مقدمة الكتاب
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ

أما بعد..

وأفضؿ الصبلة وأتـ السبلـ عمى مف ُبعث رحمة لمعالميف ،وعمى آلو ىداة الخمؽ أجمعيف

فيذه مجموعة ومضات ،انقدحت في مناسبات مختمفة ،وفي موضوعات متباينة ،فمػـ يجمعيػا جػاما واحػد ..ومػف

ىنا كاف االنتقاؿ سريعا مػف ومضػة إلػى أخػرى ،ومػف دوف مناسػبة فػي البػيف ..وال ضػير فػي ذلػؾ مػا داـ ال ػرض
مف ذلؾ :بياف فكرة برأسيا ،ودعوة لمقارئ إلى التأمؿ في كؿ فقرة ،مستقمة عف الفقرات األخرى.

ولػػيعمـ أف مػػف ىػػذه الومضػػات مػػا انقػػدح فػػي الػػنفس انقػػداحا ،مػػف دوف تفكيػػر مقصػػود ،وأف منيػػا مػػا كػػاف حصػػيمة

تفكير متعمد في بعض مجاالت التأمؿ ،بما عثر بعده عمى شاىد مف كتػاب أو سػنة ،وأف منيػا مػا كػاف اسػتمياما
مبتنيا عمى بعض النصوص الشريفة مف اآليات ونوادر األثر ..ولـ يكف المقصود في الحالة األخيرة ىػو الػدخوؿ

في عالـ التفسير ،وكشؼ القنػاع عػف حقيقػة اآليػة ،وانمػا ىػو االسػتمياـ ومػا يخطػر بالبػاؿ ،اعتمػادا عمػى الظيػور
الذي يتراءى مف النص.

وأود أف ألفت نظر القارئ الكريـ-قبؿ قراءتو لمكتاب -إلى النقاط اآلتية:

 -1إف ال الب عمى ىذه الومضات ىو التطرؽ إلى الحاالت الوجدانية ،ولما يتػراءى أف فيػو تػذكي ار لمعبػد ،بمػا قػد
نسيو في زحمة الحياة ..إذ أننا صرنا نعيش في عصر أخذ اإلنساف يفكر في كؿ شيء خارج ذاتو :مف فمؽ الذرة
إلى سياسة العباد ،ومف التوسا في األمبلؾ إلى غزو األفبلؾ ،ولكنو أىمؿ أقرب األمور إليو ،وأعزىا لديو ،وىي
نفسو التي بيف جنبيو؛ والحاؿ أنو متيقف بأف سعادة األبد وشقائو ،تتوقؼ عمى نتيجة تربيتو ليا..

واف مراجعة سريعة لآليات والروايات الػواردة عػف حممػة الػوحي ،تػدؿ داللػة قاطعػة عمػى محوريػة فكػرة الػنفس-ومػا
يتعمػػؽ بيػػا -فػػي تمػػؾ النصػػوص الش ػريفة ..فػػوف األصػػوؿ والفػػروع إنمػػا تيػػدؼ-فيمػػا تيػػدؼ -إلػػى إكمػػاؿ الػػنفس
ببعدييا العممي والعممي ..ومف المعموـ أف الذي عميػو المػدار فػي النفػا والحسػاب ،ىػو القمػب السػميـ كمػا صػرحت
بو اآلية الكريمة ..وغني عف القوؿ ،بأف سبلمة قمب الفرد تؤوؿ أخي ار إلػى سػبلمة المجتمػا الػذي يعػيش فيػو ذلػؾ

الفرد.
 -2تـ التركيز مف خبلؿ ومضات متعددة عمى الصبلة ،باعتبارىا قمة المقاء بيف العبػد وربػو ،وباعتبػار أف حػ اررة
ىذا المقاء تعكس ح اررة المودة بيف العبػد وربػو ..إضػافة إلػى أف نفػي الخػواطر فػي الصػبلة مػف أشػؽ األمػور عمػى
النفوس التي لـ تمتزـ بالمراقبة قبؿ الصػبلة وحينيػا ،ومػف دوف ضػبط تمػؾ الخػواطر التػي تػرد سػاحة الػنفس بشػدة،

تبقى الصبلة خالية مف عنصر الت ييػر الفاعػؿ المػؤثر فػي قمػب سػموؾ العبػد ،كمػا ىػو مقتضػى المعراجيػة والنيػي

عف الفحشاء والمنكر.
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 -3إف المرجو مف القارئ الكريـ أف يتخذ مف ىذه الفقرات ،ذريعة لمتفكير فيما ىو أشمؿ وأعمػؽ ممػا ىػو مػذكور
باختصػػار فػػي ىػػذا الكتػػاب ،وخاصػػة أنيػػا أمػػور وجدانيػػة ،ودروس تطبيقيػػة فػػي سػػاحة الحيػػاة ..ومػػف الممكػػف بعػػد

التوسيا فيما تـ التفكير فيو ،أف يقدـ ذلؾ مادة نافعة اآلخريف.

 -4قػػد يعػػيش القػػارئ إحساسػػا بػػأف ىنػػاؾ حالػػة مػػف المثاليػػة تمػػؼ ىػػذه الومضػػات ،العتقػػاده أف التفكيػػر فػػي بعػػض
تمؾ الدرجات ،إنما ىػو ضػرب مػف الخيػاؿ الػذي ال مجػاؿ لػو فػي ىػذا العصػر ،الػذي ال ترقػى فيػو ىمػة العبػد إلػى

أكثر مف أف يحصف بطنو وفرجو عػف الحػراـ ..بينمػا ينب ػي االلتفػات إلػى أف تصػور الػدرجات الكماليػة العميػا ،قػد
ترفا مستوى ىمة العبد ألف يتمنى شيئا مف تمؾ الدرجات ،ومف المعموـ أف رقي األمنيػة بػدورىا ،قػد يرفػا مسػتوى

اإلرادة أيضػا ،كمػػا نبلحػػظ ذلػػؾ فػػي التعامػػؿ مػػا عناصػر الحيػػاة األخػػرى ..أضػػؼ إلػػى أف التفكيػػر فػػي المسػػتويات

العميا مف الكماؿ ،يدفا العجب عف صاحبيا واف كاف في مرحمة مقبولة مف مراحؿ الطاعػة لمحػؽ المتعػاؿ ،وذلػؾ
عندما يقيس ما أنجزه فعبل إلى ما ينب ي إنجازه مستقببل.

 -5قد تثير بعض الومضات شيئا مف االسػت راب األولػي ،لعػدـ ألفػة ذىػف القػارئ لػبعض المضػاميف المنقحػة فػي
محميػػا ..وعميػػو فػػوني أدعػػو القػػارئ الك ػريـ إلػػى عػػدـ المسػػارعة فػػي الحكػػـ ،بمػػا يحرمػػو االسػػتفادة مػػف الومضػػات

األخرى ..ومف المعموـ أنو ال عصمة ل ير مػف عصػميـ ا﵀ تعػالى مػف الزلػؿ-قػوال وفعػبل -مػف النبػي المصػطفى

(ص) وآلو الطيبيف الطاىريف.

وآخر دعوانا أف الحمد ﵀ رب العالميف

حبيب الكاظمي

 /3جمادى الثانى1419 /ىػ
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ومضات فيما يتعمؽ بالتعامؿ مع الحؽ
 -1أوثؽ عرى اإليماف

 -2تجميات التوجو لمحؽ
 -3شدة التعبير
 -4وجو الرب

 -5ميؿ العبد بوجيو
 -6لذة األنس بالحؽ

 -7األنس بالحؽ ال بطاعتو
 -8االلتفات لممسبِّب ال لمسبَّب

بالمعيػة اإلليية
 -9اإلحساس
ّ
 -11مدبرّيػة الحؽ
 -11المقاء في جوؼ الميؿ

 -12شرؼ االنتساب إلى الحؽ
 -13مطابقة المزاج لمطاعة

 -14العمؿ لمقرب ال لؤلجر
 -15شير الضيافة

 -16اختيار األقرب لمرضا
 -17التسمية نوع استئذاف

 -18تصريؼ الحؽ لؤلمور

 -19األجر الجزيؿ عمى القميؿ
 -21الذكر في ال افميف
 -21شكورية الحؽ
 -22حب التوابيف

 -23طمب الكماؿ األعمى

 -24لوازـ اليبات الروحية
 -25الوحشة الشديدة
 -26خبلّقية الحؽ

 -27داعي الذكر الدائـ
 -28االنبيار والتفاعؿ

 -29تحريؾ إرادة الحؽ
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 -31الذاكر ال افؿ
 -31لكؿ ساعة تكميفيا

 -32القرب بالمصيبة والمراقبة
 -33عبلقة المولوية والحب
 -34األنس تبعا لمحؽ

 -35مممكة الحؽ والطاغوت
 -36التعصب لمحؽ
 -37الذكر اليونسي

 -38التوفيقات تصعيد لمعبد

 -39السنف في التكويف واألنفس
 -41البيجة المونقة

 -41التفويض إلى البصير بالعباد
 -42الذىوؿ عما سواه
 -43وجؿ الطائعيف

 -44الحقيقتاف المتمايزتاف
 -45وجداف حالة العبودية
 -46حجب النور

 -47التوجو بالقمب والفكر
 -48العبادة في الراحة

 -49الرزؽ المادي والمعنوي
 -51إنكار المقامات الروحية
 -51اإلحساس بالطرد

 -52انتياء موسـ القرب
التجػمي
 -53جبلؿ ّ

 -54أشد أنواع العذاب
 -55المنح الموىوبة

 -56المعاممة بما يناسب المرحمة
 -57ترؾ التسافؿ ح

 -58إحساف مف أسمـ وجيو

 -59كالسائر عمى طرؼ حائط
 -61االعتقاد بالبداء عند الدعاء
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 -61الحؽ أولى بحسنات العبد
 -62القشر والمب

 -63المعية العامة والخاصة
 -64الصب ة الواحدة

 -65لو فرض َمحاال

 -66القدرة المستمدة مف الحؽ
 -67الحركة حوؿ محور واحد
 -68السعة المذىمة لموجود
 -69حقيقة االسترجاع
 -71روح الدعاء

 -71عدـ الذىوؿ عند الخطاب
 -72صرؼ الكيد

 -73جعؿ الود مف الرحمف
ي العبودية
 -74ز ّ
 -75مف أشؽ الرياضات
 -76عدـ االلتياء بالجماؿ
 -77اإلتباع دليؿ المحبة
 -78السعي ال النتيجة

 -79جريمتاف في آف واحد
 -81اجتياز حدود الحؽ
 -81العناية الخاصة

 -82التمكيف بالتصرؼ في القموب
 -83استقبللية الذكر الكثير
 -84حسرة الفاقديف

 -85التيسير في حياة العبد
 -86تعصب المحب
 -87نقاط النور

 -88التفاعؿ في الخموة والجموة
 -89تجاوز الحاكمية
 -91عروج الدعاء

 -91أولـ يكؼ بربؾ
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 -92الحب الخالص
 -93ضيوؼ الحؽ

 -94تسبيح مف في الوجود
 -95المعصية ال بالمكابرة
 -96الحوائج الجامعة
 -97ىـ خدمة الديف

 -98لزوـ اإلحساس بال ير

 -99الميؿ إلى طاعة خاصة
 -111كماؿ الجنيف واألرواح
 -111االرتياح بعد التفويض
 -112حموؿ ال ضب

 -113موعد العفو العاـ

 -114الموازنة بيف المستحبات
 -115الذكر بعد العبادة

 -116النشاط الصادؽ والكاذب
 -117نسبة الخمؽ إلى الكماالت
 -118الذكر بعد كؿ غفمة

 -119حصر الخشية بالحؽ
 -111المبلئكة الموكمة بالعبد
 -111الذكر بعد الطاعة

 -112االست فار المتكرر

 -113التسميـ استعدادا وعمبل

 -114عبودية الخمؽ لبعضيـ
 -115ما ىو مف لدف الحؽ
 -116كالمشرد عف داره

 -117عبلقة المبلئكة بالحؽ
 -118اتخاذ الشيداء

 -119حكمة سمب النعـ
 -121رتبة إلقاء المحبة

 -121الذكر عمى كؿ حاؿ
 -122طبيعة السفر إلى الحؽ
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 -123التسديد بالوحي واإللياـ
 -124لكؿ عضو تكميفو

 -125معرفة سبلمة القمب
 -126ىبة رأفة الولي

 -127التجمي في اآلفاؽ واألنفس

 -128المش وؿ عف الحؽ المتعاؿ
 -129واقا القرآف الكريـ

 -131فائدة العموـ الطبيعية
 -131قوارع القرآف

 -132مف أرجى آيات القرآف
 -133اإلخبلد إلى األرض
 -134صنوؼ الكماؿ
 -135نور القرآف

 -136عدـ األنس بالقرآف
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 -1أوثؽ عرى اإليماف
إف مف أوثؽ عرى اإليماف ،ىػو (الحػػب) الػذي تبتػػنى عميػو ىػذه العبلقػة المقدسػة بػيف العبػد وربػو ..وال ينقػدح ىػذا
الحب في القمب إال بعد انحسار جميا (الحجب) في النفس ،وال تمنح ىػذه الجػوىرة-التػي ال أغمػي منيػا فػي عػالـ

الوجود -إال لمنفوس التي أحرزت أعمى درجات القابمية لتمقي ىذه الجوىرة النفيسة.

واف ىػػذا الحػػب بعػػد اكتمػػاؿ مقدماتػػو ،يستشػػعره القمػػب بػػيف الفت ػرة والفت ػرة ،فيكػػوف بمثابػػة النػػور الػػذي كممػػا أضػػاء

لئلنساف مشى في الطريؽ ..ويستمر العبد في سيره التكاممي-بمعونػة الحػؽ -إلػى أف يسػتوعب ذلػؾ الحػب جميػا
(أركاف) القمب ،فبل حب إال ﵀ تعالى أو لمف لو فيو نصيب.

ولػػو أمضػػى العبػػد كػػؿ حياتػػو-بالمجاىػػدة المضػػنية -ليمتمػػؾ ىػػذه الجػػوىرة قبيػػؿ رحيمػػو مػػف الػػدنيا ،لكػػاف ممػػف خػػتـ
حياتو بالسعادة العظمى ،والستقبؿ المولى بثمرة الوجود ،وىدؼ الخمقة ،أولئؾ األقمػوف عػددا ،األعظمػوف أجػرا ،ال

ينصب ليـ ديواف وال كتاب.
 -2تجميات التوجه لمحؽ
إف التوجػػو إلػػى الحػػؽ سػػبحانو يتجمػػى فػػي صػػور مختمفػػة :فصػػورة منيػػا تكػػوف مقرونػػة (بػػالحنيف) شػػوقا إلػػى لقائػػو..
وثانيػػة مقرونػػة (بالبكػػاء) حزنػػا عمػػى مػػا فػػرط فػػي سػػالؼ أيامػػو ..وثالثػػة مقرونػػة (بالبيػػت) والتحيػػر عنػػد التأمػػؿ فػػي

عظمتػػو وىيمنتػػو عمػػى عػػالـ الوجػػود ..ورابعػػة مقرونػػة (بػػالخوؼ) مػػف مقػػاـ الربوبيػػة ..وخامسػػة مقرونػػة (بالمسػػكنة)
والرىبة عند مبلحظة افتقار كؿ ممكف حدوثا وبقاء إلى عنايتو الممدة لفيض الوجود ..وسادسة مقرونة (بالمراقبة)

المتصمة وذلؾ لبللتذاذ بالنظر إلى وجيو الكريـ ..وعندىا تتحد الصور المختمفة لمتجمي ،ليحؿ محميا أرقى صور
الطمأنينة والسكوف.

 -3شدة التعبير
عنػػدما يتأمػػؿ المتأمػػؿ فػػي روايػػات المعصػػوميف (ع) يجػػد أنيػػـ يتطرقػػوف إلػػى بعػػض األمػػور بشػػيء مػػف التأكيػػد،
يتجمى مف خبلؿ شػدة التعبيػر وقػوة التمثيػؿ ،لػردع أصػحابيا عػف ارتكػاب تمػؾ األمػور ..فوننػا نبلحػظ غفمػة معظػـ
الخمػؽ عػف حقػائؽ واضػػحة ،بيػا قػواـ سػػعادتيـ فػي الػدنيا واآلخػرة ،وعميػػو فػوف التػذكير بيػػذه الحقػائؽ الجامعػة بػػيف
الوضوح والمصيرية في حياة العباد ،يحتاج إلى شيء مف العنؼ والشدة لتحريػؾ ىػذا الوجػداف ،بمػا يوجػب انقبلبػا

في النفس يوقظيا بعد طوؿ سبات.

المعبػرة عف شدة تأذي أولياء الحؽ مف طبيعة عبلقة العباد بربيـ ،مػا ورد عػف أميػر المػؤمنيف
ومف ىذه الروايات
ّ
(ع) أنو قاؿ( :ما أعرؼ أحدا ،إال ووو أحمؽ في ما بينه وبيف ربه) البحار-ج78ص107
 -4وجه الرب
تكررت عبارة (وجو الرب) في نصوص كثيرة ..فالذي ال يستشعر جماؿ ىذا الوجو-ولو في لحظػات مػف حياتػو-

كيػػؼ يمكنػػو ابت ػػاء ذلػػؾ الوجػػو  ..إذ أف اإلنسػػاف ال يتوجػػو نحػػو جمػػاؿ مجيػػوؿ لديػػو ..ومػػف ىنػػا صػػعب قصػػد
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القربة (الواقعية) الخالصػة ل يػر العػارفيف بػا﵀ تعػالى ،إذ كيػؼ يقصػد القربػة إلػى وجػو لػـ يستشػعر جمالػو ولػو فػي
أدنى مراتبو ..

وشػػتاف بػػيف قصػػد مػػف (شػػاىد) الجمػػاؿ المطمػػؽ ،وبػػيف قصػػد مػػف (وطّػػف) نفسػػو عمػػى ىػػذا القصػػد فػػي عػػالـ النيػػة
واأللفاظ فحسب.

 -5ميؿ العبد بوجىه
لو ماؿ العبد بوجيو عف المولى ،لماؿ المولى بوجيػو عنػو ،كمػا ذكػره السػجاد (ع) عنػد ذكػره لحقيقػة الوقػوؼ بػيف
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فمو استحضر العبد-ىػذه الحقيقػة -فػي كػؿ م ارحػؿ حياتػو ،لكػاف ذلػؾ كافيػا (لردعػو) عػف كثيػر مػف األمػور ،خوفػا
مف الوقوع في جزاء ذلؾ الشرط وما أثقمو مف جزاء ..

واذا ماؿ المولى بوجيو عف العبد ،فوف استرجاع التفاتة المػولى مػرة أخػرى يحتػاج إلػى جيػد جييػد ..فػاألولى بػذي

المب (ترؾ) ما يوجب ميؿ وجو المولى ،بدال مف (طمب) االلتفات بعد الميؿ..

ويترقػػى اإلنسػػاف فػػي سػػمـ التكامػػؿ إلػػى مرحمػػة يػػرى فييػػا جيػػدا مرىقػػا فػػي أف يميػػؿ بوجيػػو إلػػى غيػػر الحػػؽ تبػػارؾ
وتعالى ،بؿ يصؿ األمر في المعصوـ إلى استحالة ذلؾ ،بما ال يتنافى ما االختيار المصحح لممدح والجزاء.
 -6لذة األنس بالحؽ

إذا منح العبد-مف ِقَبؿ المولى -ساعة األنس والمقاء ودرؾ الجماؿ المطمؽ الػذي يترشػح منػو كػؿ جمػاؿ فػي عػالـ
الوجود ،لكاف ذلؾ بمثابة زرع اليوى (المقدس) الذي يوجب حنيف العبد لتمؾ الساعة.
ولكاف عممو بأف تمؾ الساعة حصيمة استقامة ومراقبة متواصمة قبميا( ،مدعاة) لو لمثبػات عمػى طريػؽ اليػدى عػف
رغبة وشوؽ ،لئبل يسمب لذة الوصاؿ التي تيوف دونيا جميا لذائد عالـ الوجود.
 -7األنس بالحؽ ال بطاعته
إف األنس (با﵀) تعالى أمر ي اير األنس (بطاعتو) ..فقد يأنس اإلنسػاف بمػوف مػف ألػواف الطاعػة ،قػد تنػافي رضػا

الحؽ في تمؾ الحالة ،كاالشت اؿ بالمندوب ،تاركا قضاء حاجة مػؤمف مكػروب ..فالمتعبػد الممتفػت لػدقائؽ األمػور

(م ارقػػب) لم ػراد المػػولى فػػي كػػؿ حػػاؿ ،س ػواء طػػابؽ ذلػػؾ الم ػراد م ػراده أو خالفػػو ..وبػػذلؾ يختػػارمف قائمػػة الواجبػػات
والمندوبات ،ما يناسب تكميفو الفعمي ،بدال مف الجمود عمى طقوس عبادية ثابتة.
 -8اال لتاات لممببب ال لمبببب

إف م ػػف الض ػػروري-ف ػػي الس ػػعي وراء األس ػػباب عن ػػد االس ػػترزاؽ أو االستش ػػفاء أو غي ػػر ذل ػػؾ-االلتف ػػات المس ػػتمر
(لمسبِّبية) الحؽ لؤلسباب ،إذ أف الساعي في تمؾ الحالة-وخاصة عند االضطراب أو ال فمة -قد يكوف بعيدا عػف
مثؿ ىذه االلتفاتة المقدسة.
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ومػػف الواضػػح أف مثػػؿ ىػػذا االلتفػػات مسػػتمزـ (لعنايػػة) الحػػؽ فػػي تحقيػػؽ المسػػبَّب الػػذي يريػػده السػػاعي جريػػا وراء
األسباب ..إضافة إلى خروجو مف صفة ال فمة التي تكاد تطبؽ الجميا في مثؿ ىػذه الحػاالت ،وبػذلؾ يجمػا بػيف
(قضاء) الحاجة و(االرتباط) بمسبب األسباب في آف واحد.

 -9اإلحباس بالمعية اإللىية
لػػو تعمػػؽ فػػي نفػػس اإلنسػػاف اإلحسػػاس بالمعػ ػية اإللييػػة-المطػػردة فػػي كػػؿ الحػػاالت -لمػػا انتابػػو شػػعور بالوحػػدة
والوحشػػة أبػػدا ،بػػؿ يػػنعكس األمػػر إلػػى أف يعػػيش الوحشػػة مػػا مػػا سػػوى الحػػؽ ،خوفػػا مػػف صػػدىـ إيػػاه عػػف األنػػس

بالحؽ ..وىذا ىو الدافا الخفي العتزاؿ بعضيـ عف الخمؽ ،واف كاف األجدر بيـ (تاسيا) بموالييـ ،االستقامة في
عدـ إلتفات الباطف إلى ما سوى الحؽ ،ما اشت اؿ الظاىر بالخمؽ.

وبما أف اإلنساف يعيش الوحدة في بعض ساعات الدنيا ،وفي كؿ ساعات ما بعد الدنيا ،فاألجدر بو أف يحقؽ في

نفسػػو ىػػذا الشػػعور (بالمعيػػة) اإللييػػة ،لػػئبل يعػػيش الشػػعور بالوحػػدة القاتمػػة ،وخاصػػة فيمػػا بعػػد الحيػػاة الػػدنيا-الػػذي

تعظـ فيو الوحشة -إلى يوـ لقاء ا﵀ تعالى.

مدبريػة الحؽ
-10
ّ
إذا اعتقػػد العبػػد بحقيقػػة (مدبريػػة) الحػػؽ لعػػالـ التكػػويف ،وأف (سػػببية) األسػػباب-فسػػخا واب ارمػػا -بيػػده ،وأف انسػػداد
السبؿ إنما ىو بالنظر القاصر لمعبد ال بالنسبة إلى القدير المتعاؿ ،كاف ىػذا االعتقػاد موجبػا (لسػكوف) العبػد-فػي

أحمػػؾ الظػػروؼ -إلػػى لطفػػو القػػديـ ،كمػػا ىػػو حػػاؿ الخميػػؿ (ع) فػػي النػػار ..ناىيػػؾ عمػػا يوجبػػو ىػػذا االعتقػػاد مػػف
طمأنينة وثبات في نفس العبد ،سواء قبؿ الببلء أو حينو أو بعده.

 -11المقاء في جوؼ الميؿ
إف جوؼ الميؿ ىو موعد المقاء الخاص بيف األولياء وبيف ربيـ ..وليذا ينتظروف تمؾ السػاعة مػف الميػؿ-وىػـ فػي
جوؼ النيار -بتميؼ شديد ..بؿ إنيـ يتحممػوف بعػض أعبػاء النيػار ومكػدراتيا ،النتظػارىـ سػاعة (الصػفاء) التػي
يخرجػػوف فييػػا عػػف كػػدر الػػدنيا وزحاميػػا ..وىػػي السػػاعة التػػي تعيػػنيـ أيضػػا عمػػى تحمػػؿ أعبػػاء النيػػار فػػي اليػػوـ

القادـ ..وبذلؾ تتحوؿ صبلة الميؿ (المندوبة) عندىـ ،إلى موقؼ (ال يجوز) تفويت الفرصة عنده ،إذ كيػؼ يمكػف
التفػريط بمن ػزلة المقػػاـ المحمػػود  ..ومػػف الممفػػت فػػي ىػػذا المجػػاؿ أف النبػػي (ص) أوصػػي أميػػر المػػؤمنيف بصػػبلة

الميؿ ثبلثا ،ثـ عقّب ذلؾ بالقوؿ( :الميـ أعنو ) ماتاح الاالح232

 -12شرؼ االنتباب إلى الحؽ
عنػػدما يتحقػػؽ العمػػؿ القربػػى منتسػػبا إلػػى ا﵀ تعػػالى ،فػػوف شػػرؼ (االنتسػػاب) إلػػى الحػػؽ أشػػرؼ وأجػ ّؿ مػػف (العمػػؿ)
نفسو ،سواء كاف ذلؾ العمؿ كثي ار أو قميبل.

11

(العمقة) ،وال ييمو-بعد ذلػؾ -حجػـ العمػؿ وال آثػاره؛ ألف
فالعبد الممتفت لمرادات المولى ،يجاىد في تحقيؽ أصؿ ُ
برمػػتو ،بخػبلؼ عمقػة االنتسػاب
العمؿ ميما بػدا لمعبػد جمػيبل ،فيػو حقيػر عنػد المػولى الػذي تصػاغر عنػده الوجػود ّ

إليو ،فونو شريؼ لكونو مف شؤونو الحؽ المتعاؿ.

 -13مطابقة المزاج لمطاعة
يصػػؿ العبػػد-بعػػد مرحمػػة عاليػػة مػػف صػػفاء البػاطف -إلػػى درجػػة يتطػػابؽ فييػػا سػػموكو مػػا مضػػاميف بعػػض األخبػػار

الواردة عف المعصوميف (ع) ،حتى ما عدـ التفاتو إلى تمؾ األخبار تفصػيبل ،ألنيػا حاكيػة عػف الفطػرة السػميمة..

التقيد بحػدود الشػريعة (موافقػا) لم ازجػو األولػي ،وبالتػالي ال يجػد كثيػر معانػاة فػي
بؿ يصؿ األمر بو إلى أف يكوف ّ
العمؿ بيا.
وعندئػذ يكػوف السػػير (حثيثػا) ال يقػػؼ إال عنػد الوصػػوؿ إلػى (لقائػػو) ،وذلػؾ الزديػػاد درجػة صػػفاء المػزاج ،المسػػتمزـ

لمبلئمة الطاعة-حتى الثقيمة منيا -لذلؾ المزاج.

وعندىا تتبلشى صعوبة المجاىدة والرياضة ،لما في الرياضة والمجاىدة مف منافرة الطبػا ،وىػي منتفيػة عنػد ذلػؾ

المزاج.
 -14العمؿ لمقرب ال لؤلجر
ال يحسف بمف يروـ الدرجات العالية مف الكمػاؿ ،أف يتوقػؼ أداؤه لمعمػؿ عمػى مراجعػة ثػواب ذلػؾ العمػؿ ..بػؿ إف

جمػػب رضػػا المػػولى فػػي التػػروؾ واألفعػػاؿ ،لمػػف أعظػػـ الػػدواعي التػػي تبعػػث العبػػد عمػػى اإلقػػداـ واإلحجػػاـ ..وىػػذا

كـ العمؿ ،وكيفو ،ودرجة إخبلصو.
الداعي ىو الذي يؤثر عمى ّ
فحيػػازة األجػػر والثػواب أمػػر يخػػتص بػػاآلخرة ،وتحقيػػؽ القػػرب مػػف المػػولى لػػو أثػره فػػي الػػدنيا واآلخػرة ..وشػػتاف بػػيف
العبد الحر والعبد األجير ،وبيف مف يطمب المولى (لممولى) ال (لؤلولى) وال (لؤلخرى).
 -15شىر الضيافة
إف شػػير رمضػػاف شػػير ضػػيافة-حقيقػػة ال مجػػا از -ومػػف ىنػػا سػػيؿ عمػػى الضػػيؼ أف (يحػػوز) عمػػى عطايػػا مػػف
المضيؼ ،ال يمكف الحصوؿ عمييا منو خارج دائرة الضيافة ..وليعمـ أف ىذه العطايا مبذولػة مػف غيػر سػؤاؿ كمػا
ىو مقتضى الضيافة مف الكريـ ،فكيؼ بمف (يسأؿ) ذلؾ  ..وكيؼ بمف (يمح) في السؤاؿ  ..ومػف ىنػا صػارت

ليمة العيد ليمة الجوائز العظمى ،ولطالما غفؿ عنيا ال افموف.

 -16اختيار األقرب لمرضا
ال ينب ػػي لممػػؤمف أف يختػػار لنفسػػو المسػػمؾ المحبػػب إلػػى نفسػػو ،حتػػى فػػي مجػػاؿ الطاعػػة والعبػػادة ،فمػػف يرتػػاح
(لمخموة) يميؿ عادة لمطاعات الفردية المنسػجمة (مػا االعتػزاؿ) ،ومػف يرتػاح (لمخمػؽ) يميػؿ لمطاعػات االجتماعيػة

الموجبة لؤلنس (بالمخموقيف)..
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بػؿ المتعػيف عمػى المسػػتأنس برضػا الػرب ،أف ينظػػر فػي كػؿ مرحمػة مػػف حياتػو ،إلػى (طبيعػػة) العبػادة التػي يريػػدىا
المولى تعالى منو ،فترى النبي (ص) عاكفا عمى العبادة والخموة في غار حراء ،وعمى دعوة الناس إلى الحػؽ فػي

مكة ،وعمى خوض غمار الحروب في المدينة تارة أخرى ،وىكذا األمر في األوصياء مف بعده.
 -17التبمية نوع ابتئذاف

إف التسمية قبؿ الفعؿ-مف األكؿ وغيره -نوع (استئذاف) مف العبد في التصرؼ فيما يممكو الحؽ ،واف كاف األمػر
حقي ار عند العبد ،فاألمر في جوىره وعند أىمو المستشعريف لمطائؼ العبوديػة ،يتجػاوز مرحمػة االسػتحباب ..وىكػذا

األمر في جميا الحركات المستمزمة لمتصرؼ في ممؾ مف أمػبلؾ المولى جؿ ذكره.

وليذا فوف كؿ عمؿ غيػر مبػدوء ب ػ (بسػـ ا﵀) فيػو أبتػر ،إذ كيػؼ يبػارؾ المػولى فػي عبػد ال ينسػب عممػو إليػو ،وال

يصدر منطمقا مف رضاه ،بؿ يتصرؼ في ممكو مف دوف (إحراز) رضاه .
 -18تصريؼ الحؽ لؤلمور
كما يتولى الحػؽ تعػالى تصػريؼ (جزئيػات) عػالـ الخمػؽ ،إذ مػا تسػقط مػف ورقػة إال بعممػو ،ولػوال اإلذف لمػا تحقػؽ
السقوط الذي تعمؽ بو العمـ ،فكذلؾ األمر فيمف (شممتو) يػد العنايػة اإللييػة ،فيتػولى الحػؽ تعػالى تصػريؼ شػؤونو

في كؿ ص يرة وكبيرة.

ومف ىنا أُمر موسى(ع) بالرجوع إلى الحؽ ،حتى في ممح عجينو وعمؼ دابتػو ..ومػف المعمػوـ أف ىػذا اإلحسػاس

(يعم ػؽ) الػػود بػػيف العبػػد وربػػو ،ناىيػػؾ عمػػا يضػػفيو ىػػذا الشػػعور مػػف سػػكينة واطمئنػػاف عمػػى مجمػػؿ حركتػػو فػػي

طمبقَ ُك بف﴾،
ُّه إِف َ
بى َرب ُ
الحياة ..ومف ىنا ينسب الحؽ أمور النبي (ص) مف الطبلؽ والزواج إلى نفسو فيقوؿَ ﴿ :ع َ
ط ًار َزبو ْج َنا َك َىا﴾.
ضى َزْي ٌد بم ْن َىا َو َ
﴿ َفمَ بما قَ َ
 -19األجر الجزيؿ عمى القميؿ
قػػد يسػػت رب الػػبعض مػػف ترتػػب بعػػض مػػا روي مػػف (عظػػيـ) الث ػواب عمػػى اليسػػير مػػف العبػػادة ..ولػػو كػػاف ىػػذا

االست راب بمثابة عارض أولي ،ال قرار لو في النفس ،لياف األمر ..ولكف الجاد فػي اسػت رابو ،فونمػا ىػو قاصػر:
إما فػي إدراؾ (قػدرة) المػولى عمػى اسػتحداث مػا لػـ يخطػر عمػى قمػب بشػر بمقتضػى إرادتػو التكوينيػة المنبعثػة مػف

الكاؼ والنوف ،أو في إدراؾ مدى (كرمو) وسعة تفضمو الذي استقامت بو السموات واألرض..

فمػػف يجمػػا بػػيف القػػدرة القػػاىرة والعطػػاء بػػبل حسػػاب ،فونػػو ال يعج ػزه األجػػر الػػذي ال يقػػاس إلػػى العمػػؿ ..إذ الث ػواب
المبػػذوؿ إنمػػا ىػػو أقػػرب لمعطايػػا منػػو إلػػى األجػػور ..ولػػيعمـ أخيػ ار أف نسػػبة قػػدرة الحػػؽ المتعػػاؿ إلػػى األمػػر-الحقيػػر
والجميؿ -عمى حد سواء ..فمماذا العجب بعد ذلؾ .

 -20الذكر في الغافميف
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يتأكػد عمػى العبػد (اإلكثػار) مػف ذكػر ا﵀ تعػالى فػػي البقػاع التػي ال (يتعػارؼ) فييػا ذكػره :كػببلد الكفػر ،أو مػواطف

المعصية ،أو مواطف ال فمة كاألسواؽ ،أو مجالس البطاليف ،فقد ورد( :أكثروا ذكر ا﵀ إذا دخمتـ األبػواؽ ،وعنػد

اشتغاؿ الناس) البحار-ج93ص154

فػػوف فػػي الػػذكر-عنػػد ال ػػافميف -مػػف عطػػاء الحػػؽ ومباركتػػو ،مػػا لػػيس فػػي الػػذكر عنػػد الػػذاكريف ،وقػػد ُوصػػؼ فػػي
األخبػػار بأنػػو كالمقاتػػؿ بػػيف اليػػاربيف ..ومثػػؿ ىػػذا العبػػد ممػػف ُيبػػاىى بػػو المبلئكػػة ،ألنػػو كػػاف فػػي (مظػػاف) ال فمػػة،
وخرج عنيا بورادتو ،منتص ار عمى دواعي ال فمة ..وقد ورد في الخبر( :ما مػف مجمػس يجتمػع فيػه أبػرار وفجػار،

ثـ تارقوا عمى غير ذكر ا﵀ ،إال كاف ذلؾ حبرة عميىـ يوـ القيامة) البحار-ج 75ص468
 -21شكورية الحؽ

يتجمى في الحج شكورية الحؽ المتعاؿ ،بمػا ال يتناسػب مػا فعػؿ العبػد ..إذ ىػو الػذي وعػد الزيػادة مػا الشػكر ،وال

شؾ أف زيادتو ،مف الفضؿ الذي ال حساب لو..

فوف عمؿ إبراىيـ واسماعيؿ (ع) وىاجر ميما بدا عظيما ،إال أنو فعؿ (تصرـ) في وقتػو ،بػؿ إف بعضػو كػاف فػي

مرحمة العزـ ،ولـ يتحقؽ خارجا كذبح إسماعيؿ ،وما ذلؾ ُخمدت آثار أعماليـ..

كمػػا نبلحظيػػا فػػي السػػعي واليرولػػة تخميػػدا (لبحػػث) ىػػاجر عػػف المػػاء ،والمقػػاـ تخميػػدا (لبنػػائيـ) لمكعبػػة ،ورم ػػي

الجمرات تخميدا (لمجاىدتيـ) لمشيطاف ،وبئر زمزـ تخميدا (لتحمميـ) العطش في مرضاتو ،ومسػجد الخيػؼ تخميػدا
(المتثاؿ) إبراىيـ أمر الحؽ في إسماعيؿ ،و ِ
الح ْجر تخميدا (لمضاجعيـ) المباركة بجوار بيتو الحراـ.
 -22حب التوابيف
إف (االشمئزاز) الذي ينتػاب العبػد بعػد المعصػية ،قػد يكػوف-فػي بعػض الحػاالت -مػف دواعػي (القػرب) إلػى الحػؽ
المتعاؿ..

ومف ىنا كاف الحؽ يحب التوابيف ،وىو الممفػت حقػا فػي ىػذا المجػاؿ ،إذ قػد عممنػا أف الحػب إنمػا ىػو لممطيعػيف،

فكيؼ صار لمتوابيف  ..وخاصة ما ما يوحيو ىذا التعبير مف تكرر وقػوع مػا يوجػب التوبػة ،إذ التػواب ىػو كثيػر
الرجوع عما ينب ي الرجوع عنو..

ومف ىنا نجد حاالت (الطفرة) في القرب عند بعض ذوي المعاصي ،الػذيف ىجػروا السػيئات إلػى الحسػنات ،ىجػرة

ال عودة فييا ..والتاريخ يروي قصص الكثيريف منيـ ،مما يبعث األمؿ في القموب اليائسة.
 -23طمب الكماؿ األعمى

ورد فػ ػػي الػ ػػدعاء بعػ ػػد زيػ ػػارة اإلمػ ػػاـ اليػ ػػادي (ع)( :وصػػػػاّني واصػػػػطاني ،وخمّصػػػػني وابتخمصػػػػني ،واصػػػػنعني

واصطنعني) البحار-ج99ص66

مشػػي ار إلػػى مرحمػػة االصػػطفاء واالسػػتخبلص واالصػػطناع ،وىػػي مػػف الم ارحػػؿ (العاليػػة) مػػف مػػدارج التكامػػؿ التػػي

منحت ألمثاؿ موسى (ع).
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وال ينافي ذلؾ أف يطمب العبد شيئا مف ىذه الدرجات العالية ،ولو بمستوياتيا (الدانية) المتيسرة ل يػر المعصػوميف
(ع).

واف م ػػف الممف ػػت ف ػػي ى ػػذا المج ػػاؿ :ذك ػػر االص ػػطفاء بع ػػد الص ػػفاء ،واالس ػػتخبلص بع ػػد الخ ػػبلص أو الخم ػػوص،
واالصطناع بعد الصنا.
 -24لوازـ الىبات الروحية

طالمػػا يتمنػػى العبػػد بعػػض اليبػػات الروحيػػة المتميػزة :كاالنقطػػاع إلػػى الحػػؽ ،أو الحػػب المتيػػـ ،أو بعػػض الك ارمػػات
المبذولة لمسالكيف ،واليجد استجابة ما اإلصرار الشديد عمى ما يريد.

والسػػبب فػػي ذلػػؾ :عػػدـ قػػدرة العبػػد عمػػى االلتػزاـ (بمػوازـ) ىػػذه الحػػاالت ..إذ أف اإلعػراض عػػف الحػػؽ بعػػد اإلقبػػاؿ
الشػػديد ،يعػرض العبػػد لعقوبػػات قاسػػية ،كمػػا ىػػدد الحػػؽ بػػو الحػوارييف ،عنػػدما طمبػوا ك ارمػػة المائػػدة السػػماوية فقػػاؿ:
ِ
يف﴾..
َح ًدا بم َف ا ْل َعالَ ِم َ
ُع بذ ُب ُه أ َ
ُع بذ ُب ُه َع َذ ًابا الب أ َ
﴿فَ َمف َي ْكاُ ْر َب ْع ُد من ُك ْـ فَِإ بني أ َ
فت ػػزوى عػػف العبػػد ىػػذه الػػدرجات؛ أرفػػة بػػو ،لعػػدـ (قابميػػة) العبػػد لتمقػػي تمػػؾ الػػدرجات العاليػػة ،ال بخػػبل مػػف جيػػة

(فياضية) الرب.

 -25الوحشة الشديدة
لو استشعر اإلنساف حقيقة الوحدة التي يعيشيا ،النتابو شعور بالوحشة شػديد ..فقػد كػاف (وحيػدا) قبػؿ نفػث الػروح
في األبداف ،وسيكوف (وحيدا) في برزخو إلى يوـ يبعثوف ،ويأتي ربو (وحيدا) كما خمقو أوؿ مرة ،وىو (وحيد) في

الدنيا في ساعات نومو ،وكثير مف ساعات يقظتو..

فتبقػى السػاعات التػي يعاشػر فييػػا الخمػؽ ،وىػي سػاعة لقػاء األبػػداف باألبػداف بحواسػيا الماديػة ،فمػـ تمتػػزج األرواح

باألرواح لترتفا الوحدة حقيقة..

وعميػػو فػػوف الوحػػدة ال ترتفػػا إال عنػػد االرتيػػاح إلػػى مػ ّػروح األرواح ،إذ( :بػػؾ إلػػى لذيػػذ مناجاتػػؾ وصػػموا) البحػػار-
ج91ص147
 -26خالقية الحؽ
إف مػػف الممكػػف تقريػػب كيفيػػة تص ػريؼ الحػػؽ لعػػالـ الوجػػود الواقػػا بػػيف (الكػػاؼ والنػػوف) ،وذلػػؾ بػػالنظر إلػػى قػػدرة

التخي ػػؿ ..ف ػػوف ى ػػذه اإلرادة الخبلق ػػة
األذى ػػاف ف ػػي ابت ػػداع الص ػػور العظيم ػػة-كم ػػؿء الوج ػػود ذىب ػػا -بمج ػػرد اإلرادة و ّ
تتساوى عندىا الصور العظيمة والحقيرة..
ومف ىػذا التشػبيو أيضػا عمػـ أف الجػزاء (االسػتحقاقي) و(التفضػمي) مػف جيػة القػدرة عنػد الحػؽ المتعػاؿ ،عمػى حػد

سواء ..وبذلؾ يرتفا االندىاش مف الثواب العظيـ عمى العمؿ القميؿ ،وذلؾ النتفاء الكمفة والمؤونة-في كػؿ صػور
الجزاء -عند الحؽ المتعاؿ.
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 -27داعي الذكر الدائـ
إف مف دواعي االلتزاـ بالذكر الدائـ أمو ار:

األوؿ :ىػػو االلتفػػات التفصػػيمي إلػػى (مراقبػػة) الحػػؽ لعبػػده دائمػػا ،فكيػػؼ يحػػؽ لمعبػػد اإلعػراض عمػػف ال ي فػػؿ عنػػو
طرفة عيف ..

الثاني :وىو االلتفات إلى (افتقار) العبد الموجب لمولا بذكر الحؽ تعالى استنػزاال لرحمتو.

الثالث :وىو االلتفات إلى عظمة (الجزاء) الذي وعد بو الحؽ نفسو-وال ُخْمؼ لوعده -وذلؾ مف خبلؿ التػدبر فػي
قولو تعالى﴿ :فَا ْذ ُك ُروِني أَ ْذ ُك ْرُك ْـ﴾..
فػػوف آثػػار ذكػػر الحػػؽ لمعبػػد ممػػا ال يمكػػف إد اركػػو ،التسػػاع دائ ػرة تمػػؾ اآلثػػار لتشػػمؿ ال ػدنيا واآلخ ػرة بمػػا لػػيس فػػي
الحسباف ،وقد ورد في الحديث القدسي كما ذكره اإلماـ الصادؽ (ع) بقولو( :أوحى ا﵀ إلى نبي مف األنبياء :إذا

أطعت رضيت ،واذا رضيت باركت ،وليس لبركتي نىاية ،واذا عصيت غضبت ،واذا غضبت لعنت ،ولعنتي تبمػ

البابع مف الوراء) البحار-ج14ص459

إذ كيؼ يحيط العبد عمما بكيفية ذكر ا﵀ تعالى لو ،وىو المالؾ لؤلسباب جميعا .
 -28االنبىار والتااعؿ
تنتاب اإلنساف حالة مف اإلعجاب عند رؤيتو لمشاىد مف دقة الصػنا فػي الخمػؽ ،وينتيػي األمػر عنػد ىػذا الحػد..
والمطمػػوب مػػف العبػػد تجػػاوز حالػػة االنبيػػار الػػذىني مػػف (دقػػة) المخمػػوؽ ،إلػػى حالػػة التفاعػػؿ النفسػػي مػػا (عظمػػة)

الخالؽ.

ىػػذا التفاعػػؿ بػػدوره يفػػيض عمػػى اإلنسػػاف حالػػة مػػف (االطمئنػػاف) فػػي حاض ػره ومسػػتقبؿ أمػػوره ،لمػػا يػػرى مػػف أف

نواصي الخمؽ ط ار بيد ذلؾ المدبر لمكوف المترامي األطراؼ ..ومف (الخشوع) لما يرى مف أف مف يقؼ بيف يديو،

ىو صاحب ىذا الممؾ الواسا المتقف.

 -29تحريؾ إرادة الحؽ
قد يتعجب المؤمف مف قضاء المولى لحػوائجو العػظاـ بطمب يسير منو ،يتمثػؿ بػدعاء قصػير يتوجػو بػو إليػو ،وقػد

يخمو مف إصرار وتأكيد ..والحاؿ أنو العجب في ذلؾ ،فيما لو التفت العبد إلى أف الدعاء واف كاف (صادرا) مػف
العبد ،إال أنو مؤثر في (تحريؾ) إرادة المولى لتحقيؽ حاجتو.

ومػػف المعمػػوـ أنػػو إذا تحركػػت إرادة المػػولى لتحقيػػؽ الحاجػػة ،فونػػو ال يعج ػزه شػػيء فػػي األرض وال فػػي السػػماء..

فالعجب إنما ىػو فػي نسػبة دعػاء العبػد إلػى حاجتػو ،ال فػي نسػبة إرادة المػولى إلػى مػراده ،إذ يسػتحيؿ تخمػؼ مػراد

الحؽ عف إرادتو ،فيي مستجيبة لمشيئتو ومسرعة إلى إرادتو.

 -30الذاكر الغافؿ
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إف مثػػؿ الػػذاكر بمسػػانو مػػا عػػدـ مواطػػأة قمبػػو لمػػذكر بالمسػػاف ،كمث ػؿ مػػف (يتظػػاىر) باإلص ػ اء إلػػى جميسػػو وىػػو
(شارد) عنو ..فمو اطما الجميس عمى شروده ،ألعرض عنو ،بؿ لعاقبو عمى سوء أدبو معو..

فيذا الذاكر بمسانو يجعؿ نفسو في موضا المتحدث ما الحؽ ،فمو أعرض بقمبو ،لكاف عممو نوع اسػتيتار ونفػاؽ
يستحؽ معو العتاب..

لعػ ّػد ذل ػػؾ
وعميػػو لػػو أث ػػاب المػػولى-المطم ػػا عمػػى الض ػػمائر -عبػػده عمػػى ى ػػذا الػػذكر المقت ػػرف بالشػػرود وال ػػذىوؿُ ،
(تفضػػبل) منػػو وكرمػػا ،يسػػتحؽ عميػػو الشػػكر المشػػوب بالخجػػؿ ،لعػػدـ قيػػاـ العبػػد بحػػؽ العبوديػػة كمػػا يميػػؽ بوجيػػو

الكريـ..

وقد وصؼ أمير المؤمنيف (ع) المبلئكة-عمى مكػانتيـ مػف الحػؽ وكثػرة طػاعتيـ لػو -بقولػو( :لػو عػاينوا كنػه مػا

خاي عميىـ منؾ ،لحقّػروا أعمالىـ ..ولعرفوا أنىـ لـ يعبدوؾ حؽ عبادتؾ ،ولـ يطيعوؾ حػؽ طاعتػؾ) البحػار-
ج7ص200
 -31لكؿ باعة تكمياىا
إف لمعبػػد تكميفػػو (المسػػتقؿ) تجػػاه م ػواله فػػي كػػؿ يػػوـ وليمػػة مػػف حياتػػو ،ومػػف ىنػػا احتسػػب لكػػؿ يػػوـ وليمػػة ربحػػو

وخسارتو ،مفصوال عما قبمو مف الميالي واألياـ.

وبذلؾ ال (يجبػر) خسػارة اليػوـ الحاضػر (بػربح) اليػوـ الػذي سػبقو أو يميػو ..وتوفيػؽ العبػد فػي يومػو ،ال يوجػب لػو

االسترخاء فيما يميو مف األياـ ،تعويبل عمى كسب ذلؾ اليوـ..

كمػػا نمحظػػو كثي ػ ار بعػػد مواسػػـ الطاعػػة ،كػػالحج أو شػػير رمضػػاف المبػػارؾ ،فيػػركف العبػػد إلػػى مػػا ُوفّػػؽ لػػو فػػي تمػػؾ
المواسـ ،والحاؿ أنو مكمؼ-بعد الموسـ -بتكميؼ جديد..
وعميو فبل بد أف يكوف العبد حريصا عمى قطؼ ثمار اليوـ الذي ال يعود إليو أبدا.
 -32القرب بالمصيبة والمراقبة
إف سرعة الوصوؿ إلى الدرجات العالية مف التكامؿ ،يتحقؽ غالبا إما :بالوقوع في (المصائب)-ولو في برىة مػف

الزمف -واما (بالمراقبة) الشديدة لمحؽ.

والسبب في ذلؾ :أف العبػد ال يسػت ني عػف مػدد المػولى فػي كػؿ م ارحػؿ سػيره ،ىػذا المػدد المتمثػؿ بالرحمػة اإللييػة
ات بمػف برب ِى ْػـ َو َر ْح َمػ ٌة﴾ ..كمػا تػأتي لػذوي
تأتي لذوي المصائب ،كمػا يشػعر بػو قولػو تعػالى﴿ :أ ُْولَ ِئ َ
صػمَ َو ٌ
ػؾ َعمَ ْػي ِى ْـ َ
الذكر الدائـ ،كما يشعر بو قولو تعالى﴿ :فَا ْذ ُك ُروِني أَ ْذ ُك ْرُك ْـ﴾.
ومما ذكر يعمـ خطورة موقؼ (ال افؿ) و(المعافى) مف الببلء ،فيو أبعد ما يكوف مف ىذه (الرحمة) بشقييا.
 -33عالقة المولوية والحب
إف العبلقة األولية لمعبد ما ربو-واف كاف ي مب عمييا -عبلقػة (المولويػة) القائمػة عمػى األمػر واالمتثػاؿ ،إال أنيػا

قد (تترقى) بعد اجتياز مرحمة التعبد المحض ،إلى ما ىي أرؽ مف تمؾ العبلقة ،فيضاؼ إلػى ىػذه العبلقػة عبلقػة
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(األنػػس) والمجالسػػة( :يػػا خيػػر مػػف خػػال بػػه جمػػيس!) ،والج ػوار( :يػػا جػػاري المصػػيؽ!) ،والرفقػػة( :يػػا شػػايؽ يػػا
ب ِ ِ
ش ُّد ُحبًّا لبمب ِه﴾..
آم ُنواْ أَ َ
يـ َخمِيالً﴾ ،والحب الشديدَ ﴿ :والبِذ َ
يف َ
رفيؽ!) ،والخػمّةَ ﴿ :واتب َخ َذ الم ُه إ ْب َراو َ
فوذا كانت عبلقة الحؽ معيـ كذلؾ في ىذه الحيػاة الػدنيا ،فكيػؼ تتجمػى تمػؾ العبلقػة فػي معاممػة الحػؽ معيػـ يػوـ
العرض األكبر ،إذ يكشؼ ال طاء ويرفا الحجاب بيف العبد وربو .
 -34األنس تبعا لمحؽ
إف األنػػس بالزمػػاف ،أو المكػػاف ،أو األشػػخاص ،أو الػػببلد ،ينب ػػي أف يكػػوف مرتبطػػا بمػػدى تػػأثير تمػػؾ األمػػور فػػي

قػػرب العبػػد مػػف الحػػؽ ..فكػػؿ عنصػػر يػػؤثر تػػأثي ار إيجابيػػا فػػي تقريػػب العبػػد إلػػى ربػػو ،ليػػو عنصػػر (محبػػوب) فػػي

ش ْػي ًئا
بػى أَف تَ ْك َرُوػواْ َ
واقعو ،واف استثقمو العبد بحسب ميمو الذي ال صمة لو بالواقا ،ومػف ىنػا قػاؿ سػبحانوَ ﴿ :و َع َ
َو ُو َو َخ ْيٌر لب ُك ْـ﴾..
فخير (الببلد) ليس ما استوطنو العبد ،وانما ما أعاف عمى الطاعة ..وخير (األشخاص) ليس ىو الصػديؽ ،وانمػا

مف ي ّذكر با﵀ رؤيتو ..وخير (األزماف) ليس ىو ساعة التمذذ ،وانما ما وقا فييا مف طاعة.

إف تحكػػيـ ىػػذا المػػبلؾ ،ي يػر كثي ػ ار مػػف الرغبػػات داخػػؿ الػػنفس ،ومػػف التصػرفات خارجيػػا ،لت يػػر المنطمقػػات التػػي
ينطمؽ منيا العبد ،في تعاممو ما الفرد والزماف والمكاف.
 -35مممكة الحؽ والطاغوت
إف نسبة عالـ عبودية الحؽ إلى عبودية الطػاغوت ،كنسػبة مممكتػيف متخاصػمتيف ،فمػف (وطػف) نفسػو لمعػيش فػي
إحدى المممكتيف ،عميو أف ال يفكر لمخروج إلى المممكة األخػرى ولػو فػي بعػض أيػاـ حياتػو ،ألف ذلػؾ يعػد إخػبلال

بموازـ اإلقامة في تمؾ المممكة.

وعميػػو فػػوف عمػػى البصػػير بصػػبلح نفسػػو ،أف يحسػػـ أم ػره فػػي أوؿ الطريػػؽ ،ليختػػار العػػيش فػػي إحػػدى المممكتػػيف،

(متحمبل) و(محتمبل) لكؿ تبعات تمؾ اإلقامة ،محققا لمصداؽ الفػرار إلػى ا﵀ تعػالى ..وقػد ورد فػي الػدعاء( :وقػد

عممت أف أفضؿ زاد الراحؿ إليؾ ،عزـ إرادة وصادؽ طوية) البحار-ج86ص318

وبيذه النظرة يتخمص مف حالة التذبذب والتأرجح ،إذ يكوف ال إلى ىؤالء وال إلى ىؤالء.

ومف المعموـ أف ىذا التردد في البقاء في مممكة الحؽ بموازميا ،قػد يوجػب إعػراض الحػؽ عنػو بوجيػو ،وقػد يصػؿ

إلى مرحمة الختـ عمى القموب ،المستمزمة لعدـ اإلذف لو بالعود إلى تمؾ المممكة أبدا.
 -36التعصب لمحؽ
قد يكوف المتعصب لمحؽ مذموما عمى تعصبو ،فيما لو اقترف بالجيؿ ..ألف المتعصب الجاىؿ قد يخطػ سػموؾ
السػبيؿ الشػرعي فػػي التػرويج لحقػو ،وبالتػػالي قػد يسػػيء لمفكػرة نفسػيا ،بػػدال مػف ترويجيػا ..ولكنػػو يبقػى (ممػػدوحا)،
عمى شدة (تعمقو) بالحؽ الذي أصابو فػي أصػمو واف أخطػأ فػي تعصػبو ..ومػف ىنػا لػزـ تنبييػو ،ليعمػؿ عمػى وفػؽ
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وتعصب لو ..وقد روي عػف أميػر المػؤمنيف أنػو قػاؿ( :فمػيس مػف طمػب الحػؽ فهخطػهن ،كمػف
الحؽ الذي آمف بو
ّ
طمب الباطؿ فهدركه) البحار -ج33ص434
 -37الذكر اليونبي
إف مف النافا أف يتخذ العبد لنفسو ذك ار-يأنس بو -في ساعات خموتو أو جموتو ما الناس ..فوف (المداومة) عمى

ذكر خاص ،مما (يركػز) مف آثاره.

ومف األذكار المؤثرة في ت يير مسير العبد ،ىو ذلػؾ الػذكر الػذي حػ ّوؿ مسػيرة نبػي مػف األنبيػاء ،وىػو يػونس (ع)
يف﴾ ..فيو ذكػر جػاما (لمتوحيػد) ،و(التن ػزيو) ،و(االعتػراؼ)
ب ْب َحا َن َؾ إِ بني ُك ُ
بقولو﴿ :ال إِلَ َه إِالب أ َ
نت ِم َف الظبالِ ِم َ
َنت ُ

بالخطيئة.

والممفت في ىذه اآلية ،أف الحؽ وعد بيذا النداء االستجابة والنجاة مف ال ـ لو ولممؤمنيف جميعا ،وىو ما يقتضيو

التعبير بكممة( :وكذلؾ).

والمقػػدار المتػػيقف مػػف األثػػر ،إنمػػا ىػػو لمػػف أتػػى بػػو متشػػبيا بالحالػػة التػػي كػػاف عمييػػا يػػونس (ع) ،مػػف االنقطػػاع
وااللتجاء الصادؽ ،لفرط الشدة التي كاف فييا :مف ظممة الميؿ ،والبحر ،وبطف الحوت.
 -38التوفيقات تصعيد لمعبد

إف التوفيقػػات الكبػػرى الممنوحػػة لمعبػػد-فػػي مثػػؿ ليػػالي القػػدر والحػػج -بمثابػػة دفػػا الطػػائرة إلػػى األج ػواء العميػػا ،إذ
الصعود خبلؼ مقتضى الطبا (األولي) ،في عالـ المادة والمعنى معا.

وما استقرار الطائرة في مسيرىا بعد التحميؽ ،ال يجد القائد ليا كثير معاناة في توجيييا إلى الجية التي يريدىا..

فالتوفيقػػات المتتاليػػة بمثابػػة التعجيػػؿ فػػي إيصػػاؿ العبػػد إلػػى مرحمػػة االسػػتقرار والتحميػػؽ الثابػػت ،فػػي أجػواء العبػػادة،
بعيدا عف جاذبية الشيوات األرضية.

وليعمـ أف الكارثة تقا عند االرتطاـ ،بعد الصعود والتحميؽ ..وىكذا الحاؿ في (ىوي) العبد ألسفؿ الدرجات ،عنػد

(الصدود) عف الحؽ ،بعد ما منح التوفيؽ والتحميؽ في أجواء العبودية العميا.
 -39البنف في التكويف واألناس
كما أف السنف في عالـ (التكػويف) ال تنخػرـ إال عنػد الحاجػة والضػرورة-كمػا فػي مػوارد المعػاجز والك ارمػة -فكػذلؾ

لمحؽ سننو في عالـ (األنفس) ..فوف السير التكاممي لمحؽ محكوـ بسمسمة مف القواعد والسنف ،ولف تجد لسنة ا﵀

تبديبل.

وأما (الطفرة) واإلعجاز واإلعفػاء مػف بعػض السػنف ،فونػو ي ػاير األصػؿ األولػي ،فػبل يعػوؿ عميػو المبيػب فػي سػيره
فج َعؿ مقاـ اإلمامة في
إلى ا﵀ تعالى ،وقد قاؿ الحؽ المتعاؿَ ﴿ :و َج َع ْم َنا ِم ْن ُى ْـ أ َِئ بم ًة َي ْى ُد َ
ص َب ُروا﴾َ ..
وف ِبه َْم ِرَنا لَ بما َ
اليدايػة -وىػػي مػػف أجػ ّؿ المقامػػات -مترتبػػة عمػػى الصػػبر ،تنبييػا عمػػى ىػػذه الحقيقػػة ..وىػػذه ىػػي السػػنة العامػػة فػػي
خمقو ،ولف تجد لسنة ا﵀ تحويبل.
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 -40البىجة المونقة
إف البيجة المونقة التي يرييا المولى لعبده ،بمثابة (إغرائو)-عند تحممو لبعض المشاؽ -مػف أجػؿ (بقػاء) أسػباب

ىذه البيجة المونقة ،بؿ استم ارريتيا في حياة العبد.

وىػػذه البيجػػة ىػػي التػػي تخفػػؼ عػػف السػػائريف بعػػض متاعػػب المسػػير ،وخاصػػة عنػػد قػػرب إحساسػػيـ باليػػأس مػػف

تحقيؽ بعض درجات القرب.

 -41التاويض إلى البصير بالعباد
ض أ َْم ِري إِلَى المب ِه﴾ بػذكر (العبػاد) ..ومػف ذلػؾ يستشػعر أف الحػؽ المتعػاؿ (يص ّػرؼ)
يختـ الحؽ قولو فيَ ﴿ :وأُفَ بو ُ
شؤوف الفرد المفوض لؤلمر إليو ،مف خػبلؿ (سػيطرتو) عمػى العبػاد ،بمقتضػى مولويتػو المطمقػة ،واحاطتػو بشػؤوف

الخمؽ أجمعيف.

فػػالحؽ-الػػذي فػػوض إليػػو العبػػد أمػػر الػػرزؽ مػػثبل -ىػػو البصػػير بكػػؿ العبػػاد ،فيختػػار مػػنيـ مػػف يكػػوف سػػببا لسػػوؽ
الرزؽ إلى ذلؾ المفوض ..وىكذا األمر في التزويج وغير ذلؾ مف شؤوف الحياة ،الجميمة منيا والحقيرة.

 -42الذووؿ عما بوان
أشار القرآف الكريـ إلى حالة الذىوؿ المست رؽ الذي انتاب النسوة البلتي قطّعف أيدييف عندما أريػف جمػاؿ يوسػؼ

(ع) ..فعمـ مف ذلؾ أف توجػو النفس إلى جية واحدة ،يوجب (انصراؼ) النفس عما عداىا في تمؾ الحالة.

وبناء عمى ذلؾ ،فوف العبػد لػو أمكنػو (اسػتجماع) المتفػرؽ مػف خيػوط نفسػو المتشػعبة نحػو اليػوى ،وتوجيييػا نحػو

كعبة اليدى اإلليي؛ لتحقؽ منو (الذىوؿ) عما سوى الحؽ ،بما ال يقاس بو ذىوؿ نسوة يوسؼ عمف سواه ..فأيف
جماؿ الخمؽ مف جماؿ الخالؽ المستجما لكؿ صفات الجبلؿ والكماؿ ..

إف االعتقػػاد بيػػذه الػػدرجات العميػػا مػػف السػػمو الروحػػي ،يوجػػب (ارتفػػاع) ىم ػػة العبػػد ،واف كػػاف يائسػػا-فعػػبل -مػػف

ٍ
وجود لمموانا.
الوصوؿ إلى شيء مف تمؾ الدرجات ،لنقص في المقتضيات أو
 -43وجؿ الطائعيف

ػوف َمػػا آتَػوا
يف ُي ْؤتُػ َ
(الو َجػػؿ) التػػي يعيشػػيا المنفػػؽ ،إذ يقػػوؿ سػػبحانوَ ﴿ :والبػ ِػذ َ
إف مػػف الممفػػت حقػػا ذكػػر الحػػؽ لحالػػة َ
ػوف ِبال بنػذ ِ
ػاف
وف َي ْو ًمػا َك َ
ْر َوَي َخػافُ َ
وب ُى ْـ َو ِجمَ ٌة﴾ ..و(الخوؼ) الذي يعيشػو المػوفي بنػذره ،فيقػوؿ عػز وجػؿُ ﴿ :يوفُ َ
بوُقمُ ُ
ير﴾ ..والحاؿ أف حاؿ الطاعة مف اإلنفاؽ والوفاء بالنذر ،يناسبو الرجاء واالرتياح..
بتَ ِط ًا
َ
ش ُّرنُ ُم ْ
والسػػبب فػػي ذلػػؾ قػػد يفيػػـ مػػف ذيػػؿ اآليػػة األولػػى﴿ :أَبن ُىػػـ إِلَػػى رب ِىػػـ ر ِ
ػوف﴾ ،إذ أف رجػػوعيـ إلػػى الحػػؽ يعنػػي
اج ُعػ َ
َ ْ َ
ْ
المسػػاءلة التػػي لػػو عمػػؿ فييػػا بمقتضػػى العػػدؿ-ال الفضػػؿ -لػ ُػرّد العمػػؿ إلػػى صػػاحبو :إمػػا (لخمػػؿ) فػػي حميػػة المػػاؿ
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ػالمف واألذى ،أو (لصػػرؼ) ث ػواب اإلنفػػاؽ فػػي مصػػالحة
المنفػػؽ ،أو (لص ػرفو) فػػي غيػػر موضػػعو ،أو (إلبطالػػو) بػ ّ
ُ
حقوؽ العباد ..وقس عميو باقي موارد الطاعة.
 -44الحقيقتاف المتمايزتاف
عنػػدما يترقػػى العبػػد فػػي سػػمـ التكامػػؿ ،يصػػؿ إلػػى درجػػة ال يػػرى فػػي الوجػػود إال حقيقتػػيف متمػػايزتيف :وىػػو وجػػود
(الحؽ) وما يرتبط بو ،ووجود (األغيار) وما يتعمؽ بيـ..

وكؿ ما سوى الحؽ لو لوف واحد متسـ بالبطبلف ،واف لـ يكف كذلؾ في النػظر القاصػر ،إذ أف كػؿ شػيء مػا خػبل

ا﵀ باطػػؿ ،وىػػي الحقيقػػة التػػي توصػػؿ إلييػػا مػػف كػػاف فػػي الجاىميػػة ،واستحسػػنيا النبػػي (ص) منػػو إذ قػػاؿ( :وانىػػا

أصدؽ كممة قالتىا العرب) البحار-ج7ص294

ػعد التفاتا إلى ما سػوى الممػؾ
فمثبل االلتفات إلى (الػذات) والى ممكاتيػا الفاضمة ،والى (العبادات) الصادرة منياُ ،ي ّ
الحؽ المبيف ،شػأنو فػي ذلػؾ شػأف االلتفػات إلػى بػاقي أفػراد المتػاع الباطػؿ ،إذ أف كػؿ مػا ذكػر مػف األغيػار ،أفػراد
لحقيقة واحدة ،في مقابؿ الحؽ المتعاؿ..

فااللتفات إلى غير الحؽ لو أثر واحد ثابت ،ويترتب عميو أثر اإلعراض عف الحػؽ بدرجػة مػف درجػات اإلعػراض

الممتَفَت إليو حسنا في حد نفسو ،كالصالحات مف األعماؿ والزاكيات مف األفعاؿ.
عف الحؽ ،واف كاف ُ
 -45وجداف حالة العبودية

إف مػػف أعظػػـ رتػػب العبوديػػة ،أف يجػػد اإلنسػػاف نفسػػو عبػػدا ﵀ تعػػالى-بكػػؿ مػػا تحممػػو كممػػة العبوديػػة مػػف معنػػى-
كوحساسو بباقي صفاتو الوجدانية ،كاألبوة والزوجية وغيرىا..

وىذه حالة وجدانية ال نظرية ،قد ال تعتري حتى المعتقد (بعبوديتو) لمحؽ طواؿ حياتو مرة واحدة.

فوذا كاف العبيد بيف يدي الخمؽ ليـ إحساس باطني متميز عف األحرار-ىو الذي يحركيـ لمقياـ بوظائؼ العبودية
تجاه موالييـ -فكيؼ إذا أحس العبد بيذا الشعور ،بالنسبة إلى مف الوجود (منو وبو ولو واليو) ..

عندئذ يتحػوؿ وجػوده إلػى وجػود متعبػد بػيف يػدي الحػؽ ،بظػاىره وباطنػو ،تعكسػو ىػذه الفقػرة مػف الطمػب فػي دعػاء

كميؿ( :المىـ اجعؿ لباني بذكرؾ لىجا ،وقمبي بحبؾ متيما).

 -46حجب النور
وردت فػػي بعػػض األدعيػػة عبػػارة حجػػب النػػور ،كمػػا فػػي المناجػػاة الشػػعبانية ..فكيػػؼ يكػػوف النػػور حجابػػا ،وبػػالنور

تكشؼ الحجب ..

(منور النور) ..والحاؿ أف النور ليس إال أث ار
والجواب عف ذلؾ :ىو أف التأمؿ في (النور) قد يش ؿ اإلنساف عف ّ
مف آثار المنور ،كما ورد في ذيؿ دعاء عرفة فوف (التردد في اآلثار يوجب بعد المزار)..
فالمطموب مف العبد ىو التفاعؿ ما النور بمقدار ما يوصمو إلى من ّػور النػور ،ال (الوقػوؼ) عنػد النػور واالنشػ اؿ
ببريقو ،واف كاف ىو خي ار مف الظممة..
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ىذا إذا كانت اإلضافة بيانية كما ىو الظاىر في أحاديث اإلسراء ،وأما لو كانت المية فوف في ذلؾ إشارة إلى ما
يحجب عف النور مف موجبات الظممة.
 -47التوجه بالقمب والاكر
إف التوجو إلى الحؽ المتعاؿ يكوف تارة بالقمب بما فيو مف تفػاعبلت نفسػية ،يتجمػى مػف خػبلؿ اإلحسػاس بالحػب،
والرىبة ،والرغبة ،والشوؽ ،وغير ذلؾ مف المشاعر الوجدانية التي يعيشيا أىميا..

ويكوف تارة بالتفكير ،بمعنى التركيز الذىني ،الستحضار المعية اإلليية ،واف لـ يصاحب ذلػؾ أي معنػى شػعوري
كالذي ذكر آنفا.

ومػػف المعمػػوـ أف التركيػػز الػػذىني أيسػػر بكثيػػر مػػف التوجػػو القمبػػي ،المقتػػرف بييجػػاف العواطػػؼ والمشػػاعر ..ومػػف
المعموـ أيضا أف طوؿ فترة التركيز الذىني ،مما يوجب ىبوب النفحات الخاصة بالقمب.
 -48العبادة في الراحة

ِ
ت إِلَ ب ِ
 -231قد يستفاد مف قولو تعالى﴿ :ثُ بـ تََولبى إِلَى ال ب
يػر﴾ ،أف ال ارحػة
اؿ َر ب
ظ بؿ فَقَ َ
ب إِ بني لِ َما أ َ
َنزْل َ
ػي م ْػف َخ ْي ٍػر فَق ٌ
و(ىػػدوء) البػػاؿ-حػػاؿ الػػدعاء -لمػػف دواعػػي التوجػػو فػػي الػػدعاء ..فػػوف موسػػى (ع) آثػػر الػػدعاء فػػي الظػػؿ تحػػت
الشجرة-كما في الحديث -حيث التخمص مف ح اررة الشمس ،أو زحمة الخمؽ ،أو غير ذلؾ مف المكدرات.

فػبل ضػػير عمػػى المػػؤمف فػػي مثػػؿ الحػج أو غيػره ،أف يػريح نفسػػو مػػف بعػػض (المشػاؽ) المانعػػة لػػو مػػف التوجػػو إلػػى
الحؽ المتعاؿ ،وليذا لـ يرجح الصياـ لمف ُيضعفو عف الدعاء في يوـ عرفة.
ومف ذلؾ يفيـ ضرورة ترتيب سمـ األولويات في الواجبات والمستحبات معا ،لئبل يبطؿ الميـ أثر األىـ.

ومعرفة ىذا الترتيب تتوقؼ عمى قابمية االستمياـ ،الرافا لئلبياـ في كؿ مراحؿ السير إلى الحؽ المتعاؿ.
 -49الرزؽ المادي والمعنوي
كم ػػا أف األرزاؽ (المادي ػػة) بي ػػد الح ػػؽ يص ػ ّػرفيا كيفم ػػا ش ػػاء وأينم ػػا أراد ،فك ػػذلؾ األرزاؽ (المعنوي ػػة) المتمثم ػػة بمي ػػؿ
القموب إلى الخير ،ونفورىا مف الشر ،فيي مف اليبات اإلليية العظمى ،التي يختص بيا مف يشاء مف عباده.

والعبػػد المػػرزوؽ ىػػو الػػذي وىػػب الثػػاني واف حػػرـ األوؿ ،إذ بػػو يحقػػؽ اليػػدؼ مػػف الخمقػػة ،وىػػو عبوديػػة الواحػػد
ػف ال بنػ ِ
ػف
ْىػػـ بمػ َ
اج َعػ ْػؿ أَف ِْئػ َػدةً بمػ َ
القيػػار ..وقػػد أشػػار الحػػؽ لمػػرزقيف معػػا فػػي قولػػو تعػػالى﴿ :فَ ْ
ػاس تَ ْىػ ِػوي إِلَػ ْػي ِى ْـ َو ْارُزق ُ
الثبمر ِ
ات﴾ ،مقدما ىوي القموب وىو الرزؽ المعنوي ،عمى رزؽ الثمرات وىو الرزؽ المادي.
ََ
ومػف الممفػت أف ىػذا الػرزؽ المعنػوي الخػاص الػذي طمبػو إبػراىيـ الخميػؿ (ع) ،قػد (شػمؿ) الكثيػريف ببركػة دعوتػو،

وىػػو مػػا يتجمػػى لنػػا فػػي توجػػو الخمػػؽ بشػػتى صػػنوفيـ-مػػف الطػػائعيف والعاصػػيف -إلػػى بيتػػو الحػراـ ،منػػذ زمانػػو إلػػى

يومنا ىذا ..وكأف ىناؾ مف يتصرؼ في قموبيـ ،فتجعميا تيوي إليو ولو مف شقة بعيدة.
 -50إنكار المقامات الروحية
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إف مف الخطأ بمكاف أف ينكر اإلنساف المقامات الروحية العالية ،التي يمكف أف يصؿ إلييا العبد بتسديد مف ربو.
ىػذا (اإلنكػػار) لػو اقتػػرف أيضػا باستصػ ار قػدر أىػػؿ المعرفػة ،قػػد (يعػرض) العبػػد لسػخط المػػولى الجميػؿ ،وبالتػػالي

(حجبػػو) عػػف الػػدرجات التػػي كػػاف مػػف الممكػػف أف يصػػؿ إلييػػا ،ل ػوال مػػا صػػدر منػػو مػػف سػػوء األدب بحػػؽ أوليػػاء
الحؽ ..ألف االستخفاؼ بأولياء الحؽ ،يعود إلى الحؽ نفسو ،ألنيـ مف أىـ شؤونو.
 -51اإلحباس بالطرد
يصؿ العبد بعد مرحمة مف (تراكـ) الذنوب ،إلى مرحمة اإلحساس بالطرد-ولو المرحمي -مف ساحة قدسو.
وعبلمػػة ذلػػؾ مػػا ذكػػر فػػي مناجػػاة اإلمػػاـ السػػجاد (ع) :مػػف إلقػػاء النعػػاس عنػػد الصػػبلة ،وسػػمب المناجػػاة عنػػد إرادة

المناجاة ،وازالة القدـ عف مجالس التوابيف ..فعمى العبد أف (يستقصي) أسباب ذلؾ بوسوسة وقمؽ شديديف.

ويػػذكر اإلمػػاـ (ع) فػػي الػػدعاء نفسػػو بعػػض األسػػباب :كاالسػػتخفاؼ بحقػػو تعػػالى ،واإلع ػراض عنػػو ،والػػدخوؿ فػػي

مقػػاـ الكػػاذبيف ،وانتفػػاء الشػػكر ،والفقػػداف مػػف مجػػالس العممػػاء ،والػػدخوؿ مػػا ال ػػافميف ،واأللفػػة مػػا البط ػاليف ،وقمػػة

الحياء مف الحؽ.

 -52انتىاء موبـ القرب
يتػػأثر الػػبعض كثي ػ ار عنػػد انتيػػاء موسػػـ الضػػيافة اإللييػػة ،كشػػير رمضػػاف والحػػج ،إلحساسػػيـ بػػالخروج مػػف دائ ػرة
الضيافة..

والحػػاؿ أف المق ػربيف قػػد ال تشػػتد وحشػػتيـ بتمػػؾ المثابػػة ،ألنيػػـ واف خرج ػوا مػػف دائ ػرة الضػػيافة (العامػػة) ،إال أنيػػـ
بػػاقوف فػػي دائ ػرة الضػػيافة (الخاصػػة) ،وذلػػؾ لوجػػود العبلقػػة المتمي ػزة ليػػـ مػػا الحػػؽ المتعػػاؿ ،قبػػؿ موسػػـ الضػػيافة

وبعده.

تمػف بىػا عمػى مػف تشػاء
وليذا ينادوف ربيـ في كؿ ليمة( :ولؾ في وذا الميؿ ناحات وجػوائز وعطايػا ومواوػبّ ،
مف عبادؾ) ماتاح الاالح ص253
ومف ىنا ُيعمـ-حقيقػة -أف السػالؾ إلػى الحػؽ ،ال يتػأثر سػموكو كثيػ ار بحسػب الزمػاف والمكػاف ،خبلفػا لعامػة الخمػؽ

الذيف يعيشوف حاالت (تذبذب) عالية ،بحسب عػوارض الزمػاف والمكػاف ،بمػا يسػوقيـ إلػى الخيػر تػارة ،والػى الشػر

تارة أخرى.

 -53جالؿ التجػمي
إف مف أسمى المعاني فػي السػفر إلػى الحػؽ ،ىػو (تجمػي) الحػؽ لمػف أراد التجمػي لػو ..وىػذا التجمػي واف كػاف مػف
شؤوف الحؽ ،إال أف لمعبد دوره أيضا في إعداد (القابؿ) ليذا التجمي.

ومف الواضح أف ىذا التجمي المستند إلػى الواسػا العمػيـ ،لػو تحقػؽ فػي قمػب العبػدَ ،لو ِسػػعو بمػا ال يبقػى معػو ركػف
فػي القمػػب ،إال واسػػتوعبو جػػبلؿ ىػػذا التجمػي ..فمػػا أمكػػف أف يكسػػبو العبػػد بجيػده المتعثػػر فػػي سػػنوات متماديػػة مػػف
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المجاىدة ،قػد يتحقػؽ فػي (لحظػة) مػف لحظػات التجمػي ..فتصػديا الجبػؿ األصػـ بالجيػد البشػري يحتػاج إلػى جيػد
جييد في سنوات غير قميمة ،إال أف التجمي اإلليي مف خبلؿ كتابو-ال بنفسو -يوجب لو الخشوع والتصدع.

واف مما يفتح اآلفاؽ الواسعة لممقبميف عمى الحؽ المتعاؿ ،ما ورد في ىذا المجاؿ مف أنو (إذا تجمػى ا﵀ لشػيء،

خشع له) كنز العماؿ-ج7ص826

 -54أشد أنواع العذاب
إف مػػف أشػػد أن ػواع العػػذاب عمػػى المسػػتأنس بألطػػاؼ الحػػؽ ،ىو(اإلدبػػار) القمبػػي ،الػػذي طالمػػا يعػػرض عمػػى قمػػب

المؤمف ،فيعيش عندىا حقيقة الوحدة والوحشة التي تنتاب السجيف عادة..

ىػػذا اإلحسػػاس يجعمػػو يتحاشػػى بحػػذر شػػديد( ،موجبػػات) اإلدبػػار ،كاليػػارب مػػف الحريػػؽ بعػػد اكتوائػػو بنػػاره ..كمػػا
يعيش السرور الذي ال يوصؼ ،عند خروجو مف سجف المحجوبية عف الحؽ المتعاؿ.

ومف ىنػا يسػعى مثػؿ ىػذا العبػد-جاىػدا -فػي العمػؿ بحػذافير الشػريعة بأحكاميػا األربعػة ،ال طمبػا لؤلجػر فحسػب،

وانما تحاشيا لما أسميناه بسجف (المحجوبية) عف الحؽ.
 -55المنح الموووبة
إف مف المتعارؼ بيف الخمؽ (مػنح) جػائزة كبػرى ،بعػد (تػراكـ) الموجبػات الجزئيػة ليػػا ..كػالمنح الد ارسػية الموىوبػو
في آخر الفصؿ ،لمف أحرز الدرجات العالية في كؿ فصوؿ سنتو.

واألمر في معاممػة المػولى لعبيػده يشػبو ذلػؾ ،فبعػد الطاعػات الجزئيػة المتواصػمة فػي كػؿ مناسػبات الشػيور ،يمػنح

الحؽ عبده (رتبة) عالية مف رتب القرب ،كمقاـ الرضا والسكوف إلى الحؽ ،أو (مقدمة) مػف مقػدمات تمػؾ الرتػب،

كاستضافتو إلى بيتو الحراـ ،أو إلى مشاىد أحد أوليائو العظاـ ،مما يفتح لو أفقا جديدا لمسير الحثيػث نحػو الحػؽ

المتعاؿ.

ومػف ط ارئػؼ األثػر فػػي مجػاؿ إستضػافة الحػؽ ألوليائػػو ،مػا روي-فػي االحتجػاج -عػػف اإلمػاـ السػجاد (ع) عنػػدما

دخؿ مكة ،وقد اشتد بالناس العطش ،وقاؿ لمف ىناؾ مف العبػاد :أما فيكـ أحد يحبو الرحمف ..

فقالوا :عمينا الدعاء وعميػو اإلجابػة ،فقػاؿ (ع) :ابعػدوا عػف الكعبػة ،فمػو كػاف فػيكـ أحػد يحبػو الػرحمف ألجابػو ..ثػـ

فسما يقوؿ في سجوده( :بيدي بحبؾ لي ،إال بقيتىـ الغيث) ..فما اسػتتـ كبلمػو حتػى
أتى الكعبة فخر ساجداُ ،
أتاىـ ال يث كأفواه القرب ،فقيؿ لو :مف أيف عممت أنو يحبؾ ..

فقػاؿ (ع)( :لو لـ يحبني لـ يبتزرني ،فمما ابتزارني عممػت أنػه يحبنػي ،فبػهلته بحبػه لػي فهجػابني) البحػار-
ج46ص51
وأنشأ يقوؿ:

مف عرؼ الرب فمـ تُػ نو

معرفة الرب فذاؾ الشقي
 -56المعاممة بما ينابب المرحمة
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كما أف معاممة األب ألوالده يختمؼ بحسب سني العمر ،فأوليا الدالؿ وآخرىا الييبة واالحتراـ ،ويجمعيما المحبػة
والوداد.

فكذلؾ األمر ما الرب الودود ،فتارة يتقرب إلى عبػده بمػا يشػعر معػو (الػدالؿ) واالنبسػاط ،وتػارة يحتجػب عنػو بمػا
يشعر معو (الوحشة) واالنقباض ،وتارة يتجمى لو بوصؼ العظمة والجبلؿ بما يشعر معو (الييبة) واإلشفاؽ.

وىكذا يتعامؿ الحؽ ما-مف يصنعو عمى عينو -بما يناسب مقتضى مرحمتو ،وىو الخبير البصير بعباده.
 -57ترؾ التبافؿ

إف الوظيفػػة األساسػػية لمعبػػد أف (يتػػرؾ) التسػػافؿ واإلخػػبلد إلػػى األرض ،بتػػرؾ موجبػػات ذلػػؾ ،وال يحمػػؿ بعػػد ذلػػؾ

(ى ّػـ) التعالي والعروج..
إذ المػولى أدرى بكيفيػػة الصػػعود بعبػػده ،إلػػى مػا ال يخطػػر ببالػػو مػػف الػػدرجات التػي ال تتنػػاىى ..إذ ىػػو الػػذي يرفػػا
صالِ ُح َي ْرفَ ُع ُه﴾ ،وبارتفاع (العمؿ) يرتفا (العبػد) أيضػا ،ألنػو
عممو الصالح-عمى تفسير -لقولو تعالىَ ﴿ :وا ْل َع َم ُؿ ال ب
القائـ بذلؾ العمؿ الصالح ،وقد عبر في موضا آخر بقولو تعالىَ ﴿ :و َرفَ ْع َنانُ َم َكا ًنا َعمِيًّا﴾.
 -58إحباف مف أبمـ وجىه
ػف﴾ :أف اإلحسػاف مػف حػاالت المسػمِّـ وجيػو ﵀
َبػمَ َـ َو ْج َى ُ
ػه لِمب ِػه َو ُو َػو ُم ْح ِب ٌ
قد يستفاد مف قولو تعػالى ﴿ َبمَػى َم ْػف أ ْ
تعالى ..فموضوع اآلية في الدرجة األولى ،ىو العبد الذي أصمح (وجية) قمبو ،وأسمميا لمحؽ ،وأعرض بيا عمف
سواه ،ومف ثََّـ صدر منو (الصالحات) مف األعماؿ ،كشأف مف شؤوف ذلؾ الموضوع..
ومف المعموـ أف رتبة الموضوع سابقة لرتبة الحاالت الطارئة عميو ،وعميو فبل يؤتي اإلحساف ثماره ،إذا لػـ تصػمح
وجية القمب ىذه.

ومف ىنا لـ يقبؿ الحؽ قرباف قابيؿ ،ألنو صدر مف موضوع لـ تتحقؽ فيو قابمية اإلحساف ،إذ قػاؿ تعػالى﴿ :إِ بن َمػا
يف﴾.
َيتَقَب ُؿ المب ُه ِم َف ا ْل ُمتب ِق َ
 -59كالبائر عمى طرؼ حائط

إف مثؿ السائر إلى الحؽ كمثؿ مف يمشي عمى طرؼ حائط ٍ
عاؿ ،يرى منو جماؿ األفػؽ بألوانيػا اآلخػذة بمجػاما
القموب ،فبل يحتاج إلى (الحػث) لمنظر إلى فوؽ ،ألنػو مسػتمتا بنفسػو ،ومسػت رؽ بمشػاىدة ألػواف الجمػاؿ ،كمػا ال
يحتاج إلى (الزجر) عف النظر إلى تحت ،ألنػو بنفسػو يخػاؼ السػقوط ،ومػا يسػتتبعو مػف حرمػاف لمجمػاؿ ،وسػقوط

في الياوية.

فالميـ في السائر إلى الحؽ أف يرى تمؾ الصور الجمالية ،التي تستتبا بنفسيا الزجر مف اإلعراض عف ذلؾ

الجماؿ ،والحث عمى اإلقباؿ عميو ..وعندىا ينتظـ السير ،ويتباعد صاحبيا مف الزلؿ ،ويزداد اليدؼ وضوحا،

والطريؽ إشراقا.
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 -60االعتقاد بالبداء عند الدعاء
إف مف األمور المشجعة عمى اإللحػاح فػي الػدعاء ،ىػو االعتقػاد (بالبػداء)؛ فػوف األمػر بيػد المػولى الػذي ال يعجػزه
ش ػيء فػػي األرض وال فػػي السػػماء ،وىػػو القػػادر عمػػى ت ييػػر المفاسػػد فػػي الح ػوائج ،إلػػى (المصػػالح) التػػي بحسػػبيا
يت ير مبلؾ االستجابة نفيا واثباتا.

وعميػػو فمػػا المػػانا مػػف اسػػتقامة العبػػد فػػي مطالبػػة الػػرب القػػدير بقضػػاء الح ػوائج العظمػػى ،كت ييػػر مقػػدرات األمػػـ،

فضبل عف ت يير مقدراتو الفردية مف الشقاء إلى السعادة ..

ومف أمثمة االستجابة في الحوائج العظمى ،ىو إعمػاؿ البػداء فػي توقيػت فػرج وليػو (ع) الػذي ورد فػي حقػو( :واف

ا﵀ تبارؾ وتعػالى ليصػمح لػه أمػرن فػي ليمػة ،كمػا أصػمح أمػر كميمػه موبػى (ع) ،إذ ذوػب ليقتػبس ألومػه نػارا،

فرجع ووو ربوؿ نبي) البحار-ج51ص156

 -61الحؽ أولى بحبنات العبد
إف ا﵀ تعالى أولى بحسنات العبد مف نفسو ،ألف كؿ اآلثار الصادرة مف العبػد إنمػا ىػو مػف بركػات (وجػود) العبػد
نفسو ،والحاؿ أف وجوده إنما ىو (فيض) مف الحؽ المتعاؿ حدوثا وبقاء..

أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ أف (مػػادة) الحسػػنة التػػي يسػػتعمميا العبػػد فػػي تحقيػػؽ الحسػػنات ،تنتسػػب إلػػى الحػػؽ نفسػػو بنسػػبة
اإليجاد والخمؽ..

فيتجمػػى لنػػا-بػػالنظر المنصػػؼ -أف دور العبػػد فػػي تحقيػػؽ الحسػػنة ،دور باىػػت ،قياسػػا إلػػى دور الحػػؽ فػػي ذلػػؾ..
فم ُػيقَس دور مؤتي الزكاة مف الزرع ،إلى دور محيي األرض بعد موتيا ،وما تمر فييػا مػف الم ارحػؿ المذىمػة ،التػي
مكنت المعطي مف زكاتو ،والتي ىي أشبو باألعجػاز لػوال اعتيادنػا ليػا بتكررىػا ..ومػف ىنػا أسػند الحػؽ الػزرع إلػى
نفسو ،رغـ أف الحرث مف العبد ،فقاؿ﴿ :أَأَنتُ ْـ تَْزَر ُعوَن ُه أ َْـ َن ْح ُف ب
الز ِ
وف﴾.
ار ُع َ
 -62القشر والمب
إف لعالـ الوجود قش ار ولبػا ،وقد عبر القرآف عف األوؿ بظاىر الحياة الدنيا ،بما يفيػـ منػو أف لػو باطنػا أيضػا وىػو

المب.

يف﴾،
ػار َؾ المب ُ
ػف ا ْل َخػالِ ِق َ
بُ
ػه أ ْ
َح َ
فوذا أعمؿ الحؽ المتعاؿ خبلقيتو بما ُيػذىؿ األلبػاب فػي الظػاىر ،فقػاؿ تعػالى﴿ :فَتََب َ
بماو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
ب َماء ُّ
يح﴾..
ش ْي ٍء َخ ْمقَ ُه ثُ بـ َو َدى﴾َ ﴿ ،ولَقَ ْد َزبي بنا ال ب
َع َ
طى ُك بؿ َ
ض﴾﴿ ،البِذي أ ْ
صا ِب َ
الد ْن َيا ِب َم َ
﴿ َبديعُ ال ب َ َ
وح ِمػ ْػف أ َْمػ ِػر
فكيػػؼ باثػػار خبلقيتػػو فػػي عػػالـ األلبػػاب ،وىػػي األرواح التػػي نسػػبيا الحػػؽ إلػػى نفسػػو فقػػاؿُ ﴿ :قػ ِػؿ الػ ُّػر ُ
يه ِمف ُّر ِ
ت ِف ِ
وحي﴾؟!..
َربي﴾َ ﴿ ،وَناَ ْخ ُ
ومف ىنا يعمـ شدة تقصير العبد في (تزييف) أكثر المخموقات قابمية لمجماؿ والكماؿ ،وىي (نفسو) التي بيف

جنبيو.

 -63المعية العامة والخاصة
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يف اتبقَواْ﴾ ،وبيف المعية العامػة،
إف ىناؾ فرقا شاسعا بيف المعية الخاصة لمحؽ ،المتمثمة بقولو﴿ :إِ بف المب َه َم َع البِذ َ
ػف َمػػا ُكنػػتُ ْـ﴾ ..ففػػي األوؿ معيػة (النصػػر) والتأييػػد ،وفػػي الثػػاني معيػة (اإلشػراؼ)
المتمثمػػة بقولػػوَ ﴿ :و ُوػ َػو َم َع ُكػ ْػـ أ َْيػ َ
التكويني ،المستمزـ لمرزؽ والحفظ وغيره.

والفرؽ بيف المعيػتيف كالفرؽ بيف إطبللة الشمس عمى ال صف الرطب واليابس ،ففػي األوؿ معػػية التربيػة والتنميػة،

وفي الثاني المعيػة التي ال ثمرة ليا غير المصاحبة المجردة.

 -64الصبغة الواحدة
إف الكوف-عمى ترامي أطرافو وتنوع مخموقاتو -متصؼ بموف واحد وصػب ة ثابتػة ،وىػي صػب ة العبػادة التكوينيػة،
التي ال يتخمؼ عنيا موجود أبدا.

والموجود المتميز بصب ة أخػرى ازئػدة غيػر العبػادة (التكوينيػة) ،ىػو اإلنسػاف نفسػو ،فيػو الوحيػد الػذي وىبػو الحػؽ

منحة العبادة (االختيارية).

وبػػذلؾ صػػار المػػؤمف وجػػودا (متمي ػزا) ،مػػف خػػبلؿ ىػػذا الوجػػود المتميػػز أيضػػا ،ألنػػو يمثػػؿ العنصػػر الممتػػاز الػػذي

طابقت إرادتو إرادة المولى حبا وب ضا.

ولذلؾ يباىي الحؽ -فيمف يباىي فييـ مف حممة عرشو والطػائفيف بػو -بوجػود مثػؿ ىػذا العنصػر النػادر فػي عػالـ
الوجود.

والس ػػر ف ػػي ذل ػػؾ أف الح ػػؽ تع ػػالى مكنػ ػو م ػػف تحقي ػػؽ إرادت ػػو ،م ػػا م ػػا جع ػػؿ في ػػو م ػػف دواع ػػي االنحػ ػراؼ ،كالش ػػيوة
وال ضب ،وقػد ورد( :إف طائاة مف المالئكة عابوا ولد آدـ فػي المػذات والشػىوات ،أعنػي لكػـ الحػالؿ والحػراـ..

فهنؼ ا﵀ لممؤمنيف مف ولد آدـ مف تعيير المالئكة ،فهلقى ا﵀ في ومة أولئؾ المالئكة المذات والشىوات ،فمما

ردنا إلى ما خمقتنا له ،فإنا نخاؼ أف نصػير فػي
عجػوا إلى ا﵀ مف ذلؾ ،فقالوا ربنا عاوؾ عاوؾّ ،
أحبوا بذلؾ ّ
أمر مريج) البحار-ج8ص141
 -65لو فرض َمحاال

لو افتُػ ِرض َمحػاال أف الخمػؽ كميػـ عبيػد ألحػدنا ،وافتُػ ِرض أف عبػاداتيـ إنمػا ىػي بحقنػا( ،الستصػ رنا) ذلػؾ مػنيـ،
وتوقعنا منيـ أكثر مف ذلؾ بكثير ،بؿ النتابنػا شػعور بالسػخط ولػزوـ التأديػب ،لمػا نػراه مػف حقػارة تعظػيميـ إيانػا،
قياسا إلى عظيـ حقنا عمييـ.

ومف ىنا تتجمى (أنػاة) الحؽ في احتماؿ عباده ،الذيف ي مب-حتى عمى الصالحيف منيـ( -ال فمة) عنو ،في أكثر

آناء الحياة.

ومف ذلؾ يعمـ أيضا العفو العظيـ مف الرب الكريـ ،الموجب إلعفاء الخمؽ مف كثير مف العقوبات ،مصداقا لقولو
يػر﴾﴿ ،ولَػو ي َؤ ِ
ص ٍ
ِ
ب َب ْت أ َْي ِػدي ُك ْـ َوَي ْعاُػو َعػف َك ِث ٍ
ػاس ِبظُ ْم ِم ِىػـ بمػا
اخػ ُذ المب ُ
َ ْ ُ
َص َاب ُكـ بمف ُّم َ
ػه ال بن َ
يبة فَ ِب َما َك َ
تعػالىَ ﴿ :و َما أ َ
تَر َؾ عمَ ْيىا ِمف َداب ٍ
بة﴾.
َ َ َ
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 -66القدرة المبتمدة مف الحؽ
إف االلتفػات إلػػى (عظمػػة) الحػػؽ فػي عظمػػة خمقػػو ،والػػى (سػعة) سػػمطانو فػػي ت ارمػػي ممكػو ،والػػى (قيػػر) قدرتػػو فػػي
إرادتػػو المبلزمػػة لمػراده ،كػػؿ ذلػػؾ يضػػفي عمػػى المػرتبط بػػو-بػرابط العبوديػػة -شػػعو ار بػػالعزة والقػػدرة المسػػتمدة منػػو..

وليػػذا يقػػوؿ عمػػي (ع)( :إلىػػي كاػػى بػػي ع ػ از أف أكػػوف لػػؾ عبػػدا ،وكاػػى بػػي فخ ػ ار أف تكػػوف لػػي ربػػا) البحػػار-

ج77ص402

ىذا اإلحساس لو تعمؽ في نفس العبد ،لجعمو يعيش حالة مف االستعبلء ،بؿ البل مباالة بأعتى القػوى عمػى وجػو

األرض-فضبل عف عامة الخمؽ الذيف يحيطوف بو -لعممو بتفاىة قوى الخمؽ أجما ،أماـ تمؾ القػدرة الػبل متناىيػة
لرب األرباب وخالؽ السبلطيف.

 -67الحركة حوؿ محور واحد
إف ف ػػي ع ػػالـ الطبيع ػػة حرك ػػة دائب ػػة ح ػػوؿ مح ػػور واح ػػد ،ال تتخم ػػؼ أب ػػدا ،كحرك ػػة النػ ػواة والمجػ ػرات والمجموع ػػات

الشمسية حوؿ محاورىا.

فالمطموب مف العبػد المخػػتار أيضػا أف ينسػجـ مػا ىػذه الحركػة (الكونيػة) ،فتكػوف لػو حركتػو الدائبػة والثابتػة حػوؿ

محور واحد في الوجود ببل انقطاع.

