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النفس منطقة الخطر


صل على محمد وآل
الحمد لله رب العالمين  ..اللهم ِّ
محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ،وبارك على
محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم،
إنك حميد مجيد.

املقدمة
جهود طائلة وإمكانات هائلة يرصفها اإلنسان من أجل االهتامم

بجسمه وبحياته املادية ،حتى أصبح كل جانب من جوانب احلياة املادية
عامل ًا قائ ًام بذاته؛ ففي جمال الغذاء والطعام هناك :الزراعة وتربية املوايش
وأسامك البحر ،ومصانع األطعمة واألغذية بمختلف ألواهنا وأشكاهلا.
ويف جمال الصحة والطب :هناك اجلامعات واملستشفيات ومصانع
األدوية والبحوث واالكتشافات .ويف جمال األلبسة واألزياء وشؤون

املنزل وقضايا األناقة واجلامل :هناك آفاق واسعة واهتامم كبري.

وعىل صعيد االهتامم باجلانب العقيل من شخصية اإلنسان تتقدم

البرشية بخطى حثيثة الكتشاف جماهيل العلم والكون؛ فكل فرع من
فروع املعرفة له ختصصه ومؤسساته ،وهناك املدارس واجلامعات
ومراكز البحوث والدراسات ،واملؤمترات ودوائر املعارف واملجالت

واملطبوعات .وال تزال مسرية االخرتاعات واالكتشافات العلمية

متواصلة متتابعة.
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أما اجلانب الروحي النفيس فهو البعد املهمل واملرتوك من شخصية

اإلنسان ،حيث ال يستأثر إال باهتامم ضعيف بسيط ،وحتى جمال دراسات
علم النفس فإهنا غالب ًا ما تنحو نحو االجتاه املادي ،وتتجاهل العمق
الروحي املعنوي.

وال نجانب احلقيقة إذا قلنا :إن الرساالت والرشائع الدينية اإلهلية

إنام جاءت لالهتامم هبذا املجال األساس قبل غريه ألولويته عىل املجالني
اآلخرين ،ولعلم ال ّله تعاىل بضعف البرش وتساهلهم فيه .فحينام يتحدث

القرآن احلكيم عن أهداف بعثة رسول ال ّله Aفإنه يضع هدف التزكية
ني َر ُسوالً
{ه َو ا َّل ِذي َب َع َث يِف األُ ِّم ِّي َ
النفسية يف املقام األول ،يقول تعاىلُ :
ِ
ِمن ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُي َزك ِ
َاب َوالحِْ ك َْم َة}.
ِّيه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْلكت َ
ورسول ال ّله Aيعترب أن دوره األساس ومهمته الرئيس هي

إنضاج وإكامل املستوى الروحي النفيس الذي تنبثق عنه أخالق اإلنسان

وسلوكياته ،يقول Aيف احلديث املتواتر املشهور( :إنام بعثت ألمتم

مكارم األخالق).

لذلك فإن الثروة املعنوية والكنوز الروحية يف اإلسالم عظيمة

الشهوات
وهائلة ،وإنسان هذا العرص طغت فيه املادة ،وسادت أجواءه
ُ
واألهواء ،هذا اإلنسان يعاين اآلن فراغ ًا قاتالً ،وإمهاالً خطري ًا يف التوجه
إىل خبايا أعامق نفسه ،واكتشاف زواياها وجوانبها.

وما آالم البرش ومآسيهم املحزنة يف هذا العرص التي تتجىل يف

احلروب املدمرة ،واالعتداءات الظاملة ،والتمييز العنرصي ،والفقر
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واجلوع املميت ،واجلرائم البشعة املنترشة ،والفساد األخالقي الفتّاك،

وانتهاك حقوق اإلنسان ،كل ذلك ما هو إال نتيجة طبيعية للفراغ
الروحي واالنحرافات النفسية.

ماسة لثروات
إن البرشية اليوم ،وأكثر من أي وقت مىض ،يف حاجة ّ

اإلسالم الروحية وكنوزه املعنوية  ..وهنا يأيت دور املسلمني يف اكتشاف

تلك الكنوز وكشفها للعامل.

غري أن املؤسف يف األمر ما يعانيه أكثر املسلمني من ُبعد وابتعاد

عن قيم دينهم وتعاليم رشيعتهم حتى كادوا أن يساووا غريهم يف
اجلهل بمعامل الدين والتنكر ألحكامه مع تفوق اآلخرين عليهم بالتقدم

املادي.

ومع اليقظة الدينية اجلديدة والصحوة اإلسالمية املباركة التي

هيب نسيمها عىل املسلمني اآلن ،كان ال بد من التوجه واالهتامم بالبعد
ُّ
الروحي األخالقي يف الثقافة اإلسالمية.

وهذه السطور املتواضعة بني يديك ـ أهيا القارئ العزيز ـ هي حماولة

بسيطة للمشاركة يف االهتامم هبذا اجلانب اخلطري ،وكانت يف األساس

جمموعة من األحاديث واملحارضات ألقيتها يف فرتات خمتلفة ،وقد
نالت تسجيالهتا رواج ًا وإقباالً يكشف عن تلهف اجلمهور هلذا النوع

شجع بعض األخوة املؤمنني عىل كتابتها وتقديمها
من األحاديث ،مما ّ
للطبع والنرش بعد يشء من التصحيح والتهذيب ..وإذ أقدمها اليوم مع

تعديالت وتنقيحات ألعتذر للقارئ من غلبة طابع األسلوب اخلطايب
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املقدمة

عىل مواضيعها ،وأرضع إىل الباري سبحانه أن جيعلني من املتعظني هبا،
وأن جيعلها خالصة لوجهه الكريم ،وأن ينفع هبا املؤمنني ،وله الشكر

واحلمد عىل نعمه وتوفيقه.

املؤلف
 1شعبان 1411هـ

الفصل األول

مـنـطـقـة اخلـطـــر

{و َن ْف ٍ
س َو َما َس َّو َاها َف َألهْ َ َم َها
قال ال ّله العظيم يف كتابه احلكيمَ :
اها}(((.
اب َم ْن َد َّس َ
ور َها َو َت ْق َو َاها َقدْ َأ ْف َل َح َم ْن َزك َ
َّاها َو َقدْ َخ َ
ُف ُج َ

صدق ال ّله العيل العظيم

لشخصية اإلنسان يف هذه احلياة ثالثة أبعاد ،ومن جمموع التفاعل

بني هذه األبعاد الثالثة تتكون شخصية اإلنسان:
البعد األول :العقل.

البعد الثاين :النفس.

البعد الثالث :اجلسد.

أما الروح فهي وعاء يشمل هذه األبعاد مجيع ًا .ولعلنا بحاجة إىل

حتديد ما نقصد من هذه املصطلحات ،فامذا نقصد بالروح؟ وماذا نقصد
بالعقل ؟ وماذا نقصد بالنفس؟

أما اجلسد فأمره واضح وال حيتاج إىل رشح وحتديد ،ذلك ألن هذه
املصطلحات كثري ًا ما تدور حوهلا معارك ضارية بني الفالسفة والعلامء
((( سورة الشمس :اآليات  7ـ .10
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واملتكلمني لتحديد املقصود من كل مصطلح.

معنى الروح:
إننا نقصد بالروح هنا تلك القوة التي تبعث احلياة يف اإلنسان وتنبع

منها احلياة ،والتي بمفارقتها للجسم تنتهي حياة اإلنسان يف هذه الدار

الدنيا.

هذا ما نقصده بالروح ،ولذلك قلنا :إهنا وعاء يشمل العقل والنفس

أي عقل يكون؟! أو أية
واجلسد؛ ألنه من دون الروح التي تعطي احلياة ّ

وأي جسد يتحرك؟! وإذا انتهت إقامة الروح
نفس متارس دورها؟! ّ
يف جسد اإلنسان يف هذه الدنيا انتهى وجوده منها أيض ًا وانتقل إىل عامل

آخر.

ما هو العقل؟
نقصد به ذلك (النور الذي يميز اإلنسان به بني احلق والباطل)،

بني الرش واخلري ،بني املمكن واملستحيل ،وبعبارة أخرى هو قوة اإلدراك
والتمييز واملعرفة ،فبالعقل يدرك اإلنسان ويميز ويق ّيم األشياء.

تعريف النف�س:
أما النفس فهناك اختالف كبري عند الفالسفة يف حتديد املقصود
منها حتى إن بعضهم أهنى تعريفات النفس إىل أربعني تعريف ًا ،حتى

قال الشاعر:

النفس منطقة اخلطر
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وبرهن الكل عىل ما ادعوا
من جهل الصنعة عجز ًا فام
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والفكر فيها قد غدا ضائعا
ولي�س برهاهن�م قاطع�ا
أج�در أن جيه�ل الصانع�ا

ولكننا نقصد بالنفس هنا( :مركز العواطف وامليول والشهوات

لدى اإلنسان) .والقرآن يطلق عليها تارة عنوان (النفس) ،ويطلق

عليها تارة أخرى اسم (القلب).

بني النف�س والعقل:
بالعقل تدرك األشياء فتعرف أن هذا األمر ممكن وذاك مستحيل،
وأن واحد ًا زائد ًا واحد ًا يساوي اثنني ،واثنني يف اثنني يساوي أربعة،
العقل هو الوحيد القادر عىل إدراك هذه األشياء ،فالعلم واملعرفة
والتقييم واحلكم عىل األشياء كلها تكون بواسطة العقل.

أما النفس ففيها عواطف اإلنسان مثل احلب والبغض ،فاحلب

وحب الذات واألنانية واخلوف ومجيع العواطف واألحاسيس تنبع من
النفس ،إذن فهناك فرق واضح بني العقل والنفس.

والنفس هبذا املعنى تعترب أخطر منطقة يف شخصية اإلنسان؛ فهي
{و َن ْف ٍ
عز ّ
س َو َما َس َّو َاها
مصدر سعادته أو شقائه ،وكام يقول ال ّله ّ
وجلَ :
اها}،
اب َم ْن َد َّس َ
ور َها َو َت ْق َو َاها َقدْ َأ ْف َل َح َم ْن َزك َ
َّاها َو َقدْ َخ َ
َف َألهْ َ َم َها ُف ُج َ
النفس التي هي مركز امليول والعواطف والرغبات بإمكاهنا أن توجه

اإلنسان نحو السعادة ،وبإمكاهنا أن تنحرف باإلنسان وتنزلق به يف
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هاوية الشقاء والفساد واالنحراف.

�أين دور العقل؟
العقل ليس له دور حاكم مثل النفس  . . .ملاذا؟

ألن العقل يدرك األشياء ويقيمها ،يدرك مث ً
ال أن العمل والنشاط

جيد وأن الكسل سيئ ،ويدرك أن العدل حسن والظلم قبيح .فدور

العقل يف حياة اإلنسان هو دور اإلدراك والتقييم ،ولكن النفس تتخذ

املوقف ،وهي التي تبادر ومتتلك زمام املوقف؛ فبيدها أن تصدق وتعمل

بام يقوله العقل أو تنحرف وتزيغ عام يقوله .لذلك فإن القرآن احلكيم
يشري إىل هذه الناحية فيقولَ :
اس َت ْي َقنَت َْها َأ ْن ُف ُس ُه ْم ُظ ْلماً
{و َج َحدُ وا بهِ َ ا َو ْ
َو ُع ُل ًّوا}((( ،فمن الناحية العقلية أصدر العقل حكمه وقال هلم :إن هذه
احلقائق صحيحة وثابتة وواجبة ،ولكنهم جحدوا هبا مع تيقن أنفسهم

بصحتها ..ملاذا؟ ألن أهواءهم النفسية وعواطفهم الشهوانية مل تسمح
هلم بأن يطبقوا كالم العقل.

{و َت ْكت ُُم َ
ون الحْ َ َّق َو َأ ْنت ُْم
ويف آية أخرى يقول القرآن احلكيمَ :
َت ْع َل ُم َ
ون}((( انظروا وتدبروا؛ إهنم يعلمون ،فعقوهلم قررت أن هذا
اليشء حق ،العقل أدرك صواب وأحقية هذا األمر وقال لإلنسان :يا

إنسان هذا حق ،ولكن اهلوى والشهوات والعواطف هي التي جتعل
اإلنسان ينحرف عام يقرره العقل ويكتم احلق ويتسرت عليه.

((( سورة النمل :اآلية .14
((( سورة آل عمران :اآلية .71
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وهناك أمثلة وأحاديث كثرية تدل عىل أن العقل قد يصبح آلة بيد

النفس تقوده وتأمره ،العقل هذه القوة العظيمة يصبح أدا ًة بيد النفس
وزورق ًا تتقاذفه رياح الشهوات وأهواء النفس يمين ًا ويسار ًا فتستخدمه
فيام تريد.

كيف ي�ؤ�سر العقل؟
يف البداية ،العقل يعطي رأيه يقول لك :الصيام أمر حسن ،ومن

اجليد أن تصوم ،هذا ما يقوله لك العقل ،ولكن النفس قد ال تسمح

بالصيام ،والعواطف واألهواء والشهوات أمور جتنح بك نحو اإلفطار،
وحينام تريد أن تفطر حتتاج للتفكري يف أفضل وسيلة لإلفطار ،وأحسن

حتصل الطعام ،هنا ال بد أن تستخدم
طعام تتناوله ،وكيف تستطيع أن ّ

عقلك.

عقلك قال لك :ال تفطر وصم ،ولكن نفسك قررت اإلفطار،

وعندما قررت ذلك استخدمت العقل ،العقل يقول لك :أنت تريد أن
تفطر وأنا لست موافق ًا عىل إفطارك ،أنا أقول لكُ :ص ْم ،فتجيبه النفس
ٍ
ٍ
وحدة :وما شأنك؟ أنت أبديت رأيك وانتهى دورك،
بعنف
وهي تنهره

وليس لك شأن يف هذا ،واملطلوب أن تبتكر طريقة لتحصيل الطعام وأن
تبتدع وسيلة لتحصيل الشهوة.

