخلق اآلخر في  )١(﴾يِفيِه ِمن روِح

ثُم جعلْنَاه  .ولَقَد خَلَقْنَا اإلنسان ِمن ساللَة مِّن ِطين﴿
ا الْعلَقَةَ ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَ. نُطْفَةً في قَرار مِكين

                                       
  .٧٢: ص) ١(
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 ا ثُمملَح نَا الِْعظَاموا فَكَسغَةَ ِعظَامضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضم
الْخَاِلِقين نسَأح اللَّه كارفَتَب خَلْقًا آخَر ١(﴾َأنشَْأنَاه(.  

  :ال في الميزانق
فهذا ـ على ما يظهر ـ هو السبب في إسنادهم «

عن شوب إدراك، مثل الحب إلدراك والشعور، وما ال يخلو ا
الرجاء والخوف والقصد والحسد والعفّة والشجاعة ووالبغض 

لى القلب، ومرادهم به الروح المتعلّقة إوالجرأة ونحو ذلك 
ينسبونها إليه كما ينسبونها فبالبدن أو السارية فيه بواسطته، 

حببته وأحبته أ: إلى الروح وكما ينسبونها إلى أنفسهم، يقال
  .)٢(»به نفسي وأحبه قلبيروحي وأح

لهذه الحقيقة المعبر عنها بألفاظ ثالثة مراتب متعددة هي و
  .الوهمية والشهوية والغضبيةوالعاقلة 

  أي نفس عدوةٌ لإلنسان؟

البد من التنبيه هنا إلى أن النفس التي قيل عنها بأنّها و
هي غير هذه النفس  )٣(»فسك التي بين جنبيكنأعدى عدوك «

                                       
  .١٤ ـ ١٢: املؤمنون) ١(

  .٢٢٥، ص٢امليزان يف تفسري القرآن، ج) ٢(

م، قعوايل الآليل، البن أيب اجلمهور اإلحسائي، حتقيق ونشر آقا جمتىب العراقي ـ ) ٣(
   .١٨٧ / ١١٨ : ٤، .  هـ ١٤٠٥
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شتمال األخيرة على القوة العاقلة، إنّما ال؛ عرفناها سابقاًالتي 
إلنسان تلك التي تشتمل على لالمراد من النفس التي هي عدوة 

زيِّن ﴿: الها حالقوة الشهوية والغضبية فقط والتي لسان 
ِللنَّاِس حب الشَّهواِت ِمن النِّساِء والْبِنين والْقَنَاِطيِر 

رِة ِمن الذَّهِب والِْفضِة والْخَيِل الْمسومِة واَألنْعاِم الْمقَنطَ
فَِمن النَّاِس من يقُوُل ربنَا آِتنَا في الدنْيا ﴿ )١(﴾والْحرِث

  .)٢(﴾وما لَه في اآلِخرِة ِمن خَالق
على هذا فإننا نستعين بالقوة العاقلة التي تتضمنها النفس و

ضد النفس التي هي عدوة » جهادنا األكبر«ألول في ابالمعنى 
  .لإلنسان
  :الخالصة أن في النفس اصطالحينو
بمعنى حقيقة اإلنسان، وال معنى ألن تكون هذه : ألولا

  .إلنسان ألنّها حقيقتهاالنفس عدوة 
بمعنى قوة الشهوة والغضب وهي النفس : لثانيا

ا فتصبح عدوته ويكون دعو إلى االكتفاء بالدنيتالمذمومة التي 
  .جهاده األكبر معها

  :م ننتقل بعد هذا التنبيه إلى مقامات النفس فنقولث
                                       

  . ١٤:  انآل عمر) ١(

  .٢٠٠: البقرة) ٢(
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  المقام األول

  ؛ أولهاوفيه عدة فصول

  شارة إلىإ
  المقام األول للنفس

اعلم أن مقام النفس األول ومنزلها األسفل هو منزل (
هنا هي بمعنى حب والنفس  )عالمهماوالملك والظاهر 

» البدن«مقامها األول هو هذا و. الشهوات التي يجب جهادها
زيِّن ِللنَّاِس حب ﴿الذي فيه الشهوة والغضب، ولسان حاله 

وفي هذا المقام تتألّق األشعة واألنوار ( )١(﴾الشَّهواِت
في هذا الجسد المادي والهيكل الظاهري (فنجدها  )لغيبيةا

فهي مدبرة له، وهو يحس ويحيا  )لعرضيةاوتمنحه الحياة 
 والحياة، فحياته إذن عرضية ابها، فإذا خرجت منه فقد لحس

لبدن، فهي تمنحه الحياة لال ذاتية ألن الحياة الذاتية للنفس ال 
فس الجسد، نوتجهز فيه الجيوش فكان ميدان المعركة هو (

لكية وجنوده هي قواه الظاهرية التي وجدت في األقاليم الم
                                       

  .١٤: آل عمران) ١(
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األذن والعين واللسان والبطن : يعني(ال الملكية  )لسبعةا
الرجل، وجميع هذه القوى المتوزعة في ووالفرج واليد 

ولكن النفس  )صرف النفستتلك األقاليم السبعة هي تحت 
البد لها من ووفي مرحلتها العاقلة ال تدرك إالّ الكلّيات 

فالوهم سلطان (ات إلدراك الجزئي )في مقام الوهم(االستعانة 
ميع القوى الظاهرية والباطنية للنفس فإذا تحكّم الوهم ج

واء بذاته مستقال أو بتدخّل الشيطان سعلى تلك القوىـ 
يكون هذا ف )لشيطانلـ جعلها ـ أي تلك القوى ـ جنوداً 

  .اإلنسان حقيقة شيطاناً ومن وسائله وجنوده
أمير المؤمنين الروايات في هذا المعنى كثيرة جداً، قال و

اتخذوا الشيطان ألمرهم ِمالكاً، واتخذهم له «): لسالماعليه (
فرخ في صدورهم، ودب ودرج في وأشراكاً، فباض 

ألسنتهم، فركب بهم الزلل، بحجورهم، فنظر بأعينهم، ونطق 
لشيطان في سلطانه، اوزين لهم الخطل، فعل من قد شركه 

  .)١(»ونطق بالباطل على لسانه
 يجعل هذه المملكة تحت سلطان الشيطان وبذلك(

غير أن جنود . )نود الرحمن والعقلجوتضمحل عندها 
ل يقاومون ما دام هناك بالرحمن ال يتركون المعركة مباشرة 

فعله من يمجال للمقاومة، فتبدأ العاقلة بلوم اإلنسان على ما 
                                       

   .٧ج البالغة، اخلطبة ) ١(
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النفس «وهذه هي . أمور تقوده إلى نار جهنّم وإلى الهلكة
إذا تأمرت العاقلة اطمأنت النفس ورجعت إلى ربها ف» اللوامة

رجت العاقلة منهزمة من النفس خراضية مرضية، وإذا 
نتهي مقاومة جنود توحينها » أمارة بالسوء«صارت النفس 

إلنسان اوتنهزم وتخرج من نشأة الملك وعالم (الرحمن 
يرتع ف )وتهاجر عنه وتصبح هذه المملكة خاصة بالشيطان

وهو الذي أقسم منذ األزل على أن يكون عدواً ؛ عبيلوفيها 
جري منه مجرى الدم من العروق ليخرجه من يلإلنسان وأن 

وأما إذا خضع الوهم (قابه وعذابه عرحمة ربه إلى مواطن 
سكناته مقيدة بالنظام ولحكم العقل والشرع وكانت حركاته 

 ؤتمرةمفإن القوة الواهمة سوف تكون  )والعقل والشرع
فقد (للعاقلة وتتحول هذه الجنود كلّها إلى جنود الرحمن 

صبحت هذه المملكة مملكة روحانية وعقالنية ولم يجد أ
  .)حطّ قدم لهم فيهامالشيطان وجنوده 

هناك استفادة لطيفة يذكرها شيخنا وأستاذنا الشيخ حسن و
إن أبواب الجنّة : ملي تتعلّق بهذه القوى، حيث يقولآزاده 

لجحيم سبعة، وإن حواس اإلنسان الظاهرية ابواب ثمانية وأ
الوهم تصبح سبعة، فإذا ائتمرت هذه وخمسة، وبإضافة الخيال 

صبحت أبواب الجنّة الثمانية، وإن أالقوى السبعة بالقوة العاقلة 
وِإن جهنَّم ﴿. لجحيم السبعةالم تأتمر بقوة العقل فهي أبواب 
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ِعينمَأج مهِعدولَ. لَم ءزج ماب مِّنْهاب لِّكُلِّ بوةُ َأبعبا سه
ومقْس١(﴾م(.  
هناك العديد من الروايات التي تبين هذا المعنى، فمما و

عليه (دد أبواب الجنّة ما جاء عن أمير المؤمنين عورد في 
مانية أبواب باب يدخل منه النبيون ثإن للجنّة «: قال) السالم

لشهداء والصالحون وخمسة ال منه والصديقون وباب يدخ
زال واقفاً على أأبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا، فال 

أنصاري وربي سلِّم شيعتي ومحبي : الصراط أدعو وأقول
ومن توالّني في دار الدنيا فإذا النداء من بطنان العرش قد 

جيبت دعوتك وشفعت في شيعتك ويشفع كّل رجل من ُأ
رني وحارب من حاربني بفعل أو والّني ونصتشيعتي ومن 

يرانه وأقربائه، وباب يدخل منه جقول في سبعين ألف من 
الّ اهللا ولم يكن في قلبه إسائر المسلمين ممن يشهد أن ال إله 

  )٢(»مثقال ذرة من بغضنا أهل البيت

ال يذهب بك الظن إلى أن كّل من ادعى التشيع فهو و
بقت عليه الصفات التي لشيعي هو من انطاشيعي حقّاً، بل 
  .لشيعتهم الحقّة) لسالماعليهم (ذكرها أهل البيت 

ما الرواية التي أشارت إلى أن أبواب الجحيم سبعة، أ
                                       

  .٤٤ ـ ٤٣: احلجر) ١(

  .١٠١٦، ص٢علم اليقني، للفيض الكاشاين، ج) ٢(
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  :الك، قالمفعن أنس بن 
في ) صلى اهللا عليه وآله(جاء جبرائيل إلى النبي «

مالي : ان يأتيه فيها متغير اللون، فقال النبيكساعة ما 
حمد جئتك في الساعة التي ميا : لون؟ فقالأراك متغير ال

ال ينبغي لمن وأمر اهللا تعالى بمنافخ النار أن ينفخ فيها 
يعلم أن جهنّم حقّ وأن عذاب اهللا أكبر أن يقر عينه حتّى 

صف لي النار يا ) صلى اهللا عليه وآله(أمنها، فقال النبي ي
اهللا عم يا محمدـ صلّى اهللا عليك ـ إن ن: جبرائيل فقال

لف سنة فاحمرت ثم أوقد أتعالى لما خلق جهنّم أوقد عليها 
لف سنة فاسودت أعليها ألف سنة فابيضت ثم أوقد عليها 

  فهي سوداء مظلمة ال يضيء لهبها وال حمرتها
لها سبعة أبواب لكّل باب منها جزء  :إلى أن قال ـ ـ 

هي أ: لجبرائيل) صلى اهللا عليه وآله(لنبي امقسوم، فقال 
لكنّها مفتوحة بعضها أسفل من وال : كأبوابنا هذه؟ فقال

نة، كّل باب منها سبعض، من باب إلى باب مسيرة سبعين 
هللا إليها، اأشد حراً من الذي يليه سبعين ضعفاً، يساق أعداء 

فإذا انتهوا إلى أبوابها استقبلتهم الزبانية باألغالل والسالسل 
دبره وتغّل يده اليسرى تسلك السلسلة في فيه وتخرج من ف

تدخل يده اليمنى في فؤاده وتنزع من بين كتفيه وإلى عنقه 
يقرن كّل آدمي مع شيطان في سلسلة وويشد بالسالسل 
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لمالئكة بمقامع من حديد اويسحب على وجهه فتضربه 
  .)١(﴾كُلَّما َأرادوا َأن يخْرجوا ِمنْها ِمن غَم ُأِعيدوا ِفيها﴿

من سكّان هذه ): صلى اهللا عليه وآله (قال النبيف
أما الباب األسفل ففيه المنافقون ومن كفر ف: األبواب؟ قال

رعون، واسمها الهاوية، والباب فمن أصحاب المائدة وآل 
الباب الثالث ففيه والثاني ففيه المشركون واسمه الجحيم، 

من والصابئون واسمه سقر، والباب الرابع ففيه إبليس 
مجوس واسمه لظى، والباب الخامس ففيه تبعه من ال

اسمه الحطمة، والباب السادس ففيه النصارى واليهود 
  .واسمه السعير

صلى (، فقال النبي )عليه السالم(م أمسك جبرائيل ث
  أال تخبرني من سكّان الباب السابع؟): آلهواهللا عليه 
ال تسألني عنه، ) ليه وآلهعصلى اهللا (يا محمد : فقال

فيه : فقال! لسابعا يا جبرائيل أخبرني عن الباب بلى: فقال
 تك الذين ماتوا ولم يتوبوا، فخراأهل الكبائر من أم لنبي

عليه (مغشياً عليه، فوضع جبرائيل ) صلى اهللا عليه وآله(
في حجره حتّى أفاق، ) صلى اهللا عليه وآله(أسه ر) السالم

حزني برائيل عظمت مصيبتي واشتد جيا : فلما أفاق قال
ثم .. عم أهل الكبائر من أمتكن: أويدخل من أمتي النار؟ قال

                                       
  .٢٢: احلج) ١(



............................................................................. ٢١٩  

بكى جبرائيل ودخل و) صلى اهللا عليه وآله(بكى رسول اهللا 
ن عمنزله واحتجب ) صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

فكان ال يخرج إالّ إلى الصالة، يصلّي ويدخل وال . الناس
  .ضرع إلى اهللا تعالىحداً ويأخذ في الصالة ويبكي ويتأيكلِّم 
أقبل سلمان الفارسي فوقف و: لى أن تقول الروايةإ

لسالم عليكم يا أهل بيت الرحمة، هل إلى ا: بالباب فقال
من سبيل؟ فلم يجبه ) ليه وآلهعصلى اهللا (موالي رسول اهللا 

خرى حتّى أتى بيت أفأقبل مرة يبكي ويقع مرة ويقوم . أحد
لسالم عليكم ا: ف بالباب ثم قالفوق) سالم اهللا عليها(فاطمة 

نت بيا : يا أهل بيت المصطفى، وكان علي غائباً فقال سلمان
رسول اهللا إن رسول اهللا احتجب عن الناس فليس يخرج إالّ 

فاشتملت . ال يكلّم أحداً وال يأذن ألحد أن يدخل عليهوللصالة 
طرانية وأقبلت حتّى وقفت على باب رسول قفاطمة بعباءة 

يا رسول اهللا أنا : م سلّمت وقالتث) صلى اهللا عليه وآله(اهللا 
ما بال : رفع رأسه فقالففاطمة، ورسول اهللا ساجد يبكي، 

لباب، ففتح الباب، اقرة عيني فاطمة حجبت عنّي، افتحوا لها 
ن حاله مفلما نظرت إلى النبي بكت بكاء شديداً لما رأت 

البكاء والحزن، مصفراً متغيراً لونه مذاب لحم وجهه من 
جاءني : يا رسول اهللا ما الذي نزل عليك؟ فقال النبي: قالتف

وصف لي أبواب جهنّم وأخبرني بأن في أعلى وجبرائيل 
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. متي، فذلك الذي أبكاني وأحزننيأبابها أهل الكبائر من 
تسوقهم : يف يدخلونها؟ قالكيا رسول اهللا أولم تسأله : قالت

زرقّ عيونهم وال ت وجوههم وال المالئكة إلى النار ال تسود
وضع ييختم على أفواههم وال يقرنون مع الشياطين وال 

كيف تقودهم : يا رسول اهللا: قالت. عليهم السالسل واألغالل
أما الرجال فباللحى، ): صلى اهللا عليه وآله(لمالئكة؟ قال ا

بالذوائب والنواصي، فكم من ذي شيبة من فوأما النساء 
قاد إلى النار وهو ينادي واشيبتاه يلى شيبته أمتي قد قبض ع

قبض على لحيته يقاد إلى يواضعفاه، وكم من شاب من أمتي 
كم من امرأة والنار وهو ينادي واشباباه واحسن صورتاه، 

من أمتي تقبض على ناصيتها تقاد إلى النار وهي تنادي 
افضيحتاه واهتك ستراه حتّى ينتهى بهم إلى مالك، فإذا نظر و

ما هؤالء؟ فما ورد علي من : الك قال للمالئكةمإليهم 
ؤالء لم تسود وجوههم ولم توضع هاألشقياء أعجب من 

هكذا أمرنا : يقول المالئكةفالسالسل واألغالل في أعناقهم، 
ا معشر األشقياء ي: أن نأتيك بهم على هذه الحالة، فيقول لهم

من مآن ونحن نحن ممن ُأنزل علينا القر: من أنتم؟ فيقولون
ما نزل القرآن إالّ على : نصوم شهر رمضان، فيقول مالك

فإذا سمعوا اسم محمد صاحوا ) صلى اهللا عليه وآله(محمد 
، فيقول )صلى اهللا عليه وآله(ن أمة محمد منعم نحن : فقالوا

لقرآن زاجر عن معاصي اهللا؟ فإذا اما كان لكم في : لهم مالك
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لى النار وإلى الزبانية، إنظروا وقف بهم على شفير جهنّم و
يبكون الدموع فيا مالك ائذن لنا نبكي على أنفسنا، : فقالوا

حسن أما : حتّى لم يبق لهم الدموع فيبكون دماً، فيقول مالك
هذا لو كان في الدنيا فلو كان هذا البكاء في الدنيا، من 

: فيقول مالك للزبانية. عالى ما مسكم النار اليومتخشية اهللا 
ال إله إالّ اهللا فترجع عنهم : أجمعهمبفنادوا ! القوهم في النار

وكيف آخذهم : تقول النارف! يا نار خذيهم: فيقول مالك! النار
عم، بذلك أمر رب ن: وهم يقولون ال إله إالّ اهللا؟ فيقول مالك

منهم من والعرش، فتأخذهم، فمنهم من تأخذه إلى قدميه، 
أخذه إلى حقويه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من ت

: فإذا أهوت النار إلى وجهه قال مالك: أخذه إلى حلقه، قالت
جوههم فطالما سجدوا للرحمن في الدنيا وال وال تحرقي 

طشوا في شهر رمضان فيبقون ما عتحرقي قلوبهم فطالما 
لراحمين يا حنّان يا منّان، اشاء اهللا فيها فينادون يا أرحم 

ا فعل ميا جبرائيل : الى ـ حكمه قالفإذا أنفذ اهللا ـ تع
إلهي : ، فيقول)صلى اهللا عليه وآله(العاصون من أمة محمد 

انطلق فانظر ما حالهم، فينطلق : علم بهم، فيقولأأنت 
هو على سرير من نار في وسط جهنّم، وجبرائيل إلى مالك 

يا جبرائيل : عظيماً له، فيقولتفإذا نظر مالك إلى جبرائيل قام 
لعصابة العاصية اما فعلت : خلك هذا الموضع؟ فيقولما أد

سوأ أما : فيقول مالك) صلى اهللا عليه وآله(من أمة محمد 
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حالهم وأضيق مكانهم قد أحرقت النار أجسامهم وأكلت 
فيقول . بقيت وجوههم وقلوبهم يتألأل فيها اإليمانولحومهم 
ر فيأم: قال. لطبق عنهم حتّى أنظر إليهماارفع : جبرائيل

إذا نظروا إلى جبرائيل وإلى فمالك الخزنة فيرفعون الطبق 
من : لعذاب، فيقولوناحسن خلقه علموا أنّه ليس من مالئكة 

: يقول مالكفهذا العبد الذي لم نر شيئاً قط أحسن وجهاً منه؟ 
حمداً مهذا جبرائيل الكريم على اهللا تعالى الذي كان يأتي 

يا : احوا بأجمعهم وقالوابالوحي، فإذا سمعوا بذكر محمد ص
برائيل اقرأ محمداً منّا السالم وأخبره أن معاصينا فرقت ج

أخبره بسوء حالنا، فينطلق جبرائيل حتّى يقوم وبيننا وبينك 
كيف رأيت أمة : يقول اهللا عز وجلفبين يدي اهللا تعالى 

يا رب ما أشد حالهم : يقولف؟ )صلى اهللا عليه وآله(محمد 
نعم يارب، : يقولفهل سألوك شيئاً؟ : هم، فيقولوأضيق مكان

الهم، حسألوني أن أقرأ على نبيهم السالم وأخبره بسوء 
انطلق وأبلغه، فيدخل جبرائيل على : فيقول اهللا جل جالله

هو في خيمة من درة بيضاء لها أربعة آالف باب والنبي 
يا محمد جئتك من عند : هب، فيقولذولها مصراعان من 

عذّبون بالنار وهم يقرئونك السالم ية العصاة من أمتك العصاب
فيأتي النبي عند . كاننامما أسوأ حالنا وأضيق : ويقولون

حد مثله، أالعرش فيخر ساجداً ويثني على اهللا ثناء لم يثنه 
ارفع رأسك واسأل تعط واشفع تشفع، : فيقول اهللا عز وجل
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.  فيهم حكمكيا رب، األشقياء من أمتي قد أنفذت: يقولف
قد شفعتك فيهم، فأِت النار وأخرج منها : عز وجلفيقول اهللا 
ينطلق النبي فإذا نظر مالك إلى ف» ال إله إالّاهللا«من قال 

ا حال ُأمتي من ميا مالك : محمد قام تعظيماً له، فيقول
. كانهممما أسوأ حالهم وأضيق : األشقياء؟ فيقول مالك

 الطبق، فإذا نظر أهل النار افتح الباب وارفع: فيقول النبي
قد أحرقت النار جلودنا : حمد صاحوا بأجمعهم، فيقولونمإلى 

كبادنا ويخرجهم جميعاً وقد صاروا فحماً قد أكلتهم أوأحرقت 
لى نهر في باب الجنّة يسمى الحيوان إالنار، فينطلق بهم 

باباً جرداً مرداً مكحلين شفيغتسلون فيه فيخرجون منه 
هنّميون عتقاء جلقمر مكتوب على جباههم وجوههم مثل ا

ن أفيدخلون الجنّة فإذا رأى أهل النار . الرحمن من النار
يا ليتنا كنّا مسلمين وكنّا : المسلمين قد ُأخرجوا منها قالوا

ربما يود الَِّذين كَفَروا ﴿ :لنار وهو قوله تعالىانخرج من 
ِلِمينسكَانُوا م ٢(»)١(﴾لَو(.  

لرواية، باإلضافة إلى ذكرها ألبواب جهنّم السبعة ن اإ
 من التنبيه إلى بعضهافوسكّانها فإن ة البديها نكات مهم:  

) صلى اهللا عليه وآله(أنّها وصفت حال رسول اهللا : نهام
                                       

  .٢: احلجر) ١(

  .١٢٦٧، ص٢علم اليقني، للفيض الكاشاين، ج) ٢(
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صلى (خبر ما يجري على أمته حيث ُأغشي عليه بحينما سمع 
جباه من زنه وبكائه علينا، فواعحمن فرط ) اهللا عليه وآله

لى ارتكاب الكبائر عغفلتنا التي ال نستفيق منها ومن جرأتنا 
الكنا هليل نهار وكأن األمر ال يعنينا وكأنّها ليست السبب في 

ودخولنا نار جهنّم ـ والعياذ باهللا ـ خصوصاً وإن كّل ذنب 
لى رأي بعض العلماء هو من الكبائر إذ ال صغيرة عنرتكبه 

ى المعصي وهو جبار السماوات لإفي الذنوب حين النظر 
احته كبير بالنسبة إليه عز سواألرض، فكّل ذنب يرتكب في 

  .وجل
أن كّل أهل النار عندما يساقون إلى النار تسود : منهاو

الذين تشملهم ) صلى اهللا عليه وآله(مة محمد أوجوههم إالّ 
عليهم (وأهل بيته ) ليه وآلهعصلى اهللا (شفاعة الرسول 

  ).السالم
أن الذنوب تنسي صاحبها يوم القيامة اسم رسول اهللا و

ال إله «: وأن النار ال تأخذ إنساناً يقول) ليه وآلهعصلى اهللا (
رق باطن التوحيد والوالية وإنّما حوال قدرة لها على » إالّ  اهللا

لرب بأن تأخذه النار اتأخذ من نسي شهادة التوحيد ومن أمر 
  .وإن نطقها

ال تخلد في النار بل ) صلى اهللا عليه وآله(د أن أمة محمو
نها بعد أن يتطهروا من الذنوب ومن األعمال ميخرجون 
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بعد أن ينفذ حكم اهللا تعالى فيهم ألن والخبيثة والملكات السيئة 
اية األمر أن بعضهم غالجنّة دار طهر ال يدخلها نجس، 

غربة الويتطهر في هذه الدنيا من خالل المصائب واألمراض 
والفقر وبعضهم يتطهر من خالل عذاب البرزخ، وبعضهم 

ي نار جهنّم هذه النار التي غُسلت سبعين مرة ـ أو فيتطهر 
 ة ـ ثمنزلت إلى األرض فكانت نارنا التي ُأسبعين ألف مر

  .رارتها وآالم حريقهاحنعرفها في حياتنا الدنيا وال نطيق 
 النار سنين على كّل حال فإن بعضاً يبقى في تلكو

وِإن يوما ِعند ربِّك كََألِْف سنَة ﴿آلخرة وامتمادية من سنين 
وندا تَعلى أن يطهر وحينها إال من سني الدنيا  )١(﴾مِّم

هللا عليه اصلى (وشفاعة الرسول ) تعالى(تشملهم رحمة اهللا 
فيخرجون من جهنّم إلى ) عليهم السالم(وأهل بيته ) وآله

  .هم الجهنّميون عتقاء الرحمنوالجنّة، 
أن في الرواية قرائن كثيرة تدّل على أنّها ألمثالنا : منهاو

. يصومون ويعبدون، وليست للفجرة والفسقةوالذين يصلّون 
منأى عنها وأنّها ال تشمله ألنّه يدعي بوال يظن أحد منّا أنّه 

عالى وبال ورع وعمل تالوالية إذ الوالية بال خوف من اهللا 
لورع والتقوى اير منجية، بل اإليمان مع العمل الصالح ومع غ

  .يوصل اإلنسان إلى ساحل النجاة
                                       

  .٤٧: احلج) ١(
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ال يتعارض هذا مع ما يستفاد من جملة من الروايات و
عليهم (ن الوالية والحب واالرتباط بأهل البيت أاالُخرى من 

ن الوالية المنجية في أحاديثهم ألأمر منج بنفسه، ) السالم
 تنفك عن الورع الالم هي هذه الوالية الحقّة التي عليهم الس

لوالية اوالعمل، ولو انفكت عن الورع والعمل لما كانت 
  ).عليهم السالم(المقصودة لهم 

شيعتنا هم «): عليه السالم(ال اإلمام الصادق ق
لناحلون، الذين إذا جنّهم الليل االشاحبون الذابلون 

  .)١(»استقبلوه بحزن
عن أبيه، عن جده، ) عليه السالم(ا عن اإلمام الرضو

أبلغ شيعتنا «: أنّه قال لخيثمة) عليهم السالم(عن اإلمام الباقر 
أبلغ شيعتنا أنّه ال ينال ما عند وأنّا ال نُغني عن اهللا شيئاً، 

لناس حسرة يوم ااهللا إالّ بالعمل، وأبلغ شيعتنا أن أعظم 
يعتنا شالقيامة، من وصف عدالً ثم خالفه إلى غيره، وأبلغ 

  .)٢(»أنّهم إذا قاموا بما ُأمروا أنّهم الفائزون يوم القيامة
! يا جابر«: أيضاً قال) عليه السالم(عن اإلمام الباقر و

نتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت، فواهللا يأيكتفي من 
  .»أطاعهواتّقى اهللا ما شيعتنا إالّ من 

                                       
  .٧ر، باب املؤمن وعالمته، احلديث أصول الكايف، كتاب اإلميان والكف) ١(

  .٣٨٠ ص١أمايل الطوسي، ج) ٢(
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فاتّقوا اهللا واعملوا لما عند اهللا، ليس «: لى أن قالإ
رابة، أحب العباد إلى اهللا تعالى قبين اهللا وبين أحد 

من كان : ا جابري. وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته
 ،ومن كان هللا عاصياً فهو لنا عدو هللا مطيعاً فهو لنا ولي

  .)١(»بالعمل والورعما تنال واليتنا إالّ و
  

  تعريف الجهاد األكبر

وهو الجهاد االكبر الذي يعلو على «اذاً، فجهاد النفس (
هو في هذا المقام ـ أي مرتبة » لحق تعالىاالقتل في سبيل 

لى قواه الظاهرية عالبدن ـ عبارة عن انتصار اإلنسان 
جود ووجعلها تأتمر بأمر الخالق، وتطهير المملكة من دنس 

  ).يطان وجنودهقوى الش

  سبب تسمية الجهاد مع العدو الخارجي باألصغر

  باألكبر) أي النفس(ومع العدو الداخلي 

للجواب عن هذا السؤال ذكرت وجوه عدة، نقتصر على و
  :جهين منها فقطوذكر 
أن القوى األربع الشهوية والغضبية  :لوجه األولا

                                       
  .٦أصول الكايف، كتاب اإلميان والكفر، باب الطاعة والتقوى، احلديث ) ١(
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 حياته نوجد في اإلنسان من خالل مراحلتوالوهمية والعقلية 
لشهوية والغضبية ثم يحصل على اال دفعة واحدة فهو يمتلك 

لغالب أن اإلنسان االوهمية ثم بعد ذلك على العقلية، وفي 
  .يصل إلى كمال القوة العقلية عندما يبلغ األربعين

النفس اآلدمية ما دام «: ال صدر المتألهين في األسفارق
 النباتية على ي الرحم درجتها درجة النفوسفكون الجنين 

عد تخطّي الطبيعة درجات للقوى بمراتبها، وهي إنّما تحصل 
الفعل، حيوان بالقوة ال بالجمادية، فالجنين اإلنساني نبات 

القوة فصله ببالفعل، إذ ال حس له وال حركة، وكونه حيواناً 
المميز عنه عن سائر النباتات الجاعل له نوعاً مبائناً لألنواع 

  .لنباتيةا
ذا خرج الطفل من بطن ُأمه، صارت نفسه في درجة إو

لحيوانية إلى أوان البلوغ الصوري، والشخص حينئذ االنفوس 
الفعل، إنسان نفساني بالقوة، ثم تصير نفسه بحيوان بشري 

وهكذا . الروية مستعملة للعقل العمليومدركة لألشياء بالفكر 
ام الملكات لباطني باستحكاإلى أوان البلوغ المعنوي والرشد 

الباً، فهو في غواألخالق الباطنة، وذلك في حدود األربعين 
هذه المرتبة إنسان نفساني بالفعل، وإنسان ملكي أو شيطاني 

القوة، يحشر في القيامة إما مع حزب المالئكة، وإما مع ب
جنودهم، فإن ساعده التوفيق وسلك مسلك وحزب الشياطين 
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 بالعلم، وطهر عقله كمل عقلهوالحق وصراط التوحيد، 
ن مالئكة اهللا الذين مبالتجرد عن األجسام يصير ملكاً بالفعل 

لسبيل اهم في صفة العالمين المقربين، وإن ضّل عن سواء 
وسلك مسلك الضالل والجهال يصير من جملة الشياطين، أو 

  .)١(حشر في زمرة البهائم والحشراتي
  :مته بقولههذا المعنى أشار إليه السبزواري في منظوو
خلقة اإلنسان ذي  ل        األربعون مدة األطوارف

  األسرار

  العقل أربعين عاماً يكمُل     وّل من األطوار فيه تجعلك

على هذا فإن القوة العقلية حين تحصل في اإلنسان تجد و
 ة من هذه المملكة قد احتلت من قبل القوى اأنلمناطق المهم

لوجود ولذا تكون مهمتها في ليها في اعالثالث السابقة 
شاقّة وعسيرة، وهذا من واالنتصار على باقي القوى صعبة 

ألطراف إلى اقبيل الحرب الخارجية التي يسبق فيها أحد 
احتالل المناطق المهمة واالستراتيجية مما يجعل مهمة 

لطرف اآلخر وعملية انتصاره عملية شاقّة وصعبة، ومن هنا ا
ة ـ وهي تأخّر وجود القوة العقلية في لحقيقاوباعتبار هذه 

ملها ـ كان جهاد النفس هو الجهاد عاإلنسان وصعوبة ومشقّة 
                                       

  .١٣٦ ص٨ج: احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة) ١(
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  .األكبر
ويبتني على أن الجهاد الذي يخوضه  :لوجه الثانيا

ع عدوه الخارجي، هو جهاد مؤقت بوقت ماإلنسان ـ غالباً ـ 
أنّه يعرف فيه عدوه وخصائصه وخاص وغير دائم من جهة، 

هة ُأخرى، أما في جهاد جائله وجهة قدومه وهجومه من ووس
شمل حتى حالة يالنفس فإنّه جهاد دائمي ما دام اإلنسان حياً بل 

نومه فضالً عن يقظته، فقد يرى اإلنسان في منامه رؤى 
يطانية ورحمانية فتعينه الشيطانية على األعمال الطالحة ش

صالحة والطيبة، تعينه الرحمانية على األعمال الووالخبيثة، 
  .فسهنفهو في جهاد دائم مع 

ذا من جهة، ومن جهة اُخرى فما أكثر االُمور التي ال ه
إلنسان عن عدوه الداخلي هذا، وكم من األسرار التي ايعرفها 

على هذا يكون الجهاد مع النفس جهاداً وال زالت خافية عنه، 
: لذا نقرأ في المأثوروأكبر ومع العدو الخارجي أصغر، 

  )١(.»أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك«
  
  
  

                                       
   .١٨٧ / ١١٨ : ٤عواىل الآليل، ) ١(
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  فصل

  في التفكر

اعلم أن أول شروط مجاهدة النفس والسير باتجاه الحق (
قد وضعه بعض علماء األخالق في بدايات وهو التفكر، 

. )لتصنيف صحيح أيضاً في محلهاالدرجة الخامسة، وهذا 
مراحل  )سره قدس(لخمينياالذي ابتدأ به اإلمام » التفكر«ويسبق 

أن لها بالتي قلنا ـ فيما سبق ـ » البدايات«أربع في رتبة 
عشرة مقامات أو منازل أو مراحل، وهذه األربعة السابقة 

  : هي
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l هي مرحلة الخالص من الغفلة، وقد وردو: ليقظةا :
ن الموت يوقظ اإلنسان أل )١(»إذا ماتوا انتبهوافالناس نيام «

  غَفْلَة ِمن هذَا فَكَشَفْنَا عنك ِغطَاءكلَّقَد كُنتَ في﴿من الغفلة 
ِديدح موالْي كرصإلنسان أن يميت نفسه قبل أن اوعلى  )٢(﴾فَب

 )٣(»بل أن تموتواقموتوا «يحّل به الموت الذي ال مفر منه، 
مرة إذلك بأن يميت في نفسه الشهوات بأن يجعلها تحت و

ن غفلته دخل في الشرع والعقل، فإذا فعل ذلك واستيقظ م
َأالَ ِبِذكِْر اللَِّه تَطْمئن ﴿للّه المنيع واطمأن به احصن ذكر 

لجن واإلنس، بل ورد في اوأمن من شياطين  )٤(﴾الْقُلُوب
ي غفلة عن فالروايات أن الحيوانات ال تصطاد إال إذا كانت 

  .ذكر اللّه تبارك وتعالى ناهيك، عن اإلنسان
مرادنا من الذكر هنا هو ال يخطر على بال أحد بأن و

قط وإن كان هذا مرتبة من المراتب أيضاً بل فالذكر اللساني 
اكراً هللا تبارك وتعالى حتى تتم ذالبد للقلب أيضاً أن يكون 

  . اليقظة المطلوبة

l هي المنزلة الثانية التي يصلها اإلنسان بعد و: لتوبةا
                                       

   .٤٨ / ٧٣ : ٤عواىل الآليل، ) ١(

  .٢٢: ق) ٢(

   .٥٩ : ٧٢البحار ) ٣(

  . ٢٨: الرعد) ٤(
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 من ها الرجوع من المخالفة إلى الموافقة،بيقظته، ونعني 
  . بحانه وتعالىسمخالفة اللّه عز وجّل إلى موافقته 

l تلي منزلة التوبة، حيث يحاسب اإلنسان و: لمحاسبةا
  . ا صدر منها، ليتهيأ بذلك إلى منزلة اإلنابةمنفسه على 

l بعد أن يحاسب اإلنسان نفسه ينتقل إلى مرحلة ف: إلنابةا
جع من فرقها عن التوبة أن اإلنسان بتوبته يرواإلنابة 

إلنابة يرجع من الموافقة إلى اهللا ا المخالفة إلى الموافقة، وفي
 يكَما قَاَل ِعيسى ابن مريم ِللْحواِريِّين من َأنصاِر﴿سبحانه وتعالى 

  .)١(﴾ قَاَل الْحواِريون نَحن َأنصار اللَِّهاهللاِإلَى 
l في هذه المنزلة عدة بحوثو: لتفكرا :  

  في أهمية التفكر: ألولالبحث ا

؛ هناك مجموعة من الروايات الشريفة تبين أهمية التفكرو
   :منها

انطلقت أنا وعبيد بن عمير إلى : ن عطاء قالع: الُولىا
: فقال ابن عمير: إلى أن قال... بينها حجابوعائشة وبيننا 

صلى اهللا عليه (ن رسول اللّه مأخبرينا بأعجب شيء رأيتيه 
جباً، أتاني في عكل أمره كان : ت وقالتفبك: ، قال)وآله

                                       
  . ١٤: الصف) ١(
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): صلى اهللا عليه وآله(قال : إلى أن تقول الرواية...ليلة
قام إلى القربة فتوضأ منها ثم ف» ذريني أتعبد لربي عز وجّل«

بكى حتى بّل لحيته، ثم سجد حتى بّل األرض ثم فقام يصلي 
: تى أتى بالل يؤذنه بصالة الصبح، فقالحاضطجع على جنبه 

للّه ما تقدم من ذنبك وما اارسول اللّه ما يبكيك وقد غفر ي
قد أنزل اهللا وويحك يابالل مايمنعني أن أبكي «: تأخر؟ فقال

ِإن في خَلِْق السماواِت واَألرِض ﴿على في هذه الليلة 
  .)٢(»)١(﴾واخِْتالِف الَّيِل والنَّهاِر آليات الُِّوِلى اَأللْباِب

الفكر «: قال) عليه السالم(أمير المؤمنين ن ع: لثانيةا
  .)٣(»العمل بهويدعو إلى البر 

نبه بالتفكر «: أيضاً أنه قال) عليه السالم(عنه و: لثالثةا
  .)٤(» ن الليل جنبك، واتِق اهللا ربكعقلبك، وجاِف 

  
  في حقيقة التفكر وكيفية حصوله: البحث الثاني

رأسمال علمي ذا أراد اإلنسان أن يتفكر فالبد له من إ
فكيره، ألنه يحتاج إليه كحاجة التاجر إلى تيستند عليه في 

                                       
  .١٩: آل عمران) ١(

  .١٩٤، ص ٨احملجة البيضاء، للفيض الكاشاين، ج ) ٢(

  .املصدر نفسه) ٣(

  .املصدر نفسه) ٤(



............................................................................. ٢٣٥  