وقػد طالػب الحػػؽ المتعػاؿ عبػػاده بيػذه الحركػة الماديػػة أيضػا و(المشػػابية) لحركػة الطبيعػة ،وذلػػؾ بػاألمر بػالطواؼ

حوؿ محور بيتو الحراـ.

ومػف الممفػت فػي ىػذا المجػاؿ أف جيػة الطػواؼ-بعكػػس حركػة السػاعة -تشػابو الحركػة الدائريػة (لمتكوينيػات) وفػػي
االتجاه نفسو ،والتي ي مب عمى مداراتيا عدد السبعة أيضا.
 -68البعة المذومة لموجود

ورد في الحديث( :ما البموات الببع واألرض عند الكربي إال كحمقة خاتـ في فالة ،ومػا الكربػي عنػد العػرش

إال كحمقة في الاالة) البحار-ج58ص2

إف استشعار ىذه الحالة-وخاصة عنػد مواجيػة الحػؽ فػي الصػموات والػدعوات -يجعػؿ العبػد يعػيش حالػة (التػذلؿ)
واالنبيار أماـ ىذه القدرة التي ال تتناىى ،والسمطاف الذي ال يدرؾ كنيو.

فمف موجبات (تعميؽ) محبة المحبوب ،ىو االلتفات التفصػيمي لمػا عنػد المحبػوب مػف صػفات وقػدرة ،ولمػا يتمتػا
بو مف جماؿ وجبلؿ..

واألمر عند عشاؽ اليوى كذلؾ ،إذ أنيـ يختػاروف مػف يجتمػا فػييـ الجمػاؿ واالقتػدار ..فػاألوؿ عنصػر (اجتػذاب)

يوجب دواـ محبة المحبوب ،والثاني عنصر (ارتياح) يوجب قضاء مارب الحبيب.
 -69حقيقة االبترجاع
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إف حقيقة آية االسترجاع﴿ :إِ بنا لِمب ِه َوِا بنا إِلَ ْي ِػه ر ِ
ػوف﴾ لػو تعقميػا العبػد بكػؿ وجػوده ،ألزاؿ عنػو اليػـ الػذي ينتابػو
اج ُع َ
َ
عند المصيبة.
والسر في ذلؾ أف اآلية تذ ّكره بممموكية (ذاتػو) لمحؽ ،فضبل عف (عوارض) وجػوده ..وىػذا اإلحسػاس بػدوره مػانا
مف تحسر العبد عمى تصرؼ المالؾ في ممكو-واف كاف بخبلؼ ميؿ ذلػؾ العبػد -إذ أنػو أجنبػي عػف الممػؾ قياسػا
إلى مالكو الحقيقي.

كمػا تػذكره (بحتميػة) الرجػوع إليػػو ،المسػتمزـ (لمتعػويض) عمػا سػمب منػػو ،وىػو مقتضػى كرمػو وفضػمو ..واف ذكرنػػا
تضػاد فػي حكمػؾ ،وال تنػازع
آنفا أف سمب الممؾ مف شؤوف المالؾ ،ال دخؿ ألحد فيو ،كما يقػاؿ فػي الػدعاء( :ال
ّ
في ممكؾ).
كؿ ىذه اآلثار مترتبة عمى وجداف ىذه المعاني ،ال التمفظ بيا مجردة عما ذكر.

 -70روح الدعاء
رأى اإلماـ الحسف (ع) رجبل يركب دابة ويقوؿ﴿ :ب ْبح َ ِ
يف﴾ ،فقػاؿ (ع):
ب بخ َر لَ َنا َو َذا َو َمػا ُك بنػا لَ ُ
ػه ُم ْق ِػرِن َ
ُ َ
اف البذي َ
(أبىذا أمرتـ؟) ..فقاؿ :بـ أمرنا  ..فقاؿ (ع)( :أف تذكروا نعمة ربكـ) الميزاف-ج18ص88
ومف ذلؾ يعمـ أف حقيقة األدعية المأثورة تتحقؽ بااللتفات الشعوري إلى مضامينيا.

إذ أف الػػدعاء حالػػة مػػف حػػاالت القمػػب ،ومػػا عػػدـ تحػػرؾ القمػػب نحػػو :المػػدعو وىػػو (ال ػػحؽ) ،والمػػدعو بػػو وىػػي

(الحاجة) ،ال يتحقؽ معنى لمدعاء.

وبػػذلؾ يرتفػػا االسػػت راب مػػف عػػدـ اسػػتجابة كثيػػر مػػف األدعيػػة ،رغػػـ الوعػػد األكيػػد باالسػػتجابة؛ وذلػػؾ لعػػدـ تحقػػؽ

الموضوع وىو (الدعاء) بالمعنى الحقيقي الذي تترتب عميو اآلثار.
 -71عدـ الذووؿ عند الخطاب

يحسف بالداعي أف يعيش ولو أدنى درجات (التوجػو) والجديػة في الخطاب ،عند حديثو ما الرب بقولو( :الميـ).
فوف خطاب العظيـ ما الذىوؿ عنو عند ندائو ،لمف صور سػوء األدب ،الػذي قػد يوجػب عػدـ التفػات ذلػؾ العظػيـ

إلى ما يقولو المتكمـ بعد ذلؾ.

فػػبل يحسػػف بالػػداعي أف ييمػػؿ صػػدر الخطػػاب وىػػو (نػػداء) الػػرب الك ػريـ ،ويتوجػػو بقمبػػو فػػي ذيمػػو وىػػو (طمػػب)

الحوائج ..إذ يتجمى بذلؾ حالة النفعية والطما ،ما اإلخبلؿ (باألدب) عند مخاطبة العظيـ.
 -72صرؼ الكيد

ػه َك ْي َػد ُو بف﴾ ،ممػا يػدؿ
ص َػر َ
ؼ َع ْن ُ
اب لَ ُه َرب ُ
ابتَ َج َ
ذكر الحؽ في كتابو مستجيبا لدعاء نبيو يوسؼ (ع) فقػاؿ﴿ :فَ ْ
ُّه فَ َ
عمى أف الحؽ رغـ أنو أعطى العبد االختيار في األفعاؿ-فمو أف يختار المعصية أو الطاعػة -إال أنػو فػي الوقػت
نفسو ،حريص عمى استقامة عبده الذي (استخمصو) لنفسو ،وجعمو في دائرة رعايتو الخاصة ،فيصرؼ عنو مػوارد

الكيد والفتنة ،كما طمبيا يوسؼ (ع) مف ربو.
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وىػػذا مػػف مصػػاديؽ (التوفيػػؽ) الػػذي يتجمػػى فػػي تيسػػير سػػبيؿ الطاعػػة لمعبػػد تػػارة ،وابعػػاده عػػف سػػبيؿ المخالفػػة تػػارة
أخرى ،خبلفا (لمخذالف) الذي ينعكس فيو األمر.

ومف ىنا تأ ّكدت الحاجة لمدعاء دائمػا بػالتوفيؽ وتجنيػب الخػذالف؛ ومػف دوف ىػذا التوفيػؽ ،كيػؼ يسػتقيـ العبػد فػي

سػػيره إلػػى الحػػؽ ،مػػا وجػػود العقبػػات الكبػػرى فػػي الطريػػؽ  ..وليػػذا يػػدعو أميػػر المػػؤمنيف كمػػا روي عنػػو بقولػػو:

(إلىي إف لـ تبتدئني الرحمة منؾ بحبف التوفيؽ ،فمف البالؾ بي إليؾ في واضح الطريؽ؟!) دعاء الصباح
 -73جعؿ الود مف الرحمف

بػ َػي ْج َع ُؿ لَ ُىػ ُػـ ال ػ بر ْح َم ُف ُودًّا﴾ تشػػير إلػػى حقيقػػة ىامػػة ،وىػػي أف الػػود مػػف (مجع ػوالت) الػػرحمف
إف قولػػو سػػبحانوَ ﴿ :
يجعميا حيث يشاء ،وال خمؼ لجعمو كما ال خمؼ لوعده.
ػود بػيف
فمف يتمنى ىذه المودة المجعولة مف جانب الحؽ ،عميو أف يرتبط بالرحمف بػرابط الػود ..فػوذا تحقػؽ ىػذا ال ّ
العبد وربو ،نشر الحؽ وده في قموب الخمؽ ،بؿ-كما روي -في قموب المبلئكة المقربيف.
وىػػذا ىػػو السػػر فػػي محبوبيػػة أىػػؿ (وداد) الحػػؽ ،رغػػـ انتفػػاء األسػػباب الماديػػة الظاىريػػة لمثػػؿ ذلػػؾ ..وقػػد ورد عػػف

ػالود والرحمػػة)
النبػػي (ص) أنػػو قػػاؿ( :مػػف أقبػػؿ عمػػى ا﵀ تعػػالى بقمبػػه ،جعػػؿ ا﵀ قمػػوب العبػػاد منقػػادة إليػػه بػ ّ

البحار -ج77ص177

 -74زي العبودية
كثيػ ار مػػا يػػرى العبػػد أنػػو الفعػاؿ لمػػا يريػػد فػػي ىػػذه الحيػػاة ،لتمكنػػو مػػف عبلقػػة السػػببية القائمػػة بػػيف أفعالػػو والنتػػائج،
فيشرب الدواء ليتسبب منو الشفاء ،وىكذا في كؿ موارد التسبيب..

ومف الضروري في ىذا المجاؿ االلتفػات إلػى أف طرفػي النسػبة وىمػا الػدواء والشػفاء ،منتسػباف إلػى الحػؽ مباشػرة،

واف تسبب العبد في إيجاد الربط بينيما..

فيو (الخالؽ) لمدواء ،والمبدع (لسػبّبيتو) فػي الشػفاء ،كمػا أنػو المػؤثر فػي (قابميػة) البػدف لمشػفاء بػذلؾ الػدواء ،وىػو
الذي بمشيئتو يرفا السببية بيف الطرفيف-لو شاء في مورد -واف أعمؿ العبػد جيػده فػي إيجػاد الػربط بينيمػا ..كمػا
أنو بمشيئتو أيضا قد يحقؽ المسبَّب ،مف دوف وجود سبب عادي مف عبده ،كما في موارد الكرامة واإلعجاز.

وبػذلؾ لػػزـ عمػػى العبػػد االلتفػػات إلػػى كػؿ ذلػػؾ ،لػػئبل يخػػرج مػػف زي العبوديػػة لمحػؽ المتعػػاؿ ،أثنػػاء تعاممػػو مػػا عػػالـ

األسباب.
 -75مف أشؽ الرياضات
إف مػػف الرياضػػات الشػػاقة وعظيمػػة األثػػر فػػي مسػػيرة العبػػد ،ىػػو الػػذكر (الػػدائـ) لمحػػؽ ..واال فػػوف الرياضػػات التػػي
يستعمميا أىؿ الرياضات الشاقة-في المذاىب المنحرفة -ليا صفة (التوقيت) ،ويتعمؽ (باألبداف) غالبا..
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والحاؿ أف است راؽ أكثر الوقت بذكر الحؽ-المنعكس عمى األبداف والقمػوب معػا -ممػا ال يتيسػر إال لمقمػوب التػي
بم ت أعمى درجات القدرة عمى ترويض النفس ،وتمكينيا مف التوجػو الدائـ إلى جية واحدة ،رغـ وجود الصػوارؼ

القاىرة ،التي ال يطيقيا حتى أىؿ الرياضات البدنية الشاقة فضبل عف غيرىـ.

والسبب في ذلؾ :أف انقياد (النفس) لئلرادة ،أشؽ مف انقياد (البدف) لئلرادة نفسيا ..فوف البػدف أطػوع قيػادا لػئلرادة
قياسػػا إلػػى الػػنفس ،إذ أف اإلرادة أشػػد إحاطػػة بالبػػدف مقارنػػة بػػالنفس الجموحػػة ،وخاصػػة فػػي مجػػاؿ نفػػي الخ ػواطر

الذىنية ،وصرؼ الدواعي النفسانية.

 -76عدـ االلتىاء بالجماؿ
إف حالة العبد ما الرب كالجالس بيف يدي السػمطاف فػي قاعػة لقائػو ،التػي زينػت بػأنواع الجمػاؿ فػي كػؿ َج َنباتػو..
فميس لو أف (يميو) عنو بالنظر إلى ما حولو مف متاع وزينة ،إذ أف ذلؾ مستمزـ (لمطرد) أو االحتجاب.

فالحؽ واف جعػؿ مػا عمػى األرض زينػة ليػا ،وجعػؿ مػا فػي السػماء زينػة لمنػاظريف ،إال أف ذلػؾ ال يعنػي أف يجعػؿ
العبػد االلتفػػات إلػػى كػػؿ ىػػذه الزينػػة فػػي السػػماوات واألرض( ،حجابػػا) يشػ مو عػػف التوجػػو إلػػى ربػػو ،ومانعػػا لتحقيػػؽ
أدب المثوؿ بيف يديو ،بؿ يجعؿ ذلؾ مقدمة لبللتفات إلى عظمة سمطاف مف ىو بحضرتو.
 -77اإلتباع دليؿ المحبة
ػه﴾ ..فاتبػػاع الشػػرع
ػه فَػػاتبِب ُعوِني ُي ْح ِبػ ْػب ُك ُـ المبػ ُ
ػوف المبػ َ
إف مػػف الضػػروري التأمػػؿ فػػي قولػػو تعػػالىُ ﴿ :قػ ْػؿ إِف ُكن ػتُ ْـ تُ ِح ُّبػ َ
لممتشرع أساس لتحقيؽ أىداؼ الشريعة في سموؾ العبد.
أساس لمحبة الشارع ،ومحبة الشارع
ّ

ولػػيس مػػف الضػػروري أف يثمػػر االتّ ػػباع المحبػػة (الفعميػػة) الس ػريعة؛ إذ أف ىػػذه الثم ػرة قػػد تُعطػػى بعػػد مرحمػػة مػػف
الطاعةُ ،يثبت فييا العبد (إص ارره) عمى مواصمة الطريؽ واف طاؿ المدى.
 -78البعي ال النتيجة

لػػيس مػػف الميػػـ أف يحقػؽ العبػػد حالػػة الخشػػوع واإلقبػػاؿ فػػي الصػػبلة ،وانمػػا الميػػـ بػػذؿ (السػػعي) الحثيػػث فػػي ذلػػؾ،
و(دفا) ما ينافيو ،و(التعرض) لمنفحات في تمؾ المواطف..

ومف ثـ (يسمّـ) أمره لمحؽ الذي لو شاء منحو اإلقباؿ بكرمو ،أو حرمػو بمطفػو ،لمػا يػراه مػف المصػالح الخفيػة عػف

العباد ..فوف تمني حالة الخشوع في العبادة ما عدـ تحققيا ،مف موجبات اليأس واإلحباط.

فعمى العبد أف يسعى بيمتػو ،ويوكؿ أمر النتائج إلػى ربػو ،إذ العبػد مػأمور بالسػعي ال بالنتيجػة ،وقػد ورد فػي بػاب

التجػػارة مػػا يقػػرب مػػف ىػػذا المعنػػى ،فعػػف الصػػادؽ (ع) أنػػو قػػاؿ( :افػػتح بابػػؾ ،واببػػط ببػػاطؾ ،وابػػترزؽ ربػػؾ)

المبتدرؾ -ج2ص414

فعمى العبد أف يفتح بابو ،ويبسط بساطو ،سواء في مجاؿ التكسب المادي أو المعنوي.
 -79جريمتاف في آف واحد
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إف العبد بمخالفتو لمحؽ يرتكب جريمتيف في ٍ
آف واحد:

األولػػى :وىػػي (التحػػدي) العممػػي لمحػػؽ فيمػػا أمػػر بػػو أو نيػػى عنػػو ،فػػبل ُينظػػر إلػػى المعصػػية وحػػدىا ،بػػؿ إلػػى مػػف
عصى بحقو ..وىذا التجاوز لو أخذ بو المولى ،ما ترؾ عمى ظيرىا مف دابة ،بؿ أخذىـ بألواف العذاب.
والثانية :ىي (استعماؿ) عنصر مف عناصر الخمؽ ،كأداة الرتكاب المعصية ..وفي ذلؾ تصرؼ عدواني فاضح

في ممؾ الحؽ.

أضؼ إلى ذلؾ (التضييا) المتعمد لموقا األشياء في عالـ الوجػود ،فالعنػب-مػثبلُ -خػػمِؽ ليكػوف قوتػا لمعبػد يعينػو
عمػى طاعتػو ،فيحولػػو العبػد اآلثػـ إلػػى خمػرة ،تسػػمب العقػؿ بمػا يعينػػو عمػى خػػبلؼ الطاعػة ..فيػو جريمػػة فػي حػػؽ
الخالؽ ،وفي حؽ المخموؽ الصامت والناطؽ معا.

 -80اجتياز حدود الحؽ
ورد التحذير في آيػات عديػدة مػف اجتيػاز حػدود ا﵀ تعػالى ،فكمػا أف اجتيػاز الحػدود فػي الػببلد يػتـ بخطػوة واحػدة،
توجب لو العقوبة الم مظة ،فكذلؾ فوف ما يتجاوز بو العبد حدود ربػو ،قػد يكػوف أمػ ار (يسػيرا) إال أنػو قػد يوجػب لػو
العقوبة الشديدة ،عندما يكوف العبد قاصدا لمثؿ ذلؾ التجاوز.

ومف ىنا تأكد النيي عف (المحقرات) مف الذنوب-وىي التػي يسػتييف بيػا صػاحبيا -والحػاؿ أنيػا قػد تكػوف بمثابػة

الخطػػوة األخيػرة التػػي تخرجػػو عػػف حػػدود مممكػػة الػػرب المتعػػاؿ ،بكػػؿ مػػا يحممػػو الخػػروج :مػػف تبعػػات الحرمػػاف مػػف
حماية مممكة الحؽ لو ،والدخوؿ في مممكة الطاغوت.
ٍ
بٍ
الؽ َم برتَ ِ
اف﴾ مف تعدي حدوده ،وخاصػة أنيػا
وقد حذر الحؽ في آية﴿ :الطب ُ
ب ِر ٌ
با ٌؾ ِب َم ْع ُروؼ أ َْو تَ ْ
يح ِبِإ ْح َ
اف فَِإ ْم َ
تتعمؽ بالخبلؼ بيف الزوجيف ،الذيف يسػيؿ عمييمػا تجػاوز الحػدود؛ لعػدـ وجػود (الرقيػب) بينيمػا ،أضػؼ إلػى ذلػؾ

جو الخصومة التي تمفيما بما ينسييما الحدود اإلليية.

 -81العناية الخاصة
إف العبد الػذي يػود الػدخوؿ فػي دائػرة العنايػة الخاصػة ،التػي تجعمػو يمتحػؽ بركػب األنبيػاء والشػيداء ،ال بػد لػو مػف

اإلتياف بما يحقؽ لو (الترجيح) مف بيف الخمؽ ،لئبل تكوف اليبات اإلليية جزافا ببل حكمة ظاىرة فييا.

فيػػذا النبػػي المصػػطفى (ص) لػػـ ُيبتعػػث فػػي أعمػػى درجػػات المرسػػميف ،إال بعػػد أف وجػػده الحػػؽ كمػػا يصػػفو الحػػديث
القائػػؿ( :فممػػا ابػػتكمؿ أربعػػيف بػػنة ،ونظػػر ا﵀ عػػز وجػػؿ إلػػى قمبػػه ،فوجػػدن أفضػػؿ القمػػوب وأجمّىػػا وأطوعىػػا

وأخشعىا وأخضعىا ،أذف ألبواب البماء فاتحت) البحار-ج17ص309

 -82التمكيف بالتصرؼ في القموب
إف مما يعوؿ عميو المؤمف في حياتو ىو( :التصرؼ) اإلليي في قموب العباد ،حبا وب ضا ..ومثاؿ ذلؾ في حياة
األنبياء (ع) ىو تصرؼ الحؽ المتعاؿ في قمػب العزيػز ،بمػا جعمػو ييػوى يوسػؼ الصػديؽ ويكػرـ مثػواه إلػى درجػة
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ِ
ِ
ؼ ِفي األ َْر ِ
ض﴾،
وب َ
اتخاذه ولدا ما ما يستمزمو مف العطؼ والحناف ،ثـ يعقّب ذلؾ بقولو تعالىَ ﴿ :و َك َذل َؾ َم بك بنا ل ُي ُ
فيذا (تمكيف) منتسب لمحؽ ،واف كاف تصرفا في قمب العزيز.
وعميو فوف مف يرغب في العزة والممؾ ،فبل بد أف يعمـ أف (أسباب) ذلؾ كمو بيد القدير المتعاؿ ،فيػو الػذي يسػوؽ

األسباب في ىذا المجاؿ-وما أكثرىا -لمف يريد لو العزة والممؾ.

وشتاف بيف عزة وممؾ يعطييما الحكيـ الخبير ،وبيف ما يتكمفو العبد تسػمطا عمػى رقػاب اآلخػريف ،بمػا يػؤوؿ أخيػ ار

إلى الذؿ في الدنيا والعذاب في اآلخرة.

 -83ابتقاللية الذكر الكثير
إف العبد ال يست ني عف (ذكر) الحؽ ولو كاف في حاؿ ممارسة عمؿ (قربي) كالجياد الذي ىو-كما روي -فػوؽ

ك ػػؿ ب ػ ّػر ..فق ػػد يك ػػوف العب ػػد مجاى ػػدا بنفس ػػو ومال ػػو وبدن ػػو ،متقرب ػػا إل ػػى الح ػػؽ المتع ػػاؿ بمجم ػػؿ نيت ػػو ،إال أن ػػو ال
(يستحضر) رقابة الحؽ في كؿ خطوة مف خطواتو..
ػه
آم ُنػواْ إِ َذا لَ ِقيػتُ ْـ ِف َئػ ًة فَػاثْ ُبتُواْ َوا ْذ ُك ُػرواْ المب َ
ُّىػا الب ِػذ َ
وليذا ورد في القرآف الكريـ ما يؤكد ىذا المعنى بقولػوَ ﴿ :يػا أَي َ
يف َ
ير﴾ ،فقد طمب الحؽ الذكر الكثير حتى بعد المقاء والثبات في مجاىدة األعداء ،رغـ أف الموقؼ أبعد ما يكػوف
َك ِث ًا
عف ال فمة ،ألنو قتاؿ في سبيؿ الحؽ المتعاؿ بما فيو مف معاناة واصطبار.

ومػف ذلػؾ ُيعمػـ أف لمػذكر الكثيػر قيمػػة كماليػة مسػتقمة ،قػد تفػارؽ حتػى الجيػػاد عمػى عظمػة تػأثيره فػي تكامػؿ الفػػرد
واألمة.
 -84حبرة الااقديف
إف الحسرة واأللـ المذيف يعتصراف قمب الفاقد لما ييوى ،لمف أجمى (دالئؿ) المحبػة واالرتبػاط؛ وكممػا عظمػت ىػذه
العمقة كمما عظمت حسرة الفقداف ،وليذا ابيضت عينا يعقوب مف الحزف لفقد مف كاف يحبو أشد الحب.

فوذا كانت الحسرة تنتاب الفاقديف لما ىو مصيره إلى الفقد والزواؿ أوال وآخرا ،فكيؼ بحسرة مف يػرى نفسػو (فاقػدا)

لمف يعود إليو كؿ موجود ومفقود ..

ومف ىنا كانت حسرة وأنيف العػارفيف بػا﵀ تعػالى ،مػف أعظػـ حػاالت الحسػرة واألنػيف فػي حيػاة البشػر ،لعظمػة مػف
فقدوه ذك ار في النفوس ،وتجميا في القموب.

وىذه الحسرة تعكسيا ىذه الفقرة مف دعػاء أميػر المػؤمنيف (ع) ،عنػدما يبػدي لػواعج صػدره بقولػو( :وألبكػيف عميػؾ

بكاء الااقديف).

والميـ في العبد أف ينتابو مثؿ ىذا البكاء قبؿ (انكشاؼ) ال طاء فػي أىػواؿ القيامػة ،إذ ال ينفعػو شػيء مػف البكػاء
يوـ القيامة.

 -85التيبير في حياة العبد
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إف العبػػد الػػذي يوكػؿ أمػػوره إلػػى الحػػؽ المتعػػاؿ ،يجػػد بوضػػوح مػػدد التيسػػير والتسػػديد مػػف الحػػؽ ،فػػي كػػؿ شػػأف مػػف
شؤوف حياتو:

فاليسػير مػف (السػعي) ،قػد يستنػػزؿ الواسػػا مػف الػرزؽ ،وىػو مػف الػػرزؽ الػذي يطمػب اإلنسػاف وال يطمبػو ،وبػػذلؾ ال
يقا في عناء طمب ما لػـ ُيػ َّ
ػقدر لػو فيػو رزقػا ،وقػد ورد فػيمف يػؤثر ىػوى الحػؽ عمػى ىػواه ،أف الحػؽ تعػالى لػو مػف
وراء تجارة كؿ تاجر.
والقميؿ مف (العمـ) النافا ،يفتح لو اآلفاؽ الواسعة لمعرفة ما ينب ي عميو فعمو ،في أمر معاشو ومعاده.

والقميؿ مف (الذرية) ،يوجب لو خمود الذكر.

والقميؿ مف (العبادة) ،يجمب لو حالة األنس واالطمئناف؛ إذ مف أحبو ا﵀ تعالى رضي منػو باليسػير .وىكػذا األمػر

في باقي شؤوف حياتو.
 -86تعصب المحب

إف العبد عنػدما يسػت رؽ فػي محبػة عبػد مػف العبػاد-لشػيوة أو لحكمػة -يجػد فػي نفسػو نفػو ار و(استيحاشػا) ممػف ال
يشاطره ذلؾ الحب ،فكيػؼ إذا أحػس بعػداوة أحػد تجػاه مػف يحػب  ..كػؿ ذلػؾ مػف صػور (التعصػب) ،الػذي يفيػده

ذلؾ الحب المست رؽ لش اؼ القمب.

وقياسا عمى ذلؾ نقوؿ :إف محبة الحؽ تت م ؿ في نفس العبد المطيا إلى درجػة يصػؿ إلػى المرحمػة نفسػيا ،فيجػد

استيحاشػا بػؿ نفػو ار مػف ال يػر الػذي ال يمتفػت إلػى الحقيقػة التػي استشػعرىا ىػو بكػؿ وجػوده ،وأحبيػا بمجػاما قمبػػو،
وف ِبالمب ِه وا ْليوِـ ِ
ػه
ُّوف َم ْػف َحػا بد المب َ
اآلخ ِر ُي َػواد َ
ولو كاف ذلؾ ال ير مف أقرب الخمؽ إليو؛ وليذا ﴿ال تَ ِج ُد قَ ْو ًما ُي ْؤ ِم ُن َ
َ َْ
ِ
ِ
يرتَ ُى ْـ﴾.
بولَ ُه َولَ ْو َكا ُنوا َ
اء ُو ْـ أ َْو أ َْب َن َ
آب َ
َو َر ُ
اء ُو ْـ أ َْو إ ْخ َوا َن ُى ْـ أ َْو َعش َ
 -87نقاط النور
ما مف مؤمف إال وىو يعيش (لحظات) بينو وبيف ربو ،يستشػعر فييػا حالػة اإلنابػة بػؿ األنػس بػذكره ،بمػا ال يقػاس

بو األنس بمف سواه ،وىي ومضات النور التي تتخمؿ ظممة الحياة.

(يوسا) مف ىذه النقطة البيضاء ،لت طي أكبر مساحة مف حياتو ..فما العمر إال مجموعة مف
فالمطموب منو أف
ّ
نقاط النور والظممة ،وما داـ العبد قاد ار عمى (التحكـ) في نقطة منيا ليحوليا إلى بقعة مف نور ،فما المانا عقػبل

مػػف الػػتحكـ فػػي النقػػاط األخػػرى ،ليضػػفي عمػػى حياتػػو ىالػػة مػػف النػػور الثابػػت المسػػت رؽ  ..ومػػف المعمػػوـ أف ىػػذا
النور الذي يكتسبو في الحياة الدنيا ،ىو بنفسو يسعى بيف يديو يوـ العرض األكبر.
 -88التااعؿ في الخموة والجموة
إف مثؿ مف ُيقبؿ عمى المولى في (مؤل) مف الناس ،متأث ار بتفاعميـ ما ذكره تعالى ،ثـ يعرض عنو في (خموتػو)،
كمثؿ مف قدـ عميو ضيؼ كريـ وأكرمػو عنػد زيػارة النػاس لػو ،متػأث ار بػاحتراميـ لػذلؾ الضػيؼ ،فػوذا خػبل بػو أىممػو
في ضيافتو وتكريمو..
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فػػوف دؿ ذلػػؾ عمػػى شػػيء فونمػػا يػػدؿ عمػػى عػػدـ معرفتػػو بالضػػيؼ حػػؽ معرفتػػو ،وعػػدـ تقػػديره بمػػا يميػػؽ بشػأنو ،ممػػا
يجعمو محروما مف خالص نظرتو عند الخموة بو..

وكاف األجدر بالمضيؼ الذي تشرؼ بزيارة مثؿ ىػذا الضػيؼ لػو ،أف (يحػرص) عمػى خموتػو بػو أكثػر مػف تكريمػو

في مؤل مف زوراه؛ فوف تكريـ الضيؼ في الخموة أقرب إلى التقدير الخالص مف التكريـ في الجموة ،لما يشوبو مػف

شوائب التظاىر والمجاممة.

 -89تجاوز الحاكمية
إف الػػديف عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف الق ػوانيف التكميفيػػة والوضػػعية فػػي األفعػػاؿ والتػػروؾ ،وىػػي التػػي (تحكػػـ) عبلقػػة

العبػػاد بػربيـ مػػف جيػػة ،وبػػالمخموقيف مػػف جيػػة أخػػرى ،ومػػف ىنػػا كانػػت ىػػذه القػوانيف مػػف شػػؤوف (حاكميػػة) الممػػؾ
الحؽ المبيف.

ول ُػيعمـ أف أي تدخؿ غير مأذوف بو في ىذا المجاؿُ ،يع ّػد تحديا وتجاو از لتمؾ الحاكميػة القػاىرة ..ومػف ىنػا جػاءت
النص ػػوص المح ػػذرة م ػػف :تفس ػػير القػ ػرآف ب ػػالرأي ،والبدع ػػة ،والقي ػػاس ف ػػي ال ػػديف ،والتص ػػرؼ ف ػػي الح ػػديث بالجع ػػؿ
والتحريؼ ،واتباع ما ليس لو فيو عمـ.

فعمى العبد أف يحػذر االعتقػاد بػأي أمػر-ولػو كػاف حقيػ ار -مػا لػـ يقػـ عميػو برىػاف مػف شػرع أو عقػؿ؛ لػئبل (يعتػاد)
اتبػػاع الظػػف المني ػي عنػػو ،فيقػػا نتيجػػة لػػذلؾ فػػي شػػباؾ الشػػيطاف ،لتبّن ػػيو العقائػػد الفاسػػدة التػػي ت يػػر مسػػيرة العبػػاد
وتفسد صالح الببلد ،وقد ورد عف اإلماـ الرضا (ع) أنو قػاؿ( :إف أدنى ما ُيػػخرج الرجػؿ عػف اإليمػاف ،أف يقػوؿ

لمحصاة وذن نواة ،ثـ يديف بذلؾ ويب أر ممف خالاه) البحار-ج2ص115

فميست المشكمة الكبرى في القػوؿ المجػرد الػذي ال يسػتتبا اعتقػادا ،بػؿ المشػكمة فيمػا ذكػر مػف الديانػة بػو ،والبػراءة

ممف خالفو.

 -90عروج الدعاء
إف الدعاء إذا (عرج) إلى الحؽ المتعاؿ ،فبل ُيعقؿ-بعده -إىماؿ الكريـ لحاجة صاحبو ،إذ أف ذلؾ ال يجتما مػا
كرمو الذي ال يحيط العباد بكنيو ،كباقي صفات جبللو وكمالو.

ومف ىنا تأكدت الحاجة في التأمؿ في موجبات ذلؾ العروج ،وىي العمدة في تحقؽ اإلجابة ،وليػذا يسػأؿ الػداعي

ربو قائبل( :المىـ! ..فهذف لدعائي أف يعرج إليؾ ،وأذف لكالمي أف يمج إليؾ) البحار-ج87ص182

وقد أشارت األدعية الكريمػة إلػى الػذنوب التػي (تحػبس) الػدعاء ،ومػف المعمػوـ أف ُحكػـ الػدعاء الػذي ال يعػرج إلػى
الحؽ ،كحكـ الدعاء الذي لـ يصدر مف صاحبو ،في عدـ استمزامو االستجابة.
 -91أََولـ يكؼ بربؾ
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إف العبد لو استحضر بكؿ وجوده في حياتو مضموف ىذه اآلية﴿ :أَولَـ ي ْك ِ
يد﴾؛
ػي ٍء َ
ؼ ِب َرب َؾ أَبن ُه َعمَػى ُك بػؿ َ
شػ ِى ٌ
َ ْ َ
شْ
النقمبت نظرتو إلى الحياة وما فييا ،واستشعر تمؾ الييمنة العظمى والرقابة الدقيقػة لعػالـ ال يػب عمػى كػؿ حركاتػو
وسكناتو ،بما يمنعو مف الذىوؿ عف الحؽ المتعاؿ ،فضبل عف مخالفتو..

فكـ فييا مف العتاب البميغ ،وذلؾ بالتعبير بػ (أََولـ يكؼ) ،بمعنػى :أنػو لػو لػـ نستحضػر إال ىػذه الصػفة فػي الػرب
الخبير ،لكفى بذلؾ ردعا لمعباد.

وعميػػو فمػػو اعتقػػد العبػػد بوحاطػػة المػػولى عػ ّػز ذك ػره بكػػؿ عناصػػر الوجػػود ،ألورثػػو ىػػذا االعتقػػاد إحساسػػا بالرىبػػة
والمراقبة المتصمة ،إضافة إلى ذلؾ اإلحساس بالسكينة واالطمئناف ،لعممو بأف كػؿ مػا يجػري فػي حقػو وحػؽ عػالـ
الوجود ،إنما ىو بعممو ورأفتو.

 -92الحب الخالص
إف مف أشؽ المراحؿ لطالبي لقاء الحؽ المتعاؿ ،ىو الوصوؿ إلػى مرحمػة الحػب (الخػالص) لػو ..فػوف السػائر فػي
أوؿ الطريؽ يمقف نفسو الحب (تمقينا) ،ويتصوره فػي نفسػو تصػورا ،ثػـ يتعػالى (ليستشػعره) واقعػا فػي نفسػو ،مبت يػا
بذلؾ القرب مف ذلؾ المحبوب ،فيستمتا بموازـ ذلؾ القرب ،مف الطمأنينة في الدنيا ،واألنس في اآلخرة.

ولكػػف العبػػد يترقػػى إلػػى مرحمػػة ال يكػػوف حبػػو لمحػػؽ مقدمػػة لحيػػازة م ازيػػا القػػرب ،واسػػتجبلب عطػػاء المحبػػوب إلػػى
نفسو ،بؿ ألجؿ أنو ال يرى محػبل فػي قمبػو ل يػر ذكػر المحبػوب وحبػو ..فػوف القمػب شػأنو شػأف بػاقي عناصػر ىػذا

الوجود مخموؽ لمحؽ المتعاؿ ،ومف أولى-بيذا الظرؼ -مف خالقو ليحؿ حبو وذكره فيو ..

فم ػػة المح ػػب الواص ػػؿ ى ػػي ل ػػة (اس ػػتحقاؽ) الح ػػؽ لمح ػػب المنحص ػػر م ػػف العب ػػد ،ال ل ػػة اس ػػتحقاؽ العب ػػد لمم ازي ػػا

المنحصرة في حب الحؽ.

 -93ضيوؼ الحؽ
إف العباد ينتسبوف إلى الحؽ بنسبة الضيافة ،وذلؾ فيما لػو كػانوا حػوؿ بيتػو الحػراـ ،أو فػي مشػاىد أوليائػو ..فمػف

ىنػػا لػػزـ عمػػى العبػػد أف يمحػػظ تمػػؾ اإلضػػافة (التشػريفية) فػػي تعاممػػو مػػا ىػؤالء األضػػياؼ ،فػػبل يمحػػظ عممػػو بسػػوء
سابقتيـ بؿ وال بسوء الحقتيـ ،ما داموا جميعا في ضيافة الممؾ الكريـ.

ومف المعموـ أف (احتقار) مف بحضرة الحؽ-أيا كانوا -مما يوجب حموؿ ال ضب ،لما فيو مف االستخفاؼ بعظيـ
سمطانو ،المستمزـ لعظيـ عقابو.
 -94تببيح مف في الوجود

إف مف موجبات (اإلقبلع) عػف المعصػية ىػو إحسػاس العبػد بػأف كػؿ مػا حولػو يس ِّػبح بحمػد ا﵀ تعػالى :إمػا بمسػاف
حالو ،أو بمساف مقالو.
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فونػػو عنػػدما يعصػػي الحػػؽ عمػػى ف ارشػػو بعيػػدا عػػف أعػػيف النػػاظريف ،فيػػو إنمػػا يتمػػرد فػػي وسػػط (يضػػج) بالتسػػبيح،
بأرضو وسقفو وجداره وما فيو مف أثػاث ومتػاع ،وقػد ورد عػف اإلمػاـ الصػادؽ (ع) أنػو قػاؿ( :أمػا يبػتحي أحػدكـ

أف يغني عمى دابته ،ووي تببح) البحار-ج76ص291

فما ىي نظرة المبلئكة الموكمة بالحساب ،وىـ يروف ىذا الموجود (الشاذ) في عالـ الوجود ..

واألنكػػى مػػف ذلػػؾ كمػػو ،أنػػو يرتكػػب الجريمػػة بمػػا ىػػو مسػ ِّػبح لمحػػؽ ،كالقاتػػؿ بسػػبلح يسػ ِّػبح بحمػػد الحػػؽ ،كبػػاقي

تسبح بحمد الحؽ ،يضرب بو عبدا ِّ
موجودات ىذا الكوف الفسيح ،وكالظالـ بعصا ِّ
يسبح بحمد الحؽ أيضا.
 -95المعصية ال بالمكابرة

يحسػػف بالعبػػد أف يكػػرر االعتػػذار بػػيف يػػدي الحػػؽ ،وذلػػؾ بػػدعوى أف معصػػيتو لمجبػػار لػػـ تكػػف عمػػى وجػػو المكػػابرة
و(االستخفاؼ) بحؽ الربوبية ،وانما كانت محض اتباع ليوى ،أو غمبة لشيوة ،وخاصة ما تحقؽ الستر المرخى،

مف طرؼ الستار ال فور.

إف ىذا اإلحساس يسمب مف المعصية جية (التحدي) واالستخفاؼ؛ واليبلؾ الدائـ إنما يأتي مف ىذه الموبقة.

فتبقػػى جيػػة المخالفػػة االعتياديػػة ل مبػػة اليػػوى ،فيتوجػػو العبػػد بعػػدىا لمػػف ال تض ػره معصػػية مػػف عصػػاه ،وال تنفعػػو

طاعة مف أطاعو.

وبذلؾ يتحقؽ مضموف( :خادعت الكريـ فانخدع) ،أي تظاىر بأنو لـ يمتفت إلى تحايؿ العبد ،ليكوف ىذا الت افػؿ

مقدمة لمعفو عنو.
 -96الحوائج الجامعة
إف مف الممفت في بعض أدعية أىؿ البيت عمييـ السبلـ ،طمب الحوائج (الجامعة) مف الحؽ ،والتي لو استجيبت

في حؽ داعييا لحاز عمى ما لـ يخطر عمى األذىاف.

ومثاؿ ذلؾ ما أمبله اإلماـ الصادؽ (ع) بقولو( :وأعطني مف جميع خير الدنيا واآلخػرة ،مػا عممػت منػه ومػا لػـ

أعمـ ،و ِ
أج ْػرني مف البوء كمه بحذافيرن ،ما عممت منه وما لـ أعمـ) الكافي-ج2ص584

وكمناجاة شير رجب إذ يقوؿ (ع)( :أعطني بمبهلتي إياؾ جميع خير الدنيا وجميع خير اآلخرة ،واصػرؼ عنػي
بمبهلتي إياؾ جميع شر الدنيا وشر اآلخرة).

وال غرابة في مثؿ ىذا الطمب الجاما ،ما داـ المسؤوؿ ىو أكرـ الكرماء ،ومف ال يعجزه شيء في األرض وال فػي
السماء ..ومف المعموـ أنو ال فرؽ في عطائو بيف القميؿ والكثير ،ما داـ ذلؾ كمو (بأمره) ،وال ُخمؼ ألمره.
 -97وـ خدمة الديف
إف الميػػتـ بػػأمر الش ػريعة يحػػب أف يخػػدـ الػػديف وأىمػػو مػػف أوسػػا أبوابػػو ،فينتابػػو شػػيء مػػف (التحيػػر) فػػي اختيػػار
السبيؿ األصمح لذلؾ.
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والحػػاؿ أف عمػػى َخ َدمػػة الػػديف-بشػػتى صػػنوفيـ -أف يتسػػمحوا بمػػا يعيػػنيـ عمػػى فػػتح الميػػاديف المختمفػػة ،التػػي أمػػر
الحؽ بفتحيا ..فمثمو كمثػؿ المقاتػؿ الػذي يػتعمـ فنػوف القتػاؿ ،مػف دوف أف يشػترط عمػى نفسػو وعمػى غيػره (جبيػة)
قتاؿ بعينيا ،فيو يسمّـ نفسو إلى ولي أمره يوجيو أينما شاء.

ومف المعموـ أف القائد العادؿ ينظر إلػى الجميػا بنظػرة واحػدة-واف اختمفػت سػعة فتوحػاتيـ ،ومقػدار غنػائميـ -مػا

داموا جميعا في حالة واحدة مف (االستعداد) واالستنفار المتثاؿ األوامر.

ولكنو ما ذلؾ كمو ،فوف المرء يتمنى-بمقتضى محبتو لمحؽ -أف يرى اليدى اإلليي في أشد تألقػو ،متجميػا لنفسػو

ولنفوس الخمؽ ،وليذا يدعو ربو قػائبل( :المىـ! ..وفقني إذا اشتكمت عمي األمور ألوداوا ،واذا تشابىت األعماؿ

ألزكاوا ،واذا تناقضت الممؿ ألرضاوا) دعاء مكارـ األخالؽ.

 -98لزوـ اإلحباس بالغيرة
إف عمى المرء أف يعيش شيئا مف ال يرة والحمية عمى (مكتسباتو) ،في عالـ القرب مف الحؽ المتعاؿ ..وعميو فوذا
أرى إقباال في نفسو عمى ما يوجب لو اليبوط مف عالمو العموي ،أحس بمػا يشػبو ال يػرة المػػنقدحة فػي نفػس المػرأة
تجاه ضػرتيا ..فيػو ال يرضػى مػف نفسػو التنقػؿ بػيف مػف مثميمػا كمثػؿ الضػرتيف ،فػوف االلتفػات إلػى إحػداىما لمػف
موجبات سخط األخرى كما ىو واضح..

فمو عاش العبد ىذه الحقيقة بوضوح ،وآثر عػالـ اليػدى عمػى عػالـ اليػوى ،النتبػاه شػعور (بالك ارىػة) الشػديدة تجػاه

النفس وما تشتييو ،عند (االسترساؿ) فػي الشػيوات ،كالكراىيػة الػػمنقدحو فػي نفػس المػرأة عنػد االىتمػاـ بضػ ّرتيا..
وىذا مف أفضؿ الروادع التي توجب استقامة العبد في الحياة.

 -99الميؿ إلى طاعة خاصة
إف الميػؿ إلػى العبػادة يشػبو الميػؿ إلػى الطعػاـ ،فقػد (يميػؿ) طبػا العبػد إلػى صػنؼ مػف الطعػاـ ،بحيػث لػو قُػ ّػدـ لػو
صنؼ آخر لما مالت نفسو إليو..

فػػاألمر فػػي العبػػادة كػػذلؾ ،إذ قػػد يميػػؿ العبػػد بمقتضػػى حالتػػو-التػػي قػػد ال يعمػػـ منشػػأ ليػػا -إلػػى صػػنؼ خػػاص مػػف
الطاعة :كالصبلة ،أو القرآف ،أو الدعاء ،أو السعي في قضاء حوائج الخمؽ ،أو كسب العمـ النافا ،أو الخموة ما
نفسو..

وال ضير حينئذ في (مراعاة) ميمو لصنؼ مف صنوؼ الطاعة ،لػئبل يقػوـ بالعمػؿ عمػى مضػض واكػراه ،فػبل ُيػؤتى

ثماره ..بؿ أف مف القبح بمكاف ،إتياف العبد بالطاعة وىو (كاره ) ليا ،لما فييا مف االسػتثقاؿ غيػر المقصػود لمػف
يطيا.

 -100كماؿ الجنيف واألرواح
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كما أف الحؽ المتعػاؿ يوصػؿ الجنػيف-بمشػيئتو وفضػمو -إلػى كمالػو البلئػؽ بػو ،فيصػوره فػي األرحػاـ كيػؼ يشػاء،
ليخرجػػو مػػف بطػػف أمػػو فػػي أحسػػف تقػػويـ ،فكػػذلؾ لمحػػؽ مشػػيئتو فػػي إيصػػاؿ (األرواح) البسػػيطة إلػػى كماليػػا البلئػػؽ
بيا ،ألنيا نفحة مف نفحاتو ،أرسميا عمى ىذا البدف الذي تولى تقويمو وتربيتو..

إال أف العبد بسوء اختياره ،ال يدع يد المشيئة اإللييػة ألف تعمػؿ أثرىػا بمػا تقتضػيو الحكمػة البال ػة ،إذ( :مقتضػى

الحكمة والعناية ،إيصاؿ كؿ ممكف لغاية) شرح األبماء الحبنى لمببزواري-ج2ص111

فيعمؿ بسوء مخالفتو عمى منا تمؾ الرعاية-التي أخرجت منو بش ار سويا -مف أف توصمو إلى (كمالػو) المنشػود..

فيكوف مثمػو كمثػؿ الجنػيف الػذي آثػر اإلجيػاض والسػقوط مػف رحػـ أمػو ،ليتحػوؿ إلػى مضػ ة نتنػة ،تمػؼ كمػا يمػؼ
الخ ِػمؽ ،فيرمى بيا جانبا.
الثوب َ
 -101االرتياح بعد التاويض
إف عمى العبد المتوكؿ الذي (فوض) أمره إلى بديا السماوات األرض ،أف يعػيش حالػة مػف (االرتيػاح) والطمأنينػة
بعد ذلؾ التفويض ،كالمظموـ الذي أوكؿ أمر خصمو إلى محاـ خبير ،فكيؼ إذا أوكؿ أمػره إلػى السػمطاف الحػاكـ

في األمور كميا ..

وليذا عندما آثر أىؿ الكيؼ االعتزاؿ عمف يعبدوف غير ا﵀ تعالى ،أُمروا بأف يأووا إلػى الكيػؼ ،ومػا الكيػؼ إال
شػ ْػر لَ ُكػ ْػـ َرُّب ُكػػـ بمػػف بر ْح َم ِتػػه
تجويػػؼ فػػي جبػػؿ ال مجػػاؿ لمعػػيش فيػػو ،إال أف الحػػؽ المتعػػاؿ يػػردؼ ذلػػؾ قػػائبلَ ﴿ :ين ُ
ئ لَ ُكـ بم ْف أ َْم ِػرُكـ بم ْرفَقًػا﴾ ..ومػا حصػؿ ليػـ مػف غ ارئػب مػا وقػا فػي التػاريخ ،إنمػا ىػو (ثمػرة) ليػذا التفػويض
ُ
وي َى بي ْ
والتوكؿ عمى مف بيده األسباب كميا.

 -102حموؿ الغضب
إف الحؽ قد ي ضب عمى عبد مف العبػاد ،غضػبا غيػر حػا ّؿ( ،تدفعػو) التوبػة والندامػة ،فيكػوف مثػؿ غضػبو تعػالى
كسحابة عذاب أشرفت عمى قػوـ ثػـ رحمػت عػنيـ ..ولكػف (تتػابا) الػذنوب واسػتيزاء العبػد-عمػبل -ب ضػب الحػؽ،

يوجب في بعض الحاالت حموؿ ال ضب عمى العبد ،كسحابة عذاب أفرغت ما في جوفيا مف العذاب.
ضػ ِبي فَقَ ْػد َو َػوى﴾..
وحينئذ لؾ أف تتصور حاؿ ىذا العبد البائس ،الذي ييدده الحؽ بقولػوَ ﴿ :و َمف َي ْحمِ ْؿ َعمَ ْي ِػه َغ َ
وكيػػؼ يرجػػا العبػػد بعػػد ىػػذا (ال ػػيُوي) القاتػػؿ ،إلػػى مػػا كػػاف عميػػو قبػػؿ اليبػػوط ،بعػػد أف حػػرـ فرصػػة التعػػالي بسػػوء

اختياره .

 -103موعد العاو العاـ
إف يوـ الجمعة وليمتيا بمثابة موعد العفو العاـ الذي يصدره السمطاف بيف فترة وأخرى؛ دفعا (لميأس) مػف القمػوب،

ودعوة (لممتمرديف) الذيف ال يجرؤوف عمى مواجية الحؽ المتعاؿ لقبح فعاليـ.
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وعميو فبل بد لمعبد مف أف يييػ نفسو قبؿ يػوـ الجمعػة وليمتيػا ،ليتعػ ّرض لتمػؾ النفحػات الخاصػة فػي ليمػة الجمعػة
المتجمية عند السػحر ،ولنفحػات يوميػا المتجميػة عنػد سػاعة ال ػروب ..ومػف ىنػا نجػد كثيػ ار مػف األدعيػة التػي تبػدأ

مف غروب شمس ليمة الجمعة ،وتنتيي عند غروب شمس يوـ الجمعة.

ولمشيطاف سعيو في إلياء العباد بيف ىذيف الحديف ،والشاىد عمى ذلؾ (تفػرغ) الخمػؽ لممعاصػي فػي الفتػرة نفسػيا،

فيرتكبوف فييا ما ال يرتكبونو طواؿ أياـ األسبوع مف الموبقات ،مفوتيف عمى أنفسيـ ىذه الفرصة مف العفػو ،التػي
ال تتاح ليـ في كؿ وقت.

 -104الموازنة في المبتحبات
قػػد يتفػػؽ ارتيػػاح العبػػد إلػػى لػػوف مػػف أل ػواف الطاع ػػة المسػػتحبة( ،فيسػػت رؽ) فييػػا بمػػا يقدمػػو عمػػى الواجبػػات م ػػف
الطاعات ..والحاؿ أف عمى العبد الممتفت لنفسو أف يزف األمور بموازينيا ،ويستقرئ مقارنات الطاعات ومقػدماتيا
بؿ لواحقيا ،فكـ مف مستحب (ج ّػر) عميو ضر ار بعنواف آخر ،لـ يمتفت إليو ،أو لـ يود االلتفات إليو..
ومعرفػػة (مػػذاؽ) الشػػارع فػػي مجمػػؿ الشػريعة ،ضػػرورية لعػػدـ الوقػػوع فػػي مثػػؿ ىػػذه المخالفػػات التػػي قػػد ال يقصػػدىا

العبد.

ومف أمثمة ذلؾ ،نيي األئمة (ع) عف متعة النساء-رغـ رجحاف أصمو -لعناويف أخرى طارئة ،كقولو (ع) لبعض

تمح في المتعة ،إنما عميكـ إقامػة البػنة ،وال تشػتغموا بىػا عػف فُُرشػكـ وحالئمكػـ في ْكاُػرف ،ويػدعيف
مواليػو( :ال ّ
عمى اآلمريف لكـ بذلؾ ،ويمعنوننا) البحار-ج103ص310
ػي ،فػػال آمػػف أف
وكقولػػو (ع) فػػي مػػورد آخػػرَ ( :وػ ُػػبوا لػػي المتعػػة فػػي الحػػرميف ،وذلػػؾ أنكػػـ تكثػػروف الػػدخوؿ عمػ ّ
تؤخذوا ،فيقاؿ وؤالء مف أصحاب جعار) البحار-ج103ص311
 -105الذكر بعد العبادة
إف القرآف الكريـ يتناوؿ الذكر ومشتقاتو في أكثر مػف مئتػي آيػة ،ممػا يػدؿ عمػى أىميػة التػذكر فػي اسػتقامة سػموؾ

العبػػد ،إذ أف كػػؿ (مػػا سػػوى) الحػػؽ فػػي حياتػػو ليػػو عنصػػر (غفمػػة) واليػػاء لػػو عػػف الحػػؽ ،ولػػيس بع ػد الحػػؽ إال
الضبلؿ.

ومػػف الممفػػت فػػي ىػػذا المجػػاؿ أف الحػػؽ يحػػث عمػػى الػػذكر فػػي كػػؿ (تقمبػػات) العبػػد ،فتػػارة يطالػػب العبػػاد بػػذكره فػػي
ضػػتُـ بمػ ْػف عرفَػ ٍ
ػه ِعنػ َػد
ػات فَػػا ْذ ُك ُرواْ المبػ َ
موسػػـ طاعػػة كػػالحج ،وخاصػػة بعػػد اإلفاضػػة مػػف عرفػػات فيقػػوؿ﴿ :فَ ػِإ َذا أَفَ ْ
ََ
ير﴾..
ش َع ِر ا ْل َح َرِاـ﴾ ..وتارة في مواجية العدو كقولو تعالى﴿ :إِ َذا لَ ِقيتُ ْـ ِف َئ ًة فَاثْ ُبتُواْ َوا ْذ ُك ُرواْ المب َه َك ِث ًا
ا ْل َم ْ
لما نرى موسى (ع) يطمب شريكا فػي أمػره ،قبػؿ التوجػو إلػى فرعػوف وممئػو ،ويعمػؿ
ويبمغ األمر درجة مف األىمية ّ
ػر﴾ ،بمػػا يفيػػـ منػػو أف التسػػبيح والػػذكر الكثيػػر مػػف أوليػات اىتمػػاـ
ػر ذ َوَنػ ْذ ُك َر َؾ َك ِثيػ ًا
بػب َح َؾ َك ِثيػ ًا
ػي ُن َ
ذلػػؾ بقولػػوَ ﴿ :كػ ْ
األنبياء في بدء رسالتيـ بؿ في أثنائيا ،ما ما فييا انش اؿ بمواجية طواغيت عصورىـ.
 -106النشاط الصادؽ والكاذب
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تنتػػاب العبػػد حالػػة مػػف (النشػػاط) ،منشػػؤه :ارتيػػاح فػػي البػػدف ،أو إقبػػاؿ لػػدنيا ،أو اكتفػػاء بمػػذة أو بشػػيوة؛ أوجبػػت لػػو
مثؿ ىذا االستقرار والنشاط..

ولكف ىذا النشاط نشاط (كاذب) ،ال رصيد لو؛ إذ أنو حصيمة ما ال قرار لو ،وال يسػتند إلػى مػادة ثابتػة فػي نفسػو،
وليذا سرعاف مػا ينقمػب إلػى كابػة وفتػور ،ألدنػى موجػب مػف موجبػات القمػؽ والتشػويش ،وىػو مػا نبلحظػو بوضػوح

في أىؿ المذائذ الذيف تتعكر أمزجتيـ بيسير مف كدر الحياة.

وىذا كمو بخبلؼ النشاط (الصادؽ) ،المستند إلى إحساس العبد برضا الحؽ المتعاؿ ،عند مطابقػة أفعالػو وتروكػو

ألوامره ونواىيو ،بما يعيش معو برد رضاه في قمبو..

وال غ اربػػة فػػي ذلػػؾ ،إذ كػػاف مػػف الطبيعػػي سػػكوف الػػنفس واستشػػعارىا لمنشػػاط الصػػادؽ ،عنػػد تحقيػػؽ مطموبيػػا فػػي
أعز وأغمى مف حقيقة﴿ :ر ِ
ضواْ َع ْن ُه﴾.
الحياة ،وأي مطموب ّ
ض َي المب ُه َع ْن ُى ْـ َو َر ُ
 -107نببة الخمؽ إلى الكماالت
إف الناس بالنسبة إلى طمب الكماالت العميا عمى طوائؼ:

(فطائفة) ليست ليـ غاية مف غايات الكماؿ ،فيـ يعيشػوف عيشػة األنعػاـ السػائمة ،ىميػا عمفيػا ،وشػ ميا تقمميػا،
وىؤالء الخمؽ يعيشوف شيئا مف الراحة الحيوانية ،كراحة الحيواف في ِمػربطو إذ اجتما عمفو وأنثاه.
و(طائفة) وصموا إلى ال ايات واستقروا فييا ،مستمتعيف بالنظر إلى وجيو الكريـ ،في لقاء ال ينقطا أبدا.

و(طائفة) عمموا بال ايات ،وآمنوا بمزوـ السير إلييا ،إال أنيـ يقوموف تارة ويقعدوف أخرى ،فيـ كالسنبمة التي تخ ّػر
تارة وتستقيـ أخرى ،فبل يطيقوف الركوف إلى حياة البيائـ كما في الطائفة األولى ،ولـ يصموا إلى ال ايات كما فػي
الطائفة الثانية ،فيعيشوف حرماف المذتيف بنوعييا ،فكيؼ الخروج مف ذلؾ .
 -108الذكر بعد كؿ غامة

يت﴾،
إف مف المعموـ في محمو لزوـ تحقيؽ الجزاء عند تحقؽ الشرط ..فمقتضى قولو تعالىَ ﴿ :وا ْذ ُكر برب َ
بؾ إِ َذا َن ِب َ
أف يذكر العبد ربو بعد كؿ لحظو غفمة ،فيو أمر مستقؿ يتعقب كؿ غفمة ،إذ ال تسوغ ال فمة السػابقة لمتمػادي فػي
ال فمة البلحقة.

وعميو فوف مف (الجيالة) بمكاف أف يترؾ العبد ذكر ربػو ،لوقوعو في عػالـ ال فمػة برىػة مػف الزمػاف ،فيػو (تسػويؿ)

شيطاني يراد منو استقرار العبد في غفمتو ،وعدـ الخبلص منيا أبدا.

ومف الممفت حقا في ىذه اآليػة وغيرىػا مػف آيػات دعػوة الحػؽ المتعػاؿ العبػاد إلػى نفسػو ،مػا عظمػة الػرب الكػريـ،

وسػػعة تفضػمو عمػػى العبػػاد؛ واال فمػػا ىػػو وجػػو (انتفػػاع) الحػػؽ بػػذكر العبػػد لػػو  ..بػػؿ إف إصػرار العظػػيـ فػػي دعػػوة

الحقيػػر إليػػو ،ممػػا ال يتعػػارؼ صػػدوره مػػف العبػػاد ،بػػؿ ال ُي ػ ّػعد مقب ػوال لػػدييـ ،ولكنػػو الػػرب الػػودود اسػػتعمؿ ذلػػؾ فػػي
تعاممو ما خمقو تحننا وتكرما..

وقػد ورد فػي الحػػديث القدسػي( :يػػا عبػػادي! ..لػػو أف أولكػـ وآخػػركـ وانبػػكـ وجػػنكـ ،كػانوا عمػػى قمػػب أتقػػى رجػػؿ
منكـ ،لـ يزد ذلؾ في ممكي شيئا..
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يا عبادي! ..لو أف أولكـ وآخركـ وانبكـ وجنكـ ،اجتمعوا عمى صعيد واحد ،فبهلوني وأعطيت كؿ إنباف منكـ

ما بهؿ ،لػـ يػػنقص ذلػؾ مػف ممكػي شػيئا ،إال كمػا يػنقص البحػر أف يغمػس فيػه المخػيط غمبػة واحػدة) بػنف

البيىقي-ج6ص93

 -109حصر الخشية بالحؽ

ػه﴾،
إف مػػف سػػمات المػػؤمنيف حصػػر خشػػيتيـ بػػالحؽ المتعػػاؿ ،مصػػداقا لقولػػو تعػػالىَ ﴿ :وال َي ْخ َ
َحػ ًػدا إِالب المبػ َ
شػ ْػو َف أ َ
فالخوؼ والقمؽ والرىبة مف الخمؽ ،أمور تخالؼ الخشية مف الحؽ.
وأمػػا (المػػداراة) والتقيػػة ،فػػبل تنػػافي تمػػؾ الخشػػية ،إذ أف عػػدـ الخشػػية مػػف الخمػػؽ محمػػو (القمػػب) ،وىػػو يجتمػػا مػػا

مداراة (الجوارح) حيث أمر الحؽ بذلؾ ،كما اتفؽ ذلؾ في حياة أئمة اليدى (ع).

كما اتفؽ في حياتيـ أيضا تجمي ذلؾ االستعبلء اإليمػاني الػذي يفرضػو عػدـ خشػية البػاطف ،وذلػؾ كمػا روي عػف

اإلماـ الصادؽ (ع) عندما كتب لو المنصور :لـ ال ت شانا كما ي شانا الناس  ..فقاؿ (ع)( :ليس لنػا مػا نخػاؼ

مػف أجمػػه ،وال عنػدؾ مػػف أمػر اآلخػػرة مػا نرجػػوؾ لػػه ..ثػـ قػػاؿ :مػف أراد الػػدنيا ال ينصػحؾ ،ومػػف أراد اآلخػػرة ال

يصحبؾ) البحار-ج47ص184

ومف ذلؾ يعمـ كاشفية بعض األمور-ومنيا خشية الحؽ -لمستوى القمب ىبوطا وصػعودا ،وىػو المػبلؾ فػي تقيػيـ

العباد ..فمف يرى في نفسو حالة الخشية والرىبة مف غير الحؽ ،فميعمـ أنو عمى غير السبيؿ السوي الذي أمر بو
الحؽ ،فعميو أف يبحث عما أدى إلى مثؿ ىذا الخمؿ في نفسو ،ومف (موجبات) ىذا الخمؿ :عظمػة مػا دوف الحػؽ

في عينو ،المستمزمة لص ر الحؽ في نفسو.

 -110المالئكة الموكمة بالعبد
لو استق أر اإلنساف روايات المبلئكة المصاحبة لمعبد في ليمو ونياره ،النتابو العجب مػف (تعػدد) المبلئكػة المػوكميف
بو ،سواء في (كتابػة) سػيئاتو وحسػناتو ،أو فػي (حفظػو) مػف أمػر ا﵀ ع ّػز وجػؿ ،كمػا فػي المعقبػات مػف المبلئكػة،
الذيف إذا جاء قدر الحؽ خمّػوا بينو وبيف ذلؾ القدر.
ومف ذلؾ يعمـ أىمية موقػا اإلنسػاف فػي عػالـ الوجػود ،المسػتمزـ لتسػخير الحػؽ المتعػاؿ لممبلئكػة الكػراـ فػي تػدبير

شؤونو ،ما شدة غفمة العبد عما يحيط بو مف عوالػـ مذىمة.

فمػػو اطم ػا مػػثبل بقمبػػو عمػػى ق ػرآف الفجػػر ،حيػػث يشػػيده صػػعود مبلئكػػة الميػػؿ وىبػػوط مبلئكػػة النيػػار ،السػػت ؿ تمػػؾ
الساعة التي ال ترجا إليو أبدا ،لتشيد المبلئكة آخر خيػر في نياية قائمة أعمالو الصاعدة ،وخي ار جديدا في بداية

قائمة أعمالو النازلة.

 -111الذكر بعد الطاعة
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إف العبد ال افؿ يعطي لنفسو الحؽ في شيء مف االسترخاء والراحة ،بعد أدائو لفريضة واجبػة أو مسػتحبة ،وكأنػو
فرغ مف وظائؼ العبودية بكؿ أقساميا ،فمػا عميػو إال أف يرتػا ويمعػب كمػا يمعػب الصػبياف بعػد فػراغيـ ممػا ألزمػوا

بو مف تكاليؼ ثقمت عمييـ..

والحػػاؿ أف الق ػرآف الك ػريـ ي ػ ّذكر العبػػاد بعكػػس ذلػػؾ ،إذ يحػػثيـ بعػػد صػػبلة (الجمعػػة) عمػػى االنتشػػار فػػي األرض،
وابت اء فضؿ ا﵀ تعالى ،ثـ يدعوىـ إلى الذكر الكثير ليتحقؽ ليـ الفبلح.

كمػػا يػػدعوىـ إلػػى ذك ػره عنػػد (اإلفاضػػة) مػػف عرفػػات-بعػػدما اسػػتفرغوا فييػػا جيػػدىـ بالػػدعاء -فيطػػالبيـ بػػذكره عنػػد
ض ْػيتُـ بم َن ِ
ابػ َك ُك ْـ فَػا ْذ ُك ُرواْ
المشعر الحراـ ..وكذلؾ يحثيـ عمى ذكره عنػد (قضػاء) المناسػؾ ،فيقػوؿ تعػالى﴿ :فَػِإ َذا قَ َ
ِ
ش بد ِذ ْك ًار﴾..
اء ُك ْـ أ َْو أَ َ
المب َه َكذ ْك ِرُك ْـ َ
آب َ
والحػػاؿ أف أغمػػب الخمػػؽ يخرجػػوف عػػف الػػذكر الكثيػػر ،بػػؿ يػػدخموف فػػي عػػالـ ال فمػػة مػػف أوسػػا أبوابػػو ،بعػػد قضػػاء

المناسؾ ،اعتمادا عمى الم فرة التي شممتيـ فييا.

 -112االبتغاار المتكرر
إف مف أعظـ سمات العبودية ،ىو االست فار المتكرر في اليوـ والميمة ..فوف مثؿ االست فار كمثؿ مف ي سؿ بدنو

مف دوف التفات إلى قذارتو ،فيو بعممو ىذا (يضمف) طيارة بدنو ،واف تدنس بما لـ يعمـ بو ولـ يمتفت إليو.

وبقميؿ مف التأمؿ يمتفت العبد إلى أنػو حتػى لػو خميػت جوارحػو عػف المعصػية ،فػوف جوانحػو ال تخمػو مػف (ال فمػة)
المتكػػررة إف لػػـ تكػػف المطبقػػة ،وىػػذا كػ ٍ
ػاؼ بنفسػػو إليجػػاب مثػػؿ ىػػذا االسػػت فار المتواصػػؿ ..وقػػد روي عػػف سػػيد

األنبيػػاء (ص)-عمػػى قػػرب منػ ػزلتو مػػف الحػػؽ وعػػدـ غفمتػػو عنػػو أبػػدا -أنػػو ق ػاؿ ( :إنػػه ليغػػاف عمػػى قمبػػي ،وانػػي

ألبتغار بالنىار ببعيف مرة) البحار-ج25ص204

وال يستبعد في مثؿ ىذه الروايات ،أف يكوف ما يعتري النبي (ص) بمحػاظ غفمػة أمتػو ،فيكػوف االسػت فار بمحػاظيـ

أيضا.

 -113التبميـ ابتعدادا وعمال
إف تسميـ العبد ألمر رب العالميف عف طواعية ورضى ،لمف أعظـ موجبات الفػوز والفػبلح ..إذ أف اسػتعداد العبػد

النفسي (لتمقي) كؿ محمود ومكروه مف قضاء ا﵀ وقدره ،بػؿ وارتضػاء مػا فيػو حبػو ورضػاه ،ليػي السػمة (المميػزة)
مػػف سػػمات العبوديػػة لمحػػؽ المتعػػاؿ ،فكيػػؼ إذا اقتػػرف ذلػػؾ االسػػتعداد النفسػػي باإلثبػػات (العممػػي) لمػػا يدعيػػو ق ػوال،

ويبديو استعدادا ..

ومف ىنا يعمـ سػر خمػود أصػحاب سػيد الشػيداء (ع) ،الػذيف ُوصػفوا بػأنيـ أبػ ّػر األصػحاب وأوفػاىـ ،وىػو وسػاـ لػـ
يعط لجما مف قبميـ ،كما لـ يشيد التاريخ جمعا مثميـ ،في التفاني حوؿ راية اليدى؛ فيػذا زىيػر بػف القػيف يقػوؿ:

(المىـ! ..إنؾ تعمـ أنه لو كاف رضاؾ ،في أف أضع ضبة بياي في بطني ،حتى يخرج مف ظىري لاعمت).
 -114عبودية الخمؽ لبعضىـ

42

إف مف الممفػت حقػا اسػتعداد العبػاد لعبوديػة بعضػيـ بعضػا ،مػا مػا يبلزميػا مػف ذؿ واحتقػار ،ال (يعوضػو) القميػؿ
مما يبذؿ ليـ مف المتاع ،جزاء ذؿ العبودية لفقير ٍ
فاف مثميـ..

والحاؿ أنيـ ال يعيشوف شيئا مف ىذا (اإلحساس) تجاه مف منو مصدر الوجود ،ومف ىو صاحب العطاء الذي ال

منػة فيو ،ومف إليو المصير.
ّ
وقػد أفصػح عػف ىػذه الحقيقػة ،عمػرو بػف العػاص-وىػو الػذي احتمػؿ ذؿ عبوديػة غيػر الحػؽ-حينمػا قػاؿ لمعاويػة:

(لو أطعت ا﵀ كما أطعتؾ ،وجبت لي الجنة!).

 -115ما وو مف لدف الحؽ
اسػػتعمؿ الحػػؽ المتعػػاؿ فػػي كتابػػو العزيػػز كممػػة (لػػدف) فػػي مثػػؿ :الرحمػػة ،والذريػػة ،والسػػمطاف النصػػير ،واألجػػر
العظيـ ،والعمـ ،والحناف ،والذكر ،والرزؽ..

ومف الواضح أف التعبير بانتسػاب ىػذه األمػور إلػى الحػؽ مباشػرةُ ،يشػعر بعنايػة ازئػدة بيػذه األمػور الممنوحػة لمػف
أ ارد الحؽ أف يختصو برحمتو ،رغـ أف كؿ المنح-ولو كانت بواسطة األغيار -منتسبة إلى الحؽ المتعاؿ.
ومف ىنا يتأكػد عمػى العبػد أف يرجػا إلػى المػولى ،ليسػتوىبو تمػؾ المػنح (الخاصػة) فػي إحػدى المجػاالت المػذكورة،

وما أعظـ منحة الحؽ لو تحققت في أبعاض تمؾ األمور .
 -116كالمشرد عف دارن
إف مثػػؿ العبػػد فػػي اإلنابػػة إلػػى ربػػو ،كمثػػؿ الصػبي الػػذي تشػػاغؿ مػػا الصػػبياف فػػي ليػػوىـ ولعػػبيـ ،ثػػـ اضػػطر إلػػى
العودة وااللتجاء إلى أىمو ،فوف عميو:

أوال (بتنقيػػة) بدنػػو ممػػا عمػػؽ بػػو فػػي ليػػوه ولعبػػو ،ثػػـ (اإلقبػػاؿ) عمػػى بػػاب أىمػػو مسػػتقببل إيػػاه غيػػر مسػػتدبر ،ثػػـ

(اإلصرار) عمى الطرؽ ُج ْػيد إمكانو..
فوف لـ تفتح لو األبواب ما ما ىو فيػو مػف الوحشػة خػارج الػدار ،أجيػش بالبكػاء ،ممتمسػا بشػفيا يشػفا عنػد أىمػو،
لمتجاوز عف طوؿ احتجابو عنيـ ،متشاغبل بميوه ولعبو..

فوف لـ يؤذف لو بالػدخوؿ بعػد ذلػؾ كمػو ،فقػد تػـ طػرده بمػا يوجػب لػو التشػرد فػي تمػؾ الميمػة ،إف لػـ يكػف فػي جميػا

الميالي.

واألمر كػذلؾ فػي إنابػة العبػد إلػى ربػو ،فػوذا خػرج إلػى سػاحة الحيػاة ليميػو مػا البلىػيف ،وجػب عميػو المسػارعة فػي

العودة إلى مأواه ،بطرقو باب الرحمة ،مص ار في ذلؾ ،باكيا ومتباكيا ،ومستشفعا بأولياء الحؽ..

فػػوف أحػػس (بالصػػدود) بعػػد ذلػػؾ كمػػو ،فعميػػو أف ي ػوطف نفسػػو عمػػى التشػػرد بعيػػدا عػػف سػػاحة العبوديػػة لمحػػؽ ،وال
مصير لو بعد ذلؾ إال الوقوع في أيدي الشياطيف ،ولكف ىييات عمى الكريـ أف يرد مثؿ ىذا الممتج خائبا.
 -117عالقة المالئكة بالخمؽ
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إف عبلقة المبلئكة بالخمؽ مف ولد آدـ ،عبلقة (أوطد) مما قد يتراءى لنا بالنظرة األولى ،فمثبل (يسمّـ) العبد عمى
ممكيػػو فػػي كػػؿ يػػوـ ،ألنػػو موجػػود ذو شػػعور يسػػتحؽ الخطػػاب والتكػريـ ،وخاصػػة مػػا عػػدـ عودتيمػػا إلػػى المػػرء فػػي

اليوـ البلحؽ.

إضافة إلى داللة بعض النصوص الشريفة عمى (استفادتيـ) مف عبادة اآلدمييف ،بطي صحفيـ يوـ الجمعة

لبلستماع إذا جمس اإلماـ لمحديث ،إذ روي عف النبي (ص) أنو قاؿ( :إذا كاف يوـ الجمعة ،كاف عمى باب مف
أبواب المبجد مالئكة ،يكتبوف األوؿ فاألوؿ ،فإذا جمس اإلماـ طووا الصحؼ ،وجاؤوا يبتمعوف الذكر)

البحار-ج98ص212

 -118اتخاذ الشىداء
إف الحؽ المتعاؿ غني عف الخمؽ ،بذلؾ ال نى المطمػؽ الػذي ال ُيتصػور معػو أف يتخػذ شػيئا مػف ىػذا الوجػود؛ إال
ش َى َداء﴾،
أف الحؽ المتعاؿ في سياؽ تكريـ الشيداء ،يجعؿ الشيداء ممف (اتخذىـ) لنفسو ،بقولػوَ ﴿ :وَيتب ِخ َذ ِمن ُك ْـ ُ
بناء عمى أف المراد بالشييد ىنا ىو المقتوؿ في سبيؿ ا﵀ تعالى ،ال الشاىد عمى ما يجرى في األمة.
وعمى كؿ حاؿ فوف استحضار حقيقة غنى الحؽ ،مػا شػدة (تحبػػبو) إلػى العبػاد بقولػو﴿ :وِا َذا بػهَلَ َؾ ِعب ِ
ػادي َع بنػي
َ
َ َ
يب﴾ ،يضػفي عمػى العبػد (شػعورا) عميقػا بالخجػؿ واالسػتحياء مػف جيػة ،وبشػدة أرفػة وحنػاف رب العػالميف
فَِإ بني قَ ِر ٌ
مف جية أخرى.

 -119حكمة بمب النعـ
عز وجؿ أكرـ مف أف يسمب النعمة التي وىبيػا لعبػده ،فػوف ذلػؾ خػبلؼ شػأف الكػريـ الػذي بيػده خػزائف كػؿ
إف ا﵀ ّ
شيء ،إذ ما الموجب ألف (ين ص) الرب ال ني عيش عبده الفقير ،بسمب النعـ ،بعد أف أذاقو حبلوتيا ..
نعـ إف مف الممكف وقوع ذلؾ السمب في حالتيف:

األولى( :التعويض) بما ىو خير لو ،واف لـ يتحقؽ ذلؾ التعويض في ىذه الحياة الدنيا.

والثانية( :إتياف) العبد بما يوجب سمب تمؾ النعمة ،مف الذنوب الماحقة ،وبالتالي تجتما عميو مصيبتاف :مصيبة
فقداف النعـ ،ومصيبة فقداف العوض.

وقد ورد عف اإلماـ الصػادؽ (ع) أنػو قػاؿ( :إف ا﵀ قضػى قضػاء حتمػا ،ال يػنعـ عمػى عبػد بنعمػة فبػمبىا إيػان،

حتى يحدث العبد ذنبا يبتحؽ بذلؾ النقمة) البحار-ج73ص334

 -120رتبة إلقاء المحبة
إف مػػف أىػػـ ال ايػػات التػػي يسػػعى إلييػػا المجاىػػدوف فػػي سػػبيؿ الحػػؽ ،ىػػو الوصػػوؿ إلػػى رتبػػة إلقػػاء المحبػػة ،التػػي
توجب ىيمنة الحؽ ورعايتو لمجمؿ تصرفات العبد ،ما دامت تمؾ المحبة ممقاة عميو.

فقد ورد ىذا التعبير بالنسبة لموسى (ع) ،وىو في بداية حياتو ،ورأينا كيؼ يقمب المػولى المتعػاؿ أمػور ىػذا العبػد

بما يثير العجب والدىشة :فتارة ُيرمى في اليـ ليمقيو عمى الساحؿ فيأخذه عدو ﵀ وعدو لو ،وتارة مف بمػد إلػى بمػد
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خائفا يترقب ،وتارة يتجمى لو الحؽ مكمما إياه في وادي الطور ،وتارة يندؾ الجبؿ أمامو بالتجمي األعظػـ ..وىكػذا
األمر في كؿ مف ألقى الحؽ عميو المحبة والوداد.
 -121الذكر عمى كؿ حاؿ
وف المب َ ِ
ػى ُج ُنػوِب ِى ْـ﴾( :ويػ ٌؿ لمػف قػ أر
امػا َوقُ ُع ً
يف َي ْذ ُك ُر َ
لقد روي عف النبي (ص) أنو قاؿ عف آيػة﴿ :البِذ َ
ػه ق َي ً
ػودا َو َعمَ َ
وذن اآلية ،ثـ مبح بىا ِب ْبمته!) وقاؿ أيضا( :ويؿ لمف الكىا باكيه ،ولـ يتهمؿ فيىا!)..

ومف الممفت في ىذه اآلية الكريمة :أنيا تجما بيف (تذ ّكر) الحؽ المتعاؿ-كمقصود غائي يستفاد مف قولو تعالى:
ت َو َذا ب ِ
بماو ِ
ات َواأل َْر ِ
وف ِفي َخ ْم ِ
اطالً﴾ ،فيذا ىو الذي يمنحو االسػتواء فػي السػموؾ،
ض َرب َنا َما َخمَ ْق َ
﴿ َوَيتَاَ بك ُر َ
َ
ؽ ال ب َ َ
والجديػػة فػػي اإلرادة -وبػػيف (تػػذ ّكر) الحػػؽ التفصػػيمي فػػي كػػؿ التقمبػػات ،إذ أف العبػػد ال يخمػػو مػػف قيػػاـ أو قعػػود أو

اضػطجاع ،فمػف ذكػػر ا﵀ فػي ىػػذه المواضػا ،كػػاف ذاكػ ار ﵀ عمػى كػػؿ حػاؿ ..فقػػد روي عػف اإلمػػاـ البػاقر (ع) أنػػو

قاؿ( :ال يزاؿ المؤمف في صالة ما كاف في ذكر ا﵀) تابير الصافي-ج1ص377
 -122طبيعة البار إلى الحؽ

إف شػػأف السػػير إلػػى الحػػؽ كشػػأف السػػفر إلػػى الػػببلد والبقػػاع ،ف ػوف لكػػؿ مرحمػػة مػػف السػػفر( :طبيعتيػػا) الخاصػػة،
ووسائميا الخاصة ،وعقباتيا الخاصة ،وزادىا الخاص..

عد لػو عدتػو البلئقػة بػو؛ فػوف السػالؾ المعتقػد بػأف السػفر عمميػة رتيبػة
وعميو فبل بد أف يتوقا كؿ ذلؾ قبؿ سفره ،ل ُػي ّ
متشابية في كؿ مراحميا ،يفاجأ بأوؿ (منعطؼ) في سيره ،وبأوؿ ت يير في طبيعة العقبات التي تعترضو..
وىػػي قػػد تكػػوف :عمػػى شػػكؿ شػػيوة ممح ػػة ،أو عمػػى شػػكؿ أم ػواج مػػف الخ ػواطر واألوىػػاـ ،أو عمػػى شػػكؿ سػػيؿ مػػف
وساوس الشيطاف ،أو عمى شكؿ أذى الخمؽ لو ،وغير ذلؾ مما مر بو السالكوف..

فبل ينب ي لمعبد أف يتوقا (الرتابة) في سير األمور ،فيػذا رسػوؿ ا﵀ (ص) بػيف يػدي الحػؽ فػي غػار حػراء حيػث

الخموة المطمقة تارة ،وفي أرض أحد حيث كسرت رباعيتاه والعدو عمى مقربة منو تارة أخرى.
 -123التبديد بالوحي واإللىاـ

إف مما يدعو العبد إلى السكوف إلى مدد الحؽ-كالتسديد واإللياـ في السير إليو -ىي مبلحظتو لتعامؿ الحؽ ما
بعض المخموقات التي ذكرت في القرآف الكريـ :كالنمؿ ،والنحؿ ،والذباب ،والبعوض ،والعنكبوت..

فموال اعتيادنا عمى ما تعممو ،لكانت أفعاليا ضربا مف اإلعجاز والوحي والتدبير ،الذي ال يرقى إليو تدبير العقبلء
مف البشػر ..إذ أف مػف الواضػح أنيػا تتحػرؾ وفقػا لمػوحي الربػاني الػذي يصػرح بػو القػرآف الكػريـ ،ومػف الممفػت فػي
ىذا المجاؿ استعماؿ التعبير( :أوحى) ،المستعمؿ بالنسبة لؤلنبياء (ع).

فيؿ يستبعد بعد ذلؾ ،معاممة الحؽ لمػف أراد ىدايتػو إلػى الكمػاؿ ،بالتسػديد واإلليػاـ ،كمعاممتػو لمنحػؿ فػي ىػدايتيا
إلى الجباؿ ،ليكوف نتاجو شرابا فيو شفاء لؤلفئدة واأللباب .
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 -124لكؿ عضو تكمياه
إف لكؿ عضو مف أعضاء العبد (تكميفا) مستقبل؛ فعمى مف يريػد القيػاـ بحقػوؽ عبوديػة الحػؽ المتعػاؿ ،أف (يعمػـ)
أوال وظائؼ العبودية في كؿ عضو مف أعضائو ،فيو كمف يريد أف يعمؿ عند مولى مجازي في الدنيا ،فعميػو أف

قصػر-ولو مف دوف قصد -في وظائؼ العبودية.
يستفيمو مف أوؿ األمر ،فيما يجب عميو فعمو وتركو ،واال ّ

ومف بعد استيعاب ىذه المعرفة ،عميو أف (يعطي) كؿ عضو حقو في العبادة ،ولو قصر في بعضيا لكاف وجوده
وج ػػودا غي ػػر متػ ػوازف ،كعب ػػد في ػػو ش ػػركاء متشاكس ػػوف ،والح ػػؽ خي ػػر الش ػػركاء ،إذ يس ػػمـ الم ػػاؿ المش ػػترؾ إل ػػى ب ػػاقي

بالمشترؾ ..
الشركاء ،فيو ال ني عف الخالص ،فكيؼ
َ
وقد ورد عف اإلماـ الصادؽ (ع) أنو قػاؿ( :فميس مف جوارحه جارحة إال وقد ُو ّكمت مف اإليمػاف بغيػر مػا ُو ّكمػت
به أختىا) تابير العياشي-ج1ص156
 -125معرفة بالمة القمب
إف مػػف مقػػاييس معرفػػة سػػبلمة القمػػب ،ىػػو البحػػث عػػف (محػػور) اىتمػػاـ القمػػب ومصػػب اىتمامػػو ،ومػػا ىػػو ال الػػب
عمػى ىمػػو ..فػػوف كػػاف المحػػور ىػػو الحػػؽ ،صػػار القمػػب إلييػػا تبعػػا لمحػػوره ،واال اسػػتحاؿ القمػػب إلػػى مػػا ىػػو محػػور
اىتمامو ،ولو كاف أم ار تافيا ،كمػا ذكػر أميػر المػؤمنيف لنػوؼ قػائبل( :مػف أحبنػا كػاف معنػا يػوـ القيامػة ،ولػو أف

رجال أحب حج ار لحشرن ا﵀ معه) البحار-ج77ص384

وقد ورد في الحديث القدسي ما يمكف استفادة ىذا المعنى منػو( :إذا عممت أف الغالب عمى عبدي االشػتغاؿ بػي،

ػت بينػػه وبػػيف أف يبػػىو)
نقمػػت شػػىوته فػػي مبػػهلتي ومناجػػاتي ،فػػإذا كػػاف عنػػدي كػػذلؾ ،فػػهراد أف يبػػىو حمػ ُ

البحار-ج93ص162

وقد سمي القمب قمبا لشدة تقمبو ،ومف ىنا لزـ (تعيد) محػور القمػب فػي كػؿ وقػت ،تحاشػيا (النقبلبػو) عػف محػوره،

متأث ار باىتماـ قمبو فيما يفسده ،وي ير مف جية ميمو.

 -126وبة رأفة الولي
يطمػػب المػػؤمف مػػف ربػػو أف ييبػػو أرفػػة ورحمػػة ولػػي األمػػر (ع) ..فال أرفػػة والرحمػػة واف كانػػت (منقدحػػة) فػػي قمػػب
الولي ،إال أنيا (مستندة) إلى ا﵀ رب العالميف ،ييبو لمف يشاء مف عباده.

فيعمـ مف ذلؾ أف الطريؽ إلى رأفة الحجػة فػي كػؿ عصػر ،ىػو التوجػو إلػى الػرب المتعػاؿ ،وبػذلؾ يتجمػى لنػا عػدـ
ُ
المفارقػػة بػػيف االلتجػػاء إلػػى الحػػؽ وبػػيف االلتجػػاء إلػػى أوليائػػو س ػواء فػػي :مجػػاؿ اسػػتجابة الػػدعاء ،أو الشػػفاعة ،أو

األنس بالذكر ،كما روي عف اإلماـ الصادؽ (ع) أنو قػاؿ( :شيعتنا الرحمػاء بيػنىـ ،الػذيف إذا خمػوا ذكػروا ا﵀..

إنا إذا ُذكرنا ُذكر ا﵀ ،واذا ُذكر عدونا ُذكر الشيطاف) البحار-ج 74ص258

فوف مف الخطأ بمكاف أف نعتقد أف التعامؿ ما أولياء الحػؽ ،إنمػا ىػو فػي (عػرض) التعامػؿ مػا الحػؽ المتعػاؿ ال

في طولو ..وما االعتقاد بيذه (الطولية) ،ترتفا االشكاالت الكثيرة ،ويزوؿ االست راب مف االعتقادات الناشئة مف
توىـ العرضية في التعامؿ.
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 -127التجمي في اآلفاؽ واألناس
لقد تجمى الحؽ في عالـ (اآلفاؽ) ،فأوجد ىذا النظاـ المتقف الػذي أذىػؿ أربػاب العقػوؿ عمػى مػر العصػور؛ فكيػؼ
إذا أراد الحؽ أف يتجمى لعبده في عالـ (األنفس) فيمف أراد سياسػتو وتقويمػو  ..ولػئف كانػت العجائػب ال تُعػد فػي
درؾ في عالـ األنفس ..
عالـ اآلفاؽ ،فوف العجائب ال تُ َ
وال عجب في ذلؾ ،فوف المبػدع فػي عػالـ اآلفػاؽ ىػو بنفسػو المبػدع فػي عػالـ األنفػس ،بػؿ أكثػر تجميػا فييػا ،ألنيػا

(عػػرش) تجميػػو األعظػػـ ..فػػالميـ أف يعػػرض العبػػد نفسػػو ليػػذه النفحػػات ،حتػػى يصػػؿ إلػػى مرحمػػة( :عبػػدي أطعنػػي
تكف مثمي ،أقوؿ لمشيء كف فيكوف ،وتقوؿ لمشيء كف فيكوف).

 -128المشغوؿ عف الحؽ المتعاؿ
لػػيس مػػف الميػػـ اشػػت اؿ العبػػد بالميػػاـ مػػف األمػػور ،عنػػدما (يحتجػػب) عػػف ربػػو ل فمػػة أو لمعصػػية؛ فالمشػ وؿ عػػف

الحؽ تعالى ،متنػزؿ إلى رتبة (ال افميف) التي ال يعتد بالتفاضؿ في درجاتيا..

إذ أف أىمية ما ىو مش وؿ فيو مف تجارة أو عمـ ،ال يخرجو عف تمػؾ المرتبػة النازلػة ،التػي يشػترؾ فييػا ال ػافموف

جميعا ،عمى اختبلؼ درجات اىتماميـ..

فالساقط مف السماء يعيش عمى األرض ،ولو كػاف فػي أجوائيػا العميػا؛ فػبل حػؽ لمػف كػاف ولػو فػي أعػالي الجبػاؿ،

أف يقيس نفسو إلى مف ىو في أعالي السماء.

 -129واقع القرآف الكريـ
إف مما يقطا بو المتأمؿ ىو أف واقا القػرآف الكػريـ ،لػيس مػا نجريػو عمػى ألسػنتنا طمبػا ألجػر الػتبلوة فحسػب ،واف
كانت ظواىر األلفاظ-في مقاـ االمتثاؿ -حجة عمى صاحبيا ..وذلؾ ألف المعاني التي أنزليػػا المػولى عمػى قمػب
نبيو (ص) بحقائقيا (الممكوتية) ،لـ يدركيا إال مف خوطب بيا وىـ النبي وآلو (عمييـ السبلـ).

وعميػو فػوف اسػتيعاب ىػػذه المعػاني-التػػي توجػب تصػػدع الجبػاؿ لػػو أنزلػت عمييػػا -يحتػاج إلػػى اسػتمداد مػػف الحػػؽ،
لتتحقػؽ (المسػػانخة) التػػي تؤىػػؿ القمػب لتمقػػي مرتبػػة مػػف تمػؾ المعػػاني السػػامية ،وىػػي مرحمػة (انفتػػاح) األقفػػاؿ التػػي
يشير إلييا القرآف الكريـ ..ومػف مقػدمات ىػذا االنفتػاح :الػتبلوة الكثيػرة ،والتػدبر العميػؽ ،والعمػؿ بالمضػاميف ميمػا

أمكف.
 -130فائدة العموـ الطبيعية
إف التعمؽ في العموـ الطبيعية يعيف عمى معرفة عظمة الصانا ،وبالتالي يوجب مزيد االرتباط بو ،سواء في ذلػؾ
العمـ الباحث في المخموؽ الص ير وىو (الطب) أو الباحث في المخموؽ الكبير وىو (الفمؾ) ،وقد قاؿ الحػؽ جػؿ
آي ِات َنا ِفي اآلفَا ِ
ؽ َوِفي أَناُ ِب ِى ْـ﴾..
ب ُن ِري ِى ْـ َ
ذكرهَ ﴿ :
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ومف الممكػف لممتعمػؽ فػي ىػذه العمػوـ ،أف يجػػما فػي نفسػو بػيف آثػار (االنبيػار) بعظمػة عػالـ التكػويف وبػيف آثػار
(التعػػبد) بعػػالـ التشػريا معػػا ،إذ أف صػػاحب الشػريعة ىػػو بنفسػػو صػػاحب الطبيعػػة ،والػػذي أمػره بالصػػبلة ىػػو الػػذي

خمؽ الكوف الفسيح بما فيو ..وبذلؾ ينظر مثؿ ىػذا المتعمػؽ إلػى الشػرائا بتقػديس واعتقػاد ،وتعبػد ممػزوج بالتعقػؿ
والقبوؿ.

اع ُبػ ُػدواْ َرب ُكػ ُػـ البػ ِػذي َخمَقَ ُكػ ْػـ﴾ ،عقيػػب
وممػػا يمفػػت النظػػر فػػي ىػػذا المجػػاؿ ،أف القػرآف الكػريـ أمػػر بالعبػػادة بقولػػوْ ﴿ :
ض ِف َراشػاً﴾ ،ممػا قػد يسػتفاد منػو أف االلتفػات إلػى الػنعـ فػي عػالـ التكػويف ،ممػا يييػ
قولػو﴿ :البِذي َج َع َؿ لَ ُك ُػـ األ َْر َ
نفس الممتفت لمخضوع أماـ المنعـ الخالؽ.

 -131قوارع القرآف
كثي ػ ار مػػا يخشػػى اإلنسػػاف عمػػى نفسػػو الح ػوادث غيػػر (المترقبػػة) فػػي نفسػػو وأىمػػو ومالػػو ..فيحتػػاج دائمػػا إلػػى تػػرس

يحميو مف الحوادث قبؿ وقوعيا ،ومف ىنا تتأكد الحاجة اللتزاـ المؤمف بأدعية األحراز الواقية مػف الميالػؾ ،وىػي
قوارع القرآف التي مف قرأىا ِ
(أم َػف) مف شياطيف الجف واإلنس :كاية الكرسي ،والمعػوذات ،وآيػة الشػيادة ،والسػخرة،
والممؾ.
فوف دفا الببلء قبؿ إبرامو وتحقػقو ،أيسر مف رفعو بعد ذلؾ ..وقد ورد( :إنه ليس مف عبد إال وله مف ا﵀ حػافظ

خمػػيا بينػه وبػيف كػؿ شػيء)
وواقية ،يحاظانه مف أف يبقط مف رأس جبؿ أو يقػع فػي بئػر ،فػإذا نػزؿ القضػاء ّ
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 -132مف أرجى آيات القرآف
ػف ا ْل َخ ِ
يف﴾ ..والسػر فػي ذلػؾ أنيػا
إف مف أرجى اآليات قولو تعالىَ ﴿ :فمَ ْوالَ فَ ْ
اب ِػر َ
ض ُؿ المب ِه َعمَ ْي ُك ْـ َو َر ْح َمتُ ُه لَ ُكنتُـ بم َ
نازلة بحؽ الييود وقبائحيـ مف عبادة العجؿ ،وكفراف النعـ ،وقتؿ األنبياء ،ونقض الميثاؽ ،ما ما رفا فوقيـ مػف
ُّ
ور ....ثُ بـ تََولب ْيتُـ بمف َب ْع ِد َذلِ َؾ﴾..
جبؿ الطور تخويفا ليـ ،كما ذكر في صدر اآليةَ ﴿ :و َرفَ ْع َنا فَ ْوقَ ُك ُـ الط َ
فوذا استعمؿ الحؽ الودود (أناتػو) ما ىؤالء القوـ ،فكيؼ ال يستعمميا ما عصػاة األمػة المرحومػة (بشػفاعة) نبييػا
(ص) ،وىـ دوف ما ذكر مف قبائح بني إسرائيؿ بكثير .

 -133اإلخالد إلى األرض

إف كممػػة اثّػػاقمتـ فػػي قولػػو تعػػالى﴿ :اثبػػا َق ْمتُ ْـ إِلَػػى األ َْر ِ
ض﴾ تشػػعر بػػأف اإلخػػبلد إلػػى األرض ،كسػػقوط األثقػػاؿ إلػػى
األسفؿ ،في أنيا حركػة (طبيعيػة) ال تحتػاج إلػى كثيػر مؤونػة ،بخػبلؼ الحركػة إلػى األعمػى ،فونيػا حركػة (قسػرية)

تحتاج إلى بذؿ جيد ومعاكسة لمحركة الطبيعية تمؾ.
ِ ِ
ب ػ ِب ِ
يؿ المبػ ِػه﴾ ،و(الفػرار) فػػي قولػػو تعػػالى﴿ :فَ ِاػ ُّػروا إِلَػػى
وليػػذا ورد التعبيػػر (بػػالنفر) فػػي قولػػو تعػػالى﴿ :اناػ ُػرواْ فػػي َ
ِ
ب ِ
ػار ُعواْ إِلَػى َم ْغ ِا َػرٍة بمػف برب ُك ْػـ﴾ ،ممػا يػدؿ جميعػا عمػى أف الوصػوؿ إلػى
المبه﴾ ،و(المسارعة) فػي قولػو تعػالىَ ﴿ :و َ
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الحػػؽ ،يحت ػػاج إل ػػى نف ػػر وفػ ػرار ومس ػػارعة ..وف ػػي ك ػػؿ ذلػػؾ مخالف ػػة لمقتض ػػى الطب ػػا البش ػػري ،المي ػػاؿ إل ػػى الدع ػػة
واالستقرار والتباطؤ.
 -134صنوؼ الكماؿ

ِ
س َعػ ِػف
﴿وأَ بمػػا َمػ ْػف َخػ َ
ػاـ َربػػه َوَن َىػػى الػ بن ْا َ
يمكػػف القػػوؿ أف جميػػا صػػنوؼ الكمػػاؿ مجتمعػػة فػػي قولػػو تعػػالىَ :
ػاؼ َمقَػ َ
ا ْل َى َوى ذ فَِإ بف ا ْل َج بن َة ِو َي ا ْل َمه َْوى﴾..
فوف فيو كمػاؿ (معرفػة الػرب)؛ ألنػو لػوال ىػذه المعرفػة ،لمػا عػرؼ مقػاـ الػرب ،وبالتػالي لػـ يتحقػؽ منػو الخػوؼ مػف

صاحب ذلؾ المقاـ.

وفيػػو كمػػاؿ مرتبػػة (القمػػب السػػميـ)؛ ألف الخػػوؼ مػػف مقػػاـ الػػرب ال ينقػػدح إال مػػف القمػػب السػػميـ ،الػػذي خمػػي مػػف

الشوائب ،بما يؤىمو لنيؿ تمؾ المرتبة مف الخوؼ.

وفيو كماؿ مرتبة (العمؿ الصالح)؛ الذي يبلزـ نيي النفس عف اليوى ،إذ أف الذي يصد عف العمؿ الصػالح ،ىػو

الميؿ إلى اليوى الذي ال يدع مجاال لتوجو القمب إلى العمؿ الصالح.
 -135نور القرآف
يطمب العبد مف ربو-في دعػاء زمػاف ال يبػة -أف يريػو الحػؽ نػور القػرآف سػرمدا ..إذ ال شػؾ أف لمقػرآف نػو ار ييػدي
ا﵀ بو مف يشاء مف عباده ،وىو نور محجوب عمف لـ يرد الحؽ أف ييديو ،لخمؿ في العبد نفسو.

والػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ ،ىػػو (إنفكػػاؾ) ىػػذا النػػور-فػػي حػػاالت كثي ػرة -عمػػف حفػػظ القػرآف بألفاظػػو ،بػػؿ وعػػى كثي ػ ار مػػف
معانيو ،بؿ فسر كثي ار مف لطائفو ،كتفاسير المنحرفيف عف منيج أىؿ البيت (ع)..
والشاىد عمى إنفكاؾ ذلؾ النور عنيـ أمراف:

لمح ْػجب عف كثير مف المعارؼ الواضحة.
األوؿ :وىو (بقاؤىـ) في الظممات المستمزـ َ
والثػػاني :وىػػو (التعمػػد) فػػي المخالفػػة العمميػػة لص ػريح الق ػرآف الك ػريـ ،الػػذي حفظ ػوا رسػػومو ،بػػؿ فسػػروا كثي ػ ار مػػف
معانيو.
ومف خصائص ىذا النػور :إنػارة الطريػؽ بوضػوح؛ ممػا ييي ػ العبػد لمسػير الحثيػث فػي سػبيؿ طاعػة الحػؽ ..ومػف
ىنا كمما زادت تبلوتو لو ،كمما زادتو إيمانا راسخا في القمب ،ال عمما مجردا في الذىف.
 -136عدـ األنس بالقرآف
طالما حاوؿ العبد إلػزاـ نفسػو بػتبلوة آيػات مػف كتػاب ربػو العزيػز ،إال أنػو يػرى فػي ذلػؾ (ثقػبل) مرىقػا ،يػدعوه :إمػا

لبلنصراؼ ،أو لمتبلوة الساىية ..ومف الممفت في ىذا المجاؿ :أنػو ال يستشػعر مثػؿ ىػذا الثقػؿ فػي قػراءة أضػعاؼ
ذلؾ مف كؿ غث وسميف ..والحاؿ أنو يبذؿ الجيد (المتعارؼ) لمقراءة في الحالتيف ،والػذي يسػتمزـ النظػر بػالعيف،
والقراءة بالمساف ،واالستيعاب بالقمب.
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والسػػر فػػي ذلػػؾ واضػػح وىػػو عػػدـ وجػػود (األنػػس) بػػيف القػػارئ والمقػروء؛ لمحجػػب الكثيفػػة التػػي أفقدتػػو ذلػػؾ األنػػس،
ومف المعموـ أف ىذا األنس شرط لميؿ العبد إلى كؿ فعؿ ،ومنو القراءة والتأمؿ.

يضاؼ إلى ذلؾ عدـ إحساسو (باالنتفاع) الفعمي عند تػبلوة القػرآف الكػريـ ،خبلفػا لقراءاتػو األخػرى ،والشػاىد عمػى

ذلؾ أنو ال يزداد إيمانا عند تبلوتو.

وعميو فكما أف ظاىر القرآف ال يمسو إال المطيروف بظواىرىـ ،فوف باطنو محجوب ال يمسو أيضا إال المطيػروف
ببواطنيـ ،التي ارتفعت عنيا األكػنة ،التي يجعميا الحؽ عمى قموب الذيف ال يؤمنوف.

ومضات فيما يتعمؽ بالتعامؿ مع الصالة
 -1الحضور فرع اإلحضار
 -2الصبلة قمة المقاء
 -3ممكوت الصبلة

 -4الطيارة الظاىرية والباطنية
 -5المقاء في األسحار

 -6الصبلة موعد المقاء

 -7حالة المصمي في المسجد
 -8إدامة حالة الرقة

 -9الفزع إلى الصبلة

 -11اإلجزاء غير القبوؿ
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 -11الخطو ارت القبيحة
 -12مقدـ الوفد

 -13كعبة األرض والعرش
 -14دعوة العبد باألذاف
 -15روح العبادة

 -16الضيافة في العبادة
 -17عبلج الشرود الذىني
 -18التدبر فيما وراء الفقو

 -19التركيز في غير الصبلة
 -21روح الصبلة

 -21المتيجدوف ىـ أولو النيى

 -22تحاشي موجبات التشويش
 -23استثقاؿ العبادة

 -24تحمؿ مشقة العبادة
 -25صبلة السكارى

 -26استص ار ما بيف العبل والثريا
 -27أفضؿ األوقات لمحؽ
 -28رتبة قرب النوافؿ

 -29صبلة النبي (ص) وآلو
 -31حقيقة الركوع والسجود
 -31كالسائر في البستاف

 -32صبلة الميؿ والجماعة
 -33أدب المثوؿ

 -34التدرج في دخوؿ الحرـ
 -35حصف الصبلة

 -36مقياس الشفافية

 -37كالمندس في الوفد

 -38معارضة الصبلة ل يرىا
 -39معنى إقامة الصبلة
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 -1الحضور فرع اإلحضار
إف حض ػػور القم ػػب ف ػػي الص ػػبلة ف ػػرع (إحض ػػاره) ،وى ػػو ف ػػرع س ػػيطرة اإلنس ػػاف عم ػػى القم ػػب بم ػػا في ػػو م ػػف ىػ ػواجس
وخ ػواطر ..وىػػذا األمػػر ال يحصػػؿ إال بالرياضػػة والمجاىػػدة ،وحػػبس الػػنفس-فك ػ ار وارادة ومػػيبل -عمػػى مػػا يقتضػػو

العقؿ المستسمـ إلرادة الحؽ المتعاؿ.

ولػػيعمـ أف ضػػبط الخ ػواطر والسػػيطرة عمييػػا مػػف أصػػعب األمػػور ،ألنيػػا تت ػوارد عمػػى القمػػب ب يػػر حسػػاب ..وطػػرد

الخػػاطرة-وخاصػػة الممحػػة منيػػا -عسػػير بعػػد تمكنيػػا فػػي القمػػب ،ولطالمػػا ترسػػخت الخػواطر السػػيئة وصػػارت مػػادة
(لمػيؿ) النفس ،ثـ (إرادة) ما تقتضيو الخاطرة ،ثـ (سوؽ) البدف لتحقيػؽ تمػؾ الخػاطرة التػي وردت عمػى القمػب مػف

دوف سابؽ تفكير ..وىذا سبيؿ مف سبؿ خذالف العبد ،لسوء فعمو المستوجب لذلؾ.
 -2الصالة قمة المقاء
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إف (أصػػؿ) وجػػود عبلقػػة العبوديػػة و(عمقيػػا) بػػيف العبػػد وربػػو ،يمكػػف أف يستكشػػؼ مػػف خػػبلؿ الصػػموات الواجبػػة
والمستحبة ..فالصػبلة ىػي قمػة المقػاء بػيف العبػد والػرب ،ومػدى (حػ اررة) ىػذا المقػاء ودواميػا ،يعكػس أصػؿ العبلقػة

ودرجتيا.

فالمؤمف العاقؿ ال ي ره ثناء اآلخريف-بؿ وال سموكو الحسف قبؿ الصبلة وبعدىا -ما داـ يرى الفتور والكسؿ أثناء
حديثو ما رب العالميف ،فونو سمة المنافقيف الذيف إذا قاموا إلى الصبلة قاموا كسالى.
 -3ممكوت الصالة
إف الصبلة مركب اعتباري ركب أجزاءه العالـ بمواقا النجوـ ..فالحكيـ الذي وضا األفبلؾ في مسػارىا ىػو الػذي

وضػا أجػزاء ىػذا المرّكػب فػي مواقعيػا ،وليػذا كػػاف (اإلخػبلؿ) العمػدي بظاىرىػا ممػا يوجػب عػدـ سػقوط التكميػػؼ،

لعدـ تحقؽ المركب بانتفاء بعض أجزائو..

وليعمـ أف بموازاة ىذا لمركب االعتباري (الظاىري) ،ىنالؾ مركب اعتباري (معنوي) يجمعو ممكػوت كػؿ جػزء مػف

أجػزاء الصػػبلة ..فالػػذي يػػأتي بالظػػاىر خاليػػا مػػف البػػاطف ،فقػػد أخػػؿ بالمركػػب االعتبػػاري اآلخػػر بكمػػو أو ببعضػػو..

ومف ىنا صرحت الروايات بحقيقة( :أنه ما لؾ مف صالتؾ إال ما أقبمت فيىا بقمبؾ) البحار-ج 81ص260
 -4الطىارة الظاورية والباطنية

أكػػد المشػ ّػرع الحكػػيـ عمػػى طيػػارة البػػدف والسػػاتر واألرض فػػي حػػاؿ الصػػبلة ،التػػي ىػػي أرقػػى صػػور العبوديػػة لمحػػؽ
المتعاؿ ،كما يفيـ مف خبلؿ جعميا عمودا لمديف ومعراجا لممؤمف..
ولعػػؿ األقػػرب إلػػى تحقيػػؽ روح الصػػبلة ،ىػػو االىتمػػاـ بتحقيػػؽ الطيػػارة (الداخميػػة) فػػي جميػػا أبعػػاد الوجػػود ،بػػؿ

ػػاو ُج ْر﴾ ..فػػاليجراف ن ػػوع قطيعػػة مترتب ػػة عمػػى ب ػػض
ىج ػراف الرجػػز ال ترك ػػو فحسػػب ،لقول ػػو تعػػالىَ ﴿ :و ُّ
الر ْجػ َػػز فَػ ْ
الميجور المنافر لطبا المقاطا لو.
فالمتدنس (بباطنو) ال يستحؽ مواجية الحػؽ واف تطيّػر بظػاىره ،حيػث أف المتػدنس-جيػبل وقصػو ار -ال يػؤذف لػو
بالمقاء واف أعذر في فعمو ..كما أف المتدنس (بظاىره) ال يؤذف لو بمواجية السمطاف ،واف كاف جاىبل بقذارتو.
 -5المقاء في األبحار
إف القيػػاـ فػػي األسػػحار بمثابػػة لقػػاء المػػولى مػػا خ ػواص عبيػػده ،وليػػذا ال (تتسػػنى) ىػػذه الػػدعوة إال لمػػف نظػػر إليػػو

المولى بعيف (المطؼ) والرضا ،وىي الساعة التي يكاد يطبؽ فييا نوـ ال فمة حتى البيائـ..

ومػػف المعمػػوـ أف نفػػس قيػػاـ الميػػؿ-مػػا قطػػا النظػػر عػػف حالػػة اإلقبػػاؿ-مكسػػب عظػػيـ ،لمػػا فيػػو مػػف الخػػروج عمػػى
سمطاف النوـ القاىر ،فكيؼ إذا اقترف ذلؾ بحالة االلتجاء والتضرع ..

ومف ىنا جعؿ المولى جؿ ذكره (ابتعاث) النبي (ص) المقػاـ المحمػود مرتبطػا بتيجػده فػي األسػحار ،رغػـ حيازتػو

لمممكات العظيمة األخرى..
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ويمكف القوؿ-باطمئناف -أف قياـ الميؿ ىو القاسـ المشترؾ بيف جميا األولياء والصمحاء ،الذيف يشتد شوقيـ إلػى

الميػؿ ،ترقبػػا لمذائػذ األسػػحار ..وقػػد روي عػف اإلمػػاـ العسػكري (ع) أنػػو قػػاؿ( :الوصػػوؿ إلػػى ا﵀ بػػار ال يػػدرؾ إال

بامتطاء الميؿ) البحار-ج78ص379

 -6الصالة موعد المقاء
إف مف البلزـ أف نتعامؿ ما (وقت) الصبلة عمى أنو موعد المقاء ما مف بيده مقاليد األمور كميا ..وما (األذاف)
ي الرسػػمي لمقػػاء ..ومػػا (المسػػجد) عمػػى أنػػو
عمػػى أنػػو إذف رسػػمي بالتشػريؼ ..ومػػا (السػػاتر) بزينتػػو عمػػى أنػػو الػػز ّ
قاعة السمطاف الكبرى ..وما (القراءة) عمى أنو حديث الرب ما العبػد ..ومػا (الػدعاء) عمػى أنػو حػديث العبػد مػا

الرب ..وما (التسميـ) عمى أنو إنياء ليذا المقاء المبارؾ ،والذي يفترض فيو أف تنتاب اإلنساف عنده حػالة مف ألـ
الفراؽ والتوديا ..ومف ىنا تييب األولياء مف الدخوؿ في الصبلة ،وأسفوا لمخروج منيا.
 -7حالة المصمي في المبجد
إف عمػػى العبػػد-عنػػد دخػػوؿ المسػػجد -أف يستحضػػر (مالكيػػة) المػػولى لػػذلؾ المكػػاف ،و(انتسػػابو) إليػػو كبيػػت مػػف

بيوتػو ،فػيعظـ تػوقيره لػػذلؾ المكػاف ،ويػزداد أنسػو بػػو ،إذ الميػؿ إلػى المحبػوب يسػػتمزـ الميػؿ إلػى (متعمقاتػو) ،ومنيػا

األمكنة المنتسبة إليو ..ويكوف لصبلتو في ذلؾ البيت المنتسب لمػرب تعػالى ،وقػا متميػز فػي نفسػو ،فػيعظـ معيػا
أممو باإلجابة ..كما يحنو بقمبو عمى المصطفيف معو في صفوؼ الطاعة ﵀ تعالى ،إذ يجمعو بيـ جػاما التػوقير
لو والوقوؼ بيف يديو ..كؿ ىذه المشاعر المباركة وغيرىا ،فرع تحقؽ الحالة الوجدانية التي ذكرناىا.

ومف ىنا يعمـ السر فػي مباركػة الحػؽ فػي جمػا المصػميف فػي بيوتػو ،بمػا ال يخطػر عمػى األذىػاف ،بػؿ قػد ورد أف

الشيطاف ال يمنا شيئا مف العبادات كمنعو لمجماعة .العروة الوثقى-أحكاـ الجماعة
 -8إدامة حالة الرقة

قػػد تنتػػاب اإلنسػػاف سػػاعة إقبػػاؿ وىػػو فػػي حالػػة معينػػة :مػػف قيػػاـ ،أو قعػػود ،أو خمػػوة ..فيستحسػػف (البقػػاء) فػػي تمػػؾ
الييئة الخاصة لئبل (يرتفا) حضوره واقبالو.

وذلػػؾ كمػػف أدركتػػو الرقػػة وىػػو فػػي حػػاؿ القنػػوت ،فعميػػو اإلطالػػة فػػي تمػػؾ الحالػػة ،لػػئبل تػػزوؿ فػػي الركػػوع مػػثبل ..أو

كمف أقبؿ عمى ربػو فػي المسػجد ،فعميػو أال يسػتعجؿ الخػروج ،حػذ ار مػف زواؿ تمػؾ الحالػة ..أو كمػف كػاف لػو أنػس

في (خموة) ،فعميو أال يسارع في االنتقاؿ إلى جموات اآلخريف.

 -9الازع إلى الصالة
إف مف الصور الجميمة لمعبودية ،أف يفزع العبد إلػى الصػبلة المسػتحبة ،كممػا (دىمػو) أمػر ،أو (انتابتػو) نائبػة ،أو

كمما أحس (بميؿ) لممثوؿ بيف يديو تبارؾ وتعالى ،حبا ال طمعا..
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بػؿ قػد يصػؿ األمػر-عنػد مػف توغػؿ فػي رتػب العبوديػة -إلػى درجػة (االلتػذاذ) الػواقعي بخصػوص الصػبلة ،بحيػث
تذىمو عف حوائجو التي ربما صمى مف أجميا ،بؿ عف البيئة المحيطة بو ،لما فييا مف المعراجية التي تنقػؿ العبػد

مف مرحمة التثاقؿ إلى األرض-بما فييا مف اضػطراب وتشػويش -إلػى اآلفػاؽ الواسػعة ،التػي ال يكػدرىا شػيء مػف
مكدرات صفو أىؿ األرض.

 -10اإلجزاء غير القبوؿ

إف العناويف التي منحيا الشارع لمصبلة :كالمعراج ،وعمود الديف ،وقرباف كؿ تقػي ،ال تنسػجـ مػا واقػا صػمواتنا-

بما فييا مف تشاغؿ عف الحؽ -إذ أف المأتي بو ال يسانخ المأمور بو أبدا.

ومػف ىنػػا لػػو أتػػى العبػػد بكػػؿ مقومػػات (اإلجػزاء) الظػػاىري ،مػػف دوف تحقيػػؽ شػػيء مػػف تمػػؾ العنػػاويف ،لعمػػـ أنػػو لػػـ
يحقؽ (المراد) الواقعي لمشارع ،والذي (تكشؼ) عنو العناويف المذكورة.

وعميو فقد يواجو العبد ربو يوـ القيامة ،ولـ يمتثؿ لو أمػ ار واحػدا بالصػبلة كمػا أرادىػا الحػؽ منػو ،عمػى شػدة تأكيػده

لو.

 -11الخطورات القبيحة
قد يتألـ العبد مف بعض الخطورات القبيحة (أثناء) الصبلة ،وال ضير في ذلؾ ،بشرط عدـ (متابعة) تمؾ الصور.

فمثمػػو كمثػػؿ الجػػالس بػػيف يػػدي السػػمطاف ،وأعػػداؤه يمػػروف بػػيف يديػػو ..فمػػا داـ مشػ وال بمحادثػػة السػػمطاف ،فػػبل يعػػد
ذلػػؾ المػػرور العػػابر إخػػبلال بػػأدب الحضػػور ..بػػؿ قػػد (يتعمػػد) السػػمطاف الجمػػوس فػػي مثػػؿ ذلػػؾ الموقػػا ،الختبػػار
جميسو ،ومدى إقبالو عميو ما وجود الصوارؼ.

وىذا بخبلؼ ما لو استرسؿ معيـ ،وتابعيـ بنظراتو ،فضبل عما إذا تحدث معيـ بما ال يرضى عنو السمطاف .
 -12مقدـ الوفد
ينب ي عمى إماـ الجماعة-وىو مقدـ الوفد إلى ا﵀ تعالى -أف يمتفت إلى قصده في التقدـ أمػاـ الوفػد الػذي يواجػو

رب العزة والجبلؿ ،فيػو واف كػاف إمامػا فػي صػبلتو ،إال أف عميػو أف ال يمحػظ المػأموميف فػي إمامتػو ،وذلػؾ بعػدـ

(ح ْكمػػا) واف كػػاف
االكت ػراث بكث ػرتيـ ،وعػػدـ االعتنػػاء بمتػػابعتيـ لػػو ،بػػؿ يفتػػرض نفسػػو وحيػػدا فػػي صػػبلتو ،منفػػردا ُ
إماما (موضوعا).
ومف المعموـ أف مجموع ىذه المشاعر ،أدعى إلى تحقؽ قصد القربة منو.
 -13كعبة األرض والعرش
إف كاف وال بد مف استحضار صورة حسية في الصبلة ،فوف مف أفػضؿ الصور ىي الكعبة المشرفة ..فونيا توازي
تمؾ الكعبة المنصوبة في العرش ،والتي تطوؼ حوليا المبلئكة.

واف في توجيو (الوجوه) الظاىرية إلى الكعبػة ،تنبيػو عمػى توجيػو (البػواطف) إلػى الجيػة التػي تتوجػو إلييػا المبلئكػة

في عرشو.
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ولكف (المست رؽ) في صبلتو ،قد ال يحتاج لمثؿ ىذه الصور ،وذلؾ النش الو بصور أرقى-ال تخطػر ببػاؿ عامػة

المصػميف -متمثمػة بكسػػوة الجػبلؿ التػي ت شػػى المصػمي فػػي صػبلتو ..وقػد ورد فػػي الخبػر( :لػػو يعمػـ المصػػمي مػػا

برن أف يرفع رأبه مف بجودن) البحار-ج10ص110
يغشان مف جالؿ ا﵀ ،ما ّ
 -14دعوة العبد باألذاف

إف نداء المؤذف لمصبلة دعوة صريحة ومؤكدة مف الحؽ (لممثوؿ) بيف يديو ،وذلػؾ بػالنظر إلػى تكػرر الفقػرات فػي
(حي) المشعرة بالتعجيؿ.
األذاف ،أضؼ إلى ذلؾ استعماؿ كممة ّ
عد نوعا مف عدـ االكتراث بدعوة الحؽ ال ني عف العباد.
وعميو فعدـ (االستجابة) لمنداء ما الفراغ مف المواناُ ،ي ّ
يعرض العبد لعقوبة المدبريف-ولو مػف غيػر قصػد -كمعيشػة الضػنؾ
وال شؾ أف تكرر ىذه الحالة مف اإلعراضّ ،
شػ ًة
ػه َم ِعي َ
ض َعػف ِذ ْك ِػري فَػِإ بف لَ ُ
َع َػر َ
التي قد تشمؿ مثػؿ ىػذا المعػرض عػف الػذكر ،وقػد قػاؿ الحػؽ تعػالىَ ﴿ :و َم ْػف أ ْ
ضن ًكا﴾.
َ
 -15روح العبادة
إف روح العبػػادة ىػػي (االلتفػػات) إلػػى ال يػػر بشػػتى صػػور االلتفػػات ،واف لػػـ نعتقػػد (ربوبيػػة) الممتَفَػػت إليػػو ،ومػػف ىنػػا
اعتبر اإلص اء لمناطؽ كالعابد لو ،ألنو في مظاف الطاعة لو الحقا ،فوف روح العبادة ىي الطاعة قوة أو فعبل.
وقػػد ح ػذر الق ػرآف الك ػريـ مػػف الشػػرؾ بكػػؿ صػػوره وأشػػكالو ،واعتبػػر اليػػوى إليػػا متخػػذا مػػف دوف ا﵀ تعػػالى؛ وذلػػؾ

اللتف ػػات العب ػػد إل ػػى ىػ ػواه ،وطاعت ػػو ل ػػو ..واال فمػ ػف ال ػػذي يعب ػػد الي ػػوى ب ػػالمعنى الظ ػػاىري لمعب ػػادة كعب ػػادة األوث ػػاف
واألصناـ ..

وبنػػاء عمػػى مػػا ذكػػر ،فمػػا القيمػػة الكبػػرى لعبػػادة مػػف (نعتقػػد) بربوبيتػػو ،مػػا عػػدـ (االلتفػػات) إليػػو ،ال إجمػػاال وال

يحػوؿ ا﵀ وجىػه
يحوؿ وجىه فػي الصػالة ،أف ّ
تفصيبل  ..وقد ورد عف النبي (ص) أنو قاؿ( :أما يخاؼ الذي ّ
وجه حمار) البحار-ج75ص468
فوذا كاف تحويؿ الوجو الظاىري عف المولى في معرض ىذه العقوبة القاسية ،فكيؼ بتحويؿ الباطف عنو .
 -16الضيافة في العبادة
إف ىناؾ وجو شبو أكيد بػيف الحػج والجيػاد والصػياـ ..فالعبػد فػي تمػؾ المواسػـ الػثبلث ،فػي حػاؿ عبػادة (مسػتمرة)
وممتدة ،خبلفا لعبادات أخرى واقعة في (برىة) مف الزماف ،كالصبلة والزكاة..

ومف ىنا كػاف العبػد فػي ضػيافة المػولى فػي الحػاالت المػذكورة كميػا وبامتػداد أوقاتيػا ،وتبعػا لػذلؾ كػاف مػأجو ار فػي

النفَس الذي ورد أنو تسبيح حاؿ الصياـ.
كؿ تقمباتو ،كاألكؿ والنوـ ،حتى َ
فالكريـ كؿ الكريـ ىو الذي يكرـ ضيفو في كؿ أوقاتو ،بالضيافة البلئقة بذلؾ الوقت.
 -17عالج الشرود الذوني
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يقوؿ الشييد الثاني في أسرار الصبلة لعبلج (الشرود الذىني) :لكف الضعيؼ ال بد أف يتفرؽ فكره بقميؿ ما يسما
أو يرى ..فعبلجو قطا ىذه األسباب :بأف ي ض بصره ،أو يصمي في بيت مظمـ ،أو ال يترؾ بيف يديو ما يش ؿ
حسػػو ،أو يقػػرب مػػف حػػائط عنػػد صػػبلتو حتػػى ال تتسػػا مسػػافة بص ػره ،ويحتػػرز مػػف الصػػبلة عمػػى الش ػوارع ،وفػػي

المواضا المنقوشة المصنوعة ،وعمى الفرش المزينة..

لميـ.
ولذلؾ كاف المتعبدوف يتعبدوف في بيت ص ير مظمـ ،سعتو بمقدار ما تمكف الصبلة فيو ،ليكوف ذلؾ أجما ّ
 -18التدبر فيما وراء الاقه

روي عف الصػادؽ (ع)( :إذا بمغت باب المبجد ،فاعمـ أنؾ قصدت ممكا عظيما ،ال يطه بباطه إال المطىػروف،

وال ُيؤذف لمجالبته إال الصديقوف) البحار-ج80ص373

وىذا الخبر يعطي درسا بمي ا فػي تعامػؿ العبػد مػا كػؿ صػور الطاعػة ..فػالمطموب مػف العبػد دائمػا أف يتػرجـ ل ػة
(الفقو) إلى ل ة التدبر فيما (وراء الفقو) ،وينتقؿ مف (لساف) الحكـ الشرعي إلى البحث عما وراءه مف (المبلكات)

المػ ػرادة لص ػػاحبيا ،ويترق ػػى م ػػف حال ػػة التعب ػػد (الحرف ػػي) ب ػػاألوامر والنػ ػواىي ،إل ػػى التفاع ػػؿ (الش ػػعوري) م ػػا اآلم ػػر

والناىي.

فوذا طالػب الحػؽ عبػده بمثػؿ ىػذه المشػاعر العاليػة ،عنػد بمػوغ المسػجد ،فكيػؼ بالواجبػات الميمػة فػي حيػاة العبػد،
عند بموغو ساحة الحياة بكؿ تفاصيميا .
 -19التركيز في غير الصالة
يتذرع الكثيروف الذيف ال يممكوف القدرة عمى التركيز في الصػبلة والػدعاء ،بػذرائا واىيػة مػف عػدـ القػدرة عمػى مثػؿ

ذلؾ ،بما يوىـ سقوط التكميؼ بالصبلة الخاشعة.

والحاؿ أف ىؤالء أنفسيـ يممكوف أعمػى صػور التركيػز فػي مجػاؿ عمميػـ ،بػؿ فػي مجػاؿ العمػوـ التػي تتطمػب مػنيـ

التركيز الذىني المتواصؿ.

والسر في ذلؾ واضح وىو رغبتيـ (األكيدة) في مثؿ ىذا التركيز فيما يحبوف ،طمعا لمػا وراءه مػف المنػافا ..ولػو

تحققت فييـ مثؿ ىذه (الرغبة) في التركيز-عند الصبلة والدعاء -طمبا لعظيـ المنافا فييما( ،ألمكػنيـ) مثػؿ ىػذا

التركيز أيضا بؿ أشد مف ذلؾ.

وتتجمى ضرورة مثؿ ىذا التركيز ،بالتأمؿ فيما روي عف اإلماـ الصادؽ (ع) أنو قػاؿ( :مف كاف قمبػه متعمقػا فػي

صػالته بشػػيء دوف ا﵀ ،فىػػو قريػػب مػػف ذلػػؾ الشػػيء ،بعيػػد عػػف حقيقػػة مػػا أراد ا﵀ منػػه فػػي صػػالته) تابػػير

الصافي-ج4ص161

 -20روح الصالة
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إف عمى العبد أف يسعى لموصوؿ إلى مرحمة يعيش فييا (روح) الصبلة طواؿ ليمو ونياره ..فػوف روح الصػبلة ىػي
التوجػػو لمحػػؽ ،ومػػا الصػػبلة إال قم ػػة ذلػػؾ (التوجػػو) العػػاـ ،وىػػي موعػػد المقػػاء الػػذي أذف بػػو الحػػؽ المتعػػاؿ لجميػػا

العباد.

ومف ىنا كاف الذاىؿ عف ربو-في ليمو ونياره -عاج از عف اإلتياف بالصبلة التي أرادىا منو ،إذ أنو وصفيا بقولو:
﴿وِا بنىػػػا لَ َك ِبيػػػرةٌ إِالب عمَػػػى ا ْل َخ ِ
يف﴾ ..وىػػذه ىػػي مػػف صػػور اإلعجػػاز ،ألف الصػػبلة عمػػى خفّ ػػتيا عمػػى البػػدف،
اشػ ِػػع َ
َ
َ َ
َ
يستشعر ثقميا غير (الخاشعيف) ،بما يفوؽ ثقؿ بعض األعماؿ البدنية األخرى.
 -21المتىجدوف وـ أولو النىى

روي ع ػػف النب ػػي (ص) أنػػػو ق ػػاؿ( :خيػػػػاركـ أولػػػػو الػػػػ ُّػنىى) ،فقي ػػؿ :ي ػػا رس ػػوؿ ا﵀ ،وم ػػف أولػػػو ال ػ ػنيى  ..فقػ ػػاؿ:

(المتىجدوف بالميؿ والناس نياـ) البحار-ج78ص158

فػػالمبلحظ أف الػ ػنيى أمػػر م ػرتبط بعػػالـ التعقػػؿ والمػػب ،ومػػف ىنػػا كػػاف ىػػو الم ػدرؾ لآليػػات والعبلمػػات الدالػػة عمػػى
ػؾ َآليػ ٍ
ِ ِ
ػات بألُولِػػي ُّ
الن َىػػى﴾؛ والتيجػػد حالػػة عباديػػة ،يتمثػػؿ فػػي توجػػو
الحػػؽ ،وقػػد ورد فػػي القػرآف الكػريـ﴿ :إِ بف فػػي َذلػ َ َ
القمب إلى الحؽ المبيف؛ فما االرتباط إذف بيف النيى والتيجد ..
ودفعػا لبلسػػت راب نقػػوؿ :إف لمعبػػادة دو ار أساسػػيا فػػي تكميػػؿ العقػػؿ مػػف جيػػات :فالعبػػادة-فػػي نفسػػيا -ال تخمػػو مػػف

(تػػدبر) وخاصػػة فػػي األسػػحار ،أضػػؼ إلػػى أنيػػا (مػػانعة) ل مبػػة الشػػيوات القاضػػية عمػػى ازدىػػار العقػػؿ فػػي الوجػػود
البشري ،أضؼ إلى ِ
ِ
الموجبة لتكميؿ أحب ما خمؽ ،وىو العقؿ في ىؤالء العباد..
(م َنح) الحؽ

فكما أنو يكسو أصحاب الميؿ مف أنوار جبللو ،جزاء خموتيـ بو-وليذا صاروا كما روي مف أحسف الناس وجيػا-

فونو كذلؾ يكسو عقوليـ مف أنوار المعارؼ الحقة ،ما ال ُيػعطاىا جيابذة الفكر البعيديف عنو.
 -22تحاشي موجبات التشويش

إف مػػف الضػػروري لمػػف يريػػد الصػػبلة الخاشػػعة ،أف يتحاشػػى موجبػػات التشػػويش قبػػؿ الصػػبلة مباش ػرة ..فيتحاشػػى
(الجدؿ) في القوؿ ،والذىاب إلى األماكف التػي (تسػمبو) بعػض لػػبو ،ومواجيػة مػف تبقػى صػورتو فػي (البػاؿ) أثنػاء

الصبلة حبا أو ب ضا..

يفرغ نفسو قبؿ الصبلة مف كؿ ىذه الشواغؿ المذىمة ،وخاصة في
فمف البلزـ عمى العبد الميتـ بمقاء المولى ،أف ّ
الصبلة الوسطى-وىي صبلة الظير عمى قوؿ -إذ أنيا تمثؿ قمة تشاغؿ العباد بأمور دنياىـ.
 -23ابتثقاؿ العبادة
إف األداء الظػػاىري لمعبػػادة مػػا اسػتثقاليا ،قػػد ال يعطػػي ثمػػاره الكاممػػة ،كالصػػائـ نيػػا ار والقػػائـ لػػيبل ،مسػػتثقبل ليمػػا،
ومرغمػػا نفسػػو عمييمػػا؛ إمػػا( :تخمصػػا) مػػف تبعػػات اإلثػػـ فػػي تػػرؾ الواجػػب ،أو (طمبػػا) لؤلجػػر فػػي المنػػدوب ،أو

(التزاما) بما اعتاد عميو.
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والحاؿ أف العبادة أداة لتقرب المحب إلى حبيبػو ،بػؿ ىػو التقػرب بعينػو ،والمفػروض أف ال يػرى المحػب مشػقة فػي
طاعة محبوبو ،ما دامت سبيبل إلى ما فيو لذتو وب يتو مف الوصؿ والمقاء.

وعميو فينب ي عبلج موجبات ذلؾ االستثقاؿ المذكور ،ليستطعـ حبلوة العبادة كما يتذوقيا أىميا.
 -24تحمؿ مشقة العبادة
قد (يست رب) البعيدوف عف أجواء العبودية ،مف تحمؿ بعضيـ لمعبادات الشاقة :كصياـ النيار فػي الحػ ّر ،وكقيػاـ
القر وأمثاؿ ذلؾ..
الميؿ في ّ
والح ػػاؿ أف أص ػػحابيا (يتم ػػذذوف) بم ػػا يػ ػراه غي ػػرىـ مشػ ػقة وعن ػػاء ،مص ػػداقا لقول ػػو (ع)( :وابػػػتالنوا مػػػا ابػػػتوعرن

المترفوف ،وأنبوا بما ابتوحش منه الجاوموف) البحار-ج1ص188
 -25صالة البكارى

نيى الحؽ المتعاؿ عف االقتراب مف الصبلة حاؿ السكر؛ وقػد ُيشػعر النيػي عػف مثػؿ ىػذا االقتػراب ،بنػوع (نفػور)
مف الحؽ لمف يريد لقائو في حالتو تمؾ.
وىنػػا فمنتسػػاءؿ :أف الحػػؽ نيػػى عػػف القػػرب منػػو فػػي حالػػة كػػوف المتقػػرب إليػػو فاقػػدا لبللتفػػات ،وذلػػؾ بتػػأثير س ػ ْكر

الخمػػر ،أَ َوال يسػػتفاد مػػف ذلػػؾ تحقػػؽ النفػػور بدرجػػة مػػف درجاتػػو ،بالنسػػبة إلػػى مػػف ال يعمػػـ مػػا ال يقػػوؿ فػػي صػػبلتو،
متأث ار (بسكر) أشياء أُ َخر  ..وقد ورد عف الباقر (ع) أنو قاؿ( :ال تقػـ إلػى الصػالة متكابػال ،وال متناعبػا ،وال
متثاقال ،فإنىا مف خمػؿ الناػاؽ ،فػإف ا﵀ نىػى المػؤمنيف أف يقومػوا إلػى الصػالة ووػـ بػكارى يعنػي مػف النػوـ)

العياشي-ج1ص242

 -26ابتصغار ما بيف العال والثريا

كبرت فابتصغر ما بيف العال والثريا دوف كبريائه ،فإف ا﵀ إذا اطمػع عمػى
روي عف الصادؽ (ع) أنو قاؿ( :إذا ّ
يكبػػر ،وفػػي قمبػػه عػػارض عػػف حقيقػػة تكبيػػرن ،قػػاؿ :يػػا كػػاذب! ..أتخػػدعني؟ ..وعزتػػي وجاللػػي
قمػػب العبػػد ووػػو ّ

المبارة بمناجاتي) البحار-ج81ص230
ألحرمنؾ حالوة ذكري ،وألحجبنؾ عف قربي و
ّ

فينب ي االلتفات إلى أف ىذه الدرجات القمبية واف لـ تكف (واجبة) التحصيؿ بالمعنى الفقيي في الواجبات البدنيػة،

يعرض العبد لعقوبات قاسية ،كالتي ذكرت في ىذه الرواية.
إال أف (اإلخبلؿ) بيا قد ّ
واف (إعفاء) الخمؽ عف تمؾ الواجبات المتعالية ،إنمػا كػاف أرفػة بيػـ ،وذلػؾ الرتكػاب أغمػب الخمػؽ ىػذه المخالفػات
التي لو استتبعت العقاب ،لما َسمِـ مف العذاب إال القميؿ.
 -27أفضؿ األوقات لمحؽ

يوصي أمير المؤمنيف (ع) واليو مالؾ األشتر قػائبل( :واجعؿ لنابؾ فيما بينؾ وبػيف ا﵀ ،أفضػؿ تمػؾ المواقيػت،

وأجزؿ تمؾ األقباـ ..واف كانت كمىا ﵀ ،إذا صمحت فيىا النية ،وبممت فيىا الرعية) البحار-ج33ص609
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ففي أوؿ الحديث يوصي اإلماـ (ع) بضرورة إعطاء (زىرة) الساعات واألياـ( ،لبللتفات) إلى الحؽ المتعاؿ.
وفػػي آخ ػره يترقػػى-ل ػ ُػيفيـ واليػػو ومػػف وصػػؿ إليػػو كتابػػو -أنػػو مػػا سػػبلمة النيػػة ،وصػػفاء السػريرة ،تنتسػػب السػػاعات
واألياـ كميا ﵀ تعالى ،فميس لمعبد وقت دوف وقت لممثوؿ بيف يدي مواله جؿ شأنو.
 -28رتبة قرب النوافؿ

إف مف الروايات التي تمثؿ (قاعدة) كبرى في السير إلى الحؽ ،ىي ما يعبػر عنػو بروايػة قػرب النوافػؿ وىػي( :مػا

إلػي بالنافمػة حتػى أحبػه ،فػإذا أحببتػه كنػت بػمعه
إلي ٌ
عبد بهحب إلي مما افترضػته عميػه ،وانػه يتقػرب ّ
يتقرب ّ
الذي يبمع به ،وبصرن الذي يبصر به ،ولبانه الذي ينطؽ به ،ويدن الذي يبطش بىا ،إف دعاني أجبتػه ،واف

بهلني أعطيته) الكافي -ج4ص53

فم ػف ىػػذه الروايػػة وأشػػباىيا ُيعمػػـ أف نقطػػة (االنقػػبلب) الجػػوىري فػػي حيػػاة العبػػد ،ىػػي ىػػذه النقطػػة ،وىػػي (محبػػة)
الحػؽ لمعبػػد ..إذ عنػػدىا تنحسػر الخصػػائص البشػرية لمعبػد ،ليحػػؿ محميػػا تجميػات األسػػماء الربوبيػػة ،فتػػندؾ اإلرادة
البشرية في اإلرادة الربوبية.

ومػػف ىنػػا ينب ػػي التعامػػؿ مػػا ىػؤالء-واف قمّػوا -بحػػذر شػػديد ،ألف مػواجيتيـ مواجيػػة لػػرب العػػالميف ،والحػػؽ سػريا

التعرض ليـ.
االنتصار ليـ ،كما ورد التعبير بورصاد المحاربة لمحؽ عند ّ
 -29صالة النبي (ص) وآله

ورد فػػي حالػػة النبػػي (ص) قبػػؿ الصػػبلة( :أنػػه كػػاف يحػػدثنا ونحدثػػه ،فػػإذا حضػػرت الصػػالة فكهنػػه لػػـ يعرفنػػا ولػػـ

شغال با﵀ عف كؿ شيء) البحار-ج81ص258
نعرفهُ ،

وقد روي عف أمير المؤمنيف (ع) أنو كاف إذا حضر وقت الصبلة يتمممؿ ويتزلزؿ ويتموف ،فيقاؿ :مػا لػؾ يػا أميػر

المؤمنيف  ..فيقوؿ (ع)( :جاء وقت الصالة ،وقت أمانة عرضىا ا﵀ عمػى البػموات واألرض والجبػاؿ فػهبيف أف

يحممنىا وأشاقف منىا) المبتدرؾ -كتاب الصالة

وىذا اإلماـ السجاد (ع) عندما يصفر لونو ،فيقاؿ لو :ما ىذا الػذي يعتريػؾ عنػد الوضػوء  ..فيقػوؿ( :مػا تػدروف

بيف يدي مف أقوـ؟) المحجة-ج1ص 351

فالصػػبلة التػػي ىػػي مع ػراج المػػؤمف تحتػػاج إلػػى (تيي ػػؤ) واسػػتعداد( ،توفرىػػا) المسػػتحبات والواجبػػات الس ػابقة عمػػى

الصػػبلة ..إضػػافة إلػػى (استحضػػار) أف الصػػبلة ورود عمػػى رب األربػػاب ،ومثػػؿ ذلػػؾ ال يػػتـ دفعػػة واحػػدة ،وبػػذىوؿ
يعتري أغمب المصميف.

ومما ذكر يعمـ السر في أف صبلة عامة الخمؽ ،فاقدة ألعظـ خواصيا المتمثمة بالنيي عف الفحشاء والمنكر.
 -30حقيقة الركوع والبجود
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روي عف الصادؽ (ع) أنو قاؿ( :ال يركع عبد ﵀ ركوعا عمػى الحقيقػة ،إال زينػه ا﵀ تعػالى بنػور بىائػه ،وأظمػه
في ظالؿ كبريائه ،وكبان كبوة أصايائه ،وفي الركوع أدب ،وفي البجود قرب ،ومف ال يحبف األدب ال يصمح

لمقرب) البحار -ج 82ص 108

ف ػػالركوع والس ػػجود حركت ػػاف ب ػػدنيتاف ،يػ ػراد بيم ػػا إظي ػػار الخض ػػوع والتواض ػػا (القمب ػػي)؛ فم ػػا خموىم ػػا م ػػف الدالل ػػة

المذكورة ،استحالتا إلى حركة ال قيمة ليػا ،شأنيػػا شػأف الحركػات التػي يمارسػيا البػدف فػي رياضػة أو ليػو أو غيػر

ذلؾ.

ومف الممفت ذلؾ التدرج مف الركوع وىو (األدب) إلى السجود وىو (القػرب) ،فمػف لػـ يركػا ال يػؤذف لػو بالسػجود،

لعدـ امتثالو لقواعد األدب.

ومف ىنا يعمـ ضرورة مراعاة المتقرب إلى الحؽ ،آلداب المثوؿ بيف يديو ،في كؿ آف مف آناء حياتو.
 -31كالبائر في الببتاف

إف الػػذيف أنسػوا (بػػروح) الصػػبلة ،قػػد ال ُيػػحوجيـ األمػػر إلػػى التمػػاس أحكػػاـ (الشػػكوؾ) فػػي ركعػػات الصػػبلة ،إذ أف
لكؿ ركعة مف الصبلة روحيا ورائحتيا الخاصة بيا.
فيو كمف يسير في بستاف لو حقولو المتمايزة ،فبل يذىؿ عف أولو وال وعف وسطو وال عف آخػره ،بػؿ يعمػـ فػي كػؿ

خطوة يخطوىا موقعو في ذلؾ البستاف ،بما فيو مف صور الجماؿ.

وعندئذ نقوؿ :إف مثؿ المصمي كمثؿ ذلؾ السائر ،فمكؿ جزء مف أجزاء الصبلة طعمو المتميز ،يستذوقو المصػمي

في وجوده بكؿ وضوح :فكيؼ ال يفّرؽ بيف الركعة األولػى بمػا فييػا مػف نشػاط البػدء فػي مواجيػة الحػؽ بعػد طػوؿ
انتظار ،وبيف الركعة الثانية بما فييا مف قنوت وحديث مسترسؿ ما الرب المتعاؿ ،وبيف الركعػة الثالثػة التػي ىػي
بداية النصؼ األخير مف التنػزؿ التدريجي بعد العروج ،وما يصاحبيا مف االشفاؽ مف قرب الرحيؿ ،وبيف الركعػة
الرابعة التي يشرؼ فييا عمى الخروج مف ىذا المقاء المبارؾ ،بما يصحبو مف ألـ الوداع والفراؽ .
 -32صالة الميؿ والجماعة
لقد ورد مػف الحػث عمػى قيػاـ الميػؿ وصػبلة الجماعػة بمػا قػ ّؿ مثميمػا فػي المسػتحبات :ففػي صػبلة الجماعػة :إنمػاء
لمجانب (االجتماعي) لمعبد ،إضافة إلى ما تحممو الصبلة مف معاف ودقائؽ ،تتجمى في قموب المقبميف عمييا.
وفي صبلة الميؿ :تنمية لمجانب (الفػردي) ،واخػراج لمعبػد فػي كػؿ ليمػة مػف عػالـ (الفػرش) فػي النيػار بمػا فييػا مػف

ل و وتشاغؿ عف الحػؽ ،إلػى عػالـ (العػرش) بمػا فييػا مػف الخمػوة التػي ال يعرفيػا غيػر أىميػا ،إضػافة إلػى التفكيػر

المعم ػؽ بموقػػا اإلنسػػاف فػػي عػػالـ الوجػػود الػػذي لػػـ ُي ػػخمؽ بػػاطبل ..وكػػاف عمػػي (ع) يقػػوؿ( :نبػػػّه ب ػالتاكير قمبػػؾ،
وجاؼ عف الميؿ جنبؾ ،واتؽ ا﵀ ربؾ) تابير الصافي-ج1ص377
 -33أدب المثوؿ
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إف مف الواضػح تقمػب العبػد بعػيف المػولى الػذي ال تخفػى عميػو خافيػة فػي األرض وال فػي السػماء ،إال أف إحسػاس
العبد بيذه الرقابة المتصمة مف الحؽ المتعاؿ (يتأكد) في حاؿ الصبلة ،فيكوف االلتياء عف ذكر الحػؽ بالسفاسػؼ
مف األمور ،أبمغ في عدـ االعتناء بتمؾ المراقبة ،وفي َج ْعػؿ الحؽ أىوف الناظريف إليو..
فمثؿ المصمي كمثؿ مف ىو في مؤل بيف يدي السمطاف ،يرعاىـ بنظرتو الشاممة ،فوذا طمب منو السمطاف الوقػوؼ
بيف يديو لمخاطبتو ،وجب عميو أف يراعي أدب المثوؿ (لمخطاب) ،زائدا عمى أدب المثوؿ (المجرد) بيف يديو.
 -34التدرج في دخوؿ الحرـ
إف الوضػػوء واألذاف واإلقامػػة بمثابػػة البػػرزخ بػػيف (النشػػاط) اليػػومي وبػػيف (اإلقبػػاؿ) عمػػى الح ػي القيػػوـ؛ فػػوف الػػذي

يتدرج في دخوؿ حرـ كبرياء الحػؽ-مػف مقػدمات وضػوئو إلػى أدعيػة مػا قبػؿ تكبيػرة إح ارمػو -ليػو أقػرب إلػى أدب
الورود عمى العظيـ مف غيره.

وأمػػا الػػذي يػػدخؿ الصػػبلة مػػف دوف اإلتيػػاف بيػػذه الم ارحػػؿ ،فكأنػػو دخػػؿ عمػػى السػػمطاف مباشػرة ،غيػػر (متييػػب) مػػف
الدخوؿ عميو ،وال شؾ أف ىذه الكيفية مف الدخوؿ ،مف موجبات الحرماف أو عدـ اإلقباؿ.
 -35حصف الصالة

إف االلت ػزاـ بالصػػموات الخمػػس-وخاصػػة فػػي أوؿ (أوقاتيػػا) -فػػي (بيػػوت) ا﵀ عػ ّػز وجػػؿ ،وفػػي ضػػمف (جماعػػة)
يقارنيا شيء مف (الخشوع) ،لمف أعظـ موجبات حفظ العبد مف الزالت.
فوف نفس الوقوؼ بيف يدي الحؽ بشيء مف التوجو وااللتفات ،لمف موجبات تعػالي الػنفس إلػى رتبػة ال يػرى معيػا

وقعا لمذائذ المحرمة في نفسو ،فضبل عف المعاصي الخالية مف تمؾ المذائذ.

اصطؼ في جماعة مف
أضؼ إلى الحماية اإلليية المتحققة ،لمف دخؿ ساحة كبريائو ،وح ّؿ في بيت مف بيوتو ،و
ّ
الصالحيف مف بريتو ،فوف كػؿ ذلػؾ مػف موجبػات إمسػاؾ الحػؽ بقمػب العبػد ،لػئبل ييػوي فػي أيػدي الشػياطيف ..وقػد
ورد عف اإلماـ الصػادؽ (ع) أنػو قػاؿ( :ال يػزاؿ الشػيطاف ذعػ ار مػف المػؤمف ،مػا حػافظ عمػى الصػموات الخمػس،

فإذا ضيعىف تج أر عميه وأوقعه في العظائـ) الوبائؿ-ج6ص433

 -36مقياس الشاافية
إف مف مقاييس حياة الروح وشفافيتيا أمورا:

األوؿ :وىي (الصبلة) الخاشعة.

الثاني :وىو (التأثر) بمصائب أىؿ البيت (ع).

والثالث :وىو (التعمؽ) القمبي بمف ىو إماـ عصره وحجة زمانو.

فػاألوؿ كاشػػؼ عػف قربػػو مػف ال ايػػة ،والثػاني كاشػػؼ عػف قربػػو مػف الوسػػيمة العامػة ،والثالػػث كاشػؼ عػػف قربػو مػػف
الوسيمة الخاصة يوـ يدعى كؿ أناس بوماميـ.

ومف المعموـ أف المؤمف ال غنى لو عف كؿ ذلؾ ،إذ أف بكؿ واحد مف تمؾ األمور الثبلثة ،يكتمؿ بعد مف أبعاده.
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 -37كالمندس في الوفد
إف مثػػؿ العبػػد المسػػتجمب ل أرفػػة الػػرب المتعػػاؿ فػػي صػػبلة الجماعػػة ،كمثػػؿ مػػف (ينػػدس) فػػي وفػػد قػػادـ عمػػى عظػػيـ،
ولمعظيـ عمى ذلؾ القادـ حؽ يستمزـ األخذ بو( ،فيعوؿ) عمى انخراطو في صفوفيـ ،تحاشيا لخموة العظػيـ بػو بمػا

يستتبعو مف عقاب أو عتاب.

وليػػذا كانػػت الرحمػػة غػػامرة فييػػا بمػػا ال تحتممػػو العقػػوؿ ،فقػػد روي عػػف النبػػي (ص) أنػػو قػػاؿ( :فػػػإف زادوا عمػػػى
العشرة ،فمو صارت البماوات كمىا قرطابػا ،والبحػر مػدادا ،واألشػجار أقالمػا ،والػثقالف مػع المالئكػة كتابػا ،لػـ

يقدروا أف يكتبوا ثواب ركعة) العروة الوثقى-ج3ص112

ثـ عقبيا-في العروة الوثقى في باب الجماعة -بقولو :وقد ورد في فضميا وذـ تاركيا مف ضروب التأكيػد مػا كػاد

ُيمحقيا بالواجبات.

 -38معارضة الصالة لغيروا
(فيقدـ) العبد التوافو مف األمور عمى المقاء ما
كثي ار ما يتعارض وقت الصبلة ما أعماؿ أخرى مف شؤوف الدنياّ ،
وج ْعػميا كتابا موقوتا.
رب العالميف ،رغـ دعوتو األكيدة لمصبلةَ ،
ومف ثـ يتوقا العبد (مسارعة) الحؽ في تمبية ندائو ،وىو (المستخؼ) بنداء الحؽ في المسارعة إلػى تمبيتػو ،وكمػا

يديف العبد يداف ..

ولقد كاف النبػي (ص) إذ دخػؿ وقػت الصػبلة كمػف ال يعػرؼ أىػبل وال حميمػا ..وعنػو (ص) أنػو قػاؿ( :لػيكف أكثػر

ومؾ الصالة ،فإنىا رأس اإلبالـ بعد اإلقرار بالديف) البحار-ج77ص127
 -39معنى إقامة الصالة

إف القرآف الكريـ يعبر عف لزوـ أداء الصبلة ،بمزوـ إقامتيػا ..واقامػة الصػبلة ىػو تحقيػؽ (وجودىػا) بشػكؿ كامػؿ،
كم ػػا وكيف ػػا عنػػد كػػؿ فػػرد ،أو (العرضػػي) عنػػد المجمػػوع؛ فػػالمطموب ىػػو تربيػػة الفػػرد
س ػواء فػػي مسػػتواه (الطػػولي) ّ
المصمي ،والمجتما المصمي.
فروايات لزوـ اإلقباؿ والخشوع في الصبلة تتكفؿ بالجانػب الفػردي ،وروايػات إقامػة الجماعػة-مػا مػا ورد فييػا مػف

عظيـ الفضؿ -تتكفؿ بالجانب االجتماعي ،وىو ما يؤكده األمر بالركوع ما الراكعيف ،بعد األمر بوقامة الصبلة.
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ومضات فيما يتعمؽ بالتعامؿ مع أوؿ البيت (ع)
 -1التأثر الشخصي بالمصاب
 -2است بلؿ أية فرصة

 -3الدعاء المناسب لمحالة

 -4المعصوموف مف شؤوف الحؽ
َ -5مظيرية المعصوـ لصفات الحؽ
 -6األنوار المحدقة بالعرش
 -7مأساة الحسيف (ع)
 -8مبدأ التعويض
 -9انتظار الفرج

 -11سمب المحبة
 -11حقيقة الزيارة

 -12إشراؼ المعصوـ
 -13توقير الذرية

 -14آثار األولياء
 -15إىداء األعماؿ لممعصوميف (ع)
 -16اإلرادة الطولية
 -17طمب الحقائؽ

 -18شكر نعمة الوالية
 -19أحاديث الرجعة
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 -21االستئناس بكممات المعصوميف (ع)
 -21الدعوة بالحجج البال ة

 -22إعجاز استمرار خط أىؿ البيت
 -23آجاؿ األمـ

 -24المتشرفوف بالمقاء

 -25ىذا عطاؤنا فامنف أو أمسؾ
 -26مودة ذوي القربى

 -27محبة الحؽ لفاطمة
 -28العقوبة في الطبيعة

 -29صراحة أمير المؤمنيف (ع)
 -31االنتظار الحؽ

 -31اضطرار صاحب األمر
 -32إحاطتيـ بالماسي
 -33العمـ المخزوف

 -34إثارة صاحب المصيبة
 -35ذكر المعصوميف لمحجة (ع)
 -36التأسي في تأثرىـ
 -37قيمة المعارؼ

 -38الجيؿ بدرجات الحجج
 -39الحسرة عمى السمؼ
 -41مناىج المعرفة

 -41اجعموني مف ىمكـ
 -42المخزوف الشعوري
 -43تجمي النعمة

 -44الزـ المحبة العميقة
 -45تكريـ وسيمة الخير

 -46الدقة في تعامؿ المعصوـ
 -47ثبات المصيبة

 -48مف صور تكريـ الحؽ

 -49اإلمامة في اليداية والحكـ
 -51مواجية الحقائؽ الممكوتية
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 -51التأثير في نفوس الخصوـ
 -52حقيقة المعصوميف

 -53تكريـ حجر وتقديس حجة

 -1التهثر الشخصي بالمصاب
مػػف الضػػروري أف نجعػػؿ تأثرنػػا بمصػػائب أىػػؿ البيػػت (ع) بمثابػػة تػػأثر عمػػى مصػػاب (شخصػػي) كػػالمفجوع بعزيػػز

لديو ،كما يشير إليو التعبير في زيارة عاشوراء( :وعظـ مصابي بؾ) ..فمف عظمت مصيبتو بمف يحب ،ال يتوقا
(أجرا) مقابؿ ذلؾ التأثر ،وال يجعؿ ذلؾ (ذريعة) لمحصوؿ عمى عاجؿ الحطاـ ،كما نبلحظ ذلؾ فيمف يتوسؿ بيـ
توصبل إلى الحوائج الفانية.

ول ػػيعمـ ف ػػي ى ػػذا المج ػػاؿ أف الت ػػأثر بمص ػػائبيـ الت ػػي حمّ ػػت بي ػػـ ص ػػموات ا﵀ عم ػػييـ ،ك ػػامف ف ػػي أعم ػػاؽ النف ػػوس

المستعدة ،فبل يحتاج إلى كثير إثارة مف ال يػر ،كمػا روي( :إف لقتػؿ الحبػيف حػرارة فػي قمػوب المػؤمنيف ال تبػرد

أبدا) مبتدرؾ الوبائؿ -ج10ص318

أضؼ إلى أف ىذا التأثر العميؽ ،مما يدعو العبد إلى الوالء العممي والمتابعة الصادقة ،وىو الميـ في المقاـ.
 -2ابتغالؿ أية فرصة

إف مػػف األمػػور الميمػػة التػػي قػػد ي فػؿ عنيػػا العبػػد ىػػو اسػػت بلؿ سػػاعة (اإلقبػػاؿ) عمػػى المػػولى فػػي أي ظػػرؼ كػػاف
صػاحبو ..فقػػد تػأتي ىػػذه المنحػة اإللييػػة عمػػى حػيف (غفمػػة) مػف صػػاحبيا ،وفػػي حالػة (يجػ ّؿ) اإلنسػاف ربػػو فػػي أف
يذكره في تمؾ الحالة كاألماكف المستقذرة ،كما يشير إليو ما روي عف موسػى (ع) إذ سػأؿ ربػو فقػاؿ( :إنػي أكػوف

في حاؿ أجمؾ أف أذكرؾ فيىا ،فجاءن الجواب :يا موبى اذكرني عمى كؿ حاؿ) البحار-ج3ص329

فمػػيس لمعبػػد أف يعػػرض-حتػػى فػػي تمػػؾ السػػاعة -عػػف ربػػو مػػا إقبػػاؿ الحػػؽ عميػػو ،ف ػوف ذلػػؾ مػػدعاة لتع ػريض ىػػذه
النعمة الكبرى لمزواؿ.

وقد يتفؽ اإلقباؿ في المواطف المناسبة لذلؾ ،فيرؽ القمب مف دوف مجاىدة تذكر ،كمجالس رثاء أىؿ البيػت (ع)،

فمػػا أحػػرى بأصػػحابيا أف يسػػت موا حالػػة الرقػػة التػػي تنتػػاب حتػػى غيػػر الصػػالحيف مػػنيـ فػػي تمػػؾ المجػػالس ،وذلػػؾ
بالتوجو إلى ا﵀ تعالى وخاصة بعد الفراغ مف المجمس ،فونيا مف المظاف الكبرى الستجابة الدعاء.
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 -3الدعاء المنابب لمحالة
إف أدعيػػة األئمػػة (ع)-ومنيػػا المناجي ػات الخمػػس عشػػرة -تتناسػػب مػػا الحػػاالت المختمفػػة لمعبػػد ..فينب ػػي اختيػػار
الدعاء المناسب لتمؾ الحالة الخاصة ،وىذا بدوره يحتاج إلى تذوؽ خاص لكمماتيـ ،يحصؿ بالممارسة..

(المقصػر) ،يناسػبيا دعػاء التػائبيف أو الشػاكيف ..وحالػة (المنبسػط) فػي الطاعػة ،يناسػبيا دعػاء المحبػػيف أو
فحالػة
ّ
(الو ِجػػؿ) ،يناسػػبيا دعػػاء الخػػائفيف أو ال ػراجيف ..وحالػػة (المسػػت رؽ) فػػي الػػنعـ ،يناسػػبيا دعػػاء
المريػػديف ..وحالػػة َ
الشاكريف؛ وىكذا األمر في باقي األدعية.

وعميو فونو مف المناسب استقراء أدعيتيـ-وخاصة في المناجاة -الستخبلص ما يناسب الحالة الموافقة ليػا.

 -4المعصوموف مف شؤوف الحؽ
إف النبػػي واألئمػػة المعصػػوميف (ع) مػػف شػػؤوف الحػػؽ المتعػػاؿ ،فالتوجػػو إلػػييـ بالصػػموات والزيػػارة والتوسػػؿ وغي ػره،

مدعاة لمقرب مف الحؽ ،لما فيو مف التوقير لشأف مف شؤونو تعالى..

فاألمر يعود إليو تبارؾ وتعػالى-بػدءا وختامػا -مػف دوف أف يكػوف فػي ذلػؾ أي ػة صػورة مػف صػور الشػرؾ الػذي قػد

يظنو الجاىؿ..

فالعبد كمما زاد تعظيمو (لشػؤوف) الحػؽ ،كممػا زاد تعظيمػو (لمحػؽ) نفسػو ..وليػذا ال يتػأذى األب مػف زيػادة تعظػيـ

اآلخريف البنو ،إذا عمـ أف ذلؾ لبنوتػو ،وفي طوؿ التعظيـ لنفسو ..وقد ورد عف الصادؽ (ع)( :إف لنا ربا يكمؤنا

بالميؿ والنىار ،نعبدن ..قولوا فينا ما شئتـ ،واجعمونا مخموقيف) البحار-ج25ص289

ومف الواضح أف المراد (بقولوا) ،ىو القوؿ الحؽ الذي ال يصطدـ ما أي أصؿ مف األصوؿ الثابتة.

َ -5مظىرية المعصوـ لصاات الحؽ
آبػاُوَنا انتَقَ ْم َنػػا ِمػ ْن ُى ْـ﴾( :إف ا﵀ ال يهبػػؼ كهبػػانا،
روي عػف اإلمػػاـ الصػادؽ (ع) فػػي ذيػؿ قولػػو تعػػالىَ ﴿ :فمَ بمػػا َ
ولكنه خمؽ أولياء لنابه يهباوف ويرضوف ،ووـ مخموقوف مدببروف) الميزاف-ج18ص118

فالمستفاد مف ىذا الحديث وغيره مف األحاديث في ىذا المجاؿ ،أف المعصوـ (ع) َمظير لحالة الرضا وال ضب،
وغير ذلؾ مف الصفات المنتسبة إلى الرب المتعاؿ ،رغـ أنو مخموؽ َّ
مدبػر كما في الحديث الشريؼ.
ومف ىنا تتأكد أىمية نيؿ رضا صاحب األمر (ع)-وىو اإلماـ ألىؿ ىذا الزماف -ألف رضاه (كاشؼ) عف رضا

الرب بؿ (مبلزـ) لو ..وقد وردت عبارة بمي ة في زيػارة الحسػيف (ع) التػي أوصػى بيػا اإلمػاـ الصػادؽ (ع) وىػي:

(إرادة الرب في مقادير أمورن تىبط إليكـ ،وتصدر مف بيوتكـ) البحار-ج101ص151
 -6األنوار المحدقة بالعرش

ينب ي استذكار حالة (المػنة) اإلليية ألىؿ األرض ،وذلؾ (بوىباط) األنوار المحدقة بعرشو إلى أرضو.
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ومف المعموـ أف ىذه األنوار المستمتعة بجوار الرب ،عانت الكثير مف أىؿ األرض قتبل وسبيا وتشريدا ،حتػى أف
النبي (ص) يصؼ نفسو بأنو لـ يؤذ أحد مثمما أوذي.

ىػػذا اإلحسػػاس ُيشػػعر صػػاحبو بالخجػػؿ ،وبالشػػكر المتواصػػؿ ،عنػػدما يقػػؼ أمػػاميـ ازئػ ار مػػف قػػرب ،أو متوسػػبل مػػف
بعد.
وىذه ىي إحدى الروافد التي أعطتيـ ىذا القرب المتميز مف الحؽ ،ألف ذلؾ كمو كاف بأمره ،وفي سبيؿ رضاه.
 -7مهباة الحبيف (ع)
إف لمأساة الحسيف (ع) وقعا متميزا ،سواء في حياة األنبياء السمؼ ،أو بالنسبة إلى خاتـ األنبياء وذريتو.

ومقارنػة إجماليػة بػيف حالػػة اإلمػاـ (ع) فػي يػػوـ عرفػة (بدعائػو) المتميػػز ،وبػيف حالتػو فػػي يػوـ عاشػوراء (بأحداثػػو)
الثقيمة ،تبيف شػيئا مػف عظمػة الكارثػة ،وكيػؼ أنػو ع ّػز عمػى رب العػالميف ،أف ُيعامػؿ أعػرؼ أىػؿ زمانػو بػا﵀ عػز
وجؿ ،ىذه المعاممة التي لـ يشيد ليا التاريخ مثيبل ..
ومػػف ىنػػا كػػاف (االرتبػػاط) بػػو مػػف خػػبلؿ إحيػػاء ذكػره ،والتػػأثر بمصػػابو ،مػػف أعظػػـ سػػبؿ (نيػػؿ) رضػػا الػرب بمػػا ال

يخطر عمى العقوؿ ،إذ أف عظمة المأساة مما لـ تخطر عمى األذىاف.
 -8مبدأ التعويض

إف مبدأ التعويض ٍ
سار حتى في معاممة الحؽ لممعصوميف (ع) ..فقد ُع ّوض الحسيف (ع) بقتمو :أف ُجعؿ الشفاء
في تربتو ،واإلجابة تحت قبتو ،واألئمة مف نسمو.
ومػػف المعمػػوـ أف االعتق ػاد بمبػػدأ التعػػويض ،يخفػػؼ عمػػى العبػػد معانػػاة فقػػداف بعػػض الػػنعـ ..وال شػػؾ أف عظمػػة

التعويض ،متناسبة ما شدة الببلء.

المعوض ما داـ العوض عظيما.
فالمتيقف بمبدأ (التعويض) مف الحكيـ القدير ،تطيب نفسو (بسمب)
َّ
 -9انتظار الارج
إف انتظار الفرج حقيقة ،يبلزـ االستعداد النفسي لممشاركة في بسط العػدؿ الشػامؿ عنػد ظيػور الفػرج ..واال تحػوؿ

األمر إلى مجرد (أمنية) في نفس صاحبيا-قد يػؤجر عمييػا -ولكنػو ال يعػد (منتظػرا) ،كمػا ىػو الحػاؿ فػي انتظػار
الضيؼ الذي لو متطمباتو..

فاإلنساف يتمنى قدوـ الضيؼ منذ فترة ،لكنو ال يسمى منتظ ار لو ،إال -قبيؿ قدومو -عند توفير تمؾ المتطمبات.

ىذه الحالة تعكسيا الفقرة التالية مف زيارتو (ع)( :فمو تطاولت الدوور وتمادت األعصار ،لـ أزدد فيػؾ إال يقينػا،

ولؾ إال حبا ..فهبذؿ نابي ومالي وولدي وأومي وجميع ما خولني ربي بيف يديؾ ..فىا أنا ذا عبدؾ المتصػرؼ

بيف أمرؾ ونىيؾ) المزار لمشىيد األوؿ ص206

 -10بمب المحبة
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ال شؾ في أف محبة أىؿ البيت (ع) وواليتيـ مف ذرائا النجػاة ..وىػي قيمػة مسػتقمة فػي حػد نفسػيا ،واف لػـ تقتػرف
بالعمؿ ،خبلفا لمف ال يراىا إال ضمف العمؿ.

ولكػػف ت ػراكـ الػػذنوب-وخاصػػة الكبي ػرة منيػػا -قػػد يسػػمب المحػػب ىػػذه الجػػوىرة ،كمػػا حصػػؿ لمػػبعض طػػوؿ التػػأريخ،
كالشػػمم اني فػػي زمػػاف ال يبػػة ،الػػذي خػػرج التوقيػػا مػػف الناحيػػة المقدسػػة بمعنػػو ،والبػراءة منػػو ،وممػػف يتػواله ورضػػي

بقولو.

البػوأَى أَف َك بػذبوا ِبِي ِ
اف ع ِ
ػات المب ِػه َو َكػا ُنوا
ػاؤوا ُّ
َب ُ
اق َبػ َة الب ِػذ َ
ُ َ
ويمكف استفادة ىذه الحقيقة مف قولو تعالى﴿ :ثُ بـ َك َ َ
يف أ َ
بػػػػتَ ْى ِز ُؤوف﴾ ..فالس ػػوء م ػػف مقول ػػة (الفع ػػؿ) ،والتك ػػذيب يع ػػود إل ػػى الموق ػػؼ (االعتق ػػادي) والنفس ػػي ليػ ػؤالء
ِب َىػػػػا َي ْ

المكذبيف.

 -11حقيقة الزيارة
إف زيػػارة المعصػػوـ (ع) تعنػػي-حقيقػػة -وجػػداف ال ازئػػر نفسػػو بػػيف يػػدي المػػزور ..في ارعػػي أدب المكػػاف ،ويستحضػػر

حالة الخطاب ،كما لو كاف ما الحي بمقتضى القوؿ( :أشىد أنؾ تبمع كالمي ،وترد بالمي)..

ول ػػو خمي ػػت الزي ػػارة م ػػف ى ػػذه الحق ػػائؽ ،لكان ػػت الزي ػػارة زي ػػارة (الب ػػدف لح ػػرـ المعص ػػوـ) ،ال زي ػػارة (المح ػػب ل ػػنفس

المعصوـ) ،ومف المعموـ أف اآلثار الكاممة لمزيارة ،مترتبة عمى الثاني دوف األوؿ.

وىػػذا ىػػو السػػر فػػي أف بعػػض زيػػارات المعصػػوميف (ع) ،ال تسػػتتبا تحػوال جوىريػػا فػػي سػػموؾ العبػػد؛ وذلػػؾ النتفػػاء

المواجية المتفاعمة واف حصؿ األجر األخروي.
 -12إشراؼ المعصوـ
إف استشراؼ المعصوميف (ع) لعالـ الشيود-ما كونيـ في عالـ ال يب -مما ال ينكر عقبل ونصا.

فهمػػا األوؿ (فبمقتضػى) حيػػاتيـ المسػػتمرة بعػػد الممػات الظػػاىري ،مػػا االحتفػػاظ بجميػا ممكػػاتيـ ،ومنيػػا َمظيػريتيـ

لوصؼ الرب المتعاؿ.

وأمػػا الثػػاني (فكػػالنص) الصػػحيح ال ػوارد فػػي المنػػا عػػف الجمػػا بػػيف فػػاطميتيف ،معمػػبل بػػأف ذلػػؾ يبمػػغ الزى ػراء (ع)

فيشؽ عمييا ذلؾ ،ثـ يحمؼ اإلماـ (ع) بقولو :إي وا﵀ ،عند تعجب الراوي .البحار-ج104ص27

فمو تحقؽ مثؿ ىذا اإلشراؼ-مف ِق َبػميـ -بالنسػبة إلػى أحػد مػف أوليػائيـ ،لكػاف ذلػؾ بمثابػة (تب ػني) اليتػيـ الػذي لػو
ترؾ وشأنو ،ليوى ما الياويف ..وقد ورد عنيـ ما يؤيد ىػذا المعنػى بشػقيو( :إذا أخػذ النػاس يمينػا وشػماال فالػػزـ

طريقتنا ،فإنه مف لزمنا لزمنان ،ومف فارقنا فارقنان) البحار-ج2ص115
 -13توقير الذرية

إف ذريػػة الرسػػوؿ (ص) ىػػـ التركػػة المحسوسػػة والحيػػة فينػػا ..ومػػف ىنػػا كػػاف تػػوقيرىـ ،تػػوقي ار ألجػػدادىـ ،وىػػو مػػا

يستفاد مف األخبار ،والتزاـ السمؼ الصالح بو.
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وىذه السنة أيضا مطابقة لمفطرة وسػنة األمػـ ،إذ المػرء يحفػظ فػي ولػده ..وىػذا (التػوقير) مػف السػبؿ الميمػة لجمػب
(عنايتيـ) ،كما تشيد بو الحوادث الكثيرة عمى مر العصور.
 -14آثار األولياء
إف وجود البركة والتأثير في اآلثػار المنتسػبة إلػى أوليػاء ا﵀ تعػالى ،ممػا يؤكػده القػرآف الكػريـ أيضػا ،إضػافة لمسػنة

والواقا المشيود في حياة األمـ السابقة.

فقػػد ارتػػد يعقػػوب (ع) بصػػي ار ،عنػػدما ألقػػى البشػػير (القمػػيص) عمػػى وجيػػو ..وقػػد جعػػؿ السػػكينة فػػي التػػابوت ،وىػػو
(الصػػندوؽ) الػػذي وضػػا فيػػو موسػػى (ع) عنػػد إلقائػػو فػػي النيػػؿ ،ولشػرافتو حممتػػو المبلئكػػة ،وقػػد قػػاؿ الحػػؽ تعػػالى:
وف تَ ْح ِممُ ُه ا ْلم ِ
ِ
يه ِ
﴿يه ِْتي ُكـ التباب ُ ِ ِ
الئ َك ُة﴾ ..بؿ أف السامري
وبى َوآ ُؿ َو ُار َ
َ َ ُ ُ
بكي َن ٌة بمف برب ُك ْـ َوَبق بي ٌة بم بما تََر َؾ آ ُؿ ُم َ
وت ف َ
َ
أخذ (قبضة) مف أثر الرسوؿ ،فكاف لو مف األثر ما كاف.
فما المانا مف شرافة القبور التي تضـ أجداث خواص خمؽ ا﵀ سبحانو  ..بؿ إف البركة فييا أوضح ،إذ التابوت

حػوى بػدف نبػي لفتػرة قصػيرة وىػو رضػيا لػـ يبمػػغ الحمػـ ،خبلفػا لمضػاجعيـ الطػاىرة التػي صػارت مختمَفػا لممبلئكػػة
صعودا وعروجا ،كما تشيد بو النصوص ،ومرك از لمكرامات الباىرة كما تشيد بو الوقائا جيبل بعد جيؿ.
 -15إوداء األعماؿ لممعصوميف (ع)
إف مػػف األمػػور المناسػػبة ىػػو االلت ػزاـ بوىػػداء بعػػض األعمػػاؿ لممعصػػوميف (ع) ،فونػػو محاولػػة لمقيػػاـ بشػػيء مػػف
حقوقيـ ..وال شؾ في أنيـ يردوف (اليػدية) بأضعافيا ،كردىـ (السبلـ) بأحسف منو ،كما ىو مقتضى كرميـ الذي
عرؼ عنيـ.

وخاصػػة إذا قمنػػا بانتفػػاعيـ بأعمالنػػا ،كمػػا قيػػؿ فػػي أف الصػػبلة عمػػى النبػػي وآلػػو توجػػب رفػػا درجػػاتيـ ،بمقتضػػى

الدعاء برفا درجتيـ في التشيد وغيره ،واال كاف الدعاء ل وا.
 -16اإلرادة الطولية
إذا اعتقدنا أف (إرادة) األئمة لمشفاعة ولمخارؽ مػف األمػور ،إنمػا ىػي فػي (طػوؿ) إرادة ا﵀ تعػالى وبػوذف منػو ،فػبل

تبقى أيػة غرابة فيما روي عنيـ ،أو رؤي منيـ مف أنواع الكرامة.

فالقرآف تارة يسند قبض األرواح-وىو مف مياـ األمور -إلػى (الحػؽ) نفسػو ،فيقػوؿ تعػالى﴿ :المب ُ ب
ػس
ػه َيتَ َػوفى األَناُ َ
ِح َ ِ
(ممَؾ) الموت فيقوؿُ ﴿ :ق ْؿ َيتََوفبا ُكـ بممَ ُؾ ا ْل َم ْو ِت البِذي ُوبك َؿ ِب ُك ْـ﴾..
يف َم ْوت َىا﴾ ..وتارة إلى َ
ِّ
الموكؿ نفسو.
ومف المعموـ أنو كمما تعاظـ قدر الوكيؿ ،كمما تعاظـ قدر
 -17طمب الحقائؽ
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ي مب عمى طمبنا مف المعصوميف (ع) الجانب المادي :مف شفاء مرض ،أو أداء ديف ،أو ما شابو ذلؾ ..إذ قمما
نتوجػػو إلػػييـ بطمػػب (المعػػارؼ) والحقػػائؽ فيمػػا يتعمػػؽ بمعرفػػة الػػرب المتعػػاؿ ،وسػػبؿ الوصػػوؿ إليػػو ..والحػػاؿ أنيػػـ

(أميؿ) لقضاء مثؿ ىذه الحوائج التي بعثوا مف أجميا ،وال شؾ في صبلحيا لمعبد.

وقصص السمؼ الصالح تكشؼ عف نماذج مذىمة ممف اغترؼ مف فيض جودىـ ،ففتحػت ليػـ أبػواب واسػعة مػف
المعػػارؼ الحقػػة ،واآليػػات البينػػة التػػي جعمػػتيـ يعيشػػوف عمػػى نػػور مػػف ربيػػـ فػػي ىػػذه النشػػأة  ،ليمتػػد أثػره حتػػى بعػػد

انتقاليـ مف ىذه النشأة الدنيا ،فيسعى بيف أيدييـ في النشأة اآلخرة.

 -18شكر نعمة الوالية
يتوجػػب عمػػى الػػذيف ُشػ ػ ّرفوا بشػػرؼ الواليػػة ألئمػػة الحػػؽ (ع) ،أف يبػػال وا فػػي شػػكر ىػػذه النعمػػة ،ألنيػػـ ُخصص ػوا
(بأشػػرؼ) األديػػاف و(بالمػػذىب) القػػويـ ..وىػػذه نعمػػة خالػػدة ،ال تعادليػػا نعمػػة فػػي عػػالـ الوجػػود ،لخمػػود ىػػذه النعمػػة
وفناء النعـ األخرى.

ػه﴾،
ػه فَػاتبِب ُعوِني ُي ْح ِب ْػب ُك ُـ المب ُ
ُّػوف المب َ
وأفضؿ أنواع الشكر ىو( :االتػباع) ،مصػداقا لقولػو تعػالىُ ﴿ :ق ْػؿ إِف ُكنػتُ ْـ تُ ِحب َ
ش ْك ًار﴾.
اع َممُوا َ
ود ُ
آؿ َد ُاو َ
و(العمؿ) لقولو تعالىْ ﴿ :
 -19أحاديث الرجعة
إف أحاديث الرجعة عمى-كثرتيا -مطابقة لمقتضى الحكمة اإلليية ..فوف مف المطؼ أف يحقؽ المولى لوليو آمالو
التي لـ يحققيا في حياتو ،وخاصة ما مبلحظة قصر حيػاة بعضػيـ ،كاألئمػة مػف نسػؿ اإلمػاـ الرضػا (ع) ،إذ لػـ
يدع والة الجور فرصة ألداء رسالتيـ كما أرادوه ..فكأنيـ أرسػموا إلػى ىػذه الحيػاة لميمػة لػـ تكتمػؿ ،نظػ ار لمظػروؼ

التي اكتنفتيـ ،مف ظمـ الح ّكاـ ،واعراض الخمؽ عنيـ..
فيكػػوف مػػف الطبيعػػي إعطػػاؤىـ فرصػػة أخػػرى ،السػػتكماؿ تمػػؾ الميمػػة ،بعػػد اكتمػػاؿ قابمي ػػات الخمػػؽ-بموغػػا عمميػػا
وعمميا -وذلؾ عند قياـ قائميـ (ع) ،الذي يضا يده عمى رؤوس العباد ،فتكمؿ بو أحبلميـ.
 -20االبتئناس بكممات المعصوميف (ع)
ينب ػػي لحمم ػػة لػ ػواء اإلرش ػػاد ف ػػي ك ػػؿ عص ػػر ،االس ػػتئناس بكمم ػػات المعص ػػوميف (ع) المتطرقػ ػػة لمختم ػػؼ حق ػػوؿ

الحكمة ..فوف األنػس بالنصػوص يشػكؿ حػاج از-ببػركتيـ -مػف (االجتيػادات) المنحرفػة ،أو ( المشػارب ) الباطمػة،
أو (التقوؿ) في الديف بما لـ يقـ عميو برىاف.

أضؼ إلى ذلؾ أف ال ور المتواصؿ في أحػاديثيـ ،يفػتح أبػواب الحػػكمة األخػرى ،لتجػري مػف القمػب عمػى المسػاف،
كما ييب صاحبيا (حسػا) خاصا في تمييز ما لـ يصح عنيـ.

 -21الدعوة بالحجج البالغة
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مف السبؿ الكبرى لجمب عناياتيـ عمييـ السػبلـ ،ىػو (التصػدي) لمػدعوة إلػى سػبيميـ فػي أي موقػا كػاف صػاحبو-
واف لـ يكف في زي أىؿ الدعوة والتبميػغ -وذلػؾ :بػذكر محاسػف كممػاتيـ ،واختيػار الحجػج الواضػحة-ومػا أكثرىػا-
في إثبات عقائدىـ المستقاة مف نمير الػوحي ،والػدعوة إلػى التمسػؾ بيػدييـ بالحكمػة والموعظػة الحسػنة ..وخاصػة

عند ذوي القموب (المستعدة).

وخاصة أف ىناؾ طبقػة مػف الخمػؽ ال يصػؿ إلييػا رجػاؿ الػديف ،فمػزـ وجػود (الوسػيط) بيػنيـ وبػيف ىػذه الطبقػة ،إذ

بيـ تكتمؿ ميمة دعاة الحؽ والخير ..وقد خاطب النبي (ص) عميا (ع) بقولػو( :لئف يىدي ا﵀ عمى يػديؾ عبػدا

مف عباد ا﵀ ،خير لؾ مما طمعت عميه الشمس مف مشارقىا إلى مغاربىا) البحار-ج1ص215
 -22إعجاز ابتمرار خط أوؿ البيت

إف المتأمؿ المنصؼ في التأريخ ،ال يمكف أف يصؼ توالي األئمة مف دوف (انقطاع) في البيف ،وبيذا (التجانس)

في األقواؿ واألفعاؿ ،مف باب االتفاؽ.

فنرى األوؿ ينص عمى اآلخر ،وحديث اآلخر يسانخ حديث األوؿ ،وذلؾ خبلؿ قرنيف ونصػؼ ،عمػى مػا فيػو مػف

ت يير لمح ّكاـ والثقافات والػُبنى االجتماعيػة ،حتػى ال نكػاد نميػز اإلمػاـ القائػؿ لمػا روي عنػو لػو تعمػدنا عػدـ ذكػره،
وذلؾ لوحدة النيج اإلليي الذي ساروا عميو جميعا.
فكيؼ إذا أضفنا إلى ذلؾ ،خبر الصادؽ المصدؽ (ص) الذي ب ّشر باثني عشر خميفة كميـ مف قػريش ،كمػا رواه
البخػػاري وذكػره مسػػمـ فػػي كتػػاب اإلمػػارة عػػف جػػابر بػػف سػػمرة إذ قػػاؿ( :بػػمعت ربػػوؿ ا﵀ يقػػوؿ :ال يػزاؿ اإلبػػالـ

عزي از إلى اثني عشر خمياة ،ثـ قاؿ كممة لـ أفىمىا ..فقمت ألبي ما قاؿ؟ ..فقاؿ :كمىـ مف قريش).
 -23آجاؿ األمـ
كثي ار ما تنتاب اإلنساف حالة مف القمؽ ،لما يجري في األمة مف النكبات ،توصمو إلى حد اليأس..

والحػػاؿ أف الحػػؽ المتعػػاؿ كمػػا خمػػؽ األرض ،وقػ ّػدر فييػػا (أقواتيػػا) مػػف األرزاؽ ،كػػذلؾ قػ ّػدر فييػػا (مقػػدراتيا) مػػف
اآلجاؿ المكتوبة لؤلمػـ غيػر المكتوبػة لؤلفػراد ،وقػد ورد فػي الخبػر( :إذا أراد ا﵀ أمػ ار بػمب العبػاد عقػولىـ ،فهناػذ

أمػػرن ،وتمػػت أرادتػػه ،فػػإذا ناػػذ أمػػرن رد إلػػى كػػؿ ذي عقػػؿ عقمػػه ،فيقػػوؿ كيػػؼ ذا ،ومػػف أيػػف ذا ؟!) البحػػار-
ج78ص335

وأحاديث عرض األعماؿ عمى ولي كؿ عصر-في ليالي القدر وغيرىا -تػدؿ عمػى أف األحػداث الصػ يرة والكبيػرة
تجري عمى مسما مف أذف ا﵀ الواعية ،ومرأى مف عيف ا﵀ الناظرة.

(المعنيػػوف) بمقػػدرات ىػػذه األمػػة قبػػؿ
وعميػػو فػػالمطموب مػػف العبػػد أف يقػػدـ الشػػكوى إلػػى أوليػػاء األمػػر دائمػػا ،فيػػـ
ّ
غيرىـ ،مصداقا لمدعاء( :المىـ اكشؼ وذن الغمة عف وذن األمة بحضورن)..
إذ أف ال مػػة التػػي بميػػت بيػػا األمػػة إنمػػا ىػػي مػػف آثػػار ال يبػػة ،فكػػاف مػػف الطبيعػػي انكشػػاؼ تمػػؾ ال مػػة الموحشػػة،
بالحضور المبارؾ الرافا لتمؾ ال مة.
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 -24المتشرفوف بالمقاء
إف الػػذيف تشػرفوا بمقػػاء صػػاحب األمػػر (ع) ىػػـ :إمػػا مػػف الػػذيف وقعػوا فػػي (شػػدة) أوجبػػت ليػػـ االنقطػػاع إلػػى الحػػؽ
وأوليائو ،أو مف الذيف (اشتد) شػوقيـ إلػى لقائػو ،كعمػي بػف ميزيػار وأمثالػو مػف مشػتاقي لقػاء خميفػة ا﵀ تعػالى فػي

األرض.

ولػػيعمـ فػػي ىػػذا السػػياؽ أف الرغبػػة الجامحػػة لمقائػػو-شػػوقا ال حاجػػة -متفرعػػة عمػػى نػػوع تشػػبو بالمعصػػوـ فػػي اتبػػاع

الشريعة بكؿ حدودىا ،ليتحقؽ شيء مف المسانخة بيف الزائر والمزور ،وخاصة ما ان بلؽ أبواب المقاء في زمػاف

ال يبة..

وال تتػأتي ىذه الرغبة المقدسة-اعتباطا أو تكمفا -لمجرد أمنية ،لـ يبذؿ ليػا صاحبيا موجبات تحققيا.
 -25وذا عطاؤنا فامنف أو أمبؾ

ػؾ
ػام ُن ْف أ َْو أ َْم ِب ْ
إف مف الممكف القوؿ أف األئمة (ع) يشتركوف ما سميماف (ع) في ىػذه المقولػةَ ﴿ :وػ َذا َعطَ ُ
اؤَنػا فَ ْ
ِ
ب ٍ
اب﴾( ..فالممؾ) المعنوي-الذي ال ينب ي ألحد مف بعدىـ( -عطاء) مػف الحػؽ ب يػر حسػاب ،فومسػاكيـ
ِب َغ ْي ِر ح َ

لمعطاء أو بذلو ال يؤثر في ممكو تعالى.

وعميو فما المانا في سياؽ ىذا العطػاء مػف إعمػاؿ الشػفاعة فػي (أقصػى) درجاتيػا الممكنػة ،فػي (أدنػى) القابميػات

ؼ
ب ْو َ
الموجودة في العصاة مف المخموقيف  ..وقد ورد عف الباقر (ع) أف :أرجى آية في القرآف قوله تعالىَ ﴿ :ولَ َ
ضى﴾ ..ثـ قاؿ :الشػااعة ،وا﵀ الشػااعة ،وا﵀ الشػااعة ..وقػد فبػر الصػادؽ (ع) رضػا النبػي
يؾ َرب َ
ُي ْع ِط َ
ُّؾ فَتَْر َ

(ص) في اآلية نابىا بقوله( :رضا جدي أف ال يبقى في النار موحد) نور الثقميف-ج5ص594
 -26مودة ذوي القربى
عندما يراجا المتأمؿ آيات أجر الرسالة ،يبلحظ أنيا مذيمة بأمور ثبلثة:

األوؿ :أف أج ػػر الرس ػػالة يتمث ػػؿ بم ػػودة ذوي القرب ػػى ،لقول ػػو تع ػػالىُ ﴿ :قػػػؿ ّال أَبػػػهَلُ ُكـ عمَ ْيػ ِ
ػػر إِالب ا ْل َمػ َػػوبدةَ ِفػػػي
َجػ ًا
ػػه أ ْ
ْ ْ َ
ا ْلقُ ْرَبى﴾.

َج ٍر فَ ُى َو لَ ُك ْـ﴾.
الثاني :أف ثمرة أجر الرسالة إنما تعود
بهَْلتُ ُكـ بم ْف أ ْ
لممرسؿ إلييـ ،لقولو تعالىُ ﴿ :ق ْؿ َما َ
َ
َبػهَلُ ُك ْـ َعمَ ْي ِػه ِم ْػف
الثالث :أف سؤاؿ األجر إنما ىو ممف يريد اتخاذ السبيؿ إلى ا﵀ تعالى ،لقولو تعػالىُ ﴿ :ق ْػؿ َمػا أ ْ
ِ
ِ
ب ِبيال﴾.
َج ٍر إِالب َمف َ
أْ
شاء أَف َيتبخ َذ إِلَى َربه َ
فيستفاد مف مجموع ذلؾ :أف مودة ذوي القربى بدرجة مف األىمية ُجعمت (أجرا) لمرسػالة ،وذلػؾ ألنيػا مقدمػة لفيػـ
الرسالة ولمعمؿ بيا ،وأف الفائدة -بذلؾ -إنما (تعود) إلى أىؿ المودة ،وأف ذوي القربى ىـ (السبيؿ) إليو تعالى.
 -27محبة الحؽ لااطمة

روى الػػدارقطني فػػي كتابػػو أف رسػػوؿ ا﵀ (ص) أمػػر بقطػػا لػػص ،فقػػاؿ المػػص :يػػا رسػػوؿ ا﵀ ،قدمتػػو فػػي اإلسػػبلـ
ت
وتػأمره بػالقطا  ..فقػػاؿ( :لػو كانػػت ابنتػي فاطمػػة) ،فسػمعت فاطمػػة فحزنػت ،فنػػزؿ جبرائيػؿ بقولػو﴿ :لَػ ِػئ ْف أَ ْ
شػ َػرْك َ
ب َػدتَا﴾ ،فتعجػب النبػي (ص)
ػاف ِفي ِى َمػا آلِ َىػ ٌة إِالب المب ُ
لَ َي ْح َبطَ بف َع َممُ َؾ﴾ ،فحزف رسوؿ ا﵀ (ص) ،فنػزؿ﴿ :لَ ْػو َك َ
ػه لَاَ َ
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مػػف ذلػػؾ ،فنػػزؿ جبرائيػػؿ وقػػاؿ( :كانػػػت فاطمػػػة حزنػػػت مػػػف قولػػػؾ ،فىػػػذن اآليػػػات لموافقتىػػػا لترضػػػى) البحػػػار-
ج43ص44

إف ىػػذه الروايػػة مػػف أرؽ الروايػػات فػػي محبػػة الػػرب الػػودود لفاطمػػة (ع) ،ومراعاتػػو لمشػػاعرىا حزنػػا وغضػػبا ..فػػوف

ىػػذه الروايػػة تفيػػد أف افتػراض السػرقة منيػػا ،كػػافتراض شػػرؾ الرسػػوؿ ،أو تعػػدد اآلليػػة ،ممػػا ينػػافي جبللػػة المتحػ َّػدث
عنو.

والطريؼ في ىذا األثر ،ىو اإلتياف بالشاىد تارة بالنسبة لمرسوؿ (ص) ،وتارة لذات الحؽ جؿ جبللو وعـ نوالو.
 -28العقوبة في الطبيعة

بػػػ ْم َنا َعمَػ ْػػي ِى ُـ
أشػػار الحػػؽ فػػي سػػياؽ العقوبػػات التػػي حمػػت ببنػػي إس ػرائيؿ ،أف مػػاءىـ تحػػوؿ إلػػى دـ ،فقػػاؿ﴿ :فَه َْر َ
بـ﴾ ..فمػػا المػػانا مػػف حمػػوؿ (ال ضػػب) بعػػد مقتػػؿ الحسػػيف (ع) ،بػػنفس
اد َوا ْلقُ بمػ َػؿ َوال ب
ض ػاَ ِاد َ
ػاف َوا ْل َجػ َػر َ
الطُّوفَػ َ
ع َوال ػد َ
األسػموب مػػف العقوبػػة ،كمػا ورد مػػف وجػػود الػدـ (العبػػيط) تحػػت الحجػارة فػػي بيػػت المقػدس  ..وكقػػوؿ زينػػب (ع):

(أفعجبتـ أف قطرت البماء دما؟!) البحار-ج45ص109

 -29صراحة أمير المؤمنيف (ع)

يكتب أمير المؤمنيف (ع) كتابا إلى واليو يقوؿ فيو( :تعمر دنياؾ بخراب آخرتؾ ،وتصؿ عشػيرتؾ بقطيعػة دينػؾ،

ولئف كاف ما بمغني عنؾ حقا ،فبعير أومؾ وشبع نعمؾ خير منؾ ومف كاف بصاتؾ) البحار-ج33ص506

وتنمػره فػػي ذات ا﵀ تعػػالى مبم ػػا يجعػػؿ شسػػا النعػػؿ ،خيػ ار ممػػف ينحػػرؼ عػػف
فتبمػػغ صػراحة أميػػر المػػؤمنيف (ع)ّ ،
طريؽ الحؽ.
لوضوح أف شسا النعؿ ال (غضاضة) في وجوده ،إذ أنػو (مسػبح) لمحػؽ بمسػاف حالػو أو مقالػو ،كبػاقي موجػودات

ىذا الكوف الفسيح ،خبلفا لمف (حػاد) عف جادة الحؽ ،فيو دوف البعير وشسا النعؿ بؿ أضؿ سبيبل.
 -30االنتظار الحؽ

يف ِر َجػا ٌؿ
إف انتظار الفرج-الذي ىو مف أفضؿ األعماؿ -يذ ّكرنا باالنتظار المذكور في قولو تعالىِ ﴿ :م َف ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ضى َن ْح َب ُه َو ِم ْن ُىـ بمف َينتَ ِظ ُر َو َما َب بدلُوا تَ ْب ِديال﴾..
ص َدقُوا َما َع َ
او ُدوا المب َه َعمَ ْي ِه فَ ِم ْن ُىـ بمف قَ َ
َ
فػػالمنتظروف فػػي ىػػذه اآليػػة ىػػـ الرجػػاؿ الػػذيف صػػدقوا مػػا عاىػػدوا ا﵀ عميػػو ،وىػػـ عمػػى أىبػػة االسػػتعداد لمجيػػاد،

منتظريف لمشيادة ،ليمتحقوا بركب مف مضى قبميـ ..أضػؼ إلػى ذلػؾ أنيػـ ثػابتوف عمػى مػا ىػـ عميػو ،إذ لػـ يبػدلوا
تبديبل.

فأيف ىذا (االنتظار) الواقعي ،مف (تمني) االنتظار ،وابداء األشواؽ الخالية مف المعاني الصادقة .
 -31اضطرار صاحب األمر
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ونفي مف
وسمب مالو ،واحتُجز حريموُ ،
إف مثؿ صاحب األمر(ع) بيف ظيراني ىذه األمة كمثؿ مف ُغصب دارهُ ،
بمده ،واست اث بو أىمو ،ولديو القدرة عمى استيفاء حقو ،ولكف لـ ُيؤذف لو بذلؾ ،وبقي كذلؾ منتظ ار قرونا طواال.
والح ػػاؿ أن ػػو-ص ػػموات ا﵀ عمي ػػو -أشػ ػد اض ػػط ار ار مم ػػف ُذك ػػر ،وذل ػػؾ (لس ػػعة) ال ػػدار الت ػػي ُغص ػػبت من ػػو ،و(كثػ ػرة)
المست يثيف بو مف أولياء الحؽ ،و(شػدة) الفػتف التػي وقعػت عمػييـ ،و(إحاطتػو) فػي كػؿ آف بالمصػائب التػي ي ارىػا

المظير لرافة الحؽ أسوة بجده (ص).
بنفسو ،والحاؿ أنو ىو َ
يضاؼ إلى كؿ ذلؾ ،المصائب التي سمفت عمى أجداده المياميف ،والتي ُو ِّكؿ أمر الثأر منيا إليو.
وىو ما كؿ ذلؾ غير قادر عمى دفا ما منيت بو األمة في غيبتو ،وىو اإلماـ المفترض الطاعة عمى جميا أىؿ

األرض.

 -32إحاطتىـ بالمِبي
إف التوسؿ بأئمة اليدى (ع) أمر متيسر ،حتى لمف ال يممؾ الفيـ الكامؿ لدورىـ في تبميغ الرسالة.

والسبب في ذلؾ( :إحاطتيـ) بالماسي التي تقدح عواطؼ التأثر في القموب التي تحمؿ أدنػى درجػات الػود والػوالء

ليـ ،كالر ازيا التي أحاطت بسيد الشيداء (ع) ،والتي تثير حتى القموب التي ال تحمؿ الوالء الخاص ليـ (ع).

(منػػة) الحػػؽ ،إذ (أىػبط) أنػوارىـ المحدقػػة بػالعرش ،إلػػى األرض بماسػييا وآالميػػا ،ليسػتنقذ عبػػاده مػػف
وىنػا تتجمػػى ّ
الجيالة وحيرة الضبللة.
 -33العمـ المخزوف

إف العمػـ (المخػزوف) فػي معػادف حكمػػة الحػؽ-المتمثمػػة بأئمػة اليػدى (ع) -ال (يعكسػػو) مػا صػػدر مػنيـ-واف كػػاف
كثي ار -خبلؿ قرنيف ونصؼ مف الزماف قوال وفعبل وتقريرا ،فضبل عما وصؿ إلينا مف تراثيـ وىو أقؿ القميؿ..
نظ ار إلى عدـ (تدويف) آثارىـ مف ِقَبؿ موالييـ بمػا يميػؽ بشػأنيـ ،إضػافة إلػى (ضػياع) الكثيػر مػف مرويػػاتيـ عمػى
أيدي أعدائيـ.
وىػػذه الحقيقػػة يفصػػح عنيػػا اإلمػػاـ الصػػادؽ (ع) بكممػػة مػػؤثرة فيقػػوؿ( :مػػا خػػرج إلػػيكـ مػػف عممنػػا ،إال ألاػػا غيػػر

معطوفة) البحار-ج 25ص283

يعني بو األلؼ الذي لـ يتعقبو الباء ،أو األلؼ الناقصة ،أو عدد الواحد الذي لـ ُيشفا بأعداد أخر.
 -34إثارة صاحب المصيبة

إف مػػا يتميػػز بػػو صػػاحب المصػػيبة العظمػػى-كػػاألـ الثكمػػى بولػػدىا -ىػػو أف أدنػػى تػػذكير لػػو بالمصػػاب الػػذي نسػػيو
بتقػػادـ األيػػاـ ،ييي ػػج فيػػو المشػػاعر الكامنػػة ،فػػبل تحتػػاج بعػػد ذلػػؾ إثػػارة تمػػؾ األحاسػػيس (الدفينػػة) إلػػى كثيػػر جيػػد
ومعاناة ،وخاصة عندما تتعاظـ المصيبة.
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وعميو فوف المؤمف الذي يعيش حالة التفاعؿ الشعوري ما عناصػر عػالـ ال يػب ،يثيػره أدنػى مػ ّذكر لتمػؾ العناصػر
التػػي قػػد غفػػؿ عنيػػا ،وذلػػؾ كوحساسػػو بفداحػػة فقػػد النبػػي (ص) ،وغيبػػة الوصػػي (ع) ،وخمػػو الزمػػاف مػػف الحجػػة

الظاىرة ..وىذه ٍ
معاف كامنة في وجدانو ،واف لـ يستحضرىا في كؿ آف.

