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رــــشاــنلا ةـــمدــقم

بسم هللا الرحمن الرحيم
في خضم التسارع التكنلوجي وتعدد وسائل االتصال ،أم�سى القارئ
بأمس الحاجة إلى املناهل الرصينة التي يستقي منها املدد الفكري املتمثل
باملنشورات املكتوبة والتي التزال لها الصدارة عند املثقف العربي .مهمة
التصدي لتوفير املناهل العلمية واملصادر الفكرية ،مسؤولية البد من
التصدي لها بشكل مدروس؛ للحفاظ على التراث الفكري وتطوير
األطروحة العلمية وتقديمها بأيسرسبلها وأبهى صورها للقارئ الكريم.
وقد أخذت مؤسسة نور املعارف هذه املسؤولية بالتصدي لنشر
الكتب األخالقية والدينية التي يحتاجها القارئ الكريم ،السيما في هذا
الوقت الذي كثر فيه التأليف وتعددت مصادر النشر حتى أم�سى القارئ
أمام آالف العناوين املطبوعة اليعلم غثها عن سمينها ،مع غياب الرقابة
العلمية الرصينة التي تحمل في صميمها املسؤولية الشرعية واألخالقية
في تقديم املائدة الفكرية للقراء الكرام.
إن منهج مؤسسة نور املعارف في التواصل مع القارئ الكريم يتمثل
في األمانة بتقديم الكتب الرصينة واألطروحات الفكرية التي تنبثق من
فكرآل محمد^ ،تحت إشراف دقيق ومراجعة لكل مايحمله الكتاب
املنشور من أطروحة فكرية .حيث نقدم في هذا املوسم للقارئ الكريم

مجموعة عناوين لكتب جديدة بأطروحة فكرية سلسة يأنس بها املطلع
ويحصد من كنوزها ما يسعه إنائه.
وبين يدي القارئ الكريم نقدم كتاب «الهمسات» ،ونعد القارئ
الكريم بمزيد من الطبعات األخالقية والفكرية التي ستقدمها مؤسسة
نور املعارف ،سائلين املولى أن يجعلنا من الذين يحملون شعلة الفكر
املحمدي لطالبيه ،آملين أن نكون عند حسن ظن القارئ الكريم.
دارنور املعارف
8
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مق ــدمـة امل ــؤل ــف

مقدمة املؤلف

 )1سورة الذاريات ،اآلیة.50 :
 )2سورة املزّ ّمل ،اآلیة.19 :
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بسم هللا الرحمن الرحيم
وصلى هللا على محمد وآله الطاهرين ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أجمعين.
من منن هللا تعالى علينا أن وفقنا بين وقت وآخر ،لتقديم مجموعة من
َ
الحك ِم ّية في نقاط مركزة والتي وإن كانت
الكتب ،اشتملت على الكلمات ِ
متناثرة في أبواب مختلفة وموضوعات شتى ،إال أنه يجمعها جامع واحد
ّ
متمثل في قدح حالة من اليقظة في النفوس ،لتكون بذلك مقدمة للسير
َ
َ
نحو عالم القرب اإللهي الذي دعا اليه املولى ّ
عز ّ
وجل بقوله﴿ :ف ِف ُّروا إِل
ً
َ َ ْ َ َّ َ
((( ،وقوله﴿ :فمن
شاء اتذ إِىل َر ِّب ِه َسبيال﴾(((.
اهلل﴾ 
فمنها:
•ما كان مما جرى به القلم في مناسبات وحاالت مختلفة ،فكان
كتاب« :الومضات».
ً
ّ
•ما كان مقتبسا منه ،وذلك في كلمات قصاريسهل التأمل فيها ،ونشرها
في أوساط السالكين لهذا الطريق ،فكان كتاب« :القبسات» ،وقد
أسميناها بعد الزيادة والتعديل« :من ألقى السمع».
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ً
•ما قام به البعض مشكورا من اإلستماع ملا ألقي من محاضرات
وخطب ،واستقطاع جمل مركزة منها ،وتبويبها ،فكان كتاب:
«الهمسات» وهو هذا الكتاب الذي بين يديك .وبه نختم سلسلة
الكتب املتناولة آلداب التعامل مع :ر ّب العاملين ،وأهل البيت^،
والنفس ،واملجتمع ،كما هو واضح في فصول هذا الكتاب.
إن سر عدولنا عن الكتابة املسترسلة  -كما هو املتعارف  -إلى الكتابة
ضمن نقاط مركزة ،هو :أن طبيعة الحديث الذي ُيراد إيصاله الى النفس،
يناسبه إرسال املعلومة إلى الباطن ،لقمة فلقمة ليسهل هضمها!
ّ
ّ
أضف إلى ّأن التأمل في األفكاراملقطعة ،وسريعة الفهم ،واملوجهة إلى
القلب ،من موجبات إعانة القارئ على أن يرسم بنفسه ولنفسه خارطة
الطريق إلى رّبه ،بعد فهم املفردات والقواعد الكلية في هذا املجال.
وأخي ًرا فإن من موجبات رفع ّ
الهمة هو االعتبار ورفع الشعار ،والذي
تجمعه العبارات املركزة ،وخاصة إذا كان السفر في الطريق املوحش
مما يحتاج فيه إلى العمل والتطبيق؛ فيناسبه الكالم العملي والنقاط
املركزة ،كمن ُيقبل على االمتحان فيحتاج إلى تلخيص أفكاره ،من هنا
كانت الحكمة ضالة املؤمن يبحث عنها؛ ألنها عبرة مركزة بكالم مختصر؛
ولتهدف هذه النقاط بالنتيجة إلى إشعال الروح ملريدي طريق القرب
والباحثين عن الكمال والحب ،جعلنا هللا تعالى منهم ،وحشرنا معهم،
ً
جميعا إلى ما فيه سعادة الدا ين ّ
بمنه وكرمه.
وأن يأخذ بأيدينا
ر
حبيب الكاظمي
غرة شهررمضان املبارك 1441هـ
أرض الغري املقدس

1
همسات يف
العالقة مع رب العاملني
الفصل األول :همسات في العالقة مع رب العاملين
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 - 1ما الفائدة من مناجاة العبد لربه بعبارات بليغة وفي حالة من
االفتقار والتضرع واملسكنة ،ولكن مع أبواب مغلقة وإعراض من الرب
ً
أوال إلى َطرق ّ
جاد على تلك األبواب
املتعال عنه؟! .وعليه فإنه يحتاج
لتفتح له ،ثم َي ُ
عرض ما لديه من حاجة.
 - 2إن اإلقبال على هللا تعالى في مناجاة خاشعة ال يكون إال بمدد
غيبي ،وهي منحة إلهية ،وإال فما الذي يرفع هذا العبد الضعيف من
ُملك الدنيا إلى ملكوت الحديث مع الرب املتعال؟! .ولهذا ينبغي الحذر
من اإلدباربعد اإلقبال مباشرة؛ ألنه كفرعملي بهذه النعمة.
 - 3إن هللا تعالى قد ّ
يمن على عبده بحالة من اإلقبال ،ولكن اإلعراض
بعد اإلقبال قد ّ
يعرض العبد للحرمان الشديد .ولهذا فإن أولياء هللا
تعالى بقدر ما ينتابهم شعور بالفرح من منحة اإلقبال؛ فإنه ينتابهم
ً
خوفا من عدم إعطاء هذه النعمة ّ
حقها ،والخوف من
شعور بالقلق،
الشيطان الذي يغيظه ذلك؛ فيكون لهم باملرصاد.
ً
ً
شكورا ملواله ّ
عز ّ
وجل على ما يهبه
 - 4ينبغي للمؤمن أن يكون عبدا
من نعم مادية أو معنوية ،وخاصة بعد منحة اإلقبال الروحي؛ فعليه
ً
أن يسجد ولو لدقائق معدودة شكرا هلل تعالى على تلك النعمة .وقد كان
املعصوم× يبادربالسجود فور تذكره لنعمة ما ،ولو كان في مكان غير
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ً
ّ
وكأن تأخير السجود ال يناسب ن َ
عم هللا تعالى
مناسب  -كالطريق مثال -
ِ
املسرعة إليه ،وما تقتضيه من الشكر.
ً
 - 5إن املؤمن بين الخوف والرجاء دائما ،فالخوف يدفعه للمراقبة،
ً
لينزجرتلقائيا عن كل ما ُيغضب هللا تعالى؛ ألنه وصل إلى درجة يرى معه
البطش اإللهي ،فهذا الغضب هو الذي يغنيه عن كل واعظ .أضف إلى
ً
أن رؤيته لذلك الجمال والجالل يدفعه إلى أن يكون راجيا هلل تعالى في
ّ ً
كل أحواله ومتملقا بين يديه.
ً
ً
 - 6إن املؤمن إذا انشغل قلبه ب�شيء انشغاال مذهال عن ربه  -ولو
ً
كان نوريا في جنسه  -فقد وقع في الشرك الخفي الذي ال يلتفت إليه
إال الخواص من العباد .كالذي ينظر إلى علمه وعبادته وملا هو عليه من
ً
ً
امللكات الحسنة ،فهذه األمور بدال من أن تكون نورا يوصله لهدفه،
فإنها تتحول إلى حجاب بينه وبين ربه؛ ألنه نظر إليها بذاتها وانشغل بها
َ
عن الهدف ،أال وهو الوصول إلى لقاء هللا تعالى .فمثله كمثل إنسان
ً
ينشغل كثيرا بتزيين دابته ،إلى درجة يذهله ذلك عن ركوبها واستعمالها
في الوصول إلى هدفه.
 - 7قد ينقطع املؤمن إلى هللا تعالى في حالة من اإلقبال في جوف الليل،
أو حج أو عمرة أو زيارة ،ولكن االنقطاع الكامل هو أن ينقطع عن كل
العناصرفي هذا الوجود ،وفي كل زمان ،وفي كل مكان ،وفي كل حال ،فإذا
انطبقت هذه العمومات األربع :عموم أفرادي ،ومكاني ،وزماني ،وأحوالي،
على حياة اإلنسان ،فقد حقق كمال االنقطاع املقصود .واالنقطاع هنا
ال يراد منه ترك الدنيا ،بل عدم التعلق القلبي بها؛ ملا يرى في قلبه من
تجليات تذهله عنها.
ً
 - 8إن ما َي ُه ُّم املؤمن هو أن يكون معروفا في السماوات عند هللا تعالى
ً
ً
ومالئكته ،ويكون صوته مألوفا في الرخاء والشدة ،وإن كان مجهوال عند

 )1إقبال األعامل ،ج ،2ص.687
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ً
أهل األرض .ومن املعلوم أن هذه املعرفة هي التي تنفعه يوما ما ،وإال فما
ً
هي قيمة الشهرة وحسن الذكر عند املخلوقين ،إذا كان ساقطا من عين
هللا تعالى؟!
سلم من الذنوب
 - 9إن االستغفارهو ِورد املؤمن الدائم؛ فاملؤمن وإن ِ
برحمة هللا تعالى وفضله ،ولكن هذه الغفالت املتتابعة أال تحتاج منه إلى
استغفارجاد؟ حيث إنها نوع من االستخفاف بمراقبة املولى ّ
عز ّ
وجل له.
فلئن كانت الشهوات داعية إلى الحرام ،فإن الغفالت هي موجبة للبعد
عن هللا تعالى؛ لتحقق اإلعراض عنه في درجة من درجاته.
 - 10إن حاالت العبد تختلف مع ربه :فتارة يعيش حالة األنس
الشديد؛ فيستثقل حتى األلفاظ التي تعبر عن مكنونات فؤاده ،وين�سى
نفسه وحوائجه .وتارة يعيش حالة االفتقار والتذلل ،بما يجعله يعدد
طلباته واحدة بعد أخرى ،وال ضيرفي ذلك فإنه تعالى يحب أن يرى عبده
بهذه الهيئة.
 - 11إن من املناسب للمؤمن استحضار ذنوبه السابقة بين يدي هللا
تعالى؛ لتثبيت حالة التذلل في نفسه ملواله .ومن املعلوم أن هذه الحالة
من الخجل والتقصيرفي حق هللا تعالى ملن موجبات نزول الرحمة الغامرة
على العبد.
 - 12إن من آثار التحاق املؤمن بالنور اإللهي الذي يطلبه في املناجاة
ي بِن ِ
ِّك ْالَ ْ َبج»((( هو تحقق حالة املعرفة باهلل
ُور ِعز َ
الشعبانيةَ « :و َأ ِْل ْقن ِ 
تعالى ،والزهد القهري عن كل ما سواه ،والخوف الذي يدفعه للمراقبة
ّ
في كل أموره ،والرجاء لنزول ألطافه ورحمته .ومن املعلوم أنه كلما اشتد
ً
ذلك النور قويت اآلثاراملذكورة آنفا.
ً
 - 13إذا وصل املؤمن إلى درجة ال يرى معها مؤثرا في الوجود غير هللا
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ّ
تعالى ،وعلم أن الخير كله بيده ،وأنه على كل �شيء قدير ،فهل يحتاج
ً
إلى أن يستجدي من اآلخرين قضاء حوائجه ،والحال أنه يعلم يقينا أن
الكل مفتقرإلى رحمته ومستمدة من مدده؟
ُ
دخل البعض في رحمته الخاصة ،فيجنبه الوقوع
 - 14إن هللا تعالى ي ِ
في املعصية ،ويحول بينه وبين ما تدعوه إليه نفسه من السوء .ولكنه
ً
ً
أيضا قد يختبر البعض َوي ِكله إلى نفسه  -خذالنا  -فيقع في املعصية تلو
األخرى ،لتنكشف له حقيقة ضعفه وعدم صدقه في دعوى القرب من
مواله!
 - 15إن من موجبات الطرد اإللهي :هو الكذب في طلب القرب ولو
بمعناه الخفي .فالذي يريد القرب من هللا تعالى وهويعمل ما يوجب البعد
عنه تعالى ،والذي يعاهد هللا تعالى بالتوبة وفي أول موقف يسقط ويخون
ّ
عهده ،والذي ّ
يقر بأنه ال معبود له إال هللا تعالى وهو يعلق قلبه على كل
فان ،أال يصدق على صاحب هذه املواقف أنه كاذب فيما ّيدعي؟!
ً
 - 16إن العبد إذا كان في بيت هللا تعالى واقفا أمام الكعبة ،فإنه قد
ُ
ً
ال يفكر في الحرام فضال عن اإلشتغال بمقدماته لو أتيح له ذلك الحرام
وهو في مقامه؛ ألنه يستحضر حالة الوقوف بين يدي هللا تعالى .فلو أنه
ّ
وسع هذه الدائرة ورأى الكون كله كبيته العتيق ،واستشعر وجوده فيه
كما استشعره وهو في املسجد الحرام ،فهل تنازعه نفسه حينئذ إلى
ارتكاب املعصية؟!
 - 17إن هللا تعالى  -بحلمه  -قد يتجاوز عما يرتكبه العبد من الهفوات،
ويوقف تنفيذ العقوبة ّ
املقررة في حقه ،ولكن العبد قد يرتكب ما يوجب
ّ
ّ
فتحل عليه كل تلك العقوبات املعلقة ،وإذا به يقع
الغضب اإللهي؛
ُ
في أنواع البالء ،وقد ينتكس انتكاسة بليغة ويسلب منه حتى إيمانه،
فيكون مثل ذلك الذنب كمثل القشة التي قصمت ظهرالبعير!.
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 - 18إن البعض ُيقصر ّ
همه في طلب املغفرة اإللهية؛ ليضمن ذلك
ِ
الفوز العظيم ،أي :دخول الجنة والزحزحة عن النار .ولكن هناك من
يطمح لتحقيق الدرجات العليا ،كالرضوان اإللهي والنظر إلى وجه هللا
تعالى ،وهذا من ّ
أجل مقامات أهل الجنة التي يمكن الوصول إليها في
الحياة الدنيا ،ولو في درجة ضعيفة.
 - 19إن أعلى مراحل التكامل هو :أن يجد اإلنسان نفسه بين يدي هللا
ً
دائما ،ويستشعر حالة ّ
املعية اإللهية في كل تقلباته ،فيمتنع عن
تعالى
ً
ُ
ارتكاب املكروه فضال عن الحرام ،وذلك ما يسمى بالعصمة الصغرى.
فإذا كان اإلنسان السو ّي يستنكف عن عمل ما يوجب له الفضيحة بين
الخلق ،كيف به لو استشعرأنه أمام الخالق املتعال؟!.
 - 20يجب على من يريد أن يسمع هللا تعالى صوته ويستجيب دعاءه،
أن يتجنب كل ما يمنع إقبال هللا تعالى عليه ،وأن يعمل ما يوجب التفاتته
إليه .وعلى العبد أن يتحايل في استجالب هذه النظرة اإللهية ،فيبتكر
ما يوجب ذلك ،وقد كان البعض من الصالحين يستلقي في قبر صنعه
ّ ً
لنفسه؛ ليكون مذكرا ّإياه بعالم البرزخ.
 - 21إن الذي يرتكب الكبيرة عن جهل لهو أقرب إلى املغفرة اإللهية،
ً
قياسا إلى ذلك الذي يتجاهل أو ّ
يصر على تجاوز الحدود اإللهية ولو
بالصغيرة ،فإنه في معرض العقاب الشديد؛ ألن هللا تعالى ّ
يعجل في
عقوبة من ينازعه في ملكه ويستهين بأمره.
 - 22ينبغي اإلستعاذة بعد األعمال الصالحة ،وبعد كل وجبة إقبال
على هللا تعالى؛ ألن الشيطان يشحذ ّ
همته لطعن بني آدم ّأيما طعنة
ً
مباغتا إياه ،وذلك من منطلق حسده له ،حيث إن ّ
جدنا آدم× سجد
وهو ع�صى ولكن العبد اآلن أطاع وهو أبى!.
ً
ً
ً
 - 23إن املؤمن يرجو  -وراء حاالت الخلوة ليال مع ربه  -هدفا ساميا،
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ً
وهو أن يعكس آثار ذلك بالعمل نهارا في خدمة الخلق ،واألخذ بأيديهم
ً
إلى ما وصل إليه ،وبذلك يتحقق معنى مناجاة هللا تعالى سرا ،والعمل له
ً
جهرا ،كما في املناجاة الشعبانية.
 - 24إن البناء اإللهي على عدم سلب النعمة ،إال إذا قام العبد بما
يخالف مقت�ضى تلك النعمة واستعمالها في غير ما يرضيه تعالى .فالذي
ً
ً
يرى في نفسه هداية واستقامة نسبية ،ثم يتوجه إلى املنكرقوال أو فعال،
فإنه قد يصل إلى مرحلة ال يجد فيها حالوة اإليمان في قلبه ،بل فيرى
ً
حالوة الباطل في نفسه امليالة إلى الشهوات ،وحينها يمتهن الحرام امتهانا.
 - 25إن من آثار املحبة الصادقة :هو اإلكثار من ذكر املحبوب ،سواء
املحبوب األول وهو رب العاملين ،أو املحبوب التبعي الذي أمرنا هللا تعالى
بحبه وواليته في طول حبه وواليته .ولهذا يصف النبي| الذين
ْل ا ْل ُح َس ْ ِ
ي َح َر َار ًة ِ 
ف
ارتبطوا بالحسين× برابط املحبة بقوله« :إِ َن لِ َقت ِ
ُق ُل ِ
وب ا ْل ُم ْؤ ِمن ِ َ
َب ُد َأ َبد ًا»((( ،فإن الحب اإللهي الذي يترشح على الولي،
ني َل ت ْ ُ
هو ما يوجب بدوره مثل تلك الحرارة.
 26من ّ
منا ال يريد أن يعلم منزلته عند ربه ،وخاصة أن سعادته في
الدنيا واآلخرة تتحدد من خالل منزلته عنده؟! .واآلن انظر إلى قلبك،
ّ
توقره  -وخاصة عند َ
اله ّم باملعصية  -فإنه ينظر إليك بعين
فبمقدار ما
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
ّ
ْ
ْ
ْ
ُ
ون أذكركم﴾(((؟
الود والكرامة .ألم يصرح في كتابه الكريم﴿ :فاذكر َِ
ومن املعلوم ذلك الفرق الكبيربين ذكره لنا وذكرنا له ،أهناك نسبة بين
املحدود والالمحدود؟!
َّ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ات
 - 27ذكر تعالى في كتابه الكريم
ِ
﴿الين آمنوا َوع ِملوا الص ِ
ال َ ِ
َفيُ ْدخلُ ُه ْم َر ُّب ُه ْم ف َر ْ َ
ح ِت ِه﴾((( ،ومن مصاديق دخول العبد في رحمة هللا
ِ
ِ
 )1مستدرك الوسائل ،ج ،10ص.318
 )2سورة البقرة ،اآلیة.152 :
 )3سورة اجلاثیة ،اآلیة.30 :
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تعالى ،أن ّ
يكره إليه الكفروالفسوق والعصيان .فالذي يشكو من ضعف
في نفسه فليتقرب إلى هللا تعالى؛ ليحقق ما يوجب له الدخول في رحمته
تعالى ،وداللته على طريق الفوز والنجاة.
 - 28إن الذي يرغب في التقرب إلى هللا تعالى ،عليه أن يثبت صدق
ً
ً
ودفعا للموانع ،ثم ّ
يفوض األمرإليه.
رغبته في التقرب ،عمال باملقتضيات
ً
ً
فلو أن إنسانا صار ُمعجبا بأحدهم وصار يكثر من التودد إليه وزيارته،
ولكن املزور ال يرى في زائره ما يوجب اإللتفاتة إليه ،ولكن قد يكون
ً
إصراره في التقرب منه موجبا لتحقيق �شيء من املودة بينهما؟ فما ُبدء
بالتصنع قد ينتهي الى اإلنسجام.
ّ
 - 29إن العبد يكتشف درجة عبوديته لربه من خالل الصبر على
ّ
مكروه القضاء ،فإذا اعتقد العبد أن هنالك من هو أولى بتولي زمامه
من نفسه ،فهل يعيش حالة التبرم من تدبير الرب ألموره وهو الحكيم
الخبير؟!.
 - 30إن اإلحساس باملعية اإللهية من أفضل ثمرات هذا الوجود،
فالذي يصل إلى هذه املعية فلن ُيحزنه �شيء من آالم الدنيا وأسقامها،
فما قيمة بدن سليم وصاحبه يعيش حالة البعد عن هللا تعالى؟! وما
ضرر بدن سقيم وصاحبه يعيش حالة األنس والقرب منه؟!.
 - 31إن هللا تعالى قد ال يحقق للعبد كل أمانيه في دار الدنيا ،وذلك
ّ
ليميزه في اآلخرة بعطاء ال يخطربباله .فال ينبغي للعبد أن يتبرم من تأخر
قضاء حوائجه ،ما دام البناء على التعويض باألعظم في ذلك العالم،
فعلى العبد أن يدعو ثم يوكل األمرملن هو أعلم بمصلحته.
 - 32إن الغاية من خلق هللا تعالى لعباده هو :إيصالهم إلى الكمال
ً
ّ
األبدية ،فقد خلقهم تفضال منه ،ال
النهائي الذي يحقق لهم السعادة
ّ
لحاجة منه إليهم وهوسبحانه الغني املطلق .فمن املعلوم أن رب العاملين
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مستغرق في ّ
عزه وجالله وكماله وال يحتاج إلى أحد من خلقه ،فهو إله
ْ ْ ُ
وإن لم يعبده ّ
أي مخلوق ،وسيأتي يوم القيامة وينادي فيه﴿ :ل ِ َم ِن ال ُملك
ْ
ْ
ً
ْ َْ
اح ِد ال َق َّه ِار﴾(((،
الَوم﴾(((؟ وإذا بالسائل هو املجيب نفسه قائالِ :
﴿ل ِ ال َو ِ
ً
إن رّبا بهذه العظمة والقدرة أال يجدربنا أن ال نلتفت إلى من سواه؟
 - 33إن من صور تقديم القربان بين يدي هللا تعالى هو :ما قامت
به ّأم مريم÷ ،فقد كانت امرأة تحب بيت املقدس ،وتحب أن تجعل
ُ َّ ً
حررا لهذا البيت ،وما قامت به ّأم مريم÷ لم يكن إال
ما في بطنها م
ً
نذرا ولكنها كانت صادقة في ذلك ،فكانت النتيجة هو القبول الحسن
واملباركة اإللهية لها ،وإذا بالبركات ّ
تتعدى من هذه األم إلى ابنتها ،ومن
َثم فإن بركات البنت ّ
تعدت إلى ولدها وهو املسيح× ،وسيظهر أثره
الكبيرفي زمان ظهور إمامنا املهدي.#
 - 34إن الذي يقنع بالفقه الظاهري ال يصل إلى ملكوت العبادة،
َ
َ
ومثله في ذلك كمثل من يريد لقاء ملك من امللوك ولكنه يكتفي بالتواجد
في ساحة قصره ،ومراجعة ما ُيعرض في مكتبته من حياته وسيرته،
فيحوم حول القصر دون التشرف باملثول بين يديه .والحال أن الذي
ُ
يدخل إلى ساحة القرب اإللهي ،وينتقل من ال ـلك إلى امللكوت ،ال ُيخ�شى
عليه من االرتداد عن الطريق ،حيث أنه وصل إلى معدن العظمة.
 - 35إن املؤمن عندما يتقرب إلى هللا تعالى بعمل من الصالحات،
ً
فليعلم أن هذا العمل في ّ
حد نفسه قد ال يؤثر كثيرا في تغيير مسيرة
حياته ،ولكن هللا تعالى هو الذي ّ
يربي ما يرتضيه من األعمال ّ
وينميها،
ِ
ّ
فإن األثر البليغ إنما هي للصدقة املنماة ال ألصل الصدقة ،ولصالة
الليل ّ
املنماة ال لهذه البذرة التي غرسها في جوف الليل؛ فاملؤمن لم
 )1سورة الغافر ،اآلیة.16 :
 )2املصدر السابق.
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يغرس إال بذرة بسيطة ،ولكنها اهتزت وربت وأنبتت  -بفضله تعالى  -من
كل زوج بهيج.
ّ
 - 36من الالزم أن يعود العبد نفسه على عدم املباالة بأذى اآلخرين
الحادة ،فاإلنسان مهما حاول أن ّ
ّ
يصفي عالقته مع
وسياط ألسنتهم
الخلق ،إال أن من ال يتوقعهم قد يقفون حجر عثرة أمامه .فإن رب
العاملين لم يقطع ألسنة الناس عن نفسه ،حيث ّيتهمونه بعدم العدالة
وسوء القضاء والتدبير الذي ال ينسجم مع أمزجتهم ،ومع ذلك فإنه
ال يعجل بعقوبة هذا الخلق املنكوس ،فعلينا أن نتأ�سى بهذه الصفة
اإللهية املقدسة في الصبرعلى قول الجاهلين.
 - 37إن اإلنسان في بداية تكوينه في بطن أمه من أقبح املوجودات
ً
شكال ،وإذا به ّ
يتحول من طور إلى طور ،لينتج منه هذا املوجود البديع
ً
الذي يبهر الناظرين إليه ،وفي عالم النبات نالحظ أيضا أن هللا تعالى
يبعث الحياة في األرض امليتة ،وإذا بتلك البذور اليابسة ّ
تدب على
األرض وردة في غاية الحسن والجمال .إن ر ّب العاملين هو الذي يحيي
العظام وهي رميم ،وينزل الغيث من بعد ما قنطوا ،ويخرجنا من بطون
ً
أمهاتنا ونحن ال نعلم شيئا ،وهو قادر على أن يعينك على أمر نفسك،
ويجعلها في أحسن صورة ،فاليد القادرة في كل ذلك واحدة!
 - 38إن ّ
الرب الذي ينقش بقدرته في عالم التكوين ما ينقش من
ً
صور الجمال ،قادرعلى أن يرسم الجمال في عالم األرواح أيضا ،ولكن
َ
ٌ
هنالك فرق بين العالين :فالجنين في ظلمات األرحام  -بلسان حاله
ّ
ّ
ليصوره كيف يشاء ،وكذلك النبتة في
وتكوينه  -يسلم أمره إلى مواله
ّ
طوعية
ظلمات األرض ،أما بالنسبة لألرواح فإن األمر يحتاج إلى إرادة
ّ
من اإلنسان وطلب مؤكد منه ،فال ّبد أن يتوسل باهلل تعالى ويكثر من
الطلب ،ليكون حاله حال الجنين والبذرة ،من جهة التصدي اإللهي
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ً
ً
إلنباته نباتا حسنا وتصويره في أحسن تقويم.
ْ
فانظر ما هلل
 - 39إن أردت أن تعلم ما لك عند هللا تعالى من منزلة،
تعالى عندك من مقام ،واملقياس هوأنه لوداراألمرفي مورد بين رضا هللا
فأيهما ّ
تعالى في مخالفة الهوى ،وسخطه في ّاتباع الهوىّ ،
تقدم؟ وعليه
فإنه بمقدارما تراقب هللا تعالى في سلوكك تكون لك منزلة عنده.
 40إن الكثيرين ّيدعون اإليمان وما أسهل ّ
االدعاء ،ولكن هللا تعالى
ّ
يختبر كل إنسان مدع؛ ليكشف له حقيقة نفسه وما هي عليه ،إذ قال
َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ
ون﴾((( ،فإن
تعالى﴿ :أح ِسب انلاس أن يتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتن
ً
ّ
صادقا كان من الفالحين ،وإال ُ
فلي ِعد النظرفي مدعاه ،فإن
كان ّادعاؤه
الناقد بصير!
 - 41هل فكرت في أنك ممن يمكن أن ينطبق عليك قوله تعالى:
َُ ْ َ َ
اهلل فنَ ِسيَ ُه ْم﴾(((؟ فمن املعلوم أن الذي ينساه الرحمن ليس له
﴿نسوا
َ
ُ
بعده إال الهالك والضياع ،أفهل يرى راحم بعده؟ واملالحظ هنا أن
ً
ً
العبد هو الذي ين�سى ربه أوال ،فتكون العقوبة اإللهية بنسيانه ثانيا
جزاء له ،وإال فليس من شأنه تعالى أن ين�سى عبده الذي أحسن خلقه
ثم دعاه الى نفسه!.
ً ً
ً
 - 42لوعلم إنسان أن جهازا يراقبه ليال ونهارا ،فهل يتجرأ أن يتحدث
ّ
بما ال يرضاه مراقبه ،أم أن القلق والخوف يتمكن منه إلى درجة يراقب
معها كل حركاته وسكناته ،خشية صدور ما يوجب له اإلدانة والعقاب؟
وعليه نقول :لو أنك أحسست بمراقبة هللا تعالى لك كإحساسك بآالت
ّ
تجعلن هللا
املراقبة الصامتة ،الستحال أن تصدر منك املعصية ،فال
تعالى أهون الناظرين إليك!.
 )1سورة العنکبوت ،اآلیة.2 :
 )2سورة التوبة ،اآلیة.67 :
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 - 43إن من أقوى السبل الجتناب املعا�صي هو :استشعار الحب
اإللهي ،فكم تعظم على املحب ّ
أذية محبوبه إذا آذاه أحدهم بقول أو
فعل ،فكيف إذا كان هو بنفسه املؤذي ملن ّادعى محبته؟ إن املحب
ً
الصادق ال يقوم أبدا بما يوجب سخط وإعراض الحبيب عنه ،بل هو
ً
ً
حريص دوما على رضاه ،ال خوفا من عقابه بل ألجل أن املحب ملن يحب
َ
مطيع ،أ َوهل هناك سبيل أقوى من هذه الحالة الباطنية لتحقيق
الوصال باملحبوب؟!
ّ - 44لق ْن نفسك الرضا بما قسمه هللا تعالى لك؛ ألنه ليس لك ربّ
واغرس في نفسك ّ
ْ
حبه ،فليس لك محبوب ّ
وفي سواه ،ومن
قوي سواه،
ً
أحب أحدا ر�ضي بفعله ،وعين املحب ال ترى إال الجميل من املحبوب.
 - 45ما أجمل أن تكون لنا نظرة إلهية في التعامل مع اآلخرين ،وذلك
بأن ننظرإلى كل فرد على أنه فرد من عيال هللا تعالى ،وإذا بذلك الحب
ّ
املتجلي ّ
للرب املعبود يسري وينعكس على من هم معدودون من عياله،
مع قطع النظرعن أي اعتبارات أخرى رحمية أو عرقية أو غيرها ،وعليه
ّ
مذكر بذلك املحبوب وألنه شأن من
فليحب أحدنا أخاه اإلنسان ألنه ِ
في ّ
شؤونهُ ،
كن له كل احترام وتقدير.
 - 46إن حالة املؤمن عند الدعاء تعكس درجة عالقته باهلل تعالى،
فإن الحديث مع ر ّب العاملين قابلية وتوفيق ال يتقنه إال الخواص من
عباده .فإن ألولياء هللا تعالى خلوات ووقفات في جوف الليل ،يناجون
فيها ربهم بفنون الدعوات وذلك في ساعات طويلة ال يحسون فيها بكلل
وال ملل!.
 - 47ينبغي على املؤمن قبل البدء في الدعاء أن يسال هللا تعالى في
أن يفتح عليه أبوابه الخاصة ،فإن من أشد العقوبات أن يكون املؤمن
ً
واقفا بين يدي رّبه ّ
عز ّ
وجل في جوف الليل وفي مظان االستجابة ،ولكنه

ً
ً
ال يجد في قلبه إقباال وال خشوعا ،كما ورد عن اإلمام الباقر×« :إِ َن
وب َو ْالَ ْبدَ ِ
ان َضن ٌ
ْك ِف ا ْل َم ِع َ
يش ِة َو َو ْه ٌن ِف ا ْل ِع َبا َد ِة َو َما
ف ا ْل ُق ُل ِ 
ات ِ 
لِ ُع ُقو َب ٍ 

ِ ْ َ ْ ِ (((
ُ ِ
ض َب َع ْبدٌ بِ ُع ُقو َب ٍة َأ ْع َظ َم ِم ْن َق ْس َوة القلب».
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ً
 - 48إن البعض قد يحرص على أن يكون ظاهره خيرا من باطنه؛
ليكسب بذلك حسن الذكر بين الناس .ولكن هللا تعالى إذا رأى في عبده
ً
حالة إصرار على ارتكاب املعصية في الخلوات ،فإنه قد ّ
يدبر له تدبيرا
يوقعه في اختبارفاضح له؛ ليكشف عن جوهره بين العباد .فينبغي على
ً
العبد أن يكون حريصا على ما يوجب له بقاء هذا الستر ،وذلك بدوام
التوبة واالستغفار؛ فالعبد العا�صي محبوب عند هللا تعالى ما دام في
طريق التوبة والندامة.
 - 49إن املؤمن الذي تصعد روحه إلى هللا تعالى في ساعة املوت،
وهو يتمتم بذكر ربه ،فإنه يختم حياته بأفضل ما يمكن أن يختم به،
فطوبى ملن ختم حياته بالشهادة بوحدانية هللا تعالى والشهادة لنبيه
املصطفى| .ومن املعلوم أن الذين كانوا يلهجون في أسحارهم
بخطاب ربهم قائلين« :يا رب» أو «يا هللا» ،هم الذي ينالهم التوفيق ألن
يختموا حياتهم بهذا اللفظة املباركة.
 - 50إن اإلنسان مجبول بالفطرة على أن يتعرف على رّبه ،وكلما اشتد
نور الفطرة في وجودهّ ،
تعمقت هذه املعرفة أكثرفأكثر ،فإن غاية املنى في
ً
هذا الوجود أن يعرف اإلنسان ربه ّ
حق املعرفة ،إذ ّأن هنالك فرقا بين
الطاعة التي تكون مع معرفة إجمالية ،وبين ما تكون مترشحة من معرفة
تفصيلية ،بمقامات القرب من الجالل والجمال اإللهي.
 - 51إن اإلنسان عندما يقع في األزمات والشدائد ،فإنه يستغيث ّ
بربه
ويتوقع منه سرعة االستجابة ،وإذا تأخرت عنه إجابته فإنه يعيش حالة
 )1حتف العقول ،ص.296

من التضجروالعتاب .وهنا نقول :إن الذي يسمع النداء اإللهي في األذان
فال يلبي دعوته للصالة بين يديه ،كيف يتوقع سرعة االستجابة منه
عندما يناديه في الشدائد؟!
 - 52إن العبد عندما يدعو هللا تعالى لقضاء حاجة ،فليعلم أنه هو
األدرى بمصلحة عبده ،فإما أن تستجاب الدعوة وتق�ضى له الحاجة
معجلة كانت أو مؤجلة ،أو أنها ال تق�ضى له ولكن ُيعوض بخير منها في
الر َب َل َي ِل ِح َس َ 
اب
عرصات القيامة .وقد ورد عن الصادق×« :إِ َن َّ

ِ
ولَ :ل َيا َر ِّب! َف َي ُق ُ
اب؟ َف َي ُق ُ
ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ ،ف َي ُق ُ
ولَ :د َع ْوتَنِي
ولَ :ت ْع ِر ُ
ف َه َذا ا ْلح َس َ
كَ ،ق َالَ :ف ِم َّم َي َرى ِم ْن َع َظ َم ِة َث َو ِ
ِف َل ْي َل ِة ك ََذا َو ك ََذا ِف ك ََذا َو ك ََذا َف َذ َخ ْر ُ َتا َل َ
اب
اهللَِ ،ي ُق ُ
ولَ :يا َر ِّب َل ْي َت َأن ََّك َل ْ َتك ُْن َع َّج ْل َت ِل َش ْيئ ًا َو ا َّد َخ ْر َت ُه ِل»(((.

 )1بحار األنوار ،ج ،90ص.371
 )2سورة البقرة ،اآلیة.245 :
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َ
 - 53إن هللا تعالى هو صاحب املال وقد جعلنا مستخلفين عليه،
ولكنه حينما يدعو عباده لإلنفاقّ ،
يعبرعن طلبه باالستقراض ،إذ يقول
َ َ
ً َ
َ
َ َ
َ َ ّ ُْ ُ
الي يق ِرض
اهلل ق ْر ًضا َح َسنًا فيُ َضا ِع َف ُه ُل أ ْض َعافا ك ِث َري ًة﴾(((،
تعالى﴿ :من ذا ِ
ً
وكأننا نحن أصحاب املال وهوتعالى أجنبي عنه فيسألنا مالنا استقراضا!
وفي هذا غاية التلطف والتحبب منه إلى عبيده.
 - 54إن الحديث مع ر ّب العاملين ال يحتاج إلى مقدمات أو بذل مال ،أو
ّ
حتى ذهاب إلى مكان خاص للعبادة .فمتى ما اشتاق العبد أن يكلم رّبه،
ما عليه إال أن يتوضأ ويقف في محراب عبادته ّ
ويكبر ،وإذا به يصعد إلى
هللا تعالى في صالة معر ّ
اجية.
 - 55إن رأفة هللا تعالى بعباده ال يمكن ألحدنا أن يتصورها ،وما نراه
من حنان األمهات الرواحم ليس إال شعبة من فيض حنانه ّ
جل وعال،
ً
وهو الذي جعل غريزة األمومة في قلوبهن إتماما للمسيرة البشرية على
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وجه األرض ،وال شك في أنه بيده خزائن السماوات واألرض ،وأنه يحب
الخيرلعباده وال ير�ضى لهم الكفروالعصيان ،ولكن العباد كيف يقابلون
هذا اللطف و هذه املحبة؟ هل بحب وعرفان أم بتبغض ونكران؟!
 - 56إن ر ّب العاملين هو الذي يتحبب إلى عباده بما يوجب الخجل
ً
حقيقة من هذا التودد وهو ّ
الغني عنهم ،وإن هللا تعالى ألشد فرحا بتوبة
عبدهّ ،
ممن ّ
ضل راحلته في ليلة ظلماء ثم وجدها؛ ألن العالقة بينهما
عالقة الخالقية واملخلوقية ،فكل صانع يحب ما أبدعه من الصنع.
فالعجب من هذا اإلنسان ،كيف يواجه هذا التحبب والحنان بالتبغض
والعصيان؟!
 - 57إن من دالئل فضل هللا تعالى على عباده :أن جعل لهم الخلود
يسلم كافر
األبدي في الجنة ،مقابل سنوات الطاعة القليلة ،وقد ِ
لسويعات ثم يموت وإذا به يعيش الخلود في الجنة .وإال فإن هللا تعالى
كان بإمكانه أن يجعل فترة ّ
التنعم في الجنة مساوية لسنوات الطاعة في
الدنيا ،ثم يحيلهم إلى عدم.
ً
 - 58إن هللا تعالى كريم يعطي بكرمه من سأله ومن لم يسأله تحننا
منه ورحمة ،وكما نقرأ في مناجاة الراجينَ « :يا َخ ْ َي َم ْر ُج ٍّو َو َيا َأك َْر َم َمدْ ُع ٍّو
ً
َو َيا َم ْن َل ُي َر ُّد َسائِ ُل ُه َو َل ُ َي َّي ُب ِآم ُله»((( .فلو أن كريما من كرماء الدنيا
قصده سائلّ ،
فرده وهو قادرعلى إجابته ،فإنه ال ُيقبل منه ذلك ،بل ُع ّد
ً
خروجا عن مقت�ضى الكرم واإلحسان.
َ
﴿و ْ
اسأَلُوا ْ َ
 - 59إن ر ّب العاملين عندما يقولَ :
اهلل ِمن ف ْض ِل ِه﴾((( فإن له
ُ ْ ََ ُ ُ
فضله وعطاؤه الواسع ،فخزائنه بين الكاف والنون ﴿كن فيك
ون﴾(((،
وال يعجزه �شيء في األرض وال في السماء ،وما قيمة حوائجنا بين يديه
 )1بحار األنوار ،ج ،91ص.145
 )2سورة النساء ،اآلیة.32 :
 )3سورة البقرة ،اآلية.117 :

تبارك وتعالى؟ فعلينا أن نحسن ّ
الظن به ،وأن نكون واثقين باإلجابة عند
ت َف ُظ َن َأ َن
السؤال ،وكما ورد عن اإلمام الصادق× أنه قال« :إِ َذا َد َع ْو َ 
َك بِا ْل َب ِ
اجت َ
اب»(((.
َح َ
ّ
 - 60يحسن ملن يريد أن يسأل ربه أن يوسع في دائرة طلبه فيدعو
لنفسه ولغيره ،فإنه لن ينقص من ُملكه الواسع �شيء ،فلندعوه كما
ندعو في شهر رجب بهذا الدعاء الجامع إذ نقولَ « :أ ْعطِنِي بِ َم ْس َأ َلتِي إِ َّي َ
اك
ف عنِّي بِمس َأ َلتِي إِي َ ِ
يع َخ ِي الدُّ نْيا و جِيع َخ ِي ِ
ِ
االخ َر ِةَ ،و ْ ِ
يع
اك َج َ
اص ْ َ
َّ
َ ْ
َ َ َ ْ
َج َ ْ
َش الدُّ نْيا و َش ِ
االخرة»((( .ثم ما الضير في أن ّ
يحول املؤمن «ياء املتكلم
َ
َ ِّ
ِّ

 )1الکايف ،ج ،4ص.311
 )2إقبال األعامل ،ج ،3ص.211
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ً
لوحده» إلى «ضميرالجمع» لتعم اإلستجابة إخوانه املؤمنين جميعا ،من
ً
ً
دون أن يبذل جهدا سوى تغييرالضميرلفظا؟.
 - 61إن العبد عندما يبلغ مبلغ القوة والرشد ،ويشق طريقه في
معترك الحياة ،ويحوز على بعض املكاسب الدنيوية ،وتصبح له مكانة
ً
مرموقة بين الخلق ،فإنه ين�سى أيام صغره وما قبلها ،حيث كان جنينا في
بطن أمه ،وين�سى أصله حيث كان نطفة ال تذكر ،فمن الذي كان معنا
في ظلمات األرحام؟ ومن الذي ّ
حول النطفة والبويضة إلى خلية ملقحة،
وإذا بها تتكاثرلتشكل خاليا متعددة ّ
لتكون أعضاءه؟ ومن هذا املهندس
ً
ً
ّ
البارع الذي وزع هذه األدواربين الخاليا ،لينمو البدن نموا متوازنا؟
 - 62إن الرب املتعال ال ين�سى عباده ،ولكن اإلنسان الغافل هو الذي
ّ
ً
ين�سى ربه ،وذلك عندما يرى نفسه متمكنا ،فيتملكه الغرور بقدراته
في تدبير شؤونه ،وكأن له القدرة املطلقة والرأي الصائب على الدوام.
ولهذا لو وقع خالف ما يريد  -كما في املصائب والشدائد  -فإنه يجزع أشد
الجزع ويتمنى خالف ما جرى عليه؛ فيعاين حينها ضعفه وأنه كان في
غروركاذب.
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 - 63إن ر ّب العاملين هو املدبر لشؤون خلقه أجمعين في كل مراحل
الحياة ،ولكن امللفت أن اإلنسان في مقتبل عمره ال يفكرفي هموم الدنيا
ومشغالتها ملحدودية دائرة وعيه ،ولكنه عندما يكبرفإنه ينشغل فكره في
كل صغيرة وكبيرة .والحال أن الذي أخذ بيده وحفظه من عثرات الحياة
ً
ً
ً
ً
عندما كان صغيرا ،ال ينساه أيضا وقد صار كبيرا راشدا؛ ألن حاجة هذا
ً
أبدا ،وعليه أن ّ
يفوض
املخلوق الضعيف إلى مدد ربه وفيضه ال تنتهي
أمره إليه ،ويطمئن من تدبير ّ
الرب الرؤوف له.
ً
 - 64إن ّ
الرب املدبر لشؤون عباده الذي ما نساك جنينا في بطن
ً
ً
ً
ً
ّأمك فضمن لك غذاء ،ولم ينسك طفال رضيعا فأجرى لك لبنا سائغا
ً
َ
بين ف ْرث ودم ،كيف ينساك كبيرا وأنت تخوض في املحن والشدائد؟
إن الذي أخرجك من ظلمات األرحام الضيقة إلى هذه الدنيا ،أليس هو
األولى أن تتوجه إليه ليأخذ بيدك إلى فسحة من العيش حيث شاطئ
األمان؟
ّ
 - 65كما أن هللا تعالى صورك بقدرته وكرمه في ظلمات األرحام،
وأخرجك إلى عالم النور بأحسن صورة حيث وصف نفسه عندها بأنه
ً
أحسن الخالقين ،فإنه بلطفه وكرمه قادر أيضا أن يأخذ بيدك ،وقد
دخلت معترك الحياةَ .ف َسل هللا تعالى  -الذي ّ
جمل هذا الجنين القبيح  -أن
ً
ّ
يجمل هذه الروح أيضا ،ويستأصل ما فيها من موجبات القبح.
 - 66إن املؤمن يستشعر حالة املقت الشديد لنفسه بعد ارتكاب
املعصية؛ لعدم مراعاته لهذه الحقيقة ،وهي :أن هللا تعالى مع أنه يراه
فإنه يتبع هواه ويعصيه .ولكنه من املمكن أن تشمله دائرة الرحمة
ً
اإللهية ،لو سارع في طلب عفوه ،معترفا أنه لم يكن في موقف املواجهة
والتحدي ّ
لرب العاملين ،وأنه عندما عصاه ليس العتقاده بأنه ال يراه،
ُ
وإنما ليقينه بستره املرخى عليه.