  . مله في السوقعالرأسمال التجاري لكي يزاول 
كما أن هناك كثيراً ممن يمتلك الرأسمال التجاري وال و

إن هناك الكثير ممن يمتلك الرأسمال العلمي وال فيتاجر فيه، 
ر وبيان أهميته اء الحث على التفكجيستفيد منه، ومن هنا 

إلنسان أن يتفكر بالطريقة لوحاجة اإلنسان إليه، وكيف يمكن 
  . عارف وعلوممالصحيحة والمثمرة مستغالً ما لديه من 

  كيف يفكر اإلنسان؟
عد حصول العلم لدى اإلنسان، كعلمه بالمعاد واآلخرة ب

  : ملية تفكيره من خالل ترتيب مقدماتعمثالً، يبدأ 

ي أن يسأل نفسه هل اآلخرة أدوم هو: لمقدمة االُولىا
لدنيا؟ وليس المرء بحاجة إلى أن يكون عالماً كبيراً اوجوداً أم 

ي األدوم واألبقى، بشهادة مايراه من هحتى يعرف أن اآلخرة 
  . محدودية هذه الدنيا وانتهائها

هي أن يسأل نفسه إذا دار األمر بين و: لمقدمة الثانيةا
 أيهما يختار ويقدم، وأيهما يترك جوداً وغيره،واختيار األبقى 

  ويؤخر؟ 

م إن اإلنسان وبعد علمه بالمقدمتين السابقتين ث: لنتيجةا
بإمكانه ) األبقى أولى باالختيار واإليثار(و) اآلخرة أبقى(أي 

ألول من القياس المنطقي فيحذف الطرف اأن يطبق الشكل 
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لى النتيجة المطلوبة، وهي إليتوصل ) األبقى(المتكرر أي 
لنتيجة هي ما يختاره اوهذه ). اآلخرة أولى باالختيار واإليثار(

  . عقالء البشر

ال يوجد عاقل يختار ويقدم المحدود والمنقطع والمنتهي و
لدائم الباقي، خصوصاً وإن هذا المحدود قد قرنت لذّاته اعلى 

التعب والمشقة، وإن ماهو غير محدود قد ووخلطت باأللم 
خلط بأي نوع من اآلالم تخلصت لذّاته وصفت ولم 

  . والمنغصات

إن بإمكان اإلنسان أن يجمع بينهما فيختار الدنيا : د يقالق
عاً، إالّ أننا سنبين فيما بعد، إن شاء اللّه تعالى، أن مواآلخرة 

ألحيان ـ ضرتان كلما اقترب االدنيا واآلخرة ـ في أغلب 
مكن القول ياإلنسان من إحداهما ابتعد عن االُخرى، بل 

باستحالة الجمع بينهما مطلقاً إذا كانت الدنيا هي التعلق بغير 
ما جعَل اللَّه ِلرجل ﴿للّه، و اآلخرة هي التعلق به عز وجّل ا

فإن امتأل القلب بحب الدنيا فرغ عن  )١(﴾مِّن قَلْبيِن في جوِفِه
حب اللّه تعالى فرغ عن حب بحب اللّه تعالى وإن امتأل 

  .غيره
إن اإلنسان بطبعه طالما يبحث عن : خر نقولمثال آك

لتي يراها في منامه، فعندما يرى أنه يشرب امعبر للرؤيا 
                                       

  .٤: األحزاب) ١(
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أن الماء هو الحكمة أو العلم، باللبن أو الماء يقال له ـ مثالًـ 
نشربه وله باطن هو وفللبن ظاهر وهو هذا اللبن الذي نراه 

قيقة، لحاالحكمة والعلم، فالظاهر إذن ممر للوصول إلى 
  . كالمجاز في اللغة الذي هو ممر للوصول إلى المعنى الحقيقي

هكذا تكون هذه الدنيا كلها ـ وليس النوم فقط ـ هي و
لحقيقة ال هي الحقيقة ذاتها، فهي دار الممر ومن االمعبر إلى 

لوصول إلى غايته ومقصده وهي اخاللها يستطيع اإلنسان 
  التي هي دار المقر» الدار اآلخرة«

﴿ي ايِذِه الْحا هِم ِإنَّمةَ ِهاقَواآلِخر ِإنو تَاعا منْيةُ الدي ارد 
 يوِإن الدار اآلِخرةَ لَِه﴿. وهي الحياة الحقيقية )١(﴾الْقَراِر

ونلَمعكَانُوا ي لَو انوي٢(﴾الْح(.  
بإمكان اإلنسان أن يزاول عملية التفكير من خالل هذه و

ت فيرتب المقدمات منها ليستخلص بعد ذلك النتيجة لمعلوماا
  : يقولفالمطلوبة، 

إن الدار اآلخرة هي الحياة الحقيقية ودار : مقدمة اُولىك
 المقر  

إن الحياة الحقيقية هي االَولى بالعمل من : كمقدمة ثانيةو
                                       

  . ٣٩: غافر) ١(

  . ٦٤: العنكبوت) ٢(
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  . أجلها

  . إن اآلخرة هي األولى بالعمل من أجلها: ينتجف

 يلتزم بهذه النتيجة فيختار هكذا فإن العاقل هو منو
يقدمها على الدنيا ألن العمل للممر دون المقر ولما واآلخرة 

قيقي دون الحقيقي الباقي عمل بال فكر، وهو حهو زائل وغير 
  . عمل الجاهلين

ن عمليتي التفكير السابقتين مصداقان من مصاديق إ
لصحيحة والتي على اإلنسان أن يداوم عليها اعملية التفكير 

لنتائج المطلوبة التي يحتاجها ويريد ان أجل حصوله على م
  . الوصول إليها في حياته

  التفكير مقدمة لحصول اإليمان 

ن اإلنسان وإن فكّر وحصل على النتيجة المطلوبة وهي إ
ي األبقى واألدوم واألحسن إالّ أنه لن يعمل من هأن اآلخرة 

  .ره اإليمان بهذه االُمولأجلها إالّ بعد أن يحصل 
هذا األمر من طبع اإلنسان ذاته، فهو ال يضع يده في و

نه يعلم فقط بأنها تحرق بل ألنه يعلم ألالنار ـ مثالً ـ ال 
م تحترق يده بالنار بعد لويؤمن بذلك، وإالّ فإن الطفل الذي 

ال يمتنع عنها ويدخلها فيها وإن ُأخبر وعلم بأنها حارة محرقة 
  . ذلكإالّ بعد أن تحرق يده ويؤمن ب
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ن كثيراً منا وإن بلغنا الثالثين أو األربعين أو الخمسين، إ
فكر األطفال ال بفكر البالغين، فنحن ال نشك بالزلنا نعيش 

نعلم بالمعاد واآلخرة ولكننا ال وبالقرآن والروايات الشريفة 
اتل، والدليل على قنؤمن وال نعتقد بذلك كاعتقادنا بأن السم 

ل يوم كشرب السم القاتل وإقدامنا ذلك هو عدم إقدامنا على 
على ارتكاب المعاصي واألعمال المحرمة التي تفوق آثارها 

وجحدوا ِبها واستَيقَنَتْها ﴿لزائلة للسم الدنيوي ااآلثار 
مه١(﴾َأنفُس(.  
التفكير مقدمة لحصول إيمان القلب، فإذا حصل اإليمان ف

نه ال يبكي من خشية إلنسان أثّر في جوارحه ولذا فإافي قلب 
وال يصرخ ) عليه السالم(صيبة الحسين ماللّه تعالى وال لذكر 

لحالة القلبية لديه، وإلى هذا امن األلم إالّ عند حصول هذه 
جعله يعيش هذه ب» نبه بالفكر قلبك«أشارت الرواية الشريفة 

عتاد على مالحالة، وإالّ فقد يعبد اإلنسان ربه سنين طويلة وهو 
 ال عن وعي وال عن حالة الخضوع والخشوع القلبية عبادته

 حينما رأى شخصاً )صلىاهللا عليه وآله(لمطلوبة، ومثلها ما ورد عنه ا
لو خشع «) صلى اهللا عليه وآله( في صالته، فقال لعب بلحيتهي

على هذا األمر أكثرنا، فما من و. )٢(»خشعت جوارحهلقلبه 
                                       

   .١٤: النمل ) ١(

   .١٧٤ : ١دعائم اإلسالم، ) ٢(
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 في صالتنا ألن هذه شكلة إالّ ونتذكرهاممصيبة أو مسألة أو 
 )١(﴾يةَ ِلِذكِْروَأِقِم الصال﴿الصالة فيها كل شيء إالّ ذكر اللّه 

بعين ستفكر ساعة خير من عبادة «ولهذا وغيره كان 
  .)٢(»سنة

  أقسام التفكير

  :التفكير بعد هذا على قسمين بلحاظ حصولهو
و التفكير عن تقليد، وهذا قد يزول ألن ه :لقسم األولا
  .)٣(»ينه من أفواه الرجال أزالته الرجالدأخذ «من 

هو التفكير القائم على أساس المنطق و: لقسم الثانيا
االستدالل الصحيح، وقد أشار الفيض الكاشاني إلى والقويم 

وأما ثمرة الفكر فهي العلوم «: قولهبثمرات هذا القسم 
لخاصة العلم الغير، نعم إذا اواألحوال واألعمال ولكن ثمرتها 

غير القلب تغيرت تلعلم في القلب تغير حال القلب وإذا حصل ا
لعلم، والعلم لأعمال الجوارح، فالعمل تابع للحال والحال تابع 

هذا وتابع للفكر، فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها، 
هو الذي يكشف لك عن فضيلة التفكر وأنه خير من الذكر 

                                       
  . ١٤: طه) ١(

  .٧٩: ١، .  هـ ١٤١٧اهللا اجلزائري، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم،   نور الرباهني لنعمة) ٢(

   . ٣احملتضر، للحسن بن سليمان احللي ، ص ) ٣(
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ة، وذكر القلب خير من ن في الفكر ذكراً وزيادألوالتذكر 
فإذن التفكر . لعمل لما فيه من الذكراعمل الجوارح بل شرف 

فكر ساعة خير من ت: أفضل من جملة األعمال ولذلك قيل
لمحاب ومن اهو الذي ينقل من المكاره إلى : عبادة سنة، وقيل

حدث يهو الذي : الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة، وقيل
لَعلَّهم يتَّقُون َأو يحِدثُ ﴿: ل تعالىولذلك قا؛ مشاهدة وتقوى

  .)٢())١(﴾لَهم ِذكْرا
  تقسيم آخر للتفكير بلحاظ مواضيعه

اإلمكان تقسيم التفكير بلحاظ االُمور و المواضيع التي ب
  : إلنسان إلى قسمينايفكّر بها 

وهو القسم الذي يفكر فيه اإلنسان في  :لقسم األولا
ته، والروايات الدالة على هذا القسم أفعاله وقدروصفات اهللا 

تفكر ساعة خير «) صلى اهللا عليه وآله(كثيرة، فعن الرسول 
خير من عبادة سبعين «: وفي بعضها )٣(»من عبادة سنة

دمان إأفضل العبادة «) عليه السالم(عن الصادق و. »سنة
وغيرها من الروايات، ، )٤(»التفكر في اهللا وفي قدرته

                                       
   .١١٣: طه ) ١(

  . ١٩٨، ص ٨احملجة البيضاء، للفيض الكاشاين، ج) ٢(

  . ١٩٣املصدر نفسه، ص ) ٣(

  . ١٩٤املصدر نفسه، ص ) ٤(
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وضيح لهذا القسم فيما بعد إن شاء اللّه زيد من التموسيأتي 
  . تعالى

هو القسم الذي يفكر فيه اإلنسان في و: لقسم الثانيا
: حركاته وسكناته وملكاته، وبعبارة اُخرىونفسه وأعماله 

اذا عمل؟ ولماذا عمل؟ وهل مالتفكر في معاصيه وطاعاته، 
ألعمال الحسنة اكان ما عمله حسناً أو سيئاً؟ وهل لهذه 

صدرت ودرة منه مناشئ وملكات استحكمت في وجوده الصا
عنها هذه األعمال فيحافظ عليها ويحاول االستزادة منها أم 

فيعمل على تحويلها » الحال«درت هذه األعمال منه بنحو ص
؟ وهكذا في األعمال السيئة ومصادرها »ملكات«إلى 

تجه إلى األثر والمعلول بل ينبغي عليه يومناشئها، وحينها ال 
وقد تعرض . انت منشأهاكوالملكة التي » المؤثر«لع جذور ق

لبيضاء وذكر أن االفيض الكاشاني لهذا البحث في المحجة 
  : يهاالُمور التي على اإلنسان أن يفكر فيها على أربعة أنواع 

  المعاصي: النوع األول

ينبغي للعبد أن يفتش صبيحة كل يوم عن جميع و
نه على الجملة هل هو في فصيالً ثم عن بدتأعضائه السبعة 

يتركها أو البسها باألمس فيتداركها فالحال مالبس لمعصية بها 
هاره فيستعد لالحتراز نبالترك والندم أو هو متعرض لها في 
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  .)١(والتباعد عنها
  .مجموعة من األمثلة على ذلك) قدس سره(م يذكر ث

  الطاعات: النوع الثاني

ر أوالً في الفرائض ما القسم الثاني، وهو الطاعات، فينظأ
ليه أنه كيف يؤديها وكيف يحرسها عن النقصان و عالمكتوبة 

جبر نقصانها بكثرة النوافل، ثم يرجع إلى يالتقصير أو كيف 
لتي تتعلق بها مما كتبه اللّه اعضو عضو فيتفكر في األفعال 

  .)٢(...عز وجّل عليه
مجموعة من األمثلة على هذا ) قدس سره(م يذكر ث
  .أيضاً

على كل حال إن على اإلنسان أن يتفكر في طاعاته و
نه قد يؤدي المكتوبات ولكنه يؤديها كما قال ألكيف يؤديها 

وقد ، »نقر كنقِر الغراب«): آلهوصلى اهللا عليه (الرسول 
لقيامة حينما تقول ايؤديها بنحو تكون وباالً عليه وتلعنه يوم 

وقد يقرأ  ،»ضيعتني ضيعك اهللا«: الصالة ـ مثالًـ للعبد
ُأولَئك علَيِهم لَعنَةُ اللَِّه والْمالئكَِة ﴿: لقرآن والقرآن يلعنها

                                       
  . ٢٠١، ص ٨احملجة البيضاء، للفيض الكاشاين،  ج ) ١(

  .٢٠١، ص ٨احملجة البيضاء، للفيض الكاشاين،  ج )٢(
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ِعينمالنَّاِس َأجألنه متلبس بالعمل الذي يكون فيه  )١(﴾و
  .وهكذا... ليهم تلك اللعنةعمصداقاً من المصاديق التي تقع 

  الصفات المهلكة: النوع الثالث

لتي محلها ا صفات المهلكةفهو ال: أما القسم الثالثو
ستيالء الشهوة والغضب والبخل والكبر اوهي .. القلب

لظن والغفلة والغرور وغير اوالعجب والرياء والحسد وسوء 
 ه عنها أذلك، ويتفقد من قلبه هذه الصفات، فإن ظنن قلبه منز

إن ففيتفكر في كيفية امتحانه واالستشهاد بالعالمات عليه، 
  .)٢(...الخير من نفسها وتكذبالنفس أبداً تعده 

  المنجيات: النوع الرابع

وهو المنجيات فهو التوبة والندم على : أما النوع الرابعو
الصبر على البالء، والشكر على النعماء، والخوف والذنوب، 

لدنيا، واإلخالص والصدق في اوالرجاء، والزهد في 
ه الرضا بأفعالوالطاعات، ومحبة اللّه عز وجّل وتعظيمه 

وم يفليتفكر العبد كل .. والشوق إليه والخشوع والتواضع له
وليلة في قلبه وما الذي يعوزه من هذه الصفات التي هي 

للّه عز وجّل، فإذا افتقر إلى شيء منها فليعلم أنها االمقربة إلى 
                                       

  . ٨٧: آل عمران) ١(

  . ٢٠٣، ص ٨احملجة البيضاء، للفيض الكاشاين، ج ) ٢(
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  .)١(...أن العلوم ال يثمرها إالّ أفكاروأحوال ال يثمرها إالّعلوم 
قد تعرض ) قدس سره(الكاشاني من الواضح أن الفيض و

لثالث و الرابع إلى الملكات التي صارت منشأ افي النوع 
: ارت مبدأ للعمل الصالح، فيقولصللعمل الطالح وتلك التى 

يدقق بها ويمتحنها من أجل وعلى اإلنسان أن يفكر في ملكاته 
يقوي جذور الثانية وأن يجتث جذور االُولى ويقضي عليها 

قُْل كُلٌّ يعمُل علَى ﴿ل ذلك وفق شاكلته ويستزيد منها وك
فإذا كانت شاكلته وطينته وباطنه سيئاً فإنه لن  )٢(﴾شَاِكلَِتِه
الّ نباتاً خبيثاً نكداً، وإذا كانت شاكلته وباطنه طيباً إيخرج 

والْبلَد الطَّيِّب ﴿: يباً وطاهراً مثلهطوطاهراً فإن نباته يخرج 
ذِْن ربِِّه والَِّذى خَبثَ الَ يخْرج ِإالَّ نَِكدا كَذَِلك يخْرج نَباتُه ِبِإ

ونشْكُرم ياِت ِلقَورِّفُ اآليائمة دفالشجرة الطيبة . )٣(﴾نُص
كَيفَ ضرب اللَّه مثَالً كَِلمةً  َألَم تَر﴿: الثمر وثمرها طيب

عفَرا ثَاِبتٌ ولُهة َأصة طَيِّبرةً كَشَجاِءطَيِّبما في الستُْؤِتى . ه
ُأكُلَها كُلَّ ِحين ِبِإذِْن ربِّها ويضِرب اللَّه اَألمثَاَل ِللنَّاِس 

نتَذَكَّري ملَّهثَُل ﴿الشجرة الخبيثة خبيثة ملعونة الثمر و .﴾لَعمو
ا لَهِض مِق اَألرتُثَّتْ ِمن فَوة خَِبيثَة اجرة خَِبيثَة كَشَجا كَِلم

                                       
  .٢٠٤املصدر نفسه، ص ) ١(

  . ٨٤: اإلسراء) ٢(

  . ٥٨: األعراف) ٣(
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  .)١(﴾ِمن قَرار
التي يوجد في كل إنسان غصن » الزقوم«هناك شجرة ف

التي أصلها في بيت علي » طوبى«جرة شمنها، وهناك 
ل خير ومعدنه، وبهم بدأ كوفاطمة ألن أهل هذا البيت أصل 

ؤمن غصن، ماللّه وبهم يختم، ولهذه الشجرة في كل بيت 
و القلب ال بيت ولعل المراد من هذا البيت ـ واهللا العالم ـ ه

: لمادة واآلجر والطين، ومثل هذا قولهم في تفسير قوله تعالىا
﴿ ِركْهدي وِلِه ثُمسرا ِإلَى اللَِّه واِجرهِتِه ميِمن ب جخْرن يمو

إن هذا : حيث قالوا، )٢(﴾الْموتُ فَقَد وقَع َأجره علَى اللَِّه
يت القلب وبيت الدنيا بو البيت الذي يهاجر منه اإلنسان ه

ن بيت موالشهوات ال بيت المادة واآلجر، وإالّ فإن الهجرة 
الطين والحجارة ال قيمة لها إذا كان قلب اإلنسان معلقاً بهذه 

شهواتها، بل الهجرة التي تجعل أجر من يموت فيها والدنيا 
السفر إليه ال السفر إلى األحجار في وعلى اللّه هي الهجرة 

ظهراً للتوحيد أيضاً، لكنها مرمة، وإن كانت األخيرة مكة المك
إلنسان حول اليست المقصودة فقط بل المقصود أن يطوف 

  . معاني التوحيد الحقيقية
على كل حال، فإن لطوبى فروعاً وأغصاناً ولزقوم و

                                       
  . ٢٦ ـ ٢٤: إبراهيم) ١(

  . ١٠٠ :النساء) ٢(



............................................................................. ٢٤٧  

على اإلنسان أن يدقق في نفسه وملكاته من وفروعاً وأغصاناً، 
  . لك كما يختار هو ويريدو تأأجل أن يتعلق بهذه الغصون 

في بيان التفكر، ) قدس سره(م أضاف اإلمام الخميني ث
والتفكر في المقام هو أن يفكر اإلنسان بعض الوقت (: فقال

ي هذه الدنيا وهيأ له كل أسباب ففي أن مواله الذي خلقه 
وسخَّر لَكُم ما ﴿ذ خلق كل شيء ألجله إ ...)الدعة والراحة
وجعل كل  )١(﴾ ... وما في اَألرِض جِميعافي السماواِت

ووهبه جسماً سليماً وقوى سالمة لكل (ذا العالم في خدمته ه
نافع تحير ألباب الجميع ورعاه وهيأ له كل مواحدة منها 

هو الخالق والواهب ف ...)الراحةوهذه السعة وأسباب النعمة 
فليس بحانه سوالمربي والمدبر، وإذا كان الرب هو اللّه 

بإمكان اإلنسان أن يغش أو أن يلقي بتبعة عمله على غيره، 
إذا وجدت من نفسك خطأ أو معصية فاعلم أنها من نفسك ف
﴿يَِّئة فَِمن نَّفِْسكِمن س كابا َأصمأ لك  )٢(﴾وألنه تعالى هي

 يالَِّذ﴿يهديك إلى الطريق القويم لكل شيء وأعطاك العقل 
  .)٣(﴾قَه ثُم هدىء خَلْيَأعطَى كُلَّ شَ

ومن جهة اُخرى أرسل (هذا هو قائد اإلنسان الداخلي و
ألنبياء وأنزل كل هذه الكتب ـ الرساالت ـ اجميع هؤالء 

                                       
  . ١٣: اجلاثية ) ١(

  . ١٣: النساء) ٢(

  . ٥٠: طه) ٣(
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و القائد الخارجي الذي ههذا و ...)وأرشد ودعا إلى الهدى
كارم األخالق، ميعلّم الكتاب والحكمة ويزكي اإلنسان ويتمم 

كيف ال و!). المولى مالك الملوك؟فما هو واجبنا تجاه هذا (
  !وجب العقل شكره وشكر المنعم واجب؟ي

م إن مرد هذا الشكر وفائدته للشاكر ال للمشكور، وإالّ ث
ن العالمين، ولو أن العالم بأجمعه اتفق على عفإن اللّه غني 

ناح بعوضة، ولو اجتمعوا على جأن يعصيه لما ضروه بمقدار 
نه غني ال نقص في ألح بعوضة طاعته لما أغنوه بمقدار جنا

ِإن تَكْفُروا َأنتُم ومن في اَألرِض جِميعا ﴿ غناه عز وجّل
ِميدح لَغَِنى اللَّه ١(﴾فَِإن(.  

هل وجود جميع هذه النعم هو فقط ألجل (م بعد هذا ث
لحيوانية وإشباع الشهوات التي نشترك فيها مع االحياة 

 اإلنسان بهذه اللذائذ الدنيوية لتذيأمن أجل أن ؟ )الحيوانات
أنزل الرساالت وجرى ووالشهوات الحيوانية بعث اهللا األنبياء 

الصالحين من وما جرى من المصائب على أنبيائه وأوليائه 
صلى اهللا عليه (عباده ونزل ما نزل بهم حتى قال الرسول 

أم أن هناك هدفاً ( ،»ما ُأوذي نبي مثل ما ُأوذيت«): آلهو
تميز اإلنسان عن الحيوانات التي تشترك يها ب )رىوغاية اُخ

ولذلك لم يشرفها اللّه ؛ يرهاغمعه بالشهوة والتي ال تمتلك 
                                       

  . ٨: إبراهيم) ١(
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لك مبلغها من ذبإرسال الرسل إليها وإنزال الكتب عليها ألن 

أن بالعلم وتلك هي حاجاتها، وإلى هذا أشار الشيخ الرئيس 
قي الحيوانات إنسانية اإلنسان ليست باألكل والشرب وإالّ فبا

تشرب، وليست إنسانيته بالوفاء وإالّ فالكلب إذا ربي وتأكل 
إنما يخرج اإلنسان من دائرة الحيوانية وعلى ذلك كان وفياً 

  .ن أجل ذلكمعندما يذهب إلى لقاء اللّه ويعمل 
هل لألنبياء الكرام واألولياء العظام والحكماء الكبار وعلماء (: مث

لناس إلى حكم العقل والشرع ويحذرونهم من مة الذين يدعون ااُكل 
لحيوانية ومن هذه الدنيا البالية، عداء ضد الناس أم كانوا االشهوات 

ريق صالحنا نحن المساكين المنغمسين في طمثلنا ال يعلمون 
ن يكذبوا ـ والعياذ باهللا ـ على أهل اتفقوا على و !)الشهوات؟

 يتقبل العقل مثل نألالناس فيما دعوهم إليه، وهل هناك مجال 
أربعة وهذا االتهام فيصدق بأن خيرة البشر وبضمنهم مائة 

ن موعشرون ألف نبي  كما في الروايات، باإلضافة إلى غيرهم 
األوصياء والعلماء والحكماء الكبار الموصوفين بالصدق والحكمة 

العلم والرحمة قد أجمعوا على أن يكذبوا على البشرية كلها، أو و
 ضد الناس جميعاً أو كانوا بأجمعهم مشتبهين ال داءعكان لهم 

  . الح البشرية ونجاتهاصيعلمون طريق 
إن اإلنسان إذا فكر للحظة واحدة عرف أن الهدف من (

يء آخر، وأن الغاية من هذا الخلق أسمى شهذه النعم هو 
يست هي الغاية بحد لوأعظم وأن هذه الحياة الحيوانية 

لحيوانية، ام غير هذه الشهوات فالهدف من هذه النع، )ذاتها
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ِة الدنْيا ارضوا ِبالْحي﴿وغير الرضا بالحياة الدنيا، الخاص بمن 

: لكريم بقولهاوهم الذين وصفهم القرآن  )١(﴾ِبها واطْمَأنُّوا
ِة الدنْيا وهم عِن اآلِخرِة هم ايعلَمون ظَاِهرا مِّن الْحي﴿

٢(﴾غَاِفلُون( الِْعلِْمذَِل﴿و م منلَغُهبم ك﴾)اِم ﴿فهم لذلك  )٣كَاَألنْع
يفْقَهون ِبها ال لَهم قُلُوب ﴿بحيث كانت ، )٤(﴾بْل هم َأضلُّ سِبيالً

 نيَأع ملَهالال و آذَان ملَها وِبه ونِصربا يِبه ونعمسفلهم  )٥(﴾ي
  .  منه فال يربحون شيئاًلكنهم ال يستفيدونوكل ما يتاجرون به 

وأن على (ليست الحياة الدنيا ـ إذن ـ هي الهدف ف
فكر بنفسه وأن يترحم على حاله ونفسه ياإلنسان العاقل أن 

لثياب أو مريضاً صعب انه إن رأى مسكيناً رثّ أل )المسكينة
لى نفسه، عالعالج ترحم عليه، أفال ينبغي لكل منّا أن يترحم 

ألنه مريض من حيث القلب وهو ال يعلم بل يبكي دماً عليها، 
: نه جاهل مركب وإالّ فإن القرآن يصرح بأنه شفاء للقلوبأل
 )٦(﴾قَد جاءتْكُم موِعظَةٌ مِّن ربِّكُم وِشفَاء لِّما في الصدوِر﴿

  . ان القرآن شفاء لما في الصدوركفلو لم يكن هناك مرض لما 

                                       
  . ٧: يونس) ١(

  . ٧: الروم) ٢(

  . ٣٠: النجم) ٣(

  .٤٤: الفرقان) ٤(

  . ١٧٩: األعراف) ٥(

  . ٥٧: يونس ) ٦(
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يس عنده ملكة رديئة إالّ الحق أننا ال يوجد بيننا من لو
المعصوم عليه السالم، فكيف ال نترحم على أنفسنا في جوف 

وكيف ال يكلم العاصي نفسه ! بكي عليها؟نالليل وكيف ال 
لشقية التي قضيت سني عمرك اأيتها النفس : ويخاطبها(

لحسرة والندامة، االطويلة في الشهوات ولم يكن نصيبك سوى 
ليالً ق من مالك الملوك، وسيري ابحثي عن الرحمة، واستحيي

في طريق الهدف األساسي المؤدي إلى حياة الخلد والسعادة 
قد يسهل المسير على اإلنسان لو كان عنده رب و )لسرمديةا

قدم إلي خطوة أتقدم إليك خطوة، فكيف وربنا عز ت: يقول له
طوة أتقدم إليك سبعين خطوة بل ألف ختقدم إلي : وجّل يقول
عشرة والعشرة بسبعين والسبعين بعمل حسنة اُجازيك خطوة، وا
  .بقى لنايوهكذا، فأي عذر بعد هذا .. بسبعمائة
وال تبيعي تلك (: على اإلنسان أن يحذّر نفسه قائالًف

شهوات أيام قليلة فانية، التي ال تتحصل حتى مع بالسعادة 
هي شهوات ال تتأتى لإلنسان إالّ ف )لشاقةاالصعوبات المضنية 

كون إالّ مخلوطة باأللم تسر والمشقة والتعب وال بالع
هل الدنيا أفكري قليالً في أحوال (والحسرة، فيا أيتها النفس 

والسابقين وتأملي متاعبهم وآالمهم كم هي أكبر وأكثر 
نائهم، في نفس الوقت الذي ال يوجد فيه هناء هبالنسبة إلى 

 يابن ):عليه السالم(ئل الصادق سوحين ، )وراحة ألي شخص
، »ول يوم من الجنةأفي «: رسول اهللا، أين نجد الراحة؟ قال
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  . فال تبحث عنها في مكان آخر

ذلك الذي يكون في صورة (م عليك أن تحذر من ث
نود الشيطان وأعوانه والذي يدعوك إلى جاإلنسان ولكنه من 
لحياة المادية، تأمل قليالً في ايجب ضمان : الشهوات، ويقول
و راض عن هنسان واستنطقه، وانظر هل حال نفس ذلك اإل

  ! ظروفه أم أنه مبتل ويريد أن يبلي مسكيناً آخر؟
على أي حال، فادع ربك بعجز وتضرع أن يعينك على و

لتي ينبغي أن تكون أساس العالقة فيما بينك اأداء واجباتك 
ذا التفكير ـ المقترن بنية هوبينه تعالى، واألمل أن يهديك 

تُوفق ونفس األمارة ـ إلى طريق آخر، مجاهدة الشيطان وال
هي مقام و) للترقي إلى منزلة اُخرى من منازل المجاهدة

   .لعزم، اآلتي بيانه إن شاء اهللا تعالىا
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  فصل

  في العزم 

  
لذي يجاهد ا )وهناك مقام آخر يواجه اإلنسان المجاهد(

بعد التفكر وهو مقام العزم، وهذا هو غير (ألكبر االجهاد 
لرئيس في اإلشارات اُولى درجات ارادة التي عدها الشيخ اإل

قامات العارفين في النمط مفيما ذكره من بحث في  )العارفين
  . التاسع من اإلشارات في جزئه الثالث

إن العزم : يقول أحد مشايخنا ـ أطال اللّه عمره ـ (
معيار ميزة اإلنسان، وإن اختالف وهو جوهر اإلنسانية، 

ولعل القائل هو ، )زمهعن باختالف درجات درجات اإلنسا
لشاه آبادي اوهو الشيخ ) قدس سره(اُستاذ اإلمام الخميني 

  ). رحمه اهللا(

على كل حال، فإننا وقبل أن نفهم ما هو العزم نحتاج و
  : مهدة، فنقولمإلى مقدمة 

ا هي العالقة بين اإلنسان وبين اللّه تبارك وتعالى؟ فهل م
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ن أم بعيد عنه؟ وهل اإلنسان قريب من ن اإلنساماللّه قريب 
  اللّه تعالى أم بعيد عنه؟

قد أجاب القرآن الكريم عن السؤال الخاص بقرب اللّه ل
 عنِّى يوِإذَا سَألَك ِعباِد﴿: إلنسان بقوله تعالىاتعالى من 

بل أكثر من  )١(﴾ قَِريب ُأِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِنيفَِإنِّ
بل أعلى من  )٢(﴾حن َأقْرب ِإلَيِه ِمن حبِل الْوِريِدونَ﴿: ذلك
لمرء امع كون  )٣(﴾َأن اللَّه يحوُل بين الْمرِء وقَلِْبِه﴿: ذلك

وقلبه شيئاً واحداً ال شيئين، فهو عز وجّل أقرب إلى اإلنسان 
فسه، وال يوجد بعد هذا من هو أقرب إليه منه تبارك نمن 

  . وتعالى

ا الجواب عن السؤال الثاني، فإن اإلنسان قريب أيضاً مأ
 عده عنه مع قوله تعالىومن اللّه عزجّل، إذ ال يعقل ب :﴿ وهو

ا كُنتُمم نَأي كُمعاية ما في األمر أن اإلنسان يغفل عن غ )٤(﴾م
هذا من قبيل غفلة واللّه تبارك وتعالى ال أنه يبتعد عنه، 

 يراه وال يحس به مع قربه منه، اإلنسان عن جليسه فال
لَّقَد كُنتَ في غَفْلَة ِمن ﴿. مشكلة اإلنسان ـ إذن ـ في غفلتهف

                                       
  . ١٨٦: البقرة) ١(

  . ١٦: ق) ٢(

  . ٢٤: األنفال) ٣(

  .  ٤:   احلديد) ٤(
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آلخرة هي باطن الدنيا، وإن الجزاء هو اوإالّ فإن ، ﴾ ...هذَا
باطن العمل، ولكننا ال نرى ذلك إال بعد رجوعنا من غفلتنا 

إلنسان جوع ارالموت هو «: إلى أنفسنا، ولذلك قالوا في محله
وبه يستيقظ » انقطاع اإلنسان عن غير اهللا«وهو » إلى نفسه

فَكَشَفْنَا عنك ِغطَاءك فَبصرك الْيوم  . .﴿إلنسان من غفلته ا
ِديد١(﴾. . ح(.  