فيقف العقل عند حدوده وجييب :نعم ،أنا يف اخلدمة ،فيطيع النفس

ويدهلا عىل الوسائل واألساليب.
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وإليك مثاالً آخر :العقل يقول :الرسقة أمر قبيح ،فتعرتضه النفس

وتقرر الرسقة ،ولكن الرسقة حتتاج إىل خطة ،فمن الذي يضع اخلطة؟
إنه العقل.

فتقول النفس للعقل :أنا صممت عىل الرسقة وعليك اآلن أن تضع

خطة للرسقة ،والعقل حيتج بعدم موافقته ،وأن الرسقة يشء غري جيد،

فتنهره النفس :دعك من هذا انتهى دورك وأنا اآلن قررت الرسقة وجيب
عليك أن تضع خطة للرسقة ،فيطيعها العقل ويصبح آلة يف خدمة أهواء

النفس.

ولإلمام عيل بن أيب طالب Eكلامت مجيلة ورائعة تعرب عن هذه

احلقيقة ،يقول فيها( :وكم من عقل أسري حتت هوى أمري)(((.
أسري ولكن عند َم ْن؟
العقل ٌ

إنه أسري عند اهلوى املتأمر يف حياة اإلنسان؛ فيأمر العقل ويصبح
أسري ًا حتت سيطرته .ويقول( :Eأكثر مصارع العقول حتت ُبروق

املطامع)(((.

ويف كلمة أخرى يشري اإلمام عيل Eإىل أن العقل إنام يامرس دوره

القيادي الصحيح يف حياة اإلنسان إذا مل تقيده األهواء ورغبات الدنيا،

حيث يقول( :شهد عىل ذلك العقل إذا خرج من أرس اهلوى وسلم من
((( هنج البالغة ،قصار احلكم ،احلكمة رقم.211 :
((( هنج البالغة ،قصار احلكم احلكمة رقم.219 :
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عالئق الدنيا)(((.

كام يتحدث اإلمام Eعن حدوث حالة اخرتاق الشهوات لعقل

اإلنسان فيقول( :قد خرقت الشهوات عقله)(((.

وعنه( :Eذهاب العقل بني اهلوى والشهوة)(((.
ويقول أيض ًا( :عدو العقل اهلوى)(((.

إذن النفس هلا قدرة التحكم بالعقل واستخدامه ،ومن هنا تربز

أمهية النفس ويكمن اخلطر ،ومن هنا نجد القرآن احلكيم يعلق سعادة
{و َأ َّما
اإلنسان وفالحه ونجاحه عىل مدى سالمة نفسه ،يقول تعاىلَ :
اف َم َقا َم َر ِّب ِه َونهَ َى النَّ ْف َس َع ِن الهْ َ َوى َفإِ َّن الجْ َنَّ َة هِ َي المَْ ْأ َوى}(((،
َم ْن َخ َ
إذن فاملسألة مسألة النفس ،من يزكي نفسه فقد فاز فوز ًا عظي ًام ،لذا جيب

أن نويل قضية صحة النفس وسالمتها أمهية كربى.

ثغرة املنطق الإغريقي:
قالوا يف تعريف علم املنطق بأنه( :آلة قانونية تعصم مراعاهتا

الذهن عن اخلطأ يف الفكر)((( ،وقالوا عن حتديد وظيفته وغايته بأهنا

جتنب اخلطأ وتصحيح األفكار( .إذن فحاجتنا إىل املنطق هي تصحيح
(((
(((
(((
(((
(((
(((

هنج البالغة ،كتاب رقم .3
هنج البالغة ،خطبة.109 :
حممد الريشهري .ميزان احلكمة :ج ،6ص.431
ميزان احلكمة :ج ،6ص.436
سورة النازعات :اآلية .41
املظفر :املنطق ،ص.10
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أفكارنا)((( ،ويرى ابن حزم األندليس :أن علم املنطق (يقف عىل احلقائق
كلها ويميزها من األباطيل متييز ًا ال يبقى معه ريب)(((.
ولكن املنطق اإلغريقي املتداول الذي رتب مسائله وفصوله

الفيلسوف أرسطو ( 384ـ  322ق .م) هل يؤدي هذا الدور ويقوم

هبذه الوظيفة؟

كال ،فهو قد اقترص عىل االهتامم بشكل التفكري وصوره؛ لذلك

ُع ِرف باملنطق الشكيل والصوري ،ومل يتعداها للبحث عن اخللفيات
والتأثريات النفسية عىل فكر اإلنسان.

يقول العالمة املدريسُ ( :ي َق َّيم هذا املنطق بأنه ن َّظم مسرية الفكر

اإلنساين يف قبال التطرف والفوىض والسفسطة ،ولكنه من جهة أخرى

ق َّيد هذا الفكر برتكيزه الكبري عىل اجلانب الصوري منه ،أي أنه مل حياول
كرس بحوثه حول عالقة األفكار
البحث عن مصدر األفكار بمقدار ما ّ

ببعضها ،وكان مثله مثل من يبذل جهده يف مجع األعداد وتفريقها دون
أن يفكر فيام وراء هذه األعداد من حقائق تدل عليها .فمنطق أرسطو

الشكيل باهتاممه بشكل التفكري وإغفاله البحث عن مادة التفكري وموضوعه

ب تنايس دور السلبيات البرشية التي تدعو إىل الضاللة ،كام تناسى دور
َس َّب َ
العقل يف حتدي هذه السلبيات؛ ولذلك مل يوفق هذا املنطق إلعطاء اإلنسان
مزيد ًا من التقدم الفكري)(((.

((( املظفر :املنطق ،ص.10
ّ
((( الدكتور مهدي فضل الله :مدخل إىل علم املنطق ،ص.20
((( العالمة السيد حممد تقي املدريس :املنطق اإلسالمي ،ص.55
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(يتصور الرأي السائد يف املنطق أن مشكلة اإلنسان يف العلم ،هي

مشكلة عقلية حمضة ،يمكن حلها بوضع قواعد لتنظيم عملية التفكري،

إال أن احلقيقة :أن املشكلة هي مشكلة نفسية ،قبل أن تكون عقلية،
ولذلك فنحن بحاجة إىل معاجلة النفس البرشية ،قبل أن نضع قواعد

لعقله ،وتنظيم فكره ،ذلك ألن النفس البرشية قد تستأثر بإرادة اإلنسان،

وتوجهها إىل حيث تتحرك أهواؤها ،وهنالك تبقى قدرة اإلنسان عىل
التفكري معطلة رأس ًا ،وال تغنيه القواعد املوضوعة لتنظيم فكره)(((.

االهتمام بالنف�س:
البعض قد يرصفون اهتامماهتم ويولون عنايتهم لعقوهلم فيزودون
عقوهلم باملعلومات واألفكار فيخدمون عقوهلم كثري ًا ،وبعض الناس

خيدمون أجسامهم كثري ًا فيقدمون هلا الطعام والرشاب واللذات والراحة،
ولكن كثري ًا من الناس يتساهلون مع أنفسهم مع أنه ال قيمة للعقل وال

قيمة للجسد إن مل تكن النفس سليمة ،فإذا كانت النفس مريضة فإهنا
تستخدم العقل استخدام ًا سيئ ًا يؤدي باجلسد إىل اهللكة ،ولو راجعنا
التاريخ ونظرنا إىل الواقع املعارص لوجدنا أن أشخاص ًا لدهيم القدرة

الكبرية يف اجلانب العلمي والعقيل وعقوهلم ختتزن معلومات واسعة
جد ًا ،ولكنهم يف أسفل الدرك من الشقاء واالنحطاط ،وأبرز مثال عىل

ذلك هو (إبليس) ،فهل كان انحطاطه وشقاؤه لقلة علمه؟
كـــال …

((( املصدر السابق :ص.187
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مل تكن مشكلة إبليس يف جهله أو قلة معلوماته ،بالعكس ،فهو يف
هذا اجلانب كان متفوق ًا ،وكان عامل ًا كبري ًا يعلم أشياء ال نعلمها نحن
ومل نطلع عليها ،ولكن من أين ُأدين؟ { َق َال َأنَا َخيرْ ِمنْ ُه َخ َل ْقتَنِي ِم ْن ن ٍ
َار
ٌ
َو َخ َل ْق َت ُه ِم ْن طِ ٍ
ني}((( ،مقتله كان التكرب ،والتكرب حالة نفسية وليست
عقلية؛ لذلك مل يستطع أن يستفيد من علمه وعقله ،وكثري من الذين
انحرفوا ،وكثري من الذين شقوا ،املشكلة التي كانت عندهم ليست

مشكلة قلة العلم واملعرفة وإنام هي مرض النفس.

وسالم عليك يا أبا احلسن حني قلت( :و َم ْن مل يهُ ِّذب نفسه مل ينتفع

بعقله).

ويف كلمة أخرى يقول اإلمام عيلَ ( :Eم ْن جانب هواه صح
عقله)(((.

ويشري اإلمام عيل Eإىل تأثري األمراض النفسية عىل العقل وأدائه

لدوره القيادي يف حياة اإلنسان فيقول( :واعلموا أن األمل يسهي

(((
حساد عقله)(((.
العقل) ( ،عجب املرء بنفسه أحد ّ

من هنا جيب أن نويل جانب النفس أمهية قصوى؛ فالنفس إذا كانت

مصابه باألمراض كالتكرب والغرور واخلوف واجلبن والكسل واألنانية
ف َع ْن
{سأَصرِْ ُ
واحلقد وما أشبه ،فكل يشء ال يفيد ،قال ال ّله تعاىلَ :
(((
(((
(((
(((

سورة األعراف :اآلية .12
ميزان احلكمة :ج ،6ص.436
هنج البالغة خطبة.86 :
هنج البالغة ،قصار احلكم ،احلكمة رقم.212 :
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ون يِف األَ ْر ِ
آ َي يِات ا َّل ِذي َن َي َت َكبرَّ ُ َ
ض}((( أي إنه حتى اإليامن ال ُي َو َّف ُقون له،
فالذين مل يؤمنوا باألنبياء والرسل هل كانت عقوهلم مريضة وعاجزة

عن املعرفة؟

كال ،بل كانت املشكلة تكمن يف نفوسهم حيث مرض التكرب

وسيطرة األهواء.

م�س�ؤوليتنا جتاه النف�س:
إننا قد نرصف أوقات ًا عىل تقديم العلم واملعرفة لعقولنا ،وقد نرصف

وقت ًا طوي ً
ال عىل تقديم الراحة واللذة ألجسامنا ولكن كم نرصف حلامية
أنفسنا ولوقايتها من األمراض النفسية؟

الذين يدرسون يف اجلامعات الغربية والرشقية يف املجاالت التي

يتوجهون إليها ،عقوهلم ضخمة ،إن اإلنسان ليشعر بالضعة واحلقارة
أمام تلك العقول اجلبارة التي تصمم هذه اآلالت والتي تبتكر هذه

الوسائل واآلليات اإللكرتونية احلديثة ،انظروا إىل ما ينتجه الغرب من
آالت ووسائل ومن تقدم علمي ،هذا عمل عقيل ضخم جد ًا ،ولكن إىل

جانب ذلك ترتعرع األمراض والسلبيات واألخطاء يف تلك النفوس
فتجعل تلك العقول وتلك األجساد حطب ًا للشقاء يف الدنيا ،وحطب ًا

جلهنم يف اآلخرة.

((( سورة األعراف :اآلية .146
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الت�صور اخلاطئ:
يف بعض األوقات خيطئ اإلنسان فيتصور أن الوقت الذي يرصفه

عىل سالمة نفسه وقت ضائع ،مثالً :إنك حني تذهب إىل املقربة لتشييع
جنازة مؤمن ترصف وقت ًا يف الذهاب والرجوع والبقاء يف املقربة ،هذا
الوقت قد تتصور أنك لو رصفته يف سبيل نشاط عقيل حيث تطالع كتاب ًا،

أو تفكر يف موضوع تفيد به عقلك لكان أفضل ،ولكن هل املطلوب

مني فقط إفادة عقيل؟ هل املطلوب مني فقد توفري املعلومات واخلدمات

للعقل؟ ونفيس أين هي؟ وكيف صحتها ووضعها؟

جيب أن أرصف وقت ًا من أجل تزكية نفيس وهذا هو رس العبادات
اإلسالمية ورس التوجيه إليها ،إنك ترصف وقت ًا عىل الصالة والدعاء

وعىل تشييع جنائز املوتى وملحاسبة النفس تطبيق ًا للرواية الرشيفة عن
اإلمام الكاظم( :Eليس منا من مل حياسب نفسه يف كل يوم فإن َع ِم َل
خري ًا استزاد ال ّله منه ومحد ال ّله عليه ،وإن َع ِم َل رش ًا استغفر ال ّله منه
وتاب إليه)(((.

إذا مل يكن هناك توازن بني تقدم علم اإلنسان وتوسع حميط إدراكه

وعقله مع سالمة نفسه فهناك خطر كبري عىل مستقبل اإلنسان .فيجب
أن هنتم بسالمة أنفسنا وليكن من براجمنا فرتة للعناية هبا.

((( ميزان احلكمة :ج ،2ص.407

الفصل الثاني
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النف�س �أمارة بال�سوء
طبيعة النفس بام تنطوي عليه من رغبات وشهوات أهنا تدفع

باإلنسان نحو املفاسد واالنحرافات ،من أجل حتصيل امللذات وإشباع

األهواء ،وإذا ما سيطرت الشهوات عىل النفس ،ومل تكن لإلنسان إرادة
رادعة ،وال مقاومة حصينة ،فستهوي به شهواته إىل مكان سحيق ،عىل
حساب مستقبله ،وخمتلف جوانب مصلحته الدنيوية واألخروية.

