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 كلمة الناشر 
 

 يمبسم هللا الرمحن الرح
 َوَقدْ   زَكَّاها  َمنْ  أَفْ َلحَ   َقدْ   َوتَ ْقواها ُفُجوَرها  فََأْْلََمها  َسوَّاها  َوما  َونَ ْفس  تبارك وتعاىل:  هللا  قال  

 .  (1)َدسَّاها  َمنْ  خابَ 
قوة تدفعها حنو  :يعيش اإلنسان ويف جواحنه نفس تكتنفها وتتنازع فيها قواتن تتحكمان يف توجهها

اخلري، وعند رجحان قوة الشر جتبل النفس على القيام أبعمال الشر، وعلى  الشر وأخرى جترها حنو
 والضوابط الشرعية والعقلية وعلى فعل احملرمات وترك الطاعات. الصحيحة  خمالفة األنظمة  

يف اجملتمع أفكار أو كما لو انتشرت ىل أتثريات خارجية  إ   جاهل   أو ا  عرض اإلنسان   عارفتوإذا 
مر ابإلنسان ء ضالة جتنح ابلنفس البشرية عن جادة الصواب والصراط املستقيم، فيؤدي األأهوا  وأتيارات  

إىل أن يعيش صراعا  عنيفا  بني قوة اخلري والفضيلة وقوة الشر والرذيلة تنتصر قوة اخلري اترة وتنخذل 
لة من أدوات بليس حتولت إىل أداة فاعإصطادهتا شباك اأخرى، حىت إذا وقعت يف املستنقع الشيطاين و 

 فساد وظلم العباد.بليس وجندي من جنوده   لعنه هللا   عابثة يف اجملتمع انشرة الفساد واإلإ
  بزرع بذور التشكيك يف كل شيء، تشكك بعدل هللا عزوجل،  عادةتبدأ هذه النفس الشيطانية     

بدية يف جنة عرضها قيقية واألىل السعادة احلإهو يؤدي  بكل ماو ابلقيم والتعاليم السوية، و وبرسله وكتبه، 
 رض أعدت للمتقني، الذي وعدهم صادق الوعد الرمحن الرحيم. السماوات واأل

حىت يصل به األمر إىل  واالحنراف ابالحنللاجملتمع  ا  الشرير ملا يقوم أبعمال الشر ينربي متهممث إن 
ريق الصحيح، حاشا هلل وتعاىل عن إىل املوىل عزوجل، أبنه هو الذي مل يهده إىل الط ابالهتامأن يتوجه 

ذلك علوا  كبريا ؛ فاهلل عزوجل رؤوف ابلعباد وهو احلكيم اخلبري، خلق اإلنسان ومنحه العقل وأعطاه 
كما أعطاه العني الباصرة ومنحه القلب والبصرية، هذا القلب الذي هو منبع   ،املواهب والقوة واإلرادة

فإن شاء اإلنسان سخره يف طريق اْلدى وإن شاء سخره  ومستودع اخلري، االستلهامالعواطف ومصدر 
 ،َما ِمْن قَ ْلب  ِإال َوَلُه أُُذاَنِن: َعَلى ِإْحَداُُهَا َمَلٌك ُمْرِشدٌ :روي عن اإلمام الصادقحيث للضلل، 

 ،اِبْلَمَعاِصي، َواْلَمَلُك يَ ْزُجرُُه َعن َْهاوَعَلى اأُلْخَرى َشْيطَاٌن ُمْفِِتٌ، َهَذا ََيُْمرُُه وَهَذا يَ ْزُجرُُه، الشَّْيطَاُن ََيُْمرُُه 
 .  (2)َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِ ماِل َقِعيٌد ما يَ ْلِفُظ ِمْن قَ ْول  ِإال َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيدٌ :َوُهَو قَ ْوُل اَّللَِّ َعزََّوَجلَّ 

فحام  تكون يف  عظم مفتاح يفتح به أبواب النفس، وهو جوهرة مثينة، فإذا وقعت يف يدأفالقلب 
 ظلمة العدم، وإذا وقعت يف يد صائغ عظيم تكون يف نور الوجود.

 
 . 10-7:  سورة الشمس  (1)
 . 1ح  266ص  2ج  : الكايف (2)
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 :وقد أشار املوىل القدير يف كتابه اجمليد إىل حاالت متعددة للنفس اإلنسانية
وهي اليت متشي على وجهها اتبعة لألهواء، واترة أخرى ينعتها ( 3)( األم ارة)فتارة يصفها ب  

يف الدنيا على املعصية، وتلومه على التثاقل يف صاحبها س املؤمنة اليت تلوم وهي النف (4 )اللوامةب 
وهي اليت تسكن إىل رهبا، وترضى مبا رضي، فرتى حامل هذه  (5 )النفس املطمئنةالطاعة. وهناك 

ال ميلك لنفسه شيئا  من خري أو شر إال مبا أمر الباري جل جلله، وهو مستقر يف العبودية  ا  النفس عبد 
  ينحرف عن الصراط السوي. ال

ىل صقل النفس وتصفيتها وتطهريها  إاملؤمن السوي العاقل أن يسعى دائما   اإلنسان لذا يلزم على 
وجتنيبها دنس اآلاثم واألحقاد. وهذا ال يتم إال ابلسعي واجملاهدة واحملاسبة اليومية، حيث ورد عن اإلمام 

استزاد هللا، وإن عمل سيئا  استغفر  ا  ، فإن عمل حسنليس منا من مل حياسب نفسه كل يوم  :الكاظم
انبة إىل هللا عزوجل والتمسك ابلكتاب الكرمي .  ويقوى على جماهدة نفسه ابإل(6)ليهإهللا منه واتب 

 .  والعرتة اْلادية
والبد لكل نفس أن تدخل طور اليقظة   يقظة الضمري   الذي يصقل النفس بقوتني: قوة الرهبة اليت 

ت هذه النفس متألااإلنسان خياف من العقاب، وقوة الرغبة اليت جتعل اإلنسان حيلم ابلثواب، وإذا  جتعل
من هذا الشعور الواعي انتقلت إىل طور اإلانبة والعزم الصادق على طاعة هللا وترك املعصية، وأخريا  

باعثة على توفري رصيد تدخل يف طور التصفية من رواسب الذنوب الذي ال يتم إال ابألعمال الصاحلة ال
 احلسنات وتلشي السيئات.

املستلهم من اآلايت الكرمية الطريق الواضح إىل يف هذا الكتاب يشري   الراحل واإلمام الشريازي
شهواته وميوله حىت ال يكون عبدا  ل الذي جيعل اإلنسان يرقى بروحه ويعرج بعقله والرواايت الشريفة، 

 النفسية.
 الناشر 

 
 . إن النفس ألمارة ابلسوء . قال تعاىل: 53انظر سورة يوسف:   (3)
 . 2سورة القيامة:   (4)
 . 27سورة الفجر:  (5)
 . 2ابب حماسبة العمل ح  453ص  2ج  : الكايف (6)
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 س: اجلهاد األكربجهاد النف 

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني، والصلة والسلم على نبينا حممد وآله الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على 
 أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.

 بني متاع الدنيا واآلخرة 
لشََّهواِت ِمَن النِ ساِء َواْلَبِننَي َواْلَقناِطرِي اْلُمَقْنَطرَِة زُيِ َن لِلنَّاِس ُحبُّ اقال هللا تعاىل يف القرآن احلكيم: 

نْيا َوهللُا ِعنْ  َهِب َواْلِفضَِّة َواخْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواألَْنعاِم َواحْلَْرِث ذِلَك َمتاُع احْلَياِة الدُّ   َدُه ُحْسُن اْلَمآبِ ِمَن الذَّ
(7). 

 عدة وجوه:  (8)ذكر املفسرون يف فاعله وهو املزين  )زُي ن( فعل ماض  مبين للمجهول، وقد
 فمنهم من قال: إنه هللا، وقال آخرون: بل هو الشيطان، وذلك ابالعتبارين كما ال خيفى.

وبناء  على التفسري األول   وهو األظهر   فإن هللا خلق اإلنسان وجعله جمبوال  من الناحية الغريزية 
كما أودع فيه العقل أودع فيه الشهوة أيضا ، وأْلم النفس فجورها ، فإنه  (9)على حب اللذائذ والشهوات

 الوسوسة   األعمال القبيحة ويقب ح له األعمال احلسنة.  والشيطان حيس ن لإلنسان   عرب  .وتقواها
قد  ،نعم .واألمور اليت ذكرت يف هذه اآلية ليست قبيحة بذاهتا، بل هي طيبة يف أصل وجودها

وذلك نتيجة الحنراف اإلنسان واستخدامه  (10)له عارض خارجي وليس ذاتيا   تعنون ابخلبيث لكن هذا
 

 . 14سورة آل عمران:   (7)
أي: عامل    ألن مرادهم يف عامل اإلثبات  ؛ن له فاعلوهذا ال ينايف قول النحويني أبن اجملهول هو الذي ال يكو   (8)

 ومراد املصنف يف عامل الثبوت أي: عامل الواقع والفاعل الواقعي.   األلفاظ 
 ألن الدنيا دار امتحان واختبار.  (9)
 ذكروا يف احلسن والقبح أن موضوعهما على ثلثة أقسام:  (10)

موجود، كالظلم فإنه عنوان حيمل     احلسن والقبح   فاحلكم على حنو العلة التامة أي مىت كان هذا املوضوع :1
 ( عليه. احلسن ))القبيح( عليه، وكالعدل فإنه عنوان حيمل  

على حنو املقتضي، والفارق بني هذا واألول: أن موضوع األول إن حتقق ال يتخل ف عنه حكمه   القبيح   فإنه   :2
احلكم مع كون املوضوع ابقيا  على حاله،   ه نه قد يتخلف عن مىت وجد الظلم فإنه قبيح، خبلف القسم الثاين فإ

كما إذا     فإنه حسن لكن قد تعرضه جهة من اجلهات فتجعله قبيحا  مع كونه صدقا   ،خذ يف ذلك مثال الصدق 
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ُقْل   ه كان مستفادا  من اآلية املباركة :ذكرانوما  ،النعم اإلْلية استخداما  ابطل  خدمة ألغراض شيطانية
 .  (11)َمْن َحرََّم زِيَنَة هللِا الَّيِت َأْخرََج لِِعباِدِه َوالطَّيِ باِت ِمَن الر ِْزقِ 

 .(12)ُقْل أُِحلَّ لُكُم الطَّيِ باتُ ويف آية أخرى:  
أداة هدم لإلنسان، وسببا  لتحطيم كرامته، وهدم رفعته   ذاات    ولكن قد تصبح هذه األشياء الطيبة  

يتعلق قلبه هبذه الشهوات   املعنوية، إذا اختذها اإلنسان هدفا  بذاهتا ال طريقا  إىل اآلخرة، وذلك حني
وجيعلها هدفا  وغاية لسعيه يف هذه الدنيا، فليبايل حينئذ بتكاليفه الشرعية وال يلتزم ابلواجبات وامللذات 

 وترك احملرمات.

 تفسري آخر 
 فاجملموع ثلثة أقوال:    الشهواتمث إن هناك تفسريا  آخر يف )املزين( حلب  

 األول: زينه الشيطان؛ ألنه ال أحد أشد ذما ْلا من خالقها. 

َجَعْلنا ما َعَلى  ِإانَّ جعل يف الطباع من املنازعة، كما قال تعاىل:  مبازينه هللا تعاىل  : أنهالثاين
ُلَوُهْم    .(13)َأْحَسُن َعَمل   أَي ُُّهمْ اأَلْرِض زِيَنة  َْلا لِنَ ب ْ

 ما حيسن منه، وزين الشيطان ما يقبح منه.  عزوجل: أنه زين هللا  الثالث
إىل الشيء، يقال: اشتهى يشتهي شهوة  النفس : مجع شهوة، وهي توقانالشهواتو

 واشتهاء، وشهاه تشهية، وتشهى تشهيا. 
 دفعها عن أنفسنا.   ميكننامن فعل هللا تعاىل ال البشر، وهي ضرورية فينا؛ ألنه ال    الشهوةخلق  و 
 : مجع قنطار. القناطريو

ابن عباس: هو ألف ومائتا  : هو ألف ومائتا أوقية. وقالجبلواختلفوا يف القنطار، فقال معاذ بن 
أو اثنا عشر ألف درهم. وقال قتادة: مثانون ألفا من الدراهم أو مائة رطل.  دينارمثقال. وروي: أنه ألف 

 املال.   هوجماهد: سبعون ألف، وقال أبو نضر: هو ملئ مسك ثور ذهبا. وقال الربيع وابن أنس:    وقال
. وقال السدي: كذلكراهم مدرُهة، أي: جمعولة  ومعىن املقنطرة: املضاعفة، وقيل: هي كقولك: د

الداهية. وأصل الباب القنطرة املعروفة.  والقنطرمضروبة دراهم، أو داننري. والقنطرة: البناء املعقود للعبور، 
 

    كما إذا كان سببا  لإلصلح    وهكذا الكذب فإنه قبيح لكن قد يكون حسنا    كان سببا  للضرر على الغري 
 مثل . 
ما ال يقتضي أاي  منهما مبا هو هو، وإمنا هو ابعتبار حسن وابعتبار آخر قبيح، وهذه األمور املذكورة يف املِت   :3

 قد تعرضه جهة القبح فقبيح أم احلسن فحسن.  ، نعم  .من هذا القسم حيث أهنا مبا هي هي ال قبيحة وال حسنة 
 . 32سورة األعراف:   (11)
 . 4سورة املائدة:   (12)
 . 7كهف: ال سورة (13)
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 والفضة معروفان، وأصل الباب التفرق.   والذهبوالقنطار ألنه مال عظيم كالقنطرة.  
مشيها. واالختيال: من التخيل؛ ألنه يتخيل به  يفاْلا : األفراس مسيت خيل؛ الختياخليل و

. واخليال كالظل؛ ألنه يتخيل به صورة الشيء، وأصل الباب كرباصاحبه يف صورة من هو أعظم منه  
 التخيل: التشبه ابلشيء. 