أساساً لتفاوت » درجات الغفلة والذكر«على هذا تكون و
  . يث القرب والبعد عن اللّه تبارك وتعالىحالناس من 

 تبارك اهللا عن أبعد كان غفلة أكثر اإلنسان انك كلماف
وهو معكُم َأين ما ﴿هللا تعالى ابتعد منه ا أن ال، وتعالى
ابتعاد فإن، المطلق الكمال وه وألن اللّه تبارك وتعالى. )٢(﴾كُنتُم 

  .المطلق الكمال عن ابتعاد عنه اإلنسان

ه تعالى كلما كان اإلنسان أكثر ذكراً كان أقرب إلى اللّو
حتى ورد الحث على الذكر ، )٣(﴾ َأذْكُركُميفَاذْكُروِن﴿

لعبادات االُخرى التي حددت ابالصورة التي لم يرد فيها في 
ابه ذلك، بحيث شوقيدت بشروط وقيود زمانية ومكانية وما 

رهت كوجبت في بعضها و استحبت في االُخرى وحرمت أو 
                                       

  .٢٢: ق) ١(

  . ٤: داحلدي) ٢(

  . ١٥٢: البقرة) ٣(
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يا أيها الَِّذين ﴿: لىفي أحيان اُخرى، أما الذكر فقد قال تعا
فالذكر . بال حد وال قيد )١(﴾آمنُوا اذْكُروا اللَّه ِذكْرا كَِثيرا

لذاكر هللا تعالى ال مجال إلبليس إليه، اخير على كل حال، ألن 
صطاد إالّ إذا كان يوما ورد في الروايات من أن الطير ال 

ال و يصطاد غافالً عن ذكر اللّه تعالى يشير إلى أن اإلنسان ال
يقع في شباك إبليس اللعين إالّ إذا كان غافالً عن اللّه سبحانه 

ال يمنع عن الذكر في أي زمان أو مكان خوف فوتعالى، 
  .الوقوع في الغفلة

يذكر ) صلى اهللا عليه وآله(لهذا نحن نعتقد أن النبي و
  . ال يقظته ونومه ألنه وجود ذاكر هللا تعالىحاللّه تعالى في 

الجواب ـ إذن ـ أن اإلنسان كلما كان غافالً خالصة و
هو بعيد عنه، وكلما كان ذاكراً له عز وجّل فعن اللّه تعالى 

رجة قربه وبعده هو مقدار ذكره دفهو قريب منه، وما يحدد 
  . وغفلته

   اهللاىلإوقع العزم في المسير م

م إننا جميعاً ـ إالّ المعصوم عليه السالم ـ غافلون ث
ليقظة من نوم الغفلة لنبدأ المسير إلى اللّه تعالى، اوالبد لنا من 

سفراً، فهل الطريق والسفر إليه ووإن لهذا المسير طريقاً 
                                       

  . ٤١: األحزاب ) ١(
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  سبحانه وتعالى بعيد أم قريب؟ 
أن السفر من الغفلة إلى الذكر قريب جداً، : الجوابو

وأن الراحل إليك قريب «): عليه السالم(لسجاد اولذلك قال 
غير أننا  )٢(﴾معكُم َأين ما كُنتُم﴿نه ألك هو كذلو )١(»المسافة

الّ االلتفات إليه عز إغافلون عنه تبارك وتعالى، وما علينا 
أنا جليس من «: وجّل لنكون قريبين منه وهو القائل

أن نمزق الحجب التي جعلناها بيننا وبينه تعالى و )٣(»كرنيذ
عن خلقك وإنك ال تحتجب «: رد في المأثوروولذا ؛ بأعمالنا

فيذهبون بعد ذلك إلى هذا  )٤(»ونكدإالّ أن تحجبهم األعمال 
لواسطة أو تلك دون اللّه تبارك االسبب أو ذاك ويتوسلون بهذه 

هناك سفر من نوع آخر، يئن منه حتى أمير و. وتعالى
آه من قلّة الزاد وبعد «: فيقول) لسالماعليه (المؤمنين 

ن الحق إلى الحق وهو موهذا السفر هو السفر ، )٥(»السفر
لذي تحدثنا امختص بمقام الوالية العظمى، وهو غير السفر 

عنه سابقاً وقلنا بأنه قريب المسافة إذ هو سفر من الخلق إلى 
لحق، ولهذا السفر البعيد بحث آخر قد نُوفق إليه في بحث ا

                                       
  .مفاتيح اجلنان، دعاء أيب محزة الثمايل) ١(

  . ٤: احلديد) ٢(

   .٤ / ٤٩٦ : ٣أصول الكايف ) ٣(

  . ١٥٣ رجب، ص ٢٧مفاتيح اجلنان املعرب، للقمي، أعمال يوم ) ٤(

  .٧٧ج البالغة، احلكمة ) ٥(
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  . ن شاء اللّه تعالىإاألسفار األربعة 
من مركوب نركبه في م إننا البد لنا من مطية نمتطيها وث

، فعن »الليل«ما هذه المطية والمركوب إالّ وسفرنا هذا، 
إن الوصول إلى اهللا «): لسالماعليه (اإلمام العسكري 

صالة الليل خير ف)١(»عزوجل سفر اليدرك إال بامتطاء الليل
فحات نلربكم عز وجل في أيام دهركم «راحلة للسفر، ألن 

 مستمرة بالنزول غير منقطعة هذه النفحاتو )٢(»فتعرضوا لها
فكل ليلة يقومها  )٣(﴾وما كَان عطَاء ربِّك محظُورا﴿

هي ليلة قدر بالنسبة إليه ألن عطاء اللّه ال فاإلنسان هللا تعالى 
عرض اإلنسان لنفحات اللّه تيختص بليلة القدر فقط، ولو 

لمخصوصة اوعطائه في مظانها وفي أوقاتها وبأعمالها 
  . يهالحصل عل

  خير الزاد التقوى وأفضل الزاد العزم

عد أن يتهيأ المركوب والراحلة للمسافر البد له من زاد ب
  ذا، فما هو زاده في سفره إلى اللّه تبارك وتعالى؟ هفي سفره 

فَِإن خَير ﴿: قد بين القرآن الكريم هذا الزاد بقوله تعالىل
                                       

   .٨٣ : ٧٨حبار االنوار، ) ١(

   .٢٨٧٧ / ٢٥٧ : ٣عجم األوسط للطرباين، دار احلديث، القاهرة امل) ٢(

  . ٢٠: اإلسراء) ٣(
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السفر، وال يحتاج بعدها وبهذا تتم مقدمات ، )١(﴾الزاِد التَّقْوى
  . على السفر» العزم«و » التصميم«إالّ إلى 

ن بيان حقيقة التصميم والعزم على السفر إلى اللّه إ
: ، إذ ورد عنهم)عليهم السالم(لمات أهل البيت كوردت في 

، )٢(»...ليك عزم إرادة يختارك بهاإوإن أفضل زاد الراحل «
لمسير بعد أن كانت ا فالعزم ـ إذن ـ هو أفضل الزاد في هذا

بارك تالتقوى خير زاد له، وبهذا العزم يختار اإلنسان اللّه 
  . وتعالى فيكون له كما يكون هو هللا تبارك وتعالى

إن هذا العزم هو جوهر اإلنسانية، فعلى مقدار عزمك و
كون عملك، وليس العزم إالّ مقدمة ألعمالك وعباداتك يونسبته 

  . نسانيتكإوبه تتحقق 

زم الذي يتناسب وهذا المقام هو أن يوطن اإلنسان والع(
راراً بترك المعاصي وبأداء الواجبات، وتدارك قنفسه ويتخذ 

بالتالي على أن يجعل من ظاهره ومافاته في أيام حياته، 
العقل ـ بحسب وإنساناً عاقالً وشرعياً، بحيث يحكم الشرع 

 قال وهذا العزم هو الذي، )الظاهر ـ بأن هذا الشخص إنسان
وإن أفضل زاد «: نه اإلمام عليه السالم ـ واللّه أعلم ـ ع

                                       
  . ١٩٧: البقرة) ١(

ن شهر ممفاتيح اجلنان املعرب، للشيخ عباس القمي، أعمال اليوم السابع والعشرين ) ٢(
  .١٥٣رجب، ص 
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كما أن جعل اإلنسان  ،»رادة يختارك بهاإالراحل إليك عزم 
أن يكون سلوكه الظاهري بظاهره إنساناً عاقالً وشرعياً هو 
والتي ... والرجل واليد : وقواه الظاهرية السبع ـ التي هي

أمر الشرع وممتنعة عن تشكل المملكة الظاهرية ـ مؤتمرة ب
  . واهيه، وبذلك تكون أبواباً للجنة، وإالّ فإنها أبواب للنيرانن

حديثه على الظاهر ) قدس سره(قد صب السيد اإلمام و
إلنسان ال يستطيع الوصول إلى إصالح باطنه إالّ األن 

عماله الظاهرية هي التي تؤثر في أبإصالح ظاهره، وأن 
جدت عنده ملكات وه الظاهرية، باطنه، فكلما زاد من أعمال

  .باطنية أكثر، وهكذا يتدرج في سيره
لعل في تقديم العقل على الشرع في بعض الموارد و
على أن يجعل من ظاهره إنساناً عاقالً (): رهسقدس (كقوله 

لى العقل في موارد اُخرى، كقوله ع وتقديم الشرع )وشرعياً
ارة إلى أن  إش...)العقلوبحيث يحكم الشرع (): قدس سره(

لعقل السليم االشرع الصحيح ال يتنافى مع العقل السليم، وأن 
حوث بال يمكن أن يتعارض مع الشرع الصحيح، وسنشير في 

الحقة ـ إن شاء اللّه ـ إلى هذه الحقيقة وأن الشرع والعقل 
ال يمكن أن يفترق أحدهما عن اآلخر، وإن افترقا ومتطابقان 

على كل حال فإن و.  محالةقيقته الحفإن أحدهما خارج عن 
تطلبه ياإلنسان الشرعي هو الذي ينظم سلوكه وفق ما (
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  : للشرع هنا مراتب متعددةو ..)الشرع

مرة ال يعمل اإلنسان بواجب وال ينتهي عن محرم، ف
مرة يعمل بالواجبات وال و. إلنسان غير الشرعياوهذا هو 

لشرعي والالشرعي اينتهي عن المحرمات، حيث تناصف 
اُخرى يعمل بالواجبات ويترك بعض المحرمات و. كهسلو

مرة يعمل بالواجبات ويترك المحرمات ولكنه و. دون اآلخر
يرتكب المكروهات، ولمثل هذا اإلنسان ويترك المستحبات 

م قد يعمل اإلنسان ث. أكثرنا عليهوظاهر منطبق على الشرع، 
لمستحبات، االواجبات ويترك المحرمات ويعمل المهم من 

  . ينئذ يكون سلوكه أكثر انطباقاً من سابقه على الشرعوح

هناك درجة أعلى من سابقتها وهي أن يعمل بالواجبات و
  . لمحرمات ويفعل المستحبات ويترك المكروهاتاويترك 

م يترقى اإلنسان ليصل إلى الدرجة التي يعمل بها ث
ينتهي عن المحرمات وال يترك مستحباً وال يفعل والواجبات 
باحاً أيضاً، وذلك بأن يجعل كل عمل م، بل ال يفعل مكروهاً

إلتيان به بنية القربة إلى اللّه امباح عمالً مستحباً من خالل 
  . تعالى

: ذا من ناحية ومن ناحية اُخرى فإن الشرع على قسمينه
عليهم (وهو القرآن الكريم وروايات أهل البيت : رع صامتش
وهو : اطقشرع نو. التي صح صدورها عنهم) لسالما



   التربية الروحية................................................................٢٦٢

عليهم (وأهل بيته ) صلى اهللا عليه وآله(الرسول األعظم 
ولذا جعل فعلهم وتقريرهم حجة، ومن هنا نقرأ في ). السالم

السالم على آل «): عليه أفضل الصالة والسالم(يارة الحجة ز
ليك حين تقوم، السالم عليك حين تقعد، عياسين، السالم 

ين تسجد، السالم لسالم عليك حاالسالم عليك حين تركع، 
عل يفعله ألن كله ف فالسالم عليه في كل »...عليك حين تنام

هللا تعالى وال يكون شيء لنفسه أبداً، فهو إنسان إلهي تسامى 
  .إلى هذه الدرجة فكان هو الرسالة ال أنه إنسان عامل بها

وأن (على اإلنسان المتشرع أن يرتبط بكال قسمي الشرع و
 األكرم صلى اهللا عليه وآله وسلم اهره كظاهر الرسولظيكون 

لعظيم صلى اهللا عليه وآله وسلم ويتأسى اوأن يقتدي بالنبي 
ميع ما يفعل وما يترك، جبه في جميع حركاته وسكناته وفي 

قدور موهذا أمر ممكن ألن جعل الظاهر مثل هذا القائد أمر 
فبإمكاننا أن نطبق ظاهرنا على ظاهره ، )ألي فرد من عباد اهللا

لَقَد كَان لَكُم في ﴿ :وهو قوله تعالى) هللا عليه وآلها صلى(
وليس بإمكاننا أن نطبق باطننا ، )١(﴾رسوِل اللَِّه ُأسوةٌ حسنَةٌ

صلى اهللا (نكون كالرسول ف) صلى اهللا عليه وآله(على باطنه 
ألنه ال يوجد من يستطيع أن يصل إلى مقام ) عليه وآله

                                       
  .٢١: األحزاب) ١(
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هو مقام البرزخية  )١(﴾سيِن َأو َأدنَىقَاب قَو﴿الخاتمية ومقام 
  ).صلى اهللا عليه وآله(لعظمى المختص بحضرته ا

   ظاهر الشريعة في هذه النشأة حاجة مستمرةىلإالحاجة 

ينا فيما سبق أن تكامل اإلنسان يتم من خالل التزامه ب
ومن خالل التأسي بالنبي األكرم صلىاهللا عليه وآله لشريعة ابظاهر 

  .ته عليهم السالموأهل بي
أن هذا السير ال حد له ألن الكماالت التي يتطلع إليها و

حد لها، وأن مراتبه تبدأ من هذه النشأة وهي نشأة الاإلنسان 
، ﴾قَاب قَوسيِن َأو َأدنَى(لى مرتبة إالنقص إلى أن تصل 

صلى اهللا (سول اللّه روهذا ما عبرت عنه رواية الثقلين، قال 
ضلوا تإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن «: )عليه وآله

كتاب اهللا حبل ممدود من : بعدي، أحدهما أعظم من اآلخر
لسماء إلى األرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى ا

 إذ إن  )٢(»لحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهماايردا علي
لعبد فهو في صعود دائم، وكلما صعد اأحد طرفي الحبل بيد 

كرم الكرماء الذي ال تزيده أزيد، وفي طرفه اآلخر طلب الم
لمسيرة باتجاه اكثرة العطاء إالّ جوداً وكرماً، وهكذا تستمر 

                                       
   .٩: النجم ) ١(

عليه ( يف ترمجة اإلمام احلسن ١٢، ٢  واُسد الغابة٢٠١، ١٣سنن الترمذي، ) ٢(
  . والدر املنثور يف تفسري آية املودة) لسالما
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  .الكمال المطلق الالمتناهي
ال توقّف في هذه المسيرة وال حد لها، ومن هنا أخطأ ف

واعبد ﴿: ي هذه المعارف في تفسير قوله تعالىفمن ال فهم له 
فقال بأن اإلنسان إذا أتاه اليقين  )١(﴾ يْأِتيك الْيِقينربك حتَّى

راتب المعرفة بالواقع والباطن مووصل إلى هذه المرتبة من 
... صالة وصوم ووفإنه يستغني بذلك عن العبادات من ذكر 

قدس (وال حاجة له بعد ذلك إليها، ومن هنا نبه السيد اإلمام 
أن اإلنسان في : ساسية وهيإلى هذه المسألة المهمة واأل) سره
لنشأة سواء كان في بداية الطريق أو في وسطه أو نهايته اهذه 

فهو ، ﴾قَاب قَوسيِن َأو َأدنَى﴿لى مرتبة إبل حتى لو وصل 
اللتزام بأوامرها ونواهيها، ابحاجة إلى ظاهر الشريعة وإلى 

ريق في طأن طي أي ... واعلم(): قدس سره(ولذا قال 
لهية ال يمكن إالّ بالبدء بظاهر الشريعة ومالم المعارف اإل

أن يعمل بها، ال أن و )إلنسان بآداب الشريعة الحقةايتأدب 
ال يحصل له شيء من حقيقة (قط، وإالّ فيتعلم مصطلحاتها 

 تحصل إالّ من خالل اللتي هي ملكات ا) األخالق الحسنة
ذه هالعمل بالظاهر، ولو كان هناك طريق آخر لحصول 

دون ب )كما ال يمكن(ات ألصبح حصر األمر بها لغواً الملك
أن يتجلى في قلبه نور المعرفة (لظواهر االتأدب بهذه 

                                       
  .٩٩: احلجر) ١(
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ن العلم نور أل )لشريعةاوتتكشف العلوم الباطنية وأسرار 
 يقذفه اليقذفه اللّه في قلب من يشاء، ولكنه تبارك وتعالى 
جّل لمثل جزافاً بل وفق الضوابط والقوانين التي جعلها عز و 

  .ألمراهذا 
وبعد انكشاف الحقيقة، وظهور أنوار المعارف في (م ث

 )يضاً في تأدبه باآلداب الشرعية الظاهريةأقلبه، سيستمر 
لو تركها لما كانت ملكات ونها أصبحت بذلك ملكات له أل

اُستاذنا جوادي آملي وولعاد من حيث بدأ، ومن هنا قال شيخنا 
لى الدرج عام في عالم الطبيعة فهو إن اإلنسان ماد: حفظه اللّه

وحينما ينتقل إلى عالم اآلخرة يصبح على السطح، فنحن 
عيش في بئر عالم الطبيعة آخذين بالصعود، درجة درجة، ن

بادتنا وهذه اآلداب الشرعية الظاهرية فإن عوسلَّمنا هو 
سنهوي إلى قعر البئر من وتركناها نكون قد تركنا الدرج، 

  .جديد
إن الوصول : نعرف بطالن دعوى من يقولومن هنا (

كون بترك العلم الظاهر أو أنه وبعد يإلى العلم الباطن 
لى اآلداب الظاهرية، إالوصول إلى العلم الباطن تنتفي الحاجة 

مقامات بوهذه الدعوى ترجع إلى جهل من يقول بها وجهله 
ن حقيقة العبادة هي العبودية هللا أل )العبادة ودرجات اإلنسانية

بارك وتعالى، وال يوجد شيء في هذا العالم ليس عبداً له عز ت
ام الموجود عبداً فالبد أن يعبد وإذا نفى عن نفسه دو جّل، فما 
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فى فقره وعبوديته وادعى غناه نالحاجة إلى العبادة فقد 
لحاجة والعبودية هللا اواُلوهيته، فكيف يجتمع هذا مع ادعاء 

  .تبارك وتعالى
ولعلي أكون ـ إن شاء اللّه ـ (: )قدس سره(م قال ث

  . )ذا األمر في هذه األوراقهموفقاً لبيان بعض 

كالم في هذا المجال ) قدس سره(للفيض الكاشاني و
ما الطريق إلى معرفة : فإن قلت«: لتوقف عنده، قالايحسن 

ليقين؟ فاعلم أن اللّه سبحانه جعلنا اأسرار الدين وتحصيل 
ثم البد لمن أراد ...منهاجاًوأزواجاً وجعل لكل منّا شرعة 

لمضنون به غير االشروع في تحصيل العلم المكنون عند أهله 
مقبالً على الوظائف الشرعية فرائضها ... أهله أن يكون

نوافلها بعد أن تعلّم أحكامها وعرف حاللها وحرامها وكان و
ن إ«): عليه السالم(ن أهلها وإمامها، قال الصادق عقد أخذها 

خبر السماء واألرض فإذا سئل عن ب أن يخبرك آية الكذّاب
ذ إ .)١(»م يكن عنده شيءلشيء من مسائل الحالل والحرام 

هذا حالل وهذا حرام، وعلى اإلنسان : ليس لكل أحد أن يقول
عرف أنه البد أن يكون المأخوذ عنه أهالً لذلك غير كاذب يأن 

كام عرف بواطن االُمور وأنه قد ترك ظواهر األحيفيدعي أنه 
لكذّاب الذي ال يعرف أن الظاهر هو اللعوام، وهذه هي عالمة 

                                       
  . ١٣٩، ص ٥احملجة البيضاء، للفيض الكاشاين، ج ) ١(
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اهالً بالظاهر كيف جالطريق الموصل إلى الباطن فإن كان 
  وصل إلى العلم بالباطن؟ 

قد شاعت هذه المشكلة ـ اآلن ـ في عموم األوساط و
صوصاً في إيران والمناطق المجاورة لها، خاإلسالمية 

  !!إلسالمية في إيرانا وبالذات بعد انتصار الثورة
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  فصل

  السعي للحصول على العزم 

  
اجتهد لتصبح ذا عزم وإرادة، فإنك إذا .. أبها العزيز(

لدنيا دون أن يتحقق فيك العزم ـ على ترك ارحلت من هذه 
ال لب ولن تحشر في بالمحرمات ـ فأنت إنسان صوري، 

نسان إذ إنت إ )على هيئة إنسان» عالم اآلخرة«ذلك العالم 
بحسب الظاهر، و أما حسب الباطن فلست إنساناً ولن تكون 

ال بهيمة أو سبعاً أو شيطاناً أو مركباً من هذه الصور إحقيقة 
هو و) حل كشف الباطن وظهور السريرةمألن ذلك العالم هو (

فتظهر الحقائق للناس  )١(﴾يوم تُبلَى السرائر﴿: قوله تعالى
ِة الدنْيا وهم عِن اعلَمون ظَاِهرا مِّن الْحيي﴿بعدما كانوا 

غَاِفلُون مِة ه٢(﴾اآلِخر(.  
أن التجرؤ على المعاصي يفقد اإلنسان تدريجياً (اعلم و
. هناك كثير من الروايات التي تثبت هذه الحقيقةو، )العزم

عن سر عدم توفيقه ) عليه السالم(إلمام افحينما يسأل السائل 
بأن ذنوب النهار ) عليه السالم( صالة الليل يجيبه اإلمام لقيام

                                       
  . ٩: الطارق) ١(

  . ٧: الروم) ٢(
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  )١(!تمنع اإلنسان من قيام الليل

إن اللّه لم يوفقني لكذا : العجب من قول اإلنسانو
: بارك وتعالى ال يوفق العبد، بعد قوله تعالىتفهل اللّه ...ولكذا

 أو ال إلنسان يريد التوفيقاأم ، ﴾ ...ِإنَّا هدينَاه السِبيَل ﴿
  .)٢(﴾ِإما شَاِكرا وِإما كَفُورا... ﴿يريد 
ن اإلنسان إذا انشغل باله وفكره طوال يومه بتوافه دنياه إ

شؤونها ولم يمرن نفسه على التفكر في االُمور والدنية 
 يستطيع أن يمنع ذهنه عن التفكير الالمعنوية التي ترفعه فإنه 

ذي يقضي يومه في لافي المعاصي كما يفعل ذلك اإلنسان 
دنياه، والتفكير في االُمور المعنوية التي تصلح له أمر دينه 

وقد ورد في الروايات أن القلب . وهو دائم المران على هذا
بيض والتفكير في المعصية ـ ال ارتكابها ـ دخان أبيت 

من حام «تى يعتاد اإلنسان على ذلك وحأسود يلوثه قليالً قليالً 
للمكروهات حد وللحرام حد ف» يقع فيهحول الحمى أوشك أن 

د الكراهة لئال يهوى حوعلى اإلنسان أن يمشي محتاطاً خارج 
ي فالحرام بل يقع  لو انزلقت رجله ـ ال سمح اهللا ـ في

  .المكروهات
على كل حال ، فإن التجرؤ على المعصية يفقد اإلنسان و

                                       
  .١٦، كتاب اإلميان والكفر، باب الذنوب، ح٢٧٢، ص٢أصول الكايف، ج) ١(

  .٣: اإلنسان) ٢(
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لذي هو ا )ويختطف منه هذا الجوهر الشريف(قابلية العزم 
ه وأفضل الزاد للراحل إليه عز ب اإلرادة التي يختار اللّه عزم
  . وجّل

حين يفقد اإلنسان عزمه فلن تنفعه بعد ذلك ألف نية و
ن أجل العمل ألنه فقد بجرأته تلك قابليته على مينويها يومياً 

  . فعل العمل الصالح

عندما يرى اإلنسان نفسه عاجزاً عن القيام بالعمل و
 األمل وينتهي األمر به إلى هالكه ـ يفقدوالصالح ييأس 
  . والعياذ باهللا ـ

أحد األسباب المهمة ) قدس سره(م نقل السيد اإلمام ث
: فقال) قدس سره(اإلراة عن اُستاذه الشاه آبادي ولفقدان العزم 

إن أكثر ما يسبب على : ام ظله ـ ديقول االُستاذ المعظم ـ (
لذي ا )لغناءلع فقد اإلنسان العزم و اإلرادة هو االستما

  . يستسهله بعض الناس ويعده من الصغائر

  تجنب المعاصي والتعبد في الخلوات قرين االستشفاع

  في تحصيل العزم) عليهم السالم(بالنبي وأهل بيته 

إذاً تجنب يا أخي المعاصي، واعزم على الهجرة إلى (
اجعل ظاهرك ظاهراً إنسانياً، وادخل في سلك والحق تعالى، 

للّه تعالى في الخلوات أن يكون الشرائع، واطلب من أرباب ا
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لب الرياء والجاه طن حالة أل، )معك في الطريق لهذا الهدف
لذين اوالسمعة ال تكون مع الخلوة وفى بطن الليل، وألن 

يطلبون من اللّه في بطون الليالي قالئل يباهي بهم اللّه تعالى 
رق بابي انظروا إلى عبدي الذي يط: الئكته ويقول لهمم

رد في الروايات ما قد يفهم منه أن إحياء وولهذا . والناس نيام
ن إحياء ليلة القدر باعتبار قلة مليلة النصف من شعبان أفضل 

  .ي ليلة القدرفالسائلين والطالبين في هذه الليلة وكثرتهم 
استشفع (م مع الطلب من اللّه تعالى في الخلوات ث

 وسلم وأهل بيته عليهم هللا عليه وآلهابرسول اللّه صلى 
نهم الواسطة أل )السالم حتى يفيض ربك عليك التوفيق

ويمسك بيدك في ( .)١(﴾وابتَغُوا ِإلَيِه الْوِسيلَةَ﴿والوسيلة 
عترض تالمزالق التي تعترضك، إلن هناك مزالق كثيرة 

اإلنسان أيام حياته، ومن الممكن أنه في لحظة واحدة يسقط 
وبعمل واحد يقدم على ارتكابه كل يحبط ف )زلق مهلكمفي 

يعجز من السعي إلنقاذ نفسه، بل قد ال يهتم (أعماله، وحينها 
تى شفاعة الشافعين، نعوذ حبإنقاذ نفسه، بل ربما ال تشمله 

  .)باهللا منها
  
  

                                       
  . ٣٥: املائدة) ١(
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  فصل

  في المشارطة والمراقبة والمحاسبة 

  
اطن إن الوصول إلى اليقين باهللا تعالى وإلى ب: لنا سابقاًق

أسرارها ال يتم إال بااللتزام بأوامر اللّه تعالى والشريعة 
العمل بظواهرها، وإن لهذا العمل ووالتأدب بآداب الشريعة 

فسه بصيرة وهو أعرف نمراتب وإن اإلنسان في ذلك على 
  . بمرتبته

على اإلنسان إن أراد السير باتجاه المطلق أن يحدد و
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االرتقاء إلى المراتب أن يعزم ويصمم على وموقعه ومرتبته 
دة مراحل في هذا المسير، فكيف عاألعلى، ثم البد له من طي 

  يبدأ عمله وما هي هذه المراحل؟ 

إذا أردت أن تشارك شريكاً : لتقريب فكرة الجواب نقولو
ن األعمال وكان همك هو الربح، ولنفترض أن مفي عمل 

، دوك، والعدو ال يحب الربح لعدوهعشريكك ولظرف ما كان 
  ذه معه؟ هفكيف تعقد صفقة العمل المشتركة 

  : لظاهر أن هذه الصفقة البد أن تتم متضمنة لعدة مراحلا

ن تشترط عليه شروطاً معينة تضمن أ: لمرحلة االُولىا
  . لصفقة وتحدد له نسبة ربحه، وما شابه ذلكافيها نجاح 

بد أن تراقب عملية تنفيذ الشروط آناً ال: لمرحلة الثانيةا
صوصاً وإن الشريك هو عدوك، وإالّ فقد يتخلف عن خبآن، 

سرقك أو يخونك ويوقعك في خسارة التعوض، يشروطه أو 
  . أموالك ورأسمالك هباءوفتذهب كل أتعابك 

م تأتي مرحلة المحاسبة لتحاسب ث: لمرحلة الثالثةا
دة معينة لترى هل وصلتما إلى غرضكما مشريكك بعد 

  لمنشود أم ال؟ االمطلوب وحصلتما على الربح 
و تبين لك أن الصفقة قد خسرت ل: لمرحلة الرابعةا

ستطيع به معاتبة شريكك فإنك سوف تعاتبه توكنت في موقع 
  . ال محالة
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لو كانت لك قوة أكبر بحيث كان و: لمرحلة الخامسةا
عاقبته فسوف تعاقبه إذا تبين لك أنه السبب في مبإمكانك 
  الخسارة 
نا، فإن اإلنسان في حياته هكذا األمر في محل كالمو

منُوا هْل َأدلُّكُم آيا أيها الَِّذين ﴿: الدنيا يتاجر مع اهللا تعالى
  .)١(﴾علَى ِتجارة تُنِجيكُم ِمن عذَاب َأِليم

الذي يريد » العقل«الطرف األول في هذه التجارة هو و
بح الدار اآلخرة والنعيم الدائم فيها والنجاة من رالوصول إلى 

  .نار جهنم وعذابها األليم
إن هذا الطرف  أي العقل، يريد أن يتاجر بقوى النفس و

التي بين جنبي » النفس«نده مع طرف آخر وهي عالموجودة 
  . عدى أعدائهأاإلنسان والتي تعتبر 

  : على اإلنسان، تبعاً لمثالنا العرفي السابق، أنف
  . شارط نفسه على ما تفعله وما تتركهي: والًأ
راقبها دائماً وأبداً وفي كل الحاالت ليرى مدى ي: انياًث

  .شترطه عليهااالتزامها بما 
ثم إذا انتهت مدة المشارطة فعليه أن يحاسب نفسه  :الثاًث

  . ملته وما تخلفت عنهعليرى ما 
إذا تبين له عدم التزامها بما اشترطه ف: ابعاً وخامساًر

                                       
  . ١٠: الصف) ١(
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يمنعها من عاقبها أيضاً على ذلك بأن يعليها يعاتبها بل 
  . قصيرهاتشهواتها ولذاتها، ال سيما في موارد 

ن العمل وفق هذا المثال أمر مقدور لكل أحد وال يحتاج إ
ظيمة ألدائه إن أحسن اإلنسان التدرج فيه مراعياً عإلى قوة 

  . طاقته وقدرته
إلى هذا البحث ) قدس سره(قد تعرض السيد اإلمام و

ومن االُمور (: احل بقولهدد ثالثاً من هذه المرحالعملي حيث 
   ).لمشارطة والمراقبة والمحاسبةاالضرورية للمجاهد 

  المشارطة

هذه المراحل الثالث بإيجاز مبتدئاً ) قدس سره(م بين ث
فالمشارط هو الذي يشارط نفسه في (: يث قالحبالمشارطة 

ليوم أي عمل يخالف أوامر اللّه اأول يومه على أن ال يرتكب 
ذا يعود لكلٍّ هأمر العزم و )لك ويعزم عليهويتخذ قراراً بذ

فمن كان تاركاً لبعض الواجبات أو فاعالً لبعض . بحسبه
لمحرمات، عليه أن يعزم على فعل كل الواجبات وترك كل ا

من وصل إلى الحد الذي اليترك واجباً وال يفعل والمحرمات، 
لى االنتقال إلى المرحلة التي ال يترك عمحرماً البد أن يعزم 

من وصل إلى هذه المرحلة وفيها مستحباً وال يفعل مكروهاً، 
ل أعماله بنية كعليه أن يصمم على عدم فعل المباح بل يفعل 

القربة، حتى إذا وصل إلى هذه الدرجة من التقوى عزم على 
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النتقال إلى باطنه من أجل أن يمرن نفسه على أن ال تفكر ا
صعد مرتبة من مراتب ن تفعلها، وهكذا كلما أبمعصية أبداً ال 

ليها تطلّع إلى المرتبة والدرجة إالعبادة التي سبقت اإلشارة 
  . األعلى وعزم عليها

البد للمشارط ـ إذن ـ من تحديد موقعه أوالً فإذا حدده ف
لخطوة التالية فيشترط على نفسه ـ مثالً ـ ترك ما اانتقل إلى 

 أوامر وواضح أن ترك ما يخالف(احد ويخالف أمر اللّه ليوم 
يمكن لإلنسان بيسر أن واللّه  ليوم واحد أمر يسير للغاية 

عض بإن اختلفت درجة يسره من بعض إلى و )يلتزم به
 )فاعزم وشارط وجرب، وانظر كيف أن األمر سهل يسير(
إذا  )١(﴾فَسنُيسِّره ِللْيسرى﴿عالى ييسر العبد لليسرى تإن اللّه ف

  . عزم على ذلك

ان يوماً استطاع أن يخلص يومين ثم لو أخلص اإلنسف
من أخلص هللا أربعين «: تى يتحقق فيه مصداقحثالثة وهكذا 

  )٢(.»لحكمة من قلبه على لسانهاصباحاً ظهرت ينابيع 

من التزم بالطهارة يوماً ثم يومين ثم ثالثة إلى أن و
الطهارة حالة دائمية له فسوف يتحقق بحقه بأصبح االلتزام 

                                       
  .٧: الليل) ١(

 / ٢٨٥ : ١، ١٤٠٥الرسالة ، بريوت،   القضاعي، مؤسسة  مسند الشهاب، للقاضي) ٢(
٤٦٦.  
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أدم الطهارة يدم عليك «): آلهوهللا عليه صلى ا(قول الرسول 
اهرية فرزقه رزق ظفإن كانت طهارته طهارة  )١(»رزقك

عارف مظاهري، وإن كانت باطنية قلبية فرزقه باطني وهي 
  .أهل البيت عليهم السالم

لو تتبع اإلنسان هذا األمر فسوف يجد الكثير الكثير من و
ن، ويحصل من لمشابهة القابلة ألن يجربها اإلنسااالموارد 

لحسنة وبصورة تدريجية على كثير اخالل التزامه باألعمال 
  . المعنويةومن الخيرات والبركات المادية 

مع كل هذا ال ينبغي لإلنسان أن يحمل نفسه فوق و
ن يبدأ باألعمال البسيطة والسهلة والمحدودة أطاقتها بل عليه 

ها فييأس لتي يعجز عن القيام باال األعمال الشاقة والصعبة 
راحل ودرجات السير مويترك العمل، كما ال ينبغي له تجاوز 

مرحلة مرحلة، ودفعة واحدة بل عليه االرتقاء درجة درجة 
  : والروايات الدالة على هذا المعنى كثيرة، منها

l وجّل «: قال) عليه السالم(ن أبي عبد اللّه ع إن اهللا عز
صدق واليقين على البر وال: إليمان على سبعة أسهماوضع 

العلم والحلم، ثم قسم ذلك بين الناس، ووالرضا والوفاء 
ألسهم فهو كامل محتمل، وقسم افمن جعل فيه هذه السبعة 

لسهمين ولبعض الثالثة حتى البعض الناس السهم ولبعض 
                                       

   .٧٢ / ٢٦٨ : ١عوايل الآليل، ) ١(
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  .»انتهوا الى السبعة
ال تحملوا على صاحب السهم سهمين وال «: م قالث

  .»هضوهملسهمين ثالثة فتباعلى صاحب 
  .)١(»كذلك حتى انتهوا الى السبعة«: م قالث
l قال لي أبو عبد اهللا : عن عبد العزيز القراطيسي، قالو

يا عبد العزيز، إن اإليمان عشر درجات «: عليه السالم
عد اُخرى فال يقولن صاحب ببمنزلة السلّم يصعد منه مرقاة 

يء حتى ينتهي الى شلست على : االثنين لصاحب الواحد
وقك، فلعاشر، فال تسقط من هو دونك فيسقطك من هو ا

وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق وال 
حملن عليه ما اليطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمناً فعليه ت

  .)٢(»جبره
l إن رجالً كان له جار «:  قال)عليه السالم(ن أبي عبد اهللا ع
ه له، فأجابه، فأتاه صرانياً فدعاه إلى اإلسالم وزيننوكان 

: أنا فالن، قال: من هذا؟ قال: لباب، فقال لهاسحيراً فقرع عليه 
البس ثوبيك ومر بنا إلى الصالة، وتوضأ : وما حاجتك؟ فقال

صلّيا ما شاء اهللا ثم ف: القفتوضأ ولبس ثوبيه وخرج معه،  :الق
ان نصرانياً يريد كصلّيا الفجر ثم مكثا حتى أصبحا، فقام الذي 

                                       
  . ١ ـ ح ٣٥، باب درجات اإلميان ـ ص ٢اُصول الكايف، الكليين، ج ) ١(

  . ٢ ـ ح ٣٧ آخر من درجات اإلميان ـ ص ، باب٢ُصول الكايف، للكليين، ج ا) ٢(
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الذي بينك وأين تذهب؟ النهار قصير، : نزله، فقال له الرجلم
  .وبين الظهر قليل

وما بين : فجلس معه الى أن صلى الظهر، ثم قال: الق
  .العصر قليل، فاحتبسه حتى صلى العصروالظهر 
إن : ثم قام وأراد أن ينصرف إلى منزله، فقال له: الق

 المغرب، لنهار وأقل من أوله، فاحتبسه حتى صلىاهذا آخر 
إنما بقيت صالة : لى منزله فقال لهإثم أراد أن ينصرف 

  .واحدة
فمكث حتى صلَّى العشاء اآلخرة ثم تفرقا، فلما كان : الق

أنا : من هذا؟ قال: دا عليه فضرب عليه الباب، فقالغسحيراً 
توضأ والبس ثوبيك واخرج بنا : اجتك؟ قالحوما : فالن، قال

ن من هو أفرغ منّي وأنا إنسان لديااطلب لهذا : نصلي، قال
  .مسكين وعلي عيال

دخَلَه في شيء أ): عليه السالم(قال أبو عبد اللّه ف
  .أخرجه منه

  .)١(»دخله من مثل ذه وأخرجه من مثل هذاأ: و قالأ
ومن الممكن أن يصور لك إبليس اللعين وجنده أن (

عسير، فادرك أن هذه هي من تلبيسات هذا واألمر صعب 
أخرج األوهام الباطلة من قلبك، و فالعنه قلباً وواقعاً، اللعين،

                                       
  . ٢، ح ٣٥، باب درجات اإلميان، ص ٢اُصول الكايف، الكليين، ج ) ١(
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  . )ذا األمرهوجرب ليوم واحد، فعند ذلك ستصدق 

إلى بعض ) قدس سره(قد أشار الفيض الكاشاني و
لمرتبطة ببحث المشارطة والتي هي عنده االمطالب المفيدة 

إذ إن اإلنسان في جهاد ؛ لمرابطةاالمقام األول من مقامات 
صغر، فكيف به إذا أللجهاد من رباط وإن كان جهاداً والبد 

فتحتم على «: في هذا المقام) قدس سره(قال . كان جهاداً أكبر
كل ذي حزم آمن باهللا واليوم اآلخر أن ال يغفل عن محاسبة 

فسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها ن
ال ل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة كوخطواتها، فإن 

ها كنزاً من الكنوز ال يتناهى بعوض لها يمكن أن يشتري 
  .)١(»نعيمه أبد اآلباد

بهذا النفس الذي صعد كان بإمكان اإلنسان أن يقول ف
يعاقب عليها، أوكلمة خيرة فيثاب عليها، أو فكلمة قبيحة 

انقضاء هذه «لكنه يخسر ألن ويسكت فال يثاب وال يعاقب، 
لهالك خسران اى ما يجلب األنفاس ضائعة أو مصروفة إل

عظيم هائل ال يسمح به عاقل فإذا أصبح العبد وفرغ من 
ريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس كما ف

ند تسليم البضاعة إلى الشريك العامل يفرغ عأن التاجر 
                                       

ألول، ص ا، كتاب املراقبة واحملاسبة، املقام ٨احملجة البيضاء، للفيض الكاشاين، ج ) ١(
١٥١ .  
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ما لي بضاعة إال العمر : لنفسلفيقول . المجلس لمشارطته
ن التجارة عال ووقع اليأس ومهما فني فقد فني رأس الم

  .)١(»وطلب الربح
هذا كالثلج في اليوم الحار الذي يذوب ويتحول إلى ماء و

تخسره في كل آن آن شئت أم أبيت، إالّ أن تبيعه ووينتهي 
لعمر الذي ينصرم آناً بعد آن، فلو تاجرت اوتأخذ ثمنه، وهكذا 

ك ألن أجر؛ خسر وإن انتهىتبه مع اللّه تبارك وتعالى فلن 
عمال صالحة أمحفوظ عند اللّه وأن ثواب ما قمت به من 
  . خالل عمرك ستجده مضاعفاً عند أكرم األكرمين

: م على اإلنسان أن يخاطب نفسه بعد ذلك قائالً لهاث
لجديد قد أمهلني اللّه عز وجّل فيه وأنسأ في اوهذا اليوم «

ى وفّاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلتأجلي وأنعم به علي ولو 
الحاً، فاحسبي أنك توفيت صالدنيا يوماً واحداً حتى أعمل فيه 

فس من األنفاس نثم رددت فإياك أن تضيعي هذا اليوم فإن كل 
عشرون وجوهرة ال قيمة لها، واعلمي أن اليوم والليلة أربع 

إنه ينشر للعبد كل يوم وليلة (: ساعة، وقد ورد في الخبر
ه منها خزانة عشرون خزانة مصفوفة فيفتح لوأربع 

سناته التي في تلك الساعة حفيراها مملوءة نوراً من 
لك األنوار التي هي تفيناله من الفرح واالستبشار بمشاهدة 

                                       
  . املصدر نفسه) ١(
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لنار اوسيلة عند الملك الجبار ما لو وزع على أهل 
ألدهشهم ذلك الفرح عند اإلحساس بألم النار، ثم يفتح له 

غشاه ظالمها خرى سوداء مظلمة يفوح نتنها ويتاُخزانة 
صى اهللا فيها فيناله من الهول والفزع عوهي الساعة التي 

تنغص عليهم نعيمها، ويفتح له لما لو قسم على أهل الجنة 
) ال ما يسوؤهوخزانة اُخرى فارغة ليس فيها ما يسره 

هي الساعة التي نام فيها أو غفل أو اشتغل بشيء من و
ن غبن ذلك ما ينال باحات الدنيا فيتحسر على خلوها ويناله مم

لربح الكثير والملك الكبير إذا أهمله وتساهل فيه االقادر على 
سرة وغبناً، وهكذا يعرض عليه ححتى فاته، وناهيك به 
  .)١(»خزائن أوقاته طول عمره

للشيخ القمي  لهذا تجدون في حواشي مفاتيح الجنان ـو
قد ذكروا لكل ) عليهم السالم(أن أهل البيت ـ  سره  قدس
ألربع والعشرين عمالً معيناً، هو تلك اة من ساعات اليوم ساع

  .ائماً لإلنسان يوم القيامةدالخزانة من النور التي تكون نعيماً 
  
  
  المراقبة  
وبعد هذه المشارطة عليك أن تنتقل إلى المراقبة، (

                                       
  .املصدر نفسه) ١(
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نتبه طوال مدة المشارطة إلى عملك وفقها، توكيفيتها هي أن 
وقد كان علماؤنا  )ا شرطتموفق فتعتبر نفسك ملزماً بالعمل 

و ترك ما أالكبار يشارطون ويعاهدون اللّه على فعل ما 
وينذرون الصيام لمدة سنتين ـ مثالً ـ لو خالفوا شرطهم، 

كون مثل هذا النذر مانعاً لهم عن مخالفة الشرط، ألن يوبذلك 
العقاب يشكل رادعاً لإلنسان عن ارتكاب وثقل الجريمة 

نّا لألعمال التي يترتب عليها حد مرك الكثير وما ت. المخالفات
الغيبة مثالً مع كونها كشرعي وارتكابنا للمحرمات االُخرى 

لمترتبة على تلك اأعظم من سابقتها إالّ بسبب الحدود الشرعية 
  .وعدم ترتب حد أو جزاء عاجل على الغيبة

على هذا، فلو خال عمل محرم من جزاء عاجل فضع و
  . اجالً لترتدع عن ذلك العمل المحرمزاء عجأنت لنفسك 

