هذا الكتاب
النفس اللوامة هي النفس التي تقع يف املرتبة الثانية بعد النفس األمارة،
لتحرض صاحبها ألن تتحول نفسه إىل نفس مطمئنة..
ودورها بذلك حمدود ومؤقت ،ويمكن حتديده يف جانبني ،أو وظيفتني:
أوالمها :تزكية النفس وهتذيبها من كل مثالب النفس األمارة ،ذلك أنه
ال يمكن أن تبنى األخالق الطيبة إال بعد اجتثاث ما خيالفها من األخالق
اخلبيثة.
وثانيها :ترقية النفس إىل املحال التي تطمئن فيها لإليامن ،لتصبح بذلك
أهال لدرجة النفس املطمئنة.
وهذان الدوران حيتاجان إىل التعرف عىل املناهج الصحيحة التي يمكن
أن تسري بالنفس سريا صحيحا ،حتى ال ينحرف هبا صاحبها يف الوقت الذي
يريد فيه هتذيبها والرقي هبا.
ولذلك حاولنا يف هذه الرسائل أن نذكر املناهج التي يمكن أن تقوم
بذينك الدورين ،مع بيان أدلتها الرشعية ،واألخطاء التي ترسبت إليها،
وحالت بينها وبني أداء أدوارها الصحيحة.

رسائل التزكية والترقية
()2
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املقدمة
النفس اللوامة هي النفس التي تقع يف املرتبة الثانية بعد النفس األمارة ،لتحرض
صاحبها ألن تتحول نفسه إىل نفس مطمئنة..
ودورها بذلك حمدود ومؤقت ،ويمكن حتديده يف جانبني ،أو وظيفتني:
أوالمها :تزكية النفس وهتذيبها من كل مثالب النفس األمارة ،ذلك أنه ال يمكن أن
تبنى األخالق الطيبة إال بعد اجتثاث ما خيالفها من األخالق اخلبيثة.
وثانيها :ترقية النفس إىل املحال التي تطمئن فيها لإليامن ،لتصبح بذلك أهال لدرجة
النفس املطمئنة.
وهذان الدوران حيتاجان إىل التعرف عىل املناهج الصحيحة التي يمكن أن تسري
بالنفس سريا صحيحا ،حتى ال ينحرف هبا صاحبها يف الوقت الذي يريد فيه هتذيبها والرقي
هبا.
ولذلك حاولنا يف هذه الرسائل أن نذكر املناهج التي يمكن أن تقوم بذينك
الدورين ،مع بيان أدلتها الرشعية ،واألخطاء التي ترسبت إليها ،وحالت بينها وبني أداء
أدوارها الصحيحة.
وقد حاولنا ـ مثلام فعلنا يف الرسائل السابقة ـ االهتامم باجلانب العميل ،مع تأييده بام
يدل عليه من التأصيل النظري ..ولذلك ذكرنا الكثري من النامذج العملية يف كل رسالة ،ال
قصدا منا حلرصها ،وإنام للداللة عليها ،وعىل مثيالهتا.
ومثلام فعلنا يف الرسائل السابقة من تأييد ما نذكره من مناهج بالنصوص املقدسة؛
فقد فعلنا ذلك معتمدين عىل القرآن الكريم أوال باعتباره املصدر األكرب للتزكية.
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ثم نتبعه بام ورد يف السنة املطهرة ،ومثلها عن أئمة اهلدى ،من املصادر املختلفة
بحسب املنهج الذي نتبناه يف صحة األحاديث أو قبوهلا ،وهو موافقتها للقرآن الكريم
والقيم التي جاءت هبا الرشيعة ،ولذلك ال هنتم بأقوال املحدثني وأحكامهم ،وخاصة مع
اختالفها ،وإنام نكتفي بإيراد املصادر احلديثية.
باإلضافة إىل ذلك نذكر ما قاله علامء التزكية ،واملهتمون هبا ،من غري ذكر أسامئهم
يف العادة ،ألنه قد خيتلف يف املوقف من بعضهم ،وذلك ما يشغل القارئ عن اهلدف من
الرسائل ،وهي تزكية النفس ،وليس اجلدل وال الشغب.
وقد رأينا من خالل التجربة أن ذكر أسامء علامء التزكية ،يثري الكثري من احلساسيات
من جهات خمتلفة ،ذلك أنه يرصف النظر عن األقوال إىل القائلني هبا ،ولذلك رأينا من
احلكمة أن نذكرهم باسم احلكامء ،باعتبار أن ما قالوه حكمة يمكن االستفادة منها،
واحلكمة ضالة املؤمن ،أين وجدها فهو أحق هبا.
ومثل ذلك أعرضنا عن اخلالفات الواردة يف الكثري من املسائل ذلك أن القصد هو
التزكية والرتقية ..ال اجلدل والشغب والوساوس التي يثريها يف النفس.
مع العلم أننا ـ مع تبسيطنا للمسائل املطروحة ،ووضعها بشكل يفيد كل القراء
بمختلف مستوياهتم ـ إال أن معظم ما ذكر يف كتب التزكية يف تلك اجلوانب ذكرناه ،ولكن
بصياغة بسيطة مهذبة ،بحيث يمكن استفادة اجلميع منها ..ال يف التزكية العملية وحدها،
وإنام يف املعارف العلمية املرتبطة هبا.
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الصرب والصالة
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تشكرين عىل رسائيل التي أجبتك فيها عن أسئلتك
حول [مثالب النفس األمارة] ،وذكرت يل أهنا ـ بفضل اهلل وعونه ـ أثرت فيك تأثريا كبريا؛
فرصت تعرف ما كنت جتهله من املثالب والعيوب ،وتعرف منابعها وثامرها وكيفية
مواجهتها وعالجها..
وأخربتني أن ذلك العلم مل يبق حمصورا يف دائرة عقلك ،وإنام امتد إىل مراكز إرادتك
وعزيمتك؛ فراح يدعوها لتطهري نفسك منها ،ومحايتها من كل مسالك الشيطان واهلوى
املؤدية إليها.
وأخربتني أن ذلك جعلك أكثر ورعا؛ فرصت تتوقف قبل عقد أي نية ،أو النطق
بأي قول ،أو القيام بأي عمل ،أو اختاذ أي موقف ،قبل أن تعرف حكم اهلل فيه ،وعالقته
بتلك املثالب ،حتى ال يكون صادرا من هواك ،أو نفسك األمارة.
وأخربتني أنك رصت تلوم نفسك كثريا ،وحتاسبها عىل النقري والقطمري ،وترتجى
كل من شعرت أنك آذيته بأن يربئ ذمتك ،وتسارع لكل من قرصت يف حقه بالوفاء بام
يطلبه الواجب منك.
لكنك بعد هذا ذكرت يل أن مهتك أعىل من أن تتوقف عند تطهري نفسك من خبثها
ومكايد الشيطان املرتبصة هبا ..وأنك تطمح إىل أن تسري يف طريق األولياء والصاحلني
والصديقني ،لتنزل املنازل التي نزلوها ،وتتنزل عليك املعارف واملواهب التي تنزلت
عليهم.
وطلبت مني لذلك أن أذكر لك املناهج العملية املؤدية لذلك ،وأن أقترص فيها عىل
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ما دل عليه الدليل ،ووافقت عليه الرشيعة ،ونصت عليه النصوص املقدسة ،أو أشارت
إليه.
وقد ذكرت يل أنك سرتسل يل رسائل تطلب مني توضيح الطرق واملناهج املرتبطة
بذلك ،مثلام فعلت مع رسائلك حول مثالب النفس األمارة ..وطلبت مني أن يتسع
صدري لذلك ،وأال يضيق بام قد أبديه لك من نقد أو عتاب حول ما قد تنفر نفسك منه،
أو تشعر أنه يصطدم مع ما تفهمه من الرشيعة ونصوصها املقدسة.
ثم ختمت رسالتك يل بطلب أن أذكر لك ما دلت عليه النصوص املقدسة من
املجامع التي جتتمع فيها كل املناهج واملدارس والطرق الرشعية للسري إىل اهلل ،حتى تكون
معينة لك عىل فهم الطريق إمجاال ،قبل معرفته تفصيال.
وقد رستني ـ أهيا املريد الصادق ـ رسالتك كثريا ،وخاصة ما ذكرت يل فيها من
عزمك عىل نقد ما تراه خمالفا للرشيعة؛ وهذا ظني بك؛ فال ينبغي للمريد الصادق مع اهلل
أن يكون شيخه أوىل عنده من ربه أو نبيه أو كتابه أو من جعلهم اهلل ممثلني للحقيقة وهداة
إليها.
وجوابا لطلبك يف هذه الرسالة أذكر لك أن اهلل تعاىل ـ برمحته ولطفه ـ وفر لعباده ـ
مراعاة لطبائعهم وأمزجتهم وعزائمهم ـ الكثري من املناهج والوسائل والطرق التي إن
التزموها ،سارت هبم إىل اهلل تعاىل ،ورفعت عن عيون قلوهبم كل احلجب التي حتول بينهم
وبني احلقائق ،ورفعت عن أنفسهم كل املوانع التي حتول بينها وبني إنسانيتها املكرمة ،حتى
قال بعضهم يف ذلك( :هلل طرائق بعدد أنفاس اخلالئق)
ولذلك ترى السائرين إىل اهلل خمتلفي األذواق واألمزجة واملناهج ..ومع ذلك
جتمعهم طريق اهلل الواحدة التي تصفي نفوسهم ،وهتذب طباعهم ،لتجعلها صاحلة للحق،
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كام عرب بعض الصاحلني عن ذلك ،فقال:
عباراتنا شتى وحسنك واحد

وكل إىل ذاك اجلامل يشري

وقال اآلخر مبينا الوئام املوجود لدى السائرين يف طريق اهلل مقارنة مع النزاع
املوجود لدى املتكلمني والفالسفة وغريهم:
وكم بني ّ
حذاق اجلدال تنازع

وما بني ّ
عشاق احلبيب تنازع

وعرب آخر عن ذلك بقوله( :تعدد وجوه احلسن ،يقيض بتعدد االستحسان)
بل إن رسول اهلل  أشار إىل ذلك ،فقال( :يصبح عىل كل سالمى من أحدكم
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
تكبرية صدق ٌة،
هتليلة صدق ٌة ،وكل
حتميدة صدق ٌة ،وكل
تسبيحة صدق ٌة ،وكل
صدق ٌة ،فكل
وأمر باملعروف صدق ٌة ،وهني عن املنكر صدق ٌة) ()1

ٌ

ٌ

بضع وستون شعب ًة :فأفضلها قول ال إله إال اهلل،
بضع وسبعون ،أو ٌ
وقال( :اإليامن ٌ
وأدناها إماطة األذى عن الطريق ،واحلياء شعب ٌة من اإليامن) ()2

وغريها من األحاديث التي تدل عىل كثرة أبواب اخلري ،وأن كل من سلك بابا منها،
يمكنه أن يكون وسيلته إىل اهلل تعاىل ،ووسيلته إىل هتذيب نفسه.
واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن ابتغاء الوسائل املؤدية إىل هتذيب النفس وتزكيتها
وترقيتها واجب رشعي ال يقل عن الصالة والصيام والزكاة واحلج وغريها ..ذلك أن
اإلنسان ال يمكنه أن يتحول إىل الصيغة املراد أن يكون عليها ،إال بعد أن يقوم بذلك.
وقد رصحت النصوص املقدسة بوجوب استعامل كل الوسائل واملناهج املؤدية
لذلك ،كام قال تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنوا اتَّقوا اهلل وابتَغوا إِ َلي ِه ا ْلو ِسي َل َة وج ِ
اهدوا ِيف َسبِيلِ ِه
َ َ
ْ َ
َ ْ
َ َ
َ هَ

( )1رواه مسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
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َل َع َّلك ْم ت ْفلِح َ
ون﴾ [املائدة]35 :
فقد قرن اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة تقوى اهلل بابتغاء الوسيلة واجلهاد يف سبيل
اهلل ..ليبني أنه ال يمكن حتقيق التقوى إال باستعامل الوسائل املؤدية لذلك ،والتي قد
تستدعي الكثري من املجاهدات حتى تتخلص النفس من رعونتها ،وتستقيم يف السري إىل
رهبا.
وهكذا وصف اهلل تعاىل عباده الصاحلني ،وحرصهم عىل القرب منه ،وابتغاؤهم
ون َي ْبتَغ َ
لذلك كل الوسائل ،فقال﴿:أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َيدْ ع َ
ون إِ َىل َر ه ِهبم ا ْل َو ِسي َل َة َأ ههي ْم َأ ْق َرب
اب َر هب َك ك َ
محتَه َو َخيَاف َ
َو َي ْرج َ
ورا﴾ [اإلرساء ،]57 :وهو يدل
ون َر ْ َ
ون ع ََذا َبه إِ َّن ع ََذ َ
َان حمَ ْذ ً
عىل أن وصوهلم إىل تلك املراتب مل يكن إال باستعامهلم الوسائل التي أتاحت هلم ذلك.
وهذه سنة اهلل تعاىل يف خلقه؛ فلكل يشء وسائله املؤدية إليه ،وال يمكن حتقيق
املقاصد من دون الوسائل؛ فال يمكن أن يتعلم املرء من دون القراءة ،ولذلك أمرت
اس ِم َر هب َك
الرشيعة بالقراءة ،فقد قال اهلل تعاىل يف أول ما نزل من القرآن الكريم﴿ :ا ْق َر ْأ بِ ْ
ا َّل ِذي َخ َل َق﴾ [العلق]1 :
وال يمكن العالج من األدواء من دون استعامل األدوية ،وزيارة األطباء ،وقد قال
رسول اهلل ( :ما أنزل اهلل داء ،إال قد أنزل له شفاء ،علمه من علمه ،وجهله من جهله)()1

وهكذا تطهري النفس وتزكيتها ،والتي أخرب اهلل تعاىل عن ارتباط الفالح والفوز هبا،
ال يمكن حتقيقها إال بالبحث عن الوسائل املعينة لذلك ،وهو ما يشري إليه قوله تعاىل:
﴿ َو َن ْف ٍ
اب
ور َها َو َت ْق َو َاها (َ )8قدْ َأ ْف َل َح َم ْن زَ ك َ
َّاها (َ )9و َقدْ َخ َ
س َو َما َس َّو َاها (َ )7ف َأ ْهل َ َم َها فج َ
اها﴾ [الشمس]10 - 7 :
َم ْن َد َّس َ
( )1البخاري ( ،)158/7وابن ماجة ()3439
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وهذه اآليات الكريمة تدل عىل أن النفس طيعة لصاحبها ،يمكنه أن يزكيها ،كام
يمكنه أن ينتكس هبا وينزهلا هبا إىل عوامل ال متت هلا بصلة.
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن اهلل تعاىل ذكر املجامع التي تؤول إليها
كل املناهج واملسالك ،لتنضبط هبا ،حتى ال تصبح عرضة للوسائل التي تسنها األمزجة
واألهواء ،وقد يدس فيها الشيطان ما يرصف عن اهلل ويبعد عنه ،بدل أن يقرب إليه.
ِ
ِ
الص ْ ِرب
استَعينوا بِ َّ
ومن تلك املجامع ما نص عليه قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّلذي َن آ َمنوا ْ
ِ
الص ِاب ِري َن﴾ [البقرة ]153 :والتي وردت بعد اآليات املخربة عن دور
الص َالة إِ َّن اهلل َم َع َّ
َو َّ
رسول اهلل  يف تزكية أمته ،وأمرها بالذكر والشكر اللذين يمثالن عالمة التزكية احلقيقية،
ِ
ِ
قال تعاىل﴿ :كَام َأرس ْلنَا فِيكم رس ً ِ
َاب
وال منْك ْم َيتْلو َع َل ْيك ْم آ َياتنَا َويزَ كهيك ْم َوي َع هلمكم ا ْلكت َ
ْ َ
َ ْ َ
و ِْ
ون (َ )151فا ْذكر ِ
احلك َْم َة َوي َع هلمك ْم َما َمل ْ تَكونوا َت ْع َلم َ
وين َأ ْذك ْرك ْم َو ْاشكروا ِيل َو َال
َ
َتكْفر ِ
ون﴾ [البقرة]152 ،151 :
ومثلها ما ورد يف قوله تعاىل خطابا لبني إرسائيل﴿ :و ِ
الص َال ِة َوإِ َّهنَا
الص ْ ِرب َو َّ
استَعينوا بِ َّ
َ ْ
اخل ِ
اش ِعنيَ ﴾ [البقرة ،]45 :وقد وردت كذلك يف معرض بيان التكاليف
َلكَبِ َري ٌة إِ َّال ع ََىل ْ َ
ِ
احل َّق َو َأنْت ْم َت ْع َلم َ
ون
احل َّق بِا ْل َباط ِل َو َتكْتموا ْ َ
الرشعية املؤدية للتزكية ،قال تعاىلَ ﴿ :و َال َت ْلبِسوا ْ َ

ِ
الراكِ ِعنيَ (َ )43أ َت ْأمر َ
رب
ون الن َ
(َ )42و َأقيموا َّ
َّاس بِا ْل ِ ه
الص َال َة َوآتوا الزَّ كَا َة َو ْاركَعوا َم َع َّ
و َتنْسو َن َأنْفسكم و َأنْتم َتتْل َ ِ
َاب َأ َف َال َت ْع ِقل َ
ون﴾ [البقرة]44 - 42 :
ون ا ْلكت َ
َ َ ْ
َ ْ َ ْ

وبذلك؛ فإن اآليتني الكريمتني تصفان املجامع الكربى التي يمكن اعتبارها البحر
الذي جتتمع فيه روافد السري والسلوك إىل اهلل ..أو تنطلق منه.
وقد تأملت ـ أهيا املريد الصادق ـ يف كل املسالك واملناهج التي اعتربها السائرون إىل
اهلل ،أو قاموا بتنفيذها عىل أنفسهم ،أو عىل مريدهيم ،فوجدهتا مجيعا تنطلق من هاتني اآليتني
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الكريمتني ..ووجدت مقابل ذلك أن كل البدع واالنحرافات التي انحرفت بسري السائرين
كان سببها اختالفها مع ما ورد يف اآليتني الكريمتني من منهج االستعانة عىل النفس.
ولذلك يمكن اعتبار مجيع املناهج الرشعية للسري إىل اهلل مظاهر وجتليات للصالة
والصرب ..وكل منهج خالفهام ،يكون منهجا مبتدعا ،ألنه خالف األصول التي أمر اهلل تعاىل
باالستعانة هبا.
وبذلك ـ أيضا ـ يمكن اعتبار الصالة والصرب املدرستني أو اجلامعتني اللتني تدرب
املنتمني إليها عىل كل مقررات السري والسلوك..
وذلك ال يعني حرفية الصرب والصالة يف اآليتني الكريمتني ،بحيث ختترص مناهج
السري فيهام؛ فهذا ال يتوافق مع القرآن الكريم نفسه ،ذلك أن اهلل تعاىل اعترب كثريا من
األعامل الرشعية من مناهج السري إىل اهلل ،كام قال يف مجيع الشعائر التعبديةَ ﴿ :يا َأ ه َهيا النَّاس
اعْبدوا َر َّبكم ا َّل ِذي َخ َل َقك ْم َوا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِك ْم َل َع َّلك ْم َتتَّق َ
ون﴾ [البقرة]21 :
ِ
ِ
الص َيام ك ََام
ب َع َل ْيكم ه
ورضب املثل لذلك بالصيام ،فقالَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّلذي َن آ َمنوا كت َ
ِ
ب ع ََىل ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِك ْم َل َع َّلك ْم َتتَّق َ
ون﴾ [البقرة]183 :
كت َ
وغريها من اآليات الكريمة ،ومثلها من األحاديث والروايات التي تدل عىل أن كل
أعامل اخلري ليست سوى وسائل للرتبية والتهذيب والتزكية والرتقية.
ولذلك فإن املراد باالستعانة بالصرب والصالة أشمل من أن ختترص يف املعنى احلريف
هلام ،بل مها يدالن عىل األصول املرتبطة بمناهج السري إىل اهلل ،ومها أصالن:
األول :املجاهدات والرياضات التي حتتاج إىل الصرب ،حتى هتذب النفس ،وتبتعد
عن رعونتها ،وتتحىل بالقيم التي جتعلها أهال للقرب اإلهلي ..ولذلك قدم اهلل تعاىل الصرب
عىل الصالة ..ألن الصالة احلقيقية ال تكون إال بعد هتذيب النفس وتربيتها..
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والغرض األكرب من هذه املجاهدات هو حتقيق القيم األخالقية يف النفس ،حتى
تتأدب مع اهلل ومع أوليائه وخلقه ،لتكون أهال لتنزل الفضل اإلهلي.
الثاين :الصالة ،وتعني كل الوسائل املؤدية إىل الصلة باهلل ،من إقامة الصالة والذكر
والدعاء واملناجاة والترضع واالبتهال والتدبر والتفكر والتأمل وغريها ،ومجيعها تؤدي إىل
تزكية الروح لتصبح أهال للمحبة واألنس والتوكل ومجيع املنازل التي تنزهلا النفس
املطمئنة ،وتصبح مع ذلك أهال لتنزل املعارف واملواهب اإلهلية.
وكال األمرين حيتاج بعضهام إىل بعض؛ فالصرب ومناهجه ال يمكن أن يتم من دون
استعامل الصالة ومناهجها ..ومثل ذلك الصالة ال يمكن أن تؤيت مفعوهلا ما مل يصحبها
الصرب.
وبناء عىل هذا يمكنك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تنظر يف كل مناهج السري إىل اهلل،
والتي تراها يف الواقع ،لرتى مدى قرهبا من هذين األصلني اللذين دل عليهام القرآن
الكريم؛ فإن كانا متوافقني معهام؛ فهام رشعيان ،وإال كانا من املناهج املبتدعة.
ومن األمثلة عىل ذلك ما يطلق عليه [اخللوة] ،والتي يعتمدها بعض السائرين إىل
اهلل ؛ فهي إن كانت خلوة وتفرغا للذكر والتقرب إىل اهلل ،ومن غري انقطاع كيل عن اخللق،
أو التقصري يف أداء التكاليف الرشعية؛ فهي خلوة مرشوعة ،ذلك أهنا مرتبطة بالصالة ،ألهنا
حتوي ذكر هلل ،وحتاول التواصل معه ،وهي مرتبطة بالصرب ألن فيها جماهدة للنفس عىل
التفرغ لذلك.
وهكذا يمكنك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تسأل عن أي منهج تراه يف واقع السالكني،
لرتى من خالله مدى صلته باملنهجني اللذين نص عليهام القرآن الكريم ،واعتربمها من
املناهج الكربى التي ال يمكن أن يقوم هبا إال اخلاشعون الصادقون.
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وبام أن هذين املنهجني مها قادة املناهج ،فسأذكر لك بعض ما ورد حوهلام يف
النصوص املقدسة مما يبني فضلهام ،وأمهيتهام يف السري والسلوك.
مدرسة الصرب:
أما املدرسة األوىل ـ أهيا املريد الصادق ـ فهي مدرسة الصرب ،وقد أشار القرآن الكريم
ِ
اص ِربوا َو َصابِروا
إىل أمهيتها ورضورهتا للسائرين إىل اهلل؛ فقالَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّلذي َن آ َمنوا ْ
َو َرابِطوا َواتَّقوا اهلل َل َع َّلك ْم ت ْفلِح َ
ون﴾ [آل عمران ،]200 :فقد ربط اهلل تعاىل الفالح بالصرب
واملصابرة واملرابطة ،وهو ال يعني الفوز باجلنة فقط ،وإنام يعني هتذيب النفس وتطهريها
وتطييبها ،ألنه ال يدخل اجلنة إال الطيبون الطاهرون.
وهي تشري إىل استعامل كل أنواع الصرب ،ويف كل املجاالت ،ولو تكلفا ،وهي حتوي
يف معناها الكثري من املناهج التي مارسها السالكون إىل اهلل ،كاملشارطة واملعاهدة واملرابطة
واملجاهدة واملحاسبة واملعاقبة وغريها.
ولذلك أخرب اهلل تعاىل أن من صفات الصاحلني من عباده [الصرب] ،وهو يدل عىل
أنه ركن يف شخصيتهم ،وأنه لواله مل يتحقق هلم الصالح ،بل إن اهلل تعاىل أكد ذلك بكونه
السبب يف صالحهم ،فقال ـ عند ذكر سبب اختياره ألئمة اهلدى ـَ ﴿ :و َج َع ْلنَا ِمنْه ْم َأئِ َّم ًة
ون بِ َأم ِرنَا ملََّا صربوا وكَانوا بِآياتِنَا ي ِ
وقن َ
ون﴾ [السجدة،]24 :وتقديمه للصرب عىل اليقني
َ
َ َ َ
َ ْهيد َ ْ
دليل عىل أن اليقني الذي هو أعىل مراتب املعرفة ال يصل إليه إال الصابرون الذين جاهدوا
أنفسهم يف اهلل.
رب أولو
وهكذا وصف اهلل تعاىل الرسل عليهم السالم بالصرب ،فقالَ ﴿ :ف ْ
رب ك ََام َص َ َ
اص ِ ْ

ِ
الرس ِل َو َال ت َْس َت ْع ِج ْل َهل ْم﴾ [األحقاف]35 :
ا ْل َعزْ ِم م َن ه

وأخرب أن كل األعامل الصاحلة حتتاج إىل الصرب ،سواء يف أدائها ،أو يف االستمرار
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عليها ،أو يف إقامتها وفق الرىض اإلهلي.
ومن ذلك اإلحسان الذي هو من املنازل العظمى للنفس املطمئنة ،فقد قرنه اهلل تعاىل
رب َفإِ َّن اهلل َال ي ِضيع َأ ْج َر املْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [هود ،]115 :وقال﴿ :إِنَّه َم ْن
بالصرب ،فقالَ ﴿ :و ْ
اص ِ ْ
رب َفإِ َّن اهلل َال ي ِضيع َأ ْج َر املْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [يوسف]90 :
َيت َِّق َو َي ْص ِ ْ
ورس ذلك واضح ،ذلك أن املحسن الذي يتقن عمله ،ويؤديه وفق ما يتطلبه ،حيتاج
إىل صرب كبري ،بخالف الذي يؤدي عمله من غري مراعاة اإلتقان.
وهكذا يقرتن الصرب بالتوكل ،كام يف قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن َص َربوا َوع ََىل َر ه ِهب ْم
َيت ََوكَّل َ
ون﴾ [النحل ،]42 :وقال عن الرسل وخطاهبم لقومهمَ ﴿ :و َما َلنَا َأ َّال َنت ََوك ََّل ع ََىل اهلل
رب َّن ع ََىل َما آ َذ ْيتمونَا َوع ََىل اهلل َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املْت ََوكهل َ
ون﴾ [إبراهيم]12 :
َو َقدْ َهدَ انَا سب َلنَا َو َلن َْص ِ َ
ورس ذلك واضح ،ذلك أن املتوكل الذي أسند أموره هلل ثقة به ،وبقدرته املطلقة ،ال
يستعجل النرص ،وال يتأمل إذا مل هيزم أعداؤه أمامه ،ألنه يعلم أن حتديد آجال ذلك هلل تعاىل،
بخالف الذي يفتقد الصرب ،والذي ينهار يف أقرب فرصة.
وهكذا يقرتن الصرب بالصدق والثبات واجلهاد وغريها من صفات الصاحلني ،كام
ِ ِ
اهدوا َو َص َربوا إِ َّن َر َّب َك ِم ْن
اجروا ِم ْن َب ْع ِد َما فتِنوا ث َّم َج َ
قال تعاىل﴿ :ث َّم إِ َّن َر َّب َك ل َّلذي َن َه َ
ِ
ِ
يم﴾ [النحل]110 :
ور َرح ٌ
َب ْعد َها َلغَف ٌ
وأخرب عن قول السحرة لفرعون﴿ :وما َتن ِْقم ِمنَّا إِ َّال َأ ْن آمنَّا بِآي ِ
ات َر هبنَا ملََّا َجا َء ْتنَا َر َّبنَا
َ َ
َ َ
ربا َوت ََو َّفنَا م ْسلِ ِمنيَ ﴾ [األعراف]126 :
َأ ْف ِر ْغ َع َل ْينَا َص ْ ً
وأخرب عن قول موسى عليه السالم لقومهِ ﴿:
اص ِربوا إِ َّن ْاألَ ْر َض هلل
استَعينوا بِاهلل َو ْ
ْ
اد ِه وا ْلع ِ
ِ ِ ِ
ي ِ
اق َبة لِ ْلمت َِّقنيَ ﴾ [األعراف]128 :
ورث َها َم ْن َي َشاء م ْن ع َب َ َ