وقد قرأت هذه األيام خرب ًا نرشته جريدة (احلياة) التي تصدر يف
لندن يصلح شاهد ًا ونموذج ًا عىل مدى ما يصل إليه اإلنسان من انحطاط
وخسة إذا انقاد إىل أهواء نفسه وشهواهتا.

تقول اجلريدة يف عدد الصادر بتاريخ  1991 /1 /27ـ /7 /12

1411هـ ما ييل:

من دالئل التفكك االجتامعي والضياع اخللقي اللذين يتخبط هبام اجليل

اجلديد يف أمريكا ما شهدته حمكمة شيكاغو األسبوع املايض حني أصدرت
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حك ًام بالسجن عىل والدة شابة حبست طفلتها يف صندوق سيارهتا من أجل
دخوهلا إىل امللهى اللييل للقاء (صديقها).

وقد أفادت باتريسيا ( 29عام ًا) أهنا كانت عىل موعد مع (صديقها)

يف أحد املالهي الليلية ومل تتمكن من إجياد مربية تسهر عىل طفلتها جايني
(ثامنية أشهر) من زوجها السابق الذي طلقته بعد ثالثة أشهر من والدة
الطفلة .وقالت يف مركز الرشطة( :ال أفهم ملاذا تظلمونني هبذا الشكل،

فقد مددت طفلتي عىل بساط يف صندوق السيارة ،وتركت هلا قرهبا جهاز
راديو كي تلهو بسامع املوسيقى فال ختاف من الصمت والظلمة).

واكتشف املحققون أن املرأة تركت ابنتها طوال ثالث ساعات يف

صندوق السيارة ،فيام أرصت عىل أهنا كانت تتفقد ابنتها كل نصف ساعة:
(كنت أستأذن صديقي بحجة الذهاب إىل احلامم ،وأخرج ألتفقد جايني،
لكنه شك يف األمر بعد بضع مرات ومل يعد يسمح يل باخلروج).

مر قرب السيارة
وأفاد الشاهد جون نوالند العامل يف مطعم بيتزا أنه ّ

مرتني ،وسمع رصاخ طفل لكن مل خيطر بباله أنه يف صندوق السيارة.

أما رجيينا جاكسون التي اتصلت برشطة شيكاغو فقالت يف إفادهتا:

(ظننت للوهلة األوىل أن يف صندوق السيارة قطة متوء هبذا الصوت

املخنوق ،ثم اقرتبت أكثر وأرهفت السمع حتى تأكدت أنه رصاخ

طفل).

ولدى تلقي املخابرة هرع رجال الرشطة إىل املكان وفتحوا صندوق

السيارة ليجدوا الطفلة عىل شفري االختناق من شدة البكاء وانقطاع
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اهلواء .فأخذوها وسحبوا السيارة بالقاطرة.

وبعد دقائق طويلة وصلت باتريسيا تتفقد ابنتها فأخذت ترصخ

بأن ثمة من خطف ابنتها ورسق سيارهتا ،سوى أهنا مل ترصخ طوي ً
ال
ألن رجال الرشطة كانوا يرتصدون عىل مقربة من املكان فاعتقلوها.
وحني أخربوها بأهنم أخذوا طفلتها إىل بني األحداث أخذت تصيح هبم
متوعدة باالدعاء عليهم بتهمة خطف ابنتها ورسقة سيارهتا ،ومل هتدأ إال

عىل صدمة سامعها من قائد الفرقة( :أنت موقوفة يا سيديت بتهمة إمهال

ابنتك وتعريضها للموت).

هكذا تكون النفس أمارة بالسوء ،ولذلك حتذرنا النصوص الدينية

من هذه الطبيعة املتأصلة يف النفس ،وتدعونا إىل التسلح بالوعي واإلرادة،
لنصمد أمام اإلغراءات ،ونتمرد عىل أوامر الشهوات واألهواء:

1 .1يقول القرآن احلكيم نق ً
ال عن نبي ال ّله يوسف الصديق،E
الذي رضب أروع األمثلة يف الصمود أمام الشهوة ،والثبات

أمام اإلغراء ،ولكنه مع ذلك يؤكد الطبيعة النفسية الدافعة

نحو السوء ،وأن التقوى هي وحدها وسيلة النجاة ،وملجأ
اخلالص ،وهي التجسيد لرمحة ال ّله.
يقول تعاىل{ :وما ُأبرئ َن ْف يِس إِ َّن النَّ ْفس ألَمار ٌة بِالس ِ
وء إِالَّ َما َر ِح َم
َ َ َ ِّ ُ
ُّ
َ َّ َ
ِ
يم}(((.
ور َرح ٌ
َربيِّ إِ َّن َربيِّ َغ ُف ٌ
2 .2ويشري اإلمام عيل Eإىل ما حيل باإلنسان ويصيبه إذا ما جتاهل

((( سورة يوسف :اآلية .53
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طبيعة نفسه األمارة بالسوء ،وتعامل معها بانقياد مطلق وثقة
عمياء ،حيث يقول:

(إن النفس ألمارة بالسوء والفحشاء ،فمن ائتمنها خانته ،ومن

استنام إليها أهلكته ،ومن ريض عنها أوردته رش املورد)(((.

3 .3ويقول اإلمام عيل( :Eإن هذه النفس ألمارة بالسوء فمن
أمهلها مجحت به إىل املآثم)(((.

4 .4وتتوسل نفس اإلنسان باخلداع واإلغراء ،إليقاع اإلنسان يف
شبك املعصية واحلرام .عىل اإلنسان أن يكون يقظ ًا حذر ًا،
وأالّ يمنح ثقته ويسلم قياده ألهواء نفسه ،يقول اإلمام

عيل( :Eإن نفسك خلدوع ،إن تثق يقتدك الشيطان إىل ارتكاب
املحارم)(((.

5 .5ويف عهده الذي كتبه ملالك األشرت لمََّا والّه مرص يقول اإلمام
عيل( :Eوأمره أن يكرس نفسه من الشهوات ،ويزعجها عند
اجلمحات ،فإن النفس أمارة بالسوء إال ما رحم ال ّله)(((.

6 .6أما اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني Eفإنه ينبه اإلنسان

وحيذره من طبيعة نفسه ،بأسلوب تربوي حكيم ،عرب املناجاة
والترضع إىل ال ّله سبحانه ،فيقول يف مناجاته املعروفة بمناجاة

(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة :ج ،10ص.130
املصدر السابق.
املصدر السابق.
هنج البالغة ،كتاب.53 :
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الشاكني:

(إهلي إليك أشكو نفس ًا بالسوء أمارة ،وإىل اخلطيئة مبادرة،

وبمعاصيك مولعة ،ولسخطك متعرضة ،تسلك يب مسالك املهالك،

الرش
وجتعلني عندك أهون هالك ،كثرية العلل ،طويلة األمل ،إن ّ
مسها ُّ
مسها اخلري متنع ،م ّيالة إىل اللعب وال ّلهو ،مملوءة بالغفلة
جتزع ،وإن ّ
والسهو ،ترسع يب إىل احلوبة ،وتسوفني بالتوبة)(((.
7 .7وكم يف التاريخ من أفراد ومن جتمعات كانوا ضحايا وقرابني
النخداعهم واغرتارهم بنفوسهم األمارة بالسوء ،وقتىل

اخلوارج يف واقعة النهروان ،الذين يقارب عددهم األربعة
آالف شخص ًا ،هم نموذج واضح هلذه احلقيقة ،فقد كانوا من

أنصار اإلمام عيل Eومن أصحابه ،ولكنهم يف حلظة غفلة
وضالل ،استحوذ عليهم الشيطان ،وأسلموا قيادهم للنفس

األمارة بالسوء!!.

مر بقتىل اخلوارج يوم النهروان( :بؤس ًا
يقول اإلمام عيل Eوقد ّ

غركم).
رضكم من ّ
لكم ،لقد ّ

غرهم يا أمري املؤمنني؟
فقيل لهَ :م ْن ّ

وغرهتم باألماين
فقال( :الشيطان املضل ،واألنفس األمارة بالسوءّ ،

وفسحت هلم باملعايص ،ووعدهتم اإلظهار ،فاقتحمت هبم النار)(((.
((( الصحيفة السجادية ،املناجاة الثانية.
((( هنج البالغة ،قصار احلكم.323 :

()2

اجلهاد الأكرب  . .جهاد النف�س
إن أكرب وأصعب امتحان كتبه ال ّله تعاىل عىل اإلنسان يف هذه احلياة

هو ابتالؤه بنفسه ،وعىل أساس نجاح اإلنسان وتفوقه يف هذا االمتحان
يكون موقعه عند ال ّله ،ومستقبله الدنيوي واألخروي .من هنا كانت
املعركة مع النفس أشق وأخطر معركة خيوضها اإلنسان يف حياته.

 .أفهي معركة حتمية ال خيار ألحد فيها وال يستثنى أحد منها،
حتى األنبياء واألوصياء واألولياء .وإذا كان اإلنسان يستطيع

اجتناب املعارك والرصاعات مع اآلخرين بطريقة أو أخرى

فإنه ال فرار له من معركته مع نفسه.

.بهي معركة دائمة مساحتها طوال عمر اإلنسان منذ أن يدركه
الوعي وإىل أن تفارقه احلياة .وحيصل أن يكسب إنسان املعركة
ضد نفسه طيلة حياته ثم خيرسها يف اللحظات األخرية من

عمره!!
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 .جكذلك فإهنا معركة شاملة تستوعب كل جوانب حياة اإلنسان،
وخمتلف شؤونه ،ومتتد إىل مجيع الزوايا والتفاصيل ،فكر ًا
وإحساس ًا ،وعم ً
ال وقوالً ،وإشارة وصمت ًا؛ حيث إن خطر
األهواء والشهوات النفسية هيدد سالمة معتقد اإلنسان
وأفكاره ،وصحة مشاعره وأحاسيسه ،وصدق أقواله ومواقفه،

واستقامة تعامله وعالقاته.

 .دواألدهى من كل ذلك قوة االرتباط وشدة العالقة ووثاقتها بني
اإلنسان ونفسه ،فالنفس أقرب يشء لإلنسان ،وهي متداخلة
معه وملتصقة به .وكم هو صعب عىل اإلنسان أن يعايش عدوه
ويتداخل معه ،ويكون قريب ًا منه ووثيق الصلة به!

لكل ذلك تصبح املعركة مع النفس أخطر معركة ،ويصدق متام ًا ما
قاله رسول ال ّله Aمن أن جهاد النفس هو اجلهاد األكرب ،وهذا ما تؤكده
النصوص التالية:

اف َم َقا َم َر ِّب ِه َونهَ َى النَّ ْف َس َع ْن الهْ َ َوى
{و َأ َّما َم ْن َخ َ
1 .1يقول تعاىلَ :
َفإِ َّن الجْ َنَّ َة هِ َي المَْ ْأ َوى}(((.
فاملنترص عىل نفسه يف معركته احلتمية الدائمة الشاملة معها يستحق

اجلائزة الكربى وهي اجلنة ،والوصول إىل اجلنة يستحق من اإلنسان كل
ذلك التعب واملشقة والعناء.

2 .2وعن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Eقال :إن رسول

((( سورة النازعات :اآلية .40
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ال ّله Aبعث رس َّية ـ فرقة عسكرية ـ فلام رجعوا قال« :مرحب ًا
بقوم قضوا اجلهاد األصغر وبقي عليهم اجلهاد األكرب».

قيل :يا رسول وما اجلهاد األكرب؟

قال( :جهاد النفس) ،ثم قال( :أفضل اجلهاد من جاهد نفسه التي

بني جنبيه)(((.

ولعل الفقرة األخرية إشارة إىل أحد جوانب خطورة املعركة مع

النفس ،وهو التداخل وااللتصاق الذي حتدثنا عنه ،فهي عدو داخل
اإلنسان وبني جنبيه!!

3 .3عن رسول ال ّله صىل ال ّله عليه وآله وسلم قال( :ليس الشديد
بالرصعة إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)(((.

4 .4عن فضالة بن عبيد قال( :سمعت رسول ال ّله صىل ال ّله عليه
وسلم يقول :املجاهد من جاهد نفسه)(((.

5 .5ويقول اإلمام عيل( :Eأشجع الناس من غلب هواه).

6 .6وعن اإلمام عيل( :Eاملكوا أنفسكم بدوام جهادها)(((.
7 .7وعنه أيض ًا( :Eصالح النفس جماهدة اهلوى)(((.
(((
(((
(((
(((
(((

املجليس :بحار األنوار ،ج ،70ص.64
صحيح البخاري ،كتاب األدب ،احلديث رقم.5763 :
سنن الرتمذي ،كتاب فضائل اجلهاد ،احلديث رقم.1621 :
ميزان احلكمة ،ج ،10ص.143
املصدر السابق.
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8 .8ويتحدث اإلمام عيل Eعن بعض التكتيكات يف املعركة مع
النفس قائالً( :إذا صعبت عليك نفسك فاصعب هلا ّ
تذل لك،
وخادع نفسك عن نفسك تنقد لك)(((.

فعىل اإلنسان أن ال ينهزم برسعة أمام صعوبة املعركة ،وال أن

يستجيب خلداع العدو ،وبصموده تنهزم أهواء النفس وتنهار ذليلة

يفوت الفرصة عىل اإلغراءات وخيدعها.
خانعة ،وبوعيه ّ

9 .9ويقول اإلمام عيل( :Eأقبل عىل نفسك باإلدبار عنها)((( ذلك
أن اإلقبال عىل النفس باالستجابة لرغباهتا مهلك لإلنسان
ونفسه ،بينام التعامل مع النفس بالتنكر ألهوائها هو ملصلحة

النفس.

1010وعنه أيض ًا( :Eدواء النفس الصوم عن اهلوى واحلمية عن
لذات الدنيا)(((.

1111ويف إحدى خطبه يقول اإلمام عيل:E

(واعلموا أنه ما من طاعة ال ّله يشء إال يأيت يف كُره ،وما من معصية
ال ّله يشء إال يأيت يف شهوة ،فرحم ال ّله امرؤ ًا نزع عن شهوته ،وقمع هوى

نفسه ،فإن هذه النفس أبعد يشء منزع ًا ،وإهنا ال تزال تنزع إىل معصية

يف هوى.