وإذا حصل ـ ال سمح اللّه ـ حديث لنفسك بأن ترتكب (
هللا، فاعلم أن ذلك من عمل الشيطان وجنده، امخالفاً ألمر 

شترطته على نفسك، فالعنهم افهم يريدونك أن تتراجع عما 
لوساوس الباطلة من اواستعذ باهللا من شرهم، وأخرج تلك 

قوم في أإني اشترطت على نفسي أن ال : انقلبك، وقل للشيط
هذا اليوم ـ وهو يوم واحد ـ بأي عمل يخالف أمر اللّه 

عمتي طول عمري، فقد أنعم وتلطّف علي نتعالى، وهو ولي 
  .)خرىاُبالصحة والسالمة واألمن وألطاف 
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  .بالتفصيل) التذكر(سيأتي بيان هذا األمر في فصل و
في خدمته إلى األبد لما لو أني بقيت و(: م قل للشيطانث

احدة منها، وعليه فليس من الالئق أن ال أفي وأديت حق 
ـ أن ينصرف الشيطان  إن شاء اهللا آمل ـو. بشرط كهذا

  .لرحمناويبتعد عنك وينتصر جنود 
المراقبة ال تتعارض مع أي من أعمالك كالكسب و

كن على هذه الحال إلى الليل ريثما يحين فوالسفر والدراسة، 
ستطاع تحويل الخصال ان اإلنسان إذا أل ) المحاسبةوقت

وف يزاولها سالحسنة واألعمال الصالحة فيه إلى ملكات فإنه 
بعد ذلك من دون أن تتعارض مع أي كسب أو سفر أو عمل 

ه وإن عانى من االلتزام بها في بداية األمر أي قبل أن ل
  . يهفتتحول إلى ملكات 

  المحاسبة

 تحاسب نفسك لترى هل أديت وأما المحاسبة فهي أن(
لى نفسك مع اهللا، ولم تخن ولي نعمتك في عما اشترطت 

د وفّيت حقاً، فاشكر اللّه قهذه المعاملة الجزئية؟ إذا كنت 
لتقدم في اعلى هذا التوفيق، وإن شاء اللّه ييسر لك سبحانه 

اُمور دنياك وآخرتك وسيكون عمل الغد أيسر عليك من 
فس مطواعة كالشمع ال كالحديد، فعليك زماً ألن النج )سابقه
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لخير دون الشر، وإذا وجدتها مطواعة اأن تطوعها في اُمور 
  . لسبب في ذلكافي اُمور الشر فاعلم أنك أنت 

ما أن النفس في مرحلة الطفولة أكثر طواعية منها في ك
التعلم في الصغر كالنقش في «: لذا قالواومرحلة الكبر، 

إن حالة االنفعال واألخذ فاإلنسان ، أما حين يكبر »الحجر
لو كانت ملكاته فتضعف فيه وتشتد ملكاته الموجودة فيه فعالً، 

: ولهمقرديئة ـ ال سمح اللّه ـ فسيصعب قلعها، وهذا معنى 
إذا بلغ اإلنسان أواخر عمره وهو على معصيته فإنه ال يوفق 

 ذ ليس معنى ذلك أن اللّه تعالى لن يقبل توبته، بلإللتوبة، 
لتوبة، فعلى اإلنسان أن يغتنم شبابه امعناه أنه غير قادر على 

  . قبل هرمه

على كل حال، فإنك إن كنت تريد الحصول على و
لذي اشترطته على ا )فواظب على هذا العمل(غرضك وهدفك 

تحول إلى ملكة فيك بحيث يصبح يفترة والمأمول أن (نفسك 
نحو تنعكس فيه ب )ةلغايلهذا العمل بالنسبة إليك سهالً ويسيراً 

ن تفكر في أالمعادلة فال تستطيع بعد ذلك أن تعمل وال حتى 
  . الحرام الذي هو على خالف الملكة التي حصلت في نفسك

يقومون بالواجبات ) عليهم السالم(من هنا فإن األئمة و
لمحرمات بيسر ألن تلك األعمال صارت جزءا من اويتركون 

  .إلى مرحلة االتحادرحلة الملكة موجودهم، وتجاوزت 
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ن المواظبة على األعمال الحسنة تحولها إلى ملكات فيك إ
وستحس عندها باللذة واُألنس في طاعة اللّه تعالى وترك (

ذا العالم بالذات، في حين إن هذا العالم ليس همعاصيه، وفي 
إللهي يؤثر ويجعلك مستمتعاً اهو عالم الجزاء لكن الجزاء 

ستحصل على و )بتعادك عن المعصيةوملتذاً بطاعتك هللا وا
الجزاء في هذه الدنيا باإلضافة إلى الجزاء االُخروي الذي 

  .ينكشف لك فيه حقيقة تلك اللذائذ التي ال تعادلها لذةس
واعلم أن اللّه لم يكلّف ما يشق عليك به، ولم يفرض (

يكَلِّفُ اللَّه  الَ﴿إذ  ؛)ك به وال قدرة لك عليهلعليك ماال طاقة 
ليك الواجبات إالّ وأنت قادر عفلم يفرض  )١(﴾فْسا ِإالَّ وسعهانَ

لمحرمات إالّ وأنت قادر اعلى اإلتيان بها ولم يحرم عليك 
صورون لك األمر وكأنه يولكن الشيطان وجنده (على االنتهاء عنها 

  . شاق وصعب

إذا حدث ـ ال سمح اللّه ـ في أثناء المحاسبة تهاون و
ترطت على نفسك، فاستغفر اللّه واطلب العفو ااشموفتور تجاه 

كل شجاعة بالمشارطة غداً، وكن بمنه، واعزم على الوفاء 
بواب التوفيق أعلى هذا الحال كي يفتح اللّه تعالى أمامك 

  ). والسعادة، ويوصلك إلى الطريق المستقيم لإلنسانية

                                       
  . ٢٨٦: البقرة) ١(
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  مرحلتا المعاتبة والمعاقبة

ي بحثه الشريف ف) قدس سره(م يتعرض السيد اإلمام ل
رحلتي المعاتبة والمعاقبة، غير أن جملة من العلماء مإلى 

ها، من بينهم الفيض الكاشاني في لاآلخرين قد تعرضوا 
إلنسان بعد أن يشرط امحجته، إذ بين في المرابطة الرابعة أن 

حاسبها، فإن يعلى نفسه الشروط يراقبها فيما شرطه عليها ثم 
ه عليها فالبد أن يعاقبها على وجدها غير ملتزمة بما شرط

لك من أجل أن تتم صفقته ويجني ثمارها وإال قد ينتبه في ذ
إذا به قد خسر حياته وأتلف رأس ماله في فآخر المطاف 

جِن منها سوى الخسران، ومن يصفقة غير رابحة وتجارة لم 
عاقبة نفسه على عدم مممن يترك ) قدس سره(هنا يتعجب 

أهلك وب أنك تعاقب عبدك وأمتك والعج«: التزامها فيقول
وولدك على ما يصدر منهم من سوء خُلُق وتقصير في أمر، 

تخاف أنك لو تجاوزت عنهم خرج أمرهم من يدك وبغوا و
همل نفسك وهي أعظم عداوة لك وضراوة، وأشد تعليك ثم 

ضررك من طغيانها أعظم ضرراً من طغيان وطغياناً عليك، 
ليك معيشة الدنيا، ولو عقلت شوشوا عيأهلك، فإن غايتهم أن 

أن نعيم الجنة هو النعيم المقيم ولعلمت أن العيش عيش اآلخرة 
ليك عيش اآلخرة عالذي ال آخر له ونفسك هي التي تنغص 
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  .)١(»فهي أولى بالمعاقبة من غيرها

  عقوبة كل شيء بحسبه

البد أن تكون عقوبة كل شيء بحسبه، فإن كان عدم و
 نصفه بالخيانة ألنه خيانة لذلك الشرط ـ والذيبااللتزام 

البد أن تكون المعاقبة مرتبطة فالشرط ـ هو من فعل اليد 
الشراب فالبد أن وبها، وإذا كانت الخيانة مرتبطة بالطعام 

الشراب، ويعاقب نفسه بعقوبة مرتبطة بهما فيمنعها من الطعام 
وهكذا حتى لو كان الشرط مرتبطاً بمستحب من المستحبات 

 نفسه أن يقوم لصالة الليل، فإن لم يِف بشرطه شرطه علىك
عاقب نفسه على ذلك بأن يطيل سهرها في الليالي يفعليه أن 

تعود على القيام بذلك العمل المستحب تويسلبها الراحة حتى 
  .الذي شرطه عليها

: بقوله) قدس سره(إلى هذا أشار الفيض الكاشاني و
 وارتكاب فسه فلم تسلم عن مقارفة معصيةنمهما حاسب «

ن يهملها فإنه إن أهملها سهل أتقصير في حق اللّه فال ينبغي 
ليها فطامها وكان ععليه مقارفة المعاصي وأنس بها وعسر 
يء شوعقوبة كل » ذلك سبب هالكها، بل ينبغي أن يعاقبها

                                       
لرابعة، ص ا، باب املراقبة واحملاسبة، املرابطة ٨ضاء، الفيض الكاشاين، ج احملجة البي) ١(

١٦٩ .  
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فإذا أكل لقمة شبهة بشهوة نفس ينبغي أن يعاقب «بحسبه 
نبغي أن يعاقب العين الجوع وإذا نظر إلى غير محرم يبالبطن 

عاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه يبمنع النظر وكذلك 
  .)١(»الكي طريق اآلخرةسمن شهوته، هكذا كانت عادة 

  العقوبة تتم وفق الموازين الشرعية

ال يتبادر إلى ذهن اإلنسان أن باستطاعته أن يعاقب و
ن العقاب يختاره، بل البد للعقاب أن يكون منفسه بأي نوع 

لتي أجازها الشرع المقدس، وقد ان الموازين الشرعية ضم
صلى (من الرسول زأورد الفيض الكاشاني قصة حدثت في 

: القوعن طلحة «: تضمنت هذا المعنى، قال) اهللا عليه وآله
انطلق رجل ذات يوم فنزع ثيابه وتمرغ في الرمضاء وكان 

الة أجيفة بالليل بط. ذوقي وعذاب جهنم أشد حراً: نفسهليقول 
صلى اهللا عليه (بينا هو كذلك إذ أبصر النبي ف: بالنهار؟ قال

غلبتني نفسي، فقال له النبي : قالففى ظل شجرة فأتاه ) وآله
لذي صنعته؟ أما لقد الم يكن بد من أ): صلى اهللا عليه وآله(

. ك المالئكةبفتحت لك أبواب السماء وباهى اللّه عز وجّل 
: هلخيكم، فجعل الرجل يقول زودوا من أت: م قال ألصحابهث

صلى اهللا عليه (فقال يا فالن ادع لي، يا فالن ادع لي، 
                                       

  . ١٦٨املصدر نفسه، ص ) ١(
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اللهم اجعل التقوى زادهم واجمع على : قالف  عمهم،):وآله
اللهم : يقول) صلى اهللا عليه وآله(لنبي ا فجعل الهدى أمرهم،

  .)١(»جعل الجنة مآبهمااللهم :  فقال الرجلسدده،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  .١٦٨املصدر نفسه، ص ) ١(
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  فصل

  ي التذكرف

ومن االُمور التي تعين اإلنسان ـ وبصورة كاملة ـ (
النفس هنا المراد بها النفس و )لنفس والشيطانلفي مجاهدته 

لشهوية والغضبية وليس مطلق ااألمارة بالسوء وهي القوى 
الُمور المهمة في االنفس التي تشمل العاقلة أيضاً، ومن 

النتباه إليها المجاهد والتي ينبغي لإلنسان السالك ا(مجاهدتها 
وهو  )جيداً هو التذكر، وبذكره نختم الحديث عن هذا المقام

لمقام األول من البحث والمختص ببحث القوى الظاهرية ا
ملكة البدن، وأما المقام الثاني فهو في القوى مالسبعة في 

الواهمة والمتخيلة ونحو ذلك، والباطنية وهي القوى العاقلة 
لرغم من أنه الزال اعلى ( الحديث وعلى كل حال فسنختم

  .)هناك الكثير من المواضيع

  تعريف الذكرى

والذكرى في هذا المقام هي عبارة عن ذكر اللّه تعالى (
  .)لطف بها على اإلنسانتونعمائه التي 
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  احترام المنعم والكبير والحاضر من االُمور الفطرية
رك ن الهدف من التذكر هو شكر وتعظيم وطاعة اللّه تباإ

قد جبل اإلنسان بفطرته على احترام وشكر وتبجيل ووتعالى، 
  . الحاضروالمنعم والكبير 

لهذا البحث ونبه ) قدس سره(قد تعرض السيد اإلمام و
جب على اإلنسان شكر اللّه تعالى وطاعته بلحاظ هذه يإلى أنه 

  : توضيح ذلك كاآلتيواالُمور جميعها، 

  الفطريةاحترام المنعم من االُمور : أوالً

واعلم أن احترام المنعم وتعظيمه هو من االُمور (
إلنسان عليها والتي تحكم الفطرة االفطرية التي جِبَل 

شكر ويبجل يحيث فطر اإلنسان على أن   )بضرورتها
ويحترم من ينعم عليه، وال يختلف في هذا األمر اثنان إالّ من 

في وإذا تأمل أي شخص (ان سقيم العقل، منحرف الفطرة ك
ي نفسه وفي قواه التي أنعم اللّه بها عليه في أ )كتاب ذاته

عظيم من أنعم نعمة على تلوجده مسطوراً فيه أنه يجب (
إلنسان يوم القيامة، لوهذا هو الكتاب الذي سينشر ، )اإلنسان
  .)١(﴾اقْرْأ ِكتَابك كَفَى ِبنَفِْسك الْيوم علَيك حِسيبا﴿: ويقال له

كلما كانت النعمة أكبر وكان المنعم أقل وواضح أنه (
                                       

  .١٤: اإلسراء) ١(
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عظيمه أوجب وأكثر، حسب ماتحكم به الفطرة، تغرضاً، كان 
ي االحترام والتقدير بين ففهناك ـ مثالً ـ فرق واضح 

رائه وتالحقه عيناه ويرمي من » حصاناً«شخص يعطيك 
أو ـ . شيئاً، وبين الذي يهبك مزرعة كاملة وال يمن عليك

بيب من العمى فستقدره وتحترمه بصورة طك مثالًـ إذا أنقذ
قديرك واحترامك له تفطرية، وإذا أنقذك من الموت كان 

عظمة لكبر النعمة وعظمتها موجب وبصورة فطرية ف )أكثر
وشدة التبجيل واالحترام والشكر لصاحبها والمنعم لها، ومن 

و تذكر اإلنسان والتفت إلى النعم التي التعد والتحصى لهنا 
 وِإن تَعدوا ِنعمتَ اللَِّه الَ﴿بارك وتعالى عليه تأنعم اللّه التي 

كره وتقديره وإجالله وطاعته شفسيدرك أن  )١(﴾تُحصوها
نسجم مع هذه النعمة يوانقياده هللا تبارك وتعالى البد وأن 
  . الالمتناهية التي أنعم اللّه تعالى بها عليه

  أمثلة من نعم اهللا تبارك وتعالى

 اآلن أن النعم الظاهرة والباطنة التي تفضل بها الحظ(
لملوك جّل شانه لو اجتمع الجن واإلنس لكي اعلينا ملك 

ستطاعوا، وهذه حقيقة نحن غافلون ايعطونا واحدة منها لما 
  . عنها

                                       
  . ٣٤: إبراهيم) ١(
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مثالً هذا الهواء الذي ننتفع به ليالً ونهاراً، وحياتنا ف
مدة ربع لموجودات مرهونة به، بحيث لوفقد اوحياة جميع 

لى قيد الحياة، هذا الهواء كم عساعة لما بقي هناك حيوان 
ن منحنا مثيالً عهو نعمة عظيمة، يعجز الجن واإلنس جميعاً 

  .يمنحونا ذلك لها لو أرادوا أن
على هذا فقس وتذكر قليالً كافة النعم اإللهية مثل و

القوى الظاهرية من قبيل البصر والسمع وسالمة البدن 
ثل التخيل والواهمة ملمس، والقوى الباطنية والتذوق وال

لنعم منافع اوالعقل وغير ذلك حيث يكون لكل واحدة من هذه 
خاصة ال حد لها، وجميع هذه النعم وهبنا مالك الملوك إياها 

  . ون أن نطلب منه أو يمن عليناد
لم يكتِف بهذه النعم بل أرسل األنبياء والرسل والكتب و

  . )دة والشقاء والجنة والنارريق السعاطوأوضح لنا 

  نعمة اهللا علينا من غير حاجة إلينا

قد أنعم اهللا تبارك وتعالى علينا بالنعم التي التعد ل
ووهبنا كل ما نحتاجه في الدنيا واآلخرة دون أن (والتحصى 

اعتنا وعبادتنا، فهو سبحانه التنفعه طيكون فقيراً ومحتاجاً إلى 
معصيتنا بالنسبة له على وعتنا الطاعة والتضره المعصية، وطا

لى إنعام غيره عبهذا امتاز إنعام اللّه تبارك وتعالى و )حد سواء
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من البشر، إذ إن اإلنسان ـ في األعم األغلب ـ ال ينعم على 
ولكن اللّه سبحانه . يره إالّ لغرض وغاية دنيوية أو اُخرويةغ

من دون لعظيم حبه ألهل مملكته أنعم عليهم بما أنعم ووتعالى 
ندهم أو حاجة فيه إليهم بل إن إيمانهم وكفرهم عغاية يرتجيها 

  .لى حد سواء لديهعوطاعتهم ومعصيتهم 
ير أن هذا ال يعني أن المعصية كالطاعة محبوبة غ

بحانه، بل أمر سبحانه وتعالى بالطاعة ألنه سومرضية عنده 
ين ويِحب ِإن اللَّه يِحب التَّواِب﴿يريدها ويحب العامل بها 

تَطَهِِّرينريدها وال يحب يألنه ال  ونهى عن المعصية )١(﴾الْم
ز عالعامل بها، بل معنى أن طاعتنا ومعصيتنا بالنسبة إليه 

أن طاعة المطيع ال تزيد في ملكه شيئاً : وجّل على حد سواء
﴿لَغَِنى اللَّه ِلنَفِْسِه ِإن اِهدجا يفَِإنَّم داهن جمِن وع 

الَِمينن ﴿لعاصي ال تنقص منه شيئاً اوأن معصية  )٢(﴾الْعمو
الَِمينِن الْعع غَِنى اللَّه فَِإن ٣(﴾كَفَر(.  

ال ينبغي أن يتبادر لذهنك أن حب اللّه تعالى لعباده و
ل النعم التي أنعمها عليهم هو كحبك وعطفك كالذي هو منشأ 

فعك لمساعدته وللرأفة به ألن لذي يداوإنعامك على المسكين 
                                       

  . ٢٢٢: البقرة) ١(

  . ٦: العنكبوت) ٢(

  . ٩٧: آل عمران) ٣(
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لنفسي الذي تشعر به حيال هذا افي مساعدتك هذه دفعاً لأللم 
من ثم فهي مساعدة له والمسكين فهي فائدة لك أوالً وبالذات 

لعظيم افي المرتبة الثانية، بينما حبه تعالى لعباده وإنعامه 
 عليهم ال يعود بأي فائدة عليه عز وجّل أبداً، بل كل ذلك من

  .ائدة المنعم عليهم وحدهمفأجل 

  العبودية هللا توحيد وتكامل ولغيره شرك ونقصان

شرنا سابقاً إلى أن اللّه تبارك وتعالى لم يأمرنا بالعبادة أ
ولم ينهانا عن  )١(﴾وما خَلَقْتُ الِْجن واإلنس ِإالَّ ِليعبدوِن﴿

 بل من أجل خيرنا (جّل والمعصية لمنفعته وخيره عز
ساسي أمن هنا يتضح لنا أمر و )منفعتنا نحن يأمر وينهىو

أن العبودية إذا كانت لغير اللّه فهي نقص بالنسبة : ومهم وهو
إلنسان وكفر وتؤدي به إلى النار ألن المولى هنا ـ اإلى 

لماؤنا قدست أسرارهم ـ ال يستعبد غيره إالّ عوحسب مايقوله 
ذات، وإن رجع بعضها ليه أوالً وبالإمن أجل أن ترجع الفائدة 
  .إلى العبد ثانياً وبالعرض

أما العبودية هللا عز وجّل فهي توحيد وكمال بل أفضل و
مال اإلنسان ألن فائدة عبوديته ترجع إليه كلها وال كمراتب 

في عبوديته هللا تعالى حريته وتساميه فحاجة هللا تعالى فيها، 
                                       

  . ٥٦: الذاريات) ١(
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  . وعلوه

إلسراء، قال من هنا خاطب اللّه نبيه في أول سورة او
ولم يقل  )١(﴾ ...سبحان الَِّذى َأسرى ِبعبِدِه لَيالً﴿: تعالى

ألن العبودية هي منشأ » و بوليهأأسرى بنبيه أو برسوله «
  .النبوة والرسالة ومبدأ الوالية

فنشهد » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله«: من هنا نقولو
ك وتعالى أوالً ثم هللا تبار) صلى اهللا عليه وآله(بعبوديته 

  .ثانياً) هللا عليه وآلهاصلى (بالرسالة والوالية له 
وبعد تذكر هذه النعم (على كل حال، فإن اإلنسان و

لنعم االُخرى التي يعجز حقاً جميع البشر اوالكثير الكثير من 
عدها واحداً واحداً؟ بعد ذلك يعن إحصاء الكليات منها، فكيف 

وجوب تعظيم منعم بم فطرتك أال تحك: يطرح السؤال التالي
 !)كهذا، وماهو حكم العقل تجاه خيانة ولي نعمة كهذا؟

  ارتكاب الذنب ومعصيته؟و

م إن المعصي هنا هو أكبر من كل كبير وهو جبار ث
األرض، فال مجال لتقسيم الذنوب إلى كبيرة والسماوات 

بلحاظ المعصي عز وجّل ـ ذنوب ووصغيرة، بل هي كلهاـ 
  . كبيرة

                                       
  . ١: اإلسراء) ١(
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  احترام الكبير من االُمور الفطرية أيضاً: اًثاني

ومن االُمور االُخرى التي تقرها الفطرة احترام (
لعظيم، ويرجع كل هذا االحترام والتقدير االشخص الكبير 

الجاه والثروة والسالطين والذي يبديه الناس تجاه أهل الدنيا 
  . )عظماءوواألعيان، يرجع إلى أنهم يرون اُولئك كباراً 

يتعرف على عظمة اللّه سبحانه وتعالى وكونه ال من ف
فأي عظمة تصل إلى (ال عظيم أعظم منه وكبير أكبر منه 

لق هذه الدنيا الحقيرة خمستوى عظمة مالك الملوك الذي 
لنشآت، االوضيعة والتي تعتبر من أصغر العوالم وأضيق 

رغم كل ذلك لم يتوصل عقل أي موجود إلى إدراك كنهها 
آلن، بل ولم يطلع كبار المكتشفين في العالم تى احوسرها 

لشمسية هذه، وهي أصغر ابعد على أسرار منظومتنا 
حين يتعرف ف )المنظومات وال تعد شيئاً قياساً بباقي الشموس

تعظيم واحترام (ليه ع )أفال يجب(ويطلع اإلنسان على كل هذا 
هذا العظيم الذي خلق العوالم وآالف اآلالف من العوالم 

  . )إيماءة؟بية الغيب

م إن من اطلع على هذا األمر وعظّم الخالق في قلبه ث
ل شيء دونه وصغر في عينه، وامتنع عن كوعينه، هان عليه 

  .واء في الخأل أو المألسارتكاب أي معصية في حقه 
ما من صغر الخالق في قلبه فإن كل شيء دونه يعظم أ
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اقتراف هون عليه بعد ذلك ارتكاب المعاصي ويفي عينه، ثم 
  . الذنوب

  احترام الحاضر من االُمور الفطرية كذلك: ثالثاً

ويجب أيضاً بالفطرة احترام من يكون حاضراً، ولهذا (
إلنسان إذا تحدث ـ ال سمح اللّه ـ عن شخص اترى بأن 

ثناء الحديث ذلك الشخص، أبسوء في غيبته، ثم حضر في 
  . ه االحتراملاختار المتحدث حسب فطرته الصمت وأبدى 

من المعلوم أن اللّه تبارك وتعالى حاضر في كل مكان و
عالى تُدار جميع ممالك الوجود بل إن كل توتحت إشرافه 

كل علم يوجد ضمن ونفس تكون في حضرته الربوبية 
ابقاً ـ سـ كما قلنا ) تعالى(هو و )محضره سبحانه وتعالى

َأين وهو معكُم ﴿قريب دائم الحضور مع اإلنسان أينما كان 
ا كُنتُم١(﴾م(.  
إذا كان أحد االُمور الموجبة لالحترام والتبجيل بحكم ف

لحضور فأي حضور أتم وأكمل من حضوره عز االفطرة هو 
لمعاصي ونقارف اآلثام من دون احترام اوجّل حتى نرتكب 

  .لحضرته المقدسة

                                       
  . ٤: حلديدا) ١(
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فتذكري (: لذا فعلى اإلنسان أن يخاطب نفسه قائالًو
ي ظلم عظيم تقترفين إذا عصيت مثل هذا أيانفسي الخبيثة 

بواسطة القوى التي هي نعمه والعظيم في حضرته المقدسة 
تغوري في والممنوحة لك؟ أال ينبغي أن تذوبي من الخجل 

  . )األرض لو كان لديك ذرة من الحياء؟

  تذكرة

إذاً فيا أيها العزيز، كن ذاكراً لعظمة ربك، وتذكّر نعمه (
 في حضرته ـ وهو شاهد عليك ـ فدع نكأوألطافه، وتذكّر 

لكبرى تغلب على جنود االتمرد عليه، وفي هذه المعركة 
حقانية، وأحلل والشيطان، واجعل من مملكته مملكة رحمانية 

للّه افيها عسكر الحق تعالى محل جنود الشيطان، كي يوفقك 
تبارك وتعالى في مقام مجاهدة اُخرى، وفي ميدان معركة 

ي الجهاد مع النفس في العالم الباطن، وفي هوأكبر تنتظرنا 
  . اسنشير إليه الحقاً إن شاء اهللامالمقام الثاني للنفس، وهذا 

اُكرر التذكير بأنه في جميع األحوال ال تعلق على و
نهض أحد بعمل غير اللّه تعالى، فاطلب ينفسك اآلمال ألنه ال 

خشوع كي يعينك في هذه ومن الحق تعالى نفسه بتضرع 
  . )جاهدة لعلك تنتصر، إنه ولي التوفيقالم



  
  

  المقام الثاني

  فيه عدة فصول أيضاًو

  فصل

  صراع جنود الرحمن مع جنود الشيطان

  الباطنية والنفسية

  
ـ ومقاماً  عالماً اعلم أن للنفس اإلنسانية مملكة ـ(

ما تقدم من ل )لباطنية ونشأتها الملكوتيةاآخر وهو مملكتها 
ن لظاهره قوى من يد أاطناً، وكما أن لإلنسان ظاهراً وب
لشهوية افلباطنه قوى أيضاً وهي ...ورجل وسمع وبصر و

  . والغضبية والوهمية

قد انصب البحث في المقام األول للنفس على مقام و
  . الظاهر وعالمهماوومنزل الملك 

ما في هذا المقام فإن الحديث مختص بمقام وعالم النفس أ
 ونشأتها الملكوتية، حيث تعرض هو مملكتها الباطنيةواآلخر 
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في الفصل األول من فصول هذا ) قدس سره(السيد اإلمام 
لرحمن مع جنود الشيطان االمقام إلى بيان صراع جنود 

  .الباطنية والنفسية
قد سميت قوى اإلنسان المختلفة بجنود الرحمن وجنود و

لشيطان ألن الحديث حديث عن الجهاد األكبر، ومقتضى ا
دوث معركة بين طرفين لكل منهما جنوده حالحهاد هو 

ي من قبيل ما أشرنا إليه سابقاً هالخاصون به، وهذه التسمية 
في بحوث مراقبة ) رهسقدس (من استخدام الفيض الكاشاني 

ستخدم في حاالت تالتي » المرابطة«النفس ومحاسبتها لكلمة 
  .الحرب والجهاد ومرابطة الجيش قبال العدو

إلى أن جنود الرحمن هم جنود العقل ما سبقت اإلشارة ك
لشيطان هم جنود الجهل، فالبد من التعرف على اوأن جنود 

جنودهما، من أجل معرفة طبيعة وحقيقة العقل والجهل 
أنه ) عليه السالم(الصراع الدائر بينهم، وعن أبي عبد اللّه 

، )١(»هتدواتاعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده ..«: قال
ئد المعركة ألطراف النزاع وللجند المشتركين فبدون معرفة قا

يها وتشخيصه لقابلياتهم ومهاراتهم وعددهم وقوتهم وضعفهم ف
جودهم وماشابه ذلك، ال يتمكن من إدارة المعركة ووأماكن 

االستفادة من قوته في الوقت المناسب، مما وبصورة صحيحة 
                                       

  . ١٤، كتاب العقل واجلهل، ح ١الكايف، للكليين، ج ) ١(
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  . هزيمتهويؤدي به إلى خسارة المعركة 

  حقيقة العقل

؛  الكثير من الروايات الشريفة لبيان حقيقة العقلعرضتت
  :منها

لما خلق اهللا «: قال) عليه السالم(ا ورد عن أبي جعفر م
أدبر فأدبر، : أقبل فأقبل، ثم قال له: ستنطقه ثم قال لهاالعقل 

جاللي ما خلقت خلقاً هو أحب إلي منك ووعزتي : ثم قال له
 ،إالّ فيمن اُحب ني إياك آمر وإياك أنهى ما إأوال أكملتُك

  .)١(»وإياك اُعاقب وإياك اُثيب
في الرواية داللة على أن العقل هو مدار األحكام اإللهية، و

قل له ال تكليف عليه ألن العقل هو الشرط األول من عومن ال 
  . لعامةاشرائط التكليف 

هبط جبرائيل عليه «: ، قال)عليه السالم(عن علي و
يا آدم، إني ُأمرت أن : سالم فقالليه العالسالم على آدم 

يا : اخترها ودع اثنتين، فقال له آدمفُأخيرك  واحدة من ثالث 
الحياء والدين، فقال آدم والعقل : جبرائيل وما الثالث؟ فقال

برائيل للحياء جفقال . إني قد اخترت العقل: عليه السالم
                                       

  . ١، كتاب العقل واجلهل، ح ١الكايف، للكليين، ج ) ١(
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 كوننياجبرائيل إنا ُأمرنا أن : انصرفا ودعاه فقاال: والدين
  .)١(»وعرج. فشأنكما: مع العقل حيث كان، قال

» العقل«الحياء والدين ـ إذن ـ يوجدان حيثما يوجد ف
ن ال حياء وال دين له فاعلموا أن مثل هذا مفإذا وجدتم 

  . اإلنسان ال عقل له

ما إذا امتلك اإلنسان عقالً فإنه سيكون صاحب دين ـ أ
 أبي عبد اللّه سيفوز بالجنة ال محالة، حتى ورد عنوحينئذ ـ 

ان عاقالً كان له دين ومن كان له دين كمن «): عليه السالم(
  . )٢(»دخل الجنة

عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا رفعه إلى و
ما «: ما العقل؟ قال: قلت له: ، قال)عليه السالم(أبي عبد اللّه 

  .)٣(»ه الجنانبعبد به الرحمن واكتسبت 
 إذا أدى إلى عبادة الرحمن في العقل ال يكون عقالً إالّف

لعلمي والنظري من حياة اإلنسان وإلى اكتساب االجانب 
  . نهامالجنان في البعد العملي 

                                       
  . ٢، كتاب العقل واجلهل، ح ١الكايف، للكليين، ج ) ١(

  . ٦، كتاب العقل واجلهل، ح ١الكايف، للكليين، ج ) ٢(

  . ٣هل، ح ، كتاب العقل واجل١الكايف، للكليين، ج ) ٣(
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  حقيقة الجهل

رد ذكر الجهل ـ أيضاً ـ والتعريف به في روايات و
  : عديدة، منها

كنت عند أبي عبد : ا ورد عن سماعة بن مهران، قالم
عة من مواليه فجرى ذكر العقل لسالم وعنده جماااللّه عليه 

اعرفوا العقل وجنده «: اهللا عليه السالم بدعوالجهل فقال أبو 
  .»والجهل وجنده تهتدوا

  .جعلت فداك ال نعرف إالّ ما عرفتنا: فقلت: ال سماعةق
إن اهللا عز وجّل «: قال أبو عبد اللّه عليه السالمف

رش ول خلق من الروحانيين عن يمين العأخلق العقل وهو 
أقبل فأقبل، فقال : م قال لهثأدبر فأدبر، : من نوره فقال له
كرمتك على جميع وخلقتك خلقاً عظيماً : اهللا تبارك وتعالى

: قال لهفخلقي، ثم خلق الجهل من البحر االُجاج ظلمانياً، 
استكبرت، : أقبل فلم يقبل، فقال له: أدبر فأدبر، ثم قال له

  . لعنهف
فلما رأى الجهل . ن جنداًم جعل للعقل خمسة وسبعيث

ه العقل وما أعطاه أضمر له العداوة، فقال بكرم اهللا  ما
ثلي خلقته وكرمته وقويته وأنا مرب، هذا خلق  يا: الجهل

ثل ما أعطيته مضده وال قوة لي به فاعطني من الجند 
نعم فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من : فقال
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  . وسبعين جنداًقد رضيت فأعطاه خمسة: حمتي، قالر
: كان مما أعطي العقل من الخمسة والسبعين جنداًف

زير العقل وجعل ضده الشر وهو وزير والخير وهو 
لكفر، والتصديق وضده الجحود، االجهل، واإليمان وضده 

ضده الجور، والرضا ووالرجاء وضده القنوط، والعدل 
الطمع وضده ووضده السخط، والشكر وضده الكفران، 

لقسوة، اس، والتوكل وضده الحرص، والرأفة وضدها اليأ
والرحمة وضدها الغضب، والعلم وضده الجهل، والفهم 

ضده الحمق، والعفة وضدها التهتك، والزهد وضده و
ضده الخرق، والرهبة وضدها الجرأة، والرغبة، والرفق 

التؤدة وضدها التسرع، والحلم ووالتواضع وضده الكبر، 
االستسالم وضده وضده الهذر، وضده السفه، والصمت و

لجزع، ااالستكبار، والتسليم وضده الشك، والصبر وضده 
والصفح وضده االنتقام، والغنى وضده الفقر، والتذكر 

لسهو، والحفظ وضده النسيان، والتعطف وضده اوضده 
ضده الحرص، والمؤاساة وضدها والقطيعة، والقنوع 

ضده الغدر، الوفاء ووالمنع، والمودة وضدها العداوة، 
لتطاول، اوالطاعة وضدها المعصية، والخضوع وضده 

والسالمة وضدها البالء، والحب وضده البغض، والصدق 
ضده الكذب، والحق وضده الباطل، واألمانة وضده و
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اإلخالص وضده الشوب، والشهامة وضدها والخيانة، 
 ]لغباوة، والمعرفة وضدها اإلنكاراالفهم وضده و[ البالدة،
سالمة الغيب وضدها واة وضدها المكاشفة، والمدار

ضدها والمماكرة، والكتمان وضده اإلفشاء، والصالة 
اإلضاعة، والصوم وضدها اإلفطار، والجهاد وضده النكول، 

الحج وضده نبذ الميثاق، وصون الحديث وضده النميمة، و
لوالدين وضده العقوق، والحقيقة وضدها الرياء، اوبر 

، والستر وضده التبرج، والتقية لمنكراوالمعروف وضده 
ضده الحمية، والتهيئة وضدها ووضدها اإلذاعة، واإلنصاف 

الحياء وضدها الجلع، والبغي، والنظافة وضدها القذر، 
لتعب، والسهولة اوالقصد وضده العدوان، والراحة وضدها 

العافية و [وضدها الصعوبة، والبركة وضدها المحق،
 المكاثرة، والحكمة وضدها والقوام وضده، ]ضدها البالءو

الوقار وضده الخفة، والسعادة وضدها الشقاوة، والهواء، 
إلصرار، واالستغفار وضده االغترار، اوالتوبة وضدها 

الدعاء وضده االستنكاف، ووالمحافظة وضدها التهاون، 
لحزن، واالُلفة اوالنشاط وضده الكسل، والفرح وضده 

  .وضدها الفرقة، والسخاوة وضده البخل
ال تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إال في ف

صي نبي أو مؤمن قد امتحن اهللا قلبه لإليمان، ونبي أو 
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والينا فإن أحدهم ال يخلو من أن يكون موأما سائر ذلك من 
ستكمل وينقى من جنود الجهل يفيه بعض هذه الجنود حتى 

ء ألنبياء واألوصياافعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع 
لجهل اوإنما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده وبمجانبة 

  .)١(»وجنوده، وفقنا اهللا وإياكم لطاعته ومرضاته

قد بينت الرواية الشريفة أن األمر اإللهي قد صدر و
اإلدبار واإلقبال فاستجاب، وذلك قوله عليه بإلى العقل 

زل ي أنأ» أدبر ثم قال له أقبل فأقبلففقال له أدبر «: السالم
هو قوله تعالى ـ واهللا ومن عندي إلى عالم الملك والمادة، 

لى عالم إأي أرجعناه  )٢(﴾ثُم رددنَاه َأسفََل ساِفِلين﴿العالم ـ 
المادة والطبيعة، وحين يخرج اإلنسان من بطن اُمه فإنّه ال 

لَمون واللَّه َأخْرجكُم مِّن بطُوِن ُأمهاِتكُم الَتَع(يئاً شيعلم 
أمره سبحانه باإلقبال والصعود يثم بعد ذلك  )٣(﴾شَيًئا

العلم والعمل حصيل تواالرتقاء إليه مرة ثانية من خالل 
ِإلَيِه يصعد الْكَِلم الطَّيِّب والْعمُل الصاِلح ﴿الصالح 

هفَعر٤(﴾ي(.  
                                       

  .١٤، كتاب العقل واجلهل، ح١الكايف، للكليين، ج) ١(

   .٥: التني ) ٢(

  .٧٨: النحل) ٣(

  .١٠: فاطر) ٤(
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ما الجهل فقد استجاب لإلدبار والنزول إلى عالم الملك أ
الطبيعة ولكنّه ـ الستكباره ـ رفض اإلقبال والمادة و

  .لعنه اهللا تبارك وتعالىفوالصعود واالرتقاء مرة ثانية، 
النزول وإن كان نزوالً بدون اختيار إالّ أن الصعود ف

إلنسان وباستخدام عقله، وعليه يثاب، وبجهله اصعود باختيار 
  .يستحقّ العقابويبقى في أسفل السافلين 

واضح أن الجهل في هذه الرواية الشريفة أمر من الو
دمي كما هو معروف في علم المنطق إذ عرفوه عوجودي ال 

مراً عدمياً لما صح نسبة الجنود أولو كان » عدم العلم«بأنّه 
جنده والجهل واعرفوا العقل «): عليه السالم(إليه في قوله 
  .»وجنده تهتدوا

وهذا « الجهل حكاية عن) عليه السالم(إن في قوله و
داللة على أن  »لقته وكرمته وقويته وأنا ضدهخخلق مثلي 

ال » الضدين«لنسبة بينهما نسبة االجهل في قبال العقل، وأن 
خرى على أن أ، وفي هذا داللة »الملكة وعدمها«نسبة 