ل:  وقيل: احلسنة، وقيل: املعلمة. وقي الراعية،ذكر يف معناها أربعة أقوال:   اْلُمَسوََّمةِ  : وقوله
 املعدة للجهاد. 

 : الزرع. احلرث و
 َنْيا  ذِلك  : ما يستنفع به مدة مث يفىن. املتاع   َمتاُع احْلَياِة الدُّ
  ُِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآبِ  َوهللا املرجع من آب يؤوب أواب  وإاياب  وأوبة ومآاب  إذا رجع، بآامل :

 . (14)صل الباب األوب: الرجوعوأوبه أتويبا : إذا رجعه. وأ  ترجع،وأتوب أتواب : إذا  
أن حب اإلنسان للمشتهيات وامللذات سبب ْلم : الشََّهواتلِلنَّاِس ُحبُّ  زُيِ نمعىن قوله:  أو

 وقد نفوسهم، فيطلبون اللذائذ ولو يف احملرمات، ومل يذكر الفاعل؛ ألنه ليس مبقصود،  يفأن تتزين الدنيا 
 .مقصوداكر الفاعل أو املفعول حيث مل يكن  تقرر يف علم البلغة أن مقتضاه: أن اليذ 

النِ ساءِ  ِمن الشهوات(. ) بيان ََواْلَبِنني  حب األوالد يسبب إطاعتهم والتحفظ عليهم  فإن
 ولو بذهاب الدين.

ْلُمَقْنَطرَةِ ا َواْلَقناِطري وإمنا مسي قنطارا ألنه  ؛ملئ مسك ثور ذهبا وهو( قنطارمجع ) القناطري
احلياة، واملقنطرة مبعىن اجملتمعة املكدسة، كقوْلم: دراهم مدرُهة  مدةفكأنه قنطرة يعرب هبا يكفي للحياة، 

 .مدنرةوداننري  
 ََهِب َواْلِفضَّةِ  ِمن  اإلنسان حببه لألموال يعصي هللا يف مجعه ويف عدم إعطاء حقوقه.ن فإ  الذَّ
 َِواخْلَْيل  على النساء، واخليل: األفراس.  عطف 
 َةِ اْلُمَسوَّم    ،سوم اخليل أي عل مها، وال تعلم إال اجليد احلسن منها.   مناملعل مة 
 َِواألَْنعام  نعم، وهي اإلبل والبقر والغنم.  مجع 
 َواحْلَْرث الزرع، فهذه كلها حمببة للناس، لكن : أي َذِلك  كله نْيا َمتاع : أي احْلَياِة الدُّ

ِعْنَدُه  َوهللا   بذله إذا بذلت يف سبيل هللا   كل حسب ما يستمتع به يف الدنيا وال تنفع اآلخرة إال
 اإلنسانأي: أن املرجع احلسن يف اآلخرة منوط ابهلل سبحانه، فاللزم أن يتزهد  املرجع، اْلَمآبِ ُحْسُن 

له وال اضمحلل، فل  زواليف امللذات واليتناول اجملرد منها رجاء ثواب هللا ونعيمه املقيم، الذي ال 

 
 سورة آل عمران.  411ص  2ج :  القرآن يف تفسري  التبيان  (14)
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. مث إن بعض (15)إىل الضلل الرشادهذه املشتهيات عدول اإلنسان عن احلق إىل الباطل وعن  تسبب
له على وجهها التام، مثل: الصحة،  الناس يتصور أن سعادة اإلنسان تكمن يف املادايت إذا حصلت

كاملسكن   والزوجة امللئمة، واملال الوفري، واجلاه العريض الذي حيفظ الكرامة، وغري ذلك من املادايت
واملركب واملأكل واملشرب.  ومنشأ هذا الرأي يف أذهان البعض هو رؤيته الضيقة للحياة وللمجتمع، 
حيث ينظر إىل السعادة من خلل نفسه وحاجته، ال من خلل الواقع الذي ينبغي أن يعيشه، وإذا كان 

من  : قال رسول هللا  األمر كذلك فأين الشعور مبشاكل البشرية؟ وأين الشعور آبالم الناس؟ وقد 
، وأين اخلوف من الوقوع يف األخطاء ومن سوء العاقبة  (16)أصبح ومل يهتم أبمور املسلمني فليس مبسلم

واملصري السيئ؟، وأين دور اآلخرة واملعنوايت يف حياته؟ نعم، إن الدنيا ليست دارا  للراحة والدعة، 
دة الكاملة، وإمنا هي دار االبتلءات واالختبارات والثبات واالستقرار حىت ميتلك اإلنسان فيها السعا

ولو أبصران يف هذه الدنيا لوجدانها مليئة ابملنغصات واْلموم، واملعاانة واملشاكل. فإذا أراد  .(17)اإلْلية
اإلنسان أن يكون انفعا  مفيدا  يف هذه الدنيا، فعليه أن يتحمل   من أجل ذلك   كل الضغوط 

اعب واملشكلت، فحينما يستخدم اإلنسان عقله ويهتدي بنور اإلميان ويضع  واملضايقات، ومجيع املص
كل شيء يف موضعه، وين ظم حياته بصورة هادفة وواعية وفق موازين احلكمة العملية، يكون العقل حينئذ 
هو الدليل املرشد يف كل التصرفات واألعمال، وحيصل على مثرة االطمئنان النفسي، والسلمة الروحية 

 آلاثم والذنوب. من ا

 العقل هللا بّشر أهل 
 :  قال هشام بن احلكم: قال يل أبو احلسن موسى بن جعفر

بن هشام، إن هللا تبارك وتعاىل بشر أهل العقل والفهم يف كتابه، فقال:  اي ِْعبادِ  فَ َبشِ ر  
 .(18)األَْلبابِ   أُوُلوا  ُهمْ  َوأُولِئكَ   هللاُ  َهداُهمُ   الَِّذينَ   أُولِئكَ   َأْحَسَنهُ   فَ يَ تَِّبُعونَ   اْلَقْولَ   َيْسَتِمُعونَ   الَِّذينَ 

اي هشام، إن هللا تبارك وتعاىل أكمل للناس احلجج ابلعقول، ونصر النبيني ابلبيان، ودْلم على 
 السَّماواتِ  َخْلقِ  يف  ِإنَّ   الرَِّحيمُ  الرَّمْحنُ  ُهوَ  ِإالَّ  إِلهَ  ال واِحدٌ  إِلهٌ  َوِإْلُُكمْ ربوبيته ابألدلة، فقال: 

َفعُ  مبا اْلَبْحرِ  يف  جَتْرِي الَّيِت  َواْلُفْلكِ  َوالنَّهارِ  اللَّْيلِ  َواْخِتلفِ  َواأَلْرضِ   ِمنْ  السَّماءِ  ِمنَ  هللاُ  أَنْ َزلَ  َوما النَّاسَ  يَ ن ْ
 السَّماءِ  َبنْيَ  اْلُمَسخَّرِ  َوالسَّحابِ  ايحِ الر ِ  َوَتْصرِيفِ  َدابَّة   ُكل ِ   ِمنْ  ِفيها َوَبثَّ  َمْوهِتا بَ ْعدَ  اأَلْرضَ  بِهِ  فََأْحيا ماء  

 
 األذهان: سورة آل عمران  ىلتفسري تقريب القرآن إ  راجع (15)
 . 1ابب االهتمام أبمور املسلمني ح  163ص  2الكايف: ج  (16)
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمل  كما قال جل وعل:  (17)  . 7،وسورة هود: 2سورة امللك:  لِيَ ب ْ
 . 18   17سورة الزمر:    (18)
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 .(19)يَ ْعِقُلونَ   لَِقْوم   آلايت   َواأَلْرضِ 
 َوالنَّهارَ  اللَّْيلَ  َلُكمُ  َوَسخَّرَ اي هشام، قد جعل هللا ذلك دليل على معرفته أبن ْلم مدبرا، فقال: 

 .(20)يَ ْعِقُلونَ   لَِقْوم    آلايت    ذِلكَ   يف   نَّ إِ  أِبَْمرِهِ   ُمَسخَّراتٌ  َوالنُُّجومُ   َواْلَقَمرَ   َوالشَّْمسَ 
ُلُغوا  مُثَّ   ِطْفل    خُيْرُِجُكمْ   مُثَّ  َعَلَقة   ِمنْ   مُثَّ   نُْطَفة    ِمنْ  مُثَّ   تُراب    ِمنْ   َخَلَقُكمْ   الَِّذي  ُهوَ وقال:    مُثَّ   َأُشدَُّكمْ  لِتَ ب ْ

ُلُغواوَ   قَ ْبلُ   ِمنْ   يُ تَ َوّفَّ   َمنْ  َوِمْنُكمْ   ُشُيوخا    لَِتُكونُوا  .(21)تَ ْعِقُلونَ   َوَلَعلَُّكمْ   ُمَسمًّى َأَجل    لِتَ ب ْ
إن يف اختلف الليل والنهار وما أنزل هللا من السماء من رزق فأحيا به األرض بعد موهتا وقال: 

 .(23)والسحاب املسخر بني السماء واألرض آلايت لقوم يعقلون (22)  وتصريف الرايح
 .(24)تَ ْعِقُلون   لََعلَُّكمْ  اآلايتِ   َلُكمُ   بَ ي َّنَّا  َقدْ   َمْوهِتا  بَ ْعدَ   اأَلْرضَ   حُيْيِ وقال:  
 َعلى  بَ ْعَضها  َونُ َفضِ لُ   واِحد    مباء    ُيْسقى  ِصْنوان    َوَغرْيُ  ِصْنوانٌ   َوَنَِيلٌ   َوَزرْعٌ   أَْعناب   ِمنْ   َوَجنَّاتٌ وقال:  

 .(25)يَ ْعِقُلونَ   لَِقْوم    آلايت   ذِلكَ   يف  ِإنَّ   اأُلُكلِ   يف  بَ ْعض  
 ِإنَّ  َمْوهِتا  بَ ْعدَ   اأَلْرضَ   بِهِ   فَ ُيْحِيي  ماء   السَّماءِ   ِمنَ   َويُ نَ ز ِلُ   َوَطَمعا   َخْوفا    اْلرَبْقَ   يُرِيُكمُ   آايتِهِ   َوِمنْ وقال:  

 .(26)يَ ْعِقُلونَ   لَِقْوم    آلايت    ذِلكَ   يف 
 تَ ْقتُ ُلوا َوال ِإْحساان   َواِبْلواِلَدْينِ  َشْيئا   بِهِ  ْشرُِكوا تُ  َأالَّ  َعَلْيُكمْ  َربُُّكمْ  َحرَّمَ  ما أَْتلُ  تَعاَلْوا ُقلْ وقال: 

ُهمْ  نَ ْرزُُقُكمْ  حَنْنُ  ِإْملق   ِمنْ  أَْوالدَُكمْ   الَّيِت  الن َّْفسَ  تَ ْقتُ ُلوا َوال َبَطنَ  َوما ِمْنها َظَهرَ  ما اْلَفواِحشَ  تَ ْقَربُوا َوال َوِإايَّ
 .(27)تَ ْعِقُلونَ   لََعلَُّكمْ   بِهِ   َوصَّاُكمْ  ذِلُكمْ   اِبحلَْق ِ   ِإالَّ   هللاُ   َحرَّمَ 

 خَتاُفوهَنُمْ  َسواءٌ  ِفيهِ  فَأَنْ ُتمْ  َرَزْقناُكمْ  ما يف  ُشرَكاءَ  ِمنْ  أمَْيانُُكمْ  َمَلَكتْ  ما ِمنْ  َلُكمْ  َهلْ وقال: 
 .  (28)يَ ْعِقُلونَ   لَِقْوم    اآلايتِ   نُ َفصِ لُ   َكذِلكَ   أَنْ ُفَسُكمْ  َكِخيَفِتُكمْ 

نْيا احْلَياةُ  َوَمامث وعظ أهل العقل ورغبهم يف اآلخرة، فقال:  اي هشام، ارُ  َوَْلْوٌ  َلِعبٌ  ِإالَّ  الدُّ  َولَلدَّ