((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق ،ص.144
((( املصدر السابق.
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واعلموا ـ عباد ال ّله ـ أن املؤمن ال يصبح وال يميس إال ونفسه ظنون
عنده ،فال يزال زاري ًا عليها ،مستزيد ًا هلا)(((.
1212ويف وصية قدمها إىل رشيح بن هاين يقول اإلمام عيل( :Eاتق
ال ّله يف كل صباح ومساء ،وخف عىل نفسك الدنيا الغرور،
وال تأمنها عىل حال ،واعلم أنك إن مل تردع نفسك عن كثري مما

حتب ،خمافة مكروه ،سمت بك األهواء إىل كثري من الرضر ،فكن
لنفسك مانع ًا رادع ًا ،ولنزوتك عند احلفيظة واق ًام قامع ًا)(((.

1313وقول اإلمام عيل( :Eأفضل األعامل ما أكرهت نفسك عليه)

(((

ألن خلفية العمل ،وهي االنتصار عىل النفس وخمالفتها ،أهم

من ذات العمل.

1414ويؤكد اإلمام عيل Eالدور احلاسم لذات اإلنسان يف مقاومة
نفسه ،فيقول( :واعلموا أنه من مل يعن عىل نفسه حتى يكون
له منها واعظ وزاجر ،مل يكن له من غريها ال زاجر وال
واعظ)(((.

1515ويقول اإلمام عيل( :Eوإنام هي نفيس أروضها بالتقوى لتأيت
آمن ًة يوم اخلوف األكرب)(((.
(((
(((
(((
(((
(((

هنج البالغة خطبة.176 :
هنج البالغة وصية رقم.56 :
املصدر السابق :قصار احلكم.249 :
املصدر السابق :خطبة .90
املصدر السابق :كتاب.45 :
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كام سبق أن أرشنا ،فاملعركة مع النفس ال يستثنى منها أحد ،فهذا

عيل Eمع عظمته ومكانته إال أنه ممتحن بنفسه كسائر البرش ،ولعل من
أرسار عظمته نجاحه املميز يف االنتصار عىل نفسه.

1616ويقول أيض ًا( :Eخدمة اجلسد إعطاؤه ما يستدعيه من املالذ
والشهوات واملقتنيات ويف ذلك هالك النفس)(((.

1717وتسليط ًا للضوء عىل طبيعة املعركة مع النفس وحتديد أطرافها
ومواقعها ،يقول اإلمام عيل( :Eالعقل صاحب جيش الرمحن،
واهلوى قائد جيش الشيطان ،والنفس متجاذبة بينهام فأهيام غلب

كانت يف حيزه)(((.

1818ويف حديث آخر بنفس املضمون يقول( :Eالعقل والشهوة
ضدان ،مؤيد العقل العلم ،ومزين الشهوة اهلوى ،والنفس

متنازعة بينهام فأهيام قهر كانت يف جانبه)(((.

فالعقل هو رائد معركة اإلنسان ضد نفسه ،والعلم واملعرفة سالح

رئيس يف هذه املعركة ،ولكل من طريف املعركة ،ومها العقل واهلوى،
جنود وأسلحة فهام جيشان :جيش الرمحن وجيش الشيطان يتصارعان

عىل أرض نفس اإلنسان.

((( ميزان احلكمة :ج ،10ص.147
((( املصدر السابق :ج ،7ص.405
((( املصدر السابق.

()3

النف�س وت�أثريها امل�صريي على الإن�سان
حياة اإلنسان الدنيوية ومستقبله األخروي كالمها رهني نفسه

وخاضع لتأثري حالته النفسية ،فإذا ما صفت النفس وانقادت لتوجيه

العقل ضمن اإلنسان سعادته يف الدارين ،وإذا ما حصل العكس من

ذلك بسيطرة أهواء النفس وشهواهتا عىل قرار اإلنسان ،فإن الشقاء
سيلف حياته يف الدنيا واآلخرة.

والنصوص الدينية تؤكد هذه احلقيقة وتسلط األضواء عىل براهينها

وأبعادها كام يأيت:

{و َن ْف ٍ
ور َها َو َت ْق َو َاها َقدْ
1 .1يقول تعاىلَ :
س َو َما َس َّو َاها َف َألهْ َ َم َها ُف ُج َ
اب َم ْن َد َّسا َه}(((.
َأ ْف َل َح َم ْن َزك َ
َّاها َو َقدْ َخ َ

ففالح اإلنسان ونجاحه يرتبط بتزكيته لنفسه ،واخليبة والدمار

نتيجة حتمية لتمركز االنحرافات وتلويثها للنفس ،وكام أن النفس تتقبل
((( سورة الشمس :اآليات  7ـ .10
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التزكية بالتقوى ،فإهنا مهيأة لالنحراف والفجور.

نفسه)((( ،فالنفس هي
الئم إال َ
2 .2يقول اإلمام عيل( :Eوال َي ُل ْم ٌ
التي تصنع مستقبل اإلنسان ،وإذا ما الحظ اإلنسان سوء ًا يف
مصريه ومستقبله ،فال يتحمل مسؤولية ذلك إال نفسه.

((( هنج البالغة خطبة.16 :

()4

من �أمرا�ض النف�س
إنام تنبع األسواء واملشاكل من تلك احلاالت املرضية ،التي حتدث

يف النفس ،وتنمو وترتعرع يف حناياها ،فام هي تلك احلاالت املرضية؟

وكيف يعاجلها اإلنسان؟

هذا ما تتحدث عنه بعض النصوص الدينية التالية:

1 .1جرأة اإلنسان عىل قتل أخيه اإلنسان ومصادرة حقه يف احلياة
تعترب أكرب جريمة بشعة ،وإنام يقوم هبا اإلنسان عىل بشاعتها
نتيجة حالة نفسية مرضية ،ويتحدث القرآن احلكيم عن أول

جريمة قتل وقعت عىل األرض حيث قتل قابيل بن آدم هابيل،

وينسب القرآن هذه اجلريمة إىل النفس .يقول تعاىل:
{ َف َط َّو َع ْت َل ُه َن ْف ُس ُه َقت َْل َأ ِخ ِيه َف َق َت َل ُه َف َأ ْص َب َح ِم ْن الخْ َاسرِِ ي َن}(((.
2 .2واخلوف حالة نفسية ،يقول تعاىلَ { :ف َأ ْو َج َس يِف َن ْف ِس ِه ِخي َف ًة
((( سورة املائدة :اآلية .30
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َف إِن َ
ْت األَ ْعلىَ }(((.
وسى ُق ْلنَا الَ تخَ ْ
َّك َأن َ
ُم َ

اس َت َط ْعت ُْم
3 .3والبخل مرض نفيس ،يقول تعاىلَ { :فا َّت ُقوا ال ّل َه َما ْ
اس َم ُعوا َو َأطِي ُعوا َو َأ ِنف ُقوا َخيرْ ً ا ألَ ْن ُف ِسك ُْم َو َم ْن ُي َ
وق ُش َّح َن ْف ِس ِه
َو ْ
َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ْم المُْ ْف ِل ُح َ
ون}(((.
4 .4والنفس هي التي تزين لإلنسان وتدفعه لالرتداد عن الدين
للسامري ،صاحب نبي
وسوء التعامل مع قضاياه ،كام حصل
ّ
ال ّله موسى ،Eالذي أضل املؤمنني بتوجيههم لعبادة عجل
احليل ،يقول تعاىلَ { :ق َال َفماَ َخ ْط ُب َك َيا َس ِام ِر ُّي َق َال
صنعه من
ّ
ُت ب لمَ َي ْب وا بِ ِه َف َق َب ْض ُت َق ْب َض ًة ِم ْن َأ َث ِر الرس ِ
ول َفنَ َب ْذتهُ َا
َّ ُ
َبصرُ ْ ِماَ ْ صرُ ُ
َوك ََذلِ َك َس َّو َل ْت يِل َن ْف يِس}(((.

5 .5وأهواء النفس سبب خمالفة األنبياء والعدوان عليهم ،يقول
تعاىلَ { :أ َف ُك َّلماَ َجا َءك ُْم َر ُس ٌ
اس َت ْكبرَ ْ ت ُْم
ول بِماَ الَ تهَ ْ َوى َأن ُف ُسك ُْم ْ
َف َف ِري ًقا ك ََّذ ْبت ُْم َو َف ِري ًقا َت ْق ُت ُل َ
ون}(((.
6 .6وإخوة نبي ال ّله يوسف Eإنام قاموا جتاهه بتلك اجلريمة
اجلب ،وهو ذلك الصغري الوديع
النكراء ،حيث ألقوه يف قاع
ّ
املتفرد يف مجاله وحسنه ،إنام صنعوا ذلك النحراف نفيس

أصاهبم ،يقول تعاىل عىل لسان أبيهم يعقوب:E
(((
(((
(((
(((

سورة طه :اآلية .68
سورة التغابن :اآلية .16
سورة طه :اآلية .96
سورة البقرة :اآلية .87
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{ َق َال َب ْل َس َّو َل ْت َلك ُْم َأن ُف ُسك ُْم َأ ْم ًرا َف َصبرْ ٌ جمَِ ٌيل َوال ّل ُه المُْ ْس َت َع ُ
ان َعلىَ
َما ت َِص ُف َ
ون}(((.

7 .7واحلسد حالة مرضية نفسية بني األفراد أو األمم واملجتمعات،
{و َّد كَثِ ٌري ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
َاب َل ْو َي ُر ُّدو َنك ُْم ِم ْن َب ْع ِد
يقول تعاىلَ :
إِيماَ نِك ُْم ُك َّف ًارا َح َسدً ا ِم ْن ِعن ِْد َأن ُف ِس ِه ْم}(((.
8 .8والتكرب مرض يعشعش يف أرجاء النفس ،يقول تعاىلَ { :ل َقدْ
اس َت ْكبرَ ُ وا يِف َأن ُف ِس ِه ْم َو َعت َْوا ُعت ًُّوا كَبِ ًريا}(((.
ْ

9 .9واإلعراض عن دين ال ّله ورسالة األنبياء إنام ينشأ من حالة
{و َم ْن
انحراف نفيس يطلق عليه القرآن (سفاهة) ،يقول تعاىلَ :
ِ ِ هِ
يم إِالَّ َم ْن َس ِف َه َن ْف َس ُه}(((.
َي ْر َغ ُ
ب َع ْن م َّلة إِ ْب َرا َ

1010ويقول اإلمام عيل( :Eآفة النفس الوله بالدنيا)(((.

حساد عقله)(((.
1111ويقول أيض ًا( :Eعجب املرء بنفسه أحد ّ

((( سورة يوسف :اآلية .18
((( سورة البقرة :اآلية .109
((( سور الفرقان :اآلية .21
((( سورة البقرة :اآلية .130
((( ميزان احلكمة :ج ،10ص.147
((( هنج البالغة :قصار احلكم ،احلكمة رقم.212 :

)(5

�إ�صالح النف�س �أو ًال
أول وأهم قضية جيب أن يتوجه إليها اإلنسان ويركز عليها هي

إصالح نفسه؛ ألن ذلك مفتاح سعادته ،وألنه بعد ذلك يستطيع معاجلة
ٍ
حينئذ االستفادة
سائر القضايا ،وحتصيل خمتلف متطلبات احلياة ،ويضمن
الصحيحة واالستخدام السليم ملا منحه ال ّله من طاقات وقدرات .أما

مع انحراف النفس فكل املكاسب واإلمكانات التي يناهلا اإلنسان يف
هذه احلياة قد تصبح وباالً عليه ،ووسائل دمار تصيبه واآلخرين بالرش
والرضر.

فالعلم أو املال أو القوة أو اجلامل أو أي إمكانية أخرى إذا كانت
قرارات شهوانية من وحي
حتت ترصف نفس رشيرة فاسدة ،أو تحَ ْ ك ُُمها
ٌ
اهلوى ،فإهنا قد جتلب اخلسار والشقاء والدمار لصاحبها ولآلخرين.

ومآيس البرشية يف املايض واحلارض هي سجل كبري لشواهد وأدلة

هذه احلقيقة الواضحة.
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لذا كان من الطبيعي أن تركز النصوص الدينية عىل مسألة االهتامم

بإصالح النفس كمنطلق إلصالح اإلنسان واحلياة كام نالحظ يف

النصوص التالية:

1 .1يقول تعاىل{ :إِ َّن ال ّل َه الَ ُي َغيرِّ ُ َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغيرِّ ُ وا َما بِ َأن ُف ِس ِه ْم}(((.

2 .2ويقول اإلمام عيل( :Eمن مل ِّ
هيذب نفسه مل ينتفع بالعقل)(((،
فكام سبق يف الفصل األول من الكتاب ،أن العقل يعطي رأيه
وموقفه يف القضايا واألمور ،لكن النفس بشهواهتا وأهوائها
غري املنضبطة وامللتزمة ت ِ
صوت العقل ،وتدفع اإلنسان
ُسك ُت
َ

إىل خمالفته.

 3 .3يقول اإلمام عيل( :Eأعجز الناس من عجز عن إصالح نفسه)(((.

فالعاجز عن إصالح نفسه هل يقدر عىل إصالح نفوس اآلخرين أو

إصالح أمور احلياة؟!

4 .4ويقول اإلمام عيل( :Eأعجز الناس من قدر عىل أن يزيل
النقص عن نفسه فلم يفعل)(((.

ومبدئي ًا فاإلنسان قادر عىل إزالة نواقص نفسه لكن األهواء

والشهوات هي التي متنعه من ذلك ،ومن عجز عن مقاومة شهواته ال

يرجى له االنتصار يف احلياة.