 )1سورة املجادلة ،اآلیة.1 :
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 - 67إن من أسباب وقوع العبد في دائرة املعا�صي ،هي :الغفلة عن هللا
سبحانه وتعالى وهو العليم بما تخفي الصدور وتضمره من الخيروالشر.
ّ
فلو أن املؤمن وصل إلى درجة عالية من اليقين بأن هللا تعالى مطلع عليه
ً
في كل أحواله ،لكفاه ذلك رادعا له عن ّأية معصية .فلو أن الزوجين
ً
َ ْ َ َ ُ َ َ َّ ُ ُ َ
اهلل ق ْول ال ِت تَا ِدلك ِف
استحضرا مثال هذه اآلية في قوله تعالى﴿ :قد س ِمع
اهلل َسم ٌ
او َر ُك َما إ َّن َ
َز ْوج َها َوت َ ْشتَك إ َل اهلل َو ُ
اهلل ي َ ْس َم ُع َتَ ُ
يع بَ ِص ٌري﴾((( ،فهل
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يمكن أن يحدث أي خالف بينهما حتى في جوف الليل ،حيث ال رقيب وال
عتيد من البشر؟
ّ
 - 68من الالزم للمؤمن أن يعمق من حالة املراقبة لديه ،حتى ال
يتورط في الوقوع باملعصية ،فإن ترك الحرام بشكل مطلق ال يتحقق إال
باملراقبة املتصلة .إذ إن دعامة السير إلى هللا تعالى هي املراقبة املتصلة
ً
للجوارح والجوانح معا ،وال ّبد هنا من اإللتفات إلى قيد اإلتصال في
املراقبة.
 - 69إن مراقبة العبد تتحقق إما :من خالل االستحضار الدائم
للمقام الربوبي وتوقير هللا تعالى في كل الحركات والسكنات ،وإما من
خالل النظر إلى ما ينقدح في نفسه من الخلجات الباطنية ومنع تأثيرها
ً
على الجوارحُ .
وليعلم أن من أتقن فن املراقبة بشقيه املذكورين آنفا،
فقد اجتازمرحلة عالية في سيرالنفس وحركتها التكاملية إلى هللا تعالى.
 - 70إن التوفيق إلى زيارة بيت هللا تعالى من عالئم الحب اإللهي ،وما
املانع لليائس من زيارة البيت الحرام  -بسبب ظرف قاهرمالي أو غيره  -أن
يتمنى هذه الهبة اإللهية ،من خالل ما ورد من الدعاء في شهر رمضان
املبارك للتوفيق للحج ،فإن هللا تعالى يرزق من يشاء بغيرحساب.
ّ
التكسب طاعة من الطاعات التي َندب إليها ر ّب العاملين؛
 - 71إن
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ّ
ليكف بها املؤمن نفسه عن ّ
ذل السؤال ،ولكن املرجوح و املكروه هو
ً
السعي الزائد حرصا على جمع املال بما يشغله عن أمرآخرته .ولهذا فإن
املؤمن في دعائه في جوف الليل وغيره ،يطلب من هللا ّ
عز ّ
وجل أن يكفيه
أمر الدنيا واآلخرة ،ويرزقه ذلك الرزق املقتصد الذي ينطبق عليه
ُ
عنوان الكفاف؛ فما ّ
قل وكفى خيرمما كثروألهى.
ً
 - 72من املمكن القول بأن أشد املخلوقات ضعفا هواإلنسان وخاصة
عند صغره ،فكم يحتاج وهو صغيرإلى رعاية فائقة لسنوات طويلة حتى
يبلغ سن الرشد والقوة ،فمن الذي جعل هذا الحنان في قلوب اآلباء
ً
وحفظه من اآلفات حيث كان ال يملك لنفسه حوال
واألمهات الحواضنِ ،
ّ
وال قوة .فمن املناسب للمؤمن أن يسترجع ذكريات طفولته؛ ليشكرربه،
ً
ً
وليزيد إيمانه وثقته به ،فإن الذي رّباه صغيرا كيف ينساه كبيرا أو يتخلى
عنه في الشدائد؟
 - 73إن اإلنسان قد يتعرض في مرحلة من مراحل عمره ،إلى تحقير
الخلق له من جهة ضعفه أو فقره أو غيره .ولكن هللا ّ
عز ّ
وجل لو شاء لرفع
ذكر عبده املؤمن بين الخلق ّ
وأعزه بعد إيذائهم له .ومن أتم املصاديق
لذلك أنه رفع ذكرحبيبه املصطفى| ،وإذا بيتيم مكة الذي ال ناصر
له وال معينُ ،يرفع ذكره مع ذكر هللا تعالى في اليوم على املآذن مرات
ومرات.
قّ
ّ
 - 74مما كان يتفق في العصور الغابرة ،فرار العبد الر املذنب
ً
خوفا من عقوبته ،فيه ُ
يم على وجهه في الصحراء بال
من سيده ،وذلك
ِ
مأوى .ولكن ر ّب العاملين هو املأوى وامللجأ لعباده املذنبين ،وهو كما نقرأ
ل َي ْر ِج ُع ا ْل َع ْبدُ ْالبِ ُق إِ َّل إِ َل َم ْو َل ُه َأ ْم َه ْل ُيِ ُري ُه ِم ْن
في مناجاة التائبينَ « :ه ْ 
َسخَ طِ ِه َأ َحدٌ ِس َواه»(((.
 )1زاد املعاد ،ص.406

 75إن هللا تعالى يحب التوابين كما جاء في الحديث القد�سيِ َ :
ني
«أن ُ
ِ
ِ
ِ
ني»((( .والسبب هوأن هللا تعالى يحب
الصدِّ يق َ
ا ْل ُم ْذنبِ َ
صاخِ ِّ
ني َأ َح ُّ
ب إِ َ َّل م ْن ُ َ

 )1شعب اإليامن(للبيهقي) ،ج ،9ص .396
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ّ
والتذلل والتضرع التي تنتاب العبد املذنب،
هذه الحالة من االستحياء
ّ
ّ
ُ
بخالف العبد املطيع الذي قد يعيش حالة العجب ،فيمن على ربه بما
ّ
قد وفقه من أعمال صالحة!
 - 76إن التوفيق اإللهي يتمثل في تهيئة األسباب وتسديد العبد
إليصاله إلى املطلوب وإلى ما ُيوجب تكامله؛ فيسعد ويفوز في الدارين.
ً
أما الخذالن اإللهي فهو إيكال العبد الى نفسه ،فال يرى القبيح قبيحا،
ً
وال املنكرمنكرا ،فيرتكب ما يوجب تسافله ،فيشقى ويخسرفي الدارين.
ً
ُ
 - 77إن اإلنسان بصريح القرآن خلق ضعيفا ،ولوال فضل هللا تعالى
ً
ما زكى ّ
منا أحد أبدا ،فإن طبيعة الحياة املليئة بالشهوات والغفالت ،ال
تسمح لهذا اإلنسان الضعيف أن يترقى إلى مقامات الكمال العليا ،فال
َّبد من وجود قوة خارج ذاته تنتشله من تلك الوديان السحيقة ،بجذبه
إلى قمم السعادة والتوفيق.
 - 78إن اإلنسان يميل بطبعه إلى الغفلة ،وال يذكر ربه إال في وقت
األزمات .وال سبيل لتحويل الذكر املتقطع إلى ذكر دائم إال بالحب ،فإن
ً
صورة املحبوب لو انتقلت من الفكر إلى القلب ،فإنها لن تفارقه أبدا ما
ً
دام ذلك الحب كامنا فيه ،وعندها يصيرفي ذكردائم .وعليه فإن املؤمن
الذي يحمل في قلبه الحب اإللهي ،يتحول  -بال تكلف  -إلى إنسان ذاكر
ّ
لربه على الدوام.
 - 79إن من يريد الوصول إلى بعض الدرجات الكمالية ،ال ّبد أن يعلم
أن العطاء املعنوي ليس كالعطاء املادي الذي قد ُيرزقه العبد بصالة أو
دعاء .فإن مقام القرب مقام متميز ،ورب العاملين ال يعطيه إال للخواص
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من عباده ،وهو يحتاج إلى مجاهدة وسعي مستمربعد الدعاء الحثيث.
 - 80إن الذي يشرق البرهان الساطع في قلبه ويصل إلى درجة
االنكشاف القلبي ،تزول عنه الحجب فتحصل له حالة اليقين بما هو
مرتبط بعالم الغيب ،كما يرى بعينه ما في عالم الشهادة .ومن هنا ترى
حالة االنضباط عند الخواص؛ ألنهم يرون هللا تعالى في قلوبهم ،كما لهم
يقين برؤية هللا تعالى لهم ومراقبته ّإياهم ،ومن هنا ال يحتاج أحدهم
ً
إلى زجر لترك املنكر مثالُ .ويروى في هذا املجال أن أحدهم سأل أمير
املؤمنين×َ « :ه ْ ل َر َأ ْي َت َر َّب َك؟ قال×َ :ما ُكن ُْت َأ ْع ُبدُ َر ّب ًا َل ْ َأ َره»((( وفي
أیت اهللَ َقب َل ُه و َبعدَ ُه
أیت شیئ ًا ّإل و َر ُ
نص آخر كما نسب اليه×« :ما َر ُ
و َم َع ُه»(((.
 - 81إن معرفة املؤمن بحقيقة ضعفه وطبيعة نفسه األمارة بالسوء،
وغلبة الشهوات عليه وكثرة الغفالت منه ،تجعله يعيش حالة التذلل
ً
واالفتفار واالستغاثة بخالقه ،طالبا منه أن يأخذ بيده ويسوقه إلى
ً
مرضاته ،كما يسوق النحلة إلى خليتها سوقا.
ً
 - 82إن هللا تعالى جعل لإلنسان ّ
حرية اإلرادة واالختيارفي العمل خيرا
ً
وشرا ،ولكن ذلك ال ُيخرجه عن دائرة اإلرادة اإللهية ،فإن هللا تعالى قادر
ً
ّ
يتصرف في حياة بني آدم ،وذلك في عالم التكوين واألنفس معا،
على أن
ً
ً
توفيقا وخذالنا .وذلك ال ينافي التكليف وال يسلب االختيار ،فاإلنسان
ً
ً
منه االرادة والعمل ،وهللا تعالى منه تفعيل األسباب سلبا أو إيجابا ،فإن
ً
ً
كانت تهيئة األسباب للعمل الصالح سمي ذلك توفيقا ،وإال سمي خذالنا.
ً
 - 83يتفق كثيرا أن العبد يميل إلى فعل الحرام ،ولكن هللا تعالى
ً
ُ
يقدم
يحول بينه وبين قلبه ،فيجد نفورا في نفسه من ذلك امليل .أو أنه ِ
 )1التوحید (للصدوق) ،ص.109
 )2رشح األسامء احلسنى ،ص.189

 )1سورة البقرة ،اآلیة.165 :
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على ارتكابه فتتعسر عليه األمور؛ ألنه تعالى تدخل في عالم األسباب
ّ
ولم يمكنه من ذلك .فما دام األمر بيده سبحانه  -في عالم األسباب
والقلوب أال ينبغي للعبد أن يتوكل عليه ّ
حق التوكل ،حتى يوفقه ملا
فيه الفوز والرضوان ،ويخرجه من دائرة الهالك والخسران؟
 - 84لو أن العبد اعتقد بقدرة هللا تعالى ورأفته بأعلى صورها ،فمن
الطبيعي أنه يتوكل عليه ويفوض أموره كلها إليه .فالتوكل فرع االعتقاد
بقدرة من توكل عليه املتوكل واالعتقاد برأفته ،فإذا رأى املتوكل القدرة
ً
يتوجه إليه ّ
والرأفة في وكيله ،فمن الطبيعي أن ّ
ويتخذه وكيال ،وكفى
ً
بربك وكيال.
 - 85من املناسب في األدعية التي تبتدئ بكلمة «اللهم» أن ّ
يتريث فيها
ً
ً
العبد قليال ،لكي يستحضر حالة الخطاب اإللهي .ثم لو أن إنسانا كان
ً
ً
له موعد لقاء مع من ّ
يهمه اللقاء معه ،فكم يستعد نفسيا وبدنيا لهذا
ً
اللقاء .وهكذا فإن الدعاء له آدابه ،فمثال من يريد أن يدعو رّبه ،فعليه
ً
ّ ً
ً
مؤدبا ،مستقبال القبلة ،ومتطيبا،
أن يجلس على مصاله جلسة العبيد
ً
والبسا أنسب ثيابه ،ثم يقول« :اللهم» بتوجه ويدعو بما يريد.
 - 86إن التعلق القلبي ب�شيء يحصل بأمرين :تصور كمال املحبوب،
وتصور نفعه وما يمكن أن يصدر منه من اإلحسان .وبذلك تتحقق
عنده حالة انجذاب قهري بينه وبين ذلك املحبوب .وكلما اشتد االعتقاد
بال�شيء والتصديق بنفعه ،اشتدت حالة االنجذاب نحوه في النفس.
فالذي يؤمن باهلل تعالى ،ويؤمن بأنه النافع الضار ،تتحقق عنده حالة
الحب اإللهي ،وكما في قوله تعالىَ ﴿ :و َّ َ َ ُ ْ َ َ ُّ ُ ًّ
ل﴾(((.
ِ
الين آمنوا أشد حبا ِ ِ
 - 87إن الناس في الحب املجازي الباطل كم يتفانون إلى درجة إزهاق
النفس في سبيله؟! .أال ّ
يحق للمؤمن أن يعاتب نفسه ،فيما لو لم يكن
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يعتد بها من التعلق بعالم الغيب؟ ألنه إما أن يكون ّ
على د جة ّ
شاك في
ر
ّ
ّ
وجود من ينبغي حبه ،أو شاك في أثرهذا حبه له .وإال فإنه عندما يتحقق
ً
ً
عنده االعتقاد بالوجود والفائدة معا ،فإن من الطبيعي جدا أن ينقدح
في قلبه ذلك الحب ،بل حب كل أمريحببه إلى ذلك املولى العظيم ،فيعبد
ً
ً
ً
هللا تعالى ويتقرب إليه حبا ،ال خوفا من النار ،وال طمعا في الجنة.
 - 88ال ينبغي للعبد أن ييأس في مسيرته التكاملية ،فإن هللا تعالى هو
َْ
الذي إذا شاء رفع اإلنسان من أسفل الدرجات إلى أعلى الدرجات .مثلما
نقله من عالم النطفة القذرة إلى عالم الخلق البديعّ ،
وشق فيه السمع
والبصر ،وجعل له الفؤاد املد ِرك.
 - 89إن املؤمن ال يلتفت إلى ما سوى هللا تعالى إال بمقدار الضرورة في
ُ
ُ ُّ َ
ُ ُ َ ُ
اهلل ث َّم ذ ْره ْم﴾((( ،و﴿كل ش ْي ٍء
كل شؤون حياته ،وشعاره في الحياة﴿ :ق ِل
َّ
ً
ً
ً
َهال ِ ٌك إِل َو ْج َه ُه﴾((( ،ولهذا فإنه يسعى في حياته سعيا متوازنا معقوال،
ّ
ً
الحث على اإلجمال في الطلبّ ،
وذم
عمال بما ورد في الروايات من
االستغراق في طلب املال.
 - 90إن من أعظم النعم هي نعمة األمن واألمان ،ومن هنا فإن املؤمن
يسأل هللا تعالى أن ُي ّ
ؤمنه من جميع ما يخاف ويحذره ،في النفس والبدن
واملال واألهل ،ويكفيه من شر األعداء ،فإن املؤمن باستكانته وتضرعه
ً
ً
يمكن أن يطلب من هللا تعالى تأمينا شامال في كل شؤون الحياة.
 91هناك قضاء وقدر من املمكن أن ّ
يرده الدعاء ،وهناك نوع آخر
ُ
ّ
ّ
قد أبرم وال يرده حتى الدعاء ،ومن هنا فإن املؤمن يسأل ربه أن يصبره
ّ
على األقدارالتي جف القلم فيها .وال خالف في أن الصبرعلى البالء درجة
عالية ،ولكن األعلى منه هو الرضا والتسليم ملا يريده هللا تعالى.
 )1سورة األنعام ،اآلیة.91 :
 )2سورة القصص ،اآلیة.88 :

 )1سورة یوسف ،اآلیة.33 :
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 - 92هناك فرق بين إنسان صابر ومستسلم ،وبين إنسان ال يحب
إال ما أحبه املولى .ومن هنا نعلم سر عظمة يوسف× فلو أنه قال:
َ َ ّ
ربي السجن أصلح لي ،لم يكن ليصل الى ما وصل إليه ولكنه﴿ :قال َر ِب
ّ
الس ْج ُن أَ َح ُّب إ َ َّل ِم َّما يَ ْد ُعونَن إ َلْ ِه﴾(((ّ ،
فأي عبد ال يتمنى أن يكون بجوار
ِ
ِ
ِ ِ
امللكة وزوجة العزيز يومئذ؟! .ولكن يوسف× رأى أن هذا االقتران
ّ
يصده عن ذكرهللا تعالى ،فال مجال لالختياربين هوى النفس ورضا رّبه؛
ُْ
ّ ً
َّ
صديقا ،وآتاه هللا تعالى ال ـلك ،وعلمه من تأويل األحاديث،
ولهذا صار
ُ
ْ
ُ
ُ
ّ
وكتب له الخلود إذ اختص اسمه وذكره بسورة من القرآن الكريم.
 - 93ينبغي للمؤمن أن يعيش حالة االستغفار املستمر؛ لئال ُيبتلى
ّ
بتبعات ما يرتكبه من ذنوب وهفوات .وقد ورد أن يوسف ل ـا قدم عليه
يعقوب’  -بعد أن أصبح على خزائن األرض  -لم يعمل بتكليفه ّ
األتم
ً
في إظهاراحترام أبيه .فهووإن لم يرتكب حراما بذلك إال أنه ارتكب خالف
األولى الجائزعلى األنبياءُ ،
فسلب منه الفضل اإللهي املتمثل بكون النبوة
عق ِبه .ولهذا فإن املؤمن على حذرووجل ،حيث ُيراقب سلوكه مراقبة
في ِ
ُ
دقيقة؛ لئال يبتلى بالعقوبة املهلكة أو سلب التوفيق.
ً
 - 94إن املعرفة التي توجب للمؤمن الخشوع هو أن يعتقد اعتقادا
ً
راسخا بوجود هللا تعالى ،ويعرف صفاته الجمالية والجاللية ،أي :أن يبلغ
يقينه بالغيب وإيمانه باهلل تعالى كإحساسه اليقيني بعالم الشهود .وأما
الطريق لتحصيل هذه املعرفة فهو أمران :التأمل في النفس ،واإلشراقات
اإللهية في القلب.
 - 95إن اإلنسان بطبعه أسير لإلحسان وأسير الجمال ،وهللا تعالى
هو واجد للصفتين :صفة اإلحسان بأعلى صوره ،وصفة الجمال بأحلى
ّ
تجلياته .ومن هنا فإن الذي يعرف ربه بهذه الحقيقة ،أي :بأنه أحسن
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املحسنين إذ وجودنا رشحة من رشحات فيضه ،وأنه خالق الجمال في
الطبيعة واإلنسان ،فمن الطبيعي أن تتحقق عنده حالة الحب الذي
ال يقاس به حب بشري ،وعندئذ يتحول إلى وجود خاشع بين يدي رّبه.
 - 96إن املؤمن إذا وصل إلى درجة الخاشعين فإنه يتقن عبادته
ويستلذ بها ،فإن الحديث مع املحبوب من أفضل صور املتعة في الوجود.
ً
و لهذا تراه يمتثل األوامر اإللهية تعبدا ،دون أن يبحث عن منفعة في
العمل بالواجبات ،أو يدفع عن نفسه مفسدة في ارتكاب املحرمات.
ً
 - 97ال ّبد للمؤمن من قراءة القرآن الكريم قراءة واعية ،متدبرا في
معانيه ،حتى يتحول القرآن الكريم إلى منهج في حياته يست�ضيء به .ومن
األفضل أن تكون التالوة بصوت جميل ،فإن ذلك أدعى إلثارة املشاعر
ً
الباطنية وخاصة إذا اقترن بالحزن أيضا.
 - 98من الظواهرالخاطئة في املجالس التي تقام لتالوة القرآن الكريم:
أن األغلب ينشغل بالكالم فيما بينهم بما يشغلهم عن اإلنصات املأمور
ً
به شرعا ،وهم غير ملتفتين إلى أن هذا فيه هتك للقرآن الكريم من غير
قصد .وهذا الهتك قد ال ّ
يعوضه ثواب التالوة الذي يريد أن يكسبه
صاحب املجلس ،ألم يجعل هللا تعالى اإلنصات حين القراءة في مظان
الرحمة؟
 99من الالزم ملن يريد أن يستفيد من كالم هللا تعالى حقّ
االستفادة  -مراجعة ما ورد عن أهل البيت^ في تفسير القرآن
الكريم ،فإن العترة هم ِع ْدل القرآن الكريم ،وهم املخاطبون بالقرآن
ُ
الكريم ،وإنما يعرف القرآن من خوطب به.
 - 100إن املؤمن املنشرح صدره يتقبل الدين بكل وجوده ،ومن هنا
ً
ً
فإنه يكون على نور من رّبه في شتى شؤون حياته :إقداما أو إحجاما .وال
يتبرم من الحكم الشرعي إذا كان على خالف مزاجه؛ ألنه يرى نفسه
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ً
عبدا ال ّ
حق له في االعتراض ولو في داخله.
ً
 - 101إن ذكرهللا تعالى ليس وقفا على األلفاظ فحسب ،بل املطلوب
هو ذكر هللا تعالى عند الحالل والحرام ،وخاصة قبل االقتحام في
املعصية ،فإن هذا هو الذكرالذي ندبت إليه الروايات.
 - 102من املناسب للمؤمن أن يعتمد على هذين األمرين في مواجهة
مشاكله الحياتية :األول :السعي البشري لحل املشكلة بقدر وسعه
وطاقته ،والثاني :تفويض األمرإلى هللا تعالى.
ً
 - 103إن البعض يخاف من املوت؛ ألنه يرى فيه حرمانا مما كان
يأنس به .ولكن املؤمن يتمناه؛ ألنه يعتقد بأنه بداية للسعادة األبدية
واألنس بجوارهللا تعالى ،ونهاية للمتاع الزائل املمزوج بالنكبات.
 - 104لو قرن املؤمن العبادة بتصور املحفزات ،و قرن املعصية
ً
بتصور العقوبات ،فإنه سيتحرك تلقائيا ملا ير�ضي هللا تعالى .فالذي
يربط بين املوت وبين ملذات عالم البرزخ والقيامة واألنس بجوار أرحم
الراحمين ،فكيف ال يشتاق إلى املوت؟ والذي يربط بين الحرام وبين
أهوال املوت ،فكيف ال يرتدع ويزهد في الحرام؟
 - 105إننا صائرون إلى لقاء هللا تعالى عند املوت شئنا أم أبينا ،ولكن
يمكن للمؤمن أن يحقق ذلك اللقاء وهو في الدنيا ،عن طريق التقوى
ً
واملسارعة في الصالحات وخصوصا إتقان الصالة.
ً
 - 106إن املؤمن من خالل املراقبة املنتظمة يحاول جاهدا أن ال
يجعل تبعة على نفسه ،وذلك فيما يتعلق بينه وبين الخالق ،فقد ُيعفى
من بعض البالء ،فإن هللا تعالى قد يجمع للبعض سعادة الدنيا واآلخرة،
ومن ّ
منا ال يحب أن يعيش هذا املصيرالجميل؟!
 - 107إن ما يميز اإلنسان عن سائر الخلق ،هو :سعيه في تحقيق
هدف الخلقة ،أال وهي العبودية هلل تعالى ،وليس طلبه للرزق وتدبيره
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لشؤون املعيشة .وإال فما الفارق بينه وبين الحيوانات التي تبحث عن
الطعام لها ولصغارها ،وتبحث عن أنثى لقضاء وطرها وتكثيرنسلها؟!
 - 108إن البعض من املؤمنين وصل إلى درجة ال يفكر معها إال فيما
ً
ير�ضي هللا تعالى ،ولو فكر سهوا بما يوافق الوهم أو الشهوة ،أوقف
ً
تفكيره باختياره وأرجعه إلى رشده .فإذا كان أحدهم قادرا على السيطرة
على جوانحه ،فكيف بجوارحه؟
 - 109إن األولياء لهم في كل حركة هدف ،وشعارهم في الحياة
ّ
«ما للعب خلقنا»! فعلينا أن نقاطع اللهو في حياتنا بكل صوره ،فمتى
ّ
يستيقظ اإلنسان من غفلته؛ لئال تشغله أي صورة من صور اللهو عن
األنس باهلل تعالى وبعبادته؟
ً
 - 110لو أن إنسانا وقع في موقف شبيه لذلك الذي وقع فيه يوسف
الصديق× ،فإن طبيعته الشهوية تدعوه إلى االستسالم للغريزة
وتفضيلها على النعيم األبدي املؤجل .ولكن شتان بين من ّ
يفر من
املعصية فرار الراغب في رضوان هللا تعالى ،ومن ّ
يفر إلى املعصية حيث
الغضب اإللهي! وشتان بين فرارزليخا إلى يوسف× وفراريوسف×
منها!
ً
ّ
 - 111إذا رأى املؤمن في نفسه ميال إلى �شيء ،فعليه أن يتهم نفسه،
ويتأمل في دوافع ذلك امليل ،وهل إنه مما ير�ضي هللا تعالى؟ ألن النفس
ّ
ّ
وأمارة ّ
واللعب ّ
بطبيعتها ّ
بالسوء ،إذ إن كل ما وافق الهوى
ميالة إلى اللهو
مشكوك فيه.
 - 112إن الفرح الذي يكون منشؤه حيازة �شيء من متاع الدنيا ،قد
يوجب لصاحبه البطر والغرور وسوء العاقبة كما كان لقارون ،الذي
كانت مفاتيح خزائنه تنوء بالعصبة أولي القوة ،ولكن ما فائدة هذه
ً
الكنوز التي أصبحت وباال عليه؟! أما املؤمن املراقب لنفسه فإن فرحه

 )1سورة یونس ،اآلیة.58 :
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ً
إنما يكون بعد كل توفيق لعمل يقربه من هللا تعالى ،مصداقا لقوله
َْ ْ
َ َ َْ َ َ
ُْ َ ْ
ح ِت ِه ف ِبذل ِ َك فليَف َر ُحوا﴾((( حيث تفيد اآلية
هلل وبِر
تعالى﴿ :قل بِفض ِل ا ِ
حصرالفرح بالذكر.
ُ
 - 113إذا رأى املؤمن أن هللا تعالى يملي له بالنعم والحال أنه يرتكب
املعا�صي ،فينبغي له أن يجأرإلى هللا تعالى ،ال أنه يفرح بتلك النعم؛ ألنها
ً
اجاِ ،ول َيأخذه على ّ
غرة أخذ عزيزمقتدر!
ليست إال استدر
 - 114إن أصحاب اآلمال والطموحات الدنيوية يعيشون االنتكاسات
ً
النفسية دائما؛ ألن رغباتهم ال تنتهي ،وموارد الدنيا محدودة بطبيعتها،
فال يمكن لإلنسان تحقيق كل ما يريده ،باإلضافة إلى أن الوصول إلى
ًّ
ًّ
وجسديا ،ودونه العشرات من العراقيل
ماديا
بعض اللذائذ واملتع مكلف
ً
ً
واملوانع عرفا وشرعا.
 - 115إن املؤمن الذي يحصر ّ
همه فيما يوجب رضا ربه ،يعيش في
أعلى درجات الراحة النفسية ،فإذا أحسن وعمل الصالحات فإنه تغمره
حالة من الفرح بذلك القرب من مواله ،وإن أساء وارتكب معصية يعود
ً
ً
إلى ربه بوقفة في جوف الليل مستغفرا باكيا ،وبذلك يعود إلى حالته
السابقة من الراحة النفسية.
 - 116إن حالة القبض بعد البسط قد تكون نعمة للبعض ،فإن
هللا تعالى بمقت�ضى محبته لعبده قد يبتليه بضيق شديد ّ
يكفر عنه
ً
سيئاته ،ويدفعه دفعا ليناجي ربه ،فتعود له حالة البسط التي فقدها،
وحينئذ يزداد معرفة بقدرها.
ّ
 - 117إن املوت بالنسبة للمؤمن الذي أطاع ربه وعمر آخرته بالسعي
ً
ً
ً
ً
في الدنيا ،ليس شيئا مرعبا ،وال يوجب تذكره له حزنا واكتئابا ،وإنما هو
ُ
فمثله كطالب ّ
مجد في درسه وقد اجتاز
عبارة عن لقاء الحبيب بحبيبه.
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ّ
االمتحان بنجاح ،وكله شوق لرؤية ثمرة جهده من الجوائزالقيمة!
 - 118إن الدعاء عبارة عن اتصال بمصدر اتخاذ القرارات ،أال وهو
ر ّب العاملين ،وأثر هذا الدعاء هو تغيير املقدرات .ولكن ينبغي مراعاة
ما له من ضوابط متمثلة بقواعد الدعاء املستجاب؛ لكي يتحقق هذا
االتصال ،ومنها دفع صدقة قبل الدعاء ،وال ّ
شك أن من ينفق ويدعو
ً
حريص على عمل الصالحات ،فيكون محبوبا من ربه ،وهكذا فإنه
بدعاء قصيرمن العبد ،قد تتغيراملقدرات التي كتبت في العرش.
 - 119لو وقع املؤمن في بالء شديد ال مخرج منه بحسب القواعد
البشرية ،فال ينبغي له أن ييأس ،بل عليه أن يلتجئ إلى ربه ويكثر من
ً
الدعاء ،فإن الذي وضع البالء قادرعلى رفعه أيضا.
 - 120إن الذنوب من موانع التوفيق ،ومن الحجب التي تحول بين
العبد وربه .فكيف يرجو إنسان يبارز رّبه باملعصية أن يستجيب له
ً
دعوته ويق�ضي حاجته؟ فال ّبد من املصالحة أوال مع من بيده الخيركله،
بفعل الصالحات واجتناب املحرمات.
 121هناك رزق ّ
مقدر في عالم املادة ،كالعافية في البدن ،أو الزوجة
ّ
املطيعة ،والذرية الصالحة .وهناك رزق مقدر في عالم املعنى ،كالتوفيق
في العبادة ،أو التسديد في الفكر .ولكن هلل تعالى فضول  -أي زيادة ، -
ُ
وهذه الزيادة في املجالين ال تعطى من غير سؤال ،فاسألوا هللا تعالى من
فضله.
ً
 - 122لو أن املؤمن تضرع دائما إلى ربه بالدعاء واإلنابة ،فإن بعض
صور البالء املقدر قد ترفع عنه وال ّ
تحل به .ولهذا علينا أن نشكر ربنا
ليس فقط على نعمه الكثيرة ،بل على الباليا التي دفعت ّ
عنا بهذا التضرع
ونحن ال نعلم بها.
ّ
 - 123إن العبد الذي يتضرع إلى ربه في الخلوات ،ويناجيه بفنون
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ً
الدعوات ،يكون محبوبا عند ربه؛ فتتميز عالقته به .وال يخفى أن ذلك
هو سرعظمة األولياء ،وسرما يحققونه من املقام املحمود.
 - 124إن هللا تعالى غني عن العاملين ،ولكنه يحب من عباده أن يسألوه
في قضاء حوائجهم  -صغيرها وكبيرها  -حتى يعتاد العبد ذكرربه ،ويكون
ً
طريقا لتقوية عالقة العبد ّ
بربه.
هذا السؤال
ً
 - 125إن هللا تعالى إذا أحب عبدا ،فإنه يوفقه للدعاء ويسوقه
ً
إليه سوقا .ومن سبل تعامله مع من يحب أنه يجعل رزقه من حيث ال
ً
يحتسب ،فترى العبد يسعى في مجال يتوقع منه رزقا فال يوفق ،ويسعى
في مجال ال أمل له فيه فتنفتح له األبواب .وذلك ألن العبد ما دام يعلم
أن هللا تعالى ال ُيجري رزقه من حيث يتوقع  -بل من حيث ال يتوقع
ً
ً
أيضا  -فإنه يكون في حال دعاء دائم مع ربه طمعا في نواله.
 - 126ينبغي أن يبالغ املؤمن في الدعاء بإظهار حالة االستجداء
الباطنية ،من خالل حركات االستجداء الخارجية ،فيرفع يديه كما
يستطعم املسكين ،ويلوذ بسبابته ،ويقبض على لحيته ،وهكذا ينبغي
أن يدعو رّبه بقلبه وقالبه.
ً
 - 127إن العبد قد ّ
يلح في الدعاء طلبا لقضاء حاجته ،ولكن هللا
تعالى ال يقضيها له؛ لعدم رجحان قضائها .وقد ّ
يلح في طلب قضاء حاجة
راجحة فيق�ضي تعالى إجابتها مؤجلة؛ ليوفق للمزيد من الدعاء ،حيث
إنه تعالى يحب أن يسمع صوته ،فلو قضيت حاجته لترك الدعاء من
رأسه .بينما ّ
يعجل اإلجابة للمنافق ،فيعطيه حاجته ألنه يكره سماع
صوته!.
ّ
ُ
 - 128ينبغي أن يحسن الداعي الظن بربه ،وال ييأس من قضاء
حاجته ،فإن هللا تعالى ال يعجزه �شيء في األرض وال في السماء ،كما
يحسن به أن يتوقع وجود حاجته بالباب ،وما عليه إال أن يفتح الباب
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بالدعاء ليأخذها ،وعالمة اإلقبال ما ذكرمن رقة القلب وجريان الدمع.
 - 129من اآلداب التي ينبغي مراعاتها في الدعاء :الطهارة والنظافة.
ً
فلو أن إنسانا أراد أن يفد على ملك من ملوك الدنيا وقصده وهو في ثوب
ً
ً
متسخ فال يسمح له بلقائه  -وإن كان جاهال باألمر ،أو عاملا ولكنه غير
قاصد للوهن  -فكيف لوأراد أن يقابل ملك امللوك وسلطان السالطين؟!
 - 130من آداب العبد في دعائه أن ال يحصر الدعاء بذكر الحاجة،
بل يتخذ حاجته ذريعة ملناجاة ربه بفنون األدعية املأثورة ،وخاصة
مع تحقق اإلقبال عليه .فمن سوء األدب أن يقتصر العبد على طلب
الحاجة فقط ،ثم ُيعرض عن ذكرمواله.
 - 131إذا أردت الدعاء فأشرك فيه جميع املؤمنين واملؤمنات ،وليكن
على رأس من تدعو لهم هم اآلباء واألمهات وذوو الحقوق ،واإلخوان
الذين أوصوك بالدعاء ،وهللا تعالى أكرم األكرمين لن ينقص من أجرك
ً
ً
شيئا ،ثم ّ
عدد حوائجك ّ
وسمها ،إظهارا للتذلل واالفتقار ،فإنه من
موجبات سرعة االستجابة.
 - 132من املناسب أن يستغفر املؤمن ربه بما يناسب الحاجة التي
طلبها ،فمثال لو كان ممن يطلب الذرية فليستغفره من سوء تعامله مع
والديه ،ولو كان يشكو من مرض في عينه فليستغفره من النظر املحرم،
وهكذا فإن الدعاء املمزوج باالعتراف بتقصيره في حق املولى ّ
عز ّ
وجل من
موجبات االستجابة.
 - 133إن اإللحاح في طلب الحاجة من البشر من موجبات املقت،
ولكن هللا تعالى يحب اإللحاح من عبده املؤمن ،وأن يكثر من سؤاله
ً
لقضاء حاجته ،ومن هنا ُيرجح االلتزام بالدعاء أربعين يوما لحاجة
بعينها ،ليدخل في باب اإللحاح في الدعاء.
َ ُ
 - 134إن من أدب الدعاء أن يثق املؤمن بربه وبكرمه ،مهما عظمت
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ً
كريما قاد ًرا على قضاء حاجته فإنه ال ّ
يرده
الحاجة .فلو قصد محتاج
ً
خائبا ،فكيف بأكرم األكرمين ،ومن بيده خزائن السموات واألرض؟
ً
وكم من القبيح أن تقصد الكريم وأنت ّ
شاك في كرمه ،مستعظما حاجة
هي عنده حقيرة!
 - 135إن املؤمن يحب الخير ألخيه املؤمن ويستشعر همومه
كإحساسه بهموم نفسه؛ فلهذا يحرص على الدعاء له في ظهر الغيب
ّ
ويقدمه على نفسه ،وقد ورد أنه من أسرع األدعية املستجابة .كما
يناسب العكس وهو طلب الدعاء من الغير ،وخاصة من املستضعفين
من النساء واألطفال واملر�ضى ،فإن هللا تعالى عند املنكسرة قلوبهم.
 - 136إن من موجبات قضاء الحوائج :الدعاء في مجالس املؤمنين،
ولكن الكثير ّ
يضيع هذه الفرص بالغفلة واللهو ،ولهذا فإن هذه املجالس
ً
ستكون حسرة ووباال عليهم يوم القيامة ،حيث كان مثل هذا االجتماع
من مظان الرحمة اإللهية ،ولكنه قد أضاع الفرصة فيه بتقصيره.
ً
ّ
 - 137إن البعض ُيتعب نفسه بحثا عن االسم األعظم الذي ال ترد به
ً ّ
حاجة ،ولكن لو أن إنسانا تجلت فيه صفة الرحمة ،ثم سأل هللا تعالى
برحمته أن يرحمه لقضيت حاجته ،فالراحمون يرحمهم الرحمن! وعليه
فإن املسانخة مع أسماء هللا الحسنى  -بحسب معانيها  -من موجبات
إنعكاس أثرذلك اإلسم على ذات العبد وعلى الدعاء به.
ً
إتماما للحجة ّ -
يمن على املؤمن بحالة من
 - 138إن ر ّب العاملين -
البصيرة واليقظة بين الفينة واألخرى ،فال َّبد من استثمار هذه الحالة؛
ليتحول من حالة امليت إلى النائم ،ثم يترقى من حالة النائم إلى املشلول،
ً
ثم يتخلص من الشلل العائق؛ ليم�شي أخيرا على قدميه بملء اختياره.
 - 139إن من عوامل اإلنابة والعودة إلى هللا تعالى ،هو :الوقوع في
البالء واملحن .لهذا فإن املؤمن أقرب إلى البالء من غيره ،ولو أنه استثمر
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فرصة االبتالء باالنقطاع إلى هللا تعالى؛ فإنه ال يخرج من ذلك البالء إال
بنقلة نوعية في القلب والقالب.
ُ
 - 140إن هللا تعالى قد يمهل العبد العا�صي ،فال ينزل عليه العذاب
ّ
لبعض املوانعّ ،
وكأن هذا العذاب معلق بين السماء واألرض .ولكن إذا
تراكمت املعا�صي فإن هللا تعالى ُيحلل نقمته عليه ،وينزل عليه ذلك
العذاب املجتمع دفعة واحدة ،وهذا معنى من معاني االستجارة باهلل
تعالى من حلول سخطه!.
 - 141ينبغي أن يكثر املؤمن من الدعاء ،بأن يهبه هللا تعالى حالة
ّ
اليقين برقابة العين اإللهية له ،وأنه مطلع عليه في كل األحوال ،فإنه لو
امتلك هذه الحالة فسوف يتخلص من هذا التذبذب في اإليمان ،ويكون
ً
متعبدا هلل تعالى على الدوام.
ً
 - 142إن بناء ر ّب العاملين في تربية أوليائه :أن يضفي عليهم شيئا من
الكرامة في عالم التكوين ،فلما خلق آدم  -وهو بين املاء والطين  -أكرمه
ّ
هللا تعالى بسجود املالئكة له ،وكذلك عي�سى× كان يكلم الناس في
ً
ً
ً
املهد وكهال ،وذلك إثباتا التصالهم جميعا بمبدأ الغيب.
 - 143عندما ال تق�ضى حاجة اإلنسان تتوارد عليه الهموم والغموم
ً
ولكن دفعا لذلك ،عليه أن يعلم بأن هللا تعالى هو املدبر لشؤون عباده،
واألعلم بما يصلحهم من أمور الدنيا واآلخرة ،فيعطي حتى من ال يسأله،
ً
تحننا منه ورحمة ،فكيف بمن سأله وقد أمرنا تعالى بدعائه؟! ولكن
من دون أن نملي على هللا تعالى ونعلمه كيف يق�ضي حاجتنا! ولنا في
ّ
إبراهيم× خير أسوة ،فعندما رموه باملنجنيق في النار الكبرى ،سلم
أمره إلى هللا تعالى وحده ،ورفض طلب امللك بإعانته فجاءه الفرج اإللهي
ُ َْ َ َ ُ ُ
ًَْ َ َ َ ً ََ
ع إب ْ َرا ِه َ
ون بردا وسلما
ك
يم﴾((( وقد
ِ
من دون حساب﴿ :قلنا يا نار ِ
 )1سورة األنبیاء ،اآلیة.69 :

ِ
ِ
يم ع ِف الن ِ
َّارَ ،ت َل َّقا ُه
روي عن االمام الصادق× أنه قالََّ « :لا ُأ ْلق َي إِ ْب َراه ُ
ِ
ِ
بئِ ُ
يم َأ َل َ
اج ٌة؟ َف َق َالَ :أ َّما
ك َح َ
يل× ِف ا ْل َه َواء َو ُه َو َ ْي ِويَ ،ف َق َالَ :يا إِ ْب َراه ُ
َج ْ َ
إِ َل ْي َك َفال»(((.

 )1علل الرشائع ،ج ،1ص.36
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 - 144إن املؤمن الذي ينظرإلى ملكوت الطاعات على أنها نفحات من
الجنة ،وأن كل عمل يعمله يتحول إلى لبنة في قصوره في الجنة ،فإنه
ً
عندها يتحول إلى إنسان حريص على الطاعة ،كما لو أن إنسانا كان
ً
مقبال على الزواج ويحتاج إلى سكن ،وهذا السكن يحتاج إلى مقدمات
ومنها أن يشتري له بعض مواد البناء ،أال تراه يبذل أق�صى جهده ليبحث
عن مقدماته ،ملا يتصوره من السعادة عندما يتحول إلى هذا البيت
الجديد؟!
 - 145إن هللا تعالى يتجلى لبعض عباده أثناء تالوة كتابه؛ فيستشعر
ّ
املعني به ،ويفرح بحديث الرب معه!
العبد لذة الخطاب اإللهي ،وكأنه
َّ
ُ
َ
َ َ ُّ َ
ال َ
ين آمنوا﴾ قال :لبيك اللهم! فتنتابه
ولهذا كلما مر بآية فيها ﴿يا أيها ِ
ً
حالة من السعادة؛ ألن الرب جعله أهال للخطاب ،حيث البون الذي
ال يقدر بين رب األرباب ،وهذا التراب! و ليعلم أن القرآن الكريم يعرفه
من خوطب به ،واملخاطب األول هو النبي| وذريته الطيبون^،
ً
واملخاطب الثاني تبعا لهم من استن بسنتهم وم�شى على هديهم.
َ
 - 146كلما أراد املبتلى بالبعد عن ربه ،أن يتقرب اليه بعبادته فإنه
ً
ً
ال يجد إال سلبا للتركيز ،وقسوة في القلب ،أو مانعا يشعره بعدم تمام
حسن العمل ،ولذا عليه أن يفزع إلى ربه فزع املضطرين ،إذ لعل هللا
تعالى يكره تقربه ،فطرده عن بابه لسوء فعله وجريرته ،وليس املبتلى
ً
ببدنه أو ماله بأشد اضطرارا منه!.
فلو عاش اإلنسان حقيقة االضطرار من حرمانه من بركات عالم
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الغيب ،لتعامل هللا تعالى معه معاملة املضطرين ،ومن املمكن بهذا
ً
االحساس أن يتحول إلى ولي من األولياء! وختاما نقول :ملاذا نرى
املحبوس في السجن يدعو باضطرار ،ولكن املحبوس في سجن الشهوات
ً
ال يرى نفسه مضطرا بالنظرملا هو فيه؟!
 - 147ينبغي للمؤمن أن ُيكثر من الدعاء والتوسل في أن يصلح هللا
ً
ً
ً
تعالى أمره ،ظاهرا وباطنا ،لتكون له جوارح طاهرة من املعا�صي ،وقلبا
ً
ً
سليما من امللكات الخبيثة .وبذلك يكون العبد مستقيما على الطاعة
ً
فيدخل في زمرة املتقين متقيا؛ فإن التقوى محلها القلب ،والجوارح
ً
ً
تابعة له ،فإذا كان القلب طاهرا طهرت الجوارح والعكس أيضا واقع.
ً
 - 148إن الذي يتوقع نفعا من أحدهم ويخاف العقوبة والحرمان
من طرفه ،فإنك تراه يحرص كل الحرص على أن يكون باملستوى الذي
ً
ير�ضي به ممن يتوقع منه نفعا ،وعالمة ذلك أنه كلما التقى به سأله :هل
أنت راض عني؟ مع أنه قد يكون غير مقصر في خدمته إال أنه يحب أن
يسمع منه هذا التأكيد على رضاه عنه! ومن هنا فإن املؤمن الذي يعيش
هذا اإلحساس ،يكون في حالة خوف وقلق دائم من أنه ارتكب ما يوجب
غضب مواله ،وبالتالي يخ�شى من عقوبة ُمنتظرة ،ومن املعلوم أن هذه
الخشية من موجبات االلتجاء الدائم الى هللا تعالى!
 - 149إن الذي يرتكب املعا�صي ليس مخالفا ألوامرهللا تعالى فحسب،
بل إنه يؤذي ربه بذلك ،وقد ورد مثل هذا التعبير في كتابه الكريم ،ولك
أن تتصور حال إنسان يعيش على أرض هللا تعالى ،وينعم في مملكته،
وهو ساخط عليه! إن الذي يؤذي هللا تعالى بأفعاله ،لهو إنسان غاصب،
وغير مأذون له بالتصرف والعيش في ملكه تعالى .ولهذا قيل في تصوير
هذه الحالة« :وجودك ذنب ال يقاس به ذنب» ،وهذا املعنى أمردقيق لو
وصل إليه العبد ،حيث يستشعر االضطراب الدائم ،وحالة من الخجل
والوجل بين يدي هللا تعالى.