وأخرب عن االختبارات التي أجراها طالوت للذين أرادوا صحبته للجهاد يف سبيل
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اهلل ،ثم بني أنه مل ينجح منهم إال من كان متسلحا بسالح الصرب ،قال تعاىلَ ﴿ :ق َال ا َّل ِذي َن
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ ٍ
َيظن َ
الصابِ ِري َن ()249
هون َأ َّهن ْم م َالقو اهلل ك َْم م ْن فئَة َقلِي َلة َغ َل َب ْت ف َئ ًة كَث َري ًة بِإِ ْذن اهلل َواهلل َم َع َّ
ِِ
ْرصنَا ع ََىل ا ْل َق ْو ِم
جلال َ
وت َوجنوده َقالوا َر َّبنَا َأ ْف ِر ْغ َع َل ْينَا َص ْ ً
َوملََّا َب َرزوا ِ َ
ربا َو َث هب ْت َأ ْقدَ ا َمنَا َوان ْ
ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [البقرة]250 ،249 :
وقد أخذ الكثري من السائرين يف طريق اهلل بمنهج طالوت يف تربية جنده ،عندما
اجلن ِ
أمرهم بالصرب أمام املاء ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َل َّام َف َص َل َطالوت بِ ْ
ود َق َال إِ َّن اهلل م ْبتَلِيك ْم بِن ََه ٍر
ِ
ِ
َفمن َ ِ ِ
ف غ ْر َف ًة ِب َي ِد ِه َف َ ِ
رشبوا ِمنْه إِ َّال
ْرت َ
َ ْ
رش َب منْه َف َل ْي َس منهي َو َم ْن َمل ْ َي ْط َع ْمه َفإِنَّه منهي إِ َّال َم ِن اغ َ َ
َقلِ ًيال ِمنْه ْم﴾ [البقرة]249 :
فلذلك راحوا يستعملون أنواع املجاهدات التي تتيح هلم تربية أنفسهم عىل
األخالق الطيبة ،التي ال يمكن التحقق هبا من دوهنا ،بل إهنم راحوا يضعون أنواع
العقوبات التي ترتبط بالتقصري ،حتى يكون ذلك العقاب الدنيوي املحدود رادعا هلم عن
العقاب األخروي.
وهكذا أخرب اهلل تعاىل عن عالقة الصرب بمواجهة كل مثالب النفس األمارة املرتبطة
احل َسنَة
بالعدوان ،وحتقيقها بالسامحة واحللم والعفو والكرم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َال ت َْست َِوي ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
يم (َ )34و َما
الس هيئَة ا ْد َف ْع بِا َّلتي ه َي َأ ْح َسن َفإِ َذا ا َّلذي َب ْين ََك َو َب ْينَه عَدَ َاو ٌة َك َأنَّه َو ِ ٌّيل َمح ٌ
َو َال َّ
اها إِ َّال ذو َح ٍّظ عَظِي ٍم﴾ [فصلت ،]35 ،34 :وقالَ ﴿ :وملَ ْن
اها إِ َّال ا َّل ِذي َن َص َربوا َو َما ي َل َّق َ
ي َل َّق َ
رب َو َغ َف َر إِ َّن َذلِ َك ملَِ ْن عَزْ ِم ْاألم ِ
ور﴾ [الشورى]43 :
َص َ َ
وأخرب عن عالقة الصرب بالتقوى التي جتتمع عندها كل املكارم ،فقالَ ﴿ :ب َىل إِ ْن
تَص ِربوا و َتتَّقوا وي ْأتوكم ِمن َفو ِر ِهم َه َذا يم ِددكم ربكم بِ َخمس ِة َآال ٍ
ف ِم َن املَْ َالئِك َِة
ََ
َ
ْ
ْ َ
ْ ْ ْ َه ْ
ْ ْ ْ ْ
م َس هو ِمنيَ ﴾ [آل عمران]125 :
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ويف هذه اآلية الكريمة إشارة إىل أن املواهب اإلهلية التي تتنزل عىل النفوس املرضية
مرتبطة بمدى صربهم ،فقد رشط اهلل تعاىل تنزل املدد اإلهلي عىل املؤمنني بالصرب والتقوى.
ومثل ذلك أخرب عن أنواع كثرية من الفضل ،مل يكن هلا من سبب سوى الصرب ،كام
ِ ِ
قال تعاىلَ ﴿ :و َمت َّ ْت كَلِ َمت َر هب َك ْ
رسائِ َيل بِ َام َص َربوا﴾ [األعراف،]137 :
احل ْسنَى ع ََىل َبني إ ْ َ
الصابِ ِري َن﴾ [األنفال ،]46 :وقال﴿ :إِ َّال ا َّل ِذي َن َص َربوا َوع َِملوا
اص ِربوا إِ َّن اهلل َم َع َّ
وقالَ ﴿ :و ْ
احل ِ
ِ
ات أو َلئِ َك َهل ْم َمغ ِْف َر ٌة َو َأ ْج ٌر كَبِ ٌري﴾ [هود]11 :
َّ
الص َ
وغريها من اآليات الكريمة التي خترب عن اجلزاء العظيم الذي يناله الصابرون ،مثل
قوله تعاىلَ ﴿ :و َلن َْج ِز َي َّن ا َّل ِذي َن َص َربوا َأ ْج َره ْم بِ َأ ْح َس ِن َما كَانوا َي ْع َمل َ
ون﴾ [النحل،]96 :
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
يها
يها َحت َّي ًة َو َس َال ًما (َ )75خالدي َن ف َ
يزَ ْو َن ا ْلغ ْر َف َة بِ َام َص َربوا َوي َل َّق ْو َن ف َ
وقال﴿ :أو َلئ َك ْ
َحسن َْت م ْس َت َق ًّرا َوم َقا ًما﴾ [الفرقان ،]76 ،75 :وقال﴿ :أو َلئِ َك يؤْ ت َْو َن َأ ْج َره ْم َم َّرت ْ ِ
َني بِ َام
ِِ ِ
يها ع ََىل
َص َربوا﴾ [القصص ،]54 :وقالَ ﴿ :و َجزَ اه ْم بِ َام َص َربوا َجنَّ ًة َو َح ِر ًيرا ( )12متَّكئنيَ ف َ
ِ
ِ ِ
يها َش ْم ًسا َو َال زَ ْم َه ِر ًيرا﴾ [اإلنسان ،]13 ،12 :وقال ذاكرا خطاب
ْاألَ َرائك َال َي َر ْو َن ف َ
ربت ْم َفنِ ْع َم ع ْق َبى الدَّ ِار﴾ [الرعد]24 :
املالئكة عليهم السالم هلمَ ﴿ :س َال ٌم َع َل ْيك ْم بِ َام َص َ ْ
ومثلها ما ورد يف األحاديث الرشيفة كقوله ( :الصرب ثالثة :صرب عند املصيبة،
وصرب عىل الطاعة ،وصرب عن املعصية ،فمن صرب عىل املصيبة حتّى ير ّدها بحسن عزائها،
كتب اهلل له ثالثامئة درجة ،ما بني الدرجة إىل الدرجة كام بني السامء إىل األرض .ومن صرب
عىل الطاعة كتب اهلل له ستّامئة درجة ،ما بني الدرجة إىل الدرجة كام بني ختوم األرض إىل
العرش ،ومن صرب عن املعصية كتب اهلل له تسعامئة درجة ما بني الدرجة إىل الدرجة كام بني
ختوم األرض إىل منتهى العرش)()1

( )1الكايف ج  2ص .75

21

وكل هذه النصوص املقدسة وغريها تشري إىل كون الصرب دعامة أساسية للتقوى،
وأن التحقق به يعل من صاحبه مستعدا لنيل كل الكامالت ،ولذلك ذكر اهلل تعاىل أن
األجور املعدة للذين أدمنوا عىل الصرب ،وأتقنوا التعامل معه ،من دون حساب ،قال تعاىل:
ون َأ ْج َره ْم بِغ ْ ِ
َري ِح َس ٍ
الصابِر َ
اب﴾ [الزمر]10 :
﴿إِن ََّام ي َو ََّّف َّ
قد تسألني ـ أهيا املريد الصادق ـ بعد هذا عن رس كل هذا الفضل الذي توفر للصرب،
وجعله دعامة من دعامات الرتبية واإلصالح ،وجوابا عىل ذلك أذكر لك أن الصرب هو
تلك امللكة الرشيفة التي جتعل النفس ثابتة أمام األهواء؛ فال تستسلم هلا ،وال تذعن
ملقتضياهتا ..وجتعلها ثابتة أمام املصائب والبالء؛ فال جتزع وال تيأس وال تقنط ..وجتعلها
ثابتة عند التعرض للجهلة؛ فال تكتفي بكظم غيظها عنهم ،وإنام حتلم عليهم ،وتعفو عنهم
وحتسن إليهم ..وجتعلها ثابتة عند مالقاة األعداء ،فال جتبن ،وال يصيبها اخلور ،وال تويل
الدبر ،بل تواجههم بكل شجاعة وقوة وثبات ..وجتعلها ثابتة عند عروض الشهوات؛
فتعف عنها ،وال تستسلم هلا ،وال تركن إليها..
وهكذا يمكنك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن جتد الصرب عنرصا أساسيا يف كل عمل
صالح ،وافتقاده يؤدي إىل كل املثالب التي حذرتنا منها النصوص املقدسة ،والتي حتطم
اإلنسان ،وتنتكس به وبطبيعته.
وهلذا عرف احلكامء الصرب بأنه (ثبات باعث الدين يف مقابلة باعث اهلوى) ،وهم
يقصدون بباعث الدين الفطرة األصيلة التي تريد األهواء االنحراف هبا ،والتي جاءت
الرشيعة احلكيمة للتحذير منها ،وبيان الصفات احلقيقية لإلنسان ،ال الصفات التي يريدها
الشيطان واألهواء.
وأما باعث اهلوى؛ فهو كل املصادر التي تريد أن تنتكس باإلنسان عن حقيقته ،سواء
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كانت داخلية كغلبة الشهوة والغضب ،أو خارجية كوساوس شياطني اإلنس واملجتمع.
ولكون احلرب بني هذين الباعثني دائمة مستمرة؛ فإن الصرب هو املدد الذي يظل
اإلنسان حمتاجا إليه كل حني إىل أن يلقى ربه ،كام قال تعاىلَ ﴿:يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنوا اتَّقوا اهلل
َح َّق ت َقاتِ ِه َو َال َمتوت َّن ِإ َّال َو َأنْت ْم م ْسلِم َ
ون﴾ [آل عمران ،]102 :وهو معنى املرابطة يف الصرب
الوارد يف اآلية التي تأمر بالصرب بكل أنواعه.
وسبب احلاجة إىل املرابطة يف الصرب هو أن الشياطني تظل منارصة لباعث اهلوى،
والذي قد ينترص عىل باعث الدين إن افتقد للصرب والعزيمة عليه.
وكام أن الثبات يف املعارك خمتلف الدرجات؛ فكذلك الصابرون؛ درجاهتم خمتلفة
بحسب ثبات باعث الدين فيهم ،كام عرب بعضهم عن ذلك عند حديثه عن املوقف من
الصرب عند الشدائد ،فقال( :أهل الصرب عىل ثالث مقامات :األول :ترك الشكوى ،وهذه
درجة التائبني ،الثاين :الرضا باملقدر ،وهذه درجة الزاهدين ،الثالث :املحبة ملا يصنع به
مواله ،وهذه درجة الصديقني)
وروي أن اإلمام الباقر قال جلابر ،وقد رآه مريضا :كيف جتد حالك؟ قال جابر :أنا
يف حال الفقر أحب إ ّيل من الغنى ،واملرض أحب ا ّيل من الصحة ،واملوت أحب إيل من
احلياة .فقال له االمام( :أما نحن أهل البيت ،فام يرد علينا من اهلل من الفقر والغنى واملرض
والصحة واملوت واحلياة ،فهو أحب إلينا)()1

وهكذا يمكنك أن جتد يف كل عمل املراتب املختلفة ،والتي تدل عىل درجة صرب
صاحبها؛ فبقدر صربه بقدر مرتبته ودرجته.
مدرسة الصالة:
( )1جامع السعادات ،ج ،3ص.285 :
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أما املدرسة الثانية ـ أهيا املريد الصادق ـ فهي مدرسة الصالة ،وقد أشار القرآن
ِ
الصال َة َتن َْهى ع ِ
َن
الصال َة إِ َّن َّ
الكريم إىل أمهيتها ورضورهتا يف السري إىل اهلل؛ فقالَ ﴿ :و َأق ِم َّ
ا ْل َفح َش ِ
اء َواملْنْك َِر﴾ (العنكبوت)45:
ْ
وهي تشري إىل أن من أدوار الصالة الكربى التي رشعت من أجلها الدور التطهريي،
بنهيها صاحبها عن الفحشاء واملنكر ،ومثل ذلك ما ورد يف هتذيب نفس املداوم عليها ،كام
اإلنْس َ ِ
ِ
اخل ْري
الرش َجزوعًا (َ )20وإِ َذا َم َّسه ْ َ
قال تعاىل﴿ :إِ َّن ْ ِ َ
ان خل َق َهلوعًا ( )19إ َذا َم َّسه َّ ه
َمنوعًا ( )21إِ َّال املْ َص هلنيَ ( )22ا َّل ِذي َن ه ْم ع ََىل َص َال ِ ِهت ْم َدائِم َ
ون﴾ [املعارج]23 - 19 :
وهلذا ورد يف األحاديث الكثرية ما يبني دور الصالة يف تطهري اإلنسان من الرذائل،
والتي قد يكنى عنها بالسيئات واخلطايا ،ففي احلديث عن رسول اهلل  أنه قال خماطبا
أصحابه( :أرأيتم لو أن هنرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم مخسا ما تقول ذلك يبقي من
درنه ؟) ،قالوا :ال يبقي من درنه شيئا ،قال( :فذلك مثل الصلوات اخلمس ،يمحو اهلل هبا
اخلطايا)()1

فهذا احلديث ال يشري فقط إىل تطهري سجل املؤمن من السيئات ،وإنام يشري إىل تطهري
نفسه منها أيضا ،وذلك بحسب تعامله معها ،وحرصه عليها ،وخشوعه فيها ..فهي مثل
العالج الذي يقيض عىل كل األمراض مهام كانت مستفحلة ،لكن برشط أدائه يف وقته ،ومع
احلمية املناسبة له.
وال أرى ـ أهيا املريد الصادق ـ أي داع لذلك اخلالف الذي انترش بني الفقهاء حول
نوع اخلطايا التي تكفرها الصالة ،وهل هي الكبائر أم الصغائر ،ذلك أن قوة الصالة يف حمو
اخلطايا ختلف باختالف اهتامم صاحبها هبا ،وهي يف ذلك تشبه تركيز الدواء ،فقد يكون
( )1البخاري -الفتح  )528( 2ومسلم ()667
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الدواء خفيفا للدرجة ال يمكنه أن حيدث أي تغيري ،وقد يتوهم صاحب الدواء أنه يستعمله،
لكنه ال يفعل ذلك ،وقد تكون قوية شديدة الفاعلية والتأثري ،بحيث تغري صاحبها تغيريا
كليا ،كام ورد يف بعض اآلثارّ ( :
إن الرجلني ليقومان إىل الصالة وركوعهام وسجودمها
واحدّ ،
وإن ما بني صالتيهام ما بني السامء واألرض)
وقد روي عن اإلمام الصادق أنه قال( :و اهلل إنّه ليأيت عىل الرجل مخسون سنة ما
فأي يشء أشدّ من هذا ،واهلل إنّكم لتعرفون من جريانكم
قبل اهلل منه صالة واحدةّ ،
يصيل لبعضكم ما قبلها منه الستخفافه هباّ ،
وأصحابكم من لو كان ّ
إن اهلل ال يقبل ّإال احلسن
استخف به)())1
ّ
فكيف يقبل ما
وهلذا ورد يف احلديث عن عامر بن يارس أنه صىل صالة فأخفها ،فقيل له :خففت يا
أبا اليقظان فقال :هل رأيتموين نقصت من حدودها شيئا ؟ قالوا :ال قال :إين بادرت سهو
الشيطان ،إن رسول اهلل  قال( :إن العبد ليصيل الصالة ال يكتب له نصفها ،وال ثلثها وال
ربعها وال مخسها وال سدسها وال عرشها) ،وكان يقول( :إنام يكتب للعبد من صالته ما
عقل منها) ()2

وروي أنه بينام كان رسول اهلل  جالسا يف املسجد إذ دخل رجل فقام ّ
يتم
فصىل فلم ّ
ركوعه وال سجوده ،فقال ( :نقر كنقر الغراب ،لئن مات هذا وهكذا صالته ليموت ّن عىل
غري ديني)()3

لذلك كانت الصالة مفتقرة للصرب ،ألهنا ال يمكن أن تؤدي دورها يف التهذيب

( )1التهذيب ج  1ص .204
( )2أمحد وأبو داود والنسائي.
( )3الكايف ج  3ص  ،268والتهذيب ج  1ص .204
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واإلصالح والتزكية ما مل ياهد صاحبها نفسه عىل اخلشوع واخلضوع وحضور القلب،
والتمعن يف أرسار كل حركة يتحركها أو قول يقوله أو إشارة يشري هبا.
ذلك أن الصالة ـ أهيا املريد الصادق ـ ليست شعرية تعبدية واحدة ،بل هي جممع من
الشعائر التعبدية؛ فكل ركن من أركاهنا مدرسة قائمة بذاهتا ،هلا دورها يف التهذيب
والتصفية ،كام أن هلا دورها يف العروج والرتقي ،ولذلك اعتربها رسول اهلل



عمود

الصالة،
اإلسالم ،ففي احلديث قال رسول اهلل  :قال( :رأس األمر اإلسالم ،وعموده ّ
وذروة سنامه اجلهاد)()1

وقد قرن رسول اهلل  يف هذا احلديث بني الصالة واجلهاد ،الحتياج بعضها لبعض؛
فالصالة احلقيقية تستدعي املجاهدة والرياضة وحضور القلب ،واجلهاد احلقيقي حيتاج
التواصل الدائم مع اهلل ،حتى يتحقق الثبات والسكينة والقدرة عىل املواجهة.
هذا جواب املخترص عىل أسئلتك ـ أهيا املريد الصادق ـ وأحسب أن فيها ما طلبته من
جمامع املناهج واملدارس الرتبوية ،ويمكنك أن ترسل يل ما تشاء من أسئلة حول تفاصيل ما
رشحته لك.
ذلك أن كال من الصرب والصالة يتضمنان الكثري من املناهج ..فهناك مناهج مرتبطة
بالصرب وحده ..وهناك مناهج مرتبطة بالصالة وحدها ..وهناك مناهج مرتبطة هبام مجيعا..
وهبذه املناهج مجيعا تتحقق النفس بطيبتها ،لتتحول من نفس أمارة أو لوامة إىل نفس مطمئنة
راضية مرضية.

( )1الرتمذي ( )2616وابن ماجة ( )3973وأمحد ()245 ،237 ،231 /5
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النية اخلالصة
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ ختربين عن فهمك العام ملناهج السري والسلوك إىل اهلل
اخل ِ
ِ
تعاىل من خالل قوله تعاىل﴿ :و ِ
اش ِعنيَ ﴾
الص َالة َوإِ َّهنَا َلكَبِ َري ٌة إِ َّال ع ََىل ْ َ
الص ْ ِرب َو َّ
استَعينوا بِ َّ
َ ْ
[البقرة ،]45 :واستيعاهبا لكل فروع املناهج ومدارسها مع كثرهتا.
وقد طلبت مني أن أفصل لك احلديث يف النية باعتبارها أول ركن من أركان
الصالة ،وكيف يمكن أن تتحول إىل مدرسة تربوية ،هتذب النفس وتزكيها ،وتعرج هبا
وترقيها ،وعن عالقة ذلك بالصرب واملصابرة واملجاهدة.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن النية ليست جمرد ركن من أركان الصالة،
أو ركن من أركان أي عمل صالح ،بل هي يف حد ذاهتا مدرسة للتزكية؛ فال يمكن أن تنطلق
التزكية وال الرتبية وال الرتقية من دون أن تتوفر النية الداعية لذلك كله.
ذلك أهنا الواسطة بني العلم والعمل( ،إذ ما مل يعلم أمر مل يقصد ،وما مل يقصد مل
يفعل ،فالعلم مقدم عىل النية ورشطها ،والعمل ثمرهتا وفرعها ،إذ كل فعل وعمل يصدر
عن فاعل خمتار ،فإنه ال يتم إال بعلم وشوق وإرادة وقدرة) ()1

ولذلك كان االهتامم هبا وبتصحيحها أوىل من كل األعامل؛ فرب أعامل كثرية،
وجهود عظيمة ،تفتقر إىل النية الصاحلة اخلالصة؛ فتتحول إىل هباء منثور ال يغني صاحبها
ِ ِ
ِ
ورا﴾ [الفرقان]23 :
شيئا ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َقد ْمنَا إِ َىل َما عَملوا م ْن ع ََم ٍل َف َج َع ْلنَاه َه َبا ًء َمنْث ً
بل إهنا قد تنتقل من الطاعة إىل املعصية ،وينتقل اجلزاء املرتبط هبا من سجل
احلسنات إىل سجل السيئات ،وينتقل حمل صاحبها من اجلنة إىل النار ،مع أن العمل واحد،

( )1جامع السعادات ،ج ،3ص.108 :
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لكن الدافع الذي دفع إليه هو الذي تسبب يف ذلك التحول العظيم العميق.
وهلذا أخرب رسول اهلل  أن (األعامل بالنيات ،وإنام لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت
ٍ
امرأة
هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله ،ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ،أو
ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه)()1

وذكر اإلمام الصادق رس خلود أهل اجلنة والنار يف املنازل التي أعدت هلام ،وعالقة
ذلك بالنية ،فقال( :إنّام خ ّلد أهل النار يف النار ّ
ألن ن ّياهتم كانت يف الدّ نيا أن لو خ ّلدوا فيها
أن يعصوا اهلل تعاىل أبدا ،وإنّام خ ّلد أهل اجلنّة يف اجلنّة ّ
ألن ن ّياهتم كانت يف الدّ نيا أن لو بقوا
ثم تال قوله تعاىل﴿ :ق ْل ك ٌّل َي ْع َمل
فيها أن يطيعوا اهلل أبدا؛ فبالن ّيات خ ّلد هؤالء وهؤالء ّ
ع ََىل َشاكِ َلتِ ِه﴾ [اإلرساء ،]84 :يعني عىل ن ّيته)()2
بل ورد يف احلديث أن مراتب الناس يف اآلخرة ،ال تتحدد باألعامل فقط ،وإنام
بالنيات أيضا ،فقد قال رسول اهلل ( :إنّام الدّ نيا ألربعة نفر ،عبد رزقه اهلل ماال وعلام فهو
يتّقي فيه ر ّبه ،ويصل فيه رمحه ،ويعلم هلل فيه ح ّقا ،فهذا بأفضل املنازل ،وعبد رزقه اهلل علام
ومل يرزقه ماال ،فهو صادق النّ ّية .يقول :لو ّ
أن يل ماال لعملت بعمل فالن فهو ن ّيته ،فأجرمها
سواء ،وعبد رزقه اهلل ماال ومل يرزقه علام ،فهو خيبط يف ماله بغري علم ال يتّقي فيه ر ّبه ،وال
يصل فيه رمحه ،وال يعلم هلل فيه ح ّقا ،فهذا بأخبث املنازل ،وعبد مل يرزقه اهلل ماال وال علام،
فهو يقول :لو ّ
أن يل ماال لعملت فيه بعمل فالن ،فهو ن ّيته ،فوزرمها سواء)()3
وقد روي يف أخبار األنبياء عليهم السالم ّ
مر بكثبان رمل يف جماعة فقال يف
أن رجال ّ

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2الكايف ج  2ص .85
( )3الرتمذي( )2325وقال :هذا حديث حسن صحيح.
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لقسمته بني الناس) ،فأوحى اهلل تعاىل
الرمل طعاما ّ
نفسه ،وهو صادق يف قوله( :لو كان هذا ّ
إىل نب ّيهم أن قل لهّ ( :
إن اهلل قد قبل صدقتك وشكر حسن ن ّيتك وأعطاك ثواب ما لو كان
طعاما فتصدّ قت به)
فهذا الرجل ،وأولئك النفر الذين ذكر رسول اهلل  نالوا أجورهم وطهروا نفوسهم
من غري أعامل عملوها ،إال النية الصاحلة الصادقة ،التي نظر اهلل إليها ،وأعطاهم جزاءها.
ورس ذلك يعود إىل أن النية هي روح العمل ،واملقصد األول منه ،كام قال اهلل تعاىل
يف األضاحي واهلديَ ﴿ :ل ْن َين ََال اهلل حلوم َها َو َال ِد َماؤ َها َو َلكِ ْن َينَاله ال َّت ْق َوى ِمنْك ْم﴾ [احلج:
]37
ولذلك كان سبب نجاح إبراهيم عليه السالم يف االمتحان الذي امتحن فيه نيته
الصادقة اخلالصة هلل ،ولذلك بمجرد أن نجح يف ذلك االختبار الصعب ،هني عن تطبيقه
ني ( )103ونَادينَاه َأ ْن ياإِبر ِ
عمليا؛ قال تعاىلَ ﴿ :ف َل َّام َأ ْس َل َام َو َت َّله لِ ْل َجبِ ِ
اهيم (َ )104قدْ
َ َْ
َ َْ
الرؤْ َيا ِإنَّا ك ََذلِ َك ن َْج ِزي املْ ْح ِسنِنيَ (ِ )105إ َّن َه َذا َهل َو ا ْل َب َالء املْبِني (َ )106و َفدَ ْينَاه
َصدَّ ْق َت ه

بِ ِذ ْبحٍ عَظِي ٍم﴾ [الصافات]107 - 103 :

وهلذا ورد يف النصوص املقدسة ما يدل عىل خرسان أولئك الذين راعوا األعامل
وكثرهتا ،ومل يراعوا النيات وصدقها ،فقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قالّ :
(إن
ّ
وجل
العبد ليعمل أعامال حسنة فتصعد هبا املالئكة يف صحف خمتتمة فتلقى بني يدي اهلل عزّ
ثم ينادي املالئكة اكتبوا له كذا وكذا
فيقول :ألقوا هذه الصحيفة فإنّه مل يرد بام فيها وجهيّ ،
فتقولون يا ر ّبنا إنّه مل يعمل شيئا من ذلك ،فيقول :إنّه نواه إنّه نواه)()1

وهكذا يف اجلهاد ،والذي يمثل أشق األعامل ،وأكثرها بذال وتضحية ،ومع ذلك،
( )1رواه الدارقطني.
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فإن جزاءه بقدر النية فيه ،فقد ينال أجور املجاهدين من مل يبذل أي جهد سوى نيته الطيبة
النبي  قال يف غزوة تبوك( :إن باملدينة لقوما ما
الصاحلة الصادقة ،كام روي يف احلديث أن ّ
رستم مسريا ،وال قطعتم واديا ،إال كانوا معكم فيه) ،قالوا :يا رسول اهلل ،وهم باملدينة؟
قال( :وهم باملدينة حبسهم العذر) ()1

وهؤالء الصادقون الذين ظفروا بنيات املجاهدين ،ولو مل حيرضوا معهم هم الذين
الضع َف ِ
اء َو َال ع ََىل املَْ ْر َىض َو َال ع ََىل ا َّل ِذي َن َال َيِد َ
ون َما
أشار إليهم قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس ع ََىل ه َ
ِ
ون َح َر ٌج إِ َذا ن ََصحوا هلل َو َرسولِ ِه َما ع ََىل املْ ْح ِسنِنيَ ِم ْن َسبِ ٍ
ين ِْفق َ
يم (َ )91و َال
ور َرح ٌ
يل َواهلل غَف ٌ
ع ََىل ا َّل ِذي َن إِ َذا َما َأت َْو َك لِت َْح ِم َله ْم ق ْل َت َال َأ ِجد َما َأ ْمحِلك ْم َع َل ْي ِه ت ََو َّل ْوا َو َأعْينه ْم ت َِفيض ِم َن
الدَّ ْم ِع َحزَ نًا َأ َّال َيِدوا َما ين ِْفق َ
ون﴾ [التوبة]92 ،91 :
يف نفس الوقت الذي قال فيه ( :من غزا وهو ال ينوي ّإال عقاال فله ما نوى)(،)2
وقال بعض أصحاب رسول اهلل ( :استعنت برجل ليغزو معي ،فقال :ال حتّى جتعل يل
للنبي  فقال( :ليس له من دنياه وآخرته ّإال ما جعلت
جعال فجعلت له ،فذكرت ذلك
ّ
له)()3

وروي أن رجال قتل يف بعض املعارك ،وكان يظن أنه قتل يف سبيل اهلل ،لكنه عرفوا
أنه قتل يف سبيل احلامر ،حتى صار يدعى [قتيل احلامر] ألنّه قاتل رجال ليأخذ سلبه ومحاره
فقتل عىل ذلك(.)4

( )1البخاري ( )2838و( ،)2839و( ،)4423وابن أب عاصم يف اجلهاد ( ،)264وأبو يعىل ()3839
( )2النسائي يف السنن ج  6ص .24
( )3الطرباين يف مسند الشاميني.
( )4رواه أبو إسحاق الفراوي مرسال يف السنن.
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وهلذا ورد يف األحاديث واآلثار ما يدل عىل أن النية خري من العمل( ،)1فقد روي
عن رسول اهلل  أنه قال( :نية املؤمن خري من عمله ،وعمل املنافق خري من نيته ،وكل يعمل
عىل نيته؛ فإذا عمل املؤمن عمال ثار يف قلبه نور) ()2

وقد سئل اإلمام الصادق عن معناها ،فقالّ ( :
ألن العمل ربام كان رياء للمخلوقني،
لرب العاملني ،فيعطي عزّ
والن ّية خالصة ّ

وجل عىل الن ّية ما ال يعطي عىل العمل) ()3
ّ

ومما يروى يف هذا أن بعض املريدين كان يطوف عىل العلامء ،ويقول( :من يدلني عىل
عمل ال أزال فيه عامال هلل تعاىل؛ فإين ال أحب أن تأيت عيل ساعة من ليل أو هنار إال وأنا
عامل من عامل اهلل تعاىل) ،فقال له بعض احلكامء( :أنت قد وجدت حاجتك ،فاعمل اخلري
ما استطعت ،فإذا فرتت أو تركته فهم بعمله ،إذ من هم بعمل اخلري كمن يعمل به)
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن أول ما عىل السائر يف طريق اهلل أن
يتدرب عليه ،تصحيح نيته ،وتنميتها وإصالحها؛ فال يمكن أن يطهر نفسه من دون ذلك.
ذلك أن النية هي التي حتدد أهداف األعامل وغاياهتا ،وهي التي حتميها من كل
وساوس الشيطان التي تعرض هلا ،وهي التي تدفع إىل اإلتقان واإلحسان ،وحتمي العمل