ومف المعموـ أف الذي ال (يممؾ) ىذا المخزوف الشعوري فػي مرحمػة سػابقة ،ال (يتفاعػؿ) عػادة بػالمثيرات العاطفيػة
حينما يتعرض ليػا ،كعدـ تفاعؿ األجنبية ما مصيبة الوالية الثكمى.

 -35ذكر المعصوميف لمحجة (ع)
لقػد تناولػػت النصػوص الشػريفة الػواردة عػػف أئمػة أىػػؿ البيػت (ع) ،مسػػألة اإلمػاـ المنتظػػر مػف (زواياىػػا) المختمفػػة:
فتارة تتطرؽ إلى عبلئـ ظيوره ،وتارة أخرى إلى أوصاؼ أصحابو البررة ،وثالثة إلى األحداث الواقعة بعد ظيػوره،
ورابعة إلى المحف التي تنتاب المواليف لو في غيبتو؛ بما تدؿ بمجموعيا عمػى أنيػا فكػرة (محوريػة) فػي تػراث أىػؿ

البيت (ع).

فيذا اإلماـ الصادؽ (ع) ،يصفو الراوي بأنو كاف يبكي بكاء الوالػو الثكمػى ،ذات الكبػد الح ّػرى ،قػد نػاؿ الحػزف مػف
وجنتيػو ،وشػاع الت ّيػػر فػػي عارضػيو ،وقػد زفػر زفػرة انػتفخ منيػا جوفػػو ،واشػتد منيػا خوفػو ،وىػػو يقػوؿ( :بػػيدي!..
عمي مىادي ،وأبرت مني راحة فؤادي ..بيدي! ..غيبتؾ أوصمت مصابي باجائع
غيبتؾ نات رقادي ،وضيقت ّ
األبد ،وفقد الواحد بعد الواحد ياني الجمع والعدد) البحار-ج51ص219
وال عجب في ذلؾ ،فوف بدولتو الكريمة تحيى آماؿ األنبياء واألوصياء ،مف لدف آدـ (ع) إلى النبي الخاتـ

(ص) ،إذ لـ تشيد األرض العدؿ المطبؽ منذ بدء الخميقة إلى زماف ظيوره.
 -36التهبي في تهثروـ

تنتػػاب اإلنسػػاف حالػػة مػػف األلػػـ الشػػديد عنػػد فػراؽ عزيػػز لديػػو ،يصػػؿ إلػػى حػػد الػػذىوؿ ..فعمػػى العبػػد فػػي مثػػؿ ىػػذه
الحالػػة ،تػػذكر مصػػائب أىػػؿ البيػػت (ع) فػػي أع ػزتيـ ،وخاصػػة مػػا مبلحظػػة (قػػرب) أع ػزتيـ مػػف الحػػؽ المتعػػاؿ،

و(شػػدة) محبػػة المعصػػوـ لمػػف ىػػو عزيػػز لديػػو ،إذ أف المحبػػة الحقػػة صػػفة (كماليػػة) ،ال بػػد وأف تكػػوف متحققػػة فػػي

المعصوـ بأعمى درجاتيا.

ػحظوة عندىـ (ع).
ومف ىنا كاف التأسي بيـ في ذلؾ التأثر بأعزتيـ ،مف أعظـ موجبات رضاىـ ،وكسب ال ُ
 -37قيمة المعارؼ
إف عمى المؤمف أف يستذكر حقيقة أف ما وصؿ إلى األجياؿ البلحقة مف (المعػارؼ) الحقػة فػي العقائػد واألحكػاـ،
المستمدة مف منبا الوحي والعترة ،إنمػا ىػي (ثمػرة) تػاريخ مػف المجاىػدة بػاألنفس واألمػواؿ ،منػذ بعثػة النبػي (ص)

إلى ما بعد زماف ال يبة ،بما فييا مف ٍ
ماس وآالـ ،لـ ْيرِو لنا التاريخ إال نز ار يسي ار منيا.
ومف المعموـ أف ىذا االستذكار ،يدعوه لمعرفة قيمة النعـ التي ىو فييا ،وضرورة عدـ التفريط بشيء منيا ..فيذا
بدء زمػاف ال يبػة الصػ رى-عنػد وفػاة اإلمػاـ العسػكري (ع) -يشػيد بدايػة إرىاصػات زمػاف ال يبػة ،إذ روى التػاريخ
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أنػػو( :جػػرى عمػػى مخمّاػػي أبػػي الحبػػف العبػػكري (ع) كػػؿ عظيمػػة مػػف :اعتقػػاؿ ،وحػػبس ،وتىديػػد ،وتصػػغير،

وابتخااؼ وذؿ) البحار-ج50ص334

ومف المعموـ أف كؿ ىذه الماسي بعد زماف ال يبة ،شيدىا ويشيدىا صاحب األمػر (ع) ،ممػا يوجػب عمػى محبيػو

يقرب مف الظيور.
مواساتو في مصائبو ،وأفضؿ (المواساة) ىو االتػباع والعمؿ بما ّ
 -38الجىؿ بدرجات الحجج
إف الجيػؿ بعمػو درجػػات حجػج ا﵀ عمػى الخمػػؽ مػف المعصػوميف (ع) ،منشػػؤه عػدـ (اسػتيعاب) دورىػػـ الػذي رسػػمو
الحػػؽ ليػػـ فػػي عػػالـ الوجػػود ،فمػػف اتخػػذه الحػػؽ خميفػػة فػػي األرض ،ال بػػد وأف يػػزوده (بمسػػتمزمات) الخبلف ػػة مػػف

جيتيف:

األولػػػى :عظمػػة (االنتس ػػاب) ،إذ أن ػػو خميفػ ػة لمػػرب العظ ػػيـ ،وعظم ػػة خبلف ػػة الػػرب العظ ػػيـ ،تس ػػتدعي عظم ػػة م ػػف
استخمفو بما يميؽ بشأف خبلفتو.

والثانيػػة :عظمػػة (التكميػػؼ) ،إذ أنػػو واسػػطة لعنايػػة الحػػؽ فػػي كػػؿ مػػا يتصػػؿ بشػػؤوف المبػػدأ والمعػػاد ،وبمػػا يضػػمف
سعادة الخمؽ في عوالـ الدنيا والبرزخ والقيامة.

ظػػـ مػػا أعطػػى ا﵀ آؿ محمػػد
فيػػذا أبػػو ىاشػػـ مػػف خ ػواص اإلمػػاـ العسػػكري (ع) يقػػوؿ :جعمػػت أفكػػر فػػي نفسػػي ِع َ

(ص) وبكيػػت ،فنظػػر إلػي اإلمػػاـ وقػػاؿ( :األمػػر أعظػػـ ممػػا حػػدثّت بػػه نابػػؾ مػػف عظػػـ شػػهف آؿ محمػػد (ص)،

فاحمد ا﵀ أف جعمؾ متمبكا بحبمىـ ،يوـ تدعى يوـ القيامة بىـ إذا دعي كؿ أنػاس بإمػامىـ ،إنػؾ عمػى خيػر)

البحار-ج50ص259

 -39الحبرة عمى البمؼ
يتحسػػر بعضػػيـ عنػػد اإلطػػبلع عمػػى سػػيرة السػػمؼ مػػف العممػػاء والصػػالحيف ،لعػػدـ إدراؾ زمػػانيـ والعػػيش معيػػـ،
ليقتبسوا الكثير مما كانوا فيو..

أزمػػة األمػػور فػػي زمػػاف ال يبػػة ،مػػا أنػػو بيمنػػو رزؽ الػػورى،
والحػػاؿ أنيػػـ ال يعيشػػوف الحسػرة نفسػػيا تجػػاه مػػف بيػػده ّ
وبوجوده ثبتت األرض والسماء..

فيػػو (ع) إمػػاـ الصػػالحيف فػػي العصػػور المتماديػػة ،ومػػا اكتسػػب الصػػالحوف درجػػة الصػػبلح إال بمباركتػػو ودعوتػػو
ورعايتو ،كما ىو مقتضى تنػ ّزؿ األمر عميو في ليمة القدر وغيرىا.
وال شؾ أف (االحتجاب) الظاىري ال يمنا مثؿ ىذه (الرعاية) ،إذ أنيا كرعاية الشمس لنبات األرض ولو مف وراء

السحاب ..ومف المعموـ أف األئمة (ع) في زماف الظيور أيضا كانت ليـ ىذه الرعاية والتسديد لمػوالييـ حتػى مػا
ػقدر لبعضػػيـ رؤيػػة إمػػاـ زمانػػو أبػػدا ..فمػػيكف المػػانا فػػي مقتضػػى الزمػػاف كمػػا نحػػف فيػػو،
تباعػػد األمكنػػة ،إذ لػػـ تُػ ّ
كالمانا في مقتضى المكاف كما كانوا ىـ فيو.

 -40مناوج المعرفة
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إف األدعية المأثورة عف أئمة أىؿ البيت (ع) ليست (وسيمة) لمحديث ما الرب المتعاؿ فحسب ،بػؿ ىػي (منػاىج)
لمعرفة السبيؿ إلى لقاء الحؽ أيضػا؛ ففييػا إشػارة إلػى :موجبػات ال فمػة ،والػى دواعػي القػرب ،والػى المقامػات التػي
يمكف أف يصؿ إلييا العبد ،والى جزئيات عناية الحؽ بخواص أوليائو..

ومف (مظاف) ىذه المضػاميف العاليػة :دعػاء كميػؿ ،ودعػاء أبػي حمػزة الثمػالي ،ودعػاء مكػارـ األخػبلؽ ،والمناجػاة

الشعبانية ،ودعاء الصباح ،والمناجيات الخمس عشرة.

 -41اجعموني مف ومكـ

إف مف أبدع ما ورد في زيارات المعصوميف (ع) ىو ما ذكر عند وداعيـ ،وىي لحظة فراؽ بما فييػا مػف اسػتثارة

لمعواطؼ التي تستمزميا طبيعة المفارقة ،فيقوؿ الزائر مخاطبا وليػو( :اجعموني مف ومكـ ،وصيػروني مف حزبكـ)

مااتيح الجناف

فمو استجيب ىذا الدعاء في حؽ ىذا العبد-وىو في مظاف االستجابة -وصار مف (ىػػـ) المعصػوـ ،بمػا يسػتمزمو

اليـ مف الذكر والمتابعة والرعاية ،فكيؼ تكوف حالة الزائر بعد تمؾ الزيارة  ..أَ َوال ُيرجى بعدىا تحقيؽ (منعطؼ)
في الحياة ،كانت بدايتو الدخوؿ في حرـ المعصوـ ،وخاتػمتو الدخوؿ في حزبو وكونو مف ىمو.
 -42المخزوف الشعوري
قد يتحسر بعضيـ عمى حرمانيـ مف عطاء شعراء أىؿ البيت (ع)-وخاصة األوائؿ مػنيـ -الػذيف أحسػنوا صػرؼ
(الذب) عف أولياء الحؽ ..ومف المعموـ أنو ال قيمة ليذه الكممات مجػردة عػف دوافعيػا ،والػدليؿ
قريحتيـ في سبيؿ
ّ
عمى ذلؾ عػدـ قبوليػا لػو كانػت تزلفػا أو نفاقػا ،وانمػا القيمػة الكبػرى (لمخػزونيـ) الشػعوري الػذي يتفجػر مػف خػبلؿ
تمؾ الكممات الخالدة.

وعميػػو فمػػف يممػػؾ ذلػػؾ المخػػزوف بعينػػو ،ولػػـ يسػػتطا التعبيػػر عنيػػا بنثػػر أو شػػعر ،لكمػػؿ لسػػاف أو قمػػة بيػػاف ،فونػػو

معدود مف تمؾ الزمرة بعينيا ،لوجود المعنوف واف لـ يتحقػؽ العنػواف ،ولوجػود البركػاف فػي األعمػاؽ واف لػـ يتفجػر

بحسب العياف..

فمػػا ورد فػػي مػػدح أولئػػؾ الشػػعراء عمػػى لسػػاف أىػػؿ البيػػت (ع) ،باعتبػػار عػواطفيـ الظػػاىرة عمػػى المسػػاف( ،ينطبػػؽ)
بدرجة مف الدرجات عمى مف يحمؿ تمؾ العواطؼ الكامنة التي لـ َيػقدر عمى إظيارىا.
 -43تجمي النعمة
إف نعمػة التوحيػد والواليػة يتجمػػى أثرىمػا-بأوسػا مػػداه -فػي وقػت (أحػوج) مػػا يكػوف العبػد فيػػو لبركػات تمػؾ النعمػػة،
وىو بػدايات االنتقػاؿ مػف ىػذه النشػأة الػدنيا إلػى النشػأة األخػرى ،بكػؿ مػا فييػا مػف وحشػة واضػطراب؛ فيقػوؿ العبػد

مناجيا لربو( :المىـ! ..إني ذخرت توحيدي إياؾ ،ومعرفتي بؾ ،واخالصي لؾ ،واقػراري بربوبيتػؾ ،وذخػرت واليػة

عمي بمعرفتىـ مف بريتؾ محمد وعترته (ع) ،ليوـ فزعي إليؾ عاجال وآجال) البحار-ج97ص412
مف أنعمت ّ
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وبذلؾ تيدأ النفوس التي لـ تستمتا باآلثار العاجمػة ليػذه النعمػة ،عنػدما تعػيش شػيئا مػف الحرمػاف فػي ىػذه الػدنيا،
بمقتضػى زمػػاف ال يبػة ومػػا فيػػو مػف شػػدة وفتنػػة ،ومػف أعظػػـ (الفػػتف) غيبػة المعصػػوـ ،الػػذي بظيػوره تػزاح الشػػبية،

وتنجمي الكربة.

 -44الزـ المحبة العميقة
إف مف لوازـ المحبة العميقة ىو اإلحساف لم يػر إك ارمػا لممحبػوب ،كمػا لػو (طمػب) منػو المحبػوب ذلػؾ ،أو (أقسػـ)

ال ير بذلؾ المحبوب ليستجمب عطػاءه؛ إذ ألجػؿ عػيف ألػؼ عػيف تكػرـ ،وىػذا ممػا تعػارؼ عميػو الخمػؽ ،فيقسػموف
بالمحبوب استثارة لمحبة المحب.

وىذا األسموب مػألوؼ أيضػا فػي التعامػؿ مػا الحػؽ وأوليائػو ،فيكثػر فػي أدعيػتيـ وزيػاراتيـ القَ َسػـ والمناشػدة بأحػب
الخمػؽ إلػييـ ..ومػف المعمػوـ أف القَ َسػـ المػؤثر ىػو مػا كػاف عػف (معرفػة) بػدرجاتيـ ،إضػافة إلػى الصػدؽ وااللتفػات
الجاد في مخاطبتيـ.

 -45تكريـ وبيمة الخير
يػػأمر اإلمػػاـ السػػجاد (ع) ابن ػو اإلمػػاـ البػػاقر (ع) ،بػػدفف ناقتػػو ،لػػئبل تأكميػػا السػػباع ،إذ أف اإلمػػاـ (ع) حػػج عمييػػا
عشريف حجة لـ يضربيا بسوط.

وفػػي ذلػػؾ درس بميػػغ :وىػػو أف مػػا كػػاف (وسػػيمة) لتحقػػؽ الخيػػر ،فونػػو (مسػػتحؽ) لمتك ػريـ ولػػو كػػاف حيوانػػا ال يعقػػؿ

معنػى التكػريـ ،وخاصػة بعػد اليػػبلؾ  ..فكيػؼ األمػر بالعبػاد الصػالحيف الػػذيف كػانوا وال ازلػوا سػببا لتحقػؽ الخيػرات
عف قصد والتفات ..

ومنو يعمـ عظمة الجرـ فيمف أساء إلى أئمة اليدى (ع) في عدـ تكريميـ ،بؿ بويذائيـ وادخاؿ الوىف عمييـ ،كما

وقا لئلماـ السػجاد (ع) نفسػو ..فيػو يكػرـ ناقػة حػج عمييػا ،والقػوـ لػـ يكرمػوا (أعػ ّػز) الخمػؽ عمػى ا﵀ تعػالى ،وىػـ
الذيف بيـ قواـ الحج وغيره مف شرائا اإلسبلـ.
 -46الدقة في تعامؿ المعصوـ
إف أصحاب النبي واألئمة (ع) كانوا يعيشػوف درجػات متفاوتػة ،مػف حيػث (اسػتيعاب) المعػاني التػي كانػت تصػدر
مػػنيـ؛ وذلػػؾ نظ ػ ار إلػػى اخػػتبلؼ (القابميػػات) الذاتيػػة ليػػـ ،إضػػافة إلػػى اخػػتبلؼ إيصػػاؿ تمػػؾ القابميػػات إلػػى مرحمػػة
الفعمية بالمجاىدة العممية والعممية.

ومف ىنا أيضا اختمفت طبيعة تعامميـ (ع) ما أصحابيـ ،بمحاظ اختبلؼ تمػؾ الػدرجات ،فمػا كػانوا يتوقعونػو مػف

أصحاب الطبقة العميا ،لـ يكونوا يتوقعونو مف أصحاب الطبقة السفمى.

وىػػذا الػػنص يعكػػس (دقػػة) تعامػؿ المعصػػوـ (ع) مػػا مواليػػو ،فػػي مػػا يصػػدر مػػنيـ مػػف قػػوؿ ولػػو كػػاف حقػػا ،وذلػػؾ
عرفنػػي ا﵀ مػػف حقكػػـ ،أحػػب إلػػي مػػف الػػدنيا
عنػػدما قػػاؿ يػػونس بػػف يعقػػوب لئلمػػاـ الصػػادؽ (ع) :لَػوالئي لكػػـ ومػػا ّ
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بحػػذافيرىا  ..فقػػاؿ (ع) بعػػدما تب ػيف ال ضػػب فػػي وجيػػو (ع)( :يػػا يػػونس! ..قبػػتنا بغيػػر قيػػاس ،مػػا الػػدنيا ومػػا

فيىا؟! ..وؿ وي إال ب ّد فورة أو بتر عورة ،وأنت لؾ بمحبتنا الحياة الدائمة) تحؼ العقوؿ-ص281
 -47ثبات المصيبة

قػػد يسػػت رب بػػادؤوا ال ػرأي مػػف اسػػتذكار المحبػػيف لمصػػائب أئمػػة أىػػؿ البيػػت (ع) ،الػػذيف يتفػػاعموف معيػػا وكأنيػػا-
بالنسبة ليـ -مصائب جرت عمييـ (ع) قبؿ سنوات مضت.

والسبب في ذلؾ :ىو عدـ اسػتيعابيـ لؤلمػر عمػى حقيقتػو ،فػوف المواجيػة بمػا فييػا مػف مصػائب وآالـ ،إنمػا كانػت
بيف (جبية) الطاغوت وأولياء الحؽ ،ولـ تكف المواجية مواجية شخص لشػخص ،لتػزوؿ آثارىػا بػزواؿ أصػحابيا،

ومف ىنا يذ ّكر القرآف الكريـ بمصائب األنبياء السمؼ (ع) ،وكأنيا باقية-حقيقة -عمى فداحتيا.

وعندئػػذ نقػػوؿ :إف مػػرور األيػػاـ ومضػػي الػػدىور واألع ػواـ ،لػػـ ي يػػر شػػيئا مػػف فداحػػة مػػا جػػرى بػػيف أوليػػاء الحػػؽ
والباطؿ ،فالشيء لـ ينقمب عما وقا عميو بعد وقوعو..

أضػػؼ إلػػى أف المواجيػػة (اسػػتمرت) جػػيبل بعػػد جيػػؿ ،وكػػاف لكػػؿ مػػف الجبيتػػيف وارثيمػػا ،ووارث الماسػػي فػػي ىػػذا
العص ػػر ى ػػو بقي ػػة الماض ػػيف (ع) ،ال ػػذي ينتظ ػػر س ػػاعة حس ػػـ ى ػػذا الصػ ػراع ،ال ػػذي ب ػػدأ وال ينتي ػػي إال عم ػػى يدي ػػو

الكريمتيف.

 -48مف صور تكريـ الحؽ
إف معاجز وشفاعة األنبياء واألوصياء ،وبركات الصػالحيف واألوليػاء ،تُػػعد صػورة مػف صػور (التكػريـ) لمطػائعيف،
باعتبار ما صدر عنيـ مف الطاعة لمحؽ المتعاؿ ،فعاد األمر بذلؾ إلى (شأف) مػف شػؤوف الممػؾ الحػؽ المبػيف..

وكمما عظـ تكريـ الحؽ ليـ بالصور المذكورة ،كمما ارتفا شأف الحؽ نفسو.

ولػػيعمـ أيضػػا أف أمػػر الك ارمػػة والمعجػزة والشػػفاعة ،يػػؤوؿ أخي ػ ار إلػػى الحػػؽ المتعػػاؿ ،لكػػوف ذلػػؾ كمػػو بوذنػػو ،بػػؿ إف

نفوس أصحابيا قائمة بورادة الحؽ القدير في أصػؿ خمقػو ليػـ ،واال اعتػراىـ الفنػاء والػزواؿ  ..فيػؿ تبقػى بعػد ذلػؾ
غرابة ،حتى لو صدر (أضعاؼ) ما روي عنيـ (ع) في ىذا المجاؿ .

 -49اإلمامة في الىداية والحكـ
إف اإلمامة عنػد أىػؿ البيػت (ع) واف كانػت إمامػة لمخمػؽ (حكومػة) فػي الػببلد وسياسػة لمعبػاد ،إال أنيػا فػي الوقػت

نفسو متق ّومة (بيداية) الخمؽ ،وىي العمدة في ىذه الرتبة العمية..
وف ِبه َْم ِرَنػا﴾..
وليذا نجد أف مصطمح اإلماـ-بمعناه الواسا -مقترف باليداية ،فيقوؿ تعالىَ ﴿ :و َج َع ْم َن ُ
او ْـ أ َِئ بم ًة َي ْى ُػد َ
ِ
ػاب م َ ِ
امػا َو َر ْح َمػ ًة﴾ ..كمػا يجعػؿ إحصػاء كػؿ شػيء
وبػى إ َم ً
كما وصؼ كتاب اليداية باإلماـ ،فيقوؿ تعػالى﴿ :كتَ ُ ُ
ص ْي َنانُ ِفي إِ َم ٍاـ ُم ِب ٍ
يف﴾.
يحده شيء ،فيقوؿ تعالىَ ﴿ :و ُك بؿ َ
في اإلماـ المبيف ،فيو الحامؿ لمعمـ الذي ال ّ
ش ْي ٍء أ ْ
َح َ
وبعد ذلؾ كمو نقػوؿ :إف ممػا يػدمي الفػؤاد انحسػار إمامػة ىػؤالء عػف الخمػؽ ،لتحػ ّؿ فػييـ إمامػة مػف ال حػؽ لػو فػي
الحكـ ،وال شأف لو في اليداية ،بؿ كانوا مف األئمة الذيف يدعوف إلى النار.
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 -50مواجىة الحقائؽ الممكوتية

ِ
المدرؾ ليا ،فكذلؾ (التوسؿ) بأولياء الحؽ
كما أف (المعرفة) عبارة عف مواجية لممعمومة التي تنعكس في الجياز

(ع) مواجيػػة بالقمػػب لتمػػؾ الحقػػائؽ الممكوتيػػة ..وكمػػا أف المواجيػػة فػػي عػػالـ المعرفػػة توجػػب انعكػػاس المعػػاني فػػي
النفػػوس ،فكػػذلؾ المواجيػػة فػػي عػػالـ الحقيقػػة توجػػب انعكػػاس تمػػؾ الحقػػائؽ-باثارىػػا -أيضػػا فػػي القمػػوب ،كمػػا أف
المواجية الحسية في عالـ اإلنارة توجب انعكاس النور فيما واجو النور..

وال ػػذي يجم ػػا ذل ػػؾ كم ػػو ،ى ػػو أف طبيع ػػة المواجي ػػة تقتض ػػي (سػ ػرياف) اآلث ػػار ب ػػيف المتػ ػو ِ
اجيَيف ،وكمم ػػا س ػػما أح ػػد
المتو ِ
اجيَيف كمما اشتد التفاعؿ والتأثير بينيما.
ومف ىنا يخط بعضػيـ فػي فيػـ بعػض مظػاىر التوسػؿ بأوليػاء الحػؽ (ع) ،وذلػؾ ألف العمػدة فػي تمػؾ المظػاىر

المتوسػؿ وبيف حقيقة المتوسَّػؿ بو ،المستمزمة لآلثػار العميقػة ،واف
الحسية ،ىي ىذه المواجية المعنوية بيف حقيقة
ِّ

تجمّت تمؾ المواجية مف خبلؿ فعؿ ظاىري بعينو :كالزيارة ،والبكاء ،والنذور وما شابو ذلؾ..

فمثمو في ذلؾ كمثؿ مف يواجو المعمومة ويستميميا ،وىو في حالة حسػية معينػة-مػف قيػاـ أو قعػود -عنػد اسػتقائو
لتمؾ المعمومة.
 -51التهثير في ناوس الخصوـ

كتػب الشػػعبي أف أحسػػف مػػا سػػمعو فػػي القضػػاء والقػػدر ،ىػػو قػػوؿ أميػػر المػػؤمنيف (ع)( :كممػػا ابػػتغارت منػػه فىػػو
منؾ ،وكمما حمدت ا﵀ عميه فىو منه) ..فمما وصؿ الكتاب إلى الحجاج ووقؼ عميو ،قاؿ :لقد أخػذىا مػف عػيف

صافية .الميزاف-ج1ص104

فمف ىذا الحديث وأشباىو تتجمى لنا حقيقتاف:

األولى :كممة (الفصؿ) ألئمة اليدى (ع) في كؿ معضمة ،والجامعة بيف الحكمة واإليجاز.

(وْقػا) كمماتيـ في نفوس الخمؽ؛ إذ أف حقيقة أمرىـ لـ تكف لتخفى حتى عمى الخصوـ.
والثانيةَ :
ومػػف الطريػػؼ مػػا يػػذكره غاصػػب حقيػػـ ،عنػػدما أردؼ اإلمػػاـ (ع) عمػػى دابػػة قػػائبل :أَ َوال نػػردفيـ دابػػة غصػػبناىا

منيـ .

 -52حقيقة المعصوميف
إف االعتقػػاد بحقيقػػة خمقػػة أرواح المعصػػوميف (ع) قبػػؿ (االنتقػػاؿ) إلػػى ىػػذه األبػػداف األرضػػية ،يسػػتوجب االعتقػػاد

بحقائؽ أخرى عف ماضييـ وحاليـ ومستقبميـ.

فػػبل يبػػدو معػػو غريبػػا أف يتوسػػؿ بيػػـ األنبيػػاء السػػمؼ كػػادـ (ع) ومػػف بعػػده فػػي الشػػدائد؛ إذ أف اتخػػاذ الوسػػيمة إلػػى
الحؽ مطموب في كؿ عصر وأواف.

وال يبدو غريبػا قصػر حيػاتيـ فػي الػدنيا؛ إذ أف مػثميـ فػي ذلػؾ كمثػؿ اركػب اسػتراح فػي ظػؿ شػجرة سػاعة ثػـ رحػؿ
عنيا ،فطوؿ فترة مكوثيـ أو قصرىا ،ال ي ير مف واقعيـ شيئا.
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وعميو فبل غرابة أيضا في ارتباطنا بيـ ،استمدادا واستمياما واستشفاعا بيـ بعد وفاتيـ ،وذلؾ (لبقاء) تمؾ الحقائؽ
اإلليية عمى حاليا ،سابقا وحاض ار ومستقببل ،إذ ما (الفارؽ) بيف الراجؿ والراكب في حقيقة صاحبو .
 -53تكريـ حجر وتقديس حجة
إف الطواؼ حوؿ البيت فيو تكريـ ألحجار منتسبة إلى الحؽ المتعاؿ ،وكؿ (تقديس) بأمره فيو طاعة لو ،ويترتب

لح َج ػج منتسػػبة إلػػى الحػػؽ ..وشػػتاف بػػيف تك ػريـ
عميػػو األجػػر العظػػيـ ..وزيػػارة قبػػور المعصػػوميف (ع) فييػػا تقػػديس ُ
(ح ّجة) ،كالفرؽ بيف كتاب ﵀ صامت وآخر ناطؽ ..
(حجر) وتقديس ُ
ولعمو مف أجؿ ذلػؾ ،دلػت الروايػات عمػى أف الحػؽ ينظػر يػوـ عرفػة إلػى زوار قبػر الحسػيف (ع) ،قبػؿ النظػر إلػى

زوار بيتو الحراـ.
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ومضات فيما يتعمؽ بالتعامؿ مع الناس
 -1تزاحـ الخواطر
 -2جياز اإلرادة

 -3ساعات الفراغ

 -4لذة مخالفة النفس
 -5القمب السميـ

 -6الجما بيف المقاميف
 -7السرعة في السير

 -8االصطفاء اإلليي

 -9العمـ صورة ذىنية

 -11فتنة الكماؿ

 -11الحديث النفسي

 -12المساف كاشؼ ال موجد
 -13وجو القمب

 -14العمـ ال يبلزـ االطمئناف
 -15تمذذ ال ني والفقير
 -16سياسة النفس
 -17تسويؿ النفس

 -18العبودية ضمف المجاىدة
 -19أمارة التسديد

 -21كالخرقة البالية
 -21لحظات الشروؽ وال روب
 -22الصفات الكامنة
 -23برمجة اليوـ

 -24خمود المنتسب إلى الحؽ
 - 25األدب الباطني لآلكؿ

 -26الرغبة الجامحة

 -27ىدر العمر بالنوـ
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 -28الفراؽ والوصؿ
 -29مؤشر درجة العبد

 -31التفكير في الشيوات
 -31منبيية اآلالـ الروحية
 -32آيات ألولي األلباب

 -33اإلعراض بعد اإلدبار
 -34القمب حرـ ا﵀ تعالى

 -35الصورة الذىنية الكاذبة
 -36الخسارة الدائمة

 -37أدنى الحظوظ وأعبلىا
 -38مخالفة النفس فيما تيوى
 -39الماؿ آلة المذائذ

 -41التشويش الباطني
 -41دواعي اليدى واليوى
 -42الببلء المعوض

 -43العبثية في السموؾ
 -44ىندسة التكامؿ

 -45فرؽ الحاؿ عف المقاـ
 -46مرحمة االصطفاء

 -47ساعات الجد الواقعي
 -48األوقات المباركة
 -49شيوة الشيرة

 -51موطف المعاني ىو القمب
 -51سعة مجاؿ االستجابة
 -52الموامة واألمارة

 -53النمو المتصؿ والمنفصؿ
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 -56الحسرة عمى الخيرات
 -57السفر اليادؼ
 -58منبيية الببلء
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 -59قواـ اإلنسانية
 -61االنقطاع بالنوـ

 -61البعد بعد االمتبلء
 -62الفرص النادرة

 -63الطائا والتائب

 -64ساعات القوة والضعؼ
 -65عمدة الشيوات

 -66ساعات الذىوؿ
 -67المتفرج عمى األحداث
 -68استيبلء شيوة البطف
 -69عدـ الميؿ لمحراـ

 -71تزاوج النفوس واألبداف
 -71كتماف ال ضب

 -72الضيؽ المجيوؿ

 -73التصرؼ في الشريعة
 -74الحصانة اإلليية

 -75مجاىدة الجنس ال الفرد
 -76أرقى المذائذ
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 -83مواجية الحقائؽ بالقمب
 -84الطمب يبلزـ الوصوؿ
 -85خمود الذكر

 -86اليوة بيف المادة والمعنى
 -87الطموح في الدرجات العالية
 -88الرزؽ األعـ

 -89قواعد القبض والبسط
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 -91ارتباط األبداف بالقموب
 -91الحركة ثـ البركة

 -92االحتفاؼ بالشيوات والشبيات
 -93التفاعؿ الموجب لمحزف

 -94اجتياز المشاعر الباطمة
 -95تمني الخبلص

 -96اإلحساس بالتقصير العظيـ
 -97تقديـ القرباف

 -98الطعـ لصيد أكبر
 -99الوجؿ بعد الذكر

 -111التفاعؿ غير المجاورة
 -111نعيـ اآلخرة في الدنيا
 -112ببلء عالـ التفكير

 -113أثر التحميؽ الروحي

 -114حقيقة الخموة واالعتزاؿ
 -115الخير الكثير

 -116الحذر مف زواؿ النعـ

 -117االختبار الدقيؽ لمقمب
 -118المتعة غير الحسية
 -119معاممة الناطؽ

 -111الببلء بعد التوفيؽ

 -111األمور العممية المذىمة
 -112المحاكمة عند الفرح

 -113مجمؿ شيوات الدنيا
 -114مادة االفتتاف

 -115مبلؾ النظر إلى األجنبية
 -116أصناؼ أزواج الدنيا
 -117الجيفة المجمدة

 -118اجتثاث الرذيمة الباطنية
 -119كفالة المربي

 -121انقطاع تسبيح الثوب
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 -121القمباف في جوؼ واحد
 -122عظمة الخالؽ في النفس
 -123االشت اؿ بالفسيح
 -124كثرة اليموـ

 -125الممَ َكة أشرؼ مف العمؿ
 -126الحسنة في الدنيا واآلخرة
 -127سكر الشيوة وال ضب
 -128السياحة البلىادفة

 -129االستمقاء بعد التثاقؿ
 -131التصرؼ في الحس

 -131كااللتفات إلى العورة

 -132الصور الجميمة الفانية
 -133مصادر المعرفة

 -134التصرؼ في ممؾ ال ير
 -135الطموح في الدرجات

 -136تقويـ القمب وسياستو
 -137في خدمة المخدوـ

 -138الضمور في الكماؿ
 -139ال د خير مف األمس
 -141اجتذاب األنظار

 -141خاصية الجذب األنفسي
 -142الحيواف اليائج

 -143مخادعة النفس
 -144أكثرىـ ال يعقموف

 -145من صات معيشة المؤمف
 -146السيئات مف صفة واحدة
 -147تميؼ النفس

 -148حرماف بعض الشيوات
 -149بيف الباقي والفاني
 -151العناد بالمعصية

 -151صعوبة اإلخبلص
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 -152الذىوؿ في أوؿ الطريؽ
 -153أثر سبلمة القمب

 -154دفا المقتضي قبؿ المانا
 -155العذر عند التعب والمرض
 -156القمب كالمسجد

 -157االستيزاء بالنفس
 -158فضوؿ النظر
 -159ذكرى الدار

 -161كاشفية الزيارة

 -161الموت المتكرر
 -162أىؿ التأمؿ والتفكير
 -163االتكاؿ عمى ال ير
 -164اليدؼ مف المذائذ
 -165الش ؼ العممي

 -166المفاىيـ الخاطئة
 -167الشوؽ إلى الموت
 -168طما القموب

 -169اإلصرار القبيح
 -171كفراف نعمة الممكات

 -171العطش الذي ال رواء لو
 -172إطفاء النور

 -173فتور ىمة العبد
 -174الناصح القائد

 -175اضطراب العاشؽ

 -176تحويؿ المعمومة إلى عقيدة
 -177المجاىدة الدفعية والمستمرة
 -178فساد الظرؼ والمظروؼ
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 -181آثار سرعة االعتذار
 -181خبط العشؽ

 -182اآلثار البعيدة لمعمؿ
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 -183افتراض حموؿ الموت
 -184القمب موضا النظر
 -185تمنيات ال افميف
 -186عقوبة العشؽ

 -187التوقيت في األرض والسماء
 -188النتائج بيد الحؽ المتعاؿ
 -189ما ال يورث اليقيف

 -191البل محدود مقابؿ المحدود
 -191ارتفاع اليوية الشخصية
 -192عبلمة القبوؿ

 -193أعاصير الشيوات

 -194المجنوف عند الخاصة
 -195الرصيد الكاذب
 -196جينة الوحدانية
 -197إيقاظ المحبة

 -198الوصية بالثمث

 -199العتؽ مف النار
 -211آية المراقبة

 -211م البة المكروه
 -212قبح الربا

 -213قمب المفاىيـ الخاطئة
 -214تواصؿ ال يث

 -215انكشاؼ حقيقة النفس
 -216خداع المادحيف

 -217معاشرة الصمحاء
 -218اختبلؼ المعاممتيف

 -219الفرؽ بيف الكؼ واالنصراؼ
 -211الخطايا العابرة

 -211وسيمة الوصوؿ

 -212مخزوف القمؽ في النفس
 -213المسخ الباطني
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 -214الفساد المستحدث
 -215العجب مف سبلمة البدف
 -216الحمقاء في الديف
 -217زيارة الموتى

 -218قطا العبلئؽ

 -219محطات االستراحة
 -221اليواجس والخواطر

 -221ال ناء وتحريؾ الشيوات
 -222الموت أخو النوـ

 -223االختصاص بالببلء والنعـ
 -224النفس الحاكمة

 -225العمماء ىـ أىؿ الخشية
 -226الطريؽ الم ري

 -227مثؿ الذاكر بالمساف

 -228نضج النفوس واألبداف
 -229تحدي المعمومات الصعبة
 -231سجف األب والظالـ
 -231رتبة االجتياد

 -232المنة لآلكؿ ال لممأكوؿ
 -233التييب مف السقوط

 -234عناصر تحقؽ المعرفة
 -235الحب يوحد اليـ
 -236تكمؼ العمـ

 -237الببلء عقيب الزلة
 -238مقياس األجر

 -239مف شعب الجنوف
 -241نارية األفعاؿ

 -241ىجوـ الخواطر واألوىاـ
 -242روح الكفر

 -243شفافية بعض األرواح
 -244مادة ال ضب وأثرىا
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 -245التحايؿ في الحكـ الشرعي
 -246المعرفة االكتسابية واإلشرافية
 -247فائدة االستخارة

 -1تزاحـ الخواطر
إف مف الممفت حقا تزاحـ الخواطر بشكؿ كثيؼ حاؿ الصػموات ،ممػا يكشػؼ عػف تكػاتؼ قػوى الشػر مػف الشػيطاف

والنفس األمارة بالسوء ،في صرؼ المصمي عف مواجية المولى جؿ ذكره.

ولػيعمـ أف مػا كػاف مػف الخػواطر (غيػر اختيػاري) تقػتحـ الػنفس اقتحامػا ،فػذلؾ ممػا ال (يخشػى) مػف إفسػاده ،وذلػػؾ
كمػف يصػمي فػي السػػوؽ ويمػر عميػو فػي كػػؿ لحظػة مػف يحػػرـ النظػر إليػو ..فالموجػب لئلفسػػاد ىػو متابعػة الصػػور

الذىنية الفاسدة (باالختيار).

ولطالما أمكف لممصمي قطا ىذه الصور التي تصد عف ذكر الحؽ-ولو فػي أبعػاض صػبلتو -ولكػف ييمػؿ أمرىػا

طوعا ،فتكوف صبلتو ساحة لكؿ فكر وىـ ،إال محادثة المولى عز وجؿ ..وليذا يصفو الحديث قػائبل( :واف منىا
الخِمؽ ،فيضرب بىا وجه صاحبىا) البحار-ج84ص316
لما تمؼ كما يمؼ الثوب َ
 -2جىاز اإلرادة
يوجػػو اإلنسػػاف فػػي سػػاحة الحيػػاة ،ىػػو ذلػػؾ الجيػػاز الػػذي (تنبثػػؽ) منػػو اإلرادة ،وىػػذه اإلرادة ىػػي التػػي
إف الػػذي ّ
(تصػػدر) أوامرىػػا لعضػػبلت البػػدف ،فيتحػػرؾ نحػػو المػراد خيػ ار كػػاف أو شػرا ..ولػػيس مػػف الميػػـ أف نعمػػـ-بعػػد ذلػػؾ-
موقا ىذا الجياز أو آلػية عممو.

وليعمـ أف لمشياطيف ىميا في االستيبلء عمى ىذا الجياز المريد ،إذ كما أف االسػتيبلء عمػى المممكػة يتوقػؼ عمػى
التحكـ في قصر السمطاف بمػا فيػو ،كػذلؾ فػوف جنػود الشػيطاف تسػعى الحػتبلؿ مركػز (اإلدارة واإلرادة) فػي مممكػة

اإلنساف ،وذلؾ بالتامر ما جنود اليوى في النفس.

ولكن ػػو بالمقاب ػػؿ ف ػػوف جن ػػود ال ػػرحمف أيض ػػا تس ػػعى لحكوم ػػة ال ػػنفس ،مس ػػتعينة ب ػػدواعي العق ػػؿ والفطػ ػرة والي ػػدى..

والمسيطر-في النياية -عمى ذلؾ المركز الخطير في الوجود ،ىو الذي يتحكـ أخيػ ار فػي حركػات العبػد وسػكناتو،

عبػر اإلماـ الصادؽ (ع) عف ذلؾ الجياز المسيطر بقولػو( :به يعقؿ وياقه وياىـ ،ووو أمير بدنػه الػذي ال
وقد ّ
َي ِرد الجوارح وال يصدر إال عف رأيه وأمرن) العياشي -ج1ص157
فالمشت ؿ بتيذيب الظاىر ما إىماؿ الباطف ،كمف يريد إدارة الحكـ وشؤوف القصر بيد غيره ..وقػد ورد عػف أميػر
المػػؤمنيف (ع) مػػا يصػػور ىػػذه المعركػػة الكبػػرى القائمػػة بػػيف ىػػذيف المعسػػكريف فػػي عػػالـ الوجػػود ،وذلػػؾ بقولػػو فػػي

دعػػاء الصػػباح( :واف خػػذلني نصػػرؾ عنػػد محاربػػة الػػناس والشػػيطاف ،فقػػد وكمنػػي خػػذالنؾ إلػػى حيػػث النصػػب

والحرماف) البحار -ج84ص340

 -3باعات الاراغ
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تمر عمى اإلنساف ساعات كثيرة مف الفراغ الػذي يتخمػؿ النشػاط اليػومي ،ولػو ُع ّػدت ىػذه السػاعات لمثمػت مسػاحة
كبيػرة مػػف سػػاعات عمػره ..فػػالمؤمف الفطػػف ال بػػد وأف يكػػوف لديػػو مػػا يمػػؤل ىػػذا الفػػراغ :إمػػا بقػراءة نافعػػة ،أو سػػير
ىادؼ في اآلفاؽ ،أو قضاء حاجة لمؤمف مكروب ،أو ترويح لمنفس حبلؿ..

واف مف األمور التي يحرـ منيا غير المؤمف ،ىو العيش في عالـ التفكر (والتدبر) الذي قد يست رؽ ساعات عند

أىمػػو ،ينػػاجي الم ػػولى فييػػا بقمب ػػو ،كمػػا ق ػػد يشػػير إليػػو الح ػػديث الش ػريؼ( :وكممىػػػـ فػػػي ذات عقػػػولىـ) الػػػنىج-

ج2ص211

فيسػػيح فػػي تمػػؾ السػػاعة بقمبػػو ،سػػياحة تػػدرؾ لػػذتيا وال يوصػػؼ كنييػػا ..وىػػي سػػياحة ال تحتػػاج إلػػى بػػذؿ مػػاؿ وال
صرؼ جيد ،ومتيسرة لصاحبيا كمما أراد في ليؿ أو نيار بتيسير مف الحػؽ المتعػاؿ ..ومػف مػواطف ىػذه السػياحة

المقدسة (أعقاب) الصموات و(جوؼ) الميؿ ،وىي سياحة ال تدرؾ بالوصؼ بؿ تناؿ بالمعايشة.
 -4لذة مخالاة الناس
إف مخالفة النفس في كثير مف المواطف وخاصة فػي مػوارد (التحػدي) الشػديد ،تفػتح آفاقػا واسػعة أمػاـ صػاحبيا لػـ

يكتشفيا مف قبؿ ..ىذا (الفتح) وما يستتبعو مف التذاذ بكشؼ اآلفاؽ الجديدة فػي نفسػو ،مػدعاة لػو لتيسػير مخالفػة

اليػػوى ،لدرجػػة يصػػؿ العبػػد إلػػى مرحمػػة (احتػراؼ) مخالفػػة الػػنفس ،فػػبل يجػػد كثيػػر عنػػاء فػػي ذلػػؾ توقعػػا لمثمػػار ،إذ
يصبر أياما قصارا ،تعقبيا راحة طويمة ..شأنو في ذلػؾ شػأف أبنػاء الػدنيا فػي تحمػؿ بعػض المشػاؽ ،وتػرؾ بعػض

المذائذ الدنيوية طمبا لمذة أدوـ وأعمؽ ،كالمتحمؿ لم ربة جمعا لمماؿ ،وكالتارؾ لبعض ىواه تقربا لمف ييواه.
 -5القمب البميـ

إف إتياف المولى بالقمب السميـ ،يعد أمنية األمنيات وغاية الطاعات ..والػذي يميػز القمػب وىػو مركػز (الميػؿ) عػف

الفكر وىو مركز (اإلدراؾ) عف الجسد وىو آلة (التنفيذ) :أف القمب يمثؿ مرك از لمتفاعؿ الذي ينقدح منو االنجذاب
الشديد نحو ما ىو مطموب ومحبوب ،سواء كاف حقا أو باطبل.

فبل الفكر وال البدف يقاوـ-عادة -رغبة القمب فيما تحقؽ منو الميؿ الشديد ..ولذا نرى ىذا التفاني نحو المراد عنػد
مف يشتد مػيميـ إليػو ،وال ينفػا فػييـ شػيء مػف المػواعظ والوصػايا حتػى الصػادرة مػف رب العػالميف ..وقػد ورد عػف

ػور﴾ ( :يطىػروـ عػف كػؿ شػيء بػوى ا﵀..
ط ُى ًا
ش َر ًابا َ
ُّى ْـ َ
بقَ ُ
او ْـ َرب ُ
اإلماـ الصادؽ (ع) في ذيؿ قولو تعالىَ ﴿ :و َ
إذ ال طاور مف تدنس بشيء مف األكواف إال ا﵀) مجمع البياف-ج  10ص 623
 -6الجمع بيف المقاميف
إف مثػؿ مػف يشػت ؿ بحػوائج الخمػؽ وارشػادىـ ،مػف دوف التفػػات إلػى (العبلقػة) الخاصػة بينػو وبػيف ربػو ،كمثػؿ مػػف
يعمؿ في حضرة السمطاف مف دوف التفات إليو ،واف اشت ؿ بقضاء حوائج عبيد ذلؾ السمطاف..

فوف مثؿ ىذا العبػد قػد يكػوف مػأجو ار عنػد مػواله (الشػت اؿ جوارحػو) ،إال أنػو محػروـ مػف العنايػة الخاصػة المبذولػة

لذاكريو في كؿ آف ،وذلؾ (النش اؿ جوانحو) ..فوف ما ُيعطػى فػي الػذكر الػدائـ ،ال ُيعطػى فػي خدمػة الخمػؽ حػاؿ
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ِ ِ
الذىوؿ عف الحؽ المتعاؿ ..والجما بيف المقاميف يتجمى في قولو تعػالى﴿ :وُي ْط ِعم َ ب
ب ِػكي ًنا
ػاـ َعمَػى ُحبػه م ْ
َ ُ
وف الط َع َ
ِ
ِ
ور﴾ ،فيػػو إطعػاـ لمخمػؽ ولكنػو لوجػو الحػػؽ
شػ ُك ًا
ػيراذ إِ بن َمػا ُن ْط ِع ُم ُكػ ْػـ لِ َو ْج ِػه المب ِػه ال ُن ِريػ ُػد ِمػن ُك ْـ َج َػزاء َوال ُ
يمػا َوأَب ً
َوَيت ً

الذي ال ُيتوقا معو شكر وال جزاء.

 -7البرعة في البير
إف مػػف األمػػور البلزمػػة لمسػػائر إلػػى الحػػؽ( ،المسػػارعة) فػػي السػػير بعػػد مرحمػػة (اليقظػػة) والعػػزـ عمػػى الخػػروج عػػف
أسر قيود اليوى والشيوات.

فوف بقاءه فتػرة طويمػة فػي م ارحػؿ السػير األولػى ،بمثابػة حػرب استن ػزاؼ تيػدر فييػا طاقاتػو مػف دوف أف يتقػدـ إلػى
المنازؿ العميا ،فيكوف ذلؾ مدعاة لو لميأس ،ومف ثَّـ التراجا إلى الوراء كما يقا لمكثيريف.
فالسػػائروف فػػي بػػدايات الطريػػؽ ال يشػػاركوف أىػػؿ (الػػدنيا) فػػي لذائػػذىـ الحسػػية ،لحرمتيػػا أو العتقػػادىـ بتفاىتيػػا
بالنسبة إلى المذات العميا التي يطمبونيا ،وال يشاركوف أىؿ (العقبى) في لذائػذىـ المعنويػة ،لعجػزىـ عػف اسػتذواقيا

في بدايات الطريؽ.

فيذا التحير والتأرجح بيف الفريقيف قد يبعث أخي ار عمػى الممػؿ والعػود إلػى بدايػة الطريػؽ ،ليكػوف بػذلؾ فػي معػرض
انتقاـ الشياطيف منو ،ألنو حاوؿ الخروج عف سمطانيـ مف دوف جدوى.
 -8االصطااء اإللىي
إف السير إلى الحؽ المتعاؿ يكوف تارة :في ضمف أسموب (المجاىدة) المستمزـ لمنجاح حينا ولمفشؿ أحيانا أخرى،

ويكوف تارة أخرى في ضمف (االصطفاء) اإلليي أو ما يسمى بالجذب الرباني لمعبد ..كما قد يشير إلى ذلؾ قولو
ِ ِ
ػؾ َم َحببػ ًة بم بنػي﴾﴿ ،إِ بف
اص َ
ػت َعمَ ْي َ
ص َن َع َعمَى َع ْي ِنػي﴾َ ﴿ ،و َك بامَ َىػا َزَك ِريبػا﴾َ ﴿ ،وأَْلقَ ْي ُ
ط َن ْعتُ َؾ ل َن ْابي﴾َ ﴿ ،ولِتُ ْ
تعػالىَ ﴿ :و ْ
اء﴾..
وحا﴾﴿ ،المب ُه َي ْجتَِبي إِلَ ْي ِه َمف َي َ
اصطَاَى َ
آد َـ َوُن ً
المب َه ْ
ش ُ
ومف المعموـ أف وقوع العبد في دائرة االصطفاء والجذب ،يوفر عميو كثي ار مف المعاناة والتعثر في أثناء سػيره إلػى

الحؽ المتعاؿ ،ولكف الكبلـ ىنا في (موجبات) ىذا االصطفاء اإلليي الذي يعد مف أغمى أسرار الوجود ..والريب
فػػي أف المجاىػػدة المسػػتمرة لفت ػرة طويمػػة أو التضػػحية العظيمػػة ولػػو فػػي فت ػرة قصػػيرة ،وكػػذلؾ االلتجػػاء الػػدائـ إلػػى

الحؽ ،مما يرشح العبد لمرحمة االصطفاء ..وقد قيؿ( :إف الطرؽ إلى ا﵀ تعالى بعدد أنااس الخالئػؽ) البحػار-

ج64ص137

 -9العمـ صورة ذونية
ما العمـ إال انعكاس صورة معمومػة معينػة فػي الػذىف ..وىػذا المقػدار مػف التفاعػؿ (الطبيعػي) الػذي يػتـ فػي جيػاز
اإلدراؾ -والػػذي ال يعتبػػر فػػي حػػد نفسػػو أم ػ ار مقدسػػا يمػػدح عميػػو صػػاحبو -ال يػػبلزـ القيػػاـ بالعمػػؿ عمػػى وفػػؽ مػػا
تقتضيو المعمومة ،إال أف (تختمر) المعمومة في نفػس صػاحبيا ،لتتحػوؿ إلػى إيمػاف ارسػخ يقػدح الميػؿ الشػديد فػي

النفس لمجري عمى وفقيا.
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ومػػف ىن ػػا عمػػـ أف ب ػػيف المعموم ػػة والعمػػؿ مس ػػافة كبيػ ػرة ،ال تُطػػوى إال بمرك ػػب اإليم ػػاف ..واال فكيػػؼ نفس ػػر إق ػػداـ
المعانديف عمى خبلؼ مقتضى العقؿ والفطرة ،بؿ عمى ما يعمـ ضرره يقينا كأغمب المحرمات  ..وقد قػاؿ الحػؽ
ِ
ب ِ
ِ
اء ُو ُـ ا ْل ِع ْم ُـ﴾..
تعالىَ ﴿ :و َما ْ
اختَمَ َ
ؼ البِذ َ
يف أُوتُواْ ا ْلكتَ َ
اب إِال مف َب ْعد َما َج َ
وىنػػا يػػأتي دور المػػولى الحػػؽ فػػي تحبيػػب اإليمػػاف فػػي الصػػدور وتزيينػػو فييػػا ،ليمػػنح العمػػـ النظػػري (القػػدرة) عمػػى
تحريػػؾ العبػػد نحػػو مػػا عمػػـ نفعػػو ،ول ػوال ىػػذه العنايػػة اإللييػػة لبقػػي العمػػـ عقيمػػا ال ثم ػرة لػػو ،بػػؿ كػػاف وبػػاال عم ػى

صاحبو.

 -10فتنة الكماؿ

إف الكماؿ العممي والعممي لمنفس بمثابة (الزينة) لممػرأة ..والمػرأة كممػا زادت زينتيػا كممػا أشػرؽ جماليػا ،وأصػبحت
مادة ألف تفتتف ىي بنفسيا ،ويفتتف اآلخروف بجماليا ..فصاحبة ىذا الجماؿ تحتاج إلى مراقبة تامة ،لئبل تقا في

المفاسد المترتبة عمى ذلؾ الجماؿ الظاىري.

واألمػػر كػػذلؾ فػػي الػػنفس (العاريػػة) مػػف مظػػاىر الجمػػاؿ البػػاطني فونػػو قػػد ييػػوف خطبيػػا ،وأمػػا (الواجػػدة) لمجمػػاؿ

العممػػي والعممػػي-وخاصػػة مػػا شػػيادة اآلخ ػريف بػػذلؾ -فػػوف صػػاحبيا فػػي معػػرض الفتنػػة الميمكػػة ،كمػػا اتفػػؽ ذلػػؾ
لمكثير مف أرباب الكماؿ.

 -11الحديث النابي
يػدور فػي داخػؿ اإلنسػاف حػػديث نفسػي يصػؿ إلػى حػػد (الثرثػرة) ،يخػتمط فيػو الحػؽ والباطػػؿ ،والجػد واليػزؿ ،بػؿ قػػد
(يحػػاكـ) اإلنسػػاف شخصػػا فػػي داخمػػو ،ويصػػب عميػػو (غضػػبو) ،بػػؿ قػػد يفحػػش بػػالقوؿ فػػي ذلػػؾ الحػػديث النفسػػي،

بحيث تبدو عبلمات السخط عمى وجيو ،وكأنػو مشت ؿ خارجا بمواجية الخصـ.

وعميو فبل بد مف مراقبة ىذه المحادثات الباطنية والتنصت عمييا-وخاصة أنيا غير تابعة لػئلرادة الشػعورية -لػئبل
يتحوؿ الحديث في عالـ الخياؿ والتجريد ،إلى عالـ الخارج والواقا ،فتترتب عميو حينئذ أحكاـ الواقا ،وما يستمزمو

مف سخط المولى الجميؿ.

 -12المباف كاشؼ ال موجد
إف حركػػة المسػػاف باأللفػػاظ (كاشف ػػة) عػػف المعػػاني وليسػػت (موجػػدة) ل ػػيا ..وعميػػو ف ػوف الػػذكر المسػػاني الخػػالي مػػف
الػػذكر القمبػػي ،خػػاؿ مػػف اسػػتحداث المعػػاني التػػي تترتػػب عمييػػا اآلثػػار ،مػػف تنػػوير البػػاطف ،وترتػػب األجػػر الكامػػؿ

وغير ذلؾ..

فكمػا أنػػو ال قيمػة لحركػػة المسػػاف الخاليػة مػػف قصػد المعػػاني فػػي بػاب المعػػامبلت ،فكػذلؾ األمػػر إلػػى حػد كبيػػر فػػي
باب العبادات ،واف كانت مجزءة ظاىرا ..ومف المعموـ أف ىػذا اإلجػزاء يكػوف (رفقػا) بحػاؿ المكمفػيف الػذيف يخمّػوف
بيذا الشرط غالبا ،إما قصو ار أو تقصيرا.

 -13وجه القمب
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كمػػا إف فػػي الكيػػاف (العضػػوي) لئلنسػػاف وجيػػا يمثػػؿ جيػػة اىتمامػػو باألشػػياء واألشػػخاص ،إذ اإلقبػػاؿ عمػػى األمػػور
الخارجيػة واإلعػراض عنيػػا يكػوف بالوجػو ،فػػاألمر كػذلؾ فػػي الكيػاف (النفسػي) لئلنسػػاف ،فػوف لػو وجيػػا بػذلؾ الوجػػو

يتجو حبا أو إعراضا نحو ما يتوجو إليو أو عنو.

فمػػف الممكػػف بعػػد المجاىػػدات المسػػتمرة والمراقبػػات المتواليػػة ،الوصػػوؿ إلػػى درجػػة تكػػوف جيػػة القمػػب (ثابتػػة) نحػػو

المبدأ ،واف (اشت ؿ) البدف في أنشطة متباينة ،وتوزع وجيو الظاىري نحو أمور مختمفة.
 -14العمـ ال يالزـ االطمئناف

إف مػػف الواضػػح أف عمميػػة (تخ ػزيف) المعمومػػات النظريػػة-حتػػى النافعػػة منيػػا فيمػػا يتعمػػؽ بعػػالـ الفكػػر واإلدراؾ-

عممية م ايرة لعممية (تجذير) موجبات االطمئناف في القمب.

فقد يوجب العمـ حالة االطمئناف وقػد ال يوجبيػا ،واف كانػت المضػاميف الموجبػة لسػكوف القمػب ،ليػا دورىػا كوحػدى

المقدمات الواقعة في سمسمة العمؿ.

ومما يؤيد ذلؾ عدـ وجود تبلزـ بيف (القراءات) المتعمقة بالجانب الروحي-كالكتب األخبلقية -وبػيف (التفػاعبلت)

الروحية المستمزمة لحالة السكينة واالطمئناف.
 -15تمذذ الغني والاقير
طالمػا اشػػترؾ ال نػي والفقيػػر فػػي االلتػذاذ (الفعمػػي) بممػذات الحيػػاة الػػدنيا ..وانمػا افترقػػا فػي إحسػػاس األوؿ بػػامتبلؾ
الوسائؿ الكافية لتأميف االلتذاذ (المستقبمي) دوف اآلخر ..وليس ىذا الفارؽ مما يستحؽ معػو الوقػوع فػي الميالػؾ،
وخاصة أف ساعة المستقبؿ تنقمب إلى ساعة الحاضر فػي كػؿ لحظػة ،فيجػد فييػا الفقيػر أيضػا مػا يحقػؽ لػو أدنػى

درجات االلتذاذ بحسبو ،مف دوف الوقوع في (المعاناة) والحرص الذي يصاحب جما الماؿ عػادة.
 -16بيابة الناس
إف مجاىػػدة الػػنفس وسياسػػتيا يحتػػاج إلػػى خبػرة واطػػبلع بمػػداخميا ومخارجيػػا ،وسػػبؿ االلتفػػاؼ حوليػػا ..فػػبل ينب ػػي
تحميميا فوؽ طاقتيا ،واال حرنت وتمردت حتى فيما ال مشقة فيو ..بػؿ ال بػد مػف إقناعيػا بالحقػائؽ المحركػة ليػا،
والموجبة الستسياؿ بعض الصعاب ،ومنيا( :العمـ) بضرورة سموؾ ىذا السبيؿ الػذي ينتيػي إلػى الحػؽ الػذي إليػو

مرجا العباد ،وأف (مراد) المولى ال يتحصؿ-غالبا -إال بيذه المخالفة المستمرة ،باإلضافة إلػى (التػذكير) بالمػذات
المعنوية البديمة ،ما االحتفاظ بما يحؿ ويجمؿ مف المذائذ الحسية.

 -17تبويؿ الناس
كثي ػ ار مػػا ننبعػػث فػػي حياتنػػا مػػف (محركيػػة) الػػذات ومحوريتيػػا ،حتػػى فػػي األمػػور التػػي يفتػػرض فييػػا محػػو الػػذات،
واس ػػتذكار القرب ػػة الخالص ػػة ﵀ رب الع ػػالميف ،ك ػػدعوة العب ػػاد إل ػػى ا﵀ تع ػػالى ..ولطالم ػػا (تس ػػوؿ) ال ػػنفس لص ػػاحبيا

(فيبطف) محورية ذاتو بأمور أخرى عارضة ،كالثأر لمكرامة ،أو إثبات العػزة اإليمانيػة ،أو الػدفاع عػف العنػواف ،أو
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دعػػوى العنػػاويف الثانويػػة ،ممػػا ال تخفػػى عمػػى العػػالـ بخائنػػة األعػػيف ومػػا تخفػػي الصػػدور ..ولػػيعمـ فػػي مثػػؿ ىػػذه
الحاالت ،أف اإلحجاـ عف العمؿ خير مف القياـ بو مف تمؾ المنطمقات المبطّنة.
 -18العبودية ضمف المجاودة
ليس مف الميـ تحقيؽ العبودية الكاممة مف دوف (منافرة) لمشيوات واألىواء ..فمف يمكنو سفؾ الدماء واإلفساد في

األرض-بمػػا أوتػػي مػػف شػػيوة وغضػػب -ثػػـ (يتعػػالى) عػػف تمػػؾ المقتضػػيات ،ويمتػػزـ جػػادة الحػػؽ والص ػواب ،ىػػو
الجدير بخبلفة ا﵀ تعالى في األرض.

وكمما (اشتد) الصراع والنجاح ،كمما عظمت درجة العبودية ..وقػد كػاف األمػر كػذلؾ بالنسػبة إلػى إبػراىيـ (ع) فػي

تعاممػػو مػػا نفسػػو وأىمػػو وقومػػو ،إذ لػػـ يصػػؿ إلػػى درجػػة اإلمامػػة ،إال بعػػد اجتيػػازه م ارحػػؿ االبػػتبلء كمػػا ذكػره القػرآف
الكريـ.
 -19أمارة التبديد
مػػف أمػػارات الصػػبلح فػػي الطريػػؽ الػػذيف يسػػمكو العبػػد ،ىػػو إحساسػػو (باالرتيػػاح) وانش ػراح الصػػدر ،مػػا استشػػعاره
لمرعايػػة اإللييػػة المواكبػػة لسػػيره فػػي ذلػػؾ الطريػػؽ ،وقمػػب المػػؤمف خيػػر دليػػؿ لػػو فػػي ذلػػؾ ..وحػػاالت (االنتكػػاس)
والتعثر والفشؿ ،واإلحساس (بالمػمؿ) والثقؿ الروحي ما الفرد الذي يتعامؿ معػو أو النشػاط الػذي يزاولػو ،قػد يكػوف

إشارة عمى مرجوحية األمر ..ولكنو ما ذلؾ كمو ،فوف عمى العبد أف يتعامؿ ما ىذه العبلمة بحػذر ،لػئبل يقػا فػي

تمبيس الشيطاف.

 -20كالخرقة البالية
تنتاب اإلنساف حالة مف إدبار القمب ،بحيث ال يجد في قمبو خيػ ار وال شػرا ،فيكػوف قمبػو (كالخرقػة) الباليػة كمػا ورد

في بعض الروايػات ..ففػي مثػؿ ىػذه الحالػة يبحػث الميػتـ بػأمر نفسػو عػف سػبب لػذلؾ اإلدبػار ،فػوف اكتشػؼ سػببا
(ظػػاىرا) ،مػػف فعػػؿ معصػػية ،أو تػػرؾ ارجػػح ،أو ارتكػػاب مرجػػوح ،حػػاوؿ الخػػروج عػػف تمػػؾ الحالػػة بتػػرؾ موجػػب
االدبار ..واف لـ يعمـ (سببا) ظاى ار ،ترؾ األمر بحالو ،فمعؿ ضيقو بما ىو فيػو ،تكفيػر عػف سػيئة سػابقة ،أو رفػا

لدرجة حاضرة ،أو دفا لمعجب عنو.

 -21لحظات الشروؽ والغروب
إف لحظات ال روب والشروؽ ممػا اىػتـ بيػا الشػارع مػف خػبلؿ نصػوص كثيػرة ..إذ أنيػا بػدء مرحمػة وخػتـ مرحمػة،
وصعود لممبلئكة بكسب العبد خيػ ار كػاف أو شػرا ،وىػو الػذي يتحػوؿ إلػى طػائر يمػزـ عنػؽ اإلنسػاف كمػا يعبػر عنػو

القرآف الكريـ ..فيي فرصة جيدة لتصحيح قائمة األعماؿ قبؿ تثبيتيا (است فارا) منيا ،أو تكفي ار عنيا ..ولمعبد في
ىذه المحظة وظيفتاف:

األولى( :استذكار) نشاطو في اليوـ الذي مضى ،ومدى مطابقتو لمرضاة الرب.
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والثانية( :التفكير) فيما سيعممو في اليوـ الذي سيستقبمو.
ولػػو اسػػتمر العبػػد عمػػى ىػػذه الشػػاكمة-مسػػتعينا بأدعيػػة وآداب الػػوقتيف -ألحػػدث ت يي ػ ار فػػي مسػػيرة حياتػػو ،تحقيقػػا
لخير ،أو تجنيبا مف شر.
 -22الصاات الكامنة
إف مف شؤوف المراقبة البلزمة لصبلح القمب ،مبلحظة الصفات (القمبية) الميمكة ،كالحسد والحقد والحرص وغير

ذلؾ ..فوف أثر ىذه الصفات الكامنة في النفس-واف لـ ينعكس خارجا -إال أنػو قػد ال يقػؿ أثػ ار مػف بعػض الػذنوب
الخارجية في (ظممة) القمب.

ولػيعمـ أنػو مػا عػدـ استئصػػاؿ أصػؿ ىػذه الصػفة فػػي الػنفس ،فػوف صػاحب ىػذه الصػػفة قػد (يتػورط) فػي المعصػػية
المناسبة ليا في ساعة ال فمة ،أو عند ىيجاف تمؾ الحالة الباطنية ،كالماء الذي أثير عكره المترسب.
 -23برمجة اليوـ
إف عمى العبد أف (يبرمج) ساعات اليوـ-مف أولو إلى آخره -فيما يرضػي المػولى جػؿ ذكػره ،مثمػو فػي ذلػؾ كمثػؿ

(األجيػر) الػذي ال بػد وأف يرضػػي صػاحبو مػف أوؿ الوقػػت إلػى آخػره فيمػػا أراده منػو ..فػوذا أحػػس العبػد بعمػؽ ىػػذه
(الممموكية) ،العتبر تفويػت أيػة فرصػة مػف عمػره ،بمثابػة إخػبلؿ األجيػر بشػروط ىػذه األجػرة المسػتمزـ لمعقػاب أو

العتاب.

وبمراجعػة مػا كتػػب فػي أعمػاؿ اليػػوـ والميمػة-كمفتػاح الفػػبلح وغيػره -تتبػػيف لنػا رغبػة المػػولى فػي ذكػر عبػػده لػو فػػي
جميا تقمباتو ،حتى وكأف األصؿ في الحياة ىو ذكر الحؽ ،إال ما خرج لضرورة قاىرة أو لسيو غالب.
 -24خمود المنتبب إلى الحؽ
إف مما يوجب الخمود واألبدية لؤلعمػاؿ الفانيػة ،ىػو (انتسػابيا) لمحػؽ المتصػؼ بػالخمود والبقػاء ..فمػف يريػد تخميػد

عممو وسعيو ،فبل بد لو مف تحقيؽ مثؿ ىذا االنتماء الموجب لمخمود.

فمـ تكتسب الكعبة-وىي الحجارة السوداء -صفة الخمػود كبيػت ﵀ تعػالى فػي األرض ،إال بعػد أف انتسػب لمحػؽ..

ولـ يكتب الخمود ألعماؿ إيراىيـ واسماعيؿ في بناء بيتػو الحػراـ ،إال بعػد أف قبػؿ الحػؽ منيمػا ذلػؾ ،وىكػذا األمػر
في باقي معالـ الحج التي يتجمى فييا تخميد ذكرى إبراىيـ الخميؿ (ع).

وأما األعماؿ (العظيمة) بظاىرىا والخاليػة مػف ىػذا االنتسػاب حقيػرة فانيػة ،كالصػادرة مػف الظممػة وأعػوانيـ ،سػواء
في مجاؿ عمارة المدف ،أو فتح الببلد ،أو بث العمـ ،أو بناء المساجد أو غير ذلؾ.
 -25األدب الباطني لآلكؿ
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إف لؤلكؿ آدابا كثيرة مذكورة في محميا ،إال أف مف أىـ آدابو :شعور اإلنساف العميؽ (ب ارزقية) المنعـ الػذي أخػرج
صػػنوفا ش ػتى ،مػػف أرض تسػػقى بمػػاء واحػػد ..فمػػف الػػبلزـ أف ينتابػػو شػػعور بالخجػػؿ واالسػػتحياء مػػف ت ػواتر ىػػذا
اإلفضاؿ ،رغـ عدـ القياـ بما يكوف شك ار ليذه النعـ المتواترة.

ومف ال ريب أف اإلنساف يحس عادة بمزوـ الشكر والثناء تجاه المنعـ الظاىري-وىو صاحب الطعػاـ -رغػـ عممػو

بأنػػو واسػػطة فػػي جمػػب ذلػػؾ الطعػػاـ لػػيس إالَ ..أوال يجػػب انقػػداح مثػػؿ ىػػذا الشػػعور-بػػؿ أضػػعافو بمػػا ال يقػػاس-
بالنسبة إلى مف أبدع خمؽ (الطعاـ) ،بؿ خمؽ مف أعده مف (المخموقيف) .
 -26الرغبة الجامحة
إف الميؿ والرغبة الجامحة في الشيء ،مف دواعي النجػاح فػي أي مجػاؿ :دنيويػا كػاف أو أخرويػا ..وىػذا الميػؿ قػد
يكػػوف (طبعيػػا) ،كمػػا فػػي مػوارد اليػػوى والشػػيوة ،وليػػذا يسترسػػؿ أصػػحابيا وراء مقتضػػياتيا مػػف دوف معانػػاة ..وقػػد
يكوف (اكتسابيا) كما لو حاوؿ العبد مطابقة ىواه ما ىوى مواله فيما يحب ويب ض.

وليعمـ أنو ما عدـ انقداح مثؿ ىذا الحب والميؿ في نفس العبد ،فوف سعيو في مجاؿ الطاعة ،ال يخمو مف تكمؼ
ومعاناة.

يف
فاألساس األوؿ لمتحميؽ في عالـ العبودية ،ىو (استشعار) مثؿ ىػذا الحػب تجػاه المػولى ومػا يريػد ،إذ أف ﴿الب ِػذ َ
ش ُّد ُحبًّا لبمب ِه﴾.
آم ُنواْ أَ َ
َ
 -27ودر العمر بالنوـ
إف النوـ مػف الروافػد األصػمية التػي (تستنػػزؼ) نبػا الحيػاة ..ومػف ىنػا ينب ػي السػيطرة عمػى ىػذا ال ارفػد ،لػئبل ييػدر

أرسػماؿ العبػد فيمػا ال ضػػرورة لػو ..ولػذا ينب ػػي الػتحكـ فػي أوؿ النػػوـ وآخػره ،ووقتػو المناسػػب ،وتحاشػي مػا يوجػػب
ثقمو.

والممفت فػي ىػذا المجػاؿ أف اإلنسػاف كثيػ ار مػا يسترسػؿ فػي نومػو الكػاذب ،إذ حاجػة بدنػو الحقيقيػة لمنػوـ ،أقػؿ مػف

ػرف الك ػريـ﴿ :تَتَ َجػػػافَى
نومػػو الفعمػػي ..فمػػو (غالػػب) نفسػػو وطػػرد عػػف نفسػػو الكسػػؿ ،وىجػػر الف ػراش كمػػا يعبػػر القػ آ
ض ِ
اج ِع﴾ ،فونػو سػيوفر عمػى نفسػو-سػاعات كثيػرة -فيمػا ىػو خيػر لػو وأبقػى ..وقػد روي عػف أميػر
وب ُى ْـ َع ِف ا ْل َم َ
ُج ُن ُ
المؤمنيف (ع) أنو قاؿ( :مف كثر في ليمه نومه ،فاته مف العمؿ ما ال يبتدركه في يومه) غػرر الحكػـ ،و(بػئس

وياوت كثير األجر) المبتدرؾ-ج13ص44
الغريـ النوـ ،ياني قصير العمرّ ،
 -28الاراؽ والوصؿ

إف في الفراؽ رجاء (الوصػؿ) ،وخاصػة إذا اشػتد ألػـ الفػراؽ وطػاؿ زمػاف اليجػراف ..وفػي الوصػؿ خػوؼ (الفػراؽ)،
وخاصة ما عدـ م ارعػاة آداب الوصػؿ بكامميػا ..ومػف ىنػا كانػت حالػة الفػراؽ لػدييـ-فػي بعػض الحػاالت -أرجػى

مف حالة الوصؿ..
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إذ عند الوصؿ تعطى الجػائزة (المقػدرة) ،بينمػا عنػد الفػراؽ يعظػـ السػؤاؿ ،فيرتفػا قػدر الجػائزة فػوؽ المقػدر ..وعنػد
الوصػؿ حيػػث اإلحسػػاس بالوصػوؿ إلػػى شػػاط األمػاف (يسػػكف) القمػػب ،ويقػؿ الطمػػب ،وعنػػد االضػطراب فػػي بحػػر
الفػراؽ يشػػتد التضػرع واألنػػيف ..وعميػػو فميسػمـ العبػػد فصػػمو ووصػمو لمحكػػيـ ،الػػذي يحكػـ بعدلػػو فػػي قمػوب العبػػاد مػػا
يشاء وكيؼ يشاء.
 -29مؤشر درجة العبد
لو اعتبرنا أف ىناؾ ثمة مؤشر يشير إلى حاالت تذبذب الروح تعاليا وتسافبل ،فوف المؤشر الذي يشير إلػى درجػة
اليبوط األدنى لمروح ،ىو الذي يحدد المستوى الطبيعي لمعبد في درجاتو الروحية.

فدرجة العبد ىي الحد (األدنى) لميبوط ،ال الحد (األعمى) في الصعود ،إذ أف الدرجة الطبيعية لمعبد تابعة ألخس

المقػػدمات ،ال ألعبلىػػا ..فػػوف التعػػالي اسػػتثناء ال يقػػاس عميػػو ،بينمػػا اليبػػوط موافػػؽ لطبيعػػة الػػنفس الميالػػة لمعػػب
والميو.

فيذه ىي القاعدة التي يستكشؼ بيػا العبػد درجتػو ،ومقػدار قربػو مػف الحػؽ تعػالى ..وقػد ورد عػف النبػي (ص) أنػو

قاؿ( :مف أحب أف يعمـ ما له عند ا﵀ ،فميعمـ ما ﵀ عندن) البحار -ج73ص40

وبذلؾ يدرؾ مدى الضعؼ الذي يعيشو ،وىذا اإلحسػاس بالضػعؼ بػدوره مػانا مػف حصػوؿ العجػب والتفػاخر ،بػؿ

مدعاة لو لمخروج منو ،إلى حيث القدرة الثابتة المطردة.

 -30التاكير في الشىوات
إف التفكير في الشيوات-بوحضار صورىا الذىنية -قد تظير آثاره عمػى البػدف ،فيكػوف كمػف مػارس الشػيوة فعػبل،
يصؿ إلى حد الجنابة أحيانا ..فػوذا كػاف األمػر كػذلؾ فػي األمػور (السػافمة) ،فكيػؼ بػالتفكير المعمػؽ فيمػا يخػتص

باألمور (العالية) مف المبدأ والمعاد َ ..أوال يرجى بسػببو عػروج صػاحبو-فػي عػالـ الواقػا ال الخيػاؿ -ليظيػر آثػار
يف
ىذا التفكير حتى عمى البػدف ..وقػد أشػار القػرآف الكػريـ إلػى بعػض ىػذه اآلثػار بقولػو﴿ :تَ ْق َ
ػه ُجمُ ُ
ش ِػع ُّر ِم ْن ُ
ػود الب ِػذ َ
بم ِع َح َزًنػا﴾ ،أضػؼ إلػى
َي ْخ َ
َع ُيػ ُن ُى ْـ تَ ِا ُ
يف ُجمُ ُ
ػيض ِم َ
بى ْـ ثُ بـ تَمِ ُ
وب ُى ْـ إِلَى ِذ ْك ِر المب ِه﴾﴿ ،تََولب ْوا بوأ ْ
ود ُو ْـ َوُقمُ ُ
ش ْو َف َرب ُ
ػف الػد ْ
وجؿ القموب وخشوعيا ..بؿ يصؿ األمر إلى حالػة الصػعؽ الػذي انتػاب موسػى (ع) عنػد التجمػي ،وكػاف إلبػراىيـ
أزيػػز كػػأزيز المرجػػؿ ،ناىيػػؾ عػػف حػػاالت الرسػػوؿ (ص) عنػػد نػػزوؿ الػػوحي ،وحػػاالت وصػػيو (ع) أثنػػاء القيػػاـ بػػيف

يدي المولى جؿ ذكره.

 -31منبىية اآلالـ الروحية
كما أف اآلالـ (العضوية) منبية عمى وجود العارض في البدف ،فكػذلؾ اآلالـ (الروحيػة) الموجبػة لضػيؽ الصػدر،

منبية عمى وجود عارض البعد عف الحؽ..

إذ كمػػا أنػػو بػػذكر ا﵀ تعػػالى (تطمػػئف) القمػػوب ،فكػػذلؾ بػػاإلعراض عنػػو (تضػػيؽ) القمػػوب بمػػا يوجػػب الضػػنؾ فػػي
يصػعد في السماء؛ والمتحسس ليذا األلـ أقرب إلى العبلج قبؿ االستفحاؿ.
العيش ،فيكوف صاحبو كأنما ّ
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والػػذي ال يكتػػوي بنػػار البعػػد عػػف الحػػؽ-كمػػا ىػػو شػأف الكثي ػريف -يكػػاد يسػػتحيؿ فػػي حقػػو الشػػفاء ،إال فػػي مرحمػػة:
ش ْا َنا ع َ ِ
يد﴾ ،وعندئذ ال تنفعو ىذه البصيرة المتأخرة عف وقت الحاجة.
ص ُر َؾ ا ْل َي ْوَـ َح ِد ٌ
﴿فَ َك َ َ
اء َؾ فَ َب َ
نؾ غطَ َ
 -32آيات ألولي األلباب
إف التػػأثر (باي ػتية) اآليػػات متوقفػػة عمػػى وجػػود (المػب) المػػدرؾ ليػػا ..فاآليػػة عبلمػػة لػػذي العبلمػػة ،والػػذي ال يعػػرؼ
ل ة العبلمة كيؼ يتعرؼ عمى ذي العبلمة ..

فمثػػؿ البػػاحثيف فػػي الطبيعػػة وال ػػافميف عػػف الحػػؽ ،كمثػػؿ مػػف يحمػػؿ الموحػػة الجميمػػة إلػػى أخشػػاب وأل ػواف ..فت ػراىـ

يرىقوف أنفسيـ في البحث عف مادة الموحة وألوانيا ،وال يدركوف شيئا مف جماؿ نفس الموحة ،وال جماؿ مصػورىا،
وليس ذلؾ إال النتفاء المب فييـ ،إذ إف في ذلؾ ﴿ َآلي ٍ
ات بألُولِي األَ ْل َب ِ
اب﴾..
َ
فعيػونيـ المبصػرة واآللػػة الصػماء التػػي يػتـ بيػػا الكشػؼ واالختػراع ،عمػػى حػد سػواء ،ال يبصػراف مػػف جمػاؿ المبػػدع

شيئا.

 -33اإلعراض بعد اإلدبار
ال بػػد مػػف المراقبػػة الشػػديدة لمػػنفس بعػػد حػػاالت اإلقبػػاؿ-وخاصػػة الشػػديدة منيػػا -وذلػػؾ ألف (اإلع ػراض) المفػػاج

باختيار العبد-بعد ذلؾ اإلقبػاؿُ -يػػعد نػوع (سػوء) أدب مػا المػولى الػذي م ّػف عمػى عبػده باإلقبػاؿ وىػو ال نػي عػف
العالميف.
ولطالما يتفؽ مثؿ ىذا اإلقباؿ-في مؤل مػف النػاس -بعػد ذكػر ﵀ تعػالى ،أو التجػاء إلػى أوليائػو (ع) ،وعنػد الفػراغ
مف ذلؾ يسترسؿ العبد في اإلقباؿ عمى الخمؽ ،فيما ال يرضي الحؽ :مف ل و في قوؿ ،أو ممقوت مف مػزاح ،أو

وقوع في عرض مؤمف أو غير ذلؾ..

ومثػػؿ ىػػذا اإلدبػػار االختيػػاري قػػد (يحػػرـ) العبػػد نعمػػة إقبػػاؿ الحػػؽ عميػػو مػرة أخػػرى ،وىػػي عقوبػػة قاسػػية لػػو تعقميػػا

العبد.

نعـ ،قد يتفؽ اإلدبار المفاج -ما عدـ اختيػار العبػد -دفعػا لمعجػب عنػو ،وتػذكي ار لػو بتصػريؼ المػولى جػؿ ذكػره
لقمب عبده المؤمف كيفما شاء.
 -34القمب حرـ ا﵀ تعالى
إف اشػػت اؿ القمػػب ب يػػر ا﵀ تعػػالى مػػذموـ حتػػى عنػػد االشػػت اؿ (بالصػػالحات) مػػف األعمػػاؿ كقضػػاء حػوائج الخمػػؽ

وأشػػباىو ..فقػػد روي عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ (ع) أنػػو قػػاؿ( :القمػػب حػػرـ ا﵀ تعػػالى ،فػػال تػػدخؿ حػػرـ ا﵀ غيػػر ا﵀)

البحار-ج70ص25

فالمطموب مف العبػد أف ال يػذىؿ عػف ذكػر مػواله ،واف اشػت مت الجػوارح بعمػؿ قربػي ﵀ فيػو رضػى ..فػوف (حسػف)

اشػػت اؿ الجارحػػة بالعبػػادة ،ال (يجبػػر) قػػبح خمػػو الجانحػػة مػػف ذكػػر الحػػؽ ،فمكػػؿ مػػف الج ػوانح والج ػوارح وظائفيمػػا
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البلئقة بيما ..وحساب كػؿ منيمػا بحسػبو ،فقػد تثػاب إحػداىما وتعاقػب األخػرى ،كمػا يشػير إليػو الحػديث( :إف ا﵀

يحب عبدا ويبغض عممه ،ويبغض العبد ويحب عممه) البحار-ج46ص233

والخمط بينيػما مزلؽ لؤلولياء عظيـ ..وىذا األمر واف بدا الجما بينيما صعبا ،إال إنو مػا المزاولػة والمصػابرة يػتـ

الجما بيف المقاميف ،كما كاف األمر كذلؾ عندىـ صموات ا﵀ عمييـ أجمعيف.
 -35الصورة الذونية الكاذبة
إف مػا يػػدفا اإلنسػػاف نحػػو الممػػذات واقتنػاء أنػواع المتػػاع ،ىػػو الصػػورة (الذىنيػة) المضػػخمة-التػػي ال تطػػابؽ الواقػػا

غالبا -لتمؾ المػذة ..والسر في ذلؾ كما يذكر القرآف الكريـ ،ىو تزييف الشيطاف ما في األرض لئلنساف ،بحيث ال
يرى األشياء كما ىي ،ومف ىنا أمرنا بالدعاء قائميف( :المىـ أرنا األشياء كما وي)..

ولطالما يصاب صاحبيا بخيبة أمؿ شديدة عندما يصؿ إلػى لذتػو ،فػبل يجػد فييػا تمػؾ الحػبلوة الموىومػة ،وبالتػالي
ال يجػػد مػػا يبػػرر شػػوقو السػػابؽ ،كػػاألحبلـ الكاذبػػة التػػي ي ارىػػا الشػػاب قبػػؿ زواجػػو ..ويكػػوف (تكػػرر) ىػػذا اإلحبػػاط
مدعاة (لمممؿ) مف الدنيا وما فييا ..وىذا ىو السر في اسػتحداث أىػؿ اليػوى وسػائؿ غريبػة لبلسػتمتاع يصػؿ إلػى

حد الجنوف ..

أما النفوس المطمئنة-بحقيقة فناء المذات وعدـ مطابقػة الواقعيػة منيػا لمػا تخيميػا صػاحبيا ،بػؿ وجػود لذائػد أخػرى

مػا وراء الحػػس ال تقػػاس بمذائػػذ عػػالـ الحػػس -ففػػي غنػى عػػف تجػػارب المعانػػاة واإلحبػػاط ،الكتشػػافيـ الجديػػد البػػاقي
حتى في عالـ المذات ،إذ أف كؿ نعيـ دوف الجنة ممموؿ.
 -36الخبارة الدائمة

إف اإلنسػػاف يعػػيش حالػػة خسػػارة دائمػػة ،إذ أف كػػؿ َنفَػػس مػػف أنفاسػػو (قطعػػة) مػػف عمػره ،فمػػو لػػـ يتحػػوؿ إلػػى شػػحنة
طاعػػة ،لػػذىب (سػػدى) بػػؿ أورث حسػرة وندامػػة ..ولػػو عػػاش العبػػد حقيقػػة ىػػذه الخسػػارة النتابتػػو حالػػة مػػف الدىشػػة

القاتمػػة  ..فكيػػؼ يرضػػى العبػػد أف ييػػدر فػػي كػػؿ آف ،مػػا بػػو يمكػػف أف يكتسػػب الخمػػود فػػي مقعػػد صػػدؽ عنػػد مميػػؾ

مقتػػدر  ..وقػػد ورد فػػي الحػػديث( :خبػػر مػػف ذوبػػت حياتػػه وعمػػرن ،فيمػػا يباعػػدن مػػف ا﵀ عػػز وجػػؿ) البحػػار-
ج10ص110

والممفت حقا في ىذا المجاؿ أف كؿ آف مف آناء عمػره ،حصػيمة تفػاعبلت كبػرى فػي عػالـ األنفػس واآلفػاؽ ،إذ أف

ىذا النظـ المتقف في كؿ عوالـ الوجود-كقوانيف السبلمة فػي البػدنف وتعػادؿ التجػاذب فػي الكػوف -ىػو الػذي أفػرز

السبلمة والعافية لمعبد كي يعمؿ ،فما العذر بعد ذلؾ ..

وايقػػاؼ الخسػػارة فػػي أيػػة مرحمػػة مػػف العمػػر-ربػػح فػػي حػػد نفسػػو -ال ينب ػػي تفويتػػو ،فػػبل ينب ػػي (التقػػاعس) بػػدعوى

فوات األواف ،ومجمؿ القوؿ :أف الميؿ والنيار يعمبلف فيؾ ،فاعمؿ فييما.
 -37أدنى الحظوظ وأعالوا
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لكؿ مف القمب والعقؿ والبدف حظو مف العبادة ،نظػ ار لتفاعمػو الخػاص بػو ،فمػؤلوؿ (المشػاعر) ،ولمثػاني (اإلدراؾ)،
ولمثالث (الحركة) الخارجية ..وأدنى الحظوظ إنما ىو لمبدف ،ألنيا أبعد األقمار عف شمس الحقيقة اإلنسانية.

وقػػد انعكػػس األمػػر عنػػد عامػػة الخمػػؽ ،فص ػرفوا ُج ػ ّؿ اىتمػػاميـ فػػي العبػػادة إلػػى حػػظ البػػدف ،وصػػؿ بيػػـ إلػػى حػػد
الوسوسػػة المخرجػػة ليػػـ عػػف روح العبػػادة التػػي أرادىػػا المػػولى مػػنيـ ،ميممػػيف بػػذلؾ أمػػر المطيفػػة الربانيػػة المودعػػة

فييـ ..ومف ىنا ال نجد لعباداتيـ كثير أثر يذكر ،غير اإلجزاء وعدـ لزوـ القضاء.

ومف المعموـ أف ىذا األنس الظاىري بالعبادة ،متأثر بطبيعة النفس التي تتعامؿ ما الحقػائؽ مػف خػبلؿ مظاىرىػا

المادية ،وليست ليا القدرة-مف دوف مجاىدة -عمى شػيود الحقػائؽ بواقعيتيػا ،ومػف ىنػا ُعمػـ من ػزلة إبػراىيـ الخميػؿ
(ع) الذي أراه الحؽ ممكوت السماوات واألرض.
 -38مخالاة الناس فيما تىوى
إف مخالفة النفس فيما تيوى وتكره لمػف أىػـ أسػس التزكيػة ،وخاصػة عنػد (إصػرار) الػنفس عمػى رغبػة جامحػة فػي

مأكؿ ،أو ممبس ،أو غير ذلؾ..

فوف الوقوؼ أماـ الػنفس-ولػو فػي بعػض الحػاالت -ضػروري لتعويػد الػنفس عمػى التنػازؿ عػف ىواىػا لحكػـ العقػؿ،
وإلشعارىا أف لمعقؿ دوره الفعاؿ في إدارة شؤوف النفس ،بتنصيب مف المولى الذي جعػؿ العقػؿ رسػوال باطنيػا ،وقػد

روي عف أمير المؤمنيف (ع) أنو قاؿ( :إذا صعبت عميؾ نابؾ ،فاصعب لىا تذؿ لؾ) البحار-ج78ص119

ومف الممحوظ إحساس العبد (بيالة) مف السمو والعزة ،عند مخالفة شيوة مف الشيوات ،وىذه الحالة جػائزة معجمػة

في الدنيا قبؿ اآلخرة ،إذ يجد حبلوة اإليماف في قمبو ،ىذه الحبلوة تجبر حرماف النفس مف الشيوة العاجمة..

بؿ يصؿ األمر إلى أف يعيش اإلنسػاف حالػة التمػذذ فػي تػرؾ المذائػذ ،لمػا فييػا مػف السػمو والتعػالي عػف مقتضػيات

الطبا..

الكممػيف -إلػى مرحمػة يتمػذذوف فييػا (برضػا) الحػؽ عػنيـ حػيف تمػذذىـ بالمباحػات ،أكثػر مػف
بؿ يصؿ األمر عندّ -
تمذذىـ (بالمذة) نفسيا ..فمثبل يروف أف لذة رضا المولى عمى عبده بالزواج ،ألذ لدييـ مف عممية المعاشرة نفسيا،
وىذا معنى ال يوفؽ لو إال ذو حظ عظيـ.

 -39الماؿ آلة المذائذ
إف الماؿ آلة لكسب المذائذ ،فالػذي ال تأسػره لذائػذ المػادة ،ال يجػد فػي نفسػو مبػر ار لمحػرص والولػا فػي جمعػو ،كمػا
ىػػو ال الػػب عمػػى أىػػؿ المذائػػذ ،ألف لذائػػذىـ ال تشػػترى إال بالمػػاؿ ،كمػػذة الػػبطف والفػػرج ،وىػػو المتعػػالي عػػف تمػػؾ

المذائذ ..وبيذا (التعالي) النفسي يكوف قد خرج مف أسر عظيـ وقا فيو أىؿ الدنيا..

وأما الذي (ترقى) عف عالـ المذائذ الحسية ،فوف لو ش ؿ شاغؿ عف جما الماؿ بػؿ عػف االلتفػات إليػو ،إذ أف مػف

ال ت ريػػو المػػذة ،ال ت ريػػو مادتيػػا ،أي (المػػاؿ) ..وىػػذه ىػػي المرحمػػة التػػي ال يجػػد فييػػا العبػػد كثيػػر معانػػاة فػػي دفػػا
شيوة الماؿ عف نفسو ،إذ المذائذ أسيرة لو ،ال ىو أسير ليػا.
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 -40التشويش الباطني
إف م ػػف الضػ ػػروري لمػػػف يريػػػد الثبػ ػػات فػ ػػي السػػػير إل ػػى ا﵀ تعػ ػػالى ،أف يس ػػتبعد ع ػػف طريق ػػو ك ػػؿ موجبػ ػػات القمػ ػػؽ
واالضػػطراب ،فػػوف التشػػويش البػػاطني بمثابػػة تحريػػؾ العصػػا فػػي المػػاء العكػػر ،الػػذي يخرجػػو ع ػف صػػفة المرآتيػػة

لمصور الجميمة والحالة تمؾ ..

واف استبعاد موجبات القمؽ يكوف :بػدفعيا وعػدـ التعػرض ليػا( ،كعػدـ) االسػتدانة مػا العجػز عػف السػداد ..ويكػوف

برفعيا وازالة الموجب ليػا( ،كأداء) الديف ما القدرة عمى أدائيا ..ويكوف بالتعالي وصرؼ الذىف عنيا ،ما العجز

التػػاـ عػ ػف ال ػػدفا والرفػػا( ،كالع ػػاجز) ع ػػف الس ػػداد بعػػد االس ػػتدانة ..وتف ػػويض األم ػػر فػػي ك ػػؿ الم ارح ػػؿ-خصوص ػػا
األخيرة -إلى مسبِّب األسباب مف غير سبب.
 -41دواعي الىدى والىوى
إف اإلخػػبلد إلػػى األرض والركػػوف إلػػى الشػػيوات البييميػػة ،ممػػا يوافػػؽ دواعػػي اليػػوى ،وبػػذلؾ تكػػوف حركػػة اإلنسػػاف

نحوىا سريعة لم اية لو استرسؿ في شيواتو ولـ ي البيا ،وفي ىذا السياؽ يبدي أمير المػؤمنيف (ع) تعجبػو بقولػو:

(كيؼ يبتطيع الىدى مف يغمبه الىوى؟) الغرر7001 :

ولكف فػي الوقػت نفسػو فػوف التعػالي والسػمو إلػى درجػات القػرب مػف الحػؽ أيضػا ،ممػا يوافػؽ دواعػي اليػدى ،وىػي
إرادة الحػؽ ورغبتػو ،بػؿ دعوتػو األكيػػدة لمنػاس إليػو بقولػو﴿ :فَ ِاػ ُّػروا إِلَػى المب ِػه﴾ ..فكمػػا أف اليػوى فػي عػالـ التكػػويف
سائؽ لصاحبو إلى الياوية ،فوف (مشيئة) الحؽ ،وارداتػو (التشػريعية) لطيػارة العبيػد كػذلؾ (تيسػر) سػبيؿ الوصػوؿ
يد لِ ُيطَ بى َرُك ْـ﴾.
لمف تعرض لنفحات تمؾ اإلرادة التي عبر عنيا الحؽ بقولوَ ﴿ :ولَ ِكف ُي ِر ُ
 -42البالء المعوض
إف الػػببلء الػػذي يصػػيب المػػؤمف الػػذي أخمػػص حياتػػو ﵀ رب العػػالميف ،بمثابػػة الػػببلء الػػذي يصػػيب العامػػؿ أثنػػاء

العمؿ ،مػا مػف ضػمف لػو الخسػارة فػي نفسػو وبدنػو ..فمػا عممػو بػأف كػؿ بػبلء يصػيبو ،فيػو (مضػموف) العػوض،
فونػػو ال (يسػػتوحش) لتػوارد الػػببلء ميمػػا كػػاف شػػديدا ..بػػؿ قػػد يفػػرح-فػػي قػ اررة نفسػػو -لػػو عمػػـ بػػالعوض المضػػاعؼ

الذي ال يتناسب ما حجـ الخسارة..