 )1بحار األنوار ،ج ،81ص.258
 )2املصدر السابق.
 )3مثری األحزان ،ص.24
 )4بحار األنوار ،ص ،91ص.143
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 - 150إن املؤمن عندما يقف بين يدي هللا تعالى ،ويستحضر املقام
اإللهي ،فإنه يعيش حالة االرتباك واالضطراب؛ لوقوفه بين يدي سلطان
ً
السالطين وملك امللوك .فلو أن إنسانا التقى بسلطان من سالطين
ً ً
ً
ً
الدنيا ،لرأيته يعيش حالة االرتباك فتراه مرتجفا متلعثما متصببا عرقا،
والحال أنه هو غير مقصر في حقه ،لكن أخذته هيبة امللك والسلطان!
وهذا شأن األولياء في توقير هللا تعالى .ويروى أن إبراهيم الخليل×
عندما كان يدعوفي صالته كان له أزيزكأزيزاملرجل((( ،وكذلك كان ُيسمع
من صدر رسول| مثل ذلك ،وكانت فاطمة÷ تنهج في الصالة من
خيفة هللا تعالى((( ،أي :تتابعت أنفاسها كاللهثان من خوف هللا ّ
عز ّ
وجل.
 - 151إن الحب ال يكون بالتلقين ،وإنما هومبني على أساس السنخية
والتشابه في األخالق والطبائع بين املحب واملحبوب .وكما يقال :شبيه
ال�شيء منجذب إليه! وكلما زاد التشابه اشتد الحب ،ولهذا فإن
ً
املتخلقين بأخالق هللا تعالى ،هم أشد الناس حبا هلل تعالى وألوليائه،
وينفرون أشد النفور من أعداء هللا تعالى .فإن من يحب الحق ومن
يمثله ،يضيق ويتبرم من الباطل ،ومن كل من يمثله ،وكما قال أبوعبد
ل َل ُي َبايِ ُع ل ِ ْثلِه»(((!
هللا الحسين×ِ « :م ْث ِ 
 - 152إن الخالق املتعال الذي بيده كل �شيء ،هو الذي عصم قلوب
النبيين ،وعليه فإن هذا اإلنسان الفقير لو ترك على حاله ،وأوكله هللا
تعالى إلى نفسه ،فإنه ال يرجى منه أي خير ،فهذه النفس  -كما نقرأ في
الله ِوَ ،م ْ ُل َّو ًة
ل ال َّل ِع ِ 
مناجاة الشاكين لإلمام السجاد×َ « :م َّيا َل ًة إِ َ 
ب َو ْ
ِ
الس ْهو»((( ،و عليه ال ّبد للمؤمن أن يستغيث بربه في قنوته
بِا ْل َغ ْف َلة َو َّ
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ً
وسجوده ،قائال :يا عاصم قلوب النبيين! امسك قلبي من السقوط في
مهاوي الرذيلة ،وثبتني على الهدى والتقوى!
 - 153إن هللا تعالى شكور ،يشكرسعي عبده ،ولكن بعض صور الشكر
اإللهي تكون له مزية األبدية .كالشكراإللهي الذي توجه الى إبراهيم×
وابنه إسماعيل× لبنائهما بيته العتيق ،إذ لم ينحصرأثرذلك العمل
في أمة إبراهيم× بل تعدى إلى كل األمم إلى قيام الساعة ،ومن هنا
ُيعطي آل ابراهيم× من الدرجات الالمتناهية في الجنة بما ال يعلمه
إال هللا تعالى.
ّ
 - 154إن من أهم صفات املؤمن هو الصبر على البالء املقدر ،ولكنه
يسأل هللا تعالى اإلعفاء من بالء يضر بدينه .فال شك بأن بعض صور
البالء يعد من املعوقات في طريق القرب الربوبي ،ولهذا فإن املؤمن يعوذ
باهلل تعالى من كل أمريشغله عن طريقه ،ويصرعلى هذا الدعاء« :اللهم،
اقطع عني كل �شيء يقطعني عنك»!
 - 155إن املؤمن قد يكون له أعذاره في تخلفه عن ركب الصالحين،
ً
ولكنه في بعض الحاالت ال يمتلك عذرا في ذلك فينتابه الخجل والوجل،
ويدعو هللا تعالى أن يقبل ما يختلقه من عذروأن ّ
يلقنه حجته يوم يلقاه.
وهللا تعالى في يوم القيامة  -كما ورد في الروايات  -قد يخص البعض
برحمتهُ ،
فيلقي في روعه أن يتكلم بما يوجب إنقاذه من نارجهنم.
فقد روي عن أبي عبد هللا× قال« :إِ َّن ِ
آخ َر َع ْب ٍد ُي ْؤ َم ُر بِ ِه إِ َل الن ِ
َّار،

ول اهللُ َع َّز َو َج َّلَ :أ ْع ِ
ت َف َي ُق ُ
ت،
ج ُلو ُه! َفإِ َذا ُأ ِ َت بِ ِهَ ،ق َال َل ُهَ :ع ْب ِدي ِل َ ا ْل َت َف َّ
َف َي ْلت َِف ُ
ك َه َذاَ ،ف َي ُق ُ
َف َي ُق ُ
َان َظنِّي بِ َ
ول اهللُ َج َّل َج َل ُل ُهَ :ع ْب ِدي َو َما
ولَ :يا َر ِّب! َما ك َ
ُّك ِبَ ،ف َي ُق ُ
َان َظنِّي بِ َ
َان َظن َ
ك َأ ْن َتغ ِْف َر ِل َخطِيئَتِي َو تُدْ ِخ َلنِي
ولَ :يا َر ِّب! ك َ
ك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول اهللَُ :م َلئكَتي َو عز َِّت َو َج َل ِل َو َب َلئي َو ْارت َفا ِع َمك ِ
َكَ ،ف َي ُق ُ
َجنَّت َ
َان َما َظ َّن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِب َه َذا َسا َع ًة م ْن َح َياته َخ ْي ًا َق ُّط َو َل ْو َظ َّن ِب َسا َع ًة م ْن َح َياته َخ ْي ًا َما َر َّو ْع ُت ُه

َّارَ ،أ ِجيزُوا َل ُه ك َِذ َب ُه َو َأ ْد ِخ ُلو ُه ا ْل َج َّن َةُ ،ث َّم َق َال َأ ُبو َع ْب ِد اهللِ ع َما َظ َّن َع ْبدٌ بِاهللِ
بِالن ِ
َ َ ُ ْ َ ُّ ُ ُ َّ
َان ِعنْدَ َظن ِِّه بِ ِهَ ،و َذلِ َ
الي
َخ ْي ًا إِ َّل ك َ
ك َق ْو ُل ُه َع َّز َو َجل﴿ :وذ ِلكم ظنكم ِ
َ
َ
ْ
َ َ ْ ُ ْ َ ِّ ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ
حتُ ْم ِم َن الَاس َ
ظننتم بِربكم أرداكم فأصب
ين﴾»(((!.
ِ ِ

 )1ثواب األعامل و عقاب األعامل ،ص.173
 )2انظر :بحار األنوار ،ج ،83ص.74
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 - 156إن املؤمن يحب أن يتقرب إلى هللا تعالى بإتيان الفرائض ولكن
هناك مقام ال يناله العبد إال بااللتزام بالنوافل ،فإنها تتميزعلى الفريضة
بزيادة اإلخالص فيها؛ فأداء الفريضة قد يكون بداعي الطمع في الثواب،
والخوف من العقاب .ولكن النافلة  -وإن كان فيها طمع في الثواب  -ليس
فيها خوف من العقاب ،وعليه ،يكون اإلتيان بها أقرب إلى عبادة األحرار
التي ليس فيها طمع وال خوف .ومن هنا فإن هللا تعالى يباهي املالئكة بعبد
ً
يقوم الليل متثاقال (((؛ ليصلي صالة لم يفترضها عليه.
 - 157إن هللا سبحانه وتعالى الغني عن عباده ال تنفعه طاعتهم،
وال تضره معصيتهم ،ولوال هذه الرحمة اإللهية الغامرة ،لكان سلوك
ً
اإلنسان في نشاطه اليومي مؤديا به إلى الهاوية! حيث إن الغالب على
لحظات العمر إما االنشغال بالشهوة ،أو بالغفلة عن هللا تعالى ،بينما
ساعات االلتفات إلى الحق املتعال ليست لها كثير مساحة في حياته،
َ
ولهذا فإن اإلنسان يوم القيامة يعاتب على هذا التفريط ،فهو يحتاج إلى
رحمة تدركه ليتخلص من بعض تبعات املعاتبة يوم القيامة.
ّ
 - 158إن املؤمن يستغل لحظات الفراغ في التفكر والتأمل،
واستشعار املعية اإللهية ،فإن أنسه ومتعته بذلك ال يقاس بأنس أهل
ً
الدنيا بمتاعهم الزائل املحدود؛ ولهذا فإنه يحمل هم تربية نفسه :فكرا
ً
وعاطفة وسلوكا؛ كما يحرص على استغالل كل لحظة من عمره في
سبيل تحقيق هدفه.
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 - 159إن العزلة النافعة املطلوبة للمؤمن واملعينة له على التكامل،
ليست العزلة البدنية ومجانبة مسلمات الشريعة من الزواج ،واألمر
باملعروف ،والسعي في خدمة العباد ،وإنما هي العزلة الروحية ،باعتزال
األباطيل ،ومن مواردها في جوف الليل.
 - 160يجب على املؤمن أن يعزم على االستمرارية في املجاهدة املتصلة
إلى أن يلقى ربه ،وهللا تعالى إذا علم صدق عبده في رغبته في الوصول
اليه ،فإنه سيسوق له  -في الوقت املناسب  -الدليل الذي يعينه في
حركته إلى هللا تعالى سواء تمثل في شخص في الخارج أو إلهام في الباطن.
 - 161من املؤسف أن البعض في شبابه كان يعيش حالة من اإلنابة
ُ
إلى هللا تعالى ،واملجاهدة وتحمل األذى في سبيله ،ولكنه في أخريات حياته
ّ
يفرط بهذه املكاسب ويبيعها بثمن بخس ،فيلقى ربه وهو ساخط عليه!
 - 162إن البعض ّ
يعول على تدبيره فحسب ،ويرى أن بإمكانه أن
يحقق ما يريده ،والحال أنه محكوم بسلسلة من القوانين ،وأن عليه
أن يسعى بسعيه ،ويستمد املباركة اإللهية حيث إنه ال يستغني في كل
ً
مراحل حركته التكاملية عن األلطاف الغيبية ،ولكنها ال تأتي جزافا ،بل
إن لها ضوابطها ،ولهذا فإن هللا تعالى أنزل مالئكة النصر في بدر ،ولم
ينزلها في أحد!
 - 163إن املؤمن كلما اقترب من هدف الخلقة ،زاد رقة وشفافية،
ً
ً
وإحساسا بالطمأنينة ،واستذواقا لحالوة الحديث مع رب العاملين؛ األمر
الذي قد ُينبت في نفسه بذور ُ
العجب واالرتياح للذات ،وهذا االحساس
يوجب توقف حركته التكاملية ،أضف إلى أنه من موجبات حبط العمل
واملقت اإللهي ،بخالف املذنب الذي يعيش ألم الندامة الباطنية،
فتكون دافعة له لإلسراع وقطع املسافات.
ً
 - 164إن مما يثير َ
العجب واألسف أن يكون اإلنسان متخصصا في

 )1سورة النمل ،اآلیة.19 :

51

لا بر عم ةقالعلا يف تاسمه :لوألا لصفلا

ً
بعض علوم الدنيا وغافال عما يضمن له سعادته في اآلخرة! وال ينبغي
التذرع بعدم القدرة على االستيعاب ملا يتعلق بأمور الدين ،إذ كيف
ً
يمكنه فهم املعادالت املعقدة في عالم الرياضيات والفيزياء مثال؟!
 - 165إن العبد الذي يهمه رضا مواله ال يقدم على عمل وفق مزاجه
ً
ً
ََ ْ َ ْ َ
﴿وأن أع َمل
ولو كان عمال صالحا؛ فشعاره ما ورد في الكتاب الكريم:
َ
الًا تَ ْر َض ُاه﴾((( ،ولهذا فهو في مواطن التحير يطلب من ربه أن يلهمه ما
ص ِ
ً
يرضاه ويسدده فيه ولو كان األمرشاقا عليه.
 - 166إن ترك الحرام ال يكون إال باملراقبة املتصلة ،فالذي ال
مراقبة له ال يؤمن منه أن يقع في فخ الشيطان املنصوب له في لحظة
غفلة؛ فالشيطان املتربص لبني آدم ال يهمه أن يكثر املؤمن من األعمال
ً
الصالحة ،بل يكفيه أن يراه غافال ولو لحظة ،ليوقعه في مصيدته
القاتلة!
ّ
 - 167إن من يريد التكامل عليه أن يوطن نفسه على الصبر وتحمل
أنواع البالء ،بل على الرضا والتسليم بمكروه القضاء .ولكن ليطلب من
هللا تعالى أن ال يجعل مصيبته في دينه ،فإن املصيبة الكبرى أن يعيش
اإلنسان قساوة القلب ،فال يقبل على معروف ،وال ينزجرعن منكر!
 - 168إن من بواعث الجدية والنشاط في عملية القرب الربوبي تذكير
ً
النفس بأنه كان عدما وصائرإلى عدم ،فيجب عليه اغتنام هذه الفرصة
في دار الدنيا ،وذلك باملسارعة إلى الخيرات .فإذا كان ال ّبد من اللقاء
بالسلطان ،فينبغي مصادقته وتجنب ما يوجب مؤاخذته وعقابه ،حتى
يستقبله استقبال املحبين ال املنتقمين.
ً
 - 169إن الذي ّ
تلمس شيئا من جمال ذلك الوجه الربوبي ،وانقدح
الحب اإللهي في قلبه ،فهل يرى سواه لكي يلحظ وجوده فيما لو فعل
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ً
خيرا أو لكي يطمع في الجزاء والثناء منه؟!
 - 170إن هللا تعالى وعد عباده بألوان من النعيم املادي في الجنة،
ََ َ ُ
اه ْم َر ُّب ُه ْم َ َ
شابًا
ولكن هناك ما هو أكبر ،أال وهو الشراب الطهور﴿ :وسق
َط ُه ً
ورا﴾((( .واملؤمن قد يسقيه ربه قطرة من هذا الشراب وهو في الدنيا،
وذلك خالل صالة خاشعة ،أو بمناجاة في جوف الليل!
َ
 - 171إن البعض يلهث وراء متع البدن وملذاته بحثا عن السرور
ً
ً
ومكلف ثالثا.
الباطني ،والحال أن هذا السرورموهوم أوال ،ومؤقت ثانياِ ،
ً
ً
وأما املؤمن فهو يعيش سرورا دائما في قلبه ،وإن كان في أحلك الظروف،
ومن هنا ال يمكن أن يصاب بحالة االكتئاب واالنهيار العصبي ،مهما
ً
عظم بالؤه ،بل هو في حالة من االطمئنان وسكون الباطن دائما ،ويعظم
هذا السرورفي يوم اللقاء باملحبوب ،والفوز بالرضوان األكبر.
ّ
 - 172إن اإلنسان عنصر من عناصر هذا الوجود الذي يسبح في كل
َْ
ً
ً ُ َ ِّ ُ َ ُ َ ْ
َّ َ َ
ات َوال ْر ِض
آن ويحمد هللا تعالى حمدا تكوينيا﴿ :يسبح ل من ِف السماو ِ
ُ ٌّ
َ َّ ْ ُ َ َّ
ك قَ ْد َعل َم َص َلتَ ُه َوت َ ْسب َ
يح ُه﴾((( ،وعليه فاإلنسان هو مع
ات
ِ
والطي صاف ٍ
ِ
ُ
َ ُ َ َ َ ُ َْ
ك ْم أي َن َما كنْتُ ْم﴾(((،
هللا تعالى بمقت�ضى هذه املعية التكوينية﴿ :وهو مع
ولكنه ال يؤجرعلى هذه املعية القهرية؛ فالكمال أن يرتقي بروحه إلى أن
يصل إلى درجة املعية االختيارية.
 - 173إن أحباب هللا تعالى ليسوا من املشتاقين أواملحبين أوالذاكرين
ً
فحسب ،بل هم الصادقون ،فمن يريد أن يكون داخال في هذه الزمرة،
ينبغي أن يثبت صدق رغبته في التقرب .ولهذا نناديه في دعاء كميلَ « :يا
ِِ
يب ُق ُل ِ
ني» (((.
الصادق َ
وب َ
َحبِ َ
 )1سورة اإلنسان ،اآلیة.21 :
 )2سورة النور ،اآلیة.41 :
 )3سورة احلدید ،اآلیة.4 :
 )4مفاتیح اجلنان.
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 - 174إن الناس في تعاملهم مع رب العاملين أربع درجات :الجاحد
وعكسه املؤمن ،والنا�سي وعكسه الذاكر ،والغافل وعكسه املتيقظ،
والساهي وعكسه املستحضر .ونحن قد تجاوزنا مرحلة الجحود ،ولكن
كيف ننتقل من مرحلة النسيان ،والغفلة ،والسهو ،لنكون من العباد
الذاكرين؟!
 - 175إن املؤمن يخلل ساعات غفلته بوقفات قصيرة ،فإذا اشتاق
ّ
للحديث مع ربه صلى ،وإذا اشتاق لحديث ربه قرأ القرآن الكريم في أي
مكان ،وعلى أي حال .فإن حياتنا ليست إال صحراء قاحلة ال قيمة لها،
لوال ما يتخللها من بعض الواحات ،والتي تمثل بدورها ساعات اإلقبال
على هللا تعالى.
ّ
 - 176ليس الفخر أن يسخر اإلنسان الطبيعة لصالحه ،ويفهم
النظريات املتعلقة بعالم املادة وهو غافل عن اآلخرة ،فال تراه يربط
املوجد لهذا
بين الظاهر والباطن ،وال ينتقل من املعلول إلى العلة ،أيِ :
العالم ،ويعرف ما يريده منه! فهؤالء هم وما يستخدمونه من اآلالت
ّ
الصماء سواء ،بصربال عقل وال بصيرة!
 - 177إن الغفلة كالشراب املسكر ،حيث ال يستفيق صاحبه على
ً
واقعه إال و قد قام بما ال يليق به أبدا! فالغافل عن ذكر هللا تعالى
املشغول بالدنيا ،غير ملتفت لسلوكه .فكل ما ُيذهب العقل ،فهو في
حكم املسكر! ولهذا تعددت أنواع السكر :فهناك سكر الغضب ،وسكر
املال ،وسكرالشباب ،ومهما تعددت األنواع فالسكرواحد!
ُ
عرض عن ذكر ربه ليس له في الدنيا إال
 - 178إن الغافل الذي ي ِ
معيشة الضيق والكآبة ،وإن توفرت له أسباب السعادة بأحسن ما
يكون! .وأما في اآلخرة فيحشر أعمى ال يبصر طريقه ،ومن�سي ال ذاكر له
ً
وال معين! وهذا بخالف الذاكرين هلل تعالى كثيرا ،فإنهم في الدنيا يعيشون
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ً
اطمئنان القلب ولو في أحلك األحوال ،وأما في اآلخرة فال يعطون بصرا
ً
ظاهريا فحسب ،بل إن نورهم يسعى بين أيديهم وأرجلهم فيدلون غيرهم
على طريق النجاة.
 - 179نحن ال نتوقع في أول الطريق أن نصل إلى درجة الذاكرين
ف فِك ِْر ِه ْم َ ،و
اه ْم ِ 
َاج ُ
واملستغرقين في جالل هللا تعالى وجماله ،وممن« :ن َ
ات ع ُق ِ
َك َّلمهم ِف َذ ِ
ولم» ((( ،ولكن ينبغي على املؤمن أن يحاول تقليل
ُ
َُ ْ
فترات الغفلة بقدرما يمكنه ،إلى أن يصل إلى درجة الذكرالدائم ،فهذه
هبة من هللا تعالى ،لها أسبابها وموجباتها من جانب العبد.
 - 180إن من موجبات رفع الغفلة االلتزام بالتسمية عند كل عمل،
بحسب النشاط اليومي ،فتعدد أوجه النشاط يوجب اإلكثار من
ً
البسملة وهو بدوره يجعل لسان العبد رطبا بذكر هللا تعالى ،فتحل
البركة في عمله ،ومن املمكن أن يهبه تعالى بذلك حالة الذكرالدائم.
 - 181نالحظ أن القرآن الكريم أسند التيسيرتارة إلى الفعل ،كما ذكر
َ َ ِّ ْ َ
س ِل أ ْم ِري﴾((( ،وتارة أسنده إلى الذات،
في دعاء مو�سى× لنفسه﴿ :وي
ْ
ْ
ُ
ِّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
كما قال هللا تعالى عن نبيهَ :
﴿ونيسك لِليسى﴾((( ،وكم من الجميل أن
تكون ذات املؤمن  -ال فعله فقط  -ميسرة للخيرات والبركات!
 - 182من الدالئل الكاشفة عن سالمة القلب ،أن يكثر العبد من
ذكرثالثة أمور :ذكرهللا تعالى ،وذكراآلخرة وأهوال القيامة ،وذكراإلمام
الذي سنحشر تحت لوائه يوم القيامة .فهذه من األمور التي يهبها هللا
تعالى خالصة ملن يريد من عباده املؤمنين.
 - 183إن البعض ُيعطى من اآليات األنفسية والكرامات الباطنية
التي ّ
تنور له طريق معرفة هللا تعالى ،ويمكنه أن يرتفع بها إلى ملكوت
 )1بحار األنوار ،ج ،66ص.325
 )2سورة طه ،اآلیة.26 :
 )3سورة األعلی ،اآلیة.8 :
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السماوات ،ولكن ال ّبد من تقديرهذه النعم العظيمة ،وإعطاؤها حقها،
وإال فالحجة عليه أبلغ ،والعقاب إليه أسرع!
 - 184لوأن هللا تعالى جعل عالمات بدنية لسيئات اإلنسان الظاهرية
ُ
ً
مثال ّ
اسود وجهه ،ملا بقي أحد إال وقد كشف
والباطنية ،فمن أذنب
ّ
غطاؤه ُ
ّ
وعرفت جريمته! ولكن رب العزة والجالل ستار على عباده! فال
يكشف السترعنهم إال في دارالجزاء.
 - 185النفحات اإللهية هي نسمات و هبات من عالم الغيب ،تعرض
على قلب املؤمن ،بشكل فجائي ،فيعيش حالة مميزة من اإلقبال على
هللا تعالى .فعلى املؤمن أن يتعرف على هذه الساعات ويتعرض لها فلكل
مؤمن نفحته الخاصة به.
 - 186إن من موجبات النفحات اإللهية ،هي املجاهدة العظيمة بين
يدي هللا تعالى ،ولكن املؤمن قد ال يوفق لذلك ،ولكن املراقبة املستمرة
لنفسه تعوض ذلك؛ فإنه سيمنح بها نفحة بين فترة وأخرى .وليعلم أن
املجاهدة العظيمة توجب الذكر الجميل ،والخلود العظيم ،كما كان
َ
وقعت في
ليوسف× ،وسحرة فرعون ،وحنظلة غسيل املالئكة! فلو
مواقف صعبة ،جاهد نفسك لحظات ،لتكسب سعادة األبد!
 - 187إن النفحات اإللهية هي منح وجوائز إلهية ،توجب الشوق
والحنين الدائم ملن منح تلك النفحة ،فلو تجلى رب العاملين ملؤمن في
ليلة ،فانه يتحول إلى عاشق ّ
متيم؛ فيداوم على قيام الليل ،لعله يجد
ذلك التجلي الذي وقع له في تلك الليلة.
 - 188إن من تجلى له الرب بجماله وجالله ،فإنه ينضبط من تلقاء
نفسه ،وال يحتاج إلى ردع كثير ،أو حث وتحفيز بذكر نعيم اآلخرة؛
ألنه  -وهو في الدنيا  -يتنعم بما هو أكبر منه وهو الرضوان اإللهي ،ومن
هنا ينبغي للمؤمن أن ّ
يحول ما يعيشه من النفحات إلى حالة من التقوى
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والورع ،ال أن يتحول إلى عاشق في الليل ،وغافل في النهار!
 189إن الذي ال ّ
يقدر ما يمنحه تعالى من النفحات اإللهية بارتكاب
ُ
الحرام ،فإنه يبتلى بقسوة شديدة ،ال ترتفع عنه إال بالتضرع الشديد
واإلنابة الصادقة إلى هللا تعالى ،ومع عدم االستغفار ،فإنه يبقى فيما هو
عليه من اإلدبار ،إلى ما شاء هللا تعالى.
 - 190إن شكر نعمة اإلقبال ،يكون بالتزام أوامر هللا تعالى ونواهيه.
ً
ولو ّأن املؤمن كلما ُمنح نفحة شكر ربه بترك الحرام مثال؛ فليعلم أنه
َ
بذلك سوف تتوالى عليه النفحات؛ ألن هذا مقت�ضى قوله تعالى﴿ :ل ِئ
َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ
ك ْم﴾((( ،ومن املعلوم أن النفحة من مصاديق التجلي
شكرتم أل ِزيدن
وقد قيل في محله أنه ال تكرارفي التجلي.
 - 191ال ّبد من تحويل النفحة إلى عمل ،وإال فإنها قد توجب لصاحبها
الغرور ،والتضخم الكاذب ،فيرى أنه على خير ،والحال أنه قد يكون
ً
مقصرا حتى في أوليات الشريعة.
 - 192ال تكون حالة اإلقبال إال إذا كان هنالك دعوة من الرب لعبده،
فمن سوء األدب قطعها باالنشغال بأمر آخر! بل ينبغي أن يبقى العبد
على وضعه في مكانه وحالته ،إلى أن تزول لوحدها.
 - 193إن املؤمن عندما يعيش حالة اإلدبار وقسوة القلب ،يشتد
فزعه وشكواه إلى ربه؛ ألن اإلعراض اإللهي من أسوأ صور العقوبة،
ويستدعي منه أن يجأر إلى هللا تعالى ملا يتهم به نفسه ،إذ لعله ارتكب ما
أوجب سلب حالة التوجه بين يدي ربه.
 - 194إن العبد إذا أصبحت له صلة وثيقة باهلل تعالى ،فإن بإمكانه
ً
ً
أخذ أعظم الحوائج بدعوة صغيرة؛ ألن هنالك حبا متبادال ،واملحب
يستجيب لحبيبه بإشارة.
 )1سورة إبراهیم ،اآلیة.7:
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ً
 - 195إن املؤمن يعتقد أن بيده سالحا من أقوى األسلحة ،أال وهو
الدعاء ،فيعيش حالة االطمئنان؛ ألنه يعلم أن الخزائن كلها بيد ربه
املتعال والذي يمكن أن يأخذ منه ما يريده ،بتذلل وتضرع في جوف
الليل.
ً
ً
 - 196إن البعض كان يتمنى أن يكون عاملا ربانيا ،ولكن الظروف
حالت دون ذلك ،فلماذا ال يطلب من هللا تعالى أن يعوض ذلك في ذريته،
َ
وييهئ من عقبه من يكون َعلما من أعالم الدين؟
ً
 - 197إننا نقول للذي يعاني من مشاكل مع الخلق  -قريبا كان أو
ً
لم ال ّ
بعيدا  -أو الذي يريد حنان الخلق ومودتهمَ :
توجه قلبك إلى الرب
ّ
الحنان ،واهب الحنان ،جاعل الود في القلوب؟!
 - 198إن اإلنسان يحتاج إلى اللطف اإللهي منذ بدء نشأته ،حتى
ً
ً
ً
يخرج إلى الدنيا سليما معافى روحا وجسدا ،ويحتاج إلى هذه الرعاية
عندما يموت وينتقل إلى عالم البرزخ ،وما أجمل هذا الحنان عندما
ً
ً
يتجلى في ساعة اللقاء اإللهي ،يوم يبعث حيا ،ويخرج من القبر عريانا
ً
ذليال.
 - 199إذا كنت تعلم أن عالقتك باملال في الدنيا عالقة محدودة ،وقد
تفقده في الدنيا قبل اآلخرة ،فلماذا ال تستثمره في سبيل هللا تعالى؟ فإنه
ال يفنى ما ارتبط باهلل تعالى.
 - 200إن كل ما يملكه اإلنسان في هذه الدنيا مآله إلى الفناء ،إال ما
باق
باق ،فإن املرتبط به ٍ
كان لوجه هللا تعالى ،فكما أن وجه هللا تعالى ٍ
ً
أيضا.
 - 201إن املؤمن له وجاهته عند هللا تعالى ،ولهذا فمن األفضل  -قدر
اإلمكان أن يستغني عن ّ
منة الخلق ،وال يريق ماء وجهه ملن ال يستحق،
-
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ِ
الس ُ
ين ال َط ِريق»(((.
ؤال َو َلو من َأ َ
وفي الحديث أنه من موارد الذلُ « :
 - 201إن البعض ال يفزع إلى هللا تعالى إال في املصائب والنكبات؛
فيعيش حالة القرب من هللا تعالى العتقاده بأنه املنجي ،وال يتعامل مع
هللا تعالى على أنه إله يعبد وله حق الطاعة على عبده في كل األحوال.
 - 202إن الذي تتنزل عليه املائدة اإللهية ،ثم يكفر بها بارتكاب
املعا�صي؛ فليتوقع العذاب األليم! فكم من مؤمن كانت له حاالت
روحية متميزة ،وإذا به ينتكس انتكاسة قاتلة ،فيصبح ال يعرف الحالل
من الحرام!
ُ
قبل في العبادة إال إذا كان مع الغير كما لو كان
 - 203إن البعض ال ي ِ
في إحياء جماعي من العبادة ،وفي جو إثارة من خارجه! والحال أنه لو كان
ممن يأنس بذكر هللا تعالى ،فما الفرق في تأثره بتلك العوالم سواء في
الجلوة أو الخلوة؟! نعم هناك بعض املزايا في األماكن املقدسة كرامة ملن
ثوى فيها ،فمن الطبيعي ان يختلف الحال فيها.
 - 204إن هللا تعالى خلق بدن اإلنسان من نطفة من ماء مهين ،وجعله
ً
ً
متكامال ،ولكنه جعل أمرالروح إليه ،وأراد منه أن ّ
يحسن باطنه
مخلوقا
باختياره من خالل الكدح واملجاهدة ،وإال فإذا كان هللا تعالى هو الذي
يحسن الروح كما ّ
ّ
حسن البدن ،النتفى األجروالثواب.
 - 205إن القرآن الكريم حديث رب العاملين مع العبد ،والصالة
حديث العبد مع رب العاملين ،فكم من الجميل أن يشعر املؤمن كلما
َ
قرأ القرآن الكريم وكأنه املخاطب ،ويفهم كل معانيه ،ويأخذ بكل ما فيه
من الخزائن!
 - 206إن هللا تعالى تجلى لنا في خلقه لهذا الكون ،ولهذا فإن اإلنسان
ً
ً
كلما ازداد توغال في علوم الطبيعة ،ازداد قربا إلى هللا تعالى ،ولكن بشرط
 )1انظر :الفصول املهمة يف معرفة األئمة ،ص.859

 )1سورة آل عمران ،اآلیة.77:
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أن يكون له ّ
لب مد ِرك ،وإال فال فائدة في علمه مهما بلغ من كشف
مجاهيل الطبيعة.
 - 207إن من فضل هللا تعالى علينا هو توجيه الخطاب لنا في كتابه
الكريم ،وإال فكان من املمكن أن يخاطب البشرية من خالل الوحي
النبوي فقط ،ولهذا فإن من أعظم صور التعذيب يوم القيامة ،حرمان
َ َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ُ َ ُ
اهلل َوال يَنظ ُر
البعض من هذا التشريف ،كما يقول تعالى﴿ :وال يكلمهم
ْ
َ
إِلْ ِه ْم يَ ْو َم ال ِقيَ َام ِة﴾(((.
 - 208من الالزم أن نتعلم القرآن الكريم ،قراءة ظاهرية ،ومعرفة
ً
ملعانيه الباطنية ،فإن مما يثير األسف أن ترى إنسانا عربي اللسان،
ً
ً
فضال عن ّ
التدبر في فهم
ولكنك عندما تستمع إلى تالوته ترى فيها خلال،
ألفاظ القرآن الكريم.
 - 209إن طبيعة القلب أنه يحتاج إلى متعلق ومحبوب ،والبعض
يعيش حالة التشتت القلبي بحسب هذا املتعلق الذي يتغير في كل فترة،
ً
كمن دخل عالم النساء فيستبدل الواحدة باألخرى ،متنقال من متعلق
للقلب الى آخر ،والحال أن املؤمن ال ُيشغل قلبه إال باهلل تعالى وبما يحبه
ويرضاه!
 - 210إن هذه الدنيا  -لهوانها عند هللا تعالى  -مبذولة لكل ّبر وفاجر،
ولكن بلوغ املقامات الروحية العليا فيها يحتاج إلى مدد من ر ّب العاملين،
ً
ً
ومن دون هذه العناية فإنه ال يمكن أن نحقق قربا أو سعادة أبدا.
ّ
 - 211إن هللا تعالى بناؤه مع عباده املؤمنين أن يقلبهم بين اليسر
ّ
والعسر ،فال ينبغي للمؤمن أن يتوقع من ر ّب العاملين ما هو خالف سنته
مع أنبيائه وأوليائه ،فليصبر على بعض الضيق ،حتى تفتح له  -ولو بعد
ُ
حين  -أبواب الفرج كما فتح لهم.
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 - 212إن القلب ال ّبد أن يتعلق ب�شيء ،فعندما يخلو من الحق يكون
ً
مستعدا للتعلق بأي باطل ،ولهذا نالحظ أن الذي لم يهتد إلى عبادة
ً
الحق املتعال فإنه يجد نفسه مضطرا لنحت تمثال ليعبده ،إلى درجة
نرى فيها البعض من ذوي التخصصات املتميزة قد يتعلق بأمر سخيف
يضحك منه العقالء ،نتيجة لهذا الفراغ القلبي.
 - 213هنالك فرق شاسع بين الزاهد واملحب؛ ألن قلب الزاهد
مشغول ببغض الدنيا ،واملشغول ببغض الدنيا كاملشغول بحبها،
ً
ً
فكالهما مشغوالن ب�شيء في الباطن حبا أو بغضا ،وإن كان هنالك فارق
يتمثل في أن األول  -وهو املشغول ببغضها  -يكون في طريق النجاة ،بينما
الثاني  -وهو املشغول بحبها  -يكون في طريق التسافل والهالك .بينما
املحب ال يلتفت أصال إلى غيرمحبوبه؛ ألنه ليس في قلبه ّند يشغله عنه.
 - 214إن املؤمن يصل إلى درجة من التكامل ،بحيث يعيش حالة
األنس الدائم في محضرهللا تعالى .ولكن هذا الطريق محفوف باملخاطر؛
ً
ّ
لعزته ووعورته وتكالب الشياطين على من ّ
يهم بالسير فيه ،حسدا
ً
وغيضا .كما أن لهذا الطريق آدابه ،فمن خالفها لم يصل مبتغاه ،بل
قد ُيؤدب إلعراضه بعد اإلقبال.
 - 215إن اإلنسان إذا مات فقد كل موجبات األنس من األهل والولد
والعشيرة ،ولهذا يقال بأن ما يعيشه امليت ليلة الوحشة قد يكون
أشد من سكرات املوت ،فمن الذي يؤنسه وهو في ذلك املكان املوحش
لسنوات ال يعلم مقدارها إال هللا تعالى؟ فما دمنا نعتقد باملبدأ واملعاد،
فلماذا ال نعقد عالقة قرب بمن يبقى أنسه معنا في كل املنازل وإلى أبد
اآلبدين؟
 - 216إن املؤمن يمكنه أن يصل في حبه هلل تعالى إلى درجة يفوق حبه
للمحسوس ،فهو الذي تراه القلوب حقيقة ،فقد روي عن علي× أنه

َ َ َُ ُ ْ ََْ َ ٌ ََْ ُْ ُ َ َ َ ٌَ َْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ
اك ُن
وع ِشريتكم وأموال اقتفتموها و ِتارة تشون كسادها ومس ِْ
َُ
ول َوج َهاد ف َسبيله َف َ َ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ
ت َّب ُصوا َح َّت يَأ ِ َ
ت
هلل َورس ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ
ترضونها أحب ِإلكم ِمن ا ِ
ني﴾((( .ولكن كم من الذين ّ
اهلل َل َي ْهدي الْ َق ْو َم الْ َفاسق َ
اهلل بأَ ْمره َو ُ
ُ
يقدمون
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
 )1الكايف ،ج ،1ص.242
 )2األمايل (للصدوق) ،ص.79
 )3سورة التوبة ،اآلیة.24 :

61

لا بر عم ةقالعلا يف تاسمه :لوألا لصفلا

اهدَ ِة ا ْل ِع َي ِ
وب بِ َح َقائِ ِق ْ ِ
ال َيمن» (((،
قالَ « :ل ْ ت ََر ُه ا ْل ُع ُي ُ
ان َو َر َأ ْت ُه ا ْل ُق ُل ُ
ون بِ ُم َش َ
فكما أن اإلنسان بإمكانه أن يدرك املعاني االنتزاعية التي ال وجود لها
في الخارج كالزوجية وامللكية ،فإننا في الخارج نجد الزوج والزوجة ال
ّ
الزوجية ،وكذا فإنا ال نجد غيراملالك واململوك في الخارج ،وال نجد عالقة
امللكية إال في الذهن ،من هنا فإن اإلنسان بإمكانه أن يدرك املعاني
الحقيقية املتعلقة بعالم الغيب من صفات الجالل والجمال الربوبي،
وبعدها يميل قلبه إليه ميل كل ناقص إلى الكامل املطلق.
 - 217حاول أن تجعل ّ
جل همك في الحياة هو السير في طريق القرب
ً
من هللا تعالى ،وإن كان األمر يستلزم شيئا من املعاناة في أول الطريق،
ولكن مع اإلصرار فإنه تفتح لك األبواب فترى من الحقائق ما ال يمكن
أن توصف ،وإال فكيف نفسر هذه الغشوات التي تكون ألوليائه؟! وقد
ً
روي أن أبا الدرداء رأى عليا× يدعو في الليل فأخذ في الدعاء حتى
سقط كالخشبة امللقاة ،فحركته فلم يتحرك فظن أنه مات فذهب الى
أهله ينعاه ،فقالت فاطمة÷ بعد أن أخبرها الخبرِ « :ه َي َ -و اهللِ َيا َأ َبا
الدَّ ْر َد ِاء  -ا ْلغ َْش َي ُة ا َّلتِ ي ت َْأ ُخ ُذ ُه ِم ْن َخ ْش َي ِة اهلل»(((.
ً
ً
 - 218هنالك آية في القرآن الكريم تتضمن تهديدا بالغا ،وذلك
للذي ال ّ
يقدم حب هللا ورسوله على حب غيره من عناصر هذا الوجود،
ُْ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َََْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ ْ َ ُ ُ
اجك ْم
قال تعالى﴿ :قل ِإن كن آباؤكم وأبناؤكم وإِخوانكم وأزو
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حبه على حب غيره؟ علينا أن نتكلف هذا الحب ،فأوله تصور ،ثم
تصديق ،ثم محاولة لتطبيق العمل على وفق ما يريده املحبوب ،وعندئذ
َ
تفتح األبواب تدريجيا إلى مرحلة يتجلى في القلب ،وقد يظهرهذا التجلي
ً
خارجا ،وهو ما حصل ملو�سى× حيث تجلى له ر ّب العاملين فقال تعالى:
َ َ َّ ُ َ
وس َص ِع ًقا﴾(((.
﴿وخر م
 - 219إن العبد املحب لربه  -والذي تجاوز مرحلة امليل إلى
الحرام  -يتحول إلى إنسان مطيع بشكل تلقائي من دون مجاهدة ،فلو
ً
ً
ّ
تعرض ملوقف إغراء يتجاوزه بنجاح ،حيث إن عينه دائما وأبدا نحو
محبوبه األعظم.
 - 220هنالك من يتصدى ملا يعود نفعه إلى العباد فيصبح من أهل
الخيروالبذل ،ولكنه ال يراعي الجانب التعبدي في حركته ،فتراه ال يتورع
َ ً
ً
ومشتهرا
عن الحرام وانتقاص الغير ،ويحب أن تكون أعماله ُمعلنا عنها،
ِ
بها إلى غيرذلك مما يدل على ُبعد أعماله عن اإلخالص هلل تعالى والتقرب
إليه.
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 )1سورة األعراف ،اآلیة.143 :
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 - 1ينبغي عندما نتوجه إلى أئمتنا^ أن ننظرإليهم على أنهم مظاهر
ّ
لتجلي الصفات اإللهية ،بما تحتمله الحدود البشرية .وهنا نقول :إذا
ً
كان حبنا صادقا لهم فإن ذلك يدعو للتشبه بهم قدراإلمكان ،إذ إن من
ً
أحب حبيبا تشبه به وأكثرمن ذكره.
 - 2إن البعض عندما يذهب لزيارة املعصوم× يظن أنه ال ّبد أن
ً
يعيش حالة الخشوع والبكاء لتكون زيارته مقبولة ،ولهذا يرجع كئيبا
ً
حزينا إذا لم يجد ذلك التفاعل املتميز عندما يقف أمام الضريح،
ّ
تفاعلية متميزة .فنقول له :إن
وخاصة عندما يرى البعض في حالة
الهدف من الزيارة ليس هو أن نعيش حالة الخشوع والبكاء فحسب.
فكما ُيقال في آداب الطعام املادي« :عندما تجلس على مائدة ،ال تنظر
إلى ما يأكله الغير» ،فكذلك بالنسبة إلى الطعام املعنوي ،فعليك أن
ال تنظر إلى ذلك الزائر الذي غلب عليه اإلقبال ،فلكل إنسان حاله
ومقت�ضى طبيعته ،والحل هو أن ّ
تقدم الشكوى بين يدي املزور ،لينظر
في حالك ،ويرفع موجبات القسوة طاملا وأنت بين يديه.
 - 3ليس كل تفاعل في املشاهد كاشف عن األنس بصاحب ذلك
ً
املشهد ،إذ ّإن البعض عندما تراه يتوسل باكيا في املشاهد أوعند الكعبة
قد تغبطه على ما هو فيه ،ولكنك لو دنوت منه وسمعت دعاءه ،لرأيته
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ً
باكيا على فقد متاع ،أو طلب شفاء ،أو أداء دين ،أو زواج ،أو اضطراب
يعيشه في باطنه.
ً
ً
 - 4إن ما وصل إلينا من أدعية أهل البيت^ ليس إال نزرا يسيرا
من تراثهم .وهذه األدعية غنية باملعارف اإللهية ،وتعكس ما كان لهم في
جوف الليل من حنين وأنين بين يدي ربهم ،باإلضافة إلى ما كانوا عليه
ً
ً
من أعلى درجات الطهارة باطنا ،والعمل بحذافيرالشريعة خارجا.
ً
 - 5كان من املمكن أن ال يجعل تعالى شفيعا بينه وبين خلقه ،ولكنه
أمرنا بتوسيط أهل البيت^ عند دعائه وطلب الحوائج منه؛ ألنهم
ً
أطوع خلقه إليه وأقربهم منه ،فجعلهم لنا سببا للنجاة من ناحية كما
ً
ْ َ ْ ََ
قال تعالىَ :
﴿و ْابتَ ُغوا إِل ِه ال َو ِسيلة﴾((( وسببا لبيان فضلهم وقرب منزلتهم
من ناحية أخرى .ومن املعلوم أنهم إذا سألوا هللا تعالى فإنه ال ترد لهم
ً
ً
دعوة ،فتكون االستجابة أكثرضمانا وأسرع تنفيذا.
 - 6إننا عندما نذهب لزيارة املشاهد املشرفة ونخاطب فيها تلك
ًّ
حيا
األرواح املقدسة ،فإننا ال نتصل بجماد ال ُيد ِرك ،فإذا كان الشهيد
ً
مرزوقا عند هللا ّ
عز ّ
وجل كيف بأئمة الشهداء؟!
 - 7إن الزيارة في أصلها إنما هو ّ
توجه إلى تلك الحقيقة املرتبطة بذلك
املكان الذي ّ
ضم بدن املزور ،وهي التي أكسبته تلك القداسة والخلود.
ًّ
وال عجب في كون املكان الذي ّ
ضم هذه األجساد الطاهرة محطا
لأللطاف والعنايات اإللهية؛ ألن عظمة ال�شيء تسري إلى متعلقاته،
فأصل االلتفات إنما هو إلى الروح ،ثم للبدن ،ثم للمشهد الذي ّ
ضمه،
ثم لزائريه.
 - 8إن الزيارة هو تقديس للمعاني التي كانت مقترنة بتلك األرواح
ّ
بشرية طوال العصور
الشريفة ،وهذا التقديس ما هي إال طريقة
 )1سورة املائدة ،اآلية.35 :