( ) 1من املعاين التي فرس هبا احلديث :أن املؤمن بمقتىض إيامنه ينوي خريات كثرية ال يوفق لعملها ،إما لعدم متكنه من
الوصول إىل أسباهبا ،أو لعدم مساعدة الوقت عىل عملها ،أو ملامنعة رذيلة نفسانية عنها بعد الوصول إىل أسباهبا ،كالذي ينوي
إن آتاه اهلل ما ال ينفقه يف سب يله ،ثم ملا آتاه يمنعه البخل عن اإلنفاق ،فهذا نيته خري من عمله ،وأيضا املؤمن ينوي دائام أن تقع
عباداته عىل أحسن الوجوه ،ألن ايامنه يقتيض ذلك .ثم إذا اشتغل هبا ال يتيرس له ذلك .وال يأيت هبا كام يريد ،فام ينويه دائام خري
مما يعمل به يف كل عبادة ،وإىل هذا أشار اإلمام الباقر بقوله( :نية املؤمن خري من عمله ،وذلك ألنه ينوي اخلري ما ال يدركه ،ونية
رش من عمله ،وذلك ألن الكافر ينوي الرش ويأمل من الرش ما ال يدركه) ،وبه فرس كذلك قول اإلمام الصادق الذي
الكافر ّ
ذكرناه[ .انظر :جامع السعادات ،ج ،3ص]121 :
( )2الطرباين يف معجمه الكبري ( )185/6وأبو نعيم يف احللية ( ،)255/3الكايف ج  2ص  69ح .2
( )3علل الرشائع.524 /1 :
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من كل الثغرات التي قد تعرض له.
أعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أنك ستذكر يل أن النية ليست من قبيل األعامل االختيارية
التي يمكن لصاحبها أن يتحكم يف فعلها أو عدم فعلها ،بل هي من األعامل الوجدانية التي
ال يستطيع أن يتحكم فيها؛ فلذلك ال يمكن للجائع أن يقول شبعت ،وال للكسول أن
يكتفي بقوله قمت..
وجوابا عىل سؤالك أذكر لك أن النية ـ وإن كانت من األعامل الوجدانية ـ إال أنه
يمكن توجيهها ببعض املعارف والعلوم والتدريبات واملجاهدات إىل أن يصبح يف اإلمكان
التحكم فيها.
ورس تلك املعارف والتدريبات يعود إىل أن النية ،باعتبارها الباعث الذي يبعث عىل
العمل ،يرجع ألهواء النفس؛ فإن كان هوى النفس يف السمعة والشهرة واجلاه العريض،
وهي شهوات النفس األمارة ،كانت النية رياء حمضا ،ومل يكن فيها أدنى صدق أو
إخالص..
وإن كان صاحبها حيمل مع تلك النية بعض اإليامن باليوم اآلخر ،واجلزاء املعد عىل
األعامل الصاحلة فيها ،تكون نيته مشوبة بني حتقيق غرضه الدنيوي ،وغرضه األخروي.
وإن كان صاحبها صاحب نفس مطمئنة ،متجرد اهلوى لآلخرة ،ال يطلب غريها،
وال يطلب غري وجه ربه؛ فإن عمله سيكون خالصا هلل تعاىل ،وبحسب درجة إخالصه
تكون مرتبة عمله.
ولذلك كان الطريق إىل تصحيح النية ،وحتقيق اإلخالص فيها ،تنمية البواعث
اإليامنية حتى تتجرد النفس هلا ،وتتخلص من كل الشوائب التي تفسد أعامهلا.
وهلذا ورد يف النصوص املقدسة ما ينمي تلك البواعث الطيبة ،وحيققها يف النفس
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لتتجرد للحق ،وخيلص عملها من كل الشوائب التي تكدره.
وبناء عىل طلبك ـ أهيا املريد الصادق ـ يف رشح كيفية التحقق بالنية الصاحلة أذكر لك
البواعث التي يمكنك بالتأمل فيها ـ قبل القيام بأي عمل ـ أن جترد نيتك من كل ما يفسدها،
لتتعلم اإلخالص والصدق من خالهلا.
وقبل أن أذكر لك ذلك ،أرضب لك مثاال يقرب لك احلقيقة ،فاألمثال جند اهلل التي
توضح هبا احلقائق ،وتقرب هبا املعاين.
وينطلق هذا املثال من حقيقة الدنيا ،وكوهنا سوقا لألعامل ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن
ِ
ِ
يتْل َ ِ
رسا َوع ََالنِ َي ًة َي ْرج َ
ور
ون ِ َ
َاب اهلل َو َأ َقاموا َّ
ون كت َ
َ
جت َار ًة َل ْن تَب َ
الص َال َة َو َأ ْن َفقوا ممَّا َرزَ ْقنَاه ْم ًّ
ِِ
ِ
ِ
ور﴾ [فاطر]30 ،29 :
ور َشك ٌ
وره ْم َو َي ِزيدَ ه ْم م ْن َف ْضله إِنَّه غَف ٌ
( )29لي َو هف َيه ْم أج َ
ولذلك توهم نفسك ـ أهيا املريد الصادق ـ يف سوق عظمية قد اجتمع فيها املخلصون
واملراؤون:
أما املخلصون؛ فال يبيعون أعامهلم إال ملن يدفع هلم أضعاف األجور التي
يستحقوهنا ،ثم ال يكتفون بذلك ،بل يضيفون إليها كل ألوان التكريم والثناء والشكر ..يف
نفس الوقت الذي يكون فيه أولئك التجار الذي اشرتوا منهم بضاعتهم ممتلئني بكل أنواع
الكرم والسامحة واللطف ،ويعدوهنم بكل ألوان اإلكرام يف حال زيارهتم هلم.
أما املراؤون؛ فيبيعون أعامهلم للعوام والدمهاء البسطاء الذين ال يغنون عنهم شيئا،
يف نفس الوقت الذي يكتفون فيه من أجورهم بنظرة استحسان يلقوهنا ،ثم ينرصفون
عنهم ،وكأهنم مل يقدموا هلم شيئا.
فهذا املثال ـ أهيا املريد الصادق ـ يقرب لك حال املخلصني واملرائني يف سوق التجارة
الذي أقامه اهلل لعباده؛ وهي ال متثل احلقيقة ،وال ما هو أدنى منها ،ذلك أن األجور التي
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يلقاها املخلصون ال يمكن وصفها ،واحلرسة والندامة واآلالم التي تعرتي املرائني ال يمكن
حتديدها ،ألهنا ليست مرتبطة بالدنيا فقط ،وإنام تظل تبعاهتم تلحقهم يف كل املحال يف الدنيا
واآلخرة.
وخالصة البواعث الطيبة التي حتول النية من الفساد إىل الصالح يمكن اختصارها
يف باعثني ،كالمها وردت به النصوص املقدسة ،أحدمها يتعلق بتحصني األعامل حتى ال
يدب فريوس الرياء ،فيفسدها ،وثانيهام ،حتصيل األجور ومضاعفتها باستعامل إكسري النية
اخلالصة.
النية والتحصني:
فأول ما ينفرك عن النية السيئة ،ويدفعك إىل النية اخلالصة ـ أهيا املريد الصادق ـ
علمك بأن كل أعاملك الصاحلة حمفوظة يف صندوق النية ،فإن كانت هلل ،حفظت ،ومل متسها
يد اللصوص ،ولقيت أجورها كاملة يوم القيامة ،أو قد تعجل لك بعض أجورها يف الدنيا
شكرا من اهلل تعاىل.
وإن أنت مل حتفظها ،ورحت تسارع إىل إظهارها والفرح بذلك ،لتنال حظوظك
الدنيوية بسببها من الشهرة والصيت والسمعة ،وما قد يتبعها من املال والثراء؛ فإنك بذلك
تكون قد بعتها أو عرضتها للصوص يف الدنيا ،ولن جتد هلا أي جزاء يف اآلخرة ،بل قد جتد
العقوبة عىل استعاملك الدين يف طلب الدنيا ،وتوسلك باخلالق يف طلب اخللق.
الرشكاء عن
وقد أشار إىل هذا املعنى قوله تعاىل يف احلديث القديس( :أنا أغنى ّ
الرشك ،من عمل عمال أرشك فيه معي غريي تركته ورشكه) ()1
ّ

البرصي( :ويلك يا ع ّباد إ ّياك
وروي عن اإلمام الصادق أنّه قال لع ّباد بن كثري
ّ
( )1مسلم ()2985
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والرياء؛ فإنّه من عمل لغري اهلل وكله اهلل إىل من عمل له)( ،)1وقالّ ( :
كل رياء رشك ،إنّه من
ّ
عمل للناس كان ثوابه عىل الناس ومن عمل هلل كان ثوابه عىل اهلل)()2

ِ
ِ
ِ
احلا َو َال ي ْ ِ
وقال يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن ك َ
رش ْك بِ ِع َبا َد ِة
َان َي ْرجو ل َقا َء َر هبه َف ْل َي ْع َم ْل ع ََم ًال َص ً

ِ
الرجل يعمل شيئا من الثواب ال يطلب به وجه اهلل إنّام
َر هبه َأ َحدً ا﴾ [الكهفّ ( :]110 :

ثم قال( :ما
يسمع به الناس فهذا ا ّلذي أرشك بعبادة ر ّبه)ّ ،
يطلب تزكية الناس يشتهي أن ّ
رشا فذهبت
يرس ّ
أرس خريا فذهبت األ ّيام أبدا حتّى يظهر اهلل له خريا ،وما من عبد ّ
من عبد ّ
األ ّيام أبدا حتّى يظهر اهلل له رشا)()3

ّ

وما ذكره اإلمام الصادق يشري إىل أن من العقوبات التي يسلطها اهلل عىل املرائني أن
يسلب منهم ذلك الفرح اهلزيل البسيط الذي باعوا به رضوان اهلل؛ فسيتبدل به أملا وحزنا
يف الدنيا قبل اآلخرة ،ذلك أن أولئك الذين قصدوهم باألعامل سريتدون عليهم،
ويتحولون من حبهم إىل بغضهم ،ومثل ذلك يف اآلخرة ،كام قال تعاىلْ ﴿ :األَ ِخ َّالء َي ْو َمئِ ٍذ
َب ْعضه ْم لِ َب ْع ٍ
ض عَد ٌّو إِ َّال املْت َِّقنيَ ﴾ [الزخرف]67 :
ومما يروى يف هذا أن بعضهم رؤي يف املنام فقيل له :كيف وجدت أعاملك؟ فقال:
(كل يشء عملته هلل وجدته ،حتى حبة رمان لقطتها من طريق ،وحتى هرة ماتت لنا رأيتها
يف كفة احلسنات ،وكان يف قلنسويت خيط من حرير فرأيته يف كفة السيئات ،وكان قد نفق
محار يل قيمته مائة دينار فام رأيت له ثوابا ،فقلت :موت سنور يف كفة احلسنات ،وموت محار
ليس فيها! فقيل يل :إنه قد وجه حيث بعثت به ،فإنه ملا قيل لك قد مات ،قلت :يف لعنة اهلل،

( )1الكايف ،ج  2ص .293
( )2الكايف ،ج  2ص .293
( )3الكايف ،ج  2ص .293

35

فبطل أجرك فيه ،ولو قلت :يف سبيل اهلل ،لوجدته يف حسناتك ،وكنت قد تصدقت بصدقة
بني الناس فأعجبني نظرهم إيل ،فوجدت ذلك ال عيل وال يل)
والتحصني املرتبط بالعمل ـ أهيا املريد الصادق ـ ال يرتبط بحفظ أجوره فقط ،بل
يتعلق بكل جوانبه ،حتى ذلك املدد اإلهلي الذي يمد اهلل به عباده ،متوقف عىل نياهتم
وصدقهم وإخالصهم؛ فإن كانوا صادقني مع اهلل ظل املدد ساريا فيهم من حيث يشعرون
أو ال يشعرون ،وإن زال صدقهم أو اختلط بغريه رفع عنهم املدد.
وقد روي يف هذا ّ
أن عابدا كان يعبد اهلل دهرا طويال ،فجاءه قوم فقالوا :إن ها هنا
قوما يعبدون شجرة من دون اهلل تعاىل ،فغضب لذلك ،وأخذ فأسه عىل عاتقه ،وقصد
الشجرة ليقطعها .فاستقبله إبليس يف صورة شيخ فقال :أين تريد رمحك اهلل؟ قال :أريد أن
أقطع هذه الشجرة .قال :وما أنت وذاك؟ تركت عبادتك واشتغالك بنفسك وتفرعت لغري
ذلك .فقال :إن هذا من عباديت .قال :فإين ال أتركك أن تقطعها .فقاتله ،فأخذه العابد
فطرحه إىل األرض ،وقعد عىل صدره .فقال له إبليس :أطلقني حتى أكلمك ،فقام عنه،
فقال له إبليس :يا هذا إن اهلل قد أسقط عنك هذا ومل يفرضه عليك ،وما تعبدها أنت ،وما
عليك من غريك وهلل تعاىل أنبياء يف أقاليم األرض ،ولو شاء لبعثهم إىل أهلها ،وأمرهم
بقطعها .فقال العابد :ال بد يل من قطعها .فنابذه للقتال .فغلبه العابد ورصعه ،وقعد عىل
صدره ،فعجز إبليس ،فقال له :هل لك يف أمر فصل بيني وبينك ،وهو خري لك وأنفع؟ قال
العابد :وما هو؟ قال :أطلقني حتى أقول لك .فأطلقه ،فقال إبليس :أنت رجل فقري ال يشء
لك ،إنام أنت كل الناس يعولونك ،ولعلك حتب أن تتفضل عىل إخوانك ،وتوايس
جريانك ،وتشبع وتستغني عن الناس .قال :نعم .قال :فارجع عن هذا األمر ،ولك عيل أن
أجعل عند رأسك يف كل ليلة دينارين ،إذا أصبحت أخذهتام فأنفقت عىل نفسك وعيالك،
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وتصدقت عىل إخوانك ،فيكون ذلك أنفع لك وللمسلمني من قطع هذه الشجرة التي
يغرس مكاهنا ،وال يرضهم قطعها شيئا ،وال ينفع إخوانك املؤمنني قطعك إياها .فتفكر
العابد فيام قال ،وقال :صدق الشيخ ،لست بنبي فيلزمني قطع هذه الشجرة وال أمرين اهلل
أن أقطعها فأكون عاصيا برتكها ،وما ذكره أكثر منفعة .فعاهده عىل الوفاء بذلك ،وحلف
له .فرجع العابد إىل متعبده فبات ،فلام أصبح رأى دينارين عند رأسه ،فأخذمها ،وكذلك
الغد ،ثم أصبح اليوم الثالث وما بعده فلم ير شيئا ،فغضب وأخذ فأسه عىل عاتقه ،فاستقبله
إبليس يف صورة شيخ فقال له :إىل أين؟ قال :أقطع تلك الشجرة .فقال :كذبت واهلل ،ما
أنت بقادر عىل ذلك ،وال سبيل لك إليها ،فتناوله العابد ليفعل به كام فعل أول مرة ،فقال:
هيهات ،فأخذه إبليس ورصعه ،فإذا هو كالعصفور بني رجليه ،وقعد إبليس عىل صدره
وقال :لتنتهني عن هذا األمر أو ألذبحنك .فنظر العابد ،فإذا ال طاقة له به ،قال :يا هذا
غلبتني فخل عني ،وأخربين كيف غلبتك أوال وغلبتني اآلن؟ فقال :ألنك غضبت أول مرة
هلل ،وكانت نيتك اآلخرة ،فسخرين اهلل لك .وهذه املرة غضبت لنفسك وللدنيا،
فرصعتك(.)1
فتأمل ـ أهيا املريد الصادق ـ يف هذه احلكاية ،وال هيمك أن تكون صحيحة ثابتة أو
ملفقة مزورة ،فاحلقائق كلها تدل عليها ،ولذلك احرص عىل إخالص النية ،ولو يف العمل
القليل؛ فذلك أجدى لك ،وأكثر بركة من العمل الكثري الذي خيلو من اإلخالص ،وخيلو
معه من املدد اإلهلي.
النية والتحصيل:
ال يقترص النية اخلالصة عىل حتصني األعامل وحفظها من أن تدب إليها األهواء،
( )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،8ص.127 :
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فتفسدها ،وإنام هلا دور كبري يف حتصيل األجور ومضاعفتها ،حتى أهنا حتول املباحات إىل
طاعات ،وبذلك يمكن أن يصبح نومك وأكلك ورشبك وكل ترصفاتك التي ترغب فيها
نفسك إىل طاعة هلل تعاىل إذا ما تعلمت كيف تؤدي حق النية الصاحلة فيها.
وذلك ال يعني ـ أهيا املريد الصادق ـ ما قد يتبادر إىل الذهن من خلو األجور من
التأثري يف النفس وتطهريها وترقيتها ،وارتباطها فقط باجلزاء األخروي ،فذلك غري صحيح،
فلكل حسنة جتليات خمتلفة منها ما يظهر يف اآلخرة بصورة النعيم املقيم ،ومنها ما يظهر يف
الدنيا بصورة الطهارة والطيبة التي متتلئ هبا النفس حتى تصبح حياهتا كلها باهلل وهلل ،كام
ِ
اي َو َمم َ ِايت هلل َر هب ا ْل َعاملَِنيَ (َ )162ال َ ِ
رش َ
يك َله
قال تعاىل﴿ :ق ْل إِ َّن َص َال ِيت َونسكي َوحمَ ْ َي َ
َوبِ َذلِ َك أ ِم ْرت َو َأنَا َأ َّول املْ ْسلِ ِمنيَ ﴾ [األنعام]163 ،162 :
وهلذا أوىص رسول اهلل  باالستفادة من هذه اهلدية اإلهلية التي ننال هبا األجور من
ذر ،ليكن لك يف ّ
كل يشء ن ّية ،حتّى
غري تعب وال مشقة ،فقال ـ يف وصيته ألب ذر ـ( :يا أبا ّ
يف النوم واألكل)()1

ولذلك كان الصاحلون يتوقفون قبل القيام بأي عمل انتظارا للنية الصاحلة فيه ،حتى
يكون قربة هلم عند اهلل تعاىل ،وقد روي عن بعضهم أنه إذا سئل عن أي عمل من أعامل الرب
يقول( :إن رزقني اهلل تعاىل نية فعلت)
وقد رضب بعض احلكامء عىل إمكانية مضاعفة األجور بتكثري النيات الصاحلة
بالقعود يف املسجد ،والتي يمكنها أن حتوله من جمرد قعود ال يقصد به سوى الراحة إىل قعود
تنال به األجور العظيمة ،فذكر منها أن يعتقد أنه قاعد ببيت اهلل ،وأن داخله زائر اهلل ،فيقصد
به زيارة مواله ،رجاء ملا وعده به رسول اهلل  يف قوله( :من قعد يف املسجد فقد زار اهلل
( )1الوسائل ،ج  1ص  48ح .8
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تعاىل ،وحق عىل املزور إكرام زائره) ()1

ومنها أن ينوي انتظار الصالة بعد الصالة ،فيكون يف مجلة انتظاره يف الصالة ،كام
قال ( :أال أد ّلكم عىل ما يمحو اهلل به اخلطايا ،ويرفع به الدّ رجات؟) قالوا :بىل يا رسول
الصالة بعد
اهلل! .قال( :إسباغ الوضوء عىل املكاره ،وكثرة اخلطا إىل املساجد ،وانتظار ّ
الصالة .فذلكم الرباط)()2
ّ

ّ

ومنها أن ينوي التفرغ للتأمل والتفكر والتدبر ،وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل
 أنه قال( :تفكر ساعة خري من قيام ليلة) ( ،)3وقال( :تفكر ساعة خري من عبادة ستني
سنة) ()4

ومنها نية التجرد لذكر اهلل أو الستامع ذكره ،وللتذكر به ،أو يقصد إفادة العلم بأمر
بمعروف وهني عن منكر ،أو يستفيد أخا يف اهلل ..وغريها كثري.
وقد أشار اإلمام عيل إىل كل ذلك وغريه ،فقال( :من اختلف إىل املسجد أصاب
إحدى الثامن :أخا مستفادا يف اهلل ،أو علام مستطرفا ،أو آية حمكمة ،أو يسمع كلمة تد ّله عىل
هدى ،أو كلمة تر ّده عن ردى ،أو رمحة منتظرة ،أو يرتك ذنبا خشية أو حياء)()5

وهكذا يمكن أن تتحول املباحات إىل طاعات بالنية الطيبة ،ومن األمثلة التي ذكرها
بعض احلكامء عىل ذلك التعطر والتطيب ،والذي هو حظ من حظوظ النفس ،فقد قال:
(اعلم أن من يتطيب مثال يوم اجلمعة ،ويف سائر األوقات ،يتصور أن يقصد التنعم بلذات
( )1ابن حبان يف الضعفاء ،وللبيهقي يف الشعب نحوه.
( )2مسلم ()251
( )3أبو الشيخ يف العظمة.
( )4أبو الشيخ يف العظمة.
( )5التهذيب ج  1ص .324
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الدنيا ،أو يقصد به إظهار التفاخر بكثرة املال ليحسده األقران ،أو يقصد به رياء اخللق ليقوم
له اجلاه يف قلوهبم ويذكر بطيب الرائحة ،أو ليتودد به إىل قلوب النساء األجنبيات إذا كان
مستحال للنظر إليهن ،وألمور أخر ال حتىص ..وكل هذا يعل التطيب معصية ،فبذلك
يكون أنتن من اجليفة يف القيامة ،إال القصد األول وهو التلذذ والتنعم ،فإن ذلك ليس
بمعصية ،إال أنه يسأل عنه .ومن نوقش احلساب عذب ،ومن أتى شيئا من مباح الدنيا مل
يعذب عليه يف اآلخرة ،ولكن ينقص من نعيم اآلخرة له بقدره ،وناهيك خرسانا بأن
يستعجل ما يفنى ،وخيرس زيادة نعيم ال يفنى)()1

ثم ذكر بعض النيات احلسنة التي يمكن أن حتول من ذلك الغرض النفيس إىل طاعة،
ومنها أن ينوي اتباع سنة رسول اهلل  يف التعطر والتطيب ،وتعظيم املسجد ،إن كان عند
التطيب قاصدا له ،أو ترويح من يلس إليه ،أو دفع الروائح الكرهية التي تؤدى إىل إيذاء
خمالطيه ،حتى حيسم عن نفسه باب الغيبة عن املغتابني إذا اغتابوه بالروائح الكرهية،
فيعصون اهلل بسببه ،فمن تعرض للغيبة وهو قادر عىل االحرتاز منها فهو رشيك يف تلك
املعصية.
ثم ذكر عن بعض الصاحلني أنه كان يقول( :إين ألستحب أن يكون يل يف كل يشء
نية حتى يف أكىل ،ورشب ،ونومى ،ودخويل إىل اخلالء)
وهكذا يمكنك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن حتول من كل يشء حيصل لك يف حياتك
عمال صاحلا ،حتى ال يضيع عليك أجره.
ومن األمثلة التي ذكرها الصاحلون لذلك نية من ضاع منه يشء؛ فبدل التأسف
والتحرس ،حيوله إىل صدقة يف سبيل اهلل ،وبذلك ينال ثوابه ..ولو أنه اكتفى باجلزع ،مل ينل
( )1إحياء علوم الدين.171/5 ،
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إال سيئات ذلك اجلزع وآالمه.
وهكذا ينوي بالسكوت عن خصومه ،وعدم الرد عليهم ،نيل األجور العظيمة التي
تناله بسبب ذلك ،وقد روي يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :إن العبد ليحاسب
فتبطل أعامله لدخول اآلفة فيها حتى يستوجب النار ،ثم ينرش له من األعامل الصاحلة ما
يستوجب به اجلنة ،فيتعجب ،ويقول :يا رب هذه أعامل ما عملتها قط :فيقال :هذه أعامل
الذين اغتابوك وآذوك وظلموك) ()1

وهكذا يمكنك أن متأل نفسك بالبواعث الطيبة عىل العمل الصالح ،لتنال أجورها
حتى لو قرصت يف أدائها ،وقد روي يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :من جرح جرحا
يف سبيل اهلل جاء يوم القيامة لونه لون الزعفران ،ورحيه ريح املسك عليه طابع الشهداء،
ومن سأل اهلل الشهادة خملصا أعطاه اهلل أجر شهيد ،وإن مات عىل فراشه ومن قاتل يف سبيل
اهلل فواق ناقة وجبت له اجلنة) ()2

وعن اإلمام الصادق أنه قالّ ( :
إن العبد لينوي من هناره أن ّ
يصيل بالليل فتغلبه عينه
فينام ،فيثبت اهلل له صالته ،ويكتب نفسه تسبيحا ،ويعل نومه عليه صدقة)()3

وقالّ ( :
ليهم باحلسنة وال يعمل هبا فتكتب له حسنة ،وإن هو عملها كتبت
إن املؤمن ّ
وإن املؤمن ليهم بالس ّيئة أن يعملها فال يعملها فال تكتب عليه)()4
له عرش حسناتّ ،

ّ

بل ورد ذلك يف حديث قديس ،فقد روي عن رسول اهلل  أنه قال( :إن اهلل عز وجل
كتب احلسنات ،والسيئات ،ثم بني ذلك ،فمن هم بحسنة فلم يعملها ،كتبها اهلل له عنده
( )1أبو منصور الديلمي يف مسند الفردوس.
( )2ابن حبان ( )3191و( ،)4618والطرباين يف الكبري ،)206( /20 ،والبيهقي يف السنن .170/9
( )3الوسائل ج  1ص  53ح  15وص  ،54العلل ج  2ص .524
( )4الوسائل ج  1ص .51
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حسنة كاملة ،فإن عملها ،كتبت له عرش حسنات ،إىل سبع مائة ضعف ،إىل أضعاف كثرية،
وإن هو هم بسيئة فلم يعملها ،كتبها اهلل له عنده حسنة كاملة ،فإن عملها كتبت له سيئة
واحدة) ()1

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فإياك أن تقيس قياس إبليس ،فتتوهم أن املعصية
يمكنها أن تتحول بالنية الصاحلة إىل طاعة؛ فذلك غري صحيح؛ بل إن ذلك سخرية
بالرشيعة وحمادة هلل تعاىل.
ولذلك؛ فالغيبة تظل غيبة ،ولو قصدت هبا تأليف قلوب الذين جتلس إليهم،
وتطييب خواطرهم ،ذلك أنك تطيب خواطرهم بام تيسء به إىل خواطر آخرين ..وهكذا،
فإن لكل معصية من املثالب والعيوب ما ال يمكن للنية الطيبة أن حتوهلا إىل عمل صالح،
وهي يف ذلك مثل روائح املستنقعات التي ال تزيدها األمطار إال انتشارا وقوة ..فاحذر أن
يغرك الشيطان عن نفسك ،ويدخل إليك من خالل تكثري النيات أو تصحيحها إىل ما
يفسدها ،أو يفسد عملك كله.
واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن أكرب ما هيتم له الشيطان إفساد نيتك ،ولذلك يستعمل
ّ
حسن صوتك
كل حيله يف ذلك ،ومن ذلك أن يأيت ل
لمصيل املخلص يف صالته؛ فيقول لهّ :
حتّى ينظر إليك هذا احلارض بعني الوقار والصالح وال يزدريك وال يغتابك(.)2
فإن فطن املصيل هلذه احليلة ،وأخذ حذره منها ،يقول له :أنت متبوع ومقتدى بك
ويتأسى بك غريك؛ فيكون لك ثواب أعامهلم إن
ومنظور إليك ،وما تفعله يؤثر عنك،
ّ
أحسنت ،وعليك الوزر إن أسأت؛ فأحسن عملك بني أيدهيم؛ فعساهم يقتدون بك يف

( )1أمحد ()384 /5
( )2انظر :املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،8ص.134 :
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اخلشوع وحتسني العبادة.
وهكذا يستعمل الشيطان كل أدوات احليلة حتى يرصف املصيل عن إخالص نيته
لربه ،لذلك كان حفظ األعامل باإلخفاء والسرت أجدى هلا وأكثر أمنا وحيطة.
وهلذا ورد يف احلديث األمر باإلتيان بالنوافل يف البيت ،باعتبار أن الفرائض مما
يتساوى فيه الناس مجيعا ،ولذلك قد ال يتطرق إليها الرياء ،مثلام يتطرق للنوافل.
وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :اجعلوا يف بيوتكم من صالتكم،
وال تتخذوها قبور ًا) ()1

وروي أنه  اختذ حجرة من حصري يف رمضان فصىل فيها ليايلَّ ،
ناس
فصىل بصالته ٌ
من أصحابه؛ فلام علم هبم جعل يقعد فخرج إليهم ،فقال( :قد عرفت الذي رأيت من
صنيعكم فص هلوا أهيا الناس يف بيوتكم فإن أفضل الصالة صالة املرء يف بيته إال املكتوبة) ()2

بل إن اهلل تعاىل ذكر ذلك يف الصدقات؛ فقالْ ﴿ :ن تبدوا الصدَ َق ِ
ات َفنِ ِع َّام ِه َي َوإِ ْن
َّ
ْ
وها ا ْلف َق َرا َء َفه َو َخ ْ ٌري َلك ْم َوي َك هفر َعنْك ْم ِم ْن َس هيئَاتِك ْم َواهلل بِ َام َت ْع َمل َ
ون َخبِ ٌري﴾
وها َوتؤْ ت َ
ختْف َ
[البقرة]271 :
ويف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :سبعة يظلهم اهلل يف ظله ،يوم ال ظل إال
ظله) ،وذكر منهم( :رجل تصدق بصدقة فأخفاها ،حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه)،
ومنهم الذي (ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه) ()3
وقال ( :صدقة الرس تطفئ غضب الرب) ()4

( )1رواه البخاري ( )422ومسلم ()777
( )2رواه البخاري ( )698ومسلم ()781
( )3البخاري ،)440 /1( ،برقم ( ،)1423وصحيح مسلم ،)715 /2( ،برقم ()1031
( )4املعجم الصغري ،للطرباين ()95 /2
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وقد روي عن اإلمام السجاد أنه كان حيمل اخلبز بالليل عىل ظهره ،يتبع به املساكني
يف الظلمة ،ويقول( :إن الصدقة يف سواد الليل تطفئ غضب الرب) ،وروى بعضهم عنه
قال( :كان ناس من املدينة يعيشون ،ال يدرون من أين معاشهم ،فلام مات عيل بن احلسني،
فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون بالليل) ،وقال بعضهم( :ما فقدنا صدقة الرس حتى تويف عيل
بن احلسني)()1

وروي عن بعض الصاحلني أنه صام عرشين سنة ،ومل يعلم به أهله؛ كان يأخذ غداءه
وخيرج إىل السوق ،فيتصدق به يف الطريق ،فأهل السوق يظنون أنه قد أكل يف البيت ،وأهل
البيت يظنون أنه قد أكل يف السوق.
وقال آخر يصف بعض الصاحلني( :إن كان الرجل يمع القرآن وما يشعر به الناس،
وإن كان الرجل يفقه الفقه الكثري وما يشعر به الناس ،وإن كان الرجل ليصيل الصالة
الطويلة يف بيته ،وعنده الزوار وما يشعرون به ،ولقد أدركت أقواما ما كان عىل األرض من
عمل يقدرون أن يعملوه يف الرس فيكون عالنية أبدا ،لقد كان املسلمون يتهدون يف الدعاء
وما يسمع هلم صوت ،إن كان إال مهسا بينهم وبني رهبم ،وذلك أن اهلل تعاىل يقول﴿ :ا ْدعوا
ر َّبكم ت ََرضعًا َوخ ْف َي ًة﴾ [األعراف)2( )]55 :

َ

ْ

ه

ومع ذلك كله؛ فإن إبداء الصدقات أو األعامل الصاحلة إن جتردت نية صاحبها هلل
تعاىل ،ورأى أن يف إبدائها دعوة لغريه ،وخاصة إن كان حمل قدوة ،فال حرج يف ذلك ،بل
قد ينال األجر العظيم إن مل يكن ينوي بذلك إال الدعوة إىل اهلل ،ال الدعوة لنفسه.
وقد روي يف احلديث عن بعض أصحاب رسول اهلل  أنه قال :كنا يف صدر النهار

( )1سري أعالم النبالء)386 /4( ،
( )2تفسري ابن كثري)221 /2( ،
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عند رسول اهلل  فجاء قوم عراة جمتاب النامر ـ أي البسيها ـ قد خرقوها يف رءوسهم مقلدي
السيوف ،عامتهم من مرض بل كلهم من مرض فتغري وجه رسول اهلل  ملا رأى ما هبم من
الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بالال فأذن وأقام فصىل ثم خطب فقالَ ﴿ :يا َأ ه َهيا النَّاس اتَّقوا
سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها زَ ْو َج َها َو َب َّث ِمنْه َام ِر َجاالً كَثِري ًا َونِ َسا ًء
َر َّبكم ا َّلذي َخ َل َقك ْم م ْن َن ْف ٍ َ
ون بِ ِه َو ْاألَ ْر َحا َم إِ َّن اهلل ك َ
َواتَّقوا اهلل ا َّل ِذي ت ََسا َءل َ
َان َع َل ْيك ْم َر ِقيب ًا﴾ (النساء ،)1:واآلية التي
يف سورة احلرشَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنوا اتَّقوا اهلل َو ْل َتنْظ ْر َن ْف ٌس َما َقدَّ َم ْت لِغ ٍَد َواتَّقوا اهلل إِ َّن اهلل
َخ ِب ٌري ِب َام َت ْع َمل َ
ون﴾ (احلرش )18:تصدق رجل من ديناره من درمهه من ثوبه من صاع بره
من صاع متره حتى قال :ولو بشق مترة ..فجاء رجل من األنصار برصة كادت كفه تعجز
عنها ،بل قد عجزت ،ثم تتابع الناس حتى رأيت كومني من طعام وثياب حتى رأيت وجه
رسول اهلل  هتلل كأنه مدهنة ،فقال رسول اهلل ( :من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله
أجرها وأجر من عمل هبا من بعده من غري أن ينقص من أجورهم يشء ،ومن سن يف
اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من غري أن ينقص من أوزارهم
يشء)()1

ويف حديث آخر قال ( :إن هذا اخلري خزائن ،ولتلك اخلزائن مفاتيح ،فطوبى لعبد
جعله اهلل مفتاحا للخري مغالقا للرش ،وويل لعبد جعله اهلل مفتاحا للرش مغالقا للخري)()2

هذا جواب عن سؤالك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحرص عىل أن تتدبر فيام أوردته
عليك من املعاين؛ فدرب نفسك عليها ،واستحرضها عند كل عمل تريد القيام به ،وسرتى
أن اهلل تعاىل يشكر لك ذلك االهتامم بتحصيل النية الصاحلة ،فينزل عليك من أنوارها ما