(((
(((
(((
(((

سورة الرعد :اآلية .11
ميزان احلكمة :ج ،10ص.145
املصدر السابق :ج ،10ص.146
املصدر السابق.
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5 .5ويقول أيض ًا( :Eمن أصلح نفسه ملكها ،من أمهل نفسه
أهلكها)(((.

6 .6وما قيمة احلياة يف أرس اهلوى وعبودية الشهوة؟ إهنا تصبح
ٍ
حينئذ جحي ًام للمعصية واإلثم ،وبؤرة للفساد والرش.
يقول اإلمام عيل( :Eمن مل يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه

اهلوى ،ومن كان يف نقص فاملوت خري له)(((.

7 .7وأسوأ يشء أن يشعر اإلنسان باستغناء نفسه عن اإلصالح
الرب سبحانه،
وعدم حاجتها للتهذيب ،عندها يغضب عليه
ُّ

ويكرهه الناس ،لتامديه يف فساده وانحرافه ،يقول اإلمام
عيل( :Eومن يِ
ُ
الساخط عليه)(((.
رض عن نفسه َك ُث َر
َ
8 .8ويقول اإلمام عيل( :Eأيهُّ ا الناس تولوا ِم ْن أنفسكم تأديبها،
(((
واعدلوا هبا عن رضاوة عاداهتا) .

فالتعود عىل أمر ال يعطيه الرشعية وال جيعله صحيح ًا إن كان يف
أصله س ِّيئ ًا ،وعىل اإلنسان أالّ يستسلم لعادات نفسه مهام كانت متمكنة

يف حياته.

9 .9وكتب اإلمام عيل Eوصي ًة البنه اإلمام احلسن Eجاء فيها:
(ورأيت حيث عناين من أمرك ما يعني الوالد الشفيق ،وأمجعت

((( ميزان احلكمة :ج 10ص.146
((( املصدر السابق.
((( هنج البالغة :قصار احلكم ،احلكمة رقم.6 :
((( املصدر السابق ،رقم.359 :
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عليه من أدبك ،أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ،ومقتبل

الدهر ،ذو ن ّية سليمة ،ونفس صافية)(((.

ففي بداية احلياة وقبل أن تتلوث النفس باملصالح واالنشدادات

املادية يكون إصالحها أسهل وأفضل.

1010عن اإلمام عيل( :Eليس عىل وجه األرض أكرم عىل ال ّله
سبحانه من النفس املطيعة ألمره)(((.

1111وعنه أيض ًا( :Eسبب صالح النفس الورع)(((.

1212وقال أيض ًا( :Eمن ذم نفسه أصلحها ،من مدح نفسه فقد
ذبحها)(((.

1313ويقول اإلمام عيل( :Eمن جانب هواه صح عقله)(((.

1414ويف كلمة أخرى يشري اإلمام عيل Eإىل أن العقل ال يامرس
دوره القيادي الكامل يف حياة اإلنسان إال إذا استقل عن
تأثريات أهواء النفس وشهواهتا فيقول( :شهد عىل ذلك العقل
إذا خرج من أرس اهلوى وسلم من عالئق الدنيا)(((.

(((
(((
(((
(((
(((
(((

هنج البالغة :كتاب.31 :
ميزان احلكمة :ج ،10ص.125
املصدر السابق :ص.144
املصدر السابق.
املصدر السابق ،ج ،6ص.436
هنج البالغة :كتاب.3 :

()6

النف�س �أخطر الأعداء
معرفة اإلنسان بعدوه ،واطالعه عىل خططه وأساليبه ،جتعله

أقدر عىل مواجهته والتغلب عليه .وكلام خفي العدو أو أخفى خططه

ووسائله ،كانت مقاومته أصعب وخطورته أشد.

وهنا تكمن مشكلة اإلنسان مع نفسه ،حيث ال يكتشف عداوهتا

بسهولة ،كام تتفنن يف استخدام األساليب والوسائل املاكرة اخلادعة التي
قد ال حيسب اإلنسان هلا حساب ًا ،أو ال يتوقع أثرها العدائي.
ومهمة النصوص والتوجيهات الدينية تتحدد بشكل أساس يف

تعريف اإلنسان عىل نفسه ،وكشف دوافعها أمامه ،ليتعامل معها بيقظة
ونباهة ووضوح.

عن رسول ال ّله( :Aأعدى عدوك نفسك التي بني جنبيك)(((.

ويقول اإلمام عىل( :Eعدو العقل اهلوى)(((.
((( بحار األنوار :ج ،70ص.64
((( ميزان احلكمة :ج ،6ص.436

()7

حما�سبة النف�س ومراقبتها
وجود الرغبات وامليول الشهوانية يف النفس أمر ال خيار لإلنسان

الرب سبحانه ،لكن توجيه تلك امليول
فيه ،حيث اقتضت ذلك حكمة ّ
وترشيد تلك الرغبات هي مسؤولية اإلنسان التي خلق من أجل أن

يؤدهيا يف هذه احلياة.

وعىل اإلنسان أن يامرس بعقله ووجدانه دور اإلرشاف عىل نزعات

النفس ،ومالحظة رغباهتا ،ليمنع من نمو وترعرع االجتاهات الفاسدة،
وليعالج ما قد يعتور النفس من أمراض وعاهات ،وليضع حد ًا ملا قد

حيصل من أخطاء وأغالط.

وكام حيتاج اجلسم إىل الغسل والتنظيف ،وإجراء الفحوص الطبية،

ومعاجلة األمراض الطارئة ،كذلك حتتاج النفس إىل صيانة مستمرة،
ورقابة دائمة ،للحفاظ عليها من التلوث ،وحلاميتها من الشوائب.

وتأيت النصوص الدينية مكثفة داعية إىل رضورة اعتامد برنامج
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ثابت ،وخطة دائمة ملحاسبة النفس ومراقبتها.

1 .1عن رسول ال ّله( :Aعىل العاقل أن يكون له ساعات :ساعة
يناجي فيها ربه ،وساعة حياسب فيها نفسه ،وساعة يتفكر فيام
صنع ال ّله عز وجل إليه)(((.

2 .2وعن رسول ال ّله( :Aال يكون العبد مؤمن ًا حتى حياسب نفسه
أشد من حماسبة الرشيك رشيكه والسيد عبده)(((.

3 .3وعن اإلمام جعفر الصادق( :Eأال فحاسبوا أنفسكم قبل أن
حتاسبوا ،فإن يف القيامة مخسني موقف ًا كل موقف مقام ألف سنة
ثم تال هذه اآلية :يِ
{ف َي ْو ٍم ك َ
ف َسن ٍَة})(((.
َان ِم ْقدَ ُار ُه َأ ْل َ
4 .4وعن اإلمام موسى الكاظم( :Eليس منا من مل حياسب نفسه
يف كل يوم فإن َع ِم َل خري ًا استزاد منه ،ومحد ال ّله عليه ،وإن
َع ِم َل رش ًا استغفر ال ّله منه وتاب إليه)(((.
5 .5وحيذر اإلمام عيل Eمن غياب دور املحاسبة واملراقبة عىل
النفس قائالً( :من أمهل نفسه ض ّيع أمره)(((.

(6 .6عن شداد بن أوس عن النبي Aقال :الك ِّيس من دان نفسه
وعمل ملا بعد املوت ،والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتنى عىل

(((
(((
(((
(((
(((

بحار األنوار :ج ،70ص.64
املصدر السابق.
املصدر السابق.
املصدر السابق.
ميزان احلكمة :ج ،10ص.146
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ال ّله ،قال هذا حديث حسن ،قال :ومعنى قوله :من دان نفسه؛
يقول :حاسب نفسه يف الدنيا قبل أن حياسب يوم القيامة.

ويروى عن عمر بن اخلطاب قال :حاسبوا أنفسكم قبل أن
حتاسبوا وتزينوا للعرض األكرب وإنام خيف احلساب يوم القيامة

عىل من حاسب نفسه يف الدنيا .ويروى عن ميمون من مهران
قال :ال يكون العبد تقي ًا حتى حياسب نفسه كام حياسب رشيكه
من أين مطعمه وملبسه)(((.

7 .7وعىل اإلنسان أن يكون دقيق ًا وصارم ًا يف حماسبة نفسه ومراقبتها
وإال فسيدفع ثمن التساهل والتسيب غالب ًا .يقول اإلمام
عيل( :Eمن سامح نفسه فيام حيب أتعبته فيام يكره)(((.

8 .8ويقول اإلمام عيل( :Eمن حاسب نفسه ربح ،ومن غفل عنها
خرس)(((.

9 .9وقال أيض ًا( :Eعباد ال ّله :زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا،
وحاسبوها من قبل أن حتاسبوا)(((.

هكذا تتكرر املقارنة واملالزمة يف النصوص الدينية بني حماسبة
اإلنسان نفسه يف الدنيا وحماسبة ال ّله تعاىل له يف اآلخرة ،فكلام واظب
اإلنسان عىل اإلرشاف والتوجيه واملالحظة لنفسه يف الدنيا ،و ّفر عىل

(((
(((
(((
(((

سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ،احلديث رقم .2459
املصدر السابق.
هنج البالغة ،قصار احلكم ،احلكمة رقم .208
املصدر السابق خطبة.90 :
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نفسه عناء حساب اآلخرة ،أما تفريطه ومتاهله وتساهله يف حماسبة
نفسه يف الدنيا ،فسيكلفه مشقة وعذاب طول احلساب أمام ال ّله تعاىل

واآلخرة.

1010والعجيب من اإلنسان أنه يتشاغل عن حماسبة نفسه ومراقبتها
بمالحظة أخطاء اآلخرين ومراقبتهم ،والتحدث عن عيوهبم

ومساوئهم .يقول اإلمام عيل( :Eفحاسب نفسك لنفسك
فإن غريها من األنفس هلا حسيب غريك)(((.

((( املصدر السابق خطبة .222

()8

نتائج االنحراف النف�سي
إن مضاعفات وأخطار ما يصيب النفس من انحرافات وأمراض

هي مضاعفات وأخطار عظيمة ،تطال خمتلف جوانب حياة اإلنسان،
ومتأل واقعه الدنيوي ومستقبله األخروي باحلرسة والشقاء.

واإلنسان الذي تدفعه غريزة حب الذات إىل دفع األخطار وجتنب

األرضار ،كيف يتساهل جتاه تلك املضاعفات واألخطار العظيمة؟!
وكيف يرىض لنفسه الدمار والشقاء من أجل شهوات حمدودة ومكاسب

حقرية؟!

إنه يف حاجة ماسة إىل التذكري واإلرشاد والوعظ حتى ال يقع يف هذا

املزلق اخلطري ،وهذا ما هتدفه النصوص التالية:

1 .1وكحقيقة مسلمة ينسب القرآن احلكيم كل ما ينال اإلنسان من
{و َما َأ َصا َب َك ِم ْن
مصائب ونكسات إىل نفسه ،يقول تعاىلَ :
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َس ِّي َئ ٍة َف ِم ْن َن ْف ِس َك}(((.

2 .2ويف املجتمعات واألمم كام يف األفراد ،فإن مصدر انتكاساهتا
وهزائمها هي احلاالت النفسية ،يقول تعاىلَ { :أ َولمََّا َأ َصا َب ْتك ُْم
ُم ِصي َب ٌة َقدْ َأ َص ْبت ُْم ِم ْث َل ْي َها ُق ْلت ُْم َأنَّى َه َذا ُق ْل ُه َو ِم ْن ِعن ِْد َأ ْن ُف ِسك ُْم
إِ َّن ال ّله َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ٍء َق ِد ٌير}(((.
واآلية الكريمة تتحدث عن اهلزيمة العسكرية التي أصابت املسلمني

يف واقعة أحد؛ فهي نتيجة للحاالت النفسية اخلاطئة التي أصابت نفوس
املقاتلني ،وخاصة الرماة الذين كانوا عىل قمة اجلبل فتخلوا عن موقعهم

االسرتاتيجي للحصول عىل الغنائم مما مكَّن العدو من احتالل املوقع

والسيطرة عىل املعركة كام هو معروف يف التاريخ.
3 .3ويقول تعاىلَ { :ذلِ َك بِ َأ َّن ال ّله لمَ ْ َي ُك ُم َغيرِّ ً ا نِ ْع َم ًة َأ ْن َع َم َها َعلىَ َق ْو ٍم
ِ
ِ
ِ
يم}(((.
َحتَّى ُي َغيرِّ ُ وا َما بِ َأن ُفس ِه ْم َو َأ َّن ال ّله َسم ٌ
يع َعل ٌ
(4 .4عن أنس بن مالك قال :قال رسول ال ّلهُ :Aح َّفت اجلنة
وح َّفت النار بالشهوات)(((.
باملكاره ُ
5 .5ويقول اإلمام عيل( :Eال تُرخص لنفسك يف مطاوعة اهلوى،
وإيثار لذات الدنيا ،فتفسد دينك وال يصلح ،وخترس نفسك

((( سورة النساء :اآلية .79
((( سورة آل عمران :اآلية .165
((( سورة األنفال :اآلية .53
((( صحيح مسلم ،كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها ،احلديث رقم .2823
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وال تربح)(((.

إهنا خسارة الدين والدنيا.

6 .6إن من أخطر أرضار االنحرافات النفسية تأثريها عىل العقل حيث
تشل قدرته وتعطل دوره .يقول اإلمام عيل( :Eذهاب العقل
بني اهلوى والشهوة)(((.

وماذا يبقى من اإلنسان إذا ذهب عقله؟ وما هي قيمته بعد

ذلك؟

ِّ 7 .7
وحيذر اإلمام عيلِ Eم ْن تسلط الشهوات عىل العقل ليكون أدا ًة
لغيها بدل أن يامرس دور اإلرشاد والتوجيه هلا ،فيقول( :قد
خرقت الشهوات عقله)(((.

8 .8وكتب اإلمام عيل Eإىل معاوية بن أيب سفيان قائالً( :فإن
نفسك قد أوجلتك رش ًا ،وأقحمتك غ ّي ًا ،وأوردتك املهالك،
وأوعرت عليك املسالك)(((.