أمر وجودي ألن الضدين أمران وجوديان ال أن » الجهل«
  .حدهما وجودى واآلخر عدميأ

بين العقل والجهل فإن باإلمكان » الضد«وجود عالقة لو
لى الجهل وصفاته وخواصه من خالل ما ذكرناه عالتعرف 

هو ما تعرض له العالّمة المجلسي ومن معنى للعقل سابقاً، 
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دة معان، وما يهمنا هو عحيث ذكر للعقل ) مرآة العقول(في 
ن خالله إلى مما أورده في المعنى الثاني الذي يمكن التوصل 

ملكة : العقل«): قدس سره(معنى الجهل أيضاً، حيث قال 
حالة في النفس تدعو إلى اختيار الخيرات والمنافع واجتناب و

المضار وبهما تقوى النفس على زجر الدواعي والشرور 
  .)١(»الوساوس الشيطانيةوالشهوانية والغضبية 

ة في قوله هذا المعنى ينطبق مع ما أرادته الرواية الشريفو
، )٢(»العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان«): لسالماعليه (

و مجرد العلم بالخيرات وبالشرور فقد يكون هفليس العقل 
يس بعاقل، فالبد من العمل بالخيرات لاإلنسان عالماً بهما ولكن 

  .اقالًعوترك الشرور ليكون اإلنسان 
ية بمكان، ألن ن التركيز على هذا المطلب من األهمإ

ألسف ـ يتصور أنّه وبمجرد تعلّمه ألربعة ابعضنا ـ ومع 
الُصول أو التفسير أو الفلسفة أو امصطلحات في الفقه أو 

تصور بأنّه قد يالعرفان أو األخالق أو أي علم من العلوم 
لعلم اأصبح عالماً وأنّه مشمول بالروايات التي ذكرت فضل 

مع أن ... ش أجنحتها لطالب العلموالعالم وأن المالئكة تفر
لواردة في هذا الباب تريد ذلك العلم المخصوص االروايات 

                                       
  .٢٥، ص١مرآة العقول، للمجلسي، ج) ١(

  .٣، باب العقل واجلهل، ح١الكايف، للكليين، ج) ٢(
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  .جرد معرفة االصطالحمال » العقل«الذي يعني 
من لم يتغير سلوكه بعد تعلّم العلم، بحيث كان قبل تعلّمه ف
آلخرين ـ مثالً ـ أو يأتي إلى الصالة وهو كسل غير ايغتاب 

وع أو غير ذلك من االُمور التي ال لخشلمستحضر قلبه 
 ها، ثمقى على حاله بعد أن تعلّم بيرغب الشارع فيها وال يقر

رادته الشريعة أما تعلّم، ال يمكن أن يكون مصداقاً للعالم الذي 
اإلسالمية والذي ذكرت صفاته في كثير من اآليات 

حين ) عليه السالم(الروايات، كالتي وردت عن أبي عبداهللا و
ِإنَّما يخْشَى اللَّه ِمن ِعباِدِه ﴿: فسير قوله تعالىتل عن سئ

يعني بالعلماء من صدق « ):لسالماعليه (قال  )١(﴾الْعلَماء
  .)٢(»ليس بعالمففعله قوله ومن لم يصدق فعله قوله 

قد مدحت تلك اآليات والروايات العلم المقرون بالعمل، ف
لّم ما يتعلّم من أجل العمل لذي يخشى اهللا تعالى ويتعاوالعالم 

هتف بالعمل، وهذا هو العقل في منطق يفيطلب العلم الذي 
أما العلم بال عمل فهو جهل وإن و. أهل البيت عليهم السالم

  .إن أسميناه عالماًوأسميناه علماً، وصاحبه جاهل 
أول كتاب من كتب ) قدس سره(من هنا عنون الكليني و

والكتاب الثاني بكتاب »  والجهلالعقل«لكافي بكتاب ااُصول 
                                       

  .٢٨: فاطر) ١(

  .٢ء، ح، كتاب فضل العلم، باب صفة العلما١الكايف، للكليين، ج) ٢(
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لجهل قبال العقل تبعاً لروايات أهل البيت افجعل » العلم«
  .ما هو مشهور بينناك» العلم«ال قبال ) عليهم السالم(

يؤيد ما أشرنا » العلم بال عمل«ن تعريف الجهل بأنّه إ
ن الجهل أمر وجودي ال عدمي، ومن هنا كان أإليه سابقاً من 
لشيطان، وقد جاء في ذيل الرواية اهم في خدمة له جنود ولكنّ

ه الرحمن واكتسب بما عبد «السابقة التي ورد فيها أن العقل 
: عاوية؟ فقالمفالذي كان في : قلت«: قال الراوي »به الجنان

لك النكراء، تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل وليست ت
  .)١(»العقلب

ال علم ال يزيد كما أن العلم بال عمل جهل فإن العمل بو
الّ ضالالً، وكلّما أسرع في سيره، ابتعد عن طريق إالعامل به 

  .الحقّ
هذه العالقة هي من قبيل العالقة الموجودة بين كتاب و

في حديث الثقلين المتواتر عن ) عليهم السالم(لبيت ااهللا وأهل 
إنّي تارك فيكم «: وهي قوله) ليه وآلهعصلى اهللا (الرسول 

فإذا  )٢(»ضلّوا بعدي أبداًت تمسكتم بهما لن الثقلين ما إن
التمسك بأهل البيت ووجدتم في مورد ما تأكيداً بشأن الوالية 

ن هذه أوغفلة عن القرآن الكريم فاعلموا ) عليهم السالم(
                                       

  .٣، كتاب العقل واجلهل، ح١الكايف، للكليين، ج) ١(

   .١٧ ، باب ٤٣٢: بصائر الدرجات، للصفار) ٢(
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الوالية ليست هي الوالية المطلوبة وأن أهل البيت هؤالء 
لتمسك بهم، با) صلى اهللا عليه وآله(ن أمر الرسول مليسوا هم 

  .لمورد ال أمان له من الضالل واالنحرافاواعلموا أن هذا 
هكذا لو وجدت طائفة تدعو إلى التمسك بالقرآن وحده و
فانا كتاب اهللا، فإنّه ال أمان لمثل هذه الطائفة من ك: وتقول

كتاب اهللا وهو (البد من التمسك باالثنين معاً ف. الضاللة أيضاً
) لبيت عليهم السالم وهم الثقل األصغرا أهل(و) الثقل األكبر

  .)١(االنحرافولضمان النجاة من الضاللة 

  العلم بال عمل بالنسبة إلى الباطن كالقوى

  الظاهرة حين تكون في خدمة الهوى

ن العلم مع العمل هو من جنود الرحمن، وأما العلم بال إ
 و لم كان فقهاً أو أصوالً أو فلسفة أو أخالقاً أععمل ـ أى

لشيطان وباب إلى النار، وهو بهذا اعرفاناً ـ فهو من جنود 
دمة الهوى، حيث قلنا خيشبه القوى الظاهرية حين تكون في 

                                       
لعلّنا نوفّق يف حبوث الحقة ـ إن شاء اهللا ـ لبيان عدم تعارض ما ورد من أنّ ) ١(

بني وهم الثقل األصغر ) عليهم السالم(لقرآن الكرمي هو الثقل األكرب وأنّ أهل البيت ا
عليه (يوم صفّني حني رفعت املصاحف بأنه ) عليه السالم(صريح اإلمام علي ت

) لسالماعليه ( هو القرآن الناطق وأنه هو الصراط املستقيم، إذ ساوى بينه) السالم
  .وبني القرآن الكرمي
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مؤتمرة وسابقاً إن هذه القوى إن كانت في خدمة العقل 
بأوامره فهي أبواب الجنان، وهي بذاتها أبواب النيران 

 لجحيم إن كانت تحت إمرة الهوى والشهوةاودركات 
  .والغضب
يصف به هذه الحالة ) عليه السالم(من كالم لإلمام علي و
وآخر قد تسمى عالماً وليس به، فاقتبس جهائل «: قوليحيث 

أضاليل من ضالّل ونصب للناس أشراكاً حبائل ومن جهال 
مل الكتاب على آرائه وعطف الحقّ حغرور وقول زور قد 

بير الجرائم، لعظائم ويهون كاعلى هواه، يؤمن الناس من 
أعتزل البدع، : يقولو. أقف عند الشبهات، وفيها وقع: يقول

لب قفالصورة صورة إنسان، والقلب . وبينها اضطجع
ال يعرف باب الهدى فيتبعه، وال باب العمى فيصد . حيوان
  )١(»ذلك ميت األحياءوعنه، 

في كالمه الشريف هذا، أن العالم ) عليه السالم(قد بين ف
عرف إالّ االصطالحات ليس بعالم بل هو مقتبس يالذي ال 

نه أمراً إالّ أن يجعله من جند الشيطان مللجهل الذي ال يبتغي 
ما يفعل الصياد حين كليصطاد به غيره من الناس، تماماً 

ير أو طينصب شراكه التي تختلف باختالف الحيوانات من 
                                       

، ٨٧، ضبط الدكتور صبحي الصاحل، اخلطبة )عليه السالم( ج البالغة لإلمام علي) ١(
  .١١٩ص
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ن كان حيوان بحر أو بر، وهكذا حينما يكون الصيد إنساناً، فإ
وضع له المصيدة ) عليهم السالم(وايات أهل البيت ريهوى 

وإن كان يهوى ) عليهم السالم(هل البيت أمن خالل روايات 
على الصياد أن يصبح والعرفان فالشراك شراك عرفان، 

توسل بها يفال يترك وسيلة يمكن أن ... أستاذ عرفان وهكذا
شيطانية، فيقوم إالّ استخدمها من أجل أن يصل إلى أغراضه ال

تفسير القرآن وفق هواه وشهواته ويغرر بالناس ليرتكبوا ب
يتبع الشبهات ويسن البدع ويدعو إلى الضالل واآلثام والذنوب 

يجانب عقله في كّل تصرفاته حتّى يكون وويصد عن الهدى 
ل أضّل سبيالً في حقيقته، بإنساناً في صورته، وكاألنعام 

  .يت األحياءوحينئذ يصدق عليه أنّه م

  أقسام الجاهل

ينقسم الجاهل إلى قسمين تبعاً لمعرفته باالصطالحات و
عدم معرفته بها، فهناك جاهل ال يعرف والعلمية 

  .عرفهاياالصطالحات وهناك جاهل 
القسم األخطر هو القسم الثاني ألن مثل هذا الجاهل و

اً في يتعذّر له باألعذار والتبريرات العديدة مستعينويبرر جهله 
تعلّمه من االصطالحات، حتّى يقال إن أحد وذلك بما يعرفه 

قبل أن يغتابني طلبة العلم وإن أال : كبار العلماء كان يقول
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ئل عن السبب سوعندما . كنت أقبل أن يغتابني عوام الناس
يفتّش سألن طالب العلم إذا قيل له لماذا تغتاب فالن؟ فإنّه : قال

سه فيعمل على تفسيقي أوالً لكي عن عذر ليدافع به عن نف
، »ال غيبة لفاسق«ذلك عمله من الناحية الشرعية ألنّه بيبرر 

لو قيل له إن ما تتكلّم به هو الغيبة، فإنّه فأما العامي من الناس 
سألة التبرير والتوجيه مسيستغفر اهللا تعالى وال يدخل في 

  .وتفسيق الطرف اآلخر
سير بهذا الطريق الذي ال كلّنا نعيش هذه الحالة، ونو

  .عرف االصطالحات التي بها تبرر األفعالييعرفه إالّ من 
نظروا إلى إبليس اللعين، حين قال له اهللا سبحانه ا
: لم يقل، )١(﴾يما منَعك َأن تَسجد ِلما خَلَقْتُ ِبيد﴿: وتعالى

 َأبى واستَكْبر﴿صيت، بل عأستغفر اهللا، أنت أمرتني وأنا 
الْكَاِفِرين ِمن كَانه فعله فجاء  )٢(﴾والعذر والدليل بوبدأ يوج

  )٣(﴾ ِمن نار وخَلَقْتَه ِمن ِطينيقَاَل َأنَا خَير منْه خَلَقْتَِن﴿و

  .كّل هذا منشؤه العلم ولكنّه العلم الذي ال عقل معهو
على هذا فإن العلم بما هو علم والحوزة بما هي حوزة و

                                       
  .٧٥: ص) ١(

  .٣٤: البقرة) ٢(

  .  ٧٦:  ص) ٣(
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 )١(﴾ِإن َأكْرمكُم ِعند اللَِّه َأتْقَاكُم﴿  للتفاضل بل داراًمليست 
  .»أعلمكم«ال 

فلماذا نتعلّم؟ ولماذا نبحث عن األعلم؟ : لو قيلو
نريد بكالمنا هذا أن ننفي الحاجة إلى العلم الإننا : فالجواب

طلوبة جزماً ولكن مع التقوى، موإلى األعلمية، بل األعلمية 
وإذا أردت أن . لتزاماًالما ازداد عقالً ازداد ولذا فإن اإلنسان ك

لتزامه اإذ بمقدار ؛ تعرف مقدار عقل اإلنسان فانظر إلى عمله
بالموازين الشرعية يكون عقله، وال تنظر إلى مقدار معرفته 

االصطالحات العلمية، ألن االصطالح غير ممنوع على أحد، ب
ل الدرس في تّى الفاسق والكافر أن يتعلّمه من خالحفبإمكان 

إمكانه أن يصبح فقيهاً واُصولياً وفيلسوفاً بالحوزات العلمية بل 
  .ومفسراً وما إلى ذلك

المحذور إذن هو أن يكون اإلنسان أصولياً أو فليسوفاً ف
فسراً ولكنّه من حيث السلوك الواقعي والعملي جاهل مأو 

  .العياذ باهللا ـ ووفاسق أو كافر ـ 

  الخالصة

العلم والجهل بحسب عرفنا وفي حوزاتنا ن للعقل وأ
ختلف في بعض األحيان عن المعاني التي تالعلمية معان 

                                       
  .١٣: احلجرات) ١(
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عليهم (لمأثور عن المعصومين اوردت لها في اآليات وفي 
  ).السالم

من لم يكن عابداً هللا تعالى ولم يكن له حياء وال دين فهو ف
  .ال عقل لهوجاهل 
ارك وتعالى معه ما أن العلم الذي ال خشية من اهللا تبك

حيث يدخل صاحبه الجنّة ليس بعلم، وكان صاحبه بوال عمل 
رف من مصطلحات العلوم المختلفة عجاهالً، عرف ما 

  .وفنونها

  أهمية جنود مملكة الباطن وصراعهم

عد أن تبين لنا معنى العقل والجهل وأن لكّل منهما ب
 مملكة حول) قدس سره(ديث السيد اإلمام حجنوداً، نعود إلى 
  :الباطن حيث قال

تكون جنود النفس أكثر وأهم (أي مملكة الباطن  )وفيها(
لظاهر والصراع والنزاع بين الجنود الرحمانية افي مملكة 

ولهذا  )االنتصار فيها أشد وأهمووالشيطانية أعظم والغلبة 
  .صار جهاد النفس هو الجهاد األكبر

ع بين القوى من صرا )بل إن كّل ما في مملكة الظاهر(
قد تنزل من هناك وظهر في عالم (لباطن حيث امنشؤه مملكة 

لجند الرحماني أو الشيطاني في االملك، وإذا تغلّب أى من 
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 )ذه المملكةهيتغلّب أيضاً في (الباطنية  )تلك المملكة
  .لظاهريةا

على هذا فإن اإلنسان إذا انتصر في باطنه انتصر في و
طنه فإنّه ينهزم في ظاهره أيضاً، نهزم في بااظاهره، وإذا 

ملكاته جيدة كانت أعماله وومن هنا نجد أن من كان واقعه 
عمال الخير، من أالظاهرية جيدة أيضاً واتجه في أعماله نحو 

السعي واإلنفاق في سبيل اهللا وصلة الرحم وإعطاء المحتاجين 
لقضاء حوائج المؤمنين ونحو ذلك، وكان بذلك كمن يحمل 

  .اً فال تشم منه إالّ رائحة العطرطرعمعه 
) عليهم السالم(هكذا كانت الطهارة الباطنية ألهل البيت و

ِإنَّما يِريد اللَّه ِليذِْهب ﴿ثبتتها لهم اآلية الشريفة أـ والتي 
ـ منشًأ  )١(﴾عنكُم الرِّجس َأهَل الْبيِت ويطَهِّركُم تَطِْهيرا

أي ) عليهم السالم(يصدر منهم لعصمتهم حيث ال يمكن أن 
انت كعمل غير طاهر بعد ثبوت تلك الطهارة لهم، كما أنّها 

، )عليهم السالم(السبب في وجود حقيقة القرآن الكريم عندهم 
الَّ يمسه  .نُونكْفي ِكتَاب م .ِإنَّه لَقُرآن كَِريم﴿: قوله تعالىل

  .)٢(﴾الْمطَهرون ِإالَّ
لكاته الواقعية والباطنية خبيثة وسيئة فإن أما من كانت مو

                                       
  .٣٣: األحزاب) ١(

  .٧٩ ـ ٧٧: الواقعة) ٢(
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بد وأن تكون خبيثة وسيئة أيضاً، ولن يصدر منه إالّ الأعماله 
ي األرض وقتل األنفس وتدمير الحرث فأعمال الشر والفساد 

من يحمل معه رائحة نتنة فال كوالنسل وما شابه ذلك، وكان 
تعطّروا «واية لراتُشم منه إالّ تلك الرائحة، ولهذا ورد في 

  .)١(»باالستغفار ال تفضحكم روائح الذنوب
لو اتفق أن صدرت من مثل هذا اإلنسان حسنة فإنّها ال و

الّ لغرض الرياء والسمعة والجاه، ال بقصد القربة إتصدر منه 
قُْل كُلٌّ ﴿و صريح القرآن الكريم هوالعمل الصالح، وهذا 

  .)٢(﴾يعمُل علَى شَاِكلَِتِه
جهاد النفس في هذا المقام مهم للغاية (ا فإن من هن )و(

لعظام من أهل السلوك واألخالق، بل ويمكن اعند المشايخ 
لسعادات والتعاسات ااعتبار هذا المقام منبع جميع 

  .ي النارف )والدركات(في الجنة  )والدرجات
ال يتصور أحد أنّه يكفي في جهاد اإلنسان أن يمتنع عن و
فإن . حرمة ـ مثالً ـ وإن فكّر ما فكر فيهااالُمور المبالقيام 

خطير ألن التفكير في الحرام يوقعه فيه وهذا التصور خاطئ 
 فعليه أن )وشك أن يقع فيهأوإن من حام حول الحمى (

لبدن كما أن عليه ايتخلّص من الحرام في مقام الظاهر ومقام 
                                       

   .٨٠١ / ٣٧٢: أمايل الطوسي) ١(

  .٨٤: اإلسراء) ٢(
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  .يضاًأأن يتخلّص من التفكير في الحرام في مملكة الباطن 
يجب على اإلنسان االلتفات كثيراً إلى نفسه في هذا (

ـ أن تسفر هزيمة  ال سمح اهللا لممكن ـاالجهاد، فمن 
تركها خالية للغاصبين والجنود الرحمانية في تلك المملكة 

إلنسان لوالمحتلين من جنود الشيطان عن الهالك الدائم 
 وإنّما كان، )بالصورة التي يستحيل معها تالفي الخسارة

حتلين ومغتصبين ألن قلب المؤمن عرش الرحمن مهؤالء 
إلنسان على التوحيد وعلى المعرفة احيث فطر اهللا تعالى 

ِفطْرتَ اللَِّه الَِّتى فَطَر النَّاس علَيها الَتَبِديَل ِلخَلِْق ﴿اإللهية 
الْقَيِّم الدِّين ال حقّ للشيطان ووهو بيت الرحمن  )١(﴾اللَِّه ذَِلك

خوله ده، وإذا دخل الشيطان فيه كان محتال وغاصباً وأدى في
وال (هذا وانتصاره إلى خسارة اإلنسان الفادحة وهالكه المحتَّم 

شفاعة الشافعين وينظر إليه أرحم الراحمين (ينئذ ح )شملهت
لغضب والسخط ـ نعوذ باهللا من ذلك ـ بل اأيضاً بعين 

  .)يعه خصمهمن كان شفلويصبح شفعاؤه خصماءه، وويٌل 

  هزيمة جنود الرحمن أشد من جميع نيران جهنّم وعذاباتها

ال «ن كل عذاب وألم يناله اإلنسان في مملكة الظاهر إ
لعذاب واأللم الذي يناله في مملكة الباطن افي مقام » شيء

                                       
  .٣٠: الروم) ١(
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شدائد وتعاسات تلي هذا وويعلم اهللا أي عذاب وظلمات (
كون كّل نيران ت حيث الغضب اإللهي وتعقب معاداة أولياء اهللا

جهنّم وكّل الزقوم واألفاعي ال شيء أمام هزيمة جنود 
لرحمن من قبل جنود الشيطان التي تترتّب عليها عقوبات ا

علينا أن نتحمل ف )هنّم والزقوم واألفاعيجتفوق جميع نيران 
إن أدى ذلك إلى حرماننا وكّل ما نتحمله في مملكة الظاهر 

لى منافعها عية والزائلة وعدم حصولنا من لذائذ الدنيا الفان
لى إالمحدودة من أجل أن ال ننهزم في مملكة الباطن فنتعرض 

والعياذ باهللا من أن (تلك العقوبات التي ال يمكن تصورها 
ؤوسنا نحن الضعفاء والمساكين ذلك العذاب ريصب على 

العرفاء وأهل الرياضة والسلوك، والذي يخبر عنه الحكماء 
تصورونها، يسيرة وسهلة في تيع أشكال العذاب التي فإن جم

رحمة في ومقابله، وجميع النيران التي سمعتم بها، جنّة 
  .الباطني )قباله وبالنسبة إلى ذلك العذاب

  أقسام الجنّة والنار في علم السير والسلوك

إن وصف النار والجنّة الوارد في كتاب اهللا وأحاديث (
ق غالباً بنار األعمال وجنّتها اللتين تعلّياألنبياء واألولياء 

هما الجنّة والنار المتعلّقتان و )أعدتا لألعمال الصالحة والسيئة
نّة األخالق جوهناك إشارة خفية أيضاً إلى (بمملكة الظاهر 

ونارها وأهميتها أكبر، وأحياناً يشار أيضاً إلى جنّة اللقاء 
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ذ إن جنّتها أشد هذا ما يرتبط بمملكة الباطن إو )لفراقاونار 
لحسية، ونارها أشد ألماً من نار الحس، اابتهاجاً من الجنّة 
الَِّتى تَطَِّلع علَى . نَار اللَِّه الْموقَدةُ﴿: وفي قوله تعالى

والً ثم أإشارة إلى أن هذه النار تحرق األفئدة  )١(﴾اَألفِْئدِة
  .تحرق الظاهر ثانياً

 والنار في علم السير والسلوك على كّل حال فإن الجنّةو
  :الثة، هيثعلى أقسام 

وهما المرتبطتان بأعمال  :جنّة األعمال ونارها: والًأ
  .اإلنسان
وهما المسميتان بجنّة  :جنّة األخالق ونارها: انياًث

  .يث ترتبطان بملكات اإلنسانحالملكات ونارها 
ارها وهما جنّة الذات ون :جنّة اللقاء ونار الفراق: الثاًث

  .ذات اإلنسان نفسهبوترتبطان 
يعود هذا التقسيم إلى ما أشرنا إليه سابقاً من أن عمل و

 ؛ مراحل ثالثباإلنسان يمر الملكة ثم هي مرحلة الحال ثم
لمراحل توجد هناك سعادة وبهجة ولذّة، ااالتحاد، وتبعاً لهذه 
  .أو شقاوة وحزن وألم

 حد سواء وإن ال يكون حشرنا في النشأة األخرى علىف
                                       

  .٧ ـ ٦: اهلمزة) ١(



   التربية الروحية................................................................٣٢٤

وية في هذا العالم، فقد يحشر أحدنا إلى جنّة سكنّا نعيش 
ألعمال والملكات والثالث إلى جنّة ااألعمال والثاني إلى جنّة 

سر بعض قوله تعالى فاألعمال والملكات والذات، ومن هنا 
لجنتين هما ابأن هاتين  )١(﴾وِلمن خَافَ مقَام ربِِّه جنَّتَاِن﴿

  .األعمال وجنّة الملكاتجنّة 
على قبر » المرتقي إلى جنّة الذات«قد كتبت عبارة و
، إشارة )رحمه اهللا(لطباطبائي صاحب تفسير الميزان االسيد 

 د الطباطبائي امن كاتبها إلى أنقد صلحت ) رحمه اهللا(لسي
اإلضافة إلى صالح أعماله بذاته وصارت عين الصالح، 

  .لذاتاتقي إلى جنّة وملكاته ولذا استحقّ أن ير
م إن على اإلنسان أن يلتفت إلى أن النار التي يدخلها ث

انت نار األعمال فإن بإمكانه أن يتطهر في عالم كاإلنسان إذا 
وم القيامة، وما ذلك إالّ ألن ملكاته يالبرزخ ثم يدخل الجنّة 

آخر سيئاً ووذاته طاهرة غير أنّه خلط عمالً صالحاً 
﴿ونآخَرو آخَرا واِلحالً صمخَلَطُوا ع فُوا ِبذُنُوِبِهمتَراع 

ِحيمر غَفُور اللَّه ِإن ِهملَيع تُوبَأن ي ى اللَّهسيًِّئا ع٢(﴾س( 
  .قام األعمال ولذا أمكن تطهيره بسرعةمفكان النقص في 

لكن إذا كان النقص والنجاسة والخباثة في مرحلة الملكة و
                                       

   .٤٦: الرمحن ) ١(

   .١٠٢: التوبة ) ٢(
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  .لنقص وتطهير النجاسة أصعب وأعسرافإن جبر 
أما إذا انتقل النقص والنجاسة إلى مرحلة الذات فلعلّه ال و
بران النقص وتطهير النجاسة، فيخلد اإلنسان في نار جيمكن 
  .)لجميعاوهذا أهم (جهنّم 
: في دعاء كميل) عليه السالم(من هنا قال اإلمام علي و

برت على عذابك لهي وسيدي وموالي وربي صإفهبني يا «
راقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف ففكيف أصبر على 

  .»..رامتككأصبر عن النظر إلى 
لو افترضنا أن اإلنسان تحمل نار جهنّم فكيف يتحمل ف

لمحبوب، ونار فراق اهللا تعالى وأن يكون بعيداً عنه انار فراق 
ب بقوله وال يخاطَ )١(﴾ِعند مِليك مقْتَِدر﴿عز وجل وال يكون 

  .)٢(﴾ي جنَِّتيوادخُِل. ي في ِعباِديفَادخُِل﴿تعالى 
إلى جملة من هذه ) عليه السالم(قد أشار اإلمام الكاظم و

لتي تقدم الكالم عنها، حيث قال في حديث طويل مع االحقائق 
  :قتبس منه بعض فقراتهنهشام بن الحكم، 

ل والفهم إن اهللا تبارك وتعالى بشّر أهل العق: يا هشام«
الَِّذين يستَِمعون الْقَوَل فَيتَِّبعون . فَبشِّر ِعباِد﴿قال ففي كتابه 

َأحسنَه ُأولَئك الَِّذين هداهم اللَّه وُأولَئك هم ُأولُوا 
                                       

  .٥٥: القمر) ١(

  .٣٠ ـ ٢٩: الفجر) ٢(
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  .)١(﴾اَأللْباِب
وما ﴿ :م وعظ أهل العقل ورغّبهم في اآلخرة فقالث
 لَِعب ولَهو ولَلدار اآلِخرةُ خَير لِّلَِّذين يتَّقُون ةُ الدنْيا ِإالَّاالْحي
  .)٢(﴾تَعِقلُون َأفَالَ

وِتلْك اَألمثَاُل ﴿ :قالفإن العقل مع العلم : ا هشامي
وناِلما ِإالَّ الْعِقلُهعا يما ِللنَّاِس وهِرب٣(﴾نَض(.  

قّ تكن أعقل تواضع للح: إن لقمان قال البنه: ا هشامي
إن الكيس لدى الحق يسير، يا بني إن الدنيا بحر والناس، 

الم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى ععميق قد غرق فيها 
لتوكّل، وقيمها العقل، ااهللا، وحشوها اإليمان، وشراعها 

  .ودليلها العلم، وسكّانها الصبر
إن لكّل شيء دليالً، ودليل العقل التفكّر، : ا هشامي

لصمت، ولكّل شيء مطية، ومطية العقل ادليل التفكّر و
  .ركب ما نهيت عنهتالتواضع، وكفى بك جهالً أن 

من سلّط ثالثاً على ثالث، فكأنّما أعان على : ا هشامي
ن أظلم نور تفكّره بطول أمله، ومحا طرائف م. هدم عقله

                                       
  .٢٠: الزمر) ١(

  .٣٣: األنعام) ٢(

  .٤٣: العنكبوت) ٣(
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أطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، وحكمته بفضول كالمه، 
من هدم عقله، أفسد وواه على هدم عقله، فكأنّما أعان ه

  .عليه دينه ودنياه
إن العقالء تركوا فضول الدنيا فكيف : ا هشامي

لدنيا من الفضل، وترك الذنوب من ابالذنوب، وترك 
  .الفرض
من أراد الغنى بال مال وراحة القلب من : ا هشامي

السالمة في الدين، فليتضرع إلى اهللا عز وجل في والحسد، 
قله، فمن عقل قنع بما يكفيه، ومن قنع عته بأن يكمل مسأل

قنع بما يكفيه لم يدرك الغنى يبما يكفيه استغنى، ومن لم 
  .أبداً

ما «: كان أمير المؤمنين عليه السالم يقول: ا هشامي
  .)١(»شيء أفضل من العقلبعبد اهللا 

  ال يصح إنكار ما حجب عنّا من المعرفة

لكات والذات ونارها ال تصريح ن ما ورد بشأن جنّة المإ
ولكنّها إشارات محجوبة عنّا ولها (ألعم األغلب افيه، على 

لو كنّا من أهلها لما و )هلهاأأهلها، وأنا وأنت لسنا من 
                                       

  .، كتاب العقل واجلهل١٢، ح١٣،ص١أصول الكايف، ج) ١(
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ليلة، وال يصدر وصدرت منّا هذه األعمال القبيحة في كل يوم 
العمل الطالح إالّ عن ملكة طالحة وذات غير طاهرة وغير 

  .تعالىالصة هللا خ
ما يجب التنبيه عليه هنا، هو أن هذه االُمور المتعلّقة و

ولكن (لملكة والذات وإن كنّا غير مطّلعين عليها ابجنّة ونار 
وليكن لدينا إيمان . نكرين لهاممن األجدر بنا أن ال نكون 

تصديقهم ال كّل بالذين ُأمرنا  )بكل ما قاله اهللا تعالى وأولياؤه
عدم ل )ون في هذا اإليمان اإلجمالي نفع لناإذ يك(مدع للوالية 

ومن الممكن أن يكون اإلنكار في (فوات النفع المحتمل علينا 
حلّه والرفض في غير موقعه الصادرين عن غير علم مغير 

فنفوت على أنفسنا بإنكارنا هذا  )ليناعوفهم أضرار كبيرة جداً 
 بسبب التقصي، بل قد نتعرضوفرصة وفائدة السؤال والبحث 

هذه الدنيا (إن  )و(هذا ألضرار ال ننتبه إليها اآلن خصوصاً 
لك لنا ذبل سيتّضح  )ليست هي بعالم االلتفات لتلك األضرار

ذا نجد أن أئمة أهل ل .)١(﴾يوم تُبلَى السرائر﴿يوم القيامة 
قال اإلمام . أكّدوا هذه الحقيقة في كلماتهم) عليهم السالم(البيت 

ما جاء منّا مما يجوز أن يكون في «): لسالماعليه (الصادق 
فهموه فال تجحدوه وردوه إلينا، تالمخلوقين ولم تعلموه ولم 

ي المخلوقين فوما جاءكم عنّا مما ال يجوز أن يكون 
                                       

  .٩: الطارق) ١(
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  .)١(»فاجحدوه والتردوه إلينا
إن أحب أصحابي إلي «): عليه السالم(قال اإلمام الباقر و

كتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي أورعهم وأوأفقههم 
مع الحديث ينسب إلينا ويروى عنّا، سوأمقتهم إلي الذي إذا 

حده وأكفر من دان به، وال جفلم يحتمله قلبه واشمأز منه، 
سند، فيكون بذلك ُأيدري لعّل الحديث من عندنا خرج وإلينا 

  .)٢(»خارجاً من ديننا
ا إذا أرادوا أن ن هنا نجد أنّهم أوصوا شيعتهم بأن يقولوم

القول منّي في جميع األشياء، قول آل «: إليمانايستكملوا 
يما أسروا وفيما أعلنوا وفيما بلغني ف، )عليهم السالم(محمد 

  .)٣(»وفيما لم يبلغني
فمثالً عند سماعك الحكيم الفالني أو العارف الفالني أو (

 لفالني، يقول شيئاً ال يتالءم وذوقك الخاص فالاالمرتاض 
الوهم، فقد يكون لذلك القول أصل وتحكم عليه فوراً بالبطالن 

  .ليه بعدعفي الكتاب والسنّة ولكن عقلك لم يطّلع 
ما الفرق بين أن يفتي فقيه بفتوى في باب الديات ف

  .)من دون مراجعة دليله تردونهفوأنتم لم تعرفوها، 
                                       

  .١، احلديث ٣٦٤، ص٢٥حبار األنوار، ج) ١(

  .٦ احلديث ٣٦٥ص: املصدر السابق) ٢(

  .٣، احلديث ٣٦٤ص: املصدر السابق) ٣(
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، )عليه السالم(تّى ورد عن أبان بن تغلب عن الصادق ح
): عليه السالم(ن دية قطع إصبع امرأة؟ فقال عله حين سأ

عليه (أله عن قطع إصبعين؟ فقال سثم  »فيه عشر من اإلبل«
أله عن قطع ثالث سثم  »فيه عشرون من اإلبل«): السالم

م سأله ث» فيه ثالثون من اإلبل«): عليه السالم(أصابع؟ فقال 
ن من فيه عشرو«): عليه السالم(عن قطع أربع أصابع؟ قال 

عليه (ولما استغرب أبان من دية األربع، قال . )١(»إلبلا
في مسائل الفروع  )٢(»هللا ال يصاب بالعقولاإن دين «): السالم

  .الُصول والعقائداوالتعبديات ال في مسائل 
من هنا يتبين أن قول الفقيه ال ينبغي رده من دون و

ن يقول وبين أ(حجته، وال فرق في ذلك بينه ومعرفة دليله 
ارف باهللا، قوالً يتعلّق بالمعارف عشخص سالك إلى اهللا أو 

دون مراجعة لدليله واإللهية أو بأحوال الجنّة والنار، وأنتمـ 
ـ ال تردونه فحسب، بل وتهينونه أو تتجرأون عليه؟ فمن 

لممكن لذلك الشخص وهو من أهل ذلك الوادي وصاحب ذلك ا
 أو من أحاديث األئمة كون له دليل من كتاب اهللايالفن أن 

ماماً كما في فتوى الفقيه التي لم ت )ولكنّك لم تطلع عليه بعد
                                       

   .٩٧ / ٢١٤ :احملاسن، للربقي، دار الكتب اإلسالمية، قم ) ١(

.  هـ ١٣٩٧أمان األمة من الضالل واالختالف ، للشيخ لطف اهللا الصايف، قم، ) ٢(
   .١١٦ص 
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كون قد رددت على تففي هذه الحالة (تطلع على دليله فيها 
خصوصاً وقد ورد عنهم  )اهللا ورسوله دون مبرر مقبول

إن حديثنا صعب مستصعب ال يتحمله إالّ «): عليهم السالم(
رسل أو مؤمن امتحن اهللا قلبه و نبي مأملك مقرب 

إنا معاشر األنبياء «): لسالماعليهم (وقولهم . )١(»لإليمان
ليس كّل حديث ف. )٢(»ُأمرنا أن نكلِّم الناس على قدر عقولهم

  .لناسايستطيع أن يفهمه جميع ) عليهم السالم(صادر منهم 
إن ذلك ال يتالءم مع «ومعلوم أن االحتجاج بأسلوب (
سمعت خالف ذلك من «أو » صل إليه علميي لم«أو » ذوقي

  .ذراً مقبوالًع، فإن هذا كلّه ال يشكّل »الخطباء
على أي حال لنرجع إلى صلب الموضوع، فما قالوه و

ألخالق والملكات، وجهنّم األخالق والدركات، ابشأن جنّة 
ضالً عن أن يبتلي بها ف )ماعهاسمصيبة ال يطيق العقل حتّى 

  .هللاإلنسان والعياذ با

  تنبيه ونصيحة

إذن فيا أيها العزيز، فكِّر، وابحث عن العالج، واعثر (
جاتك ووسيلة خالصك، واستعن باهللا أرحم نعلى سبيل 

                                       
   .٧ / ٤٢: بصائر الدرجات) ١(

   .٣٩٤ / ٢٦٨ : ٨الكايف، ) ٢(
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لمقدس، في الليالي المظلمة االراحمين، واطلب من الذات 
لمقدس مع ابتضرع وخضوع أن يعينك في هذا الجهاد 
ملكة وجودك النفس، لكي تتغلّب إن شاء اهللا، وتجعل م

حمانية، وتطرد منها جنود الشيطان، وتسلم الدار إلى ر
حتّى يفيض اهللا (لمؤمن عرش الرحمن األن قلب  )صاحبها

لتي يهون إلى جانبها كّل ما اعليك السعادة والبهجة والرحمة 
لك الجنّة تألن  )سمعت عن وصف الجنّة والحور والقصور

لكات والذات وهما أعلى جنّة األعمال وهذه الجنّة هي جنّة الم
وتلك هي السلطة اإللهية العامة (مراتب من جنّة األعمال ب

ولياء اهللا من هذه االُمة الحنيفة، مما لم أالتي أخبر عنها 
  .)شربيطرق سمع أحد ولم يخطر على قلب 



  

  
  
  

  فصل

  إشارة إلى بعض القوى الباطنية

  قوى الباطن هي منبع الملكات وأصل الصور الملكوتية

حدثنا في بحوث المقدمة مفصالً عن قوى اإلنسان ت
يث تعريفها وفوائدها ومدى ارتباطها بالصور حالباطنية من 

شرنا هناك إلى اآليات الكريمة أوالهيئات الملكوتية كما 
  .لحقيقةاوالروايات الشريفة التي تثبت هذه 

إلى هذا المطلب ) قدس سره(لقد تعرض السيد اإلمام و
اعلم أن اهللا (: إلشارة في هذا الفصل، حيث قالاعلى نحو 

درته وحكمته في عالم الغيب قتبارك وتعالى قد خلق بيد 
مورد بحثنا هنا ووباطن النفس، قوى لها منافع ال تحصى، 

الوهمية والغضبية : هو ما يتعلّق بهذه القوى الثالث وهي
الشهوانية، ولكّل واحدة من هذه القوى منافع كثيرة ألجل و
الشخص وإعمار الدنيا واآلخرة كما ذكر ذلك وفظ النوع ح

حيث تعرضنا لجانب مهم  )ذلكبواآلن ال حاجة لنا . العلماء
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والذي (بقت اإلشارة لذلك سمن هذا البحث في المقدمات كما 
لقوى الثالث ايلزم أن اُنبه عليه في هذا المقام هو أن هذه 
 وأصل جميع هي منبع جميع الملكات الحسنة والسيئة،

وهذه الصور هي أحوال اإلنسان  .)لغيبية الملكوتيةاالصور 
الل تجسم أعماله، حيث تكرر منّا خالتي سينقلب إليها من 

باطناً، فلملكة اإليمان أو والقول بأن لألعمال والملكات ظاهراً 
ظاهر ولها ـ ـ مثالً ) عليهم السالم(لملكة الوالء ألهل البيت 

هر لإلنسان في البرزخ بصورة هي من صورة باطنية ستظ
  .بهى الصور وأجملهاأ

وتفصيل هذا اإلجمال هو أن اإلنسان كما أن له في هذه (
وهي هذه الصورة الظاهرية  )لكية دنيويةمالدنيا صورة 

مال الحسن والجمال كخلقها اهللا تبارك وتعالى على (
لفالسفة اوالتركيب البديع، والمتحيرة إزاءه عقول جميع 

والعظماء، والذي لم يستطع علم معرفة األعضاء والتشريح 
آلن أن يتعرف على حاله بصورة صحيحة، وقد ميزه احتّى 

لمخلوقات بحسن التقويم وجودة جمال ااهللا تعالى عن جميع 
لكريم وحينما يأتي إلى ذكر اولهذا نجد أن القرآن  )المنظر

اه خَلْقًا آخَر فَتَبارك ثُم َأنشَْأنَ﴿وجود اإلنسان يقول في آخرها 
الْخَاِلِقين نسَأح خلقهوإذ يتباهى اهللا تعالى بفعله  )٥٦٣(﴾اللَّه.  