( )1رواه مسلم وغريه.
( )2رواه ابن ماجه وغريه.
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يمتلئ له قلبك من غري عنت وال مشقة.
فكام أن النية هي روح كل عمل ،ورسه ،فكذلك نيتك يف حتصيل النية ،وحرصك
عىل نفي الرياء ،وجماهدتك لنفسك يف هنيها عن كل الشوائب التي تشوب عملك ،سيكون
وسيلة لك إىل اهلل تعاىل ليهديك إليها ،ويمن هبا عليك ..فكل يشء باهلل ومن اهلل وإىل اهلل..
والصادق هو الذي ال يعتمد عىل نفسه يف حتقيق اهلداية ،وإنام يعتمد عىل ربه ،ويترضع إليه
كل حني ،لينقذه من نفسه وأهوائها ،وخيلصه من كل ما حيول بينه وبينه.
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الذكر الكثري
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن رس ارتباط الصالة بالذكر ،وكونه من
مقاصدها العظمى ،ورس تلك األوامر القرآنية الكثرية التي حتض عىل اإلكثار منه ،وتعتربه
من صفات عباد اهلل املخ َلصني ..وعن عالقة ذلك كله بالتزكية والرتقية.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن الذكر ـ بحسب ما تدل النصوص املقدسة
ـ أعظم مدرسة تربوية وروحية م ّن اهلل تعاىل هبا عىل عباده؛ فهو ال يكتفي بوصلهم برهبم
فقط ،وإنام هيذب نفوسهم ويربيها ،ويزيل عنها كل رعوناهتا وخبثها ومثالبها ،ليحل بدهلا
كل أنواع املكارم واخلالل الطيبة.
وكيف ال يكون للذكر ذلك الدور العظيم ،وهو تواصل مع اهلل تعاىل ،والذاكر
بمثابة الزائر هلل ،الذي ال خيرج من ذكره إال بأنواع التحف اإلهلية ،أو هو بمثابة املريض
الذي يزور الطبيب الذي يعالج من كل األدواء؛ فال يرجع من عنده إال وهو معاَّف من كل
ما يؤذيه.
وكيف ال يكون له ذلك الدور العظيم ،وفيه يغيب اإلنسان عن نفسه وعيوهبا
وأمراضها ،ويتصل بربه ،ليتلقى منه كل إشعاعات النور واهلداية ،التي تطهر أرض نفسه
من كل أدناسها ،لتحرره من كل قيوده التي كانت حتول بينه وبني حقيقته ،وبينه وبني ربه؟
وكيف ال يكون له ذلك الدور العظيم ،وهو املدرسة التي حض عليها كل األنبياء
واألولياء ،ومارسها كل الصديقون ،وجرهبا كل الصاحلون ،وشهد هلا اجلميع بأنه ال
يتخرج منه إال من نور اهلل قلبه باهلداية.
ولذلك كان الذكر ـ مثل النية اخلالصة ـ روح األعامل ،بل ال معنى للنية بدونه ،ذلك
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أهنا يف حقيقتها ليست سوى تذكر هلل ،وإهداء لألعامل والقربات إليه.
ومثل ذلك كل األعامل؛ فالقصد منها مجيعا التقرب إىل اهلل ،والتعرف عليه،
والتواصل معه ،والتأدب بني يديه.
ودوره الرتبوي اإلصالحي يشبه اسرتخاء املريض عىل رسير الطبيب احلاذق ليرتك
له احلرية يف أن يعاجله بالطريقة التي يشاء ..وهلذا كلام كان الذاكر أكثر حضورا مع ربه،
وكلام أدمن ذلك احلضور ،كلام تيرس له التخلص من علله.
ولذلك كان الذكر أسهل املدارس الرتبوية ،وأكثرها ضامنا ،ذلك أنه ال يتطلب
الكثري من املعارف والعلوم ،وال حيتاج إىل يشء من اجلدل والفلسفة ،بل يكفي فيه احلضور
مع اهلل ،واستشعار وجوده وعظمته وصفاته وكامله ،ليكون لكل ذلك تأثريه يف الروح
والنفس وكل اللطائف.
وهلذا ورد يف احلديث أن رج ً
ال قال :يا رسول اهلل إن أبواب اخلري كثرية ،وال أستطيع
عيل فأنسى ،فقال رسول اهلل ( :ال
القيام بكلها ،فأخربين بام شئت أتش َّبث به ،وال تكثر َّ
يزال لسانك رط ًبا بذكر اهلل تعاىل)()1

وأخرب  عن رس ذلك التأثري الذي خص اهلل تعاىل به الذكر ،فقالَ ( :م َثل الذي يذكر
ِ
وامليت)( ،)2وهو يشري إىل أن القائم بأي عمل صالح إن
احلي
ربه والذي ال يذكر ربه َم َثل ه
مل يستحرض ذكر اهلل فيه يكون بمثابة اآللة اجلامدة التي تؤدي دورها من دون أن تستفيد
منه ،وال أن تكون حارضة فيه.
وهلذا أخرب رسول اهلل  أن قيمة كل عمل بقدر حضور العامل فيه مع ربه ،وذكره

( )1الرتمذي (-3435حتفة) ،وابن ماجه ( ،)2793واحلاكم ()495/1
( )2البخاري (-212/11فتح) ،ومسلم (-68/6نووي)
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له ،فقد روي أنه قال خماطبا أصحابه( :أال أخربكم بخري أعاملكم وأزكاها عند مليككم
وأرفعها يف درجاتكم ،وخري لكم من إنفاق الذهب والفضة ،وخري لكم من أن تلقوا
عدوكم فترضبوا أعناقهم ويرضبوا أعناقكم) قالوا :بىل يا رسول اهلل قال( :ذكر اهلل)()1

وهذا ال يعني ما يفهمه بعض املقرصين يف أداء شعائر اهلل ،والذين يتومهون أن
رسول اهلل  يف هذا احلديث ينسخ كل الرشيعة بالذكر ،وإنام املراد منها تفضيل الذاكر عىل
الغافل ،حتى لو كان ذلك الغافل يامرس كل أنواع اخلري ..أما من يذكر اهلل وهو يامرسها؛
فال شك يف كونه األفضل ،جلمعه بني احلسنيني :العمل الصالح ،وذكر اهلل.
ورس ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ يرجع إىل أن الذاكر يف حال ذكره يف صحبة اهلل تعاىل
ومعيته اخلاصة ،كام ورد ذلك يف احلديث القديس ،قال رسول اهلل ( :يقول اهلل تبارك
وتعاىل :أنا عند ظن عبدي ب ،وأنا معه إذا ذكرين؛ فإن ذكرين يف نفسه ،ذكرته يف نفيس ،وإن
مإل ٍ
ذكرين يف مأل ذكرته يف ٍ
تقرب إ َّيل
ربا تقربت إليه ذراعًا ،وإن َّ
خري منهم ،وإن تقرب إ َّيل ش ً
ذراعًا تقر ْبت منه باعًا ،وإذا أتاين يميش أتيته َهرولة)()2

َّ

وأخرب  عن صحبة الذاكر للمالئكة ،وانتشار أنوارها إليه يف حال ذكره ،فقال( :ال
يقعد قوم يذكرون اهلل عز وجل إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة ونزلت عليهم السكينة
وذكرهم اهلل فيمن عنده)()3

وهذا كله يدعم التأثري الغيبي يف التزكية ،وهو أهم أنواع التأثري وأسهلها ،وأشملها،
ذلك أن الذي يتوىل تصفية النفس وتربيتها هو خالقها العامل هبا.

( )1الرتمذي ،رقم  3377وابن ماجه ،رقم .3780
( )2البخاري (-521/13فتح) ،ومسلم ( 3-2/17و 11و)12
( )3مسلم ،برقم .2700
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وإىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل﴿ :ه َو ا َّل ِذي ي َص هيل َع َل ْيك ْم َو َم َالئِكَته لِي ْخ ِر َجك ْم ِم َن
ال هظلام ِ
ت إِ َىل الن ِ
هور َوك َ
َان بِاملْؤْ ِمنِنيَ َر ِح ًيام﴾ [األحزاب]43 :؛ فاهلل تعاىل يتوىل إصالح كل
َ
من اتصل به ،ومأل قلبه باهلداية.
ولذلك أمرنا أن ندعو اهلل تعاىل بذلك يف كل صالة ،ففي سورة الفاحتة نردد يف كل
ِ
ِ
الرص َ
يم﴾ [الفاحتة]6 :
اط املْ ْستَق َ
ركعةْ ﴿ :اهدنَا ه َ
ولذلك كان رسول اهلل  يدعو ،فيقول( :الله ّم ّإين أعوذ بك من العجز والكسل،
واجلبن والبخل ،واهلرم وعذاب القرب .الله ّم آت نفيس تقواها ،وزكّها أنت خري من زكّاها.
أنت ول ّيها وموالها الله ّم ّإين أعوذ بك من علم ال ينفع ،ومن قلب ال خيشع ،ومن نفس ال
تشبع ،ومن دعوة ال يستجاب هلا) ( ،)1فأكثر ما ورد يف هذا الدعاء مما يرتبط بإصالح النفس
وهتذيبها.
ولذلك ال تتوهم ـ أهيا املريد الصادق ـ أنه ال ينال التزكية إال العلامء اخلرباء الذين
فتشوا بطون الكتب ،ودرسوا يف اجلامعات ،وعند األساتذة واملشايخ ،كال ..فاهلل تعاىل
أرحم بعوام املؤمنني من أن حيرمهم من هتذيب أنفسهم بسبب قلة علومهم ،أو عدم
تفرغهم ..بل هو يتوىل ذلك عنهم.
وال يشرتط لذلك سوى رشط واحد ،هو نفس الرشط الذي يرشط عىل املريض
الذي استعىص داؤه ..وهو كثرة الرتدد عىل املختصني من األطباء ،واستعامل األدوية التي
ينصحون هبا.
ولذلك نجد القرآن الكريم خيص الذكر وحده من بني العبادات مجيعا بالدعوة إىل
اإلكثار منه ،ذلك أن تأثريه احلقيقي يكون يف ذلك اإلكثار ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنوا
( )1رواه مسلم.
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ا ْذكروا اهلل ِذك ًْرا كَثِ ًريا َو َس هبحوه بك َْر ًة َو َأ ِص ًيال ه َو ا َّل ِذي ي َص هيل َع َل ْيك ْم َو َم َالئِكَته لِي ْخ ِر َجك ْم
ِمن ال هظلام ِ
ت إِ َىل الن ِ
هور َوك َ
َان بِاملْؤْ ِمنِنيَ َر ِح ًيام﴾ [األحزاب] 41 :
َ
َ
والربط بني إخراج اهلل تعاىل عباده من الظلامت إىل النور والذكر يدل عىل أنه من
أعظم وسائل التزكية ،ذلك أن الذنوب واملعايص ليست سوى ظلامت حتجب قلب
صاحبها عن احلقائق ،وعند الذكر تنجيل تلك الظلامت ،وتتوضح احلقائق من غري تكلف
دليل وال حجة.
وهلذا خيرب اهلل تعاىل عن قلة ذكر املنافقني هلل ،وهو يدل عىل أنه السبب يف إصابتهم
ِ
بمرض النفاق ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن املْنَافِ ِقنيَ خي ِ
َادع َ
الص َال ِة
ون اهلل َوه َو َخادعه ْم َوإِ َذا َقاموا إِ َىل َّ
َّاس َو َال َي ْذكر َ
َقاموا ك َس َاىل ي َراء َ
ون اهلل إِ َّال َقلِ ًيال﴾ [النساء]142 :
ون الن َ
بل إن اهلل تعاىل يذكر أن االستفادة احلقيقية من رسول اهلل  ،أو الرتبية عىل يديه ،ال
َان َلكم ِيف رس ِ
ول اهلل أ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة َملِ ْن
تكون إال للمكثرين من ذكر اهلل ،قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ ك َ ْ َ
ك َ
َان َي ْرجو اهلل َوا ْل َي ْو َم ْاآل ِخ َر َو َذك ََر اهلل كَثِ ًريا﴾ [األحزاب]21 :
وهلذا يعترب اهلل الذكر الكثري من صفات الصاحلني ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن املْ ْسلِ ِمنيَ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ
الصابِ ِري َن
الصاد َقات َو َّ
الصادقنيَ َو َّ
َواملْ ْسلِ َامت َواملْؤْ مننيَ َواملْؤْ منَات َوا ْل َقانتنيَ َوا ْل َقانتَات َو َّ

ات والصائِ ِمنيَ والصائِام ِ
ات واملْتَصده ِقنيَ واملْتَصده َق ِ
اشع ِ
اش ِعنيَ و ْ ِ
اخل ِ
ِ
ت
َ َّ
َ َ
َ َ
اخل َ
َ َ
الصابِ َرات َو ْ َ
َو َّ
َ َّ َ
الذاكِر ِ
ِ
ات و َّ ِ
احلافِظِنيَ فروجهم و ْ ِ ِ
ات َأعَدَّ اهلل َهل ْم َمغ ِْف َر ًة َو َأ ْج ًرا
احلاف َظ َ
الذاك ِري َن اهلل كَث ًريا َو َّ َ
َ ْ َ َ
َو ْ َ
عَظِ ًيام﴾ [األحزاب]35 :
وقد روي عن اإلمام الصادق أنه قال( :ما من يشء ّإال وله حدّ ينتهي إليه ّإال الذكر،
ّ
وجل الفرائض فمن أ ّداه ّن فهو حدّ ه ّن ،وشهر
فليس له حدّ ينتهي إليه ،فرض اهلل عزّ

فإن اهلل عزّ ّ
حج فهو حدّ ه ّإال الذكر ّ
وجل مل يرض
رمضان فمن صامه فهو حدّ ه،
واحلج فمن ّ
ّ
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ثم تال هذه اآليةَ ﴿ ::يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنوا ا ْذكروا اهلل
منه بالقليل ومل يعل له حدّ ا ينتهي إليهّ ،
ِذكْرا كَثِريا وسبحوه بكْر ًة و َأ ِص ًيال هو ا َّل ِذي يص هيل َع َليكم وم َالئِكَته لِي ْخ ِرجكم ِمن ال هظلام ِ
ت
َ ْ َ
َ
َ
َ َ
ً َ َ ه
َ
ْ ْ َ َ
ً
إِ َىل الن ِ
ّ
هور َوك َ
وجل له حدّ ا
َان بِاملْؤْ ِمنِنيَ َر ِح ًيام﴾ [األحزاب ،] 41 :وقال( :مل يعل اهلل عزّ
ينتهي إليه)
ثم حتدث عن والده اإلمام الباقر ،فقال( :وكان أب كثري الذكر ،لقد كنت أميش معه
وإنّه ليذكر اهلل ،وآكل معه الطعام وإنّه ليذكر اهلل ،ولقد كان حيدّ ث القوم وما يشغله ذلك
عن ذكر اهلل ،وكنت أرى لسانه الزقا بحنكه يقول( :ال إله ّإال اهلل) وكان يمعنا فيأمرنا
بالذكر حتّى تطلع الشمس ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منّا ومن كان ال يقرأ منّا أمره
بالذكر)()1

ّ
وجل إذا
وقال اإلمام عيل( :اذكروا اهلل يف كل مكان فإنه معكم ..أكثروا ذكر اهلل عزّ
دخلتم األسواق ،وعند اشتغال الناس ،فإنه كفار ٌة للذنوب ،وزياد ٌة يف احلسنات ،وال
تكتبوا يف الغافلني)()2

ٌ
ورزق
وقال( :أكثروا ذكر اهلل تعاىل عىل الطعام وال تطغوا ،فإهنا نعم ٌة من نعم اهلل
من رزقه ،يب عليكم فيه شكره ومحده)()3

وقال( :إذا لقيتم عدوكم يف احلرب فأق ّلوا الكالم ،وأكثروا ذكر اهلل عزّ

وجل)()4
ّ

وهلذا ،فإن القرآن الكريم ال يكتفي بالدعوة إىل اإلكثار من الذكر ،بل إنه حيض عليه
يف كل األوقات واملناسبات ..فيدعو إليه يف املعارك وعند اشتدادها ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا
( )1الكايف ج  2ص .361
( )2اخلصال .157/2
( )3اخلصال .158/2
( )4اخلصال .159/2
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ا َّل ِذي َن آ َمنوا إِ َذا َل ِقيت ْم فِ َئ ًة َفا ْثبتوا َوا ْذكروا اهلل كَثِ ًريا َل َع َّلك ْم ت ْفلِح َ
ون﴾ [األنفال]45 :
رب ع ََىل َما َيقول َ
ون َو َس هب ْح
ويدعو إىل التزامه يف الصباح واملساء ،قال تعاىلَ ﴿ :ف ْ
اص ِ ْ
وهبا و ِمن آن ِ
الش ْم ِ
بِ َح ْم ِد َر هب َك َق ْب َل طلو ِع َّ
اف الن ََّه ِار َل َع َّل َك
َاء ال َّل ْي ِل َف َس هب ْح َو َأ ْط َر َ
س َو َق ْب َل غر ِ َ َ ْ
ون َو ِحنيَ ت ْصبِح َ
ان اهلل ِحنيَ متْس َ
ت َْر َىض﴾ [طه ،]130 :وقالَ ﴿ :فس ْب َح َ
احل ْمد ِيف
ون َو َله ْ َ
السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َوع َِش ًّيا َو ِحنيَ ت ْظ ِهر َ
ون﴾ [الروم]18 ،17 :
َّ َ َ
ويف الليل والنهار ،قال تعاىلَ ﴿ :وه َو ا َّل ِذي َج َع َل ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار ِخ ْل َف ًة ملَِ ْن َأ َرا َد َأ ْن
ورا﴾ [الفرقان]62 :
َي َّذك ََّر َأ ْو َأ َرا َد شك ً

َاح َأ ْن َت ْبتَغوا َف ْض ًال ِم ْن َر هبك ْم َفإِ َذا
وعند احلج وبعده ،قال تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َع َل ْيك ْم جن ٌ
َأ َف ْضتم ِمن عَر َف ٍ
ات َفا ْذكروا اهلل ِعنْدَ املَْ ْش َع ِر ْ
احلَ َرا ِم َوا ْذكروه ك ََام َهدَ اك ْم َوإِ ْن كنْت ْم ِم ْن َق ْبلِ ِه ملَِ َن
ْ ْ َ
الضا هلنيَ ﴾ [البقرة ،]198 :وقالَ ﴿ :فإِ َذا َق َضيتم من ِ
َاسكَك ْم َفا ْذكروا اهلل ك َِذك ِْرك ْم آ َبا َءك ْم َأ ْو
َّ
ْ ْ َ

َأ َشدَّ ِذك ًْرا َف ِم َن الن ِ
َّاس َم ْن َيقول َر َّبنَا آتِنَا ِيف الده ْن َيا َو َما َله ِيف ْاآل ِخ َر ِة ِم ْن َخ َال ٍق﴾ [البقرة:
 ،]200وقال﴿ :وا ْذكروا اهلل ِيف َأيا ٍم معدود ٍ
ات َف َم ْن َت َع َّج َل ِيف َي ْو َم ْ ِ
ني َف َال إِ ْث َم َع َل ْي ِه َو َم ْن َت َأ َّخ َر
َّ َ ْ َ
َ
َف َال إِ ْث َم َع َل ْي ِه َملِ ِن ا َّت َقى َواتَّقوا اهلل َوا ْع َلموا َأنَّك ْم إِ َل ْي ِه حت َْرش َ
ون﴾ [البقرة]203 :
الص َال َة َفا ْذكروا اهلل ِق َيا ًما َوقعو ًدا
وعند الصالة وبعدها ،قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َق َض ْيتم َّ
ِ
َت ع ََىل املْؤْ ِمنِنيَ كِتَا ًبا َم ْوقوتًا﴾
الص َال َة كَان ْ
الص َال َة إِ َّن َّ
َوع ََىل جنوبِك ْم َفإِ َذا ا ْط َم ْأ َننْت ْم َف َأقيموا َّ
[النساء]103 :
ويدعو إىل استعامل كل اهليئات فيه ،والتي يتيرس عىل النفس ممارستها والدوام عليها
ِ
ِ
ِ
اجل ْه ِر ِم َن ا ْل َق ْو ِل
َرضعًا َوخي َف ًة َودو َن ْ َ
من غري تكلف ،قال تعاىلَ ﴿ :وا ْذك ْر َر َّب َك يف َن ْفس َك ت َ ه
بِا ْلغد هو َو ْاآل َص ِ
ال َو َال تَك ْن ِم َن ا ْلغَافِلِنيَ إِ َّن ا َّل ِذي َن ِعنْدَ َر هب َك َال َي ْس َتك ِْرب َ
ون َع ْن ِع َبا َدتِ ِه
َوي َس هبحونَه َو َله َي ْسجد َ
ون﴾ [األعراف]206 ،205 :
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ولذلك يمكن للذاكر أن يذكر اهلل ،من غري أن حيرك شفتيه ،وال أن يتعب أي جارحة
من جوارحه ،بل يكتفي بحضوره مع ربه ،أو ترديده لألذكار يف رسه.
والرتباط الذكر بالكثرة ،وكون تأثريه مرتبطا هبا أخرب رسول اهلل



عن تلك

احلرسات التي يدها اإلنسان عند أي ساعة مل يذكر اهلل تعاىل فيها ،فقال( :ما من ساعة َمت هر
حترس عليها يوم القيامة)()1
بابن آدم ال يذكر اهلل تعاىل فيها إال َّ

وأخرب عن احلرسة التي يدها أولئك الذين يقضون أوقاهتم يف اللهو واللعب بعيدا
عن ذكر اهلل ،قال ( :ما من قوم يقومون من جملس ال يذكرون اهلل تعاىل فيه؛ إال قاموا عن
جملسا مل يذكروا اهلل فيه،
مثل جيفة محار ،وكان عليهم حرسة)( ،)2ويف رواية( :ما جلس قوم ً
ِ
ومل يص هلوا عىل نبيهم إال كان عليهم ت َرةً؛ فإن شاء عذهبم ،وإن شاء غفر هلم)()3
بل ورد يف احلديث أن أهل اجلنة أنفسهم يندمون عىل أي حلظة مل يذكروا اهلل فيها،
قال ّ ( :
مرت هبم يف الدنيا
إن أهل اجلنّة ال يندمون عىل يشء من أمور الدنيا ّإال عىل ساعة ّ
مل يذكروا اهلل فيها)()4

ورس ذلك ـ كام ورد يف أحاديث أخرى ـ أن نعيم اجلنة يتشكل من تلك احلروف التي
يذكرها الذاكرون ،قال ( :لقيت ليلة أرسي ب إبراهيم اخلليل عليه السالم ،فقال :يا
ٌ
قيعان ،وأن
حممد! أقرئ أمتك مني السالم ،وأخربهم أن اجلنة طيبة الرتبة ،عذبة املاء ،وأهنا
غراسها :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب)()5

( )1أبو نعيم يف احللية ( ،)362 – 361/5والبيهقي يف شعب اإليامن.
( )2أبو داود ( ،)4855وأمحد ( 389/2و 494و ،)527واحلاكم ()492 /1
( )3الرتمذي ( – 3440حتفة) ،وأمحد ( 446/2و 453و 481و ،)495واحلاكم ()496/1
( )4لئاىل األخبار ج  1ص 14
( )5الرتمذي ( )3462وحسنه.
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ويف حديث آخر قال ( :من قال :سبحان اهلل وبحمده؛ غرست له نخلة يف
اجلنة)()1

وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تذكر يل ـ تعقيبا عىل هذه األحاديث ـ ما يذكره بعضهم
من زهده يف اجلنة ،وأن مطلبه اهلل تعاىل؛ فطلبك هلل تعاىل ال يزهدك يف اجلنة ،بل يعلك أكثر
حرصا عليها.
فهي الدار التي يتمع فيها األنبياء واألولياء واملقربون والصاحلون ..ومتتلئ جنباهتا
باملالئكة الذاكرين املسبحني ..فهل يمكن المرئ أن يزهد يف دار متتلئ هبم ،وهي سكن
هلم ،وهو الذي يسري يف الدنيا املسافات الطويلة ليزور مشاهدهم ،ويتربك بآثارهم ..فهل
يمكن ملن يتربك بآثارهم يف الدنيا ،أن يزهد يف الدار التي جتمعه هبم يف اآلخرة.
ولذلك انظر إىل اجلنة هبذا االعتبار ،فهي دار الذاكرين والصاحلني ،وهي مسجد اهلل
األعظم الذي تعقد فيه كل ألوان احللق التي يذكر فيها اهلل ،ويتقرب فيها إليه ..فهل يمكن
ألحد يدعي الزهد أن يزهد يف مساجد اهلل ،ويف صحبة أولياء اهلل.
بل إن الزاهد احلقيقي هو الذي ال يكتفي بجنة اآلخرة ،وإنام يسعى ليحول دنياه إىل
جنة بعامرهتا بذكر اهلل ،فقد ورد يف احلديث أن رسول اهلل  خرج عىل أصحابه ،فقال هلم:
(يا أهيا الناس! ارتعوا يف رياض اجلنة) ،فقالوا :يا رسول اهلل! وما رياض اجلنة؟ قال:
(جمالس الذكر) ،ثم قال( :اغدوا وروحوا واذكروا ،فمن كان يب أن يعلم منزلته عند اهلل؛
فلينظر كيف منزلة اهلل تعاىل عنده ،فإن اهلل تعاىل ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه)()2

وكيف ال تكون جمالس الذكر جمالس من اجلنة ،وهي حمفوفة باملالئكة مثل اجلنة،

( )1الرتمذي ()3464
( )2احلاكم ( 671/1رقم )1820
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ففي احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :إن هلل مالئكة يطوفون يف الطرق يلتمسون أهل
الذكر ،فإذا وجدوا قوما يذكرن اهلل تنادوا :هلموا إىل حاجتكم ،فيحفوهنم بأجنحتهم إىل
السامء الدنيا)()1

وكيف ال تكون جمالس الذكر كذلك ،واإلنسان يف حرز من الشيطان ما دام يف ذكر
اهلل ،قال ( :وآمركم أن تذكروا اهلل تعاىل؛ فإن َم َث َل ذلك َم َثل رجل خرج العدو يف أثره
رساعًا ،حتى إذا أتى إىل حصن حصني فأحرز نفسه منهم ،كذلك العبد ال حيرز نفسه من
الشيطان إال بذكر اهلل)()2

وهكذا يظل يف حفظ اهلل ما دام يذكره يف أي حمل حيل به ،قال ( :إذا دخل الرجل
بيته فذكر اهلل تعاىل عند دخوله ،وعند طعامه ،قال الشيطان :ال مبيت لكم وال عشاء ،وإذا
دخل فلم يذكر اهلل تعاىل عند دخوله ،قال الشيطان :أدركتم املبيت ،وإذا مل يذكر اهلل تعاىل
عند طعامه قال :أدركتم املبيت والعشاء)()3

وقال( :من قال إذا خرج من بيته :بسم اهلل ،توكلت عىل اهلل ،ال حول وال قوة إال
باهلل ،يقال له حينئذ :كفيت ووقيت وهديت ،وتنحى عنه الشيطان ،فيقول لشيطان آخر:
كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي)()4

وقال( :من قال يف يوم مئة مرة :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد،
وهو عىل كل يشء قدير ،كانت له حرزً ا من الشيطان حتى يميس)()5

( )1البخاري ( – 212 /11فتح) ،ومسلم ( – 15 – 14/17نووي)
()2الرتمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
( )3رواه مسلم رقم .2018
( )4الرتمذي رقم  ،3429وابن ماجه برقم .3886
( )5البخاري ( )3293و( ،)6403ومسلم ()2691

56

وهذه األحاديث ـ أهيا املريد الصادق ـ تشري إىل الدور الرتبوي للذكر ،ذلك أن
الذاكر بحضوره مع اهلل يفر منه الشيطان ،وتتوفر له البيئة املناسبة للصالح ،ذلك أن كل
االنحرافات التي يقع فيها اإلنسان بذور من إهلامات الشياطني.
ولذلك كان فرار الشيطان مشاهبا لعزل املريض الذي أصيب بأي نوع من أنواع
اجلراثيم من البيئة التي تسببت له يف ذلك ،ووضعه يف بيئة معقمة تيرس عليه الشفاء.
وهكذا يمكنك أن تفهم من مجيع النصوص املقدسة الواردة يف فضل الذكر؛ فهي ال
تتحدث عن فضل غيبي فقط ،وإنام تتحدث عن دور حقيقي تكويني يقوم به يف تصفية
اإلنسان وتطهريه وتزكيته وترقيته ،كام أشار إىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و َال تطِ ْع َم ْن َأ ْغ َف ْلنَا َق ْل َبه
َع ْن ِذك ِْرنَا َوا َّت َب َع َه َواه َوك َ
َان َأ ْمره فر ًطا﴾ [الكهف]28 :
فاآلية الكريمة تربط بني الغفلة عن ذكر اهلل واتباع اهلوى ،واختالط األمور عىل
صاحبها ،باعتبار أن كل ما حصل له كان بسبب غفلته عن اهلل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َال تَكونوا
كَا َّل ِذين نَسوا اهلل َف َأنْساهم َأنْفسهم أو َلئِ َك هم ا ْل َف ِ
اسق َ
ون﴾ [احلرش ،]19 :وقال عن
َ
َ ْ
َ ْ
َن املَْعر ِ
ون َواملْنَافِ َقات َب ْعضه ْم ِم ْن َب ْع ٍ
ض َي ْأمر َ
املنافقني﴿ :املْنَافِق َ
وف
ون بِاملْنْك َِر َو َين َْه ْو َن ع ِ ْ
ون َأي ِدهيم نَسوا اهلل َفن َِسيهم إِ َّن املْنَافِ ِقنيَ هم ا ْل َف ِ
اسق َ
ون﴾ [التوبة]67 :
َ ْ
َو َي ْقبِض َ ْ َ ْ
وأخرب عن استحواذ الشيطان عىل اإلنسان بسبب غفلته عن اهلل ،فقال﴿ :ا ْست َْح َو َذ
الشي َط ِ
ِ
ِ
الش ْي َطان َف َأن َْساه ْم ِذك َْر اهلل أو َلئِ َك ِحزْ ب َّ
َع َل ْي ِهم َّ
ان هم
الش ْي َطان َأ َال إِ َّن حزْ َب َّ ْ
اخل ِ
ارس َ
ون﴾ [املجادلة]19 :
َْ
وهلذا كانت الغفلة عن ذكر اهلل أعظم أسباب موت القلوب ومرضها وقسوهتا ،وقد
السالم قوله( :يا موسى ،ال تفرح بكثرة املال وال
روي أن اهلل تعاىل أوحى إىل موسى عليه ّ
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تدع ذكري عىل ّ
فإن كثرة املال تنيس الذنوبّ ،
كل حالّ ،
وإن ترك ذكري يقيس القلوب)(،)1
ويف مناجاة أخرى( :يا موسى ،ال تنسني عىل ّ
كل حالّ ،
فإن نسياين يميت القلب)
رب ،أ قريب أنت منّي فاناجيك أم بعيد فاناديك،
وروي أنه سأل ر ّبه فقال :يا ّ
ّ
وجل إليه :يا موسى ،أنا جليس من ذكرين ،فقال موسى :فمن يف سرتك يوم
فأوحى اهلل عزّ
ال سرت ّإال سرتك؟ فقال :الذين يذكرونني فأذكرهم ويتحا ّبون ّيف فأح ّبهم ،فأولئك الذين
إذا أردت أن أصيب أهل األرض بسوء ذكرهتم فدفعت عنهم هبم(.)2
أحب حبيبا صدّ ق
السالم( :يا داود ،من
ّ
وروي أن اهلل تعاىل أوحى إىل داود عليه ّ
قوله ،ومن ريض بحبيب رىض بفعله ،ومن وثق بحبيب اعتمد عليه ،ومن اشتاق إىل حبيب
جدّ يف السري إليه ..يا داود ،ذكري للذاكرين ،وجنّتي للمطيعني ،وح ّبي للمشتاقني ،وأنا
خاصة للمح ّبني ..أهل طاعتي يف ضيافتي ،وأهل شكري يف زياديت ،وأهل ذكري يف
ّ
نعمتي ،وأهل معصيتي ال آيسهم من رمحتي ،إن تابوا فأنا حبيبهم ،وإن دعوا فأنا جميبهم،
وألطهرهم من الذنوب واملعايب)()3
وإن مرضوا فأنا طبيبهم ،أداوهيم باملحن واملصائب،
ّ

بني ،اخرت املجالس عىل عينك فإن رأيت قوما يذكرون
وروي أن لقامن قال البنه( :يا ّ
جل وعزّ فاجلس معهم ،فإن تكن عاملا نفعك علمك ،وإن تكن جاهال ع ّلموكّ ،
اهلل ّ
ولعل
فيعمك معهم ،وإذا رأيت قوما ال يذكرون اهلل فال جتلس معهم ،فإن
اهلل أن يظ ّلهم برمحته ّ
تكن عاملا مل ينفعك علمك ،وإن كنت جاهال يزيدوك جهالّ ،
ولعل اهلل أن يظ ّلهم بعقوبة
فيعمك معهم)()4

ّ

( )1الكايف ج  2ص  360ح 7
( )2الكايف ج  2ص  360ح 4
( )3عدّ ة الداعي ص .237
( )4الكايف ج  1ص .30
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إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن الذكر أعظم من أن خيترص فيام اصطلح
عليه لقب [األذكار] ،مما يردد يف الصباح واملساء ،أو يف األحوال املختلفة ،وإنام هو شامل
لكل ما يذكرك بربك ،وبأسامئه احلسنى ،سواء كان آيات من القرآن الكريم ،أو أدعية أو
مناجاة أو ما اصطلح عليه بلقب الذكر ،سواء مما ورد النص عىل صيغته ،أو مل يرد ،حتى لو
كانت أشعارا منظومة ،أو كلامت منثورة ،بل حتى لو كانت أناشيد تلحن بأصوات عذبة،
وتنفعل النفس معها مثلام تنفعل مع األذكار.
وقد قال رسول اهلل  يشري إىل ذلكَ ( :من أطاع اهلل فقد ذكر اهلل ،وإن ق ّلت صالته
وصيامه وتالوته ،ومن عىص اهلل فقد نيس اهلل ،وإن كثرت صالته وصيامه وتالوته)()1

َ

مطيع ،و َمن كان غاف ً
ال عنه
وقال اإلمام الصادقَ ( :من كان ذاكر ًا هلل عىل احلقيقة فهو
ٌ
ٍ
عاص ،والطاعة عالمة اهلداية ،واملعصية عالمة الضاللة ،وأصلهام من الذكر والغفلة..
فهو
فاجعل قلبك قبل ًة ،ولسانك ال حتركه إال بإشارة القلب ،وموافقة العقل ،ورضا اإليامن،
برسك وجهرك ..وكن كالنازع روحه ،أو كالواقف يف العرض األكرب،
فإن اهلل تعاىل عامل ٌ ّ
عام عناك مما ك ّلفك به ربك يف أمره وهنيه ،ووعده ووعيده ،وال تشغلها
غري شاغل نفسك ّ
بدون ما ك ّلفك ..واغسل قلبك بامء احلزن ،واجعل ذكر اهلل من أجل ذكره لك ،فإنه َذكَرك
أجل وأشهى وأتم من ذكرك له وأسبق)()2
وهو غني عنك ،فذكْره لك ه

ٌّ

ه

لكن الرشيعة احلكيمة مع إتاحتها الفرصة للنفس أن تستعمل من الصيغ ما تشاء
من األذكار التي تتناسب مع حاجاهتا ،وباألساليب التي ترغب فيها ،وضعت الكثري من
الصيغ املخترصة اليسرية التي تلبي مجيع احلاجات ،وبأصح الطرق ،وأمجل األساليب..