وىذا خبلفا لمف يصيبو الببلء ،وىو ال يعمـ أنو رفػا لدرجػة ،أو كفػارة لسػيئة ،فيسػتوحش مػف أدنػى الػببلء يصػيبو،

لما يرى فيو مف تفويت لمذائذ مف دوف تعويض.
 -43العبثية في البموؾ
إف الخػػوض فيمػػا ال يعنػػي ،مصػػداؽ لحالػػة العبثيػػة و(الػػبل جديػػة) فػػي سػػموؾ اإلنسػػاف ،وىػػو مػػف موجبػػات قسػػاوة
القمب ..إذ القمب المشت ؿ بأمر ،ال يحتمؿ االشػت اؿ بػأمر آخػر ،ولػو كػاف البلحػؽ أنفػا مػف سػابقو ..فميتأمػؿ فػي
مضموف ىذا الحديث القدسي( :يا ابف آدـ إذا وجدت قبػاوة فػي قمبػؾ ،وبػقما فػي جبػمؾ ،ونقصػا فػي مالػؾ،

وحريمة في رزقؾ ،فاعمـ أنؾ قد تكممت فيما ال يعنيؾ) الجواور البنية ص79
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فػػوذا كػػاف الخػػوض فيمػػا ال يعنػػي-ولػػو كػػاف حػػبلال -ممػػا تترتػػب عميػػو ىػػذه اآلثػػار الميمكػػة ،فكيػػؼ بػػالخوض فػػي
(الحراـ) .
 -44وندبة التكامؿ
إف الػػذي يريػػد أف يحقػػؽ مسػػتوى مػػف التكامػػؿ الروحػػي فػػي حياتػػو ،عميػػو أف يمتمػػؾ خطػػة مدروسػػة :ليػػا (مراحميػػا)
المتدرجػػة ،وليػػا (تقسػػيميا) الزمنػػي لكػػؿ مرحمػػة ،وفييػػا (د ارسػػة) لنقػػاط ضػػعفو وقوتػػو ،وفييػػا (مبلحظػػة) لتجػػارب

اآلخريف ،وفييػا (معرفػة) لمعػوارض التػي تنتػاب مجمػؿ السػائريف فػي الطريػؽ :كػالقبض والبسػط ،واعػراض الخمػؽ،

وضيؽ الصدر ،وىجوـ الوساوس..

ىذا المخطط ببعديو النظري والعممي ،ينب ػي أف يكػوف واضػحا دائمػا لمسػائريف إلػى ا﵀ تعػالى ،واال كػاف صػاحبيا
كمف يحتطب ليبل ..إذ كما أف ىندسة البنػاء المػادي-واف طػاؿ البحػث فييػا -أسػاس لنجػاح البنػاء خارجػا ،فكػذلؾ

األمر في البناء المعنوي ،فوف وضوح الخطػة واتقانيا ،وىندسة مراحميا ،مدعاة لمسير عمى ىدى واطمئنػاف ،وىػذا
بخبلؼ السائر عمى غير (ىدى) ،فونو ال تزيده كثرة السير إال بعدا.

 -45فرؽ الحاؿ عف المقاـ
إف ىناؾ فرقا واضحا بيف الحاالت الروحية (المتقطعة) التي تعطى لمعبد-بحسب قابميتو -بيف فترة وأخرى ،وبيف
المقام ػػات الروحي ػػة (الثابت ػػة) الت ػػي ال تف ػػارؽ ص ػػاحبيا أب ػػدا ..واس ػػتبداؿ الح ػػاؿ بالمق ػػاـ يفتق ػػر إل ػػى رؤي ػػة واض ػػحة
لمحالتيف ،ومعرفة بموجباتيما ،وتجربة خاصة لمعبد المراقب لنفسو.

ومجمػػؿ القػػوؿ :أف اسػػتمرار الحػػاالت الروحيػػة المتقطعػػة ،وتحاشػػي موجبػػات اإلدبػػار ،وااللتػزاـ العممػػي الػػدقيؽ بمػػا
يرضي المولى تبارؾ وتعالى ،وااللتجاء الدائـ إليو بالتوسؿ بمف لدييـ أرقى درجات الزلفػى لديػو؛ كػؿ ىػذه األمػور

دخيمة في تحويؿ الحاالت المتناوبة إلى مقامات ثابتة ،ولكف بعد فترة مف الصمود واالستقامة فيما ذكر.
 -46مرحمة االصطااء

قػػد يصػػؿ العبػػد بعػػد مرحمػػة طويمػػة مػػف (المجاىػػدة) فػػي طريػػؽ الحػػؽ ،إلػػى مرحمػػة (االصػػطفاء) اإلليػػي لػػو ..ومػػف
مميزات ىػذه المرحمػة :أف العبػد يعػيش فييػا حالػة القػرب الثابػت مػف الحػؽ -حتػى مػا عػدـ بػذؿ جيػد مرىػؽ -فػي
ىذا المجاؿ ..فيو يعيش حالة حضور (دائـ) بيف يدي المولى سبحانو ،إذ العالـ كمو محضر قدسػو ،بكػؿ مػا فػي
ىذا الحضور مف آداب الضيافة الربوبية ،التي لـ تتـ لوال دعوة الحؽ المتعاؿ عبده إلى نفسو إكراما وحبػا لو .وقد

روي أف موسى (ع) سأؿ ربو :يا رب وددت أف أعمـ مف تحب مف عبادؾ فأحبو ،فأجابو( :إذا رأيت عبدي يكثػر

ذكري ،فهنا أذنت له في ذلؾ ،وأنا أحبه) البحار-ج93ص160

والتأمؿ في ىذا المضموف النادر ،يفتح آفاقا لمذاكر ،وخاصة في بداية الطريؽ.
 -47باعات الجد الواقعي
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إف كؿ نشاط وحركة (جػد) في الحياة ،ليو أقرب إلى (الميو) والبطالة ،إف لـ يكف في سبيؿ مرضاتو تعالى ..فما
يمني بو بعضػيـ نفسػو بأنػو مشػ وؿ طػوؿ وقتػو بالبحػث العممػي ،أو التجػارة ،أو عمػراف الػببلد ،أو سياسػة العبػاد،

أشػػبو بسػراب يحسػػبو الظمػػاف مػػاء ،حتػػى إذا جػػاءه لػػـ يجػػده شػػيئا ،وذلػػؾ فيمػػا لػػو انتفػػى قصػػد القربػػة الػػذي يضػػفي
ضػ بؿ بػعيىـ ِفػي ا ْلحي ِ
ػاة ُّ
الػد ْن َيا
الجدية عمى كؿ سموؾ ..وقد ذكر القرآف الكػريـ األخسػريف أعمػاال بقولػو﴿ :الب ِػذ َ
ََ
يف َ َ ْ ُ ُ ْ
ص ْن ًعا﴾..
وف أَبن ُى ْـ ُي ْح ِب ُن َ
ب ُب َ
وف ُ
َو ُو ْـ َي ْح َ
ورأس سػاعات الجػد ىػو سػػاعة (اإلقبػاؿ) عمػى المػػولى بكػؿ أركػاف الوجػػود وذلػؾ فػي الصػػبلة وغيرىػا ،ومػف سػػاعة

الجد ىذه يترشح الجد عمى الساعات األخرى مف الحياة ..وقػد بػيف أميػر المػؤمنيف (ع) فػي كتابػو إلػى واليػو عمػى
مصر مالؾ األشتر موقا الصبلة مف االعماؿ بقولػو( :واعمـ أف كؿ شيء مف عممػؾ تػابع لصػالتؾ ،واعمػـ أنػه

مف ضيع الصالة ،فإنه لغير الصالة مف شرائع اإلبالـ أضيع) تحؼ العقوؿ-ص126
 -48األوقات المباركة

إف (قصػػر) فت ػرة الحيػػاة الػػدنيا-قياسػػا إلػػى الفت ػرة البلمتناىيػػة -مػػف الحيػػاة العقبػػى ،يجعػػؿ اإلنسػػاف (محػػدودا) فػػي
كسبو ،وخاصة أنو يريد بكسبو المحدود تقرير مصيره األبدي سعادة أو شقاء ،إذ الدنيا مزرعة اآلخرة.

وليذا منح الرب الكريـ بعض األوقات وبعض األعمػاؿ ،مػف البركػات واآلثػار( ،تعويضػا) لقصػر الػدنيا بمػا يػذىؿ

األلباب  ..فميمة القدر خير مف ألؼ شير ،وتفكر ساعة خير مف عبادة ستيف سػنة ،وقضػاء حاجػة مػؤمف أفضػؿ
مػػف عتػػؽ ألػػؼ رقبػػة لوجػػو ا﵀ ،وصػػياـ ثبلثػػة أيػػاـ مػػف كػػؿ شػػير يعػػدؿ صػػياـ الػػدىر ،إلػػى غيػػر ذلػػؾ مػػف النمػػاذج

الكثيرة في روايات ثواب األعماؿ.
 -49شىوة الشىرة
إف مػػف الشػػيوات التػػي تسػػتيوي الخػواص مػػف العبػػاد ،ىػػو حػػب الشػػيرة ،فيبػػذلوف ألجميػػا الكثيػػر ،فضػػبل عػػف إيقػػاع
أنفسيـ في موجبات الردى ،وارتكاب ما ال يمكف التكفير عنو..

والحػػاؿ أف واقػػا الشػػيرة ىػػو ميػػؿ اإلنسػػاف النطبػػاع صػػورتو الحسػػنة فػػي قمػػوب اآلخ ػريف ..فاألجػػدر بػػو أف يسػػأؿ

نفسو :أنو ما قيمة (رضا) القموب قياسا إلى رضا رب القموب ،فضػبل عػف ذلػؾ (االعتبػار) النفسػي فييػا  ..وىػؿ

(يمتمؾ) ىذه الصور الذىنية لتكوف جزءا مف كيانو يمتذ بوجدانيا وىؿ (يضمف) بقػاء ىػذه الصػور المحسَّػنة فػي
قموب العامة الذيف تتجاذبيـ األىواء ،فبل ضماف لقرارىـ وال ثبات لمواقفيـ ..

والحؿ الجاما ىو :االلتفات إلى حقيقة فناء ما ىو دوف الحؽ ،وبقاء وجو الرب الذي ببقائػو يبقػى مػا ىػو منتسػب
اف ذ َوَي ْبقَى َو ْج ُه َرب َؾ ُذو ا ْل َجالَ ِؿ َو ِ
إليو ،مصداقا لقولو تعالىُ ﴿ :ك ُّؿ َم ْف َعمَ ْي َىا فَ ٍ
اإل ْك َرِاـ﴾.
 -50موطف المعاني وو القمب
إف الكثير مف المعاني التي تستوطف (القمب) نحبسيا في سجف عالـ (األلفاظ) ،وكأف تمؾ المعاني تتحقػؽ بػومرار

مضامينيا عمى المساف لقمقة ،ال تدبر فييا.
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فمف ىذه المعاني :االستعاذة ،والشكر ،واالست فار ،والدعاء ،والرىبة ،وغير ذلػؾ ممػا ينب ػي صػدورىا مػف القمػب،
تحقيقا لماىيتيا الواقعية ،ال اإلدعائية ..فالخوؼ المستمزـ لبلستعاذة ،والندـ المستمزـ لبلست فار ،والخجؿ المستمزـ

لمشكر ،واالفتقار المستمزـ لمدعاء؛ كميا معاف (منقدحة) في القمب ،واأللفاظ إنما تشير إلى ىذه المعػاني المتحققػة
في رتبة سابقة أو مقارنة ،فالحؽ:

إف الكبلـ لفي الفؤاد وانما

جعؿ المساف عمى الفؤاد دليبل
 -51بعة مجاؿ االبتجابة

إف مػػف دواعػػي (االنصػراؼ) عػػف الػػدعاء ،ىػػو (اليػػأس) مػػف االسػػتجابة فػػي كثيػػر مػػف المػواطف ..ولػػو اعتقػػد العبػػد
اعتقادا يقينيا بامتداد ساحة حياتو ،لتشمؿ حياة ما بعػد المػوت إلػى الخمػود فػي القيامػة ،لػرأى أف مجػاؿ االسػتجابة

يستوعب ىذه الفترة كميا ،بؿ إنو أحوج ما يكوف لبلستجابة في تمؾ المراحؿ العصػيبة مػف م ػواقؼ القيامػة ..وليػذا
يتمنى العبد أنو لـ تستجب لو دعوة واحدة في الدنيا ،ومف ىنا ورد في الدعاء( :ولعػؿ الػذي أبطػه عنػي وػو خيػر

لي ،لعممؾ بعاقبة األُمور).

إف وعي ىذه األمػور يجعػؿ الػداعي (مصػرا) فػي دعائػو ،غيػر مكتػرث باالسػتجابة العاجمػة ،يضػاؼ إلػى كػؿ ذلػؾ
تمذذه بنفس الحديث ما رب العالميف ،إذ أذف لو في مناجاتو ومسألتو.
 -52الموامة واألمارة
إف مف المعموـ إيداع المولى في نفوس عباده ما يردعيـ عف الفاحشػة ،وىػو مػا يعبػر عنػو بنػداء الفطػرة ،أو حكػـ
العق ػػؿ ،أو ال ػػنفس الموامػ ػة ..إال أف (تػ ػراكـ) ال ػػذنوب ،وع ػػدـ االكتػ ػراث بتم ػػؾ الن ػػداءات-ب ػػؿ العم ػػؿ بخبلفي ػػا -مم ػػا
(يطف ) ذلؾ الوميض اإلليي ،فبل يجد اإلنساف بعدىا رادعا فػي باطنػو ،بػؿ تنقمػب الػنفس الموامػة إلػى نفػس أمػارة

بف لَ ُى ُـ ال ب
َع َمالَ ُى ْـ﴾ ..وليػذا يسػتعيذ أميػر المػؤمنيف (ع)
ش ْيطَ ُ
بالسوء ،تدعو إلى ارتكاب بوائؽ األمػور ،إذَ ﴿ :زي َ
اف أ ْ
قائبل( :أعوذ با﵀ مف ببات العقؿ) البحار-ج41ص162
(فسبات) العقؿ يبلزـ (استيقاظ) األىواء والشيوات ،إلى درجة يموت معو العقؿ بعد السبات.
 -53النمو المتصؿ والمناصؿ
لئلنساف نوعاف مف النمو:

األوؿ :وى ػػو النم ػػو ف ػػي نط ػػاؽ ذات ػػو-وم ػػا ب ػػو قػ ػواـ إنس ػػانيتو -ك ػػالنمو ف ػػي الجان ػػب العمم ػػي والعمم ػػي ،وى ػػو النم ػػو

(المتصػػؿ) .والثػػػاني :وىػػو النمػػو خػػارج دائ ػرة ذاتػػو ،كالنمػػاء فػػي مالػػو ومػػا شػػاكمو مػػف متػػاع الػػدنيا ،وىػػو النمػػو
(المنفصؿ).
ىػػذه الزيػػادات الخارجػػة عػػف دائ ػرة ذاتػػو ،ال تعطيػػو قيمػػة (ذات ػػية) توجػػب لػػو الترفػػا عمػػى الػػذوات األخػػرى ،فالػػذات

الواجػػدة والفاقػػدة-لمػػا ىػػو خػػارج عػػف دائ ػرة الػػذات -تكونػػاف عمػػى حػػد س ػواء ..فػػبل تفاضػػؿ بػػيف ذات الواجػػد والفاقػػد
لمماؿ والجاه وغيرىما ،إال بالنمو الذاتي الذي أشرنا إليو أوال ،وأما التفاضؿ االعتباري فبل وزف لو.
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وتتجمػػى ىػػذه الحقيقػػة المػرة عنػػد المػػوت ،حيػػث يتعػػرى اإلنسػػاف مػػف كػػؿ ىػػذه الزيػػادات المنفصػػمة الخادعػػة ،فيقػػوؿ

ادى َك َما َخمَ ْق َنا ُك ْـ أ بَو َؿ َم برٍة﴾.
الحؽ محذراَ ﴿ :ولَقَ ْد ِج ْئتُ ُموَنا فَُر َ

 -54الجو الجماعي لمطاعة
عندما يقا العبد في األجواء العبادية المحفزة-لوجود الجو الجماعي -كالحج وشػير رمضػاف ،يجػد فػي نفسػو قػدرة
(مضاعفة) عمى العبادة ،لـ يعيدىا مف نفسو ،بؿ لـ يتوقعيا منيػا ..وىػذا بػدوره يػدؿ عمػى وجػود طاقػات (كامنػة)

في نفسو ،لـ يستخرجيا بؿ لـ يود إخراجيا ،مما يشكؿ حجة عمى العبد يوـ القيامة ،توجب لو الحسرة الدائمة.

وعميو فبل بػد مػف (اسػت بلؿ) سػاعات ىطػوؿ ال يػث اإلليػي ،ليسػتفيد منيػا فػي سػاعات الجػدب ،فيكػوف كمػف زرع
ونماىا في مشتمو ،ثـ إذا اشتد عودىا ،زرعيا في مزرعتو ،ليجني ثمارىا ولو بعد حيف..
بذرة ّ
فتمؾ األجواء العبادية المحفزة ،بمثابة المشتؿ الذي يزرع فيو اإلنساف بذور الخير ،ليستنبتيا عند العودة إلى بيئتو
التي تتبلشى فييا تمؾ األجواء المقدسة.
 -55التزاحـ في الواجب والمبتحب

إف ق ػػانوف التػ ػزاحـ س ػ ٍ
ػار ف ػػي المس ػػتحبات والواجب ػػات مع ػػا ..فك ػػـ م ػػف مس ػػتحب يمارس ػػو العب ػػد ينب ػػي ترك ػػو ،نظػ ػ ار
لمزاحمتو لمستحب أىـ..

ولو التفت العبد إلى ىذه القاعػدة ،ألعػاد النظػر فػي تقيػيـ الواجبػات والمسػتحبات المتزاحمػة ،ومثػاؿ ذلػؾ( :الػذكر)

بالمسػاف ،تاركػػا (االسػػتماع) لموعظػػة قػػد ت يػػر مجػػرى حياتػو ..أو االلتػزاـ (بالصػػمت) ،تاركػػا إدخػػاؿ (سػػرور) عمػػى

قمب جميس مؤمف ،أو تفريج كربة عنو ..أو االنش اؿ باألبعديف ،تاركا القياـ بحقوؽ األقربيف..

كؿ ذلؾ مف صور الخمؿ بيذا القانوف ،ولو استفيـ العبد ربو في ىذا المجاؿ ،لدلو عمػى مػا ىػو األرضػى ،إذ مػف

استفيـ ا﵀ تعالى يفيمو.

 -56الحبرة عمى الخيرات

قػػد يتحسػػر بعضػػيـ-وخاصػػة مػػف الػػذيف ال يممكػػوف القػػدرة عمػػى تحقيػػؽ الخيػرات المحسوسػػة كالقنػػاطر والمسػػاجد-
عمػى حرمػػانيـ مثػؿ ىػػذا التوفيػػؽ ..ولكنػو يمكػػف إ ازلػػة ىػذه الحسػرة ،وذلػؾ بااللتفػػات إلػػى أف العبػد-بفضػػمو تعػػالى-

يعد مف كاف ىواه معو في الحرب كمف شػيد
يؤجر عمى (نيتو) إذا كاف حقا صادقا فييا ،فوف أمير المؤمنيف (ع) ّ
معو الحرب ،قػائبل( :فقد شىدنا ،ولقد شىدنا في عبكرنا وذا ،قوـ في أصالب الرجاؿ وأرحاـ النباء ،بػيرعؼ

بىـ الزماف ،ويقوى بىـ اإليماف) البحار-ج100ص96

وقد خمد الحؽ ذكر الذيف تولوا مػف عنػد النبػي (ص) وأعيػنيـ تفػيض مػف الػدما حزنػا ،إذ لػـ يجػد مػا يحمميػـ إلػى

الجياد ،وقد قيؿ أف البكائيف طمبوا نعبل يمبسونيا لممضي معو (ص).

وليعمـ أخي ار أف العمدة في الجػزاء ىػو (القمػب السػميـ) المتن ػزه عػف كػؿ آفػات القمػوب ،واكتسػابو ممػا ال يحتػاج إلػى

ماؿ وال متاع ..فأيف القمب السميـ الذي ىو (عرش الرحمف) ،مف البناء الذي ىو مظير مف مظاىر العمراف .
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 -57البار الىادؼ
إف في السفر مجاال خصبا لمتدبر ،وتقويـ مسيرة العبد وتقييميا ،وذلؾ لما فيو مف (االنقطاع) عف البيئة المألوفة،
و(الخروج) عف أسر القيود المتعارفة ..أضؼ إلى (الراحة) النفسية التي يوفرىا السفر ،وبالتالي سكوف النفس إلى

ما ينب ي العيش فيو ،مف المعاني التي ال يمكف استحضارىا في زحمة الحياة.

وىػذه ال ارحػػة بػػدورىا عامػػؿ مسػػاعد ،النطبلقػة الػػنفس بشػػكؿ أيسػػر وأسػػيؿ فػي استكشػػاؼ أغوارىػػا ،ونقػػاط ضػػعفيا،

بدال مف التفرج عمى مظاىر العمراف في الببلد فحسب..

ِ
ػيروا ِفػػي األ َْر ِ
ض
فػػوف األمػػر بالسػػير فػػي األرض ،قػػد تعقػػبو األمػػر بػػالنظر فػػي العواقػػب ،إذ قػػاؿ سػػبحانوُ ﴿ :قػ ْػؿ بػ ُ
اف ع ِ
يف﴾ ..ومف المعموـ أف المرء يكتشؼ قدر نفسو واآلخريف :فػي السػفر ،والجػوار،
فَانظُُروا َك ْي َ
اق َب ُة ا ْل ُم ْج ِرِم َ
ؼ َك َ َ
والمعاممة.

 -58منبىية البالء
إف مػػف الواضػػح أف بعػػض الػػببلءات ،فييػػا خاصػػية (ال ػػتنبيو) عمػػى الواقػػا المنحػػرؼ الػػذي يعيشػػو المػػؤمف ،كحالػػة
عامة ،أو كذنب محدد.

فػػالمطموب-قبػػؿ التبػػرـ مػػف الػػببلء والػػدعاء لرفعػػو -ىػػو (التفكيػػر) فػػي الػػذنوب المحتممػة التػػي أوجبػػت ذلػػؾ الػػببلء،
ومف ثـ (االست فار) منيا ،وال يكوف ىمػو التخمص مف ذلؾ الببلء طمبا لمراحة فحسب.

واف مف المعموـ أف أثػر الػذنب قػد يتجػاوز الفػرد ،مػف قسػاوة القمػب إلػى مػوت الفجػأة وغيػره ،ليشػمؿ الطبيعػة كمنػا

قطر السماء ،وجدب األرض ،وافساد اليواء..

وقػػد نص ػت الروايػػات عمػػى سمسػػمة مػػف الػػذنوب الموجبػػة لعقوبػػات مرتبطػػة بتمػػؾ الػػذنوب ،يحسػػف بالعبػػد مراجعتيػػا،
ليحترز مف موجبات العقوبة قبؿ التورط فييا.

 -59قواـ اإلنبانية
إف قواـ إنسانية اإلنساف إنما ىو بجيازي الفكػر والقمػب ،إذ بػاألوؿ (يستحضػر) الصػور ،ويرتػب القضػايا الموجبػة

لمتصديؽ أو اإلنكار ،وبالثاني (يتوجو) ميبل أو نفو ار تجاه المبلئـ والمنافر..

فبل بد مف السائر إلى الحؽ أف يتحكـ في ىذيف الجيازيف ،وذلؾ :بالػذكر الكثيػر-إف لػـ يكػف ال الػب -فيسػتوعب

أركاف (فكره) ،وبالحب الشديد فيستوعب أركاف (قمبو) ..ومف دوف السػيطرة عمػى ىػذيف الجيػازيف ،ال يكػاد يسػتقيـ

لو سير في ىذه الحياة.

 -60االنقطاع بالنوـ
إف النوـ انقطاع عف الحؽ تعالى ،وذلؾ النتفاء الػذكر بكػؿ صػوره ،سػواء بالقمػب أو بالمسػاف ،وليػذا يػدع الرجػؿ-
كما روي -فقي ار يوـ القيامة ..وليذا ال يحسػف النػوـ إال عنػد الحاجػة إليػػو ،وبالمقػدار الػذي بػو قػواـ البػدف ،كمػا لػـ
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يحسف التقمب في الفراش الذي ىو حرماف لفوائد النوـ واليقظة معا ..وقد سأؿ موسى (ع) ربو عف أب ػض الخمػؽ

إليو ،فأوحى إليو( :جياة بالميؿ ،وبطاؿ بالنىار) البحار-ج13ص354

ومف ىنا كثرت األدعية الواردة قبؿ النوـ ،لتذكر العبد بحقيقة أف ىذه العممية الشبيية (بػالموت) ،إنمػا ىػي وسػيمة

الستعادة (نشاط) الحياة مف أجؿ عبودية أفضؿ.

 -61البعد بعد االمتالء
إف العبد يحس بحالػة مػف (البعػد) الواضػح عػف الحػؽ عنػد (امتبلئػو) بالطعػاـ والشػراب ،فػبل يكػاد يجػد إقبػاال عمػى

الحػػؽ-فػػي تمػػؾ الحالػػة -لمتثاقػػؿ الطبعػػي الػػذي يسػػببو االمػػتبلء ..فقػػد روي أنػػو( :مػػا مػػؤل إبػػف آدـ وعػػاء شػ ار مػػف

جوفه) البحار-ج17ص226

أضؼ إلى أف العبد يحمؿ في جوفو (أداة) الجريمة ،وىو الزائد مف الطعاـ ،الذي تصرؼ فيو ببل إذف مف مالكو،

ب ِرفُواْ﴾..
بؿ ما نييو عنو ،إذ ىو القائؿَ ﴿ :و ُكمُواْ َوا ْ
ش َرُبواْ َوالَ تُ ْ
فكيؼ يستجاب دعاء عبد متمبس بأداة مف أدوات الجريمة ،واف عفا عنو مف أجرـ بحقو .
 -62الارص النادرة

ال شؾ في وجود بقاع مقدسة وأزمػنة مباركة ،يحب المولى أف يدعى فييا ..فعمى العبد أف (يتحيف) تمؾ الفػرص،
بمعرفػػة مناسػػبات الشيػػور قبػػؿ قػػدوميا ،وفضػػؿ البقػػاع قبػػؿ الػػذىاب إلييػػا ،وذلػػؾ بمراجعػػة كتػػب األدعيػػة كمؤلفػػات

السيد ابف طاووس (قده) وغيره ،فمطالما تفوت الفػرص النادرة والعبد في غفمة عنيا.

ولع ػػؿ ال فم ػػة ع ػػف وظ ػػائؼ العبودي ػػة ف ػػي تم ػػؾ المناس ػػبات م ػػف ص ػػور الخ ػػذالف ،وذل ػػؾ لتػػراكـ (ال ػػذنوب) م ػػف دوف

است فار ،أو (لئلعراض) االختياري عف تمؾ المناسبات..

ومف المعموـ أف الحرماف مف األرباح العظيمة خسارة عظيمة ،لمف تعقؿ حقيقة الربح والخسارة.
 -63الطائع والتائب
قػد ورد أف (التائػب) مػػف الػذنب كمػػف ال ذنػب لػو ،لكػػف ذلػؾ ال يعنػػي المسػاواة فػي جميػػا الجيػات لمػػف (لػـ يػػذنب)
أصبل ما التعرض لمثيرات الذنوب ،وخاصة بعد طوؿ مجاىػدة في عدـ الوقوع في منػزلقاتيا.

وعميو فػبل بد مف التفات العبد إلى أف بعض الدرجات (التفضمية) ،قد يحرميا العبد بعػد ممارسػة الػذنب واف قبمػت
توبتو.

 -64باعات القوة والضعؼ
قد يتعرض العبد لمم ريات-في سػاعة قوتػو -فيتجػاوز المخػػاطر بسػبلـ ،فػيظف أف تمػؾ االسػتقامة قػوة (ثابتػة) فػي
نفسو ،وحالة مطردة في حياتو ..وبالتالي قد (يتياوف) في ساعة ضعفو-التي يمر بيا كؿ فرد -فيقترب مف حدود
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الحراـ ،واقػعا في شباؾ الشيطاف الذي ينتقـ منػو ،ليصػادر نجاحػو األوؿ ..وقػد ورد( :إف مػف حػاـ حػوؿ الحمػى،

أوشؾ أف يقع فيه) الغوالي-ج2ص44

 -65عمدة الشىوات
إف عمػػدة الشػػيوات التػػي تكتنػػؼ الرجػػاؿ-وخاصػػة فػػي مقتبػػؿ العمػػر -ىػػي شػػيوة النسػػاء ،بػػؿ قػػد روي عػػف اإلمػػاـ

الصادؽ (ع) أنو قاؿ( :ما تمذذ الناس في الدنيا واآلخرة بمذة أكبر مف لذة النباء) الميزاف -ج3ص118

ومف ىنا حدد الشارع الحدود الصارمة في عبلقتو معيف ،بما يوجب السيطرة عمى الحػواس الخمػس :فػأمره ب ػض
(البصر) ،ومنعو مف التمذذ (بالسما) والقوؿ ،ومف (المصافحة) والخموة ،ومف (الجموس) في موضا يحس بح اررة

بدنيا ،وغير ذلؾ مف القيود..

وو بف ِمف َوراء ِح َج ٍ
اب﴾،
ابهَلُ ُ
بهَْلتُ ُم ُ
وو بف َمتَ ً
اعا فَ ْ
ومجمؿ مذاؽ الشارع في ىذا المجاؿ يفيـ مف قولو تعالىَ ﴿ :وِا َذا َ
َ
ْف فَػال
يف َعمَ ْػي ِى بف ِمػف َجال ِبيػ ِب ِى بف َذلِ َ
ض ْع َف ِبا ْلقَ ْو ِؿ فَ َي ْط َم َع البِذي ِفػي َق ْم ِب ِػه َم َػر ٌ
ػؾ أ َْد َنػى أَف ُي ْع َػرف َ
ض﴾ُ ﴿ ،ي ْػد ِن َ
﴿فَال تَ ْخ َ
اومِي ِ
ارِوـ﴾﴿ ،وال تَب بر ْج َف تَب ُّرج ا ْلج ِ
يف ي ُغ ُّ ِ
ِ
بة األُولَى﴾..
َ َ َ
َ َ
ُي ْؤَذ ْي َف﴾ُ ﴿ ،قؿ لب ْم ُم ْؤ ِمن َ َ
ضوا م ْف أ َْب َ
صِ ْ
وعميو فبل يحتػاج العبػد فػي الفػتف المسػتحدثة إلػى نػص بالخصػوص ،بعػد إطبلعػو عمػى التوجػو العػاـ المفيػوـ مػف
النصوص السابقة.
 -66باعات الذووؿ
إف مف أصعب الساعات التي تمر عمػى المػرء ،ىػي تمػؾ السػاعة التػي ال يجػد عنػدىا فػي نفسػو خيػ ار وال شػ ار ،بػؿ
يجدىا في حالة مف الشرود والذىوؿ ،مما يجعػؿ السػاعات تمػػر عمػى العبػد ،مػف دوف أف يحصػد فييػا خيػ ار لػدنياه

أو آلخرتو.

فمف الجػدير بالعبد تجنب ىذه الساعات بتجنب مناشػئيا ،ومنيػا( :البلىدفيػة) فػي الحيػاة ،و(االنشػ اؿ) المسػت رؽ

بميو القوؿ والفعؿ ،وعدـ حمؿ (طموحات) كبرى في الحياة ،و(انتفاء) النظـ في أمر المعيشة والمعاد.

فالواجػػب عمػػى العاقػػؿ ىػػو الخػػروج مػػف ىػػذا العبػػث اليػػادر لمعمػػر ،وذلػػؾ (بػػالتفكير) فػػي محدوديػػة عمػػر اإلنسػػاف،
وعدـ قبػوؿ دعوتػو لمرجػوع إلػى الػدنيا لتػدارؾ الفائػت بالعمػؿ الصػالح ،و(استحضػار) المع ػية اإللييػة المتحققػة مػف

جانب الرب تعالى-واف لـ يستحضرىا العبد -وىي التي تدعوه إلى االنش اؿ بما يرضي الحؽ في كؿ مرحمة مف
مراحؿ حياتو ،توقي ار لتمؾ المعية المستمزمة لممراقبة الدقيقة.
 -67المتارج عمى األحداث
يصػػؿ العبػػد-بعػػد اجتيػػاز مرحمػػة التفػػويض ،وايكػػاؿ األمػػر لمػػدبر األمػػور -إلػػى درجػػة يػػرى نفسػػو فييػػا (كػػالمتفرج)
لسير األحداث المرسومة بيد الحكيـ ،فبل ييش فرحا لممفرح منيا ،كما ال يأسى عمى المحزف منيا..

وذلؾ ألنو ال يرى نفسو معنيا باألمر أكثر مما أمر بو ،فيو يسعى بما ىو الزـ فعؿ العبد وىو (التدبير) ،ويوكؿ

األمر بعد ذلؾ إلى ما ىو الزـ فعؿ المولى وىو (التقدير).
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والعبد يريد والمولى يريد ،وال يكوف إال ما يريده المولى ..وأيف رتبة التدبير مف رتبة التقػدير  ..فػاألولى فػي رتبػة
األسباب ،والثانية في رتبة األسباب والنتائج معا.

تعمؽ في نفس العبد ،ألوجب لو شعو ار بالرضا و(االطمئناف) في أشد الم ارحػؿ
ومف المعموـ أف ىذا اإلحساس لو ّ
تقمبا ..ومف ىنا كمما اشتد الببلء عمى سيد الشيداء (ع) ،كمما أشرؽ لونو-كما ورد في المقاتؿ -ألنػو يػرى صػنا
ا﵀ تعالى فيو وفي أىؿ بيتو ،وىو ال يكوف إال جميبل ،كما صرحت بو أختو (ع) في مجمس الطاغية.
 -68ابتيالء شىوة البطف

إف عممية األكؿ-في حد نفسيا -مظير إلحدى الشيوات المودعة في وجود اإلنساف ،شػأنيا شػأف بػاقي الشػيوات
التي أودعػت لحكمػة فػي وجػوده ..ولكػف العبػد يػذىؿ-خبلليػا بػؿ قبميػا وبعػدىا -عػف القيػاـ بوظػائؼ العبوديػة مػف

المستحبات المأثورة في ىذا المجاؿ ،وذلؾ الستيبلء ىذه الشيوة عمى وجوده عند تم ّػبسو بتمؾ الشيوة.
فتػػرى المجتمعػيف عمػػى الطعػػاـ بػػنيـ وحػػرص-بػػداعي الشػػيوة المحضػػة -كاأل َكمَػػة عمػػى فريسػػتيا ،وىكػػذا األمػػر فػػي
الشيوات األخرى.

ولعؿ الحكمة في اآلداب الواردة-عند ممارسة شيوة البطف والفرج -ىي :التخفيؼ مف (استيبلء) ىذه الشيوة عمى

صػػاحبيا ،وتػػذكيره بالمالػػؾ عمػػى اإلطػػبلؽ؛ الموجػػب التػزاف العبػػد فػػي حركتػػو ،حتػػى فػػي مجػػاؿ اسػػتيفائو لمشػػيوات
التي أبيحت لو ،بشرط عدـ (االسترساؿ) المذىؿ عف حؽ العبودية.

 -69عدـ الميؿ لمحراـ
إف مف االختبارات الدقيقة الكاشفة عف درجة عبودية العبد ،ىو عدـ (ميمو) لمحػراـ فضػبل عػف عػدـ (ارتكابػو) لػو،

فورادتو حبػا وب ضا تابعة لميؿ المولى وارادتو ..وىذا ىو السر في كرامة يوسؼ الصديؽ (ع) عمى ا﵀ تعالى ،إذ
كاف السجف أحب إليو مما يدعونو إليو.

وىذه ىي المنحة التي يمنحيا الحؽ لعبده بعد مرحمػة متقدمػة مػف المجاىػدة فػي العبوديػة ،إذ يحّبػب إليػو اإليمػاف،
ويكره إليو الكفر والفسوؽ والعصياف.
ّ

ػؼ معانػػاة العبػػد فػػي رفضػػو لمشػػيوات ،ليتف ػ ّرغ لم ارحػػؿ أعمػػى فػػي القػػرب ،ي مػػب عميػػو (التمػػذذ) بػػدال مػػف
فعنػػدىا تخ ػ ّ
المعاناة ،و(العطاء) مف الحؽ ،بدال مف الحرماف مف ِقَبؿ النفس.
 -70تزاوج الناوس واألبداف

ِ
ب ػ ُك ُنوا إِلَ ْي َىػػا﴾ ،ت ػزاوج بػػيف
إف عمميػػة الػػزواج كمػػا يصػػفو الق ػرآف الك ػريـ بقولػػوَ ﴿ :خمَػ َ
ػؽ لَ ُكػػـ بمػ ْػف أَناُب ػ ُك ْـ أ َْزَو ً
اجػػا لبتَ ْ
النفوس قبؿ أف يكوف تزاوجا بيف األبداف ،كما يعمـ مف أثره وىو السكوف المرتبط بالنفوس.
صػػب جػ ّؿ اىتمػػاميـ فػػي (عػوارض البػػدف) مػػف
ولكػػف الكثيػػر مػػف األزواج ال يمتفتػػوف إلػػى ىػػذه الحقيقػػة ،ومػػف ىنػػا ُي َ
الجماؿ ،وااللتذاذ البدني وغيره.
ومف المعموـ أف المحقؽ األنس ىو التزاوج (النفسي) الذي ال ينقطا ما تقادـ العمر ،خبلفا لمتزاوج (البدني) الذي
يفقد بريقو الكاذب في الشيور األولى منو.
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ف ػالقرآف الك ػريـ جعػػؿ ال ايػػة ىػػي السػػكوف والمػػودة والرحمػػة ،ومػػف المعمػػوـ أف كػػؿ تمػػؾ اآلثػػار مػػف بركػػات تبلقػػح
النفػػوس ،إذ أف السػػكوف والمػػودة والرحمػػة معػ ٍ
ػاف مرتبطػػة بعػػالـ النفػػوس ،خبلفػػا لممعاش ػرة والتناسػػؿ الػػذي ىػػو مػػف
عوارض األبداف.

 -71كتماف الغضب
إف ال ضب مف الصفات المتأصمة في النفس ..والسبب في ذلؾ :أف اإلنساف موجود ناطؽ ذو شعور ،ال يرضى

بكثير مف األقواؿ واألفعاؿ ،فيكوف مف الطبيعي انقداح حالة ال ضب في النفس.

فميس الحؿ ىو(منا) تحقؽ ىػذه الحالػة فػي الػنفس ،إذ أنيػا قيريػة مترتبػة عمػى مواجيػة الػنفس لمػا ينػافر طبعيػا..

وانما الحؿ ىو عدـ (تسرية) ىذه الحالة إلى الخارج ،وىػو مػا يعبػر عنػو بكظػـ ال ػيظ ،فميسػت المشػكمة فػي أصػؿ

وج ػػود ال ض ػػب ،وانم ػػا فػ ػي ع ػػدـ كظم ػػو ،وق ػػد روي أف( :مػػػػف كظػػػػـ غيظػػػػا ،مػػػػؤل ا﵀ جوفػػػػه إيمانػػػػا) البحػػػػار-
ج69ص382

ولػػيعمـ أف أصػػؿ ال ضػػب قػػد يكػػوف مػػا يبػػرره شػػرعا ،ولكػػف المشػػكمة فػػي الػػدواعي وراء ذلػػؾ ،فقػػد ال يكػػوف الػػداعي
إلييػػا ،بػػؿ يكػػوف ىػػو (التشػػفي) كمػػا يحصػػؿ مػػا مػػف ينب ػػي تأديبػػو كاألطفػػاؿ ،واف كػػاف التأديػػب حقػػا ..وقػػد يكػػوف

الداعي إلييا ،إال أف صاحبو قد (يتجاوز) حدوده الشرعية ،في ضب أكثر مما غضب ا﵀ تعالى لنفسو.

وليعمـ أيضا أف (المستعجؿ) في إنفاذ غضبو ،كالمستعجؿ فػي كسػر الجػرة ،ال يمكػف جبرىػا بعػد كسػرىا ،بخػبلؼ

المتأني في إنفاذه ،فوف بومكانو كسر الجرة متى شاء ،كما أف بومكانو العدوؿ عف قرار كسره.
 -72الضيؽ المجىوؿ

قػػد تنتػػاب اإلنسػػاف حالػػة مػػف الضػػيؽ المفػػاج  ،وال يعمػػـ لػػذلؾ سػػببا واضػػحا ..فػػاألمر قػػد يكػػوف بػػدواعي (طبيعيػػة)
كالمرض واإلرىاؽ وغيره ،وقد يكوف بسبب (ارتباط) األرواح المؤمنة ،فينعكس عمى األرواح المتجانسة ،بمقتضى

وحدة الجسد اإليماني..

وال شؾ أف لتأثر (قمب) عالـ الوجود-صاحب العصر (ع) -تأثي ار بال ا في تأثر قمػوب المحبػيف ،وىػو مػا نمحظػو
بشكؿ واضح قبيؿ غروب الجمعة ،الرتباط ذلؾ اليوـ بوجوده الشريؼ ..فانقضػاء ذلػؾ اليػوـ المتوقػا فيػو الظيػور

مف دوف فرج ،مما يعكس الحزف والكابة التي قد تمتد آثارىا حتى في عالـ الطبيعة.
 -73التصرؼ في الشريعة

إف مف التعابير الممفتة في القػرآف الكػريـ بالنسػبة إلػى النبػي األكػرـ (ص) :ىػو التيديػد بػاليميف ،وقطػا الػوتيف فػي
ػض األَقَ ِ
ػه ِبػػا ْل َي ِم ِ
يف﴾ ..والحػػاؿ أف
اويػ ِػؿ ذ َأل َ
يف ذ ثُػ بـ لَقَطَ ْع َنػػا ِم ْنػ ُ
َخػ ْذ َنا ِم ْنػ ُ
ىػذه اآليػػةَ ﴿ :ولَػ ْػو تَقَػ بػو َؿ َعمَ ْي َنػػا َب ْعػ َ
ػه ا ْلػ َػوِت َ
كرامة النبي (ص) عند الحؽ المتعاؿ مما ال يمكف أف يتصوره عامة الخمؽ.
فيذه اآلية وأمثاليا ،تعكػس فداحػة التصػرؼ فػي الشػريعة؛ إذ أف التقػوؿ عمػى الحػؽ المتعػاؿ ،وادخػاؿ مػا لػيس فػي
شريعتو فييا ،لمف أعظـ صور التحدي لمحؽ ،ما ما يستمزمو مف تحريؼ لمسيرة العباد.
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 -74الحصانة اإللىية
قػػد يتعمػػد الحػػؽ رفػػا (الحصػػانة) عػػف عبػػده فػػي بعػػض الحػػاالت ،فيقػػا فيمػػا (يسػػت رب) مػػف صػػدوره مػػف مثمػػو مػػف

األعماؿ التي ال تميؽ بو.

ولعؿ في ذلؾ لفت نظر إلى (ضعفو) أوال ،ودعوة لو (لبلستجارة) بالحؽ في كؿ أحوالو ثانيا.
اف إِالب
ػه الَ تبَب ْعػتُ ُـ ال ب
ضػ ُؿ المب ِػه َعمَ ْػي ُك ْـ َو َر ْح َمتُ ُ
ويتجمّى فضمو العظيـ مف خبلؿ التدبر في قولػو تعػالىَ ﴿ :ولَ ْػوالَ فَ ْ
ش ْػيطَ َ
ض ُؿ المب ِه عمَ ْي ُكـ ور ْحمتُ ُه لَ ُكنتُـ بم َف ا ْل َخ ِ
ػه َمػا َزَكػا ِمػن ُكـ
ض ُؿ المب ِه َعمَ ْي ُك ْـ َو َر ْح َمتُ ُ
يف﴾َ ﴿ ،ولَ ْوال فَ ْ
َقمِيالً﴾َ ﴿ ،فمَ ْوالَ فَ ْ
اب ِر َ
َ ْ ََ َ
َح ٍد أ ََب ًدا﴾.
بم ْف أ َ
 -75مجاودة الجنس ال الارد
إف الميػػؿ إلػػى النسػػاء مػػف الشػػيوات المتأصػػمة فػػي طينػػة العبػػاد ،كمػػا يشػػير إليػػو قولػػو تعػػالى فػػي مقػػدـ الشػػيوات
ب ال ب ِ ِ
األخرىُ ﴿ :زبي َف لِم بن ِ
باء﴾ ،فكيؼ إذا تدخؿ الشيطاف في تزيينيػا لمعبػد ،بمقتضػى تيديػده
اس ُح ُّ
ش َى َوات م َف ال بن َ
في قولو تعالى﴿ :أل َُزبي َن بف لَ ُى ْـ ِفي األ َْر ِ
ض﴾؟!..
وىي بحؽ عمى رأس شيوات الدنيا ،ألنو التذاذ بذي شػعور ،خبلفػا لشػيوة الػبطف المتعمقػة بالمػأكوؿ الػذي ال حيػاة

فيو.

وعميو فميس الحؿ األساسي ىو مجاىدة كؿ (فػرد) مػف أفػرادىف عنػد االبػتبلء بيػف ،بػؿ السػعي المػتبلؾ حالػة مػف

التعالي عمى (جنس) النساء ،بكؿ أفراد ذلؾ الجنس ،خػرج مػف ذلػؾ خصػوص الفػرد المعػػني بػو العبػد مػف الزوجػة
والمحارـ.

واال فما قيمة باقي األفراد-التي ال عبلقة لمفرد بيف -ليش مف حيػ از مف نفسو ،بؿ ليسمبف شػيئا مػف إ اردتػو  ..وقػد
ورد في الخبػر( :ال تكونف حديد النظر إلى ما ليس لؾ ،فإنه لف يزني فرجؾ ما حاظت عينؾ ،فػإف قػدرت أف ال

تنظر إلى ثوب المرأة فافعؿ) تنبيه الخواطر ص50

فوذا نجح العبد في مرحمة التعالي عف الجػنس برمتػو ،صػار التجػاوز عػف الفػرد الخػاص ،ممػا ال مؤونػة فيػو ،ألنػو

مندرج في الجنس الذي تعالى عميو ،وىكذا األمر في باقي الشيوات.

أما الذي يعيش عالـ (النساء) حبػا والتذاذا ،فمف الطبيعي أف (يتفاعؿ) ما كؿ فرد منيف ،لميمو إلى أصؿ الجنس

المنعكس عمى أفراده ،واف أدى ذلؾ لموقوع في الحراـ ،ثـ التوبة بعدىا ،ليعود االبتبلء بفرد آخر مػنيف ..ويسػتمر
بو األمر كذلؾ ،إلى أف يخرج مف حد العبودية والتوبة ،فيرى المنكر معروفا ،كما نراه في ىذا الواقا المرير.
 -76أرقى المذائذ
إف المذائذ الحسية التػي تسػتيوي أىػؿ الػدنيا فػي حيػاتيـ-كشػيوة النسػاء وغيرىػا -ال تعػدو كونيػا نموذجػا مػف عػالـ
المذائذ المحسوسة األخرى ،والمختمفة شدة وضعفا ،مما أودعيا المولى جؿ ذكره في عناصر عالـ الوجود ،يػذيقيا

مف يشاء مف عباده.
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وال شػػؾ أف ىػػذه المذائػػذ المػػذكورة ال تمثػػؿ-حتػػى فػػي عػػالـ الػػدنيا -أرقػػى مػػا عنػػد ا﵀ تعػػالى مػػف المذائػػذ ..ومػػف ىنػػا
يعيش األولياء عالما مف المذائذ (العميا) ،والتي ال يمكف أف يتعقميا أىؿ المذائػذ (الػدنيا) ،لبلخػتبلؼ الجػوىري بػيف

العالم َػيف ..وىذه ىي إحدى أسباب إعراض أولياء الحؽ ،عف االنيماؾ في الشيوات ،مف دوف معاناة ومجاىدة..
َ
وىذا االختبلؼ في طبقات المذائذ ،موجػود فػي الجنػة أيضػا ،فػبل يعقػؿ أف يمتػذ المقربػوف مػف الحػؽ المتعػاؿ بمذائػذ
اضػرةٌ ذ إِلَػى ربىػا َن ِ
ٍِ ب ِ
ػاظ َرةٌ﴾،
َ َ
عامة أىؿ الجنة ،إذ أف ىناؾ رتبة (النظرة) يشير إلييا قولػو تعػالىُ ﴿ :و ُجػونٌ َي ْو َمئػذ ن َ
اف بم َف المب ِه أَ ْك َب ُر﴾.
ورتبة (الرضواف) كما يشير إلييا قولو تعالىَ ﴿ :و ِر ْ
ض َو ٌ
 -77أنوار الميؿ والنىار
كما أف الطبيعػة مت يػرة بحسػب الت يػر فػي األنػوار (الحسػية) إلػى أوقػات متفاوتػة مػف ليػؿ إلػى نيػار ،فونيػا مت يػرة
كذلؾ بحسب الت ير في األنوار (المعنوية)..

فنجد ألوؿ النيار جوا متمي از عف آخره ،ولبدء الميؿ جوا متمي از عف منتصػفو ،ويتجمػى الفػرؽ واضػحا-ألىمػو -فػي

سػػاعة السػػحر ،فونيػػا سػػاعة ال تشػػبييا سػػاعة مػػف ليػػؿ أو نيػػار-حتػػى السػػاعة التػػي ىػػي بػػيف الطمػػوعيف -فونيػػا
(ال اية) في انفتاح أبواب السماء ،إذ عندىا ىدأت األصوات ،وسكنت الحركات ،وخبل كؿ حبيب بحبيبو..

فسػػيؿ السػػبيؿ لمػػف أراد الولػػوج منيػػاُ ،ليعطػػى الفضػػؿ فػػي الػػرزؽ مػػادة ومعنػػى ،وىػػذا ىػػو العمػػدة فػػي اسػػت بلؿ تمػػؾ
الساعة المباركة.
 -78إمباؾ الطير والقموب

ػف مػا ُيم ِبػ ُكى بف إِالب
يشير القرآف الكػريـ إلػى حقيقػة إمسػاؾ الحػؽ لمطيػر ،عنػدما تقػبض فػي اليػواء بقولػوَ ﴿ :وَي ْق ِب ْ
ضَ َ ْ ُ
الػ بػر ْح َم ُف﴾ ..فػػوذا كػػاف الحػػؽ يرعػػى جزئيػػات عػػالـ الوجػػود-كمسػػؾ الطيػػر بعػػد قبضػػيا فػػي السػػماء -ويسػػندىا إلػػى
نفسو ،كما أشار في آيات أخرى إلى الذباب والبعوض ،فكيؼ ال يرعػى العبػاد وجزئيػات شػؤونيـ ،وىػـ أقػرب إليػو

مف الطير وغيره ..

وليعمـ أف مف يمسؾ (الطير) في اليواء-رأفة بيا -ىو الذي يمسؾ (قمب) عبػده المػؤمف مػف السػقوط ،وذلػؾ فيمػا

ي ،كرعايتػو
لو (أمسؾ) عف الطيراف بعد التحميؽ ،اعتمادا عمى قدرتو ،غػافبل عػف رعايػة الرحمػػف لمقمػب عنػد اليػُِو ّ
لمطير في اليواء عند السقوط.

 -79برد الرضا
قػػد ال يسػػتوعب الػػبعض حقيقػػة أف لمرضػػا اإلليػػي بػػردا( ،يحسػػو) القمػػب النػػابض بالحيػػاة الروحيػػة ..مػػا أف العبػػاد
يعيشوف ىذه الحقيقة بالنسبة إلى بعضيـ البعض ،فممرضا بيف الزوج والزوجة ،واألب وولػده ،والصػديؽ وصػديقو،

وال ارعػػي ورعيتػػو( ،بػػرد) يحسػػو كػػؿ طػػرؼ ،وخاصػػة بعػػد خصػػومة تمتيػػا ألفػػة ،وىػػذا اإلحسػػاس وجػػداني ال يخػػتص

بفرد دوف آخر..
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ويصؿ األمر مداه ،حتى ينعكس آثار برد الرضػا عمػى البػدف ،مػف اإلحسػاس (بالسػكوف) تػارة ،و(بالقشػعريرة) تػارة
أخرى..

فكيؼ يستشعر اإلنساف ىذا الشعور ،تجاه مف ىو ف ٍ
ػاف ،وال قيمة لبرد رضاه ،وال يستشعره ما الحػي القيوـ ،الػذي
بيده ممكوت كؿ شيء .
 -80الترقية المؤقتة
قػد يمػنح العبػد فػي بعػض الحػاالت-كمواسػـ الطاعػة -بعػض الترقيػات االسػتثنائية( ،إك ارمػا) لوقػوع العبػد فػي دائػرة
الضيافة الخاصة..

فمثػمو في ذلؾ كمثػؿ الطالػب الػذي ينقػؿ مػف رتبتػو إلػى رتبػة أرقػى بكثيػر مػف مرحمتػو-لسػاعات معػدودة -لمناسػبة
تقتضػػي مثػػؿ ىػػذا النقػػؿ ،وعنػػدىا قػػد ينخػػدع ىػػذا الطالػػب بيػػذا النقػػؿ العػػارض ،ويظػػف أنػػو قػػد (ترقػػى) فعػػبل فػػي

دراستو ،إال أنو يفاجأ بورجاعو إلى رتبتو السابقة ،ليعمـ أنو ال زاؿ يراوح في مكانو ،مف دوف سير إلى الكماؿ..

فعميو أف ال ي فؿ عف حقيقة :أف الرتب العالية أمر (ذو مراحؿ) ،واالستقرار فييا يحتاج إلى اجتياز تمػؾ الم ارحػؿ

بنجاح ،وىو السموؾ الطبيعي الذي سمكو الواصموف ما اختبلؼ رتبيـ.
 -81وداية الببؿ بالمجاودة
قػػد ذكػػر القػرآف الكػريـ بصػريح القػػوؿ ،أف ىدايػػة السػػبؿ مترتبػػة عمػػى الجيػػاد فػػي ا﵀ تعػػالى ..فالػػذي ال يعػػيش فػػي
حياتو شيئا مف المجاىدة :في نفسو ،أو مالو ،أو بدنو؛ كيؼ يتوقا االىتداء إلى تمؾ السبؿ الخاصة ..

ومف ىنا قد يعوض الحؽ تقاعس عبده في المجاىػدة ،وذلػؾ بتعريضػو ألنػواع الػببلء ،أرفػة بػو ،ولرفػا آثػار قعػوده
عف الجياد ،المتمثؿ بحجبو عف السبؿ.

ولو (كمؼ) نفسو شيئا مػف المجاىػدة( ،النػدفا) عنػو بعػض الػببلء ..وبػذلؾ يكػوف-بتثاقمػو إلػى األرض -قػد خسػر
(العافية) ،و(بركات) المجاىدة المباشرة التي قد ال يعوضيا الببلء تماما.
 -82االبتغراؽ في المعاني
قد يعيش العبد شيئا مف حاالت االست راؽ في مشاىدة جػبلؿ ا﵀ تعػالى وجمالػو ،بحيػث (تثقػؿ) عميػو متابعػة تمػؾ
المعػػاني (مقيػػدة) باأللفػػاظ ..فػػبل ضػػير عمػػى العبػػد-فػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة -مػػف إمػرار تمػػؾ المعػػاني عمػػى قمبػػو ،مػػف
دوف استعماؿ لؤللفاظ الموازية ليا؛ (ليواكب) المعاني التي تتوارد عميو في تمؾ الحالة ،والتي ىي أسػرع تػواردا إذا
قيست إلى سرعة توارد األلفاظ.

وقد يعيش بعػض صور المناجاة التي يحب أف ينطمؽ فييا بالدعاء-الذي تمميو عميو حالتو -مف دوف تقيد بػنص

خاص ،بؿ مف دوف تقيد باأللفاظ ..وىي مناجاة القمب التي ىي مف أرقى صور المناجاة ،إذ قد يستثقؿ العبد كؿ
شيء -عند محادثة المحبوب -حتى األلفاظ المعبرة عف حبو.
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 -83مواجىة الحقائؽ بالقمب
إف المواجيػػة لمحقػػائؽ العاليػػة ،إنمػػا تكػػوف (بالقمػػب) ،ال بالوجػػو الظػػاىري ..وليػػذا قػػد يتفػػؽ لمعبػػد مواجيػػة الكعبػػة
المشرفة-وىو في جو متميز -إال أنو ال يعيش أدنى درجات التفاعؿ بما ىو فيو.

والسبب في ذلؾ :أنو (أغمض) عيف الباطف التػي بيػا يبصػر الحقػائؽ المحجوبػة عػف عػالـ المػادة ..بػؿ قػد يصػؿ

األمر إلى انتفاء القابميػة أرسػا ،فيصػاب (بػالعمى) ،وعنػدىا ال يػرى شػيئا مػف الحقػائؽ اإللييػة ولػو كػاف فػي جػوؼ
ِ
الص ُد ِ
ور﴾..
وب البِتي ِفي ُّ
ص ُار َولَكف تَ ْع َمى ا ْل ُقمُ ُ
الكعبة ،فقد قاؿ الحؽ المتعاؿ﴿ :فَِإ بن َىا ال تَ ْع َمى األ َْب َ
ويستمر ىذا العمػى إلػى يػوـ القيامػة ،حيػث الحاجػة الشػديدة لئلبصػار فػي الميالػؾ العظػاـ ،فيقػوؿ الحػؽ سػبحانو:
َعمى فَىو ِفي ِ
﴿ومف َك َ ِ ِ ِ
ب ِبيالً﴾..
َع َمى َوأ َ
اآلخ َرِة أ ْ
َض ُّؿ َ
اف في َوذن أ ْ َ ُ َ
ََ
ومف ثَ َّػـ فوف مف الجدير بالعبد ،عند التػعرض لتمؾ المواطف-التي تتطمب منو اليقظة الروحية -أف يستعد ليا فػي
مرحمة سابقة ،لئبل يذىمو (ىوؿ) المفاجأة عف التزود في تمػؾ المرحمػة الخصػبة مػف حياتػو ،والتػي ال تتػاح إال بعػد

الفينة والفينة.

 -84الطمب يالزـ الوصوؿ

لقد ورد في بعض األدعية ما ىو كالمفتاح لم اليؽ القرب مف الحؽ كقولو( :وال ياوتػه مػف طمبػه) ..وىػي حقيقػة
ال يمتفت إلييا ال افموف ،فوف طمب الحؽ-عمى حقيقتو -قمما يتحػقؽ في جنس البشر عمى كثرتيـ.

و(الطمب) نوع معنى ي اير (السؤاؿ) ،فقد يسأؿ اإلنسػاف شػيئا ،ولكنػو ال يطمبػو ،لمػا فػي الطمػب مػف نػوع إصػرار،

ال ينفؾ عنو صاحبو ،كما نشاىده في الذيف وقعوا في ال راـ الباطؿ.

فوذا وصؿ العبد إلى ىذه المرحمة (األكيدة) مف طمب الحؽ المتعػاؿ( ،تفػػضؿ) عميػو الحػؽ بتحقيػؽ مطموبػو ،وىػو
معايشتو لحقيقة العبودية ،والتي ىي ال اية مف الخمقة والوجود.
 -85خمود الذكر
فيخػ ّؿ ّ َ د ذكػػرىـ فػػي ضػػمف صػػدقة جاريػػة ،أو أثػػر نػػافا ،أو
قػػد يكتػػب الخمػػود-مػػف حيػػث اآلثػػار -لػػبعض العبػػادُ ،
تربيػة لجيؿ مف العمماء أو الصالحيف وغير ذلؾ.
ومف المعموـ أف الداللة عمى السبيؿ-الذي يوجب مثؿ ىذا الخمود -إنما ىو (تفضؿ) مػف الحػؽ( ،باإليحػاء) لمػف
يريد أوال ،و(بتسييؿ) السبؿ لذلؾ ثانيا؛ إذ ىو الذي يسند ذلؾ إلى نفسو بقولو﴿ :وأَوح ْي َنا إِلَ ْي ِىـ ِفع َؿ ا ْل َخ ْير ِ
ات﴾..
ََْ
ْ ْ
َ
وشتاف بيف الخير الذي يراه العبد خي ار بنظره القاصر ،وبيف الخير الذي يقذفو الحؽ في قمب مف أراد بو خيرا.
 -86الىوة بيف المادة والمعنى
إف ىذه اليوة العميقة القائمة بيف عالـ المادة والمعنى ،تجعؿ الجما بينيما مف أصعب األمػور ..فػوذا توجػو العبػد
إلى أحدىما غاب اآلخر عف قمبو ،ومف ىنػا ُعبػر عنيمػا (بالضػرتيف) بكػؿ مػا تحممػو الكممػة مػف معنػى ،كمػا ورد
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ف ػػي الخب ػػر( :مثػػػؿ الػػػدنيا واآلخػػػرة كمثػػػؿ رجػػػؿ لػػػه ضػػػرتاف ،إف أرضػػػى إحػػػداوما أبػػػخطت األخػػػرى) البحػػػار-
ج73ص120

وىذه ىػي األزمػة الكبػرى لمسػائريف فػي أوؿ طريػؽ العبوديػة ،بػؿ إف أصػحاب النبػي (ص) اشػتكوا أيضػا مػف تبػدؿ

حػػاالتيـ بػػالقوؿ :إذا دخمنػػا ىػػذه البيػػوت ،وشػػممنا األوالد ،ورأينػػا العيػػاؿ واألىػػؿ والمػػاؿ ،يكػػاد أف نحػػوؿ عػػف الحػػاؿ

التي كنا عمييا عندؾ ..فأجابيـ النبػي (ص)( :لو أنكـ تػدوموف عمػى الحػاؿ التػي تكونػوف عميىػا ،وأنػتـ عنػدي

في الحاؿ التي وصاتـ أنابكـ بىا ،لصافحتكـ المالئكة ومشيتـ عمى الماء) البحار-ج70ص56

والحػػؿ الجػػاما ليػػذه المفارقػػة أف (يتجمػى) الحضػػور اإلليػػي عنػػد العبػػد إلػػى درجػػة قريبػػة مػػف حضػػور المحسوسػػات
عنػده ،ثػـ (تنميػػة) ىػذا الحضػور أكثػػر فػأكثر ،إلػػى مرحمػة (انػدكاؾ) حضػػور المحسوسػات لديػو فػػي ذلػؾ الحضػػور

المقدس ..فيؤوؿ األمر إلى أف ال يرى إال لونا واحػدا فػي عػالـ الوجػود ،فيكػوف كمػف مسػح لونػا باىتػا بػاخر فػاقا،
فبل يكوف البريؽ الخاطؼ لؤلنظار إال لمثاني الناسخ لما قبمو..

وىذه ىي الحالة التػي يعكسػيا مضػموف مػا روي عػف أميػر المػؤمنيف (ع)( :مػا رأيػت شػيئا إال ورأيػت ا﵀ فيػه أو

قبمه أو معه) شرح األبماء الحبنى لمببزواري

 -87الطموح في الدرجات العالية
إف مػػف الطمػػوح المحمػػود أف يطمػػب العبػػد الػػدرجات (العميػػا) فػػي العبوديػػة ،التػػي يتفضػػؿ بيػػا الػػرب المتعػػاؿ عمػػى
عبده ،غير الدرجات (العادية) المتمثمة بامتثاؿ األوامر والنواىي.

ومػػف أمثمػػة ذلػػؾ مػػا ورد فػػي دعػػاء كميػػؿ( :واجعمنػػي مػػف أحبػػف عبيػػدؾ نصػػيبا عنػػدؾ ،وأقػػربىـ منزلػػة منػػؾ،

وأخصىـ زلاة لديؾ) ،ثـ يعقب ذلؾ بقولو( :فإنه ال يناؿ ذلؾ إال باضمؾ) ،وكأنػو دفػا لبلسػت راب مػف طمػب ىػذه
المقامات التي ال تمنح إال لؤلوحدي مف العباد.

ولو لـ يمنح الحؽ ىذه الرتب (العالية) لمعبد-لعدـ وجود ما يوجب لو ىذا المطؼ -فوف المرتبة (النازلة) مػف ذلػؾ

ستكوف عظيمة ،يستحؽ معو الطمب األكيد واف طاؿ المدى.

ومف ىنا تتجمى أىميػة الػدعاء فػي اسػتجبلب العطػاءات الكبػرى التػي ليسػت فػي الحسػباف ،ألنيػا مػف الػرازؽ ب يػر

حساب.

 -88الرزؽ األعـ

ورد في دعاء يوـ المباىمو( :وأبهلؾ مػف رزقػؾ بهعمػه) ..فػالرزؽ المػذكور-فػي سػياؽ بعػض اآليػات والروايػات-
ليس محصو ار بنوع خاص مف الرزؽ المتبادر في أذىاف العامة والمتمثؿ (بالماؿ)..
بػػؿ ىػػو رزؽ عػػاـ-كمػػا فػػي الػػدعاء المػػذكور -يشػػمؿ :المػػاؿ ،والعافيػػة ،والعمػػـ النػػافا ،والولػػد الصػػالح ،والصػػدقة
الجارية ،وغير ذلؾ مما يسترزقو العبد ،وقد يجمعيا ا﵀ تعالى ألقواـ أراد بيـ المطؼ األعـ ،والرزؽ األشمؿ.
 -89قواعد القبض والببط
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إف القبض والبسط مف الحاالت المتواردة عمى قمب العبد ،وليما بعض القواعد التي يحسف االلتفات إلييا:
فمف ذلؾ أف القبض والبسط (بػيد) القابض والباسط ،يجرييػما عمى قمب عبده بمقتضى حكمتو ال البة.

(الع ْجػػب) الميمكػػة ،فػػوف
ومنيػػا أنػػو ال يمكػػف إطػػبلؽ القػػوؿ بػػأف اإلقبػػاؿ خيػػر مػػف اإلدبػػار ،ألف بالثػػاني يػػدفا حالػػة ُ
أنػيف المذنبيف قد يكوف أحب إليو مف تسبيح المسبحيف.
فيعطػى الرتبػػة (التقديريػة) مػف
ومنيا أف اإلدبار قد يجتمػا مػا قػرب من ػزلة العبػد مػف ربػو حتػى فػي حالػة اإلدبػارُ ،
دوف تحسيس لو بذلؾ ،لمصمحة يراىا الرب الحكيـ.
ومنيػػا أف القػػبض يع ػػارض (ىػػوى) الػػنفس ،وفػػي ذلػػؾ تك ػػفير لسػػيئاتو ،وخاصػػة مػػا تػػأذي صػػاحبو مػػف طػػوؿ فت ػرة

اإلدبػار.

ومنيا أف القبض والبسط مف حاالت العػبد وخصوصياتو ،فبل ينب ػي أف يشػ ؿ نفسػو (بمػا يخصػو) ،عمػا (يخػص

الحؽ) ،وىو القياـ بوظائؼ العبودية.

ومػػف مجمػػوع مػػا ذكػػر يعمػػـ أف عمػػى العبػػد أف يقػػوـ مقػػاـ العبػػد ،سػواء أورث ذلػػؾ إقبػػاال أو إدبػػارا ،إذ لػػيس اإلقبػػاؿ

ب ية مستقمة لمعبد ،واال صارت عبادتو طمبا لمحظوظ النفسانية التي تخؿ باإلخبلص عند الدقة والتأمؿ.

ولػػيعمـ أخيػ ار أف ىنالػػؾ بعػػض الػػذنوب الموجبػػة لمقػػبض ،بػػؿ بعػػض المباحػػات المعبػػر عنيػػا بمثيػرات اليمػػوـ ،التػػي

نيى النبي (ص) عف استعماليا ،كما ورد في :البحار-ج76ص232

 -90ارتباط األبداف بالقموب
إف ىناؾ ارتباطا واضحا بيف عالـ األبداف واألرواح ،والدليؿ عمى ذلؾ فػي عػالـ (التكػويف) ،حمػرة الخجػؿ وصػفرة

الوجؿ كما يمثؿ في محمو.

واألمر كذلؾ في عالـ (التشريا) ،فوف لممحرمات والمكروىات والواجبات والمسػتحبات ،المرتبطػة باألبػداف-ككيفيػة

األكػػؿ والنػػوـ والمعاشػرة الزوجيػػة وغيػػر ذلػػؾ -آثارىػػا البال ػػة فػػي السػػموؾ الروحػػي ..وقػػد ربطػػت الروايػػات المختمفػػة
مثبل بيف السموؾ (الروحي) واألكؿ ،في مثؿ ما روي محذرا( :إياكـ وفضوؿ المطعـ ،فإنه يبػـ القمػب بالاضػمة،

ويصـ الىمـ عف بماع الموعظة) البحار-ج72ص199
ويبطئ بالجوارح عف الطاعة،
ّ

أو(فإنه أصمح لمعدتؾ وبدنؾ ،وأزكى لعقمؾ)..

أو(مف إقتصد في أكمه كثرت صحته ،وصمحت فكرته)..
أو(كالطيارة) الروحية واالغساؿ الواجبة ،إذ ُمػنا المجنب مف بعض الصور العبادية ،ولعمو ألجؿ الحػ اززة التػي ال
ترتفا إال باالغتساؿ.
 -91الحركة ثـ البركة
إف الحػػؽ أمػػر م ػريـ (ع) بيػز جػػذع النخمػػة ،ليتسػػاقط عمييػػا الرطػػب الجنػي ..ومػػف ذلػػؾ ُيعمػػـ أنػػو ال بػػد لمعبػػد مػػف
(الحركة) ،ليتحقؽ مف الحؽ (البركة).
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فػػرغـ أف مػريـ (ع) كانػػت فػػي ضػػيافة الحػػؽ ورعايتػػو-مػػا مػػا فييػػا مػػف عػوارض الحمػػؿ والوضػػا -إال أنيػػا مػػأمورة
أيضا ببذؿ ما في وسعيا ،واف كاف بمقدار ىز الجذع عمى سيولتو.
 -92االحتااؼ بالشىوات والشبىات
كم ػػا أف ع ػػالـ القم ػػب محف ػػوؼ (بالش ػػيوات) الت ػػي تخ ػ ّػيـ عم ػػى القم ػػب فتس ػػمبو إرادت ػػو ،فك ػػذلؾ ع ػػالـ الفك ػػر محف ػػوؼ
(بالشبيات) التي تحوـ حوؿ الفكر فتسمبو بصيرتو.
ولمشػػيطاف دور فػػي العػػالميف معػػا ،في ػزّيف الشػػيوات لمقمػػب ،بمقتضػػى مػػا ورد فػػي قولػػو تعػػالى﴿ :أل َُزبي ػ َن بف لَ ُىػ ْػـ ِفػػي
ض﴾ ،كمػػا ي ػزيف زخػػرؼ القػػوؿ لمفكػػر ،بمقتضػػى قولػػو تعػػالى﴿ :يػ ِ
ػػى ْـ إِلَػػػى َب ْعػ ٍ
األ َْر ِ
ؼ ا ْلقَػ ْػػو ِؿ
ػػض ُز ْخػ ُػػر َ
ػػوحي َب ْع ُ
ُ
ضػ ُ
ور﴾.
ُغ ُر ًا

حرفت أجياال بشرية عمى مر العصور كالشيوعية مثبل ،وليدة مثؿ
وال يبعد أف تكوف بعض المذاىب الفكرية التي ّ
ىذا اإليحاء الشيطاني لقادة ىذه األفكار الباطمة ،بؿ ألتباعيـ المتفػانيف فػي نصػرة تمػؾ المػذاىب ..والقػرآف الكػريـ
شي ِ
وف إِلَى أ َْولِ َي ِائ ِى ْـ لِ ُي َج ِادلُو ُك ْـ﴾..
وح َ
اط َ
يف لَ ُي ُ
يشير إلى حقيقة ىذا اإليحاء عند مجادلة المؤمنيف ،بقولوَ ﴿ :وِا بف ال ب َ
واال فكيؼ نفسر (نشوء) مذاىب بمبادئيا وقادتيا وأنصارىا ،واستمرارىا قرونا طواال ،وكأف ىناؾ يدا (واحدة) ىي

المسيطرة عمى مجرى األحداث ..

ومف ىنا يعمـ أيضا ضرورة االستعاذة الجادة بالحؽ ،سواء في مجػاؿ دفػا الشػيوات عػف القمػب ،أو دفػا الشػبيات

عف الفكر؛ لئبل يتحوؿ العبد باتباع خطوات الشياطيف ،إلى إماـ مف األئمة الذيف يدعوف إلى النار.
 -93التااعؿ الموجب لمحزف

كثي ار ما تتفاعؿ أنفسنا ما بعض الذكريات المحزنػة ،أو الخػواطر المشوشػة ،وبالتػالي نوقػا أنفسػنا (باختيارنػا) فػي
دائرة التوتر والقمؽ.

فعمػػى العاقػػؿ أف يضػػا جيػػاز مراقبػػة فػػي داخػػؿ نفسػػو ،لمنػػا ت ػوارد مثػػؿ ىػػذه الخ ػواطر المقمقػػة ،أو بػػاألحرى منػػا
استقرارىا في النفس.

فوف الخواطر قد تتوارد عمى القمب مف دوف اختيػار-وخاصػة فػي أوؿ الطريػؽ -ولػيس فػي ذلػؾ ضػير ،بػؿ البػأس

كؿ البأس في التفاعؿ ما (الياجس) عمى أنو حقيقة ،وما (المستقبؿ) عمى أنو حاضر ،وما (الموىوـ) عمى أنو
متيقف.
 -94اجتياز المشاعر الباطمة
إف العبد قد يعيش بعض المشاعر الباطمة في نفسو ،كالحسد والحقد وغيػر ذلػؾ ،فيوجػب لػو (اليػأس) والتػذمر لمػا
آؿ إليو أمره( ،فيترؾ) بسبب ذلؾ السير التكاممي نحو الحؽ..
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والحػػاؿ أف مثػػؿ تمػػؾ المشػػاعر قػػد (تتػػوارد) عمػػى الػػنفس ،وتتجػػوؿ فػػي جنباتيػػا ،مػػف دوف اسػػتقرار وثبػػات ..فيكػػوف
مثميػػا كمثػػؿ األجنبيػػة التػػي تػػرد الػػدار مػػف دوف أف تسػػتقر ،أو تتفاعػػؿ مػػا صػػاحبيا ،فػػبل يػػذـ صػػاحب الػػدار عمػػى
مجرد ىذا االجتياز ،الذي لـ يستتبا أية صورة مف صور الفساد.

 -95تمني الخالص
إف الذي (يتمنى) الحياة خارج السجف ،ال بد وأف (يعمؿ) ما يوجب لو الخروج مػف السػجف ..فػوف مجػرد (معرفتػو)
بما ىو فيو ،ال يوجب لو (الخبلص) ،واف كانت ىذه المعرفػة-فػي حػد ذاتيػا -مػف معػدات الخػبلص ،وىػذا خبلفػا
لمجاىؿ بحقيقة مسجونيتو ،وذلؾ كمف يولد في السجف ،فبل يكاد يصدؽ بمكاف أرحب منو.

وعميو فوف المؤمف العالـ بحقيقة الدنيا وضيقيا ،يسعى جاىدا لمخروج منيػا بروحػو ،واف بقػي فييػا ببدنػو ،مصػداقا

لقولو (ع)( :صحبوا الدنيا بهبداف أرواحىا معمقة بالمحؿ األعمى)..

ومف المعموـ أف ىذا اإلحساس يجعؿ صاحبو يعيش عوالـ رحبة واف ضاقت بو األرض ،إذ كيؼ تضػيؽ األرض

بمف يعيش بروحو في المؤل األعمى ..

ومف ىنا يعمـ أيضا السر فػي أف المػؤمف ال تنتابػو حػاالت االنييػار التػي تصػيب أىػؿ المذائػذ ،واف كػاف فػي أشػؽ

أمرىا.
الظروؼ و ّ

 -96اإلحباس بالتقصير العظيـ
إف مػػف الضػػروري اإلحسػػاس-ولػػو بػػيف فت ػرة وأخػػرى -بالتقصػػير العظػػيـ فػػي حػػؽ المػػولى الكػػريـ ،كمػػا يشػػير إليػػو
تعالى بقولوَ ﴿ :و َما قَ َد ُرواْ المب َه َح ب
ؽ قَ ْد ِرِن﴾.
فكػػؿ لحظػػة يميػػو فييػػا العبػػد عػػف ذكػػر ربػػو ،ليػػي لحظػػة سػػوء أدب بػػيف يديػػو ،إذ كيػػؼ (يميػػو) العبػػد وا﵀ تعػػالى

(مراقبو) ،أـ كيؼ (يسيو) وىو (ذاكره) ..

فمو ترادفت لحظات ال فمة في حياة العبد-كما ىو ال الب -لوجب أف يتعاظـ شعوره بالتقصير ،ويشتد حياؤه منو.
 -97تقديـ القرباف
تتوقؼ (حيازة) بعض درجات القرب العالية مف الحػؽ ،عمػى (تقػديـ) قربػاف يتمثػؿ فػي شػيء مػف الخػوؼ والجػوع،

ونقص في األمواؿ واألنفس والثمرات.

فالعبد الذي تولى الحؽ تربيتو يجػد فػي نفسػو حالػة مػف التكامػؿ والرقػي ،بعػد كػؿ وجبػة بػبلء ،تػزوؿ محنتػو ويبقػى
أثره.

وىذا مػا نمحظػو فػي حيػاة األنبيػاء (ع) ،فمكػؿ نبػي بػبلء مخػتص بػو :كػأيوب وابػراىيـ ويعقػوب (ع) ..وتصػؿ قمػة

الػػببلء فػػي النبػػي (ص) الػػذي أوذي بمػػا لػػـ يػػؤذ أحػػد قبمػػو ،وتتمثػػؿ قمػػة العطػػاء فػػي تقػػديـ القربػػاف-عػػف طواعيػػة

واختيار -في سيد الشيداء (ع).
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وعميو فوف عمى المؤمف السالؾ إلى الحؽ ،أف يستعد لصنوؼ الببلء ،أسوة بمف مضى قبمو ممف ىـ أفضؿ منػو،
ولو كاف اإلعفاء مف الببلء لطفا ،لكاف األنبياء أولى بذلؾ المطؼ.
 -98الطُّعـ لصيد أكبر
إف م ػػف الض ػػروري أف نعم ػػـ أف بع ػػض المحرم ػػات-عم ػػى بس ػػاطتيا -بمثاب ػػة طع ػػـ لص ػػيد أكب ػػر ..فالس ػػمكة الكبيػ ػرة
تصطاد بدودة ص يرة ،والعبد قد يدخؿ السجف الكبير مف الباب الص ير..

فالنظرة المحرمة إلػى المػرأة وأشػباه ذلػؾ مػف الػذنوب التػي نستصػ رىا ،بمثابػة الػدودة الصػ يرة التػي توقػا آكمػو فػي

الشباؾ ،فينتقؿ مف بيئتو اآلمنة ،إلى حيث اليبلؾ الذي ال نجاة منو..

ومف ىنا ُعػبر عف بعض الذنوب بأنيا سيـ مف سياـ إبميس ،وما السيـ إال عود دقيؽ يوجب اليبلؾ العظيـ.

 -99الوجؿ بعد الذكر
إف وجؿ القمب عند ذكر الحؽ ال يبلزـ (الخوؼ) والرىبة فحسب ،بؿ قد يقترف (باإلجبلؿ) والتعظيـ ،وخاصة بعد
ال فمة ،وليذا وقا بعد الذكر الرافا لتمؾ ال فمة.

مثؿ ذلؾ مثؿ مف كاف في ضيافة عظيـ وتشاغؿ عنو ،وفجأة أطػ ّؿ ذلػؾ العظػيـ عميػو-وىػو فػي غفمػة عنػو -فػوف
شػػعو ار بالوجػػؿ سػػينتاب الضػػيؼ ،ال لخوفػػو منػػو-إذ ىػػو آمػػف مػػف سػػخطو فػػي ضػػيافتو -بػػؿ ألجػػؿ التقصػػير فػػي

إجبللو وتعظيمو.

فالعبد قد يعيش حالة رتيبة مف ال فمة ،يقطعيا الذكر (المفاج ) عند تبلوة آياتو ،فينقمب إلػى عبػد وجػؿ ،مصػداقا
ِ
وب ُى ْـ﴾.
وف البِذ َ
لقولو تعالى﴿ :إِ بن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
يف إِ َذا ُذك َر المب ُه َو ِجمَ ْت ُقمُ ُ
 -100التااعؿ غير المجاورة

إف التفاعػ ػػؿ الروحػ ػػي مػ ػػا الفعػ ػػؿ (كالػ ػػدعاء) ،أو المكػ ػػاف (كالمسػ ػػجد) ،أو الزمػ ػػاف (كشػ ػػير رمضػ ػػاف) ،أو الحالػ ػػة
(كالحج) ،يحتاج إلى نوع امتزاج واندماج ما ما ينب ي التفاعؿ معػو ،كتفاعػؿ سػائميف فػي قػارورتيف إذا صػبتا فػي

قارورة واحدة ..أما مجرد مجاورة قارورة ألخرى ،ال يكفي إلحداث مثؿ ىذا التفاعؿ.

والػػذي يحصػػؿ مػػا عامػػة الخمػػؽ ىػػو الحالػػة الثانيػػة ،فػونيـ يجػػاوروف الطاعػػات مجػػاورة ال تفػػاعبل ،فتػراه فػػي جػػوؼ

الكعبة ببدنو ،وكأنو في عقر داره بقمبو.

فمثمػػو كمثػػؿ مػػف وضػػا قػػارورة داخػػؿ أخػػرى ،بمػػا ال يسػػتتبا أي تفاعػػؿ أو انػػدماج ،واف تمػػت المجػػاورة الموىمػػة
لمتفاعؿ الكاذب.
 -101نعيـ اآلخرة في الدنيا
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اضرةٌ ذ إِلَى ربىا َن ِ
ٍِ ب ِ
اظ َرةٌ﴾ ..وذلؾ
َ َ
إف مف أىـ صور النعيـ في اآلخرة ،ىو ما يصفو القرآف بقولوُ ﴿ :و ُجونٌ َي ْو َمئذ ن َ
نظ ار لما يبلزمو مف أنواع (التجميات) الجبللية والكمالية ،و(كشؼ) الحجب ،وبذؿ (األلطاؼ) الخاصة.
وليعمـ أف حقيقة النظر إلى الحؽ المتعاؿ ،أمر ال تستوعبو النفوس الساذجة ،وذلؾ ألنيا تحتػاج إلػى بمػوغ روحػي

خاص ،ق ّؿ مف يصؿ إليو.
وعميػو فمػو أمكػف لمعبػد أف يصػؿ إلػى ىػذه المرحمػة ،مػف التمػذذ بػالنظر إلػى الػرب المتعػاؿ-وىػو فػي الحيػاة الػدنيا-
فونو يحوز عمى ألذ متا اآلخرة ،قبؿ أف ينتقؿ إلييا..

إذ أف جوىر الجنػة ىػي مرتبػة الرضػواف ومػا يسػتمزمو مػف الػدرجات ،ومػا داـ العبػد واجػدا لمجػوىر ،فػبل ضػير مػف
تػػأخر الع ػوارض األخػػرى إلػػى أجػػؿ معمػػوـ ..فيػػو فػػي حالػػة التػػذاذ دائػػـ-دنيػػا وبرزخػػا وعقبػػى -واف اختمفػػت درجػػة
االلتذاذ بحسب المرحمة التي ىو فييا ،وفي ذلؾ فميتنافس المتنافسوف.
 -102بالء عالـ التاكير
إف االبتبلءات التي تعرض لممؤمف في عالـ الذىف والتفكير ،لمػف (أعظػـ) أنػواع الػببلء ،وذلػؾ لشػدة حاجػة العبػد
إلى صفاء في ذىنو ،ليتفرغ لمتفكير فيما يعنيو مف أمر آخرتو ودنياه.

فػػوذا (كػػدر) الفكػػر شػػيء مػػف مكػػدرات األذىػػاف :كالوسوسػػة ،والتفكيػػر القيػػري ،والتػػوجس مػػف األوىػػاـ ،والقمػػؽ مػػف

المجيوؿ( ،افتقد) العبد سيطرتو عمى النفس المتبلطمة بأمواج ما ذكر.

وىذا بخبلؼ االبتبلءات المتعمقػة بعػالـ األبػداف-كػالمرض والفقػر -فونيػا قػد ال تشػوش العبػد الم ارقػب لقمبػو ،وذلػؾ
ألف الببلء متوجو (لمبدف) ،ومراقبة الحؽ إنمػا ىػو (بالقمػب) ..فمثػؿ ذلػؾ كالبصػر السػميـ فػي البػدف السػقيـ ،وسػقـ

البدف ال يمنا اإلبصار ما سبلمة البصر.

 -103أثر التحميؽ الروحي
إف مف (آثار) التحميؽ الروحي-عند تحققو -ىو أف يرى المحمػؽ (صػ ر) مػا دوف الحػؽ فػي عينػو ..فمثمػو كمثػؿ
الطير الػذي حمّػػؽ فػي أجػواء عميػا ،فيػرى كػؿ عناصػر األرض وىػي أصػ ر بكثيػر مػف حجميػا عنػدما ينظػر إلييػا
يدب عمى األرض..
وىو ّ
وعميو فوف ِ
ص َػر الدنيا في عػيف صػاحبيا( ،عبلمػة) صػادقة لتحميػؽ روح صػاحبيا فػي أجوائػو العميػا ..وأمػا الػذي

يتوىـ حصوؿ مثؿ ىذه الحالة فػي نفسػو-وىػو ُمعجػب بشػيء مػف المتػاع -فمػيعمـ أنػو قػد ضػ ّؿ
يدعي التحميؽ ،أو ّ
وى ُػمو ،وال زاؿ متثاقبل إلى األرض ،ال محمّػقا في السماء.
سعيو ،وغمب عميو َ
 -104حقيقة الخموة واالعتزاؿ
إف حقيقػػة الخمػػوة واالعت ػزاؿ ليسػػت (بػػاليجرة) مػػف المكػػاف ،أو (اليج ػراف) لمخمػػؽ ،بػػؿ الخمػػوة بػػالحؽ تتحقػػؽ بتػػرؾ

طر حتى النفس ،والتي ىي مف أكبر األغيار.
األغيار ًّا
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فالمش وؿ برغبػات نفسػو-حتػى فػي جمػب المنػافا الباقيػة ليػا -غافػؿ عػف الحػؽ ،فضػبل عػف تحقيػؽ الخمػوة معػو..
ولو تحققت منو ىذه الخموة الحقيقية في العمر مرة واحدة ،ألحدث قفزة كبػرى فػي الطريػؽ ،جػاب ار بػذلؾ تخمفػو عػف

ركب السائريف إليو.

ومف أفضؿ مواضا الخموة ىذه ،ىو السجود الػذي يمثػؿ الػذروة فػي تػرؾ األغيػار (حسػا) إذ اليػرى أحػدا فػي حالػة

السجود( ،ومعنى) ألنو أقرب ما يكوف إلى ربو..

وىػػذه ىػػي الحركػػة التػػي اختارىػػا الحػػؽ المتعػػاؿ ،عنػػدما أمػػر المبلئكػػة بالسػػجود آلدـ (ع) فػػي بػػدء الخمػػؽ البشػػري،

ومنيا انشقت مسيرة السعادة والشقاء.
 -105الخير الكثير
أطمػػؽ الحػػؽ تعػػالى وصػػؼ الخيػػر الكثيػػر ،عمػػى الحكمػػة التػػي أعطيػػت لمقمػػاف الحكػػيـ ..وىػػي تحتػػاج إلػػى قمػػب

(مطوَّ ّ ر) مف الػدنس ،ليتمقػى تمػؾ الجػوىرة القيمػة ،إذ مػف الحكمػة أيضػا لحػاظ السػنخية بػيف الظػرؼ والمظػروؼ،
فوف المظروؼ المطيَّر ال يستقر إال في الظروؼ الطاىرة.

ومف الموانا لتمقي ىذه الحكمة :الشرؾ في العمؿ ،وعدـ العمؿ بما يقتضيو العمـ ،وتوارد الخواطر واألوىاـ بكثافة
في النفس بما يفقدىا السبلمة واالستقرار ،فتكوف مرتعا (لمشياطيف) المانعة مف إليامات (المبلئكة) الموكمة بذلؾ.

فيمػنح مثػػؿ ىػذه اليبػػات
ومجمػؿ القػوؿ :أف عمػػى العبػد أف يعمػػؿ بمػا يوجػب اختيػػار الحػؽ لػػو أىػبل لتمقػي حكمتػػوُ ،
العظمى ،وقد ورد في الخبػر( :واف العبد إذا اختارن ا﵀ عػز وجػؿ ألمػور عبػادن ،شػرح صػدرن لػذلؾ ،وأودع قمبػه

ينابيع الحكمة ،وألىـ العمـ إلىاما) البحار-ج25ص127

 -106الحذر مف زواؿ النعـ

ينب ي التأمؿ في مضموف الدعاء الوارد( :المىـ ارزقني عقال كامال ،وعزما ثاقبا ،ولبا راجحا ،وقمبا زكيػا ،وعممػا

عمي) البحار-ج87ص325
كثيرا ،وأدبا بارعا ،واجعؿ ذلؾ كمه لي ،وال تجعمه ّ

ففيو تحذير بأف ىذه النعـ-عمى جبللتيػا -ليسػت فػي صػالح العبػد دائمػا ،وذلػؾ نظػ ار إلػى( :إمكػاف) سػمبيا فتكػوف

الحج ػػة عم ػػى العب ػػد أبم ػػغ ،أو(تعػ ػريض) ص ػػاحبيا لمعج ػػب وال ػػرور ،أو ع ػػدـ (ش ػػكر) تم ػػؾ ال ػػنعـ بم ػػا يناس ػػبيا ،أو
(استعماؿ) ذلؾ فيما مف شػأنو أف يبعػده عػف ربػو ..وغيػر ذلػؾ مػف آفػات الػنعـ التػي ينب ػي أف يحسػف جوارىػا ،إذ
أنيا وحشية تنسؿ عند ال فمة عنيا.
 -107االختبار الدقيؽ لمقمب
إف مف االختبارات الدقيقة لمقمػب ،ىػو إرسػالو فػي مػا ييػواه مػف دوف تكمػؼ ،لػيعمـ (محطػات) ىبوطػو( ..فاختيػار)
القمب لمواقا اليوى الذي يبلئمو ،ىو الذي (يعكس) توجو القمب ،ومستوى ارتفاعو أو انحطاطو ،واف بمغ صاحبو

مف العمـ النظري ما بمغ.
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فالقمب المػُ رـ بالشيوات-عند إرسػالو مػف دوف تػدخؿ العقػؿ فػي إقناعػو بخػبلؼ ميمػو -ليػو قمػب بعيػد عػف مػدارج
الكماؿ..

ألف ىذا االنتخاب التمقػائي لمقمػب ،يػدؿ عمػى قبمتػو الطبيعيػة ،وىػي التػي تحػدد تمقائيػا مسػار العمػؿ بػالجوارح ،واف

تكمؼ صاحبيا خبلؼ ذلؾ..

ولو ترؾ القمب عمى رسمو فيما ييوى ويكره ،لقػاد العبػد إلػى الياويػة ،فتخطفػو الطيػر أو تيػوي بػو الػريح فػي مكػاف

سحيؽ.

 -108المتعة غير الحبية
كثيػ ار مػػا يجػػد النػػاس متعػػة كبػػرى فػػي الجمػػوس مػػا مػػف ييػػووف ،واف لػػـ يتخمػػؿ ذلػػؾ أيػػة لػػذة (حسػية) مػػف مأكػػؿ أو
مشرب أو غير ذلؾ :كسػكوف األـ إلػى ولػدىا بعػد طػوؿ غيػاب ،وكارتيػاح عشػاؽ اليػوى إلػى بعضػيـ الػذي يصػؿ
إلى حد الجنوف كما ىو مدوف في تاريخ األمـ المختمفة..

فيا تُرى ما ىو حاؿ العبد الذي ترقّى في عالـ العبودية ،بما جعمو يأنس بمصاحبة الحؽ ..
ومػػف العجػػب أف ينكػػر المعتقػػدوف بػػالحؽ ،لػػذة (المصػػاحبة) ىػػذه ،وىػػـ يػػروف مػػا يشػػبو ذلػػؾ فػػي حيػػاة البشػػر مػػا
بعضػػيـ الػػبعض ،كالنمػػاذج التػػي ذكرناىػػا أوال ،غػػافميف عػػف ىػػذه الحقيقػػة الواضػػحة :وىػػي أنػػو لػػو تحققػػت المذائػػذ
النفسية في عالـ (الحس) ،فكيؼ ال تتحقؽ في عالـ (المعنى) ما أنيا أوفؽ بو ،لكونيا مف سنخو ..

إذ أف مجرد االرتياح والسكوف إلى مف ييواه القمب ،لمف أعظـ روافد التمذذ الػذي يفػوؽ حتػى التمػذذ الحسػي ..وقػد

ذكرنا آنفا التذاذ عشاؽ اليوى ،بمجرد الجموس المجرد مف أية متعة أخرى.
 -109معاممة الناطؽ

ينب ي معاممة بعض األمور (الصامتة) ظاى ار ،معاممة الموجودات (الناطقة) واقعا ،وكأنيا حيػة تستشػعر مػا يقػاؿ

ليػا ..كما وردفي خطاب اإلماـ السػجاد (ع) لشػير رمضػاف( :البػالـ عميػؾ يػا أكػرـ مصػحوب) و(البػالـ عميػؾ
مف أليؼ آنس مقبال) ،ولميبلؿ في كؿ شير( :أيىا الخمؽ المطيع الدائب) ،وكخطاب الكعبػة( :الحمػد ﵀ الػذي

عظمؾ وشرفؾ وكرمؾ).

والقرآف الكريـ مما ينب ي أيضا معاممتو بيذه المعاممة أيضا ،فيحدثو العبد-إذا أحس بتقصػير فػي تبلوتػو -معتػذ ار

مف عدـ الوفاء بحقو ،ليتجنب بذلؾ شكوى القرآف يوـ القيامة ،إذا كاف في بيت تيمؿ فيو قراءتو.
 -110البالء بعد التوفيؽ

ليتوقا العبد شػيئا مػف الػببلء بعػد كػؿ توفيػؽ ،كمػا يتوقػا شػيئا مػف التوفيػؽ بعػد كػؿ بػبلء ،كموسػـ الحػج ،أو شػير

رمضاف ،أو طاعة مقترنة بمجاىدة..

والسر في ىذا التعثر والسقوط الذي يعقب بعض التوفيؽ ىو :إمػا (غػيظ) الشػياطيف وارادتيػـ االنتقػاـ منػو ،حسػدا

لبني آدـ فبكيدوف لو المكائد بعد كؿ توفيؽ..
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أو (إرادة) الحؽ الختبار صدؽ العبد في الوفاء بعيد العبوديػة ،فػوف العبػد فػي تمػؾ المواسػـ يعاىػد ربػو عمػى أمػور
كثيرة ،ثـ ال يجد المولى لو عزما ،رغـ كؿ النفحات التي أرسميا عمى عبده ،مف دوف استحقاؽ يذكر ..

وبذلؾ يػدرؾ العبػد أف مػا طمبػو مػف الحػؽ فػي تمػؾ الحػاالت ،إنمػا ىػو مجػرد أمػاني ،لػـ يشػفعيا (بالطمػب) حقيقػة،

فوف التمني حقيقة ت اير الطمب كما ىو واضح.
 -111األمور العممية المذومة
إف االنش اؿ باألمور العممية الذي توجب الذىوؿ عف الحؽ ،إنما ىو (حجاب) لمعبد واف كاف فيما يخص الحػؽ،
كالعموـ المرتبطة بالديف..

فمثؿ ىذا العبد كمثؿ مف وفد عمى السمطاف ،وانش ؿ بقراءة ما كتب عنػو فػي مكتبتػو ،تاركػا األنػس بػو فػي سػاعة
لقائو..

نعـ ال بأس بذلؾ ،في الساعات التي لـ تخصص لمقاء السمطاف ،أو لـ يؤذف لو بذلؾ ،فيكوف الوافػد عميػو سػاعيا
بيف مكتبتو وقاعة ضيافتو ،وىذه ىي مف أفضؿ برامج االستزادة منو..

ومف ىنػا ُعمػـ أف أفضػؿ مػا يكػوف فيػو العبػد :إمػا (عبػادة) بػيف يػدي المػولى ،أو (طمػب) عمػـ نػافا يقػرب إليػو ،أو
(قضاء) حاجة َمف أمر المولى بصمتو.
 -112المحاكمة عند الارح
ينب ي لممراقب أف يحاكـ نفسو في سػاعة (االنبسػاط) التػي ال يخمػو منيػا أحػد ..فػوذا كػاف ذلػؾ( ،إلقبػاؿ) دنيػا ،أو
ض ِػؿ المب ِػه َوِب َر ْح َم ِت ِػه فَ ِبػ َذِل َؾ
(تيسير) شيوة ،فبل ينب ي االسترساؿ فػي ذلػؾ السػرور ،مصػداقا لقولػو تعػالىُ ﴿ :ق ْػؿ ِباَ ْ
وف﴾.
َف ْم َي ْا َر ُحواْ ُو َو َخ ْيٌر بم بما َي ْج َم ُع َ
 -113مجمؿ شىوات الدنيا
إف شػػيوات الػػدنيا قػػد أجمميػػا الحكػػيـ المتعػػاؿ :فػػي النسػػاء والبنػػيف ،واألمػواؿ بأقسػػاميا مػػف المنقػػوؿ وغيػره ،ويجمػػا
ذلؾ كمو :االستمتاع (باالعتبارات) كوجاىة البنيف والعشيرة( ،والواقعيات) كاالستمتاع بالنساء واألمواؿ..

وىػػذا ممػػا يعػػيف العاقػػؿ عمػػى مواجيػػة الشػػيوات بمػػا يناسػػبيا ،ألنيػػا بتنوعيػػا تنػػدرج تحػػت قائمػػة واحػػدة ،وتصػػطبغ
بصب ة واحدة وىي مبلءمتيا لمقتضى الميؿ البشري (السفمي)..