                                       
  .١٤: املؤمنون) ٥٦٣(
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كذلك فِإن له ـ (كما أن لإلنسان هذه الصورة الدنيوية ف
ورة وهيئة وشكالً ملكوتياً غيبياً، وهذه صأي لإلنسان ـ 

وكل لتي أا )الخلقة الباطنيةوالصورة تابعة لملكات النفس 
هو ال يعلم شيئاً وأمرها إلى اإلنسان نفسه الذي خلقه اهللا تعالى 

واللَّه َأخْرجكُم مِّن بطُوِن ُأمهاِتكُم الَتَعلَمون ﴿في بداية أمره 
ثم يقوم اإلنسان ببناء ملكاته كيفما يشاء بإرادته ، )٥٦٤(﴾شَيًئا

  .اختيارهو
نسان تختلف ن الصور والهيئات التي يحشر عليها اإلإ

  :خرآمن مورد إلى 

  كون الصورة واحدة وغير مركّبة: المورد األول

 )وفي عالم ما بعد الموت ـ سواء(قد يحشر اإلنسان ف
وهو عالم ما بين الموت واآلخرة  )في البرزخ(كان الحشر 

سب ما ورد في الروايات ـ بل حوالذي ال شفاعة فيه ـ 
كان  )أو(الّ اهللا، إمها يترك اإلنسان وعمله هناك مدة ال يعل

وهي القيامة الكبرى والحشر األكبر  ) ـ القيامة(الحشر في 
يوم نَطِْوى ﴿ين تبدل األرض غير األرض والسماوات ح

إذا (فإنّه وفي كال العالمين ، )٥٦٥(﴾السماء كَطَىِّ السِِّجلِّ ِللْكُتُِب
                                       

  .٧٨: النحل) ٥٦٤(

  .١٠٤: األنبياء) ٥٦٥(
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ة، لباطن والملكة والسريرة إنسانياكانت خلقة اإلنسان في 
يضاً، وأما إذا لم أتكون الصورة الملكوتية له صورة إنسانية 

تكن ملكاته ملكات إنسانية، فصورته ـ في عالم ما بعد 
لموت ـ تكون غير إنسانية أيضاً، وهي تابعة لتلك السريرة ا

  .والملكة
مثالً، إذا غلبت على باطنه ملكة الشهوة والبهيمية، ف

يمة، كانت صورة ملكة الباطن حكم البهموأصبح حكم 
حدى البهائم التي تتالءم إاإلنسان الملكوتية على صورة 

  .وذلك الخلق
إذا غلبت على باطنه وسريرته ملكة الغضب والسبعية و

ملكة الباطن والسريرة حكماً سبعياً، كانت موكان حكم 
  .حد السباعأصورته الغيبية الملكوتية صورة 

أصبحت إذا أصبح الوهم والشيطنة هما الملكة، وو
لكات شيطانية كالخداع والتزوير والنميمة مللباطن والسريرة 

لملكوتية على صورة أحد اوالغيبة تكون صورته الغيبية 
  .)الشياطين بما يتناسب وتلك الصورة

  تركّب الصورة من عدة صور: المورد الثاني

د تمثّل صورة اإلنسان الملكوتية اإلنسان أو البهيمة أو ق
ومن الممكن أحياناً أن تتركّب الصورة ( لشيطاناالسبع أو 
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دة ملكات، وفي هذه الحالة ال عالملكوتية من ملكتين أو 
تشكّل له صورة تتكون على صورة أي من الحيوانات بل 

ان كناشئة من التركيب وهذا هو شأن التركيب أينما  )غريبة
 النظر عن الحيوان، إذ إن حتّى في النباتات والفواكه بغض

ن التركيب ال يشبه األب مطلقاً وال يشبه االُم ملناتج الفرد ا
  .مطلقاً
لو افترضنا أن إنساناً ما قد اشتدت بهيميته فيه حتّى ف

اشتدت سبعيته فيه حتّى صار سبعاً فإن مثل هذا وصار بهيمة 
لقيامة على صورة أي من الحيوانين ااإلنسان لن يحشر يوم 

  .ن البهيمية والسبعيةمبل يحشر على صورة غريبة مركّبة 
هذه الصورة بهيئتها المرعبة المدهشة والسيئة (و

الدنيوي، ألن  )ثيل في هذا العالممالمخيفة لن يكون لها 
و شيطان، وأما أن أالموجود فيه إما إنسان أو بهيمة أو سبع 

. مكنميوجد كائن هو سبع وبهيمة في آن واحد فهو أمر غير 
سب باطنه بهيمة وسبعاً ولكن هذا نعم، قد يكون اإلنسان وبح

وحينها  ﴾يوم تُبلَى السرائر﴿ألمر ال يظهر إالّ يوم القيامة ا
ألشكال الغريبة البشعة للناظرين وكما ينقل عن اتظهر تلك 
ن بعض الناس يحشرون أ) آلهوصلى اهللا عليه (رسول اهللا 

لى صورة عيوم القيامة على صورة القردة، وبعضهم 
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  .)٥٦٦(رالخنازي

  تعدد الصور: المورد الثالث

 يقتصر حشر اإلنسان على صورة واحدة مركّبة أو ال
د تكون لشخص واحد عدة صور في ذلك قبل (غير مركّبة 

لعالم، حيث ال يمكن ألي االعالم، ألن ذلك العالم ليس كهذا 
ألمر يطابق اشيء أن يتقبل أكثر من صورة واحدة له، وهذا 

  .)محلّه أيضاًالبرهان وثابت في 
في هذا إشارة لمطلب إضافي لم نشر إليه في األبحاث و

ن في عالم الدنيا الذي يسبق عالم البرزخ أالسابقة وهو 
موجود واحد أكثر من هيئة واحدة، لوالقيامة ال يمكن أن تكون 

ال تتغير منذ والدته وفهيئة اإلنسان ـ مثالً ـ هيئة ثابتة له 
ن لكل إالغنم والطير والنبات، أي وحتى موته، وهكذا البقر و

واحدة، وإن طرأ عليها » صورة نوعية«موجود في عالمنا 
 يطرأ على أصلها الذي البد وأن يبقى ثابتاً التغير فإنّه 
  .ومحفوظاً

ما في النشأة االُخرى، فإن باإلمكان تعدد الصور أ
  .لموجود الواحد هناكلوالهيئات 

                                       
  .٢٧٥، ص٥تفسري الصايف، ج) ٥٦٦(
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  ملكوتيالتناسخ الملكي والتناسخ ال

قد يعبر عن هذا األمر بالتناسخ الملكوتي تمييزاً له عن و
لملكي، ونعني بالتناسخ الملكي حلول روح موجود ما االتناسخ 

روجها من بدنه في بدن موجود آخر خـ كزيد مثالً ـ عند 
غير ممكن كما هو محقّق وفي هذه الدنيا، وهذا التناسخ باطل 

  .في علم المعاد
لملكوتي أن اإلنسان ينسخ يوم القيامة نعني بالتناسخ او

تبعاً ألعماله، وهذا األمر ممكن ... خنزيراً ووفيكون قرداً 
وذلك ألن القوانين والموازين ؛ يهفومعقول وواقع وال محذور 

لقوانين والموازين التي تحكم االتي تحكم نشأتنا الدنيوية غير 
  .النشأة االُخرى، كما بينا ذلك سابقاً

زم التنبيه إلى أن أصحاب هذه الصور انفردت من الالو
ركّبت البد وأن يكونوا معروفين لدى الخالئق تأو تعددت أو 

اإلضافة إلى عذاب الحريق عذاب الخزي بيومذاك ليذوقوا 
وياتهم مجهولة يوم القيامة لرفع هولو كانت . والذّل والفضيحة

  .عنهم هذا العذاب الثابت لهم بالدليل

  صور األخرويةوقت تشكّل ال

) المعيار لهذه الصور المختلفة ـ والتي تعد واعلم أن
احدة منها، والباقي صور أشياء اُخرى ـ وصورة اإلنسان 
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هو وقت انقطاع و )لجسداهو وقت خروج الروح من هذا 
ائدة عمله في ماإلنسان عن العمل االختياري وجلوسه على 

  .البرزخ والقيامة
ما ورد من أن المؤمن إذا قد يتساءل بعض عن معنى و

مله إالّ من ثالث، من سنّة حسنة، ومن ولد عمات انقطع 
لناس، وما ورد من أن األئمة اصالح، ومن علم ينتفع به 

  يشفعون للمؤمن المذنب؟) عليهم السالم(

أن المؤمن في هذه الموارد يستفيد وينتفع من : الجوابو
مل عمالً جديداً في يوم لتي عملها في الدنيا ال أنّه يعاأعماله 

  .اضح بين األمرينوالقيامة، وهناك فرق 
ال يختص هذا األمر بالمؤمن، بل إن اإلنسان إذا سن و

ام بعمل طالح في الدنيا فإن أثر سنّته وعمله قسنّة طالحة أو 
 عيالحقه في اآلخرة وال ينفك زاد في عذابه ويشتدنه، ولذلك ي

  .ي نار جهنّمألمه عليه يوماً بعد يوم ف
م إن النشأة االُخرى ليست هي زمان حدوث نتائج ث

مان ظهور تلك النتائج ألن الجزاء ـ كما زاألعمال ، بل هي 
من هنا كان وقت خروج وبينا سابقاً ـ هو نفس باطن العمل، 

لبرزخ واستيالء اظهور مملكة (الروح من الجسد هو وقت 
عند خروج الروح من سلطان اآلخرة والذي أوله في البرزخ 

  .)لجسدا
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فبأية ملكة (اإلنسان بعد هذا، إما معذّب وإما منعم و
لدنيا تتشكّل على ضوئها صورته األخروية ايخرج بها من 

 العين الظاهرية التي ال ال )لبرزخاوتراه العين الملكوتية في 
عليه (إلمام السجاد اقيمة لها، وقد نقلنا سابقاً ما ورد عن 

مر أأال إن للعبد أربع أعين، عينان يبصر بهما « ):السالم
دينه ودنياه، وعينان يبصر بهما أمر آخرته، فإذا أراد اهللا 

تح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما الغيب فبعبد خيراً 
  .)٥٦٧(»في أمر آخرته

وهو نفسه أيضاً عندما يفتح عينه في برزخه، ينظر (م ث
ليها ـ في ذلك العالم ـ إذا كان الصورة التي هو عبإلى نفسه 
ينه الباطنية مبصرة في الدنيا فهي عألن من كانت  )لديه بصر

انت تلك العين عمياء كفي البرزخ واآلخرة مبصرة أيضاً، وإن 
  .يضاًأفي الدنيا، فإنّها سوف تظهر يوم القيامة عمياء 

وليس من المحتم أن تكون صورة اإلنسان في ذلك (
. لك الصورة التي كان عليها في هذه الدنياتالعالم على نفس 

قَاَل ربِّ ِلم ﴿ :لبعضايقول سبحانه وتعالى على لسان 
قَاَل كَذَِلك َأتَتْك آياتُنَا .  َأعمى وقَد كُنتُ بِصيرا يحشَرتَِن

  .))٥٦٨ (﴾فَنَِسيتَها وكَذَِلك الْيوم تُنسى
                                       

   .٩٠ / ٢٤٠: اخلصال ) ٥٦٧(

  .١٢٦ ـ ١٢٥: طه) ٥٦٨(
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  نصيحة

فيا (: بالنصيحة، فيقول) قدس سره(م يبدأ السيد اإلمام ث
وهي  )قد كانت لديك عين ملكية ظاهرة البصر؛ لمسكيناأيها 

 )ولكنّك في باطنك وملكوتك كنت أعمى(لظاهرية اهذه العين 
ين كُشف ح )وقد أدركت اآلن هذا األمر(وفاقداً لعين البصيرة 

لم (نّك أل )عمى منذ البدايةأوإالّ فانّك كنت (عنك غطاؤك 
  .يات اهللاآن البصيرة الباطنية التي ترى بها تكن لديك عي

أنت ذو قامة متناسقة وصورة جميلة في التركيب ! يها المسكينأ
إذ تجد من كان جميالً  )ومعيار الملكوت والباطن غير هذا. لملكيا

وَأتْبعنَاهم ﴿: ي هذه الدنيا قد صار يوم القيامة قبيحاًفوبصيراً 
، )٥٦٩(﴾ةً ويوم الِْقيامِة هم ِمن الْمقْبوِحينفي هِذِه الدنْيا لَعنَ

آلخرة أعمى، وقد كان قبل اومن كان في هذه أعمى فهو في 
لَقَد كُنتَ في غَفْلَة ﴿ذلك كذلك أيضاً ولكنّه كان في غفلة منه 

ِديدح موالْي كرصفَب كِغطَاء نكذَا فَكَشَفْنَا عه ٥٧٠(﴾ِمن(.  
ن تحرز االستقامة الباطنية كي تكون عليك أ(ذن، إ

يجب أن تكون روحك إنسانية . وم القيامةيمستقيم القامة في 
أنت ... لبرزخ صورة إنسانيةاكي تكون صورتك في عالم 

لسرائر اتظن أن عالم الغيب والباطن ـ وهو عالم كشف 
                                       

  .٤٢: القصص) ٥٦٩(

  .٢٢: ق) ٥٧٠(
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وظهور الملكات ـ مثل عالم الظاهر والدنيا، حيث يمكن أن 
فمن كان يظن هكذا فظنّه كاسد  ...)شتباهلخلط واالايقع 

 وانين النشأة الدنيوية غير قوانين النشأة قومخالف للواقع، ألن
 )٥٧١(﴾ونُنِشَئكُم في ما الَتَعلَمون﴿األخروية بداللة قوله تعالى 

وننشئكم فيما «عالى تولو كانت أحكام النشأتين واحدة، لقال 
  .»تعلمون
إن عينيك (لمين مختلفان وعلى كّل حال، فإن العاو

رجليك وسائر أعضاء جسدك جميعها ستشهد وواُذنيك ويديك 
الْيوم نَخِْتم علَى ﴿: وله تعالىقذلك و )عليك بما فعلت

َأفْواِهِهم وتُكَلِّمنَا َأيِديِهم وتَشْهد َأرجلُهم ِبما كَانُوا 
ونكِْسبم في هذه الدنيا فبعد أن كان اللسان وحده يتكلّ )٥٧٢(﴾ي

كانت بقية األعضاء ساكتة، فإنّه يسكت يوم القيامة وتتكلّم و
  .ألخرىااألعضاء 

. ِإذَا زلِْزلَِت اَألرض ِزلْزالَها﴿: قد يفسر قوله تعالىو
باإلضافة إلى تفسيره بأن  )٥٧٣(﴾وَأخْرجِت اَألرض َأثْقَالَها

 بأن كّل أرضية ن قبور، يفسرماألرض تلقي ما في بطونها 
خرج أثقالها التي كانت تتخرج ما في بطنها، وحقيقة كّل واحد 

                                       
  .٦١: الواقعة) ٥٧١(

  .٦٥: يس) ٥٧٢(

  .٦ ـ ١: الزلزلة) ٥٧٣(
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  .أثقلت ظهرها بها يوم القيامة
فيأتيه  ﴾وقَاَل اإلنسان ما لَها﴿حينها يتساءل اإلنسان و
 ﴾ِبَأن ربك َأوحى لَها. يومئذ تُحدِّثُ َأخْبارها﴿: الجواب

اً صلّى علي، وفالناً سجد علي، وفالناً النفبأن : لتشهد وتقول
 ﴾يومئذ يصدر النَّاس َأشْتَاتًا ِليروا َأعمالَهم﴿عصى علي، و

  .التي تجسدت لهم آنذاك
على كّل حال ، فإن شهادة األعضاء على اإلنسان يوم و

ال بمثل ألسنتنا  )بألسنة ملكوتية(عرف الخطأ ألنّها تالقيامة ال 
بل وبعضها بصور (تصيب وتصدق وتكذب ود تخطئ التي ق

  .ألعمالامن خالل تجسد  )ملكوتية
افتح سمع قلبك، وشد حزام الهمة على ؛ أيها العزيز(

وما ﴿فأنت الذي ظلمت نفسك  )ال مسكنتكحوسطك، وارحم 
لعلّك تستطيع (عليك أن ترحم حالك ف  )٥٧٤(﴾ربك ِبظَالم ِللْعِبيِد
اطنك وإن كنت في ظاهرك بفي  ) إنساناًأن تجعل من نفسك

تكون عندها لوأن تخرج من هذا العالم بصورة آدمية (إنساناً 
فلو كنت ـ والعياذ باهللا ـ تفكِّر  )من أهل الفالح والسعادة

قتك بالحيلة والمكر إلسقاط اآلخرين والقضاء عليهم وكّل 
للحصول على الشهوات والمال الحرام، ونحو ووأخذ مواقعهم 

اهرك إنساناً ولكنّك في باطنك شيطان ظلك، فإنّك ستكون في ذ
                                       

   .٤٦:  فصلت) ٥٧٤(
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أنت على هذه الحالة فلن وولو خرجت روحك من جسدك 
قد حلّت بك وتخرج من هذه الدنيا إالّ على صورة شيطان 

  .الندامة والشقاوة والخسران العظيم
وحذار من أن تتصور أن كّل ما تقدم هو موعظة (

جة أدلّة فلسفية توصل إليه الحكماء تينفهذا كلّه هو . وخطابة
وقبل هذا هو أثر  )لرياضاتاالعظام وكشف انكشف ألصحاب 

  .وإخبار عن الصادقين المعصومين(

ليس المقصود من هذه األوراق أن تكون محال إلقامة و
وقد ذكرنا سابقاً  )ألخبار واآلثار بصورة مفصلةاالدليل ونقل 

  .والنقلية إلثبات هذه الحقائقلعقلية اوبنحو اإلجمال األدلّة 
  
  
  
  

  
  فصل

  في بيان لجم األنبياء لطبيعة اإلنسان
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هذا الفصل من أجل بيان ) قدس سره(قد السيد اإلمام ع
ألساسي من بعثة األنبياء وإنزال الرساالت السماوية، االهدف 

  :فقال
اعلم أن الوهم والغضب والشهوة من الممكن أن تكون (

، وتؤدي إلى سعادة اإلنسان وتوفيقه لرحمانيةامن الجنود 
وستكون في هذه  )لألنبياء العظاموإذا سلمتها للعقل السليم 

  .عالىتالحالة أبواباً إلى الجنّة وإلى رضا اهللا 
ومن الممكن أن تكون من الجنود الشيطانية إذا تركتها (

أطلقت العنان للوهم أن يتحكّم في القوتين ووشأنها، 
هي في هذه الحالة أبواب و )الشهوةالغضب و: األخريين

  .هالكهوالنيران المشرعة المؤدية إلى شقاوة اإلنسان 
ن لكّل قوة من قوى اإلنسان الثالث السابقة أعماالً وغايات إ
لوصول إليها، غير أن الشارع المقدس لم يترك لها العنان اتريد 

من هة ولم يكبتها ويمنعها من الحركة مطلقاً جفي حركتها من 
وأيضاً لم (): قدس سره(لسيد اإلمام اجهة اُخرى، ومن هنا قال 

لم يكبتوا ) عليهم السالم(يعد خافياً أن أياً من األنبياء العظام 
ي داع إلى أالشهوة والغضب والوهم بصورة مطلقة، ولم يقل 

اهللا حتّى اآلن بأن الشهوة يمكن أن تقتل بصورة عامة، وأن 
ورة كاملة، وأن يترك تدبير الوهم، بل وار الغضب بصأيخمد 
ليها حتّى تؤدي واجبها في ظّل ميزان عيجب السيطرة : قالوا
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لجم هذه القوى بلجام العقل تي أن أ )العقل والدستور اإللهي
  .لمقدسابشرط أن تكون له هداية من الشرع 

يمكن تشبيه العالقة والنسبة بين العقل والشرع هنا و
الطريق للمسافر في هذا الطريق، حيث لنور وابالنسبة بين 

الطريق بمثابة الشرع، والبد من ويكون النور بمثابة العقل 
لمسافر إلى هدفه ااجتماعهما معاً من أجل ضمان وصول 

وغايته، وإالّ فبدون الطريق ال يعقل وصوله إلى مقصده، 
بدون النور قد يضّل الطريق وينحرف يميناً ويساراً، وال و

  .رعة المشي فيه إالّ بعداً عن هدفه وغايتهسلك يزيده بعد ذ
» العقل«الروايات بالبيت ومثِّل  في» الشرع«قد مثِّل و

خل اإلنسان بيتاً ما فإنّه ال يستطيع االستفادة دبالمصباح، فإذا 
الّبواسطة نور المصباح الذي يميز إمن األشياء الموجودة فيه 

صالح والمفيد من الوبه األشياء فيعرف الثمين من غيره، 
لحسن من االفاسد والضار، وهكذا العقل، إذ به يميز اإلنسان 

  .القبيح، والحق من الباطل
يمكن تصور وجود الباطل في الشريعة وذلك من جهة و

لذي يحصل فيها، إذ هناك الكثير من الروايات االتحريف 
ـمثالً ولكنّها ) عليهم السالم(لبيت االمنسوبة إلى أئمة أهل 

ختلط الحقّ مع الباطل يمحرفة ومدسوسة وكاذبة، وبهذا 
لوصول إلى اوالصحيح مع السقيم، والبد من تميزه من أجل 

  .الشريعة الحقّة



   التربية الروحية................................................................٣٤٨

إن أول االُمور «): عليه السالم(ال اإلمام الصادق ق
عمارتها التي ال ينتفع شيء إالّ  به، العقل وومبدأها وقوتها 

نوراً لهم، فبالعقل عرف العباد والذي جعله اهللا زينة لخلقه 
هم، وأنّهم المدبرون، لخالقهم، وأنّهم مخلوقون، وأنّه المدبر 

ا رأوا من موأنّه الباقي وهم الفانون، واستدلّوا بعقولهم على 
خلقه، من سمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره، 

ه ولهم خالقاً ومدبراً لم يزل وال يزول، وعرفوا به لوبأن 
لظلمة في الجهل، وأن النور في العلم، الحسن والقبيح، وأن ا

فهل يكتفي العباد بالعقل : يل لهق. »فهذا ما دلّهم عليه العقل
  دون غيره؟

إن العاقل لداللة عقله الذي جعله اهللا قوامه «: الق
لم أن اهللا هو الحق، وأنّه هو ربه، وعلم عوزينته وهدايته، 

 ة، وأنلخالقه محب له كله أن راهية، وأن له طاعة، وأن
علم أنّه ال يوصل ومعصية، فلم يجد عقله يدلّه على ذلك، 

صب ذلك يإليه إالّ بالعلم وطلبه، وأنّه ال ينتفع بعقله، إن لم 
وام له قبعلمه، فوجب على العاقل طلب العلم واألدب الذي ال 

  .)٥٧٥(»إالّ به
يز مراتب م بعد تميز الصحيح من السقيم البد من تمث

يضاً، ألنّها تختلف فيما بينها، وهذا من قبيل أالصحيح 
                                       

  .٣٤، كتاب العقل واجلهل، احلديث ٢٩، ص١أصول الكايف، ج) ٥٧٥(
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  .لكن بعضها أثمن من بعضوالجواهر التي كلّها ثمينة 
الخالصة أننا وبدون نور العقل ال يمكننا أن نميز الحقّ و

  .ال األثمن من الثمينومن الباطل 
ن القوى السابقة مع كونها ذات فوائد ومنافع إالّ أن إ
ألن هذه القوى كّل واحدة منها (بد منها ال ضرورة لجمها

ولو (تتحرك نحو كمالها و) تريد أن تنجز عملها وتنال غايتها
أيضاً هل  من دون أن تنظر و )استلزم ذلك الفساد والفوضى

قضاء حاجاتها وإشباع رغباتها يتم من طريق الحالل أو 
هوة الجامحة فمثالً النفس البهيمية المنغمسة في الش(لحرام؟ ا

نانها، ـهذه النفس ـ تريد أن تحقّق هدفها عالتي مزقت 
 واسطة الزنا بالمحصنات وفي بومقصودها ولو كان ذلك يتم

النفس الغضوب، تريد أن تنجز ما و. الكعبة ـ والعياذ باهللا ـ 
النفس و. ألنبياء واألولياءاتريده حتّى ولو استلزم ذلك قتل 

أن تؤدي عملها حتّى ولو استلزم ذات الوهم الشيطاني تريد 
  .)لك الفساد في األرض، وقلب العالم بعضه على بعضذ

ير أن كّل هذا ال يبرر كبت هذه القوى بصورة مطلقة غ
لقد جاء األنبياء عليهم السالم (لك سابقاً، فـذكما أشرنا إلى 

لكتب السماوية من أجل اوأتوا بقوانين، واُنزلت عليهم 
جل أطالق واإلفراط في الطبائع، ومن الحيلولة دون اإل

إخضاع النفس اإلنسانية لقانون العقل والشرع وترويضها 



   التربية الروحية................................................................٣٥٠

  .تّى ال يخرج تعاملها عن حدود العقل والشرعحوتأديبها 
ذاً، فكّل نفس كيفت ملكاتها وفق القوانين اإللهية إ

هي سعيدة ومن أهل النجاة، وإالّ فليستعذ فوالمعايير العقلية 
سوء التوفيق وتلك الظلمات و من ذلك الشقاء اإلنسان باهللا

المذهلة التي ووالشدائد المقبلة، ومنها تلك الصور المرعبة 
تصاحبه في البرزخ والقبر والقيامة وجهنّم، والتي نتجت عن 

والتي أوجدها لنفسه  )لملكات واألخالق الفاسدة التي الزمتها
  .عماله في هذه النشأة الدنيوية الظاهرةأمن خالل 

  
  
  
  فصل

  في بيان السيطرة على الخيال

  ما هو الخيال؟

  :مصطلح الخيال إطالقانل
بالمعنى الفلسفي، ولسنا بصدد دراسة هذا  :إلطالق األولا
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  .ي هذا الفصلفالمعنى 
بمعنى المتخيلة، وهذا المعنى هو الذي  :إلطالق الثانيا

حثنا هذا، ومن أجل توضيحه نضرب المثال اآلتي بيهمنا في 
تاب موضوع أمامك فستحصل لهذا كلو نظرت إلى : نقولف

ون عينيك مفتوحتين كالكتاب صورة في ذهنك في حال 
  .وتبصران به اآلن

م إذا أغمضت عينيك، فستجد أن الصورة ال زالت في ث
  .ذهنك أيضاً

هكذا لو نظرت إلى إنسان قائم أمامك أو حديقة غناء أو و
ذه الحاالت وغيرها شيد وما شابه ذلك، ففي كّل همقصر 

لى صورتين، االُولى وأنت تنظر إلى عتستطيع أن تحصل 
استحضار نفس الصورة بعد باألشياء مفتوح العينين، والثانية 

  .إغماض عينيك
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  الصورة حسية وخيالية

ن الصور الحاصلة لديك في الحاالت السابقة ال تختلف إ
  .عض من الناحية الواقعيةببعضها عن 

رة التي تحصل لديك مع بقاء االرتباط الّ أن الصوإ
من خالل العينين المفتوحتين ـ تسمى ـ بالواقع الخارجي 
  .بالصورة الحسية

إن الصورة التي تحصل لديك مع انقطاع ذلك االرتباط و
لخارجي ـ كما لو أغمضت عينيك مثالً ـ تسمى ابالواقع 

  .بالصورة الخيالية
لى وجود الشيء ال يقتصر حصول الصورة الخيالية عو
حيث تنظر إليه ثم تغمض عينيك بعد ذلك، بل يشمل بأمامك 

لحاضرة عندك وقت تصورها، كما لو احتّى االُمور غير 
هنك حين سماعك مصيبة ذاستحضرت واقعة كربالء في 

الستحضار الذي هو منشأ ا، هذا )عليه السالم(اإلمام الحسين 
  .تألّمك وتفاعلك مع تلك الواقعة

  )المتخيلة(ر للخيال معنى آخ

يجب على المؤمن أن يجاهد من أجل : ينما نقولح
ياله، ال نعني بالخيال ما سبق أن بيناه من أنّه خالسيطرة على 
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الرتباط بالواقع الخارجي الذي اصورة الشيء مع انقطاع 
  .يوجد فيه ذلك الشيء

ل للخيال معنى آخر يراد به إيجاد صور ال واقع لها في ب
الً، كما لو تصورت موجوداً مركّباً من رأس صأالخارج 

يسمى هذا النوع من التصور وإنسان وجسد حصان، 
  ).بالمتخيلة(

لإلنسان ـ بصورة عامة ـ قدرة عجيبة على التخيل، و
ثيراً من االُمور التي ال وجود لها في الواقع كفهو يتخيل 

، ومن تحقيقها وإيجادها خارجاًلالخارجي، ثم يسعى بعد ذلك 
م تحفظ وتخضع لهنا كانت المخيلة من االُمور المضرة ما 

كون تللحدود والقيود، ألنّه قد يفكّر في اُمور إلى الدرجة التي 
فيها هذه االُمور جزءاً من وجوده مما يدعوه لتحقيقها وبأي 

ان قبح أو حسن وحّل أو حرم، خصوصاً مع ترغيب كثمن 
لو فعلت كذا لحصلت : لها لهلك االُمور وقوتالنفس له تحصيل 

إلى أن ... السعادات كذا وكذاوعلى كذا ولنلت من اللذائذ 
  .توقعه في المهالك، والعياذ باهللا

عدها السيد اإلمام ) المتخيلة(ن هنا، ولخطورة هذه م
اعلم (: ول شرط للمجاهد في كّل المقامات، فقالأ) قدس سره(

هو مقام الباطن و )ي هذا المقامفأن أول شرط للمجاهد 
مكن أن يكون أساس يوالمقامات االُخرى والذي (والملكات 



   التربية الروحية................................................................٣٥٤

 )الغلبة على الشيطان وجنوده، هو حفظ طائر الخيال
  .السيطرة عليه وعدم تركه يتخيل ما يشاءب

  مرتبتا الشريعة

 تنحصر الشريعة المقدسة باألعمال فقط بل هي أعمال ال
من صالة وصوم رياضات، حيث إن األعمال الظاهرية و

رتبة من مراتب الشريعة بل هي المرتبة مهي ... وحج و
  .الدانية منها

هناك مرتبة اُخرى فوق هذه المرتبة هي مرتبة باطن و
هي المرتبة التي ال يسمح اإلنسان فيها لخياله أن والشريعة، 

ن امتنع في مرحلة سابقة عن عمل أيفكِّر في المحرم بعد 
  .المحرم أساساً

نسان أن يروض نفسه على ترك التفكير في على اإلو
عب هذا األمر وعسر في بدايته ولكنّه ما صالمحرم، وإن 

  .الممارسةبيلبث أن يسهل وتزول صعوبته 
من الواضح أن ترك أمر ما يتناسب مع شدته، فكلّما و

لشيء شديداً في النفس كان تركه أصعب وأشد ألماً، اكان ذلك 
كرار والممارسة هو تخفيف شدة ذلك التبوما يفعله اإلنسان 

سهل عليه بعد ذلك تركه يالمراد تركه درجة درجة حتّى 
  .والتخلّي عنه
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هكذا األمر بالنسبة إلى الخيال، فلو صعب على اإلنسان و
ليه في بادئ األمر، فليحاول إرجاع طائر خياله إذا عالسيطرة 

الُمور المحرمة أو المكروهة إلى اوحلق في االُمور القبيحة 
  .الجميلة، الجائزة والمباحة

ألن هذا الخيال ( ما اإلصرار على كبح الخيال إالّ و
وما يفتأ متنقالً من  )ي كّل آن على غصنفطائر محلّق يحطّ 

ي نوم اإلنسان فضالً عن ففكرة إلى اُخرى، دون كلل أو ملل 
سائل ويجلب الكثير من الشقاء وأنّه من إحدى (يقظته و

 جعل اإلنسان بواسطتها مسكيناً عاجزاً ودفعت الشيطان التي
ألن الشيطان ال يأتيك مباشرة ويقول لك ، )لشقاءابه نحو 

ل يأتي أول ما يأتي فيلقي في روعك باعمل القبيح والحرام، 
يه ثم بوسوسته الشيطانية فذلك العمل الحرام، فتبدأ بالتفكير 

ك هذا إلى العمل يدعوفيزينه لك، ثم تشتد بعد ذلك رغبتك فيه 
  .من أجل تحقيقه وإيجاده في الخارج

على اإلنسان المجاهد الذي نهض (من هنا كان  )و(
أراد أن يصفي باطنه ويفرغه من جنود وإلصالح نفسه، 

اهره بحيث ال يترك ظبعد أن استطاع أن يصفّي  )إبليس
لخياالت لعليه أن يمنع من اعتراضه (واجباً وال يعمل حراماً 

كخياالت المعاصي (بحسب الشرع  )والباطلةالفاسدة 
أن يوجه خياله دائماً نحو االُمور الشريفة، وهذا ووالشيطنة 
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لبداية صعباً بعض الشيء ااألمر ولو أنّه قد يبدو في 
لكنّه يصبح وويصوره الشيطان وجنوده لنا وكأنّه أمر عظيم، 

وبحاجة إلى ممارسة  )يسيراً بعد شيء من المراقبة والحذر
رياضة معنوية ـ كما بينا ذلك سابقاً ـ وال تتصور أن و

ليوم ومن هذه الساعة أن تسيطر وبمرة ابإمكانك من هذا 
بد لك في ذلك من التدرج الواحدة على خياالتك كلّها، بل 
  .والصبر والتوكّل على اهللا تعالى

إن من الممكن لك ـ من باب التجربة ـ أن تسيطر (
وتنتبه له جيداً، فمتى ما أراد أن يالك، خعلى جزء من 

مور اُخرى كالمباحات اُيتوجه إلى أمر وضيع، فاصرفه نحو 
لى عأو االُمور الراجحة الشريفة، فإذا رأيت أنّك حصلت 

ألن الشكر يهيئ  )نتيجة فاشكر اهللا تعالى على هذا التوفيق
لَئن شَكَرتُم ﴿ن التوفيق وقد قال تعالى ملك مزيداً 

َألِزيد٥٧٦(﴾نَّكُم(.  
وتابع سعيك لعّل ربك يفتح لك برحمته الطريق أمامك (

عليه (لذي أخبر القرآن الكريم عن رؤية إبراهيم ا )للملكوت
وكَذَِلك ﴿: لى اليقين به، قال تعالىعله وحصوله ) السالم

 ِمن كُونِليِض واَألراِت واوملَكُوتَ السم اِهيمرنُِرى ِإب

                                       
  .٧: إبراهيم) ٥٧٦(
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  .)٥٧٧(﴾نالْموِقِني
إلى ملكوت ) عليه السالم(ير أن وصول إبراهيم غ

األرض ال يعني اختصاص هذا األمر باألنبياء والسموات 
لقرآن الكريم الناس على النظر إلى ا، فقد حثّ )عليهم السالم(

َأولَم ينظُرواْ في ملَكُوِت ﴿هذا الملكوت في قوله تعالى 
 أن يهتدوا إلى صراط من أجل )٥٧٨(﴾السماواِت واَألرِض

  .إلنسانية المستقيم وإلى مقام اليقينا
في تحذيره من ) قدس سره(م يستمر السيد اإلمام ث

وانتبه إلى (النتباه إلى مكامن الخطر، فيقول االشيطان ولفت 
التصورات الباطلة هي من وأن الخياالت الفاسدة القبيحة 

 )ملكة باطنكمفي إلقاء الشيطان، الذي يريد أن يوطّن جنوده 
نّه وبواسطة هذه الخياالت التي يلقيها في روعك سوف أل
  .دفعك إلى تنفيذ مآربه في الواقع الخارجيي

فعليك أيها المجاهد ضد الشيطان وجنوده، وأنت تريد (
فحة نفسك مملكة إلهية رحمانية، عليك أن صأن تجعل من 

مخالفة بعد عنك هذه األوهام التتحذر كيد هذا اللعين، وأن 
                                       

ن مليكون و(، وميكن االستدالل بوجود الواو العاطفة يف قوله تعاىل ٧٥: األنعام) ٥٧٧(
قتصارها على اعلى تعدد الفوائد احلاصلة بسبب رؤية امللكوت وعدم  )املوقنني

  .الوصول إىل درجة اليقني

  .١٨٥: األعراف) ٥٧٨(
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ذا الخندق هلرضا اهللا تعالى، حتّى تنتزع ـ إن شاء اهللا ـ 
المهم جداً من يد الشيطان وجنوده في هذه المعركة الداخلية، 

هذا الخندق بمنزلة الحد الفاصل، فإذا تغلّبت هنا فتأمل ف
  .خيراً

استعن باهللا تبارك وتعالى في كل آن ... يها العزيزأ
 )بودك واطلب منه بعجز وإلحاححضرة معبولحظة، واستغث 

وشك أن يفتح له، بشرط أن أألن من أدام دقّ باب الملكوت 
ينما يسأل حوفي الرواية . يدقّ باب اهللا تعالى ال باب غيره

يا ابن رسول اهللا إننا ندعو : فيقول) عليه السالم(السائل اإلمام 
 )٥٧٩(﴾ادعوِنى َأستَِجب لَكُم﴿ال يستجاب لنا مع قوله تعالى ف

ألنّكم تدعون من ال «): عليه السالم(فيجيبه اإلمام 
  .)٥٨٠(»تعرفونه
ما أن من يدقّ باب اهللا تعالى، عليه باإللحاح في ذلك، ك

ن اهللا تعالى قد ينعم على العبد بنعمة ثم يسلبها منه أحيث ورد 
وسل هذا العبد به وإلحاحه عليه من أجل تبعد ذلك ليرى مدى 
  .ركه ولم يعدها عليهتر ذلك منه إرجاعها، فإن لم ي

)عظيم، كان له وال يزال طمع ... اللهم الشيطان عدو إن
  .أوليائك العظاموبأنبيائك 

                                       
  .٦٠: غافر) ٥٧٩(

   .٧ / ٢٨٨: توحيد الصدوق ) ٥٨٠(
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فأعني وأنا عبدك الضعيف المبتلى باألوهام ... للهما
الخياالت والخرافات العاطلة كي أستطيع أن ُأجابه والباطلة 