( )1معاين األخبار ص.399
( )2مصباح الرشيعة ص.5
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فاهتم بالبحث عنها ،وعن أرسارها ،والتزم هبا؛ فهي أدوية ربك األصلية التي تعاجلك،
وتصلح كل عطب حيصل لك.
ومثلام كانت األدوية عامة تستعمل يف كل األوقات ،ولكل احلاجات ،ومنها ما هو
خاص بمناسبات معينة؛ فكذلك أدوية األذكار ،منها ما ورد احلث عىل اإلكثار منه ،ويف
كل املناسبات ،ومنها ما خصت به مناسبات معينة ،واهلدف منها مجيعا تربية النفس
وهتذيبها والسمو هبا.
األذكار العامة:
أما األذكار العامة ـ أهيا املريد الصادق ـ فهي تلك األذكار التي ورد احلث عىل
آحادها من دون حتديد مناسبات خاصة هبا ،أو حددت هلا بعض املناسبات ،لكنها ليست
عىل سبيل احلرص.
ومن األمثلة عنها ما روي أن رسول اهلل  قال ألب ذر( :أال أخربك بأحب الكالم
إىل اهلل؟) ،ثم قال له( :إن أحب الكالم إىل اهلل :سبحان اهلل وبحمده)()1

فهذه الصيغة التي أخرب رسول اهلل  عن حب اهلل هلا ،والتي مل تقيد بمناسبة خاصة
من األذكار العامة ،وهي جتمع كل ما حيتاجه العارف من معرفة اهلل ..فـ (سبحان اهلل) تعني
تنزهيه عن كل ما ال يليق به ..واملريد السالك هو الذي يبدأ فينزه اهلل عن كل ما ال يليق به،
فال يمكن أن يتحقق بمعرفة اهلل من حيمل يف وعيه بذور التشبيه والرشك التي تدنس حمل
اإليامن من قلبه ..و(احلمد هلل) إثبات الكامالت هلل بشموهلا ومتامها ..فال يمكن أن يعرف
اهلل من ال يعرف كامله.
ومنها ما عرب عنه رسول اهلل  بقوله( :ألن أقول سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله
( )1رواه مسلم.
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إال اهلل ،واهلل أكرب أحب إيل مما طلعت عليه الشمس)()1

وروي أن ناسا قالوا للنبي  :يا رسول اهلل ذهب أهل الدثور( )2باألجور ،يصلون
كام نصيل ،ويصومون كام نصوم ،ويتصدقون بفضول أمواهلم ،قال :أوليس قد جعل اهلل
لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة ،وكل تكبرية صدقة ،وكل حتميدة صدقة ،وكل
هتليلة صدقة ،وأمر باملعروف صدقة ،وهني عن منكر صدقة)()3

وهذه الصيغة املركبة من أربعة مفردات حتمل الكثري من احلقائق؛ فـ [سبحان اهلل]،
تعني تنزيه اهلل عام ال يليق به ،وال يعرف اهلل من مل ينزهه ..و[احلمد هلل] ثناء عىل اهلل ،وال
يعرف اهلل من مل يدرك أنه ال يستحق أحد ثناء غريه ،فكل خري من اهلل وباهلل ..و[ال إله إال
اهلل] توحيد هلل ،وال يعرف اهلل من ال يعلم أنه ال خالق وال رازق وال مدبر وال حاكم وال
معبود وال من اكتمل له الوجود إال اهلل ..و[اهلل أكرب] تعظيم هلل ،وال يعرف اهلل من مل يعتقد
أن اهلل أكرب من أن يدرك ،وأكرب من أن يعرف ،وأكرب من أن حياط به ..ولذلك ال تطلب مهة
العارف العالية إال اهلل ..ومن ترك األكرب ونزل إىل األصغر انحدر إىل أسفل سافلني.
ومنها ما علمه  لبعض أصحابه عندما قال له :علمني كالما أقوله؟ قال :قل( :ال
إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،اهلل أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا ،سبحان اهلل رب العاملني ،ال
حول وال قوة إال باهلل العزيز احلكيم) ،قال :فهؤالء لرب ،فام يل؟ قال :قل( :اللهم اغفر يل
وارمحني واهدين وارزقني)()4

( )1رواه مسلم.
( )2الدثور :مجع دثر ،وهو املال الكثري.
( )3رواه مسلم.
( )4رواه مسلم ،ويف حديث آخر قريب منه عن عبد اهلل بن أب أوَّف قال :جاء رجل إىل النبي ف قال :إين ال أستطيع أن
آخذ من القرآن شيئا ،فعلمني ما يزئني منه ،قال( :قل :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،وال حول وال قوة
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وقد مجعت هذه الكلامت الطيبات كل املعارف؛ فمن عرف وحدانية اهلل وعظمته؛
فأثنى عليه ،ونزهه ،واستعاذ من حول نفسه وقوته ليعتمد عىل حول اهلل وقوته ،فقد
اكتملت معرفته.
ومنها ما رغب فيه رسول اهلل  بقوله( :لقيت إبراهيم ليلة أرسي ب ،فقال :يا حممد
أقرئ أمتك مني السالم ،وأخربهم أن اجلنة طيبة الرتبة ،عذبة املاء ،وأهنا قيعان ،وأن
غراسها :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب)( ،)1وقوله( :ما عىل األرض
أحد يقول :ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،وال حول وال قوة إال باهلل ،إال كفرت عنه خطاياه ،ولو كانت
مثل زبد البحر)()2

وهذه الوصفة املعرفية من رسول اهلل  تصل بني التنزيه والتعظيم والتوكل ..فال
يتوكل عىل اهلل إال من وثق فيه ..وال يثق فيه إال من عرف عظمته ..وال يعرف عظمته إال
من مجع يف معرفته بني التنزيه والتعظيم ،ومل ينحجب بإحدامها عن األخرى.
ومنها ما رغب فيه رسول اهلل  بقوله( :من قال ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له،
له امللك وله احلمد ،وهو عىل كل يشء قدير يف يوم مائة مرة كانت له عدل عرش رقاب،
وكتبت له مائة حسنة ،وحميت عنه مائة سيئة ،وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى
يميس ،ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك)()3

وقد اعترب احلكامء هذا الذكر خصوصا مفتاح التوكل عىل اهلل ..ذلك أن التوكل ينبني
إال باهلل) ،قال :يا رسول اهلل  ،هذا هلل عز وجل ،فام يل؟ قال( :قل :اللهم ارمحني وارزقني وعافني واهدين) ،فلام قام قال هكذا
بيده ،فقال رسول اهلل ( :أما هذا فقد مأل يده من اخلري) رواه أبو داود.
( )1رواه الرتمذي.
( )2رواه أمحد والرتمذي.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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عىل التوحيد الذى يرتمجه (ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له) ..واإليامن بالقدرة التي يرتجم
عنها (له امللك) ..واإليامن باجلود واحلكمة الذي يدل عليها (وله احلمد) ..فمن قال (ال
إله إال اهلل وحده ال رشيك له له امللك وله احلمد وهو عىل كل شىء قدير) تم له اإليامن
الذي هو أصل التوكل.
ومنها ما رغب فيه رسول اهلل  بقوله( :كلمتان خفيفتان عىل اللسان ،ثقيلتان يف
امليزان ،حبيبتان إىل الرمحن :سبحان اهلل وبحمده ،سبحان اهلل العظيم)()1

ومنها ما رغب فيه رسول اهلل  بقوله( :قل :ال حول وال قوة إال باهلل فإهنا كنز من
كنوز اجلنة)( ،)2وبقوله ( :أكثروا من قول ال حول وال قوة إال باهلل ،فإهنا كنز من كنوز
اجلنة)()3

وهكذا اشتملت هذه األذكار عىل كل ما يمأل العقل والقلب بكل أصناف املعارف
التي حيتاجها ،ويف مجل قصرية يسرية لذيذة ،حتمل من روعة البيان ما ينسجم مع معانيها
الرفيعة.
وهذا يريك ـ أهيا املريد الصادق ـ مدى بعد أولئك الذين نفرت نفوسهم من تلك
األذكار النبوية ،وراحوا يضعون من عندهم أنفسهم أذكارا مملوءة باأللغاز والشطحات
التي قد يتفوه هبا من يدرك معانيها ومن ال يدرك ،بخالف التعابري النبوية الواضحة التي
ينهل منها اخلواص والعوام كل بحسب طاقته ،وبحسب مهته ..فاملاء واحد ..والشارب
متعدد.

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه أمحد.
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األذكار اخلاصة:
أما األذكار اخلاصة ـ أهيا املريد الصادق ـ فتشمل نوعني من األذكار؛ أوهلا تلك
األذكار التي تستعمل حلاجات خاصة؛ فمن غلب عليه التشبيه أكثر من التسبيح ..ومن
غلب عليه الرشك أكثر من التهليل ..ومن أراد أن يمأل قلبه بعظمة اهلل أكثر من التكبري..
ومن أراد أن يمأله بفضل اهلل عليه وعىل كل يشء أكثر من احلمد ..ومن أراد أن حيصل كل
ذلك مجع كل ذلك ..ومن أراد غري ذلك وجد يف األذكار النبوية ما يشفي غليله ،ويسد
حاجته.
ومن األمثلة عنها ما روي عن اإلمام الصادق أنه قال( :عجبت ملن فزع من أربع
كيف ال يفزع إىل أربع :عجبت ملن خاف كيف ال يفزع إىل قوله تعاىلَ ﴿ :ح ْسبنَا اهلل َونِ ْع َم
ّ
وجل يقول بعقبهاَ ﴿ :فا ْن َق َلبوا بِنِ ْع َم ٍة ِم َن
ا ْل َوكِيل﴾ [آل عمران ،]173 :فإين سمعت اهلل عزّ
اهلل َو َف ْض ٍل َمل ْ َي ْم َس ْسه ْم سو ٌء َوا َّت َبعوا ِر ْض َو َ
ان اهلل َواهلل ذو َف ْض ٍل عَظِي ٍم﴾ [آل عمران،]174 :
ْت س ْب َحان ََك ِإ هين كنْت ِم َن
وعجبت َملن اغتم كيف ال يفزع إىل قوله تعاىلَ ﴿ :ال ِإ َل َه ِإ َّال َأن َ
ّ
است ََج ْبنَا َله َون ََّج ْينَاه
ال َّظاملِنيَ ﴾ [األنبياء ،]87 :فإين سمعت اهلل عزّ
وجل يقول بعقبهاَ ﴿ :ف ْ
ِم َن ا ْلغ هَم َوك ََذلِ َك نن ِْجي املْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [األنبياء ،]88 :وعجبت ملن مكر به كيف ال يفزع إىل
قوله تعاىل﴿ :أ َفوض َأم ِري إِ َىل اهلل إِ َّن اهلل ب ِصري بِا ْل ِعب ِ
اد﴾ [غافر ،]44 :فإين سمعت اهلل عزّ
َ
ه
ْ
َ ٌ
وجل يقول بعقبهاَ ﴿ :فو َقاه اهلل سيئ ِ
ّ
َات َما َمكَروا﴾ [غافر ،]45 :وعجبت ملن أراد الده نيا
َ ه
َ
وزينتها كيف ال يفزع إىل قولهَ ﴿ :ما َشا َء اهلل َال ق َّو َة إِ َّال بِاهلل﴾ [الكهف ،]39 :فإين سمعت
وجل يقول بعقبها﴿ :إِ ْن ت ََر ِن َأنَا َأ َق َّل ِمن َْك َم ًاال َو َو َلدً ا (َ )39ف َع َسى َر هب َأ ْن يؤْ تِ َ ِ
ّ
ني
اهلل عزّ
ك﴾ [الكهف ،]40 ،39 :وعسى موجبة) ()1
َخ ْ ًريا ِم ْن َجنَّتِ َ
( )1اخلصال 103/1
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وعن اإلمام السجاد ،أنه قال( :جمدوا اهلل يف مخس كلامت) ،فسئل عنها ،فقال( :إذا
قلت( :سبحان اهلل وبحمده) رفعت اهلل تبارك وتعاىل عام يقول العادلون به ،فاذا قلت (ال
إله إال اهلل وحده ال رشيك له فهي كلمة االخالص التي ال يقوهلا عبد إال أعتقه اهلل من
النار ،إال املستكربين واجلبارين ،ومن قال( :ال حول وال قوة إال باهلل) فوض االمر إىل اهلل
عز وجل ،ومن قال( :أستغفر اهلل وأتوب إليه) فليس بمستكرب وال جبار ،إن املستكرب من
يرص عىل الذنب الذي قد غلبه هواه فيه ،وآثر دنياه عىل آخرته ومن قال( :احلمد هلل) فقد
أدى شكر كل نعمة هلل عز وجل عليه)()1

ّ
وجل ما
ومنها ما ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :شكا آدم إىل اهلل عزّ
يلقى من حديث النفس واحلزن ،فنزل عليه جربيل ،فقال له :يا آدم ،قل :ال حول وال قوة
إال باهلل ،فقاهلا ،فذهب عنه الوسوسة واحلزن) ()2

ألح عليه
وقال َ ( :من تظاهرت عليه النعم فليقل :احلمد هلل رب العاملني ،و َمن ّ
الفقر فليكثر من قول :ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،فإنه كنز من كنوز اجلنة ،وفيه
شفاء من اثنني وسبعني داء ،أدناها اهلم) ()3

ه

وغريها من األذكار الكثرية الواردة عن رسول اهلل  ،وأئمة اهلدى ،والتي يمكن
استعامهلا بحسب األحوال املختلفة.
أما النوع الثاين من األذكار اخلاصة؛ فهي تلك التي تردد يف األوقات واملناسبات
املختلفة ،مثل تلك التي دعا إليها قوله تعاىلَ ﴿:و َس هبحوه بك َْر ًة َو َأ ِصي ً
ال﴾ (األحزاب،)42:

( )1اخلصال ج  1ص .143
( )2أمايل الصدوق ص324
( )3أمايل الصدوق ص332
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س َو َق ْب َل ا ْلغر ِ
الش ْم ِ
رب ع ََىل َما َيقول َ
ون َو َس هب ْح بِ َح ْم ِد َر هب َك َق ْب َل طلو ِع َّ
وب﴾
وقولهَ ﴿:ف ْ
اص ِ ْ
( ّق)39:
ومنها ما رغب فيه رسول اهلل  بقوله( :ما من عبد يقول يف صباح كل يوم ومساء
كل ليلة :بسم اهلل الذي ال يرض مع اسمه يشء يف األرض وال يف السامء وهو السميع العليم،
ثالث مرات ،مل يرضه يشء)()1

ومنها ما رغب فيه بقوله( :من قال حني يصبح وحني يميس (سبحان اهلل وبحمده)
مائة مرة مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به ،إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه)()2

وغريها من األذكار التي قد أحدثك عنها ،وعن أرسار معانيها يف رسائل الحقة..
فالتزم ـ أهيا املريد الصادق ـ هبذه اهلدايا اإلهلية التي توفر لك أقرص الطرق إلصالح نفسك
وهتذيبها ،لتصبح أهال للقاء ربك ،والسعادة بجواره ،فال طمأنينة إال بذلك ،قال تعاىل:
﴿ا َّل ِذي َن آ َمنوا َو َت ْط َمئِ هن قلوهب ْم بِ ِذك ِْر اهلل َأ َال بِ ِذك ِْر اهلل َت ْط َمئِ هن ا ْلقلوب﴾ [الرعد]28 :

( )1رواه الرتمذي.
( )2رواه مسلم.
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التكبري والتهليل
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن التكبري والتهليل ،وعالقتهام بالسري
والسلوك ،واملعاين املرتبطة هبام ،والثامر التي يثمراهنا يف تزكية النفس وترقيتها ،ورس ما ورد
حوهلام ،وحول فضلهام من النصوص املقدسة.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن التكبري والتهليل ليسا من أركان اإلصالح
املرتبط بالنفس فقط ،وإنام مها الركنان العظيامن اللذان ال يمكن أن يتحقق اإلصالح
االجتامعي والسيايس واالقتصادي والثقايف وغريها من دوهنام.
ولذلك أمر بإشاعتهام يف كل املناسبات ،وأنت ترى كيف يردد املؤذنون ،ويف مجيع
املحال ،تلك التكبريات والتهليالت ،ويكرروهنا ،وبصوت عال ،ليكون اهلل تعاىل يف
املجتمع هو األكرب واألعظم واألوىل بأن يعبد ويرجع إليه يف كل يشء ..وأن يكون وحده
يف ذلك ال رشيك له ..ال من امللوك وال السالطني ..وال األغنياء وال األثرياء ..وال
الوجهاء وال املأل ..وال رجال الدين ،وال رجال الدنيا.
ولذلك مل يكن التهليل والتكبري جمرد أذكار رشعية ،أمر هبا ،ودعي إليها ،وإنام مها
شعارات سياسية تقف يف وجه الظلمة والطواغيت واملستبدين ..لتصيح يف خلدهم كل
حني بأن اهلل تعاىل أكرب منكم ،ومن جربوتكم وطغيانكم ،وتدعوهم ألن يتخلوا عن
كربيائهم ،لريتدوا ثوب اإليامن والعبودية والتواضع ،ويوحدوا اهلل تعاىل أثناء أدائهم
ملامرساهتم السياسية ،كام يوحدونه أثناء أدائهم ملامرساهتم الدينية؛ فاهلل تعاىل رب الدين
والدنيا مجيعا.
وهي شعار يف وجه من يريدون تفكيك املجتمع بالعصبية والقبلية والنعرات
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اجلاهلية ..لتقول هلم :إن اهلل أكرب من أنسابكم وأحسابكم وجاهكم ..وعند اهلل يتساوى
اجلميع ..والكل عند اهلل صغري ..واملكرم عند اهلل هو التقي الصالح ،ال صاحب املال ،وال
صاحب السلطان ،وال صاحب اجلاه العريض ،واحلسب والنسب.
وهي شعار يف وجه أباطرة املال ،واملستبدين يف االقتصاد ،واملحتكرين للسلع،
والغاشني للمحتقرين املظلومني ،لتقول هلم :إن اهلل أكرب من أموالكم وخزائنكم ..وهي ال
تساوي جناح بعوضة من خزائنه ..فارجعوا إىل أنفسكم ،وتوبوا إىل ربكم ،وارمحوا
املستضعفني قبل أن خترجوا من الدنيا ،كام جئتم إليها ،ال متلكون شيئا ،ويظل امللك هلل
وحده.
وهي شعار يف وجه أباطرة الفن والثقافة الذين خيربون املجتمعات باسم اإلبداع
واجلامل ..لتقول هلم :إن اهلل أكرب وأعظم مبدع ،وال إبداع إال منه ،وال إبداع وال فن إال
بصحبته ،ويف ظل القيم النبيلة التي أمر هبا.
وهكذا ..فإن التكبري والتهليل ـ أهيا املريد الصادق ـ شعار يرسي يف عامل النفس كام
يرسي يف عامل املجتمع ،لينزع عن اإلنسان ذله وهوانه ،وليمأله بالشجاعة واجلرأة ،ليقول
كلمة احلق يف وجه كل الظلمة ،من دون خوف وال وجل ،وكيف خياف ،واهلل هو األكرب،
وهو األوحد؟
وهو شعار يتحول إىل ماء طهور يغسل عن النفس مجيع مثالبها وأدراهنا ،وهل يمكن
ألي مثلب أو ذنب كبريا كان أو صغريا أن يقف مع توحيد اهلل وتكبريه؟
وهل يمكن ألي نفس أن متتلئ عجبا ،وهي ترى عظمة اهلل وكربياءه وجربوته؟
وهل يمكن أن تغرت ،وهي تعلم أن قوانني اهلل تعاىل جادة دقيقة صارمة ،ال يمكن
ألحد مهام كان أن يتجاوزها؟
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وهل يمكن أن تتكرب ،وهي تعلم أن اهلل هو األكرب ،وأن من نازعه ونافسه يف كربه،
مل ينل إال الضالل واخلسارة؟
وهل يمكن أن تبطر وتظلم ،وهي تعلم أن اهلل أكرب من قوهتا ،وأنه سينتصف
للمظلوم ال حمالة؟
وهكذا؛ فإن التكبري والتهليل من أعظم املدارس الرتبوية والروحية ،ومن أدمن عىل
دروسهام ،وحفظها ،ورددها كل حني؛ فإنه ال حمالة سيخرج من سجون النفس األمارة،
ليلتحق بجنات أصحاب النفوس املطمئنة.
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن رس اهتامم النصوص املقدسة هبام،
ودعوهتا إىل ترديدها يف كل املحال ،ال هيدف فقط إال ترطيب اللسان هبام ،ولكن ملا هلام من
اآلثار البعيدة يف النفس واملجتمع.
لذلك فاقرأ تلك النصوص هبذا الفهم ،وال تلتفت ألولئك الذين حولوا الرشيعة
إىل طقوس يؤدوهنا من دون فقه ألرسارها وحقائقها؛ فراحوا يوالون الظلمة ،ويساندون
املستكربين ،يف نفس الوقت الذي يلهجون فيه بالتكبري والتهليل ،وكأن اهلل تعاىل أمرنا أن
نعبده ،ونقيم دينه باأللفاظ والطقوس ،ال باحلقائق واملعاين.
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن القرآن الكريم كتاب التزكية األكرب،
ورسول اهلل  معلم التزكية األعظم ،وأئمة اهلدى والتقوى الذين مثلوا اهلدي النبوي
أحسن متثيل ،وحفظوا الدين األصيل أحس حفظ ،كلهم اتفقوا عىل تعظيم التهليل
والتكبري ،واحلث عليهام ،ويف كل املناسبات ،وبيان األجور العظيمة ،والدرجات العالية
التي يستحقها من يكثر منهام ،ويداوم عليهام.
التكبري والتزكية:
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أما التكبري ،وهو قول [اهلل أكرب] بصيغها املختلفة؛ فقد ورد احلث عليه يف أوائل ما
نزل من القرآن الكريم ،فقد ورد يف سورة املدثر ،وهي من أوائل سور القرآن الكريم ،قوله
َرب﴾ [املدثر ،]3 :وقد قرهنا باألمر باإلنذار ،فقالَ ﴿ :يا َأ ه َهيا املْدَّ هثر ( )1ق ْم
تعاىلَ ﴿ :و َر َّب َك َفك ه ْ
َف َأن ِْذ ْر﴾ [املدثر ،]2 ،1 :ليبني من خالهلا أنه ال يمكن أن يقوى أحد أو يصدق يف الدعوة
إىل ربه ،من دون أن يكون مزودا هبذه املعرفة اجلليلة معرفة عظم اهلل وكربه ،حتى يصغر
أمامه كل يشء.
َربه َتكْبِ ًريا﴾ [اإلرساء ]111 :بعد
وهكذا ورد يف سورة اإلرساء قوله تعاىلَ ﴿ :وك ه ْ
آيات كثرية تبني املعاناة العظيمة التي عاناها رسول اهلل  مع تلك القلوب القاسية التي
كانت ختاطبه بقولهَ ﴿ :ل ْن نؤْ ِم َن َل َك َحتَّى َت ْفج َر َلنَا ِم َن ْاألَ ْر ِ
ض َينْبوعًا (َ )90أ ْو تَك َ
ون َل َك
ِ
ِ
جنَّ ٌة ِمن ن ِ
ِ
يل َو ِعن ٍ
َخ ٍ
الس َام َء ك ََام زَ ع َْم َت َع َل ْينَا
ْ
َ
َب َفت َف هج َر ْاألَ ْهنَ َار خ َال َهلَا َت ْفج ًريا (َ )91أ ْو ت ْسق َط َّ
ٍ
ِ
ِ
يت بِاهلل َواملَْ َالئِك َِة َقبِ ًيال (َ )92أ ْو َيك َ
الس َام ِء
ك َس ًفا َأ ْو َت ْأ ِ َ
ون َل َك َب ْي ٌت م ْن ز ْخرف َأ ْو ت َْر َقى ِيف َّ

َو َل ْن نؤْ ِم َن لِر ِق هي َك َحتَّى تنَزه َل َع َل ْينَا كِتَا ًبا َن ْق َرؤه﴾ [اإلرساء]93 - 90 :

وهكذا يقرن القرآن الكريم بني وصف اهلل تعاىل نفسه بالكرب والعلو مع وصف
األصنام التي تعبد من دون اهلل بالضعف واهلوان ،قال تعاىلَ ﴿ :ذلِ َك بِ َأ َّن اهلل ه َو ْ
احلَ هق َو َأ َّن
َما َيدْ ع َ
ون ِم ْن دونِ ِه ه َو ا ْل َباطِل َو َأ َّن اهلل ه َو ا ْل َع ِ هيل ا ْلكَبِري﴾ [احلج ،]62 :وقالَ ﴿ :ذلِك ْم بِ َأنَّه
ِ ِ
ِ
رش ْك بِ ِه تؤْ ِمنوا َف ْ
احلكْم هلل ا ْل َع ِ هيل ا ْلكَبِ ِري﴾ [غافر]12 :
إ َذا دع َي اهلل َو ْحدَ ه َك َف ْرت ْم َوإ ْن ي ْ َ
وقد كان من حكمة اهلل تعاىل أن تكون الصيغة الدالة عىل كرب اهلل وجالله وعظمته،
عىل وزن أفعل التفضيل من غري حتديد للمفضول ،وذلك حتى يدخل كل يشء ما يعقل
وما ال يعقل..
بل قد ورد عن اإلمام الصادق النهي عن حتديد أي يشء للداللة عىل أكربية اهلل
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عليه ،ألن يف ذلك حتديدا وتقييدا ،فقد روي أنه قال لبعض أصحابه :أي يشء اهلل أكرب؟
فقال :اهلل أكرب من كل يشء ،فقال :فكان ثم يشء فيكون أكرب منه؟ فقلت :فام هو؟ فقال:
(اهلل أكرب من أن يوصف) ()1

وروي أن رجال قال أمامه :اهلل أكرب من كل يشء ،فقال له :حددته ،فقال الرجل:
وكيف أقول؟ فقال( :اهلل أكرب من أن يوصف) ()2

ولذلك كان التكبري الصادق املبني عىل املعرفة اإلهلية ،واملؤدي إليها من أكرب املعارج
التي تعرج بقلب صاحبها إىل اهلل ،كام روي يف احلديث عن بعض أصحاب رسول اهلل 

أنه قال :بينام نحن نصيل مع رسول اهلل  ،إذ قال ٌ
رجل من القوم :اهلل أكرب كبريا ،واحلمد
هلل كثريا ،وسبحان اهلل بكرة وأصيال ،فقال رسول اهلل ( :من القائل كذا وكذا؟) ،فقال
رجل :أنا يا رسول اهلل ،قال( :عجبت هلا ،فتحت هلا أبواب السامء) ()3
ٌ

ويف حديث آخر أخرب رسول اهلل  أن التكبري يصل ويمأل ما بني السامء واألرض،
فقال( :التسبيح نصف امليزان ،واحلمد يملؤه ،والتكبري يمأل ما بني السامء واألرض) ()4

وأخرب



أنه من الباقيات الصاحلات ،ومن أحب الكالم إىل اهلل ،وهي أربع:

(سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب) ( ،)5وعن اإلمام الصادق أنه قال:
(أكثروا من التهليل والتكبري فانه ليس شئ أحب إىل اهلل من التكبري والتهليل) ()6

( )1معانى االخبار ص .11
( )2املحاسن ص .241
( )3مسلم ()601
( )4أمحد ()23073( )170 /38
( )5مسلم ()2137
( )6ثواب االعامل ص .5
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وأخرب  عن وصية إبراهيم اخلليل أمة رسول اهلل  به ،فقال( :لقيت إبراهيم ليلة
السالم ،وأخربهم ّ
الرتبة عذبة املاء،
أن اجلنّة ط ّيبة ّ
حممد أقرأ أ ّمتك منّي ّ
أرسي ب فقال :يا ّ
وأهنا قيعانّ ،
وأن غراسها سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله ّإال اهلل واهلل أكرب)
ّ