 
 . 164   163سورة البقرة:   (19)
 . 12سورة النحل:   (20)
 . 67سورة غافر:    (21)
 . 5سورة اجلاثية:   ( 22) 
 . 164( سورة البقرة: 23) 
 . 17سورة احلديد:    (24)
 . 4سورة الرعد:    (25)
 . 24سورة الروم:    (26)
 . 151سورة األنعام:    (27)
 . 28سورة الروم:    (28)
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 .  (29)تَ ْعِقُلون  أََفل يَ ت َُّقونَ   لِلَِّذينَ  َخرْيٌ   اآلِخرَةُ 
  َعَلْيِهمْ  لََتُمرُّونَ  َوِإنَُّكمْ  اآلَخرِينَ  َدمَّْرانَ  مُثَّ اي هشام، مث خوف الذين ال يعقلون عقابه فقال تعاىل:

 .  (30)تَ ْعِقُلونَ   أََفل َواِبللَّْيلِ     ُمْصِبِحنيَ 
 آيَة   ِمْنها تَ رَْكنا َوَلَقدْ   يَ ْفُسُقونَ  كانُوا  مبا السَّماءِ  ِمنَ  رِْجزا   اْلَقْريَةِ  هِذهِ  أَْهلِ  َعلى ُمْنزُِلونَ  ِإانَّ وقال: 

 .  (31)يَ ْعِقُلونَ   لَِقْوم    بَ يِ َنة  
 .(32)اْلعاِلُمونَ   ِإالَّ  يَ ْعِقُلها  َوما  لِلنَّاسِ  َنْضرهُِبا  األَْمثالُ   َوتِْلكَ شام، إن العقل مع العلم فقال:  اي ه

 أَْلَفْينا ما نَ تَِّبعُ  َبلْ  قاُلوا هللاُ  أَنْ َزلَ  ما اتَِّبُعوا َْلُمُ  ِقيلَ  َوِإذااي هشام، مث ذم الذين ال يعقلون فقال: 
 .(33)يَ ْهَتُدونَ   َوال َشْيئا    يَ ْعِقُلونَ   ال  آابُؤُهمْ   كانَ   وْ أََولَ  آابءان  َعَلْيهِ 

 ال فَ ُهمْ  ُعْميٌ  بُْكمٌ  ُصم   َوِنداء   ُدعاء   ِإالَّ  الَيْسَمعُ  مبا يَ ْنِعقُ  الَِّذي َكَمَثلِ   َكَفُروا  الَِّذينَ  َوَمَثلُ وقال: 
 .(34)يَ ْعِقُلونَ 

ُهمْ وقال:    .(35)يَ ْعِقُلونَ   ال  كانُوا  َوَلوْ  الصُّمَّ   ُتْسِمعُ   فَأَْنتَ   أَ   إِلَْيكَ  َيْسَتِمُعونَ   َمنْ  َوِمن ْ
 .  (36)َسِبيل    َأَضلُّ   ُهمْ   َبلْ   َكاألَْنعامِ   ِإالَّ   ُهمْ   ِإنْ   يَ ْعِقُلونَ   أَوْ  َيْسَمُعونَ   َأْكثَ َرُهمْ  َأنَّ   حَتَْسبُ   أَمْ وقال:  
يعا   يُقاتُِلوَنُكمْ  الوقال:  نَ ُهمْ  أَبُْسُهمْ  ُجُدر   َوراءِ  ِمنْ  أَوْ  َنة  حُمَصَّ  قُرى   يف  ِإالَّ  مجَِ  حَتَْسبُ ُهمْ  َشِديدٌ  بَ ي ْ

يعا   ُمْ   ذِلكَ   َشىتَّ   َوقُ ُلوهُبُمْ   مجَِ  .(37)يَ ْعِقُلونَ   ال قَ ْومٌ  أِبهنَّ
 .(38)تَ ْعِقُلونَ   أََفل  اْلِكتابَ   تَ ت ُْلونَ   َوأَنْ ُتمْ   أَنْ ُفَسُكمْ   َوتَ ْنَسْونَ وقال:  

  َسِبيلِ  َعنْ  ُيِضلُّوكَ  اأَلْرضِ  يف  َمنْ  َأْكثَ رَ  ُتِطعْ  َوِإنْ وإن لكثرة، فقال: اي هشام، مث ذم هللا ا
 .(39)هللاِ 

 ال َأْكثَ ُرُهمْ  َبلْ  هللِ  احْلَْمدُ  ُقلِ  هللاُ  لَيَ ُقوُلنَّ  َواأَلْرضَ  السَّماواتِ  َخَلقَ  َمنْ  َسأَْلتَ ُهمْ  َولَِئنْ وقال: 

 
 . 32األنعام:  سورة   (29)
 . 138   136سورة الصافات:    (30)
 .   35  34سورة العنكبوت:    (31)
 . 43سورة العنكبوت:    (32)
 . 170سورة البقرة:   (33)
 . 171سورة البقرة:   (34)
 . 42سورة يونس:    (35)
 . 44سورة الفرقان:   (36)
 . 14سورة احلشر:   (37)
 . 44سورة البقرة:   (38)
 . 116سورة األنعام:    (39)
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 .  (40)يَ ْعَلُمونَ 
 احلَْْمدُ   ُقلِ   هللاُ   لَيَ ُقوُلنَّ   َمْوهِتا بَ ْعدِ   ِمنْ   اأَلْرضَ   بِهِ   فََأْحيا  ماء    السَّماءِ   ِمنَ   نَ زَّلَ   َمنْ  ْلتَ ُهمْ َسأَ   َولَِئنْ وقال:  

 .  (41)اليَ ْعِقُلونَ  َأْكثَ ُرُهمْ  َبلْ   هللِ 
 .(42)الشَُّكورُ   ِعباِديَ   ِمنْ   َوقَِليلٌ  :مث مدح القلة فقال ،اي هشام

 .(43)ُهمْ   ما  َوقَِليلٌ :وقال
 .(44)هللاُ   َربِ َ   يَ ُقولَ   َأنْ   َرُجل   أَتَ ْقتُ ُلونَ   ِإميانَهُ   َيْكُتمُ   ِفْرَعْونَ   آلِ  ِمنْ   ُمْؤِمنٌ   َرُجلٌ   َوقالَ :وقال
 .(45)قَِليلٌ   ِإالَّ   َمَعهُ  آَمنَ   َوما آَمنَ   َوَمنْ   :وقال
 .(46)يَ ْعَلُمونَ   ال َأْكثَ َرُهمْ   َولِكنَّ   :وقال
 .(47)يَ ْعِقُلونَ   ال َوَأْكثَ ُرُهمْ   :وقال
 .(48)وأكثرهم ال يشعرون   :وقال

 َمنْ  احلِْْكَمةَ  يُ ْؤِت  :فقال ،وحلهم أبحسن احللية ،مث ذكر أويل األلباب أبحسن الذكر ،اي هشام
 .(49)األَْلبابِ   أُوُلوا  ِإالَّ  َيذَّكَّرُ   َوما  َكِثريا    َخرْيا    أُوِتَ   فَ َقدْ   احلِْْكَمةَ   يُ ْؤتَ   َوَمنْ   َيشاءُ 

 . (50)األَْلبابِ   أُوُلوا  ِإالَّ   َيذَّكَّرُ   َوما  َرب ِنا  ِعْندِ   ِمنْ   ُكل    بِهِ   آَمنَّا  يَ ُقوُلونَ   اْلِعْلمِ   يف  َوالرَّاِسُخونَ   :قالو 
 .(51)األَْلبابِ   أُلويل   آلايت    َوالنَّهارِ   اللَّْيلِ   َواْخِتلفِ   َواأَلْرضِ   السَّماواتِ   َخْلقِ   يف  ِإنَّ   :وقال
ا  يَ ْعَلمُ   َفَمنْ   أَ   :وقال ا  َأْعمى ُهوَ   َكَمنْ   احلَْقُّ   َربِ كَ   ِمنْ   إِلَْيكَ  أُْنزِلَ   أمنَّ  .(52)األَْلبابِ   أُوُلوا  يَ َتذَكَّرُ   ِإمنَّ
  َيْسَتِوي َهلْ  ُقلْ  َرب ِهِ  َرمْحَةَ  َويَ ْرُجوا اآلِخرَةَ  حَيَْذرُ  َوقائِما   ساِجدا   اللَّْيلِ  آانءَ  قاِنتٌ  ُهوَ  أَمَّنْ  :وقال

 
 . 25ورة لقمان:  س  (40)
 . 63العنكبوت:  سورة   (41)
 . 13سبأ:   سورة  (42)
 . 24ص:   سورة  (43)
 .   28غافر:   سورة  (44)
 .   40هود:  سورة  (45)
 .   37األنعام:   سورة  (46)
 .   103املائدة:   سورة  (47)
 مستفاد من مضمون آايت عديدة.  (48)
 .   269البقرة:  سورة  (49)
 .   7آل عمران:   سورة  (50)
 . 190آل عمران:   سورة  (51)
 . 19الرعد:   سورة  (52)
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ا يَ ْعَلُمونَ   ال َوالَِّذينَ   يَ ْعَلُمونَ   لَِّذينَ ا  .(53)  األَْلبابِ   أُوُلوا  يَ َتذَكَّرُ   ِإمنَّ
ب َُّروا  ُمباَركٌ   ِإلَْيكَ   أَنْ زَْلناهُ   ِكتابٌ   :وقال  .(54)األَْلبابِ   أُوُلوا َولِيَ َتذَكَّرَ   آايتِهِ   لَِيدَّ
 أُلويل  َوذِْكرى ُهدى    اْلِكتابَ  ِإْسرائِيلَ  َبيِن  َوأَْوَرثْنا اْْلُدى ُموَسى آتَ ْينا َوَلَقدْ :وقال

 .(55)األَْلبابِ 
رْ   :وقال َفعُ   الذ ِْكرى  فَِإنَّ   َوذَكِ   .(56)اْلُمْؤِمِننيَ   تَ ن ْ

 .يعين عقل  (57)قَ ْلبٌ   لَهُ  كانَ   ِلَمنْ   َلذِْكرى  ذِلكَ   يف  ِإنَّ :إن هللا تعاىل يقول يف كتابه  ،اي هشام
 .الفهم والعقل  :قال  (58)احلِْْكَمةَ   ْقمانَ لُ   آتَ ْينا  َوَلَقدْ   :وقال

اي  ،وإن الكيس لدى احلق يسري ،تواضع للحق تكن أعقل الناس :إن لقمان قال البنه ،اي هشام
 ،وحشوها اإلميان  ،فلتكن سفينتك فيها تقوى هللا ،إن الدنيا حبر عميق قد غرق فيها عامل كثري ،بين

 .وسكاهنا الصرب ،العلمودليلها    ،وقيمها العقل  ،وشراعها التوكل
ولكل شيء مطية  ،ودليل التفكر الصمت ،إن لكل شيء دليل ودليل العقل التفكر ،اي هشام

ما بعث هللا أنبياءه ورسله إىل  ،اي هشام .وكفى بك جهل أن تركب ما هنيت عنه ،التواضع  لومطية العق
وأكملهم   ،لمهم أبمر هللا أحسنهم عقلوأع  ،فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة  ،عباده إال ليعقلوا عن هللا

 .عقل أرفعهم درجة يف الدنيا واآلخرة
فالرسل واألنبياء   :فأما الظاهرة ،وحجة ابطنة ،حجة ظاهرة :إن هلل على الناس حجتني ،اي هشام

  .فالعقول  :وأما الباطنة،    واألئمة
 .ربهوال يغلب احلرام ص  ،إن العاقل الذي ال يشغل احللل شكره  ،اي هشام
 ،من أظلم نور تفكره بطول أمله :من سلط ثلاث على ثلث فكأمنا أعان على هدم عقله ،اي هشام

 ،فكأمنا أعان هواه على هدم عقله ،وأطفأ نور عربته بشهوات نفسه ،وحما طرائف حكمته بفضول كلمه
 .ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه

وأطعت هواك على غلبة   ،شغلت قلبك عن أمر ربك  كيف يزكو عند هللا عملك وأنت قد  ،اي هشام
 .عقلك

  ،فمن عقل عن هللا اعتزل أهل الدنيا والراغبني فيها ،الصرب على الوحدة علمة قوة العقل ،اي هشام
 

 . 9الزمر:   سورة  (53)
 . 29ص:   سورة  (54)
 . 54   53غافر:   سورة  (55)
 . 55الذارايت:   سورة  (56)
 . 37ق:   سورة  (57)
 . 12لقمان:   سورة  (58)
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ومعزه من غري  ،وغناه يف العيلة ،وصاحبه يف الوحدة ،وكان هللا أنسه يف الوحشة، ورغب فيما عند هللا
 .عشرية

والتعلم  ،والعلم ابلتعلم ،والطاعة ابلعلم ،وال جناة إال ابلطاعة ،حلق لطاعة هللانصب ا ،اي هشام
 .ومعرفة العلم ابلعقل  ،وال علم إال من عامل رابين ،ابلعقل يعتقد 
 .وكثري العمل من أهل اْلوى واجلهل مردود  ،قليل العمل من العامل مقبول مضاعف  ،اي هشام
 ؛ومل يرض ابلدون من احلكمة مع الدنيا ،لدنيا مع احلكمةإن العاقل رضي ابلدون من ا ،اي هشام