  .هذا العدو القوي
ساحة المعركة مع هذا العدو وساعدني في ... للهما

عادتي وإنسانيتي، لكي أستطيع أن أطرد سالقوي الذي يهدد 
أقطع يد الغاصب من البيت وجنوده من المملكة العائدة لك 

لرحمن، فإذا كانت هذه األن قلب اإلنسان عرش  )المختص بك
نبغي لنا إعطاء يالمملكة هي مملكة اهللا سبحانه وتعالى، فال 

كّل بو اهللا تعالى أن يسكن فيها، بل البد من العمل المجال لعد
ما في وسعنا وبطلب المساعدة منه تبارك وتعالى من أجل 

لشيطان وجنوده عن مملكة اهللا تعالى وطردهم من اقطع يد 
  .قلوبنا
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  فصل

  في الموازنة

ومن االُمور التي تعين اإلنسان في هذا السلوك والتي (
  .التي يقوم بها العقل )نتباه لها هي الموازنةالايجب عليه 

عملية الموازنة موجودة وبصورة عامة في كّل مجاالت و
إلنسان، فالتاجر في عمله ـ مثالً ـ يقارن بين البضائع احياة 

يختار بعقله منها ما هو أكثر ربحاً وأقّل فالتي تعرض عليه 
ارن بين لى عمل فإنّه يقعمشقّة وتعباً، وهكذا كّل من يقدم 

صلحته مالخيارات المطروحة عليه فيختار منها ما فيه 
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  .وفائدته
مثل هذا يحدث في الجوانب المعنوية واألخالقية أيضاً و

هي أن يقارن اإلنسان العاقل بين منافع (يها ف )فالموازنة(
ن األخالق الفاسدة والملكات الرذيلة التي مومضار كّل واحدة 

هم ـ عندما تكون حرة الووتنشأ عن الشهوة والغضب 
احدة من ووتحت تصرف الشيطان ـ وبين منافع ومضار كّل 

األخالق الحسنة والفضائل النفسية، والملكات الفاضلة والتي 
ليدة ـ تلك القوى الثالث ـ عندما تكون تحت تصرف وهي 

لى أي واحدة منها يصح اإلقدام عالعقل والشرع، ليرى 
  !؟)ويحسن العمل

 أنا وأنت ـ نؤمن بوجود دين وقرآن وأنبياء م إنّنا ـث
بأن هناك بضاعة إذا : أدلّة عقلية وكلّها تقولووأئمة وعلماء 

لدنيا وتاجر بها فإن ربحه فيها ربح ااشتراها اإلنسان في هذه 
ن اآلالم والمنغصات مدنيوي قليل وغير دائم وغير خالص 

ة وكثرة لمشقّاكّل ذلك مع عظم ؛ ويعقبه عقاب أخروي شديد
  .التعب في الحصول عليه

هناك تجارة لو تاجر بها اإلنسان فإن ربحها األخروي و
خالص، وإن فقد ربحها الدنيوي مع كون مشقّتها وكثير ودائم 

  .ثوابها األخرويلوتعبها قليل قياساً 
حفّت الجنّة بالمكاره، وحفّت «على حد تعبير الرواية و
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جموعة من المكاره الدنيوية ألن هناك م )٥٨١(»الشهواتبالنار 
جتيازها من أجل الوصول إلى الجنّة، ولكنّها االتي البد من 

ذه النشأة الدنيوية السريعة الزوال همكاره ومصاعب وآالم في 
ن الفوائد واللذائذ مكما أن النار قد حفّتها مجموعة . الفانية

  .الدنيوية المحدودة والمنقطعة والزائلة
الموازنة فيما نحن فيه هو أن نقارن على كّل حال فإن و
لتجارتين لنحدد موقفنا تجاههما، فنقدم إحداهما ونؤخِّر ابين 

  .ساس ما لهما من فوائد ومضارأاالُخرى على 
هكذا تعم عملية الموازنة كّل مجاالت حياة اإلنسان و

وئها يتحرك اإلنسان العاقل ويمارس أعماله ضوعلى 
  .المختلفة

                                       
   .٤٢١روضة الواعظني، للفتال النيسابوري، منشورات الرضي، قم، ص ) ٥٨١(
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  ن إلى الكمال الالمتناهيتطلّع اإلنسا

بصورة مختصرة ) قدس سره(م تعرض السيد اإلمام ث
همة، وهي أن النفس ال تكتفي وال تقنع بأي منفعة مإلى مسألة 

لثالث، بل هي تطالب بالمزيد بصورة اتحصل عليها قواها 
  .دائمة

ذلك ألن اهللا تبارك وتعالى خلق اإلنسان مفطوراً على و
تناهي، ولذا فإنّه حين يتصور لذّته وكماله في لالماحب الكمال 

ند أي حد في طلبه من أجل إشباع عشيء ما فإنّه لن يقف 
  .حاجته الفطرية تلك

ير أن طلبه هذا لألمر الالمتناهي طلب ال يمكن تحقيقه غ
لنشأة الدنيوية المحدودة وال يمكنه الحصول عليه افي هذه 

ه وما يحصل عليه من ي كّل ما يملكفمهما سعى، ولن يجد 
لك إالّ المحدود ذسلطة أو جاه أو شهوات وما شابه 

الّ في إوالمتناهي، ولن يكون بمقدوره تحقيق ما يصبو إليه 
وحينما يرتبط باهللا سبحانه وتعالى تلبى حاجته . النشأة اآلخرة

لفطرية تلك ويحصل وقتها على لذّته وبهجته وسعادته ا
  ):قدس سره(ال السيد اإلمام األبدية، ومن هنا قوالخالصة 

فمثالً، إن النفس ذات الشهوة المطلقة العنان التي (
ي النفس ـ وأصبحت ملكة ثابتة لها، فترسخت فيها ـ أي 

تطاولة، هذه النفس ال موتولّدت منها ملكات كثيرة في أزمنة 
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مال  يأتتورع عن أي فجور تصل يدها إليه، وال تعرض عن 
 كان، وترتكب كّل ما يوافق رغبتها يأتيها، ومن أي طريق

  .هما كان ـ ولو استلزم ذلك أي أمر فاسدموهواهاـ 
منافع الغضب الذي أصبح ملكة للنفس، وتولّدت منه و
رذائل اُخرى، منافعه هي أنه يظلم بالقهر والغلبة كّل وملكات 

يفعل ما يقدر عليه ضد كّل شخص يبدي ومن تصل إليه يده، 
عارضة له، ويبعد م الحرب بأقل أدنى مقاومة، ويثير

المضرات وما ال يالئمه، بأية وسيلة مهما كانت، ولو أدى 
وعلى هذا النحو تكون . لك إلى وقوع الفساد في العالمذ

صاحب الواهمة الشيطانية الذي ترسخت فيه لمنافع النفس 
لغضب والشهوة بأية شيطنة افهو ينفذ عمل . هذه الملكة

اطلة كانت، بر على عباد اهللا بأية خطة وخدعة كانت، ويسيط
  .سواء بتحطيم عائلة ما، أو بإبادة مدينة أو بالد ما

ذه هي منافع تلك القوى عندما تكون تحت تصرف ه
ندما تفكّرون بصورة صحيحة، وتالحظون عولكن . الشيطان

جدون أن أي شخص ـ مهما كان تأحوال هؤالء األشخاص، 
غم ذلك ال ره وأمانيه ـ فإنّه قوياً، ومهما حقّق من آمال

يحصل حتّى على واحد من األلف من آماله، بل إن تحقّق 
وصول أي شخص إلى أمانيه، أمر مستحيل في هذا واآلمال 

وإن مواده تتمرد » دار التزاحم«و هالعالم، فإن هذا العالم 
 يحدها حد، الكما أن ميولنا وأمنياتنا أيضاً . على اإلرادة
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لقوة الشهوية في اإلنسان، هي بالصورة التي لو فمثالً إن ا
يده نساء مدينة كاملة ـ بفرض المحال ـ لتوجه إلى بكانت 

إذا أصبحت بالد بأكملها من ونساء مدينة أخرى أيضاً، 
جده يطلب ما ال تنصيبه لتوجه إلى بالد أخرى، وعلى الدوام 

يملك، رغم أن ذلك من فرض المحال أنه مجرد خيال، ومع 
ذا يبقى مرجل الشهوة مشتعالً، وإن اإلنسان لم يصل بعد ه

النسبة إلى القوة الغضبية فإنّها قد خلقت بوهكذا . إلى أمنيته
صبح يملك الرقاب بشكل أفي اإلنسان بالصورة التي لو أنه 

سيطر عليها يمطلق في مملكة ما، لذهب إلى مملكة أخرى لم 
.  القوة فيهبعد، بل إن كّل ما يحصل عليه يزيد من هذه

نكر ـ لهذه الحقيقة ـ أن يراجع حاله وحال أهل موعلى كّل 
المتمولين، وأصحاب القوة والجاه، وهذا العالم، كالسالطين، 

  .وحينذاك سيصدق كالمنا هذا
ذاً فاإلنسان هو ـ على الدوام ـ عاشق لما ال يملك إ

ينتابه األلم والحسرة ألنّه فاقد لذلك ف )ولما ليس في يده
وهي عشق المزيد وطلب الكمال  )وهذه الفطرة(. لمزيدا

لمشايخ العظام وحكماء اإلسالم الكبار اأثبتها (الالمتناهي 
لمعارف اإللهية سماحة اخصوصاً أستاذنا وشيخنا في 

وحي له ر» ميرزا محمد علي شاه آبادي«العارف الكامل 
بط الفداء، وأثبتوا بها الكثير من المعارف اإللهية وهي ال ترت

  .)موضوعناب
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  استفادة اإلنسان من قواه محدودة

ن تمتّع اإلنسان بلذّات الدنيا ومباهجها تتوقّف على المدة إ
ستطيع فيها االستفادة من قواه، وهي محصورة على يالتي 

بابه وربيع عمره وال تكون إالّ  فترة قصيرة شاألغلب في فترة 
تتعدى في أحسن ياته الدنيا وال حقياساً إلى عمر اإلنسان في 

أطولهم عمراً الثالثين أو واألحوال وعند أصح الناس جسداً 
  آلخرة وسنواتها؟ااألربعين عاماً، فكيف إذا قيست إلى الحياة 

إلى هذا الموضوع ) قدس سره(قد تعرض السيد اإلمام ل
فلو وصل اإلنسان ؛ وعلى أي حال(: فصلة، حيث قالمبصورة 

عه واستفادته منها؟ وإلى متى تبقى دوم تمتيإلى أهدافه، فكم 
  قوى شبابه؟

ندما ينقضي ربيع العمر، ويحل خريفه، تذهب القوة من ع
تتعطّل الحاسة الذائقة، وتتعطّل العين واألذن واألعضاء، 

لحواس، وتصبح اللذات ـ عموماً ـ اوحاسة اللمس وباقي 
لمختلفة، فال تستطيع اناقصة أو تفنى أصالً، وتهجم األمراض 

ملها بشكل عأجهزة الهضم والجذب والدفع والتنفّس أن تؤدي 
وال يبقى لإلنسان شيء سوى أنّات التأوه الباردة . صحيح

  .القلب المملوء باأللم والحسرة والندمو
فمدة استفادة اإلنسان من تلك القوى الجسمانية ال ؛ ذاًإ

نية لثالثين أو األربعين عاماً بالنسبة إلى أقوياء الباتتجاوز 
ترة ما بعد فهم اإلنسان وتمييزه فوهي  واألصحاء السالمين ـ
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قصانها ـ وهذا نالحسن من القبيح إلى زمن تعطيل القوى أو 
يصح إذا لم يصطدم باألمراض والمشاكل األخرى التي نراها 

  .ومياً ونحن غافلون عنهاي
أفترض لكم بصورة عاجلة، فرضية خيالية ـ وهذا و

فترض لكم عمراً هو مائة وخمسون اـ أيضاً ليس له واقع 
الغضب والشيطنة، وعاماً، مع توافر جميع أسباب الشهوة 

وأفترض بأنّه ال يعترضكم أي شيء غير مرغوب فيه، وال 
حدث أي شيء يخالف هدفكم، ومع هذه الفرضية، ماذا ي

عد انقضاء هذه المدة القصيرة، والتي تمر مر بستكون عاقبتكم 
! للذات ألجل حياتكم الدائمية؟اادخرتم من تلك فماذا ! الرياح؟

ألجل برزخكم ! وحدتكم؟وألجل يوم عجزكم ويوم فقركم 
هل ! أنبيائه؟ووقيامتكم، ألجل لقائكم بمالئكة اهللا وأوليائه 

ادخرتم سوى األعمال القبيحة المنكرة، والتي ستقدم لكم 
تها ورها في البرزخ والقيامة، وهي الصور التي اليعلم حقيقص

  تعالى؟وإالّ اهللا تبارك 
ن نيران جهنّم، وعذاب القبر والقيامة وغيرها مما إ

 :عمالك التي تراها هناك كما يقول تعالىأسمعت هي جهنّم 
  .)٥٨٢(﴾حاِضرا ووجدواْ ما عِملُواْ﴿

قد أكلت مال اليتيم وتلذّذت بذلك ولكن اهللا وحده يعلم ما ل
الم والتي ستراها في جهنّم، ذا العمل في ذلك العههي صورة 

                                       
  .٤٩: الكهف) ٥٨٢(
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صيبك هناك؟ اهللا يعلم أي عذاب نوما هي اللذّة التي ستكون 
لناس وظلمك لهم في اشديد ينتظرك بسبب تعاملك السيئ مع 

نفسك، عندما بذلك العالم؟ ستفهم أي عذاب قد أعددت لنفسك 
سترد واغتبت؟ فإن الصورة الملكوتية لهذا العمل قد أعدت لك 

 معها، وستذوق عذابها، وهذه هي جهنّم األعمال عليك وتحشر
سيرة وسهلة وباردة ومالئمة للعاصين، وأما الذين يوهي 

لملكة الفاسدة والرذيلة السيئة الباطلة، ازرعوا في نفوسهم 
حب المال والجاه والدنيا وكالطمع والحرص والجدال والشره 

صورها ن تألوباقي الملكات، فلهم جهنّم ال يمكن تصورها، 
لتلك الملكات ال يمكن أن تخطر على قلبي وقلبك، بل تظهر 

لنار من باطن النفس ذاتها، وأهل جهنّم أنفسهم يفرون رعباً ا
وفي بعض الروايات الموثقة أن هناك في . ولئكأمن عذاب 

، وقد شكا الوادي إلى »سقر«ه لجهنّم وادياً للمتكبرين يقال 
ن يأذن له ألب منه سبحانه اهللا تعالى من شدة الحرارة وط

عن أبي ف )بالتنفّس، وبعد أن أذن له تنفّس، فأحرق سقر، جهنم
إن في جهنّم لوادياً للمتكبرين يقال له «): عليه السالم(بد اهللا ع

لى اهللا عز وجل شدة حره وسأله أن يأذن له أن إسقر، شكا 
  .)٥٨٣(»هنّمجيتنفّس فتنفّس فأحرق 

كات سبباً في أن يخلد اإلنسان في وأحياناً تصبح هذه المل(
نّها تسلبه اإليمان، كالحسد الذي ورد في رواياتنا ألجهنّم 

                                       
  .١٠الكليين، الّد الثاين، باب الكرب، حأصول الكايف، ) ٥٨٣(
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إن الحسد يأكل : قال) عليه السالم(بداهللا عالصحيحة عن أبي 
كحب الدنيا والجاه والمال و. )٥٨٤(اإليمان كما تأكل النار الحطب

ن المؤمن هالكاً لديإالذي ورد في الروايات الصحيحة أنّها أكثر 
ول أمن ذئبين أطلقا على قطيع بال راع، فوقف أحدهما في 

ما ): عليه السالم(عن أبي عبداهللا ... القطيع والثاني في آخره
اريان في غنم قد فارقها رعاؤها أحدهما في أولها ضذئبان 

يها، من حب المال والشرف في دين فواآلخر في آخرها فأفسد 
  .)٥٨٥(المسلم
 تؤول عاقبة المعاصي إلى الملكات سأل اهللا أن الن

لقبيحة، والتي تؤول إلى فقدان اإليمان اواألخالق الظلمانية 
لكافر وجهنّم العقائد الباطنة اوموت اإلنسان كافراً، ألن جهنّم 

لجهنّمين اللذين اأشد بدرجات وأكثر إحراقاً وظلمة من ذينيك 
  .)سدةجهنّم األعمال، وجهنّم الملكات الفا(مر ذكرهما 

  
  درجات الشدة في النعيم والجحيم غير محدودة

إلى أمر قد ثبت في ) قدس سره(م يشير السيد اإلمام ث
لفلسفية وهو أن درجات الشدة غير محدودة، وأن ااألبحاث 

 رجات النعيم ودركات الجحيم على السواء، دهذه الحقيقة تعم
                                       

  .٢حأصول الكايف، الكليين، الّد الثاين، كتاب اإلميان والكفر، باب احلسد، ) ٥٨٤(

أصول الكايف، الكليين، الّد الثاين، كتاب اإلميان والكفر، باب حب الدنيا ) ٥٨٥(
  .٢احلرص عليها، حو
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ته وحذّر لى عذاب جهنّم وشدعقد ركّز ) قدس سره(غير أنّه 
لذي ال يمكن ااإلنسان من هذا األمر المهول والمخيف 

لقد ثبت في العلوم .. أيها العزيز(: تصوره، ولهذا قال
هذه ف )أن درجات الشدة غير محدودة(ي الفلسفية أ )العالية

تناهية وأي درجة يصلها اإلنسان فإن مدرجات الجنّة غير 
وفَوقَ ﴿ قال تعالى نها،مبإمكانه أن يرتقي إلى درجة أعلى 

ِليم٥٨٦(﴾كُلِّ ِذى ِعلْم ع(.  
وهكذا بالنسبة إلى دركات الجحيم، فمهما تتصور أنت (

لعقول بأسرها شدة العذاب، فوجود عذاب اومهما تتصور 
 أمر ممكن أيضاً، وإذا لم تر رهان الحكماء، ولم تصدق بأشد

بياء صدق األنتكشف أهل الرياضات، فأنت بحمد اهللا مؤمن 
صلوات اهللا عليهم، وتقر بصحة األخبار الواردة في الكتب 

لمعتبرة التي يقبلها جميع علماء اإلمامية، وتقر صحة ا
لواردة عن األئمة المعصومين سالم اهللا ااألدعية والمناجاة 

ولى المتّقين أمير المؤمنين معليهم، أنت الذي رأيت مناجاة 
ليه السالم عيد الساجدين سالم اهللا عليه، ورأيت مناجاة س

فتأمل قليالً في مضمونها، ... في دعاء أبي حمزة الثمالي
ليالً في محتواها، وتمعن قليالً في فقراتها، فليس قوفكّر 

 ويالً دفعة واحدة وبسرعة دون طضرورياً أن تقرأ دعاء
                                       

  .٧٦: يوسف) ٥٨٦(
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يس هو الكثرة بل لألن المالك في األعمال  )تفكّر في معانيه
ليه، إكّر فيما نقوم به، مع الخشوع والتوجه التام التمعن والتف

أنا وأنت ليس لدينا حال سيد الساجدين عليه السالم كي (إذ 
ألدعية المفصلة بشوق وإقبال، اقرأ في الليلة ربع انقرأ تلك 

علّك تصبح صاحب شوق لذلك أو ثلثه وفكّر في فقراته، 
ن هذه ألر، اقرأ الباقي في الليالي االُخو )وإقبال وتوجه

األدعية الواردة في الليالي المخصوصة ال مانع من قراءتها 
قت آخر أيضاً، وال تقتصر قراءتها على تلك الليالي وفي 

  .المخصوصة بالذات
وفوق ذلك كلّه فكّر قليالً في القرآن، وانظر أي عذاب (

 به بحيث إن دهل جهنّم يطلبون من الملك الموكّل بجهنّم أوع
.. يهات فال مجال للموته منهم أرواحهم، ولكن أن ينتزع

 جنـِب فياحسرتَى علَى ما فَرطتُ ي﴿ :انظر إلى قوله تعالى
اِخِرينالس ِإن كُنتُ لَِمن٥٨٧(﴾اللَِّه و(.  

أية حسرة هذه التي يذكرها اهللا تعالى بتلك العظمة ف
 تمر دبر في هذه اآلية القرآنية الشريفة والتوبهذا التعبير؟ 

وم تَرونَها تَذْهُل كُلُّ ي﴿وتدبر أيضاً آية . عليها دون تأمل
تَرى ومرِضعة عمآ َأرضعتْ وتَضع كُلُّ ذَاِت حمل حملَها 

                                       
  .٥٦الزمر، ) ٥٨٧(
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اللَِّه شَِديد ذَابع لَِكنى وكَارم ِبسا همى وكَارس ٥٨٨(﴾النَّاس(.  
 أستغفر اهللا ـ ليس القرآن ـ! قّاً فكِّر يا عزيزيح

أي عذاب ... حد، انظر ما يقولألبكتاب قصة، وال بممازح 
لعظيم الذي ال حد اهذا الذي يصفه اهللا تبارك وتعالى وهو 

وال حصر لعظمته وال انتهاء لعزته وسلطانه، يصفه بأنّه 
اهللا يعلم، ألن عقلي ! فماذا وكيف سيكون؟... ديد وعظيمش

ولو راجعت . عاجزة عن تصورهميع البشر جوعقلك وعقول 
الطهارة وآثارهم، وتأملت فيها، وأخبار أهل بيت العصمة 

ير أنواع العذاب غلفهمت أن قضية عذاب ذلك العالم، هي 
لعالم، االتي فكّرت فيها، وقياس عذاب ذلك العالم بعذاب هذا 

  .قياس باطل وخاطئ
طائفة، هنا أنقل لك حديثاً شريفاً عن الشيخ الجليل صدوق الو

عرف ماهية األمر وعظمة المصيبة مع أن هذا الحديث يتعلّق تلكي 
هي أبرد من جميع النيران، وعليك أن تعلم أوالً أن وبجهنّم األعمال 

نقل عنه الحديث، هو الشخص الذي يتصاغر يالشيخ الصدوق الذي 
وهذا الرجل . ذ يعرفونه بجاللة القدرإأمامه جميع العلماء األعالم، 

ليه السالم، وهو الذي حظي ععظيم هو المولود بدعاء إمام العصر ال
عالى فرجه الشريف، تبألطاف اإلمام المهدي عليه السالم وعجل اهللا 

إلمامية ـ رضوان اوإنّي أروي الحديث بطرق متعددة عن كبار علماء 
                                       

  .٢: احلج) ٥٨٨(
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يننا وبين باهللا عليهم ـ بأسناد متصلة بالشيخ الصدوق، والمشايخ ما 
عليك فإذاً . حمه اهللا، جميعهم من كبار األصحاب وثقاتهمالصدوق ر

  .االهتمام بهذا الحديث إن كنت من أهل اإليمان
: وى الصدوق، بإسناده عن موالنا الصادق عليه السالم، قالر

سول اهللا صلى اهللا عليه وآله ذات يوم قاعداً إذ أتاه جبرئيل وهو ربينا 
يا : هللا صلى اهللا عليه وآلهتغير اللون، فقال رسول امكئيب حزين 

يا محمد فكيف ال أكون كذلك : زيناً؟ فقالحجبرائيل ما لي أراك كئيباً 
: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله. ليوماوإنّما وضعت منافيخ جهنّم 

ن اهللا تعالى أمر بالنار فأوقد إ: وما منافيخ جهنّم يا جبرئيل؟ فقال
ليها ألف عام حتّى عم أمر بها فأوقد عليها ألف عام حتّى احمرت، ث

هي سوداء وابيضت، ثم أمر بها فأوقد عليها ألف عالم حتّى اسودت 
ضعت وفلو أن حلقة من السلسلة التي طولها سبعون ذراعاً . مظلمة

على الدنيا، لذابت الدنيا من حرها، ولو أن قطرة من الزقوم والضريع 
فبكى رسول اهللا : قال.  من نتِنهاطرت في شراب أهل الدنيا لماتواق

إن : ليه وآله وبكى جبرئيل فبعث اهللا إليهما ملكاً، فقالعصلى اهللا 
إنّي أمنتكما من أن تذنبا ذنباً أعذّبكما : لسالم ويقولاربكما يقرئكما 

  .)٥٨٩(عليه
إن أمثال هذا الحديث الشريف كثيرة، ووجود ... يها العزيزأ
ضروريات جميع األديان ومن البراهين العذاب األليم من وجهنّم 

                                       
  .١٠٣٢، ص٦، فصل ١٥، الباب ٤علم اليقني، للفيض الكاشاين، املقصد ) ٥٨٩(
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أى نماذج لها في هذا العالم أصحاب المكاشفة وأرباب رالواضحة، وقد 
تدبر بدقّة في مضمون هذا الحديث القاصم للظهر، فإذا وففكّر . القلوب

نبغي لك أن تهيم في الصحاري، كمن أصابه ياحتملت صحته، أال 
ذا الحد في نوم الغفلة بقى إلى هنماذا حدث لنا لكي !. المس؟

هللا عليه وآله وجبرئيل اأنزلت علينا ـ كرسول اهللا صلى ! والجهالة؟
هللا صلى اهللا اـ مالئكة أعطتنا األمان من عذاب اهللا في حين إن رسول 

عليه وآله وأولياء اهللا لم يقر لهم قرار إلى آخر أعمارهم من خوف 
ين وهو إمام معصوم، هللا، وما كان لهم نوم وال طعام؟ علي بن الحسا

لقلوب بنحيبه وتضرعه ومناجاته وعجزه وبكائه، فماذا دهانا ايقطع 
ستحي أبداً، فنهتك في محضر الربوبية كّل هذه المحرمات نوصرنا ال 

إللهية؟ فويٌل لنا من غفلتنا، وويل لنا من شدة سكرات اوالنواميس 
وظلماتها ويا ي البرزخ وشدائده، وفي القيامة فالموت، وويل لحالنا 

  .)عقابهاوويل لحالنا في جهنّم وعذابها 
  
  
  
  

  فصل
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  في معالجة المفاسد األخالقية

  
هذا الفصل من البحث لبيان ) قدس سره(قد السيد اإلمام ع
عالجة األخالق الفاسدة من الناحية العملية حيث نبه فيه مكيفية 

  :همينمإلى أمرين 
 معالجة ما هو اغتنام فرصة عمر الشباب في :حدهماأ

ألخالق وعدم تأجيل هذا األمر المهم، ألن تقدم العمر افسد من 
صالح األخالق الفاسدة حيث تضعف قوى إعائق مهم أمام 

ذور الفساد تماماً كالشجرة التي جاإلنسان فال تستطيع اجتثاث 
ذورها وازدادت نفوذاً في جكلّما تقدمت في العمر اشتدت 

شقّ األنفس، ومن بعها بعد ذلك إالّ باطن األرض فال يمكن قل
تنبه من وانهض من نومك، ؛ أيها العزيز(): قدس سره(هنا قال 

ما وغفلتك، واشدد حيازيم الهمة، واغتنم الفرصة ما دام هناك مجال، 
دام في العمر بقية، وما دامت قواك تحت تصرفك، وشبابك موجوداً 

 تتأصل فيك الملكات الرذيلة، تغلّب عليك بعد األخالق الفاسدة، ولمتولم 
ابحث عن العالج، واعثر على الدواء إلزالة تلك األخالق الفاسدة ف
  ).القبيحة، وتلمس سبيالً إلطفاء نائرة الشهوة والغضبو

) قدس سره(فقد بين فيه السيد اإلمام  ما األمر اآلخر،أ
اهللا ذه األخالق الفاسدة والقبيحة بعد االستعانة بهكيفية معالجة 

: لتوفيق منه عز وجل، حيث قالاتبارك وتعالى وطلب 
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ألخالقية، هو ما ذكره اوأفضل عالج لدفع هذه المفاسد (
ن معلماء األخالق وأهل السلوك، وهو أن تأخذ كّل واحدة 

الملكات القبيحة التي تراها في نفسك، وتنهض بعزم على 
منك لى أمد، وتعمل عكس ما ترجوه وتتطلّبه إمخالفة النفس 

  .تلك الملكة الرذيلة
اطلب التوفيق من اهللا تعالى إلعانتك في ؛ على أي حالو

الشك في أن هذا الخلق القبيح، سيزول بعد وهذا الجهاد، 
جنوده من هذا الخندق، وتحّل وفترة وجيزة، ويفر الشيطان 

  .محلّهم الجنود الرحمانية
ان، مثالً من األخالق الذميمة التي تسبب هالك اإلنسف

غطة القبر، وتعذّب اإلنسان في كال الدارين، سوء ضوتوجب 
الجيران أو الزمالء في العمل أو أهل والخلق مع أهل الدار 

فإذا كان . الشهوةوالسوق والمحلّة، وهو وليد الغضب 
اإلنسان المجاهد يفكِّر في السمو والترفّع، عليه ـ عندما 

نار الغضب عترضه أمر غير مرغوب فيه حيث تتوهج فيه ي
تدعوه إلى الفحش والسيئ من القول ـ ولتحرق الباطن، 

تذكّر سوء عاقبة هذا يعليه أن يعمل بخالف النفس، وأن 
الخلق ونتيجته القبيحة، ويبدي بالمقابل مرونة ويلعن 

  .لشيطان في الباطن، ويستعيذ باهللا منها
نّي أتعهد لك بأنّك لو قمت بذلك السلوك، وكررته عدة إ
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لخلق السيئ سيتغير كلّياً، وسيحّل الخلق الحسن ات، فإن مرا
لكنّك إذا عملت وفق هوى النفس، فمن وفي عالمك الباطن، 

فسه، وأعوذ باهللا تعالى من نالممكن أن يبيدك في هذا العالم 
لدارين، فقد االغضب الذي يهلك اإلنسان في آن واحد في كال 

تل النفس، ومن يؤدي ذلك الغضب ـ ال سمح اهللا ـ إلى ق
ن يتجرأ اإلنسان في حالة الغضب على النواميس أالممكن 

لناس أصبحوا من جراء الغضب ااإللهية، كما رأينا بعض 
لتي تتعرض ألمواج اإن السفينة «: وقد قال الحكماء. مرتدين

ن مالبحر العاتية وهي بدون قبطان، لهي أقرب إلى النجاة 
  .»اإلنسان وهو في حالة الغضب

و إذا كنت ـ ال سمح اهللا ـ من أهل الجدل والمراء أ
لعلمية كبعضنا نحن الطلبة، المبتلين بهذه افي المناقشات 

خالف النفس، فإذا دخلت في بالسريرة القبيحة، فاعمل فترة 
رأيت أنّه يقول ونقاش مع أحد األشخاص في مجلس ما، 

الحقّ فاعترف بخطئك وصدق قول المقابل، والمأمول أن 
  .ل هذه الرذيلة في زمن قصيرزوت

ال سمح اهللا أن ينطبق علينا قول بعض أهل العلم و
لقد كشف لي خالل إحدى «: يث يقولحومدعي المكاشفة، 

لذي يخبر عنه اهللا تعالى، االمكاشفات أن تخاصم أهل النار 
  .»هو الجدل بين أهل العلم والحديث
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عى اإلنسان إذا احتمل صحة هذا األمر فعليه أن يسو
  .زالة هذه الخصلةإكثيراً من أجل 

ة من األصحاب أنّهم قالوارخرج علينا : وي عن عد
ليه وآله يوماً ونحن نتمارى في شيء عرسول اهللا صلى اهللا 

: غضب مثله، ثم قاليمن أمر الدين فغضب غضباً شديداً لم 
 الذروا المراء، فإن المؤمن . إنّما هلك من كان قبلكم بهذا

وا المراء فإن المماري قد تمت خسارته، ذروا يماري، ذر
 لمماري ال أشفع له يوم القيامة، ذروا المراء االمراء فإن

لجنّة في رياضها وأوسطها افإنّي زعيم بثالث أبيات في 
إن أول فوأعالها لمن ترك المراء وهو صادق، ذروا المراء 

  .)٥٩٠(ما نهاني عنه ربي بعد عبادة األوثان المراء
ال يستكمل عبد حقيقة اإليمان حتّى يدع : ه أيضاًعنو

  .)٥٩١(حقّاًمالمراء وإن كان 
فما أقبح أن يحرم . األحاديث في هذا الباب كثيرةو

لرسول األكرم صلى اهللا عليه وآله بواسطة ااإلنسان شفاعة 
ثر، وما أقبح أن تتحول أمغالبة جزئية ليس فيها أي ثمر وال 

انت بنية كعبادات والطاعات إذا مذاكرة العلم ـ وهي أفضل ال
صحيحة ـ إلى أعظم المعاصي بفعل المراء وتتلو مرتبة 

                                       
  .١٣٨حبار األنوار، الّد الثاين، ص) ٥٩٠(

  .١٣٩املصدر السابق، ص) ٥٩١(
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  .ألوثاناعبادة 
على أي حال، ينبغي لإلنسان أن يأخذ بنظر االعتبار و

لقبيحة الفاسدة باعتبارها واحدة، ويخرجها من ااألخالق 
لنفس، وعندما يخرج الغاصب، يأتي امملكة روحه بمخالفة 

ينذاك  إلى مشقّة أخرى أو حر نفسه، فال يحتاج صاحب الدا
  .إلى وعود

عندما يكتمل جهاد النفس في هذا المقام، ويتوفّق و
خراج جنود إبليس من هذه المملكة، وتصبح إاإلنسان إلى 

معبداً لعباده الصالحين، فحينذاك ومملكته مسكناً لمالئكة اهللا 
نسانية ريق اإلطيصبح السلوك إلى اهللا يسيراً، ويتّضح 

المستقيم، وتفتح أمام اإلنسان أبواب البركات والجنّات، 
تغلق أمامه أبواب جهنّم والدركات، وينظر اهللا تبارك و

للطف والرحمة، وينخرط في سلك أهل اوتعالى إليه بعين 
أصحاب اليمين، ويفتح له واإليمان، ويصبح من أهل السعادة 

لق الجن خ طريقاً إلى باب المعارف اإللهية ـ وهي غاية
واإلنس ـ ويأخذ اهللا تعالى بيده في هذا الطريق المحفوف 

  .المخاطرب
قد كنّا نريد أن نشير إلى المقام الثالث للنفس وكيفية و

 )نذكّر أيضاً بمكائد الشيطان في هذا المقاموالمجاهدة فيه 
نّة ونار األعمال وجنّة ونار جألننا ذكرنا فيما سبق أن هناك 
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لمقام مناسباً لذلك، اولكنّنا لم نر (ونار الذات الملكات وجنّة 
فصرفنا النظر، وأسأل اهللا تعالى التوفيق والتأييد لكتابة 

  .)سالة خاصة في هذا البابر
جهاد (ذا تمام الكالم في الحديث األول وهو حديث ه
للسيد اإلمام الخميني » األربعون حديثاً«تاب كمن ) النفس

  .الً وآخراً وظاهراً وباطناًوأوالحمد هللا ). قدس سره(
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  لفهارس التفصيليةا
  
  

  

  فهرس اآليات

  

١. )ِييكُمحا يِلم اكُمع٨٧ .............................................................)ِإذَا د  
  ٣٠٠، ١٢٩ ) وَأخْرجِت األرض َأثْقَالَها*ِإذَا زلِْزلَِت األرض ِزلْزالَها ( .٢
٣. )الطَّي الْكَِلم دعصِه ياِإلَيُل الصمالْعو بهفَعري ٢٦٩، ٩٥، ٩١..)ِلح  
٤. )وناِجعِه رِإنَّا ِإلَي٢٩ ........................................................)ِإنَّا ِهللا و  
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٥. )بِإلَى ر ىِإنعجالر ٢٩، ٥  ......................................................)ك  
  ٢٣٤، ١٧٣، ١٤٦، ٦ )ِإنَّا هدينَاه السِبيَل ِإما شَاِكرا وِإما كَفُورا( .٦
٧. )اِهللا َأتْقَاكُم ِعند كُممَأكْر ٢٧٦ ...................................................)ِإن  
٨. )ذُو انِتقَامِإن ِزيزاُهللا عو شَِديد ذَابع ماِت اِهللا لَهوا ِبآيكَفَر ١٠٦ ) الَِّذين  
  ٥ .....................)نَا ورضوا ِبالْحياِة الدنْياءِإن الَِّذين ال يرجون ِلقَا( .٩

١٠. ) ْأكُلُونا يا ِإنَّمى ظُـلْمتَاماَل الْيوَأم ْأكُلُوني الَِّذين ١٤٩، ١٤٢، ١٢٥…...)ِإن  
١١. )َأِليم ذَابع ملَه الظَّاِلِمين ١٠٦…...............................................)ِإن  
  ١١٣….............................................................)ِإن الْقُوةَ ِهللا جِميعا( .١٢
  ١٠٦…)ِإن اَهللا اشْتَرى ِمن الْمْؤِمِنين َأنفُسهم وَأموالَهم ِبَأن لَهم الْجنَّةَ( .١٣
١٤. )غَياَهللا ال ي غَِإنتَّى يم حا ِبقَوم را ِبَأنفُِسِهمري٢٠…..................)وا م  
١٥. )تَطَهالْم ِحبيو اِبينالتَّو ِحباَهللا ي ِرِإن٢٥٦…...........................)ين  
١٦. )ِميدح اَهللا لَغَِني ا فَِإنِميعِض جن ِفي األرمو وا َأنتُم٢١٧…)ِإن تَكْفُر  
  ١٤٩…........................................) طَعام األِثيِم*ِإن شَجرةَ الزقُّوِم ( .١٧
  ٧٩…)يس لَك علَيِهم سلْطَان ِإالَّ مِن اتَّبعك ِمن الْغَاِوينِإن ِعباِدي لَ( .١٨
  ٢٠٥ )ِإن ِفي خَلِْق السماواِت واألرِض واخِْتالِف اللَّيِل والنَّهاِر الََيات( .١٩
  ١٤ ..................................................)ِإنَّما َأموالُكُم وَأوالدكُم ِفتْنَةٌ( .٢٠
  ١١٩، ٩٨ ) الَ نُِريد ِمنكُم جزاء والَ شُكُوراِإنَّما نُطِْعمكُم ِلوجِه اِهللا( .٢١
٢٢. )اءلَماِدِه الْعِعب خْشَى اَهللا ِمنا ي٢٧١، ٥٢ .............................)ِإنَّم  
٢٣. )الر نكُمع ذِْهباُهللا ِلي ِريدا يِإنَّمِتجيَل الْبَأه ٢٧٨، ١١٩ ......)س  
٢٤. )ِر ِحسم ِبغَيهرَأج وناِبرفَّى الصوا ي١٠٦ .........................)ابِإنَّم  
٢٥. )مَأقْو ِدي ِللَّتي هيهي آنذَا الْقُره ١٠ .....................................)ِإن  
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  ١٧٠، ١٥٨، ٨٤ ..........)ِإن هم ِإالَّ كَاألنْعاِم بْل هم َأضلُّ سِبيالً( .٢٦
٢٧. ) كَِريم آنلَقُر كْنُون *ِإنَّهِفي ِكتَاب م *ونرطَهِإالَّ الْم هسم٢٧٨ ) الَّ ي  
٢٨. )ِمن سلَي اِلحِإنَّهص رٌل غَيمع ِإنَّه ِلك١٤٤ ............................) َأه  
وِحي فَِإذَا سويتُه ونَفَخْتُ ِفيِه ِمن ر. ي خَاِلقٌ بشَرا ِمن ِطينِإنّ( .٢٩