()1

وأخرب عن مرتبة كلمة التوحيد من اإليامن ،ودورها يف حتقيقه ،فقال( :اإليامن بضع
وسبعون ،أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول ال إله إال اهلل)( ،)2وهذا احلديث يشري إىل أن
كل شعب اإليامن مؤسسة عىل كلمة التوحيد ،ومتفرعة عنها.
ومل يكتف رسول اهلل  ،وال الرشيعة احلكيمة بذلك الرتغيب العام ،الذي قد يد
من يقرص فيه ،وإنام ربطه بالكثري من العبادات واملواطن ،وبالصيغة اجلهرية ،حتى يرددها
املؤمن بكل قوة ،ويسمعها لنفسه ولغريه.
فالتكبري ركن من أركان الصالة ،وال يدخل املؤمن الصالة إال به ،يردده عند كل
رفع ،وخفض ،عرشات املرات كل يوم( ،)3لينفي عن نفسه كل ما يتوهم كربه ،وليستطيع
أن يقرأ القرآن أو يسبح التسبيحات ،وهو موقن بأن ربه هو األعظم من كل يشء ،فال
يشغله عنه أي شاغل ..وهكذا رشع قبل الصالة األذان واإلقامة ،وكالمها مضمختان بعطر
التكبري ..وهكذا رشع بعدها التسبيحات ،والتي خيتلط فيه التسبيح بالتحميد بالتكبري.
( )1الرتمذي( )3462وقال :هذا حديث حسن غريب.
( )2مسلم ()58( )35
( ) 3يبلغ عدد التكبريات يف املواطن التي هلا ارتباط بالصالة عند اجلمهور ،)447( :وعند احلنفية ( ،)457وعدد
التكبريات يف الصالة املكتوبة ( )94تكبرية؛ قال النووي( :ففي كل صالة ثنائية إحدى عرشة تكبرية؛ وهي :تكبرية اإلحرام
ومخس يف كل ركعة ،ويف الثالثية سبع عرشة تكبرية؛ وهي :تكبرية اإلحرام ،وتكبرية القيام من التشهد األول ،ومخس يف كل
ركعة ،ويف الرباعية اثنتان وعرشون .ففي املكتوبات اخلمس :أربع وتسعون تكبرية) [انظر رشحه عىل صحيح مسلم (/4
 ،])98وعددها يف األذان ،)30( :وعددها يف اإلقامة عند اجلمهور )20( :وعند احلنفية ( )30وعدد التكبري بعد الصالة
()165
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وهكذا رشع األذان يف أذن املولود اليمنى ،واإلقامة يف اليرسى ،ليكون أول ما
عيل
يسمعه التكبري ،وقد روي عن أب رافع قال :رأيت رسول اهلل  أ ّذن يف أذن احلسن بن ّ
()1

بالصالة)
حني ولدته فاطمة ّ

وهكذا يف سائر الصلوات املرتبطة باملناسبات املختلفة ،كلها متتلئ بالتكبري ،وقد
إن رسول اهلل  خرج ّ
سئل ابن ع ّباس عن استسقاء رسول اهلل  فقالّ :
متبذال متواضعا
ّ
ّرضع
مترضعا حتّى أتى
املصىل ،فلم خيطب خطبتكم هذه ،ولكن مل يزل يف الدّ عاء والت ّ
ّ
()2

وصىل ركعتني كام كان ّ
ّ
يصيل يف العيد)
والتّكبري،

وهكذا يف الصالة عىل امليت؛ فهو يكرب أربع أو مخس تكبريات بحسب اختالف
املذاهب الفقهية ..وهكذا يف صالة العيدين ،عيد الفطر وعيد األضحى؛ فالتكبري يكون يف
ليلة عيد الفطر حتى صالة العيد ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ولِتك ِْملوا ا ْل ِعدَّ َة َولِتك هَربوا اهلل ع ََىل َما
َهدَ اك ْم﴾ [البقرة ،]185 :وقد روي يف احلديث (أن النبي  كرب يف عيد ثنتي عرشة تكبرية،
سبعا يف األوىل ،ومخسا يف اآلخرة ،ومل يصل قبلها وال بعدها) ()3

وهكذا ينهي املصلون صالهتم بالتكبري ،خاصة إن كانوا يف صالة اجلامعة ،يكربون
بعد تكبري اإلمام ،ففي احلديث قال رسول اهلل ( :فإذا كرب فكربوا ،وال تكربوا حتى
يكرب)()4

وهكذا يرتبط التكبري باحلج ،الشعرية التي خيتلط فيها اجلانب التعبدي باجلانب
السيايس ،فقد ورد األمر بالتكبري عند رمي اجلمرات ،وعند الصعود من منى إىل عرفات،
( )1الرتمذي )1514(4؛ وأبو داود )5105(4
( )2الرتمذي( ،)555وقال :هذا حديث حسن صحيح ،وابن ماجة()1266
( )3أمحد ()6688( )283 /11
( )4البخاري ومسلم
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وعند الطواف ،وغريها من مواطن التكبري يف املناسك.
وقد ورد األمر باإلكثار منه يف أيام احلج ،وخصوصا يف العرش من ذي احلجة ،فقد
قال رسول اهلل ( :ما أهل ٌ
رب قط ،إال برش) ،قيل :يا رسول اهلل باجلنة؟
مهل قط ،وال كرب مك ٌ
قال( :نعم)()1

وقال( :ما من أيام أعظم عند اهلل وال أحب إليه من العمل فيهن من هذه األيام
العرش؛ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبري والتحميد) ()2

وهكذا أمر بالتكبري عند الذبح ،وقد روي أن رسول اهلل َ ض َّحى بكبشني أملحني
أقرنني ،وهو يقول( :باسم اهلل ،واهلل أكرب) ()3

وهكذا يرتبط التكبري بكل املناسبات ،فأول ما يبدأ به املؤمن شهره تكبري اهلل ،وقد
روي أن رسول اهلل  كان إذا رأى اهلالل قال( :اهلل أكرب ،اللهم أهله علينا باألمن واإليامن
والسالمة واإلسالم والتوفيق ملا حتب وترىض ،ربنا وربك اهلل)()4

وهكذا يردده املؤمن إذا ما سمع خربا سارا ،وقد روي أنه عندما قال رسول اهلل :
(إين ألطمع أن تكونوا ثلث أهل اجلنة) ،محدوا وكربوا()5

وهكذا يردده املؤمن إذا ما حصل مكروه ،فيرسع إىل دفعه بصحبة التكبري ،ليتقوى
عىل ذلك ،وليدفعه بسالح الغيب والشهادة ،فقد روي عن النبي  أنه قال( :إذا رأيتم

( )1الطرباين يف املعجم األوسط ()7779
( )2أمحد)6154( ،
( )3مسلم ()1966
( )4الدارمي ()1729
( )5البخاري ( ،)3348ومسلم ()222
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احلريق ،فكربوا ،فإن التكبري يطفئه) ،ويف رواية( :استعينوا عىل إطفاء احلريق بالتكبري)()1

كرب كلام
وهكذا يستصحب املؤمن التكبري يف سفره ،مثلام يستصحبه يف إقامته؛ في ه
ِ
بتقوى اهلل،
سافر بقوله( :عليك َ
صعد مرتفعا ،أو ه َب َط واد ًيا ،وقد كان النبي  يويص امل َ
والتكبري عىل كل رشف)()2

َ

ويروى أنه  كان إذا عال رشف ًا ـ أي :املكان املرتفع ـ كرب( ،)3وكان يقول( :من هبط
واديا فقال :ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،مأل اهلل الوادي حسنات ،فليعظم الوادي بعدا أو
ليصغر)()4

(احل ْمد
وهكذا كان  يكرب إذا َ
استوى عىل ظهر املركب الذي يمتطيه ،ثم يقولَ ْ :
ان ا َّل ِذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما كنَّا َله م ْق ِرنِنيَ َوإِنَّا إِ َىل َر هبنَا ملَنْ َقلِب َ
هلل) ،ثم يقول﴿ :س ْب َح َ
ون﴾
[الزخرف ،]14 ،13 :ثم يقول( :احلمد هلل ،احلمد هلل ،احلمد هلل ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل
أكرب) ثم يقول( :سبحانك إين ظلمت نفيس فاغفر يل ،فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت)(،)5
وكان  إذا استوى عىل بعريه خارجا إىل سفر كرب ثالثا) ()6

هذه ـ أهيا املريد الصادق ـ نامذج عن املواطن التي كان رسول اهلل  حيرص عىل
التكبري فيها ،وهي جمرد أمثلة عن حرصه عليه ،ودعوته له ..فاحرص عىل تربية نفسك
بالتكبري ،وهتذيبها به ،فال يدخل اجلنة ،وال ينال درجاهتا الرفيعة ،وال يطمع يف هتذيب نفسه

( )1قال السخاوي يف املقاصد احلسنة ( :)63( )86 /1رواه الطرباين يف الدعاء ،وهو عند البيهقي يف الدعوات.
( )2الرتمذي ()3445
( )3البخاري ()1797
( )4املحاسن ص .33
( )5أبو داود ()2602
( )6مسلم ()1342
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إال من سار خلف نبيه  ،ومل يؤثر عليه شيئا.
التهليل والتزكية:
ومثلام كان للتكبري ذلك الفضل العظيم ،كان لصنوه [التهليل] ما ال يقل عليه يف
الفضل ،بل مها قرينان ،ال يكاد يذكر أحدمها إال ذكر معه اآلخر ،ذلك أن من مقتضيات
التكبري انفراد اهلل بالعظمة ،وبكل صفات الكامل ،ومن مقتضيات التوحيد أن يكون اهلل هو
األكرب.
ولذلك كان التهليل من الباقيات الصاحلات التي حيبها اهلل تعاىل ،قال ( :ما من
الكالم كلمة أحب إىل اهلل عز وجل من قول ال إله إال اهلل ،وما من عبد يقول :ال إله إال اهلل
يمد هبا صوته فيفرغ إال تناثرت ذنوبه حتت قدميه ،كام يتناثر ورق الشجر حتتها) ()1

وهذا احلديث ال يشري فقط إال تناثر السيئات من سجالت املالئكة ،وإنام يشري إىل
تناثر آثارها يف النفس األمارة ،كام روي عنه  أنه قال( :كل جبار عنيد من أبى أن يقول:
ال إله إال اهلل) ( ،)2وهو يعني أن من وحد اهلل يستحيل أن يكون جبارا عنيدا.
وهلذا ورد يف احلديث القديس أن اهلل عز وجل قال( :ال إله إال اهلل حصني من دخله
أمن عذاب) ()3

واعترب رسول اهلل التهليل أفضل عبادة ،فقال( :أفضل العبادة قول ال إله إال اهلل،
وال حول وال قوة إال باهلل ،وخري الدعاء االستغفار ،ثم تالَ ﴿ :فا ْع َل ْم َأنَّه َال إِ َل َه إِ َّال اهلل
ك﴾ [حممد)4( )]19 :
اس َتغ ِْف ْر لِ َذنْبِ َ
َو ْ
( )1كتاب التوحيد ص .6
( )2أماىل الصدوق ص .119
( )3أماىل الطوسى ج  1ص .286
( )4املحاسن ص .291
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وقال ( :ما قلت وال قال القائلون قبيل مثل ال إله إال اهلل) ()1

وقد فرس اإلمام عيل رس ذلك الفضل العظيم ،وذلك ببيانه لدورها يف هتذيب
النفس ،فقال( :ما من عبد مسلم يقول :ال إله إال اهلل ،إال صعدت خترق كل سقف ال متر
بيشء من سيئاته إال طلستها ،حتى تنتهي إىل مثلها من احلسنات فتقف)()2

وفرس ذلك اإلمام الباقر ،فقال( :ما من شئ أعظم ثوابا من شهادة أن ال إله إال اهلل،
ألن اهلل عز وجل ال يعدله شئ ،وال يرشكه يف االمر أحد) ()3

وهلذا كان من سنة رسول اهلل  وأئمة اهلدى ترديدها يف كل املحال ،وقد روي عن
حممرا وجهه ،وهو يقول( :ال إله
ّبي  من النّوم ّ
زينب بنت جحش ّأهنا قالت :استيقظ الن ّ
إال اهلل ،ويل للعرب من رش قد اقرتب ،فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه)()4
ّ

ّ

وعن عائشة قالت :كان رسول اهلل ( :كان إذا استيقظ من ال ّليل قال( :ال إله ّإال
اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رمحتك ،اللهم زدين علام وال تزغ قلبي بعد
أنت سبحانك
ّ
الوهاب)()5
إذ هديتني وهب يل من لدنك رمحة إنّك أنت ّ

وروي أهنا قال ملن سأهلا( :بم كان رسول اهلل  يستفتح قيام ال ّليل؟)( :لقد سألتني
يكرب عرشا وحيمد عرشا ويس ّبح
عن يشء ما سألني عنه أحد قبلك ،كان رسول اهلل ّ 
(اللهم اغفر يل واهدين وارزقني وعافني .أعوذ
عرشا وهي ّلل عرشا ويستغفر عرشا ويقول:
ّ

( )1التوحيد ص .3
( )2التوحيد ص .5
( )3التوحيد ص .3
( )4البخاري [فتح الباري] )7059(13 ،ومسلم()2280
( )5أبو داود( )5061واحلاكم()540 /1
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باهلل من ضيق املقام يوم القيامة)()1

(اللهم لك أسلمت وبك آمنت
وعن ابن ع ّباس أنّه قال :كان رسول اهلل  يقول:
ّ
اللهم ّإين أعوذ بعزّ تك ال إله ّإال أنت أن
وعليك توكّلت وإليك أنبت وبك خاصمت.
ّ
ن واإلنس يموتون)()2
تض ّلني .أنت احلي ا ّلذي ال يموت .واجل ّ

ّ

وعنه قال :كان رسول اهلل  يدعو هب ّن ويقوهل ّن عند الكرب ،يعني (ال إله ّإال اهلل
ورب
الساموات األرض ّ
رب العرش العظيم ،ال إله ّإال اهلل ّ
العظيم احلليم ،ال إله ّإال اهلل ّ
رب ّ
العرش الكريم)()3

وعن عبد اهلل بن مسعود أنّه قال :كان رسول اهلل  إذا أمسى قال( :أمسينا وأمسى
امللك هلل واحلمد هلل ،ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد وهو عىل ّ
كل يشء
اللهم ّإين
ورش ما بعدها،
قدير،
ّ
ّ
رش هذه ال ّليلة ّ
اللهم أسألك خري هذه ال ّليلة ،وأعوذ بك من ّ
اللهم ّإين أعوذ بك من عذاب يف النّار وعذاب يف
أعوذ بك من الكسل وسوء الكرب،
ّ
القرب)()4

حج أو عمرة
وعن عبد اهلل بن عمر أنّه قال :كان رسول اهلل  ،إذا قفل من غزو أو ّ
يكرب عىل ّ
ثم يقول( :ال إله ّإال اهلل وحده ال رشيك
كل رشف من األرض ثالث تكبريات ّ
ّ
له ،له امللك وله احلمد وهو عىل ّ
كل يشء قدير ،آيبون تائبون عابدون لر ّبنا حامدون ،صدق
اهلل وعده ،ونرص عبده؛ وهزم األحزاب وحده)()5

( )1النسائي( )209 /3وأبو داود( )5085وابن ماجة ()1356
( )2البخاري [فتح الباري] )7383(13 ،ومسلم()2717
( )3البخاري [فتح الباري] )7426(13 ،ومسلم()2730
( )4مسلم()2723
( )5البخاري [فتح الباري] )6385(11 ،ومسلم()1342
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وروي أنه كان يقول يف دبر ّ
كل صالة إذا س ّلم( :ال إله ّإال اهلل وحده ال رشيك له،
له امللك وله احلمد وهو عىل ّ
اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت،
كل يشء قدير،
ّ
وال ينفع ذا اجلدّ

منك اجلدّ )()1

وقد كان رسول اهلل  ـ أهيا املريد الصادق ـ يفعل ذلك تأويال ،وتنفيذا ملا ورد يف
حقها يف القرآن الكريم؛ فهو  القرآن الناطق املبني للحقائق والقيم ،واملجسد هلا.
فاهلل تعاىل اعترب االهتداء إىل كلمة التوحيد ،وترديدها والدعوة إليها من أعظم
أسباب الفتح اإلهلي ،والذي تزكى به النفس ،وتطهر ،وترتقي يف معارج العرفان الكربى،
والتي تتيح هلا القابلية لتنزالت املالئكة وما معها من روح القدس ،قال تعاىل﴿ :ينَزه ل
اد ِه َأ ْن َأ ِنذروا َأنَّه ال إِ َله إِالَّ َأنَا َفا َّتق ِ
املَْالئِ َك َة بِالروحِ ِمن َأم ِر ِه ع ََىل من ي َشاء ِمن ِعب ِ
ون﴾
َ
ْ َ
َ ْ َ
ْ ْ
ه
(النحل)2:
واعتربها العروة الوثقى ،التي ال يتمسك هبا إال الناجون ،فقالَ ﴿:ف َم ْن َيكْف ْر
وت ويؤْ ِمن بِاهلل َف َقدْ استَمس َك بِا ْلعرو ِة ا ْلو ْث َقى ال ِ
بِال َّطاغ ِ
انف َصام َهلا َواهلل س ِم ٌ ِ
يم﴾
ْ َ
ْ
َ
يع عَل ٌ
َ
ْ ْ َ
َ َ
(البقرة ،)256 :وقد ذكر املفرسون أن املراد منها كلمة التوحيد(.)2
واعتربها العهد الذي عهد به إىل عباده ،قال تعاىل﴿ :ال َي ْملِك َ
ون َّ
الش َفا َع َة إِالَّ َم ْن

ِ
الر ْمح َِن ع َْهد ًا﴾ (مريم ،)87 :وقد قال ابن عباس يف تفسريها( :العهد شهادة أن
َّاخت ََذ عنْدَ َّ
ال إله إال اهلل ،ويربأ إىل اهلل من احلول والقوة إال باهلل ،وال يرجو إال اهلل تعاىل)
واعتربها احلسنى( )3التي ال ينال اليرسى إال من صدق هبا ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َأ َّما َم ْن
( )1البخاري [فتح الباري] )6330(11 ،ومسلم()593
( )2قاله سعيد بن جبري والضحاك.
( )3قاله أبو عبدالرمحن السلمي ،والضحاك عن ابن عباس.
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ِ
َأ ْع َطى َوا َّت َقى (َ )5و َصدَّ َق بِ ْ
رسى﴾ (الليل 5 :ـ )7
احل ْسنَى (َ )6ف َسن َي هرسه ل ْلي ْ َ
احل هق َوه ْم َي ْع َلم َ
ون﴾
واعتربها كلمة احلق كام يف قوله تعاىل﴿ :إِالَّ َم ْن َش ِهدَ بِ ْ َ
(الزخرف.)86 :
واعتربها كلمة التقوى ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َأ ْلزَ َمه ْم كَلِ َم َة ال َّت ْق َوى َوكَانوا َأ َح َّق ِ َهبا
َو َأ ْه َل َها﴾ (الفتح.)26 :

واعتربها القول الثابت ،كام يف قوله تعاىل﴿ :ي َثبت اهلل ا َّل ِذين آمنوا بِا ْل َقو ِل ال َّثابِ ِ
ت ِيف
ْ
ه
َ َ
احلي ِاة الده ْنيا و ِيف ِ
اآلخ َر ِة﴾ (إبراهيم.)27 :
َ َ
َْ َ
رض َب اهلل َم َث ً
ال كَلِ َم ًة َط هي َب ًة
واعتربها الكلمة الطيبة ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََرى َك ْي َ
ف َ َ
ٍ ٍ
الس َام ِء﴾ (إبراهيم)24 :
ك ََش َج َرة َط هي َبة َأ ْصل َها َثابِ ٌت َو َف ْرع َها ِيف َّ
وهذه اآلية الكريمة تشري إىل اآلثار التي حيدثها ذكر اهلل تعاىل يف النفس؛ فاهلل تعاىل
شبه كلمة التوحيد بالنخلة ،ألهنا ال تنبت يف كل أرض ،وكذلك كلمة التوحيد ال تستقر يف
كل قلب ،بل يف قلب املؤمن فقط ..والنخلة عرقها ثابت باألرض ،وفرعها مرتفع ،وكذلك
كلمة التوحيد أصلها ثابت يف قلب املؤمن ،فإذا تكلم هبا وعمل بمقتضاها عرجت به يف
ِ
الصالِح
سموات املكارم والقيم الرفيعة ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َل ْيه َي ْص َعد ا ْلكَلِم ال َّط هيب َوا ْل َع َمل َّ
َي ْر َفعه﴾ (فاطر ..)10 :والنخلة تؤيت ثمرها كل حني ،وكذلك عمل املؤمن يصعد به
ويرتقي كل حني.
وهلذا كله كانت املحور األعظم الذي تدور حوله دعوة الرسل عليهم السالم ،كام
وحي إِ َلي ِه َأنَّه ال إِ َله إِالَّ َأنَا َفاعْبد ِ
ول إِالَّ ن ِ
قال تعاىلَ ﴿ :وما َأرس ْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َك ِم ْن رس ٍ
ون﴾
َ
ْ
َ
َ ْ َ
(األنبياء)25 :
وأخرب أهنم مجيعا دعوا إليها ،فكلهم قال لقومه﴿اعْبدوا اهلل َما َلك ْم ِم ْن إِ َل ٍه غ َْريه﴾
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(األعراف)73 :
وهكذا ترى ـ أهيا املريد الصادق ـ كيف عظمت النصوص املقدسة هذه الكلمة،
وكيف اعتربهتا مفتاح الفالح والفوز والنجاة يف الدنيا واآلخرة؛ فاعلم ذلك ،واحرص عىل
ترديدها يف كل األوقات؛ فال يزال قلبك متعلقا باهلل ما دمت مدمنا عليها..
وإياك أن يكون حظك منها لسانك ،بل اسع ألن ترشك قلبك يف ذكرك؛ حتى يمتد
أثرها إىل كل لطائفك؛ فتمألها بالصالح والتقوى.
واعترب بام أمر اهلل به من تعلم علومها ،والتحقق بحقائقها ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فا ْع َل ْم
احل هق َوه ْم َي ْع َلم َ
ون﴾ (الزخرف:
َأنَّه ال إِ َل َه إِالَّ اهلل﴾ (حممد ،)19 :وقال﴿ :إِالَّ َم ْن َش ِهدَ بِ ْ َ
)86
وإن شئت أن تبحث عن علومها؛ فكل ما يف الكون من علوم أدلة عليها ،وآيات
تشري إليها:
ٍ
ف ِ
حتريكة
لله يف كل
ويف ك هل َيش ٍء له آي ٌة

ٍ
وتسكينة أبد ًا شاهد
تَد هل عىل أنَّه ِ
واحد

وقد ذكر اهلل تعاىل ذلك ،فقالَ ﴿ :ش ِهدَ اهلل َأنَّه ال إِ َل َه إِالَّ ه َو َواملَْالئِكَة َوأ ْولوا ا ْل ِع ْل ِم
َقائِ ًام بِا ْل ِقس ِ
ط ال إِ َل َه إِالَّ ه َو ا ْل َع ِزيز ْ
احلَكِيم﴾ (آل عمران)18 :
ْ
وأخرب عن الفرق العظيم بني من يعلمون ومن ال يعلمون ،فقال﴿ :ق ْل َه ْل َي ْست َِوي

ون إِن ََّام َيت ََذكَّر أ ْولوا األَ ْل َب ِ
ون َوا َّل ِذي َن ال َي ْع َلم َ
ا َّل ِذي َن َي ْع َلم َ
اب﴾ (الزمر ،)9 :وقال﴿ :إِن ََّام َخي َْشى
اهلل ِمن ِعب ِ
اد ِه ا ْلع َل َامء﴾ (فاطر)28 :
ْ َ
فإذا فعلت ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ كانت علومك كلها توحيدا وذكرا وتواصال
مع اهلل ،كام أخرب اهلل تعاىل عن أويل األلباب ،وكيف يمزجون ذكرهم بالنظر يف خلق اهلل،
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ف ال َّلي ِل والنَّه ِار َآلي ٍ
اختِ َال ِ
فقال﴿ :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ات ِأل ِ
ض َو ْ
اب
َ
ْ َ َ
َّ َ َ
ون ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ون اهلل ِق َيا ًما َوقعو ًدا َوع ََىل جن ِ
وهبِ ْم َو َي َت َفكَّر َ
( )190ا َّل ِذي َن َي ْذكر َ
ات
َّ َ َ
ِ
ِ
اب الن ِ
َو ْاألَ ْر ِ
َّار﴾ [آل عمران]191 ،190 :
ض َر َّبنَا َما َخ َل ْق َت َه َذا َباط ًال س ْب َحان ََك َفقنَا ع ََذ َ
واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن اإلدمان عىل العلم والذكر هو الذي حيميك من ذلك
الشك الذي يعرتي الغافلني اجلاهلني ،وهلذا وصف اهلل تعاىل املؤمنني باليقني ،وعدم
ون بِ َام أن ِْز َل إِ َل ْي َك َو َما أن ِْز َل ِم ْن َق ْبلِ َك َوبِ
االرتياب والشك ،قال تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن يؤْ ِمن َ
اآلخر ِة
َ
هم ي ِ
ون﴾ (البقرة ،)4 :وقال﴿ :إِن ََّام املْؤْ ِمن َ
وقن َ
ون ا َّل ِذي َن آ َمنوا بِاهلل َو َرسولِ ِه ث َّم َمل ْ َي ْرتَابوا﴾
ْ
(احلجرات)15 :
وذم املنافقني ،ورماهم بالشك والريب والرتدد لعدم سعيهم للتحقق بام يتطلبه
رت َّدد َ
ون﴾ (التوبة)45 :
اليقني من جماهدات ،قال تعاىلَ ﴿ :و ْارتَا َب ْت قلوهب ْم َفه ْم ِيف َر ْيبِ ِه ْم َي َ َ
وهلذا رشط رسول اهلل  لنجاة املوحدين اليقني ،فقال( :أشهد أن ال إله إال اهلل،
وأين رسول اهلل ،ال يلقى اهلل هبام عبد غري شاك فيهام إال دخل اجلنة) ()1

واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن من عالمات التوحيد احلقيقي التسليم املطلق هلل،
ويف كل الشؤون؛ فاهلل رب العاملني ،ورب كل يشء ومليكه ،وقد قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن
الس ْل ِم كَا َّف ًة﴾ (البقرة ،)208 :وقالَ ﴿ :و َما ك َ
َان ملِؤْ ِم ٍن َوال مؤْ ِمن ٍَة إِ َذا َق َىض
آ َمنوا ا ْدخلوا ِيف ه

ون َهلم ْ ِ
اخل َ َرية ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم﴾ (األحزاب)36 :
اهلل َو َرسوله َأ ْمر ًا َأ ْن َيك َ ْ

ومن عالمات املوحد اإلنابة إىل اهلل ،واإلسالم له ،وعدم التعقب عىل يشء من
أحكامه ،قال تعاىلَ ﴿ :و َأنِيبوا إِ َىل َر هبك ْم َو َأ ْسلِموا َله﴾ (الزمر ،)54 :وقال ﴿ َو َم ْن َأ ْح َسن
ِدين ًا ِمم َّ ْن َأ ْس َل َم َو ْج َهه هلل َوه َو حم ِْس ٌن﴾ (النساء ،)125 :وقالَ ﴿ :و َم ْن ي ْسلِ ْم َو ْج َهه إِ َىل اهلل
( )1رواه مسلم.
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ِ
ِ
است َْم َس َك بِا ْلع ْر َو ِة ا ْلو ْث َقى﴾ (لقامن ،)22 :وقال مثني ًا عىل إبراهيم عليه
َوه َو حم ْس ٌن َف َقد ْ
السالم ﴿إِ ْذ َق َال َله َر هبه َأ ْسلِ ْم َق َال َأ ْس َل ْمت لِ َر هب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ (البقرة)131 :
وهلذا نفى اهلل تعاىل اإليامن عىل من مل يسلموا له ،أو وجدوا حرجا يف أنفسهم من
حيكهم َ
رشائعه ،قال تعاىلَ ﴿ :فال َو َر هب َك ال يؤْ ِمن َ
وك فِ َيام َش َج َر َب ْينَه ْم ث َّم ال َيِدوا ِيف
ون َحتَّى َ
َأنف ِس ِه ْم َح َرج ًا ِممَّا َق َض ْي َت َوي َس هلموا ت َْسلِي ًام﴾ (النساء.)65 :
وكل ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ ال يؤيت ثامره ما مل يتحقق القلب باإلخالص ،وهلذا
اخلالِص﴾ (الزمر،)3 :
تسمى كلمة التوحيد كلمة اإلخالص ،قال تعاىلَ ﴿ :أال هلل الده ين ْ َ
وقالَ ﴿ :و َما أ ِمروا إِالَّ لِ َي ْعبدوا اهلل خم ْلِ ِصنيَ َله الده ي َن﴾ (البينة ،)5 :وقال﴿ :ق ْل اهلل َأعْبد
خم ْلِص ًا َله ِدينِي﴾ (الزمر.)14 :
وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة
من قال ال إله إال اهلل خالص ًا من قلبه)()1
وقال ( :إن اهلل حرم عىل النار من قال ال إله إال اهلل يبتغي بذلك وجه اهلل) ()2

َّ

هذه رسالتي إليك ـ أهيا املريد الصادق ـ فتأمل ما فيها من مناهج السلوك ،وأكثر من
ذكر هاتني الكلمتني العظيمتني إىل أن يمتلئ هبا قلبك وكل جوانحك ..لتثمر بعد ذلك يف
نفسك كل الثامر الطيبة.