وذلك هو مكمن اخللل وأصل الضالل واالنحراف.

(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة :ج ،10ص.431
ميزان احلكمة :ج ،6ص.431
هنج البالغة خطبة.109 :
املصدر السابق الكتاب.30 :

الفصل الثالث

خـطـــر الـ�سـقــوط

ِ
{اه ِدنَا الصرِّ َ َ
يم}؟
ملاذا نردد يف صالتنا مرار ًا كل يومْ :
اط المُْ ْستَق َ
َأولسنا اآلن باعتبارنا مسلمني مؤمنني نسلك الرصاط املستقيم؟ هل
نشك يف اخلط الذي نسري عليه ونحتمل يف أنفسنا الضالل؟ أم ماذا؟

يف الواقع ّ
أن الرصاط املستقيم ليس طريق ًا يبحث عنه اإلنسان عند

مفرتق طرق فإذا ما اهتدى إليه سلكه واستمر يف السري عليه مرة واحدة

إىل األخري ،بل إن اإلنسان يف كل حلظة أمام أي موقف أو قضية أو كلمة
جيد أمامه طرق ًا كثرية وخيارات عدة ،أحدها يمثل الرصاط املستقيم بينام
البقية طرق ملتوية معوجة.

ويف كل حلظة يتعرض اإلنسان خلطر االنحراف والتنكب عن
{اه ِدنَا الصرِّ َ َ
اط
الرصاط املستقيم الذي يسري عليه ولذلك يردد دائ ًامْ :
ِ
يم…} .فاملطلوب ليس اكتشاف اخلط الصحيح يف احلياة والبدء
المُْ ْستَق َ
بالسري عليه فحسب ،بل املطلوب هو استقامة السري واالستمرار فيه.

إن ال ّله تعاىل يلفت أنظارنا إىل أن نطلب منه الوقاية والسالمة من
{ر َّبنَا الَ ت ُِز ْغ
الزيغ والضالل بعد اهلداية والصالح فيعلمنا أن نقولَ :
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ب َلنَا ِم ْن َلدُ ن َْك َرحمْ َ ًة إِن َ
اب}(((.
َّك َأن َ
ْت ا ْل َو َّه ُ
ُق ُلو َبنَا َب ْعدَ إِ ْذ َهدَ ْي َتنَا َو َه ْ

ويف مورد آخر يذكرنا الباري ّ
جل وعال بقصة ذلك العامل اإلرسائييل
الكبري بلعم بن باعوراء نموذج ًا سيئ ًا للسقوط يف أوحال الكفر والضالل

بعد أن كان متسن ًام لذروة اهلداية والصالح .يقول عنه تعاىل:
ِ
ِ
الش ْي َط ُ
انس َل َخ ِمن َْها َف َأ ْت َب َع ُه َّ
ان
َ
{وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا َّلذي آ َت ْينَا ُه آ َياتنَا َف َ
َان ِم ْن ا ْل َغ ِ
اوي َن َو َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَا ُه بهِ َا َو َل ِكنَّ ُه َأ ْخ َلدَ إِلىَ األَ ْر ِ
َفك َ
ض َوا َّت َب َع
َه َوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
ب إِ ْن تحَ ْ ِم ْل َع َل ْي ِه َي ْل َه ْث َأ ْو تَترْ ُ ْك ُه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َث ُل
ِ
ِ
َ (((
ص َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّرون}
ص ا ْل َق َص َ
ا ْل َق ْو ِم ا َّلذي َن ك ََّذ ُبوا بِآ َياتنَا َفا ْق ُص ْ
وإبليس ،أمل يكن عابد ًا ل ّله خاضع ًا حتى رفعه ال ّله إىل درجة املالئكة
ِ
يس ك َ
َان ِم ْن الجِْ ِّن}؟ ولكنه
مع أنه من اجلن ،كام يقول تعاىل{ :إِالَّ إِ ْبل َ
يف حلظة انحراف واحدة أصبح رمز الشقاء والضالل إىل يوم القيامة
سني
سني الدُّ نيا أم من ّ
(وكان قد عبد ال ّله ستة آالف سنة ،ال يدرى أمن ّ

اآلخرة)((( كام يقول اإلمام عيل.E

وحتدثنا الروايات عن بعض النامذج التارخيية التي أصاهبا السقوط
واالنحراف بعد أن قطعت شوط ًا طوي ً
ال من السري عىل خط اهلداية
والصالح ،فمث ً
ال (برصيصا) ذلك العابد الزاهد الذي كان قدوة يف
اخلشوع واخلضوع ألحد جمتمعات بني إرسائيل ولفضله ومكانته عند

((( سورة آل عمران :اآلية .8
((( سورة األعراف :اآليتان  175ـ .176
((( هنج البالغة .خطبة .192
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ويعوذهم
ال ّله كان مستجاب الدعاء يؤتى باملجانني واملرىض فيدعو هلم ّ
فيطيبون عىل يديه بإذن ال ّله.
وذات مرة جيء له بامرأة مجيلة ذات رشف قد أصاهبا اجلنون وتركها
إخوهتا يف صومعته ليشفيها ال ّله بربكة أنفاسه ودعائه …
ويف حلظة سيئة وإذا بذلك العابد الزاهد يامرس اجلريمة مع تلك

املريضة املجنونة !!

وانتبه عىل نفسه بعد اجلريمة فلعل املرأة قد محلت منه!

يا للفضيحة والعار …

وهنا قرر أن يقتلها ويدفنها يف الصحراء ليتخلص من الفضيحة!!

ولكنها فضيحة مكشوفة وجريمة ثابتة ال يمكن التنصل منها فقد
اضطر لالعرتاف بذلك أما السلطة وحكم عليه باإلعدام مصلوب ًا بعد

إدانته بجريمتني :الزنى والقتل.

فأتى إليه الشيطان وهو مصلوب عىل اخلشبة ينتظر حلظة املوت

ليسرتيح من حياة اخلزي والعار فوسوس إليه الشيطان قائالً :أنا الذي
ألقيتك يف هذا فاسجد يل سجدة واحدة حتى أخلصك …

قال العابد (املجرم الشقي) مستجيب ًا لطلب الشيطان :كيف أسجد

لك وأنا عىل هذه احلالة؟

فأجابه الشيطان :أكتفي منك باإليامء.
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فأومأ بالسجود للشيطان … وبعدها مبارشة لفظ آخر نفس من

أنفاس حياته …(((.

لقد انتهت حياته ويداه ملطختان بأبشع اجلرائم ،فقد مارس جريمة
الزنى ،ثم قام بجريمة القتل ،ثم كفر بال ّله وسجد للشيطان … بعد أن
كان عابد ًا مستجاب الدعوة عند ال ّله.

معرض ًا خلطر السقوط
هكذا يكون اإلنسان مهام كانت درجة إيامنه ّ

واالنحراف يف كل حلظة من حلظات حياته .يقول الرسول األعظم:A
(ال يزال املؤمن خائف ًا من سوء العاقبة ال يتيقن الوصول إىل رضوان ال ّله
حتى يكون وقت نزع روحه)(((.

بل إن هناك نصوص ًا وأحاديث تشري إىل أن املؤمن ليس معرض ًا

خلطر الضالل واالنحراف كسائر الناس بل إن وضعه أخطر وتعرضه

ملحاوالت االنحراف والضالل أكثر من اآلخرين.
مرة ُسئل أحد األئمة Bمن ِق َبل أحد تالمذته املجاهدين :قال :يا
ابن رسول ال ّله ،أختاف علينا من الشيطان؟
فأجابه اإلمام :وهل اخلوف من الشيطان إال عليكم ،أما غريكم فقد

خلص منهم.

((( سفينة البحار :ج ،1ص.71
((( املصدر السابق :ج ،2ص.209

من �أين ي�أتي اخلطر؟
ولكن ملاذا يصبح احتامل االنحراف وراد ًا يف حياة اإلنسان املؤمن؟

يبدو أن هناك أسباب ًا وراء ذلك وخاصة بالنسبة لنا كمؤمنني نعيش

يف هذا العرص:

�أو ًال :روا�سب الرتبية والبيئة:
فآباؤنا وعوائلنا وبيئتنا التي نشأنا فيها مل تكن يف املستوى املطلوب

من الوعي وااللتزام بالقيم اإلسالمية الصحيحة .إن أغلب العوائل
يف جمتمعنا ال تعرف شيئ ًا عن أساليب الرتبية السليمة وال عن مناهج
اإلسالم يف الرتبية وتوجيه األوالد .وإن الثقافة التي حيملها أهالينا
والتي يغرسوهنا يف أذهاننا ليست نقية وصافية ،وإهنا مشوبة باألوهام

واخلرافات والتزييف .وإن األخالق وطريقة التعامل التي ننشأ يف ظلها
ليست وفق ما يريد اإلسالم متام ًا بل هي مليئة باألخطاء واالنحرافات.
وحينام يرتبى اإلنسان يف مثل هذه األوضاع والظروف فإنه حتى
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وإن توفق إلصالح نفسه واهتدى إىل الرصاط املستقيم يف حياته فإن

رواسب تلك الرتبية والبيئة قد يبقى بعضها يف نفسه ليقذف به يف مهاوي

االنحراف والضالل.

ثاني ًا� :ضغوط االلتزام:
ففي هذا العرص املادي ويف مثل هذه األجواء الفاسدة التي نعيش،

يصبح االلتزام باملبادئ والقيم مصدر مصاعب ومتاعب وضغوط قاسية

يف حياة اإلنسان املؤمن.

وقد صدق رسولنا العظيم ،Aوهو الصادق األمني حينام قال( :يأيت

عىل الناس زمان يكون القابض فيه عىل دينه كالقابض عىل اجلمر).

هذه الضغوط التي يعانيها اإلنسان املؤمن من قبل الظاملني أو

قطاعات املجتمع املتخلف وحتى من قبل أهله وعائلته ،ولتحديه
األجواء الفاسدة ومواجهته للواقع السيئ ،كل تلك الضغوط تسبب

له مضايقة نفسية قد تؤدي إىل بعض الرتاجع واالهنزام أو سوء اخللق

وتعقد النفس.

ثالث ًا :ت�أثري الأجواء الفا�سدة:
تعالوا ننظر يف أية أجواء نحن نعيش؟ ومن أي هواء نتنفس؟

فالبيئة التي يعيش فيها اإلنسان يتأثر هبا غالب ًا ،فإذا كان يعيش يف
وسط حميط نقي ٍ
خال من األوساخ والتلوث ،فإن صفحة نفسه ستكون
بيضاء صاحلة ،أما إذا كان اجلو املحيط به مشوب ًا باملفاسد واالنحرافات،
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فإن ذلك يكون سبب ًا من أسباب الفساد واالنحراف عنده.

إن األحوال االجتامعية ،والقيم السائدة ،والثقافة الرائجة ،ووسائل

اإلعالم ،كلها مفردات ضمن املحيط الذي يتأثر به اإلنسان.

والشك أن الكثري من الفساد والتلوث قد تسلل إىل هذه املفردات
يف جمتمعاتنا ،مما جيعل الواحد منا معرض ًا للتأثر هبا ،إن مل يكن يقظ ًا حذر ًا

ومل يكن جهاز املناعة عنده سلي ًام فعاالً.

رابع ًا و�أخري ًا :دور ال�شيطان:
إن وجود املؤمن يف هذا العرص يشكل حتدي ًا صارخ ًا وكبري ًا للشيطان،

فكيف إذا ما كان ذلك املؤمن رسال ًّيا يعمل عىل هداية اآلخرين ،ونسف
خطط الشيطان ،وختريب األجواء عليه؟

إن املؤمن الرسايل هو أخطر جبهة يعمل الشيطان عىل مقاومتها

متر عىل املؤمن الرسايل فإن الشيطان
ويوجه جهوده نحوها وأقل غفلة ّ
مستعد الغتنامها حيث يبدأ بالترسب داخل حياته ولو من ثغرة صغرية،

وعرب ذنب صغري.

لذا جاء يف احلديث الرشيف أن رسول ال ّله Aقال( :والذي نفس

حممد بيده لعامل واحد أشدُّ عىل إبليس من ألف عابد؛ ألن العابد لنفسه

والعامل لغريه)(((.

والسبب واضح ،فألف عابد ليست هلم فطنة وفقه يف دينهم ال جيد

((( ميزان احلكمة :ج ،6ص.461
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الشيطان عنا ًء كبري ًا يف إضالهلم واالنحراف هبم ،ومن ناحية أخرى فهم
يشكلون خطر ًا حمدود ًا ال يتعدى أنفسهم؛ ألن امتدادهم وتأثريهم عىل

اآلخرين ليس وارد ًا .أما مؤمن واحد يفقه دينه ويعيه بمختلف أبعاده
فإن إضالله مهمة شاقة وصعبة عىل الشيطان ،هذا أوالً ،وثاني ًا فإنه جبهة
قابلة للتوسع واالمتداد بواسطة تأثريه واستقطابه لآلخرين.

من هنا يصب الشيطان كل جهوده واهتاممه عىل هذه اجلبهة اخلطرية

وهي :املؤمن الرسايل.

وقد جاءت النصوص الدينية عن أنبياء ال ّله وأئمة اهلدى حتذرنا من

الغفلة وتؤكد علينا رضورة استمرار التنبه واليقظة.
قال أمري املؤمنني:E

(ومن غفل غرته األماين وأخذته احلرسة)(((.

وعن اإلمام الصادق:E

(إن كان الشيطان عدو ًا فالغفلة ملاذا؟!)(((.