فمو تصرؼ العبػد فػي طبيعػة ميمػو ،وجعميػا تتوجػو إلػى قائمػة أخػرى مػف مقتضػيات الميػؿ البشػري (العمػوي) ،لػزاؿ

البريؽ الكاذب لمقائمة األولى ،لتحؿ محميا قائمة أخرى مف الشػيوات العاليػة ،وقػد قػاؿ الحػؽ المتعػاؿ عػف ىػؤالء:
ش ُّد ُحبًّا لبمب ِه﴾.
آم ُنواْ أَ َ
﴿ َوالبِذ َ
يف َ
 -114مادة االفتتاف
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ينب ي معاممة الدنيا معاممة المرأة التي (ترافؽ) العبد وىي فػي غايػة الجمػاؿ ،مػا عػدـ (اإلذف) لػو بػالزواج منيػا..
فمو انفصمت عنو لشعر صاحبيا بالسرور واالرتياح ،الرتفاع مادة (االفتتاف) التي ال ُيؤمف معيا الزلػؿ فػي سػاعة
مف ساعات ال فمة..
بػػؿ اعتبػػرت بعػػض الروايػػات أف مثػػؿ ىػػذا الحرمػػاف كالحميػػة ،كمػػا يحمػػي الطبيػػب المػريض ..وليػػذا يفػػرح المػػؤمف

حقيقػػة ،بتخفيػػؼ زى ػرة الحيػػاة الػػدنيا لديػػو-واف رآه الػػبعض فقػػدا وخس ػرانا -لمػػا فيػػو مػػف الجمػػا بػػيف زواؿ الفتنػػة،
والتعويض عما سمب منو ..ومف ىنا طمب األولياء الكفاؼ مف العيش ،إذ قد ورد( :فإف ما قؿ وكاػى ،خيػر ممػا

كثر وألىى) البحار-ج58ص165

 -115مالؾ النظر إلى األجنبية
إف مف المعموـ كوف النظر إلى األجنبية مف موجبات ظممة الفؤاد ،كما نبلحظ أثر ذلؾ بالوجداف ،كالنػار التػي ال

تحرؽ الدار ،ولكف تسود جنباتيا..

ولكف ىناؾ أشياء أخرى فييا (المبلؾ) نفسو ،واف لـ يكف (حراما) بالمعنى الفقيي لمحرمة ،وذلؾ كمد البصر إلى

ما ُمتا بو اآلخروف مف متاع الدنيا ،وتحديؽ النظر إلييا ،والسؤاؿ عف مظانػيا ،والحسرة عمى مػا ُزوي عػف العبػد
(فيش ؿ) فؤاده بما تراه عيناه..
منيا ،كمف يمشي في السوؽ لينظر بحسرة إلى كؿ ما يراهُ ،
ػؾ إِلَػى مػا متبع َنػا ِب ِػه أ َْزواجػا بمػ ْنىـ َزْوػرةَ ا ْلحي ِ
ػاة
وقد حذر القرآف مف ىذه الحالػة بوضػوح إذ قػاؿَ ﴿ :وال تَ ُمػد ب
بف َع ْي َن ْي َ
ُْ َ ََ
َ ً
َ َ ْ
الد ْنيا لِ َن ْا ِت َنىـ ِف ِ
يه﴾.
ُّ َ
ُْ
 -116أصناؼ أزواج الدنيا
إف عبلق ػػة الن ػػاس بال ػػدنيا إم ػػا :زواج دائ ػػـ ،أو زواج منقط ػػا ،أو ط ػػبلؽ رجع ػػي ،أو ط ػػبلؽ ب ػػائف ،أو ع ػػدـ زواج
أصبل..

فاألوؿ :ألىؿ الدنيا (المست رقيف) في متاعيا.

والثاني( :لممستمتعيف) بيا مف غير است ارؽ ،فيقدموف رجبل ويؤخروف أخرى.

والثالث :لمف ىجر الدنيا بعد أف انكشفت لو حقيقة حاليػا ،ثـ يعود إلييا بمقتضى ضعفو ووىف إرادتو.
والرابع :لمف (ىجرىا) بعد طوؿ معاناة ،بما ال يفكر معيا بالرجوع أبدا.

لمكمميف الذيف (لـ يتصػموا) بمتاعيػا-دوامػا وانقطاعػا -لينفصػموا عنيػا طبلقػا رجعيػا أو بائنػا ،وقميػؿ مػا
والخامسّ :
ىـ.
 -117الجياة المجمدة
مثؿ بعض الصفات الرذيمة الكامنػة فػي الػنفس ،والتػي لػـ يظيرىػا العبػد-إمػا (خوفػػا) مػف ا﵀ تعػالى كمػا عنػد أىػؿ

التقوى ،أو (تعالػيا) عف رذائؿ األمور كما عند أىؿ اإلرادة والرياضة -كمثؿ الجيفة المجمدة التػي تنتظػر الفرصػة

المناسبة ،ليظير نتنيا بما تزكـ منو األنوؼ.
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فطريػػؽ الخػػبلص ىػػو (دفنيػػا) فػػي الت ػراب ،لتتحمػػؿ وتسػػتحيؿ إلػػى مػػادة أخػػرى ،ال ينطبػػؽ عمييػػا وصػػؼ الجيفػػة..
فصاحب القمب السميـ ىو الذي تخمص مف رذائؿ نفسو( ،بقطا) مادتيا ،إذ َخمي باطنو مف الجيفة بكؿ أشكاليا.
 -118اجتثاث الرذيمة الباطنية
ش بح َن ْا ِب ِه إلى الناس﴾ إلى النفس ،إذ مف المعموـ أف الحركػات الخارجيػة
وؽ ُ
أسند الحؽ الشح في آيةَ ﴿ :و َمف ُي َ
تابعة لحركات الباطف.
والشح الذي ىو أشد مف البخؿ-والذي يتجمى خارجا فػي منػا المػاؿ -منشػأه حالػة فػي البػاطف ..ومػف دوف عػبلج

ىذا الشح (الباطني) ،يبقى األثػر (الخػارجي) لمشػح باقيػا ،واف تكمػؼ صػاحبو فػي دفعػو-خوفػا أو حيػاء -كمػا نػراه
عند بعض متكمفي اإلنفاؽ..

وىكػػذا األمػػر فػػي بػػاقي مػوارد الرذائػػؿ ،كمتكمفػػي التواضػػا والرفػػؽ وحسػػف الخمػػؽ ..فالمبيػػب ىػػو الػػذي (يجتثيػػا) مػػف

جذورىا الضاربة في أعماؽ النفس ،بدال مف (تشذيب) سيقانيا المتفرعة عمى الجوارح.
 -119كاالة المربي
تنتػػاب الػػبعض حالػػة مػػف القمػػؽ واالضػػطراب ،لعػػدـ اىتػػدائيـ إلػػى مػػرب صػػالح يأخػػذ بأيػػدييـ إلػػى طريػػؽ الخيػػر
والصبلح..

ومما ال شؾ فيو أف وجود المرشد ،البصير بأسرار الطريؽ ،ومعالـ السير إلى الحؽ المتعاؿ ،مما يعجؿ في سير

العبد إلى مقصده السامي..

ولكػف ذلػػؾ ال يعنػػي أبػػدا توقػػؼ السػػبيؿ عمػى ذلػػؾ ،فػػوف الحػػؽ المتعػػاؿ أحػػرص عمػى ىدايػػة العبػػد مػػف العبػػد نفسػػو،
فييي لو السبيؿ إلى المربي الصالح الذي يتكفمو باليداية واإلرشاد ،عند اشتداد حاجػة العبػد لمثػؿ ذلػؾ ،كمػا وقػا

بالنسبة إلى مريـ (ع) ،إذ ك ّفميا زكريا (ع) وىو نبي مف األنبياء.
 -120انقطاع تببيح الثوب

أمر رسوؿ ا﵀ (ص) عائشة ب سؿ برديو ،فقالت :باألمس غسمتيما ،فقاؿ ليػا( :أما عممت أف الثوب يببح ،فإذا

اتبخ انقطع تببيحه) الدر المنثور-ج4ص185

فالمسػػتفاد مػػف ىػػذه الروايػػة :أف القػػذارة (الظاىريػػة) مانعػػة مػػف التسػػبيح (التكػػويني) ..وىنػػا نتسػػاءؿ :كيػػؼ ال تكػػوف
القذارة (الباطنية) مانعة مف التسبيح (االختياري)  ..ومف صػور الظمػـ أف يسػبب العبػد مػا يوجػب انقطػاع تسػبيح

خمؽ مف خمقو.

 -121القمباف في جوؼ واحد

نفى الحؽ المتعػاؿ أف يكػوف لرجػؿ (قمبػاف) فػي جوفػو ،وقػد روي عػف الصػادؽ (ع) أنػو قػاؿ( :مػا جعػؿ ا﵀ لرجػؿ

مف قمبيف في جوفه ،يحب بىذا قوما ،ويحب بىذا أعداءوـ) التبياف-ج9ص313
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فوف لمعبد (وجية) غالبة في حياتو ،وىػما واحدا ،يدفعو لتحقيؽ آمالو وأمانيو ،وتمؾ الوجية ىي التي تعطي القمب
وصفا الئقا بو ،فوذا كاف إلييػا استحاؿ القمب إلييػا ،وكذلؾ في عكسو.

فوذا اتخذ العبد وجيتو (الثابتة) في الحياة ،لـ تػؤثر الحػاالت (العارضػة) المخالفػة فػي سػمب العنػواف الػذي يتعنػوف

بو القمب.
 -122عظمة الخالؽ في الناس

قد ورد في وصؼ المتقيف أنو قد( :عظـ الخالؽ في أنابىـ ،فصغر ما دونه في أعينىـ) النىج-ج2ص161

فمنتصور عبدا وصؿ إلى ىػذه الرتبػة المسػتمزمة لصػ ر مػا سػوى الحػؽ فػي عينيػو ،كيػؼ يتعامػؿ مػا كػؿ مفػردات
ىذا الوجود ..

فوف ص ر ما سوى الحؽ عنده ،يجعمو ال ( يفرح) بوقباؿ شيء عميو ،كما ال يأسى عمى فوات شيء منو ،كمػا ال

(يسػػتيويو) ش ػيء مػػف لذائػػذىا ،مػػا داـ ذلػػؾ كمػػو ص ػ ي ار ال يسػػتجمب نظ ػره ،كالبػػالغ الػػذي يمػػر عمػػى مػػا يتسػػمى بػػو
الص ار غير مكترث بشيء مف ذلؾ.

وفي المقابؿ فوف مف ص ر الحػؽ فػي نفسػو ،فونػو (يكبػر) كػؿ شػيء فػي عينػو ،فالمػذة العػابرة ي ارىػا كالمػذة الباقيػة،
والمتاع الص ير وكأنو منتيى األماني لديو ،والخطب اليسير في مالو وبدنػو كأنػو بػبلء عظػيـ ال زواؿ لػو ،وىكػذا

يعيش الضنؾ في العيش الذي ذكره القرآف الكريـ.

وليعمـ في ىذا المجاؿ أف كبر الدنيا في عيف العبد ،تدؿ بااللتزاـ عمى ص ر الحؽ المتعػاؿ فػي نفسػو ،وفػي ذلػؾ

داللة عمى (خطورة) ما فيو العبد واف ظف بنفسو خيرا.

 -123االشتغاؿ بالابيح
إف مواجية القمب مواجية متفاعمة ما أمور الدنيا-وخاصة المقمؽ منيا -مما (تضيؽ) القمب..

إذ أف القمب يبقى منشرحا ،إذا اشت ؿ (بالفسيح) مف األمور التي تتصؿ بالمبدأ والمعاد ..وأما القمب الذي يشػت ؿ
بالسفاسؼ مف األمور ،فونو يتسانخ ما ما يشت ؿ بو ،فيضيؽ تبعا لضيؽ ما اشت ؿ بو.

والحؿ-لمف ال بػد لػو مػف التعامػؿ مػا الػدنيا -أف يرسػؿ إلييػا (حواسػو) ،وفكػره القريػب مػف حواسػو ..وأمػا (القمػب)
والفكر القريب إلى قمبو ،فيبقى في عالمو العموي الذي ال يدنسو شيء.

فمثػؿ القمػب كمثػؿ السػمطاف الػذي يبعػث أحػد رعايػاه لفػؾ الخصػومات وغيرىػا ،وال يباشػرىا بنفسػو لػئبل تػزوؿ ىيبػة

سمطانو.

 -124كثرة الىموـ
إف كثرة اليموـ وال موـ تنشأ مف تعدد مطالب العبد في الحياة الػدنيا ،فكممػا (يػػأس) مػف تحقيػؽ مػأرب مػف ماربػو،

(انتابو) ىـ الفشؿ ،فوذا تعددت موارد الفشؿ تعددت موجبات اليموـ ،وتبعا لذلؾ تتكاثؼ اليمػوـ عمػى القمػب ،بمػا
تسمبو السبلمة واالستقامة.
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فمػػو نفػػى العبػػد عػػف قمبػػو الطموحػػات الزائفػػة ،وتض ػيقت عنػػده دائ ػرة المحبوبػػات ،واقتصػػرت ىمتػػو عمػػى مػػا يحسػػف
الطمػػا فيػػو والطمػػوح إليػػو( ،لقمػت) عنػػده فػػرص الفشػػؿ ،وبالتػػالي نضػػبت روافػػد اليمػػوـ إلػػى قمبػػو ..وقػػد أشػػار أميػػر

المؤمنيف (ع) إلى ىذه الحقيقة بقولو( :قد تخمػى مف الىموـ إال وما واحدا) البحار-ج2ص56

ومف ىنا يعيش األولياء حالة مف (النشاط) واالنبساط الذي يفقده حتى المترفوف مف أىؿ الدنيا ،وذلػؾ النصػرافيـ

عما ال يناؿ ،وتوجييـ إلى ما يمكف أف يناؿ في كؿ آف ،وىو النظر إلى وجيو الكريـ.
 -125الممَ َكة أشرؼ مف العمؿ

إف رتبػة ممكػػة التقػوى أشػرؼ مػػف رتبػػة العمػؿ الصػػالح لجيػػات :منيػا أف صػػاحب الممكػػة متصػؼ بتمػػؾ الممكػػة واف
(انقطا) عف العمؿ ،فالكريـ كريـ واف لـ يكف متمبسا باإلكراـ الفعمي.

ومنيا أف العمؿ الصالح قد تشوبو (شوائب) العمؿ مػف الريػاء وغيػره ،والحػاؿ أف الممكػة حالػة ارسػخة فػي البػاطف،

فبل مجاؿ إلبدائيا بنفسيا في الظاىر لجمب رضى المخموقيف ،واف بدت آثارىا في الخارج.

ومنيا أف العمؿ الصالح قد (يفارؽ) العبد وال يعود إليو لوجود ما يزاحـ تحققو ،ولكف الممكة صفة الزمة لمنفس.

ومنيػػا أف الممكػػة قائمػػة بػػالروح (الباقيػػة) بعػػد المػػوت أيضػػا ،والعمػػؿ الصػػالح قػػائـ بالبػػدف ،وليػػذا ينقطػػا بانقطػػاع
الحياة.

ومنيا أف العمؿ مف (آثار) الممكة التي منيا يترشح العمؿ المنسجـ ما تمؾ الممكة ،ورتبة ما ىو كالسبب ،أشرؼ

مف رتبة ما ىو كالمسبَّب.
 -126الحبنة في الدنيا واآلخرة
إف مػف ييػػوى الػدنيا ،يطمبيػػا بكػؿ متعيػػا ،مػف دوف (تقييػػدىا) بكونيػا حسػػنا عنػد الحػػؽ المتعػاؿ؛ وذلػػؾ ألف كػؿ مػػا
فييا-مما يطابؽ اليوى -مطموب لديو.

وىػػذا بخػػبلؼ المػػؤمف الػػذي ال يريػػد مػػف الػػدنيا واآلخ ػرة ،إال مػػا كػػاف (حسػػنا) عنػػد م ػواله ،وليػػذا يوكػػؿ أمػػر آخرتػػو

ودنياه إليػو ،ألنػو األدرى بالحسػف الػذي يبلئمػو بالخصػوص ..وقػد روي عػف اإلمػاـ الصػادؽ (ع) فػي تفسػير قولػو
ِ
تعالى﴿ :رب َنا ِ
آت َنا ِفي ُّ
بػ َن ًة﴾ أنػو قػاؿ( :رضػواف ا﵀ والجنػة فػي اآلخػرة ،والبػعة فػي
ب َن ًة َوِفي اآلخ َرِة َح َ
الد ْن َيا َح َ
َ
الرزؽ وحبف الخمؽ في الدنيا).
 -127بكر الشىوة والغضب
كما أف (المسكرات) سػالبة لمعقػؿ ،فكػذلؾ (الشػيوة) و(ال ضػب) تسػمباف اإلرادة مػف صػاحبيما ،حتػى يوصػبله إلػى
ما يقرب مف السكر بؿ الجنوف  ..فالمردود السموكي متشابو في كؿ مف المسكر والشيوة وال ضب.

فعمى المؤمف-الذي ال بػد وأف يمػارس شػيوتو فػي فتػرات مػف حياتػو -أف ال يسترسػؿ أثنػاء ممارسػتو لتمػؾ الشػيوة،
بما يفقده حالة االعتداؿ.
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ومػػف ىنػػا أحػػاط الشػػارع الحكػػيـ (معاش ػرة) النسػػاء بأحكػػاـ وجوبي ػة واسػػتحبابية-حتػػى فػػي الميمػػة األولػػى منيػػا -لػػئبل
يعػػيش العبػػد حالػػة مػػف الػػذىوؿ المطمػػؽ عػػف مػواله ،عنػػد فػػوراف شػػيوتو ..وقػػد وصػػؼ أميػػر المػػؤمنيف (ع) بوصػػؼ
بميغ تمؾ الحالة بقولو( :حياء يرتاع ،وعورات تجتمع ،أشبه شػيء بػالجنوف ،اإلصػرار عميػه وػرـ ،واإلفاقػة منػه

ندـ) غرر الحكـ

 -128البياحة الال وادفة
إف عمػى المػػؤمف أف يحتػرز عػػف السػياحة (الػػبل ىادفػة) التػػي ال يتػأتى فييػػا قصػد (القربػػة) إلػى الحػػؽ ..فػوف جميػػا
حركات العبد وسكناتو ،ينب ي أف تكوف مقرونة (بالنية) التي تربطو بالعمة ال ائية في أصؿ وجوده..

واال فوف مجرد التنقؿ مف بمد إلى بمد ،ال قيمة لو في حد نفسو ،سوى ما يصاحبو عادة مػف االسػترخاء واالرتيػاح،
الذي يزوؿ ما العودة إلى البيئة التي كاف فييا العبد ،ليعاني فييا-مرة أخرى -مشاكمو التي غفؿ عنيا في سفره.

وىذا خبلفا لمسياحة التػي تػرتبط بيػدؼ مقػدس :كمػواطف الطاعػة واالرتبػاط بػالحؽ أو بأوليائػو ،أو كػالمواطف التػي
تعينػػو عمػػى اسػػترجاع النشػػاط ،لمواصػػمة سػػبيؿ العبوديػػة بجػػد واجتيػػاد ..فػػوف أثرىػػا متس ػـ بالبقػػاء والخمػػود ،ألنػػو

مصػػداؽ لمػػا عنػػد ا﵀ تعػػالى ..وقػػد ورد عػػف اإلمػػاـ الكػػاظـ (ع) بعػػد تقسػػيـ السػػاعات لمناجػػاة ا﵀ تعػػالى وألمػػر

المعاش ولمعاشرة اإلخواف( :وباعة تخموف فيىا لم ّذاتكـ فػي غيػر محػرـ ،وبىػذن البػاعة تقػدروف عمػى الػثالث

باعات) البحار-ج78ص321

 -129االبتمقاء بعد التثاقؿ
يستحسف لمعبد في بعض الحاالت-التػي يعػيش فييػا حالػة (التثاقػؿ) الروحػي -أف يسػتمقي فػي جػو ىػادئ ،ليعػيش

شيئا مف (التركيز) الذىني فيما يحسف التفكير فيو.

وىذا االستمقاء بمثابة إعادة لحالة (التوازف) النفسي الذي يخػتؿ في زحمة الحياة ،سواء في دائػرة مشػاكمو الخاصػة

أو العامة.

ومف ىنا نبلحظ التركيز الكثير مف الشارع عمى أدعية ما قبؿ النوـ ،ليسػتذكر العبػد مػا نسػيو فػي معتػرؾ التعامػؿ

ما ما سوى الحؽ المتعاؿ.
 -130التصرؼ في الحس

شي ُكـ ُّ
ِ
َع ُي ِػن ُك ْـ
َم َن ًة بم ْن ُه﴾ ،وقاؿ أيضاَ ﴿ :وِا ْذ ُي ِري ُك ُم ُ
وو ْـ إِِذ ا ْلتَقَ ْيتُ ْـ ِفي أ ْ
الن َع َ
اس أ َ
ذكر الحؽ في كتابو الكريـ﴿ :إ ْذ ُي َغ ب ُ
َقمِػػيالً﴾ ،ممػػا يسػػتفاد مػػف ذلػػؾ أف الحػػؽ يتصػػرؼ حتػػى فػػي (حػواس) العبػػاد ،لمصػػمحة ي ارىػػا بحكمتػػو ،إضػػافة إلػػى
ب﴾.
ؼ ِفي ُقمُوِب ِى ُـ ُّ
تصرفاتو في (النفوس) ،كقولو تعالىَ ﴿ :وقَ َذ َ
الر ْع َ
ىذا االعتقاد اليقيني (بييمنة) الحؽ عمى شػؤوف العبػاد ،وكػونيـ جميعػا فػي قبضػتو ،يبعػث المػؤمف عمػى االرتيػاح
التاـ إلى نصرة الحؽ ،ولو استمزـ التصرؼ في عالـ األبداف ،فضبل عف عالـ النفوس.
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 -131كااللتاات إلى العورة
إف العبد الذي غمب عمى وجوده (ىوى) المولى ،يرى أف االلتفات إلى نفسػو (إرضػاء) ليػػا واعجابػا بيػا ،بػدال مػف
االلتفات إلى مواله الحؽ ،كالنظر إلى ما يقبح النظر إليو كالعورة مثبل.

فكمػػا قػػبح الثػػاني عنػػد عامػػة الخمػػؽ ،فكػػذلؾ يقػػبح األوؿ عنػػد الخ ػواص مػػف ذوي المعرفػػة بػػالحؽ ،فينتػػابيـ شػػعور
بالخجؿ عند االرتياح إلى ذواتيـ ،واشباع رغباتيـ ،كمف َب َػدت عورتو عمى حيف غفمة.
ولعػػؿ ىنػػاؾ ارتباطػػا بػػيف أكػػؿ الشػػجرة المنييػة ،وبػػيف ُبػدو العػػورة فػػي قولػػو تعػػالىَ ﴿ :فمَ بمػػا َذاقَػػا ال ب
ػج َرةَ َبػ َػد ْت لَ ُى َمػػا
شػ َ
بوآتُىما وطَ ِاقَا ي ْخ ِ
صاَ ِ
اف َعمَ ْي ِى َما ِمف َو َر ِ
ؽ ا ْل َج بن ِة﴾.
َ
َْ ُ َ َ
 -132الصور الجميمة الاانية
ومرىػا -مػا ىػو إال تبػدؿ مسػتمر لمػا ىػو واقػا فػي (الخػارج) ،إلػى مػا
إف األحداث التي تمر عمى اإلنساف-حموىػا ّ
ىو (صورة) في الذىف.

كـ ىائؿ مف الصور الجميمة المختزنة في ذىنو ،والمنعكسة مف
وعميو فوف المستمتا بأنواع المتا في الحياة ،لديو ّ
الواقا الذي عاشو ،ولطالما كمفتو ىذه الصور صرؼ الماؿ ،وتجاوز الحدود اإلليية.

مثمو فػي ذلػؾ كمثػؿ مػف يجمػا الصػور الجميمػة لمػذوات الجميمػة ،مػف دوف أف يتمثػػؿ شػيء مػف الواقػا بػيف يديػو..
واألمر كذلؾ في الحوادث المحزنة ،إذ تذىب آالـ الماضي ،لتحؿ محميا ذكريات ال أثر ليا ،لوال تذ ّكرىا.

إف تصور ىذا الواقا لمحياة( ،ييوف) عمى اإلنساف كثي ار مف الماسي ،كما يخفؼ مف اندفاعو المتيور نحو اقتنػاء
المذات التي وصفناىا بما ذكر ،مف التبدؿ المستمر مف الواقا الخارجي إلى الصورة الذىنية.
 -133مصادر المعرفة
إف مف مصادر المعرفة:

(الوحي) :وىو كشؼ الحقيقة كشفا مباش ار ،مجاو از لمحس ،ومقصو ار عمى مف اختارتو يد العناية اإلليية.

الح ْجر والػنيي ،وصػار شػبييا بعقػاؿ الناقػة فػي أنػو يمنػا صػاحبو مػف العػدوؿ عػف سػواء
و(العقؿ) :وىو في الم ة َ
السبيؿ ،كما يمنا العقاؿ الدابة مف الشرود.
و(اإللىاـ) :وىػو إلقػاء الحػؽ فػي نفػس اإلنسػاف أمػ ار يبعثػو عمػى الفعػؿ أو التػرؾ ،بػبل اكتسػاب أو فكػر ،وىػو وارد
غيبػي.

و(الحس) :وىو إعماؿ أدوات المعرفة الطبيعية في كشؼ مجاىؿ عوالـ المحسوسات المرئية وغير المرئية.
والمصادر الثبلثة األخيرة لممعرفة ،متاحة لمجميا بشروطيا المتناسبة ما كؿ واحدة منيا.
 -134التصرؼ في ممؾ الغير
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إف مثؿ مف (ي ِ
خطر) عمى قمبو الخطورات الفاسدة ،كمثؿ مف (يتصرؼ) في لػوح مممػوؾ لم يػر ،فيػنقش فيػو مػا ال
ُ

يرضػػى صػػاحبو ،ثػػـ يمسػػحيا بعػػد كػػؿ مخالفػػة لرض ػى مالكيػػا ..فػػوف عػػالـ مػػا وراء األبػػداف-مػػف القمػػب والفكػػر-

ممموؾ لمحؽ أيضا ،كممموكية عالـ األبداف.

وعميػػو فونػػو ال ينب ػػي التصػػرؼ فييمػػا بمػػا لػػـ يػػأذف بػػو المالػػؾ ،واف خفيػػت ىػػذه الحالػػة مػػف ال اصػػبية عػػف أعػػيف

المخموقيف ،بؿ واف لـ يعتبرىا ال اصب غصػبا ،لعػدـ استحضػاره ليػذه الحالػة مػف الممكيػة الخفيػة لمحػؽ المتعػاؿ..
ور﴾ ،ممػا يؤكػد
َع ُي ِف َو َما تُ ْخ ِاػي ُّ
وقد أشار الحؽ إلى عممو بيذه التصرفات الباطنية بقولػوَ ﴿ :ي ْعمَ ُـ َخ ِائ َن َة األ ْ
الص ُػد ُ
حالة ال صبية المذكورة.
 -135الطموح في الدرجات

روي عف الصادؽ (ع) أنو قاؿ( :يقطع عالئؽ االوتماـ بغير مف له قصػد ،واليػه وفػد ،ومنػه ابػترفد) البحػار-

ج47ص185

إف ىذه الرواية وأشباىيا مف الروايات التي تبيف الحقوؿ الخاصة مف السػير إلػى ا﵀ تعػالى ،وال تػدع مجػاال لمشػؾ
في أف أئمة اليدى (ع) يطمبوف مف شيعتيـ ىذا النمط المتميز مف (االنقطاع) إلى الحؽ..

خبلفػػا لمػػف يػ ّػدعي أف ىػػذه الرتػػب والطموحػػات ،إنمػػا تمػػنح لمػػف يقػػرب مػػنيـ فحسػػب ،مفػوتيف عمػػى أنفسػػيـ أفضػػؿ
فرص العمر التي تمضي-عمى أحسف التقادير -في عبادات خالية مف روح الت يير لمسيرة العبد في الحياة..
وليذا (تفتقد) حركتيـ الروحية أية صورة مػف صػور التكامػؿ ،والػدليؿ عمػى ذلػؾ مػا نشػاىده مػف (الرتابػة) فػي أداء

العبادة ،والتي ال تت ير-قمبا وال قالبا -طواؿ عمر صاحبو.

 -136تقويـ القمب وبيابته

روي عػػف النبػػي (ص) أنػػو قػػاؿ( :قػػاؿ ا﵀ تعػػالى :ال أطمػػع عمػػى قمػػب عبػػد ،فػػهعمـ فيػػه حػػب اإلخػػالص لطػػاعتي
لػػوجىي ،وابتغػػاء مرضػػاتي إال توليػػت تقويمػػه وبيابػػته ،ومػػف اشػػتغؿ بغيػػري فىػػو مػػف المبػػتىزئيف بنابػػه،

ومكتوب ابمه في ديواف الخابريف) بحار األنوار-ج82ص136

فمػػف الحقػػائؽ التػػي كشػػفت عنيػػا ىػػذه الروايػػة الشػريفة ،أف الحػػؽ تعػػالى (يتبنػػى) بعػػض القمػػوب بالرعايػػة والتقػػويـ،

كتبنيو لقموب األنبياء ما اختبلؼ الرتب.

ومف ىنا نرى بعض حاالت االستقامة الشديدة عند مف أحاطتو دائػرة المفاسػد مػف دوف أف يقػا فييػا ،وكػأف ىنػاؾ

مف (يحوطو) بالرعاية والتسديد في كؿ خطوة مف خطوات حياتو ،تزيينا لمخير تارة ،وتكرييا لمفسوؽ تارة أخرى.
وقد أشارت الرواية إلى أف مف (مفاتيح) ىذه المنػزلة ،ىو حب اإلخبلص لطاعة الحؽ.
 -137في خدمة المخدوـ
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إف مثػؿ الػنفس بػػيف يػدي الحػؽ كمثػؿ الخػادـ الػذي كممػػا (قػػؿ) ارتباطػو ب يػػر المخػدوـ ،كممػا (تم ّحػض) فػي خدمػػة
مواله ..بؿ إف العبد المطيا لمواله ،يتمنى أف ال يرسمو المولى في حػوائج بعيػدة -واف كانػت فييػا مصػمحتو -لػئبل
يحرـ النظر إلى وجو مواله الذي أنس بو.

فػػالمؤمف يتمن ػى الف ػراغ الػػذي يؤىمػػو لمتفػػرغ لعبػػادة الحػػؽ ،ويسػػتوحش مػػف إقبػػاؿ الػػدنيا عميػػو-واف كػػاف فييػػا خي ػ ار-
و(يستوحش) مف تفرؽ بالػو في الصالحات؛ لئبل (يذىؿ) عف اإلحساس الدائـ بالمثوؿ بيف يدي الحؽ.
وقد روي أف اإلماـ الكاظـ (ع) َشكر ربو عند دخولو السجف ،إذ ُرزؽ مكانا خاليا لمعبادة.
 -138الضمور في الكماؿ
إف لكؿ مف عالـ العمـ والعمؿ كمالو وسعيو البلئؽ بو ،فالمست رؽ في كمالو العممي( ،ينمو) لديو الجانب العممػي
مجردا عف البعد اآلخر فيما لو أىممو ،وكذلؾ العكس.

ومػػف ىنػػا نػػرى بعػػض المتػػوغميف-حتػػى فػػي العمػػوـ الحقػػة -قػػد (ضػػمر) لػػدييـ التوجػػو القمبػػي نحػػو مػػا يوجػػب ليػػـ

الخشوع والخشية؛ فبل بد لطالب الكماؿ مف الجما بيف العالميف ،بالسعي البلزـ لكؿ منيما.

وىناؾ صور متكررة مف المزالؽ الكبيرة طوؿ التأريخ ،لمف أوتي نصيبا مف العمـ ،وقد تكررت النصػوص المحػذرة

مف ىذه (المفارقة) القاتمة بيف العمـ والعمؿ.

 -139الغد خير مف األمس

ورد في دعاء يوـ األحد( :واجعؿ غدي وما بعدن ،أفضؿ مف باعتي ويومي) الصحياة البجادية ص541

فمو التفت العبد إلى ىذا المضموف وىو أف يكوف كؿ يوـ خي ار مف سػابقو ،وسػعى إلػى تحقيػؽ ىػذا المضػموف فػي
حياتو ،وطمب مف المولى التوفيؽ في ذلؾ ،ألحدث (ت ييرا) في حياتو و(الشػتدت) سػرعتو نحػو الكمػاؿ ،والخػروج

عف دائرة الخسراف الذي نسبو الحؽ لمجميا إال مف استثني ..وقد ُروي أف( :المغبوف مف تباوى يومان).
 -140اجتذاب األنظار

إف لمنفس األمارة بالسوء رغبة في اجتذاب أنظار الخمؽ إلييا ،بؿ قد يرتكب صاحبيا الشاذ مف األقػواؿ واألفعػاؿ،

يعرض حياتو لممخاطر لمرغبة نفسيا ،كالسفر إلػى مجاىػؿ األرض
لمجرد (التميز) الموجب لمفت األنظار ،بؿ قد ّ
مف قمـ الجباؿ وأعماؽ البحار..
وقػػد يرتكػػب مػػا ىػػو محمػػود فػػي نفسػػو ،فينقػػؿ واقعػػة نافعػػة ،أو يػػتحمس فػػي حػػديث ىػػادؼ ،أو يقضػػي حاجػػة أخيػػو

المػػؤمف؛ رغبػػة فػػي أف يكػػوف ىػػو بشخصػػو (مجػػرى) لتصػريؼ شػػؤوف العبػػاد ،فيتمػػذذ بجريػػاف األمػػور الميمػػة عمػػى
يديو.

ومف المعموـ أف كؿ ذلؾ بعيػد كػؿ البعػد عمػا يطمبػو الحػؽ مػف نفػي (اإلنػ ّػية) ،وحصػر األعمػاؿ كميػا فيمػا يرضػي
المالؾ عمى اإلطبلؽ.
 -141خاصية الجذب األنابي
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إف التأثير في نفوس الخمؽ غيػر منحصػر فػي أسػموب الػوعظ واإلرشػاد والكتابػة ،بػؿ إف بعػض النفػوس العاليػة قػد
تؤثر في النفوس المحيطة بيا تأثي ار (مباشرا) ،مف دوف خطاب أو كتاب..

وكػػأف الحػػؽ جعػػؿ فػػي وجػػودىـ خاصػػية الجػػذب (األنفسػػي) ،كمػػا جعػػؿ خاصػػية الجػػذب (الطبيعػػي) فػػي بعػػض

األحجار.

وىنالػؾ روايػات متعػددة فػي تػأثير األئمػة (ع) فػي النفػوس-حتػى نفػوس األعػداء -بنظػرة أو كممػة ،كمػا وقػا لبشػر

الحافي وأمثالو.

 -142الحيواف الىائج
إف عناصػػر الشػػر المقومػػة لمػػنفس األمػػارة بالسػػوء ،بمثابػػة الحي ػواف (اليػػائج) فػػي سػػاحة الػػنفس؛ فقػػد يقيػػده صػػاحبو
بالسبلسػػؿ ،فيػػأمف شػره ،إال أنػػو قػػد يباغتػو عنػػد قوتػػو وضػػعؼ صػػاحبو ،ويحطػػـ تمػػؾ األغػػبلؿ ،ليػػنقض عميػػو بعػػد

طوؿ أماف.

والخبلص الكامؿ مما ىو فيو ،يتمثؿ إما( :بطرد) ذلػؾ الحيػواف اليػائج مػف سػاحة الػنفس ،أو (بقتمػو)؛ ممػا يجعػؿ

صاحبو في أماف دائـ ،وراحة ال انقطاع ليػا.

 -143مخادعة الناس
إف مػػف الضػػروري-فػػي بعػػض الحػػاالت( -مخادعػػة) الػػنفس فػػي جمبيػػا إلػػى طريػػؽ الخيػػر ،فيػػأتي إلييػػا مػػف حيػػث
ترغب ،فمثبل:

مػػف يػػرى نفسػػو (مولعػػا) بمذائػػذ الػػبطف والفػػرج ،فمػػو أف يعطػػي نفسػػو سؤلي ػػا منيػػا ،بشػػرط القيػػاـ بطاعػػة ميمػػة قبػػؿ

استيفاء المذة أو بعدىا.

ومف يرغب في (معاشرة) الخمؽ ،يوجػو نفسو إلى المجالس التي تذ ّكره بالحؽ.

ومف يرغب في السفر و(السياحة) في الببلد ،يوجػو نفسو إلى الببلد التي رّغب الشارع في شد الرحاؿ إلييا.
ومػػف (تثقػػؿ) عميػػو صػػبلة الميػػؿ ،يرّغػػب نفسػػو فػػي أبعاضػػيا ،ثػػـ يجػػدد العػػزـ عمػػى البػػاقي منيػػا ..وىكػػذا األمػػر فػػي
صياـ األياـ المندوبة وما شابػييا.

 -144أكثروـ ال يعقموف
وردت آيات متعددة تصؼ أكثر الخمؽ بأنيـ ال يعمموف ،وال يشكروف ،وال يؤمنوف ،وال يعقموف..
وااللتفات إلى ىذا المضموف( ،يسػيّؿ) عمػى العبػد اإلخػبلص فػي العمػؿ ،والتعػالي عمػى الجػاه ،وعػدـ التزلّػؼ إلػى
المخموقيف؛ وذلؾ لشعوره أف كؿ ذلؾ ،إنما ىو بالنسبة إلى مف وصفيـ القرآف باألوصاؼ المذكورة.
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ومف المعموـ أف رغبة الناس في الجاه ،وحب ثناء الخمؽ؛ إنما ىو العتػدادىـ بمػا يسػمى (بػالرأي) العػاـ ،و(ميػؿ)

الجميور ..وقد ورد عف أمير المؤمنيف (ع) ما يدؿ عمى عدـ اعتداده بمف حولو ،فيقػوؿ( :ال تزيدني كثرة الناس

حولي عزة ،وال تارقىـ عني وحشة) البحار-ج100ص362

 -145منغصات معيشة المؤمف
مػػف الضػػروري االلتفػػات إلػػى أف (المن صػػات) فػػي حيػػاة المػػؤمف ،لمػػف دواعػػي (تكاممػػو) وصػػعوده إلػػى الػػدرجات
العميا؛ إذ أف أدنى ما في تمؾ المن صات-سوى األجر األخروي -أنيا ال تدع مجاال (لبلستئناس) بالدنيا والركوف

إلى متاعيا..

فيػػي بمثابػػة أش ػواؾ نابتػػة عمػػى األرض ،تمنػػا الطيػػر مػػف اإلخػػبلد إلػػى األرض ،تارك ػة إيػػاه لمتحميػػؽ فػػي أجوائػػو

العميا ..وليذا تشبو الروايات تعاىد المولى لعبده بالببلء ،كتعاىد الرجؿ أىمو باليدية.
 -146البيئات مف صاة واحدة
قػػد يعػػيش العبػػد حالػػة اليػػأس ممػػف ُكػ ػمّؼ برعايتػػو كالزوجػػة واألوالد ،فيمػػا لػػو رأى مػػنيـ أفعػػاال قبيحػػة ..والحػػاؿ أف
بعض ىذه األفعاؿ قد ترجا إلى صفة سيئة (واحدة) ،فيسيؿ عبلج جميا ذلؾ ،بعبلج تمؾ الصفة السيئة.

وىذا خبلفا لمف اجتمعت فيو أفعاؿ قبيحة منتسبة إلى صفات قبيحة (شتى) ،فيعسر عبلجو قياسا إلى سابقو.
 -147تمىؼ الناس

قد تتوجو النفس-بشوؽ شديد -إلى بعض األمور :كقدوـ مولود ،أو مجػيء مسػافر ،أو حصػوؿ فائػدة ،أو اقتػراب
موعد لذة أو غير ذلؾ..

كػػؿ ىػػذه الحركػػات المنقدحػػة مػػف الػػنفس ،ال تميػػؽ بالعبػػد الممتفػػت إلػػى نفسػػو؛ إذ كممػػا (اشػػتد) الشػػوؽ إلػػى األغيػػار،
كمما (ضعؼ) االلتفات إلى الحؽ المتعاؿ.

والعقوبة الطبيعية لذلؾ :ىي عدـ (اعتناء) الحؽ بو ،كما ىدد بو في بعض الموارد ،فقاؿ عز وجؿُ ﴿ :ق ْؿ َما َي ْع َبهُ
اؤ ُك ْـ﴾ ،وىي عقوبة قاسية ألىميا..
ِب ُك ْـ َربي لَ ْوال ُد َع ُ
فمػػو قػػاؿ السػػمطاف ألحػػد رعيتػػو ،أو األب لولػػده ،مثػػؿ ىػػذه المقولػػة ،النتابػػو شػػعور شػػديد بػػالفزع والجػػزع ،لمعرفتػػو
بفداحة آثار الحرماف المترتب عميو؛ فكيؼ إذا صدر مثؿ ذلؾ ممف بيده مقاليد األمور .
 -148حرماف بعض الشىوات
إف مف سبؿ تقوية السيطرة عمى النفس وكبح جماحيا ،ىو حرمانيا مف بعض الشيوات (الممحة) عمييا؛ فوف مػف

قدر عمى األقوى ،قدر عمى األضعؼ بطريؽ أولى..

ولكف ينب ي التعامؿ ما النفس فػي ىػذا المجػاؿ بحػذر ،لػئبل تتمػرد عمػى صػاحبيا ،فقػد روي عػف النبػي (ص) أنػو

قاؿ( :وال تب ّغض إلى نابؾ عبادة ا﵀ ،فإف المنبت ال أرضا قطع وال ظى ار أبقى) البحار-ج71ص218

135

وحػاالت االنتكػاس لػدى بعػض مػف أراد تػرويض نفسػو ،ب يػر (وعػي) مػف نفسػو ،أو (استرشػاد) مػف ذوي المعرفػػة؛
لخير شاىد عمى ذلؾ.

 -149بيف الباقي والااني

ينب ي االلتفات دائما إلى قاعدة دوراف األمر في حياة اإلنساف بيف الباقي وىو مػا (عنػد ا﵀) تعػالى ،والفػاني وىػو
ما (عند العبد)..

فيدور األمر في كؿ لحظة مف العمر بيف صرفيا فيمػا يحقػؽ العنديػة لمحػؽ :كػذكره تعػالى والعمػؿ بطاعتػو ،وبػيف
ما يحقؽ العندية لمخمؽ :كاالشت اؿ ب ير الواجب والمندوب ،فضبل عف الحراـ..

فمو عمؿ العبد بيذه القاعدة في كؿ مرحمة مف حياتو؛ لرأى أف كؿ نظرة ليست فييا عبرة فيي (سيو) ،وكػؿ قػوؿ

ليست فيو حكمة فيو (ل و) ،وكؿ فعؿ ليست فيو طاعة فيو (لػيو).

 -150العناد بالمعصية
إف المعصية حالة مف (التمرد) المقصود أو غير المقصود ما الحؽ مباشرة؛ وليذا تنتػاب العبػد حالػة مػف الخجػؿ
والوجؿ ،عندما يريد الحديث ما مف عصى في حقو ،وخاصة عندما تكبر حجـ المعصية.

ومػف ىنػا كػاف مػػف الطبيعػي أف يخمػؽ الحػػؽ شػفعاء بينػو وبػػيف خمقػو ،وىػـ المعصػػوموف (ع) الػذيف أمػر باتخػػاذىـ

الوسيمة إليو ..فوف المعصية واف كانت (مخالَفة) ليـ أيضا ،إال إنيا (متوجية) لمحؽ قبؿ أف تتوجو إلييـ..

وليذا جعؿ الحؽ توبتو متفرعة عمى است فار الرسػوؿ (ص) ،كػاألب الػذي يشػفا البنػو عنػد السػمطاف ،بطمػب مػف

السمطاف نفسو.

 -151صعوبة اإلخالص
إف (صػػعوبة) اإلخػػبلص-وىػػو عمػػاد ىيكػػؿ القػػرب إلػػى الحػػؽ( -تكمػػف) فػػي صػػعوبة التفتػػيش فػػي خبايػػا الػػنفس،
وخاصة في مواضا اليوى منيا ..أضؼ إلى أف اإلخبلص ال يتحقؽ بكؿ أبعاده بمجرد التمفظ ،بؿ وال بعقد النية

المجردة..

بؿ األمر يحتاج إلى انقبلب ماىوي في كياف العبد ،ال ينقػدح معػو الميػؿ إلػى غيػر الحػؽ أبػدا؛ وذلػؾ الستصػ اره

لم ير ،بما ال يستحؽ أف يجعؿ في نفسو (اعتبارا) لذلؾ ال ير ،حتى يدعوه إلى غير اإلخبلص.
 -152الذووؿ في أوؿ الطريؽ

تنتاب السائر إلى الحؽ في أوؿ الطريؽ-المعبر عنو بمرحمة اليقظة -حالة مف (الذىوؿ) والمحو ،إلد اركػو بعػض
الحقػػائؽ الجديػػدة عمػػى عالمػػو ،فيميػػؿ إلػػى (العزلػػة) عػػف الخمػػؽ لشػػدة مػػا ىػػو فيػػو ،بػػؿ لمػػا ي ػراه مػػف ثقػػؿ معاش ػرة
ال افميف عف الحؽ المتعاؿ..

إال أنػػو ينب ػػي تجػػاوز ىػػذه المرحمػػة ،ليصػػؿ إلػػى مرحمػػة الجمػػا بػػيف مختمػػؼ جيػػات التكميػػؼ ،حفاظػػا عمػػى مػػا ىػػو

مف عميو الحؽ تعالى مف المعرفة الخاصة..
فيو ..بؿ يسعى لتعريؼ اآلخريف بما ّ
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وعندئذ فبل الخمؽ يحجبونو عف الحؽ كما ىو حاؿ (المحجوبيف) ،وال الحؽ يصير حجابػا لػو عػف الخمػؽ كمػا ىػو
حاؿ ( الواصميف).
 -153أثر بالمة القمب
ب
بمِ ٍيـ﴾ أنو قاؿ( :القمب البميـ الذي يمقى
روي عف الصادؽ (ع) في معنى قولو تعالى﴿ :إِال َم ْف أَتَى المب َه ِب َق ْم ٍب َ
ربػه ولػيس فيػه أحػد بػوان) وقػاؿ( :كػؿ قمػب فيػه شػػؾ أو شػرؾ فىػو بػاقط ،وانمػا أراد بالزوػد فػي الػدنيا لتاػػرغ

قموبىـ لآلخرة) الكافي -ج3ص26

فاتفقت كممة الروايات واآليات عمى ضػرورة االلتفػات إلػى مركػز التوجيػو فػي الكيػاف اإلنسػاني ..فكػؿ (شػائبة) فػي

جياز القمب ،تنعكس آثارىا عمى السموؾ الخارجي لمعبد..

وال تتـ السبلمة في السموؾ إال بالسبلمة فػي القمػب؛ إذ ال يصػدر فػي (الخػارج) إال مػا كػاف فػي ضػمف (مػا ييػواه)

القمب ،حقا كاف أو باطبل.
 -154دفع المقتضي قبؿ المانع
ينب ي االلتفات إلى قاعدة المقتضي والمػانا فػي ارتكػاب المحرمػات ،فبػدال مػف أف نسػعى (لمنػا) تحقػؽ المعصػية

بعد استكماؿ مقتضياتيا ،فونو ينب ي أف نسعى (لقطا) روافد الخطيئة ،أو (دفا) مقتضياتيا.

فما يفرضو العقؿ ىو أف ال يعرض المرء نفسو لمثيرات الشيوات-حسا وفك ار -لئبل يتورط بالمواجية ،بعد اشتعاؿ
نيراف الشيوات في النفس ،بما ال يطفؤىا أعظـ الزواجر.
 -155العذر عند التعب والمرض
قػػد يػػرى العبػػد نفسػػو معػػذو ار فػػي (تػػرؾ) اإلقبػػاؿ عمػػى الحػػؽ فػػي سػػاعات المػػرض ،أو التعػػب الشػػديد ،أو اضػػطراب

الحاؿ في سفر أو غيره..

والحػػاؿ أف وفػػاء العبػػد وشػػدة والئػػو لمػواله ،يتػػبيف فػػي المواقػػؼ المػػذكورة؛ فػػبل يطمػػب مػػف العبػػد أف (يحػػرز) اإلقبػػاؿ
الفعمي في تمؾ المواطف الحرجة ،بمقدار ما يطمب منو أف يكوف في (ىيئة) المقبميف.

ومف المعموـ أف ىػذا السػعي مػف العبػد-فػي تمػؾ الحػاالت الطارئػة -ممػا يوجػب لػو اليبػات العظمػى فػي السػاعات
البلحقػػة ليػػا ..كمػػا أف التوجػػو إلػػى المخمػػوقيف فػػي مثػػؿ تمػػؾ الحػػاالت ،ممػػا يشػػكر مػػف ِق ػ َػبمِيـ أيضػػا ،كمػػف يػػذكر
صديقو في حاؿ سفره أو مرضو أو تعبو.
 -156القمب كالمبجد
إذا لػػـ يػػرض الشػػارع بوبقػػاء الخبائػػث (الخارجيػػة) فػػي المسػػجد ،وحكػػـ بفوريػػة إزالتػػو ،فكيػػؼ يرضػػى ببقػػاء الخبائػػث

(الباطنية) في قمب عبده المؤمف ،الذي ُيفترض فيو أف يكوف عرشا لمرحمف ..
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فكمػػا ينب ػػي المسػػارعة ف ػػي طيػػارة (المس ػػجد) ،فونػػو ك ػػذلؾ ينب ػػي المس ػػارعة فػػي طي ػػارة (القمػػب) ،قب ػػؿ أف تتػػراكـ
جما لمرجس واألدناس.
الخبائث فيو بما يصعب معو إزالتيا ،وبالتالي يتبدؿ ما خمؽ لمطيارة والصفاء ،إلى َم َ
 -157االبتىزاء بالناس
(يقصػر) فػي الػدعاء إلنجػاح ميامػو-وخاصػة األخرويػة منيػا -إال أنػو (يتقػاعس) فػي مقػاـ العمػؿ،
إف العبد قد ال
ّ
حتى في القياـ بالمقدمات البسيطة المحققة لحاجتو..
كمػػف يطمػػب مقػػاـ القػػرب وج ػوار الحػػؽ المتعػػاؿ ،وىػػو ال يعمػػـ تفصػػيؿ أحكػػاـ ش ػريعتو حػػبلال وح ارمػػا ،فضػػبل عػػف

العمؿ المستوعب لجزئيات تمؾ األحكاـ..

ولطالما (عتػب) عمػى الحػؽ-فػي نفسػو -لتػأخر اإلجابػة ..والحػاؿ أف غيػره ممػف أحػرز الرتػب العاليػة ،جمػا بػيف:

الدعاء المتواصؿ ،والعمؿ الكامؿ ..وقد روي عف اإلماـ الرضا (ع) أنو قاؿ( :مف بهؿ ا﵀ التوفيؽ ولـ يجتىػد،

فقد ابتى أز بنابه) البحار-ج87ص653

 -158فضوؿ النظر
كمػػا أف اإلكثػػار مػػف القػػوؿ مػف موجبػػات (بعثػرة) الفكػػر ،وسػػد أبػواب الحكمػػة فػػي القمػػب ،فكػػذلؾ األمػػر فػػي فضػػوؿ

(النظر) ،فونو مف دواعي تكثّر الصور الذىنيػة ،التػي توجػب تفاعػؿ الػنفس مػا بعضػيا تفػاعبل يكػدر صػفو الفكػر
بؿ سبلمة القمب ..ومف ىنا كاف المحروـ مف نعمة البصر ،أبعد مف بعػض دواعػي ال فمػة قياسػا إلػى مػف أعطػي

نعم ػػة اإلبص ػػار ..وق ػػد ورد ف ػػي الخب ػػر( :إيػػػاكـ وفضػػػوؿ النظػػػر ،فإنػػػه يبػػػذر الىػػػوى ،ويولػػػد الغامػػػة) البحػػػار-

ج72ص199

ػتنبت مػػف النظػػر ،يتػػدرج فػػي النمػػو
وينب ػػي االلتفػػات إلػػى دقػػة التعبيػػر بػ(ي ػػبذر) ،فػػوف فيػػو إشػػعا ار بػػأف اليػػوى المسػ َ
كالبذرة  ،ليعطي ثماره الفاسدة مف الوقوع في المعاصي العظاـ.
 -159ذكرى الدار
إف الحؽ المتعاؿ يصؼ مجموعة مف األنبياء السمؼ ،وىـ :إبراىيـ واسحؽ ويعقوب ،بأنيـ ذو (األيدي) أي القوة
في العبادة أو الحكـ أو كمييما ،و(األبصار) أي البصػيرة فػي الػديف والػدنيا ..ثػـ يعقّػب ذلػؾ بػأنيـ أُ ْخِمصػوا بصػفة

خالصة ،وىي ذكرى (الدار) وىي اآلخرة..

ومف ذلؾ ُيعمـ أىمية ىذه الصفة الخالصة-وىي ذكرى الموت -في مسيرة األنبيػاء (ع) ،وال شػؾ فػي أنيػا ميػدت
السػػبيؿ لكػػونيـ مػػف المصػػطفَيف األخيػػار ،وىػػي غايػػة المنػػى مػػف بػػيف ال ايػػات؛ ومػػا قيمػػة االصػػطفاء واالصػػطباغ
بصب ة األخيار عند غير الحؽ المتعاؿ .

 -160كاشاية الزيارة
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روي عف اإلماـ الصادؽ (ع) أنو قاؿ( :مف أراد ا﵀ به الخير ،قذؼ في قمبه حب الحبػيف (ع) ،وحػب زيارتػه)

البحار-ج 101ص76

فالمسػػتفاد مػػف ىػػذه الروايػػة أف بعػػض األمػػور ليػػا صػػفة (الكاشػػفية) عػػف إرادة الخيػػر بالعبػػد ،ومػػف المعمػػوـ أف ذلػػؾ

الخيػػر بدايػػة مرحمػػة ال خاتمػػة ليػػا ،فػػوف الحػػؽ المتعػػاؿ أجػ ّؿ مػػف أف يسػػوؽ خيػ ار إلػػى عبػػده ثػػـ يسػػمبو منػػو ،إال إذا
صدر مف العبد ما يوجب لو ذلؾ الحرماف.
ول ُػيعمـ أف ىذا الكاشؼ واف كاف أم ار جميبل-في حد نفسو -إال أنػو يكشػؼ عػف أمػر جميػؿ آخػر ،يسػتوجب الشػكر
مف العبد مرتيف ،وخاصة ما مبلحظة أف كممة القذؼ يستشعر منو (الدفعية) والمفاجأة.

ومف ىنػا نجػد حػاالت (انقػبلب) السػموؾ العممػي عنػد بعػض مػف ُشػ ّػرؼ بزيػارة أوليػاء الحػؽ المتعػاؿ ،فيعػيش حالػة
مف اإلنابة والتوبة ،يستشعر خفّتيا في نفسو.
 -161الموت المتكرر
لو تأمؿ العبد في النظاـ األحسف البديا في بدنو ،لرأى أنو يعيش (موتا) متكر ار في كؿ آف مف آناء حياتو:

فصعود َنفَسو بعد الشييؽ إنما ىو حياة بعد موت ،ولوال ذلؾ الشييؽ لقتمو الزفير.
ورجوع الدـ النقي إلى شرايينو كذلؾ حياة بعد موت ،ولوال ذلؾ الرجوع لقتمو الدـ الفاسد الذي نقمو الوريد.

وعودة روحو إليو بعد المناـ كذلؾ حياة بعد موت ،ولوال ذلؾ الرجوع لبقي العبد في برزخو إلى يوـ يبعثوف.

صرفت عنو ،ولـ يحط بيا عمما.
ىذا كمو فضبل عف (الحوادث) القاتمة التي ُ
إف مجمػػوع ىػػذه األحاسػػيس ،يػػدعو العبػػد لمشػػكر المتواصػػؿ مػػف أعمػػاؽ وجػػوده ،شػػكر مػػف اسػػتوىب الحيػػاة بعػػد

الممػػات ،بكػػؿ مػػا يمزمػػو الشػػكر :مػػف شػػعور بالخجػػؿ ،ولػػزوـ العمػػؿ بمػػا يرضػػى بػػو المػػنعـ ..وقػػد روي عػػف النبػػي

(ص) أنػو قػػاؿ( :والػػذي ناػػس محمػػد بيػػدن ،مػػا طرفػػت عينػػاي إال ظننػػت أف شػػاراي ال يمتقيػػاف حتػػى يقػػبض ا﵀

روحي) البحار-ج73ص177

 -162أوؿ التهمؿ والتاكير
إف مف يمارس عممية (التفكير) والتأمؿ فػي المجػاؿ العممػي-ولػو الػدنيوي -يمتمػؾ (قابميػة) التركيػز والسػيطرة عمػى

الذىف في مجمؿ حياتو.

وبػذلؾ يكػوف أقػرب مػػف غيػره لمتأمػؿ فػي مػػا يحسػف التفكيػر فيػو ممػػا يتصػؿ بػأمر آخرتػو ،كمػػا أنػو يكػوف أقػدر مػػف
غيره عمى التركيز الذىني في العبادة ،وىو بدوره عامؿ مساعد لمتفاعؿ النفسي معيا.

فعند انتفاء الصورة المزاحمة والمنافرة لما تقتضيو العبادة-كالصبلة مثبل -فوف النفس تكوف (أقػدر) عمػى االلتفػات
إلى الجية الواحدة التي أُ ِمػر بااللتفات إلييا.
ومف ىنا كاف أىؿ الفكر والنظر ،أقدر مف غيرىـ ،عمى السير الفكري والنفسي إلى الحؽ المتعاؿ.
 -163االتكاؿ عمى الغير
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إف مػػف الطبيعػػي أف تكػػوف (العقوبػػة) اإللييػػة لمعبػػد مػػف (جػػنس) عممػػو :فمنػػا الحقػػوؽ الماليػػة الواجبػػة مسػػتمزـ :إمػػا
لمفقر ،أو لنػزع البركة مف الماؿ ،وفيو مػبلؾ الفقػر نفسػو ،إذ مػا قيمػة المػاؿ الػذي ال يسػتجمب بركػة فػي الػدنيا ،أو

أج ار في اآلخرة ..

وكذلؾ التسمط عمى رقاب العباد ظمما وعدوانا ،يوجب وقوع العبد في يد ظالـ ،أو مف ىو أظمـ منو.

واالتك ػػاؿ عم ػػى ال ي ػػر ،يوج ػػب خيب ػػة األم ػػؿ ف ػػيمف اتك ػػؿ عمي ػػو العب ػػد م ػػف دوف ا﵀ تع ػػالى ،وق ػػد روي ف ػػي الح ػػديث

القدسي( :ألقطعف أمؿ كؿ مؤ بمؿ مف الناس أمؿ غيري باليهس ،وألكبونه ثوب المذلة) البحار-ج71ص130

ػوزع الفكػر واليػـ بمػا يميػي عػف ذكػر الحػؽ المتعػاؿ،
ومف العقوبات القاسية فػي ىػذا السػياؽ :ىػو مػا نػراه مػف أف ت ّ
مسػػتمزـ لمعقوبػػة المسػػانخة لػػذلؾ أيضػػا ،فيعػػيش العبػػد عنػػدىا حالػػة مػػف (تشػػتت) الفكػػر ،واضػػطراب الػػنفس ،وقمػػؽ

الباؿ ،مما يجعمو ال يينأ بعيش ميما كاف رغيدا؛ إذ أف االبتبلء بالنفس والفكر ،لمف أىـ صور االبتبلء.
 -164الىدؼ مف المذائذ

إف مف المعموـ أف الحؽ المتعاؿ جعؿ الشيوات في وجود العبد ،لمصالح (أرقى) ،تتجاوز مصمحة التمذذ المجرد،
والػػذي بػػالغ فيػػو العبػػاد حتػػى نس ػوا (اليػػدؼ) الػػذي ال يتحقػػؽ غالبػػا إال فػػي ضػػمف تمػػؾ المػػذة ،التػػي جعميػػا الحػػؽ

(تحريكا) لمعباد نحو ذلؾ اليدؼ.

وقد ورد فيما ذكره اإلماـ الصادؽ (ع) لممفضؿ ما يؤيد ذلػؾ ،وذلػؾ بػالقوؿ( :أف الجػوع يقتضػي الطعػـ الػذي بػه

حياة البدف وقوامه ،والكرى يقتضي النوـ الذي فيه راحة بدنه واجماـ قوان ،والشػبؽ يقتضػي الجمػاع الػذي فيػه

دواـ النبؿ وبقاءن).

ثػػـ يػػذكر (ع) أف اليػػدؼ مػػف وراء الشػػيوات ممػػا ال يحػػرؾ عامػػة الخم ػػؽ فيقػػوؿ( :ولػػو كػػاف إنمػػا يتحػػرؾ لمجمػػاع
بالرغبة في الولد ،كاف غير بعيد أف ياتر عنػه حتػى يقػؿ النبػؿ أو ينقطػػع ،فػإف مػف النػاس مػف ال يرغػب فػي

الولد وال يحاؿ به) البحار-ج3ص 79

وبناء عمى ما ذكر كمػو ،فػوف عمػى العبػد الممتفػت أف ال ينسػى اليػدؼ مػف ىػذه المذائػذ ،التػي جعمػت طريقػا لتحقػؽ

تمػؾ األىداؼ ،واف تحققت المذائذ تبعا لذلؾ مف دوف قصد صاحبيا.
 -165الشغؼ العممي

يعيش بعضيـ حالة مػف (الشػ ؼ) العممػي وحػب االسػتطبلع ،فيطػرؽ أبػواب العمػوـ المختمفػة مػف دوف النظػر إلػى
مدى (جدوى) انش الو بتمؾ العموـ مف جية دنياه أو آخرتو ،وبذلؾ يعيش حالػة مػف (االنشػ اؿ) الكػاذب ،وخاصػة
أف بعض العموـ تستيوي العبد ،فتش ؿ بعض لبو أو كمو ،بما يصرفو عف االىتماـ فيما خمؽ مف أجمو.

والقاعدة العامة التي يسير عمييا العبػد فػي مجمػؿ حياتػو ،ىػي :أف كػؿ حركػة فػي عمػـ أو عمػؿ ،ال بػد وأف تكػوف

منسجمة ما ىدؼ الخمقة ،وىو عبودية الواحد القيار ..وقػد روي عػف اإلمػاـ الكػاظـ (ع) أنػو قػاؿ( :وأحمػد العمػـ

عاقبة ما زاد في عممؾ العاجؿ ،فال تشػتغمف بعمػـ مػا ال يضػرؾ جىمػه ،وال تغامػف عػف عمػـ مػا يزيػد فػي جىمػؾ

تركه) البحار-ج 78ص333
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 -166المااويـ الخاطئة
ػؤت حظػػا مػػف العمػػـ ،واإللمػػاـ بالنصػػوص ال ػواردة عػػف حممػػة
ىنالػػؾ بعػػض المفػػاىيـ التػػي يخط ػ فيميػػا مػػف لػػـ يػ َ
الوحي اإلليي ،فمف تمؾ المفاىيـ :الزىد ،والعزلة ،والتوكؿ ،والصمت ،والذكر ،واالنتصار لمحػؽ ،واألنػس بػال ير،
واالنقطاع بترؾ األسباب ،والكرامة ،والواردات ال يبية وما شابو ذلؾ..

ألنيا مفاىيـ (متأرجحة) عند الخمؽ بيف جانبي اإلفراط والتفريط ،مفيوما وتطبيقا ،فقد يأخػذ العبػد بأحػد الجػانبيف،
ليجمب لنفسو ما ال يحمد عقباه..

وقد يػوفؽ (لبلعتداؿ) في تطبيؽ بعػض المفػاىيـ دوف بعضػيا اآلخػر ،فينمػو نمػوا غيػر متػزف ،كمػا لػو نمػا بعػض

أجزاء بدنو دوف اآلخر ،مما يجعمو موجودا غير مستوي الخمقة في تكوينو النفسي.

ومف ىنا لزـ أف يكوف (اإلماـ) عمى األمة الوسط ،ىو مف اعتػدلت فيػو كػؿ صػفات الكمػاؿ-فيمػا وتطبيقػا -ومػف

بعده األقرب فاألقرب إلى مثؿ ىذا االعتداؿ.

 -167الشوؽ إلى الموت

إف أمير المؤمنيف (ع) يفصح عػف شػدة (شػوقو) إلػى المػوت فػي مواقػؼ عديػدة ،منيػا قولػو (ع)( :وا﵀ البػف أبػي

طالب آنس بالموت مف الطاؿ بثدي أمه ،ومف الرجؿ بهخيه وعمه) البحار-ج28ص332

والسػػر فػػي ذلػػؾ واضػػح ،إذ المػػوت عنػػده (ع) سػػفر مػػف (الضػػيؽ) إلػػى عػػالـ ال يعػػرؼ الحػػدود ،ومػػف (مصػػاحبة)

الخمؽ إلى التفرغ لمجالسة الحؽ في مقعد الصدؽ عند المميؾ المقتدر.

فالذي يرى الموت جس ار بيف العناء والسعادة المطمقة ،ال يمكػف أف يسػتوحش منػو وىػو عمػى مشػارفو؛ وىػذا خبلفػا

لمف ال يعمـ ما وراء ذلؾ الحد ،بؿ يعمـ بما ىو أسوأ مف حاضره.

وليذا جعػؿ الحػؽ المتعػاؿ تمنػي المػوت مػف دالئػؿ الصػدؽ فػي دعػوى الواليػة لمحػؽ ،وذلػؾ فػي قولػو تعػالى﴿ :إِف
وف ال بن ِ
َز َع ْمتُ ْـ أَبن ُك ْـ أ َْولِ َياء لِمب ِه ِمف ُد ِ
يف﴾.
اس فَتَ َم بن ُوا ا ْل َم ْو َ
ص ِاد ِق َ
ت إِف ُكنتُ ْـ َ
 -168طمع القموب

ِ
المتفاعؿ ،كما يعبر عنو القرآف الكريـ
إف (التفاعبلت) السيئة-كالتأثر بشيوة بالنساء -فرع صفة سيئة في (نفس)

ض ْػع َف ِبػا ْلقَ ْو ِؿ
بمرض القمب ،إذ ىو الذي يدعوه لمطما عند خضوع النساء بالقوؿ ،فيقػوؿ تعػالى محػذرا﴿ :فَػال تَ ْخ َ
ض﴾.
فَ َي ْط َم َع البِذي ِفي َق ْم ِب ِه َم َر ٌ
وليعمـ أف األمر كذلؾ في كؿ مػوارد الرذيمػة ،إذ أف ىنػاؾ (اسػتعدادا) نفسػيا مسػبقا لمتفاعػؿ مػا السػيئة ،ومػف دوف

القضػػاء عمػػى مػػرض القمػػب فػػوف الطمػػا سػػينقدح-بػػيف فت ػرة وأخػػرى -الرتكػػاب السػػيئة :كالتمػػذذ المحػػرـ ،واف منػػا
تحققيا صاحبيا :لخوؼ مف العرؼ ،أو العقاب ،أو الطما في منػزلة دنيوية ،أو أجر أخروي.
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 -169اإلصرار القبيح
يعيش اإلنساف حالػة مػف (اإلصػرار) الػداخمي الػذي ال مبػرر لػو عنػد طمبػو لػبعض حػوائج الػدنيا ،ومػف المعمػوـ أف

ي العبودية لمحؽ ،إذ قد روي عف اإلماـ الصادؽ (ع) أنو قاؿ ( :ما أقبح بالمؤمف
ىذا اإلصرار ال يتناسب ما ز ّ
أف تكوف لػه رغبة تذله) البحار-ج73ص170
وقد يخمو العبد مف إصرار (بظاىره) ،ولكنو يبقػى مصػ ار بباطنػو ،فيعػيش حالػة مػف (الضػيؽ) الشػديد ،عنػدما يػرى

تأخي ار في قضاء حاجتو.

والحاؿ أنو لو رج ػػا إلػى رشػده ،لمػا رأى شػيئا مػف موجبػات اليقػيف بصػبلح أصػؿ حاجتػو أو تعجيميػا ..وعميػو فمػا

الوجو في إصرار العبد الذي ليس لو مف اليقيف ما يوجب لو ذلؾ اإلصرار .
الممَكات
 -170كاراف نعمة َ

الممَك ػػات الت ػػي تعط ػػى لمعب ػػد ،إنم ػػا ى ػػي بمثاب ػػة (الوس ػػيمة) لمتكام ػػؿ :كرق ػػة القم ػػب ،وق ػػوة الفي ػػـ ،وس ػػرعة
إف بع ػػض َ
االنتقاؿ ،وحسف االستيعاب ،وسرعة البديية ،وحسف التخمص ..ىذا كمو إضافة إلى (العموـ) الحقة ،المكتسبة مف
عالـ المعرفة ،الذي يرفده الوحي والعقؿ والتجربة.

ولكف العبػػد-ما ذلؾ كمػو -قػد يكفػر بتمػؾ الػنعـ ،فتنقمػب إلػى (حجػة) لمػرب عمػى العبػد ،بػدال مػف أف تكػوف وسػيمة

لقرب العبد مف الرب.

َخمَ َد إِلَى األ َْر ِ
ػع َو َػوانُ﴾ ،ومنػو يعمػـ سػر السػقوط،
وقد قاؿ تعالى عف بمعـَ ﴿ :ولَ ْو ِش ْئ َنا لَ َرفَ ْع َنانُ ِب َىا َولَ ِك بن ُه أ ْ
ض َواتبَب َ
وىػػو :اإلخػػبلد إلػػى األرض ،معرضػػا عػػف موجبػػات الرفعػػة والعمػو ،التػػي لػػو شػػاء الحػػؽ المتعػػاؿ لرفعػػو بيػػا؛ وبػػذلؾ
يتجمى لنا مدى خسراف أصحاب تمؾ الممكات.

 -171العطش الذي ال رواء له
إف الػػدنيا كمػػاء البحػػر ،كممػػا شػػرب منػػو اإلنسػػاف ازداد عطشػػا ..وىنػػاؾ صػػورة أخػػرى ذكرىػػا الق ػرآف الك ػريـ ،فييػػا
موعظة وتقريا ،إذ يشبو المقبؿ عمى الدنيا (كبمعـ بف باعورا) بالكمب الذي يميث عمى كؿ حاؿ ،سواء حمؿ عميو
أو ترؾ بحالو ،وىذه ىي حالة الحيواف الذي يعيش العطش الذي ال رواء لو.

وىكذا أبناء الدنيا ،فونيـ يعيشوف حالة مف الولا والميؿ المفرط ،الذي ال يشبعو شيء مف الدنيا ،واف بمغ مػداه مػا
بيف المشرؽ والم رب.

وعميو فوف العاقؿ يعمـ أف الحؿ الجاما لذلؾ كمو ،ىو( :إزالة) العطش الكاذب الذي يزىده فػي مػا يشػبو المػاء ،ال

(البحث) وراء الماء الكاذب الذي ال يروي ال ميؿ.

 -172إطااء النور

ورد في الحديث عف اإلماـ الكاظـ (ع) أنو قاؿ( :وأطاه نور عبرته ،بشىوات نابه) البحار-ج1ص136
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ففي ىذا الخبر إشارة ميمة إلى مف راقب نفسو ،إذ أف بعض الذنوب ال تنحصر آثارىا في (العقوبة) البرزخيػة أو
األخروية ،وانما تسمب (النور) مػف العبػد ،ومػف المعمػوـ أف ذىػاب النػور يػبلزـ حمػوؿ الظممػة التػي تجعػؿ العبػد ال
ييتدي إلى سبيمو في الحياة.

ومػػف ىنػػا تأكػػد الػػدعاء بطمػػب ذلػػؾ النػػور الػػذي يمشػػي بػػو العبػػد فػػي النشػػأتيف ،إذ طالمػػا تتعثػػر مسػػيرة العبػػد نتيجػػة

خطئ ػػو ف ػػي تميي ػػز الص ػػالح م ػػف األفع ػػاؿ ،وخاص ػػة ف ػػي الموض ػػوعات المبيم ػػة الت ػػي ل ػػـ ي ػػرد فيي ػػا أم ػػر أو ني ػػي

بالخصوص.

فيو واف لـ يكف مسؤوال عػف الخطػأ-جيػبل -فػي (تشػخيص) الموضػوع ،إال أف ذلػؾ مسػتمزـ لتفويػت منػافا كثيػرة،
كاف مف الممكف أف يحوز عمييا ،لو كاف ماشيا عمى بصيرة مف ربو.
 -173فتور ومة العبد
إف الذكر (القمبي) لمحؽ المتعاؿ واف كاف مف أعظـ صور الذكر ،إال أنو في الوقت نفسو ينب ي االلتفات إلى أف

ذلؾ قميؿ أيضا فيما لو قيس بعظيـ حؽ المولى عمى عبده..

ألف ىػذا الػذكر القمبػي-عمػى جبللتػػو -ال يسػتمزـ حركػة فػي الخػػارج ،بمػا فييػا مػف (جيػػاد) ومنػافرة ،فيػذا الػذكر قػػد
يجتما حتى ما انش اؿ العبد الظاىري بمذائذه.

وعميو فوف ترؾ الذكر القمبي في أدنى مراتبو ،لمف الصور القبيحة (لمكسؿ) ،وفتػور ىمػة العبػد الػذي يبخػؿ بمػا ال

يستمزـ منو جيدا في الخارج.

فميشػػت ؿ العبػػد نفسػػو بمػػا يريػػد ،مػػا االحتفػػاظ بتمػػؾ اليقظػػة التػػي تمنعػػو مػػف التػػورط فيمػػا يوجػػب لػػو غضػػب المػػولى
الجميؿ.
 -174الناصح القائد
إف مثػػؿ الناصػػح الػػداخمي (أي العقػػؿ) ،والخػػارجي (أي الموعظػػة والػػوحي) ،كمثػػؿ مػػف يقػػود الدابػػة التػػي ال تيتػػدي

إلى سبيميا بنفسيا.

وعميو فمو لـ يكف لمسائس سمطة القيادة ،ولمدابة قابمية االنقياد ،لسقطا في الياويػة ،وخاصػة لػو اقتػرف ذلػؾ بييػاج

الدابة ،وسرعة سيرىا ،ووعورة طريقيا ،بؿ وغياب سائسيا بعد طوؿ مخالفة.

وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ ،فمػػيس مجػػرد وجػػود السػػائس البصػػير مػػف موجبػػات االىتػػداء إلػػى السػػبيؿ ،بػػؿ إف فعميػػة اليدايػػة
مترتبػػة عمػػى فعميػػة القيػػادة ،فالعقػػؿ والشػػرع ىاديػػاف لمػػف اتبعيمػػا ،ال لمػػف وجػػدىما فػػي نفسػػو فحسػػب ،فيكػػوف ممػػف

أضمّػو ا﵀ عمى عمـ.

 -175اضطراب العاشؽ

إف القمػػب إذا عشػػؽ شػػيئا ،لػػـ يسػػتقر دوف الوصػػوؿ إلػػى مػػا يعشػػقو ،ومػػف المعمػػوـ أف الوصػػوؿ لممعشػػوؽ الحسػػي،

يحتاج إلى مقدمات قد ال تتيسر لمعبد دائما ،ولو كانت َّ
المقدرات كميا بيف يديو.
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وعميو ،فوف وجود مأرب مادي فػي القمػب مػف دوف أف يتحقػؽ خارجػا ،ممػا يوجػب االضػطراب والقمػؽ الػدائـ ،وىػذا
بخبلؼ ما لو كاف المأرب ىو الوصوؿ إلى الحؽ المتعاؿ ،إذ أنو قريب إلى مف رحؿ إليو.

إضافة إلى أف سكوف القمب في المقاصد الماديػة ،يتوقػؼ عمػى الوصػؿ المػادي بػذلؾ المقصػود ،والحػاؿ أف الحػؽ

المتعاؿ يحقؽ لو الوصؿ في عالـ القمب ،فبل يحتاج إلى أمر آخر في الخارج يتوقؼ عميو ذلؾ السكوف.
 -176تحويؿ المعمومة إلى عقيدة
إف الصػػعوبة الكبػػرى فػػي عػػالـ التكامػػؿ ،تكمػػف فػػي عػػدـ قػػدرة العبػػد عمػػى تحويػػؿ (المعمومػػة) الذىنيػػة إلػػى (عقيػػدة)
قمبيػػة ،فقػػد يكػػوف لديػػو كػػـ كبيػػر مػػف األفكػػار الصػػائبة والمفػػاىيـ الحقػػة ،إال أنػػو لػػـ يترجميػػا إلػػى شػػحنة دافعػػة فػػي

(داعويػػة) فػػي نفسػػو ،ومحركيػػة إلرادتػػو ،فتكػػوف
أعمػػاؽ وجػػوده تحركػػو نحػػو الكمػػاؿ ،وليػػذا ال يجػػد ليػػذه المفػػاىيـ
ّ
كاألسفار المحمولة ..
وىناؾ سبؿ كثيرة ودقيقة بؿ معقدة ،لتحويؿ المعمومة إلػى عقيػدة منيػا :البمػوغ النفسػي ،واالستحضػار الػدائـ لمفكػرة

تذكي ار لنفسو وتواصيا ل يره ،وتحاشي العمؿ بمػا ينافييػا ،واإلصػرار عمػى التطبيػؽ عنػد منػافرة الطبػا ليػا ،والعػيش

فػي ضػػمف األجػواء المحفػزة ليػػا ،واالسػػتمداد الػػدائـ مػػف الحػػؽ ،ليتحقػػؽ فػػي العبػػد مضػػموف قولػػو تعػػالىَ ﴿ :و َرَب ْط َنػػا
صػ ْػب ار﴾﴿ ،فَػ َػز َ ِ
يف
َعمَػػى ُقمُػػوِب ِى ْـ﴾﴿ ،أَ ْفػ ِػر ْ
ػاو ْـ تَ ْق ػو ُ
اد ُوػ ْػـ ُوػ ًػدى َوآتَػ ُ
او ْـ﴾َ ﴿ ،وَي ِزيػ ُػد المبػ ُ
يما ًنػػا﴾َ ﴿ ،ز َ
ػه البػ ِػذ َ
غ َعمَ ْي َنػػا َ ً
اد ُو ْـ إ َ
اوتَ َد ْوا ُو ًدى﴾.
ْ
 -177المجاودة الدفعية والمبتمرة

ورد فػػي حػػديث االسػػتظبلؿ بظػػؿ العػػرش ،ذكػػر سػػبعة أصػػناؼ ،مػػنيـ( :وشػػاب نشػػه فػػي عبػػادة ا﵀ عػ ّػز وج ػ ّؿ..
ورجؿ دعته امرأة ذات حبب وجماؿ ،فقاؿ :إني أخاؼ ا﵀) البحار-ج26ص261

فالمبلحظ أف ىناؾ صػنفا يكتسػب ىػذه المزيػة العميػا فػي ذلػؾ الموقػؼ العصػيب ،بالمجاىػدة المسػتمرة التػي تفيػدىا

عبػػارة( :نشه في عبادة ا﵀).

إال أف ىناؾ صنفا آخر حاز عمى الرتبة نفسيا ،بمعاممة مربحة مػا الحػؽ المتعػاؿ ،قػد ال تسػت رؽ سػوى لحظػات
مف حياتو ،وىي ساعة المجاىدة الدفعيػة المتحققػة عنػد قولػو( :إنػي أخػاؼ ا﵀) ..فمثػؿ ىػذا العبػد كمثػؿ مػف ربػح

ماال وفي ار في صفقة واحدة ،لـ تكمفو سوى اإليجاب والقبوؿ.

فعمػػى العبػػد عنػػد االبػػتبلء بيػػذه المواقػػؼ المحرجػػة ،أف ال يفػ ّػرط فػػي ىػػذه األربػػاح العظيمػػة التػػي يبيعيػػا أىػػؿ اليػػوى
بشيوة عابرة ،تذىب لذتيا وتبقى تبعتيا..
تعرضو لمثؿ ىذه المواقػؼ ،ليثبػت فييػا اسػتقامتو وثباتػو بفضػؿ الحػي القيػوـ ،فيحػوز
بؿ قد ال يتييب البعض مف ّ
عمى ما لـ يحزه بالمجاىدة المستمرة.
 -178فباد الظرؼ والمظروؼ
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إف موجبػات الفسػػاد واإلفسػاد تكػػوف تػارة فػػي (المظػروؼ) ،وأخػػرى يتعػدى المظػػروؼ ليفسػد (الظػػرؼ) نفسػو ،وذلػػؾ
في ما لو طالت فترة بقاء الفاسد في ذلؾ الظرؼ.

وعميو فوف بعض الذنوب التي يدوـ عمييا العبد-واف كانت مف الص ائر -قد تؤثر في فساد القمب ،كوفساد الثمػرة

الفاسدة لئلناء الذي يحوييا ،وحينئذ فبل يكوف عبلج األمر بوزالة الثمرة الفاسدة ،بؿ بت يير اإلناء الذي تعدى إليػو

الفساد.

ومػػف ىػػذا المثػػاؿ نعمػػـ ضػػرورة (المسػػارعة) فػػي اإلقػػبلع عػػف الخطايػػا ،لػػئبل يفقػػد القمػػب سػػبلمتو ،فيػػؤوؿ أم ػره إلػػى

الختـ ،وعندئذ يبقى فساد القمب بحالو واف أقما صاحبو عف المعصية.
 -179الكماؿ الطولي والعرضي
إف مما يبلحظ في بعض صور توفّػي الحؽ لعبده بالموت ،ىو أف العبد يصؿ إلى مرحمة رتيبػة مػف الطاعػة ،إمػا
أنسا بيا أو اعتيادا ليا ،بحيث لو ترؾ بحالو لما عدؿ عما ىو فيو.
ومف المعموـ أف (استعداد) العبد لمطاعة-واف اسػتمرت بػو الػدىور -لمػف موجبػات الخمػود بػالجزاء التفضػمي لمحػؽ

الكريـ ..وعميو فمو توفّاه الحؽ بعد تمؾ الحالة الرتيبة الثابتػة ،فػوف انقطػاع ذلػؾ التفاعػؿ (العرضػي) ال يػؤثر كثيػ ار
في رصيده.
وىػػذا بخػػبلؼ مػػا لػػو اعتػػاد العبػػد القفػػز فػػي حياتػػو ،فػػوف ىػػذا التكامػػؿ (الطػػولي) فػػي الػػدرجات ،قػػد يوجػػب لػػو منحػػة

الحؽ في إطالة العمر ،ليتسنى لمعبد القفز إلى أعمػى الرتػب التػي يمكػف أف يصػؿ إلييػا ،فيتوفػاه الحػؽ-لطفػا بػو-

بعد ذلؾ وىو في أعمى سمـ التكامؿ.

 -180آثار برعة االعتذار
إف سػػرعة (قبػػوؿ) العػػذر عنػػد االعتػػذار ،لمػػف سػػمات النفػػوس الكريمػػة ،فػػوف المعتػػذر ال يخمػػو مػػف إحسػػاس بالػػذؿ
والميانػ ػػة عنػ ػػد االعتػ ػػذار ،ال يحتمميػ ػػا أصػ ػػحاب النفػ ػػوس العاليػ ػػة ،إذ ال يمكػ ػػنيـ الوقػ ػػوؼ موقػ ػػؼ البلمبػ ػػاالة مػ ػػف

المعتذريف.

أضػػؼ إلػػى ذلػػؾ ،فونيػػا مػػف موجبػػات (استنػ ػزاؿ) الرحمػػة اإللييػػة لقابػػؿ العػػذر ،عنػػد اعتػػذاره لمحػػؽ المتعػػاؿ ..ومػػف
المعمػػوـ أف العبػػد ال ينفػػؾ مػػف حاجتػػو (لصػػفح) الحػػؽ فػػي كػػؿ م ارحػػؿ حياتػػو ،لعػػدـ خمػػوه مػػف تقصػػير فػػي حػػؽ

العبودية :بدءا بالذنوب ،وانتياء بال فمة واإلعراض بالقمب.
وقػػد أُ ِم ػرنا بالصػػفح الجميػػؿ الػػذي فسػره اإلمػػاـ الرضػػا (ع) بقولػػو( :عاػوا مػػف غيػػر عقوبػػة ،وال تعنيػػؼ ،والعتػػب)

البحار-ج78ص356

كمػػا روي عػػف اإلمػػاـ الكػػاظـ (ع) أنػػو قػػاؿ ( :إف أتػػاكـ ٍ
آت فهبػػمعكـ فػػي األذف اليمنػػى مكرووػػا ،ثػػـ تحػػوؿ إلػػى

األذف اليبرى فاعتذر ،وقاؿ لـ أقؿ شيئا ،فاقبموا عذرن) البحار-ج71ص425
 -181خبط العشؽ
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إف بعػػض الػػذنوب الخارجيػػة تعب ػر عػػف انح ػراؼ (جارحػػة) مػػف الج ػوارح ،واف كػػاف منش ػأىا حالػػة فػػي الػػنفس تػػدفا
الجارحة الرتكاب تمؾ الخطيئة.

إال أف ىن ػػاؾ بع ػػض الخطاي ػػا الت ػػي تتفاع ػػؿ م ػػا ال ػػنفس (مباشػ ػرة) ،فتقم ػػب عاليي ػػا س ػػافميا ،بم ػػا يفق ػػدىا االعت ػػداؿ
واالستواء ،فتدعو صاحبيا لمتخبط في الحياة كتخبط مف سمب عقمو ..

ومثػػاؿ ذلػػؾ :العشػػؽ الشػػديد الػػذي قػػد ال يتجمػػى مػػف خػػبلؿ معصػػية فػػي جارحػػة ،إال أنػػو يوجػػب االضػػطراب فػػي
(التكويف) النفسي والعقمي ،بما يفوؽ أثر بعض الذنوب الخارجية.

والدليؿ عمى ذلؾ ىو عدـ قدرة العبد عندىا عمى االلتفات إلى الحؽ ،بؿ اإلحساس بحالة مف الصدود عنو ،لشدة

انش اؿ الفؤاد بمادة العشؽ ىذه؛ وىذا كمو خبلفا لبعض الذنوب التي يعود العبد بعػدىا إلػى ربػو تائبػا منيػا بمجػرد
إقبلعو عنيا.

وقد ورد عف أمير المؤمنيف (ع) ما يصور حالة االنقبلب النفسي لمعاشؽ بقولو( :مف عشؽ شيئا أعشى بصػرن،

وأمرض قمبه ،فىو ينظر بعيف غيػر صػحيحة ،ويبػمع بػهذف غيػر بػميعة ،قػد خرقػت الشػىوات عقمػه ،وأماتػت

الدنيا قمبه) شرح النىج -ج-7ص20

 -182اآلثار البعيدة لمعمؿ
إف مما ُيفاجأ بػو العبػد عنػد المحاسػبة يػوـ القيامػة ،ىػو إطبلعػو عمػى اآلثػار غيػر المقصػودة المترتبػة عمػى أفعالػو
االختيارية ،إذ أف اآلثار (البعيدة) المترتبػة عمػى الفعػؿ واف لػـ تكػف (اختياريػة) لمعبػد مباشػرة ،إال أنيػا تنتسػب إليػو

بانتسػػاب (أصػػؿ) الفعػػؿ إليػػو ،وليػػذا ينتسػػب أجػػر مػػف عمػػؿ بالسػ ّػنة الحسػػنة ،ووزر مػػف عمػػؿ بالسػ ّػنة السػػيئة ،إلػػى
السنة الحسنة أو السيئة ،واف لـ يعمؿ ىو بيا.
صاحب ّ
وعميو فمف الواجب عمى العبد الحذر األكيد مف اآلثار البلحقة لمسػيئة ،فضػبل عػف السػيئة نفسػيا ،وال شػؾ فػي أف

توقػا اآلثار واحتماؿ وقوعيا ،يحتاج إلى بصيرة ونور ُيمنحاف لمف يحذر اآلخرة ويرجو رحمة ربو.
والتأمػػؿ فػػي الروايػػة التاليػػة؛ ممػػا ُيػػذىؿ ذوي األلبػػاب ،ويػػدفعيـ لممراقبػػة فػػي كػػؿ حركػػة وسػكنة ،قػوال كػػاف أو فعػػبل،

فيػدفع إليػه شػبه المحجمػة
وىي ما روي عف اإلماـ الباقر (ع) أنو قاؿُ ( :يحشر العبد يوـ القيامة وما ندا دمػاُ ،
أو فوؽ ذلؾ ،فيقاؿ له :وذا بىمؾ مف دـ فالف ،فيقوؿ :يا رب لَتعمـ أنؾ قبضتني وما باكت دما؟ ..فيقػوؿ:
بمعت مف فالف رواية كذا كذا ،فرويتىا عميه ،فنقمت حتػى صػارت إلػى فػالف الجبػار فقتمػه عميىػا ،ووػذا
بمىَ ،
بىمؾ مف دمه) البحار-ج7ص202
 -183افتراض حموؿ الموت
يحسػف بالعبػد بػيف فتػرة وأخػرى (افتػراض) حمػوؿ المػوت بػػو عمػى حػيف غفمػة ،ليػرى مػدى (اسػتعداده) لمواجيػة ىػػذا
المصير الذي ال ُيستثنى منو أحد مف الخمؽ ..وتتأكد ىذه الحاجة لمف بمغ مف العمر مبم ا ،أو أل ّػمت بو عارضة
يخشى معيا الرحيؿ عمى عجؿ.
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والمطموب مف العبد في مثؿ تمؾ المراجعة :ىو تصفية حقوؽ الخمؽ ،واإلنابة إلى الخالؽ ،والتفكير فيما ينب ي لو
بعد الموت ،مف موجبات األجر الجاري الذي ال ينقطا بانقطاع الحياة.

وما اإلخبلؿ بمػا ذكػر ،فػوف عمػى العبػد أف يػوطف نفسػو عمػى التصػفية قبػؿ المػوت فػي سػكراتو ،وبعػد المػوت فػي
(الحمػاـ) ،وذلػؾ عنػدما دخػؿ عمػى مػريض وىػو يجػزع ،فقػاؿ لػو:
برزخو ،وىو ما يعبر عنو اإلمػاـ اليػادي (ع) ب ػ
ّ
(إذا اتبػػخت وتق ػ ّذرت وتهذيػػت مػػف كثػػرة القػػذر والوبػػخ عميػػؾ ،وأصػػابؾ قػػروح وجػػرب ،وعممػػت أف الغبػػؿ فػػي

الحماـ يزيؿ ذلؾ كمه ،أما تريد أف تدخمه فتغبػؿ ذلػؾ عنػؾ؟ ..أََو تكػرن أف تدخمػه فيبقػى ذلػؾ عميػؾ؟) ..فقػاؿ:
بمى يا ابف رسوؿ ا﵀ ..فقػاؿ(ع)( :وو ذلؾ الحماـ ،وو آخر ما بقي مف تمحيص ذنوبؾ ،وتنقيتؾ مف بيئاتؾ)

البحار-ج6ص156

الحماـ بنفسو قبؿ الموت ،لئبل ُيجبر عمى دخوليػا ،بما فييا مف ذؿ وقسر وطوؿ مكث.
فاألولى بالعبد أف يدخؿ ّ
 -184القمب موضع النظر
إف النصوص الشريفة-مف القرآف وروايات العترة (ع) -أكدت عمى طيارة القمب وتزكيتو ،بما ال تدع مجاال لمشؾ

فػي أنػػو ال صػػبلح وال نجػػاة وال كمػاؿ لمعبػػد مػػف دوف (المراقبػػة) الدقيقػػة والمبرمجػة لمقمػػب ،الػػذي إف صػػمح صػػمحت
(الجوارح) كميا.

ومف ىذه النصوص التي تفتح آفاقا لمسالكيف إلى الحؽ ،ما روي عف أمير المؤمنيف (ع) أنػو قػاؿ( :قمػوب العبػاد

الطاورة مواضع نظر ا﵀ ،فمف طىر قمبه نظر إليه) غرر الحكـ

وما قيمة القمب الذي لـ ينظر الحؽ إليو ،واف اشت مت الجوارح ببعض األعماؿ القربية .
 -185تمنيات الغافميف

قػػد يتمنػػى ال افػػؿ عػػف الحػػؽ ممػػذات المسػػت رقيف فػػي الشػػيوات ،كمػػا تمنػػى ال ػػافموف مػػف قب ػ ُؿ مػػا أوتػػي قػػاروف مػػف
وف إِ بن ُه لَ ُذو َحظٍّ َع ِظ ٍيـ﴾ ..والمطموب في ىذه الحالة ،االلتفػات إلػى
متاع ،إذ قالواَ ﴿ :يا لَ ْي َ
ت لَ َنا ِم ْث َؿ َما أُوِت َي قَ ُار ُ

حقائؽ تزىده في تمؾ األماني الباطمة:

فمنيا االعتقاد (بفناء) الممذات ودفعيتيا حتى في الحياة الدنيا ،وليػذا يسػتوحش أصػحابيا بمجػرد الفػراغ منيػا ،بػؿ
يصيبيـ شعور بالممؿ والفتور ،كما ىو واضح في شيوة البطف والفرج.

ومنيا أف إقباؿ أىميا عمييا إنما ىو (فرار) في حاالت كثيرة ،لما ىـ فيػو مػف الضػيؽ والضػنؾ فػي العػيش ،وليػذا
يمتجئوف إلى ما ينسي واقعيـ-كالمسكرات وما يشبو ذلؾ مف مزيبلت اليقظة واالنتباه -فيرتموف في أحضػاف تمػؾ
الموبقات ،لعدـ وجود بديؿ ليـ يشفي ال ميؿ ..والحاؿ أف المؤمف ال يرى في حياتو ما يوجب اليروب منو ،ليمجػأ
إلى االستمتاع المجرد مف اليدؼ ،فيو متزود مف الدنيا ال مستمتا بيا.

أضؼ إلى ذلؾ كمو ،وجود تبعات المذائذ التي تمحؽ أىؿ المعاصي في الدنيا واآلخرة ،خبلفػا ألوليػاء الحػؽ الػذيف

جمع ػوا بػػيف سػػعادة الػػداريف ،كمػػا روي عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ (ع) أنػػو قػػاؿ( :المػػاؿ والبنػػوف حػػرث الػػدنيا ،والعمػػؿ

الصالح حرث اآلخرة ،وقد يجمعىما ا﵀ ألقواـ) البحار70-ص225

147

 -186عقوبة العشؽ
إف مػف أشػد العقوبػات التػي يعاقػب بيػا العبػد-وخاصػة فػي المخالفػات القمبيػة ،كػالتعمؽ ب يػره تعػالى ،وال فمػة عنػو،
والمحبة المسػت رقة ل يػر مػف أمػػر بػػحبيـ :-ىػو (إعػراض) الحػؽ عػف ذلػؾ القمػب ،و(إيكػاؿ) أمػر ذلػؾ القمػب إلػى

صاحبو ،ليمؤله بما فيو ىبلكو.

وقد ورد في األثر أف ا﵀ تعالى لـ يضرب عبدا بعقوبة أشد مف قساوة القمب ،وقد ُسئؿ الصادؽ (ع ) عف العشؽ
فقاؿ( :قموب خمت عف ذكر ا﵀ ،فهذاقىا ا﵀ حب غيرن) البحار-ج73ص158

ومف الممفت في ىذا الخبر التعبير بػ (أذاقيا) ،ومف ذلؾ يعمػـ أف بعػض األمػور التػي فييػا إضػرار بالعبػد ،ينسػبيا
ْس
الحػػؽ إلػػى نفسػػو ،مشػػع ار بالخػػذالف لػػذلؾ العبػػد المتمػػرد عمػػى إرادة الحػػؽ ،كقولػػو تعػػالىَ ﴿ :وُيػ ِػذ َ
يؽ َب ْع َ
ض ػ ُكـ َبػػه َ
يف عمَػى ا ْل َك ِ
ض﴾﴿ ،أَلَـ تَر أَبنا أَرب ْم َنا ال ب ِ
ِ
ض ُى ْـ ِب َب ْع ٍ
َب ْع ٍ
ػه
يف﴾ُ ﴿ ،نقَػ بي ْ
ض لَ ُ
ػاف ِر َ
س َب ْع َ
ش َػياط َ َ
ْ َ
ض﴾َ ﴿ ،ولَ ْوالَ َدفْعُ المبه ال بنا َ
ْ َ
يف﴾؛ وفي ذلؾ منتيى اإلذالؿ ،لشدة االستحقاؽ التي جعمت الرب الرؤوؼ يسند اإلضرار إلى
َ
ش ْيطَا ًنا فَ ُى َو لَ ُه قَ ِر ٌ
نفسو.

 -187التوقيت في األرض والحياة
إف مػػف األمػػور التػػي تعػػيف العبػػد عمػػى تجػػاوز العقبػػات ،ىػػو االلتفػػات الػواعي والتفصػػيمي لصػػفة (التوقيػػت) لمحيػػاة
عمػػى األرض ومػػا عمييػػا ،كالتفاتػػو إلػػى التوقيػػت لػػؤلرض نفسػػيا ،بػػؿ لمػػا حوليػػا مػػف شػػموس وكواكػػب ،وكيػػؼ أف

العيش فييا بكؿ صخبيا وحطاميا ،كأنو المبث في ساعة مف نيار ،بما فييا مف سرعة االنقضاء ..

إف ىػػذا اإلحسػػاس الػػذي يرفػػده اليقػػيف بصػػفة التوقيػػت-مػػا مػػا يقارنيػػا مػػف االعتبػػار بالصػػور الماديػػة المؤيػػدة لػػذلؾ
كاألموات والقبور -يجعمو (يتعالى) بشػكؿ غيػر متكمَّػؼ عػف الشػيوات مػف جيػة ،و(يتحمػؿ) االبػتبلءات مػف جيػة

أخرى ،لعممو أف ذلؾ كمو زائؿ كزواؿ أصؿ الحياة.