 )1بحار األنوار ،ج ،16ص.210
 )2جامع األحادیث ،ج ،23ص.740
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ً
ّ
الجندي املجهول ،تقديرا لهذا
واألجيال ،ومن هنا ُوجد ما ُيسمى ُبنصب
ً
الشخص الذي سقى بدمه أرض وطنه .فإننا مثال بزيارة الحسين×
ً
إنما ّ
نقدس ونحيي فداءه تقربا إلى هللا تعالى ،و كذا البطولة في نصردينه.
 - 9يحسن باملؤمن عندما يزور قبر املصطفى| أن يطلب من هللا
ّ
يوفقه لالستنان ّ
ّ
عز ّ
بسنة حبيبه| ،ذلك النبي الذي كان
وجل أن
ُ
ّ ً
متأدبا بأخالق هللا تعالى ،والذي كان يقول:
خلقه القرآن الكريم ،وكان
ُ
« َأ َّد َبن ِ ي َر ِّبَ ،ف َأ ْح َس َن ت َْأ ِديبِي»((( ،ومن املناسب في املقام مراجعة ما كتب
من سيرته وسنته.
ّ
 - 10إن املؤمن عندما يقدم الصالة على النبي وآله قبل أن يدعو
ً
لنفسه ،ثم يختم بها دعاءه أيضا ،فإنه بذلك يحقق موجب اإلستجابة،
حيث إن ر ّب العاملين تعالى أكرم من أن يستجيب للطرفين ويهمل
الوسط ،أي :يتقبل الصالتين على النبي وآله دون ما بينهما .فإن الصالة
ً
على النبي وآله دعاء مستجاب قطعا؛ ألن هللا تعالى هو الذي أمرنا بذلك.
فلو قدمنا هذه الصلوات عند الدعاء ألنفسنا ،فإن ر ّب العاملين سينظر
لنا بعين اللطف والرحمة.
 - 11إن صالة هللا تعالى على حبيبه املصطفى تعني املباركة عليه ،ومن
املعلوم أن مباركة هللا تعالى للنبي وآله ال نهاية لها ،ومن مصاديق هذه
ّ
املباركة :أن خلد ذكره في القرآن الكريم ،وقرن اسمه باسمه في األذان
ً
واإلقامة والتشهد ،وجعل الشهادة بنبوته جزءا للدخول في اإلسالم.
 - 12ال يخفى أن ّ
األمة عند فقد النبي وغيبة الو�صي في حال ُيتم،
حيث فقدت األب الكافل وهو من ذكره النبي األكرم| بقوله« :أنا
ً
وعيل أبوا هذه األمة»((( .ومن هنا فالذي ّ
يتكفل يتيما من ّأمة محمد|
ّ
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ً
ً
ويتعهده في معاشه ومعاده إلى أن يكبر ،فال شك أن له أجرا عظيما؛ ألنه
ً
ّ
سد فراغا لهذا النقص الحاصل بهذا الفقد ،فمن الطبيعي أن يكون
أجره على األب الكافل ،وهو النبي| ومن يمثله من أوصيائه في كل
عصر.
 13إن هللا تعالى يصف أهل البيت في سورة الدهر بقوله﴿ :إ َّنماَ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُْ ُ
ْ
ْ
ً
َ
َ
َ
ً
هلل ل ن ِريد ِمنكم جزاء ول شكورا﴾((( ،فعلي وفاطمة
نط ِعمكم لِوج ِه ا ِ
والحسن والحسين^ بل حتى خادمتهم التي تأثرت بهم ،إنما كانوا
ً
يطعمون الطعام لوجه هللا تعالى ،ال يريدون من غيره جزاء وال شكورا.
وذلك ألنهم ال يرون سواه بل وجود غيره تعالى كالعدم .إن اإلنسان إذا
وصل إلى هذه الدرجة من ّ
الرقي الباطني ،فإنه ال يرى وزنا ملن أمامه ،فما
قيمة مدح اآلخرين وشكرهم ،أو عتابهم ولومهم ،أو رضاهم وغضبهم في
جنب هللا تعالى؟!
ّ
ً
 - 14إن هللا تعالى يتجلى ملن يريد من عباده ليزيدهم يقينا ،كما
ّ
تجلى ألصحاب الحسين× ،ومن هنا نعتقد بأن خلود أصحاب
الحسين× كان ألمرين :جهادهم في أعلى الدرجات بين يدي إمام
زمانهم ،ثم الدرجة العليا من اليقين الذي وصلوا إليه .وإال فالتأريخ
مليء بالشهداء واملعذبين في سبيل هللا تعالىِ ،فل َم لم يكتب لهم مثل هذا
الخلود؟
 - 15إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب موالنا الحجة ،#حمل
ّ
هم غيبته والتمهيد لظهوره ،وذلك بإعداد النفس ،ثم األخذ بأيدي
العباد املستضعفين ،فكم يخفف ذلك ما في قلبه الشريف من الحزن.
ّ
والتامين
 - 16إن املعصومين^ هم املستقرون في طاعة هللا تعالى،
في محبته ،فهؤالء ما غفلوا عن هللا تعالى طرفة عين .أما نحن فإيماننا
 )1سورة اإلنسان ،اآلیة.9 :
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إيمان متذبذب بحسب الزمان أو املكان ،أو الحاالت ،وهذا أحد أسباب
تميزهم ّ
عنا.
 - 17إن البعض عندما يكون في األماكن املقدسة يحرص على أن
ً
يكون متميزا في عبادته ،ولكنه ما إن يرجع إلى الوطن فإنه يعود إلى ما
كان عليه ،بل قد يفقد كل مكتسباته ،بل قد يرتكب بعض املوبقات
العظام!.
 - 18إذا أردنا أن نصف عليا× بكلمة مختصرة فيمكن القول بأنه:
ثمرة دعوة إبراهيم الخليل× الذي تمنى أن تكون اإلمامة في ذريته.
ومن املمكن أن ندرس هذه الشخصية اإللهية من ثالث جهات :فتارة
من جهة الذات ،وتارة من جهة السيرة والسلوك ،وتارة من جهة املقام
واملتمثل بالقيادة في األمة.
ً
 - 19إن هللا تعالى يعطي بعض املزايا للذوات املطهرة تكريما لها ،وما
ُ
أعظم هذه االمتياز الذي أعطي لعلي× ،حيث جعل تعالى مولده في
البيت الحرام ،فلم ينقل التاريخ أن هنالك شخصية ُولدت في بيت هللا
الحرام إال علي×.
 - 20إن لعلي× قصتين مع الكعبة :فاألولى :الوالدة في جوفها،
ّ ً
والثانية :تحطيم األصنام متخذا من كتف النبي| سلما يرتقي عليه.
وكأن هللا تعالى أراد بذلك التكريم أن ّ
يعوضه عما سيعانيه في حياته ،في
سبيل عبوديته لرب الكعبة!.
ً
ً
عليا× ّ
 - 21إن
جسد العبودية هلل تعالى في كل مراحل حياته ،بدءا
ً
بمبيته في فراش النبي| ليلة الهجرة ،ومرورا بصبره على ما جرى
بعد وفاة النبي| فلم يقدم على ما فيه شرخ في حياة األمة ،ليطمع
فيها األعداء املحدقين بها من كل حدب وصوب ،وانتهاء بعدم تنازله عن
مبادئه في سبيل تثبيت دعائم حكومته.
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ّ
ً
 - 22إذا كان مو�سى× ل ـا أراد أن يغيب عن قومه أربعين يوما،
يستخلف عليهم أخاه هارون ،فكيف ُيعقل أن ُيهمل النبي| مبدأ
اإلستخالف بالنص وهو يريد أن يغادر األمة إلى األبد ،وهو العالم ببذور
الفتنة التي أنبتتها األيام؟!
ً
 - 23ليس من املقبول أبدا أن ُيهمل الشارع املقدس مسألة الحاكمية
والوالية على األمة ،والتي هي من أخطر مفردات العالقة في املجتمع
ً
ً
اإلنساني ،وذلك ألن سلوك القاعدة البشرية مرتبط ارتباطا وثيقا برأس
الهرم القيادي.
 - 24إن الوالية على األمة مقام عظيم ،وليس ذلك لكل من
انتصر بالسيف ،وال ملن اجتمع عليه قوم ،وكما أن هللا تعالى أعلم
ً
حيث يجعل رسالته ،فإنه أيضا أعلم حيث يجعل وصايته؛ ألن
َ
الوصاية  -كاإلمامة  -من حيث قيادة الخلق املستلزمة للعصمة ،وال
ً
يمكن أبدا أن تكون لظالم ،ألنه عهد هللا تعالى في خلقه الذي ال يناله
ظالم ولو لفترة من حياته .واألمر كما ذكره الصادق×َ « :ل َيك ُ
ُون
الس ِفي ُه إِ َما َم الت َِّقي»((( .وما نحن فيه هذه األيام من الفتن ،إنما هو من
َّ
ّ
ثمرات مخالفة الجعل اإللهي الذي اظهره نبيه في يوم الغدير.
ّ
 - 25إن مقام علي× يتمثل في إمامة الخلق ،وال خالف في أن تقديم
ً
املفضول على الفاضل غير مقبول عقال وال عقالء ،وها نحن بفطرتنا
ال يمكننا تطبيق ذلك في حياتنا اليومية .ولكن ما الذي جرى في األمة
وعليها ،إذ ُسلب هذا املقام من علي×؟!
ّ
 - 26إن إمامة علي× تتجلى في مواقفه ،فهو الذي نقل العبادة من
املحراب إلى ساحة الحياة .كما تتجلى في علمه اإللهي ،فمن غيره يتجرأ
 )1الکايف ،ج ،1ص.426

 )1رشح هنج البالغة ،ج ،2ص.286
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ل َأ ْن َت ْف ِقدُ ِ
ون» (((؟!
ون َق ْب َ 
أن يقول هذه املقولةَ « :س ُل ِ 
 - 27من الطبيعي أن املؤمن عندما يقرأ سيرة املعصومين^  -بما
ُ
فيها من مكارم األخالق واملثل العليا  -تتولد عنده حالة من الحب لهم
واإلعجاب بهم .ولكن هذا اإلعجاب قد ال يالزم االقتداء بهم ،والدليل
على ذلك أن مثل هذا اإلعجاب بال عمل نراه عند غير املسلم كما هو
مشاهد في مؤلفاتهم!.
ً
 - 28إن هللا تعالى أراد أن يؤدبنا بأدبه ،فخلق خلقا يمثلون أعلى
مستوى من االتصاف بصفات هللا تعالى في حدود البشرية .فال ينبغي أن
نجعلهم وسيلة فقط لقضاء الحوائج ،بل اتخاذهم الوسيلة لتحقيق
السعادة في النشأتين ،ولبلوغ درجة الرضوان عنده.
 - 29إن الذي ينظر إلى املعصومين^ على أنهم وسيلة لقضاء
الحوائج فحسب ،فإنه لو قصدهم ولم تقض عندهم حوائجه ،فقد
يضعف إيمانه بهم ،وقد يزول ذلك الحب املصلحي  -الذي هي مقدمة
لقضاء املآرب  -وإن استحى من إظهارذلك!
 - 30إن أرقى صور الحب لألئمة املعصومين^ ،هو :أن ننظر إلى
هذه الذوات املقدسة على أنهم الحبل املمدود بين األرض والسماء ،وهم
ّ
مظهرتجلي الصفات اإللهية بما تحتمله الحدود البشرية ،ونحاول بقدر
اإلمكان أن ّ
نتشبه بهم.
ّ
والتشبه
 - 31إن من لوازم املحبة الصادقة اإلكثار من ذكر املحبوب
به ،سواء كان املحبوب األول وهو ر ّب العاملين ،أو املحبوب التبعي الذي
أمرنا هللا تعالى بحبه وواليته.
 - 32إن الفترة الزمنية التي عاشتها الزهراء÷ لم تكن كافية لتتجلى
منزلتها الحقيقية ،من خالل أقوالها وأفعالها املستندة إلى عالم الغيب،
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ُ
ومن هنا شبهت بليلة القدر في خفاء املنزلة .ومن املعلوم أن الطريق
ملعرفة إنسان يكون إما باملعاشرة ،أو بتقييم اآلخرين له .فمن سبل
معرفة منزلة الزهراء÷ ّ
التأمل فيما قاله املعصومون^ في حقها،
وهو ليس بالقليل من جهة املضامين.
ً
ِ
ب لغ ََض ِ
ب
 - 33إن تعبير النبي| عن ابنته قائالَّ « :
إن اهللَ َيغ َْض ُ
َفاطِ َم َة َو َي ْر َض لِ ِر َض َاها»((( ،يدل داللة قاطعة على عصمة الزهراء÷.
فإن غضب فاطمة كاشف عن غضب هللا تعالى وغضب الرسول ،فكما
أن النبي| ال ينطق عن الهوى ،فكذلك الزهراء÷ ال تغضب أو
تر�ضى عن هوى ،ملا ذكرنا من كاشفية غضبها لغضب هللا تعالى ورسوله.
 - 34إن أئمتنا^ كانوا يرون ملكوت األمور ولهذا كانت حياتهم
العبادية تتضمن أعلى درجات الحرص على الطاعة ،وكانوا يتعبون
أنفسهم الشريفة في العبادة .من هنا تعرف ملاذا كانت الزهراء÷ تقف
في محراب عبادتها حتى تتورم قدماها ،وما الذي كان يدفعها لذلك،
أليست هي اللذة بالعبادة التي جعلتها تن�سى كل التعب وهي واقفة بين
يدي هللا تعالى؟!.
 - 35من املمكن القول أنه من املستحيل االستنان بسنة النبي
األكرم| بمعنى مطابقة أفعالنا ألفعاله وملكاتنا مللكاته؛ ألن هللا
تعالى ما خلق أجمل منه في عالم الوجود .ولكن يمكن للمؤمن التشبه
ً
بأفعال النبي| استنانا به كما دعا إليه القرآن الكريم ،وذلك بأن
يحاول أن ّ
يطبقها ولو مرة في العمر.
 - 36إن أئمتنا^ هم أعالم الهدى ومظاهرلتجلي الصفات اإللهية،
سواء كانوا في عهد الصبا أو بعده ،من جهة أن ذلك من عوارض األبدان
 )1األمايل (للصدوق) ،ص.384

 )1انظر :األمايل (للطويس) ،ص.183
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ّ
ال األرواح ،فال غرابة في تسلم إمامنا الجواد× ملقاليد اإلمامة وهو في
سن التاسعة ،وقد ُبهرالناس به عندما وقف موقف الفتيا والحديث.
 - 37ينبغي علينا  -عند زيارة األئمة^  -أن نلتفت إلى أنهم حقائق
نورية ،وال فرق في أن نتوسل بهم في حال الحياة أو املوت ،فإن البدن ما
ً
هو إال دابة الروح ،وهذه األرواح املقدسة كانت أنوارا محدقة بالعرش
قبل خلقة آدم(((؛ فأنزلها الى األ ض ّ
منة على عباده.
ر
ً
 - 38إن عليا× صاحب هذه الروح العظيمة ،الذي لم ينس حتى
قاتله ،حيث أشركه في طعامه ،كيف يهملنا ونحن الذين نحمل له
هذا الحب الكثير؛ فإننا و منذ أن ولدتنا أمهاتنا نهتف باسمه ،ونفرح
في مولده ،ونبكي في استشهاده؟! كيف يتركنا بال شفاعة في عرصات
القيامة ونحن في حالة من التحيروالخوف؟!
 - 39إن هللا تعالى أراد أن يجعل حياة علي× محصورة بين البيت
ً
والبيت :والدة في الكعبة ،واستشهادا في مسجد الكوفة ،ومعنى ذلك
ً
أن حياة علي× حياة التوحيد ،حياة تحطيم األصنام ،أيا كان ذلك
ً
ً
الصنم ماديا أو معنويا.
 - 40إن الوالية ال تنحصر باالعتقاد بأن الو�صي والخليفة هو
ً
علي× ،وال باملشاعر القلبية املجردة ،بل ينبغي أن نشايعه× قوال
ً
وفعال ،وذلك بأن نضع قدمنا موضع قدمه الشريف ،فإن الوالية اعتقاد
ً
ً
ومشاعر وعمل ،فالذي ّيدعي أنه يشايع عليا× عليه أن يكون ساعيا
نحو الكمال بما أمكنه في عالم الفكروالقلب والجوارح.
ُ - 41ليعلم أن الذي غلب على عقله الطابع املادي ،ال يستوعب األمور
الغيبية؛ فيستغرب أدنى فضيلة أو كرامة للذوات املقدسة^ ،ومن
هنا تجده ينسب ذلك إلى الغلو ،والحال أن الكرامة تعود إلى واهبها ومن
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أجراها على يد عبد من عباده املنتجبين.
 - 42إن موالتنا فاطمة÷ سيدة نساء العاملين ،فهي القمة في
الفضيلة ،وكذلك هي القمة في تحمل الرزايا ،فقد تحملت من العذاب
ما تحملت في سبيل اإلمامة كالذي تحمله أبوها| في سبيل الرسالة،
وليعلم أنها تمثل الخط املستقيم في حياة األمة في كل العصور والذي
يتعرض لهذا الخط لعلى ضالل ّبين.
ّ
ً
 - 43إن هللا تعالى لم يخلق اإلنسان عبثا ،بل أراد له العروج في سلم
الكمال ،ولهذا رسم له أجمل صورة بشرية ،متمثلة باألنبياء واألوصياء،
ً
ليستلهم منهم مبادئ وأسرار الطريق .ومن اتخذ غيرهم دليال تاه في
ً
ظلمات الضالل ،ولم يزدد إال بعدا عن الهدف الذي خلق من أجله!.
 - 44إن موالتنا زينب÷ بال شك سيدة نساء عصرها ،وهي عاملة غير
َّ
معلمة ،وكم من الفخرلهذه السيدة الكبرى أن تكون شريكة إلمام زمانها
الحسين× في تثبيت قواعد الرسالة .ولهذا فإن من أعظم املصائب
على قلب موالنا الحجة #مصيبة أسر عمته زينب÷؛ ألن هذا
الهتك وقع على سيدة جليلة تمثل خط الرسالة.
 - 45الينبغي للمؤمن اليأس عندما يرى تكالب قوى الكفر ،فإن القلوب
بيد خالقها يصرفها كيفما شاء ،وهو الذي ّ
نجى اإلمام السجاد× من
بين يدي الظلمة الذين ما رحموا حتى رضيع الحسين× كما أنه هو
نجى مو�سى× من فرعون الذي كان يقتل ّ
الذي ّ
الرضع وإذا به يتخذ
َ ُ َ َ
َ َْ َ ُ ُ
ً
ً
الق َطه آل فِ ْر َع ْون ِلَكون ل ُه ْم َع ُد ًّوا َو َح َزنا
من خصمه ربيبا في حجره﴿ :ف
َّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ
ود ُه َما َكنُوا َخاطئ َ
ني﴾(((!.
إِن فِرعون وهامان وجن
ِِ
ّ
 - 46إن البعض يستعظم أدنى بالء يصيبه ،وتراه وكأن الدنيا قد
ضاقت عليه بما رحبت والحال بأن املؤمن مأمور عندما تنزل به أي ملمة
 )1سورة القصص ،اآلیة.8 :
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أن يتذكر مصائب الحسين× التي عظمت في السماوات واألرض،
فتهون عليه كل مصيبة.
 - 47إن البعض يشتكي من مشكلة في حياته فيصفها بأنها قاصمة
للظهر ،والحال أن موالنا السجاد× الذي يحمل االسم األعظم وكان
ً
محاطا بمالئكة النصروالتأييد ،وإذا به يقاد من بلد إلى بلد على بعيربغير
وطاء وتحت حرارة الشمس امللتهبة بثقل األغالل الجامعة التي أكلت من
بدنه الشريف ،ولكنه مع كل ذلك كان في كمال التسليم له حيث كان
يلهج بذكرهللا تعالى ويناجيه في حله وترحاله.
 - 48إذا كان إدخال السرور على قلب مهموم له أثر في السعادة في
الدنيا قبل األجر العظيم في اآلخرة ،فما أعظمه من أثر لو كان ذلك
ً
السرورداخال على قلب كقلب صاحب العصر #وهو من أكثرالقلوب
ً
حمال للهموم وذلك ملا يجري على هذه األمة! فلندخل عليه السرور ،وال
ً
نكون سببا في زيادة حزنه.
 - 49عندنا طوال السنة محطات متعددة بعدد مواليد
املعصومين^ ،فلو أخذنا من كل معصوم صفة من صفاته املتميزة،
لخرجنا بحصيلة يعتد بها لترسيم شخصياتنا من جديد على وفق ما
كانوا عليه من كريم األخالق.
 - 50إننا نعتقد أن املوالين الذين اتبعوا منهج أهل البيت^
يتميزون بصفتين :األولى :الجانب العلمي املتميز من الوعي والثقافة
الدينية ،وذلك اللتزامهم بحضور املجالس الحسينية  -التي تعد جامعات
إسالمية متنقلة  -على األقل ثالثة أشهر في السنة .والثانية :الجانب
العاطفي والتفاعل الشعوري ،النا�شئ من التأثر بما جرى عليهم ،وكل
هذا يدعو الى شد الرحال لزيارتهم ،إذ إنها سياحة روحية فيها الكثير من
البركات.
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 - 51إن املؤمن يأنس بزيارة املشاهد املقدسة كلها ،ولكن لزيارة
الرضا× ميزتها املختصة بها فإن الزائر له يعيش حالة من األنس
الشديد .ونعتقد بأن ذلك منحة إلهية مقابل الكبت واألحزان التي
عاشها× في حياته ،إبان قبوله لوالية العهد باإلجبار والتهديد في عهد
املأمون.
ً
 - 52إذا رأيت انحرافا في أحد املقربين منك ،ال تتردد في أخذه إلى
ً
مجالس الحسين× ،فإنها بال شك  -إال ما قد أقيم رياء أو نفاقا  -تحت
رعاية موالنا صاحب األمر #الذي يقيم عزاء جده الحسين×
ً
ً
ً
ومساء ،ويبكي بدل الدموع دما ،فإن عنايته تقلب كيان
صباحا
الحاضرين في عزاء جده الشهيد كما هو متوقع منه!
 - 53إن لنا في موالتنا زينب÷ خير أسوة؛ إذ جمعت بين الحياء
ً
والعفة وبين املنطق والحكمة فضال عن القوة في تحدي طواغيت زمانها.
وهي لم تصل إلى هذه الدرجة من الكمال ألنها بنت أمير املؤمنين×
فحسب بل ألنها فازت بأعلى درجات املجاهدة قبل ذلك ،فإن هذه
ً
الهبات املعنوية ال تعطى جزافا ،بل إن لها موجباتها من جهة العبد.
ً
 - 54إن املؤمن قد يأخذ حقه  -أحيانا  -ببعض صور التظلم ،كما
كان للمعصومين^ ،فهم اكتسبوا من ذلك الذكر الجميل الخالد إلى
يوم القيامة؛ ألنهم ّبينوا ظالمتهم للعاملين ،فتغلغلوا في نفوس من أدرك
ظالمتهم.
 - 55ينبغي في مناسبات والدة املعصومين^ واستشهادهم أن
نعاهد هللا تعالى على أن نأخذ من كل إمام الصفة التي برزت فيه ،وال
خالف في أن األئمة^ كلهم نور واحد ،ولكن كل إمام برزت فيه بعض
الصفات ،للظرف الذي كان يعيشه.
 - 56إذا اعتقدنا بصدق أمير املؤمنين× وبعصمته ،وأنه كأخيه

 )1قاله ابن أيب احلديد يف خطبة رشحه عىل هنج البالغة«:احلمد هلل الذي ...قدم املفضول عىل األفضل
ملصلحة اقتضاها التكليف»!!!.
 )2سورة الشوری ،اآلیة.23 :
 )3األمايل (للصدوق) ،ص.175
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ً
املصطفى| وجب علينا  -تبعا لذلك  -أن نؤمن بإمامة اإلمام
املجتبى× إلى اإلمام الحجة ،#والذي يخل باعتقاده في أحد هذه
ً
األعالم البارزة في حياة األمة ،لم يكن متبعا للنبي|؛ ألنه هو الذي
دعا األمة الى اتباع هذه السلسلة الطاهرة.
ً
 - 57إن قائد األمة ينبغي أن يكون أفضل شخصية تكامال ،فهذا
ً
إبراهيم× لم يجعله تعالى إماما إال بعد اجتياز االمتحانات اإللهية.
فكيف يمكن أن نستوعب هذه املقولة الباطلة« :الحمد هلل الذي قدم
املفضول على الفاضل»(((؟!
ً
 - 58لم نعهد نبيا من األنبياء السلف أنه طالب أمته بأجردعوته ،إال
َ َ
ْ
َّ ْ
ُ َّ َ ْ َ ُ ُ
ك ْم َعليْ ِه أ ْج ًرا ِإل ال َم َو َّد َة ِف ال ُق ْر َب﴾(((؛
النبي الخاتم|﴿ :قل ل أسأل
وذلك ألن النبي| أراد أن يربط األمة بقيادتها ،ولقد رأينا ما آل إليه
أمراألمة ،عندما ابتعدت عن القيادة رغم هذه التوصيات األكيدة.
 - 59إن البعض يعيش حالة الشك والتردد حول ما جاءت به
ً
ً
الشريعة ،فيجهد نفسه في مناقشة مسألة فرعية ،متجاهال وغافال عن
ً
األصول واألساسيات ،ولذلك فإنه يعيش دائما حالة القلق الفكري،
والحل هو تحقيق روح التعبد واالنقياد للشريعة وصاحبها.
ً
ًّ
 - 60إن النبي| كان يتعمد إظهار منزلة فاطمة÷ سرا وجهارا
أمام املسلمين في مناسبات متعددة كقوله| عنهاِ « :ه َي َب ْض َع ٌة ِمنِّي،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي َجنْ َبي»((( .ومن
ُور َع ْينيَ ،و ه َي َث َم َر ُة ُف َؤاديَ ،و ه َي ُروح َي ا َّلتي َب ْ َ
َو ه َي ن ُ
الواضح أن كل بنت هي بضعة ألبيها ،ولكن فاطمة÷ بضعة ألبيها ال من
جهة اللحم والدم فحسب ،بل من جهة الروح والذات ايضا!
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 - 61كان النبي| إذا قدمت فاطمة÷ قام إليها ّ
وقبلها وأجلسها
«أم أبيها»((( ،ومن املعلوم أن ّ
في مجلسه ،وكان يكنيها بـ ّ
األم هي نبع الحنان
والعطف ،وقد كان النبي| بمثابة ّ
األم لها في صغرها بعد وفاة ّأمها
ً
خديجة×ّ ،
فكأنها ردت الجميل بأن صارت ّأما ألبيها في كبرها.
ِ
ُبى َو
 - 62روي عن اإلمام الصادق× انه قال« :ه َي ِّ
الصدِّ ي َق ُة ا ْلك ْ َ
ع َل مع ِر َفتِها دار ِ
ون ْالُ َ
ول»((( .ومنه يظهر أن األنبياء من لدن أبينا
ت ا ْل ُق ُر ُ
َ َ ْ َ َ َ
آدم× كانوا يعرفون منزلة فاطمة÷؛ ألنهم كانوا يعرفون ما وراء
الحجب من عالم الغيب بوحي من هللا تعالى ،وما كانت األنوار الفاطمية
خافية على أهل العرش حيث خلق هللا تعالى نور أهل الكساء^ قبل
الخلق(((.
ُ
 - 63إن الزهراء÷ لم تر مسرورة بعد وفاة أبيها إال في موقف واحد،
وذلك عندما وصف لها النعش ،فاطمأنت إلى أنه ال ُيرى حجم بدنها
َ
ّ
ً
عند التشييع ،مع أنه كان ليال وفي ثلة من أصحاب علي× .أ َو ليس من
الحق تأ�سي محبات فاطمة÷ بهذه العفة والحياء؟
ُْ
 - 64لقد كانت الزهراء÷ تؤثر اآلخرين على نفسها وأهل بيتها ،وقد
ذكرالقرآن الكريم ذلك في قصة إطعام املسكين واليتيم ،بل حتى األسير
الكافر ،حيث لم يفطروا ثالثة أيام إال على املاء((( .وال عجب في ذلك
فأهل البيت^ مظهرالرحمة والكرم اإللهي الشامل لكل الطبقات.
 - 65إن الزهراء÷ كم فرحت ملا حدد النبي| نشاطها داخل
ً
املنزل تاركا لعلي× السعي خارجه ،ولكنها عندما استدعى املوقف
ّ
الدفاع عن إمام زمانها تراها تخرج في ملة من النساء؛ لتخطب تلك
 )1انظر :كشف الغمة ،ج ،2ص.90
 )2بحار األنوار ،ج ،43ص.105
 )3انظر :علل الرشائع ،ج ،1ص.180
 )4انظر :الكشاف ،ج ،4ص ،199تفسري سورة اإلنسان.

 )1انظر :هنج البالغة ،اخلطبة.193 :
 )2سورة آل عمران ،اآلیة.114:
 )3سورة آل عمران :اآلیة.133 :
 )4سورة الذاریات :اآلیة.50 :
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الخطبة التي بقيت في التاريخ إلى يومنا هذا.
 - 66هنالك جماعات متطرفة جهلة يمارسون الخشونة باسم
الدين ،وال ّ
شك أن هؤالء وراءهم أيد خبيثة؛ لتشويه سمعة املسلمين،
وقد أساؤوا للدين ّ
وكرهوا الناس الدخول في اإلسالم .إن النبي|
جاء بالشريعة السمحة ،ولقد ّ
تحمل في مكة هو وأصحابه أشد أنواع
العذاب ،وهو يدعو الناس باملنطق والبرهان ،وعندما أقيمت الحكومة
اإلسالمية في املدينة لم يقاتل إال بالحق وللحق.
ً
ً
 - 67إن املبعث النبوي وإن كان حدثا خاصا بالنبي املصطفى|،
إال أنه من املمكن أن تتحقق لكل إنسان بعثته بحسبه ،فمن لم يسلم
فبعثته أن يدخل في اإلسالم ،وأما الذي أسلم وآمن فبعثته أن يترقى في
طريق العبودية إلى مقامات املخلصين.
 - 68إن البعض ُيعفي نفسه من رتب العبودية العالية ،بدعوى أنها
ً
للخواص وال يمكن الوصول إليها في هذا الزمان ،والحال بأن عليا×
في وصف املتقين((( طرح منهج تكامل للجميع ،وليس لخواص األمة
فحسب ،وهللا تعالى يأمرنا في كتابه بأن نسارع إلى الخيرات ،واملغفرة،
ْ
َ ْ
َ
﴿و َ
ََُ
ال َ ْ َ
يات﴾(((و َ
ار ُعون ِف
ار ُعوا إِل َمغ ِف َر ٍة
س
ِ
والجنة ،والفرار إليه﴿ :ويس َِ
ِ
َ
ْ َ ِّ ُ
ك ْم َو َج َّن ٍة﴾(((و ﴿ف ِف ُّروا إِل ِاهلل﴾(((.
ِمن رب
 - 69إن النبي املصطفى| كانت له ملكاته قبل املبعث ،ولكنه
يوم املبعث ّ
تم ذلك التجلي األعظم بالنسبة إليه دفعة واحدة .وعليه
ّ
تذكر مبدأ ّ
تفتح القابليات دفعة واحدة ،يجعل املؤمن يصبر على
فإن
مجاهدة النفس ولو كانت في سنوات طويلة ،ما دام هو في النهاية يجني
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ثمار تعبه ومجاهدته ولو في ليلة واحدة .كالوردة التي إذا تكامل نموها
تفتحت أكمامها وبان جمالها ،ونشرت عبيرها األخاذ .فمن الضروري
التحلي بالصبروعدم اليأس ،وإن طال الزمن.
 - 70إن املؤمن عندما يقرأ كلمات الحكمة الصادرة من سيد
الشهداء× ،ثم بعد ذلك يستمع ملصيبته ،فإن التفاعل يكون
ً
ً
عندها يكون تفاعال مضاعفا؛ ألنه يدرك بأن الذي هتكت حرمته في
يوم عاشوراء ،هو صاحب هذا الكالم البليغ ،وهذه من درجات املعرفة
التامة.
ً
 - 71كان العباس× مقاتال في لحظاته األخيرة من أجل إيصال
املاء إلى أطفال الحسين× ،بينما جيش الظلم والطغيان كانوا
يقاتلونه ملنعه من ذلك .فانظر إلى الفرق بين الصورتين :قلب استشعر
صفة الرحمة اإللهية فخلد هللا تعالى ذكره ،وقلوب نزعت منها الرحمة
فاستحقت اللعن املؤبد!.
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3
همسات يف
العالقة مع العبادة
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 - 1إن من األمور التي ُيستشم منها رائحة الطرد اإللهي لعبده هو:
النعاس والكسل عند الصالة ،وسلب اإلقبال في املناجاة؛ فالعبد قد
ً
ً
ً
يناجي ربه تعالى قوال بحسب ظاهره ،ولكن قلبه يكون مشغوال وملتفتا
ً
إلى كل �شيء سواه ،وبذلك فهو ال يفقه ظاهرالقول فضال عن معناه.
 - 2إن حضور القلب في الصالة فرع سيطرة اإلنسان على القلب،
أي :ال ّبد من السيطرة عليه في األول ،لكي يسيطر على ما فيه من
هواجس وخواطر .وهذا األمرال يحصل إال بالرياضة واملجاهدة ،وحبس
ً
ً
النفس  -فكرا وإرادة وميال  -على ما يقتضيه العقل املستسلم إلرادة
الحق املتعال.
 - 3إن النائم يسقط عنه التكليف ،وال ُيحاسب على فوات صالته
ً
بالنوم ما لم يكن مقصرا في مقدمات استيقاظه ،ولكن ينبغي ملن عنده
موعد لقاء مع رب العاملين أن ال يهمل ذلك املوعد؛ إذ ال ّبد له من الحذر
من أي �شيء يوجب فوات هذه الفرصة الذهبية كالسهرفيما ال نفع فيه.
ُ
وليعلم أنه لو كان األمر مما ُي ّهم اإلنسان في شخصه  -كموعد سفر أو
ً
ُ
امتحان ،أو لقاء مع من تق�ضى عنده حاجة  -ملا انتابه النوم أصال ،أو لم
ً
يغلب عليه كما هو مشاهد خارجا.
ً
ّ ً
متوددا إليك ،ولكن
 - 4لو أن إنسانا أحبك وأراد أن يقترب منك
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حال بينه وبينك ّ
عدو غشوم يؤذيه كلما اقترب منك ،أال تستقبله  -بعد
دفع العدو  -بحفاوة بالغة ،على عكس ما لو استقبلت أحدهم من دون
معاناة منه في تقربه؟ فاملؤمن الذي يصلي بمعاناة ،فيجاهد الشيطان
ً
دفعا للخواطر ،فإنه قد يكون أقرب إلى ربه ّ
ممن
الرجيم أثناء الصالة
ال يجد معاناة في ذلك.
 - 5إن من املقامات التي يستجاب فيها الدعاء :هي املشاهد املقدسة
ً
ألهل البيت^ واملساجد املباركة كاملسجد الحرام ،إال أن هنالك مقاما
آخرمن مقامات االستجابة ،أال وهومقام املصلي بين يدي ربه أينما كان،
وهو ما ذكره اإلمام السجاد× بقولهَ « :يا َر ِّب َه َذا َم َقا ُم َم ْن َل َذ بِ َ
ك َو
ْاست ََج َار بِك ََر ِمك»(((.
ً
 - 6يستحب للمؤمن أن ّيتخذ في بيته مسجدا ،وذلك بأن يخصص
ً
لنفسه مكانا يفزع إليه كلما أراد أن يناجي ربه ،إضافة إلى إتيان فرائضه
ونوافله فيه .وقد ورد استحباب نقل املحتضر إلى موضع صالته في
منزله؛ ألنه موضع نزول الرحمة .ومن املعلوم بأن البيوت التي ُيذكر فيها
هللا تعالى ُويتلى فيها القرآن الكريم ،ت�ضيء ألهل السماوات كما ت�ضيء
النجوم ألهل األرض.
 - 7إن هللا ّ
عز ّ
وجل إذا رأى عبده في جوف الليل وهو في حال خضوع
وخشوع ،فإنه من املمكن أن يباهي به املالئكة املقربين .فاملالئكة
موجودات مجبولة على العبادة ،وقوتها يتمثل بالتسبيح والتهليل ،بينما
ً
هذا العبد قام باختياره ملناجاة ربه تاركا لذيذ الفراش للوقوف بين يدي
مواله.
 - 8إن املؤمن في دعائه في جوف الليل يذكر إخوانه املؤمنين بما
«الله َّم اغ ِْف ْر َِل ِّينَا َو َم ِّيتِنَا
يتذكر ،كما نالحظ في دعاء اإلمام السجاد:
ُ
 )1مصباح املتهجد ،ص.586

َش ِ
اه ِدنَا َو غَائِبِنَا َذك َِرنَا َو ُأ ْن َثانَا َص ِغ ِرينَا َو َكبِ ِرينَا ُح ِّرنَا َو َم ْ ُلوكِنَا»((( ،حيث
ً
أحدا في دعائه الشريف ،بل ولم َ
ينس حتى العبد
إنه× ما ترك
اململوك ،مما يعكس لنا شدة رأفته× بمن حوله .وقد روي عن
ني َو
ت تَدْ ُعو لِ ْل ُم ْؤ ِمن ِ َ
َت َفاطِ َم ُة÷ إِ َذا َد َع ْ 
اإلمام الكاظم× أنه قال« :كَان ْ
ِ ِ
ا ْلم ْؤ ِمن ِ
ْت رس ِ
َات، َو َل تَدْ ُعو لِنَ ْف ِس َهاَ ،ف ِق َ
ني
ول اهللِ| إِنَّك تَدْ ع َ
يل َلاَ :يا بِن َ َ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لِلن ِ
ني لنَ ْفسكَ ،ف َقا َلت :ا ْل َج َار ُث َّم الدَّ َار»(((.
َّاس َو َل تَدْ ع َ

 )1إقبال األعامل ،ج ،1ص.70
 )2وسائل الشيعة ،ج ،7ص.113
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 - 9إن الصوم ذو درجات؛ فأدناها اإلمساك عن الطعام والشراب،
وأعالها اإلمساك ّ
عما سوى هللا تعالى .ومن هنا فمن املناسب للمؤمن
أن يسأل هللا تعالى أن يعينه على ذلك الصيام الذي يشبه صيام
ّ
الرسول| وآله^ والخلص من أوليائه ،وذلك في اإلمساك بقول
مطلق.
 - 10كما أن البدن يحتاج إلى عناصر غذائية متنوعة ،وأن النقص
في توفيرها قد ّ
يعرض صاحبه للضعف واملرض ،فكذلك الروح ينبغي
ُ
أن تعطى كل مقومات الفالح والصالح .ولهذا نالحظ في األدعية أن
هناك إشارة تارة إلى الجانب الفردي :من التوفيق للصيام والقيام وتالوة
القرآن ،وتارة إلى الجانب االجتماعي :من توفيق كفالة األيتام وإطعام
الطعام وإفشاء السالم.
 - 11إن املؤمن بمقدار اهتمامه وإقباله في الصالة تنكشف منزلته
عند هللا تعالى ،وإال فليعلم أنه ليس بقريب من هللا تعالى ولو شهد له
جميع أهل األرض بخالف ذلك ،حيث إن إقباله على هللا تعالى في صالته،
كاشف عن إقبال هللا تعالى عليه.
ّ
 - 12إن الصالة عبارة عن لقاء مصغرمع رب العاملين ،فالذي يشتاق
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إلى رّبه في الصلوات اليومية ويستمتع بها في هذه املدة القصيرة ،كيف ال
يشتاق إلى ذلك اللقاء األبدي في جوار رحمة هللا تعالى .ولهذا فإن املوت
للمؤمن بمثابة لقاء املحب بحبيبه!
 - 13هنالك ترابط وثيق بين سهولة نزع وخروج الروح وبين املحافظة
على الصلوات ،فمن أعطى اللقاء اإللهي حقه في الدنيا من خالل
الصالة ،فإنه سيجد من عطاء اللقاء اإللهي في عالم البرزخ ما ّ
تقر به
عينه!
 - 14من ألطاف هللا تعالى بالبعض أنه يعطيهم فرصة قبل املوت ،بما
ُ
يسمى براحة املوت ،ولكن هذه الفرصة قد ال تستغل؛ فينبغي للمؤمن
االستعداد لذلك اليوم ،بأن يكتب في الوصية ما عليه من حقوق هلل
وللعباد ،وما يحب تنفيذه بعد موته.
 - 15هنالك يقظة وانبعاث في عالم الطبيعة متمثلة بموسم الربيع،
حيث يحيي هللا تعالى به األرض بعد موتها ،فتعطي من بركاتها .وكذلك
ً
ُ
هنالك يقظة في عالم األرواح أيضا وذلك في مواسم العبادة ،إذ ترفع
املوانع للتقرب إلى هللا تعالى .ثم إن هذه اليقظة الروحية املكتسبة لهي
َ
نعمة كبيرة ،وال َّبد من استثمارها .وإال فإن مثل من يخسر هذه البركات
فيها ،كمزارع كسول وهوفي فصل الربيع  -حيث األمطارالغزيرة  -وبجواره
ً
ً
أكياس من البذر ،ولكنه في نهاية الفصل ال يرى زرعا وال ثمرا؛ ألنه لم
ّ
ً
يكلف نفسه شيئا من الجهد.
 - 16إن ارتكاب الذنب بعد التوفيق للطاعة قاصم للظهر؛ ولهذا
ترى أن من يرتكب الحرام في شهر شوال  -بعد ذلك ّ
التميز في موسم
العبادة يصل إلى أدنى مستويات اإليمانّ ،
وكأن قلبه كالخرقة البالية!
ّ
ّ
 - 17ينبغي للمؤمن أن يرتب سلم األولويات في حوائجه ،فيقدم
الحوائج املعنوية على األمور الفانية ،وخاصة عندما يزور املشاهد

املقدسة ،ويرزق حالة الرقة فيها؛ فيطلب من هللا تعالى حينئذ تجلياته
وعناياته الخاصة ،وهو تعالى يعلم كيف يوصل العبد إلى تلك العناية
واللطف ،ولنتأس بإمامنا الحسين× الذي يقول في دعاء عرفة:
ِ
ِ ِ
« َأ َ
َ
سأ ُل َ
ض ِن ما َمنَ ْعتَنِيَ ،وإِ ْن َمنَ ْعتَنِيها
ك ال ّل ُه َّم َ
حاجتي ا َّلتي إِ ْن أ ْع َط ْيتَنيها َل ْ َي ُ َّ
َل ْ َينْ َف ْعنِي ما َأ ْع َط ْيتَنِي»(((.
 - 18إن صالة الليل لها أهمية بالغة في مسيرة العبد التكاملية ،ولم
ً
يبلغ ولي من أولياء هللا تعالى مبلغا في التقوى والكرامة إال بقيام الليل.
وقد ورد عن اإلمام العسكري×« :إِ َّن ا ْل ُو ُص َ
ول إِ َل اهللِ َع َّز َو َج َّل َس َف ٌر َل
ي ر ُك إِ َّل بِامتِ َطاء ال َّليل»(((ّ ،
وكأن الليل هي الدابة السريعة التي توصل إلى
ْ
ْ
ُ دْ َ
ً
املقصد وهو لقاء هللا تعالى .وقد أبهم تعالى الجزاء متعمدا في قوله تعالى:
َ َ َّ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ ً َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ً َّ ْ ً
اما م ُمودا﴾
﴿و ِمن اللي ِل فتهجد بِ ِه نافِلة لك عس أن يبعثك ربك مق
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ً
تحفيزا ألهل الليل ومن يبحثون عن وجهه في األسحار!.
 - 19إن صالة الليل والقيام في األسحار ،ال تنفك عن الولي ،وخاصة
ل نَا َم َعنِّي َأ َل ْي َس ك ُُّل
في شهررمضان« :ك ََذ َب َم ْن َز َع َم َأ َّن ُه ُيِ ُّبنِي َفإِ َذا َجنَّ ُه ال َّل ْي ُ 
ُ ِم ٍّب ُيِ ُّب َخ ْل َو َة َحبِيبِه» ((( ،ولكن نالحظ أن بعض الصائمين يستيقظ
ً
ً
وقت السحر؛ ليأكل طعاما يعينه على صيام نهاره ،وال يقوم قياما يعينه
على سفر آخرته! واملرأة تعطي من وقتها الساعات الطوال؛ لتعد طعاما
لبدن غيرها ،ولكنها تغفل عن طعام لروحها.
 - 20إن قيام السحر فيه من البركات ما ال يعلمها إال هللا تعالى ،ومن
َ
املشاهد أن أصحاب الليل وجوههم مشرقة ومنيرة ومن أجمل الوجوه،
وال نعني بذلك الجمال الظاهري الزائل ،وإنما ذلك الجمال الذي فيه
 )1إقبال األعامل ،ج ،2ص.87
 )2بحار األنوار ،ج ،75ص.380
 )3سورة اإلرساء ،اآلیة.79 :
 )4األمالی (للصدوق) ،ص.356
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مسحة إلهية ،والسبب في ذلك أنهم خلوا باهلل تعالى في جوف الليل؛
فألبسهم من نوره.
 - 21من ِنعم هللا تعالى على بعض عباده ،أنه يستيقظ لقيام الليل
َ ً
ً
مرهقا وقد سهر ليله ّ
وكأن هناك ملكا
من تلقاء نفسه وحتى لو كان
يوقظه ،ولكن ينبغي للمؤمن أن يسأل ربه  -كما أنه يوقظه بجسمه  -أن
ينبهه لبركات أسحاره ،لتنكشف له الحجب املانعة من القرب! وإال فإن
أولياء هللا تعالى ما الذي يجعلهم ينتظرون قدوم الليل بشوق ،ويتركون
لذيذ النوم؟! ومن املعلوم أن السبب في ذلك ما يرونه ويسمعونه من
بركات األسحار! حتى إن أحدهم كان ينادي ويصيح :أين امللوك وأبناء
امللوك من هذه اللذة؟!.
ً
ً
 - 22إن اإلنسان في شؤونه الحياتية كم يتحيرويتخبط يمينا وشماال
ُّ
ل نُ ً
﴿و َمن ل َّ ْم َيْ َعل ُ
اهلل َ ُ
ورا َف َما َ ُ
كاألعمىَ :
ل
ور﴾(((؟! ،ولكن الذي يداوم
ن
ن
م
ِ
ٍ
ِ
َ َ َ َْ َُ ُ ً َ
على قيام الليلُ ،
ورا ي ْم ِش بِ ِه ِف
سيعطى هذا النور اإللهي﴿ :وجعلنا ل ن
َّ
انل ِاس﴾(((! ..وبما أن األعضاء كلها تشارك في صالة الليل ،فإنها تستنير
ً
أيضا بنورها؛ فيرى بعين هللا ،ويسمع بسمع هللا ،ويتكلم بلسان هللا،
ويبطش بيد هللا ،ويحدس فيصيب حدسه ،وورد عن اإلمام الباقر×:
َّ
«ا َّت ُقوا فِ َر َاس َة ا ْل ُم ْؤ ِم ِن؛ َفإِ َّن ُه َينْ ُظ ُر بِن ِ
ُور اهللِ َع َّز َو َج َّلِ ،ف َق ْو ِل اهللِ َت َعاىل﴿ :إِن
َ
ك َليات للْ ُمتَ َو ِّسم َ
ني﴾»((( أي :للمعتبرين واملتفرسين.
ٍ ِ
ِف ذل ِ
ِ
ً
ً
 - 23لو أن إنسانا ال طعام له في النهارأبدا ،ومصدرطعامه الوحيد هو
باب امللك ،وهذا الباب ال يفتح إال في ساعات معينة من أول النهار ،أال
يحرص هذا اإلنسان على أن يأخذ إناءه ويقف على باب امللك ،وهو يعلم
ً
أنه لو حرم الرزق في تلك الساعة ،فإنه سوف لن ُي ّ
عوض الحقا وسيبقى
 )1سورة النور ،اآلیة.40 :
 )2سورة األنعام ،اآلیة.122 :
 )3الکايف ،ج ،1ص.541