وا لَه٦١ ......................................................................................)فَقَع  
٣٠. )الْكَاِفِرين ِمن كَانو رتَكْباسى و٢٧٦ .......................................)َأب  
  ١١٥، ٧٧ .)ون علَيِه وِكيالًَأرَأيتَ مِن اتَّخَذَ ِإلَهه هواه َأفََأنتَ تَكُ( .٣١
٣٢. )منَهيب اءمحلَى الْكُفَّاِر رع اء٩٩ ..........................................)َأِشد  
  ١٣٦ ...............)َأصحاب الْجنَِّة يومذ خَير مستَقَرا وَأحسن مِقيالً( .٣٣
٣٤. )ونعجنَا ال تُرِإلَي َأنَّكُمثًا وبع ا خَلَقْنَاكُمَأنَّم تُمِسب٥ ..................)َأفَح  
  ٢٠٤، ٣٦ ......................................)الَ ِبِذكِْر اِهللا تَطْمئن الْقُلُوبَأ( .٣٥
٣٦. )ةً طَيثَالً كَِلماُهللا م برفَ ضكَي تَر ةَألَمرةً كَشَج٢١٥، ٣٦، ٢٨ )ب  
  ٢١٩، ١٧٠، ١٥٨، ٨٤، ٧٢ )َأم تَحسب َأن َأكْثَرهم يسمعون َأو يعِقلُون( .٣٧
  ١٦ .)السيَئاِت َأن نَجعلَهم كَالَِّذين آمنُواَأم حِسب الَِّذين اجتَرحوا ( .٣٨
  ٢٢٢ ...........................................)َأن اَهللا يحوُل بين الْمرِء وقَلِْبِه( .٣٩
٤٠. )ِعينمالنَّاِس َأجالئكَِة والْمنَةُ اِهللا ولَع ِهملَيع ٢١٣ ...............)ُأولَئك  
٤١. )بكِْف ِبري لَملَى كُّلَأوع َأنَّه كء شَِهيد١٠٣ ..........................) شَي  
  ٣١١ ....................)رِضولَم ينظُروا ِفي ملَكُوِت السماواِت واألَأ( .٤٢
  ١٦ )َأو من كَان ميتًا فََأحيينَاه وجعلْنَا لَه نُورا يمِشي ِبِه ِفي النَّاِس( .٤٣
٤٤. )لَكُم تَِجبوِني َأسع٣١٢ ..........................................................)اد  
  ٢٥٤، ١٧٥ ............)اقْرْأ ِكتَابك كَفَى ِبنَفِْسك الْيوم علَيك حِسيبا( .٤٥
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  ٢١٦ .................................)الَِّذي َأعطَى كُلَّ شَيء خَلْقَه ثُم هدى( .٤٦
  ١٣٤ .........................................................)الَِّذي َأنطَقَ كُلَّ شَيء( .٤٧
  ٥١، ٤٨ ........................) والَِّذي قَدر فَهدى*الَِّذي خَلَقَ فَسوى ( .٤٨
  ١٤٣ .....................................................)الَِّذين ِعملُوا الصاِلحاِت( .٤٩
 ِإنَّما يْأكُلُون ِفي بطُوِنِهم الَِّذين يْأكُلُون َأمواَل الْيتَامى ظُـلْما( .٥٠
  ١٤٩  )نَارا
٥١. ) طُهتَخَبالَِّذي ي قُوما يِإالَّ كَم ونا ال يقُومالرِّب ْأكُلُوني الَِّذين

طَان١٤٩ ....................................................................................)الشَّي  
٥٢. ) ِئنم ِبِذكِْر اِهللا َأالَ ِبِذكِْر اِهللا تَطْمهقُلُوب ِئنتَطْمنُواْ وآم الَِّذين
  ١٨ .........................................................................................)لُوبالْقُ
  ٢٩٩، ١٣٣ ) َأيِديِهم وتَشْهد َأرجلُهممناَالْيوم نَخِْتم علَى َأفْواِهِهم وتُكَلِّ( .٥٣
٥٤. ) تَِقيمساطَ الْمرِدنَا الصاه*ِهملَيتَ عمَأنْع اطَ الَِّذين٧١، ٦ .) ِصر  
  ٤٥ ................................) والْقَمِر ِإذَا تَالها*والشَّمِس وضحاها ( .٥٥
٥٦. )لَى قُلُوِبِهم مع انْل ربونكِْسب١٢٨، ١٢٤ ..................)ا كَانُوا ي  
٥٧. )س بن كَسلَى مَئبياطَتْ ِبِه خَِطيَئتُهَأح١٤٣ ..........................)ةً و  
  ١٥ ..............................)تُِريدون عرض الدنْيا واُهللا يِريد اآلِخرةَ( .٥٨
  ٢٩٢ ................)ينثُم َأنشَْأنَاه خَلْقًا آخَر فَتَبارك اُهللا َأحسن الْخَاِلِق( .٥٩
  ١٥٧ ........................) فَكَان قَاب قَوسيِن َأو َأدنَى*ثُم دنَا فَتَدلَّى ( .٦٠
٦١. )اِفِلينفََل سَأس نَاهددر ٢٦٩ ......................................................)ثُم  
٦٢. )اءَأس ةَ الَِّذيناِقبع كَان اِت اهللاثُموا ِبآيوَأى َأن كَذَّب٩٥ .....)وا الس  
  ١٧٥، ٩٠ ........)ارِجعوِن َل ربحتَّى ِإذَا جاء َأحدهم الْموتُ قَا( .٦٣
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  ١٣٤، ١٣٣ )ها شَِهد علَيِهم سمعهم وَأبصارهم وجلُودهموحتَّى ِإذَا ما جاء( .٦٤
  ٦ .......................)خَلَقَ الْموتَ والْحياةَ ِليبلُوكُم َأيكُم َأحسن عمالً( .٦٥
٦٦. )اَهللا لَي َأنو ِديكُمتْ َأيما قَدِبم ِبيِدذَِلكِبظَالَّم للْع ١٤٦ ..............)س  
  ٢١٩ .........................................................)ذَِلك مبلَغُهم ِمن الِْعلِْم( .٦٧
  ١٢٤ ..........................)ربِّ ِلم حشَرتَِني َأعمى وقَد كُنتُ بِصيرا( .٦٨
٦٩. )ِلِمينسكَانُوا م وا لَوكَفَر الَِّذين دوا يمب١٩٥ ............................)ر  
  ١٦٩ ..........................)هلُهاربنَا َأخِْرجنَا ِمن هِذِه الْقَريِة الظَّاِلِم َأ( .٧٠
  ٥١ ..)رسالً مبشِِّرين ومنِذِرين ِلَئالَّ يكُون ِللنَّاِس علَى اِهللا حجةٌ ( .٧١
  ٢١٨ .....................................)رضوا ِبالْحياِة الدنْيا واطْمَأنُّوا ِبها( .٧٢
٧٣. )يالنِّز اِت ِمنوالشَّه بِللنَّاِس ح الْقَنَاِطيِرنو ِنينالْباِء و١٨٥، ١٧٩ )س  
  ٢٥٨، ١٨٧ .............................)سبحان الَِّذي َأسرى ِبعبِدِه لَيالً( .٧٤
  ١٥٥، ٥٤ )سنُِريِهم آياِتنَا ِفي اآلفَاِق وِفي َأنفُِسِهم حتَّى يتَبين لَهم َأنَّه الْحقُّ( .٧٥
٧٦. )ونتَشَاِكسم كَاءالً ِفيِه شُرجثَالً راُهللا م بر٣٦ .....................)ض  
  ٢٠ ...........) الْبرِّ والْبحِر ِبما كَسبتْ َأيِدي النَّاِسظَهر الْفَساد ِفي( .٧٧
  ٢٨٣ ................................................................)ِعند مِليك مقْتَِدر( .٧٨
  ٢٨٣ .................................) وادخُِلي جنَِّتي*فَادخُِلي ِفي ِعباِدي ( .٧٩
٨٠. )كُموِني َأذْكُر٢٢٢ ..............................................................)فَاذْكُر  
  ٢٢٦ .......................................................)فَِإن خَير الزاِد التَّقْوى( .٨١
٨٢. )ا َأهتَّى ِإذَا َأتَيافَانطَلَقَا حلَها َأهمتَطْعة اسي١٩ ....................)َل قَر  
٨٣. )اءوَأه ونتَِّبعا يَأنَّم لَمفَاع وا لَكتَِجيبسي فَِإن لمم٧٧ .................)ه  
  ١٢٤، ١٠٥ )فَِإنَّها ال تَعمى األبصار ولَِكن تَعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدوِر( .٨٤
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٨٥. ) ِنفَاقًا ِفي قُلُوِبِهم مهقَبا َأخْلَفُوا اَهللافََأعِبم نَهلْقَوِم يو٩٥ .......)ِإلَى ي  
  ٢٤٠، ١٦ )ره وصدقَ ِبالْحسنَى فَسنُيس*فََأما من َأعطَى واتَّقَى ( .٨٦
٨٧. ) ِبينقَرالْم ِمن ا ِإن كَاننَّتُ نَِعيم*فََأمجو انحيرو حو١٤١، ٤٠ ) فَر  
  ٢٨٤ .........)ين يستَِمعون الْقَوَل فَيتَِّبعون َأحسنَه الَِّذ*ر ِعباِد فَبشِّ( .٨٨
٨٩. )ِديدح موالْي كرص١٢٨ ...........................................................)فَب  
٩٠. )الْخَاِلِقين نساُهللا َأح كار١٤٥ ................................................)فَتَب  
  ٢٨٠، ١٤٦ )ِفطْرتَ اِهللا الَِّتي فَطَر النَّاس علَيها الَتَبِديَل ِلخَلِْق اِهللا( .٩١
  ٢٢٢، ٨٨ .............)ك فَبصرك الْيوم حِديدـاءفَكَشَفْنَا عنك ِغطَ( .٩٢
  ٨٦ .................................................)فَلْينظُِر اإلنسان ِإلَى طَعاِمِه( .٩٣
٩٤. ) ِة ِمنِفي اآلِخر ا لَهما ونْينَا آِتنَا ِفي الدبقُوُل رن يالنَّاِس م فَِمن

  ١٨٥  )خَالق
٩٥. ) هرا يرة خَيْل ِمثْقَاَل ذَرمعن يْل*فَممعن يما  وة شَرِمثْقَاَل ذَر 
هر١٢٧  )ي  
  ٢٣٠، ٢٢٩ ..............................................)قَاب قَوسيِن َأو َأدنَى( .٩٦
  ٢٧٦ ............)نْه خَلَقْتَِني ِمن نار وخَلَقْتَه ِمن ِطينقَاَل َأنَا خَير ِم( .٩٧
  ٢٩٨ ...................)قَاَل ربِّ ِلم حشَرتَِني َأعمى وقَد كُنتُ بِصيرا( .٩٨
  ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٦ )د خَاب من دساها وقَ*قَد َأفْلَح من زكَّاها ( .٩٩

١٠٠. )تْكُم ماءج وِرقَددا ِفي الصِلم ِشفَاءو بِّكُمِعظَةٌ ِمن ر٢١٩ .....)و  
  ١١٩، ١١٧ .......)قُْل ِإن كُنتُم تُِحبون اَهللا فَاتَِّبعوِني يحِببكُم اُهللا( .١٠١
١٠٢. ) شَاء اِلغَةُ فَلَوةُ الْبجقُْل فَِللَِّه الْحِعينمَأج اكُمد٥١ .................)لَه  
  ٢٧٩، ٢١٤، ١٤٤، ٩٤ ...............)قُْل كُلٌّ يعمُل علَى شَاِكلَِتِه( .١٠٣
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١٠٤. )ْل نُنَباالً قُْل همَأع ِرينُئكُم ِباألخْس*مهيعلَّ سض ١٥٦ ...) الَِّذين  
  ١٠٣ ......................)ِخرةَ وتَذَرون اآل*كَالَّ بْل تُِحبون الْعاِجلَةَ ( .١٠٥
  ١٠٥ ...............................................)ن علَى قُلُوِبِهمكَالَّ بْل را( .١٠٦
١٠٧. ) ِقينالْي ِعلْم ونلَمتَع كَالَّ لَو*ِحيمالْج نو١٢٤ ...................) لَتَر  
  ١٩١ ...........)كُلَّما َأرادوا َأن يخْرجوا ِمنْها ِمن غَم ُأِعيدوا ِفيها( .١٠٨
١٠٩. )اِريوِللْح ميرم نى ابا قَاَل ِعيساِري ِإلَى اهللاِِكَمَأنص نم ٢٠٤ )ين  
  ٧٨ ...............) والَ ُأقِْسم ِبالنَّفِْس اللَّوامِة*الَ ُأقِْسم ِبيوِم الِْقيامِة ( .١١٠
  ٢٤٨ .............................................)فُ اُهللا نَفْسا ِإالَّ وسعهاالَيكَلِّ( .١١١
  ٢١١ ......................................)لَعلَّهم يتَّقُون َأو يحِدثُ لَهم ِذكْرا( .١١٢
١١٣. )يلَنَا ِبالْبسلْنَا رسَأر لَقَدَأنزنَاِت وانالِْميزو الِْكتَاب مهع١٤٦ )لْنَا م  
  ١٥٧ ..................................)لَقَد خَلَقْنَا االِْنسان ِفي َأحسِن تَقِْويم( .١١٤
  ٢٢٩ ..........................)لَقَد كَان لَكُم ِفي رسوِل اِهللا ُأسوةٌ حسنَةٌ( .١١٥
١١٦. )ِغطَـاءك نكذَا فَكَشَفْنَا عه كُنتَ ِفي غَفْلَة ِمن ٢٩٩، ٢٠٣، ١٢٨ )لَقَد  
  ١١٥ .............................)الُوا الِْبر حتَّى تُنِفقُوا ِمما تُِحبونلَن تَنَ( .١١٧
١١٨. )نَّكُمالََِزيد تُم٣١١، ١٠٨ ...........................................)لَئن شَكَر  
١١٩. )ونِصربالَّي نيَأع ملَها وِبه ونفْقَهال ي قُلُوب م٢١٩، ١٢٥ .)لَه  
  ٢٠٧، ١١٦ ...............)ما جعَل اُهللا ِلرجل ِمن قَلْبيِن ِفي جوِفِه( .١٢٠
  ١١١ .......................................)ندكُم ينفَد وما ِعند اِهللا باقما ِع( .١٢١
١٢٢. )ونكِْسب١٠٥ .............................................................)ما كَانُوا ي  
  ١٧٩ ............................................)ما لَه ِفي اآلِخرِة ِمن خَالق( .١٢٣
١٢٤. )يدا خَلَقْتُ ِبيِلم دجَأن تَس كنَعا م٢٧٦ .................................)م  
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١٢٥. )مح ثَُل الَِّذينامثَِل الِْحما كَمِملُوهحي لَم اةَ ثُمرِمُل لُوا التَّوحِر ي
  ٩٧ .........................................................................................)َأسفَارا

  ١٤٥ ..................................)من جاء ِبالْحسنَِة فَلَه عشْر َأمثَاِلها( .١٢٦
  ١٨٠ ...)من يقُوُل ربنَا آِتنَا ِفي الدنْيا حسنَةً وِفي اآلِخرِة حسنَةً( .١٢٧
  ٢٨١، ١٤٢ ....) الَِّتي تَطَّـِلع علَى األفْـِئدِة*نَار اِهللا الْموقَدةُ ( .١٢٨
  ١٧٤ .....................................................)وحوشُ حِشرتْوِإذَا الْ( .١٢٩
وِإذَا سَألَك ِعباِدي عنِّي فَِإنّي قَِريب ُأِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا ( .١٣٠

  ٢٢٢  )دعان
١٣١. )ونلَمعكَانُوا ي لَو انويالْح ةَ لَِهياآلِخر ارالد ِإن٢٠٨ ...........)و  
  ٢٥٥ ...................................)وِإن تَعدوا ِنعمتَ اِهللا الَ تُحصوها( .١٣٢
  ١٢٥ ..........................................)ن جهنَّم لَمِحيطَة ِبالْكَاِفِرينوِإ( .١٣٣
١٣٤. ) ِعينمَأج مهِعدولَم نَّمهج ِإناب*ووةُ َأبعبا س١٨٩ ............) لَه  
  ٥٩ ......................................................)وِإنَّك لَعلَى خُلُق عِظيم( .١٣٥
١٣٦. )وندا تَعنَة ِممكََألِْف س كبر ا ِعندموي ِإن١٩٧، ١٠٠ .........)و  
  ٢٩٩ )ي هِذِه الدنْيا لَعنَةً ويوم الِْقيامِة هم ِمن الْمقْبوِحينوَأتْبعنَاهم ِف( .١٣٧
  ٢١٠ ........................................................)وَأِقِم الصالةَ ِلِذكِْري( .١٣٨
  ١٧٣، ١٣١، ١٢٩ ) وَأن سعيه سوفَ يرى*وَأن ليس ِلِالنساِن ِإالَّ ما سعى ( .١٣٩
١٤٠. )مطَع رتَغَيي ن لَّمِمن لَّب ارَأنْهور لَّذَّة ِللشَّاِرِبينخَم ِمن ارَأنْهو ١٤٩ )ه  
١٤١. )اِلِحينالص ِمن ُأولئك١٤٣ .....................................................)و  
  ٢٣٦ ........................................................)وابتَغُوا ِإلَيِه الْوِسيلَةَ( .١٤٢
١٤٣. )ِقينالْي كْأِتيتَّى يح كبر دباع٢٣٠، ٩٥ ................................)و  
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  ٢١٥، ٩٦، ٩٤، ٣٧ ......)والْبلَد الطَّيب يخْرج نَباتُه ِبِإذِْن ربِِّه( .١٤٤
  ٦٩ .....................................)والَِّذين جاهدوا ِفينَا لَنَهِدينَّهم سبلَنَا( .١٤٥
  ١١٦ ................................................)والَِّذين آمنُوا َأشَد حبا ِللَِّه( .١٤٦
  ٢٦٩ ...........)واُهللا َأخْرجكُم ِمن بطُوِن ُأمهاِتكُم ال تَعلَمون شَيًئا( .١٤٧
  ٢٨٤ .....)لُها ِإالَّ الْعاِلمونوِتلْك األمثَاُل نَضِربها ِللنَّاِس وما يعِق( .١٤٨
١٤٩. )مها َأنفُسقَنَتْهتَياسا ووا ِبهدحج٢٠٩ ........................................)و  
١٥٠. ) ا ِمنْهِميعِض جا ِفي األرماِت واوملَكُم ما ِفي الس خَّرس١٧٧، ٢١٦، ٤٧ )و  
١٥١. )ِليمقَ كُلِّ ِذي ِعلْم عفَو٣٢٣ ..................................................)و  
١٥٢. ) وِقِنيناتٌ ِللْمِض آيِفي األرو* ونِصرَأفَال تُب ِفي َأنفُِسكُم٥٥ )و  
  ٣٠٠ ........................................................)نسان ما لَهاوقَاَل اإل( .١٥٣
١٥٤. )ا الِْكتَابِري ما كُنتَ تَدِرنَا مَأم ا ِمنوحر كنَا ِإلَييحَأو كَذَِلك٨٢ )و  
  ١٧١، ٨٥ )نِس والِْجنِّوكَذَِلك جعلْنَا ِلكُلِّ نَِبي عدوا شَياِطين اإل( .١٥٥
  ٣١١، ١٠٤ وكَذَِلك نُِري ِإبراِهيم ملَكُوتَ السماواِت واألرِض ( .١٥٦
وكُلَّ ِإنسان َألْزمنَاه طَائره ِفي عنُِقِه ونُخِْرج لَه يوم الِْقيامِة ( .١٥٧

  ١٣٠ ..................................................................................)ِكتَابا يلْقَاه
١٥٨. )رصالْبو عمالس ِإن ِبِه ِعلْم لَك سا لَيالَتَقْفُ موالْفَُؤاد١٣٣ ..) و  
  ١٨٤ ...........................)ولَقَد خَلَقْنَا االِْنسان ِمن ساللَة ِمن ِطين( .١٥٩
  ٧٢ .........................)ولَقَد ذَرْأنَا ِلجهنَّم كَِثيرا ِمن الِْجنِّ واالِْنِس( .١٦٠
  ٢٨٢ ............................................)وِلمن خَافَ مقَام ربِِّه جنَّتَاِن( .١٦١
  ١٨١، ٩٩ )ِتالفًا كَِثيراولَو كَان ِمن ِعنِد غَيِر اِهللا لَوجدوا ِفيِه اخْ( .١٦٢
١٦٣. )بر ِحما روِء ِإالَّ مة ِبالسارالََم النَّفْس ُئ نَفِْسي ِإنرا ُأبم٧٧ )يو  
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١٦٤. )يِمن س كابا َأصمو٢١٦ ....................................)َئة فَِمن نَفِْسك  
ِذين وما الْحياةُ الدنْيا ِإالَّ لَِعب ولَهو ولَلدار اآلِخرةُ خَير ِللَّ( .١٦٥

تَّقُون٢٨٤  )ي  
  ١٤٧ ..................)وما تُقَدِّموا ألنفُِسكُم ِمن خَير تَِجدوه ِعند اِهللا( .١٦٦
  ٢٥٧، ١٧٧ ..................)وما خَلَقْتُ الِْجن واالِْنس ِإالَّ ِليعبدوِن( .١٦٧
  ٣٠٠ .................................................)وما ربك ِبظَـالَّم ِللْعِبيِد( .١٦٨
  ٢٢٥ ........................................)وما كَان عطَاء رِبك محظُورا( .١٦٩
  ٥٣ .....................................................)يعِقلُها ِإالَّ الْعاِلمونوما ( .١٧٠
  ٢١٥ )ومثَُل كَِلمة خَِبيثَة كَشَجرة خَِبيثَة اجتُثَّتْ ِمن فَوِق األرِض( .١٧١
  ٣٦ .................)ومن َأعرض عن ِذكِْري فَِإن لَه مِعيشَةً ضنكاً( .١٧٢
  ٢٥٧ )الْعالَِمينومن جاهد فَِإنَّما يجاِهد ِلنَفِْسه ِإن اَهللا لَغَِني عن ( .١٧٣
  ١٤٦ )ومن كَان ِفي هِذِه َأعمى فَهو ِفي اآلِخرِة َأعمى وَأضلُّ سِبيالً( .١٧٤
١٧٥. )الَِمينِن الْعع اَهللا غَِني فَِإن ن كَفَرم٢٥٧ ..............................)و  
 ومن يخْرج ِمن بيِتِه مهاِجرا ِإلَى اِهللا ورسوِلِه ثُم يدِركْه الْموتُ( .١٧٦

(  ٢١٥  
١٧٧. ) ِهم مِّنلَياُهللا ع مَأنْع الَِّذين عم لئكوَل فَُأوسالرِطِع اَهللا ون يمو
النَِّبي٧١ .........................................................................................)ين  
  ١٤٦ )ونَحشُرهم يوم الِْقيامِة علَى وجوِهِهم عميا وبكْما وصما( .١٧٨
  ٢٢٢ ...................................)ونَحن َأقْرب ِإلَيِه ِمن حبِل الْوِريِد( .١٧٩
  ١٧٥ ...............................)ونَضع الْمواِزين الِْقسطَ ِليوِم الِْقيامِة( .١٨٠
  ١٨٤، ٨٠ ..........................................)ونَفَخْتُ ِفيِه ِمن روِحي( .١٨١
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  ١٥٧، ١٤٥، ٥١، ٥٠، ٤٨، ٤٧ ) فََألْهمها*ونَفْس وما سواها ( .١٨٢
١٨٣. )مهآثَاروا وما قَدم نَكْتُب١٣٢ ................................................)و  
١٨٤. )ونلَما ال تَعِفي م نُنِشَئكُم٢٩٩ ...............................................)و  
  ٣٢١ ..............................................)ووجدوا ما عِملُوا حاِضرا( .١٨٥
١٨٦. )وا ِإلَى الطَّيدهِميِدواِط الْحوا ِإلَى ِصردهِل والْقَو ١١٠ .)ِب ِمن  
١٨٧. )ئذ آِمنُونموع يم ِمن فَزه١١٩ .............................................)و  
  ١٤٣ ..................................)وهم يحسبون َأنَّهم يحِسنُون صنْعا( .١٨٨
  ٢٦٠، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢ ..................)نتُموهو معكُم َأين ما كُ( .١٨٩
١٩٠. )بِر رَأم ِمن وحوِح قُِل الرِن الرع ألُونَكسي١٧٨ ...............)يو  
١٩١. )يس آخَرا واِلحالً صمخَلَطُوا ع فُوا ِبذُنُوِبِهمتَراع ونآخَر٢٨٢ )ًئاو  
  ٢٨٣، ٨٠، ٧٨ )ةً مرِضيةِك راِضيب ارِجِعي ِإلَى ر*يا َأيتُها النَّفْس الْمطْمنَّةُ ( .١٩٢
١٩٣. )بِإلَى ر كَاِدح ِإنَّك انا االِْنسها َأيالِقيِهيا فَمحكَد ١٧٣، ٢٩ ..)ك  
  ١٥٠، ١٣ )يا َأيها الَِّذين آمنُوا اتَّقُوا اَهللا ولْتَنظُر نَفْس ما قَدمتْ ِلغَد( .١٩٤
  ٢٢٣ ......................)َهللا ِذكْرا كَِثيرايا َأيها الَِّذين آمنُوا اذْكُروا ا( .١٩٥
يا َأيها الَِّذين آمنُوا هْل َأدلُّكُم علَى ِتجارة تُنِجيكُم ِمن عذَاب ( .١٩٦
  ٢٣٨  )َأِليم
١٩٧. )ثَبِفي يا ونْياِة الديِل الثَّاِبِت ِفي الْحنُوا ِبالْقَوآم تُ اُهللا الَِّذين

  ١٣٦ ......................................................................................)اآلِخرِة
  ٢٣٣، ٢١٨ )ن الْحياِة الدنْيا وهم عِن اآلِخرِة هم غَاِفلُونيعلَمون ظَاِهرا ِم( .١٩٨
  ٢٠٨ )ياقَوِم ِإنَّما هِذِه الْحياةُ الدنْيا متَاع وِإن اآلِخرةَ ِهي دار الْقَراِر( .١٩٩
٢٠٠. )ائررلَى الستُب مو٢٩٥، ٢٨٦، ٢٣٣ .....................................)ي  
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  ١٢٩، ١٢٨ ...)لَتْ ِمن خَير محضرايوم تَِجد كُلُّ نَفْس ما عِم( .٢٠١
  ٣٠٠ ..................) ِبَأن ربك َأوحى لَها*يومئذ تُحدِّثُ َأخْبارها ( .٢٠٢
٢٠٣. ) مالَهما َأعورَأشْتَاتًا ِلي النَّاس ردصئذ يموْل ِمثْقَاَل *يمعن يفَم 
  ١٢٩  )ذَرة
٢٠٤. )الس كَطَي اءمنَطِْوي الس مو٢٩٣ ...........................) ِللْكُتُِبِجلِّي  
  ١٤٧ ................................)يوم ينفَخُ ِفي الصوِر فَتَْأتُون َأفْواجا( .٢٠٥
يْؤِتي الِْحكْمةَ من يشَاء ومن يْؤتَ الِْحكْمةَ فَقَد ُأوِتي خَيرا ( .٢٠٦

  ٥٢  )كَِثيرا
  

  

  

  

  

  

  
  فهرس األحاديث

  

  ١٩٨..............................»أبلغ شيعتنا أنّا ال نُغني عن اهللا شيئاً« .٢٠٧
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مرهم ِمالكاً، واتخذهم له أشراكاً، فباض اتخذوا الشيطان أل« .٢٠٨
  ١٨٨........................................................................................»وفرخ

اتقوا اهللا معاشر الشيعة، فإن الجنّة لن تفوتكم وإن أبطأت بها « .٢٠٩
 ١٤٤ »عنكم

  ٥٧.......»أثقل ما يوضع في الميزان تقوى اهللا والخلق الحسن« .٢١٠
  ١٦٨................»اجتنب محارم اهللا وأد فرائض اهللا تكن عاقالً« .٢١١
  ٢٤١.........................................»أدم الطهارة يدم عليك رزقك« .٢١٢
إذا اكتسب الناس من أنواع البر ليتقربوا بها إلى ربنا « .٢١٣

   عزوجّل، فاكتسب أنت
  ١٦٨..........................» من أنواع العقل تسبقهم بالزلفة والقرب     
  ١٧٠...........................................»إذا لم تستح فاصنع ما شئت« .٢١٤
  ١٥٠....»إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ستّ صور« .٢١٥
 هذا كنّا يا: إذا وضع الميت في قبره، مثّل له شخص فقال له« .٢١٦
  ١٣٧........................................................................................»:ثالثة
  ١٠٣.............»أعبد اهللا كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك« .٢١٧
  ٢٠١، ١٨٥....................»أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك« .٢١٨
  ٢٧٠، ٢٦٦، ٢٦٤»اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا« .٢١٩
  ١٥٦..........................................»أعرفكم بنفسه أعرفكم بربكم« .٢٢٠
  ٥٤................................»أعظم الجهل جهل االنسان أمر نفسه« .٢٢١
  ١٠٤..........................................................» أرى؟أفأعبد ما ال« .٢٢٢
  ٢١٢..............»أفضل العبادة إدمان التفكر في اهللا وفي قدرته« .٢٢٣
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  ٥٣»أفضل العقل معرفة االنسان بنفسه، فمن عرف نفسه عقل« .٢٢٤
  ٥٢.................................»أفضل المعرفة معرفة االنسان نفسه« .٢٢٥
  ٥٨.........»أفضل ما يوضع في الميزان حسن الخلق والسخاء« .٢٢٦
  ١٠٨......................................................................»اقرأ وارقَ« .٢٢٧
  ٥٢..............................»أكثر الناس معرفة لنفسه أخوفهم لربه« .٢٢٨
  ٢٩٧، ١٠٤»أال إن للعبد أربع أعين، عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه« .٢٢٩
  ١٨٠...........................................................»الزم ما أنت عليه« .٢٣٠
ألم يكن بد من الذي صنعته؟ أما لقد فتحت لك أبواب « .٢٣١

  ٢٥١.......................................................................................»السماء
  ٢٤....................................................»أال وان من صحة البدن« .٢٣٢
  ١٢٠.........»إن آل محمد صلّى اهللا عليه وآله اليقاس بهم أحد« .٢٣٣
  ١٣٥ » آخر يوم من أيام الدنيا وأول يومإن ابن آدم إذا كان في« .٢٣٤
  ٢٤٢...............................................»إن االيمان عشر درجات« .٢٣٥
  ١٤١، ٤١.»إن الجنة ألشوق إلى سلمان من سلمان إلى الجنّة« .٢٣٦
  ٨٧..........................................»إن الراحل إليك قريب المسافة« .٢٣٧
  ٣٠٥»إن العاقل لداللة عقله الذي جعله اهللا قوامه وزينته وهدايته« .٢٣٨
 عزوجّل خوفاً فتلك عبادة قوم عبدوا اهللا: إن العباد ثالثة« .٢٣٩

  ١١٨ »العبيد
إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات اآلخرة وشرف « .٢٤٠

  ٥٨.........................................................................................»المنازل
إن العبد يرفع رغبته إلى مخلوق، فلو أخلص نيته هللا ألتاه « .٢٤١



............................................................................. ٣٩٥  

  ١٦٦..................................................................................»الذي يريد
  ٤٢...................»إن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإالّ ارتحل« .٢٤٢
 أفضل عند اهللا من العمل إن العمل القليل الدائم على اليقين« .٢٤٣

  ٩٦...........................................................................................»الكثير
  ١٤٨.....................................................»إن اهللا بشر أهل الفهم« .٢٤٤
  ٨٢.................................»إن اهللا جعل فى النبى خمسة أرواح« .٢٤٥
  ١٦٣»ألم تر إلى انتفاخ أوداجه. إن الغضب جمرة تتوقّد في القلب« .٢٤٦
إن اهللا ركّب في المالئكة عقالً بال شهوة، وركّب في البهائم « .٢٤٧

  ٧٢ »شهوة
  ٢٦٨»لعقل وهو أول خلق من الروحانيينإن اهللا عز وجّل خلق ا« .٢٤٨
  ٢٤١...........»إن اهللا عز وجّل وضع االيمان على سبعة أسهم« .٢٤٩
  ١٣٨»إن المؤمن إذا ُأخرج من بيته شيعته المالئكة إلى قبره« .٢٥٠
  ١١٩»إن الناس يعبدون اهللا على ثالثة أوجه، فطبقة يعبدونه رغبةً« .٢٥١
تطاء إن الوصول إلى اهللا عز وجل سفر اليدرك إال بام« .٢٥٢
  ٢٢٥ »الليل
  ٢٨٨»إنا معاشر األنبياء ُأمرنا أن نكلِّم الناس على قدر عقولهم« .٢٥٣
  ١١٠......................................................»أنا الصراط المستقيم« .٢٥٤
  ٢٢٤......................................................»أنا جليس من ذكرني« .٢٥٥
  ١٨٢.......................................»أنا عين اليقين ، أنا ولي الحقّ« .٢٥٦
  ٤١.....»أنا مدينة الحكمة ـ وهي الجنة ـ وأنت يا علي بابها« .٢٥٧
  ١٨٠....................................................»أن تعبد اهللا كأنّك تراه« .٢٥٨
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ية الكذّاب أن يخبرك بخبر السماء واألرض فإذا سئل إن آ« .٢٥٩
  عن شيء من 

  ٢٣٢.....................» مسائل الحالل والحرام لم يكن عنده شيء     
  ٢٨٦»إن أحب أصحابي إلي أفقههم وأورعهم وأكتمهم لحديثنا« .٢٦٠
إن أحبكم إلي وأقربكم منّي مجلساً يوم القيامة أحاسنكم « .٢٦١

  ٥٨...........................................................................................»أخالقاً
أها وقوتها وعمارتها التي ال ينتفع شيء إن أول االُمور ومبد« .٢٦٢

  ٣٠٥ »إالّ به
إن حديثنا صعب مستصعب ال يتحمله إالّ ملك مقرب أو نبي « .٢٦٣

  ٢٨٨........................................................................................»مرسل
  ٢٨٧........................................»إن دين اهللا ال يصاب بالعقول« .٢٦٤
إن رجالً كان له جار وكان نصرانياً فدعاه الى االسالم « .٢٦٥

  ٢٤٣........................................................................................»وزينه
سقر، شكا إلى اهللا إن في جهنّم لوادياً للمتكبرين يقال له « .٢٦٦

  عزوجّل شدة حره 
  ٣٢١..............»هنّمجوسأله أن يأذن له أن يتنفّس فتنفّس فأحرق     
  ١٨٠.............................»إن لكّل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك« .٢٦٧
  ١٩٠»إن للجنّة ثمانية أبواب باب يدخل منه النبيون والصديقون« .٢٦٨
  ٥٨..........»إن هللا تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنّة« .٢٦٩
  ١٣٢...............................................................» العز ذالإن مع« .٢٧٠
  ١٠٧..................................................»إن من أدنى نعيم الجنة« .٢٧١
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  ١٦٩..»إنّما العاقل من آمن باهللا وصدق رسله وعمل بطاعته« .٢٧٢
  ٩٣..............................................»إنّما بعثت بمحاسن األخالق« .٢٧٣
  ٩٣، ٥٧...............................»إنّما بعثت الُتمم مكارم االخالق« .٢٧٤
إنّما يداقّ اهللا العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم « .٢٧٥

  من العقول 
  ١٦٦.............................................................................»لدنيافي ا    
  ١٠٦.......»إنه ليس ألنفسكم ثمن إال الجنّة فال تبيعوها إال بها« .٢٧٦
  ٢٤٥»إنه ينشر للعبد كل يوم وليلة أربع وعشرون خزانة مصفوفة« .٢٧٧
إنّي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي « .٢٧٨
  ٢٧٣ »أبداً
  ٢٣٠، ٨»إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما« .٢٧٩
  ١٠.................................................................»إني مخلف فيكم« .٢٨٠
  ٢٢٥...........................................»آه من قلّة الزاد وبعد السفر« .٢٨١
  ١٥٦، ١١٢، ٤٠، ١٠١............................»أول الدين معرفته« .٢٨٢
  ١١٠..........................»!إياكم أن ترسلوا عليها ناراً فتحرقوها« .٢٨٣
  ١٩٨................................................»أيكتفى من ينتحل التشيع« .٢٨٤
  ٥٨.............................................................»تخلّقوا بأخالق اهللا« .٢٨٥
  ١٦٠................................................................»تخيروا لنطفكم« .٢٨٦
  ٢٧٩.............»تعطّروا باالستغفار ال تفضحكم روائح الذنوب« .٢٨٧
  ٢١٠..........................»تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة« .٢٨٨
  ٢١١.....................................»تفكر ساعة خير من عبادة سنة« .٢٨٩
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  ١٦٨»تلك النكراء وتلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل« .٢٩٠
  ١٥٠......»ثم مضيت فإذا أنا بأقوام ترضخ رؤوسهم بالصخر« .٢٩١
  ١٤٩.»ثم مضيت فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيب« .٢٩٢
إلى النبي في ساعة ما كان يأتيه فيها متغير جاء جبرائيل « .٢٩٣

  ١٩٥ »اللون
والحجة فيما ) صلى اهللا عليه وآله(حجة اهللا على العباد النبي « .٢٩٤

  بين العباد وبين 
  ١٦٦.............................................................................»اهللا العقل    
  ٥٨............................................»حسن الخلق خلق اهللا األعظم« .٢٩٥
  ٣١٦................»حفّت الجنّة بالمكاره، وحفّت النار بالشهوات« .٢٩٦
  ١٧٧.............................»قتك ألجليخلقت األشياء ألجلك وخل« .٢٩٧
ختم اهللا على األفواه فال تكلّم وتكلّمت األيدي وشهدت األرجل « .٢٩٨

  ونطقت 
  ١٣٥............................» الجلود بما عملوا فال يكتمون اهللا حديثاً    
  ١٤٨»دخلت الجنّة فرأيت فيها قصراً من ياقوت أحمر يرى داخله« .٢٩٩
  ٢٠٥...........................................»ذريني أتعبد لربي عز وجّل« .٣٠٠
  ١٠.........................................................»ذلك الكتاب الصامت« .٣٠١
 امرًأ أعد لنفسه واستعد لرمسه وعِلم من أين وفي رحم اهللا« .٣٠٢
  ٢٨ »أين
  ٨١..................»روح االيمان يالزم الجسد ما لم يعمل بكبيرة« .٣٠٣
  ١٦٠»الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه« .٣٠٤
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  ١٩٨»شيعتنا هم الشاحبون الذابلون الناحلون، الذين إذا جنّهم الليل« .٣٠٥
  ١٣٨....................»ره من الجنّةصدق عبدي افرشوا له في قب« .٣٠٦
  ٢١٣.......................................................»ضيعتني ضيعك اهللا« .٣٠٧
  ٦......................................................»العامل على غير بصيرة« .٣٠٨
  ٥٤.........»عجبتُ لمن نشد ضالته، وقد أضّل نفسه فال يطلبها« .٣٠٩
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  ٢٦٩........................»فقال له أدبر فأدبر ثم قال له أقبل فأقبل« .٣٢١
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  ٢٠٥.....................................»الفكر يدعو الى البر والعمل به« .٣٢٣
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أقف : يقول؛  ويهون كبير الجرائميؤمن الناس من العظائم« .٤٠٥
  عند الشبهات 
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