احذروا م�ؤامرات ال�شيطان:
وثمة مالحظة أخرى مهمة جد ًا يف هذا املجال:

حينام يعمل الشيطان عىل إضالل املؤمن واالنحراف به عن جادة

الرصاط املستقيم فإنه قد ال يأتيه من قبل الذنوب الواضحة واملعايص
((( سفينة البحار :ج ،2ص.323
((( املصدر السابق.
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املكشوفة فيحاول مث ً
ال أن يقنعه برشب اخلمر أو باللواط أو ترك الصالة،
ٍ
حينئذ حماولة مفضوحة وحمكوم عليها بالفشل بالنسبة ملؤمن ملتزم،
إهنا
فال بد من اختيار اخلطة املناسبة التي يمكن أن تنطيل عىل املؤمن يف حلظة

غفلة أو سهو .يقول أمري املؤمنني Eيف وصيته لكميل بن زياد( :إن
هلم ـ الشياطني ـ خدع ًا وشقاشق وزخارف ووساوس وخيالء عىل
كل أحد قدر منزلته يف الطاعة واملعصية فبحسب ذلك يستولون عليه

بالغلبة)(((.

فعن أي طريق إذن جييء الشيطان؟

إنه يأيت لإلنسان املؤمن عن طريق دينه ،فيحيك له مؤامرة يضفي
عليها طابع الدين ،وينصب له فخ ًا عليه مظاهر الطاعة والعبادة ،وحينام
يغيب عن املؤمن وعيه وانتباهه وتيقظه يف إحدى اللحظات فإنه يقع يف
فخ الشيطان ويتورط يف مصيدته!!

وهذا هو ما ّ
{والَ َت ْلبِ ُسوا الحْ َ َّق
حذر منه القرآن احلكيم يف قولهَ :
بِا ْل َباطِ ِل} .ويقول أمري املؤمنني( :Eفلو أن الباطل خلص من مزاج
احلق مل خيف عىل املرتادين ،ولو أن احلق خلص من لبس الباطل انقطعت
عنه ألسن املعاندين ،ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث

فيمزجان فهنالك يستويل الشيطان عىل أوليائه وينجو الذين سبقت هلم
من ال ّله احلسنى)(((.
((( بصائر وهدى للمؤلف :ص.62
((( هنج البالغة ،اخلطبة رقم.50 :
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ومن هذا القبيل ما يصنعه الشيطان يف نفوس بعض املؤمنني من

تضخيم بعض قضايا الدين عىل حساب سائر القضايا الدينية.

يقول اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني Eيف دعائه( :فلوال أن
ٍ
صور هلم
الشيطان خيتدعهم عن طاعتك ما عصاك
عاص ،ولوال أنه ّ

الباطل يف مثال احلق ما ّ
ضل عن طريقك ضال)(((.

فباسم العبادة واإلقبال عىل الصالة والدعاء هيمل اجلهاد يف سبيل
ال ّله .وحتت عنوان لزوم (التقية) ووجوهبا يعيش املؤمن اخلضوع

واالستسالم للباطل.

وبحجة اتباع وتقليد أحد الفقهاء واملجتهدين يرتك األمر باملعروف

والنهي عن املنكر.

وبمربر التفرغ إلصالح الذات وبنائها يكون التهرب من النشاط
والعمل يف سبيل ال ّله.
إن أمثال هذه املوارد غالب ًا ما تكون مصائد وأحابيل للشيطان تنطيل

عىل بعض املؤمنني يف حلظات الغفلة وعدم االنتباه.

((( الصحيفة السجادية دعاء.37 :

�ضمانات اال�ستقامة
واآلن :ما هي الضامنات التي يلجأ إليها اإلنسان املؤمن ملواجهة

أخطار االنحراف والضالل؟؟؟

واجلواب :إهنا املزيد من الوعي واليقظة وجماهدة النفس ،ولكي

يتوفق اإلنسان لذلك ال أفضل من التتلمذ عىل توجيهات ووصايا أئمة

اهلدى وجدّ هم الرسول األعظم.A

تلك التوجيهات التي تنفذ إىل أعامق نفس اإلنسان لتسلط له الضوء

عىل الرواسب املتبقية يف نفسه من الرتبية اخلاطئة والبيئة الفاسدة.

والوصايا التي تعطي اإلنسان الثقة بنفسه وترفع معنوياته وجتعله يف

مستوى التحدي ومواجهة كل دنيا الفساد وأجواء عامل االنحراف.

إهنا تكشف لإلنسان عن حقائق الكون واحلياة وجتعله ينظر إىل ما

حوله ببصرية نافذة وعميقة.

ومتنح هذه الوصايا الرائعة لإلنسان قدرة نفسية كبرية عىل جتاوز
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كل الضغوط ومواجهة مجيع األزمات واملصاعب التي تعرتض طريق
املؤمن امللتزم بصدر رحب ونفس مطمئنة راضية مرضية.

وأخري ًا فإن هذه التوجيهات العظيمة تفضح أمام اإلنسان كل
خمططات الشيطان ومؤامراته وجتعل اإلنسان يقظ ًا واعي ًا عىل الرصاط

املستقيم.

إهنا وصايا عظيمة رائعة ال تقدر بثمن .يقدمها للبرشية أئمة عرفوا

احلياة معرفة حقيقية كاملة ،وشقوا أمام اإلنسان طريق االستقامة

والنجاح ،ورضبوا أروع املثل يف الثبات عىل الطريق املستقيم رغم كل

املصاعب والتحديات.

إهنا وصايا صادقة خملصة صدرت عن أئمة صادقني خملصني،

خرجت من أعامق قلوهبم لتستقر يف أعامق كل صادق خملص.

فام أحوج كل مؤمن للتتلمذ عىل هذه الوصايا لتصبح املنظار الذي

هدى ييضء له طريق االستقامة
يرى من خالله احلياة وأحداثها ،ولتكون ً
والنجاح.

ولنتأمل اآلن بعض النامذج من تلك الوصايا الرائعة العظيمة:

من و�صايا الر�سول الأعظم:A
جاء يف وصيته العظيمة الشاملة أليب ذر الغفاري:N

يا أبا ذر :احفظ ما أوصيك به تكن سعيد ًا يف الدنيا واآلخرة.

يا أبا ذر :اغتنم مخس ًا قبل مخس :شبابك قبل هرمك ،وصحتك قبل
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سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل شغلك ،وحياتك قبل موتك.

يا أبا ذر :إياك والتسويف بأملك ،فإنك بيومك ولست بام بعده،

فإن يك غد لك فكن يف الغد كام كنت يف اليوم ،وإن مل يكن غد لك مل

تندم عىل ما فرطت يف اليوم.

يا أبا ذر :كم من مستقبل يوم ًا ال يستكمله ومنتظر غد ًا ال يبلغه.

يا أبا ذر :كن عىل عمرك أشح منك عىل درمهك ودينارك.

يا أبا ذر :من ابتغى العلم ليخدع به الناس مل جيد ريح اجلنة.

يا أبا ذر :يطلع قوم من أهل اجلنة عىل قوم من أهل النار فيقولون:

ما أدخلكم النار؟ وقد دخلنا اجلنة بتأديبكم وتعليمكم!! فيقولون إنا كنا

نأمر باخلري وال نفعله.

يا أبا ذر :املتقون سادة ،والفقهاء قادة ،وجمالستهم الزيادة ،إن املؤمن

لريى ذنبه كأنه صخرة خياف أن تقع عليه ،وإن الكافر يرى ذنبه كأنه

ذباب مر عىل أنفه.

يا أبا ذر :إن ال ّله تبارك وتعاىل إذا أراد بعبد خري ًا جعل ذنوبه بني
عينيه ممثلة ،واإلثم عليه ثقي ً
ال وبيالً ،وإذا أراد بعبد رش ًا أنساه ذنوبه.
يا أبا ذر :ال تنظر إىل صغر اخلطيئة ،ولكن أنظر إىل من عصيته(((.

من و�صايا �أمري امل�ؤمنني:E
يف وصية شاملة عهد هبا اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبE
((( بحار األنوار :ج ،77ص 74ـ .91
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لكميل بن زياد Nجاءت النقاط التالية:

يا كميل :إن رسول ال ّله Aأدبه ال ّله وهو Aأدبني وأنا أؤدب

املؤمنني.

يا كميل :ما من حركة إال وأنت حمتاج فيها إىل معرفة.

يا كميل :ال تردن سائ ً
ال ولو من شطر حبة عنب أو شق مترة ،فإن
الصدقة تنمو عند ال ّله.
يا كميل :ال بأس بأن ال ُيعلم رسك.

يا كميل :املؤمن مرآة املؤمن ألنه يتأمله ويسد فاقته وجيمل حالته.

يا كميل :إذا وسوس الشيطان يف صدرك ،فقل :أعوذ بال ّله القوي

رش ما قدر وقيض،
من الشيطان الغوي ،وأعوذ بمحمد الريض من ّ
وأعوذ بإله الناس من رش ِ
اجلنَّة والناس ،تكفى مؤنة إبليس والشياطني
ّ
معه ،ولو أهنم كلهم أبالسة مثله.

يا كميل :إن هلم (الشياطني) خدع ًا وشقاشق وزخارف ووساوس
وخيالء عىل كل أحد َقدْ ر منزلته يف الطاعة واملعصية ،فبحسب ذلك

يستولون عليه بالغلبة.

أرض بك منهم ،أمنيتهم أن
يا كميل :ال عدو أعدى منهم ،وال ضار ّ
تكون معهم غد ًا إذا جثوا يف العذاب.
يا كميل :ليس الشأن أن تصيل وتصوم وتتصدق ،الشأن أن تكون
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الصالة بقلب نقي ،وعمل عند ال ّله مريض ،وخشوع سوي ،وإبقاء

للجد فيها(((.

من و�صايا الإمام احل�سن بن علي:E
قال له جنادة بن أيب أمية يف مرضه الذي تويف فيه :عظني يا ابن
رسول ال ّله.
قال :نعم.

وحصل زادك قبل حلول أجلك ،واعلم أنك تطلب
استعد لسفرك،
ِّ
الدنيا واملوت يطلبك ،وال حتمل هم يومك الذي مل ِ
يأت عىل يومك الذي
َ َّ
أنت فيه.
واعلم :أن الدنيا يف حالهلا حساب ويف حرامها عقاب ،ويف الشبهات
عتاب ،فأنزل الدنيا بمنزلة امليتة خذ منها ما يكفيك فإن كان حالالً كنت

قد زهدت فيه ،وإن كان حرام ًا مل يكن فيه وزر فأخذت منه كام أخذت
من امليتة ،وإن كان العتاب فالعتاب يسري.

واعمل لدنياك كأنك تعيش أبد ًا ،واعمل آلخرتك كأنك متوت

غد ًا.

عز ًا بال عشرية ،وهيبة بال سلطان فاخرج من ّ
ذل معصية
وإذا أردت ّ
عز ّ
وجل(((.
عز طاعة ال ّله ّ
ال ّله إىل ّ
((( احلراين :حتف العقول :ص 119ـ .123
((( امليالين :قادتنا كيف نعرفهم :ج ،5ص 325ـ .326
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من و�صايا الإمام حممد الباقر:E
من وصية له Eألحد تالمذته اخلواص جابر بن يزيد اجلعفيN

قال فيها:

أوصيك بخمس :إن ُظلمت فال تَظلم ،وإن خانوك فال ختن ،وإن
بت فال تغضب ،وإن ُمدحت فال تفرح ،وإن ُذممت فال جتزع ،وفكر
ك ُِّذ َ
فيام قيل فيك ،فإن عرفت يف نفسك ما قيل فيك ،فسقوطك من عني
ال ّله ّ
وعز عند غضبك من احلق أعظم عليك مصيبة مما خفت من
جل ّ
سقوطك من أعني الناس ،وإن كنت عىل خالف ما قيل فيك ،فثواب

اكتسبته من غري أن يتعب بدنك.

واعلم بأنك ال تكون لنا ولي ًا حتى لو اجتمع عليك أهل مرصك

وقالوا :إنك رجل سواء مل حيزنك ذلك ،ولو قالوا :إنك رجل صالح
مل يرسك ذلك ،ولكن اعرض نفسك عىل كتاب ال ّله ،فإن كنت سالك ًا

سبيله ،زاهد ًا يف تزهيده ،راغب ًا يف ترغيبه ،خائف ًا من ختويفه ،فاثبت
وابرش ،فإنه ال يرضك ما قيل فيك .وإن كنت مبائن ًا للقرآن فامذا الذي

يغرك من نفسك؟!

معني بمجاهدة نفسه ليغلبها عىل هواها ،فمرة يقيم
إن املؤمن
ٌّ
أودها (عوجها) وخيالف هواها يف حمبة ال ّله ،ومرة ترصعه نفسه فيتبع
هواها ،فينعشه ال ّله فينتعش ،ويقيل ال ّله عثرته ،فيتذكر ويفزع إىل التوبة،
واملخافة ،فيزداد بصرية ومعرفة ملا زيد فيه من اخلوف ،وذلك بأن ال ّله
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يقول{ :إِ َّن ا َّل ِذين ا َّت َقوا إِ َذا مسهم َط ِائ ٌ ِ
الشي َط ِ
ان ت ََذك َُّروا َفإِ َذا ُه ْم
ف م ْن َّ ْ
َ ْ
َ َّ ُ ْ
ُم ْبصرِ ُ َ
ون}(((.

من و�صايا الإمام جعفر ال�صادق:E
قضايا مهمة وحقائق خطرية يطرحها اإلمام الصادق Eيف وصيته
ألحد خواص أصحابه (عبدال ّله بن جندب البجيل الكويف) نقتطف منها

املقاطع التالية:

يا ابن جندب :حق عىل كل مسلم أن يعرض عمله يف كل يوم وليلة

عىل نفسه فيكون حماسب نفسه ،فإن رأى حسنة استزاد منها ،وإن رأى

سيئة استغفر منها لئال خيزى يوم القيامة ،طوبى لعبد طلب اآلخرة

وسعى هلا ،طوبى ملن مل تلهه األماين الكاذبة.

ثم قال :Eرحم ال ّله قوم ًا كانوا رساج ًا ومنار ًا ،كانوا دعاة إلينا

بأعامهلم وجمهود طاقتهم ،ليس كمن يذيع أرسارنا.