 .فلذلك رحبت جتارهتم
وترك الدنيا من الفضل وترك الذنوب من  ،إن العقلء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب ،اي هشام

 .الفرض
فعلم  ،رةونظر إىل اآلخ ،فعلم أهنا التنال إال ابملشقة ،إن العاقل نظر إىل الدنيا وإىل أهلها ،اي هشام

 .أهنا ال تنال إال ابملشقة فطلب ابملشقة أبقاُها
واآلخرة   ،ألهنم علموا أن الدنيا طالبة مطلوبة ؛إن العقلء زهدوا يف الدنيا ورغبوا يف اآلخرة  ،اي هشام

ومن طلب الدنيا طلبته اآلخرة  ،فمن طلب اآلخرة طلبته الدنيا حىت يستويف منها رزقه ،طالبة ومطلوبة
 .وت فيفسد عليه دنياه وآخرتهفيأتيه امل

فليتضرع إىل هللا  ،والسلمة يف الدين ،وراحة القلب من احلسد  ،من أراد الغىن بل مال ،اي هشام
ومن مل يقنع  ،ومن قنع مبا يكفيه استغىن ،فمن عقل قنع مبا يكفيه ؛عزوجل يف مسألته أبن يكمل عقله

 .مبا يكفيه مل يدرك الغىن أبدا
 لَنا َوَهبْ  َهَديْ َتنا ِإذْ  بَ ْعدَ  قُ ُلوبَنا التُزِغْ  َربَّنا :  حكى عن قوم صاحلني أهنم قالواإن هللا ،اي هشام

إنه مل  ،حني علموا أن القلوب تزيغ وتعود إىل عماها ورداها (59)اْلَوهَّابُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ  َرمْحَة   َلُدْنكَ  ِمنْ 
يبصرها وجيد حقيقتها  ، يعقد قلبه على معرفة اثبتةومن مل يعقل عن هللا مل ،خيف هللا من مل يعقل عن هللا

ألن هللا تبارك امسه  ؛وسره لعلنيته موافقا   ،وال يكون أحد كذلك إال من كان قوله لفعله مصدقا ،يف قلبه
 .مل يدل على الباطن اخلفي من العقل إال بظاهر منه وانطق عنه

وما مت عقل امرئ حىت  ،أفضل من العقل ما عبد هللا بشيء :يقول كان أمري املؤمنني  ،اي هشام
 ،وفضل ماله مبذول ،منه مأموالن  والرشد واخلري ،الكفر والشر منه مأموانن :يكون فيه خصال شىت

الذل أحب إليه مع هللا من  ،ال يشبع من العلم دهره ،ونصيبه من الدنيا القوت ،وفضل قوله مكفوف
ويستقل كثري املعروف  ،ستكثر قليل املعروف من غريهي ،والتواضع أحب إليه من الشرف ،العز مع غريه

 .وهو متام األمر ،ويرى الناس كلهم خريا منه وأنه شرهم يف نفسه  ،من نفسه

 
 . 8آل عمران:   سورة  (59)
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 .إن العاقل ال يكذب وإن كان فيه هواه  ،اي هشام
 وإن أعظم الناس قدرا الذي ال يرى الدنيا  ،وال مروة ملن ال عقل له ،ال دين ملن ال مروة له  ،اي هشام
كان   إن أمري املؤمنني ،اي هشام. أما إن أبدانكم ليس ْلا مثن إال اجلنة فل تبيعوها بغريها ،لنفسه خطرا

وينطق إذا عجز القوم عن  ،جييب إذا سئل :إن من علمة العاقل أن يكون فيه ثلث خصال :يقول
صال الثلث شيء فهو  فمن مل يكن فيه من هذه اخل ،ويشري ابلرأي الذي يكون فيه صلح أهله ،الكلم
أو واحدة  ،الجيلس يف صدر اجمللس إال رجل فيه هذه اخلصال الثلث :قال إن أمري املؤمنني .أمحق
  .فمن مل يكن فيه شيء منهن فجلس فهو أمحق  ،منهن

 ؟ومن أهلها ،اي ابن رسول هللا: قيل ،إذا طلبتم احلوائج فاطلبوها من أهلها: سن بن عليوقال احل
ا  :فقال  ،ن قص هللا يف كتابه وذكرهمالذي  :قال  . هم أولو العقول  :قال  (60)األَْلبابِ   أُوُلوا  يَ َتذَكَّرُ   ِإمنَّ

 ،وآداب العلماء زايدة يف العقل ،جمالسة الصاحلني داعية إىل الصلح: وقال علي بن احلسني
وكف األذى  ،قضاء حلق النعمة وإرشاد املستشري ،واستثمار املال متام املروءة ،وطاعة والة العدل متام العز

  .من كمال العقل وفيه راحة البدن عاجل وآجل
وال يعد ما ال يقدر  ،وال يسأل من خياف منعه ،إن العاقل ال حيدث من خياف تكذيبه ،اي هشام

 .(61)وال يقدم على ما خياف فوته ابلعجز عنه  ،وال يرجو ما يعنف برجائه  ،عليه

 حترير النفس من أسر اهلوى
… إن املؤمن معين مبجاهدة نفسه ليغلبها  جلابر بن يزيد اجلعفي يوصيه:  ال اإلمام الباقرق

على هواها، فمرة يقيم أودها وخيالف هواها يف حمبة هللا، ومرة تصرعه نفسه فيتبع هواها فينعشه هللا 
فة ملا زيد فيه من اخلوف، فينتعش، ويقيل هللا عثرته فيتذكر ويفزع إىل التوبة واملخافة، فيزداد بصرية ومعر 

  ُهمْ  فَِإذا َتذَكَُّروا الشَّْيطانِ  ِمنَ  طاِئفٌ  َمسَُّهمْ  ِإذا ات ََّقْوا الَِّذينَ  ِإنَّ وذلك أبن هللا يقول: 
 . (62)ُمْبِصُرونَ 

واعلم، أنه ال علم كطلب السلمة، وال سلمة كسلمة القلب، وال عقل    :إىل أن قال
 خوف حاجز، وال رجاء كرجاء معني، وال فقر كفقر القلب، كمخالفة اْلوى، وال خوف ك

وال غىن كغىن النفس، وال قوة كغلبة اْلوى، وال نور كنور اليقني، وال يقني كاستصغارك الدنيا، وال معرفة  
كمعرفتك بنفسك، وال نعمة كالعافية، وال عافية كمساعدة التوفيق، وال شرف كبعد اْلمة، وال زهد  

حرص كاملنافسة يف الدرجات، وال عدل كاإلنصاف، وال تعدي كاجلور، وال جور  كقصر األمل، وال 

 
 . 19الرعد:   سورة  (60)
 . 12كتاب العقل واجلهل ح   20   13ص  1الكايف: ج  (61)
 . 201األعراف:   رةسو   (62)
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 .(63)كموافقة اْلوى
إن حترير النفس من قيود الشهوة وأسر اْلوى يتطلب جهدا  مستمرا ، ومثابرة دائمة، كي حيكم 

نساين، هي ن أول مرحلة يف مسرية التكامل العقلي، وبلوغ الرشد اإلأومن الواضح  ،اإلنسان عقله فيها
السيطرة التامة على مجيع الشهوات والرغبات، وإخضاعها ملبدأ العقل وموازين الشرع، ليحرر ذاته من 
واثق الشهوة، ويفك  نفسه من عبوديتها، تلك العبودية البغيضة احلاجبة عن العبودية احلقة هلل عزوجل. 

 .(64)عبد الشهوة أذل من عبد الرق    :قال اإلمام أمري املؤمنني
 .(65)طاعة الشهوة تفسد الدينأيضا :    وقال

ولكن ال ميكن الغلبة على تلك الشهوات إال عرب املكافحة املستمرة، فإن العقل ال يستسيغ التطرف 
اإلنسان من   لدى  تاحةاملت زنة، واألساليب املالطرق ولذا حياول مكافحتها عرب   ؛يف الشهوة والركض وراءها

 مثل . ،كالصمت والسكوت  ،وكلمه، وعرب جوارحه وعملهقريب أو بعيد: عرب لسانه  
ن كف لسانه سرت هللا عوراته، ومن ملك غضبه وقاه هللا عذابه، ومن اعتذر م :رسول هللا قال

 .(66)إىل هللا قَبل عذره
أطعم اجلائع، وارِو  :فقال  ؟دلين على عمل أجنو به ،: اي رسول هللالرسول هللا وقال أعراب

  .، وأُمر ابملعروف، وأنِه عن املنكر، فإن مل تطق فكف لسانك، فإنه بذلك تغلب الشيطان العطشان 
إذا رأيتم  :. وقالوليعلم ما يقول ؤ،إن هللا عند لسان كل قائل فليتق هللا أمر  :وقال

 .(67)املؤمن صموات  وقورا  فأدنوا منه فإنه يلقي احلكمة
ات الفقه: احللم واحلياء والصمت، إن الصمت ابب من من علمأنه قال: وعن اإلمام الرضا

وراحة لكرام الكاتبني، وإنه لدليل على كل  ةنه ليكسب احملبة، ويوجب السلمإأبواب احلكمة، و 
 .(68)خري

وجزء واحد يف الفرار من  ،العبادة عشرة أجزاء، تسعة منها يف الصمت: وقال عيسى
 .(69)الناس

 
 . يف وصيته جلابر بن يزيد اجلعفي  ما روي عن اإلمام الباقر 284حتف العقول: ص  (63)
 . 6965ح  5ف  3ب  3ق  304غرر احلكم ودرر الكلم: ص  (64)
 . 6957ح  5ف  3ب  3ق  304غرر احلكم ودرر الكلم: ص  (65)
 . 27ب  103ص  1إرشاد القلوب: ج  (66)
 . 27ب  103ص  1إرشاد القلوب: ج  (67)
 . 27ب  410ص  1شاد القلوب: ج إر  (68)
 . 27ب  410ص  1إرشاد القلوب: ج  (69)
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 املبغوض بني الصمت املطلوب والصمت  
السكوت عن التحدث  :ملراد من الصمت يف األحاديث الشريفة اآلنفة هوأن ا من الواضح

كالغيبة، والتهمة، والنميمة، أو اإلنشاءات الباطلة، وهكذا اإلخبارات الغيبية واملاورائيات بدون   ،ابلباطل
ي عن املنكر، فمورد استناد إىل جهة مقبولة، ال الصمت عن التحدث ابحلق، واألمر ابملعروف والنه

أما إذا كان هناك للتكلم  ،الرواايت املباركة اليت تقول ابلصمت هو يف مورد مل يكن للتكلم وجه شرعي
وجه، فالصمت غري مطلوب، بل هو بني حرام إذا كان التكلم من الواجبات كاألمر ابملعروف والنهي 

 عن املنكر، وبني مكروه إذا كان التكلم مستحبا .
مت املطلوب، املذكور يف الرواايت الشريفة اآلنفة الذكر، هو واحد من هذه األمور فالص ،إذن 

 ملساعدة اإلنسان على مكافحة الشهوات، والتفصيل يف علم األخلق وقد ذكرانه هنا استطردا . 
وأما أن حتطيم الرغبات الشهوانية، حيصل عرب خمالفة اْلوى وزم  النفس، فهو من احلقائق الواضحة،  

إن اإلنسان إذا خالف نفسه وهواه وجعل رغباته النفسية حتت قدميه، فإنه يربح شيئا  أنفع وهو: حيث 
، ويف هذه احلالة يتجه حنو املعنوايت العالية، ومل يعد جيعل كل (70)العلقة ابهلل تعاىل والقرب منه سبحانه

وذلك ألن فكره وعقله  ؛اس الوحيد لهُه ه على األمور املادية الدانية، وال جيعل املعايش الدنيوية هي املقي
 قد اتسع، فانفتحت له اآلفاق املعنوية واألجواء الروحية. 