ً
ً
جائعا؟! وتطبيقا لذلك نقول :إن الروايات تؤكد على أن نستيقظ بين
الطلوعين ،وأنه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في األرض؛ ألن هللا
ً
تعالى  -في هذه الساعة  -يقسم األرزاق املادية واملعنوية معا .ولكن طاملا
ُحرمنا بعض البركات بسبب تفويت هذه الفرصة.
 - 24إن لكل يوم بركته ونوره؛ فينبغي على املؤمن أن يحوز من أول
النهار على أكبر بركة من بركات ذلك اليوم ،وخاصة من صالة الليل
والجلوس بين الطلوعين ،إذ إن لهما أثرفي بركات النهار .وعن الرضا×:
« َأوحى اهللُ ع َّز و ج َّل إِ َل َنبِي ِمن ْالَ ْنبِي ِ
يت
يتَ ،و إِ َذا َر ِض ُ
ت َر ِض ُ
اء :إِ َذا ُأطِ ْع ُ
ٍّ َ
َ َ َ
ْ َ
َ

ت ،و إِ َذا غ ِ
ْت ،و َليس لِبكَتِي ِناي ٌة .و إِ َذا ع ِص ُ ِ
ْتَ ،و
ت َل َعن ُ
َض ْب ُ
يت غَض ْب ُ َ
ُ
ََ َ
َب َارك ُ َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
السابِ َع م َن ا ْل َو َرى»(((.
َل ْعنَتي َت ْب ُلغُ َّ
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وعليه ينبغي للمؤمن في أول النهار أن يطلب من هللا تعالى بركات ذلك
املقد ة منها وغير ّ
اليومّ ،
املقدرة ،فإنه بالدعاء تكتب هذه البركات له.
ر
الس َم ِء
الرز َْق َل َين ِْز ُ ل ِم َ
ن َّ
كما قد ورد في الحديث عن رسول هللا|« :إِ َّن ِّ
 - 25نالحظ في ليلة القدر الكبرى ،حالة من االستنفار لدى أغلب
املؤمنين ،حيث الرحمة الغامرة ،ولكن الفخر كل الفخر بعد ليلة
القدر ،من جهة حفظ املكتسبات في تلك الليلة! فلو أن شجرة تعاني
من الجفاف طوال العام ،وال يسقيها صاحبها إال ليلة واحدة ،فهل ّ
يغير
ذلك ما تعيشه من حالة الجفاف الدائم؟ والحال أن بعض األشجار
الباسقة تعيش على قطرات قليلة ولكنها دائمة .فال ينبغي للمؤمن أن
يغتربما يتحقق له من التوفيق العبادي في ليلة القدرمهما كان! بل عليه
 )1الکايف ،ج ،3ص.681
 )2وسائل الشيعة ،ج ،7ص.121
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ل َعدَ ِد َق ْط ِر ا ْل َم َط ِر ،إِ َل ك ُِّل َن ْف ٍ
س بِ َم ُقدِّ َر َلاَ ،و َلكِ ْن لِ ُف ُض ٌ
ول
ض َع َ 
ل ْالَ ْر ِ
إِ َ 
َف ْاس َأ ُلوا اهللَ ِم ْن َف ْضلِه»(((.
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أن يحاول طوال العام أن يستقي قطرة قطرة من بحر العبادة واملناجاة
بين يدي هللا تعالى لتنمو شجرته الباطنية.
 - 26إن درجة التفاعل في الصالة واملناجاة ،تكشف عن عالقة العبد
ً
ً
بربه ،فال داعي ملعرفة ذلك أن يطلب مناما أو مكاشفة ،أو سؤاال من
ً
أحد الصالحين أو غيره ،فلو أن العبد رأى فتورا في عالقته مع هللا تعالى،
ً
ً
فليعلم أن هناك فتورا من جهته تعالى أيضا؛ فإن للعبد عند هللا تعالى
ُ َّ َ َ َ َ ْ ْ َ ُ ُ ْ
ما هلل تعالى عنده! .وكما في قوله تعالى﴿ :ثم تاب علي ِهم ِلت
وبوا﴾((( ،فإن
هللا تعالى هو الذي ُيقبل على العبدُ ،
فيقبل العبد عليه .وعليه لو رأى
العبد عدم إقبال في الصالة واملناجاة ،فليعلم أن هذا األمر كاشف عن
إدبارمن هللا تعالى عنه ،ويا له من إدبارقاتل!
 - 27من املمكن أن يستثمر املصلي عدم خشوعه في الصالة مقدمة
ً
للتضرع بين يديه تعالى ،فلو أن مريضا ذهب إلى طبيب معالج فإنه ما
ً
ً
يلبث أن يشكو له ما يعانيه ،باكيا مرة ومستغيثا أخرى .إن رب العاملين
هو خالق القلوب ،واملتصرف فيها كيفما شاء .فينبغي للمؤمن الذي
يشكو من حالة اإلدبار أن يسارع في التضرع والبكاء؛ ليرفع عنه هذه
الحالة ،ومن املمكن أن يرزق عندئذ حالة شديدة من اإلقبال.
 - 28إن شهر رمضان شهر الضيافة اإللهية ،واملضيف فيه له إكرام
عام لجميع خلقه ،ولكنه يختار بعض الخواص من بين عباده الذين
ً
يترقبون في كل لحظة شيئا من نواله ،فيخصهم بعنايته ،ولهذا يقال بأن
ليلة العيد أو الليلة األخيرة من شهر رمضان  -كمحطة متميزة فيها  -هي
ليلة العتق من النار .فينبغي للمؤمن أن يستغل اللحظات والساعات
األخيرة من الضيافة؛ ليكون ممن تشملهم تلك العناية الخاصة.
 - 29من املالحظ تحقق �شيء من حالة اإلدباربعد ليالي القدر ،وكأنه
 )1سورة التوبة ،اآلیة.118 :
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قد انتهى كل �شيء بعدما كتبت املقدرات! ومن املعلوم أن الدعاء يرد
ً
البالء ،وقد أبرم إبراما ولو في ليلة القدر .ولكن طبيعة اإلنسان مبتنية
على النسيان ،واإلعراض عن ذكر هللا سبحانه وتعالى .ولهذا فإن الذين
يواصلون استجداءهم من هللا تعالى في الليالي األخيرة من شهر رمضان
هم من القالقل وهم بال ريب في مظان الرحمة الخاصة ،التي لم توهب
لعوام الخلق.
ً
 - 30إن العبد ال يتخذ املسجد محال للعبادة فحسب ،بل يتخذه
ً
ً
ملجأ وكهفا حصينا يقصده كلما ضاقت به الدنيا ،فمن موجبات قضاء
الحاجة هو اللجوء إلى بيت من بيوت هللا تعالى ،والصالة فيها بركعتين
خاشعتين والتجاء بين يديه عز وجل؛ فاملسجد بقعة منتسبة إلى هللا
تعالى ،والذي دخل املسجد لطلب األمان ،فقد دخل حمى هللا تعالى .ومن
املتعارف أن من يلتجئ إلى سفارة منتسبة إلى بلد ،فإنه يعطى األمان،
فكيف بمن يلتجئ إلى بقعة منتسبة هلل سبحانه وتعالى؟!
 - 31إن النوافل فيها تحرر من كل قيد ،فيمكن أن يؤديها العبد على أي
ً
ً
ً
حال :جالسا أوماشيا أوراكبا ،ولهذا قد يكون التركيزواإلقبال في النافلة أكثر
من الفريضة ،حيث العبد ال يعيش هاجس بطالن العبادة ،وعدم اإلتيان
باملأمور به بقيوده الفقهية الدقيقة ،بل يصلي وملؤه الحب والعشق هلل
تعالى .ولهذا فإن أهل الوسواس يوسوسون عادة في الواجبات؛ ألنه في
ً
ً
املستحبات ليس هنالك أمرا إلزاميا يخشون اإلخالل به.
 - 32إن التوفيق للنوافل فيه كاشفية عن االلتفات والنظر من هللا
ً
ً
تعالى لعبده .ومن األمور الكاشفة عن درجة القلب سلبا وإيجابا ،هي
حالة العبد وهو في املسجد ،فإذا كان يحب إطالة املكوث في املسجد،
للصالة والدعاء ،فليعلم بأن هذا من صور التوفيق ،وأن هللا تعالى قد
ً
أحبه ،فأحب مكوثه في بيته أيضا.
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 - 33إن التوفيق لكل عبادة ،إنما هو بإذن هللا تعالى ،فقد يصرف هللا
ً
تعالى العبد عن الطاعة ،خذالنا له؛ ألنه يكره تقربه ،وسماع صوته!.
ً
ً
وقد يصرف القلب عن املعصية أيضا توفيقا لصاحبه؛ ألنه يحب أن
يشمله برحمته وعنايته الخاصة.
 - 34إن الذي يحرص على أداء النوافل ،فإن هللا تعالى من املمكن
أن يتجاوز بذلك عن كثير من األخطاء التي ارتكبها في أداء الفريضة،
ً
إكراما له؛ ألنه التزم بما لم ُيلزمه الشارع .ومن هنا كانت النوافل متممة
للنقص في الفرائض.
 - 35إن الذي ال يعيش الهدفية من العبادة ،فإنها تكون له كالقيود
التي تحد من انغماسه في مستنقع األهواء والشهوات ،ولهذا فهو يفرح
عند االنتهاء منها كفرح البعض بانتهاء موسم الصيام؛ لثقل الجوع
والعطش على نفسه!
 - 36إن الذي ال يجد في نفسه الثماراملرجوة مما يقوم به من العبادات
ً
من التكامل الباطني ،عليه أن يبحث عن األسباب! فلو أن إنسانا تعهد
ً
شجرة بالسقي والرعاية سنة كاملة ،ثم لم يجد تغيرا في نموها؛ فإنه لن
يتردد لحظة في قطعها والتخلص منها ،فكيف لو ضمرت وذبلت أوراقها
وأغصانها؟!
 - 37إن املؤمن  -بعبادته وعمله للصالحات في كل يوم  -يواصل قطعه
ُ
للمسافات ،فيزداد قربه من الهدف الذي خلق من أجله ،ويجد آثارهذه
الحركة من :استقذار الحرام ،والخشية واملعرفة والحب العميق هلل
تعالى .ومن هنا نقول :إنه ال ّبد من أن نستثمرطاقاتنا الباطنية وقدراتنا
الخفية التي اكتشفناها في مواسم العبادة ،ونحولها إلى وقود يدفعنا
للمسيرفي حركتنا التكاملية.
 - 38إن الذي ال يصل إلى مرحلة الغفران اإللهي في شهررمضان ،فهل
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يرجو ذلك في غيره من الشهور ،وقد كان في ضيافة السلطان وقد طرده
ً
من مائدته وخرج من عنده جائعا أوهل يرجو الشبع عند غيره؟
 - 39كما أن أشهر اإلنبات في عالم النبات هي أشهر الربيع الثالثة؛
فاألمر كذلك في عالم األرواح ،فربيعها هي هذه األشهر الثالثة املباركة:
رجب ،وشعبان ،ورمضان؛ من حيث كثرة ما ورد فيها من األذكار
واألوراد؛ فتؤثرفي النفس تأثيرالربيع في اإلنبات.
 - 40إن املؤمن يستعد الستقبال الضيافة اإللهية الكبرى في شهر
رمضان من شهر رجب ،فيستثمر أوقاته أيما استثمار؛ ليظفر بأمنية
األماني ،أال وهو الرضوان اإللهي ،فهو ال يقنع بمجرد املغفرة والخروج
من دائرة املقت اإللهي فحسب ،فتلك أمنية الضعاف وأصحاب الهمم
الدانية.
ً
 - 41إن إخراج املقدار الواجب من املال ال يعد في حد ذاته جودا ،بل
هو حق هللا ورسوله أخرجه صاحبه ،ومع ذلك فهو من موجبات املغفرة
والرضوان والبركة في املال ،والتخلص من البالءات املفاجئة من املرض
واملوت.
 - 42إن البعض يعتقد خطأ أن بإمكانه تهذيب نفسه أو غيره ،بمجرد
تكرار بعض األذكار واألوراد ،ويهمل جانب االكتساب النظري واملجاهدة
العملية ،والحال أنهما األساس في عملية التكامل؛ فكمال الباطن ال
يتحقق من مجرد ألفاظ في الخارج!
ّ
 - 43إن البعض يستهويه الجانب العبادي بدون أن يحول ذلك إلى
حركة في الحياة ،والبعض تستهويه الحركة العملية املجردة من أي
خلفية علمية ،فال ّبد أن تكون التنمية شاملة ومتوازنة في كل املجاالت،
ً
َ ً ً
وإال فإن الذي ّ
ينمي جانبا دون آخر ،فإنه كمن ينمو خلقيا نموا غير
متوازن.
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 - 44إن السجود التعبدي ليس مجرد هذه الحركة الظاهرية من
وضع املساجد السبعة على األرض ،وإنما هي حالة من التذلل والتواضع
ً
للرب العظيم ،ولهذا لم يختر هللا تعالى غير هذه الحركة إبرازا لعظمة
ً
آدم× .وإن املؤمن الذي يتذوق حالوة السجود يصبح مدمنا عليه وال
ً
يشبع منه ولو كان مشغوال به في ساعات طويلة!
 - 45إن الدعاء حديث العبد الذليل مع الرب العظيم ،واعتقادنا
أنه ليس هنالك مجموعة دعائية في تراث اإلنسانية مثل الصحيفة
السجادية ،ولعل هذا الخلود ألدعية موالنا السجاد× نوع تعويض
ملا جرى عليه من املصائب العظام في واقعة عاشوراء.
ً
ً
 - 46لو أن أحدنا مارس عمال ،تراه يزداد فيه يوما بعد يوم خبرة
ً
ومهارة وإتقانا ،ولكن ما بال صلواتنا لم تتغيرمنذ اليوم األول من البلوغ،
ً
ً
ال إجز ًاء ظاهريا ،وال إقباال باطنيا؟! والسبب معلوم حيث إننا لم نرد أن
نطورها لألحسن بينما طورنا باقي شؤوننا في الحياة على ما يطابق املزاج.
 - 47إن املؤمن يعيش حالة االستقرار ،التصاله بمبدأ الغيب في كل
التقلبات واألحوال ،وما أنس اإلنسان بوسائل االتصال املتنقلة إال ألنها
تربطه بمن يأنس به أينما ذهب ،فلنحاول أن نتصل بمبدأ الغيب كلما
ضاقت بنا األحوال واجتمعت علينا األحزان ،كأئمتنا^ ،حيث كانوا
يفزعون إلى الصالة بين يدي هللا تعالى ،كلما أهمهم أمر .ومن املعلوم
أن املؤمن في هذه املشاهد  -باإلضافة إلى تمتعه بسياحة بدنية  -يعيش
سياحة روحية وأجواء قدسية ،مناجاة وصالة وتالوة للقرآن.
 - 48إن هللا تعالى قد ُيرسل عليك نفحات من اليقظة والذكر في ليلة
جمعة ،أو في مواسم الطاعة ،ولكنك إذا لم تستوعب هذه النفحات
وتستثمرها ،وتخرج من حالة الغفلة املطبقة إلى حالة الذكر ولو
املتقطعة ،فقد تصاب بحالة خطيرة من قسوة القلب ،فتكون ممن
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ختم هللا تعالى على قلوبهم ،وحرمهم من دائرة االنجذاب إليه!
 - 49من الجميل أن يلتزم املؤمن بهذا الذكر الخفي ،أال وهو التهليل،
وبإمكانه أن يذكره في قلبه عندما يكون في جمع من الناس الغافلين،
فطبيعة حروف هذا الذكر ال تستدعي فتح فمه ،وبذلك يعيش مع
الناس ببدنه وروحه معلقة باملأل األعلى!
 - 50إن البعض  -لطبيعة حياته وانشغاالته الكثيرة  -ال يمكنه
ً
ً
التوجه لربه ،فليتخذ من الصالة مجاال للتنفس؛ ليستنشق شيئا من
الرحيق ،بعد غوص عميق في بحر االنشغاالت اليومية كاد ينقطع فيه
نفسه الباطني!
 - 51هناك من تكون له بعض النفحات في أيام دهره ،ولكن هنالك
ً
صنفا من الناس كلما وقف للصالة ،أو قرأ الدعاء ،أو كلمات من القرآن
ّ
الكريم ،جرت دموعه على خديه من دون تكلف ،وال يخفى أن ذلك ثمرة
املجاهدات الطويلة.
 - 52إن املؤمن عندما يدفع خمس أمواله ولو بلغت الكثير ،فعليه
أن ال يعيش ذرة من العجب والرياء ،إذ إن من الطبيعي أن ال ُّ
يمن العبد
على مواله لو طالبه بما افترضه عليه من الحق الواجب ،والحال أنه وما
َ
يملك ملك هلل تعالى .وعليه فإن الذي يعتقد بأنه مستخلف على املال،
يقل حرصه عليه ويؤدي ما عليه من الحقوق بكل طواعية.
 - 53إن العبادة ال تؤتي ثمارها مع الشخصية املضطربة القلقة،
فهذا إبليس لم ينتفع بعبادته؛ ألنه كان يستبطن بذور الشرواالستكبار
في نفسه .وعليه فإن العبادة ال تنفع صاحبها إال إذا ُ
حسن باطنه،
واستقامت سريرته ،وامتلك الشخصية املتوازنة املتكاملة ،بل إنه  -إذا
حقق ذلك  -يكفيه قليل الصالة والصيام.
 - 54إن البعض قد تغلغل القرآن الكريم في وجوده ،إلى درجة
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يتجاوز عند تالوته اإلدراك الفكري إلى الخشوع القلبي ،وينعكس ذلك
على حواسه من قشعريرة الجلد وجريان الدمع ،أما الذي ال يجد ذلك
ُ
التفاعل فهوبعيد عن روح القرآن الكريم ،مثله مثل الذي ال تنهاه صالته
عن الفحشاء واملنكر؛ ألنه بعيد عن روح الصالة.
ً
 - 55لو أن اإلنسان نجح في السيطرة على األفكار ،فقد دخل بابا
ً
واسعا من أبواب السعادة في الدنيا قبل اآلخرة ،فإنه بإمكانه أن يؤدي
الصالة بتوجه وتركيزفي جميع األحوال .ومن املعلوم أن الصالة الخاشعة
تبدأ من الصالة املتأملة ،فالذي ال يملك فكره في الصالة ،فكيف يملك
قلبه فيها؟!
 - 56إن الذي يريد أن يصلي صالة خاشعة عليه أن يتهيأ للصالة،
ّ
ويفرغ باطنه من كل مشغل ذهني أو قلبي ،وإال فالذي يصلي وذهنه
ً
مشغول بكم هائل من الصور  -وقد تكون صورا محرمة  -فإنها تأتيه
بشكل قهري ،فيصلي وفكره يتجول فيما كان مشغوال به قبل الصالة!
 - 57إن املؤمن إذا أتيحت له فرصة  -ولو قصيرة  -ملعايشة حالة
اإلنقطاع إلى ر ّب العاملينّ ،
وتلمس �شيء من عالم التجلي اإللهي ،فإنه
ً
يستذوق ذلك العالم استذواقا ،بحيث يتمنى أن ال يقوم من سجدته،
ً
بل يشتاق إلى أوقات الصالة إشتياقا؛ فيتغير نمط حياته رأسا على
ً
عقب ،وهنيئا ملن كان كذلك!
ً
ً
 - 58إذا أردنا أن نعالج انحرافا سلوكيا عند أحد فعلينا أن نعالج
سلوكه الباطني؛ ألنه على أساسه يتقرر سلوكه الخارجي سواء في
مجال الحالل أو الحرام .فالجهاد  -الذي فيه إلقاء للنفس في أتون
املعارك  -أساسه حب إعالء كلمة الدين وبغض الكفر والكافرين،
والصالة الخاشعة منشؤها اإلقبال النف�سي على هللا تعالى ،وكذلك
فاالنحرافات األخالقية منشؤها انحراف محور القلب نحو الحرام أو

العشق املذموم .فهذه املمارسات الخارجية لها رصيد في الباطن ،فإذا
أردنا أن نرفع من مستوى الطاعة وتجنب املعصية ،فال ّبد أن نصلح
هذا الباطن ،أو ّ
نصعد من رصيده.
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4
همسات يف
العالقة مع النفس

 )1سورة القصص ،اآلیة.88 :
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 - 1إن املؤمن مع يقينه بسعة رحمة ربه ومغفرته ،إال أن حالة مقت
ّ
َ
نفسه واحتقار عمله ال تفارقه ،وذلك كلما تذكر ذنوبه السابقة! مثله
ً
َ
يوما ما عن لقاء والد شفيق ّ
تحمل عناء
في ذلك كمثل ولد عاق أعرض
ً
السفرشوقا الى رؤيته .فهذا الوالد وإن عفا عن ولده الستخفافه بحقه،
إال أن الولد يعيش حرقة القلب واالنكسار كلما تذكر ذلك املوقف
القبيح!
ّ
 - 2إن إرادة النفس إذا اندكت في إرادة الغيب فقد حققت معنى
الفناء ،ال الفناء بمعنى وحدة الوجود ،وإنما بمعنى أن اإلنسان ال يرى
لنفسه خصوصية في قبال ذلك الوجود الذي غمر نوره كل �شيء ،بما
ً
ُ ُّ َ ْ َ ٌ
ش ٍء هالِك
جعله ال يرى شيئا سواه تعالى ،وهو تجسيد لقوله تعالى﴿ :ك
َّ
ِإل َو ْج َه ُه﴾(((.
 - 3قد يقال :إن املعصية التي تكون في حاالت غلبة الشهوة أقرب
للمغفرة اإللهية ،من تلك التي تكون في حاالت اشتداد الغضب؛ وذلك
ألن الغاضب مهما اشتد به الغضب وأخرجه عن طوره ،إال أنه ال يزال في
وعيه ،غيرخارج عن قصده ملا يقول ويفعل ،بخالف الشهوة الغالبة التي
ُ
فقد اإلنسان قدرته على السيطرة على جوارحه.
قد ت ِ
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 - 4إن من موجبات الخذالن اإللهي :هوالبعد عن مجالس العلماء .وال
يقتصر ذلك على الحضور باملعنى الخاص ،بل هو معنى عام يشمل كل
ما له تأثير في تغيير مسيرة اإلنسان العلمية والعملية ،واملتمثل بمصادر
املعرفة املسموعة واملرئية واملقروءة.
 - 5إن اإلنسان قد ينظر في خصوصيات نفسه و خصوصيات غيره،
ولكنه قد يصل إلى درجة ال يرى في الوجود إال ذلك الجميل ،وذلك إذا
اتصل بمنبع النور في هذا الوجود ،فعندها تنمحي في قلبه كل تلك
ً
الخصوصيات ،ويصبح وجوده  -أي :قلبه وفكره وجوارحه  -محاطا
بذلك النور ،وهذا هو ما يعبر عنه بالفناء في هللا تعالى ،كفناء النور في
الناروإن كانا متغايرين في الحقيقة.
ّ
 - 6إن الكثيرين يشتكون من حالة اإلثارة والغضب عند وجود ما يكدر
مزاجهم ،وهذا بدوره يؤدي إلى الوقوع في املحرمات القولية والفعلية،
بل إن هذه الحالة من أنسب األوقات لنفوذ الشيطان إلى قلب العبد.
وعليه ال بد من مضاعفة املراقبة في مثل هذه الحالة ،التي طاملا أورثت
الندامة حيث ال ينفع الندم.
ّ
 - 7تتجلى نعم الخالق في كل لحظة وحين ،ومنها ما وعد به أولئك
الذين عملوا السوء بجهالة واعترفوا بذنوبهم ،فقد وعدهم تعالى بالرحمة
واملغفرة((( .فهل نحن كذلك مع من أساء إلينا ثم اعتذر؟ بل إننا مأمورون
ً
بالصفح الجميل ،وهو أن نعامل املخطئ وكأنه لم يخطئ في حقنا أبدا،
ً
خصوصا وإن املؤمن في شغل ،وعليه أن يبدي صفحته بأن ال يلتفت ملن
أساء إليه ،بل عينه على الساعة وما ّ
يعده ملواقف القيامة ،ولهذا قرن
َّ ْ ْ َ
َ َّ َّ َ َ َ َ ٌ َ ْ َ
اصف ِح
الصفح بالقيامة﴿ :وإِن الساعة ل ِتية ف
الصف َح ال َ ِميل﴾(((.
ِ
ون ِم ْن َق ِر ٍ
السو َء بِ َج َها َل ٍة ُث َّم َيتُو ُب َ
﴿ )1إِن ََّم الت َّْو َب ُة ع ََل اهللِ لِ َّل ِذي َن َي ْع َم ُل َ
ُوب اهللُ َع َل ْي ِه ْم﴾.
يب َف ُأو َلئ َك َيت ُ
ون ُّ
سورة النساء ،اآلیة.17:
 )2سورة احلجر ،اآلیة.85 :
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 - 8إن ترقي النفس وتكاملها ال يتم إال من خالل التعرف عليها واكتشاف
مجاهيلها ،واالطالع على سبل تكاملها ،والعلم بقدراتها الفعلية ،وقدراتها
ً
املختزنة .فكيف يمكن أن يعالج الطبيب بدنا ليس أمامه؟! أم كيف
يمكن ملهندس أن يبني بناء على أرض لم يرها وال يعرف طبيعتها؟!
َ
مثل التفكير في الحرام كمثل الدخان الذي ّ
يسود املكان وإن
 - 9إن
ً
ً
ّ
لم يحرقه .فحاول أن تنقي فكرك من كل قبيح :تفكيرا في شهوة ،أو حبا
َ
في انتقام .أليس هو املطلع على خائنة األعين وما تخفي الصدور؟ فإن
هذا اإلحساس اليقيني بعلمه تعالى بخفايا النفس ،لهو نعم الرادع عن
الحرام بل عن االقتراب منه.
 - 10إن البعض ّ
تسول له نفسه االنغماس في متع الدنيا في مرحلة
الشباب ،وإنه سوف يتدارك تقصيره في دنياه عند شيخوخته ،والحال
أن مرحلة الشباب تمثل أوج قدرة االنسان على إنجاز املهام من أموره،
ّ
حيث أنه كلما تقدم في العمر قلت قدراته .ومن العجيب أنه عندما كان
يتمتع بقوة البدن ،فإنه كان يستهلكها في غيرما يعود عليه بنفع آلخرته،
واآلن عند كبره تتوالى عليه العلل املانعة من الوصول إلى ما يريد!
ً
ً
 - 11إذا كان اإلنسان حريصا كل الحرص على مشتهياته :مأكوال
ً
ً
ومركوبا وملبوسا وغير ذلك ،وكلها عناصر فانية في الوجود ،فلماذا ال
ً
يكون حريصا على روحه التي هي مصدر الشقاء والسعادة األبدية له؟!
ً
أليس من األولى أن يتخيرلها ما يكون سبيال لرفعها إلى رتب الكمال ،ال ما
يحطها إلى الحضيض؟!
ً
ّ ً
ّ
 - 12من الخسران أن يضيع اإلنسان ما بقي من عمره تحسرا وندما
على ذنوبه السابقة؛ ألن ما م�ضى ال يعود .إنما املطلوب هي الندامة
الفاعلة التي تدفع اإلنسان إلى األمام ،ثم إن رحمة هللا واسعة ،وخاصة
إذا كان ارتكاب الذنوب في مرحلة الجهالة وغلبه الشقوة.
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ً
ّ
فيسول
 - 13إن البعض يخادع نفسه كثيرا ليخوض في املحرمات،
الحرام لنفسه ويخلق األعذار لها ،ولكن هل من يالعب الثعبان يسلم
من لدغته؟ فالشهوات املحرمة سموم قاتلة عاقبتها الهالك ،وشتان
ً
ً
وعلما ،وبين من ّ
يتعمد تأجيج نار
بين من يرتقى بنفسه باملجاهدة عقال
ً
الشهوات في نفسه ،بحيث يصبح أسيرا لشهواته وغرائزه!
ُ
 - 14إن اإلنسان مسؤول يوم القيامة عن هذا الوقت املهدر من
عمره ،وسيحاسب على كل لحظة ضيعها فيما ال نفع فيه ،فضال عن
ارتكابه للحرامُ .
وليعلم أن العذاب املشترك لجميع أهل البرزخ :هو
اإلحساس بالغبن والندامة لسالف أيامهم في الحياة الدنيا ،حيث ّ
فوتوا
على أنفسهم الفرص الذهبية فيها.
 - 15ينبغي ملن يرغب في تحقيق الكمال التحلي بالصبر وعدم اليأس،
ُ
ُ
فإن االمتيازات قد تجمع وتعطى للعبد دفعة واحدة .وذلك كمثل جندي
ُ
تجمع له الدرجات في سنوات خدمته؛ فيعطيه قائده األوسمة دفعة
واحدة ،بما ال يتوقعه منه.
 - 16إن من يتحرر من أسر اللذائذ تعرج روحه في أفق ممتد ،وإال
فإنها تبقى كالطير الحبيس في القفص .ومن املعلوم أن الطير في القفص
محروم من بركات أقرانه ممن يطيرفي اآلفاق الرحبة .وهكذا فإن تصور
هذه الحالة من السجن والحبس في الحياة الدنيا ،ملن موجبات التحرر
من األسراملذكور.
 - 17إن البالء يوجب التكامل للعبد امللتفت إلى زي العبودية ،وليس
َ
ً َ
لكل أحد ،بل إنه ال يزيد البعض إال خسارا .فمثل البالء كمثل القرآن
من هذه الناحية ،فهو موجب لزيادة الهداية للبعض ،كما أنه موجب
للخسران والضالل للبعض اآلخر.
 - 18إن الذي ال يراقب نفسه ،سوف يفقد ذلك النور املكتسب من
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العبادات واألعمال الصالحة .فكما أن املسرف في األموال ُي ّ
ذم على
ً
ّ
إسرافه ،كذلك املسرف في األنوارمذموم أيضا؛ ألنه يبذرما اكتسبه من
نور بعد جهد جهيد ،بل إن ّ
ذمه أكثر؛ ألن خسارته أعظم.
 - 19إن العمل الصالح من مقتضيات التكامل لو ُر ِفعت املوانع
ُوو ِجدت الشرائط ،وما أكثر األعمال الصالحة في حياة املؤمن ،ولكن
ملاذا ال نرى ذلك األثر املميز في باطنه؟ والحال أننا نرى كيف أن البذرة
الصغيرة  -بعد فترة من تعهدها بالسقي والرعاية  -تنمو حتى تغدو
شجرة باسقة؟ والجواب :أن موجبات التغيير واالنقالب الباطني في
وجوده لم تكتمل بكل عناصرها الالزمة.
ُ
ً
 - 20ينبغي للمؤمن إذا أعطي شيئا من املزايا املعنوية أن ال
ُ
ً
يتغيرتعامله مع الخلق ،ركونا إلى تميزه عنهم .كما ينبغي كتمان ما أعطي
من املزايا ،فما الفائدة من إذاعتها بين الناس واشتهاره بينهم بالصالح؟!
ً
ً
ً
نعم لو رأى عاملا ربانيا خبيرا في طريق السلوك إلى الحق ،فإنه يرجح أن
ّ
يذكر له حاله ،رجاء التماس نصحه وإرشادهِ ،وليتعلم كيف يصل إلى
مرحلة أرقى مما هو فيها.
ّ
 - 21إن من بواعث الهمة أن يفكراإلنسان في األبدية ،فيبرمج ألن تكون
ّ
األبدية أفضل ّ
ّ
األبدية  -بخيرها
أبدية ممكنة .ومن املعلوم أن هذه
هذه
وشرها  -ال تتحدد إال من خالل هذه السنوات املحدودة ،ويا لها من
معادلة مذهلة ،أي :مقابلة الزمان الالمحدود باملحدود!
 - 22لو أتى أحدهم لك بقدح فيه أرقى أنواع العسل ،وإذا بك ترى
ً
فيه فأرة ألقت عذرتها ،فهل تميل نفسك لألكل منه؟! فنقول قياسا
ً
على هذا :إن البعض ليس مقصرا في جمع العسل وله نحل كثير ،ولكنه
في كل يوم يرمي عذرة في عسله ،فهل يستفيد من هذا العسل الذي هو
في األصل شفاء للناس؟!
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 - 23إن الذي يتأمل في نفسه ويعيش حالة التبرم وعدم الرضا
من الواقع الذي يعيشه ،فإنه ُيرجى له أن يتحرك ويبدأ في السفر إلى
ّ
ُ
ُ
هللا تعالى .فمثله كإنسان خ ّدر وخطف ول ـا استفاق ورأى نفسه بين
يدي األعداء يحيطون به من كل جانب ،فأخذ يسعى لتخليص نفسه
ويبادر بالفرار بما أمكنه من جهد حتى يصل إلى مأمنه ،وهذا هو الفرار
ُ
َ ُّ َ
هلل﴾(((.
الصادق الذي أمرنا به في قوله تعالى﴿ :ف ِفروا إِل ا ِ
 - 24إن الذي ُيعطى بعض املنح الروحية ،ثم يرتكب ما يغضب هللا
يعرض نفسه النتكاسات روحية خطيرةُ ،
تعالى ،فإنه ّ
فيصاب بإدبار
شديد ،وهذا هواإلدباراملتعارف تحققه بعد املواسم العبادية .فاإلنسان
ّ
الذي ال يراعي ما ُيعطاه من نور اإلقبال فإنه قد ُيسلب منه ذلك بزلة ولو
ً ً
مما ّ
غير كبيرةّ ،
يضيع عليه جهدا كبيرا .فهذا النور نور لطيف وعزيز ال
يعطى لكل أحد ،وإذا ُرفع عن أحد بتقصيره فال تسهل عودته من جديد.
ّ
 - 25إن القلب السليم هو محل التجليات اإللهية ،فإن رب العاملين
ّ
َ
َ
يتجلى فيه .ومثله كمثل املرآة التي تعكس صور األشياء املواجهة لها،
ومن املعلوم أنه كلما ازداد صفاء املرآة ونقاؤها من الغبار والصدأ ،كان
ً
انعكاس األشياء فيها أشد وضوحا .وعليه فلو وضعت مرآة أمام الشمس
النعكست صورة تلك الشمس العظيمة من خالل هذه املرآة الصغيرة،
ً
وأصبحت تحمل بعض خواصها فتعكس شيئا من نورها العظيم.
ً
وحينئذ نقول :إذا كان التفاعل متحققا بين وجودين ماديين كالشمس
واملرآة ،فكيف بالنفوس البشرية املظلمة إذا واجهت شمس الوجود
العظمى؟!
ّ
 - 26لو التفت اإلنسان إلى تركيبة نفسه ،الكتشف و كأن هنالك
ً
ً
طفال في وجوده يدعوه إلى األباطيل ،فترى أحدهم في ظاهره إنسانا ذا
 )1سورة الذاریات ،اآلیة.50:
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شخصية مرموقة بين أقرانه إال أن واقعه �شيء آخر ،فلو نازعته نفسه
إلى قطعة حلوى أو وجبة طعام شهي ،فإنه قد يقطع املسافات من
أجلها ،وقد يحزن إذا ُمنع منها .وعليه فال ّبد للعبد امللتفت أن يحاول
تهذيب نفسه وتربيتها ،حتى ترتقي إلى مستوى البلوغ والرشد الباطني،
ً
بحيث ال يرى متاع الدنيا بهيجا في عينه.
 - 27إن من أعظم املزالق في هذا العصر هو االفتتان بوجوه
الفاتنات ،إلى درجة يبيع بعضهم دينه ودنياه من أجل الوصول إلى
ما يحقق شهوته .ولنا أن نتساءل :هل إن ما يرونه من هذه الصور
الحسان هو غاية ما عند هللا تعالى من وجوه الجمال؟ وملاذا ال يتوجه
هذا العاشق للجمال إلى مصدر الجمال؟ أليس التعلق باملصدر الباقي
أنفع من التعلق بالفاني؟ وملاذا ال ينتقل من جمال املخلوق إلى جمال
الخالق؟ وملاذا ال ينتقل من جمال املعلول إلى جمال العلة؟ وملاذا ال
ُ ّ
ُ َّ
صور؟!
ينتقل من جمال املصور إلى جمال امل ِ
 - 28إن مجرد وجود املقت�ضي ال يكفي لتحقق األثر ،فهناك شروط
ال ّبد من توفرها ،وموانع ال ّبد من رفعها ،فلو أن الزارع  -الذي يريد
ً
أن يرى ثمرة جهده يوما ما  -اكتفى بوضع بذرة في تربة غير مناسبة،
فهل ُيرجى أن يتحقق له ما يريد؟ والحال أنه ال ّبد من ّ
تخير التربة
ً
ّ
ً
املناسبة أوال ،و يوفر لها الظروف املهيئة للنمو بعد أن يبذرها ثانيا،
ً
ويزيل ما يضر بالزرع ثالثا .وكذلك األمر في عالم التكامل الروحي ،فإن
ً
املقتضيات كثيرة في حياة املؤمن ولكننا ال نرى أثرا لها ،والسبب أنه يلزم
ً
تهيئة أر ّ
ضية النفس لتكون قابلة لإلنماء أوال ،وذلك بإزالة الشوائب
ً
والعوالق ،ثم نبادر بزرع الصالحات ثانيا ،ومن املعلوم أنه كلما تكرر
ّ
العمل الصالح نما ذلك الزرع وتجذر ،وهكذا يتحقق اإلنماء والتكامل.
ً
 29إن من يريد التكامل عليه أن ّ
يقدم قربانا في سبيل هللا تعالى،
-
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وأفضل قربان ّ
يقدمه العبد لربه هو أن يجعل إرادته ُمندكة في إرادة
ً ً
ً
هللا تعالى ،أي :ال يرى لنفسه اختيارا ،أمرا ونهيا ،وال يكون له منهج في
الحياة سوى املنهج الرباني .فليس هو إال عبد مملوك هلل تعالى ،أعطاه
ّ
ما يمكنه من قضاء حوائجه به ،وسمح له باستعماله بقيود ،وليس له
أن يستعمله فيما منعه منه.
ّ
 - 30إن طبيعة اإلنسان ميالة إلى الغفلة واللهو في الرخاء ،فال يدعو
به إال إذا كان في ّ
شدة ،والحال أن الدعاء قبل نزول املصيبة أبلغ في
ر
ُم بِالدُّ عاءِ
ِ
اج ا ْل َب َلء َعنْك ْ
َ
دفعه ،كما قال أمير املؤمنين×« :ا ْد َف ُعوا َأ ْم َو َ
ل ور ِ
ود ا ْل َب َلء»(((؛ فالبالء متوقع لكل إلنسان طوال عمره ،والخوف
َق ْب َ  ُ ُ
من أن تأتيه أمواج عاتية فتغرقه ،وإذا به ينتكس انتكاسة بليغة؛
ُفيسلب حتى الدعاء وهو أحوج ما يكون إليه في تلك الحالة!
 - 31إن اإلنسان في عالم األبدان يتكامل وينتقل من مرحلة إلى
أخرى ،وذلك بشكل قهري وطبيعي إلى أن يلقى ّ
الرب الكريم ،ولكن
يختلف األمر في عالم األرواح ،حيث أن الحركة التكاملية اختيارية،
ً
والذي ال يتحرك وال يبذل جهده سعيا لتحقيق تكامل روحه ،فإن
ً
ً
ً
وضعه لن يتغير وسيبقى ثابتا ،فهو وإن كان في ظاهره إنسانا بالغا
ً
ً
ً
اشداّ ،
ولكنه يبقى في الواقع طفال صغيرا!
ر
 - 32إن أشعة الشمس تسطع على كل �شيء ،ولكنها ال تصل إال ملا
يتعرض لها وليس عليه ساتر ،وال يعني عدم وصول أشعتها إلى ما هو
ً
محجوب عنها أن هناك خلال في فاعليتها ،فلو أزلنا الحجاب لسطعت
عليه الشمس .وكذلك فإن الشمس اإللهية ساطعة ،ولكن علينا أن
ً
ّ
نعرض أنفسنا لها ،بإزالة الحجب واملوانع الساترة .وإن الذي يترقى روحيا
ُ
سيعطى تلك املقامات العالية  -بعد ّ
تعرضه لتلك األشعة املنيرة  -وإن لم
 )1اخلصال (للصدوق) ،ص.621
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يطلب من هللا تعالى ذلك صريحا.
ّ
 - 33كم من اآليات التي وردت في الحث على التوبة وبعث األمل
ً
ّ
املؤملة كثيرا وهي:
في ُنفوس العاصين ،إال أن هذه اآلية من اآليات ِ
َ ْ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ َ ِّ َ ْ َ َ َ
ات﴾((( ،فيا له من مكسب عظيم وهو
﴿فأو ِلك يبدل اهلل سيئاتِ ِهم حسن ٍ
بدل السيئات إلى حسنات ،والحال أن أق�صى ما ّ
َت ّ
يتمناه ويطمع فيه
املذنب هو العفو عن سيئاته .أال يدل هذا على ّ
شدة رأفة الرب ورحمته
وعنايته بعبده التائب؟ فالتائب ال يستأنف العمل فحسب ،بل إنه
ً
تعالى سيجعل له رصيدا يوازي ما له من سيئات!
 - 34من الجميل أن يصل اإلنسان إلى مرحلة ينسجم فيها وجوده
ً
مع ما هو مطلوب منه شرعا .صحيح أنه في بدايات سفره إلى هللا تعالى
قد يعيش حالة من املجاهدة في منع نفسه من مشتهياتها ،ولكنه يصل
أخي ًرا إلى مرحلة الصفاء والنقاءُ ،
فتفتح له أبواب القرب إلى مواله،
وعندها هل يرجع إلى املزبلة التي ّ
فرمنها؟!
 - 35إن البعض من املؤمنين وصل إلى درجة من الورع والتقوى،
ً
بحيث صار وجوده منسجما مع موجبات التقوى والورع ،فعندما يرى
ً
ً ّ
امرأة أجنبية مثال يشعروكأن هنالك جهازا يلف رقبته ،فيصرف وجهه
ّ
قسرية ،فهو ال يطيق النظر إليها ،وال يفكر بأنها
عنها في حركة ارتدادية
نظرة أولى له أو ثانية عليه!
ّ
 - 36إن اإلنسان في حياته اليومية مشغول بمتعلقات كثيرة تجلب له
ً
فضال عن أمور آخرته ،فكيف يكون
التشتت وعدم التركيزفي أمور دنياه
ُ
الخالص من هذه الحالة؟ والجواب يفهم من هذا املثال :إنك عندما
تنثر ُب َرادة حديد على ورقة فإن جزيئاتها تكون متناثرة .ولكن لو وضعت
قطعة من املغناطيس وسط هذه الورقة ،فإن هذه الجزيئات تتحرك
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في جميع االتجاهات على جانبي القطبين ،وإذا بكل ذرة من ذرات ُ
الب َرادة
تأخذ موضعها املناسب بها .وعندئذ نقول :إن املغناطيس اإللهي املتمثل
ّ
بحبه والتعلق به ،هو الذي يقوم بهذا الدور من ترتيب الخطوط املتناثرة
ّ ً
في القلب ،وبدونه يبقى اإلنسان موزعا في قلبه ،ولهذا علي× يصف
ن ا ْلهمو ِم إِ َّل َه ًا و ِ
ِ
احد ًا ا ْن َف َر َد بِه»(((.
ّ َ
املؤمن بأنه قدَ َ « :ت َّلی م َ ُ ُ
 - 37نحن عندنا مدينتان :مدينة الدنيا ،ومدينة اآلخرة .وأغلب
الناس هم في مدينة الدنيا ،والبعض ّ
ممن يريد الهجرة إلى اآلخرة هم
في الصحراء بين املدينتين ،فهم يخرجون من مدينة الدنيا على أمل
الوصول إلى ما وصفناه بمدينة اآلخرة ،ولكنهم في الطريق وبين املدينتين
يقعون فريسة للشياطين الناقمة في تلك الصحراء املوحشة ،وبالتالي
فهم ال يتنعمون بمتع أهل الدنيا ،وال بمتع أهل اآلخرة .ويا لها حينئذ
من خسارة!
 - 38إن من النعم اإللهية تحبيب اإليمان في القلب ،فإن ذلك نعم
العون للعبد على الطاعة والعبادة؛ ألن العبد إذا رأى ملكوت الطاعة
املتمثل بالنور ،وإذا رأى ملكوت املعصية املتمثل بالظلمة ،فإنه يتحرك
ّ
بشكل تلقائي من دون حث كثيرأومعاناة ومجاهدة ،ملا يوجبه ذلك النور
من االنشراح ،وملا توجبه تلك الظلمة من الضيق والقبض.
 - 39إن أعمال اإلنسان الخارجية حسنة وقبيحة إنما هو انعكاس
مللكاته الباطنية ،فسوء الظن والحسد واألوهام وغيرها من امللكات
الخبيثة ،تؤثر في تحريك اإلنسان نحو املمارسة الخارجية على طبقها.
ً ًّ
تاما ،فإنه
فالعبد إذا لم يجاهد في اقتالع هذه العيوب الباطنية قلعا
ً
مهما حاول كبح آثارها بمراقبة جوارحه إال أنه ال ُيؤمن من طغيانها يوما
ما .فإنها كالحوض الذي فيه كدر مترسب ،وبمجرد تحريك عصا فيه
 )1هنج البالغة ،اخلطبة.78 :
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فإذا به يطفو ويظهرعلى سطحه.
 - 40من الضروري للمؤمن أن يجلس مع نفسه جلسات تفحص
باطنية ،ليكتشف ما فيها من امللكات الخبيثة ،ويحاول أن يزيلها من
ّ
ولكن هللا تعالى يحب أن يرى نور
خالل مراقبة خلجاناته الداخلية.
ً
االنصياع له على جوارح العبد وجوانحه معا ،أي :يحب من عبده أن
يكون طاهرالجوارح ونقي القلب؛ ليتحقق عنده الحسن الفعلي والفاعلي
ً
معا ،فباكتمال الحسنين يصل إلى درجات القرب من ر ّب العاملين.
 - 41إن مفهوم الهروب مستجمع ألركان ثالثة :األول :الجهة التي يهرب
منها ،والثاني :الجهة التي يهرب إليها ،والثالث :سبب الهروب .فالذي يهرب
إنما هو يهرب من �شيء ،ويلوذ ب�شيء ،وهو في هذه الحالة يعيش حالة
الخوف والوجل لسبب ما .كاإلنسان الهارب من حيوان مفترس ،فمن
الطبيعي أنه يلوذ بجهة يستشعر فيها األمان ،والذي دفعه إلى ذلك هي
الحالة التي استشعرها في نفسه من خوف الضرر والذي جعله يسارع
في الفرار .فليكن هكذا حالنا عند الخوف من الشيطان وااللتجاء إلى
الرحمن.
 - 42إن من صفات املؤمن الراسخة هو الخوف من غضب هللا تعالى
ً
صادقا في خوفه ال ّبد أن يتحرك ّ
ويجد في السير
وشديد عذابه ،فإذا كان
يفر منه إليهّ ،
إليه تعالى .فهو ّ
فيفر منه بوصف املنتقمية والغضب،
ويهرب إليه بوصف الرحمانية والرحيمية ،والذي يعيش هذه الحقيقة
من الخوف فهو في التجاء دائم إلى هللا تعالى .ولهذا جعل القرآن الكريم
هذا الخوف من مقام ّ
الرب ،هو السبب في الوصول إلى املأوى املتمثل
َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ّ َ َ َ َّ ْ
انلف َس َع ِن
بالجنة ،وذلك في قوله تعالى﴿ :وأما من خاف مقام ربِ ِه ونه
ْ
ال َه َوى﴾(((.
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 - 43لو أن العبد العا�صي استشعر حقارة ذاته ،وأنه ليس إال نقطة
ضائعة في هذا الوجود املترامي األطراف من الذ ّرة إلى ّ
املجرة ،فإن ذلك
الشعور من موجبات االلتجاء إليه ،واإلحساس ّ
بالضعة بين يديه ،ولكن
ِ
ّ
والجدية في الفكرة واملشاعر .فليقل :يا رب أنا ما قدري
بشرط الصدق
ّ
عندك حتى تصب ّ
علي غضبك ،وتحلل علي انتقامك؟!
 - 44من املناسب للعبد للعا�صي الذي يريد التوبة واإلنابة ،أن
يغتسل غسل التوبة ،ويصلي ركعتين ال ُي ّ
حدث فيهما نفسه ب�شيء ،ثم
ِ
ً
ً
يستغفر ربه سبعين مرة في السجود؛ ِليجد هللا تعالى بعدها توابا رحيما.
ومن أراد أن يعلم عالمة االستجابة في التوبة عليه أن ينظر إلى سلوكه
ً
ً
بعد ذلك ،فإن رأى في نفسه عزوفا عن املنكروزهدا في املعا�صي؛ فليعلم
أنه على خيروأن هللا تعالى قد قبل توبته.
ّ
 - 45إن املؤمن ّ
تهمه أمور دنياه كما تهمه أمور آخرته ،فالدنيا عنده
مزرعة اآلخرة ،وكلما اتسعت املزرعة كان الحصاد أوفر ،ومن ال معاش
ً
له ال معاد له ،فال مانع أبدا أن يطلب املؤمن من هللا تعالى في مظان
اإلجابة أن يكفيه ما يهمه من أمر دنياه وآخرته .وعليه فإن االنشغال
الزائد الذي ّ
يصد املؤمن عن التقرب إلى رّبه أمر غير مطلوب ،فاملؤمن
يسأل هللا تعالى الكفاية ،وال يأخذ من الدنيا إال بمقدارحاجته.
 - 46إن استحضارما كان عليه اإلنسان في املراحل السابقة من عمره،
ّ
والذل ،وبين ما هو فيه اآلن من النعم
حيث الضعف والجهل والفقر
الكثيرة ،ملن موجبات إحساس العبد بالشكر املقترن بالحياء من هللا
تعالى ،ومن موجبات تعميق الرحمة في نفسه تجاه املستضعفين ،ورفع
حالة العجب الذي إذا قارن عمل عبد أفسده ،كما يفسد الخل العسل.
 47إن من صور ّ
املنة اإللهية على عبده :تحبيب اإليمان إلى قلبه،
وتكريه الكفر والفسوق والعصيان إليه .فمن وصل إلى هذا املقام ،فقد
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وصل إلى نوع من أنواع العصمة املصغرة ،وبالتالي ينسجم ويتأقلم مع
ً
ً
ما هو مطلوب منه شرعا بدون كثير معاناة .وهذا خالفا للمؤمن الذي
يؤدي الواجب وال يرتكب الحرام ،ولكن قد يوجد في قلبه ميل إلى الحرام
ً
ً
ويتركه خوفا من العقاب وطمعا في الثواب.
 - 48ال ّبد للمؤمن أن يطلب من هللا تعالى باإلضافة إلى املغفرة أن
يرفع عنه أثر املعصية ،واملتمثل بظلمة الباطن ،وهو املوجب أيضا
للقسوة واإلعراض عن هللا تعالى .وتعظم املصيبة إذا كان هذا اإلدبار في
موسم الطاعة ،حيث إن من كان في ضيافة امللك ولم يحظ بعنايته وهو
في محضره ،فهل يتوقع أن ُيقبل عليه إذا خرج من قصره؟!
 49إن من أهم صفات املؤمن هي ّ
العفة ،أي :حالة االنضباط وعدم
ّ
ّ
االنفالت واتباع الشهوات بال حد وقيد .ومن املعلوم بأن لكل عضو
ْ
خطيئته ،فالتفكير في الحرام مثل الدخان الذي ال يحرق املنزل ولكنه
ّ
يسود جدرانه ،والنظر إلى الحرام تفقد العين بصيرة صاحبها ،وقول
الحرام ّ
يسد باب الحكمة على صاحبه وهكذا.
 - 50إن التقوى والعفة ستر لإلنسان ،وكل إنسان يحب أن يظهر
ً
بمظهر الستر والجمال ،إال أن املعصية ترفع الثوبين معا ،فهي ترفع
ثوب الستر للعورة ،وترفع ثوب الجمال أيضا فيبدو وكأنه عار ،وإن كان
الناس ال تدرك ذلك بالعين الظاهرة ،ولكن هللا تعالى واملالئكة يرونه
بهذه الحالة املزرية!
ّ
 - 51إن العفاف هي حالة في النفس تبعث على التنزه والترفع عن كل
ً
ّ
ما ُيشين العبد .فهناك فرق بين من يشتهي الحرام ،ويكف عنه خوفا
من الفضيحة والعقاب في الدنيا قبل اآلخرة ،وبين من يترك الحرام
ّ
ويجلها أن تتنزل الى املستويات الدنيئة ،وملا ُي ّ
عد من
ألنه يحترم نفسه
سفاسف األمور.
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 - 52إن املؤمن في حركته االقتصادية وطلبه للمعاش ليس بالكسول
ً
وال املهمل ،وذلك حتى ال ُي ّ
ذل نفسه بإظهارالحاجة إلى لئام الخلق .وأيضا
ليس بالحريص ،فإن السعي واالهتمام الزائد لجمع املال وتكديس
ً
الذهب والفضةُ ،يشغل القلب وال يدع له مجاال للتفكير فيما يقربه إلى
ّبه ،فالحرص على الدنيا واألخرى ال يجتمعان كما في قوله تعالىَّ :
﴿ما
ر
ْ
َ
َ
ْ
ّ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ي ِف جوفِ ِه﴾(((.
جعل اهلل لِرج ٍل ِمن قلب ِ
ّ
ً
ً
ً
 - 53لو أن إنسانا كان حسنا في باطنه ،وزلت قدمه يوما فوقع في
ً
ذنب ،فإن ذاته محبوبة عند هللا تعالى وإن وقع منه ما وقع .ولوأن إنسانا
َ
ق ِذر الباطن وله ملكات خبيثة ،ولكنه عمل بعض الصالحات كخدمة
ً
الخلق مثال ،فإن هذه الذات ال تكون محبوبة عند هللا تعالى .فلهذا
ً
ينبغي للمؤمن أن يعمل على إصالح الحقلين معا ،أي :قذر امللكات وقذر
االفعال.
 - 54إن كل معصية يرتكبها املؤمن لها آثارها في الدنيا والبرزخ
والقيامة .فمن آثارها في الدنيا :سقم في البدن ،قسوة القلب ،حرمان من
الرزق .ومن آثارها في البرزخ :أنه يعيش حالة الضيق مع ذاته القبيحة
وعمله ال�سيء إلى يوم القيامة .فإن اإلنسان في عالم البرزخ ال يعيش إال
مع ذاته وربه ،حيث تتال�شى فيه كل الروابط االجتماعية .فإذا كانت
ذاته غير مهذبة ،وعالقته باهلل تعالى غير وطيدة ،فكيف يق�ضي أيام
البرزخ بطولها وتفاصيلها؟!
ُ
 - 55ينبغي أن نفرق بين القدر املحض الذي يؤجر عليه اإلنسان
كاالبتالء بمرض مفاجئ أو هدم دارأو غرق ،وبين البالء الذي ُيقدربسبب
ّ ً
ً
متصفا بسوء الخلق؛ فأوقعه ذلك في مشكلة
تقصيره .فلو أن إنسانا كان
املدمرة من ّ
مع زوجته وانتهت باالنفصال ،ثم جلبت له اآلثار ّ
تفتت األسرة
 )1سورة األحزاب ،اآلیة.4 :
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واألمراض النفسية املالزمة لها إلى آخرها من التبعات .فهذا املبتلى هو
السبب للوقوع في مثل تلك املصائب ،فال يؤجر عليها ،ويا لها من خسارة
يتجرع اإلنسان انواع البالء ،من دون أن ّ
عظمى بأن ّ
يعوض عليه!
 - 56إن بعض البالءات املقدرة لإلنسان  -والتي تكون سببها
ً
ً
َ
مث ُلها كاملاء املختزن وراء ّ
السد الذي يتجمع شيئا فشيئا إلى
املعا�صي -
ّ
ّ
أن يرتفع منسوبه ،وإذا بالسد يتصدع ويسيل منه الفيضان املدمر.
ً
وعليه نقول :لنفترض أن هناك إنسانا يستحق الكثير من البالء نتيجة
أعماله السيئة ،ولكن هللا تعالى أوقفها لبعض أعماله الصالحة ،وإذا به
ً
يرتكب معصية تهتك الستر بينه وبين ربه ،فتأتيه الباليا متتابعة :سقما
ً
ً
في البدن ،حرمانا في الرزق ،ذال بين الناس ،مصيبة في األهل والولد،
ً
ً
وفقدا لألمن واالستقرار .فلنحذرجميعا هذا السترالذي جعله هللا تعالى
بيننا وبينه ،فإنه إذا جاء سيل الباليا والهموم ،فإنه يهوي باإلنسان إلى
أسفل سافلين.
 - 57إن الطاعة أقسام :طاعة الخائفين وهي أن يطيع العبد ربه
ً
خوفا من عقابه وأليم عذابه في الدنيا واآلخرة ،وطاعة الطامعين وهي
ً
أن يطيعه طمعا في ثوابه وجنته ،وطاعة الخاشعين وهي حصيلة ألمرين:
ً
معرفة في النفس وحبا في الفؤاد ،ونتيجتهما هي الطاعة الخالصة.
ّ
 - 58من املناسب للمؤمن أن يسأل رّبه أن يوفقه للعمل الصالح الذي
ّ ْ
يخلد ذكره ،ويكون له صدقة جارية بعد موته وهو في قبره وقد انقطع
عمله ،إذ يتحسر على حسنة واحدة تخلصه من عذابه ،وإذا بأفواج
الحسنات تنهمرعليه من تلك الصدقة الجارية .أليس هذا هو االستثمار
الحقيقي للحياة املاضية؟ فكم من الخسارة أن يذهب اإلنسان من هذه
ً
ً
الدنيا وال يترك علما ُينتفع به ،وال ولدا صالحا يدعو له ،وال صدقة جارية
ُينتفع بها بعد موته؟
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ّ
 - 59إن اإلنسان الفظ غليظ القلب ،غير مقبول في مجتمعه ،فال
ُي ّ
الهش ّ
ّ
البش
تحمل وال ُيطاق في أسرته وال في عمله ،بخالف اإلنسان
ً
ً
واسع الصدر ،حيث تجده ناجحا في عمله ،مقبوال بين الناس ،سريع
التأثيرفيهم.
 - 60إن الحلم غطاء ساتر ،فاإلنسان الذي يواجه حاالت الغضب
بالهدوء والصمت فإنه يغطي على سيئاته ،وبذلك يجنب نفسه موجبات
االعتذار ،كما يحسن التعامل به مع الغير .وال َّبد للمؤمن  -وباألخص من
ّ ً
هو معروف باالنتساب إلى الدين  -أن يكون متحليا باألخالق الحسنة؛
ُ
ألنه إذا أساء الخلق وأغلظ في القول ،فإنه سي�سيء إلى الدين أكثر مما
يؤيده.
 - 61ينبغي على املؤمن عندما يكون في بعض الظروف أو الحاالت
املوجبة لضيق املزاج مثل :املرض والسفر ،أن يلتفت إلى نفسه ،حتى ال
يقع فيما ال ير�ضي هللا تعالى من ّ
الحدة على الخلق وإيذائهم.
ً
ً
 - 62إن البعض قد تكون حالة ضيق الصدرطبعا راسخا فيه ،ولعله
بسبب تأثيرات بيئية أو وراثية ،فعليه أن يضاعف الجهد حتى يتغلب
على طبعه ،وال شك في أن له عند هللا تعالى األجر املضاعف ملا ّ
يتحمله
من املشقة في رفع مقت�ضى طبعه.
 - 63إن البعض ّ
تسول له نفسه االنغماس في متع الدنيا ،وإنه سوف
يتدارك ذلك التقصير في مرحلة الشيخوخة .والحال أن مرحلة الشباب
ّ
ّ
ّ
فكلما ّ
تقدم في السن قلت قدراته ،فقد
تمثل أوج القدرة عند اإلنسان،
كان يتمتع بقوة البدن والتي استهلكها في غير ما يعود عليه بنفع آلخرته،
ّ
واآلن ل ـا كبرفي العمرتوالت عليه العلل املانعة من الوصول إلى ما يريد!
 - 64إن حالة اإلنسان بالنسبة إلى املوت :إما كحال إنسان مغلول
يساق إلى بلده ليعاقب باإلعدام ،وإما كحال إنسان يرجو اللقاء بفتاة
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ُ ّ
تزف إليه .فاألول يخاف من املوت ،والثاني يشتاق إلى من يهواه!
 - 65هنالك صداقة حميمة بين الروح وبين البدن بمقدار ما ّ
عمره
اإلنسان في الدنيا ،فإذا أراد ملك املوت أن ينهي هذه العالقة إنهاء
ّ
املطلع وفراق ّ
فجائيا فما الذي سيحصل؟ ومن هنا كان هول
األحبة،
من أصعب ما يعتري امليت من حاالت.
 - 66إذا أردت أن تتصور سكرات املوت :فلك أن تتصور حال األم
عند الوالدة وما تتحمله من أشد اآلالم النفصال املولود من بدنها ،ولك
ً
أن تتصور أيضا حال السجين الذي يعذب بقلع أظافره .فكيف بخروج
ً
الروح من كل جزء من أجزاء بدنه ،بدءا من أصابع القدم إلى قمة
الرأس! .نعم للبعض من املقربين فإن االمرفيه روح وريحان ،حيث ورد
في بعض الرواياتّ :أن ملك املوت ليقف من املؤمن عند موته موقف
العبد الذليل من املولى ،فيقوم وأصحابه ال يدنون منه حتى يبدأه
بالتسليم ويبشره بالجنة.
 - 67إن تذكر املوت يسبب للبعض الخوف والقلق ،ولهذا فإنهم
يفضلون التنا�سي واالبتعاد عن كل ما يذكرهم باملوت .والحال أنه
قضاء محتوم ،وال ّبد لكل إنسان أن يواجه ذلك اليوم ،فينبغي البرمجة
والتزود ،ال الهرب والتغافل.
ّ
 - 68إن من لوازم ذكراملوت البرمجة الجادة؛ لتتحقق في الدنيا حالة
ً
ً
ً
اللقاء اإللهي اختيارا قبل اللقاء قهرا بعد املوت ،فبدال من أن يعيش
املؤمن حالة التنا�سي والتغافل لهذا اللقاء املصيري ،عليه أن يبرمج
لذلك ويسارع في التزود من الخيرات قبل فوات األوان.
 - 69ينبغي للشباب استغالل ما هم فيه من نعمة الصحة والفراغ،
ومن املعلوم أن هللا تعالى يبارك في خطوات الشاب الذي ينيب إلى رّبه؛
ً
فالشاب الذي يجاهد هوى نفسه فإنه يتقدم سريعا إلى هللا تعالى.
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 - 70إن من األمور التي ّ
تهون ثقل املوت على اإلنسان ،فراغ ّ
الذمة
من التكاليف سواء في باب املعامالت أو العبادات ،فإن التقصيرفي ذلك
من موجبات نزع الروح بشكل مؤلم ومخيف! ومن هنا يتأكد للمؤمن أن
ً
ً
يجمع بين الوصية ضمانا ملا بعد املوت ،وبين املراقبة ضمانا لتدارك أي
نقص فيما هو فيه من الحياة الدنيا.
 - 71إن بعض ما يواجهه املؤمن عند املوت ،هوتمحيص للذنوب التي
لم ُي ّ
كفر عنها بالتوبة ،وذلك أيام غفلته في الدنيا ،ومن هنا فإن من كان
ً
ً
حريصا دائما على تصفية حسابه مع الخلق والخالق ،فإنه ُيعفى من
تلك األهوال واآلالم.
 - 72إن البعض عندما ينتقل إلى عالم البرزخ يعلم أنه من أصحاب
النعيم فينام قريرالعين .والبعض يعلم أنه من أصحاب الجحيم فيظل
ً
يتقلقل في العذاب إلى يوم الدين .ولكن البعض قد يكون أمره مبهما،
وكم هو مقلق أن يعيش اإلنسان إلى ما ال يعلمه إال هللا تعالى ،وهو ال
ت ِش ْع ِري
يعلم أنه من أهل اليمين أو من أهل الشمال! .وفي الدعاءَ « :ل ْي َ
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اء و َلدَ تْنِي ُأميَ ،أم لِ ْلعن ِ
َأ لِ َّ ِ
َاء َر َّبتْنِي؟! َف َل ْيت ََها َل ْ تَلِدْ ِن َو َل ْ ت َُر ِّبنِيَ ،و َل ْيتَنِي
ْ َ
لش َق َ
ِّ
الس َعا َد ِة َج َع ْلتَنِي؟ َو بِ ُق ْربِ َ
ك َو ِج َو ِار َك َخ َص ْصتَنِي؟ َفت َِق َّر
ت َأ ِم ْن َأ ْه ِ
َعلِ ْم ُ
ل َّ
بِ َذلِ َك َع ْينِي َو َت ْط َمئِ َّن َل ُه َن ْف ِس»(((.