( )1البخاري ()6570
( )2رواه البخاري ومسلم.
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التسبيح والتقديس
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن التسبيح والتقديس ،ودورمها يف السري
والسلوك ،ويف التخلق والتحقق ،ورس ما ورد حوهلام يف النصوص املقدسة ،واجلوانب
العملية املرتبطة بكل ذلك.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن التسبيح والتقديس من أركان السري إىل اهلل
التي وردت الدعوة إليها يف النصوص املقدسة ،وال يمكن ألي سالك ،أو طالب ملعرفة اهلل
أو التواصل معه ،أو التخلق بأخالق األولياء والصديقني إال أن يسبح اهلل ويقدسه يف كل
حني ،وبكل لطائفه؛ والتقصري يف ذلك انحدار وسقوط وبعد وحجاب.
ذلك أن التسبيح والتقديس يتعلق بأعظم حقائق الوجود ،وهو اهلل تعاىل ،والذي ال
يمكن معرفته من غري تنزهيه عن كل ما ال يليق به ،وقد ورد يف احلديث أن رجال من اليهود
سأل رسول اهلل  فقال :يا حممد أخربين عن الكلامت التي اختارهن اهلل إلبراهيم عليه
السالم ،فقال ( :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب) ،فسأله اليهودي عن
تفسريها ،فقال ( :علم اهلل جل وعز أن بني آدم يكذبون عىل اهلل ،فقال :سبحان اهلل ،تربيا
مما يقولون ،وأما قوله :احلمد هلل ،فإنه علم أن العباد ال يؤدون شكر نعمته ،فحمد نفسه قبل
أن حيمدوه ،وهو أول الكالم ،لوال ذلك ملا أنعم اهلل عىل أحد بنعمته ،وقوله :ال إله إال اهلل
يعني وحدانيته ال يقبل اهلل األعامل إال هبا ،وهي كلمة التقوى ،يثقل اهلل هبا املوازين يوم
القيامة ،وأما قوله :اهلل أكرب فهي أعىل الكلامت ،وأحبها إىل اهلل عز وجل ،يعني أنه ليس شئ
أكرب مني ال تفتتح الصلوات إال هبا لكرامتها عىل اهلل) ()1

( )1بحار األنوار)167 /90( ،
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وهلذا يقرتن التسبيح بذكر مقوالت الذين كذبوا عىل اهلل ،قال تعاىل خمربا عن تنزهه
عام يقوله املرشكون﴿ :و َخرقوا َله بنِنيَ وبن ٍ
َات بِغ ْ ِ
َري ِع ْل ٍم س ْب َحانَه َو َت َع َاىل ع ََّام َي ِصف َ
ون﴾
ََ
َ
َ َ
[األنعام]100 :
وأخرب عن أولئك الذين تصوروا اهلل جاهال ال يعلم ما ال يعلمون ،فقال﴿ :ق ْل
ون اهلل بِام َال يع َلم ِيف السامو ِ
ض س ْب َحانَه َو َت َع َاىل ع ََّام ي ْ ِ
ات َو َال ِيف ْاألَ ْر ِ
رشك َ
َأتنَ هبئ َ
ون﴾ [يونس:
َّ َ َ
َ َْ
.]18
وهكذا يقرتن التسبيح بالرشك وبكل ما ال يليق باهلل تعاىل مما يذكره اجلاهلون بقدر
اهلل ،قال تعاىل يف معرض رده عىل مقوالت املرشكني ،وبعدها عن مقتضيات العقول:
﴿ َأ َف َأ ْص َفاك ْم َر هبك ْم بِا ْل َبنِنيَ َو َّاخت ََذ ِم َن املَْ َالئِك َِة إِنَا ًثا إِنَّك ْم َلتَقول َ
ون َق ْو ًال عَظِ ًيام (َ )40و َل َقدْ
َان معه ِ
ِ ِ
آهل َ ٌة ك ََام َيقول َ
ون
ورا ( )41ق ْل َل ْو ك َ َ َ
رص ْفنَا ِيف َه َذا ا ْلق ْرآن ل َي َّذكَّروا َو َما َي ِزيده ْم إِ َّال نف ً
َ َّ
إِ ًذا َال ْب َتغ َْوا إِ َىل ِذي ا ْل َع ْر ِ
ش َسبِ ًيال ( )42س ْب َحانَه َو َت َع َاىل ع ََّام َيقول َ
ون عل ًّوا كَبِ ًريا﴾ [اإلرساء:
]43 - 40
وهلذا تقرتن كلمة التسبيح بكلمة (تعاىل) ،والتي تعني تعايل اهلل وتقدسه وتنزهه ،كام
ات بِ َي ِمينِ ِه س ْب َحانَه َو َت َع َاىل ع ََّام ي ْ ِ
رشك َ
ون﴾ [الزمر،]67 :
اموات َم ْط ِو َّي ٌ
الس َ
قال تعاىلَ ﴿ :و َّ
وقالَ ﴿ :أتَى َأ ْمر اهلل َف َال ت َْس َت ْع ِجلوه س ْب َحانَه َو َت َع َاىل ع ََّام ي ْ ِ
رشك َ
ون﴾ [النحل ،]1 :وقال:
س ْب َحانَه َو َت َع َاىل ع ََّام َيقول َ
ون عل ًّوا كَبِ ًريا﴾ [اإلرساء]43 :
وتقرتن ـ كذلك ـ بكلمة التقديس ،كام يف قوله تعاىل عند ذكره لقول املالئكة عليهم
ِ ِ
السالمَ ﴿ :قالوا َأ َ ْ ِ
يها َو َي ْس ِفك الده َما َء َون َْحن ن َس هبح بِ َح ْم ِد َك َون َقده س
يها َم ْن ي ْفسد ف َ
جت َعل ف َ
َل َك﴾ [البقرة]30 :
كام تقرتن بالتعجب من العقول وجهلها وعدم استعامهلا يف إدراك احلقائق ،كام قال
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تعاىلَ ﴿ :قالوا َّاخت ََذ اهلل و َلدً ا سبحانَه هو ا ْلغَنِي َله ما ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ
ض إِ ْن ِعنْدَ ك ْم
َّ َ َ
َ
ْ َ
َ
ه َ
ِمن س ْل َط ٍ
ون ع ََىل اهلل َما َال َت ْع َلم َ
ان ِ َهب َذا َأتَقول َ
ون﴾ [يونس]68 :
ْ
وهذا يدل عىل أن التسبيح والتقديس عالمة نضج العقل واكتامله ،ألن كل الرباهني
العقلية مرشدة لذلك ،ودالة عليه ،ولذلك كان املشبه واملرشك وكل من يصف ربه بام ال
يليق به ممتلئا بالغفلة والغباء ،حتى لو اشتهر بالعبادة والزهد والتقوى.
ومما يروى يف هذا أنه وصف لإلمام الصادق بعض الناس ،وذكر له من عبادته ودينه
وفضله ،لكن اإلمام مل يلتفت لذلك ،وإنام راح يسأل عن عقله ،فقال الواصف :ال أدري،
فقال اإلمام( :إن الثواب عىل قدر العقل ،إن رجال من بني إرسائيل كان يعبد اهلل يف جزيرة
من جزائر البحر خرضاء نرضة كثرية الشجر ظاهرة املاء ،وإن ملكا من املالئكة مر به فقال:
يا رب أرين ثواب عبدك هذا فأراه اهلل تعاىل ذلك ،فاستقله امللك فأوحى اهلل تعاىل إليه :أن
اصحبه؛ فأتاه امللك يف صورة إنيس فقال له :من أنت؟ قال :أنا رجل عابد بلغني مكانك
وعبادتك يف هذا املكان فأتيتك ألعبد اهلل معك فكان معه يومه ذلك ،فلام أصبح قال له
امللك :إن مكانك لنزه وما يصلح إال للعبادة فقال له العابد :إن ملكاننا هذا عيبا فقال له:
وما هو؟ قال :ليس لربنا هبيمة فلو كان له محار رعيناه يف هذا املوضع فان هذا احلشيش
يضيع ،فقال له [ ذلك ] امللك :وما لربك محار ،فقال :لو كان له محار ما كان يضيع مثل هذا
احلشيش؛ فأوحى اهلل إىل امللك إنام اثيبه عىل قدر عقله) ()1

وهلذا قال رسول اهلل ( :إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا يف حسن عقله،
فإنام يازي بعقله) ()2

( )1الكايف.11 / 1 :
( )2الكايف ()15 /1
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وإن شئت أن تعترب بذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ فتوهم صديقا من أصدقائك ،يبالغ
يف إكرامك ،والثناء عليك ،ثم تراه بعد ذلك يتهمك بأي هتمة ،أو يظن بك ظنون السوء؛
فهل يمكن أن تعترب مثل هذا صديقا؟
وهل يمكن أن يكون إكرامه لك ببعض الطعام أو اهلدايا ناسخا لتلك التهم التي
رماك هبا ،وأشاعها عنك؟
وهكذا؛ فإن التسبيح والتقديس ليسا مرتبطني باملعارف اإلهلية فقط ،وإنام يرتبطان
بالقيم األخالقية؛ فالذي ال ينزه اهلل عام ال يليق به ال خيتلف عن ذلك الذي يقذف الناس
بام ليس فيهم؛ فيبهتهم ويظلمهم ،وقد قال اهلل تعاىل يف توجيهاته للذين وقعوا يف اإلفك:
ِ ِ
ون بِ َأ ْفو ِ
اهك ْم َما َل ْي َس َلك ْم بِ ِه ِع ْل ٌم َو َحت َْسبونَه َه هينًا َوه َو ِعنْدَ اهلل
﴿إِ ْذ َت َل َّق ْونَه بِ َأ ْلسنَتك ْم َوتَقول َ َ
ِ
يم﴾ [النور ،]15 :بل إنه ربط ذلك بالتسبيح ،فقالَ ﴿ :و َل ْو َال إِ ْذ َس ِم ْعتموه ق ْلت ْم َما َيكون
عَظ ٌ
َلنَا َأ ْن َن َت َك َّلم ِهب َذا سبحان ََك َه َذا هبت ٌ ِ
يم﴾ [النور ]16 :ليشري بذلك إىل أن الذي ينزه
ْ َ
َان عَظ ٌ
ْ
َ َ
لسانه عن الكذب واالفرتاء عىل اخللق ،أوىل أن ينزهه عن االفرتاء والكذب عىل اهلل.
وهلذا يذكر اهلل تعاىل فداحة جرم من ينسبون له الولد ،قال تعاىلَ ﴿ :وين ِْذ َر ا َّل ِذي َن
ِ ِ
ِ ِ ِ
ت كَلِم ًة َختْرج ِمن َأ ْفو ِ
اه ِه ْم إِ ْن
ْ َ
َرب ْ َ
َقالوا َّاخت ََذ اهلل َو َلدً ا (َ )4ما َهل ْم بِه م ْن ع ْل ٍم َو َال آل َبائ ِه ْم ك َ

َيقول َ
ون إِ َّال ك َِذ ًبا﴾ [الكهف 4 :ـ ]5

بل ذكر يف آيات أخرى تأثر الكون مجيعا بتلك االهتامات التي يتهم هبا اهلل ،قال
ِ
الس َام َوات َي َت َف َّط ْر َن
الر ْمحَن َو َلدً ا (َ )88ل َقدْ جئْت ْم َش ْيئًا إِ ًّدا (َ )89تكَاد َّ
تعاىلَ ﴿ :و َقالوا َّاخت ََذ َّ
ِمنْه و َتن َْش هق ْاألَرض و َ ِ
خت هر ِْ
اجل َبال َهدًّ ا (َ )90أ ْن َدع َْوا لِ َّلر ْمح َِن َو َلدً ا (َ )91و َما َينْ َب ِغي لِ َّلر ْمح َِن
َ
َ
ْ
َّخ َذ و َلدً ا ( )92إِ ْن ك هل من ِيف السامو ِ
ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
الر ْمح َِن َع ْبدً ا﴾ [مريم- 88 :
َّ َ َ
َ ْ
َأ ْن َيت َ
ض إِ َّال ِآيت َّ
]93
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وهلذا ترد اإلشارات القرآنية الكثرية إىل أن الكون كله أعظم معرفة باهلل من أولئك
املرشكني أو الغافلني الذين يصفون اهلل تعاىل بام ال يليق به ،قال تعاىل يذكر تسبيح السموات
الس ْبع َو ْاألَ ْرض َو َم ْن فِ ِ
يه َّن َوإِ ْن ِم ْن
الس َام َوات َّ
واألرض ،وما فيها من الكائنات﴿ :ت َس هبح َله َّ
يحهم ِإنَّه ك َ ِ
يش ٍء ِإالَّ ي َس هبح ِب َح ْم ِد ِه َو َلكِ ْن الَ َت ْف َقه َ
ورا﴾[اإلرساء،]44 :
َان َحل ًيام غَف ً
ون ت َْس ِب َ ْ
َ ْ
ض وال َّطري صا َّف ٍ
ِ
ات ك ٌّل َقدْ عَلِ َم َص َ
التَه
الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ َ ْ َ
وقالَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر َأ َّن اهلل ي َس هبح َله َم ْن ِيف َّ
ون﴾[النور ،]41 :وقال﴿ :يسبح هلل ما ِيف السامو ِ
ِ
يم بِ َام َي ْف َعل َ
ات َو َما ِيف
َّ َ َ
َ ه
َوت َْسبِ َ
َ
يحه َواهلل عَل ٌ
ْاألَ ْر ِ
ض املَْلِ ِك ا ْلقده ِ
احلكِي ِم﴾[ اجلمعة]1 :
وس ا ْل َع ِز ِيز ْ َ

الرعْد بِ َح ْم ِد ِه َواملَْ َالئِكَة ِم ْن ِخي َفتِ ِه
وقال عن تسبيح الرعد واملالئكةَ ﴿ :وي َس هبح َّ
اع َق َفي ِصيب ِهبا من ي َشاء وهم ي ِ
وير ِسل الصو ِ
ون ِيف اهلل َوه َو َش ِديد املِْ َح ِ
ادل َ
ال﴾[الرعد:
َ َ َ
َّ َ
َ ْ َ
َ ْ

]13
وقال عن تسبيح اجلبال والطريَ ﴿ :و َس َّخ ْرنَا َم َع َداوو َد ِْ
اجل َب َال ي َس هب ْح َن َوال َّط ْ َري َوكنَّا

َف ِ
اعلِنيَ ﴾[األنبياء]79 :

وهلذا؛ فإن تسبيح اهلل وتقديسه من األمور األساسية التي ال يمكن االستغناء عنها،
وال جتاهلها ،وال السري إىل اهلل من دوهنا..
بل إن السائرين إىل اهلل يف احلقيقة ال يقومون سوى بتطهري عقوهلم وقلوهبم
ونفوسهم من كل تلك املعارف والظنون التي كانوا يتومهون أهنم يثنون هبا عىل اهلل ،ثم
يكتشفون أن جالل اهلل أعظم من أن يعرب عنه بذلك الثناء ،ولذلك يرد التسبيح والتقديس
بصيغة املضارع الدالة عىل االستمرار.
وإىل هذا املعنى اإلشارة بام ورد عن رسول اهلل  ،وأنه كان يقول يف دعائه( :اللهم
أعوذ برضاك من سخطك ،وبمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك منك ال أحيص ثناء عليك،
88

أنت كام أثنيت عىل نفسك) ()1

وقد ذكر بعض احلكامء رس التدرج الوارد يف احلديث ،فقال( :نظر رسول اهلل  إىل
الصفات ،فاستعاذ ببعضها من بعض ،فإن الرضا والسخط وصفان ،ثم زاد قربه فاندرج
القرب األول فيه فرقي إىل الذات ،فقال أعوذ بك منك ،ثم زاد قربه بام استحيا به من
االستعاذة عىل بساط القرب ،فالتجأ إىل الثناء ،فأثنى بقوله ال أحيص ثناء عليك ،ثم علم
أن ذلك قصور ،فقال أنت كام أثنيت عىل نفسك) ()2

وهذه اإلشارة العرفانية تدل عىل احلقيقة التي ذكرها القرآن الكريم بصيغ خمتلفة،
ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :و َأ َّن إِ َىل َر هب َك املْنْت ََهى﴾ [النجم ،]42 :وقولهَ ﴿ :ف ِف هروا إِ َىل اهلل إِ هين َلك ْم
ِمنْه ن َِذ ٌير مبِنيٌ ﴾ [الذاريات]50 :
وإليها اإلشارة بام ورد عن رسول اهلل  أنه قال( :إنه ليغان عىل قلبي حتى أستغفر
اهلل) ( ،)3وقد قال بعض احلكامء يف تفسريه( :ملا كانت روح النبي  مل تزل يف الرتقي إىل
مقامات القرب تستتبع القلب ،والقلب يستتبع النفس ،وال ريب أن حركة الروح والقلب
أرسع من هنضة النفس ،وكانت خطى النفس تقرص عن مدامها يف العروج ،فمام هنضت به
احلكمة إبطاء حركة القلب لئال تتقطع عالقة النفس عنه ،فيبقى العباد حمرومني فكان



يفزع إىل االستغفار ،لقصور النفس عن ترقي القلب)
ولذلك؛ فإن التسبيح والتقديس ـ أهيا املريد الصادق ـ ال ينقطع أبدا حتى يف اجلنة،
ذلك أن املؤمن يكتشف فيها كل يوم قصوره يف معرفة ربه ،وأنه أعظم من أن حياط به ،وقد

( )1رواه َأمحد ( 96 /1و 18أو  ،)150وأبو داود ( ،)1427والنسائي ( ،)249 - 248 /3وابن ماجه ()1179
( )2إحياء علوم الدين ()293 /1
( )3رواه مسلم.
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ِ
يها س ْب َحان ََك الله َّم﴾ [يونس]10 :
قال تعاىل يذكر ذلكَ ﴿ :دع َْواه ْم ف َ
وروي يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قالّ ( :
إن أهل اجلنّة يأكلون فيها ويرشبون،
يتغوطون وال يمتخطون) .قالوا :فام بال ال ّطعام؟ ،قال:
وال يتفلون وال يبولون ،وال ّ
()2

(جشاء( )1ورشح كرشح املسك ،يلهمون التّسبيح والتّحميد ،كام يلهمون النّفس)

وهلذا كله يذكر اهلل تعاىل تسبيح املالئكة الدائم مع معرفتهم باهلل ،للداللة عىل عدم
ون ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار َال َي ْفرت َ
حمدودية تنزيه اهلل ،قال تعاىل﴿ :ي َس هبح َ
ون﴾ [األنبياء ،]20 :وقال:
ِ
ون َله بِال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِار َوه ْم َال َي ْس َأم َ
اس َتك َْربوا َفا َّل ِذي َن ِعنْدَ َر هب َك ي َس هبح َ
[فصلت:
ون﴾ ه
﴿ َفإِن ْ
]38
ومثل ذلك الرسل عليهم السالم ،الذين يذكر القرآن الكريم تسبيحهم هلل مع عظم
معرفتهم به ،أو للداللة عىل معرفتهم به ،فقد أخرب اهلل تعاىل عن يونس عليه السالم أنه قال:
ْت س ْب َحان ََك﴾ [األنبياء ،]87 :وأخرب عن موسى عليه السالم أنه قال:
﴿ َال إِ َل َه إِ َّال َأن َ
﴿س ْب َحان ََك ت ْبت إِ َل ْي َك﴾ [األعراف ،]143 :وأخرب عن املسيح عليه السالم أنه قال:
﴿س ْب َحان ََك َما َيكون ِيل َأ ْن َأق َ
ول َما َل ْي َس ِيل بِ َح ٍّق﴾ [املائدة ،]116 :وأخرب أنه أمر زكريا
ِ
اإل ْبك ِ
يش َو ِ
َار﴾ [آل عمران ،]41 :وأخرب أن
عليه السالم بالتسبيح ،فقالَ ﴿ :و َس هب ْح بِال َع ه
زكريا عليه السالم أمر قومه بالتسبيح ،فقالَ ﴿ :ف َأ ْو َحى ِإ َل ْي ِه ْم َأ ْن َس هبحوا بك َْر ًة َوع َِش ًّيا﴾
[مريم]11 :
تسبيح العقل:
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن التسبيح والتقديس مثل سائر األذكار

( )1جشاء :هو تنفس املعدة من االمتالء.
( )2مسلم()2835
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التي يعرج هبا السالك إىل اهلل ،ال يكفي فيه ترديد اللسان ،وال كثرة أعداد التسبيحات ،بل
ينبغي أن يشمل كل اللطائف ،وأوهلا العقل؛ فهو أول املسبحني واملقدسني ،ومن مل يسبح
عقله ربه ،وقع يف مستنقعات التشبيه والتجسيم والرشك والضاللة ،ولو سبح بلسانه
ماليني املرات.
وإياك أن تتوهم أن كونك مسلام ،كاف يف تنزهك عن رمي ربك بام ال يليق به ،أو
أنه كاف يف ختلصك من التشبيه والتجسيم وكل أنواع الضالالت التي وقعت فيها األمم
السابقة؛ فقد أخرب رسول اهلل  أنه سيقع هلذه األمة من االنحراف ما وقع يف األمم السابقة.
وقد صدق ما أخرب عنه رسول اهلل  ،حيث دخلت الكثري من الضالالت املسيئة
لتنزيه اهلل ،والتي حولت اهلل تعاىل إىل وثن من األوثان ،وجرم من األجرام.
وقد روي أن اإلمام الصادق ذكرت له بعض الروايات التجسيمية التي كانت تنترش
يف عرصه ،وخاصة بني املحدثني ،فقال( :سبحان من ال يعلم أحد كيف هو إال هوَ ﴿ ،ل ْي َس
ِ ِِ
الس ِميع ا ْل َب ِصري﴾ [الشورى،]11 :ال حيد وال حيس وال يس وال تدركه
يش ٌء َوه َو َّ
كَم ْثله َ ْ
األبصار وال احلواس وال حييط به شئ وال جسم وال صورة وال ختطيط وال حتديد)()1

فحش أو خنى أعظم من ٍ
ٍ
قول من يصف
وقال( :إن اهلل تعاىل ال يشبهه يشء ،أي
خالق األشياء بجسم أو صورة أو بخلقة أو بتحديد وأعضاء ،تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا
كبري ًا)()2

وقال( :من زعم أن اهلل يف يشء ،أو من يشء ،أو عىل يشء فقد أرشك .إذ لو كان عىل
يشء لكان حمموال ،ولو كان يف يشء لكان حمصورا ،ولو كان من يشء لكان حمدثا -أي

( )1الكايف للكليني.104/1
( )2الكايف.105/1
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خملوقا)()1

ومثله قال اإلمام الكاظم ملا ذكر له بعض املجسمة ممن يزعمون صحبته( :قاتله اهلل
أما علم أن اجلسم حمدود والكالم غري املتكلم ،معاذ اهلل وأبرأ إىل اهلل من هذا القول ،ال
جسم وال صورة وال حتديد وكل يشء سواه خملوق ،إنام تكون األشياء بإرادته ومشيئته من
غري كالم وال تردد يف نفس وال نطق بلسان)()2

وهكذا قال اإلمام الرضا( :إنه ليس منا من زعم أن اهلل عز وجل جسم ،ونحن منه
برآء يف الدنيا واآلخرة ،إن اجلسم حمدث ،واهلل حمدثه وجمسمه)()3

وهلذا؛ فإن التأمل والتدبر والتفكري وحده كاف يف محاية عقلك ـ أهيا املريد الصادق
ـ من كل تلك التشوهيات والتحريفات التي أساءت هبا بعض الطوائف من هذه األمة إىل
اهلل؛ فجعلته جرما كاألجرام وجسام كاألجسام؛ فاحذر أن تسلك سبيلهم ،أو أن تسلم
عقلك لعقوهلم ،فهم ال خيتلفون عن ذلك العابد الذي حكى اإلمام الصادق ،والذي راح
يشبه اهلل بنفسه.
وكذلك أولئك الذين انحرفوا عن التنزيه والتقديس الذي جاء به القرآن الكريم،
وراحوا ينسبون هلل تعاىل املكان واألعضاء واحلدود واملقادير ،مع أن كل ذلك يؤدي إىل
الرشك ،بل هو الرشك عينه.
وقد روي عن اإلمام عيل أنه قال( :من زعم ّ
أن إله اخللق حمدود فقد جهل اخلالق

( )1الرسالة القشريية (ص)6 /
( )2الكايف .106 /1
( )3التوحيد للصدوق .104
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املعبود) ( ،)1وقال( :من حدّ ه فقد عدّ ه ،ومن عدّ ه فقد أبطل أزله) ()2

وروي أن بعضهم طلب من اإلمام الرضا أن حيدّ اهلل تعاىل له ،فقال له اإلمام :ال حدّ
ألن ّ
له .قال الرجل :ومل؟ قال اإلمامّ :
كل حمدود متناه إىل حدّ  ،وإذا احتمل التحديد احتمل
الزيادة .وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان .فهو غري حمدود وال متزايد وال متناقص وال
متجزئ) ()3

وإن كنت ترى أن عقلك ـ أهيا املريد الصادق ـ أقل من أن يستنبط احلجج الدالة عىل
التنزيه والتقديس ،ورأيت أن التشبيه والتجسيم قد غلباك عىل أمرك ،بحيث استحال عليك
أن تعقل موجودا ليس له صفات األجسام ،فعليك بكتب املتكلمني ،وحججهم ،فانظر
فيها ،واستعن هبا ،من غري أن تكتفي بام فيها ..فمعرفة اهلل أعظم من أن حتد بأي حدود ،أو
تقيد بأي قيود.
تسبيح القلب:
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ وانسجم عقلك مع تنزيه اهلل تعاىل ،ورصت
تضحك عىل تلك العقول التي تومهت أن هلل تعاىل حدودا ومقادير ومكانا وأعضاء ،وغري
ذلك؛ فال تكتف بذلك؛ فالتسبيح والتقديس أعظم من أن حيرص يف دوائر الذهن والعقل.
ولذلك؛ فانتقل إىل قلبك ،الذي هو حمل مشاعرك ومواجيدك وأذواقك؛ فتذوق
ذلك املعنى اجلليل الذي يدل عليه التسبيح والتقديس ،واستشعره بكل كيانك ،وامتلئ
باالنبهار والدهشة ،وأنت تطالع صفحات الكامل اإلهلي املنزه عن كل نقص وقصور.

( )1التوحيد ،الشيخ الصدوق ،ح  ،34ص .77
( )2هنج البالغة ،،خطبة  ،152ص  278ـ .279
( )3التوحيد ،الشيخ الصدوق :باب  ،36ح  ،3ص .246
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فتسبيح اهلل األعظم هو تسبيح قلبك ،الذي هو حقيقتك ،وليس تسبيح لسانك
فقط ،والذي ليس سوى جارحة من جوارحك؛ فإياك أن تتوهم اقتصار التسبيح عليه؛
فتظلم نفسك ،وتظلم هذه العبادة العظيمة التي اشتغل هبا الكون مجيعا(.)1
ولذلك يذكر الصادقون يف سريهم إىل اهلل انبهارهم بتلك املعاين التي تلوح عىل
قلوهبم كل حني ،وهم يطالعون قدوسية اهلل وجالله ،كام عرب عن ذلك الشاعر بقوله:
ومع تفنن واصفيه بحسنه

يفنى الزمان وفيه ما مل يوصف

وعرب آخر عن ذلك ،فقال:
حتريا
زدين بفرط احلب فيك ه

وارحم حشى بلظى هواك تس َّع َرا

وتلك احلرية واالنبهار هي الوحيدة التي متأل النفس بالطمأنينة والسعادة ،ذلك أن
النفس ال تستقر عند املحدود املقيد ،بل هي تطلب العظمة املطلقة املنزهة عن كل نقص،
والتي ال جتدها إال عند اهلل.
ولذلك يرتبط ذكر اهلل بالطمأنينة ،قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن آ َمنوا َو َت ْط َمئِ هن قلوهب ْم بِ ِذك ِْر
اهلل َأ َال بِ ِذك ِْر اهلل َت ْط َمئِ هن ا ْلقلوب﴾ [الرعد]28 :
وبني آثار الذكر عىل القلب ،فقال﴿:إِن ََّام املْؤْ ِمن َ
ون ا َّل ِذي َن إِ َذا ذكِ َر اهلل َو ِج َل ْت قلوهب ْم
َوإِ َذا تلِ َي ْت َع َل ْي ِه ْم آ َياته زَ ا َد ْهت ْم إِ َيامنًا َوع ََىل َر ه ِهب ْم َيت ََوكَّل َ
ون﴾ [األنفال]2 :

وهلذا أمر رسول اهلل  أن يلجأ للتسبيح حتى يصد تلك احلمالت الظاملة التي كانت
موجهة إليه ،قال تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َن ْع َلم َأن ََّك َي ِضيق َصدْ ر َك بِ َام َيقول َ
ون (َ )97ف َس هب ْح بِ َح ْم ِد
( ) 1اتفق العلامء عىل تقسيم الذكر إىل ذكر القلب واللسان ،وعىل أن األفضل هو اجلمع بينهام ،وأن ذكر القلب أفضل من
ذكر اللسان املجرد ،قال ابن حجر( :ثم الذكر يقع تارة باللسان ،ويؤجر عليه الناطق ،وال يشرتط استحضاره ملعناه ،ولكن
يشرتط أن ال يقصد به غري معناه ،وإن انضاف إىل النطق :الذكر بالقلب :فهو أكمل ،فإن انضاف إىل ذلك استحضار معنى
الذكر ،وما اشتمل عليه من تعظيم اهلل تعاىل ،ونفي النقائص عنه :ازداد كامال) [فتح الباري (])209 / 11
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ر هب َك َوك ْن ِم َن الس ِ
اج ِدي َن﴾ [احلجر]98 ،97 :
َّ
َ
رب
بل إن اهلل تعاىل علق الرىض بالتسبيح ،واعتربه وسيلة من وسائله ،فقالَ ﴿:ف ْ
اص ِ ْ
وهبا و ِمن آن ِ
الش ْم ِ
ع ََىل َما َيقول َ
ون َو َس هب ْح بِ َح ْم ِد َر هب َك َق ْب َل طلو ِع َّ
َاء ال َّل ْي ِل َف َس هب ْح
س َو َق ْب َل غر ِ َ َ ْ
اف الن ََّه ِار َل َع َّل َك ت َْر َىض﴾ [طه]130 :
َو َأ ْط َر َ

رب ع ََىل َما َيقول َ
ون َو َس هب ْح بِ َح ْم ِد
وهلذا يقرتن التسبيح بالصرب ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف ْ
اص ِ ْ
وب ( )39و ِمن ال َّلي ِل َفسبحه و َأدبار السج ِ
س َو َق ْب َل ا ْلغر ِ
الش ْم ِ
َر هب َك َق ْب َل طلو ِع َّ
ود﴾ [ق:
َ َ ْ َ ه ْ َ َْ َ ه
رب ِحل ْك ِم َر هب َك َفإِن ََّك ِب َأعْينِنَا َو َس هب ْح ِب َح ْم ِد َر هب َك ِحنيَ تَقوم ()48
 ،]40 ،39وقالَ ﴿ :و ْ
اص ِ ْ
َو ِم َن ال َّل ْي ِل َف َس هب ْحه َوإِ ْد َب َار النهجو ِم﴾ [الطور]49 ،48 :

ومن أرسار ذلك أن الشيطان قد ينفخ يف قلب اإلنسان حال غفلته ،وبسبب البالء
الذي تعرض له ،بتلك الوساوس التي متأل النفس بالكدر ،فتتوهم ما يتومهه الغافلون من
أن الكون مؤسس عىل الظلم واجلور والرش ،وأهنا هي املتحكمة فيه ..ولذلك كان تنزيه
اهلل ،تذكريا هلا بالعدالة املطلقة التي ال يشوهبا أي ظلم ،وبالرمحة املطلقة التي ال ختتلط بأي
قسوة ،وذلك كله مما يعني عىل الصرب ،بل عىل الرىض.
وهلذا يذكر اهلل تعاىل عن يونس عليه السالم قوله عندما حصل له ذلك البالء
َاضبا َف َظن َأ ْن َلن َن ْق ِدر َع َلي ِه َفنَادى ِيف ال هظلام ِ
ِ
ِ
ت َأ ْن َال إِ َل َه إِ َّال
َ
ْ َ ْ
َّ
ب مغ ً
العظيمَ ﴿ :و َذا النهون إِ ْذ َذ َه َ
َ
ْت س ْب َحان ََك إِ هين كنْت ِم َن ال َّظاملِنيَ ﴾ [األنبياء]87 :
َأن َ
وقد أخرب اهلل تعاىل عن إنقاذه من ذلك البالء الذي وقع فيه بسبب تسبيحه ،فقال:
است ََج ْبنَا َله َون ََّج ْينَاه ِم َن ا ْلغ هَم َوك ََذلِ َك نن ِْجي املْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [األنبياء ،]88 :وقالَ ﴿ :فا ْل َت َق َمه
﴿ َف ْ
ِ
يم (َ )142ف َل ْو َال َأنَّه ك َ
ْ
َان ِم َن املْ َس هب ِحنيَ (َ )143ل َلبِ َث ِيف َب ْطنِ ِه إِ َىل َي ْو ِم
احلوت َوه َو مل ٌ
ي ْب َعث َ
ون﴾ [الصافات]144 - 142 :
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وهذا يدل عىل أن التسبيح ليس وسيلة للتعرف عىل اهلل تعاىل فقط ،وإنام هو حبل
ممدود من اهلل تعاىل لعباده ،إلنقاذهم من كل ما قد يلم هبم من ألوان املصائب ،وقد ورد يف
احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :دعوة ذي النون إذ دعا وهو يف بطن احلوت :ال إله إال
أنت سبحانك إين كنت من الظاملني ،فإنه مل يدع هبا رجل مسلم يف يشء قط إال استجاب
اهلل له) ()1