طوىب ملن أخلص هلل العبادة والدعاء، ومل يشغل قال أمري املؤمنني )صلوات هللا وسلمه عليه(: 
 .(71)هقلبه مبا ترى عيناه، ومل ينس ذكر هللا مبا تسمع أذانه، ومل حيزن صدره مبا أعطي غري 

 القنوت بدعاء أيب محزة 
نُقل عن أحد طلبة العلوم الدينية الذين درسوا يف حوزة إصفهان   بعد أن قصدها من إحدى القرى 

نه قال: كنت أصلي يف شهر رمضان يف أحد مساجد البلد، وكان إمام املسجد أاحمليطة أبطراف املدينة   
 ل إىل قنوت الصلة كان يقرأ دعاء أب محزة الثمايلمن رجال الدين الطاعنني يف السن، وحينما كان يص

 ، وكان يستغرق قنوته أكثر من ساعة، وكان املصلون يتابعونه دون ملل.(72)أبكمله

 
 ألن هللا سبحانه وتعاىل حيب العبد الزاهد يف الدنيا والذي خيالف هواه.  (70)
 . 3ح  ابب اإلخلص  16ص  2الكايف: ج  (71)
، ومعاين هذا  الثمايل الذي يعد من احلواريني محزة  أب لتلميذه  علمه اإلمام السجادعايل املضامني وهو دعاء  (72)

، وهو طويل نسبيا  إذ يستغرق وقت قراءته  الدعاء عالية جدا  حيث تكشف لنا بعض احلقائق عن اإلنسان وغريه
أبو محزة   : اب صفية، وكنية اثبتأ : اثبت بن دينار، يكىن دينار  فهو: أبو محزة الثمايل . أما ساعة من الزمان تقريبا  

، وكان ثقة،  ب احلسن موسىأىل وقت إبعده، واختلف يف بقائه  ومن   الثمايل . روى عن علي بن احلسني
ب عبد هللا حممد بن نعيم الشاذاين، قال: مسعت الفضل بن شاذان  أزداي. قال الكشي: وجدت خبط أوكان عربيا 

../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 16 

إن هذه احلالة املعنوية اليت أوجدها هذا العامل الفقيه يف هذا اجلمع الغفري رغم تقدم سنه وشيخوخته، 
يشها هذا املؤمن، ومدى تسل طه على نفسه وهواه، واخللص تعكس لنا حالة اإلخلص هلل اليت كان يع

من سيطرة أية شهوة أو رغبة دنيوية، فهو مل يتماهل عن عبادته ومل ُيضيعها رغم شيخوخته، بل عمل 
 على نقل حالته هذه إىل املأمومني أيضا .

 القرآن الكرمي والقنوت به 
وبعد أن  كان َيت لزايرة اإلمام احلسنيينما  حنه أمسه: عبد اللطيف ابشا، ايُنقل عن أحد الوالة و 

يقف ابجتاه القبلة ويرفع يديه هبيئة القنوت ويقرأ القرآن وهو بتلك احلال ملدة مثاين ة زاير قراءة الينتهي من 
 ساعات متواصلة حىت خيتمه كامل  وابجلملة.

زمية، ودافع نفسي كبري، كما ن هذا العمل ليس ابألمر اْلني، بل حيتاج إىل قوة يف العأومن املعلوم: 
وحيتاج أيضا  إىل الرشد والتعقل، لئل خيضع إىل حب الدعة والراحة، ولئل يستسلم إىل إحلاح الشهوة، أو 
اخللود إىل اللهو واللعب، أو الركون إىل النعاس والنوم، لتحول هذه األمور بينه وبني الوصول إىل عبادة 

 ى مراتب السمو اإلنساين.هللا سبحانه وتعاىل، اليت تشكل أمس

 موسوعتان عظيمتان:  
 ..(73)(مفتاح الكرامة)له نوع إملام ابلفقه، إذا راجع كتاب:    إن من

 

:  ربعة منا أأبو محزة يف زمانه كلقمان يف زمانه، وذلك انه خدم   يقول: قال: مسعت الثقة يقول: مسعت الرضا
ويونس بن عبد الرمحان  ،  علي بن احلسني وحممد بن علي وجعفر بن حممد وبرهة من عصر موسى بن جعفر

والده: نوح ومنصور ومحزة، قتلوا مع زيد  أ . روى عنه العامة، ومات يف سنة مخسني ومائة، و هو سلمان يف زمانه
   .85ص : لعلمة احلليل  قوال خلصة األانظر  . بن علي بن احلسني

ب محزة الثمايل ، وامسه اثبت بن دينار وكنية دينار أبو  أ وكتاب تفسري فقال: ابن الندمي يف )الفهرست(  هر ذكو 
الفهرست:   .اب جعفرأ وصحب  ،من النجباء الثقات  صحاب علي بن احلسنيأ وكان أبو محزة من  ،صفية 

 تسمية الكتب املصنفة يف تفسري القرآن.    36ص
ه (   1164) عام شرح قواعد العلمة( للسيد حممد اجلواد بن حممد احلسيين العاملي، ولد  كتاب )مفتاح الكرامة يف  (73)

ه ( ، تلميذ الشيخ جعفر  1226ابلنجف، أواخر سنة ) يف قرية شقراء من قرى جبل عامل يف لبنان، وتويف 
كتاب جليل ، وقيل    واملعاصر والراوي عن الوحيد البهبهاين وحبر العلوم واملريزا القمي وصاحب )الرايض(. وهو

 هلل آية معجز ظهرت له            فغدت لكل كرامة مفتاحا         فيه:  
ت، بل سائر الكتب املبسوطة يف األحكام  ء فاجلواهر مبفتاح كرامته استخرجت، واْلداية مبصباح رعايته استضا

 التقطت من أرقام صحائفه الكرام. قال مؤلفه يف سبب أتليفه مفتاح الكرامة: 
امتثلت به أمر سيدي وأستاذي ومن عليه بعد هللا سبحانه وأوليائه اعتمادي اإلمام العلمة املعترب املقدس احلرب  قد 

قال أدام هللا حراسته أحببت أن تعمد إىل قواعد اإلمام األعظم   ، األعظم الشيخ جعفر جعلين هللا فداه وأطال بقاه
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أقر ْلما بشدة  أيقن بب  ذل اجله  د اجلهي  د من جانب مؤلفي الكتابني، (74)(جواهر الكلم)وكتاب: 
 تعبهما ونصبهما يف ذلك وخمالفتهما ْلوى النفس.

مل يوفق لكتابة هذا الكتاب القي م إال بعد شدة االرتباط  ة(مفتاح الكرام)كتاب نعم، إن صاحب  
تقريبا (، وهو كتاب  عاما  180يزيد على ) ماابهلل عزوجل وخمالفة النفس، وقد مت أتليف الكتاب قبل 

 

اختلف فيها كلمة األصحاب، وتنقل أقواْلم وتضيف إىل ذلك  العلمة )أعلى هللا مقامه(، فتنظر إىل كل مسألة 
نقل شهرهتم وإمجاعاهتم، وتذكر أمساء الكتب اليت ذكر فيها ذلك، وإذا عثرت على دليل يف املسألة مل يذكروه  

 فاذكر سنده ومتنه، واذكر عند اختلف األخبار مذاهب العامة على وجه االختصار؛ ليكمل نفعه ويعظم وقعه. 
، والزم درس السيد صاحب  املقدسة هاجر إىل العراق لتحصيل العلم، ونزل كربلءمؤلف )مفتاح الكرامة( مث إن 

)الرايض( وهو الذي رابه ومناه وقربه وأدانه، كما صرح يف اجازة لبعض تلمذته، مث صار حيضر درس الوحيد  
وأجازه السيد يف الرواية. وحضر على   والزم درس السيد حبر العلوم، األشرف البهبهاين. وبعده هاجر إىل النجف 

شيخ الطائفة صاحب كشف الغطاء بعد وفاة السيد حبر العلوم وصنف )مفتاح الكرامة(  ابلتماسه   كما سبق     
وله رسائل شىت يف مسائل متفرقة، مثل رسالته يف مسألة املقيم إذا خرج عن حمل الرتخص بقصد العود، ورسالة يف  

 . ى طهارة املدارك(  )القراءة(، و)حاشية عل
وكان الشيخ صاحب اجلواهر أوال من تلمذته املتخرجني عليه، مث صار إىل درس الشيخ صاحب كشف الغطاء   

بعد رجوع الشيخ من سفر ايران. ويروي السيد جواد عن أستاذه املري سيد علي والشيخ صاحب كشف الغطاء  
اين والسيد حبر العلوم املهدي وغريهم مما ذكرهم يف اجازته  واملريزا احملقق القمي صاحب القوانني والوحيد البهبه

 الكبرية.  ويروي عنه مجاعات من الفحول كالشيخ صاحب اجلواهر والسيد صدر الدين وأمثاْلما من األعلم. 
 . 3037حتت الرقم  541. وكشف احلجب واألستار: ص 5381حتت رقم    341ص 12انظر الذريعة: ج 

شرح شرايع اإلسلم(، للشيخ حممد حسن بن الشيخ ابقر بن الشيخ عبد الرحيم بن   كتاب )جواهر الكلم يف   (74)
ه (، كتب متام نسبه كذلك خبطه يف  1202) عام حممد الصغري بن عبد الرحيم، املشهور بصاحب اجلواهر، ولد 

لماء شيء من  آخر كتاب القضاء. وكتاب اجلواهر ال يوجد يف خزائن امللوك بعض جواهره، ومل يعهد يف ذخائر الع 
مثاره وزواهره، مل يكتب مثله جامع يف استنباط احللل واحلرام، فهو كتاب حميط أبول الفقه وآخره، حمتو على  
وجوه االستدالل مع دقة النظر ونقل األقوال، قد صرف املؤلف فيه عمره الشريف، وبذل وسعه يف أتليفه ما يزيد  

ريف من جملدات اجلواهر هو كتاب اجلهاد إىل آخر النهى عن  على ثلثني سنة؛ الن آخر ما خرج من قلمه الش
ه (، طبع مكررا يف إيران، ونسخة األصل اليت كتبت على نسخة خط املؤلف  1257املنكر، وقد فرغ منه يف )

ونظر فيها املؤلف وصححها وكتب عليها التصحيحات خبطه، خرجت يف أربعة وأربعني جملدا صغريا، وقد وقف  
ه (، وجعل التولية لولد املؤلف  1271سد هللا بن السيد حجة اإلسلم الرشيت االصفهاين يف ) مجيعها السيد أ

الشيخ عبد احلسني، وذكر يف بعض تلك اجمللدات تواريخ الفراغ منها ليمتاز ما هو املتقدم يف التأليف عن  
 املتأخر.  

ب أخرى، منها: جناة العباد، هداية  ه ( يف النجف األشرف، له كت1266تويف )رمحه هللا( يف غرة شعبان سنة ) 
  275ص 5: ج ( الذريعة يف تصانيف الشيعة)انظر  للتفصيل السالكني يف مناسك احلج، رسالة يف املواريث، 

 (. 1296حتت الرقم ) 
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م كل ما لديه من طاقة من أجل إخراجه إىل حي ز الوجود، وذلك رغمؤلفه  فقهي دقيق وعميق   وقد بذل 
 قلة وسائل الكتابة والتأليف يف ذلك الزمان، ورغم مصاعب احلياة ومتاعبها حينذاك.

فإنه قضى ثلثني ( جملدا   43)الذي يقع كتابه يف  (جواهر الكلم)وكذلك تلميذه صاحب كتاب 
 متخطيا  كل الصعوابت اليت اعرتضته يف هذا املسار.  ،عاما  يف أتليفه

مل الدائب، واجلهاد املستمر يف العمل، وخمالفة اْلوى وشدة االرتباط وهذا النضج يف التفكري، والع
 ابهلل، كان السبب ألن خيلد هؤالء أعلما  يف دنيا املعرفة والعلم طوال هذين القرنني من الزمن.

 

  بني اللذتني: املادية واملعنوية 
ية، ليظهر الفرق بينهما جليا  بني اللذتني: اللذة املادية واللذة املعنو نوضح الفرق وهنا ال أبس أبن 

 وواضحا .
فتظهر على اإلنسان عند ما كان صبيا  يف أول حركته ومتييزه، فإنه تظهر فيه غريزة هبا  :أما املادية

يستلذ اللعب، حىت يكون عنده كثريا  ما ألذ من سائر األشياء، مث يظهر فيه بعد ذلك استلذاذ اللهو 
النساء، وحب املنزل حب ، مث تظهر فيه بعد ذلك لذة التجمل و ولبس الثياب امللونة وركوب الدواب

واخلدم، فيحق ر ما سواها، مث تظهر بعد ذلك فيه لذة اجلاه والرايسة، والتكاثر ابملال والثروة، والتفاخر 
ابألعوان واألتباع، واألوالد واألحفاد، وهذه آخر لذات الدنيا، وإىل هذه املراتب أشار سبحانه وتعاىل 

نْيا َلِعٌب َوَْلٌْو َوزِيَنٌة َوتَفاُخرٌ عز من قائل:  بقوله َا احْلَياُة الدُّ هذه هي اللذة املادية اليت تنتهي  . (75)إمنَّ
 .هي  هاابنتهاء اإلنسان، بل تنتهي ابنتهائ

وهي اليت تظهر يف البعض من الناس دون مجيعهم، هي لذة املعرفة ابهلل تعاىل،  :وأما اللذة املعنوية
له، والقيام بوظائف عبادته وترويح الروح مبناجاته، ولذة العمل بكتابه، والعمل  منه، واحملبة والقرب

، وانتهاج منهج أوليائه، ومود ة أهل بيت نبيه )صلوات هللا وسلمه عليهم تباع سرية نبيه واأبحكامه، 
بزواله، بل تبقى لبقاء مبدئها أمجعني( وهذه هي اللذة الباقية، اليت ال تنتهي ابنتهاء اإلنسان، وال تزول 

 فيستحقر معها اإلنسان مجيع اللذات السابقة.  ومنشئها.
ولذا سيبقى هؤالء الذين وجدوا اللذة والسعادة احلقيقية يف املعرفة والطاعة وبذل الوسع يف سبيل 

موا فناءها لإذ هم قد عرفوا زوال اللذائذ الدنيوية وزيفها، وع ؛الدين واإلنسانية متمسكني مبا هم عليه
وتبعاهتا، فزهدوا يف مجيع تلك امللذات الفانية والزائلة من أجل اآلخرة ولذائذها الباقية والدائمة، حىت 
أصبحوا مشاعل هدى، وذخائر علوم رابنية، وسفن جناة يف هذه احلياة الدنيا، فضل  عن األجر 

 شاء هللا تعاىل.  إن   ،والذي سينالوه يف اآلخرة  األخروي الذي ال يُ َعد وال حُيَصى
 

 . 20سورة احلديد:   (75)
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وهذه اللذة هي لذة عقلية أيضا ، وهي أمسى وألذ بكثري من اللذة اجلسمية أو الوُهية، اليت سبقت 
 اإلشارة إليها يف الكلم حول اللذات املادية.