 73لو تأمل املؤمن في ساعات ّ
الجد من حياته ،لرأى أنها ساعات
ًّ
محدودة جدا ،ولهذا فإن اإلنسان كم يتحسر يوم القيامة عندما يرى
الصناديق الفارغة التي كان بإمكانه أن يمألها حسنات ترفع من درجته
في الجنة؟! ،واألدهى من ذلك عندما تفتح الصناديق فيرى ما فيها من
السيئات.
 - 74إن املؤمن كلما ترقى في اإليمان درجة ،ارتفعت مقاييس
 )1الصحیفة السجادیة ،ص.404
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ً
ً
ً
املحاسبة عنده ،فصارمطالبا بما كان سابقا معفيا عنه ،أي :كما يقال:
«إن حسنات األبرارسيئات املقربين»!
 - 75إن املؤمن إذا تاب إلى ربه اجتنب النظرواالستماع املحرم ،ولكنه
ً
ّ
ً
بعد فترة يترقى في اإليمان فال يجد في نفسه ميال وال أنسا إال بما يذكرباهلل
تعالى ،فال يشغل نفسه حتى بفضول النظر ،أوباالستماع إلى ما ال يعنيه.
 - 76إن الذي ال ّ
يروض نفسه ويتعود على عالم اللهو واللغو ،فإنه
ً
هم بعمل ّ
كلما َّ
جاد  -للدنيا أو لآلخرة  -يراه ثقيال على نفسه ،وكأنه
ً
ً
يصعد شاهقا من الجبال ،وال يجد في نفسه ميال إلى الترقي إلى الدرجات
العالية ،وبذلك يبقى في الوديان السحيقة.
 - 77إن السياسة الشرعية في السلوك قائمة على أساس تحذير
السائر من امل�شي على حافة الهاوية ،فمن الالزم االجتناب عما يشبه
الحرام؛ لئال يتورط صاحبه في املعصية من دون أن يشعر ،وقد قيل:
«إن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه»!
ّ
 - 78من املناسب للمؤمن قبل أن يتكلم في موضوع ،أن يتأمل لحظات
فيما يريد أن يتحدث به ،ليتأكد من الفائدة في كالمه ،ويتجنب املزالق
في هذا املجال من الكالم املتشعب غيرالهادف.
 - 79إن الصمت من الصفات التي يحرص عليها املؤمن؛ ألن الذي
ً
ّ
يقل كالمه يتلقى الحكمة ،ويصبح مستعدا إلفاضة الحكمة عليه كما
اتفق للقمان الحكيم ،فما يتكلم به يكون له تأثيره في النفوس القابلة،
بخالف اإلنسان املهذارالثرثار!
 - 80إن املؤمن فرحه يكون في كل ما يوجب له القرب من مواله ،ولو
ً ًّ
كان أمرا شاقا على نفسه ،فهو تعالى مصدراألنس والسعادة في الوجود.
ً
ً
بينما غيره يفرح بالتلذذ والتمتع بألوان املتاع ،منغمسا فيه وغافال عن
ذكرربه .وشتان بين فرح يقرب وينجي ،وبين فرح يبعد ويهلك!
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 - 81إن الهدف من الخلقة هو أن ّ
يعمر اإلنسان آخرته ،وذلك بأن
يستثمر كل ما بيده من النعم بما يزيد رصيده األبدي وليس العكس،
يقدم على أي عمل يصد عن هذا الرصيد املؤبد ولو كان
فال ينبغي له أن ِ
ً
مغريا في دنياه.
 - 82إن املنغمسين في اللذائذ الدنيوية ُيصابون بحاالت االكتئاب
والخوف من املوت مع تقدم العمر ،حيث انتهى زمان االستمتاع واقترب
وقت الحساب وظهورهم ّ
محملة باألوزار .بينما نرى املؤمن كلما ازداد
ّ
سنه ازداد نشاطه؛ القتراب موعد تحرره من سجن الدنيا ولقائه
باملعشوق األبدي.
 - 83من املناسب للمؤمن أن يخصص لنفسه جلسات تأملية،
يتأمل فيها عيوب نفسه وسبل تكاملها وتخليصها من ملكاتها الخبيثة.
ومن أفضل األوقات لذلك ،هي :أعقاب الصلوات ،وعند تالوة القرآن
الكريم ،أو حضور مجالس الوعظ واإلرشاد ،أو قراءة الكتب.
 - 84إن الذي يستشعر الخطاب اإللهي وهو يتلو القرآن الكريم،
ويتدبر في معانيه ،ويتأمل في مدى انطباقها على نفسه ،فإن من املرجو
أن يحدث له بذلك انقالب جوهري ّ
يغيرمجرى حياته.
 - 85إن البعض يحقق درجات عليا في الكمال بعد سنوات من
املجاهدات البسيطة املستمرة ،ولكن هنالك من يقوم بجهاد عظيم في
وقت قصير؛ فتنفتح له اآلفاق في عالم الكمال والقرب اإللهيُ .
وليعلم
أن ّ
حب الكمال أمر سهل ،غير أن حقائق الناس ومعادنهم تنكشف في
املواقف االمتحانية ،حيث تتطلب املجاهدة والوقوف أمام صنمية
ً
ً
الذات .وعليه ينبغي للمؤمن أن ّ
يقدم قربانا متميزا ،ولو علم هللا تعالى
حسن نيته وصدق رغبته في القربّ ،
تقبل منه قربانه بقبول حسن،
وشملته بركاته األبدية.
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 - 86إن املؤمن لو أشكل عليه أمر فيما يتعلق بالفقه ،فأمره سهل
بمراجعة الرسالة العملية أو سؤال عالم فيه ،ولكن املشكلة في موارد
ّ
التحير الكثيرة التي تمر عليه في حياته ،والذي ال ُيعرف فيها هل إن
الصالح في اإلقدام أو اإلحجام؟ فينبغي أن يلتجئ إلى رّبه بأن يفتح له
ً
عين الباطن ،وأن يجعل له نورا يعينه في متاهات الحياة املظلمة.
 - 87إن من يتوغل في الشهواتّ ،
وهمه ال يتجاوز األجوفين ،فمن
الطبيعي أن ينطفئ في داخله نور البصيرةُ ،ويسلب حالة اليقظة
والتفكيربمصيره األبدي.
 - 88إن آثاراليقظة في الدنيا تمتد إلى البرزخ وعرصات القيامة ،فإن
أصحابها من ذوي البصيرة والعمل يسعى نورهم بين أيديهم ،ويكونون
ً
في أمن من أهوال القيامة .أما من كان في الدنيا منغمسا في الظلمات،
فتراهم يلتمسون ذلك النور منهم ،ولكن هيهات! فالذي ال نور له في
الدنيا ،ال نور له في اآلخرة!
ُّ
 - 89إن الذي يريد الوصول إلى مقام يشبه الخلة املمثل بالقرب املتميز
ّ
من ر ّب العاملين ،فليوطن نفسه على ابتالء يشبه ابتالء إبراهيم×،
ّ
وما يدور في هذا الفلك من االبتالء .ومن املعلوم أنه كلما عظم املقام
عظم البالء!
 - 90إن املؤمن إذا رأى الصورة البرزخية لألعمال ،فإنه ال يحتاج إلى
مجاهدة مع النفس حينئذ؛ فإن رؤية امللكوت في الواجبات واملستحبات،
ً
تجعله ينساق قهرا لفعلها ،فال ينفك عن الواجب واملستحب .وكذلك
فإن رؤية الصورة امللكوتية للحرام ،تجعله ال ينفك عن ترك الحرام
كرؤيته للنارفي أكل مال اليتيم واحساسه بالجنون عند أكل الربا.
 - 91إن املؤمن الذي ينظرإلى ملكوت املعا�صي على أنها باب من أبواب
ً
ً
ً
النيران ،ينزجر قهرا عن فعل املعا�صي ،وتنفر نفسه منها نفورا شديدا!
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ً
فلو أن إنسانا أمامه جمرة ،وقيل له :ال تمد يدك إليها ،أال يغضب منه
ُ
قائال :أتستهزئ بي! وأي عاقل يمد يده إلى جمرة؟! ألنه قد كشف له
ً
األمر ورأى عيانا حرارة النار وضوئها .ولكن لو كانت هذه الجمرة محاطة
ً
بالرماد وهو ال يرى أثرا للنارفيها ،و أوشك أن يمد يده لظنه بأن ال جمرة
تحت الرماد ،فهنا باإلمكان أن تقول له :احذرالجمرة التي غطاها الرماد!
ُ
 - 92إن املؤمن في حياته اليومية تعرض عليه أمور كثيرة يتحير فيها،
وال يدري هل إن الصالح فيها يكون باإلقدام أو اإلحجام ،وكم من أمر
ً
أقدم عليه ظنا منه بأن فيه الصالح والخير ،ثم تبين له عكسه ولم تكن
عاقبة أمره إال الخسران! ولهذا فإن املناسب للمؤمن أن يسأل هللا تعالى
ً
َ
﴿ي ْهدي ُ
اهلل
أن يجعل له نورا ،ويلهمه السبيل األفضل في هذه الحياة ،إذ
ِ
ُ
ورهِ َمن ي َ َشاء﴾((( ولكن كيف تكون تلك املشيئة ،ومتى تكون؟! فهنا يأتي
ِل ِ
دور الدعاء والتوسل إلى هللا تعالى ،فإنه نعم السبيل المتالك هذا النور.
ً
 - 93إن املؤمن بعد كل عمل عبادي ُيقدر له وساما من أوسمة
القرب ،ولكنه بسبب معصية ارتكبها قد يحرم هذا الوسام! وهذا حاله
ً
كحال التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا! فإن فضل هللا تعالى مقدر
وهو يحتاج إلى موجب واستحقاق وقابلية ،فإذا رفع املوانع تنهمر عليه
الفيوضات .وكما قد وردَ « :أ ْخلِ ْص َق ْل َب َ
يل ِم َن ا ْل َع َم ِل»(((.
ك ا ْل َقلِ ُ 
ك َيك ِْف َ 
 - 94ليس املطلوب من املؤمن أن يرهق نفسه بالعبادات الثقيلة،
ً
فبدال من اإلكثار من موجبات الفيض عليه برفع موانع االفاضة! ولو
اقتصد في عبادته بقلب سليم لفتحت له األبواب من كل جهة دون
احتساب؛ فإن العمل الصالح كالبذرة ،تحتاج إلى أرض خصبة سليمة
من اآلفات .فلو زرعت بذرة واحدة من الورد ،في أرض خصبة ،ألنبتت
 )1سورة النور ،اآلیة.35 :
 )2بحار األنوار ،ج ،70ص.175

 )1سفینة البحار ،ج ،8ص.540
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ً
آالف الورود .أما لو زرعت بذورا كثيرة في أرض سبخة ،فإنها ال تنبت
ً
شجرا وال كأل .وقد ورد« :القصد إىل اهلل بالقلوب أبلغ من إتعاب اجلوارح
باألعامل»(((.
 - 95إن املؤمن عندما يقول في الدعاء كلمة« :اجعلني» فكأنما يتبرأ
ً
ً
من حوله وقوته ،ولسان حاله :يا رب أنا أسعى ألن أكون عبدا صالحا،
ولكن أنت اجعلني في طريق الصالح والكمال كما جعلت املودة والرحمة
بين الزوجين ،وجعلت من املاء كل �شيء حي .فأنت املتصرف في كل �شيء
بدء من عالم االنفس إلى عالم اآلفاق وهذا القلب الباطني جزء من هذا
العالم ،فتصرف فيه بيد قدرتك!
 - 96إن الذي يريد الخالص من امللكات الخبيثة ،عليه أن يواظب
على هاتين الحركتين :األولى :املجاهدة وعدم االستسالم للعمل بمقت�ضى
امللكة الخبيثة ،حتى ال ّ
تتعمق وتتأصل في نفسه .والثانية :اإلتيان بما
ً
يعاكسها .فمن تورط بالحسد مثال عليه أن ال يعمل بحسده ،بإيذاء من
يحسده ،بل يتعمد أن يحسن إليه ،ويخصه بالثناء والتكريم والدعاء.
ً
ولو أن إنسانا يرى في نفسه بذور التكبر ،فإن عليه أن ال يظهر تكبره
ّ
ً
ً
خارجا ،بل يتكلف التواضع .ولوأن إنسانا عنده مرض البخل ،فإن عليه
أن ال يستسلم للبخل ،ويجبرنفسه على اإلنفاق ،وهكذا.
ً
 - 97إن البعض يعتقد باطال أن امللكات غير قابلة للتغيير ،وإن على
ً
اإلنسان فقط أن يحول دون إظهارها خارجا! وهذا مما يوجب اليأس،
ّ
ويثبط الهمم .وكم رأينا من ذوي امللكات الخبيثة ،وقد زالت عنهم
ً
ً
باملجاهدة ،زواال جذريا؛ ليتحول إلى صاحب قلب سليم من اآلفات
والخبائث .وخير تعريف للقلب السليم في املقام هو :ذلك القلب الذي
يلقى هللا تعالى وليس فيه أحد سواه.
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 - 98تنتاب املؤمن بعد ارتكاب املعصية حالة من الضيق الشديد،
إلى درجة يكره معها نفسه ،وقد يدعو عليها باملوت؛ ألنه يعيش حالة من
التألم الباطني .ولكن معاودة املعصية مرة بعد مرة ،قد توجب له ختم
القلب ،فتتحول نفسه من نفس ّلوامة إلى ّأمارة بالسوء.
 - 99إن اإلنسان ُيحاسب على النوم زيادة عن حاجته ،ومن املعلوم
أن النوم هو املوت األصغر ،وانقطاع عن العمل ،واسترخاء بين يدي
ً
هللا تعالى .فلو أن إنسانا كان في ضيافة ملك ،أال يقتصرعلى النوم عنده
باملقدارالالزم لينعم بالجلوس بين يديه أكثرفأكثر؟
 - 100إن املؤمن عندما يسأل هللا تعالى أن يرزقه العصمة كما في
ً
قائال« :وار ُز ْقني ِ
فيق َوا ْل ِع ْص َم َة»(((؛ فإنه ال يعني
دعاء شهررمضان
فيه الت َّْو َ
َ ْ
بذلك العصمة الخاصة ،وإنما العصمة املمكنة بأدنى درجاتها .فكما أنه
ً
ال يمكن ألحد أن يخرج للمأل العام بثياب نومه مثال ،كذلك فإن املؤمن
ً
من املمكن أن يصل إلى درجة استقذار الحرام ،وال يمكنه أن يفكر يوما
بمعصية هللا سبحانه وتعالى.
 - 101إن من مميزات الحركة املستقيمة :قطع املسافات حتى
الوصول إلى الهدف ،ولهذا فإن فيها نشاطا وشوقا ،وهو يتضاعف
عند االقتراب من الهدف ،بخالف الحركة الدائرية ،فصاحبها يصيبه
اإلحباط وامللل ،فيتقاعس عن حركته .وتتحول العبادة إلى عادة ،ولهذا
ً
فهو ال يحقق تكامال.
 - 102إن املؤمن املتقي يعيش حالوة الرضوان اإللهي ،ولكن الذي
يرتكب الذنوب يعيش حالة املقت واالحتقار لذاته ،وقد يعاقب نفسه،
أو ينهي حياته بيده  -كما نالحظ عند كبار املجرمين  -ألنه ال يتحمل ما
يراه من ذات قبيحة!
 )1إقبال األعامل ،ج ،1ص.410

 - 103إن البعض قد يرتكب الحرام  -وهو كاره له  -لغلبة شهوته
عليه ،ولكن من يستذوق الحرام ،فهو إنسان مريض ،عليه أن يعالج
نفسه قبل أن يستفحل به املرض! فمثله مثل من يشتهي ما ال يؤكل عند
ُ
سليمي الحواس ،ولو ترك على حاله فإنه سيهلك!
 - 104إن التكامل أمر ذو مراحل ،فاهلل تعالى أراد لألرواح التدرج في
التكامل لحكمة يراها ،وإال فمن النوادر أن ينقلب اإلنسان في لحظة
واحدة ،من حضيض الضاللة إلى قمة الهداية ،وهذا األمر النادر إنما
يتحقق عند مجاهدة معتبرة كالسحرة عند مواجهتهم لفرعون إذ قالوا
اءنَا م َن ْ َ ِّ َ
َ ْ ُْ َ ََ َ َ
ات
له بعدما أردا صلبهم والتنكيل بهم﴿ :لن نؤثِ َرك ع ما ج َ ِ
الين ِ

َّ
َّ َ ْ
َ َ َ ْ َ َْ َ َ
ْ َ َ َ ُّ ْ
َ
ادلنيَا﴾(((.
اض إِن َما تق ِض ه ِذهِ الياة
الي ف َط َرنا فاق ِض ما أنت ق ٍ
َو ِ
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 - 105إن املؤمن إذا وصل إلى مرحلة من التكامل فانه يرى أن
يعد ّ
استشهاده في سبيل هللا تعالى ،ال ّ
منة كبيرة على هللا ورسوله ،بل
يراها صفقة رابحة؛ حيث إن هذه النفس املحبوسة في عالم األبدان
تحررت وانتقلت إلى املليك املقتدر ليعطيه جزاءه األوفى﴿ :فَرح َ
ني بِ َما
ِ ِ

 - 106إن من محفزات التكامل في عاملنا اليوم هي حالة امللل من
لذائذ الدنيا املحدودة التي ال تجدد فيها ،وهذا التوسع الكبير في إمكان
ّ ً
ميسرا ليس فقط
نشر املعلومة مما لم يعهد من قبل حيث صار األمر
ً
لطالب العلم بل لربات البيوت في املنازل أيضا.
 - 107إن الذي يريد تهذيب نفسه ،والرقي بها في مدارج الكمال ،ال
ّبد له من معرفته بهذه النفس وأسرارها .وال طريق الكتشاف ذلك ،إال
 )1سورة طه ،اآلیة.72 :
 )2سورة آل عمران ،اآلیة.170 :

لا عم ةقالعلا يف تاسمه :عبارلا لصفلا

َ َّ
َ ْ
َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ
َ ُ ُ ُ ْ َ ْ
حقوا بِ ِه ْم ِم ْن خل ِف ِه ْم أل
الين لم يل
آتاهم
اهلل ِمن فض ِل ِه ويستب ِشون بِ ِ
َ
َ
ٌ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َخ ْوف علي ِهم َول هم يزنون﴾(((.

126

لا عم ةقالعلا يف تاسمه :عبارلا لصفلا

باالطالع على ما جاء في القرآن الكريم واألحاديث الشريفة ،والتأمالت
املستندة لهما وخاصة فيما يتعلق بجهاد النفس .ومن املعلوم أن الذي
ُيشبع ذهنه باآليات والروايات املختصة بسبل معرفة النفس وتكاملها،
يصبح لديه مخزون فكري يعينه على عالج باطنه ،فلكل إنسان طريقته
في عالج نفسه.
 - 108إن من املناسب للمؤمن قبيل سن األربعين أن يجعل لنفسه
ً
ً
برنامجا وخطة للتكامل ،فإنه في هذا السن أكثر ترشحا للتكامل؛ ألنه ال
يعيش ضعف الشيخوخة وما يستلزمه من فتور الهمة ،وال يعيش سكر
الشباب وفوران الغرائز.
 - 109إن اإلنسان بسلوكه في هذه السنوات املحدودة يرسم لنفسه
ً
حياة أبدية ،ولكن املؤمن حتى وإن كان ضامنا لدخوله الجنة ،إال أنه
ينبغي أن يثير في نفسه هذه الرغبة في الفوز بالدرجات العليا املتمثلة
بجوارالنبي| وآله^.
ّ
 - 110ال ّبد ملن يريد أن يصل إلى درجة تكاملية ،أن يوطن نفسه على
الصبروالكدح املتواصل .ومن الغريب أن الناس في سبيل تحقيق مآربهم
الدنيوية يبذلون ما يبذلون ،ولكن فيما يتعلق بأحوال النفس وتكاملها
ً
تراهم يتثاقلون إلى األرض بدال من العروج إلى السماء!
 - 111إن الكمال في مجال تهذيب النفس يحتاج إلى برمجة متواصلة
على مراحل ،ومن الخطأ أن يتوقع العبد أن يرتقي الدرجات بمجرد
ُّ َ ّ
َ ّ
حل(((!.
التوفيق لبعض األعمال العبادية ،فال بد دون الش ِ
هد من إب ِر الن ِ
كما أنه ال ّبد أن ال تتوقف حركته التكاملية بمجرد رؤية بعض الجوائز
ّ
املعجلة ،فإن املؤمن ال يقر قراره حتى يصل إلى ربه ،فال يرى في الوجود
ً
مؤثرا غيره.
 )1عجز بيت للمتنبي صدره :تُريدي َن ُل َ
خيص ًة.
قيان ا َمل َعايل َر َ

 )1الكايف2 ،ج ،2ص.167
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 - 112إن رغبات النفس ال حدود لها ،فالذي يعطي نفسه سؤلها فيما
ترغب وتشتهي ،فهل يأمن من تمردها يوما ،والذي قد يوقعها في دركات
الهلكات؟! وقد ّ
شبهت الرواية دار الدنيا بماء البحر فال يزداد الشارب له
لم ِ
اء
إال عطشا ،فقد روي عن الصادق× أنه قالَ « :م َث ُ 
ل الدُّ ْن َيا ك ََم َث ِ َ
ا ْل َب ْح ِرُ ،ك َّل َم َ ِ
ان ا ْز َدا َد َع َطش ًا َحتَّى َي ْق ُت َل ُه» (((.
ش َب ِمنْ ُه ا ْل َع ْط َش ُ
ّ
 - 113إن البعض يوطن نفسه على الجود بالفضل الزائد عن
حاجته ،وهذا أمرحسن ،ولكن االختبارالبليغ يتمثل في أن يؤثراإلنسان
على نفسه ولو كانت به خصاصة ،فهذا ال يصدرإال عن نفس تسامت في
عالم التكامل ،وتحررت من قيود األنانية.
 - 114إن البعض ُيش ِغل نفسه بما يجري من األحداث على األمة وهي
ً
بحق مقلقة كثيرا؛ فيوقعه ذلك في اضطراب باطني ،والحال أنه عبد
مكلف يجب عليه أن يؤدي تكليفه ،وللبيت رب يحميه! فلو ألزم نفسه
بهذا االعتقاد لتحققت له الراحة النفسية!
 - 115إن املؤمن في سرورمتصل ،ونشاط مستمر ،بل إن ذلك يزداد
كلما تقدم في العمر ،ومن هنا نجد بعض علمائنا يتسلم زمام املرجعية
بما فيها من املسؤوليات العظمى والهموم الثقيلة ،وهو في سن السبعين
أو أكثر ،وما ذلك إال أثرمن آثاراالطمئنان الباطني الذي يعيشه.
 - 116ال شك أن الروح أشرف وأقدس من البدن الفاني ،ولوالها ما
استحق آدم× سجود املالئكة .فنقول بعد ذلك :أليس من املؤسف
ّ ً
مسبحا ،بينما الروح تعيش حالة الغفلة املطبقة؟! بل
أن يكون البدن
إن اإلنسان قد يكون أضل حتى من الدواب التي يركبها ،إذ هو يع�صي
وهي تسبح!.
 - 117إن طبيعة األرواح كطبيعة األجسام ،تبقى على حالها إذا لم
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ترد عليها عوامل خارجية مغيرة لها وموجبة لتكاملها ،وإال فمرورالسنين
ال يؤثرفي تغيرها!
 - 118إن من موجبات رفع الغفلة هي زيارة القبور ،وذلك ال للترحم
على املوتى واخذ األجرفحسب ،بل لتفقد املنزل الذي نحن صائرون إليه!
وليفترض أحدنا أنه دفن في واحد من هذه القبور ،وأذن له بالرجوع إلى
الدنيا ،فما هو بفاعل وقد أعطي فرصة أخرى لتدارك ما فاته؟!
 - 119حاول أن تعيش االستقاللية الباطنية بمعنى وجود قوام
لشخصيتك الباطنية! فإن الذي يعيش الخواء الباطني ،وال ّ
هم وال شغل
له ،فمن الطبيعي أن يجلس الساعات الطويلة أمام التلفاز ،ليقلب من
محطة إلى محطة بال هدف ،أو يهدروقته في األباطيل.
ً
 - 120إن الصمت من صفات املؤمن؛ ألن له ما يشغل باطنه :تفكرا
في حكمة أو آية أو رواية؛ أو سياحة روحية لذيذة في الحديث مع رب
العاملين .ويصل األمر في هذا املجال إلى درجة يثقل على املؤمن املراقب
لنفسه الحديث الذي ال ضرورة له من الغير .فاإلقبال عليه سبحانه
فرع اإلعراض الباطني عن غيره ،ولو بتقليل الثرثرة املشوشة لصفاء
الروح ،واستعدادها ملقابلة رب األرباب
 - 121إن ُحسن عاقبة الحر مما يبعث األمل في نفوس العصاة ،فإن
ً
العا�صي مهما غلب الرين على قلبه إال أنه إذا كانت لديه نقاطا مضيئة
في وجوده فإنه قد يوفق للتوبة النصوح ،وتكتب له سعادة أبدية مميزة.
 - 122قبل أن تلبي دعوة إلى مكان ما ،انظر إلى طبيعة ذلك املكان،
ً
من حيث املدعوين ،ووجود أجواء اللهو واملنكر فيه .وال تجامل أحدا
على حساب دينك وسالمة روحك ،فإنه لن ينفعك أو يشفع لك أحد يوم
القيامة إن تورطت ووقعت في الحرام! فالعاقل ُي ُّ
جل نفسه عن الذهاب
إلى هذه األماكن امللهية التي تعرض صاحبها إلى انتقام الشياطين؟!