يا ابن جندب :إنام املؤمنون الذي خيافون ال ّله ويشفقون أن يسلبوا
ما أعطوا من اهلدى ،فإذا ذكروا ال ّله ونعامءه وجلوا وأشفقوا ،وإذا تليت

عليهم آياته زادهتم إيامن ًا مما أظهره من نفاذ قدرته ،وعىل رهبم يتوكلون.

يا ابن جندب :هيلك املتكل عىل عمله .وال ينجو املجرتئ عىل
الذنوب ،الواثق برمحة ال ّله.
قلت :فمن ينجو؟

((( حتف العقول :ص 206ـ .207
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قال :الذين هم بني الرجاء واخلوف ،كأن قلوهبم يف خملب طائر
شوق ًا إىل الثواب ،وخوف ًا من العذاب.
ويتوجه بالنور،
رسه أن يزوجه ال ّله احلور العنيِّ ،
يا ابن جندب :من َّ

فليدخل عىل أخيه املؤمن الرسور.

يا ابن جندبّ :
أقل النوم بالليل والكالم بالنهار .فام يف اجلسد يشء
أقل شكر ًا من العني واللسان ،فإن أم سليامن قالت لسليامن :Eيا بني
إياك والنوم فإنه يفقرك يوم حتتاج الناس إىل أعامهلم.

يا ابن جندب :إن للشيطان مصائد يصطاد هبا فتحاموا شباكه

ومصائده!

يا ابن جندب :من أصبح مهموم ًا لسوى فكاك رقبته فقد هون عليه

اجلليل ورغب من ربه يف الربح احلقري .ومن ّ
غش أخاه وحقره وناواه
جعل ال ّله النار مأواه ،ومن حسد مؤمن ًا انامث اإليامن يف قلبه كام ينامث

امللح يف املاء.

يا ابن جندب :املايش يف حاجة أخيه كالساعي بني الصفا واملروة،
وقايض حاجته كاملتشحط بدمه يف سبيل ال ّله يوم (بدر) و(أحد) وما

عذب ال ّله أمة إال عند استهانتهم بحقوق فقراء إخواهنم.

يا ابن جندب :كل الذنوب مغفورة سوى عقوق أهل دعوتك،

وكل الرب مقبول إال ما كان رئا ًء.

يا ابن جندب :إن أحببت أن جتاور اخلليل يف داره وتسكن الفردوس
يف جواره فلتهن عليك الدنيا ،وال تدخر شيئ ًا لغد .واعلم أن لك ما
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قدمت وعليك ما أخرت.

صبرِّ نفسك عند كل بلية يف ولد أو مال أو رزية ،فإنام يقبض عاريته
ويأخذ هبته ليبلو فيها صربك وشكرك.
جيريك عىل معصيته ،وخفه خوف ًا ال ُي َؤ ِّيسك من
ُ
وارج ال ّله رجا ًء ال ّ

رمحته.

وال تغرت بقول اجلاهل وال بمدحه فتكبرَّ وجتبرَّ وتعجب بعملك،
فإن أفضل العمل العبادة والتواضع.
يا ابن جندب :ال تتصدق عىل أعني الناس ليزكوك ،فإنك إن فعلت

ذلك فقد استوفيت أجرك ،ولكن إذا أعطيت بيمينك فال تطلع عليها
شاملك ،فإن الذي تتصدق له رس ًا جيزيك عالنية عىل رؤوس األشهاد يف
اليوم الذي ال يرضك أن ال يطلع الناس عىل صدقتك.

الرش كله أمامك ولن ترى
يا ابن جندب :اخلري كله أمامك ،وإن ّ
اخلري والرش إال بعد اآلخرة ،ألن ال ّله ّ
وعز جعل اخلري كله يف اجلنة
جل ّ

والرش كله يف النار ،ألهنام الباقيان ،والواجب عىل من وهب ال ّله له اهلدى
ّ

وأكرمه باإليامن ،وأهلمه رشده وركب فيه عق ً
ال يتعرف به نعمه ،وآتاه
عل ًام وحك ًام يدبر به أمر دينه ودنياه ،أن يوجب عىل نفسه أن يشكر ال ّله
وال يكفره ،وأن يذكر ال ّله وال ينساه ،وأن يطيع ال ّله وال يعصيه.

أما أنه لو وقعت الواقعة ،وقامت القيامة ،وجاءت الطامة ونصب

اجلبار املوازين لفصل القضاء وبرز اخلالئق ليوم احلساب ،أيقنت عند
ذلك ملن تكون الرفعة والكرامة ،وبمن ُّ
حتل احلرسة والندامة فاعمل
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اليوم يف الدنيا بام ترجو به الفوز يف اآلخرة.

يا ابن جندب :قال ال ّله ّ
وعز يف بعض ما أوحى( :إنام أقبل
جل ّ

الصالة ممن يتواضع لعظمتي ،ويكف نفسه عن الشهوات من أجيل،

ويقطع هناره بذكري وال يتعظم عىل خلقي ،ويطعم اجلائع ،ويكسو

العاري ،ويرحم املصاب ،ويؤوي الغريب ،فذلك يرشق نوره مثل
الشمس ،أجعل له يف الظلمة نور ًا ،ويف اجلهالة حل ًام ،أكأله بعزيت
واستحفظه مالئكتي ،يدعوين فألبيه ،ويسألني فأعطيه ،فمثل ذلك العبد

كمثل جنات الفردوس ال يسبق أثامرها ،وال تتغري عن حاهلا …)(((.

من و�صايا الإمام مو�سى الكاظم:E
ما أروع هذه الوصية التي أدىل هبا اإلمام الكاظم Eلتلميذه اجلليل

هشام بن احلكم البغدادي ،إهنا حتتوي عىل درر ثمينة من املعرفة ،وتقدم

لإلنسان أفضل الرؤى والتوجيهات ،فلنقف عىل بعض املقاطع من هذه
الوصية العظيمة:

يا هشام :لكل يشء دليل ،ودليل العاقل التفكر.

يا هشام :لو كان يف يدك جوزة ،وقال الناس يف يدك لؤلؤة ما كان

ينفعك وأنت تعلم أهنا جوزة ،ولو كان يف يدك لؤلؤة وقال الناس إهنا

جوزة ما رضك وأنت تعلم أهنا لؤلؤة.

يا هشام :إن ل ّله عىل الناس حجتني :حجة ظاهرة وحجة باطنة ،فأما
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الظاهرة فالرسل واألنبياء واألئمة ،وأما الباطنة فالعقول.

يا هشام :قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف ،وكثري العمل من

أهل اهلوى واجلهل مردود.

يرض
يا هشام :إن العاقل ريض بالدون من الدنيا مع احلكمة ،ومل َ

بالدون من احلكمة مع الدنيا ،فلذلك ربحت جتارهتم.

يا هشام :إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما يف الدنيا يكفيك ،وإن

كان ال يغنيك ما يكفيك فليس يشء من الدنيا يغنيك.

يا هشام :إن العقالء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب ،وت َْرك

الدنيا من الفضل وت َْرك الذنوب من الفرض.

يا هشام :إن العقالء زهدوا يف الدنيا ،ورغبوا يف اآلخرة ،ألهنم

علموا أن الدنيا طالبة ومطلوبة واآلخرة طالبة ومطلوبة ،فمن طلب
اآلخرة طلبته الدنيا حتى يستويف منها رزقه ،ومن طلب الدنيا طلبته

اآلخرة فيأتيه املوت فيفسد عليه دنياه وآخرته.

يا هشام :إن ال ّله ّ
{ر َّبنَا
جل ّ
وعز حكى عن قوم صاحلني أهنم قالواَ :
ب َلنَا ِم ْن َلدُ ن َ
اب}
ْك َرحمْ َ ًة إِن ََّك َأن َ
ْت ا ْل َو َّه ُ
الَ ت ُِز ْغ ُق ُلو َبنَا َب ْعدَ إِ ْذ َهدَ ْي َتنَا َو َه ْ
حني علموا أن القلوب تزيغ وتعود إىل عامها ورداها.

يا هشام :ال دين ملن ال مروة له ،وال مروة ملن ال عقل له ،وإن أعظم
الناس قدر ًا الذي ال يرى الدنيا لنفسه خطر ًا ،أما إن أبدانكم ليس هلا
ثمن إال اجلنة فال تبيعوها بغريها.
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يا هشام :إن العاقل ال حيدّ ث من خياف تكذيبه ،وال يسأله من خياف

منعه ،وال يعد ما ال يقدر عليه ،وال يرجو ما يعنف برجائه ،وال يتقدم

عىل ما خياف العجز عنه.

يا هشام :رحم ال ّله من استحيا من ال ّله حق احلياء ،فحفظ الرأس

وما حوى ،والبطن وما وعى ،وذكر املوت والبىل ،وعلم أن اجلنة حمفوفة
باملكاره ،والنار حمفوفة بالشهوات.

كف نفسه عن أعراض الناس أقاله ال ّله عثرته يوم
يا هشام :من َّ
كف ال ّله عنه غضبه يوم القيامة.
كف غضبه عن الناس َّ
القيامة ،ومن َّ
يا هشام :إن العاقل ال يكذب وإن كان يف هواه.

يا هشام :أصلح أيامك الذي هو أمامك ،فانظر أي يوم هو وأعد

له اجلواب ،فإنك موقوف ومسؤول ،وخذ موعظتك من الدهر وأهله،

فإن الدهر طويلة قصرية ،فاعمل كأنك ترى ثواب عملك لتكون أطمع
يف ذلك ،واعقل عن ال ّله ،وانظر يف ترصف الدهر وأحواله ،فإن ما هو
ٍ
آت من الدنيا ،كام ولىَّ منها فاعترب هبا.
قال عيل بن احلسني :Eإن مجيع ما طلعت عليه الشمس يف مشارق
األرض ومغارهبا بحرها وبرها وسهلها وجبلها عند ويل من أولياء ال ّله

وأهل املعرفة بحق ال ّله كفيء الظالل.

ثم قال :Eأال ُح ٌّر يدع هذه اللامظة ألهلها ـ يعني الدنيا ـ فليس
ألنفسكم ثمن إال اجلنة فال تبيعوها بغريها ،فإنه من ريض من ال ّله بالدنيا

فقد ريض باخلسيس.
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يا هشام :إن كل الناس يبرص النجوم ،ولكن ال هيتدي هبا إال من

عرف جمارهيا ومنازهلا .وكذلك أنتم تدرسون احلكمة ،ولكن ال هيتدي

هبا منكم إال من عمل هبا.

يا هشام :إن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيئة تؤاخذ هبا.

يا هشام :بئس العبد عبد يكون ذا وجهني وذا لسانني ،يطري أخاه

إذا شاهده ،ويأكله إذا غاب عنه ،إن أعطي حسده وإن ابتيل خذله.

يا هشام :ال يكون الرجل مؤمن ًا حتى يكون خائف ًا راجي ًا ،وال يكون
خائف ًا راجي ًا حتى يكون عام ً
ال ملا خياف ويرجو.
مسها لينِّ ويف جوفها السم القاتل،
يا هشام :إن مثل الدنيا مثل احلية ّ
حيذرها الرجال ذوو العقول وهيوي إليها الصبيان بأيدهيم.

يا هشام :اصرب عىل طاعة ال ّله ،واصرب عن معايص ال ّله؛ فإنام الدنيا
ساعة فام مىض منها فليس جتد له رسور ًا وال حزن ًا ،وما مل ِ
يأت منها فليس
تعرفه ،فاصرب عىل تلك الساعة التي أنت فيها فكأنك قد اغتبطت.

يا هشام :مثل الدنيا مثل ماء البحر كلام رشب منه العطشان ازداد
عطش ًا حتى يقتله.
يا هشام :إياك والكرب ،فإنه ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة
من كرب .الكرب رداء ال ّله فمن نازعه رداءه أكبه ال ّله يف النار عىل وجهه.

يا هشام :قال رسول ال ّله :Aإذا رأيتم املؤمن صموت ًا فادنوا منه؛
فإنه ي ّلقى احلكمة .واملؤمن قليل الكالم كثري العمل ،واملنافق كثري
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الكالم قليل العمل.

يا هشام :أوحى ال ّله تعاىل إىل داودُ :Eقل لعبادي :ال جيعلوا
بيني وبينهم عامل ًا مفتون ًا بالدنيا فيصدهم عن ذكري وعن طريق حمبتي
ومناجايت ،أولئك قطاع الطريق من عبادي ،إن أدنى ما أنا صانع هبم أن

أنزع حالوة حمبتي ومناجايت من قلوهبم.

يا هشام :أوحى ال ّله تعاىل إىل داود :Eيا داود ِّ
حذر فأنذر أصحابك

عن حب الشهوات ،فإن املعلقة قلوهبم بشهوات الدنيا قلوهبم حمجوبة

عني.

يا هشام :إياك والكرب واالستطالة بعلمك فيمقتك ال ّله ،فال تنفعك

بعد مقته دنياك وال آخرتك .وكن يف الدنيا كساكن دار وليست له ،إنام

ينتظر الرحيل.

يا هشام :جمالسة أهل الدين رشف الدنيا واآلخرة .ومشاورة العاقل
الناصح يمن وبركة ورشد وتوفيق من ال ّله .فإذا أشار عليك العاقل
الناصح فإياك واخلالف فإن يف ذلك العطب.

مر بك أمران ال تدري أهيام خري وأصوب ،فانظر أهيام أقرب إىل
وإذا ّ

هواك فخالفه ،فإن كثري الصواب يف خمالفة هواك.

يا هشام :من أحب الدنيا ذهب خوف اآلخرة من قلبه ،وما أويت عبدٌ
عل ًام فازداد للدنيا حب ًا إال ازداد من ال ّله بعد ًا وازداد عليه غضب ًا …(((.
((( املصدر السابق :ص 283ـ .297
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