ذا بلغت ابب املسجد فاعلم أنك قد قصدت ابب ملك عظيم ملا يطأ إ :الصادقاإلمام قال 
ؤذن جملالسته إال الصديقون، فهب القدوم إىل بساطه هيبة امللك فإنك على بساطه إال املطهرون، وال ي

خطر عظيم، إن غفلت فاعلم أنه قادٌر على ما يشاء من العدل والفضل معك وبك، فإن عطف عليك 
برمحته وفضله قبل منك يسري الطاعة وأجزل لك عليها ثوااب  كثريا ، وإن طالبك ابستحقاق الصدق 

حجبك ورد  طاعتك وإن كثرت، وهو فعال ملا يريد. واعرتف بعجزك وتقصريك  واإلخلص عدال بك
وانكسارك وفقرك بني يديه، فإنك قد توجهت للعبادة واملؤانسة به، واعرض أسرارك عليه، ولتعلم أنه ال 
خيفى عليه أسرار اخللق أمجعني وعلنيتهم، وكن كأفقر عباده بني يديه، وأخل قلبك عن كل شاغل 

ربك؛ فإنه ال يقبل إال األطهر واألخلص، وانظر من أي ديوان خيرج امسك، فإن ذقت  حيجبك عن
حلوة مناجاته ولذيذ خماطباته وشربت بكأس رمحته وكراماته من حسن إقباله عليك وإجابته فقد 
صلحت خلدمته، فادخل، فلك اإلذن واألمان، وإال فقف وقوف من انقطع عنه احليل وقصر عنه األمل 

يه األجل، فإن علم هللا عزوجل من قلبك صدق االلتجاء إليه نظر إليك بعني الرأفة والرمحة  وقضى عل
واللطف، ووفقك ملا حيب ويرضى، فإنه كرمٌي حيب الكرامة لعباده املضطرين إليه، احملرتقني على اببه 

 لطلب مرضاته، قال تعاىل: 
 ْيبُ  أَمَّن  .(76)  (77)لسُّوءَ ا  َوَيْكِشفُ   َدعاهُ   ِإذا  اْلُمْضَطرَّ   جيُِ

 مع املؤلف الكبري: الشيخ البالغي 
من كبار العلماء يف العراق، ومن الذين قاموا جبهاد أنفسهم   (78)كان املرحوم: الشيخ البلغي 

 
 . 62سورة النمل:   (76)
 . 3946ح  54ب  437ص  3مستدرك الوسائل: ج  (77)
  1282حسن طالب البلغي النجفي الربعي )نسبة إىل ربيعة  القبيلة املشهورة( ) د جواد بن الشيخ مخ حميلشهو ا (78)

 ه (. 1352  
هري علماء الشيعة يف عصره، علمة جليل وجماهد كبري ومؤلف مكثر. كان من بيت علم وفضل وأدب  اشم نم

قدمات عن األعلم  أ هبا، فأخذ امل ش ون فالنجف األشر  ةن ديم )آل البلغي(، معروف ابلصلح والتقوى، ولد يف
األفاضل فيها، وحضر دروس اخلارج على الشيخ طه جنف واخلراساين والشيخ آقا رضا اْلمداين وحضر على املريزا  

مؤلفات رائعة واندرة وقف هبا قبال النصارى وأمام تيار الغرب اجلارف   حممد تقي الشريازي عشر سنني، ل ه 
لل واألداين. كان معروفا  خبلوص النية وإخلص العمل إىل هللا حىت  لى مجيع املع م لاإلس مسو م ْل ثلم ف ،حينذاك

 أنه كان اليرضى أن يوضع امسه على مؤلفاته عند طبعها.  
رد على عبدة الثالوث، و)أنوار اْلدى( يف إبطال  ال يف( ر آاثره املطبوعة: )اْلدى إىل دين املصطفى هشأ نم
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يف سبيل هللا عزوجل، وقد أل ف كتبا  مهمة يف شؤون العقيدة وأصول الدين، وقد م خدمات جليلة 
 ل ذلك الكثري الكثري.لإلسلم واملسلمني، وعاىن من أج

فلقد كان أثناء إقامته يف مدينة سامراء، اليت كان يواصل درسه فيها، حياول تعل م لغة التوراة   العربية   
وكان مبجموعه راتبا  ضئيل  اليكاد يكفي   ليكشف حتريف اليهود ْلا، فكان يدفع نصف راتبه الشهري 

ي يتعلم منه اللغة العربية، حىت استطاع بعد ذلك أن إىل يهودي كان يسكن هناك لك  ملأكله وملبسه 
 ويطابقها مع التوراة العربية، فاكتشف كثريا  من التحريف.   حسب طبعتها العربية     يستخرج التوراة

 ،يف النجف األشرف : ذهبت إىل منزل الشيخ البلغي يقول املرحوم السيد حسن القزويين
لكتابة، وكان ذلك يف أشد أايم الصيف حرارة، وكانت حجرته حارة فوجدته جالسا  يف حجرته منشغل  اب

وبعد  ؟!ين التفت إليه وإذا مبنديل له وعليه بقع من الدمإجدا  حبيث ال يطاق اجللوس فيها، مث 
جاءته نوبة يف صدره، وإنه شديد التهاب يعاين من  البلغياالستفسار عن ذلك عرفت أن الشيخ 

كان ومعاانته الكبرية وآالمه الشديدة  صدره، لكن الشيخ رغم هذا املرض السعال نفث الدم من من 
 .القيمة  يواصل حتقيقاته وأتليفاته

كان يعيش حالة من الفقر وضيق العيش، ومع هذا مل تثنه كل   وذكر أيضا : إن الشيخ البلغي
ر خرب وفاته قامت وانتش ملا تو يف الشيخ البلغينه أوذكر  .هذه املشاكل عن إجناز كتبه القيمة

ألن ذلك اليوم كان يُعد  عندهم يوم ارتياحهم من  ؛فرحا  مبوته هااب بقرع نواقيسو أور و  الكنائس يف بغداد
، كشف التزوير والتدليس الذي ادخلوه على تعاليم الدين املسيحيشخص استطاع يف أثناء حياته أن ي

 املسيحي واليهودي.ىل الدين  إورة اليت ينسبوهنا  املضللة املز   وأن يرد ومبوضوعية علمية كبرية على كتبهم
وابقي العلماء من الشخصيات الكبرية اليت سجلها التاريخ يستطيعون من  ومل يكن الشيخ

طلقوا الدنيا وما فيها من نعيم زائل ال  إجنازات هذه املشاريع لوال أن بذلوا أغلى ما عندهم، ولوال أن
ذلك من أجل مهمة هداية الناس و فوا هواها ومشتهياهتا، يدوم، ولوال أن جاهدوا أنفسهم وخال

 وإرشادهم إىل طريق احلق رضا  هلل عزوجل.
ن هذه األمور إمنا تتحقق لكل من ارتضاه هللا عزوجل، وال يرتضي هللا إال من أوقف أومن الواضح: 

 

يف الرد على امللل اخلاطئة وقد ترجم إىل الفارسية، و)نصائح اْلدى( يف  بعض الشبه االحلادية، و)الرحلة املدرسية( 
لى النصارى  عرد ل ا يث( يفتثل ل او د حيالرد على البابية، و)أعاجيب األكاذيب( يف بيان مفرتايت النصارى، و)التو 

مصنفا ، وقد ترمجت  ( 42أيضا ، و)إبطال فتوى الوهابيني( يف هدم قبور البقيع، وغريها من اآلاثر اجلليلة تناهز ) 
أنه كان جييد اللغة العربانية والفارسية   بعض مؤلفاته إىل اإلجنليزية للستفادة من مضامينها الراقية. عرف عنه 

ه ( يف النجف األشرف فشيع تشييعا  يليق مبقامه   1352شعبان سنة  22ني يف ) نالثايلة يف لتو . ةزي ي لجنواإل
نوبية من الطرف الصحن الشريف. انظر نقباء البشر يف القرن الرابع عشر:  الرفيع، ودفن يف احلجرة الثالثة اجل 

 . 663ابلرقم   323ص 1ول من جالقسم األ
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الدنيا ضيف  إن الناس يف :نفسه للدين، وهداية الناس أمجعني، ويف هذا جاء عن الرسول األعظم
وما يف أيديهم عارية، وإن الضيف راحل وإن العارية مردودة، أال وإن الدنيا عرض حاضر َيكل منه الرب 
والفاجر، واآلخرة وعد صادق حيكم فيه ملك عادل قاهر، فرحم هللا من نظر لنفسه ومه د لرمسه وحبله 

 .(79)دمعلى عاتقه ملقى، قبل أن ينفذ أجله، وينقطع أمله، وال ينفع الن

 من أسباب قوة غاندي 
 (80)مث إن خمالفة النفس وهواها توجب قوة اإلنسان، مهما كان اجتاهه ومعتقداته. لقد بىن غاندي

حياته   حسب ما قيل عنه   على منط خاص، فلم يكن َيكل اللحم إطلقا ، بل كان يكتفي دائما   
احللوة واملاحلة، وكان يعتقد أن هذه  ابلفاكهة بل ببعض أنواعها فقط، وال يرغب يف تناول األغذية

فهو كان يرى أن األكل ضرورة حلياة اجلسم ال إلشباع  ؛األكلت هي حاجات نفسية يلزم االبتعاد عنها
 رغبة يف األكل. 

ويف احلقيقة أن هذه الفكرة، وهذا النحو من العمل الصعب الحيصل ألحد إال إذا جاهد نفسه، 
 هذا من أسباب قوة غاندي حيث كان خيالف هوى نفسه.  وأتمل بدقة، وتفكر بعمق، وكان

 
 . 4ب  23ص  1إرشاد القلوب: ج  (79)
بلده، مواليد اْلند عام  اإلجنليزي ل غاندي: وهو موهانداس كرامشاند، زعيم وفيلسوف هندي قاوم  االستعمار  (80)

ملهامتا( أي: النفس الزكية، دعا إىل حترير اْلند من سيطرة اإلجنليز ابلطرق السلمية  م( اشتهر بلقب )ا1869)
م( حيث اشتغل  1893واللعنف، درس القانون جبامعة لندن وعاد إىل اْلند مث انتقل إىل جنوب إفريقيا سنة )

نشاطه السياسي عام  ابحملاماة، ومل يلبث أن انصرف إىل قضية مواطنيه ضد قوانني التفرقة العنصرية،  بدأ 
م( ابملظاهرات اليت نظمها ضد القوانني التعسفية اليت ُشرعت ضد اآلسيويني، وجنح يف إلغائها، ويف عام  1911)
م( سافر إىل لندن لتنظيم وحدة إسعاف هندية تشارك يف احلرب العاملية األوىل. تضمنت معامل سرية  1914)

م( مث  1919ه احلركة االستقللية بتنظيم حركة عدم التعاون ) م( تزعم 1915غاندي منذ عودته إىل اْلند عام ) 
حركة اإلضراابت اليت مشلت اْلند، وتل ذلك تنظيم العصيان املدين ومقاطعة البضائع األجنبية، قبض عليه مرات  

م( نظم املسرية الكربى وعارض قانون احتكار امللح سجن على أثرها،  1930عدة وألقي يف السجن، ويف عام ) 
م( قاد محلة العصيان املدين الثانية اليت أدت به إىل السجن أيضا . استحدث غاندي يف نضاله  1942عام ) ويف

ضد االستعمار عدة أساليب أبرزها املقاومة السلبية بدون عنف، مث سياسة عدم التعاون ابالمتناع عن العمل، مث  
طعة البضائع األجنبية إبحراقها علنا ، ركز يف تلبية  )العصيان املدين( اليت مشلت االمتناع عن دفع الضرائب، مث مقا

احلاجات املعيشية االكتفاء الذات والعودة إىل اإلنتاج الوطين، كما تضمن برانجمه سياسة )التسامح الطائفي(  
حيث جنح يف ضم مليني املسلمني إىل حزب املؤمتر اْلندي، ولكن هذه السياسة أاثرت بعض غلة اْلندوك  

 ويعترب غاندي من أبرز دعاة السلم يف القرن العشرين.  ، م(1948هؤالء الغتياله يف عام ) ودفعت أحد 
حرف الغني،   387حرف الغني، وانظر املنجد يف األعلم: ص  834انظر القاموس السياسي، ألمحد عطية:ص 

 وانظر كتاب )جتارب مع احلقيقة(. 
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 اإلنسان واملعرفة 
  َمْوُزون   ء  َشيْ  ُكل ِ   ِمنْ  ِفيها َوأَنْ بَ ْتنا َرواِسيَ  ِفيها َوأَْلَقْينا َمَدْدانها َواأَلْرضَ قال عز من قائل: 

 ِبَقَدر   ِإالَّ  نُ نَ ز ِلُهُ  َوما َخزائُِنهُ  ِعْنَدان ِإالَّ  َشْيء   ِمنْ  َوِإنْ  ِبرازِِقنيَ  لَهُ  َلْسُتمْ  َوَمنْ  َمعاِيشَ  ِفيها َلُكمْ  َوَجَعْلنا
 .(81)َمْعُلوم

 .(82)اِبْلَبَصرِ   َكَلْمح    واِحَدةٌ   ِإالَّ   أَْمُران  َوما    ِبَقَدر    َخَلْقناهُ   َشيء   ُكلَّ   ِإانَّ وقال تبارك وتعاىل:  
ا مل يتحقق أي  فعل من أفعال هللا دون مل تقم السماوات ُسدى وعبثا ، وال على إفراط وتفريط، كم

 قانون إْلي دقيق حكيم.
واإلنسان ال يستطيع أن يصل إىل هدفه وإىل حل مشكلته دون حترك عملي منتظم، وجهود 

 منتظمة مبذولة يف ذلك الطريق.
وأهم ما جيب على اإلنسان السعي من أجل حتققه والتعمق فيه للتغلب على هوى نفسه: هو معرفة 

عزوجل، حيث إنه إذا مل يتعمق اإلنسان يف معرفة هللا فل ميكنه أن يزداد خوفا  منه والميكنه التغلب هللا 
 على نفسه، وعندئذ ال يكون مبقدوره إجناز )أفضل األعمال( كما ورد ذلك يف الرواايت.