 )1الدعوات ،ص.114
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 - 123ال ينبغي أن يركن املؤمن إلى ما هو عليه من الصالح ،فإنه مهما
بلغ من درجات في التقوى واإليمان ،ال يدري من أين ُيؤكل ،وال في أي
بحريغرق ،وكم هم الذين لم يلهج لسانهم بذكرالشهادتين في اللحظات
األخيرة من حياتهم!
 - 124كما أن هنالك طفرات في عالم الكمال ،فكذلك األمر في عالم
التسافل ،إذ قد يكون املؤمن قاب قوسين أو أدنى من بعض صور
الكمال ،ولكنه بمعصية واحدة يتسافل بها ويسقط إلى أسفل سافلين!
 - 125كما أن اإلنسان في موقف ما قد يحصل على درجات تكاملية،
ال تعطى له إال بمجاهدة سنوات ،كذلك فإنه بمعصية قد يتسافل
أضعاف ما تسافل به في سنوات من عمره! إن الشيطان يوسوس
للبعض فيرتكب املعصية تلو األخرى ،حتى تتراكم املعا�صي ،وإذا ُ
بسحب
ُ
الغضب اإللهي تمطره بصنوف من البالء بعد ذنب يطفح به الكيل؛
فيهوي به أبعد من الثريا!
 - 126إن هنالك نفحات عامة تكون في بعض األماكن واألزمنة
املباركة ،ولكن على املؤمن أن يترصد ويكتشف األعمال التي توجب
له النفحات الخاصة ،ومن املناسب أن ّ
يسجل تلك األعمال ويحفظها
ليقوم بها كلما أراد أن تهب عليه تلك النفحات.
 - 127إن املؤمن الذي وصل إلى درجة عالية من الكمال ال يخاف
من الوقوع في االمتحانات الصعبة ،بل إنه يتمنى أن يقع في إغراء شبيه
بما وقع ليوسف× ،أو يقوم بموقف فيه هلل تعالى مجاهدة عظمى
كسحرة فرعون ،ويعتبرها صفقات مربحة ،ليثبت تفوقه ،ويأخذ
الجوائز العظيمة .ولقد ورد النهي عن سؤال البالء بل ورد سؤال
العافية والشكرعليها((( ،وهو ال يمنع تمني التميزفي الخروج من االمتحان
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كأحسن ما يكون العبد بيد يدي ربه!
ّ
 - 128إن املؤمن ّ
يهمه استقطاب القلوب الطاهرة وإن قلت ،وإال فإن
بعض الفسقة تنجذب إليهم قلوب الكثيرممن يتسانخون معه ،ولكن ما
قيمة هذه القلوب املنكوسة؟!
 - 129لو أن اإلنسان لم يقم بحركة تغييرية في نفسه ،فإنه سيكون
ً
متثاقال إلى األرض ،إلى درجة أنه يتحول إلى عنصر جامد ال روح فيه
ً
كالحجارة الصماء التي ال تتوقع منها تغييرا.
ٌ - 130
غريب أمرهذا اإلنسان الذي خلقه هللا تعالى في أحسن تقويم،
ّ
ّ
وكرمه أحسن تكريم ،وعلمه البيان ،واختاره خليفة له ،وإذا به يتسافل
َ
ْ
َّ
َ ْ
ْ ُ
ْ ُ
إلى أسفل سافلين ،فيصيركما قال هللا تعالى﴿ :إِن ه ْم إِل كلن َعامِ بَل ه ْم
ً
َ ُّ
أ َضل َس ِبيل﴾(((!
 - 131إن الذي ليس له تخطيط وبرمجة صحيحة ،يعيش حالة
االرتباك في حياته ،وقد يؤذي نفسه باتخاذ قرارات غير مدروسة .فال ّبد
ً
ً
من التخطيط أوال ثم طلب التسديد اإللهي ثانيا فيما يقوم به؛ ألن منشأ
بعض االنحرافات الكبرى هو التصور الخاطئ لخارطة الطريق.
ّ
ُ
 - 132إن البعض يظن بأن حسن الخلق يتمثل في البشاشة
واالبتسامة ،وكثرة املزاح والضحك ،بينما الصحيح أنه عبارة عن إعادة
تشكيلة للوجود مرة أخرى ،بحيث يتجنب صاحبه كل السلبيات
املتفرعة عن الطباع السيئة.
 - 133إنه ملن الجميل أن نجلس جلسة تأملية مع أنفسنا ،لندرس
نقاط الضعف والخلل فيها ،ع�سى هللا تعالى أن يوفقنا لبلوغ تلك
الشخصية املستقيمة.
َ
ُ
 - 134إن حسن الخلق هو في مقابل حسن الخلق ،كما أن هللا تعالى
 )1سورة الفرقان ،اآلیة.44 :

َ ْ
جعل خلق اإلنسان في أحسن تقويم ،وصف فيه نفسه بأنه ﴿أح َس ُن
ْ
ُُ
الَالق َ
ني﴾((( ،فإن العبد في املقابل مأمور أن يجعل خلقه كذلك ،أي :في
ِِ

 )1سورة الصافات ،اآلیة.125 :
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أحسن صورة من خالل املجاهدة.
 - 135نرى الخشونة عند البعض صفة مغروسة في وجودهم ،وقد
يكون ذلك ألسباب بيئية ،ولكن ال ينبغي االسترسال في هذا املجال ،فإن
ّ
ً
امللكات قابلة للتصحيح أيضا ،وذلك بتكلف عكسها حتى تصبح هي
ً
امللكة الحقا.
 - 136من مظاهر التشتت :التشتت الفكري ،والقلبي .واملالحظ أن
اإلنسان املعاصريعيش مظاهرالتشتت الكثيرة في حياته رغم أنه يعيش
سعة من جهة الرزق والرفاهية ،فاملشكلة هي في البواطن القلقة ،ومن
أسباب ذلك البعد عن مصدراألنس واالطمئنان في هذا الوجود.
ً
 - 137إن ضبط الخواطرواألفكارمن األمور الصعبة جدا ،فليس أمر
الباطن كالبدن خاضع إلرادة اإلنسان ويمكن السيطرة عليه من خالل
العضالت ،فنحن ليست لدينا أدوات سيطرة مادية على ما ينبغي أن
نفكرفيه؛ ألن األفكارمن عالم املعاني ،وال تخضع للجوارح كالبدن.
 - 138إن عدم برمجة الوقت من األخطاء السلوكية الكبيرة ،التي
ّ
تفوت على اإلنسان تحقيق أق�صى استفادة ممكنة من وقته ،وتوقعه في
التشتت الباطني ،فال يدري كيف يستغل وقت فراغه .وعليه فإن الذي
ً
ليست له برمجة دقيقة وخطة يسير على وفقها ،فإنه ال يحقق مكسبا
ً
ً
وال يترقى علميا وال روحيا.
 - 139إن اهتمام املؤمن بأمر آخرته وأداء تكليفه في أيام بلوغه
وشبابه ،ال يختلف عن اهتمامه بذلك في أيام رشده وكبر سنه ،فال
يختلف حاله منذ التكليف إلى ساعة االحتضار ،فهنالك مغناطيس
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ً
ّ
محكم قوي في أعماق وجوده ،قد جعل كل �شيء في موضعه فرتبه ترتيبا
ً
حسنا.
 - 140إن الذي يكثر من فضول القول ،أو االستماع إلى ما ال نفع
فيه ،فإن هذا الكم الهائل من املعلومات التي ترد على مخزونه الفكري،
ُ
يوجب له حالة من االزدحام الفكري ،تفقده التركيز في املوضوعات
الحياتية الالزمة.
 - 141إن عمراإلنسان هورأس ماله في هذه الحياة؛ ليحقق به سعادته
األبدية ،فينبغي أن يحرص على وقته ،كما يحرص على درهمه وديناره،
ً
ومن املؤسف أن البعض يعلل ما يقوم به  -وقد يكون حراما  -بالقول:
أنه يريد قتل وقته!
 - 142إن البعض يجعل غاية جهده في مراقبة جوارحه بأن ال يقع
ابن آ َد َم
في الحرام ،ولكن لنتأمل في مضمون هذا الحديث القد�سيَ « :يا َ

قم ِف ِج ِ
كَ ،و ُس َ ً
َقص ًا ِف َمالِ َ
سم َ
دت َق َس َاو ًة ِف َقلبِ َ
يم ًة
إِ َذا َو َج َ
كَ ،ون َ
كَ ،و َح ِر َ
ِف ِر ِ
مت فِ َيم َل َيعن ِ َ
كَ ،فاع َلم َأن َ
زق َ
يك»((( ،فنالحظ أن هنالك
َّك َقد َت َك َّل َ
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ً
أنواعا من البالء مترتبة على ما ال يتوقعه اإلنسان من األخطاء.
 143إن املؤمن يحرص على ّ
تجنب كل ما ال هدف منه ،من فضول
ول النَّ َظ ِرَ ،فإِ َّن ُه َي ْب ُذ ُر
ُم َو ُف ُض َ 
القول والنظر واالستماع ،وقد ورد« :إِ َّياك ْ
ا ْل َه َوىَ ،و ُي َو ِّلدُ ا ْل َغ ْف َلة»((( ،واملقصود بفضول النظر :هو النظر الزائد
الذي ال وجه له ،وهو أعم من النظر املحرم ،أي :ينبغي للمؤمن أن
يتجنب عن كل ما يوجب الغفلة في نظره بل في كل حواسه؛ ألن النتيجة
فيها واحدة.
 - 144إن االستماع إلى الغناء يسبب التشتت الفكري ،ويوقع في
 )1اجلواهر السنية يف األحاديث القدسية ،ص.79
 )2بحار األنوار.199 :69 ،
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الوهم والخيال ،ويزيد من الشهوة .وهل يحسن بالعاقل أن يستغني عن
ً
ً
وسائل الثقافة املتداولة هذه األيام؛ ليسمع صوتا مطربا ال يزيده إال
ً
بعدا عن هللا تعالى.
 - 145إن من موجبات التركيز واجتماع الفكر ،هو :توحيد الهموم في
ُ
الحياة ،وجعل محور القلب هو االهتمام بالقضايا التي خلقنا ألجلها.
ً
ً
ومن املعلوم أن الفكر يدور حول محور القلب ،حقا كان أو باطال .وإال
ً
فإن الذي ال يمأل وجوده بهذا النور العظيم ،فإنه سيبقى متعثرا في
حياته.
 - 146إن من أعظم املزالق في هذا العصر ،هو :االفتتان بالوجوه،
ولكن الذي يرى أن كل جميل في هذا الوجود هو مظهر لذلك الجمال
املطلق ،فهل تستهويه الشهوات الرخيصة املرتبطة بالوجوه الفانية!
 - 147إن االنحراف األخالقي منشأ النحرافات كثيرة ،فقد يتحول
صاحبه إلى موجود ممسوخ ال ينظر إلى حاضره ومستقبله ،بل وال إلى
نفسه التي يصطحبها في قبره ومعاده ،فهو ال يفكرإال في إشباع رغباته في
هذه الدنيا الفانية.
ُ
 - 148إن من املسائل التي يبتلى بها الشباب  -وخاصة من هم على
صلة مباشرة مع الجنس املخالف  -مسألة الحب الشهوي في مقابل
الحب الهادف الذي هو ميل النفس إلى جهة راجحة مع التعقل ،فإذا
تجاوز امليل مقتضيات العقل تحول إلى عشق مذموم .والعشق من
األمراض النفسية ،تتولد من الطمع ،وتموت بالوصال .وهو ما نراه في
ً
البعض الذي يندفع اندفاعا غير متوازن نحو من يهواها؛ ملجرد أنه رأى
ً
ً
فيها جماال ظاهريا ،فيعشقها وهو ال يعرف مدى استقامتها وكفؤيتها
ً
لالقتران بها أصال.
 - 149إن العشق املنحرف الذي منشؤه حب الشمائل يبدأ
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باالنجذاب والهيجان الشديد ،ولكن ذلك االنجذاب يزول ما إن يتم
ً
ً
الوصال ،فجمال ذلك الوجه يصبح عنده مألوفا بل مملوال بتكرار
النظر .أما الحب الحقيقي الذي يبقى ويسمو فهو حب املعاني ،بأن تحب
ً
إنسانا  -وإن كانت حليلة لك  -ملا فيه من الصفات الحسنة ،ويبلغ الحب
أوجه إذا تعلق بمصدرالجمال في هذا الوجود.
 - 150إن املؤمن يترقى في درجات الكمال إلى درجة ال يميل معها إلى
الحرام ،وهذه أول درجات العصمة الصغرى ،فيرى أكل الحرام كأنه
أكل للجيفة ،والخلوة مع األجنبية كالسجن املطبقُ .
وليعلم في املقام أن
ُ
يوسف× كتب له الخلود ال ألن السجن يمنعه من الوقوع في الحرام،
بل ألنه صار أحب إليه من زليخا وزينتها وملكها حيث قال تعالىَ :
﴿ر ِّب
َ
َ
َ
ِّ
الس ْج ُن أ َح ُّب إِ َّل ِم َّما يَ ْد ُعونَ ِن إِلْ ِه﴾(((.
 - 151إن أصدق عالمة للتوبة هو عدم امليل للحرام ،وإال فإن الذي
ً
له ميل إليه وهو يجاهد نفسه ،فقد يضعف يوما ويقع في املحذور؛
فينجرف نحو الهاوية ،وذلك ألن مقتضيات التسافل موجودة.
 - 152إن البعض له قدرة على التحكم في جوارحه ،ولكن األرقى من
التحكم في الجوارح ،هي املقدرة على التحكم في الجوانح ،واألرقى من
التحكم في الجوانح هو التحكم في الخياالت املتدافعة في النفس.
ً
 - 153كما أن اإلنسان الذي ال يسعى إلى تطويرنفسه علميا بالدراسة
واملطالعة ،فإنه يبقى يراوح في مكانه ،فكذلك األمر في الجانب السلوكي
ً
والروحي ،فإن األمر يحتاج إلى سعي حثيث لعدم اإلرتداد أوال ثم للتقدم
ً
ثانيا ،وهذا السعي ال ينبغي أن يكون أقل من السعي في جانب التخزين
العلمي.
 - 154إن اإلنسان بإمكانه  -عن طريق التأمل واملثابرة في طلب
 )1سورة یوسف ،اآلیة.33 :
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العلم  -أن يصل إلى درجات علمية عالية ،ولكن ماذا عن الجانب الذي
ال ُيرى في وجوده وهي روحه التي بين جنبيه ،فقد يعيش حالة الحسد
الباطني ،أو التكبرالباطني ،أو العجب ،وغيرذلك من الصفات التي قد ال
ً
يلتفت إليها هو نفسه فضال عن اآلخرين.
 - 155إن كل ما يرد على الجوارح ينتقش في القلب ،ومن هنا ينبغي
على املؤمن تحا�شي فضول الكالم والنظر؛ ألن هذه الصور املتزاحمة
َ
تتوارد عليه على شكل خواطر يتفاعل معها باطنيا ،فيفقد التركيز الذي
يراد منه في حركة حياته .وكما قيل :الكالم فيما ال يعنيك يشغلك عما
يعنيك ،ولو اشتغلت فيما يعنيك تركت ماال يعنيك.
 - 156إن من نعم هللا تعالى على العبد أنه جعل له النظر والقول
ً
اختياريا ،فكما جعل له شفتين يطبقهما متى شاء ،ويمنع نفسه من
القول ،وينشغل بالذكر الباطني الخفي دون أن يعلم به أحد ،فكذلك
جعل له جفنين وبإمكانه أن يطبقهما عند النظر ،أضف إلى أنه بإمكانه
ً
أن ينظر إلى ال�شيء ضمن األشياء املوجودة إجماال ،وكأنه ال ينظر إليه
بالتحديد وال ّ
يحدق فيه ،وإنما هو يعطف نظره إلى كل األشياء حوله
بنظرة واحدة من غير تفحص وتدقيق في هذه وذاك ،فال ترتكز تلك
الصورة في باطنه عندما يريد صرف نظره عنها.
 - 157إن كفارة النظرإلى الحرام هو التعويض بما يقابل تلك النظرة،
كالنظر إلى القرآن الكريم أو الكعبة ،أو النظر إلى العالم أو الوالدين،
ّ
وكذلك نظرة االعتبار والتأمل في مظاهر الخلقة الخلبة ،ونظرة الرحمة
للعاصين واملستضعفينُ .
وليعلم أن املبتلى بالنظر إلى الحرام إذا وصل
إلى درجة اإلدمان ،فإنه يحتاج إلى عزمة من عزمات امللوك لتركه ،وإال
فإنه سيبقى في أوحال الرذيلة إلى آخرعمره!
ً
ً
ً
 - 158إن الذي ال يتحكم في جوارحه :قوال وسمعا ونظرا ،فإنه
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محجوب عن النظرإلى ملكوت السموات واألرض ،وتلقي املعارف اإللهية،
كما روي عن الرسول األكرم|« :ولوال متزع قلوبكم ،وتزيدكم يف
احلديث لسمعتم ما أسمع»(((؛ فالسنن اإللهية في املثوبات والعقوبات
ثابتة على ّ
مرالعصور.
 - 159إن الحريص على مراقبة جوارحه عندما يفاجأ بمنظر ال يجوز
النظر إليه فإنه يغمض عينيه من تلقاء نفسه او يصرفه عنهّ ،
ويفر منه
فراره من أمر مخيف؛ لعلمه بضرره وأثره في تلويث باطنه .وإن كان
ً
ً
مضطرا لضرورة إلى النظر إلى أجنبية مثال ،فإنه ينظر نظرة ساهية فال
يحدق بالنظرإليها ،حتى ال ّ
يجره ذلك إلى املحظور.
 - 160إن الشارع املقدس يجيز ملن يريد أن يتزوج فتاة أن ينظر إلى
مفاتنها بحدودها الشرعية ،بينما الذي ينظر إلى الحرام فليسأل نفسه:
ً
ما الهدف من هذه النظرة التي ال تزيده إال عذابا؟ وما الذي يجنيه من
ورائها إال اإلثم؟ ومن املعلوم أن من ينظر إلى وجوه الحسان بدعوى
النظرة البريئة فإنه مخادع لنفسه ،حيث إن هنالك تفاعالت قهرية
تحدث في البدن تجعله يتمنى اللقاء بمن نظرإلى جمالهن ولو بالحرام!
 - 161كل حرمان قهري من احتياج طبيعي هو جهاد قهري كسلب
األعزة مثال ،وكل حرمان اختياري من احتياج طبيعي هو جهاد اختياري
كتقديم قربان هلل تعالى بتعريض النفس للقتل في سبيله ،وفي كلتا
الحالتين قد يتحقق �شيء من الكمال لصاحبه إن كان في طريق العبودية
له .ولكن هناك فرق بينهما وهو أن األول :فيه كاشفية الحب والعناية
من الرب لعبده ،أما الثاني :فإن فيه إرادة من العبد لبلوغ أعلى درجات
القرب من مواله.
 - 162لقد صرنا في زمن انتشرت فيه موارد الفساد والضالل ،انتشار
 )1كنز العامل ،ج ،15ص.643
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النار في الهشيم ،وليس هناك من سبيل ملواجهة أعاصير الشهوات
والشبهات إال بإحكام السيطرة على حدود مدينة الباطن ،واملتمثلة
بالحواس الخارجية ،حتى ال يتسلل منها الى الباطن ،أي :عدو غاشم
ً
يعيث فيها فسادا .وإال فال عذر ألحد بكثرة املثيرات بل إن عليه الحجة
البالغة؛ ألنه من خالل تعريض نفسه ملوجبات الفتنة واإلثارة ألقى
نفسه في التهلكة.
ّ
 - 163إن عاشق الكمال ال بد أن يكون في نفسه بذور مستبطنة
تحتاج إلى استنبات وسقي ورعاية ،وبذلك تتحول هذه البذور إلى نبتة
صغيرة ،ثم إلى شجرة كبيرة تغدو باسقة وجميلة ،فروعها في السماء
ً
وجذورها راسخة في األعماق ،فضال عن ثمارها الشهية .وهنا نتساءل
ما هو سقي شجرة الباطن وكيف تتم رعايتها؟ والجواب :إن سقي الروح
يتحقق من خالل الزاد القلبي ،والفكري ،والجوارحي .فبذكر هللا تعالى
وذكر أوليائه يتحقق الزاد األول .وبالعلم اإلشراقي واملكتسب يتحقق
الثاني .وبالعمل والسعي في طاعة اإلله املعبود يتحقق الثالث .وأما
الرعاية فتكون باملراقبة املستمرة؛ لئال تأتي الرياح العاصفة فتقتلع
الشجرة ،وهي بعد لم تترسخ جذورها.
 - 164ال ّبد للمؤمن من تقوية إرادته من خالل تغييرالبواعث النفسية
في داخله ،وأنه كيف ّ
يعرض نفسه لغضب الرب املعبود عند القيام بما
ال يرضيه .وعليه فكلما عرض له محرم انبعث ذلك التحذير في باطنه،
ً
فيصرفه صرفا ال تكلف فيه وال معاناة؛ ألنه ال يريد أن يرتكب معصية
ً
تجعله ممقوتا ممن يحب ،أليس املحب مطيع ملن يحب؟!

5
همسات يف
العالقة مع ا ُ
السرة

ّ
 - 1إن البعض قد ال يكرم والديه وال يجلهما؛ ألنهما ليسا على درجة
علمية أو عملية عالية ،والحال بأن نفس ّ
األبوة واألمومة من العناوين
املستلزمة لإلكرام في نظر الشريعة ،فاهلل تعالى لم يقيد إكرام األبوين
واإلحسان إليهما بقيد اإليمان والتقوى ،كما نفهم من قوله تعالىَ :
﴿وإِن

141

َ َ َ َ ََ
َ َْ َ َ َ
ع أَن ت ُ ْ َ
ٌْ ََ ُ َُْ َ
احبْ ُه َما ِف
جاهداك
شك ِب ما ليس لك بِ ِه ِعلم فل ت ِطعهما َوص ِ
ِ
ً
ُّ ْ
ادلنيَا َم ْع ُروفا﴾((( ،فإذا كان الكفرال يمنع من مصاحبة األبوين باملعروف،

 )1سورة لقامن ،اآلیة.15 :
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فكيف إذا كانا مؤمنين؟ وكيف إذا كانا من أهل ّ
البروالتقوى؟
 - 2إن اهتمام األبوين بولدهما لهي صورة من صور الوفاء في الوجود؛
ً
ألنهما ر ّبيا ولدا ،وحاله كالصدفة املطبقة حيث ال ُيعلم ما في جوفها،
ً
ً
فهما يربيانه وال يعلمان هل إنه سيبقى حيا ،وهل سيكون وفيا لهما ،وهل
سينتفعان منه في كبر ّ
سنهما؟ وقد يتفق في بعض الحاالت علم األبوين
ّ
بأن الولد فيه من العلة ما تجعله سيموت بعد حين ،إال أنهما ال يقصران
في تربيته والعناية به .ومن هنا أمرنا باملبالغة في حقهما ،فاملؤمن موجود
شكور ،ومن لم يشكراملخلوق لم يشكرالخالق.
 - 3عند موت اإلنسان ينقطع عمله ،فالدنيا دار عمل وال حساب،
ات
واآلخرة دارحساب وال عمل ،وكما ورد عن النبي األكرم|« :إِ َذا َم َ 

ابن آد م ا ْن َق َط ع عم ُله إِ َّل ِمن َث َل ٍ
ثَ :و َل ٍد َصالِحٍ َيدْ ُعو َل ُهَ ،و َصدَ َق ٍة َج ِ
ار َي ٍةَ ،و
ْ
َ َ َ ُ
ْ ُ ََ
ً
َ ِ ِ (((
ِع ْل ٍم ُي ْن َتف ُع به»  .فهنيئا ملن انتقل من هذه الدنيا ولم تغلق ملفات أعماله،
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ً
وذلك بأن جمع هللا تعالى له من هذه األمور الثالث .ومن املمكن  -تطبيقا
ً
ّ
للحديث  -أن يكون الولد عاقا لوالديه في حياتهما ،ثم ُيكتب با ّرا لهما
بعد موتهما ،وذلك بالدعاء لهما.
 - 4إن الذي يرى التناقض في سلوك أبويه ،حيث يظهر  -األب
ّ
َ
ً
مثال  -بمظهر التقوى ،و من ثم يخلو بحرام يطلع عليه أوالده ،فمن
املمكن أن يخرجوا بسببه عن ّ
جادة اإليمان ،فيكون وزره عليهما ،إال إذا
عصمه هللا تعالى .وكم من املؤلم أن يرى االبن أباه يرتكب املنكر ،فيريد
أن ينهاه عن ذلكّ ،
ولكنه يخاف من غضبه!
 - 5إن البعض يعتقد بأن دعوة اإلسالم ألن تكون املرأة مربية
ألوالدها فال ترى الرجال وال يرونها ،هي دعوة للتقوقع والتخلف! والحال
أن اإلسالم أكرم املرأة بأن جعلها في املنزل تدير شؤون أسرتها ،وتكون
ً
قريبة  -تربية وحنانا  -بمن سيكونون جيل املستقبل ،بينما نرى الرجل
منشغال في الكد من الصباح إلى املساء ليحضرلقمة العيش لعياله.
 - 6إن هللا تعالى غفار ملن تاب وأناب ،ولكن اإلنسان قد ال يمكنه
ً
التعويض وتدارك ما فاته من الخسارة في سالف عمره! فلو أن إنسانا
لم يحسن تربية ولده ،وأوقعه من دون قصد في عالم الفساد واإلفساد،
ً
فهذا وإن تاب ولكن الولد أصبح في عداد املوتى روحيا ،فما الذي يعوض
ذلك؟!
 - 7إن الذي يعيش في وسط يغلب عليه التوتر ،فمن الطبيعي أنه
ً ً
يتعود على ّ
الحدة والخشونة ّ
لتكون له مزاجا أوليا .والذي ال ينزع فتيل
االنفجارمن أسرته  -وهي هذه الخشونة في التعامل  -فإن حياته ستكون
 )1عوايل اللئايل ،ج ،1ص.97

 )1مشکاة األنوار ،ص.316

143

ا عم ةقالعلا يف تاسمه :سماخلا لصفلا

ً
جحيما ،ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك على عمله وتعامله مع الناس،
فعندما نبحث عن األسباب عند اإلنسان املتوتر ،نجد أن السبب األول
يكمن في عدم االنسجام مع أسرته وبيئته الحاضنة له؛ فينعكس ذلك
على سلوكه االجتماعي والوظيفي بشكل واضح.
 - 8إن املؤمن يحترم الغير ألنه منسوب إلى هللا تعالى إما بنسبة
ً
العبودية أو املخلوقية ،وملا له أيضا من الحق ،فما من أحد تعاشره إال
وله حق عليك ،فإن املؤمن ين�سى إحسانه لغيره ،ولكنه ال ين�سى إحسان
الغيرله .ومن الالفت هنا ما ورد من النهي عن األئمة^ في عدم تكليف
من ال يستحق أن يكلف ب�شيء كسالطين الجور مثال ،فقد روي عن
ِ
اء
الصادق× أنه قالَ « :ل ُت َك ِّل ُف ُ
اء ا ْل َح َوائجِ َ ،ف ُي َك ِّل ُفونَّا غَد ًا َق َض َ
وه ْم َق َض َ
َح َوائِ ِج ِه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة»(((.
 - 9من يتعامل بالخشونة مع الغيرفإنه ُ
ُّ
ينفض
سيبتلى بالوحدة حيث
الناس من حوله ،وحتى الزوجة واألوالد لو أمكنهم الهرب لهربوا منه،
وهل يبقى ملثل هذا اإلنسان دور بعد ذلك في الحياة االجتماعية.
 - 10من غير املقبول أن تكون أسرة املؤمن الرسالي متخلفة عن ركب
التقوى ،فالذي ال يؤثر على األقربين من أرحامه وزوجته وولده ،كيف
يؤثر على األبعدين؟ فإن األهل والقريبين منه ّ
مقدمون على غيرهم في
الهداية واإلرشاد.

6
همسات يف
العالقة مع املجتمع

147

لا عم ةقالعلا يف تاسمه  :سداسلا لصفلا

 - 1إن من موجبات الخذالن اإللهي ،هو :األنس مع الغافلين والشوق
ملجالستهم .ولهذا فإن املؤمن عندما يضطر ملعاشرة هؤالء ،فإنه يسعى
َ
ً
أن يكون معهم ببدنه ال بروحه تجنبا لسلبياتهم ،بل إنه من األولى أن
يتحا�شى الجلوس معهم؛ لئال يتورط بالتأثرالالشعوري بصفاتهم.
ُ
حسن مراقبة نفسه في كل أموره  -صغيرها
 - 2يجب على املؤمن أن ي ِ
ً
وكبيرها  -فال يحتقر ذنبا فلعله هو املهلك ،وال يحتقر طاعة فلعلها هي
ً
املنجية ،وال يحتقرعبدا فلعله هو الولي الذي يغضب هللا تعالى لغضبه.
وهذا هو منشأ االحتياط في كل سلوكيات العبد املؤمن مع كل ما حوله.
 - 3إن هللا تعالى يأخذ بيد العبد الذي يسعى في قضاء حوائج إخوانه،
ُ
ويسدده باملالئكة املسددة ،فإن رحمة العبد ألخيه اإلنسان شعبة من
رحمة الخالق بعبيده ،بل رحمة املخلوق إنما هو ّ
تجل لرحمة خالقه،
ّ
وهو تعالى سريع اإلثابة ملن تحلى بصفة من أهم صفاته ،وهي الرحمة
التي خلق بها الوجود برمته!
 - 4إن اإلنسان ّ
مدني بالطبع وال يمكنه أن يستغني عن غيره ،حيث
املصالح املتشابكة املستلزمة الحتياج الناس بعضهم إلى بعض .فليس
املطلوب عدم االحتياج إلى الغير ،وإنما املطلوب هو عدم الركون إلى
عالم األسباب الظاهرية ،والغفلة عن املُ ّ
سبب الحقيقي في هذا الوجود.
ِ
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ولهذا فإن هللا تعالى ّ
يعبر عن نفسه بأنه هو الزارع؛ ألن اإلنبات مستند
إليه وإن كانت مقدماته مستندة إلى البشر ،أما العبد فدوره فقط أن
ً
يحقق ما لو وقع عليه التسبيب اإللهي ،لوقع َّ
املسبب خارجا.
ّ
 - 5إن الذي يعلق قلبه على مخلوق من املخلوقين في قضاء حوائجه،
ويغفل عن خالقه وهو ّ
مسبب األسباب ،فإنه ُيبتلى بالحرمان والخذالن
ِ
واالنكسارمن حيث ال ُيحتسب ،حتى ُ
ظهرله ر ّب العاملين أن أز ّمة األمور
ي
ِ
ًّ
طرا بيده والكل مستمدة من مدده ،وكما في هذا الحديث القد�سي:
« َلُ َق ِّط َع َّن َأ َم َل ك ُِّل ُم َؤ ِّم ٍل غ ْ ِ
َيي»(((.
 - 6علينا أن ّ
نفرق بين الحسن الفعلي والحسن الفاعلي ،وهذا بدوره
ّ
التسرع في الحكم على أحد
يوجب الحذر في تقييم الخلق ،فال ينبغي
ّ
بحسب ظاهرهُ .
فر ّب مؤمن زلت قدمه ووقع في بعض املعا�صي ،ولكنه
ً
ً ً
ً
يملك قلبا طيبا شفيقا على الخلق مثال .وقد يكون آخر له باطن خبيث،
ب ا ْل َع ْبدَ َو ُي ْب ِغ ُ 
ض
إن اهللَ ُيِ ُ 
ويقوم ببعض أعمال الخير .ومن هنا وردَّ « :
َع َم َل ُهَ ،و ُي ْب ِغ ُض ا ْل َع ْبدَ َو ُيِ ُّب َع َم َله»(((.
 - 7من الصفات اإللهية التي يحب املؤمن أن يتصف به هي صفة
السترواملغفرة ،فلوأساء إليه أحد ثم اعتذرفإنه ال يتباطأ في قبول عذره،
وخاصة إذا كانت اإلساءة عن سهووبغيرقصد .فإن هللا تعالى يحب الستر
واملغفرة ،وهو الذي إذا أقبل عليه عبده في جلسة توبة واحدة ،فإنه
بذلك يتجاوز عن كل ما م�ضى من ذنوبه ومعاصيه!
 - 8إذا كان النبي| بهذه الدرجة العالية من العفو والتسامح
ً
فاتحا ،حيث عفا عن كفار قريش مع ما ّ
تحمله منهم
عندما دخل مكة
من األذى النف�سي والجسدي الذي تعرض له هو وأصحابه ،فكيف برب
العاملين الغفور الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه؟ وهو الذي كان
 )1الكايف ،ج ،2ص.66
 )2األمايل( ،للشیخ الطوسی) ،ص.411

 )1سورة طه ،اآلیة .44
 )2بحار األنوار ،ج .17 :35
 )3بحار األنوار.456 :72 ،
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يو�صي األنبياء باللين في القول عند تعاملهم مع الطواغيت ،كما في قوله
ن َ ُ َ َ ُ َ ً َّ َّ َّ ُ
تعالى لهارون ومو�سى عند ذهابهما إلى فرعو ﴿ :فقول
ل ق ْول ِّلنًا ل َعله
َ َ َّ َ َ
يتَذك ُر أ ْو يْ َش﴾(((.
 - 9إن املؤمن قد ال يقع في اآلثام ولكنه يقع في الهفوات ،وهي األمور
املباحة التي ال تفيده لدنياه وال آلخرته ،كاألنس مع الغافلين ،وفضول
النظروالقول .ومن املعلوم أن ذلك من موجبات قسوة القلب ،وإعراض
ً
هللا تعالى عنه ،وأثره هو أن ال يجد العبد في نفسه ميال إلى الدعاء ،ولو
ترادفت عليه البالءات!
 - 10من املعلوم أن األجر املترتب على كفالة اليتيم ،هو :أن يكون
صاحبه بجوارالنبي األكرم| ،كما ورد عنه|َ « :أنَا َو كَافِ ُل ا ْل َيتِي ِم
ك ََهات َْي»((( وقرن بين إصبعيه الوسطى والسبابة .ولكن ال يخفى أن هناك
ً
فرقا بين إعانة اليتيم وكفالته ،فالكفالة هي قيام الكفيل بما يشبه دور
ً
األب ،وذلك بسد ما يعانيه اليتيم من الفراغ من جميع جهاته :نفسيا
ً
ً
وماليا وإيمانيا ،حتى يبلغ مرحلة الرشد .وهذه درجة عظيمة؛ ألن في هذه
َ ً
نسبا عن املكفول؛ ألنها تخلو من
الكفالة يتجلى اإلخالص ملن هو أجنبي
ّ
َ
الدواعي الفطرية واإلن ّية التي تكون لألب النسبي ،وفيها رضا للرب الذي
يرضيه ّ
سد الفراغ الذي تركه فقد األب الذي قبضه هللا تعالى إليه ،في
وقت لم يكتمل رشد أوالده.
 - 11إن الطعام عملية طبيعية ،ولكن اإلطعام عملية معنوية؛ ألن
فيه إدخاال للسرور وتشريف وتكريم وإظهار للمحبة من املؤمن تجاه
وت األَجس ِ
وت
اد ال َط َعا ُمَ ،و ُق ُ
إخوانه املؤمنين ،ومن هنا فقد وردُ « :ق ُ
َ
رواحِ ا ِإلط َعا ُم»(((.
األَ َ
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 - 12إن السالم ليس مجرد لفظة يقولها املؤمن ألخيه بلسانه ،إذ ال
ّ
وزن لهذا القول إذا كان املسلم يحمل في باطنه الحقد والكره أو الغدر
ّ
تجاه من سلم عليه .بل إن له حقيقة ومعنى ،وهو أنه عندما تقول
ألخيك« :السالم عليكم» ،فإنك بهذا تعلن موقف ّ
السلم واملحبة له
ِ
في حضوره وغيبته ،ومن هنا ورد هذا التأكيد على إفشاء السالم بين
املؤمنين.
ُ ّ
وفق املؤمن لرفقة صالحة يشدّ
 - 13إن من النعم الكبرى أن ي
بعضهم أزر بعض ،فإنها من األمور التي تعينه على السير إلى هللا تعالى.
ومن هنا نالحظ في سورة العصر هذه الخصوصية للجماعة املؤمنة،
الذين يتواصون بالحق والصبر بعد عمل الصالحات ،حيث استثناهم
هللا تعالى من قائمة الخاسرين.
 - 14إن البعض يأنس بمرافقة املؤمنين ويعيش حالة االرتياح لذلك،
ولكن ينبغي على العبد عندما يكون ضمن مجموعة مؤمنة أن يستفيد
من صحبته لهم ،فاملؤمنون كأنواع الورود ،حيث إن لكل مؤمن رائحته،
ً
وكم من الجميل لإلنسان عندما يرافق جمعا من املؤمنين ،أن يأخذ من
كل مؤمن خيرما فيه من الصفات.
 - 15إن من نعم هللا تعالى على عبده هو التوفيق لرفقة األبرار ،فإن
اإلنسان ّ
مدني بالطبع فيأنس ببني جنسه وال يتحمل الوحدة في عيشته،
إال إذا صار ممن صار أنسه باهلل تعالى كأمير املؤمنين× الذي يقول:
ل ِع َّز ًة َو َل َت َفر ُق ُهم َعنِّي َو ْح َش ًة»(((ُ .
وليعلم أن
َّاس َح ْو ِ 
ن َك ْث َر ُة الن ِ
« َل َي ِزيدُ ِ 
ُّ ْ
املؤمن إذا لم يلجأ إلى صحبة مجموعة ايمانية مهذبة ،فإنه إما أن يصاب
بعقد نفسية إلحساسه بالوحشة الداخلية ،أو أنه سيبتلى بمرافقة غير
األبرار ،وقد يؤدي ذلك إلى انحرافه عن الطريق.
 )1هنج البالغة ،ص.409

 )1زاد املعاد ،ص .403
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 - 16لو ابتلي املؤمن بمعاشرة غير املؤمنين في مجال العمل أو غيره،
ً
ّ ً
ً
حراسا على قلبه ،فلئن كانت املعاشرة الخارجية أمرا إجباريا ال
فليضع
ّ
مفر منه ،فإن األنس القلبي بهم أمر مرفوض .فاملؤمن ال يأنس إال باهلل
تعالى أو بأوليائه ،ومن هنا فإن من صور العذاب النف�سي للمؤمن أن
ً
ً
ّ
للسنخية اإليمانية
يضطر ملعاشرة من ال ينسجم معهم أبدا  -فقدا
ل لِئَا ِم َخ ْل ِقك»(((.
الله َم َل ُ ْت ِو ْجنِي إِ َ 
معهم  -ولهذا فإن املؤمن يدعوبقولهُ « :
 - 17إن املؤمن ال يعيش حالة التذبذب في سلوكه مع الناس؛ ليكون
ً
ً
تارة مقبال وأخرى مدبرا بال وجه أو دليل ،بل يتعامل مع الناس بكل
ّ ّ
يحية واتزان ،كما كان النبي| وأئمة الهدى^ في تعاملهم مع
أر
الخلق ،حيث كانوا يعيشون حالة واحدة في الخلوة والجلوة ،وفي الحرب
والسلم ،وعند الرضا والغضب .وهذه الحالة متمثلة في العمل بما
تقتضيه العبودية هلل تعالى في كل الحاالت ومع كل أفراد البشر.
 - 18إن املؤمن له من الرفق ما له في التعامل مع اآلخرين ،طويل البال
في أمرهم باملعروف ونهيهم عن املنكر  -وخاصة مع أهل املعا�صي  -بعيد
ً
عن أسلوب الزجروالتعنيف ،فإن ذلك ال يزيد الخلق إال فرارا.
ً
ً
 - 19من الضروري أن نسعى في هذه الدنيا سعيا حثيثا ملا يوجب لنا
سعادة األبد قبل فوات األوان ،ولو بقي على العبد من الذنوب ما يحتاج
إلى تمحيص فإنه سيبتلى بسكرات املوت .فطوبى ملن ّ
صفى حسابه مع
الخلق والخالق؛ لئال يحتاج إلى مثل هذه املكفرات الثقيلة على نفسه!
 - 20إن من صور اللغو اإلصرارعلى الجدال املذموم ،وذلك بالخوض
ّ
فيصركل واحد منهما
في جدال من ال يحب الطرف اآلخراالستماع إليه،
على رأيه دون الوصول إلى نتيجة في البين ،وهذا األمر ال يليق باملؤمن،
ً
وليس إال هدرا للوقت والطاقة بال فائدة .وعليه فإن الذي يريد أن يدافع
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عن خط أهل البيت^ ،ال َّبد أن يحرز القابلية في الطرف املقابل وأنه
ّ
ّ
لحكمية القرآن وما ثبت من سنة نبيه
باحث عن الحقيقة ،ومسلم
األكرم|.
 - 21ينبغي مراعاة الخصوصية في طرح املعارف اإللهية ،فليس كل
ْ ً
ُ
اكتشف أوال صدق رغبته ثم
ما يعرف يقال ،فلو وجدت طالبا للمعرفة ِ
أعطه املزيد ،وإال فمن الظلم للحكمة أن تعطيها لغيرأهلها!
 - 22هنالك بعض األمور يحب هللا تعالى أن ينشغل بها املؤمن ،وهو
ً
من األنس الراجح والذي يثاب عليه فيما لو نوى فعلها تقربا هلل تعالى،
ومنها :إدخال السرورعلى الزوجة ،ومفاكهة اإلخوان.
ً
ّ - 23
يتحسر البعض لكونه متخلفا عن ركب الخيرات ،فمن املناسب
أن يكثر املؤمن السؤال من هللا تعالى ،أن ُيجري الخير على يديه للناس،
وذلك بأي سبيل ّ
يقدره ّ
ويسهله؛ فإن الخير بيده .و ُليعلم أن الخير ليس
ً
ً
محصورا في اإلنفاق املادي ،فإن البعض قد يعظ شخصا موعظة
عابرة ،وإذا به يقلب بها كيانه ،ويفتح قلبه على الهدى ،فيصير منشأ
لهداية اآلالف إن لم يكن املاليين إلى يوم القيامة.
 - 24إن للناس في قلب املؤمن منازل ،وهي ليست بحسب النسب ،أو
العالقات األرضية األخرى ،وإنما بحسب قربهم من هللا تعالى .واليبلغ اإلنسان
حقيقة اإليمان إال إذا وصل إلى هذه الدرجة العالية ،وهو ّ
خلو النفس
من أي شائبة من شوائب االلتفات إلى غير هللا تعالى ،وكما يقال  -بكلمة
ً
جامعة  -بأن التوحيد هو :أن ال ترى أحدا في الوجود إال هللا تعالى.
 - 25إن الذي يقرأ ويتأمل في قصص األنبياء ،تتصاغر في عينه كل
عناصرالقوى الكبرى املستكبرة ،بل تبدوعنده كأقزام عاجزة؛ ألنه يعلم
بأن املسيطرواملهيمن على هذه القوى برمتها هو رب العاملين الذي أهلك
ً
ملوكا واستخلف آخرين.
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ّ
 - 26إن الذي يريد أن يؤثرفيمن حوله ،ويعالج ما يراه من السلبيات،
ال ّبد أن يكون على مستوى من املعرفة والفقه في كيفية التعامل مع
الخلق وخاصة العصاة منهم ،إذ ترى البعض يريد أن يصلح ،ولكنه يزيد
ً
األمر سوءا فيفسد أكثر مما يصلح ،وعليه إذا أراد ان يقوم بواجبه من
النهي عن املنكر ،فعليه أن يتخذ هذا األسلوب في اإلصالح :استعمال
الحلم ،واالحتواء النف�سي ،والتحريك العقلي والقلبي ،والتوسل باهلل
تعالى.
ّ
 - 27يجب على املؤمن أن يحذر في تعامله مع اآلخرين ،ويجنب نفسه
القيام بأي حركة كاسرة لقلب ذي روح ،فإن الرب له باملرصاد ،وسريع
االنتقام لعباده وخاصة إذا كان املنكسرممن له حظوة عند ربه.
 - 28إن من األمور التي تعين املؤمن في طريقه إلى هللا تعالى :اتخاذ
الرفقة الصالحة املذكرة باهلل تعالى ،واملؤثرة في اكتساب السلوك
الحسن .وكذلك الطلب الحثيث من هللا تعالى والتوسل بأوليائه ،ألن
يبارك في سعيه ويفتح له أبواب الوفادة عليه.
 - 29يجب على املؤمن الحذر من قطاع الطريق ،وذوي االتجاهات
ً
الباطلة ،فإن الدخالء كثيرون ،نظرا لعدم وجود مقاييس ثابتة فيما
يتعلق بالتحليل والنظرفي عالم األنفس ،خالفا للتحليل في العالم املادي
حيث املقاييس فيها ثابتة؛ فالحرارة ال تتخلف عن النارمثال.
 - 30إن البعض ال يحب أن تفوته فرصة في عمل الخير ،ولكن الذي
يحفز اآلخرين لعمل الخير معه فان له أجره وأجر العاملين به .ولك أن
تتصور األجر العظيم الذي يصل الى من ّ
سن سنة حسنة فتصل إليه
بركاتها الى يوم القيامة؟
 - 31ال ينبغي أن يخلواملؤمن من لطافة في نفسه فإنه لوأخرج بلطيف
ًّ
من القول
هما عن قلب مؤمن وأعاده إلى توازنه ،فإن عمله هذا ال يقل
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ً
أجرا عن املناجاة والبكاء بين يدي املولى الجليل .ومن صور إزالة الهم
والغم عن املؤمن هي اإلعانة على قضاء حاجة أو تفريج كربة ،فيدخرهللا
ً
ً
تعالى له أجرا و يدفع عنه البالء دفعا .وإن من أفضل صور اإلعانة إنقاذ
مؤمن من غضب هللا تعالى ،بصرفه عن حرام عاكف عليه.
 - 32إن من موجبات سرور املؤمن املبتلى بضائقة مالية ،أن يقرضه
ً
ً
أخوه قرضا حسنا .ومن املعلوم أن القرض أفضل من الصدقة؛ ألنه
يعين املؤمن على السعي بنفسه في مناكب األرض ،واالستغناء عن
املسألة.
 - 33إن العقل الجماعي هو الذي يسوق األفراد واألمم عادة ،ومن
املعلوم أن األكثرية  -كما وصفهم القرآن الكريم  -غير عاقلة ،فينبغي
للمرء تحكيم العقل والشرع ،وعدم تجميد الفكر باالتباع األعمى
وخاصة مع غلبة الجو الجماعي كما هو املشاهد هذه األيام.
 - 34إن على االنسان الذي يريد أن يعيش في املجتمع الذي يغلب
ً
عليه الجهل والغفلة أن يكون واقعيا ،فليس الحل في الفراروالعزلة ،وإال
فمن الطبيعي أن تكون الخلوة أشهى للمؤمن الذي يريد أن يناجي ربه،
ولكن ليس ذلك هو املطلوب ،والعبد مأمور بأن يفعل ما يريد مواله ،ال
ما يريد هو.
ّ
 - 35ال بد في تعاملنا مع املجتمع من حالة االتزان ،فال مقاطعة محضة
وال اختالط اندماجي تأثري! وإال كيف يمكن لإلنسان أن يقاطع أبويه،
والحال أن القرآن الكريم أمر ببرهما ولو كانا كافرين ملحدين؟! أو كيف
يمكنه أن يقاطع زوجته ،وهي أم أوالده؟! ،فمهما بلغت من السوء ،فإنه
يبقى لها حق عظيم عليه وينبغي عليه أن يتحملها إلبقاء العش الزوجي
ً
ً
سليما قائما.
 - 36ال خير فيمن ال يألف وال يؤلف ،ولكن إذا أردنا أن نعاشر الناس
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علينا أن نلتفت بأن خالئق السفهاء تعدي ،فنحن مأمورون بأن ال
ً
نختلط ذلك االختالط االندماجي التأثري ،فمثال بر الوالدين ال يعني
بالضرورة الخوض في باطلهم في كل زيارة لهما وكذلك حسن املعاشرة
ً
ً
للزوجة ال يعني مشاركتها فيما ال ير�ضي هللا تعالى قوال وفعال.
 - 37إن العيش في أجواء الغافلين والفاسقين من موجبات التسافل
ً
والتشبه بهم ،ولهذا إذا كنت مجبورا على مجالستهم حاول أن تعيش
البطانة الصالحة ،ممن
في الناس وال تعيش معهم ،فينبغي أن نختار ِ
يذكرك باهلل تعالى رؤيتهم ،ويزيد في علمك منطقهم.
ً
 - 38إن املؤمن من أبخل الناس بوقته ،فإذا أراد أن يزور أحدا ،يرى
ً
أنه يقتطع جزءا من وجوده ويقدمه ألخيه املؤمن .ولهذا فهو يحدد من
يزور ،ومدة الزيارة ووقتها ،وماذا يقول فيها ،وخاصة إذا كانت الزيارة
ً
في ليلة مباركة كليلة الجمعة مثال ،أو في ساعة صحوة ونشاط للعبادة.
فينبغي على املؤمن أن يكون على مستوى من إدارة املجالس واستيعاب
ً
ً
أجواء الغافلين ،فبدال من أن تكون منفعال وتعطيهم سمعك ،بادر أنت
لتغييرمجرى الحديث بإلقاء املوعظة والحكمة الحسنة!
 - 39إن بعض املعا�صي ال يمكن أن ترتفع آثارها بمجرد إظهار الندم
والبكاء ،بل ينبغي على صاحبها أن يعوض عن كل تقصير في حق الخالق
ً
واملخلوق ،ويحاول أن يصلح مسيرة الذين كان سببا في انحرافهم ،وإال
ً
ً
ً
فمجرد البكاء ال يغير شيئا وفي ذمته حقوق الخلق ،إما ماال أو تسبيبا في
انحراف وهو األهم.
 - 40ينبغي للمؤمن أن يتعلم فقه التعامل مع اآلخرين  -وخاصة في
حاالت الخصام  -حتى ال يقع فيما يغضب هللا تعالى من املنكرات القولية
أو الفعلية .وليعلم في املقام أن من الطبيعي اختالف الناس في أمزجتهم
فمن الخطأ أن يلزم اإلنسان اآلخرين بمزاجه ،وكأن مزاجه هو املقياس
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في الصحة ،والذي ينبغي أن يجري عليه الجميع!.
 - 41إن السبيل لتغيير ما يعتقده إنسان من أفكار أو عقائد باطلة،
هو تحريك ذهنه ليعيد النظر في املقدمات الباطلة ،التي كان نتيجتها
ذلك االعتقاد الباطل .ولو عمل االنسان بهذه القاعدة ملا ُ
ابتلي باتباع
ً
ً
من سبقه من اآلباء جهال أو عنادا.
 - 42إن الخصومة قد تبدأ بخالف مزاجي ،أو فكري ،أو عقائدي ،ثم
تتحول إلى عداوة شخصية وميل لالنتقام من الطرف املقابل ،يترجمه
ً
ً
قوال :بالغيبة ،والبهتان ،والنميمة ،وإن أمكنه فعال بالتعدي عليه باليد،
أو إزالته من الوجود! ُ
وليعلم أن الذي يعيش جو الخصومة مع الغيربأي
ً
ً
ً
داع كان ،فإنه سيكون مضطربا ومكتئبا في نفسه ومشتتا في ذهنه،
ً
وفاقدا لإلقبال والتوجه في أعماله وعبادته ،وتجتمع فيه الكثير من
ِ
اصم!»(((.
ي اهللَ َم ْ
يع َأ ْن َيت َِّق َ
ن َخ َ
خصال الشر ،ولذا وردَ « :ل َي ْستَط ُ
 - 43إن منشأ الخصومة هو أننا نتعامل مع األشخاص على أساس
الصور املختزنة في أذهاننا ،والتي قد ال تطابق الواقع ،ومن هنا ال ّبد
علينا أن نعيش حالة املوضوعية والنزاهة في تقييم اآلخرين ،مستمدين
العون من هللا تعالى بأن يرينا األشياء كما هي.
ُ
 - 44إن الذي يكثرمن الخصومة مع اآلخرين يبتلى بالطرد االجتماعي،
والحال أنه « َل َخ ْ َي فِ َيم ْن َل َي ْأ َلفُ َو َل ُي ْؤ َلف»((( ،واإلنسان مدني بطبعه،
ويريد أن يغير ويؤثر في املحيط الذي يعيش فيه .وليس معنى ذلك
السكوت عن الباطل وال مشاركة أهل الباطل في باطلهم.
ً
 - 45إن املؤمن قد يقع في خصومة دفاعا عن الحق ،ولكن ينبغي أن
يغضب بمقدارما غضب هللا تعالى لنفسه ،ومن غضب هلل تعالى ،انتصر
 )1هنج البالغة ،ص .528
 )2الكايف ،ج ،2ص.102