ومػػف ىنػػا كػػاف الق ػرآف الك ػريـ ىػػدى ،لمػػف آمػػف بال يػػب وتػػيقف بػػاآلخرة ..ومػػف المعمػػوـ أف اإليمػػاف واليقػػيف كبلىمػػا

يصباف في تعميؽ ىذا المفيوـ ،الذي مف شأنو ت يير مسيرة العبد رأسا عمى عقب.
 -188النتائج بيد الحؽ المتعاؿ
ال شؾ في أف ا﵀ تعالى خمؽ اإلنساف ح ار في إرادتو ،وليذا حسف تكميفو كما حسف عقابو.

إال أف لمحؽ تعالى فاعميتو المباشػرة فػي عػالـ النتػائج واآلثػار ،فميعمػؿ العبػد مػا يريػد باختيػاره ،ولكنػو ال يبمػغ منػاه

فػي كػؿ مػا يريػد :كػػالزارع الػذي لػو اختيػار الز ارعػػة (كفعػؿ) ال الػزرع (كحاصػؿ)؛ إذ أنػػو منػوط بأسػبابو مػف الريػػاح
واالمطار التي ال دخؿ لمزارع فييا ..ومف المعموـ أف نسبة اآلماؿ المتحققة في الخارج ،ىػي أقػؿ بكثيػر مػف نسػبة
اآلماؿ المنعقدة في القموب.

148

ومف موجبات ىػذه الخيبػة؛ طمػب ال ػمنى بمعصػية الحػؽ المتعػاؿ ،فػبل ُيػػحرـ العبػد مػا يريػد فحسػب ،بػؿ قػد ُيػػبتمى
بعكس ما يريد؛ وقد ورد عف اإلماـ الحسيف (ع) أنو قاؿ( :مػف حػاوؿ أمػ ار بمعصػية ا﵀ ،كػاف أفػوت لمػا يرجػو،

وأبرع لما يحذر) البحار-ج78ص119

 -189ما ال يورث اليقيف
إف مػػف مصػػاديؽ ا تبػػاع الظػػف واقتفػػاء مػػا لػػيس فيػػو عمػػـ ،ىػػو التػػأثر بمػػا ال يػػورث اليقػػيف( :كػػاألحبلـ) المقمقػػة،
و(احتماؿ) ما قد يتوىمو العبد مف السحر والكيانة ،و(تأثػير) األرواح الشريرة ،وغير ذلػؾ ممػا ُيبتمػى بػو أصػحاب
الوىـ الذيف لـ يستضيئوا بنور العمـ ،ولـ يركنوا إلى ركف وثيؽ.

فعمػػى العبػػد أف يقػػيس األمػػور بمػػا يػػورث لػػو العمػػـ واليقػػيف ،مسػػتميما ذلػػؾ مػػف الشػػرع وأىمػػو؛ واال فػػوف الػػببلء الػػذي
يورده العبد عمى نفسو-بسوء اختياره -قد ال يؤجر عميو ،فتفوتو بذلؾ راحة الداريف.
 -190الال محدود مقابؿ المحدود
لػػو عػ ّػد العبػػد لحظػػات عمػره المعػػدودة ،وقارنيػػا بالمحظػػات الػػبل نيائيػػة مػػف حيػػاة البػػرزخ والقيامػػة ،ثػػـ المصػػير إلػػى
الجنة أو النار ،ل أرى ما يذىمو أيما ذىوؿ ..

إذ أف كػػؿ (لحظػػة) مػػف لحظػػات حياتػػو ،تسػػاوييا قطعػػة (ال متناىيػػة) مػػف الزمػػاف ،ضػػرورة أف تقسػػيـ الػػبل محػػدود
عمػػى المحػػدود ينػػتج الػػبل محػػدود ..ومقتضػػى ىػػذا البرىػػاف القػػاطا ،أف الخيػػر والشػػر فػػي كػػؿ لحظػػة مػػف العمػػر

المحدود ،لو أثره البل محدود سعادة أو شقاء.

فمو استوعب العبد ىذه الحقيقة المذىمة ،لتحرز مف ىدر أيػة لحظػة مػف لحظػات عمػره ،بػؿ الشػتدت حسػرتو-إلػى
حد الحزف المفرط -عندما يتذكر المحظات التي (أضاعيا) مف عمره ولو فيما ال نفا فيو ،فضبل عػف ىػدرىا فيمػا
ال يحسف عقباه ،مف المعاصي والذنوب العظاـ.

 -191ارتااع الىوية الشخصية
يبمػػغ المػػؤمف مػػف البمػػوغ والسػػمو الروحػػي إلػػى مرحمػػة ترتفػػا عنػػده الح ػواجز ،حتػػى حػػاجز (ىويتػػو) الشخصػػية فػػي
تعاممو ما الخمؽ :بمعنى أنو يرى الجماعػة المؤمنػة كػالوجود الواحػد ،فحاجػة أخيػو كحاجتػو ،إذ ال يػرى-فػي عػالـ

الواقا ال التمقيف -أولوية لحػوائج نفسػو قياسػا إلػى حػوائج غيػره ،فػوف نسػبة العبػاد إلػى الحػؽ نسػبة واحػدة مػف جيػة

الخمؽ.

(إنيػتو) التي ال بد وأف يذيبيا في مشيئة الحؽ وارادتو؛ وعندئػذ يتحػوؿ
ومف المعموـ أف ىويتو الشخصية مف لوازـ ّ
منػػة عمػى عبػػاده ..وىػػذه
اإليثػار عنػػده إلػػى حالػة طبيعيػػة غيػػر منػافرة لم ازجػػو ،فػػبل يػرى معيػػا ُع ْجبػػا فػي نفسػػو ،وال ّ
الحالة بحؽ مف أعظـ (كواشؼ) البموغ النفسي ،الذي قمّػما وصؿ إليو الواصموف.
 -192عالمة القبوؿ
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يتوقا العبد عبلمة االستجابة والقبوؿ بعد فراغو مف موسـ الطاعة-كشير رمضاف ،والحج ،وزيارة ولي مف أولياء
يعوؿ عمى (مناـ) غير مورث لميقيف ،أو (كبلـ) عبد مثمو ال ي ني مف الحؽ شيئا.
الحؽ -وعندئذ قد ّ
والحاؿ أف مف أىػـ عبلمػات القبػوؿ ىػو :إحسػاس العبػد بت يػر فػي ذاتػو ،يسػتتبا صػدور األعمػاؿ الموافقػة لرضػى
الحؽ مف دوف كثير تكمّؼ.

والميـ في ىذه العبلمة ىي (استم اررية) ذلؾ الت يير ،واال فوف الزماف البلحؽ لتمؾ المواسـ ال يخمو مف شيء مف

يعوؿ عميو البصير ..فمثمو كمثؿ مف خػرج مػف بسػتاف حػامبل شػيئا
ألواف الطاعة واجتناب المعصية ،وىذا مما ال ّ
مف روائح زىورىا ،سرعاف ما تتبلشى باالبتعاد عف ذلؾ البستاف.
 -193أعاصير الشىوات
إف مثؿ الشيوات التي تتوارد عمى العبد بقوة كمثؿ األعاصير التي تجتاح الػببلد بػيف فتػرة وأخػرى؛ فػوف العمػـ بػأف
اإلعصار ال دواـ لو ،يمنح (القوة) والعزـ لمثبات أماـ اإلعصار ،ريثما يعود األمر إلى سابؽ طبيعتو.

فالشاب المراىؽ الذي يعيش فوراف شيوتو ،عميو أف يعمـ بأف ىػذه مرحمػة إعصػار يجتػاح العبػاد فػي تمػؾ المرحمػة

ليرتفا بعدىا ،سواء (ثبت) صاحبيا معيػا ،أو (استسمـ) أماميػا.

فالميـ لمسائر أف يعمـ فترات األعاصير ،ويستعد لمصمود أماميا قبؿ ىبوبيػا ،إضػافة إلػى عممػو بأنيػا حالػة زائمػة
في كؿ األحواؿ.
 -194المجنوف عند الخاصة
مػػا المجنػػوف عنػػد النػػاس إال الػػذي تصػػدر منػػو األفعػػاؿ التػػي ال يتعػػارؼ صػػدورىا مػػف عامػػة الخمػػؽ ،فمػػو كػػاف مػػا
لعػ ّد ذلػؾ بنظػرىـ ضػرب مػف
يصدر مف (عامة) الخمؽ ال يتعارؼ أيضا صدوره مف (الخواص) مف أولياء الحؽُ ،
الجنوف أيضا ،ألنو خروج عف المألوؼ عندىـ ،بؿ خروج عف مقتضى االستواء في السموؾ الطبيعي لمػف يعػيش
العبودية تجاه الحؽ المتعاؿ.

ػعد ناقصػػا عنػػد
فميسػػت حسػػنات األب ػرار سػػيئات عنػػد المق ػربيف فحسػػب ،بػػؿ أف مسػػتوى (اإلدراؾ) عنػػد األب ػرار ُي ػ ّ
المقػربيف ،الخػػتبلؼ درجػات العقػػؿ الػػذي ال يكممػو الػػرحمف إال فػػيمف يحػب ،وبػػاختبلؼ درجػػات حػب الػػرحمف ليػػـ،
تختمؼ أيضا درجات العقؿ الممنوحة ليػـ.
 -195الرصيد الكاذب
مػػا أخطػػر العمػػـ عمػػى العػػالـ الػػذي ال عمػػؿ لػػو ،إذ أف ذلػػؾ مػػدعاة (لم ػػرور) واالرتيػػاح الكػػاذب إلػػى وجػػود رصػػيد
عنده ..والحاؿ أنو لـ يمؤل إال جانبا ضئيبل مف عالـ (ذىنو) ،والذي يعػد بػدوره جػزءا محػدودا مػف وجػوده ،الجػاما
ألبعاد أخرى ومنيا عالـ الذىف..
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أضؼ إلى أف نقش المعمومة في الذىف بمثابة نقش الكتابة في الحجر أو الكتابة عمى الورؽ ،في أنو ال يعد-في
ػعوؿ عميو (بمجرده) فػي مسػيرة الكمػاؿ؛ وليػذا اجتمػا العمػـ وىػو أداة اإلنػارة ،مػا الضػبلؿ وىػو
حد نفسو -كماال ُي ّ
َضمب ُه المب ُه َعمَى ِع ْمٍـ﴾.
واقا الظممة ،كما في قولو تعالىَ ﴿ :وأ َ
 -196جينة الوحدانية
إف اإلنسػػاف بفطرتػػو يميػػؿ إلػػى مبػػدأ وجػػوده ،فيػػذا ىػػو الطفػػؿ ال يجػػد إحساسػػا غريبػػا عنػػدما ُيػ ّذكر بػػالحؽ ،بػػؿ إنػػو
ويوده ،وىو صادؽ إجماال في دعواه ..ونفس اإلحساس ينتاب الكبار عند الشدائد ،فينقمػب
يدعي ببراءة أنو يحبو ّ
ّ
إلى موحد مخمص ﵀ دينو( ،كما يعبر القرآف الكريـ) ..ولو بقي عمى مثؿ ذلؾ اإلخبلص ،لفتحت لو اآلفاؽ التي

لـ يكف ليحمـ بيا مف قبؿ.

وقػػد أعمػػف العممػػاء عػػف اكتشػػاؼ جينػػة فػػي الجسػػـ أطقمػوا عمييػػا (جينػػة الوحدانيػػة) ،ميمتيػػا الرئيسػػية ىػػي أف تقػػود

اإلنسػػاف بػػالفطرة إلػػى إدراؾ أف ىنػػاؾ إلي ػػا واحػػدا ليػػذا الكػػوف ،خمقػػو بحكمػػة وتػػدبير ،وأنػػو تعػػالى ال ش ػريؾ لػػو..

والحظوا أف تنشيط ىذه الجينة ،يدفا اإلنساف إلى الخشوع ،عندما يسما أحاديثا تتحدث عف الحؽ تعالى ..وقػالوا
إنيا موجودة لدى كؿ مخموؽ حي ،بمقتضى قولو تعالى﴿ :وِاف بمف َ ٍ ب
بب ُح ِب َح ْم ِد ِن﴾.
ش ْيء إِال ُي َ
َ
وىنا يمكف أف نضيؼ القوؿ :بومكانية االرتباط بيف ىػذه المقولػة وبػيف آيػة أخػذ الميثػاؽ مػف بنػي آدـ ،إذ أخػذ مػف
ظيورىـ ذريتيـ وأشيدىـ عمى الربوبية.
 -197إيقاظ المحبة
إف مف موجبات االنتقاؿ عف المعصية ىو( :االعتقاد) بشدة عذاب الحؽ في اآلخرة ،وأليـ انتقامو في الدنيا ،فونو
غير غافؿ عما يعمؿ الظالموف.

ولكػػف ىنػػاؾ سػػبيبل آخػػر قػػد يكػػوف أنفػػا مػػف سػػابقو ،وىػػو( :إحساسػػو) بمحبتػػو لمحػػؽ الػػذي ييبػػو حالػػة مػػف االلتفػػات
واليقظة ،فيرى نفسو وكأنو كاف نائما عمى مزبمة واستيقظ عمى نتنة ،وىو يواجو-عمى مساقة قريبػة منػو -الجنػات
والرياحيف ،فمف الطبيعي أف يبادر مف تمقاء نفسو في االنتقاؿ مف المزابؿ إلى الروضات.

وليعمـ أف استيعاب ىذا المعنى ،كفيؿ بت يير مسار كثير مف العصاة ،وىو ما يعبر عنو اإلماـ (ع) في المناجػاة

الشػػعبانية بقولػػو( :إلىػػي! ..لػػـ يكػػف لػػي حػػوؿ فهنتقػػؿ عػػػف معصػػيتؾ ،إال فػػي وقػػت أيقظتنػػي لمحبتػػؾ) اإلقبػػاؿ-
ج3ص298

فيقظة المحبة أبمغ في الوصوؿ إلى الحؽ ،مف رىبة العقاب.
 -198الوصية بالثمث

إف مف الممفت حقا عدـ است بلؿ العبد لمػا أعطػاه الحػؽ المتعػاؿ مػف حػؽ الوصػية (بالثمػث) فػي األمػواؿ ،والحػاؿ
أنو أحوج ما يكوف لمدرىـ بعد وفاتو ،ردا لمظممة أو كسبا لدرجة..
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ولو أذف لمميػت أف يتصػرؼ فػي كػؿ مػا لديػو فػي عػالـ الوجػود-تصػرفا بأموالػو ،وفػداء بػأوالده وذويػو -لفعػؿ ذلػؾ،
ػاحب ِت ِه وأ ِ
اب يو ِم ِئػ ٍػذ ِبب ِنيػ ِػه ذ و ِ
ِ ِ
َخيػ ِػه ذ
َ
كمػػا ورد مضػػمونو فػػي قولػػو تعػػالىَ ﴿ :يػ َػوُّد ا ْل ُم ْجػ ِػرُـ لَػ ْػو َي ْاتَػػدي مػ ْػف َع ػ َذ ِ َ ْ
صػ َ َ
َ َ
نج ِ
ويه ذ ومف ِفي األَر ِ ِ
صيمَ ِت ِه البِتي تُ ْؤ ِ
وفَ ِ
يعا ثُ بـ ُي ِ
يه﴾..
ض َجم ً
َ
ْ
ََ

فكـ تعظـ حسرتو عندما يرى أنو كاف (مأذونا) بذلؾ ،ولكنو (آثػر) مف ىػو مسػت ٍف مػف األحيػاء عمػى نفسػو ،وىػو
مفتقر أشد االفتقار إلى ما كاف داخبل في ممكو ،بعد أف أفنى عمره في جمعو  ..والقرآف الكريـ يذكر ىذه الحالة

بتعبير بميغَ ﴿ :وتََرْكتُـ بما َخ بوْل َنا ُك ْـ َو َراء ظُ ُى ِ
ورُك ْـ﴾.

 -199العتؽ مف النار
إف التعبيػػر بػػالعتؽ مػػف النػػار ليػػو تعبيػػر بميػػغ ،يشػػعر (بفداحػػة) الخطػػب الػػذي يعيشػػو العبػػد ،واف لػػـ يستحضػػر
تفاصيؿ ذلؾ الخطب الفادح..

فوف طمب العتؽ يشعر اإلنساف وكأنو عبد ممموؾ لمجحيـ ،بمقتضى العقػود البلزمػة التػي أوجبػت لػو ىػذه الرقيػة..
فكؿ معصػية بمثابػة عقػد (عبوديػة) بينػو وبػيف النػار ،وكممػا كثػرت العقػود كممػا ترسػخت معاممػة العبوديػة ،إذ يبيػا

نفسو لمنار كؿ يوـ مرات ومرات ،مؤكدا بذلؾ إص ارره عمى المبايعة القاتمة.

أزمػػة األمػور فسػخا واب ارمػا ،كالسػمطاف الػذي
وال حؿ ليذه المعاممػة الممزمػة ،إال (بتدخػػؿ) الممػؾ القيػار الػذي بيػده ّ
يفسخ العقود البلزمة بمقتضى سمطنتو المطمقة.

 -200آية المراقبة
إف مف اآليات التي لو التفت إلييا العبد الشتدت (مراقبتو) لنفسو ،بؿ أشفؽ عمى نفسو ولو كػاف فػي حػاؿ عبػادة،
ػه ِمػف قُ ْػر ٍ
شه ٍ
ودا إِ ْذ
ػوف ِم ْػف َع َم ٍػؿ إِالب ُك بنػا َعمَ ْػي ُك ْـ ُ
وف ِفي َ
ػى ً
ْف َو َما تَ ْتمُو ِم ْن ُ
آف َوالَ تَ ْع َممُ َ
وىي قولو تعالىَ ﴿ :و َما تَ ُك ُ
شُ
يض َ ِ ِ
ب َعف برب َؾ ِمف بمثْقَ ِ
اؿ َذ برٍة ِفي األ َْر ِ
ػؾ َوال أَ ْك َب َػر إِالب ِفػي
ض َوالَ ِفي ال ب
َصػ َغ َر ِمػف َذلِ َ
تُ ِا ُ
وف فيه َو َما َي ْع ُز ُ
ب َماء َوالَ أ ْ
ِكتَ ٍ
اب ُّم ِب ٍ
يف﴾ ..وكاف النبي (ص) إذا ق أر ىذه اآلية بكى بكاء شديدا .تابير القمي-ج1ص313
ألنو يعمـ عمؽ ىذا الشيود ،الذي ال يدع مجاال لم فمة عف الحؽ.

والممفت في ىذه اآلية أنيا تؤكد عمى حقيقة (استيعاب) مجاؿ الرقابة اإلليية ،ألي عمؿ مف األعماؿ ،وألي شأف

يكوف فيو العبد.
 -201مغالبة المكرون
إف تثاقػػؿ القيػػاـ بالعمػػؿ الصػػالح واف كػػاف كاشػػفا ع ػف حالػػة (سػػمبية) فػػي الػػنفس الميالػػة إلػػى المعػػب والميػػو ،إال أف
م البة النفس لما تكره ،مما يعزز مف قصد القربة إلى الحؽ..
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إذ أف العب ػػد إنم ػػا يخش ػػى ع ػػدـ تحق ػػؽ اإلخ ػػبلص ف ػػي مػ ػواطف (المي ػػؿ) النفس ػػي ،كوقدام ػػو عم ػػى مقتض ػػيات ال ريػػزة
بأقساميا ،وأما ما فيو (المنافرة) لمطبا ،فونو أبعد ما يكػوف عػف الشػوائب ،وبالتػالي يكػوف أرجػى لمقبػوؿ مػف جانػب

الحؽ المتعاؿ.

إف ىذا االعتقاد بأف مػا تكرىػو الػنفس مػف الطاعػة أقػرب لئلخػبلص؛ يجعػؿ العبػد يبحػث عػف خصػوص مثػؿ ىػذه

األعماؿ ،ويتعمد اإلتياف بيا ،ليكوف ذخ ار لو في يوـ فقره وفاقتو.

ومف الممفت في ىذا المجاؿ أف النفس ال تبقى تستشعر ذلؾ (الثقؿ) المعيود قبؿ القياـ بالعمؿ ،عنػد شػروعو فػي

العمؿ أو تك ارره لو ..وىذا ىو السر في أف أىؿ القػرب مػف الحػؽ يستسػي وف األعمػاؿ الشػاقة ،التػي كانػت ثقيمػة-
حتى عمييـ -في بدء سيرىـ إلى الحؽ المتعاؿ.

الربا
 -202قبح ّ

إف مف الذنوب الكبيرة التي فقد الخمؽ اإلحساس بقبحيا ،ىو الربػا ،فيـ في التعامؿ معو كمثؿ مف فقد عقمػو ،ومػا
أمكنػػو تمييػػز الحسػػف والقبػػيح ،وىػػو مػػا يقتضػػيو التعبيػػر ب ػ (يتخبطػػو) كمػػا ورد فػػي القػرآف الكػريـ ،فيػػو يسػػير ب يػػر

استواء ،وكأنو ممسوس اختمت قوى تمييزه.

ومف الممفت في ىذا المجاؿ :أف الحؽ ييدد فاعمو بويذاف الحرب منو ،ويتبا الحؽ نييو عف الربا بقولو﴿ :فَهُولَ ِئ َؾ
ِ
اب ال بن ِ
وف﴾ ..فقد ىػدد آكمػي الربػػا بالنػار التػي أعػدت لمكػافريف ،ومنػو يعمػـ شػدة عػذاب آكػؿ
يىا َخالِ ُد َ
َص َح ُ
أ ْ
ار ُو ْـ ف َ

الرَبا﴾،
ؽ المب ُه ب
الربا الذي يشترؾ-ولو في درجة منو -ما الكافر ..وقد سئؿ الصادؽ (ع) عف قولو تعالىَ ﴿ :ي ْم َح ُ
وكيػػؼ أف مالػػو يربػػو ،فقػػاؿ (ع)( :فػػهي محػػؽ أمحػػؽ مػػف دروػػـ الربػػا ،يمحػػؽ الػػديف ،واف تػػاب منػػه ذوػػب مالػػه

وافتقر) الميزاف-ج2ص451

 -203قمب المااويـ الخاطئة

إف األئمة (ع) كانوا يتعمدوف قمب المفاىيـ الخاطئة في أذىاف العباد ،ولو استمزـ ذلؾ شيئا مف الشدة والقسوة في

الق ػػوؿ ..فق ػػد م ػ ّػر أمي ػػر الم ػػؤمنيف (ع) عم ػػى ق ػػوـ جمسػ ػوا ف ػػي زاوي ػػة المس ػػجد ،فق ػػاؿ( :مػػػف أنػػػتـ؟) ..ق ػػالوا :نح ػػف
المتوكموف ..فقػاؿ (ع)( :بؿ أنتـ المتهكمة! ..فإف كنتـ متوكميف ،فما بمػ بكػـ تػوكمكـ؟) ..قػالوا :إذا وجػدنا أكمنػا،

واذا نفدنا صبرنا ..فقاؿ (ع)( :وكذا تاعؿ الكالب عندنا! ..قالوا كيؼ ناعػؿ؟ ..فقػاؿ (ع) :إذا وجػدنا بػذلنا ،واذا

فقدنا شكرنا) المبتدرؾ-ج2ص289

 -204تواصؿ الغيث
إف ساعات اإلقباؿ-التي تتفؽ لمعبد ال افؿ بيف فترة وأخرى -كالمطر في األرض (القاحمة) ،سرعاف ما يجؼ بمػا
ال يستنبت شيئا مف الحياة؛ خبلفػا لمخصػبة مػف األرض ،فػوف كػؿ قطػرة غيػث ،ليػا دورىػا فػي سػرعة نمػو مػا فييػا

مف البذور ،ووفرة ما ينبت عمييا مف الزروع.
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ِ
(يع ػ ّػدىا) لمػػزرع ،لػػو شػػاء ذل ػػؾ
نعػػـ إف مػػف الممكػػف أف (ينق ػي) ال يػػث المتواصػػؿ األرض م ػػف سػ َػبخيا ،وبالتػػالي ُ
صاحبيا ..وىكذا األمر في النفوس التي تتعرض لمنفحات المتبلحقة ،فونيػا قػد تكتسػب قابميػة الخصػب بعػد طػوؿ

الجدب.

 -205انكشاؼ حقيقة الناس

إف مف أفضؿ ِمنح الحؽ لمعبد ،أف يكشؼ لو عف حقيقة النفس البشػرية ،في ارىػا-كمػا يػرى بدنػو -بكػؿ عوارضػيا،
وما فيو صبلح أمرىا وفسادىا.

الح ُجػب أف تتعػػرؼ عمػػى
ومػػف المعمػػوـ أف مػػف عػػرؼ نفسػػو فقػػد عػػرؼ ربػػو ،ألف شػػأف الػػنفس التػػي (أزيمػػت) عنيػػا ُ
خالقيا ،ضرورة استعداد الشيء لمعرفة مف بو قوامو حدوثا وبقاء.
ومم ػػا ينب ػػي معرفت ػػو ف ػػي ى ػػذا المج ػػاؿ :أف الح ػػؽ (يواج ػػو) ال ػػنفس كمواجيت ػػو لك ػػؿ عناص ػػر الوج ػػود ،فك ػػاف م ػػف

المفػػروض أف (تػػنعكس) ىػػذه المواجيػػة المقدسػػة عمػػى كيػػاف العبػػد ،انعكػػاس النػػور فػػي المػػاء ال ػزالؿ ،ولكػػف وجػػود

الموانا مف األكدار الداخمية والخارجية ،ىو الذي يمنا ذلؾ االنعكاس ،رغـ استعداد القابؿ وفاعمية الفاعؿ.

فػػوذا انكشػػفت حقيقػػة الػػنفس-بفضػػؿ الحػػؽ -عػػرؼ العبػػد داء نفسػػو ودواءىػػا ،إذ أف لكػػؿ نفػػس عوارضػػيا الخاصػػة
بيا ،ودواءىا المناسب ليا ،رغـ العمـ بكميات العوارض وعبلجيا.

 -206خداع المادحيف
إف مػػف أعظػػـ سػػمبيات المػػدح :ىػػو (التفػػات) الممػػدوح إلػػى نفسػػو وانش ػ الو بيػػا فيمػػا لػػو كػػاف واجػػدا لصػػفة المػػدح،
واصابتو (بالعجب) وال رور الكاذب فيما إذا كاف فاقدا ليا.

لممداحيف؛ ألنيـ يصوروف ما ال واقا لو ،أو يبال وف فيما لو واقا ..فقد روي عف النبي
ومف ىنا ورد الذـ بالنسبة ّ

المداحيف) البحار-ج73ص294
(ص) أنو قاؿ( :احثوا التراب في وجون ّ

ليصدؽ
يصدؽ الممدوح-بعد طوؿ تكرار -ما لـ يكف
ّ
واف النفس بطبيعتيا تركف إلى تقييـ اآلخريف ومديحيـ ،فقد ّ
بو ..وليذا يرى السمطاف نفسو واجدا لكثير مػف الكمػاالت الموىومػة ،وذلػؾ لكثػرة مػف حولػو مػف (المتػزلفيف) الػذيف
يصوروف لو السراب ماء ،حتى إذا جاءه لـ يجده شيئا.

 -207معاشرة الصمحاء
قد يوفؽ العبد لمعاشرة صالح مف العباد ،إال أنو ينش ؿ بذات ذلؾ الصالح بما يجعمو (حجابا) بينػو وبػيف ربػو ،إذ

يست رؽ في حبو ،ويسعى لجمب رضاه واف لـ يكف بحؽ ،كما يستوحش مف إع ارضػو وغضػبو ولػو كػاف النحػراؼ
مزاج ،ويرى االبتعاد عنو كأنو ابتعاد عف مصدر كؿ خير..

وعندئػػذ يكػػوف شػػأنو كشػػأف مػػف ينظػػر إلػػى الم ػرآة فيستحسػػنيا ويسػػت رؽ فػػي التأمػػؿ فييػػا ،ال شػػأف مػػف ينظػػر بيػػا

ليستكشؼ مف نفسو عيوبيا وما فسد مف أمرىا ..ولطالما تسوؿ لػو نفسػو ،فيػرى ارتياحػا لمعاشػرتو وكأنػو اتحػد بػو
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وجودا بممكاتو الصالحة ..فيكوف مثمو كمثؿ مف يسير في بستاف متنػزىا ،فيظف أنو قد ممكيا بما فييا ،والحاؿ أنو
سيفارقيا بعد قميؿ ليعود إلى خموتو الموحشة.

وعميو فوف مجرد (مصاحبة) الصمحاء ،ال يكفي بنفسػو لرقػي درجػات الصػالحيف ،والشػاىد عمػى ذلػؾ عػدـ اسػتفادة

الكثيػ ػريف م ػػف ص ػػحبة النب ػػي (ص)-بم ػػا أوت ػػي م ػػف أعظ ػػـ درج ػػات الت ػػأثير -كالمن ػػافقيف وال ػػافميف م ػػف األعػ ػراب
وأشباىيـ.

 -208اختالؼ المعاممتيف
إف مف الواضح في عبلقة األب ما (أبنائو) :قبولو منيـ القميؿ ،وتجاوزه عػنيـ الكثيػر ،ولطالمػا تحمػؿ األذى رادا

عمييـ بالجميؿ ..وىذا كمو خبلفا لتعاممو ما (خادمو) ،فونو قد ال ي فر لو زلػػة ،وال يرضػى منػو إال بوتيػاف كػؿ مػا
تحتممو طاقتو.

وموجػػب التفريػػؽ بػػيف المعػػاممتيف ،ال يكػػاد يخفػػى عمػػى أحػػد ،إذ أنػػو يربطػػو بػػاألوؿ اربػػط الحػػب و(العمقػػة) الضػػاربة

بجذورىا في النفس والبدف ،أما الثاني فبل يربطو بو إال (العقد) الذي ينفسخ بعد أمد ،طاؿ أـ قصر.

ويمكف القوؿ :إف عبلقة األولياء بػالحؽ المتعػاؿ أشػبو مػا تكػوف بالعمقػة األولػى ،فونػو يقبػؿ مػنيـ اليسػير بمقتضػى
محبتػػو الموجبػػة لسػػرعة الرض ػى ،إذ أنيػػـ مػػف حزبػػو المنتسػػبيف إليػػو ،خبلفػػا ل يػػرىـ الػػذيف ال ت ػربطيـ بػػو إال نسػػبة
الخالقية والمخموقية وما يرتبط بيا.
 -209الارؽ بيف الكؼ واالنصراؼ
إف ىناؾ فرقا واضحا بيف (كؼ) الصػائـ نفسػو عػف الطعػاـ مػا ميمػو الشػديد إليػو ،وبػيف (انصػراؼ) نفػس المفطػر
عػف الطعػػاـ وعػػدـ ميمػػو إليػػو؛ فػػوف األوؿ يعطػػى ثػواب الصػػائميف دوف اآلخػػر ،إال أف الثػػاني مقػػدـ عمػػى األوؿ فػػي
عالـ الترويض والمجاىدة.

فػػبل يبعػػد أف يكػػوف األثػػر التكػػاممي النصػراؼ نفػػس المفطػػر عػػف الطعػػاـ المبػػاح ،أشػػد مػػف كػػؼ الصػػائـ نفسػػو عػػف

الطعاـ عمى مضض واكراه.

ولعؿ ىذا ىو السر في خروج خمؽ كثير مف الشير الكريـ ،مػف دوف كثيػر (ت ييػر) فػي ذواتيػـ ،فيػـ ُيقبِمػوف عمػى
الطعاـ ليبل بأضعاؼ مػا حرمػوا منػو فػي النيػار ،وينتظػروف خػروج الشػير مػا مػا فيػو مػف البركػات ،لمػتخمص مػف

قيد إمساؾ النفوس عف لذاتيا.

 -210الخطايا العابرة
إف صدور (الخطايا) مف الجوارح ،وتوارد (الخواطر) عمى القموب؛ ال يوجػب اليػأس أبػدا ..فػوف مثػؿ ىػذه الخطايػا
والخواطر الطارئة كمثؿ عابر السبيؿ فػي الطريػؽ الػذي ال يكتسػب عنػواف عػابره بمجػرد عبػوره فيػو ،إال إذا اسػتقر

فيو واستوطنو؛ فوف الطريؽ ينتسب إلى مف اتخذه مق ار ومنػزال.
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وعميو فوف مجرد صدور المعصية عف جارحتو أو جانحتو ،ال يكفي ألف (يتعنوف) العبد بعنواف يوجب لػو اليػأس؛
إذ كمػػا أف نفسػػو طريػػؽ لعػػابر الشػػر ،كػػذلؾ فونيػػا طريػػؽ لعػػابر الخيػػر ،فػػبل يتعنػػوف بعنػواف غالػػب إال عنػػد ط يػػاف

أحدىما عمى اآلخر.

 -211وبيمة الوصوؿ
إف العبد عندما يتخذ الدابة (وسيمة) لموصوؿ إلى مقصد مف مقاصده ،فونو (يذىؿ) عف االىتماـ بػذاتيا ،وخاصػة

إذ انش ؿ بحديث ىادؼ ما مف يردفو عمييا..

أما في الساعة التي يعيش فييػا شػيئا مػف الفػراغ والبطالػة ،فتػراه يقبػؿ عمػى دابتػو ،ميتمػا بأمرىػا ،مراعيػا لجزئيػات
شؤونيا ،ناظ ار إلييا كيدؼ ،ال مف خبلليا كوسيمة.

وىكذا األمر في المشت ؿ (باليموـ) الكبرى ،فونو ينظر إلى متاع الدنيا-برمػتو -بما أنو يحقؽ لػو تمػؾ اليمػوـ ،ال

بما أنو أداة لبلسترخاء المذىؿ عف تحقيؽ تمؾ اليموـ.

 -212مخزوف القمؽ في الناس
يحاوؿ المرء أف يتحاشى موجبات القمؽ في حياتو ،فيتجنػب مػف أجػؿ ذلػؾ :البيئػة ،أو الشػخص ،أو المكػاف الػذي

يمكف أف يجمب لو فسادا ،أو يوجب لو تشويشا ،ويظف أنو (بتحاشيو) ىذا ،يجمب لنفسو الراحة واالطمئناف..

والحاؿ أف في مخزوف ذاكرتو كما كبي ار مف الحػوادث المقمقػة والمثيػرة ألح ازنػو ،وىػذه الخػواطر المحزنػػة كافيػة ألف

(تن ػػص) عميػػو عيشػػو ،بمجػػرد تػػذكرىا والتفاعػػؿ معيػػا ،ولػػو كػػاف صػػاحبيا فػػي سػػياحة ممتعػػة أو فػػي روضػػة مػػف

الرياض.

وعميو فوف مف موجبات السعادة فػي الحيػاة الػدنيا ،أف يكػوف (استحضػاره) لممعػاني المختزنػة فػي الػبل شػعور تحػت

رقابتو األكيدة ،فبل يستحضر شيئا مف تمؾ الصور الذىنية وال يتفاعؿ معيا ،إال إذا أرى في ذلؾ خي ار ونفعا..

ومثؿ مف يعمؿ خبلؼ ذلؾ كمثؿ مف يذىب لممحاكـ ،مسترجعا ممفات خصومو التي انتيػت أحكاميػا ،بػؿ ومػات

أصحابيا.

 -213المبخ الباطني
إف مػػف المعمػػوـ ارتفػػاع عقوبػػة المسػػخ والخسػػؼ فػػي أمػػة النبػػي الخػػاتـ (ص) ،إك ارمػػا لمػػف بعثػػو ا﵀ تعػػالى رحمػػة

لمعالميف ،فكاف مثمو في ىذه األمة كمثؿ البسممة لمبراءة ،ال يجتمعاف ..فمـ نعيد انقبلب العباد إلى قػردة وخنػازير
كما في القروف السالفة ،كما لـ نعيد إمطار األرض بالحجارة ،وقمب األرض عالييا سافميا كما في قوـ لوط..

إال أف ىنػػاؾ عقوبػػة أخػػرى شػػبيية بتمػػؾ العقوبػػات ،وىػػي المسػػخ فػػي (األنفػػس) ،والخسػػؼ فػػي األفئػػدة و(العقػػوؿ)..
وىو ما يتجمى لنا في حياة بعػض المنتسػبيف إلػى الشػريعة الخاتمػة ،فنػرى (مسػخا) واضػحا فػي النفػوس يجعميػا ال

ت ػػرى الصػ ػواب ف ػػي العقي ػػدة والعم ػػؿ ،وال ت ػػرى المنك ػػر منكػ ػرا ،وال المع ػػروؼ معروف ػػا ،ب ػػؿ ت ػػرى المنك ػػر معروف ػػا،

والمعروؼ منكرا..
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كما نرى (خسفا) بينا في القموب ،الفتقاد سبلمتيا في ترتيب طبقات القمب ،منشؤه الخطايا العظاـ ..ومف المعموـ
أف أثر ىذا الخسؼ في القموب ،ىو جيميا ما فيو رداىا ،وب ضيا ما فيو حياتيا.
 -214الاباد المبتحدث
تكثر الشكوى مػف كثػرة مثيػرات الشػيوات فػي ىػذا العصػر ،الػذي لػـ تعيػد البشػرية زمانػا قرينػا لػو فػي ظيػور أنػواع

الفساد ،الذي ظير في البر والبحر بؿ الفضاء..

فمـ يترؾ مبتكرو الفساد طريقة إال وقد استحدثوىا في (مسخ) اإلنساف إلى موجػود ال يعمػـ فػي الوجػود غيػر التمػذذ
واالستمتاع ،بما ال يقاس بو استمتاع البييمة التي يضرب بيا المثؿ في الشيوات..

ػعد عػذ ار يعتػذر بػو العبػػد يػوـ القيامػة ،بعػدما مػػنح قػوة (التمييػز) بػيف الحسػػف والقبػيح مػف جيػػة،
ولكػف مػا ُذكػر ال ُيػ ّ
وحرية (االختيار) واإلرادة مف جية أخرى ،وعظمة الجزاء الذي ُب ّشر بو الثابتوف في آخر الزماف مف جية ثالثة..

وليعمـ أف وجود الثمػة الثابتة في قمب دائػرة الفسػاد واإلفسػاد ،مػف أقػوى (الحجػج) عمػى بػاقي العبػاد يػوـ القيامػة ،إذ
ُ
ِ
المشتركة معيا في الزماف والمكاف.
ال يمكنيـ التذرع بجبر البيئة والزماف ،بعد وجود تمؾ النماذج
 -215العجب مف بالمة البدف
الع َجػػب-ومػػا أكثرىػػا فػػي ىػػذا الوجػػود العجيػػب -ىػػو بقػػاء اإلنسػػاف عمػػى سػػبلمة فػػي أداء أعضػػائو
إف مػف موجبػػات َ
لوظائفيا المعقدة ،ما يقارب القرف أو أكثر مف الزماف ،وما ىو إال لحـ وعظـ ،ولو كاف حديدا لتاكؿ ..

ومػػف المعمػػوـ أف ىػػذه السػػبلمة فػػي البػػدف-فضػػبل عػػف الػػروح -تتوقػػؼ عمػػى (سػػبلمة) مبليػػيف المعػػادالت فػػي ىػػذا

الكياف ،بأنسجتو وعصبو واف ارزاتو المعقدة ،كما تتوقؼ عمى (انتفاء) العوامؿ الخارجية الموجبة لمعطب ،كػالجراثيـ
القاتمة المبثوثة في الفضاء ،والتي طالما عبرت األبداف بسبلـ..

فكيػػؼ ال يستشػػعر العبػػد-بعػػد ىػػذا كمػػو -دقػػة الصػػنا المذىمػػة ،التػػي تجعمػػو (يخشػػا) بوكبػػار أوال ،ثػػـ (يخضػػا)
باختيار ثانيا ،بما يوجب لو اإلحساس العميؽ بالعبودية المستوعبة لكؿ أركاف الوجود .
 -216الحمقاء في الديف

إف مػػا يثيػػر التحي ػػر والتحسػػر ،ىػػو ىػػذا السػػعي الحثيػػث لمعبػػاد فػػي شػػؤوف دنيػػاىـ ،إذ أف (ثمػػث) حيػػاتيـ فػػي اليػػوـ
والميمة ،وقػؼ عمػى النشػاط اليػومي لكسػب المػاؿ ،لػ َػيمضي (الثمثػاف) الباقيػاف فػي صػرؼ ذلػؾ المػاؿ المكتسػب فػي
ػعد زادا لمحياة األبدية..
االستمتاع واالسترخاء ،وفيما ال ُي ّ

(يعبأ) بو ،متمثػؿ فػي صػبلة ال
أما السعي في ما يورث لو سعادة األبد ،فبل موقا لو في نشاطيـ ،أو لو موقا ال ُ
ي ػػقبموف فييػػا بقمػػوبيـ ،وال ت ي ػر شػػيئا مػػف واقعيػػـ ..وقػػد ورد عػػف النبػػي (ص) أنػػو قػػاؿ( :يػػا أبػػا ذر! ..ال تصػػيب

حقيقة اإليماف ،حتى ترى الناس كمىـ ُحػمقاء في دينىـ ،عقالء في دنياوـ) البحار-ج77ص85
 -217زيارة الموتى
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إف مف موجبات اإلنابة وحيازة األجر ،زيارة الموتى زيارة واعية ،يراد بيا تذكير النفس (بالمصير) المحتػوـ ،الػذي
ينتظػػر جميػػا الخمػػؽ الػػذيف لػػـ يكتػػب ألحػػد مػػنيـ الخمػػود ،وىػػو ذلػػؾ اليقػػيف الػػذي لػػـ ُيػػر مثمػػو يقينػػا ،يخالطػػو الشػػؾ
والتردد سموكا وعمبل.
فمف أفضؿ المشاعر التي تنتاب الزائر ليػـ ،ىػو أف (يفتػرض) نفسػو بأنػو قػد نػزؿ بػو المػوت ،ثػـ أُذف لػو بػالخروج
مف القبر بكفالة مضمونة ،ليرجا أياما إلى الدنيا معوضا عف تقصيره ،مكتسبا شيئا مػف الػدرجات التػي فاتتػو أيػاـ

حياتو..

فيا تُػرى كـ يبمغ (حرص) مثؿ ىذا الميت المستأنؼ لمحياة ،وذلؾ في است بلؿ كؿ لحظة مف لحظات عودتو إلى
الدنيا ،وخاصة إذا كانت قصيرة ال تقبؿ اإلمياؿ والتمديد ..

ومف المعموـ أف واقا األمر كذلؾ ،إذ كنا شبو أموات في أصبلب الرجاؿ ،ثـ ُوِىػبنا الحيػاة فػي ىػذه الػدنيا ،لنرجػا
إلى ممات آخر ،والياتؼ ينادي( :قـ واغتنـ الارصة بيف العدميف!).
 -218قطع العالئؽ
إف عمػى طػػالبي الكمػاؿ االلتفػػات إلػى أف العبػػد لػو قطػػا كػؿ تعمقاتػػو بمػا سػػوى الحػؽ وأبقػػى عمقػة واحػػدة ،فػوف تمػػؾ
العمقة الواحدة كافية ألف تجعمو متثاقبل إلى األرض ،مما يمنعو مف الطيراف في األجواء العميا لمعبودية..

فوف مثمو كمثؿ الطير المشدود إلى األرض ،سواء كػاف ذلػؾ (االنشػداد) بحبػؿ واحػد أو بحبػاؿ شػتى ،فالنتيجػة فػي

الحالتيف واحدة ،وىي االرتطاـ باألرض كمما حاوؿ الصعود.

وليذا ح ّذرت النصوص القرآنية والروايات المتعددة مف الشرؾ :خفيػو وجمػيو ،إذ أف االلتفػات إلػى غيػر الحػؽ-ولػو

في مورد واحد -ليو صورة مف صور الشرؾ في التوجو وااللتفات ،وىو الذي يمثؿ روح العبادة.

ومف ىنا يمكف القوؿ-بقطا -أنو ال مجػاؿ (لمخػبلص) والكمػاؿ ،إال باتبػاع أسػموب (المراقبػة) المسػتوعبة لمجػوارح

بخفيػيا.
والجوانح معا ،لنفي كؿ صور الشرؾ الميمكة بجمييا ،والمانعة مف التكامؿ ّ
 -219محطات االبتراحة

إف الحاالت الروحية العالية-التي تنتاب السائر إلى ا﵀ تعالى( -المتمثمة) بالطمأنينة واالرتيػاح والسػكوف ،ممػا ال

تتيسر ألىؿ الدنيا في ممذاتيـ ،وىي بمثابة (محطات) استراحة لمعبد ،وتشجيا لو عمى إدامة السير.

ولكف ليس معنى ذلؾ أف (يػركف) إلػى ىػذه الحػاالت ،وي تػػر بيػا ،ويطمبيػا كيػدؼ ..فػاألمر فػي ذلػؾ كمػف يمشػي

إلػػى سػػمطاف ،وتن ػػثر لػػو فػػي الطريػػؽ الريػػاحيف والزىػػور ،فمػػيس لػػو االنش ػ اؿ بالتقاطيػػا ،لتفػػوت عميػػو فرصػػة المقػػاء
بالسمطاف.
 -220الىواجس والخواطر
إف مثؿ بعض األخطاء-التي قد ال ترقى إلى حد المعصية -كمثؿ النار التي تستتبا دخانا كثيفا ،يحجػب الرؤيػة
ولو لـ تحرؽ الدار..
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ومثاليا :اليواجس االنتقامية ،أو الخواطر الشيوانية؛ إذ أنيػا قػد ال تنتقػؿ إلػى الجارحػة ،وبالتػالي ال يقػا العبػد فػي
دائرة المعصية ،إال أف أثرىما واضح في (حجب) الرؤية الصحيحة لمحقائؽ ،واالتزاف النفسي في األمػور ،فيعػيش
العبد بعدىما حالة مف االنقبلب وال ثياف الداخمي ،يجعمو يفتقد التركيز في العبادة أو في ما يحسف التفكير فيو.

ومف الواضح أف ترادؼ ىذه الحاالت النفسية ،يجعميػا تتعػدى-ولػو لػـ يشػأ صػاحبيا -إلػى الجػوارح ،في تػاب مػثبل

مف دوف قصد عند اشتداد (اليواجس) االنتقامية ،وينظر إلى ما ال يحؿ لو عند فوراف (الخواطر) الشيوانية.
 -221الغناء وتحريؾ الشىوات

إف ىناؾ ارتباطا واضحا بيف ال ناء والشيوة؛ إذ أف الطرب في حكـ (الخمرة) في سمب التركيز وتخدير األعضاء
وخفتيػا ،وليػػذا تعػارؼ اجتماعيمػػا فػي مجمػػس واحػد ،فتػػرى المشػ وؿ باسػػتماع المطػرب مػػف األلحػاف ،يعػػيش حالػػة

مف الخػفّة كالسكارى مف أصحاب الخمور..
ىذا السكر والطرب المتخذ مف ال ناء ،يجعؿ صاحبو يعيش في عالـ األحبلـ واألوىاـ الكاذبة ،فيصور لو (متػا)

الدنيا-ومنيا متعة النساء -وكأنيا غاية المنى في عالـ الوجود ،ويصور لػو (المػرأة) التػي يتشػبب بيػا فػي ال نػاء،
وكأف الوصؿ بيا وصؿ بأعظـ لذة في الحياة ،حتى إذ جاءه لـ يجده شيئا ،ووجد ا﵀ عنده فوفاه حسابو.
 -222الموت أخو النوـ
إف مما يستحب عمى العبد في حاؿ منامو ،أف يضطجا إلى جانبو األيمف كييئة المدفوف ،مستقببل القبمة بمقػاديـ

بدنو ..وفي ىذا تذكير نافا لمعبد بافتراض نفسو (كالميت) ،وخاصة أنو مقػدـ بعػد قميػؿ عمػى مػا يشػبو الوفػاة ،بػؿ
ىو أخو الموت ،بؿ ىػو المػوت األصػ ر بعينػو ،وليػذا يشػكر العبػد ربػو عمػى نعمػة الحيػاة الجديػدة بعػد االسػتيقاظ

رد عمػي روحػي ألحمػدن وأعبػدن)
قائبل( :الحمد ﵀ الػذي أحيػاني بعػد إذ أمػاتني واليػه النشػور ،الحمػد ﵀ الػذي ّ
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ومف المشاعر المؤثرة قبؿ النػوـ :أف يقػ أر أدعيتػو وكأنػو (مقبػؿ) عمػى المػوت حقيقػة ،بػؿ لعػؿ المػوت ىػو قَ َػدره فػي
المنػػاـ كمػػا قُػ ّػدر لمكثي ػريف ،فيكػػوف ىػػذا الشػػعور أدعػػى لمتوجػػو إلػػى الحػػؽ الػػذي ال تأخػػذه ِسػ َػنة وال نػػوـ ،بمػػا يج ػػنبو
تبلعب الشياطيف بو في المناـ.

 -223االختصاص بالبالء والنعـ
إف اختصاص البعض بشيء مف (الػنعـ) ،قػد يوجػب لػو االختصػاص بشػيء مػف (الػببلء) ..فعمػى أصػحاب الػنعـ
في الفكر أو القمب أو البدف ،مف است بلؿ تمؾ النعـ في سػبيؿ مرضػاة الػرب؛ لػئبل تسػمب مػف جيػة ،ولػئبل توجػب

ليـ الببلء مف جية أخرى ،كضريبة لكفراف تمؾ النعـ..

وى ػػذا م ػػا يقتض ػػيو الع ػػدؿ ف ػػي خمق ػػو ،إذ م ػػا دام ػػت الف ػػرص وموجب ػػات الرق ػػي متفاوت ػػة ف ػػي العب ػػاد ،بحس ػػب ببلدى ػػـ
وزمانيـ ،فوف مف الطبيعي إعادة (الموازنة) وتقريب الفػرص بػيف العبػاد ،ببػث بعػض الببليػا المتناسػبة مػا الفػرص

المتاحة ..ىذا إضافة إلى التعويض بتيسير الحساب لمف حرـ بعض النعـ ،أو لـ تُػتَح لو الفرص المؤاتية.
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 -224الناس الحاكمة
إف مثػػؿ (الػػنفس) فػػي مممكػػة الوجػػود (كحػػاكـ) أصػػـ أبكػػـ أعمػػى ،بيػػده المقػػدرات كميػػا ،وال يطمػػب إال المزيػػد مػػف

الشيوات..

وعميو فوف عمى مف حولو مف الوزراء والرعية ،أف يعامموه بما يجنبيـ التبعات الفاسدة متمثبل:

أوال :في تقميص قدراتو ،وسمب ما بحوزتو مف عناصر اقتداره.
وثانيا :بعدـ االعتناء ما أمكف بأوامره الباطمة.

وثالثا :بالسعي إلى ترشيده وتفييمو بخطورة موقفو.
ورابعا :بتيديده مف م بة التمادي في ظممو.

وىكػذا األمػر فػي الػػنفس ،فػوف العقػؿ وجنػوده ىػػـ وزراء مممكػة الوجػود ،فطػوبى لمػػف اسػتبدؿ الحػاكـ الطػالح ،بمثػػؿ
ىذا الوزير الناصح .

 -225العمماء وـ أوؿ الخشية
إف القرآف الكريـ يحصر الخشية مػف ا﵀ تعػالى بعبػاده العممػاء ،فمػف يػرى نفسػو فػي زمػرة العممػاء أو يعتبػره الخمػؽ
كػػذلؾ ،وال يجػػد فػػي نفسػػو شػػيئا مػػف ىػػذه (الخشػػية) ،فمػػا عميػػو إال أف ي ارجػػا حسػػابو بقمػػؽ واضػػطراب شػػديد ،لػػئبل
يعيش (الوىـ) طوؿ دىره ،فيرى أنو عمى شيء وما ىو عمى شيء.

ومف المعموـ أف ىذه الخشية لو تحققت في نفس صاحبيا ،لكانت خشية مستمرة ،إذ أنيا مف لوازـ الصفة الثابتة،

واال فوف الخشية المتقطعة قد تنتاب غير العالـ بما ال ثبات لو في النفس ،ومف المعموـ أف العمـ الذي يحممو أىؿ
الخشية ،ىو نوع عمـ يورث تمؾ الخشية ما اجتماع أسبابيا األخرى.
 -226الطريؽ المغري
إف السػػائر فػػي سػػاحة الحيػػاة-بأىوائيػػا المبثوثػػة فػػي كػػؿ جنباتيػػا -كمثػػؿ مػػف يسػػير فػػي طريػػؽ (م ػزدحـ) بػػألواف

الم ريات مف مطعـ أو مشرب أو جماؿ منظر ،والحاؿ أنو مأمور بالوصوؿ إلى مقصده في نياية ذلؾ المسير..
دخؿ) في ذلؾ الطريؽ ،لػ ُػيشبا فضػوؿ نظػره ،ويسػد فػوراف شػيوتو ،بمػا يجعمػو
(م َ
فال افؿ عف اليدؼ قد يدخؿ كؿ ُ
متشاغبل طوؿ عمره في ذلؾ الطريؽ ذىابا وايابا ،غير واصؿ حتى إلى مقربة مف ىدفو.
وعميو فوف عمى العبد في مثؿ ىذه الحياة المميئػة بزينػة الم ريػات ،أف (ي ػض) الطػرؼ عػف كثيػر ممػا يصػده عػف

السبيؿ ولو كاف حبلال ،فوف الحبلؿ الشاغؿ كػالحراـ ،يصػد عػف السػبيؿ ..فأفضػؿ المشػي مػا كػاف عمػى منتصػؼ

الجادة ،بعيدا عف طرفييا بما فييا مف فتف واغراء.

 -227مثؿ الذاكر بالمباف
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إف مثؿ مف ينش ؿ عف الحؽ في صبلتو كمثؿ مػف يجمػس إلػى جمػيس تثقػؿ عميػو محادثتػو ،فيتركػو بػيف يػدي آلػة
تحدثو ،ويذىب ىو إلى حيث الخموة بمف ييوى ويحب.

فػػوف بدنػػو الػػذاكر فػػي الصػػبلة بمثابػػة تمػػؾ (اآللػػة) المتحدثػػة ،التػػي ال تمتفػػت إلػػى مضػػاميف مػػا تتحػػدث عنيػػا ،واف
روحػػو المشػػت مة بػػالخواطر المذىمػػة بمثابػػة (المنصػ ِػرؼ) عػػف ذلػػؾ الجمػػيس ،والمتشػ ِ
ػاغؿ عنػػو بمػػف يحػػب ،ممػػف ىػػو
أقرب إلى نفسو مف ذلؾ الجميس.

ولنتصور قبح مثؿ ىذا العمؿ لو صدر فػي حػؽ (عظػيـ) مػف عظمػاء الخمػؽ ،فكيػؼ إذ صػدر مثػؿ ذلػؾ فػي حػؽ

جبار السموات واألرض .
 -228نضج الناوس واألبداف
إف لمنفػػوس م ارحػػؿ نضػػج كم ارحػػؿ نضػػج البػػدف ،الػػذي يمػػر بػػدور :الطفولػػة ،والمراىقػػة ،والبمػػوغ ،والرشػػد ..وأغمػػب

نفػػوس الخمػػؽ تعػػيش الم ارحػػؿ (األولػػى) مػػف الطفولػػة والمراىقػػة ،واف َعظُمػػت عناوينيػػا الظاىريػػة ،كحكومػػة مػػا بػػيف

المشرؽ والم رب ،أو التخصص في مياديف العموـ الطبيعية ..والدليؿ عمى ذلؾ ممارساتيـ الميويػة السػخيفة التػي

تن ّػزليـ إلى مستوى البيائـ التي ال تعقؿ ،وذلؾ عند انسبلخيـ مف تمؾ العناويف (االعتبارية) في خمواتيـ ،كما ىو
معروؼ عنيـ.
إف ىذا االعتقػاد يسػيؿ عمػى المػؤمف كثيػ ار مػف أذى اآلخػريف فػي ىػذا المجػاؿ-وخاصػة القوليػة منػو -ألنػو صػادر

عمف ال يعتد بقولو وال بفعمو ،كما ال يعتد بقوؿ (الطفؿ) أو بفعمو ،فيما لو قصد أذى البال يف.
 -229تحدي المعمومات الصعبة

إف بعض النفوس تعػيش حالػة مػف (التحػدي) مػا المعمومػة التػي يصػعب فيميػا ،فتسػتنفر الػنفس طاقتيػا لفػؾ تمػؾ

المعمومة ،ليشعر بعدىا بزىو االنتصار.

وبناء عمى ذلؾ ،فوف توجو النفس لمعموـ والمجاىدة في استيعاب دقائقيا ،قد يعود بوسائط (خفية) إلى ىذه الرغبة

الكامنة في بعض النفوس المستذوقة ليذا النمط مف الفتوحات في العموـ.

واف مف مصاديؽ ذلؾ ىو عمـ الديف والشريعة ،فقد ينطمؽ العبد فيو مف المنطمؽ نفسو ،فيكتسػب تمػؾ العمػوـ بعػد

طوؿ مجاىدة ،ليعيش بعدىا فرحة (االقتدار) عمى ما لـ ي ْقػدر عميو اآلخروف مػف أق ارنػو ،فيسػتطيؿ بػذلؾ االقتػدار
عمى العمماء ،ويباىي بو السفياء.

فػدؽ مػف
ومف المعموـ أف ليس ذلؾ مف قرب الحؽ في شيء ،بؿ يدعو عميو اإلمػاـ أميػر المػؤمنيف (ع) بقولػوّ ( :
وذا خيشومه ،وقطع عنه حيزومه ...فهعمى بصرن وقطع مف آثار العمماء أثرن) البحار-ج2ص46
 -230بجف األب والظالـ
إف الفػػارؽ بػػيف بػػبلء المػػؤمف وغي ػره ،كػػالفرؽ بػػيف سػػجف (األب) العطػػوؼ لولػػده وبػػيف سػػجف (الظػػالـ) لػػو؛ إذ فػػي
األوؿ تطيب نفسو بذلؾ ،لعممو أف ذلؾ بعيف مف يعمـ صبلحو ويحب خيره ،إضافة إلى أنو عند تناىي الشدة لما
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ىو فيو يعظـ أممو باالستجابة ،وذلؾ بطمب الفرج ممف ىو عطػوؼ بػو ،حػريص عميػو ..وىػذا خبلفػا لمػف ال يػرى
أيػا مف (الخصمتيف) ،وىو في سجف الظالـ الجائر.
 -231رتبة االجتىاد
ال شؾ أف مرتبػة االجتيػاد مػا العدالػة ،لمػف أعظػـ الرتػب فػي زمػاف ال يبػة؛ إذ أنيػا ترفػا العبػد إلػى رتبػة (النيابػة)

العامة عف صاحب األمر (ع).

فكػػـ مػػف العظمػػة بمكػػاف أف يكػػوف مػػا أدى إليػػو نظػػر المجتيػػد( ،حجػػة) لمعبػػد يحػػتج بػػو يػػوـ القيامػػة ،رافعػػا لعػػذر،

وموجبػا ألجػر ..وحتػى مػا انكشػاؼ خػبلؼ ذلػؾ ،فمػا المػانا مػف كػرـ الحػؽ المتعػاؿ أف يثيػب العبػد عمػى ارتكابػو

الحراـ ،الذي رآه واجبا ،بمقتضى تقميده لذلؾ المجتيد ،بأمر مف المولى نفسػو  ..ومػف ىنػا يػدعو الشػيخ األعظػـ

قائبل( :وفقنا لالجتىاد الذي وو أشد مف طوؿ الجىاد) فرائد األصوؿ-ج1ص493
 -232المنة لآلكؿ ال لممهكوؿ

إف العب ػػد بتناول ػػو الطع ػػاـ يجع ػػؿ ذل ػػؾ الطع ػػاـ-وى ػػو الجم ػػاد ال ػػذي ال روح في ػػو -ج ػػزءا م ػػف (وج ػػوده) وى ػػو أش ػػرؼ

األحياء؛ فيو صاحب (الم ّػنة) عمى الطعاـ ،إذ بسببو يتحوؿ السافؿ الجامد إلى العالي النابض بالحياة..
المنػػة لمطعػاـ ،إذ يجمػب ليػـ التمػذذ واالسػتمتاع ،والػدليؿ عمػى ذلػؾ أنيػـ ىػـ الػذيف ُيقبِمػوف
والحاؿ أف الخػػمؽ يػروف ّ
عميو بنيـ وولا شديديف ،ما صرفيـ لمماؿ الوفير مف أجمو.
وينب ػػي االلتفػػات فػػي ىػػذا السػػياؽ ،إلػػى ضػػرورة (الػػتفحص) فيمػػا سػػيجعمو جػػزءا مػػف كيانػػو البػػدني ،إذ الخبيػػث ال

يصدر منو الطيػب ،وىذه ىي إحدى أسباب فتور األعضاء عف العبادة ،كما ورد التصريح بو في روايات عديدة.
 -233التىيب مف البقوط

يتييب البعض قبؿ القدوـ عمى موسـ طاعة-كشير رمضاف ،أو الحج -مف السقوط فػي االمتحػاف ،بعػدـ اإلقبػاؿ

عمى الحؽ ،في موطف (أحوج) ما يكوف فيو إلى اإلقباؿ.

والمطم ػػوب م ػػف العب ػػد-ال ػػذي يرج ػػو الف ػػوز ف ػػي مث ػػؿ ى ػػذه المواض ػػا -أف يتحاش ػػى موجب ػػات االدب ػػار (الظاىري ػػة):

كاالسترساؿ في الطعاـ والمناـ ،والم و مف القوؿ ،والجموس ما البطاليف..

وأف يتحاش ػػى ك ػػذلؾ موجب ػػات اإلدب ػػار (الباطني ػػة) :كالمعاص ػػي الكبيػ ػرة والصػ ػ يرة؛ وذل ػػؾ قب ػػؿ ال ػػدخوؿ ف ػػي تم ػػؾ

المواطف..

ثـ يسمّـ أمره-بعد ذلؾ كمو -إلػى مقمػب القمػوب واألبصػار ،ليحػوؿ حالػو إلػى أحسػف الحػاؿ ،فيػو الػذي َي ُحػوؿ بػيف
المرء وقبمو ،إذ أف قمب العبد بيف إصبعيف مف أصابا الرحمف ،يقمبو كيفما يشاء.
 -234عناصر تحقؽ المعرفة

ٍ
(تقابؿ) بيف ذات مدركة ،و(موضوع) ُم َػدرؾ ،و(إدراؾ) لمموضوع عمى ما ىو عميو..
إف المعرفة ثمرة
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ومػف ذلػػؾ يعمػػـ أف تماميػػة المعرفػة تحتػػاج إلػػى اكتمػػاؿ جميػا تمػػؾ العناصػػر ،إذ ال بػػد مػف بمػػوغ الػػذات إلػػى مرحمػػة
اإلدراؾ المستمزمة إلزاحة موانػا الفيػـ ،كمػا ال بػد مػف مواجيػة الػذات لمموضػوع ال ُم َػدرؾ ،وىػذا فػرع إد اركػو ألىميػة
تمؾ المواجية ،واال فكـ مف العموـ التي ال تواجييا الذات لعدـ إحساسيا بمزوـ مواجيتيا ..
وأخي ػ ار-واألىػػـ مػػف ذلػػؾ كمػػو -انعكػػاس الموضػػوع بصػػورتو الواقعيػػة ،ال الخياليػػة المعاكسػػة لمواقػػا ،وىنػػا (مػ ػ ازؿ)

األقداـ في عالـ المعرفة ،وذلؾ لمجيؿ المركب بأف ال ُم َدرؾ في الذىف ال يطابؽ ما ىو في الخارج ،وما أكثػر ىػذا
االلتباس في باب المعارؼ..
ومف مصاديؽ ذلؾ :المعرفػة بػالطريؽ الموصػؿ إلػى الحػؽ ،والػذي تػاه فيػو التػائيوف ،فضػموا وأضػموا العبػاد ،وذلػؾ
لعدـ مطابقة الواقا لصورىـ الوىمية ،وكشوفاتيـ الباطمة ،ووارداتيـ الزائفة ،سواء شعروا بذلؾ أو لـ يشعروا.
 -235الحب يوحد الىػـ

إف مف موجبات توحد اليـ عند الخمؽ ،ىو (الحب) ولو كاف في مورد باطؿ ..فترى العاشؽ َّ
موحد اليـ ،صػاحب
تركيز في مورد حبو ،غير مكترث ب ير مف ييوى ويحب ،ذا ىمة عالية في سبيؿ الوصوؿ إلى بػ يتو..

ومف ىنا قاؿ بعضيـ :إف المحب المجازي-لو انقمب عمى واقعو -لسيؿ عميو الوصوؿ إلى الحب الحقيقي ،ألنػو
فػػي مرحمػػة سػػابقة ق ػد (وحػػد) ىمػػو ،وقطػػا ارتباطػػو ب يػػر مػػف ييػػوى ،فيبقػػى اسػػتبداؿ المحبػػوب الفػػاني بػػالمحبوب
الباقي ،وىي خطوة واحدة..

فمثمو كمثؿ مف اتخذ معبودا واحدا غير الحؽ ،ثـ انقطا إلػى الحػؽ المتعػاؿ فػي (حركػة) واحػدة؛ خبلفػا لمػف أنػس
بالية متعددة ،فوف االنقطاع عف كؿ إلػو ،يحتاج إلى جيد خاص بوزائو.
 -236تكمؼ العمـ
إف تكمػػؼ العمػػـ الػػذي لػػـ يػػأمر بػػو الحػػؽ ،مػػذموـ عنػػد أوليػػاء الحػػؽ (ع)؛ فػػوف اإلطػػبلع عمػػى مػػا ال يزيػػد اإلنسػػاف
(فائ ػػدة) ف ػػي دين ػػو أو دني ػػاه ،لم ػػف فض ػػوؿ النش ػػاط العمم ػػي ،فيتح ػػوؿ ص ػػاحبو إل ػػى مت ػ ٍ
ػتودع
ػرؼ ف ػػي الفك ػػر ،ومس ػ َ

لممعمومات.

ومف (فضوؿ) النشاط أيضا ،المجادلة ما أىؿ الخصومات ،والبحث ألجؿ البحث ،ال لكشؼ الحقائؽ.

واف مجمػػوع ذلػػؾ يسػػتفاد مػػف خػػبلؿ الػػنص الػػذي ورد عػػف اإلمػػاـ البػػاقر (ع) أنػػو قػػاؿ( :إيػػػاؾ وأصػػػحاب الكػػػالـ

والخصومات ومجالبتىـ! ..فإنىـ تركوا ما أمروا بعممه ،وتكماوا ما لـ يؤمروا بعممه حتى تكماػوا عمػـ البػماء)

البحار-ج2ص137

 -237البالء عقيب الزلة

يػػذكر المبػ ّػرد الم ػػوي فػػي كتابػػو الفاضػػؿ -ص :71وقػػد روي عػػف أميػػر المػػؤمنيف (ع) أنػػو قػػاؿ( :مػػػف أخػػػذن ا﵀
بمعصيته في الدنيا ،فا﵀ أكرـ مػف أف يعيػدوا عميػه فػي اآلخػرة ،ومػف عاػا عنػه فػي الػدنيا ،فػا﵀ أكػرـ مػف أف

يهخذن بىا في اآلخرة) ،ثـ عقبو بقولو :فيقاؿ :إف ىذا أحسف حديث روي في اإلسبلـ.
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ومف ىنا ال يستوحش العبد المنصؼ مف توارد بعض الببلء ،عقيب زلة مف الزالت ،لعممػو أف ذلػؾ الػببلء ال ُيعػػد

ببلء ،قياسا إلى العذاب المقدر عمى ذلؾ العمؿ فيما لو أميؿ العبد..

فما شر بعده الجنة بشر ،وما خير بعػده النػار بخيػر ،بػؿ إف (تػوارد) الػنعـ بعػد المعاصػي مػف صػور (االسػتدراج)
الذي يستوحش منو العبد.

ول ػ ُػيعمـ أف الػػذنب بعػػد الػػذنب عبلمػػة الخػػذالف ،والطاعػػة بعػػد الػػذنب عبلمػػة التوبػػة ،والطاعػػة بعػػد الطاعػػة عبلمػػة
التوفيؽ ،والذنب بعد الطاعة عبلمة الرد.
 -238مقياس األجر

ويعبػد ،وبػو يترسػـ
إف مف المقاييس الميمة لتمييز درجات العبودية ،ىما :العقؿ ،والمعرفػة( ..فبالعقػؿ) ُيعػرؼ ا﵀ ُ
مجمػػؿ مسػػار العبػػد إلػػى ربػػو ..و(بمعرفػػة) الحػػؽ المتعػػاؿ-مػػا ل ػوازـ تمػػؾ المعرفػػة -يتع ػرؼ عمػػى جزئيػػات ذلػػؾ

المسار.

وأما الذي ال يعيش ىذه المعرفة المحركة لمكماؿ ،فونو ال يكاد يصؿ إلى تمؾ الدرجات العالية ،واف أتعب جوارحو
بالعبادة ،ألف (تعب) الجوارح بالعبادة مستمزـ لؤلجر ،ولممعرفة عالـ متمايز عف عالـ األجور.

وقد روي عف اإلماـ الكػاظـ (ع) أنػو قػاؿ( :يػا وشػاـ! ..مػا بعػث ا﵀ أمنػاءن وربػمه إلػى عبػادن إال ليعقمػوا عػف

ا﵀ ،فهحبنىـ أحبنىـ معرفة با﵀ ،وأعممىـ بهمر ا﵀ أحبنىـ عقال ،وأعقمىـ أرفعىـ درجة في الدنيا واآلخرة)

البحار-ج1ص137

 -239مف شعب الجنوف
إف العبد الذي يعتقد أف ال ضب شعبة مف شعب الجنوف ،يتحاشى موجباتو ،لئبل يقدـ عمى مػا قػد (يسػمبو) عقمػو،

ويراقب أفعالو بدقة عند فوراف غضبو ،لئبل يظير جنونو خارجا ،فيعمؿ ما ال يمكف التكفير عنو..

ولطالما (تفوه) البعض بشطر كممة ،بقيت آثارىا في نفس مف غضب عميو ،ولـ تذىب حتى ما تقادـ األياـ ،بػؿ

وصمتو بصفة ال تميؽ بو كعبد سوي ..وقد ورد عف أمير المؤمنيف (ع) أنو قاؿ( :الحدة ضرب مف الجنوف؛ ألف

صاحبىا يندـ ،فإف لـ يندـ فجنونه مبتحكـ) البحار -ج73ص266
 -240ناريػة األفعاؿ

يح ّذر الحؽ المتعاؿ مف نار جينـ ،ويصفيا بأف وقودىا الناس والحجارة.

وعميػو فقػػد يكػػوف فػػي وصػؼ ىػؤالء بػػأنيـ وقػػود لتمػػؾ النػار ،إشػػارة إلػػى أف منشػػأ ذلػؾ ىػو (بػواطنيـ) المسػػتندة إلػػى

قبيح أفعاليـ في النشأة األولى ،ألف تمؾ األفعاؿ كانت تستبطف النار واف لـ يشعر بيا صاحبيا ،كما عبػر الحػؽ
المتعاؿ عف آكؿ ماؿ اليتيـ بأنو آكؿ لمنار.

لتحرز عف كؿ ما يكوف وقودا لنار جينـ واف تمػذذ
فمو استحضر العبد (نارية) األفعاؿ التي ال يرضى بيا الحؽّ ،
(يكشؼ) عنو ال طاء ،في وقت ال ينفعيـ مثؿ ىذا االنكشاؼ.
أىؿ ال فمة باإلتياف بيا ،جيبل بذلؾ الباطف الذي ُ
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 -241وجوـ الخواطر واألوواـ
قػػد يمػػر العبػػد فػػي ظػػرؼ خػػاص ،فػتيجـ عميػػو الخػواطر واألوىػػاـ بشػػكؿ ال يطيػػؽ دفعيػػا مػػف دوف مجاىػػدة كبي ػرة،
فيرى نفسو (معذورا) في االستسبلـ ليا ،واالسترساؿ معيا ،عمبل بقاعدة( :أنا ال ريؽ فما خوفي مف البمؿ )..

والحػػاؿ أف أدنػػى التفاتػػة إلػػى الحػػؽ-فػػي تمػػؾ الحالػػةُ -ي ػػعد سػػعيا مشػػكو ار مػػف قبػػؿ المػػولى جػػؿ ذكػره ..كمػػا يتعمػػد
أحػػدىـ استضػػافة جميسػػو فػػي مجمػػس ي مػػب عميػػو موجبػػات الػػذىوؿ واالنصػراؼ( ،ليسػػتخبر) مػػدى إقبالػػو عميػػو فػػي

ذلؾ الظرؼ الطارئ.

ومف المعموـ أف العبد قادر-لو أراد -عمى استجماع المتفرؽ مف أفكاره ولو في مثؿ تمؾ الظروؼ ،كما يتفؽ ذلؾ
بوضوح في موارد رغبتو الخاصة ،كاست راقو بذكر (محبوبو) ما وجود الخواطر الصارفة واألوىاـ الكثيفة.
 -242روح الكار
إف أوؿ معصية وقعت عمى وجو األرض بعد خمؽ آدـ ،ىو إباء الشيطاف عف السجود آلدـ ،والذي وصفو القػرآف

الكريـ بػالكفر؛ إذ مػف المعمػوـ أف روح الكفػر ،ىػو التمػرد عمػى أوامػر الحػؽ ،واال فػوف الشػيطاف لػـ يصػدر منػو مػا
يفيـ منو الكفر االعتقادي.

وعميػػو فػػوف الػػذي يعصػػي الحػػؽ مػػا اإليمػػاف بػػو ،يحمػػؿ روح الكفػػر بػػيف جنبيػػو ،ولػػو بدرجػػة ال تسػاوي درجػػة عنػػاد

إبميس ..ولكف الذي يخشػى منػو ،ىػو أف تتػابا العصػياف قػد يقمػب العفويػة فػي المعصػية إلػى تعمػد فػي االرتكػاب،
فيزداد اقترابا مف روح الكفر ،إلى أف يصؿ إلى قمب الكفر نفسو ،ليرتكب ما لـ يرتكبو إبميس نفسو .
 -243شاافية بعض األرواح
إف بعض النفوس تعيش شفافية خاصة ،بعد طوؿ استقامة في طريؽ اليدى ،ومف آثار تمؾ الشػفافية ىػو (التػألـ)

الشديد عنػد ارتكػاب المعصػية ولػو كانػت صػ يرة ،بمػا يجعمػو يتػوىـ-فػي بعػض الحػاالت -عػدـ م فػرة الحػؽ لػو..
ويبمػػغ ىػػذا التػػأثير فػػي نفػػس صػػاحبو مبم ػػا ،يجعمػػو يعػػيش (القمػػؽ) الػػذي يعيقػػو عػػف القيػػاـ بمػػا أُ ِم ػػر بػػو ،فيقػػا فػػي

مخالفات أخرى.

وممػػا يبعػػث (األمػػؿ) فػػي نفػػوس المػػذنبيف ،مػػا ورد عػػف النبػػي (ص) أنػػو قػػاؿ( :إف العبػػد ليػػذنب الػػذنب ،في ػدخؿ

الجنة) ..قيؿ وكيؼ ذلؾ يا رسوؿ ا﵀ (ص)  ..قاؿ( :يكوف نصب عينيه ،تائبػا منػه فػارا ،حتػى يػدخؿ الجنػة)

الجامع الصغير لمبيوطي-ج11ص316

 -244مادة الغضب وأثروا
ػر ..فمػادة غضػبو ىػو (تأذيػػو) مػف إيػذاء الخصػـ ،وأثػره ىػو (إنػزاؿ) العقوبػة عميػو
إف لم ضب مف العبد :مادة ،وأث ا

مػػا قدرتػػو عمػػى ذلػػؾ ..فينػػاؾ ارتبػػاط ومسػػانخة واضػػحة بػػيف مػػادة ال ضػػب وأثرىػػا ،واف كانػػت نفػػس مػػف قػػاـ بػػو
ال ضب ،ىو المحقؽ لمربط بينيما.
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العػمقة والمجانسة ،التي يحققيا المولى خارجػا
وعميو نقوؿ :إف المعصية والنار بمثابة المادة واألثر ،فبينيما كماؿ ُ
في إدخاؿ صاحبيا إلى النار..
وم ػػف المعم ػػوـ أف استحض ػػار ى ػػذا االقتػ ػراف (الش ػػرطي) ب ػػيف المعص ػػية والن ػػار ،لم ػػف الزواج ػػر الكب ػػرى عن ػػد الػ ػػيـ
بالمعصػػية فضػػبل عػػف ارتكابيػػا ،ألنػػو يػػرى األثػػر متصػػبل بمادتػػو ..ولكػػف عامػػة الخمػػؽ يػػروف المػػادة بمػػا فييػػا مػػف
لذائذ ،وكأنيا خالية عف األثر الذي يصفو الحؽ بقولو﴿ :ثُ بـ لَتََرُوبن َىا َع ْي َف ا ْل َي ِق ِ
يف﴾.

 -245التحايؿ في الحكـ الشرعي
يستفاد مف شدة عذاب بني إسرائيؿ عندما اعتدوا في السبت ،وتحايموا في العمؿ بالحكـ الشرعي :أف الحؽ تعالى

ال يحب (تفويت) مراده باحتياؿ العبد والتفافو حوؿ حكـ مواله؛ فوف كماؿ العبودية ىػو تحصػيؿ (مػراد) الحػؽ ،إذا
عمـ بو العبد كيفما كاف.
 -246المعرفة اال كتبابية واإلشراقية
إف العمـ بموقا األئمة (ع) مف (الحػؽ) وبمػوقعيـ فػي (الخمػؽ) ،يتحقػؽ بم ارجعػة األحاديػث الػواردة مػنيـ ،كالزيػارة
الجامعة وغيرىا مف روافد المعرفة (االكتسابية)..

إال أف ىنػػاؾ طريقػػا آخػػر لممعرفػػة ،يتمثػػؿ بالمعرفػػة (اإلش ػراقية) ،التػػي تُمػػنح لمسػػائريف فػػي طريػػؽ تقػػوى ا﵀ تعػػالى
والتوسؿ بأوليائو (ع).
ومف ىنا نرى النماذج المتميزة مف أصحابيـ ،الذيف تفػانوا فػي حػبيـ-كعػابس بػف شػبيب الػذي صػاح قػائبل( :حػب

أجن ػػني) -ممػػف لػػـ يممػػؾ المعرفػػة النظريػػة المسػػتقاة مػػف الكتػػب ،بالشػػكؿ الػػذي قػػد نطمػػا نحػػف عميػػو ،مػػف
الحسػػيف ّ
خبلؿ انتشار ت ارثػيـ في ىذه العصور.

 -247فائدة االبتخارة
إف مػػف (فوائػػد) العمػػؿ باالسػػتخارة-فيمػػا تحسػػف فيػػو االسػػتخارة مػػف م ػوارد التحيػػر التػػي ال تسػػتقر فييػػا الػػنفس إلػػى

شيء -ىو إحساس العبد وكأنو جندي في معركة القتاؿ ،ال يتحرؾ في الميداف إال بأمر مف قائػده ،فيػو ال ينظػر
إلى إرشاد المولى لو (كطريؽ) إلػى حيػازة المنػافا العاجمػة ،بػؿ (كوئتمػار) بػأمر مػف تجػب طاعتػو فػي كػؿ صػ يرة

وكبيرة.

ومف ىنا يدعو الداعي فيقوؿ في استخارتو( :أبتخير ا﵀ برحمته خيرة في عافية) ،إذ العافية ىنا تعـ ما يتحقؽ
في الدنيا أو اآلخرة ،في العاجؿ واآلجؿ.

166

ومضات فيما يتعمؽ بالتعامؿ مع الشيطاف
 -1سبؿ تسمط الشيطاف
 -2شياطيف القموب
 -3سرقة الجوىرة

 -4حذر المصمحيف
 -5االستعاذة بالحؽ
 -6العداء المتأصؿ

 -7مؤلفات المنحرفيف

 -8انحراؼ المدعيف لممقامات
 -9الجف والشياطيف

 -11مراحؿ االستيبلء

 -11الوحشة مف أولياء الشيطاف

 -12القعود عمى الصراط المستقيـ
 -13عبادة الحؽ كما يريد
 -14الحيراف في األرض
 -15ىمزات الشياطيف
 -16وضوح السبيؿ

 -17تأليب اآلخريف

 -18الصرؼ عف الصبلة
 -19عرش الشيطاف
 -21أثر االستحواذ
 -21المبلؾ الواحد

 -22الشيطاف القريف
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 -23شعب الخير والشر
 -24صفوؼ الشياطيف

 -25القريف مف الشياطيف
 -26الديف ليس ىو الحرماف
 -27أوؿ درس الخمقة

 -1ببؿ تبمط الشيطاف
إف مف موجبات تسمط الشيطاف عمى العبد أمور منيا:
 عدـ الرؤية لو ولقبيمو ،كما يصرح القرآف الكريـ.ؽ ِ
ض ِعياًا﴾.
 است بلؿ الضعؼ البشري؛ إذ ﴿ ُخمِ َنب ُ
اف َ
اإل َ
 الجيؿ بمداخمو في النفس؛ إذ ىو أدرى مف بني آدـ بذلؾ. -ال فمة عف التييؤ لممواجية في ساعات المجابية.

واالعتصاـ بالمولى الحؽ ارفػا لتمػؾ الموجبػات ومبطػؿ ليػا ،فيػو (الػذي يػرى) الشػيطاف وال يػراه الشػيطاف ،فيبطػؿ

األوؿ ..وىو (القوي العزيز) الذي يرفا الضعؼ ،فيبطؿ الثاني ..وىو (العمػيـ الخبيػر) الػذي يرفػا الجيػؿ ،فيبطػؿ
الثالث ..وىو (الحي القيوـ) الذي يرفا ال فمة ،فيبطؿ الرابا.

 -2شياطيف القموب
إف االعتقاد بأف الشياطيف (يحوموف) حوؿ قموب بني آدـ ،وأف لػو سػمطانا عمػى الػذيف يتولػونيـ ،يسػتمزـ (الحػذر)

الشديد أثناء التعامؿ ما أي فػرد-ولػو كػاف صػالحا -الحتمػاؿ (تجمػي) كيػد الشػيطاف مػف خػبلؿ فعمػو أو قولػو ،مػا
داـ الشيطاف يوحي زخرؼ القوؿ ،وينػزغ بيف العباد كما ذكر القرآف الكريـ.

وىذا الحذر مػف المخمػوقيف مػف لػوازـ انتفػاء العصػمة عػنيـ ..ومػف ذلػؾ يعمػـ ضػرورة عػدـ الركػوف واالرتيػاح التػاـ

ألي عبػد-واف بمػغ مػف العمػـ والعمػؿ مػا بمػغ -كمػا يقتضػػيو الحػديث القائػؿ( :إيػاؾ أف تنصػب رجػال دوف الحجػػة،

فتصدقه في كؿ ما قاؿ) البحار-ج73ص153

 -3برقة الجوورة
إف إيمػػاف العبػػد بمثابػػة الجػػوىرة القيمػػة فػػي يػػده ..وكممػػا ازدادت (قيمتيػػا) كممػػا ازداد حػػرص الشػػياطيف فػػي (سػػمب)
تمػػؾ الجػػوىرة مػػف يػػد صػػاحبيا ..وليػػذا تػػزداد وحشػػة أىػػؿ اليقػػيف عنػػد ارتفػػاعيـ فػػي اإليمػػاف درجػػة ،لوقػػوعيـ فػػي

مع ػػرض ى ػػذا الخط ػػر العظ ػػيـ ،م ػػف جي ػػة م ػػف اعت ػػاد سػ ػرقة الجػ ػواىر م ػػف العب ػػاد ..وم ػػف المعم ػػوـ أف ى ػػذا الش ػػعور
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بالخوؼ ،ال يتػرؾ مجػاال لعػروض حػاالت العجػب والريػاء والتفػاخر وغيػر ذلػؾ ،لوجػود الصػارؼ األقػوى عػف تمػؾ
المشاعر الباطمة.

 -4حذر المصمحيف
إف المصمح الذي يروـ إخراج العباد مف الظممات إلى النػور فػي معػرض (عػداء) الشػياطيف لػو ،بػؿ إثػارة أحقػادىـ
المستمزـ (لبلنتقاـ) منو ،ألنو يػروـ تحريػر اآلخػريف مػف سػيطرة الطػاغوت ،وىػذا بػدوره يعتبػر تحػديا لػو ولجنػوده..

ومف ىنا كاف األولياء يعيشوف حالة اإلشػفاؽ والخػوؼ مػف وقػوعيـ فػي إحػدى شػراؾ الشػيطاف المنصػوبة ليػـ فػي
جميا مراحؿ حياتيـ ..فمـ يأمنوا سوء العاقبة إال بفضمو تعالى ،وخاصة في مواطف (االمتحاف) العسير في الماؿ
أو الجاه أو الديف ،فيما لو تزامف أيضا ما الضعؼ ،وال فمة ،وتكالب الشرور.
 -5االبتعاذة بالحؽ
لو اعتقد اإلنساف بحقيقة أف الشيطاف يجػري مػف ابػف آدـ مجػرى الػدـ فػي العػروؽ ،وأنػو أقسػـ صػادقا عمػى إغػواء
الجميا ،وخاصػة مػا التجربػة العريقػة فػي ىػذا المجػاؿ مػف لػدف آدـ إلػى يومنػا ىػذا( ،ألعػاد) النظػر فػي كثيػر مػف

أموره ،فما مف حركة وال سكنة إال وىو في معرض ىذا التأثير الشيطاني.

فالمعايش ليذه الحقيقة يتيـ نفسو في كؿ حركػة-مػا داـ فػي معػرض ىػذا االحتمػاؿ -فػوف ىػذا االحتمػاؿ واف كػاف
ضعيفا إال أف المحتمؿ قوي ،يستحؽ معو مثؿ ىذا القمؽ..

و(ثػػمرة) ىػػذا الخػػوؼ الصػػادؽ ىػػو (االلتجػػاء) الػػدائـ إلػػى المػػولى المتعػػاؿ ،كمػػا تقتضػػيو االسػػتعاذة التػػي أمرنػػا بيػػا

حتى عند الطاعة ،كتبلوة القرآف الكريـ.

 -6العداء المتهصؿ
إف القػرآف الكػريـ يػػدعونا التخػاذ موقػػا العػداء مػف الشػػياطيف ..ولػيس المطمػػوب ىػو العػداء (التعبػػدي) فحسػب ،بػػؿ

العداء (الواعي) الذي منشأه الشعور بكيد العدو ،وتربصو الفػرص لمقضػاء عمػى العبػد ،خصوصػا مػا الحقػد الػذي
يكنو تجاه آدـ وذريتو ،إذ كاف خمقو بما صاحبو مف تكميؼ بالسػجود مبػدأ لشػقائو األبػدي ،وكأنػو بكيػده لبنيػو يريػد

أف (يشفي) ال ميؿ مما وقا فيو.

وشأف العبد الذي يعيش ىذا العداء المتأصؿ ،شأف مف يعيش في بمد ىدر فييا دمػو ..فكـ يبمغ مدي خوفو وحذره

ممف يطمب دمو بعد ىدره لو .

 -7مؤلاات المنحرفيف
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إف ممػػا ينب ػػي الحػػذر منػػو ،ىػػو مػػا وصػػؿ إلينػػا مػػف مؤلفػػات المنح ػرفيف عػػف خػػط أىػػؿ البيػػت (ع) -قصػػو ار كػػاف
االنحراؼ أو تقصي ار -وخاصة فيما كاف في مجاؿ األخبلؽ واالعتقاد ..فمف الدواعػي الخفػية التي جعمت البعض
منيـ يتخػذ لنفسػو اتجاىػا أخبلقيػا متميػ از ليجػػذب بػو قمػوب المريػديف ،ىػو (منافسػة) خػط أئمػة أىػؿ البيػت (ع) فػي

ذلؾ ،و(استبلب) القموب المتعطشة لممعارؼ اإلليية..

وخاصة أف األئمة (ع) ليـ منيجيـ المسػتقؿ فػي مجػاؿ تيػذيب السػموؾ اإلنسػاني المتمثػؿ فػي( :االسػتقامة) عمػى

طريؽ الشرع أوال ،و(االعتداؿ) في السير ثانيا ،و(الجامعية) لكؿ جيات التكميؼ ثالثا ..وقد دربػوا خواصػيـ عمػى
ىذا المنيج الذي افرز الكثير ممف يتأسى بيـ في ىذا.

وينب ي االلتفات إلى أف حػث عامػة النػاس عمػى الرجػوع إلػييـ قػد يػؤدي-مػف دوف قصػد -إلػى صػرؼ النػاس عػف

خط أئمتيـ (ع) ،أو عمى األقؿ عدـ استنكار البنية العقائدية.
 -8انحراؼ المدعيف لممقامات

يتحيػػر بعضػػيـ فػػي تفسػػير انحػراؼ مػػف أوتػػي نصػػيبا مػػف العمػػـ -حتػػى اإلليػػي منػػو -إذ تػراىـ يحمّقػػوف فػػي دعػػوى
الحػب اإلليػػي ،وكشػؼ حقػػائؽ عػالـ الوجػػود كمػا يػػدعونيا فػي منظومػػاتيـ ومنثػوراتيـ ..ومػػف األمثمػة القرآنيػػة عمػػى

ذلؾ( :بمعـ) الذي أوتي االسـ األعظـ ،وقد وصفو القرآف بأنو أوتي اآليات ،فأسند المولى اإليتاء إلى نفسو فقاؿ:
آي ِات َنا﴾ ..وقد روي عف الباقر (ع) أنػو قػاؿ( :األصػؿ فػي ذلػؾ بمعػـ ،ثػـ
﴿آتَ ْي َنانُ﴾ ،ومف ثـ جما ما آتاه فقاؿَ ﴿ :
ضرب ا﵀ مثال لكؿ مؤثر ووان عمى ودى ا﵀ مف أوؿ القبمة) مجمع البياف-ج2ص499
وال غ اربػة فػي ىػذا األمػر ،إذ أف العبػػد فػي كػؿ مرحمػة ىػػو فػي شػأف ،و(االسػتقامة) فػػي العبوديػة مػف جانػب العبػػد،

فػػرع (الحصػػانة) الربوبيػػة مػػف جانػػب الػػرب ..ىػػذه الحصػػانة التػػي لػػو رفعػػت عػػف العبػػد-بجريػرة ارتكبيػػا -ليػػوت بػػو
الريح في مكاف سحيؽ.

ول ُػيعمـ في ىذا المجاؿ أف الحديث عف منازؿ الكماؿ وأسرار الطريؽ ،يتوقؼ عمػى نػوع معرفػة يكتسػبيا صػاحبيا:
بالتأمػػؿ ،أو الرياضػػة النفسػػية ،أو االكتسػػاب مػػف ال يػػر ..وىػػذا المقػػدار مػػف المعرفػػة النظريػػة ال داللػػة فييػػا عمػػى
كمػػاؿ صػػاحبيا بالضػػرورة ،فيػػو عمػػـ ال يسػػتمزـ الكمػػاؿ بمجػػرده ..كمػػا قػػد يتفػػؽ ذلػػؾ كثيػ ار ألربػػاب العمػػوـ األخػػرى

كالطب والحكمة ،فتجد الطبيب سقيما ،والحكيـ يرتكب ما ىو أقرب إلى السفو.
 -9الجف والشياطيف

اعتاد البعض عمى الخوؼ مف قضايا الجف ،وايذائيـ لبني آدـ ،ما ما ينسجونو في ىذا المجاؿ مف أنواع الخياؿ
واألسػػاطير .واألجػػدر بيػػـ أف ينتػػابيـ الخػػوؼ مػػف حقيقػػة أشػػد مبلمسػػة لواقػػا البشػػر ،وأخطػػر عمػػى مسػػيرتو ،وىػػي

قضية إبميس ..فونو قد أقسـ عمى إغواء البشر بشتى صنوفو ،ال يستثنى منيـ أحدا إال عباد ا﵀ المخمَصيف.
وىذا الخوؼ مف الخوؼ (المحمود) بخبلؼ الخوؼ األوؿ ،لما يستمزمو مف الحذر لئبل يقا في حبالو.

والمشكمة في ىذا العدو أنػو ال يتػرؾ اإلنسػاف حتػى لػو تركػو ،وكػؼ عػف عداوتػو ،بػؿ يػزداد (التصػاقا) بالعبػد كممػا

(أىممو) أو داىنو.
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 -10مراحؿ االبتيالء
إف لمشيطاف مراحؿ في االستيبلء عمى ممػمكة اإلنساف:

المرحمة األولى :وىي مرحمة (الدعوة) المجردة ،نفػثا فػي الصػدور ،وتحريكػا لمشػيوات مػف خػبلؿ أعوانػو ،وقػد قػاؿ
تعالى﴿ :وما َك َ ِ
ب ْمطَ ٍ
ابتَ َج ْبتُ ْـ لِي﴾.
اف إِالب أَف َد َع ْوتُ ُك ْـ فَ ْ
اف ل َي َعمَ ْي ُكـ بمف ُ
ََ
ػاؤ ُو ُـ
فػػوذا رأى تكػػر ار فػػي االسػػتجابة ،انتقػػؿ إلػػى المرحمػػة الثانيػػة :وىػػي مرحمػػة (الواليػػة) ،وقػػد قػػاؿ سػػبحانو﴿ :أ َْولِ َيػ ُ
وت﴾.
الطبا ُغ ُ
وأخي ار يصػؿ األمر إلى حيث يفقد العبد سيطرتو عمى نفسػو فػي المرحمػة الثالثػة :وىػي مرحمػة (الػتحكـ) المطمػؽ،
إذ ﴿ َيتَ َخبطُ ُه ال ب
س﴾.
اف ِم َف ا ْل َم ب
ش ْي َ
ط ُ
 -11الوحشة مف أولياء الشيطاف
لو اعتقد العبد-يقينا -بوحاطة الشياطيف (لقموب) الذيف يتولونو ،و(ألماكف) المعصية؛ الشتدت وحشتو مف ىؤالء

األشػػخاص ولػػو كػػانوا أقػػرب النػػاس إليػػو ،ومػػف األمػػاكف ولػػو كانػػت آلػػؼ الػػببلد لديػػو ،لعممػػو أف االقتػراب مػػف تمػػؾ
األماكف والقموب ،إنما ىو دخوؿ في حيز مرمى الشياطيف.

ومف ىنا ُيعػمـ حذر أىؿ المب مف أبناء زمانيـ ،ألنيـ ال ينظروف إلى (ذواتيـ) المجردة ،وانما إلػى مػف (يسػوقيـ)
في حركاتيـ وسكناتيـ ،مف الشيطاف والنفس األمارة بالسوء.
 -12القعود عمى الصراط المبتقيـ
ينحصر طمب الداعي في سورة الفاتحة-بعد مقدمات الحمد والثناء -في (االستقامة) عمى الصػراط ،كمػا انحصػر
تيديد الشيطاف مف قبؿ( ،بالقعود) عمى الصراط المستقيـ نفسو.

ومف مجموع األمريف يعمـ أف معركة الحؽ والباطؿ إنما ىي في ىذا الموضا ،والناس صرعى عمى طرفييػا ،وقػد

ق ّؿ الثابتوف عمى ذلؾ الصراط المستقيـ ..ومف ىنا تأكدت الحاجة لمدعاء باالستقامة في كؿ فريضة ونافمة.
ولػ ُػيعمـ أف الػػذي خػػرج عػػف ذلػػؾ الص ػراط ،كػػاف خروجػػو :إمػػا بسػػبب (عنػػاده) واص ػ ارره فػػي الخػػروج عػػف الص ػراط
باختياره وىو الم ضوب عميو ،واما بسبب (عماه) عف السبيؿ وىو الضاؿ.
 -13عبادة الحؽ كما يريد
طمب إبميس مف الحؽ أف يعفيو مف السجود آلدـ (ع) ،مقابػؿ عبػادة لػـ يعبػدىا ممػؾ مقػرب وال نبػي مرسػؿ ،فكػاف

جواب الحؽ كما روي عف الصادؽ (ع)( :ال حاجة لي في عبادتػؾ ،إنمػا عبػادتي مػف حيػث أريػد ،ال مػف حيػث

تريد) البحار-ج11ص141

وفي ذلؾ بياف لقاعدة عامة ،وىي :إف العبادة المطموبة لمحؽ ىي ما طابقت إرادة (المعبود) ،ال رغبة (العابد).
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ومف ىنا يكتشؼ العبد ضبللة سعيو إذا لـ يكف مطموبا لمحؽ ،واف وجد العبد سعيو حسنا ،مصػداقا لقولػو تعػالى:
ض بؿ بعيىـ ِفي ا ْلحي ِ
اة ُّ
ص ْن ًعا﴾.
وف أَبن ُى ْـ ُي ْح ِب ُن َ
ب ُب َ
﴿البِذ َ
ََ
وف ُ
الد ْن َيا َو ُو ْـ َي ْح َ
يف َ َ ْ ُ ُ ْ
 -14الحيراف في األرض

يصور الحؽ-فيما يصور -حالة العبد الضػاؿ المتحير في ىذه الحياة ،المبتعد باختياره عف جادة اليػدى ،فيقػوؿ:
شي ِ
ِ
يف ِفي األ َْر ِ
اب َي ْد ُعوَن ُه إِلَى ا ْل ُى َدى﴾ ..فيو إنساف حائر ،وكأنو عمى
ض َح ْي َر َ
اط ُ
َص َح ٌ
ابتَ ْى َوتْ ُه ال ب َ
اف لَ ُه أ ْ
﴿ َكالبذي ْ
مفترؽ طرؽ عديدة ،ال يعمـ طريؽ الخبلص منيا ،والشياطيف تحػيط بػو تطمػب ىػواه ،بمعنػى :أنيػا تطمػب منػو أف
ييوى ما فيو (ىبلكو) ،أو بمعنى أنيا تطمب منو (الحب) واليوى لنفس الشياطيف ،وذلؾ بحب ما تدعو الشياطيف

إليو.