ه من عرف نفسه فقد عرف ربه، مث عليك من العلم مبا ال يصح العمل إال ب  :قال رسول هللا
 .(83)وهو اإلخلص

ومن طرق معرفة هللا: التأمل يف خملوقاته حيث تتجلى عظمته سبحانه حىت يف أصغر وأدق شيء 
 منها، فمثل  :

مليني( دورة يف  3قمرا ( وبسرعة ) 86إن يف ذرة اليورانيوم الواحدة هناك جزيئة يدور حوْلا )
  !األمر عجيبا  بل أعجب من العجيب؟  أليس هذا .الثانية، على ما نقل عن علماء الذرة يف ذلك

التأمل ف إن املعرفة ابهلل عزوجل تقربنا من هللا سبحانه وتعاىل خالق الكون، ومدبر األمور كلها.لذا ف
. هي إحدى طرق العمل لتحصيل القدرة على إجناز أفضل األعمال وخمالفة اْلوىيف خملوقات هللا 

 األوساط وبني الناس مجيعا : معرفة هللا عزوجل، ويتبعها وعليه: فلبد أن نعمل لنشر هذه الثقافة يف
 .  معرفة دينه ومعرفة رسله ومعرفة أوصيائهم

 الفكر والتفكر 
 .(84)ال عبادة كالتفكر يف صنعة هللا عزوجل    :قال أمري املؤمنني

 
 . 21   19سورة احلجر:  (81)
 . 50  49سورة القمر:   (82)
 . 22ح  9ب  32ص 2حبار األنوار: ج  (83)
 . 11ح  80ب  324ص  68نوار: ج حبار األ (84)
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 .(85)ال علم كالتفكر  :وقال  
مل أكن عمرت ُعَمَر من كان قبلي فقد وإن إين  ،أي بين :احلسن اجملتىباإلمام البنه  قال و 

بل كأين مبا انتهى إيل   ،نظرت يف أعماْلم، وفكرت يف أخبارهم، وسرت يف آاثرهم، حىت ُعْدُت كأحدهم
، فعرفت صفو ذلك من كدره، ونفعه من ضرره، فاستخلصت من أمورهم قد عمرت مع أوْلم إىل آخرهم

 .(86)…عنك جمهولهلك من كل أمر َنيله، وتوخيت لك مجيله، وصرفت 
العلماء، املسلمني وغري املسلمني، أن للفكر دورا  كبريا  يف بناء شخصية ثبت لدى هذا وقد 

اإلنسان، وهتذيبها ابملواعظ، وإلزامها ابلفضائل، فإن التفكر الصحيح يؤدي إىل جهاد النفس وخمالفة 
 اْلوى وهو من أسرار تكون شخصية العظماء يف التاريخ.

ت القوية اليت بناها الفكر والتفكري يف اتريخ اإلسلم هي شخصية أب ذر )رضوان فمن الشخصيا
التفكر خصلتني:  كان أكثر عبادة أب ذر رمحة هللا عليه :هللا عليه(، وقد قال عنه اإلمام الصادق

 .(87)واالعتبار
مل خيضع للسلطني  بقيمه ومبادئه وخمالفته ْلوى نفسه، حىت أنه ومن هنا نرى شدة التزام أب ذر 

 ورد  منحهم فعاش وحيدا  غريبا ، ومات وحيدا  غريبا ، ولكنه فاز برضا هللا عزوجل.

 من عجائب صنع هللا 
 . (88)تَ ْقِومي    َأْحَسنِ   يف   اإِلْنسانَ   َخَلْقَنا َلَقدْ قال تبارك وتعاىل:  

إلنسان إمنا يدرك الكلمة يقول املختصون: إن يف األُذن أعصااب  بعدد كل احلروف املنطوقة، وإن ا
بواسطة تلك األعصاب، وإذا حدث أن اختل واحد من تلك األعصاب فإن اإلنسان ال يسمع ذلك 

( ألف لون من هذه 300( مليون لون يف الطبيعة وقد عرضوا )24احلرف، كما ذكروا أيضا  أن هناك )
 األلوان يف معرض أقاموه يف إحدى الدول الغربية.

يف العني أعصااب  هي بعدد األلوان يف احمليط اخلارجي، وأن كل عصب من تلك وقالوا أيضا : إن 
األعصاب خيتص بلون معني، ولو حدث أن عصبا  من تلك األعصاب أصابه خلل فإن العني الترى 
ذلك اللون الذي هو من اختصاص ذلك العصب، وهذا جزء من عظمة هللا عزوجل يف خملوقاته، ويف 

 .  (89)نا ما َخَلْقَت هذا ابِطل  َربَّ القرآن احلكيم:

 
 . 113ة، قصار احلكم:  هنج البلغ   (85)
 كتبها إليه حباضرين عند انصرافه من صفني.   حلسن بن علي من وصية له 31، الكتب:  هنج البلغة  (86)
 . 33ثنني ح ابب اال  42ص  1اخلصال: ج  (87)
 . 4سورة التني:  (88)
 . 191ل عمران:  سورة آ (89)
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فعلى اإلنسان أن يضع شهواته وميوله النفسية جانبا ، ويعمل بكل ُجهد وجد لنيل الكمال 
 اإلنساين، وبلوغ السعادة األبدية، حىت يعمر بذلك دنياه وآخرته.

 العقل والتعقل
نفسية حتت قدميه، وهذا نعم، على اإلنسان أن يرقى بروحه، ويعرج بعقله، وجيعل شهواته وميوله ال

أمر صعب جدا ، وال يتم إال ابلتعقل والتفكر يف كل صغرية وكبرية، ألن النجاة من تعلقات هذه الدنيا 
 الدنيئة ال يتم إال به.

مكنون : إن هللا تعاىل خلق العقل من نور خمزون قال رسول هللاقال:  فعن اإلمام أمري املؤمنني
م نفسه، والفهم روحه، والزهد لعليه نيب مرسل وال ملك مقرب، فجعل الع يف سابق علمه، الذي مل يطلع

رأسه، واحلياء عينه، واحلكمة لسانه، والرأفة ُهه، والرمحة قلبه، مث حش اه وقو اه بعشر أشياء: ابليقني 
  واإلميان والصدق والسكينة واإلخلص والرفق والعطية والقنوع والتسليم والشكر، مث قال عزوجل: أدبر

له ضد وال ند، وال شبيه وال    له: تكلم، فقال: احلمد هلل الذي ليس  مث قال ،له: أقبل فأقبل  مث قال  ،فأدبر
كفو، وال عديل وال مثل، الذي كل شيء لعظمته خاضع ذليل، فقال الرب تبارك وتعاىل: وعزت وجليل 

ك، وال أعز منك، بك ما خلقت خلقا  أحسن منك، وال أطوع يل منك، وال أرفع منك، وال أشرف من
أوح ُد، وبك أُعبُد، وبك أُدعى، وبك أُرجتى، وبك أُبتغى، وبك ُأخاف، وبك ُأحذر، وبك الثواب،  
وبك العقاب، فخر العقل عند ذلك ساجدا  فكان يف سجوده ألف عام، فقال الرب تبارك وتعاىل: ارفع 

سألك أن تشفعين فيمن خلقتين فيه، ع، فرفع العقل رأسه فقال: إْلي أرأسك، وَسل تُعط، واشفع تشفَّ 
 .(90)فقال هللا جل جلله مللئكته: اُشهدكم أين قد شف عته فيمن خلقته فيه

إذا رأيتم الرجل كثري الصلة كثري الصيام فل تباهوا به حىت تنظروا  أنه قال:  وعن رسول هللا
 .(91)كيف عقله

يعين من كان عاقل   (92)اْلكاِفرِين َعَلى اْلَقْولُ  حيَِقَّ وَ  َحيًّا كانَ   َمنْ  لِيُ ْنِذرَ وجاء يف قوله تعاىل:
(93). 

تواضع للحق تكن أعقل الناس، وإن الكي س لدى احلق البنه، أنه قال:  ومن وصااي لقمان 
إن الدنيا حبر عميق، قد غرق فيها عامل كثري، فلتكن سفينتك فيها تقوى هللا، وحشوها  ،اي بين .يسري

 
 . 12745ح  8ب  204ص  11مستدرك الوسائل: ج  (90)
 . 28كتاب العقل واجلهل ح  26ص  1الكايف: ج  (91)
 . 70سورة يس:  (92)
 . سورة يس  474ص  8سورة يس، والتبيان يف تفسري القرآن: ج  288ص  8انظر جممع البيان: ج  (93)
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 .(94)التوكل، وقي مها العقل، ودليلها العلم، وسكاهنا الصرباإلميان، وشراعها  
 ولقد أحسن من قال:

 إذا مل يكن للمرء عقل يزين   ه      
 وال أدب  دومل يك ذا رأي سدي                                                

 فما هو إال ذو قوائ م أرب     ع      
 (95)وإن كان ذا مال كثري وذا حسب                                     

من يهدي هللا فهو املهتدي، ومن يظلل اللهم إان نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،
 .(96)فلن جتد له وليا  مرشدا

 
 . 12ح ضمن كتاب العقل واجلهل    16ص  1الكايف: ج  (94)
 . 53ب  198ص  1ب: ج إرشاد القلو  (95)
 من أدعية شهر شوال، من خطبة يوم الفطر.  662مصباح املتهجد: ص    (96)
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 من هدى القرآن احلكيم
 

 الطريق إىل معرفة هللا 
َ َْلُْم أَنَُّه احلَْقُّ َسُنرِيِهْم آايتِنا يف اآلفاِق َويف أَنْ ُفِسِهْم َحىتَّ قال تعاىل:    .  (97) يَ تَ َبنيَّ

 .  (98)َويف أَنْ ُفِسُكْم أَ َفل تُ ْبِصُروَن    َويف اأَلْرِض آايٌت لِْلُموِقِننيَ وقال عزوجل :
 َوَقْد خابَ  َقْد أَفْ َلَح َمْن زَكَّاها فََأْْلََمها ُفُجوَرها َوتَ ْقواها َونَ ْفس  َوما َسوَّاهاوقال سبحانه: 

 .  (99)َمْن َدسَّاها

 اإلخالص هلل تعاىل 
 .  (100)َواذُْكْر يف اْلِكتاِب ُموسى ِإنَُّه كاَن خُمَْلصا  وَكاَن َرُسوال  نَِبيًّاقال عزوجل:  
ُهُم اْلُمْخَلِصنيَ   قاَل فَِبِعزَِّتَك أُلْغِويَ ن َُّهْم َأمْجَِعنيَ وقال تعاىل:    .(101)ِإالَّ ِعباَدَك ِمن ْ

ينَ وقال سبحانه:    .(102)ُقْل ِإين ِ أُِمْرُت َأْن أَْعُبَد هللَا خُمِْلصا  لَُه الدِ 
بَلى َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه هلِل َوُهَو حُمِْسٌن فَ َلُه َأْجرُُه ِعْنَد َرب ِِه َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم وقال جل وعل: 

 . (103)حَيَْزنُونَ 

 هكذا عباد هللا 
الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يَ ْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف ََيِْت هللُا بَِقْوم  حيُِب ُُّهْم َوحيُِبُّونَُه أَِذلَّة  اي أَي َُّها قال تعاىل: 

 َمنْ  تِيهِ يُ ؤْ  هللاِ  َفْضلُ  ذِلكَ  الئِم   َلْوَمةَ  خَياُفونَ  َوال هللاِ  َسِبيلِ  يف  جُياِهُدونَ  َعَلى اْلُمْؤِمِننَي أَِعزَّة  َعَلى اْلكاِفرِين
 .  (104)َعِليمٌ   واِسعٌ   َوهللاُ   َيشاءُ 