 )1الصحيفة السجادية ،ص.92
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ً
هللا تعالى له .فإن كثيرا من حاالت الغضب يكون منشؤها الدفاع عن
الذات أو التنفيس عنه ،وإن أبدى صاحبه خالف ذلك! فليسأل نفسه:
إن كان هو يريد اإلصالح والصالح للطرف املقابل ،فإن ذلك قد ال يكون
ً
بالغضب ،وإن كان كالمه حقا ،فإنه بأسلوبه الخشن قد يضيع الحق
الذي كان معه!
ً
 - 46إن املؤمن يحب الخيرللغير ،ويحب أن يكون بنفسه سببا لذلك،
وأن تق�ضى حوائج الناس على يديه؛ فلسان حاله ومقاله كما في دعاء
َّاس َع َل َي ِد َ
مكارم األخالقَ «:و َأ ْج ِر لِلن ِ
ي ا ْلخَ ْ َي»(((.
 - 47إذا قصدك مؤمن لقضاء حاجة ،فاشكر هللا تعالى على هذه
النعمة ،وإال فإن الذي يستنكف عن قضاء حوائج إخوانه املؤمنين،
ّ
سيحول هللا تعالى قضاء تلك الحاجة الى غيره ،وكأنه قد استبدل به
غيره!
ً
 - 48إن هللا تعالى يحب أن يراك ساعيا في قضاء حوائج إخوانك
ُ
املؤمنين ،سواء قضيت الحاجة أم ال ،وأنت مأجور على كل حال.
 - 49على املؤمن عندما يراجعه أهل الحوائج أن يراعي منازلهم
ً
وأحوالهم ،تجنبا إلذاللهم ،فيفرق بين من نشأ على الفقر ،وبين من
ً
تفاجأ به ،وخاصة لو كان مؤمنا افتقر في سبيل هللا تعالى ،فهذا له شأن
عظيم عند هللا تعالى.
 - 50ال ينبغي مواجهة أهل الحوائج مواجهة غليظة وقاسية ،تزيده
ً
هما وذلة ،فإن لم يكن باإلمكان قضاء حاجته ،فليدع هللا تعالى له أن
يفرج من همه وليدله على من يمكنه قضاء حاجته.
 - 51إن معنى حسن الخلق هو تنوير الباطن ،وتجميل امللكات،
والقضاء على الرذائل الباطنية ،وليس هو ذلك املعنى الشائع بين الناس
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من البشاشة وكثرة املزاح والتهريج واللغو في القول.
 - 52إن اإلنسان في بعض الحاالت قد يكون معذورا لو تعامل ب�شيء
من ّ
الحدة والخشونة ،كاملر�ضى أو كبار السن .ولكن البعض يظلم من
دونه كاملستضعفين من الخدم والغرباء وغيرهم بدافع التكبرواالحتقار،
والحال أن هللا تعالى عند املنكسرة قلوبهم وسريع االنتقام لهم.
 - 53هنالك قوم توجهوا للجانب العبادي وعاشوا حياة الرهبنة،
وخاصة إذا كانت فيها خلوة جميلة  -كما وقع للرهبان  -حيث الطبيعة
الجميلة وخدمة الغير لهم ،وهناك قوم توجهوا للعمل االجتماعي،
والحال بأن املطلوب هو الجمع بين العاملين.
 - 54إن مقياس اإلعجاب واالقتداء بأي إنسان إنما يكون بمدى
ً
تطبيقه لسنة النبي وآله^ ،فلو وجدت إنسانا تصدر منه األعاجيب
من األفعال واألخبار ،ولكنه ال يعمل بسنة أهل البيت^ في حمل هموم
ً
اآلخرين والحرص على هدايتهم ،فهذا اإلنسان ليس أهال بأن ُيعجب به
أو يقتدى بأعماله ،وأعماله الصالحة  -لو صدق أنها كذلك  -إنما هي
لنفسه .ويمكن القول بأن الفرق بين العابد والعالم بأن األول كالغريق
ّ
همه أن ينقذ نفسه ويصل إلى الشاطئ ،بينما العالم فهوصاحب سفينة
يريد أن يأخذ بأيدي الغيرإلى ّبراألمان.

7
همسات يف
العالقة مع الشيطان

 )1األمايل (للطويس) ،ص.528
 )2بحار األنوار ،ج ،69ص.257
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 - 1إن العبد الذي يعتقد بهاتين الحقيقتين تتولد عنده حركة قهرية
في السيرنحو مواله ،فاألولى :وجود عدو يضمرله العداوة والشرومتمكن
من إيذائه .والثانية :وجود حصن يمكنه اللجوء إليه .فمن استشعر
حقيقة وجود العدووهوالشيطان وجنوده ،وحقيقة الحصن املنيع وهو
الرب وأولياؤه؛ فإنه ال يمكنه إال الفراروالهرب إلى أن يصل إلى مأمنه وهو
ذلك الحصن املنيع.
 - 2إن كيد الشيطان ضعيف كما يصفه القرآن الكريم ،وذلك
لوجهين :األول :إن الشيطان على تمرده ٌ
عبد هلل تعالى ،وهو قادر على
صرف كيده عن عبده املؤمن ،كما صرفه عن أوليائه طوال التاريخ.
والثاني :إن عمله ال يتعدى الوسوسة والتزيين ،وال سلطة له على بني آدم
بمعنى اإللزام والتحريك الخارجي ،لكي يتذرع العبد بعدها بسلب االختيار.
 - 3إن الشيطان ِلحقته اللعنة األبدية منذ األزل ،وسقط من عين
الرحمن ملجرد معصية واحدة .فلنحذر هذا السقوط ،ولنضع نصب
ل َم ْ
ن
أعيننا هذا الشعارَ « :ل َتنْ ُظ ْر إِ َل ِصغ َِر ا ْلخَ طِيئ َِة َو َلكِ ِن ا ْن ُظ ْر إِ َ 
ل ي َت َك َّل م بِا ْلكَلِم ِة ي ْض ِ
(((
ح ُ
ك َبِا
َع َص ْي َ
َ ُ
الر ُج َ  َ ُ
ت»  .وقد ورد في الحديث« :إِ َن َّ
َّاسْ َ ،ي ِوي ِ َبا َأ ْب َعدَ ِم َن ال ُّث َر َّيا»(((.
الن َ
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 - 4إن الشيطان في بدء الخليقة أقسم بعزة الرحمن أن يغوي الخلق
ً
أجمعين ،ولو كان الشيطان عاجزا عن تنفيذ قسمه ،لنقض القرآن
َ
الكريم دعواه ونفاه ،وخاصة مع االلتفات إلى استثناء املخلصين .وعليه
َ
ً
ُ ّ ً
عد أمرا مخيفا؟ وخاصة أنه نجح في العمل
نقول :أ َو ليس هذا القسم ي
َ
بقسمه خالل هذه العصور املتمادية بعد خلقة آدم× ،حيث ّ
حرف
عن مسيرة العبودية ما ال ُي ّ
عد وال ُيح�صى من الخلق.
 - 5إن الشيطان متربص باملؤمن الذي ينوي فعل الخير ،ويعمل على
تثبيط عزيمته .وعلى العبد معاندته ودفعه بذكر هللا تعالى من خالل
البسملة وغيرها ،واستحضار نية القربة هلل تعالى في كل حركاته .ومن
املعلوم أن استمرار العبد في معاندة الشيطان قد يوجب له اليأس
ّ
فيكف عن غريمه ،فإن أولياء هللا تعالى تخلصوا من الشيطان؛ ألن
ّربهم أدخلهم في درعه الحصينة ،ولكن بعد إثبات الصدق واإلصرار في
املجاهدة.
 - 6إن من املؤسف أن يصل البعض إلى درجة من التسافل
ً
واالنحطاط ،فيكون رهنا إلشارة الشيطان اللعين الذي يحركه حيثما
وكيفما يريد .والقرآن الكريم يشيرإلى هذه الطائفة وكيف أن الشيطان
َّ َ ً
َ َْ َ ُ
ُ
ك َّن ذ ِّر َّيتَ ُه إل ق ِليال﴾(((،
يركبهم كما تركب الدابة ،إذ قال تعالى﴿ :ألحت ِن
َ
واملعنى وضع اللجام في الحنك األسفل  -كناية عن االستيالء  -أ َو هل
هناك تحقيرأعظم من ذلك؟!
َّ
 - 7إن شأن الفيوضات املعنوية كشأن األنهار التي تتفجر بعد الطرق
عليها ،فقد يضرب اإلنسان تلك الصخرة مائة ضربة فتصيرقابلة لتفجر
الينابيع منها ،ولكنه يبخل بالضربة األخيرة فيحرم نفسه من بركاتها! إن
الشيطان ينظرإلى صخرة النفس ،فإذا رآها على وشك التشقق وانفجار
 )1سورة اإلرساء ،اآلیة.62 :
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الينابيع الجارية منها ،فإنه يأخذ على يد صاحبه بكل ما أمكنه ليمنعه
من ذلك .فالعاقل ينتبه لهذه الضربة األخيرةّ ،
فلعل ما يكتسبه طوال
َّ
السنة بمثابة الطرقات املهيئة ،وتكون الضربة الفالقة لها متمثلة في
ً
ليلة القدرمثال.
ً
ً
مضاعفا للمؤمن ،وخاصة ملن َّ
هم في
 - 8إن الشياطين تكيد كيدا
السفر إلى هللا تعالى ،حيث إن لها شباكها املناسبة لكل فرد :فمنهم من
يغويه بالشهوة وحب النساء ،ومنهم بالغضب ،ومنهم بالجاه والسلطان.
وهذا هو السر في أننا نرى طالبي الكمال كثيرين ،ولكن الواصلين منهم
ّ
أقل من القليل .والسبب في ذلك أن أغلب الناس الذين يسلكون طريق
القرب اإللهي ،يواجهون العقبات التي تصدهم عن السبيل ،ومن ثم
فإن الشيطان يأسرهم ويجعلهم في قبضته وهم في أوائل الطريق!
 - 9من الضروري أن يستكشف اإلنسان مواطن الضعف في نفسه،
إذ إن لكل إنسان ثغرة ضعف ينفذ من خاللها الشيطان ،ومن تلك
املنافذ :النساء ،الغضب ،املال ،الشهرة .ولهذا ترى أن البعض له
مقاومة جيدة أمام النساء ولكنه يسقط في فتنة املال ،فيمنع الحق
الواجب أو يتجاوز على مال الغير ،أو يسقط عند الغضب  -وهذا هو
مدخل الشيطان عند أغلب املؤمنين  -فيرتكب القبيح من األمور!
 - 10ال يخفى دور الشيطان اللعين في تثبيط البعض ّ
ممن تورط
بالتوغل في املعا�صي والذنوب فيما سلف من حياته ،إذ إنه يعمل على
تذكيرهم بماضيهم األسود؛ ليبعث في نفوسهم اليأس من رحمة هللا
ّ
ويصدهم عن التحرك لتغييرواقعهم املرير ،ولتعويض ما ضاع من
تعالى،
العمرفي األباطيل ،فما من أمربأشد على الشياطين من أن ّ
يفراإلنسان
ً
خارجا من قبضته .ومن املعلوم أن اليأس من الكبائر ،شأنه في ذلك
شأن سائر الكبائر واملوبقات األخرى ،بل يجب على مثل هذا العا�صي
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الرب ّ
العزم على التوبة النصوح ،واالستمداد الغيبي من ّ
التواب .وليعلم
أن ذنبه ليس بأعظم من ذنب السحرة الذين كانوا يمتهنون السحر
ً
الذي هو من الكبائر ،فضال عن جرأتهم في مواجهة نبي هللا مو�سى×،
قبل توبتهم ،وها نحن في املناجاة نقولَ « :يا َقابِ َ 
ل
ومع ذلك فإن هللا تعالى ِ
الس َح َر ِة ا ْق َب ْلنِي»(((!
َّ
 - 11إن االستعاذة الحقيقية تالزم الحركة والفرار ،وإال فإن الذي
يستعيذ باهلل تعالى من شر الشيطان ومن شر نفسه ،وال يقوم بحركة
ً
ً
واقعية في االلتجاء اليه ،فإنه ّ
يعد مستهزئا بنفسه .فلو أن إنسانا كان
ً
تائها في صحراء وفيها حيوان مفترس ،وأمامه حصن منيع ينجيه ،ولكنه
اكتفى بنداء صاحب الحصن واالستغاثة به ولم يتحرك من مكانه
ً
متكاسال ،فماذا سيكون مصيره ،غيرصيرورته فريسة لذلك املفترس!
 - 12كما أن الشيطان قادر على أن يلقي في روع اإلنسان هواجس
ً
الشر ،فإن ر ّب العاملين أيضا قادر على أن يلقي في روعه ملهمات الخير،
ً
إما إلقاء مباشرا أو عبرمالئكته .وذلك ال ينافي حرية التكليف؛ ألن اإلرادة
والسعي في العمل الصالح إنما هو منتسب إلى اإلنسان نفسه ،وإن كان
ُ
ال ـلقى في روعه من جهة غيره ،حيث أن له القدرة على رفض أو قبول ما
ألقي في روعه.
 - 13إن الشيطان الرجيم يجلس على قلب املؤمن عند تالوته لكتاب
هللا تعالى ،لذا علينا االستعاذة باهلل تعالى منه .فاملالحظ لو أن أحدنا
أخذ صحيفة فإنه يقرأها من أولها إلى آخرها بشوق والتفات ،أما عندما
يفتح كتاب ربه ويقرأ منه صفحات ،فإذا به ينظرإلى ختام الجزء ،وكلما
قرأ سورة كان ّ
همه متى يصل إلى آخرها!
ً
ّ
 - 14إن البعض ّ
تسول له نفسه اتباع الشهوات فترة شبابه ،معوال
 )1مصباح املتهجد ،ج ،1ص.164

ً
على أنه سيتدارك ذلك الطيش بالتوبة مستقبال .والحال أنه ما الذي
يضمن له أن يوفق لذلك؟ فإن الشيطان  -كما يعبر القرآن الكريم  -إذا
ََ َْ َ ُ
ك َّن ذ ِّر َّيتَ ُه﴾((( أي :يضع
ركب ابن آدم احتنكه حيث قال تعالى﴿ :لحت ِن
ً
ً
لجاما في فمه ويسوقه سوقا كالحمار! كما نراه في البعض حيث يخرج
ً
ّ
من طور التعقل واالتزان في األعراس أو األسفار مثال ،فال يبالي بارتكاب
املحرمات ،وكأنه رفع عنه القلم وال حساب عليه.
 - 15إن البعض ّ
يسول له الشيطان ترك صالة الليل بدعوى انها
ال تنفع مع التثاقل ،والحال أن نفس هجران الفراش الذي يعبر عنه
ََ َ َ ُ ُ ُُ ْ َ َْ َ
اج ِع﴾((( ٌ
أمر ممدوح،
القرآن الكريم بقوله﴿ :تتجاف جنوبهم ع ِن المض ِ
ويؤجر عليه املؤمن .وقد ورد عن النبي األكرم|َ « :يا َأ َبا َذ ٍّر ،إِ َّن َر َّب َ
ك
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عزَّوج َّل يب ِ
ل َف َص َّل َو ْحدَ ُه
ن ال َّل ْي ِ
ل َقا َم ِم َ
اهي ا ْل َم َلئِ َك َة بِ َث َل َث ِة َن َف ٍرَ ...:و َر ُج ٍ
َ َ َ َُ
ِ
ِ
ِ
َف َس َجدَ َو نَا َم َو ُه َو َس ِ
اجدٌ َ ،ف َي ُق ُ
وح ُه عنْدي،
ول َ -ت َع َال  : -ا ْن ُظ ُروا إِ َل َع ْبدي! ُر ُ
َو َج َسدُ ُه ِف َطا َعتِي َس ِ
اجد»(((.

 )1سورة اإلرساء ،اآلیة.62 :
 )2سورة السجدة ،اآلية.16:
 )3األمايل (للطويس) ،ص.534
 )4الكايف ،ج ،6ص.278
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 - 16إن الذي يستسلم لوسوسة الشيطان؛ فيرتكب املحرمات مرة
ً
بعد مرة ،يجعل الشيطان معتادا للوسوسة له ،إلى أن يتمكن الحرام
من وجوده ،فال يستطيع بعدها الخروج من مصيدته! ولهذا وردَ « :ل
ُت َع ِّو ُدوا ا ْلخَ بِيث»(((! والبعض بسبب معاصيه املتوالية يصل إلى مرحلة
يكون فيها كالكرة بين يدي الشيطان ،يقلبه كيفما يشاء! وقد تسلب منه
العقيدة الصحيحة ،ويدخل في مصاف الكفارواملشركين في آخرعمره.
 - 17ال بد للمؤمن أن يراقب نفسه ،ليكتشف مداخل الشيطان فيها،
فالشيطان ال يريد من اإلنسان أن يستسلم له في كل �شيء ،بل يكفيه
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أن يدخله من باب واحد؛ فيعشعش في وجوده! ففي جبهات القتال ترى
جيش العدو يتحين الفرص ليجد ثغرة ينفذ من خاللها ،ليق�ضي على
خصمه ،ويستولي على مملكته!
 - 18إن القلب الذي سكنه الشيطان  -ولو من باب واحد  -لهو قلب
ً
شيطاني ،وهللا تعالى ال ينظر إليه ،وال يجعل فيه من نوره شيئا .ولهذا
ينبغي للمؤمن االستغفار الدائم ،لكي ال يجعل للشيطان على نفسه
ً
سبيال.
 - 19إن املؤمن حريص على مرضاة ربه ،ويحاول أن يرفع عن طريقه
كل عقبة تصده ،ولو كانت نفسه التي بين جنبيه ،كما نقرأ في دعاء
كان ُع ْمري
كان ُع ْمري بِ ْذ َل ًة يف طا َعتِكَ ،فإذا َ
مكارم األخالقَ « :و َع ِّم ْرين ما َ
ً
لش ْي ِ
أن َي ْسبِ َق َم ْقت َ
َم ْرتَع ًا لِ َّ
إيل»((( ،وليس غريبا
طانَ ،فا ْقبِ ْضني إليك َق ْب َل ْ
ُك َّ
أن يدعو املؤمن على نفسه باملوت ،إذا كان بقاؤه في الدنيا ،يبعده عن
ربه ،ويزيد من سخطه عليه ،حيث إنه كلما طال عمره كثرت خطاياه،
ملعلومية أن املصر على املعا�صي بال توبة فإن باطن األرض خير له من
ظهرها .فإذا كان املؤمن يتبرأ من نفسه ،إذا كانت هذه النفس عقبة في
طريق القرب ،فكيف باألموال وغيرذلك من العناوين الزائفة والباطلة؟!
 - 20إن من أهم عقبات الطريق إلى هللا تعالى هو وجود الشياطين
ً
ً
التي تغلي حسدا وحقدا على كل من يتمرد عليها ،ويحاول الخروج من
سلطانها ،وال شك بأن لها خبرتها العريضة في اإلغواء منذ خلقة آدم×،
ً
فهي بدال من إغواء غوغاء الناس فإنها تركز على العناصر املؤثرة في
ُ
مسيرة األمة ،من أجل أن تودي بهم إلى الجهالة وحيرة الضاللة﴿ :يَ ِع ُده ْم
َ ُ َ ِّ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َّ ْ َ ُ
ان إ َّل ُغ ُر ً
ورا﴾(((.
يهم وما ي ِعدهم الشيط ِ
ويمن ِ
 )1الصحيفة السجادية ،ص.94
 )2سورة النساء ،اآلیة.120 :
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ً
 - 21إن الشياطين من أكثر املوجودات دهاء ومكرا في تحريف مسيرة
ّ
اإلنسان ،وتكثف جهودها على الذين وصلوا إلى درجات متميزة في
التكامل ،لعلمها بما يمكن أن يحققوه من البركات في هداية جمع من
الخلق .وعليه فان جهده يوجهه إلى الشجرة املثمرة ،حتى يقتلعها من
جذورها.
 - 22إن األولياء يخافون من اإلدبار االختياري عن هللا تعالى ،لعلمهم
َ
بالنتيجة الخطيرة املترتبة على ذلك ،أال وهو رفع الحصانة اإللهية! أ َوهل
ً
يرى راحما بعده غيرالنفس األمارة والشياطين املتربصة!
ً
ندما ً
وبكاء إذا لم تنته إلى حركة جوارحية
 - 23إن الحركة الشعورية
إيجابية تدفع بصاحبها إلى األمام ،وتصلح ما تم إفساده في املجتمع ،فال
ًّ
ً
وصدا عن
كثير نفع فيها! بل إنها قد تكون من تسويل إبليس ،تخديرا
تغييرالواقع املنحرف.
 - 24إن اإلنسان منذ والدته تبدأ حركته التكاملية ،فينتقل من منزل
إلى منزل ،فهو في سفر دائب ،وال ّبد له من راحلة وزاد ،وهنالك عقبات
وقطاع طرق ،ومن هنا يحتاج في طريقه إلى رائد يدله على الطريق،
ويستكشف األعداء الظاهريين والذين هم في الخفاء ،وعلى رأس األعداء
الشيطان الرجيم.
 - 25إن الشيطان حقيقة راهنة ،وهو من األعداء الذين ال نراهم،
ولوال أن هللا تعالى ذكره في كتابه الكريم ملا ّ
صدقنا وجوده وعظيم كيده.
ُ
وهنالك بعض املوجودات سوى الشيطان من التي ال ترى بالعين املجردة
كالجراثيم ،واإلشعاعات الضارة .ولكن اإلنسان بإمكانه تجنب ضررها
ّ ً
وتربصا لبني
بعدم االقتراب منها ،بخالف الشيطان الذي ال ينفك عداء
آدم!..
 - 26إن الشيطان من ألد أعداء اإلنسان؛ ألنه منذ خلق آدم بدأت
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شقاوته ،ولحقته اللعنة األبدية من هللا تعالى واملالئكة واألنبياء واملرسلين
بل من الناس أجمعين ،وهو الذي كانت له عبادة متميزة ،ولهذا فإنه في
مقابل هذا الحرمان العظيم ،توعد باالنتقام املروع من بني آدم .ومن
املعلوم أن هنالك عدم تكافؤ في املواجهة ،فالحرب إذا كانت بين جيشين
متكافئين من حيث العدد والعدة ،فمن املحتمل أن ينتصر أحدهما،
ولكن لو كان الطرف املقابل هو األقوى ،فان النتيجة معلومة إال أن
يتدخل مقلب القلوب في تغليب إحدى الكفتين وهو ما وعد به أولياءه
َّ َ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ ُ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ
ْ
ون إِن
حيث قال﴿ :إِنما ذ ِلكم الشيطان يوف أو ِلاءه فل تافوهم وخاف ِ
ُكنْتُ ْم ُم ْؤمن َ
ني﴾(((.
ِِ
ّ
 - 27إن القرآن الكريم ذكرنا بعداوة الشيطان لنا ،وأمرنا أن نتخذه
ً
ً
ً
ً
ومساء،
عدوا ،فليس من املنطق أن يكون هنالك عدوا يكيد لنا صباحا
وفي كل األحوال إلى حين الوفاة وال نعاديه ونعيش معه هذه الحالة من
الالمباالة!
 - 28إن من عناصر قوة الشيطان أنه موجود ال يرى ،فإن العدو
الذي ال ُيرى تكون مواجهته مستحيلة ،فكيف إذا كان يجري من ابن
ً
آدم مجرى الدم في العروق؟! فلو فرضنا أن هناك إنسانا له خاصية
ً
ً
االختفاء ،وحينئذ أليس بإمكانه أن يقاتل بمفرده جيشا غفيرا ويقتلهم
ً
ً
واحدا واحدا ممن ال يرونه؟!
ُ
 - 29نحن ليست لنا خبرة في مواجهة الشيطان إال ما ذكر في اآليات
والروايات وما ذكر من مواجهة الشيطان مع األنبياء .أما الشيطان فإن
له خبرة عريقة في اإلغواء ،وعمله كان مع األنبياء واملرسلين واألوصياء
والصالحين ،فنحن الضعفاء كيف يمكننا مقاومة هذا العدو لوال
االعتصام الحقيقي باهلل؟!
 )1سورة آل عمران ،اآلیة.175 :
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 - 30إن من عناصر قوة الشيطان كثرة أنصاره وأعوانه ،فهنالك
الشيطان الكبير الذي أغوى أبانا آدم ،وأعوانه مبثوثون على وجه
األرض ،وكل من ُ
يعش عن ذكر هللا تعالى  -بصريح القرآن الكريم  -له
شيطان قرين ،باإلضافة إلى أن الكثيرمن الناس هم أدوات بيد الشيطان
يحركهم كيفما أراد.
ّ
 - 31إن الشيطان إذا يئس من صد املؤمن عن فعل الخير ،يؤلب
عليه من حوله ،وإذا به يوقع عليه األذى من حيث ال يتوقع َّ
ولعل ذلك
يأتي من أقرب الناس إليه؛ من أجل ّ
صده عن سبيل القرب من خالل
غيره؛ فالشيطان إذا عجز عن إغوائه فإنه يحاول مع الضعفاء ممن
حوله الذين يمكنه التأثير عليهم بإشارة واحدة ،فهو بذلك قد أوجب له
ً
ما يوجب انشغال البال وتشويش الخاطر ،ولهذا ينبغي للمؤمن دائما
أن يبعد نفسه عن املشوشات؛ ألنها من أشد العقبات.
ُ
ً
ً
 - 32أمرنا أن نتخذ الشيطان عدوا لنا ،بأن نبادله ولو جزءا من
تلك العداوة ،والحال أنه أقسم بعزة الرب على إغواء الناس أجمعين،
ً
فالقلب قد يكون خاليا من أية عداوة له ،ولكن مع التلقين املستمر
وااللتفات إلى سبل كيده فمن املمكن أن تصبح عداوته حالة راسخة
في نفس صاحبها.
ّ
 - 33إن الشيطان في املرحلة األولى يحاول أن يصدك عن أصل العمل،
ً
ولكن مع التمرد واملقاومة يكتفي بعدم تمام العمل ،فيقول  -مثال : -
ّ
صل في املسجد ولكن إياك أن تخشع! اقرأ القرآن ولكن إياك أن تتدبر!
ِ
ُ
وهكذا يحقق مراده في االنتقام .ولهذا أمرنا باإلستعاذة قبل قراءة
ً
ً
ً
القرآن الكريم؛ ألنه قد يكون غافال عنك ،ولكن ما إن نويت عمال صالحا
وسوس في صد كّ ،
لصدك عن الطاعة التي تغيضه!
ر
ُ
 - 34لقد أمرنا باإلستعاذة من الشيطان والتي هي في جوهرها حركة
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قلبية ،فيها خوف ،وتستتبع الفرار واللجوء إلى ذلك الحصن املنيع،
وليست مجرد أذكاروأوراد يرددها اللسان! فالذي يخاف من الحيوانات
ً
املفترسة ،يطلق ساقيه للهروب بأق�صى ما في وسعه وطاقته ،متجها نحو
ً
ذلك الحصن .وإن وصل اليه يطرق الباب بشدة ويستنجد مستنجدا،
ً
إلى أن ُيفتح له ويدخل مأمنه مطمئنا .وأما الذي يكتفي باإلستعاذة
ً
اللفظية ،ويكون في سلوكه اليومي عبدا للشيطان ،وال يتقدم خطوة
نحو الحصن ،فهل يكون مستعيذا؟!
 - 35ليس الفخر أن ال تخطئ ،ولكن املؤمن يتعلم من أخطائه
السابقة ،فإن املؤمن كالسنبلة ،تخرتارة وتستقيم أخرى؛ فقد تمرعليه
ً
ً
عاصفة شيطانية ،ويميل معها يمينا وشماال ،ولكنه بعدها يتذكرويعود
ً
مبصرا لطريق الهدى.
 - 36ال يأمن من شر إبليس  -بصريح القرآن الكريم  -إال من كان
َ
َ ً
ً
مخلصا أوال فجاهد وكابد في قطع
مخلصا ،واملخلص هو الذي كان ِ
ً
املسافات ،متحمال وعورة الطريق ومواجهة العقبات ،فانتصر تارة
وخسر أخرى إلى أن تجاوز طريق اإلخالص بنجاح .وملا وصل إلى باب
ً
الحصن أخذ يطرقه مستغيثا حتى إذا فتح له الباب دخل الحصن وكان
َ
في زمرة املخلصين ،وعندئذ لو اجتمعت عليه شياطين األنس والجن،
ملا أمكنهم اقتحام قلعة رب العاملين ،التي تحمي من صنعه على عينه،
واصطنعه لنفسه.
 - 37إن الشيطان لحقته اللعنة األبدية ،وسقط من عين الرحمن
بمعصية واحدة؛ فلنحذر هذا السقوط ،وال نحتقر معصية ،فلعلها هي
املهلكة ،فال تنظرإلى ما عصيت ،بل انظرإلى من عصيت!
 - 38إن الشيطان يترقب الغفلة من املؤمن ولو من غير عمد ،كما لو
ً
ً
كان معذورا باالنشغال املباح إشباعا لشهواته بما أحل هللا تعالى .فإن

 )1سورة فصلت ،اآلیة.36 :
 )2سورة األعراف ،اآلیة.201 :
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ً
املقاتل ال ّبد أن يكون يقظا ،ولو غفل لحظة واحدة عن سالحه ،فإن
ً
عدوه املتربص به يهجم عليه هجوما يكون فيه هالكه أو ضرره.
 - 39إن مسألة مواجهة كيد الشيطان من أعقد مسائل املواجهة،
وذلك ألن هذا العدواللدود ،يجمع بين «خاءات» ثالث :الخفاء ،والخبث،
والخبرة :فمن ناحية ،يرانا هو وقبيله من حيث ال نراه ،ولنتصور معركة
أحد طرفيها جيش مدرب ال يمكن رؤيته ،أوهل يمكن للخصم أن يقاوم
ذلك الجيش لحظة واحدة؟ ومن ناحية أخرى ،يعيش حالة الحسد
مصادفة ألول أيام
املتأصل لبني آدم الذي كانت خلقة أبيهم آدم×
ِ
شقائه ،ومن هنا أضمر الحقد الدفين الستئصال الجنس البشري،
وسوقه إلى الهاوية .ومن ناحية ثالثة له تلك الخبرة العريقة في عملية
اإلغواء ،والتي شملت التعرض ملسيرة األنبياء واملرسلين^ وإن باءت
بالفشل بالنسبة لهم .ولكن ما حالنا نحن الضعفاء واملساكين لوال ما
ّ
َ َّ َ ْ َ َ َّ َ
نغنك ِم َن
دلنا هللا تعالى عليه من االلتجاء إليه باالستعاذة تارة﴿:وإِما ي
َْ ٌ َ ْ َ ْ
َّ َّ َ َّ َ َ
َّ ْ َ
ين اتق ْوا إِذا
هلل﴾((( ،وبالذكر تارة أخرى﴿ :إِن ِال
ان نزغ فاست ِعذ بِا ِ
الشيط ِ
َ َّ ُ ْ َ ٌ
َ َّ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
ون﴾(((.
ان تذكروا ف ِإذا هم مب ِص
مسهم طائِف ِمن الشيط ِ
 - 40إن مما ّ
يسهل على الشيطان عمله في إغواء بني آدم :أن نقاط
ضعف اإلنسان منذ خلقة أبينا آدم معروفة ،وهي متمثلة عموما في:
الشهوة ،والغضب ،واملال ،والجاه .وحتى لو قلنا بأن الطبائع مختلفة،
فإن محاولته إلغواء أشكال متعددة من البشرأكسبته خبرة عريقة.
 - 41إن من سبل الشيطان في اإليقاع بضحاياه في الرذائل الكبيرة:
ّ
التدرج في الوسوسة؛ لعلمه بأنه لن يطاع لو وسوس للضحية بإلقاء
ً
ً
نفسه في التهلكة مثال ،ولكنه يجره إليها جرا إلى أن يقع فيها! والقرآن
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ّ
الكريم حذرنا من اتباع خطوات الشيطان ،وعدم االستهانة باملعا�صي.
فيقول الشيطان له :انظر إلى هذا الحرام ثم الى حرام آخر وهكذا حتى
يجد حالوة الحرام ،ويفقد السيطرة على نفسه ،فتراه يلهث ويلهث وراء
هذه امللذات  -وإن كانت موهومة ال حقيقة لها  -إلى أن يهلك!
 - 42إن البعض يركبه الشيطان كاملطية ،يحركه بإشارة نحوما يريد،
مثله كالحمار ،الذي وضع اللجام في فمه ،فالحبل بيد راكبه ،يسوقه
ً ً
إلى حيثما شاء ،ولو أراد أن يخرج من سلطانه ،سحب حبله قليال قليال،
ُ
وإذا به يرجع إلى حيث يريد! فيا له من تحقير عظيم ملن خلق في أحسن
تقويم ،وإذا به يهوي بإرادته إلى أسفل سافلين!
 - 43إن البعض يوقعه الشيطان في مستنقع الفواحش ،فال يدع
معصية إال وقد ارتكبها ،وقد يتوب ويخرج منه إال أن تذكرتلك املعا�صي
ّ
ينغص عليه عيشه فيمقت نفسه ،ولكن ليعلم هذا التائب أن هللا تعالى
حبيب العاصين ،ويحب بكاء وأنين التائبين ،وليحذرمن الشيطان الذي
يستغل هذه الحالة ،ليجعله ييأس من رحمة هللا تعالى ،وال يفكر في
العروج والتسامي ،فيثبط همته عن الكمال ليعيده إلى ما كان عليه.
ّ
ّ
ّ
ّ
 - 44كلما ترقى اإلنسان في سلم التكامل ،وتخلى من الشهوات  -معنوية
كانت أم مادية  -ضعفت سلطة الشيطان عليه؛ ألن الشهوات مصائد
الشيطان التي يصطاد بها ،فيتحقق مراده في االنتقام منه!
 - 45إن من مواطن سيطرة الشيطان على العبد هي مجالس الغافلين
ً
املسترسلين في الباطل .فإن كنت ملزما في العمل بمعاشرتهم ،فتعامل
معهم بمقدار حاجتك منهم أو الواجب فقط ،وال تأنس بأحاديثهم ،فإن
معاشرة الغافلين  -وخاصة إذا كانت لسنوات طويلة  -من موجبات
قسوة القلب ،والوقوع في فخ الشيطان!.
 - 46إن للشيطان مواطن يصول فيها ويجول ،ومنها األسواق ،ومن
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املعلوم أن األسواق مواطن الغفالت لشدة ارتباط الدنيا بها ،وحيثما
ّ
ّ
حلت الغفالت حلت الشياطين ،فإن ذهبت إلى تلك املواطن ،فعليك
أن تتدرع بأقوى سالح متمثل بقراءة ما ورد من املعوذات ،وليعلم
أن الذكر والشيطان ّ
ضدان ال يجتمعان ،فما إن يذكر العبد حتى
ً
يخنس الوسواس ،وأيضا ،بتشديد املراقبة على النفس لئال تطمع
ً
فيك الشياطين! وأخيرا فمن املعلوم أن ذاكر هللا تعالى في السوق وبين
الغافلين كاملقاتل بين الفارين!
 - 47إن البعض يصل إلى درجة من التسافل الروحي بحيث إنه ال يعد
ً ً
من أتباع الشيطان فحسب ،بل قرينا وأخا له ،وهم أدوات بيده! ولك أن
ً
ً
ً
تتصور إنسانا يم�شي وخلفه ظل أسود قبيح يحركه يمينا وشماال! أمثل
هذا إنسان يمكن أن يعاشر؟! أمثل هذه املرأة يمكن أن تغريك؟!
ّ
ّ
التصرف في اإلنسان،
 - 48إن من الوسائل التي تمكن الشيطان من
هو :التعامل بالربا ،فترى صاحبه كاملجنون يقلبه الشيطان كيفما
يشاء! فالذين يتعاملون بالربا ،وإن كانوا عقالء بحسب الظاهر ،ولكنهم
بحسب الباطن مسلوبي العقل ،ويلعب بهم الشيطان الخبيث كيفما
ْ
َ َ َ َّ ُ ُ َّ ْ َ ُ
ان ِم َن ال َم ِّس﴾(((!..
يشاء ،وهذا معنى قوله تعالى﴿ :يتخبطه الشيط
ّ
 - 49إن من أساليب الشيطان هو التلقين والوسوسة؛ لصد اإلنسان
ً
عن طريق الخير ،وخاصة في ساعة الضعف والغفلة؛ فتشعروكأن أحدا
ً
يتكلم معه ،ويحثه حثا على فعل الحرام ،من خالل التلقين بأن هذا
حرام هين ،وهنالك مجال للتدارك باالستغفار والتوبة! والحال ّأن أقل
ما يوجبه هذا الحرام  -مهما صغر  -هي ظلمة القلب!
 - 50إن الحزب عبارة عن جماعة يسعون لتحقيق هدف في املجتمع،
ً
فمن كان هدفه إلهيا ،صار من حزب هللا .وأما الذين يتبعون خطوات
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الشيطان ،فإنهم يدخلون في حزب الشيطان ،وسوف يحاسبون في يوم
القيامة على كل من تسببوا بانحرافه.
 51ينبغي للمؤمن أن ّ
يلقن نفسه عداوة الشيطان ،حتى يستشعرفي
قلبه هذه العداوة ،و لتنعكس آثارها على جوارحه ،بالفرار منه ،وعدم
اتباع وساوسه .فإن الخطوة األولى للخروج من قبضته بل دفع سيطرته
هو حمل عداوته.
 - 52ينبغي للمؤمن أن يكتشف مواطن الضعف عنده ،فإن لكل
إنسان ثغرات ينفذ من خاللها الشيطان ،ومنها :النساء ،والغضب،
واملال ،والشهرة ،ومن املعلوم  -كما ورد  -أن املؤمن ال يخلو من ِح ّدة،
فهذا مدخل الشيطان في أغلب املؤمنين .وينبغي أن يشدد على نفسه
املراقبة في ساعات الضعف عند مواجهة ما ذكر ،ويتجنب املواطن التي
قد توقعه في الزلل.
ً
 - 53ليس غريبا أن يدعو املؤمن على نفسه باملوت ،إذا كانت حياته
غير مثمرة إجماال في طاعة هللا تعالى ،ومقدمة إلغواء الشيطان اللعين،
ً
وال يزيده م�ضي السنوات إال ذنوبا! ومن هنا فإن املؤمن يخاف من أي
�شيء يشغله عن هللا تعالى ،كخوفه من ال�شيء املخوف ولهذا فإن من
أدعية املؤمن قوله« :اللهم اقطع عني كل �شيء يقطعني عنك»!
 - 54إن القلب إذا لم يمتأل بذكر هللا تعالى ،فإنه يمتلئ بوسوسة
ً
الشيطان ،فليس هنالك حالة وسطية ،فالقلب إما أن يكون مرتعا
ً
للشيطان ،وإما أن يكون مهبطا ألنوار الرحمن ،حيث إن هللا تعالى لم
ً
ُ
ّ
قبل القلب على
يجعل لرجل قلبين في جوفه وهو املجرب عمال حيث ال ي ِ
جهتين في آن واحد.
 - 55من املناسب أن يراقب املؤمن شكله الظاهري ،إذا كان في
حالة الغضب ،بأن يعيش حالة من االثنينية ،وهو ينظر إلى صورته في
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املرآةّ ،
ويقيم هذا الشخص الذي يراه على أنه إنسان آخر ،ويحكم على
ِ
تصرفاته وشكله؛ ليرى كيف أن الشيطان يتمثل في صورته! وعندئذ
ال ّبد من مراقبة باطنه ،والنظر إلى دواعي هذه الخصومة ،وهل إنها
رحمانية أو شيطانية.
 - 56إن تأثير بعض أهل الضالل يفوق تأثير الشياطين! فالشياطين
ً
ال يتجاوز عملها الوسوسة ،ولكن هؤالء يجرونك جرا إلى مستنقعات
ً
الرذيلة ،وقد يجبرونك على ارتكاب الحرام جبرا!
 - 57إن هللا تعالى يأمرنا باإلستعاذة عند قراءة القرآن الكريم؛ ألن
الشيطان الخبيث يحول بين املؤمن وبين االستفادة منه ،سواء من جهة
ّ
التالوة ،أوالتدبرفيه ،إلى درجة أن أحدنا يقرأه فإذا حاول أن يتذكرآخر
ً
آية قرأها ،ال يتذكرشيئا من كالم هللا تعالى!
ّ - 58
يتحول اإلنسان في حال الغضب إلى ألعوبة بيد الشيطان،
فال يمكنه أن يسيطر على فكره وبدنه ،فإن كان غضبه للحق  -على
زعمه  -وأراد النهي عن املنكر ،فليعلم بأنه بهذه األسلوب ّ
يفوت على
نفسه فرصة التأثيرعلى اآلخرين!
 - 59إن الذي له قدرة السيطرة على أفكاره ،فإن الشيطان ال يستطيع
أن يدخل له من باب الهواجس املقلقة واألفكار املحزنة واملشوشة؛ ألنه
يتحكم فيها بالتحكم في مناشئها.
 - 60إن املؤمن يحتاج إلى فترات من الخلوة؛ للتأمل في حاله بالبحث
عما يمكن أن يوقعه في مصيدة الشيطان ،أو ّ
ّ
عما عليه من حقوق
للخالق أو املخلوقين .ومن أفضل األوقات للخلوة مع النفس ومحاسبتها:
عقيب الصلوات الواجبة ،وصالة الليل ،وخاصة إذا كانت في بيت من
بيوت هللا تعالى ،أو مشهد من مشاهد أوليائه ،وفي ليلة مباركة كليلة
الجمعة.

 - 61إن معرفة النفس تتجلى في معرفة التركيبة العامة للنفس
البشرية ،وفي معرفة تركيبة نفسه بالخصوص ،أي :ما هي عيوبها ،وما
هي الثغرات التي يمكن من خاللها أن يتسلل له الشيطان ،فلكل إنسان
تركيبته الخاصة به والتي تؤثرفيها عوامل عوامل كثيرة.
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