فتكوف الصورة الثانية أبمغ في تجسيد ىذا الخذالف ،ألنيا تمثؿ الشياطيف وكأنيا امرأة تطمب ىوى ال ريـ ،وتسعى

إليقاعو في عشقيا ،ومف ثََّـ تفتؾ بيذا العاشؽ البائس بعد (ارتمائو) في أحضانيػا.
 -15ومزات الشياطيف
يستعيذ العبد بربو مف ىمزات الشياطيف ،واليمز ىو الػنخس ،والميمػزة عصػا فػي أرسػيا حديػدة مدببػة ،يػنخس بيػا

الحمار ونحوهُ ..ش ّػبو ذلػؾ بيمػز الػدواب عنػد المشػي ،فكػأف الشػيطاف جعػؿ نفسػو (كػالراعي) لمقطيػا الػذي يممكػو،
فمػػو الحػػؽ متػػى شػػاء أف ييمػػز مػػف يسػػوقو إذا تباطػػأ فػػي السػػير ،وفػػي ذلػػؾ غايػػة (ال ػػمذلة) والي ػواف لمػػف ُخمػػؽ فػػي
(أحسف) تقويـ.

فااللتفات إلى ىذه الحقيقة الم ّػرة -وما أكثر تحققيا في حياة البشرية -يجعػؿ العاقػؿ يتمػرد عمػى سػمطاف الشػيطاف
الذي يوصمو إلى مستوى البيائـ ،التي تفقد حريتيا في انتخاب السبيؿ األصمح.
 -16وضوح الببيؿ
قد يتحيػر بعضػيـ فػي سػموؾ أقػرب سػبيؿ إلػى الحػؽ ،والحػاؿ أف األمػر (واضػح) فػي كمياتػو التػي يعرفيػا الجميػا،
واف (أبيـ) في جزئياتو التي تنكشؼ لو أثناء سيره في ذلؾ الطريؽ.

فالمطموب مف العبد ىو العمؿ بما يعممو ،ل ُػيفتح لو الطريؽ إلى ما ال يعممو ،إذ ( مػف عمػؿ بمػا يعمػـ ،رزقػه ا﵀
عمـ ما ال يعمـ)..
فالميـ في المقاـ أف ينفي موانا الوصوؿ ،واال فوف اليسير مف المقتضيات ٍ
كاؼ لعناية الحؽ في حقو.
وليعمـ أف االست راؽ في (الوجوديات) ما عدـ االلتفات إلى (العدميات) ،مف سبؿ إغواء الشيطاف.
 -17تهليب اآلخريف
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عنػػدما ييػػأس الشػػيطاف مػػف التصػػرؼ المباشػػر فػػي قمػػب المػػؤمف-النتسػػابو إلػػى مقػػاـ الواليػػة التػػي ال تطاليػػا يػػد
الشيطاف أبدا -يتوجو إلػى قمػوب (المحيطػيف) بػو ،مػف أىمػو وذريتػو والمقػربيف منػو ،فيػؤلّبيـ عميػو ،بمػا يوجػب ليػـ
سوء الظف بو ،واالعتقاد بو خبلفا لما ىو عميو مف حسف الباطف ،وبالخصومة التي ال مبرر ليا.

فوذا عجز عف ذلؾ كمو ،انتقؿ إلى أعدائو ،فيثير أحقادىـ عميو ،بما يصؿ إلى حد األذى في نفسو وأىمو ومالو..
كما كاف يقا كثي ار بالنسبة إلى أئمة اليدى (ع) ،إذ اجتما عمػييـ (خبػث) طينػة أعػدائيـ ،مػا (تسػويؿ) الشػياطيف

ألعػػدائيـ بمػػا يػػؤجج نػػار خبػػثيـ ..وقػػد ورد عػػنيـ (ع)( :ولػػو كػػاف المػػؤمف عمػػى رأس جبػػؿ ،لقػ ّػيض ا﵀ لػػه مػػف
يؤذيه ،ليؤجرن عمى ذلؾ) البحار-ج27ص208
 -18الصرؼ عف الصالة
إف مما يسعى إليو الشيطاف بشػدة ىػو (صػرؼ) المصػمي عػف صػبلتو ،حتػى ولػو اسػتمزـ التصػرؼ فػي (حواسػو):

نفثػػا فػػي الصػػدور ،ونقػ ار فػػي اآلذاف ..وذلػػؾ ألف صػػده لمعبػػد عػػف صػػبلتو ،إنمػػا ىػػو صػػد لمػػا ينيػػى عػػف الفحشػػاء

والمنكػػر ،ممػػا يسػػيؿ لػػو السػػبيؿ لمت م ػػؿ إلػػى قمبػػو ..وقػػد ورد عػػف النبػػي (ص) أنػػو قػػاؿ( :إف العبػػػد إذا اشػػػتغؿ

بالصالة ،جاءن الشػيطاف وقػاؿ لػه :اذكػر كػذا اذكػر كػذا ،حتػى يضػ ّؿ الرجػؿ أف يػدري كػـ صػمى!) البحػار -ج5

ص158

وليذا نجد المصمي (يتذكر) ما نسيو في سابؽ أيامو ،أو (يتأثر) بالتوافػو مػف األمػور التػي لػـ يكػف يتػأثر بيػا قبػؿ

الصبلة وال بعدىا.

 -19عرش الشيطاف

روي عف اإلماـ الصادؽ (ع)-في جواب مػف ّادعػى أف أبػا منصػور ُرفػا إلػى ربػو ،وتمسػح عمػى أرسػو -أنػو قػاؿ:
حدثني أبي عف جدي أف رسوؿ ا﵀ (ص) قاؿ( :إف إبميس اتخذ عرشا فيما بيف البماء واألرض ،واتخذ زبانيػة

ورفػع إليػه ،واف أبػا
بعدد المالئكة ،فإذا دعا رجال فهجابػه وطػئ عقبػه وتخطػت إليػه األقػداـ ،تػراءى لػه إبمػيس ُ
منصور كاف ربوؿ إبميس) البحار -ج 25ص 282
إف ىذا الحديث لمف نػوادر الخبػر فػي مجػاؿ (تمبػيس) إبمػيس ،إذ أنػو يفسػر حالػة العػروج الكػاذب والػدعاوى الزائفػة

التي تضج بيا بعض كتب المنحرفيف عف جادة الحؽ ،وذلؾ في مجاؿ التيذيب والسموؾ.

إضافة إلى داللتو عمى خطورة (التصدي) لبعض المقامات مف دوف استحقاؽ عممي وعممي ،فرغبة الشيطاف فػي

إمامة ىؤالء لمخمؽ ،قد أشير إلييا بقولو (ع)( :وطئ عقبه).

وأخي ػ ار ينب ػػي االلتفػػات إلػػى سػػعة (كيػػد) الشػػيطاف ،وخفػػاء مك ػره ،يصػػؿ إلػػى حػػد تزييػػؼ عناصػػر عػػالـ الممكػػوت،
والتشبو بالرب عرشا ومبلئكة ووحيا.

 -20أثر االبتحواذ

ابػػػتَ ْح َوَذ
إف األثػػر (الميػػـ) والرئيسػػي السػػتحواذ الشػػيطاف عمػػى العبػػد ،ىػػو (نسػػيانو) ذكػػر ربػػو ،إذ قػػاؿ تعػػالىْ ﴿ :
َعمَ ْي ِى ُـ ال ب
او ْـ ِذ ْك َر المب ِه﴾.
ش ْي َ
َنب ُ
ط ُ
اف فَه َ
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ومف ذلؾ يعمـ أف مفتاح عمؿ الشيطاف ىو نسياف الحؽ المتعاؿ ،وخاصػة فػي المػواطف التػي تتطمػب منػو الػذكر:
كمواطف المعصية.

ولذلؾ ال ينحصر ىػـ الشػيطاف فػي نسػياف العبػد ذكػر ربػو فػي كػؿ آنػاء حياتػو ،بػؿ يكفػي لتحقػؽ (غرضػو) نسػياف

العبد لربو حيف تعرضو لم واية.

وىنا فمنتساءؿ :أنو ما ىي القيمة الرادعػة لػذكر ا﵀ عػز وجػؿ قبػؿ المعصػية وبعػدىا ،بعػد أف نػاؿ الشػيطاف ب يتػو

منو في حاؿ المعصية ..

وعميػو فمػيس مػف الميػػـ نفػي ال فمػة المطبقػػة ،لينفعػو الػذكر المتخمػؿ؛ وانمػػا الميػـ إثبػات الػػذكر ال الػب ،لػئبل تضػره

ال فمة المتخممة.

 -21المالؾ الواحد
إف الش ػيطاف يوقػػا العػػداوة والب ضػػاء فػػي الخمػػر والميسػػر؛ (ليصػ ّػد) عػػف سػػبيؿ ا﵀ تعػػالى ،كمػػا صػػرح بػػو الق ػرآف
الكريـ.
وعميػو فػوف كػؿ مػػا يصػد عػف سػػبيؿ ا﵀ تعػالى ،فيػو كػالخمر والميسػػر ،واف لػـ يتجػ ّؿ لنػػا قبحػو كقبحيمػا؛ إذ العبػرة
(بال ايات) القبيحة ،واف لـ تكف (المبادئ) قبيحة في بادئ النظر.
ومف ىنا ُعبر بالمسكر عف أمور أخر ال يتعارؼ سكرىا ،كما روي عف أميػر المػؤمنيف أنػو قػاؿ( :البػكر أربعػة:
بكر الشراب ،وبكر الماؿ ،وبكر النوـ ،وبكر الممؾ) البحار-ج37ص241

وعميو فوذا رأى العبد المراقب لنفسو ،بعض موجبات الصد عف سبيؿ ا﵀ تعالى ،ولو كاف مباحػا بعنوانػو األولػي-

كػػالجموس مػػا ال ػػافميف ،أو االنش ػ اؿ بمػػا يميػػي الفكػػر والنظ ػر -فونػػو يتعامػػؿ معػػو كتعاممػػو مػػا الخمػػر والميسػػر،
لتشابو المبلؾ فييا جميعا.

 -22الشيطاف القريف
إف مف التيديدات الكبرى لم افميف عف الحؽ ،المشت ميف بالمحسوسات ،والمنيمكيف في الشػيوات ،ىػو مػا ورد فػي
يف﴾ ..فما حاؿ اإلنسػاف الػذي اقتػرف بػو
ش َعف ِذ ْك ِر ب
ض لَ ُه َ
قولو تعالىَ ﴿ :و َمف َي ْع ُ
الر ْح َم ِف ُنقَ بي ْ
ش ْيطَا ًنا فَ ُى َو لَ ُه قَ ِر ٌ
شيطاف ي ويو ،غير الشيطاف األكبر الذي ُيشرؼ عمى اإلنساف وعمى قرينو ..
ومف المعموـ أف ىذا الشيطاف القريف ،يصاحب المرء في كؿ (تقمباتػو) ،فيكػوف خبيػ ار بواقػا العبػد أكثػر مػف نفسػو،

فيعمـ بذلؾ نقاط ضعفو وقوتو.

ومف ىنػا تكمػف (خطورتػو) ،إذ يسػوؽ العبػد إلػى الياويػة ،مسػتعينا بنقػاط ضػعفو ،بعػد أف أبعػده عػف جػادة اليػدى،

معرضا بو عف نقاط قوتو.

 -23شعب الخير والشر
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إف طريؽ الخير طريؽ ذو (شعب) ،يدؿ بعضو عمى بعض ،فمف دخؿ في مجاؿ اإلحساف ،انفتح لو السػبيؿ بعػد
السبيؿ ،وكذلؾ في مجاؿ العمـ وفتح الببلد وارشاد العباد وغير ذلؾ.

واألمر كذلؾ في الشر ،فوف الشػر بعضػو دليػؿ بعػض ،وكأنػو سمسػمة يشػد بعضػيا بعضػا ..والشػيطاف إنمػا يطمػب

الزلؿ مف العبد؛ فيوقعو في شراكو إذا رأى فيػو (قابميػة) االنسػياؽ وراء الشػر ،خطػوة بعػد خطػوة ..وقػد رتػب القػرآف

اف ِب َػب ْع ِ
ابػتََزلب ُى ُـ ال ب
ض َمػا
ش ْػيطَ ُ
الكريـ عمؿ الشيطاف-مف طمبو لزلؿ العبد -عمى كسػب العبػد نفسػو ،فقػاؿ﴿ :إِ بن َمػا ْ
ب ُبواْ﴾.
َك َ
ومف ذلؾ يعمـ أف الضبللة يكوف مردىا إلى العبد نفسو ،واف استثمر الشيطاف كسب العبد في تحقيؽ الضبللة.
 -24صاوؼ الشياطيف
إف مثػػؿ مػػف يريػػد فػػتح ميػػاديف العبوديػػة لمحػػؽ ،كمثػػؿ مػػف يريػػد أف يقػػتحـ صفّػػا مت ارصػػا مػػف الشػػياطيف يرونػػو وال
(يشير) سبلحو ،بما يفيـ منو أنو صادؽ فػي المواجيػة ،ثػـ
يراىـ ..فالحؿ الوحيد في ىذا الموقؼ الرىيب ىو أف ُ

(يقتحـ) الميداف عامبل بقاعدة( :إذ وبت أم ار فقع فيه ،فإف شدة توقّػيه شر مما أنت فيه ) النىج-ج4ص42

ثـ (ينتظر) بعد ذلؾ كمػو جنػود المبلئكػة المسػوميف ،تحػيط بػو مػف كػؿ حػدب وصػوب ،وكيػؼ تسػتطيا الشػياطيف

صبرا ،أماـ جنود الرحمف المو ّكمة بالنصر والفتح ..
والميـ في ىذا النصر ،ىي مواصمة السير بعد اقتحاـ السد ،واال فوف التباطؤ والركوف إلى النصر األوؿ ،ممػا قػد
يوجب اجتماع فموؿ الشياطيف المنيزمة الستدراؾ اليزيمة ،كما حصؿ في ىزيمة أُحد بعد فتح بدر.
 -25القريف مف الشياطيف
إف الشياطيف المقترنة بالعبد طواؿ عمره ،تحصي عميو عثراتو ،وتحفظ زالتػو ،وتعمـ بمػا يثيػر غضػبو أو حزنػو أو

شػػيوتو ..فػػوذا أراد التوجػػو إلػػى الػػرب الك ػريـ فػػي سػػاعة خمػػوة أو انقطػػاع ،ذ ّكرت ػو بػػبعض (زل ػػمو) لتقػػذؼ فػػي نفسػػو
اليػػأس الصػػارؼ عػػف الػػدعاء ،أو ذ ّكرت ػو بمػػا (يث ػػير) حزنػػو وقمقػػو لػ ػتش ؿ بال ػػو وتشػػتت ىم ػو ،وبػػذلؾ تسػػمبو التوجػػو
والتركيز في الدعاء.

فعمى العبد أف يجػزـ عزمو عمػى عػدـ االلتفػات ألي (صػارؼ) قمبػي أو ذىنػي ،مػا دامػت الفرصػة سػانحة لمتحػدث

ما الرب الجميؿ ،إذ اإلذف بالدعاء-مف خبلؿ رقة القمب وجرياف الدما -مف عبلمات االستجابة قطعا.
 -26الديف ليس وو الحرماف

إف الشيطاف يصور الديف عند ال ػافميف بمػا يػبلزـ (الحرمػاف) ،مسػت بل فػي ذلػؾ المنػاىي الػواردة مػف الشػرع ،منفػ ار

ليـ الديف وأىمو..

والحاؿ أف نسػبة الممنوعػات فػي الشػريعة أقػؿ مػف المباحػات ،إذ األصػؿ األولػي فػي األشػياء ىػو (اإلباحػة) ،خػرج

منو ما خرج بالدليؿ؛ فميس مف اإلنصػاؼ أبػدا ،أف نصػؼ الػديف بأنػو سمسػمة مػف المنػاىي ..ىػذا كمػو إضػافة إلػى
أف المناىي مطابقة لمفطرة السميمة ،بما يضمف سبلمة الفرد والمجتما.
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وأخي ار فوف مف المعموـ في ىذا المجاؿ أف المناىي (تقابميا) المباحات مف الجنس نفسو ،فالزواج في مقابػؿ الزنػا،
والطيبػات مػف الطعػاـ والشػراب فػي مقابػػؿ الخبائػث ،والعقػود التػي أمػر الشػارع بالوفػػاء بيػا فػي مقابػؿ الربػا والعقػػود

المحرمة ..وىكذا األمر في باقي البدائؿ الحبلؿ ،في مختمؼ شؤوف الحياة.
 -27أوؿ درس الخمقة

إف أوؿ درس فػػي أوؿ الخمػػؽ-بعػػد درس الطاعػػة والمعصػػية -ىػػو درس (التوبػػة) واإلنابػػة ..فكمػػا أف القػرآف الكػريـ
يعرض صورة المعصية األولى وىي معصية الشيطاف ،ومف ثـ معصػية آدـ التػي ال تتنػافى مػا عصػمتو ،فكػذلؾ
يعرض صورة التوبة األولى ،وىو عفوه عف آدـ بعد تمقيو الكممات مف عنده.

ومػػف ذلػػؾ ُيػػعمـ أف الحػػؽ إذا أراد أف يتػػوب عمػػى عبػػده( ،ىيػػأ) لػػو األسػػباب ،كمػػا تمقػػى آدـ مػػف ربػػو الكممػػات التػػي
أعانتػو عمػى التوبػة ..فالػدعوة إلػى التوبػة والرجػوع السػريا إلػى الحػؽ المتعػاؿ ،قارنػت شػروع المسػيرة البشػرية عمػػى
وجو األرض ،وال غنى عف ذلؾ ما (اختبلؼ) رتب الخمؽ.

ػت مػف قمػب ابػف
وقد روي أنو بعدما لُػعف إبميس ،وطمب اإلمياؿ إلى قياـ الساعة ،قاؿ إبمػيس :وعزتػؾ  ..ال خرج ُ
آدـ ما داـ فيو الروح ..فقاؿ تعػالى( :وعزتي وجاللي! ..ال أحجب عنه التوبػة مػا داـ فيػه الػروح) الػدر المنثػور
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ومضات فيما يتعمؽ بالتعامؿ مع الخمؽ
 -1التألـ مف اإلدبار

 -2النظرة إلى الخمؽ
 -3مقاـ الدعوة إلى ا﵀

 -4االستقامة ما المعاشرة
 -5بنياف الحؽ في األرض
 -6اجتذاب قموب الخمؽ

 -7الجما بيف الوحشة والمودة
 -8الييئة الجماعية لمطاعة
 -9سوء الظف

 -11وظيفة الداعي

 -11مجالس الميو والحراـ
 -12التعالي قاصـ لمظير
 -13الرفؽ بالمبتدئيف

 -14النسبية فيما يعني
 -15معاممة الوصاية ال السيادة
 -16عدـ االنش اؿ باألسباب
 -17اإلرشاد مف سبؿ القرب
 -18االثنينية في التعامؿ
 -19خدمة القموب

 -21إصبلح ذات البيف

 -21ال افؿ عف آداب السير
 -22لؤلكؿ حيثيتاف

 -23فتح الشيية قبؿ اإلطعاـ
 -24التنزؿ إلى عالـ ال افميف
 -25ظمـ مف ال ناصر لو
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 -26الطما في مودة القموب
 -27التعالي عف عامة الخمؽ
 -28االنش اؿ باألىؿ

 -29معاشرة ثقيمي المعاشرة
 -31مقارعة الظممة

 -31األحكاـ المسبقة
 -32القوانيف الطبيعية واالجتماعية
 -33سوء العاقبة

 -34تمني الخير لم ير

 -35عدـ االسترساؿ المذىؿ
 -36منحة االنقطاع إلى الحؽ
 -37أساليب الجذب

 -38مقومات نجاح الممؾ
 -39االنطباع األولي عف العصاة
 -41المنة عمى العباد
 -41تذكر الفضؿ

 -42اختبلؼ الحيثيات

 -43خطورة النفور مف الداعي
 -44تضييا النساء والصبياف
 -45مرد اإلحساس بال يرة
 -46التشبو بالكفار

 -47االسترساؿ باألنس

 -48تحمؿ مظالـ العباد
 -49إلقاء الرعب

 -51التأثر فرع المسانخة
 -51زواؿ األنس والشيوة
 -52جعؿ المودة ورفعيا
 -53الشرؾ في التعامؿ
 -54كالمرأة األجنبية
 -55عدـ الوحشة

 -56مواجية العقيدة الفاسدة
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 -57التأثر بالمدح والذـ
 -58تصدي مف ال معرفة لو
 -59رفاؽ السوء

 -61التدريب عمى تعظيـ المخموؽ
 -1التهلـ مف اإلدبار
إف التألـ الشػديد مػف (مػ اررة) البعػد عػف الحػؽ ،وعػدـ استشػعار لػذة المواجيػة فػي الصػبلة وغيرىػا ،ومواصػمة تقػديـ
الشكوى مف ىذه الحالة لمحؽ الودود ،والتحرز مػف موجبػات إعػراض الحػؽ المتعػاؿ ،ممػا قػد يوجػب (ارتفػاع) ىػذه

الم اررة أو تخفيفيا.

وكمما طالت ىذه الفترة مف االدبار والتػألـ ،كممػا كانػت ثمػرة اإلقبػاؿ أجنػى وأشػيى ..فػالمؤمف المبيػب ال ييػأس لمػا

ىو فيو مف اإلدبار ،واف كانت ىذه الحالة-في حد نفسيا -مرضا يخشى ما استمرارىا موت القمب.

ولطالما اتفؽ أف أثمر ىذا االدبار المتواصؿ ،إقباال (شػديدا) ارسػخا فػي القمػب ،بعػد سػعي العبػد فػي رفػا موجباتػو

التي ىو أدرى بيا مف غيره.
 -2النظرة إلى الخمؽ
لػػو اعتقػػد العبػػد اعتقػػادا ارسػػخا أف الخمػػؽ (عيػػاؿ) ا﵀ تعػػالى-ومػػنيـ أىمػػو وعيالػػو -النقمبػػت لديػػو م ػوازيف التعامػػؿ
معيػـ أرسػا عمػى عقػب ،فيمتمػؾ بػػذلؾ قػدرة (مضػاعفة) عمػى تحمػؿ األذى مػػنيـ ،لعممػو أف ذلػؾ كمػو بعػيف المػػولى
تعالى الذي يرعى عيالو بعد خمقو ليـ ..بؿ يزداد (حػبو) ورأفتو ليـ ،زائدا عػف مقتضػى العبلقػة البشػرية المتعارفػة

بيف المخموقيف.

كمػا (يبػارؾ) المػولى فػيمف يحػيط بػو مػػف عيالػو ،ويجعميػـ قػرة عػيف لػو كمػػا ذكػر القػرآف الكػريـ ،إك ارمػا لقصػده فػػي

إكراـ مف ىـ عياؿ ا﵀ تعالى ،وأحب الخمؽ إليو-كما روي -مف نفا عياؿ ا﵀ ،أو أدخؿ عمى أىػؿ بيػت سػرورا..

وقػػد روى عػػف النبػػي (ص) أنػػو قػػاؿ( :أقػػربكـ منػػي مجمبػػا يػػوـ القيامػػة ،أحبػػنكـ أخالقػػا وخيػػركـ ألومػػه ..وأنػػا

ألطاكـ بهومي) البحار-ج71ص387

 -3مقاـ الدعوة إلى ا﵀

إف الدعوة إلى ا﵀ تعالى منصب مرتبط بشأف مف شؤوف الحؽ المتعاؿ ،وليذا قاؿ عف نبيو (ص)﴿ :وَد ِ
اع ًيا إِلَى
َ
ِ ِِ ِ
يػر﴾ ..فمػا لػـ يتحقػؽ (اإلذف) بالػدعوة ،لكػاف الػداعي (مػتطفبل) فػي دعوتػو ،غيػر مسػدد فػي
اجا ُّم ِن ًا
المبه ِبِإذْنه َوب َر ً
عممو..

فالقدرة عمى التأثير في نفوس الخمؽ ،ىبة مف رب العالميف ،وال يتوقؼ كثي ار عمى إتقاف القواعد الخطابية ،فضػبل

عف تكمؼ بعض المواقؼ التي يراد منيا تحبيب قموب الخمؽ ،وقػد ورد فػي الحػديث( :تجػد الرجػؿ ال يخطػئ بػالـ
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وال واو ،خطيبػػا مصػػقعا ،ولقمبػػه أشػػد ظممػػة مػػف الميػػؿ المظمػػـ ،وتجػػد الرجػػؿ ال يبػػتطيع يعبػػر عمػػا فػػي قمبػػه

بمبانه ،ولقمبه يزور كما يزور المصباح) الكافي-ج2ص422

وليذا ُعػبر عف بعضيـ-مف ذوي التأثير في القموب -بأف لكبلمو (قبوال) في القموب.
 -4االبتقامة مع المعاشرة
الخمُقية-وىو في حالة العزلة عف الخمػؽ -كمثػؿ المػرأة الجميمػة المسػتورة فػي
إف مثؿ مف يرى في نفسو االستقامة ُ

بيتيػػا ،فػػبل ُيعمػػـ مػػدى (اسػػتقامتيا) وعفافيػػا ،إال بعػػد خروجيػػا إلػػى مػواطف (االنػزالؽ) ..وكػػذلؾ الػػنفس فػػوف قػػدرتيا
عمػػى االسػػتقامة فػػي طريػػؽ اليػػدى ،والتفػػوؽ عمػػى مقتضػػى الشػػيواتُ ،يعمػػـ مػػف خػػبلؿ (التحػػديات) المسػػتمرة بػػيف

دواعي ال ريزة ،ومقتضى إرادة المولى عز ذكره.

وال ينب ي لمعبد أف ي ػتر بما فيو مف حاالت السكينة والطمأنينة ،وىػو فػي حالػة العزلػة عػف الخمػؽ ،إذ أف معاشػرة

الخمؽ تكشؼ دفائف الصفات التي أخفاىا صاحبيا ،أو خفيت عميو في حاؿ عزلتو.
 -5بنياف الحؽ في األرض

إف الم ػػؤمف بني ػػاف ا﵀ تع ػػالى ف ػػي األرض ،ولي ػػذا ص ػػار بمثاب ػػة الكعب ػػة ب ػػؿ ى ػػو أش ػػرؼ مني ػػا ..إذ أن ػػو واف تحق ػػؽ
االنتساب إلى المولى تعالى في الحالتيف ،إال إف انتساب (القمب) الذي ىو عػرش الػرحمف إلػى الحػؽ ،أشػرؼ مػف

انتساب (الحجارة) إليو ..فذاؾ انتساب ذي شعور ناطؽ ،بخبلؼ الفاقد لمشعور الصامت.

وعميو فوف كؿ خدمة ليػذا البنيػاف ،فونمػا ىػو خدمػة لصػاحب ذلػؾ البنيػاف ،وكػؿ أذى لػو فيػو أذى لصػاحبو ..وقػد
ورد عف اإلماـ الرضا (ع) أنو قػاؿ( :مػف أبػخط وليػا مػف أوليػائي ،دعػوت ا﵀ ليعذبػه فػي الػدنيا أشػد العػذاب،

وكاف في اآلخرة مف الخابريف) البحار-ج74ص230

 -6اجتذاب قموب الخمؽ
إف السيطرة عمى قموب المخموقيف ولو ل ػرض ارجػح-كاليدايػة واإلرشػاد -تحتػاج إلػى (تػدخؿ) مقمػب القمػوب ومػف

يحوؿ بيف المرء وقمبو ..وعميو فبل داعي الصطناع الحركات الموجبة لجمب القموب كالتودد المصطنا ،أو حسػف
الخمؽ المتكمَّؼ.
فما (قيمػة) السػيطرة عمػى القمػوب أوال  ..ومػا (ضػماف) دواـ السػيطرة الكاذبػة ثانيػا  ..وحػاالت انتكػاس عبلقػات

اع واىية -خير دليؿ عمى ذلؾ.
الخمؽ ما بعضيـ-بدو ٍ

 -7الجمع بيف الوحشة والمودة
إف مف خصائص العامؿ في المجتما ،ىو الجما بيف حالة (الوحشػة) مػف الخمػؽ ،لعػدـ تحقػؽ الممكػات الصػالحة

فييـ والتي ىي المػبلؾ لبلرتيػاح واألنػس ،وبػيف حالػة (المػودة) واأللفػة والمػداراة التػي أمػر بيػا الشػارع جػؿ شػأنو..
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فالمسػػتفاد مػػف مجمػػوع األخبػػار ضػػرورة الرفػػؽ بالنػػاس عمػػى أنيػػـ أيتػػاـ آؿ محمػػد (ع) ،واف خمط ػوا عمػػبل صػػالحا
وآخر سيئا..

فالجػػاما فػػي نفسػػو بػػيف ىػػاتيف الخصػػمتيف ،أقػػرب (لمنجػػاح) فػػي إرشػػاد الخمػػؽ( ،ولبلحتػراز) عػػف مقتضػػى طبػػاعيـ

الفاسدة المتمثمة في االنش اؿ بالباطؿ ،وال فمة عف الحؽ في ال الب.
 -8الىيئة الجماعية لمطاعة

نق أر في دعاء شير رمضاف المبارؾ في الميمة األولى منو( :أنا ومف لـ يعصؾ بكاف أرضؾ ،فكف عمينا بالاضؿ

جوادا) فالعبد في ىذا الدعاء يخمط نفسو بالطائعيف ،بدعوى أنو (يجمعو) واياىـ سكنى األرض الواحػدة ،ليستنػػزؿ
الرحمة اإلليية العائدة لمجميا ..وبذلؾ يتحايؿ العبد ليجد وصفا يجمعو ما المطيعيف ،ولو كاف السكنى في مكاف
واحد.

وكذلؾ األمر عند االجتماع في مكاف واحد ،وزماف واحد في أداء الطاعة :كالحج وصبلة الجماعة والجياد،

ومجالس إحياء ذكر أىؿ البيت (ع) ،فوف الييئة (الجماعية) لمطاعة مف موجبات (تعميـ) الرحمة ..وقد ورد في

ويؤمنوف عمى
الحديث( :إف المالئكة يمروف عمى حمؽ الذكر ،فيقوموف عمى رؤبىـ ويبكوف لبكائىـّ ،
دعائىـ ..فيقوؿ ا﵀ ببحانه :إني قد غارت لىـ وآمنتىـ مما يخافوف ،فيقولوف :ربنا إف فيىـ فالنا وانه لـ

يذكرؾ ،فيقوؿ ا﵀ تعالى :قد غارت له بمجالبته لىـ ،فإف الذاكريف مف ال يشقى بىـ جميبىـ) البحار-

ج75ص468

 -9بوء الظف
كثي ػ ار مػػا يحػػس اإلنسػػاف بوحسػػاس غيػػر حسػػف تجػػاه أخيػػو المػػؤمف ،ولػػيس لػػذلؾ-فػػي كثيػػر مػػف األحيػػاف -منشػػأ

عقبلئي إال (وسوسة) الشيطاف ،و(استيبلء) الوىـ عمي القمب القابؿ لتمقػي األوىػاـ ..ولمشػيطاف رغبػة جامحػة فػي
إيقاع العداوة والب ضاء بيف المؤمنيف ،معتمدا عمى ذلؾ (الوىـ) الذي ال أساس لو.

ومػػف ىنػػا جػػاءت النصػػوص الش ػريفة التػػي تحػػث عمػػى وضػػا فعػػؿ المػػؤمف عمػػى أحسػػنو ،وأال نقػػوؿ إال التػػي ىػػي

أحسف ،وأف ندفا السيئة بالحسنة ،وأف نعطي مف حرمنا ،ونصؿ مف قطعنػا ،ونعفػو عمػف ظممنػا ،وغيػر ذلػؾ مػف
النصوص الكثيرة في ىذا المجاؿ.
 -10وظياة الداعي
ليس الميـ في دعوة العباد إلى ا﵀ تعالى ،كسب العدد والتفاؼ األفراد حوؿ الداعي ..وانما الميـ أف يرى المػولى

عبده ساعيا مجاىدا في ىذا المجاؿ ..وكمما اشتدت (المقارعة) ما العباد ،كمما اشتد (قرب) العبد مف الحؽ ،واف

لـ يثمر عممو شيئا في تحقيؽ اليدى في القموب.
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فيذا نوح (ع) مف الرسؿ أولي العزـ ،لبث في قومػو ألػؼ سػنة إال خمسػيف عامػا ،فمػا آمػف معػو إال قميػؿ ،بػؿ مػف
الممكػػف القػػوؿ بػػأف دعػػوة األنبيػػاء واألوصػػياء لػػـ تػػؤت ثمارىػػا الكاممػػة كمػػا أرادىػػا ا﵀ تعػػالى ليػػـ ،وىػػو مػػا نبلحظػػو
جميا في دعوة النبي وآلو (ع) لؤلمة ،إذ كاف الثابتوف عمى حقيـ ىـ أقؿ القميؿ.

فػػالميـ فػػي الػػداعي إلػػى سػػبيؿ الحػػؽ (عػػرض) بضػػاعة رابحػػة ،وال ييمػػو مػػف المشػػتري  ..ومػػا قيمػػة البضػػاعة

الفاسدة واف كثر مشتروىا  ..أضؼ إلى كؿ ذلؾ ،أف أجر الدعوة ودرجات القرب مػف الحػؽ المتعػاؿ ،ال يتوقػؼ
عمى التأثير الفعمي في العباد.

 -11مجالس المىو والحراـ
إف بعػػض المجػػالس التػػي يرتادىػػا العبػػد ،تكػػوف فػػي مظػػاف الميػػو ،أو الوقػػوع فػػي الح ػراـ :كػػاألعراس ،واألس ػواؽ،
والجموس ما أىؿ المعاصي ..ومف ىنا لزـ عمى المؤمف أف (ييي ) نفسو ،لتحاشػي الم ازلػؽ ،قبػؿ (التػورط) ،فيمػا

لو اضطر إلى الدخوؿ فييا.

ولػيعمـ أف الجػالس مػػا قػوـ إنمػػا يبػذؿ ليػـ مػػا ىػو أىػػـ مػف المػػاؿ-وىػي المحظػات التػػي ال تػثمف مػػف حياتػو -فكمػػا
يبخؿ اإلنساف بمالو ،فاألجدر بو أف يبخؿ ببذؿ ساعات مف عمره لآلخريف مف دوف عوض ..وتعظػـ (المصػيبة)

عنػػدما يكػػوف ذلػػؾ العػػوض ىػػو (تعػريض) نفسػػو لسػػخط المػػولى جػػؿ ذكػره ،فكػػاف كمػػف بػػذؿ مالػػو فػػي شػراء مػػا فيػػو
ىبلكو ..وأشد الناس حسرة يوـ القيامة مف باع دينو بدنيا غيره.
 -12التعالي قاصـ لمظىر
إف مػػف الواضػػحات التػػي ينب ػػي االلتفػػات إلييػػا دومػػا :ضػػرورة تحاشػػي اإلحسػػاس (بػػالعمو) عمػػى المخمػػوقيف ..فيػػذا
الترفا ولو كاف في-باطف النفس -لمف قواصـ الظير ،كما قصػـ مػف قبػؿ ظيػر إبمػيس ،مػا سػابقتو قميمػة النظيػر

في عبادة الحؽ.

وطرد ىذا الشعور يتوقؼ عمى االعتقػاد بػأف بػواطف الخمػؽ محجوبػة إال عػف رب العػالميف ،فكيػؼ جػاز لنػا قيػاس

(المعمػػوـ) مػػف حاالتنػػا ،إلػػى المجيػػوؿ مػػف حػػاالت اآلخػريف ،بػػؿ قيػػاس (المجيػػوؿ) مػػف حاالتنػػا إلػػى المجيػػوؿ مػػف
حاالتيـ ،ثـ الحكػـ بالتفاضؿ  ..أضؼ إلى جيالة اإلنساف بخواتيـ األعماؿ وىو مدار الحساب والعقاب.

ومػػف ىنػػا أشػػفؽ المشػػفقوف مػػف األوليػػاء مػػف سػػوء الخاتمػػة ،لتظػػافر جيػػود الشػػياطيف عمػػى سػػمب العاقبػػة المحمػػودة

لمسائريف عمى درب اليدى ولو في ختاـ الحمبة ،إذ أنيا ساعة الحسـ ،ولطالما أفمحوا في ذلؾ.
 -13الرفؽ بالمبتدئيف

إف نفػػوس المبتػػدئيف فػػي عػػالـ تكامػػؿ (األرواح) ،بمثابػػة نفػػوس الناشػػئة فػػي عػػالـ تكامػػؿ (األبػػداف) الػػذيف ال يجػػدي

معيـ أساليب القير والتعسؼ ..بؿ البد مف (الرفؽ) بيـ أوال ،واتباع (المرحميػة) فػي تػربيتيـ ثانيػا ،والػدخوؿ إلػييـ
مف المداخؿ (المحببة) إلييـ ثالثا.
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وىكذا األمر في النفوس ،فونيا جموحػة غيػر سمسػة القيػاد ،فػبل نكمفيػا فػوؽ طاقتيػا ،إذ فػي الحػديث الشػريؼ( :إف

وذا الديف متيف ،فهوغؿ فيه برفؽ) الدر المنثور-ج1ص192

وال نكمفيا المراحؿ العميػا ،إال بعػد اسػتيفاء الم ارحػؿ قبميػا ،وينب ػي (التحايػؿ) عمييػا :فنعطييػا اليسػير مػف الحػبلؿ،

لتمكننػػا فػػي الكثيػػر مػػف الطاعػػة ..ونرفػػا عنيػػا كمفػػة النوافػػؿ عنػػد اإلدبػػار ،لػػئبل تػػدبر عنػػد الفػرائض ..ونرّغبيػػا فػػي
العظػػيـ مػػف المذائػػذ اآلجمػػة ،لتزىػػد فػػي الميالػػؾ مػػف المذائػػذ العاجمػػة ..وقػػد ورد عػػف أميػػر المػػؤمنيف (ع) أنػػو قػػاؿ:
(خادع نابؾ في العبادة ،وارفؽ بىا وال تقىروا ،وخذ عاووا ونشاطىا ،إال ما كاف مكتوبا عميػؾ مػف الاريضػة،

فإنه ال بد لؾ مف قضائىا) البحار-ج33ص508

 -14النببية فيما يعني
يمزـ االلتفات إلى (النسػبية) فػي قضػية مػا يعنػي ومػا اليعنػي؛ فػوف األمػر قػد يكػوف الػدخوؿ فيػو نافعػا بالنسػبة إلػى
فرد دوف آخر ..وعميو فبل يكتفي العبد-في مقاـ العبودية -بػالنفا العػاـ أو النفػا الخػاص لآلخػريف ،بػؿ ال بػد مػف
مبلحظة النفا الخاص بالنسبة إليو ،وىو ما يعنيو بالخصوص..

فالذي يخوض في الخبلفات بيف العباد-مف دوف وجود تأثير في خوضػو ال عممػا وال عمػبل -ليػو مػف الخائضػيف
فػػي الباطػػؿ ،وتترتػػب عميػػو اآلثػػار مػػف (قسػػاوة) القمػػب ،و(زلػػؿ) القػػوؿ والفعػػؿ ،ممػػا يكػػوف العاقػػؿ فػػي غنػػى عنػػو..
وقس عميو باقي موارد النسبية فيما ال يعني العبد.

 -15معاممة الوصاية ال البيادة
ينػػب ي أف تكػػوف معاممػػة األب مػػا أبنائػػو معامػػمة (الوصػػي) مػػا الموصػػى عمػػييـ ،ال معاممػػة (السػػيد) مػػا عبيػػده..
فارتبػػاط البن ػوة منشػػأه ظرفيػػة األـ لنمػػو الجنػػيف المنعقػػد مػػف نطفػػة األب ..وأيػػف نسػػبة عمقػػة (الظرف ػػية)-واف عظّ ػـ
الشارع حرمتيا خصوصا في األـ -مف عمػقة (اإليجاد) المختص بالمبدع المتعاؿ ..

فالمتص ػػرؼ ف ػػي ش ػػؤوف الخم ػػؽ-ب ػػدءا وختم ػػا -ى ػػو ص ػػاحب الوالي ػػة عم ػػى المخم ػػوقيف ،فينب ػػي عم ػػى العب ػػد العم ػػؿ
بمقت ػػضى رض ػى المالػػؾ ،حتػػى مػػا ت ػػفويض الواليػػة المح ػػدودة إليػػو-فػػي ىػػذه النشػػأة الػػدنيا -وذلػػؾ ضػػمف شػػروط

محددة أيضا.

واألمر كذلؾ في عبلقة األبوة والزوجية ،والرقية والوصاية ،والحكومة والحضانة والكفالة وغير ذلؾ.

 -16عدـ االنشغاؿ باألبباب
إف التوجو إلى المخموقيف-بجعميـ سببا لتحقؽ الخيػرات -مػف دوف االلتفػات إلػى (مسػبِّبية) المػولى لؤلسػباب ،لمػف
موجبات (احتجاب) الحؽ تعالى عف العبد ..إذ أف الخير بيده ،يصيب بو مف يشاء مف عباده ،بسبب مػف يشػاء،

وبما يشاء ،وكيفما يشاء.
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وعميػػو فػػوف كػػؿ (جيػػة) يتوجػػو إلييػػا العبػػد ،بمػػا يذىمػػو عػػف ا﵀ تعػػالى ،ليػػي (صػػنـ) يعبػػد مػػف دونػػو ،واف كػػاف ذلػػؾ
التوجو المذموـ مقدمة لعمؿ صالح.

ولػػيذا قػ ّػبح القػرآف الكػريـ عمػػؿ المشػػركيف ،واف ادعػوا ىػػدفا راجحػػاَ ﴿ :مػػا َن ْع ُبػ ُػد ُو ْـ إِالب لِ ُيقَبرُبوَنػػا إِلَػػى المبػ ِػه ُزْلاَػػى﴾..
فدعوى الزلفى لديو مف غير السبيؿ الذي أمر بو الحؽ تعالى ،ليي دعوى باطمة مف أي كاف ،مشركا كػاف فاعمػو

أو موحدا.

وقد يكوف سعي العبد ال افؿ عف ىذه الحقيقة-حتى في سبيؿ الخير -موجبا لم فمػة عػف الحػؽ المتعػاؿ ..وعبلمػة
ذلؾ وقوع صاحبو فيما ال يرضى منو الحؽ أثناء سعيو في سػبيؿ الخيػر ،والػذي يفتػرض فيػو أف يكػوف مقربػا إلػى

المولى جؿ ذكره.
 -17اإلرشاد مف ببؿ القرب
إف دعوة العباد إلى الحؽ ،لمف أعظـ سبؿ وصوؿ الداعي نفسو إلى ا﵀ تعالى ،سػواء وجػد االسػتجابة مػف الخمػؽ

أـ لـ يجد ..وليذا يحس (بنػفحة) خاصة ترافقو أثناء دعوتو ،ال يجدىا عند االشت اؿ بأمور عبادية أخرى.

وال شؾ أف إلخبلصو األثر البميغ في إدخاؿ الحؽ اليدى ،في قمب مف يريد ،إذ أف تزييف اإليماف في القموب مف

شؤوف المولى جؿ ذكره ،كما نسبيا إلى نفسو في كتابو الكريـ..

وىو ال يترتب عمى مجرد (الوعظ)-واف كاف جامعا لشرائطو -إذا لـ يتدخؿ مقمب القموب في (سوؽ) القموب إلػى

الجية التي يريدىا العبد في دعوتو إلى الحؽ المتعاؿ.
 -18اال ثنينية في التعامؿ
إف مػػف الممكػػف لمػػف يعػػيش أج ػواء متػػوترة-فػػي المن ػػزؿ أو العمػػؿ -أف يعػػيش حالػػة مػػف االثنينيػػة النافعػػة :بمعنػػى
مواجية األزمات بشخصو (الظاىر) لمناس ،وىو الذي يعيش عمى األرض بيموميا ومشاكميا..

وىػػذا الشػػخص الظػػاىر لمعيػػاف ،ىػػو الػػذي قػػد ييػػاف أو يعاقػػب ،إال أف ىنػػاؾ شخصػػية أخػػرى ال تطاليػػا يػػد البشػػر
أبدا ،وىي شخصيتو (الروحية) ،ألنيا ليست مف عالـ المادة لتخضا لمتيديد أو العقاب ،فػاألمر كمػا وصػفو أميػر

المؤمنيف بقولو( :صحبوا الدنيا بهبداف ،أرواحىا معمقة بالمحؿ األعمى) البحار-ج1ص188

وعميو فميس العبد ممزما بأف يواجو اآلخريف بيذه الشخصية ،وينػزليا مف عالميا اآلمف ،ليكدر صػفوىا بكػدر أىػؿ

الدنيا ..فاإليػذاء القػولي والفعمػي ،إنمػا ىػو متوجػو لػذلؾ الوجػود المػادي ،ال ليػذه (المطيفػة) الربانيػة ..والػذي يواجػو
زجيا فيما ال يحمد عقباه.
األزمات األرضية ىو (شخصػو) ال شخصيتو ،إال إذا تعمد ىو بسوء اختياره في ّ
 -19خدمة القموب
إف مف أعظػـ سػبؿ إرضػاء الحػؽ ،ىػو العمػؿ الػذي يػنعكس أثػره عمػى (القمػوب) ،إذ أنيػا محػؿ معرفتػو ،ومسػتودع

حػبو..
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فتفريج الكرب عنيا ،أو إدخاؿ السرور عمييا ،أو داللتيا عمى اليدى ،أو تخميصيا مف اليػػـ وال ػـ ،كػؿ ذلػؾ ممػا
يوجب سرور الحؽ وأوليائو كما تشيد بو الروايات.

وكمما (قرب) ىذا القمب مف الحؽ ،كمما (عظـ) ذلؾ السرور عند الحؽ المتعاؿ ،وبالتالي عظمت اآلثػار المترتبػة

عمى ذلؾ السرور ،مف الجزاء الذي ال يعممو غيره ،ألنو مف العطاء ب ير حساب..

بؿ يستفاد مف بعض األخبار ،ترتب اآلثار حتى عمى إدخػاؿ السػرور عمػى كػؿ ذي كبػد رطبػة-ولػو مػف البيػائـ-

بورواء عطشو ،فكيؼ األمر بقموب الصالحيف مف عباده .

 -20إصالح ذات البيف

ِ
المتخاص َميف يصعب عمييما
ندب الشارع المقدس إلى بعض األمور بشدة ،ومنيا إصبلح ذات البيف ..وذلؾ ألف
إصػػبلح األمػػر بنفسػػيما ،الحتيػػاج األمػػر إلػػى (نكػراف) لمػػذات-منيمػػا أو مػػف أحػػدىما -الػػذي قػػد ال يوفػػؽ لػػو عامػػة
الخمؽ الذيف يصعب عمييـ نكراف الذات وتجاوزىا.

وليػػذا قػػد تسػػتمر دوامػػة الخصػػومة تمػػؼ المتخاصػػميف إلػػى آخػػر الحيػػاة ،بمػػا فييػػا مػػف ارتكػػاب لممعاصػػي العظػػاـ:
كال يبة ،والنميمة ،والقذؼ ،والقتؿ وغير ذلؾ ،وتعظـ المصيبة عندما يجمعيما رحـ قريب.

فالمصمح (يخمّص) المتخاصميف مف ىذه الميالؾ الكبرى ،بيسػير مػف القػوؿ أو الفعػؿ ،قػد (يمتػد) أثػره إلػى أجيػاؿ

المتخاصميف ..ومف ىنا يعمـ السر في أف إصبلح ذات البيف ،أفضؿ مف عامة الصبلة والصياـ.
 -21الغافؿ عف آداب البير

قد يعيش ال افؿ عف آداب القرب مف الحؽ المتعاؿ ،حالة مف (التعالي) عمى الخمؽ ،عنػدما (يمػنح) حالػة روحيػة
متميزة عف اآلخريف-وخاصة إذا وىب ىذه المنحة وىو في وسط غافؿ -فيظف أنو قد تميز عنيـ مطمقا..

والحػػاؿ أنػػو سػػيعود إلػػى عػػالميـ بعػػد قميػػؿ ،فػػوف مثػػؿ ىػػذا ال افػػؿ كمثػػؿ الجسػػـ المتجػػو إلػػى فػػوؽ كحركػػة (قسػرية)،

سرعاف ما يعود إلػى موضػعو الػذي كػاف ىػو فيػو ..فمنتسػاءؿ :مػا ىػو افتػراؽ ىػذا الجسػـ-بعػد ىبوطػو -عػف بػاقي

قدر ليا الصعود وال اليبوط .
األجساـ األرضية األخرى ،التي لـ ُي ّ
 -22لؤلكؿ حيثيتاف
إف لتناوؿ الطعاـ حيثيتيف:

األولى :وىي إمرار الطعاـ عمى المساف( ،ليستذوؽ) حبلوة ما يؤكؿ.

والثانية :وىي إدخاؿ الطعاـ في الجوؼ( ،ليتحػوؿ) إلػى قػوت يعينػو عمػى إدامػة الحيػاة ،مػف أجػؿ القيػاـ بوظػائؼ

العبودية لمحؽ.
وال شؾ أف الحيثية الثانية ىي المطموبة لممؤمف ،واف تحققت األولى مقدمة مف دوف قصد.

واالعتقاد بيذه الفكرة ،يجعؿ صاحبيا حريصا في أف ال يدخؿ في جوفػو ،إال بالمقػدار الػذي يعينػو عمػى مػا ذكػر،

ال لمجرد االستمتاع واشباع الشيوة البييمية لديو.
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 -23فتح الشىية قبؿ اإلطعاـ
إف عمؿ المبمغ فػي ىدايػة الخمػؽ يتمثػؿ أوال فػي (فػتح) شػييتيـ لتقبػؿ اليػدى اإلليػي ،واقنػاعيـ بضػرورة اإلصػ اء

لما يتمى عمييـ مف آيات ا﵀ تعالى..

فما فائدة تقديـ الطعاـ لمف ال يرغب فيو ،إما لعدـ (ميمو) إلى ذلؾ الطعاـ ،أو لعدـ (إحساسو) بالجوع أصبل ..

وخمػؽ عظػيـ -منوطػا باالتبػاع والخشػية،
ومف ىنا جعػؿ الحػؽ تػأثير إنػذار النبػي (ص)-بمػا أوتػي مػف مػدد إليػي ُ
فقاؿ﴿ :إِ بنما تُ ِ
الر ْح َمف ِبا ْل َغ ْي ِب﴾ ..فمف ليس في مقاـ (االتباع)-وىو الرغبة في سػموؾ
نذ ُر َم ِف اتبَب َع ال بذ ْك َر َو َخ ِش َي ب
َ
طريؽ الحؽ -كيؼ يتحقؽ منو السموؾ عمبل .
 -24التنػزؿ إلى عالـ الغافميف
الـ خاصة ،ال ينب ي التنػزؿ إلييا مف ِق َبػؿ الذاكريف ﵀ تعالى ..فوف عوالميـ شػبيية جػدا
إف لم افميف عف الحؽ عو َ
بعالـ الطفولة ،فتراىـ يأنسوف بما يعترفوف أنو لعب فيػذىبوف إلػى (الممعػب) ،وبمػا يعترفػوف أنػو ليػو فيػذىبوف إلػى

(المميى) ..فأداة الميو لدييـ أكبر حجما قياسا إلى ما يميو بو الطفؿ ،وطريقػة المعػب تبػدو أكثػر جديػة قياسػا إلػى
الطريقة الساذجة التي يمعب بيا الطفؿ.

والتنػزؿ إلى عوالميـ يكوف إما (باألنس) بيـ مطمقا ،أو (بالمشاركة) في ليوىـ ولعبيـ..

وىنػػاؾ سػػبيؿ آخػػر لمتن ػػزؿ يتمثػػؿ فػػي (ال ضػػب) والػػدخوؿ فػػي الخصػػومة معيػػـ ،تجعػػؿ صػػاحبيا يتعامػػؿ-شػػاء أـ

تباب اثناف إال انحط األعمى إلػى
أبى -بأسموب تخاصـ ال افميف ..وقد ورد عف اإلماـ الكاظـ (ع) أنو قاؿ( :ما
ّ
مرتبة األباؿ) البحار-ج78ص335
 -25ظمـ مف ال ناصر له
إف مف أسباب اإلرباؾ الشديد والمفاج في حياة بعضيـ ،ىو (ظمميـ) لمػف ىػو دونيػـ ،وعمػى األخػص الػذيف ال
ناصر ليـ إال ا﵀ تعالى.

بؿ إف مف صور الببلء ىو االبتبلء بضعفاء الخمؽ ،فكما أنيـ (آلػة) لمتسخير واالستثمار وقضاء المارب ،فكذلؾ

ىـ مف موارد (تحمؿ) الظبلمة.

فميكف الحذر مف الجية الثانية ،غالبا عمى الركوف إلى الجية األولى ،لفناء المنافا فػي األوؿ ،وبقػاء التبعػات فػي

الثاني.

 -26الطمع في مودة القموب
إف الذي يطمب توجػػو القمػوب إليػو-طمعػا فػي مػودة القمػوب ،ال مقدمػة لسػوقيا إلػى الحػؽ -ينػازع المػولى فػي أع ّػز
ممتمكاتو.
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أزمػػة القمػوب ،منافسػة لمحػؽ
فما داـ القمب (حرـ) الحؽ وعرشو ،فميس مف األدب أبدا أف يسعى العبد (الجتػذاب) ّ
في سمطانو.

فيػذا نػوع غصػػب وسػرقة ،قػػد تكػوف أشػػد ضػر ار مػػف سػرقة األمػواؿ وغصػػبيا ،إذ أنيػا تحػ ّػد فيمػا يخػػتص بػو الجبػػار
الذي ال يقوـ ل ضبو شيء أبدا.
 -27التعالي عف عامة الخمؽ
إف مثػػؿ المتعػػالي عمػػا يشػػت ؿ بػػو عامػػة النػػاس ،كمثػػؿ مػػف أرغػػـ عمػػى االشػػتراؾ مػػا مػػف ىػػـ دوف سػػف البمػػوغ فػػي
ليوىـ ولعبيـ ..فيجد كثير (معاناة) في ىذه المعاشػرة ،لعػدـ وجػود (األنػس) مػا مػف ال تربطػو بيػـ صػمة فػي عمػـ
وال عمؿ.

فعمػػى المػػؤمف-المبتمػػى بمثػػؿ ىػػذه الحالػػة -أف يعاشػػر الخمػػؽ ببدنػػو ،ال بروحػػو ،ليػػتخمص مػػف تبعػػات عػػدـ التوافػػؽ
الذي ين ص عيشو.

ومػػف الضػػروري فػػي مثػػؿ ىػػذه الحالػػة ،كتمػػاف حػػاالت الضػػيؽ التػػي تنتابػػو معيػػـ ،إذ أف فػػي ذلػػؾ (انتقػػاص) غيػػر

يعرض نعمة العمو الروحي لمزواؿ.
محمود ،قد ّ
كما ينب ي االلتفات الدقيؽ إلى عدـ الوقوع في دائرة العجب الميمكة ،عندما يرى فػي نفسػو مػف الكمػاؿ مػا ال يػراه
في عامة الخمؽ ،ألف المعجب الواجد لمكماؿ أقرب لميبلؾ مف الفاقد لو.
 -28االنشغاؿ باألوؿ

ورد في الحديث عف أمير المػؤمنيف( :ال تجعمػف أكثػر شػغمؾ بهومػؾ وولػدؾ ،فػإف يكػف أومػؾ وولػدؾ أوليػاء ا﵀،

ومؾ وشغمؾ بهعداء ا﵀) البحار-ج104ص73
فإف ا﵀ ال ّ
يضيع أولياءن ،واف يكونوا أعداء ا﵀ ،فما ّ

ففيو إيقاظ ألغمب ال افميف في حياتيـ االجتماعية ،الذيف يصرفوف ُج ّؿ اىتماميـ-وخاصة في مجاؿ الرزؽ -لمف
حوليـ ،تاركيف االىتماـ بالجوانب األخرى ،مف التربية واألخبلؽ الفاضمة.

فاالىتماـ (باألوالد) ينب ي أف يكػوف بمقػدار (مػا أمػر) بػو الحػؽ ،وخاصػة مػا االلتفػات إلػى تقطػا أواصػر الق اربػة،

عندما ينفخ في الصور ،كما ذكره القرآف الكريـ.
 -29معاشرة ثقيمي المعاشرة
ينب ي تحاشي معاشرة مف تثقؿ معاشرتو؛ لئبل يمتج المػرء إلػى (التصػنا) فػي حسػف المعاشػرة معيػـ ،و(المػداراة)
في كؿ ص يرة وكبيرة ،لئبل يقا في م بة إيذاء المؤمف ولو بشطر كممة..

كؿ ذلؾ يوجب صرؼ نظر العبد إليو ،بما يمييو عف ذكر الحؽ ..وقد روي( :أف أمير المؤمنيف (ع) إذا أراد أف

يصمي مف آخر الميؿ ،أخذ معه صبيا ال يحتشـ منه) البحار-ج27ص208
 -30مقارعة الظممة
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قػػد تكػػوف مقارعػػة الظممػػة-فػػي بع ػض الحػػاالت -مسػػتندة لحالػػة (ال ضػػب) والييجػػاف فػػي الػػنفس تجػػاه مػػا ت ػراه مػػف
الظمـ ،وتبمغ كراىية النفس لمظمـ وأىمو إلى درجة التضحية بالحياة ،كما نبلحظيا في بعض دعػاة العػدؿ ولػو فػي

المسالؾ الباطمة.

والمطموب مف العبد أف يستند في إظيار غضبو ورضاه إلى مراد المػولى فػي مواجيػة الفػرد أو الجماعػة( ،فيثػور)

حيث أمر الحؽ بو ،كما شاء أف يرى الحسيف (ع) قتيبل فثار؛ و(يكظػـ) غيظػو حيػث أراد الحػؽ ذلػؾ أيضػا ،كمػا
شاء أف يصبر أمير المؤمنيف (ع) عف حقو ،فصبر وفي العيف قذى وفي الحمؽ شجى ،كما عبر ىو عف نفسو.
 -31األحكاـ المببقة

إف النفػػوس التػػي ل ػػـ تخضػػا لمتربي ػػة والتيػػذيب ،ل ػػدييا أحكػػاـ مسػػبقة عم ػػى األمػػور واألش ػػخاص ،مػػف دوف تحق ػػؽ

لممبلكات الشرعية في تمؾ األحكاـ النفسية..

فتميؿ إلى مف تميؿ ،لمجرد (االستئناس) النفسي الخالي مف أي مبلؾ ،كالتقوى التي جعمػت مبلكػا لمتفاضػؿ بػيف

الخمؽ..

وقد تميؿ إلى فرد( ،النسجامو) ما مسػمكو الخػاص فػي الحيػاة ،بػؿ قػد يكػوف ذلػؾ ألسػباب واىيػة ،كاالجتمػاع فػي

بمد واحد ،أو االشتراؾ في مصمحة واحدة..

وقد تعادي مف تعادي ،لمجرد (النفػور) الػذي ال موجػب لػو ،أو لػو موجػب باطػؿ ،كتصػديؽ المقػاالت الكاذبػة عػف

العباد ،والتي أمر الشارع بالتثّبت والتبيف لئبل يصاب قوـ بجيالة..
فعمػى المػػؤمف أف يم ػػي كػػؿ أحكامػػو المسػػبقة فػػي األمػػور والعبػػاد ،مسػػتميما مػػف الحػػؽ الصػواب ،فػػي رؤيػػة األشػػياء

كما ىي واقعا ،ليكوف عمى نور مف ا﵀ تعالى يمشي بو في الناس.

 -32القوانيف الطبيعية واالجتماعية

إف اآليػػات المتعرضػػة لمحػػاالت االجتماعيػػة فػػي الق ػرآف الكػريـ تجػػري مجػػرى اآليػػات المتعرضػػة لآليػػات الطبيعيػػة،
فكما أف إرادة الحؽ ال تتخمؼ في (التكوينيات) فكذلؾ أمره في (االجتماعيات).
ػه ولِ َ ِ
ِ
ػيـ﴾ ،فينب ػي التعامػؿ
فمف ذلؾ قولو تعػالىْ ﴿ :ادفَ ْع ِبالبِتي ِو َي أ ْ
ب ُف فَِإ َذا البذي َب ْي َن َؾ َوَب ْي َن ُه َع َػد َاوةٌ َكهَبن ُ َ
َح َ
ػي َحم ٌ
فالمقنػف فييما واحد.
ما ىذا القانوف كأي قانوف مف قوانيف الطبيعة،
ّ
الحا ُي َوفب ِ
ؽ المب ُه َب ْي َن ُى َمػا﴾( ،فػورادة) اإلصػبلح المتحققػة مػف الػزوجيف ،توجػب
ومف ذلؾ قولو تعالى﴿ :إِف ُي ِر َ
ص ً
يدا إِ ْ
(مباركة) الحؽ ليما في حياتيما بالتوفيؽ بينيما ،ميما بمغ الفساد مبم و.
 -33بوء العاقبة
ينب ي االلتجاء الدائـ إلى الحؽ مف (سوء العاقبة) ،والذي شيد التاريخ منو نماذج مذىمة:
كمحمد بف نصير النميري-الذي كاف مػف أصػحاب اإلمػاـ العسػكري (ع) -فػانحرؼ إلػى أف وصػؿ بػو الحػاؿ إلػى
الفتوى بجواز نكاح الرجاؿ ،زاعما أنػو تواضػا ﵀ تعػالى وتػرؾ لمتجبػر ..وبمػغ افتتػاف المريػديف بػو إلػى درجػة سػألو

أتباعو عند موتو :لمف األمر مف بعدؾ ..
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وىذا أحمػد بػف ىػبلؿ الكرخػي-الػذي حػج أربعػا وخمسػيف حجػة ،منيػا عشػروف حجػة عمػى قدميػو -قػد بمػغ انح ارفػو

مبم ا ذكر اإلماـ العسكري (ع) في حقو( :احذروا الصوفي المتص ّنع) البحار-ج50ص318
 -34تمني الخير لمغير
أكدت روايات أىؿ البيت (ع) عمى تمني الخير لآلخريف ،كما يتمناه العبد لنفسو.

فمو عمؿ العباد بيذه الروايات؛ (النقمبت) أنماط حياتيـ االجتماعية مف دوف تكمؼ ،و(لذابت) كثي ار مػف المشػاكؿ
المترتبة عمػى الحسػد والحقػد والتنػافس عمػى فضػوؿ الحطػاـ ،بػؿ وتأكػدت حالػة (الشػفقة) والتكافػؿ االجتمػاعي بػيف

العباد..

فوف آثار القيـ األخبلقية تتجاوز السموؾ الفردي لئلنساف ،لتحوؿ المجتما إلى مجتما ذي قمػب سػميـ ،تتحقػؽ مػف

خبللو سبلمة قمب الفرد الذي يعيش فيو.

 -35عدـ االبترباؿ المذوؿ
إف مػػف الصػػفات المطموبػػة لممػػؤمف ،ىػػو (اإلقبػػاؿ) عمػػى الخمػػؽ بشػػرط :عػػدـ االسترسػػاؿ أوال ،واليادفيػػة ثانيػػا ..فػػبل

ُيقبػؿ عمػى الخمػؽ إال حيػث يػرى فػي إقبالػو (خيػرا) فػػي دنيػا العبػاد أو فػي آخػرتيـ ،ثػـ ال ُيقبػؿ فػي مػورد الخيػػر إال
بمقدار ما يتحقؽ بو الخير.

فػػوف اإلحسػػاف إلػػى الخمػػؽ-وخاصػػة إذا جمعػػو بيػػـ جػػاما اإليمػػاف والتقػػوى -لمػػف أعظػػـ صػػور العبوديػػة لمحػػؽ ،إذ
الحػػؽ ىػػو المحسػػف إلػػى خمقػػو ،ويحػػب مػػف يكػػوف سػػببا لػػذلؾ اإلحسػػاف ،ومػػف أحػػب شػػيئا أحػػب أسػػبابو ..ومػػف ىنػػا

يوصػي اإلمػػاـ الرضػا (ع) أوليػػاءه بقولػو( :واقبػػاؿ بعضػػىـ عمػػى بعػػض والمػزاورة ،فػػإف ذلػػؾ قربػػة إلػي) البحػػار-
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واف مػػف الممفػػت فػػي ىػػذا الحػػديث أف اإلمػػاـ (ع) يجعػػؿ اإلقبػػاؿ والم ػزاورة ،مػػف موجبػػات القربػػة إليػػو ،وىػػو مػػبلزـ
(لمباركة) اإلماـ (ع) لتمؾ المجالس التي يتـ فييا التزاور واإلقباؿ.

 -36منحة االنقطاع إلى الحؽ
إف العبد عندما ُيعطى منحة االنقطاع إلى الحؽ في فترات مف حياتو ،فونو يستشعر حالة مف (الثقؿ) المرىؽ في
معاشرة الخمؽ ،والتوجو إلى جزئيات شؤونو البلزمة في الحياة.
وىذا شأف المسػت رؽ فػي أي أمػر مػف األمػور ،فػوف ذلػؾ يذىمػو عمػا سػواه ،كمػا نبلحػظ ذلػؾ كثيػ ار فػي أبنػاء الػدنيا
عندما يستيوييـ متاع مف متاعيا ،أو يعشقوف جماال مف جماليا ،فيش ميـ ذلؾ عما سواه مف المتاع أو الجمػاؿ،

إلى حد الولو واالفتتاف المستوجب لمخبط والذىوؿ.

ومػػف ىنػػا يمطػػؼ الحػػؽ بأوليائػػو فػػي (تخ ػػفيؼ) ىػػذه اليبػػات المتمي ػزة ،لػػئبل (ينفػػرط) عقػػد حيػػاتيـ ،ويختػػؿ نظػػاـ

معاشيـ ،مما ال يحتممو العباد عادة ،النسحاب أثر ذلؾ عمى المحيطيف بو مف أىمو وعيالو.
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 -37أباليب الجذب
إف عمى الدعاة إلى الحؽ( ،مراعاة) أساليب الجذب التي تحبب القموب إلى ا﵀ تعالى في مختمؼ شؤوف الطاعة،
كما يجب عمييـ (االجتناب) عف أسباب تنفير القموب.

ومثاؿ ذلؾ في األثر ،ما ورد في الحث عمػى الصػبلة بأضػعؼ المصػميف ،فقػد ورد فػي الػنيج( :صػموا بىػـ صػالة

أضعاىـ ،وال تكونوا فتانيف) البحار-ج33ص 472وكقولػو (ع)( :واذا قمت في صالتؾ لمناس ،فال تكونف منا ار

وال مضيعا) البحار-ج33ص609

فنيى (ع) عف فتنة الناس بترؾ الجماعة ،وذلؾ بوطالة الصبلة.
ومف الممكف أف يستفاد مف ذلؾ (قاعدة) عامة ،وىي :التحرز عف كػؿ مػا يوجػب فتنػة النػاس عػف الػديف :كوطالػة
الحديث ولو كػػاف نافعا ،واتباع أسموب الوعظ المباشػر ،والقسػوة فػي القػوؿ ،وغيػر ذلػؾ مػف األسػاليب التػي نجػدىا

عند بعض مف يتصدى لترويج الديف مف غير سبيمو.

 -38مقومات نجاح الممؾ
إف مػف مقومػات النجػػاح فػي إدارة الممُػؾ ىػػو :الجمػا بػيف (التشػريا) الحكػيـ ،و(التنفيػذ) العػػادؿ ،و(القضػاء) الحػػؽ

فيمػػا اختمػػؼ فيػػو العبػػاد ..وىػػذا المبػػدأ ىػػو مػػا اتفقػػت عميػػو األمػػـ فػػي كمياتيػػا ،واف انحرف ػوا فػػي تطبيقاتيػػا إلػػى حػػد

ارتكاب عكس ذلؾ.

ِ
ص َػؿ ا ْل ِخطَ ِ
ػاب﴾ ،ففي ػػو قػػوة التنفيػذ بش ّػد الممػؾ،
وقد يفيـ ذلػؾ مػف قولػو تعػالىَ ﴿ :و َ
ش َػد ْد َنا ُم ْم َك ُ
ػه َوآتَ ْي َنػانُ ا ْلح ْك َمػ َة َوفَ ْ
وحكمة التشريا بوتياف الحكمة ،وفصؿ الخطاب في الخصومة؛ وىذا كمو ىو ما أعطي داود (ع) ذو األيدي ،أي

ذو القوة عمى العباد.
 -39االنطباع األولي عف العصاة

إف االنطبػػاع (األولػػي) لمعبػػد عنػػد مواجيػػة أىػػؿ المعاصػػي ،ىػػو اإلحسػػاس (بالتعػػالي) والنفػػور؛ بمػػا قػػد يػػؤدي إلػػى
العجب بالنفس واالحتقار لم ير ،واليأس مف ىداية الخمؽ.

والمطموب مف العبد أف يعيش شعو ار (بالشفقة) واألسى ،وخاصة تجاه المستضعفيف مف الرجاؿ والولداف الػذيف لػـ

تكتمؿ حموميـ ،بؿ وأحاطيـ ما يسمبيـ القميؿ مما بقي مف عقوليـ.

واف التأمؿ في ىذه اآليػات ممػا يعكػس حالػة الشػفقة والحسػرة التػي كانػت تعػتمج فػي نفػس مػف بعثػو الحػؽ المتعػاؿ
ِ
ْو ْب َن ْاب َؾ عمَ ْي ِىـ ح ٍ
ب َؾ َعمَى آثَ ِ
يػز َعمَ ْي ِػه َمػا
ارِو ْـ﴾َ ﴿ ،ع ِز ٌ
رحمة لمعالميف وىي﴿ :فَال تَذ َ
ب َرات﴾َ ﴿ ،فمَ َعمب َؾ َباخعٌ بن ْا َ
ُ َ ْ َ َ
ِ
يص َعمَ ْي ُكـ﴾.
َعنتُّ ْـ َح ِر ٌ
 -40المنة عمى العباد
ػمنة) عمى العباد ،عند اإلحساف إلييـ ..وىو شعور ال يميؽ بالعبد ،وخاصة
تنتاب البعض حالة ال شعورية مف (ال ّ
إذا كاف العطاء مف ماؿ غيره ،أو مف ماؿ نفسو في حؽ واجب :كالخمس والزكاة.
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فػػوف عمػػى العبػػد-حتػػى فػػي اإلحسػػاف التبرعػػي -أف يػػدرؾ أف ذلػػؾ كمػػو مػػف (عطػػاء) المػػولى ،الػػذي جعمػو ُمسػػتخمَفا
ػمنة لمحػؽ عمػػى المعطػي وعمػػى المعطَػى لػػو ،أوال وآخػرا ،فيػػو مالكيمػا ومالػػؾ مػا وصػػؿ مػف أحػػدىما إلػػى
فيػو ..فالػ ّ
صاحبو.
 -41تذ ّكر الاضؿ

يذكر الحؽ الزوجيف المتخاصػميف الػذيف وصػبل إلػى مرحمػة الطػبلؽ ،بقولػو﴿ :وأَف تَعاُػواْ أَقْػر ِ
ِّ
نب ُػواْ
َُ
ْ
ب لمتب ْق َػوى َوالَ تَ َ
َ
ض َؿ َب ْي َن ُك ْـ﴾.
ا ْلاَ ْ
ففػػي (الخصػػومة) يحيػػد العبػػد عػػف جػػادة الص ػواب بمػػا يبلئػػـ م ازجػػو الثػػائر ،ومػػف ىنػػا كػػاف بحاجػػة ماسػػة إلػػى مػػا

(يبطؿ) مقتضيات ذلؾ الطبا المنحرؼ ،وذلؾ بااللتزاـ النفسي بالعفو ،والت اضي عف مصمحتو واف كاف حقا لو،
ػض كػػؿ امػػرء عمػػى مػػا فػػي يديػػه،
وقػػد روي عػػف النبػػي (ص) أنػػو قػػاؿ( :يػػهتي عم ػى النػػاس زمػػاف عضػػوض ،يعػ ّ
وينبوف الاضؿ بينىـ) البحار-ج74ص413
 -42اختالؼ الحيثيات
نتزعة مف الخارج ،بما يحممو مف موجبات
الم َ
إف محبة العبد وكراىيتو إنما تتوجو إلى الفرد بمحاظ الصور الذىنية ُ
الحب والب ض.
وعميو فقد يتأذى العبد مف حػب شػخص آخػر لعػدوه ،أو عػداوة آخػر لصػديقو ،فيبػذر الشػيطاف بينيمػا بػذر الشػقاؽ
والب ضاء ،مست بل اختبلؼ العباد في تقييـ األصدقاء واألعداء.

واف إبطاؿ كيده في حالتو تمؾ ،إنما يكوف بااللتفات إلػى مػا قمنػاه مػف أف الحػب المنقػدح فػي النفػوس لػيس بمحػاظ

(واقا) العباد ،وانما ىو بمحاظ الصور (الذىنية) ،التي تطابؽ الواقا حينا ،وتخالفو أحيانا أخرى.

وعميػػو فػػوف االلتفػػات إلػػى ىػػذه الحقيقػػة الواضػػحة ،يرفػػا الخػػبلؼ بػػيف العبػػاد ،وذلػػؾ الخػػتبلؼ (الحيثيػػات) الموجبػػة

لتعدد الموضوعات حكما واف اتحدت واقعا.

فيتبيف مف مجموع ما ذكر :إف محبة عبد لعبد إنما ىي لحيثية ت اير حيثية ب ػض اآلخػر لمعبػد نفسػو ،وعميػو فػبل

خبلؼ بينيما يستحؽ معو الشقاؽ والب ضاء.
 -43خطورة الناور مف الداعي

إف مف موجبات المحاسبة الشديدة لمعبد يوـ القيامػة –والػذي قػد يصػؿ إلػى حػد مقػت الحػؽ لػو -ىػو دعوتػو لمعبػاد
إلى الطاعة ما عدـ العمؿ بما يدعو الناس إليو ،بؿ وارتكابو ما يخالؼ ذلؾ.

فػػوف الخمػػؽ بطبيعػػتيـ (السػػاذجة) يخمطػػوف بػػيف الػػدعوة والػػداعي ،وبػػيف المبػػدأ وبػػيف مػػف ينتسػػب إليػػو ،فيػػروف شػػبو

(امتزاج) فييما ،ما وجود المفارقة الشاسعة بينيما.

ويتعاظـ الخطب عندما يتحقؽ (النفػور) مػف ذلػؾ الػداعي ،فيعمػد المػدعو إلػى مخالفػة الػداعي ولػو كػاف محقػا فػي

دعوتو ،لمجرد النفور منو ،بؿ لرغبة المدعو في تحدي الداعي ،ولو أوجب مخالفة لمحؽ ،وسخطا لمرب الجميؿ.

191

وىػذا األصػػؿ ممػا ينب ػػي مراعاتػو بدقػػة ،وخاصػة فػػي تعاممػػو مػا أىمػػو وعشػيرتو األقػربيف ،وذلػؾ الطبلعيػػـ-بحكػػـ
معاشرتيـ المصيقة -عمى ىفواتو ،التي قد توجب ليـ النفور المانا مف قبوؿ الموعظة والنصيحة.
 -44تضييع النباء والصبياف
يضيػػا حقػوؽ القريبػػيف مػف رعيتػو ،وىػـ الضػعيفاف:
قد يمتفت العبػد إلػى حقػوؽ العبػاد خػارج دائػرة سػيطرتو ،ولكنػو ّ
األوالد والنساء؛ وذلؾ (الستسياؿ) التعدي عمييـ ،وعدـ (اطبلع) الخمؽ عمى ظبلمػتيـ ،و(حػاجتيـ) الشػديدة إليػو
بما يمنعيـ مف الشكوى منو.

ومف ىنا لزـ عمػى العبػد الحػذر الشػديد مػف غضػب الحػؽ ،لمػف ال ناصػر ليػـ إال ا﵀ تعػالى ،وقػد ورد عػف اإلمػاـ

الكاظـ (ع) أنو قاؿ( :إف ا﵀ ال يغضب بشيء ،كغضبه لمنباء والصبياف) البحار-ج104ص73
 -45مرد اإلحباس بالغيرة

إف مػػرد إحسػػاس الم ػرأة بػػال يرة مػػف تص ػرفات الػػزوج ،ىػػو اعتقادىػػا (بالشػػرؾ) التعػػاممي الػػذي يمارسػػو الػػزوج مػػا
زوجتو ،فيي تفترض أف حبو ليا ينب ي أف ال يشاركيا فيو غيرىا.

فمو (غالبت) المرأة ىذا اإلحساس ،وخرجت مػف دائػرة انحصػار توجييػا لزوجيػا ،واالسػت راؽ فػي جمػب وده ،ومػف

ثَّـ أسممت أمرىػا لمػف بيػده مقاليػد األمػور صػ يرىا وكبيرىػا؛ ليانػت عمييػا بعػض الصػعاب ،واحتممػت أذى الػزوج،
لما ترى مف أف ذلؾ كمو بعيف الذي ال تخفى عميو خافية في األرض وال في السماء ،و(لبلعتقاد) بأف الخير إنمػا
ىو بيد الذي ال راد لفضمو ،يصيب بو مف يشاء مف عباده.
 -46التشبه بالكاار
إف مف أعظـ الذنوب ىو الكفر والشرؾ ،وما (يرتبط) بيما مف إنكار الضروري والتبرـ مف قضائو وقدره.
والعبد قد ال (يعتقد) شيئا مف تمؾ المعاني ،وال يظيرىا عمى لسانو ،ولكنو يتصرؼ-فػي مقػاـ العمػؿ -كمػف يعتقػد

بتمػؾ األمػور الموبقػة ،فيػو واف لػـ يكػف كػاف ار بمجػرد ذلػػؾ ،إال أنػو (متشػبو) بيػـ ،ومػا أسػوأه مػف تشػبو  ..وقػػد ورد

شػ ُكوف فيػه ربىػـ) قمػت :وكيػؼ ي ْشػ ُكوف فيػو ربيػـ  ..قػاؿ:
عف النبي (ص) أنػو قػاؿ( :يػهتي عمػى النػاس زمػاف ي ْ

(يقوؿ الرجؿ :وا﵀ ما ربحت شيئا منذ كػذا وكػذا ،وال آكػؿ وال أشػرب إال مػف رأس مػالي ..ويحػؾ! ..ووػؿ أصػؿ

مالؾ وذروته إال مف ربؾ؟!) الوبائؿ-ج17ص462

 -47االبترباؿ باألنس
إف مما يبلحظ في التعامؿ االجتماعي أف العبد (يسترسؿ) في معاممة الخمؽ ،فيأنس بيـ بدواع (شخصية) :دفعػا

لميـ ،أو طمبا لممنفعة ،أو تأث ار بحبو ليـ..

ومف المعموـ أف ذلؾ كمو مما ال يمكف إسناده إلى دواعي القربػة إلػى الحػؽ المتعػاؿ؛ إذ لػو كػاف اإلنػس بيػـ لوجػو

الحؽ ،لػما كاف ينب ػي االسترسػاؿ المػذىؿ عنػو ،والػذي (يتجمػى) مػف خػبلؿ :الػػيذر فػي القػوؿ ،والمػزاح الممقػوت،
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واطالػػة الجمػػوس بمػػا ال نفػػا فيػػو ،والتػػورط فػػي معصػػية المسػػاف ،واالنش ػ اؿ بيػػـ عػػف أداء الحقػػوؽ الواجبػػة لؤلىػػؿ
والعياؿ.
 -48تحمؿ مظالـ العباد
إف مػػف أىػػـ الموانػػا التػػي قػػد تحجػػب العبػػد عػػف دخػػوؿ الجنػػة األحقػػاب والػػدىور ىػػو (تحمػػمو) لمظػػالـ العبػػاد؛ فػػوف
المظموميف أحوج ما يكونػوف إلػى حسػنات الظػالميف يػوـ القيامػة ،فػوذا تقاسػـ المظمومػوف حسػناتو ،فػبل يبقػى لػو مػا

يدخؿ بو جنة الخمد وىو عمى أبوابيا.

ومػػف ىنػػا يطمػػب العبػػد مػػف ربػػو-وىػػو فػػي الػػدنيا -التكػػرـ بورضػػاء الخمػػؽ بمػػا يشػػاء ،سػواء (بتوفيقػػو) لبللتفػػات إلػػى

مظػػالـ العبػػاد واقػػداره عمػػى أدائيػػا أثنػػاء حياتػػو ،أو (بتػػدخؿ) الحػػؽ مباشػرة يػػوـ الحسػػاب إلرضػػاء الخصػػوـ ،بمػػا ال

ُينقص العبد شيئا مف حسناتو.
 -49إلقاء الرعب
إف مف مظاىر تصرؼ الحؽ في القمػوب ،ىػو مػا ألقػاه مػف الرعػب فػي نفػوس المشػركيف بعػد انتصػارىـ فػي غػزوة
أحػد ،فمػػـ يكػػف بيػػنيـ وبػػيف القضػاء عمػػى اإلسػػبلـ إال قتػػؿ النبػػي (ص) ودخػوليـ المدينػػة ،واسػػتباحة أىميػػا ،واعػػادة

األمر جاىمية أخرى..

ولكف الحؽ قذؼ في قموبيـ (الرعب) ،وحاؿ دوف قيػاميـ بػذلؾ كمػو ،فقفمػوا راجعػيف-مػا ىػزيمتيـ لممسػمميف -إلػى

مكة ،وىـ يقولوف-وكأنيـ استيقظوا بعد سبات( :-ال محمدا قتمنا ،وال الكواعػب أردفنػا) تابػير جوامػع الجػامع-
ج1ص337

وىذا ىو سبيؿ الحؽ في (نصرة) المؤمنيف طواؿ التػأريخ ،سػواء فػي حيػاتيـ الخاصػة ،أو فػي معػركتيـ مػا أعػداء

الديف.

 -50التهثر فرع المبانخة
إف تػػأثر العبػػد عنػػد تعاممػػو مػػا النسػػاء تػػأث ار يحجبػػو عػػف الحػػؽ بمػػا ال يرضػػى منػػو الحػػؽ المتعػػاؿ ،إنمػػا ىػػو فػػرع
(مسانخػتو) لتمؾ األجواء التي طالما ش مت قموب الخمؽ.

واال فما ىػو السػر فػي إع ارضػو عػف جمػاؿ البنػت الصػ يرة ،رغػـ أنيػا تجمػا بػيف األنوثػة والجمػاؿ  ..واألمػر فػي
ذلػػؾ واضػػح يعػػود إلػػى مػػا قمنػػاه مػػف انتفػػاء السػػنخية والتجػػانس بينػػو وبػػيف مػػف ال ينفعػػو جماليػػا ،وال يتسػػانخ مػػا

أنوثتيا.

وعميو فمو أف العبد (قيػد) نفسو بعدـ التفاعؿ المنيػي عنػو مػا غيػر المحػارـ ،لتحققػت فيػو عػدـ السػنخية الواعيػة-

واف بقيت الدوافا ال ريزية بحاليا -مما يرفا المقتضيات لكثير مف الزالت ،بدال مػف إيجػاد (الموانػا) التػي ال دواـ
ليا ،أماـ أمواج الشيوات العاتية.
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 -51زواؿ األنس والشىوة
إف الم ػرأة تطمػػب-عنػػد معظػػـ الخمػػؽ :-إمػػا لؤلنػػس بيػػا ،أو لقضػػاء وطػػر الشػػيوات منيػػا ..ولكػػف مػػا تقػػادـ األيػػاـ
يخؼ الميؿ بداعي (الشيوة)؛ نظ ار لتكرر النظر إلييا في كؿ يوـ بما يسمبيا بياءىا في نفس الرجؿ ،فوف البيجػة

إنما ىي لكؿ جديد.

فيبقى جانب (األنس) ،وىو أمر ال ثبات وال ضماف لو في حياة الزوجيف ،وذلؾ :إما لوجود آخػر يػأنس بػو الػزوج

يرىػا أىػبل ألف يػؤنس بيػا ،أو لمرتابػة فػي
مف الرجاؿ أو النساء ،أو إلحساس الزوج بعموه عف مستوى زوجتػو فػبل ا
التعامؿ معيػا بمػا ال يػرى الػزوج معيػا وجػودا لزوجتػو فػي نفسػو وىػي بجانبػو ،ممػا ييسػر السػبيؿ لظمميػا حقيػا بػؿ

لئلعتداء عمييا..

والحػػاؿ أف الطريػػؽ إلػػى الػػتخمص مػػف ذلػػؾ كمػػو ،ىػػو النظػػر إلػػى الزوجػػة عمػػى أنيػػا مػػف (رعي ػة) اإلنسػػاف ،وأمانػػة

مسػػتودعة مػػف جانػػب الػػرحمف ،وىػػو مسػػؤوؿ غػػدا عػػف رعيتػػو وأمانتػػو يػػوـ العػػرض األكبػػر ،إذ ينػػادي المنػػادي:

ضيع مف يعػوؿ) البحػار-
﴿ َوِقاُ ُ
ب ُؤولُ َ
وف﴾ ..وقد ورد عف النبي (ص) أنو قاؿ( :ممعوف ممعوف ،مف ّ
وو ْـ إِ بن ُىـ بم ْ
ج103ص13
 -52جعؿ المودة ورفعىا
كما أف الحؽ المتعاؿ ىو (جاعؿ) المودة في نفوس األزواج فكذلؾ ىو (الرافا) ليػا ،فالجاعػؿ المختػار فػي َجػ ْػعمو

ىو المبطؿ لما جعمو أيضا كما ىو معموـ.

وىػػذا ىػػو السػػر فػػي انتكػػاس عبلقػػات األزواج بعػػد طػػوؿ مػػودة وصػػحبة؛ فػػوف كث ػرة الػػذنوب منيمػػا وظمػػـ أحػػدىما

لآلخر ،بما يؤوؿ إلى ظمـ مف تحػت أيػدييـ مػف النفػوس البريئػة المولػودة عمػى الفطػرة ،لمػف أعظػـ موجبػات سػمب
ىذه المودة المجعولة ،فيحؿ محميا الب ض والنفور ألتفو األسباب ،بما يؤدي إلى الطبلؽ أو العيش المن ص.

وواقا األمر أف عنصر األلفة والمودة مفتقد في كثير مف العبلقات الزوجية ،وخاصة بعػد مضػي السػنوات األولػى

مف الزواج..

وأم ا ما ىو المتعارؼ مما يعتبره الخمؽ (ألفة) ومودة ،إنما ىػو حػب (لمتمػذذ) واالسػتمتاع المسػتمزـ لحػب مػف يتمػذذ
بيا ،والشاىد عمى ذلؾ ،انقطاع تمؾ األلفة بانتفاء التمذذ منيا ،أو العثور عمى مف يتمذذ بيا أكثر منيا.
 -53الشرؾ في التعامؿ
إف مف دواعي شرؾ العبد في التعامؿ االجتماعي :ىو االلتفات إلى (األغيار)؛ توقعا لمفوائد ،أو دفعا لؤلضرار..
فت ػراه ينشػػط فػػي المػػؤل ليفتػػر فػػي الخمػػوة ،وت ػراه ييتػػز عنػػد المػػدح الػػذي يقطػػا ببطبلنػػو ،ويضػػيؽ صػػدره بمػػا يقطػػا

بكذبو.

فعمى العبد أف ينظر إلى األغيار الذيف لـ يتمبسوا بأي معنى مف معاني اإليماف والكماؿ ،ثـ يعمـ كما أنو ال قيمة

لمفرد منيـ ،فكذلؾ ال قيمة (لمجماعة) منيـ واف كثػرت ،إذ أف الوجػود النػاقص ال يكتسػب الكمػاؿ بتعػدده ،كمػا أف
األصفار ال تنقمب إلى عدد صحيح بتكرره.
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وىذا المعنى تناولتو النصوص الشريفة ،فمنيا ما ورد عف النبي (ص) أنو قاؿ( :يا أبػا ذر! ..ال ياقػه الرجػؿ كػؿ

الاقه حتى يرى النػاس أمثػاؿ األبػاعر ،فػال يحاػؿ بوجػودوـ وال يغيػرن ذلػؾ ،كمػا ال يغيػرن وجػود بعيػر عنػدن ،ثػـ

يرجع وو إلى نابه فيكوف أعظـ حاقر لىا) البحار -ج72ص304
 -54كالمرأة األجنبية

ػؼ) نفسػػو عػػف
إف روح المػػؤمف فػػي التعامػػؿ مػػا العبػػاد كػػالمرأة األجنبيػػة التػػي اشػػتد حياؤىػػا بػػيف الرجػػاؿ ،فيػػو (يعػ ّ
ػؼ الم ػرأة نفسػػيا عػػف الػػدخوؿ فػػي مػػؤل غيػػر المحػػارـ مػػف
الػػدخوؿ فػػي المػػؤل الػػذي يػػرى نفسػػو أجنبيػػا عنػػو ،كمػػا تعػ ّ

الرجاؿ.

ومف ىنا كاف إقباؿ الخواص مف أولياء الحؽ (بشير) خير لمف أقبموا عميو ،وقد أمرنا باتقػاء ف ارسػة المػؤمف ،ألنػو

ينظر بنور ا﵀ تعالى.

وأمػػا األرواح المبتذلػػة ،فونيػػا (تػػأنس) مػػا كػػؿ مػػف يجتمػػا معيػػا ولػػو فػػي بعػػض الطريػػؽ ،وىػػو أنػػس ال دواـ لػػو وال

قرار ،كعدـ ائتبلؼ قموب البيائـ ،واف طاؿ اعتبلفيا عمى مزود واحد.
 -55عدـ الوحشة

إف مما يربط عمى قموب المؤمنيف-وخاصة عند تناىي الفسػاد وقمػة الثػابتيف عمػى طريػؽ الحػؽ -ىػو (تػذ ّكر) تمػؾ
الصػػفوة القميمػػة الثابتػػة طػػوؿ الت ػاريخ ،فيػػو يمشػػي عمػػى طريػػؽ قػػد مضػػى عميػػو مػػف قبمػػو أمثػػاؿ :سػػحرة فرعػػوف،
وأصػػحاب األخػػدود ،ومػػؤمف آؿ فرعػػوف ،وحواريػو عيسػػى بػػف مػريـ ،والصػػمحاء مػػف بنػػي إسػرائيؿ ،وأخيػ ار أصػػحاب

النبي وآلو (ع) الذيف اتبعوىـ بوحساف ،ىذا كمو فضبل عف قادة المسيرة مف األنبياء واألوصياء (ع).

إف اإلحسػػاس بيػػذا (االنتمػػاء) الضػػارب جػػذوره فػػي أعمػػاؽ التػػاريخ ،يجعػػؿ المػػؤمف يعػػيش حالػػة مػػف (االرتبػػاط)

بالخالديف ،ممػا يرفػا شػيئا مػف وحشػتو ،ولػو كػاف فػي بمػد ال يطػاع فيػو الحػؽ أبػدا ..وقػد روي عػف أميػر المػؤمنيف

(ع) أنػػو ق ػاؿ( :ال تبتوحش ػوا فػػي طريػػؽ الىػػدى لقمػػة أومػػه ،فػػإف النػػاس اجتمع ػوا عمػػى مائػػدة ،شػػبعىا قصػػير

وجوعىا طويؿ) النىج-خطبة 201

 -56مواجىة العقيدة الاابدة
إف األسموب األمثؿ في مواجية مف يحمؿ عقيدة باطمة ،ىػو اتبػاع أسػموب التػدرج فػي تخميصػو مػف ذلػؾ الباطػؿ،

يتمثؿ في( :التشكيؾ) أوال في يقينو بصحة معتقده ،ليتزلزؿ ما ىػو ثابػت فػي نفسػو ،كالشػجرة التػي يػراد اقتبلعيػا،

فتُحرؾ أوال مف موضعيا..
ثـ (تقديـ) البديؿ الصالح بالدليؿ والبرىاف ثانيا ،مف دوف تجريح أو تسخيؼ لما كاف عميو ،كونبات شجرة صالحة
ِ
بجانب أخرى فاسدة..

ثـ (بياف) فساد ما كاف عميو ثالثا ،كقما الشجرة الفاسدة مف جذورىا بعد استقرار الشجرة الصالحة ونموىا.
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وينب ي االلتفات في كؿ ىذه المراحؿ إلى عدـ (غرس) اليأس والتذمر في نفس المخاطب الذي حمؿ تمؾ العقيدة
الفاسدة في برىة مف حياتو؛ ألنو سيحمؿ ثقؿ الندامة مف تمقاء نفسو ،لتضييا عمره في سبيؿ الباطؿ.
 -57التهثر بالمدح والذـ
إف عمى المؤمف أف يكوف عمى بصيرة مف أمر نفسو دائما ،فيعمـ ما ليا وما عمييا ،وأما ما يقولو الخمؽ مدحا أو

ذما ،فيو ليس إال إخبار عما يكوف المرء أخبر بو منيـ..

فبل داعي (لؤلنس) بمدحيـ ،كما ال داعػي (لمضػيؽ) بػذميـ ،مػا داـ يعمػـ انطبػاؽ مػا قيػؿ فػي حقػو لمواقػا أو عػدـ
انطباقو ،فيكوف التأثر (لمواقا) ،ال لما كشؼ عنو مف قوؿ اآلخريف.

وىذا مما عمّمو اإلماـ الكاظـ (ع) ىشاما بقولػو( :يا وشاـ! ..لو كاف في يدؾ جوزة وقاؿ الناس لؤلػؤة ،مػا كػاف

ضػرؾ وأنػت تعمػـ أنىػا لؤلػؤة)
يناعؾ وأنت تعمـ أنىا جوزة ..ولو كاف في يدؾ لؤلؤة وقاؿ الناس أنىا جوزة ،مػا ّ
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 -58تصدي مف ال معرفة له
إف مف الخطأ الذي يعود ضرره إلى الديف ،أف (يتصدى) مف ال معرفػة لػو بقواعػد البحػث والمجادلػة ،وال إلمػػاـ لػو

بتفاصػػيؿ الفػػروع واألصػػوؿ ،لمػػدفاع عػػف العقيػػدة الحق ػة؛ إذ قػػد يسػػيء بػػذلؾ أكثػػر ممػػا يحسػػف ،ويفسػػد أكثػػر ممػػا

يصمح.

وعميػػو فمػػف كػػاف فػػي مظػػاف ذلػػؾ ،فعميػػو أف (يتسػػمح) بسػػبلح األسػػموب اليػػادؼ ،والمضػػاميف الصػػحيحة لتػػرويج

الػػديف ،واال وجبػػت عميػػو (الداللػػة) عمػػى مػػف يكػػوف واجػػدا لتمػػؾ الصػػفات ،مػػف العممػػاء الػػذيف جمعػوا بػػيف األسػػموب
الحكيـ والمضموف الحؽ.

ولقد كاف أئمتنا (ع) يحبوف مف كاف لسانا ليػـ فػي الػذب عػنيـ ،فيػذا اإلمػاـ الصػادؽ (ع) يقػوؿ لمػف بم ػو ك ارىػة

مناظرة الناس( :أما كالـ مثمؾ فال يكرن ،مف إذا طار يحبف أف يقع ،واف وقع يحبف أف يطير ،فمف كػاف وكػذا

ال نكروه) البحار-ج2ص136

ويترحـ (ع) عمى ابف الطيار بقولو( :رحمه ا﵀ ولقّػان نضرة وبرورا ،فقد كاف شديد الخصومة عنا أوػؿ البيػت)
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 -59رفاؽ البوء
ينب ي الحذر الشديد مف رفاؽ السوء ،الذيف يصرفوف العبد عف مسيرتو عمما وعمبل ..وقد عبر القرآف الكػريـ عػف

المنػػافقيف بالشػػياطيف ،إذ أف ب ػواطنيـ اسػػتحالت إلػػى حقيقػػة (تجػػانس) حقيقػػة الشػػياطيف ،فػػوف معاش ػرتيـ كمعاش ػرة

الشياطيف ،فتترتب عمييا مف اآلثار مثؿ ما يترتب عمى تمؾ المعاشرة الميمكة.

ولػػو (تجمػػى) لمعبػػد ىػػذه الصػػفة مػػف الشػػيطنة فػػيمف تسػػوء معاشػرتو ،لػػولّى منػػو فػ ار ار  ،كمػػا لػػو (تمػ ّػبس) جػػف بييئتػػو
المرعبة بشخص إنساف ،فكيؼ يعاشره مف يراه كذلؾ ولو كاف مف أحب الخمؽ إليو .
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 -60التدريب عمى تعظيـ المخموؽ
ال يبعد أف يكوف (األمر) بالسجود آلدـ (ع)( ،تدريبا) لمخمؽ عمى تعظيـ المخموؽ بأعمى صور التعظيـ ،المتمثؿ

بالسجود الذي ال يجوز ل يره تعالى ،وذلؾ فيما لو كاف ذلؾ التعظيـ بأمر مف الحؽ نفسو.

ويظير أثر ذلؾ في تعاممنا مػا المعصػوميف (ع) ،فنػوطف أنفسػنا عمػى أعظػـ درجػات الخضػوع والتعظػيـ ،مػا داـ

ذلؾ (بأمػر) مف المولى ،وبرغبة أكيدة منو ،وىو الذي ال ُيسأؿ عما يفعؿ وىـ ُيسألوف.
وقػػد عمػػؿ بػػذلؾ آدـ نفسػػو-عنػػدما توسػػؿ بيػػـ فػػي بػػدء الخميقػػة -عنػػد تمقػػي الكممػػات مػػف ربػػو ،المتمثمػػة بػػالنبي وآلػػو
عمييـ السبلـ ،كما رواه الكميني والصدوؽ والعياشي.
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