َا وقال تبارك وتعاىل:    زاَدهْتُمْ  آايتُهُ  َعَلْيِهمْ  تُِلَيتْ  َوِإذا قُ ُلوهُبُمْ  َوِجَلتْ  هللاُ  ذُِكرَ  ِإذا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإمنَّ

 
 . 53سورة فصلت:   (97)
 . 21  20سورة الذارايت:   (98)
 . 10   7سورة الشمس:   (99)
 . 51سورة مرمي:  (100)
 . 83    82سورة ص:   (101)
 . 11سورة الزمر:  (102)
 . 112سورة البقرة:   (103)
 . 54سورة املائدة:   (104)
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  أُولِئكَ  يُ ْنِفُقونَ  َرَزْقناُهمْ  َوممَّا لةَ الصَّ  يُِقيُمونَ  الَِّذينَ  يَ تَ وَكَُّلونَ  َرهبِ ِمْ  َوَعلى ِإمياان  
 .(105)َكرمي   َورِْزقٌ   َوَمْغِفرَةٌ   َرهبِ ِمْ   ِعْندَ  َدَرجاتٌ   َْلُمْ   َحقًّا  اْلُمْؤِمُنونَ   ُهمُ 

وا َوِعباُد الرَّمْحِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأَلْرِض َهْوان  َوِإذا خاطَبَ ُهُم اجْلاِهُلوَن قالُ  وقال سبحانه:
 .  (106)َسلما  

 .(107)َواْخِفْض َجناَحَك ِلَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ وقال عزوجل:  

 العدل واالعتدال 
 .(108)ِإنَّ هللَا ََيُْمُر اِبْلَعْدلقال عزوجل:  
مبا أَنْ َزَل هللُا ِمْن ِكتاب  فَِلذِلَك فَادُْع َواْسَتِقْم َكما أُِمْرَت َوال تَ تَِّبْع أَْهواءُهْم َوُقْل آَمْنُت وقال تعاىل: 

َنُكمُ   .(109)َوأُِمْرُت أَلْعِدَل بَ ي ْ
 َعلى قَ ْوم   َشَنآنُ  جَيْرَِمنَُّكمْ  َوال اِبْلِقْسطِ  ُشَهداءَ  هللِ  قَ وَّاِمنيَ  ُكونُوا  آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها ايوقال سبحانه: 

 .  (110)تَ ْعَمُلونَ   مبا  َخِبريٌ   هللاَ   ِإنَّ   هللاَ   ت َُّقواَوا  لِلت َّْقوى أَقْ َربُ   ُهوَ   اْعِدُلوا  تَ ْعِدُلوا  َأالَّ 

 ني لالذكرى تفيد املتعق 
 . (111)ِإنَّ يف ذِلَك َلذِْكرى ِلَمْن كاَن َلُه قَ ْلبٌ قال تعاىل:  

ا يَ ْعَلمُ  َفَمنْ  أَ  وقال سبحانه:  ا أَْعمى ُهوَ  َكَمنْ   احلَْقُّ  َربِ كَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُْنزِلَ  أمنَّ  أُوُلوا َتذَكَّرُ ي َ  ِإمنَّ
 .  (112)األَْلبابِ 

 .  (113)ِإنَّ يف ذِلَك َلذِْكرى أُلويل األَْلبابِ وقال عزوجل:  

 
 . 4   2األنفال:  سورة  (105)
 . 63سورة الفرقان:  (106)
 . 215سورة الشعراء:   (107)
 . 90سورة النحل:  (108)
 . 15سورة الشورى:   (109)
 . 8سورة املائدة:   (110)
 . 37سورة ق:  (111)
 . 19سورة الرعد:  (112)
 . 21سورة الزمر:  (113)
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 من هدى السنة املطهرة 
 

 النفس من طرق معرفة هللا 
 .(114)من عرف نفسه فقد عرف ربه    :قال رسول هللا

 .(115)نفسانل الفوز األكرب من ظفر مبعرفة ال  :وقال اإلمام أمري املؤمنني
 رجل امسه جماشع فقال: اي رسول هللا، كيف الطريق إىل معرفة احلق؟    دخل على رسول هللاو 

 .معرفة النفس   :فقال
 فقال: اي رسول هللا، فكيف الطريق إىل موافقة احلق؟

 .خمالفة النفسقال:
 فقال: اي رسول هللا، فكيف الطريق إىل رضاء احلق؟

 .سخط النفس  :قال
 اي رسول هللا، فكيف الطريق إىل وصل احلق؟فقال:  
 .هجرة النفس  :فقال  

 فقال: اي رسول هللا، فكيف الطريق إىل طاعة احلق؟
 .عصيان النفسقال:  

 فقال: اي رسول هللا، فكيف الطريق إىل ذكر احلق؟
 .نسيان النفس  :قال  

 فقال: اي رسول هللا، فكيف الطريق إىل قرب احلق؟
 .د من النفسالتباع  :قال

 فقال: اي رسول هللا، فكيف الطريق إىل أنس احلق؟
 . الوحشة من النفس  :قال

 فقال: اي رسول هللا، فكيف الطريق إىل ذلك؟
 .(116)االستعانة ابحلق على النفس  :قال

 
 . 149ح   102ص  4يل: جغوايل الآل (114)
 . 4641ح  1ف  2ب  3ق  232غرر احلكم ودرر الكلم: ص  (115)
 . 12643ح    1ب  138ص  11مستدرك الوسائل: ج  (116)
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 اإلخالص هلل سبحانه 
ص لطاعيت قال هللا عز  وجل: ال أطلع على قلب عبد فأعلم منه حب اإلخل : قال رسول هللا

، ومن اشتغل يف صلته بغريي فهو من املستهزئني  لوجهي، وابتغاء مرضات، إال توليت تقوميه وسياسته
 .(117)بنفسه، ومكتوب امسه يف ديوان اخلاسرين

وأخلص هلل عملك وعلمك وحبك وبغضك وأخذك وتركك وكلمك  :وقال أمري املؤمنني
 .(118)وصمتك

 .(119)بحانه األعمال إال هبما: التقى واإلخلصصفتان ال يقبل هللا س  :وقال
، فهم الذين إن هلل عبادا  عاملوه خبالص من سر ه، فعاملهم خبالص من بره :وقال اإلمام الصادق

 .(120)متر صحفهم يوم القيامة فرغا ،وإذا وقفوا بني يديه تعاىل مألها من سر ما أسروا إليه...

 التواضع يّسبب الرفعة 
 .(121)من تواضع هلل رفعه هللا  :قال رسول هللا

 .(122)إنك إن تواضعت رفعك هللا  :وقال أمري املؤمنني
تكرب من إن يف السماء ملكني موكلني ابلعباد، فمن تواضع هلل رفعاه، و  :وقال اإلمام الصادق

 .(123)وضعاه
خللق لنطق التواضع أصل كل خري نفيس ومرتبة رفيعة، ولو كان للتواضع لغة يفهمها ا  :وقال

عن حقائق ما يف خمفيات العواقب، والتواضع ما يكون يف هللا وهلل، وما سواه مكر، ومن تواضع هلل شرفه 
هللا على كثري من عباده، وألهل التواضع سيماء يعرفها أهل السماء من امللئكة وأهل األرض من 

وأصل التواضع من  (124) ُكل ِبِسيماُهمْ َوَعَلى اأَلْعراِف رِجاٌل يَ ْعرُِفونَ العارفني، قال هللا عزوجل: 
جلل هللا وهيبته وعظمته، وليس هلل عز وجل عبادة يقبلها ويرضاها إال وابهبا التواضع، وال يعرف ما يف 

وِعباُد الرَّمْحِن الَِّذيَن مَيُْشوَن معىن حقيقة التواضع إال املقربون املستقلني بوحدانيته، قال هللا عز وجل: 

 
 . 5225ضمن ح   23ب  483ص  4مستدرك الوسائل: ج  (117)
 . 3900ح  7ف  2ب  2ق  197غرر احلكم ودرر الكلم: ص  (118)
 . 2914ح  4ف  6ب  1ق  155غرر احلكم ودرر الكلم: ص  (119)
 وعدمها...   اإلجابةمعاودة الدعاء وملزمته مع   3ق   4ب  207عدة الداعي: ص  (120)
 . 306ضمن ح   7اجمللس  182ص أمايل الطوسي:  (121)
 . 5162ح  2ف  2ب  3ق  249غرر احلكم ودرر الكلم: ص  (122)
 . 2ابب التواضع ح  122ص  2الكايف: ج  (123)
 . 46سورة األعراف:   (124)
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وقد أمر هللا عز وجل أعز خلقه وسيد  (125)ْرِض َهْوان  وِإذا خاطَبَ ُهُم اجْلاِهُلوَن قاُلوا َسلما  َعَلى األَ 
 (126 )واْخِفْض َجناَحَك ِلَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ ابلتواضع؛ فقال عز وجل:  بريته حممدا  

إال منها وفيها، وال يسلم الشرف التام  والتواضع مزرعة اخلشوع واخلضوع واخلشية واحلياء، وإهنن ال َيتني
 .(127)احلقيقي إال للمتواضع يف ذات هللا تعاىل

 العدل: ميزان هللا 
ىل إ، إن أبغض الناس أحب الناس يوم القيامة وأقرهبم إىل هللا جملسا  إمام عادل: قال رسول هللا

 .(128)هللا وأشدهم عذااب  إمام جائر
إلقامة احلق، فل ونصبه ميزان هللا سبحانه الذي وضعه يف اخللق  إن العدل :وقال أمري املؤمنني

 .(129)والتعارضه يف سلطانه  ختالفه يف ميزانه
حىت يفرغ من احلساب:  ثلثة هم أقرب اخللق إىل هللا عزوجل يوم القيامة :وقال اإلمام الصادق

ى بني اثنني فلم ميل مع رجل مل تدعه قدرة يف حال غضبه إىل أن حييف على من حتت يده، ورجل مش
 .(130)ورجل قال ابحلق فيما له وعليهأحدُها على اآلخر بشعرية، 

 التعّقل والتواصي به 
اي أيها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا ابلعقل، تعرفوا به ما أُمرمت به وهنيتم عنه،  : قال رسول هللا

 .(131)...  وأعلموا أنه جمدكم عند ربكم، وأعلموا أن العاقل من أطاع هللا
حيث قال: أخربين  يف جواب مشعون بن الوي بن يهودا من حواري عيسى قال رسول هللاو   

عن العقل ما هو، وكيف هو، ما يتشعب منه وما ال يتشعب، وصف يل طوائفه كلها؟ فقال رسول 
ل إن العقل عقال من اجلهل، والنفس مثل أخبث الدواب، فإن مل تعقل جارت فالعقل عقا  :هللا

من اجلهل، وإن هللا خلق العقل فقال له: أقبل فأقبل، وقال له: أدبر فأدبر، فقال هللا تبارك وتعاىل: 
وعزت وجليل، ما خلقت خلقا  أعظم منك، وال أطوع منك، بك أبدأ وبك أعيد، لك الثواب وعليك 

 
 . 36سورة الفرقان:  (125)
 . 215سورة الشعراء:   (126)
 . 12ح  51ب  121ص  72حبار األنوار: ج  (127)
 س يف ذكر وابل الظلم. جمل  466ص 2روضة الواعظني: ج (128)
 . 1696ح  3ب  1ق  99غرر احلكم ودرر الكلم: ص  (129)
 . 5ح نصاف والعدل اإل ابب   145ص  2الكايف: ج  (130)
 . 170ص  7ب  1احملجة البيضاء: ج (131)
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 .(132)العقاب
 . (133)العقل يهدي وينجي واجلهل يغوي ويردي  :أمري املؤمنني    وقال

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني، وصلى هللا على 
 حممد وآله الطاهرين.

 
 الفهرس

 2 .................................................. كلمة الناشر

 4 ................................... ربجهاد النفس: اجلهاد األك

 4 ........................................ بني متاع الدنيا واآلخرة

 7 ........................................... هللا بّشر أهل العقل

 13 .................................. حترير النفس من أسر اهلوى

 15 ..................... بني الصمت املطلوب والصمت املبغوض

 15 ...................................... القنوت بدعاء أيب محزة

 16 ....................................القرآن الكرمي والقنوت به

 16 ......................................... موسوعتان عظيمتان

 18 ................................. بني اللذتني: املادية واملعنوية

 19 ........................... الغيمع املؤلف الكبري: الشيخ الب

 21 ...................................... من أسباب قوة غاندي

 22 ............................................ اإلنسان واملعرفة

 
 . 12762ح  8ب  209ص  11مستدرك الوسائل: ج  (132)
 . 362ح  4ف  1ب  1ق  51غرر احلكم ودرر الكلم: ص (133)
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 22 .............................................. الفكر والتفكر

 23 ........................................ من عجائب صنع هللا

 24 .............................................. العقل والتعقل

 26 ..................................... من هدى القرآن احلكيم

 28 ..................................... من هدى السنة املطهرة

 31 .................................................... الفهرس
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