والتسبيح ـ بذلك ـ ليس جمرد ألفاظ تردد ،وإنام يمتد أثره للحياة مجيعا ،فيمألها
بالعبودية الصادقة املضمخة بعطر كل القيم اجلميلة.
تسبيح اجلوارح:
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ واندمج عقلك مع قلبك يف تسبيح اهلل،
وامتألت مجيع مشاعرك بالتقديس والتعظيم؛ فإن آثار ذلك ال حمالة سترسي إىل جوارحك،
وجتعلها ممتلئة بالعبودية.
ولذلك كانت األعامل الصاحلة ثمرة من ثامر تسبيح اهلل ،ذلك أن من يعرف اهلل،
وينزهه ،يستحيل عليه أن يعيص أمره ،أو يتعدى حدوده ،أو يقع فيام يقع فيه املغرتون من
اجلمع بني املعايص والدعاوى.
ذلك أن من رضوريات تسبيح اهلل معرفة صدقه يف وعده ووعيده ،وأن كلامته ال
تبدل وال تغري ،وأن كل ما جاء به أنبياؤه عليهم السالم حق ال باطل فيه ،وواقع ال فرار
منه ،وذلك ما يدعو إىل احلذر واخلشية ،ومها املحركان للتقوى والورع ،ومها اجلامعان لكل
الفضائل.
ولذلك كان يف تكرار تسبيح اهلل تذكريا للنفس هبذه املعاين ،حتى ال حتدث نفسها
( )1رواه الرتمذي.
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باآلثام الظاهرة والباطنة ،وحتى ال تترسب إليها وساوس الشياطني ،وما يدلون به من
حبال الغرور.
وقد كان من رمحة اهلل تعاىل بعباده أمره هلم بتسبيحه بألسنتهم ،ذلك أن الظاهر يؤثر
يف الباطن ،وما تكرر ذكره عىل اللسان تقررت حقيقته يف القلب ..ولذلك يلجأ العقالء إىل
ما يطيقونه ،وهو جوارحهم ،ليتحكموا هبا يف قلوهبم.
وهلذا اقرتن احلث عىل التسبيح يف القرآن الكريم بتطهري اهلل لقلوب عباده ،قال تعاىل:
﴿ َيا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنوا ا ْذكروا اهلل ِذك ًْرا كَثِ ًريا (َ )41و َس هبحوه بك َْر ًة َو َأ ِص ًيال﴾ [األحزاب،41 :
 ،]42ثم بني عاقبة من يلتزم بذلك ،فقال﴿ :ه َو ا َّل ِذي ي َص هيل َع َل ْيك ْم َو َم َالئِكَته لِي ْخ ِر َجك ْم
ِمن ال هظلام ِ
ت إِ َىل الن ِ
هور َوك َ
َان بِاملْؤْ ِمنِنيَ َر ِح ًيام﴾ [األحزاب]43 :
َ
َ
وبام أن الباطن ال يتأثر بالظاهر إال بتكرره الكثري ،مع االستمرارية والدوام؛ فقد دعا
القرآن الكريم إىل التسبيح يف كل األوقات التي يمكن أن يكون له فيها من التأثري ما ليس
لغريه.
ومن أهم تلك األوقات الغدو واآلصال ،أو حني يبدأ اإلنسان يومه ،ليبدأ صحبته
ب (َ )7وإِ َىل
فيه هلل ،أو حني يكاد ينهيه ،لينشغل فيه بربه ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َف َرغ َ
ْت َفان َْص ْ
َب﴾ [الرشح]8 ،7 :
َر هب َك َف ْارغ ْ
ومن اآليات الكريمة التي حتث عىل ذلك ،بل تدعو إىل قيام جمالسه يف املجتمع ،حتى
ِ
ٍ ِ
اسمه
يتنور ،وتتنزل عليه بركات اهلل قوله تعاىلِ ﴿ :يف بيوت َأذ َن اهلل َأ ْن ت ْر َف َع َوي ْذك ََر ف َ
يها ْ
ِ
يها بِا ْلغد هو َو ْاآل َص ِ
ال (ِ )36ر َج ٌال َال ت ْل ِه ِ
جت َار ٌة َو َال َب ْي ٌع َع ْن ِذك ِْر اهلل َوإِ َقا ِم
يه ْم ِ َ
ي َس هبح َله ف َ
ِ
ون يوما َت َت َق َّلب فِ ِ
ِ
ِ
يه ا ْلقلوب َو ْاألَ ْب َصار﴾ [النور ،]37 ،36 :ثم ذكر
َّ
الص َالة َوإِيتَاء الزَّ كَاة َخيَاف َ َ ْ ً
اجلزاء الذي وفره هلم عىل هذه العبودية؛ فقال﴿ :لِ َي ْج ِز َهيم اهلل َأ ْح َس َن َما َع ِملوا َو َي ِزيدَ ه ْم
97

ِم ْن َف ْضلِ ِه َواهلل َي ْرزق َم ْن َي َشاء بِغ ْ ِ
َري ِح َس ٍ
اب﴾ [النور]38 :
ومن تلك األوقات ما حدده اهلل تعاىل مواقيت للصالة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فس ْب َح َ
ان
احلمد ِيف السامو ِ
ات َوا ْألَ ْر ِ
ون َو ِحنيَ ت ْصبِح َ
اهلل ِحنيَ متْس َ
ض َوع َِش ًّيا َو ِحنيَ
َّ َ َ
ون (َ )17و َله ْ َ ْ
ت ْظ ِهر َ
ون﴾ [الروم ،]18 ،17 :وهي تشبه مواقيت الصالة الواردة يف قوله تعاىلَ ﴿ :أ ِق ِم
الص َال َة لِدل ِ
الش ْم ِ
آن ا ْل َف ْج ِر ك َ
آن ا ْل َف ْج ِر إِ َّن ق ْر َ
س إِ َىل غ ََس ِق ال َّل ْي ِل َوق ْر َ
وك َّ
َان َم ْشهو ًدا﴾
َّ
[اإلرساء ،]78 :وكأن التسبيح هييئ النفس للصالة ،أو يعلها أكثر قابلية آلثارها.
وهكذا نرى اهتامم النصوص املقدسة بصيغ التسبيح ،والذي تكفلت به الكثري من
األحاديث النبوية مع بيان أعدادها واجلزاء املرتبط هبا ،ليكون يف ذلك الرتغيب الشديد يف
املداومة عليها.
ومن تلك الصيغ [سبحان اهلل] ،أو [سبحان رب] ،وهي من الصيغ املخترصة التي
ال ترهق من يريد حفظها أو تكرارها وترديدها ،وقد روي يف فضلها أن رسول اهلل  سأل
أصحابه( :أيعجز أحدكم أن يكسب ،كل يوم ألف حسنة؟) ،فقالوا :كيف يكسب أحدنا
ألف حسنة؟ قال( :يسبح مائة تسبيحة ،فيكتب له ألف حسنة ،أو حيط عنه ألف خطيئة) ()1

ومنها [سبحان اهلل وبحمده] ،ومما ورد يف فضلها قوله ( :من قال :سبحان اهلل
وبحمده ،يف يوم مائة مرة ،حطت خطاياه ،وإن كانت مثل زبد البحر)()2

وقال يف حديث آخر( :من قال :حني يصبح وحني يميس :سبحان اهلل وبحمده ،مائة
مرة ،مل يأت أحدٌ يوم القيامة ،بأفضل مما جاء به ،إال أحدٌ

( )1رواه مسلم2698 :
( )2رواه البخاري ،6405 :ومسلم2691 :
( )3رواه مسلم2692 :
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قال مثل ما قال أو زاد عليه)()3

ومنها [سبحان اهلل العظيم وبحمده] ،ومما ورد يف فضلها قوله ( :من قال :سبحان
اهلل العظيم وبحمده ،غرست له نخل ٌة يف اجلنة) ()1

ومنها [سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم] ،ومما ورد يف فضلها قوله :
(كلمتان خفيفتان عىل اللسان ،ثقيلتان يف امليزان ،حبيبتان إىل الرمحن :سبحان اهلل وبحمده،
سبحان اهلل العظيم) ()2

ومنها [سبحان اهلل واحلمد هلل] ،والتي ذكر رسول اهلل  أهنا (متأل ما بني الساموات
واألرض) ()3

ومنها [سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب] ،والتي قال فيها رسول
اهلل ( :ألن أقول سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،أحب إيل مما طلعت
عليه الشمس) ()4

ومنها [سبحان اهلل وبحمده ،عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلامته] ،ومما
ورد يف فضلها أن رسول اهلل  ذكر أهنا تعدل وقتا طويال من الذكر ،فقد قال ملن رآه يذكر
من بعد صالة الصبح إىل الضحى( :لقد قلت بعدك أربع كلامت ،ثالث مرات ،لو وزنت
بام قلت منذ اليوم لوزنتهن :سبحان اهلل وبحمده ،عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد
كلامته) ()5

( )1رواه الرتمذي ،وقال حسن صحيح غريب3464 :
( )2رواه البخاري ،6406 :ومسلم2694 :
( )3رواه مسلم223 :
( )4رواه مسلم2695 :
( )5رواه مسلم.2726 :
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وهذا من فضل اهلل العظيم عىل عباده ،ذلك أنه أتاح للمقرصين أن يستدركوا بمثل
هذه الصيغ ما قد فاهتم من الفضل ،ومما يروى يف هذا أنه  قال لبعض أصحابه( :أال
أخربك بأكثر أو أفضل من ذكرك الليل مع النهار ،والنهار مع الليل؟ أن تقول :سبحان اهلل
عدد ما خلق ،وسبحان اهلل ملء ما خلق ،وسبحان اهلل عدد ما يف األرض والسامء ،وسبحان
اهلل ملء ما يف األرض والسامء ،وسبحان اهلل عدد ما أحىص كتابه ،وسبحان اهلل عدد كل
يشء ،وسبحان اهلل ملء كل يشء ،وتقول احلمد مثل ذلك) ()1

ومما له عالقة هبذا أنه بينام كان رسول اهلل  يصيل ،إذ قال ٌ
رجل :اهلل أكرب كبريا،
واحلمد هلل كثريا ،وسبحان اهلل بكرة وأصيال ،فقال رسول اهلل ( :من القائل كلمة كذا
وكذا؟) قال ٌ
رجل من القوم :أنا ،يا رسول اهلل ،فقال( :عجبت هلا ،فتحت هلا أبواب
السامء) ،قال الراوي( :فام تركتهن منذ سمعت رسول اهلل  يقول ذلك) ()2

وهذا احلديث يدل عىل أنه يمكن أن يسبح املؤمن بأي صيغة خيرتعها أو ينشئها من
عند نفسه ،ما مل تكن مصادمة للحقائق الرشعية ،وأن ذلك ليس بدعة ،ألن اهلل تعاىل أمر
بمطلق التسبيح والذكر ،ومن غري حتديد أي صيغة.
ومل تكتف الرشيعة احلكيمة باحلث عىل تسبيح اهلل يف تلك املواقيت ،وبتلك الصيغ،
وإنام أضافت إليها ربطها بالشعائر التعبدية ،وخصوصا الصالة.
ومن تلك الصيغ ما ورد األمر بقوله عند الركوع والسجود ،والتي ذكر اإلمام الرضا
رسها ،فقال( :إنّام جعل التسبيح يف الركوع والسجود ليكون العبد مع خضوعه وخشوعه،
ممجد ًا مس ّبح ًا ،معظ ًام شاكر ًا
وتقربه إىل ر ّبه مقده س ًا لهّ ،
وتورعه واستكانته ،وتذهلل وتواضعهّ ،
ّ

( )1رواه أمحد ،22144 :وابن خزيمة ،754 :وابن حبان830 :
( )2رواه مسلم601 :
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خلالقه ورازقه ،وليستعمل التسبيح والتحميد ،كام استعمل التكبري والتهليل ،وليشغل قلبه
وذهنه بذكر اهلل ،فال يذهب به الفكر واألماين إىل غري اهلل) ()1

اس ِم َر هب َك ا ْل َعظِي ِم﴾
ومن تلك الصيغ ،ما ورد يف احلديث أنه ملا نزلت ﴿ َف َس هب ْح بِ ْ
اس َم َر هب َك
[الواقعة ،]74 :قال رسول اهلل ( :اجعلوها يف ركوعكم) ،فلام نزلت ﴿ َس هب ْح ْ
األَع َْىل﴾ [األعىل ]1 :قال( :اجعلوها يف سجودكم) ()2
ْ

ومن تلك الصيغ ما روي أنه  كان يقول يف ركوعه وسجوده( :سبحانك اللهم
ربنا وبحمدك اللهم اغفر يل) ()3
قدوس ،رب املالئكة والروح) ()4
سبوح
ومنها أنه كان يقول يف ركوعه وسجوده (
ٌ
ٌ
ومنها أنه قال يف ركوعه أو سجوده( :سبحانك وبحمدك ال إله إال أنت) ()5

ومنها أنه قال يف قيام الليل عند ركوعه( :سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء
والعظمة) ()6

ومنها قوله إذا سلم يف الوتر ثالثا( :سبحان امللك القدوس) ( ،)7وروي أنه كان
يقوهلا عرشا قبل رشوعه يف صالة الليل(.)8

( )1الوسائل ج 4ص.924
( )2الدارمي ( ،)1305وأبو يعىل ( ،)1738وابن خزيمة ( )600و()670
( )3رواه البخاري ،794 :ومسلم484 :
( )4رواه مسلم487 :
( )5رواه مسلم485 :
( )6رواه أبو داود.873 :
( )7رواه أبو داود1430 :
( )8رواه أبو داود5085 :
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ومن املواضع التي ورد احلث عىل التسبيح فيها ،أو التخيري بينها وبني القراءة ،ما
أجاب به اإلمام الباقر من سأله ،فقال( :ما يزي من القول يف الركعتني األخريتني؟) ،قال
له اإلمام( :أن تقول :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إالّ اهلل ،واهلل أكرب ،وتكرب وتركع) ()1

وعن بعضهم ،أنّه صحب اإلمام الرضا من املدينة إىل مرو ،فكان يس ّبح يف
ثم
مراتّ ،
األخراوين يقول(:سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إالّ اهلل ،واهلل أكرب ،ثالث ّ
يركع) ()2

باإلضافة إىل هذا كله ال يكاد يوجد ذكر من األذكار املرتبطة باملناسبات املختلفة إال
ويكون التسبيح أحد مكوناته ،ومن ذلك ما روي أنه  أوىص به من تعار من الليل ،أو
أصابه األرق( :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء
قدير ،احلمد هلل وسبحان اهلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب وال حول وال قوة إال باهلل) ،ثم يقول:
(اللهم اغفر يل) ،وقد أخرب  عن فضل ذلك ،فقال( :فإن دعا استجيب له ،وإن توضأ
وصىل قبلت صالته) ()3

بل إن رسول اهلل  كان يسبح عند أي يشء حيصل ،وقد حدثت أ ّم سلمة قالت:
ّبي  فقال( :سبحان اهلل ،ما ذا أنزل من اخلزائن ،وما ذا أنزل من الفتن ،من
استيقظ الن ّ
رب كاسية يف الدّ نيا عارية يف
يوقظ صواحب احلجر ـ يريد به أزواجه ـ حتّى يص ّلنيّ ،
()4

اآلخرة)

وعن عائشة قالت :كان رسول اهلل  يكثر من قول( :سبحان اهلل وبحمده أستغفر
( )1الوسائل ج 4ص.782
( )2الوسائل ج 4ص.782
( )3رواه البخاري ،الفتح .144 /3
( )4البخاري [فتح الباري])6218(10 ،
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اهلل وأتوب إليه) ،فقلت :يا رسول اهلل ،أراك تكثر من قول (سبحان اهلل وبحمده أستغفر
رب ّأين سأرى عالمة يف أ ّمتي ،فإذا رأيتها أكثرت من قول:
خربين ّ
اهلل وأتوب إليه)؟ .فقالّ ( :
سبحان اهلل وبحمده أستغفر اهلل وأتوب إليه ،فقد رأيتها﴿ ،إِ َذا َجا َء ن َْرص اهلل َوا ْل َفتْح﴾
ون ِيف ِد ِ
َّاس َيدْ خل َ
اجا (َ )2ف َس هب ْح بِ َح ْم ِد َر هب َك
ين اهلل َأ ْف َو ً
[النرص(]1 :فتح مكّة) ﴿ َو َر َأ ْي َت الن َ
()1
اس َتغ ِْف ْره إِنَّه ك َ
َان ت ََّوا ًبا﴾ [النرص)]3 ،2 :
َو ْ
هذا جواب عىل رسالتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحرص عىل هذه الشعرية العظيمة،
والتزم هبا؛ فاهلل تعاىل أكرم من أن يرتك عبده الذي يسبحه ويقدسه لنفسه األمارة؛ فكام
تسبح اهلل وتنزهه وتربئه من كل ما ال يليق به؛ فسيكرمك اهلل بتنزهيك وتقديسك وإبعاد كل
ما ال يليق بك ،وبإنسانيتك املكرمة.

( )1البخاري [فتح الباري] )794(،خمترصا ،ومسلم()484
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احلمد والتمجيد
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن احلمد والتمجيد ،ودورمها يف التزكية
والرتقية ،ويف التخلق والتحقق ،ورس ما ورد حوهلام يف النصوص املقدسة ،واجلوانب
العملية املرتبطة بكل ذلك.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن احلمد والتمجيد من األركان الرضورية
للتزكية والرتقية ،مثلهام مثل التسبيح والتقديس ،والتكبري والتهليل ..ذلك أن من يكتفي
بتوحيد اهلل ،أو تنزهيه عام ال يليق به ،ثم ال يثبت له املحامد ،وال الكامالت مل يسبحه ومل
يقدسه ومل يكربه ..ألن كامل اهلل ليس مرتبطا بتنزهيه فقط ،وإنام بإثبات مجيع صفات الكامل
له.
بل إن التمجيد واحلمد مندرج يف التقديس والتنزيه؛ فال يمكن أن يكون اهلل تعاىل
قدوسا وسبوحا ما مل يكن محيدا جميدا ..ومثل ذلك التمجيد والتحميد ،فهام مفتقران
للتقديس والتنزيه؛ فال يمكن ثبوت الكامل ما مل يثبت نفي النقص.
وهلذا يتمع يف القرآن الكريم كال املعنيني :التقديس والتمجيد ،كام قال تعاىل:
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يش ٍء إِ َّال ي َس هبح
﴿ َف َس هب ْح بِ َح ْمد َر هب َك َوك ْن م َن َّ
الساجدي َن﴾ [احلجر ،]98 :وقالَ ﴿ :وإ ْن م ْن َ ْ
ِ ِ
احل هي ا َّل ِذي َال َيموت َو َس هب ْح بِ َح ْم ِد ِه﴾
بِ َح ْمده﴾ [اإلرساء ،]44 :وقالَ ﴿ :وت ََوك َّْل ع ََىل ْ َ
اس َتغ ِْف ْر لِ َذنْبِ َك َو َس هب ْح بِ َح ْم ِد َر هب َك
[الفرقان ،]58 :وقالَ ﴿ :ف ْ
رب إِ َّن َوعْدَ اهلل َح ٌّق َو ْ
اص ِ ْ
ِ
اإل ْبك ِ
يش َو ْ ِ
رب ِحل ْك ِم َر هب َك َفإِن ََّك بِ َأعْينِنَا َو َس هب ْح بِ َح ْم ِد
َار﴾ [غافر ،]55 :وقالَ ﴿ :و ْ
اص ِ ْ
بِا ْل َع ه
ِ
ِ
اس َتغ ِْف ْره إِنَّه ك َ
َان ت ََّوا ًبا﴾
َر هب َك حنيَ تَقوم﴾ [الطور ،]48 :وقالَ ﴿ :ف َس هب ْح بِ َح ْمد َر هب َك َو ْ
[النرص ،]3 :وغريها من اآليات الكريمة.
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ولذلك ،فإن أكثر ما ورد يف األحاديث الرشيفة من الثناء عىل التسبيح وبيان فضله
واألجور املرتبطة به ،له عالقة باحلمد والتمجيد ،ذلك أهنام مقرتنان يف أكثر ما ورد من صيغ
الذكر.
واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن محد اهلل ومتجيده ال يعني ما نفهمه من املديح والتزلف
والتملق والثناء الذي يقوم به اخللق بعضهم جتاه بعض ،ليستفيد بعضهم من بعض،
ويتقرب بعضهم من بعض ..كال ..فام ذلك إال متلق وتودد ،وهو يانب احلقائق يف أكثره،
وقد عرفت يف رسائيل إليك رس هني الرشع عن املبالغة يف املدح ،واألمر باجتناب املادحني.
أما متجيد اهلل والثناء عليه؛ فهو تذكري للنفس بعظمة خالقها ،ودعوهتا للجوء إليه،
وعدم تضييع الفرصة يف التواصل معه ،ولذلك فإن مصلحته املجردة تعود عىل العبد ،أما
اهلل ،فهو غني بذاته عن أن يصل إليه النفع منه؛ فكيف يصله من غريه.
وذلك يشبه ـ أهيا املريد الصادق ـ من يبحث عن طبيب أو مهندس أو خبري يف أي
شأن من الشؤون ..فإذا وجده ،وسجل اسمه وعنوانه يف دفرته ..ال يفعل ذلك إال حلاجته
إليه.
وهكذا ـ وهلل املثل األعىل ـ تذكري النفس بكون اهلل قادرا أو مريدا أو رحيام أو لطيفا
أو عليام ،أو غريها من معاين عظمة اهلل وجمده ،فهي إشعار للنفس بأهنا يف كنف إله يغنيها
يف كل حاجاهتا ،ويدعوها إىل التواصل معه ،وعدم االحتجاب عنه بأي حجاب.
وهو ما يدعوها إىل االبتعاد عن كل العيوب واملثالب التي حتول بينها وبينه ،فالكريم
ال يقبل بصحبة البخيل ،والصادق ال يقبل صحة الكاذب ،والعدل ال يقبل صحبة الظامل
اجلائر ،والرحيم ال يقبل صحبة القايس ،والعليم ال يقبل صحبة اجلاهل.
وهكذا فإن محد اهلل وجمده ال يرتبط فقط باجلوانب الروحية ،وإنام يرتبط أيضا
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باجلوانب األخالقية والرتبوية ،ذلك أن كل معنى من املعاين التي يمجد هبا اهلل تعاىل له
تأثريه يف النفس بالدعوة للتخلق بأخالقه ،والتأدب بعظيم صفاته.
وهلذا؛ كان القرآن الكريم كتاب التمجيد واحلمد األعظم؛ فال تكاد ختلو سورة أو
آية من آياته من متجيد اهلل وعظمته ،ولذلك كانت تالوته أعظم وسيلة للتزكية والرتقية
والتحقق بكل القيم الروحية والرتبوية ،باإلضافة إىل كونه تعبريا عن احلقائق الوجودية
العظيمة ،والتي ال يمكن االستفادة منها من دون معرفتها.
وهلذا ،فإن أول وأعظم سورة يف القرآن سورة الفاحتة ،والتي جعل اهلل تعاىل تالوهتا
احل ْمد هلل َر هب
ركنا يف الصالة ،تقرأ يف كل ركعة ،افتتحت بالثناء عىل اهلل تعاىل ،قال تعاىلَ ْ ﴿ :
ِ
الر ِحي ِم َمالِ ِك َي ْو ِم الده ِ
ين﴾ [الفاحتة]4 - 2 :
الر ْمح َِن َّ
ا ْل َعاملَنيَ َّ
وقد ورد يف احلديث القديس قوله ( :قال اهلل عز وجلَ :ق َس ْمت الصالة بيني وبني
عبدي نصفني ،ولعبدي ما سأل فإذا قال العبدْ ﴿ :
احلَ ْمد هلل َر هب ا ْل َعاملَِنيَ ﴾ (الفاحتة،)2 :
الر ِحي ِم﴾ (الفاحتة ،)3 :قال اهلل :أثنى عيل
الر ْمح َِن َّ
قال اهلل :محدين عبدي ،وإذا قالَّ ﴿ :
عبدي ،فإذا قالَ ﴿ :مالِ ِك َي ْو ِم الده ِ
ين﴾ (الفاحتة ،)4 :قال :جمدين عبدي ،فإذا قال﴿ :إِ َّي َ
اك
َن ْعبد َوإِ َّي َ
اك ن َْست َِعني﴾ (الفاحتة ،)5 :قال :هذا بيني وبني عبدي ،ولعبدي ما سأل ،فإذا قال:
اط املْست َِق ِ
اط ا َّل ِذي َن َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه ْم غ ْ ِ
َري املَْغْض ِ
رص َ
الضا هلنيَ ﴾
وب َع َل ْي ِه ْم َوال َّ
الرص َ ْ َ
يم َ
﴿اهدنا ه َ
(الفاحتة ،)7 ،6 :قال :هذا لعبدي ولعبدي ما سأل) ()1

ونالحظ ـ كام ورد يف احلديث القديس ـ كيف أن اهلل تعاىل بدأ بذكر متجيده ،ومحده،
ثم رتب عليه الدعاء والطلب ،وهو يشبه ذلك الذي يذهب إىل الطبيب ،ويقول له :بام أنك
طبيب وخمتص يف كذا وكذا؛ فإين أطلب منك أن تعاجلني بام هو يف دائرة اختصاصك.
( )1رواه البخاري ومسلم.
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ولذلك ،يرد احلمد والتمجيد يف القرآن الكريم مقرتنا بالطلب والدعاء ،كام يف قوله
ون ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ون اهلل ِق َيا ًما َوقعو ًدا َوع ََىل جن ِ
وهبِ ْم َو َي َت َفكَّر َ
تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن َي ْذكر َ
ات
َّ َ َ
ِ
ِ
اب الن ِ
َو ْاألَ ْر ِ
َّار (َ )191ر َّبنَا إِن ََّك َم ْن تدْ ِخ ِل
ض َر َّبنَا َما َخ َل ْق َت َه َذا َباط ًال س ْب َحان ََك َفقنَا ع ََذ َ
الن ََّار َف َقدْ َأ ْخزَ ْيتَه َو َما لِل َّظاملِنيَ ِم ْن َأن َْص ٍار﴾ [آل عمران]192 ،191 :
ويذكر اهلل تعاىل كيف قدم إبراهيم عليه السالم الثناء عىل اهلل قبل دعائه ،فقالَ ﴿ :ر َّبنَا
ِ
يش ٍء ِيف ْاألَ ْر ِ
الس َام ِء ()38
إِن ََّك َت ْع َلم َما ن ْخ ِفي َو َما ن ْعلِن َو َما َ ْ
ض َو َال ِيف َّ
خي َفى ع ََىل اهلل م ْن َ ْ
اق إِ َّن رب َلس ِميع الده ع ِ
ِ
ب ِيل ع ََىل ا ْلكِ َ ِرب إِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
َاء﴾ [إبراهيم:
احل ْمد هلل ا َّلذي َو َه َ
َه َ
َْ
ِ ِ
الص َال ِة َو ِم ْن ذ هر َّيتِي َر َّبنَا َو َت َق َّب ْل
يم َّ
 ،]39 ،38ثم ذكر طلبه بعدها ،فقالَ ﴿ :ر هب ْ
اج َع ْلني مق َ
دع ِ
َاء ( )40ربنَا اغ ِْفر ِيل ولِوالِدَ ي ولِ ْلمؤْ ِمنِنيَ يوم يقوم ِْ
احل َساب﴾ [إبراهيم]41 ،40 :
َْ َ َ
ْ َ َ َّ َ
َ َّ
وهكذا نجد يف السنة املطهرة اقرتان األدعية النبوية ،وما ورد عن أئمة اهلدى من
أدعية بالتمجيد والثناء عىل اهلل ،ألنه أعظم وسيلة لتحقيق املطلوب ،بل نراهم يف بعض
األدعية يكتفون بالثناء وحده ،ألنه كاف يف حتقيق املطلوب.
وهذا ال يعني أن الغرض من متجيد اهلل هو حتقيق املطالب ..كال ..فاهلل تعاىل مقصود
لذاته ،ومطلوب لذاته ..ولذلك كان متجيده مقصودا باألصالة ،ألنه يعرب عن احلقائق،
والنفس الكاملة ال تفرح بيشء كام تفرح باحلقائق.
وهلذا أخرب رسول اهلل  عن آية الكريس أهنا أعظم آي القرآن الكريم لكوهنا كلها
ثناء عىل اهلل تعاىل ،قال اهلل تعاىل﴿ :اهلل َال إِ َل َه إِ َّال ه َو ْ
احلَ هي ا ْل َق هيوم َال َت ْأخذه ِسنَ ٌة َو َال ن َْو ٌم َله
ما ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم َو َما
ض َم ْن َذا ا َّل ِذي َي ْش َفع ِعنْدَ ه إِ َّال بِإِ ْذنِ ِه َي ْع َلم َما َب ْ َ
َّ َ َ
َ

ون بِ َيش ٍء ِمن ِع ْل ِم ِه إِ َّال بِام َشاء و ِسع كر ِسيه السامو ِ
ِ
ات َو ْاألَ ْر َض َو َال َيئوده
َ َ َ َ ْ ه َّ َ َ
ْ
َخ ْل َفه ْم َو َال حييط َ ْ
ِح ْفظه َام َوه َو ا ْل َع ِ هيل ا ْل َعظِيم﴾ [البقرة]255 :
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وهكذا مثلها من آيات القرآن الكريم املتعلقة بحمد اهلل والثناء عليه وبيان صفاته
العظيمة ،فهي ال شك أوىل من غريها من اآليات املتعلقة باألحكام أو القصص أو املواعظ،
وإن كان القرآن الكريم كله كالم اهلل ،ولكن موضوع الكالم له تأثريه يف األفضلية.
وهلذا اعترب رسول اهلل  سورة اإلخالص ثلث القرآن الكريم ،ففي احلديث أن
رسول اهلل  قال ألصحابه يوما( :أيعجز أحدكم أن يقرأ يف ليلة ث َ
لث القرآن؟) ،قالوا:
وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال( :قل هو اهلل أحدِ ،
تعدل ثلث القرآن) ()1
وهلذا؛ فإن آليات احلمد والثناء منزلة خاصة يف القرآن الكريم ،وهلذا افتتحت به
احل ْمد هلل ا َّل ِذي
أول سورة ،كام افتتحت به أربع سور غريها ،وهي األنعام ،قال تعاىلَ ْ ﴿ :
ِ
ِ
هور﴾ [األنعام ،]1 :والكهف ،قال تعاىل:
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض َو َج َع َل ال هظل َامت َوالن َ
َخ َل َق َّ
ِ ِ ِ
ِ
ي َع ْل َله ِع َو ًجا﴾ [الكهف ،]1 :وسبأ ،قال
احل ْمد هلل ا َّلذي َأنْزَ َل ع ََىل َع ْبده ا ْلكت َ
َاب َو َمل ْ َ ْ
﴿ َْ
ِ ِ
احلمد هلل ا َّل ِذي َله ما ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ
احلكِيم
َّ َ َ
احل ْمد ِيف ْاآلخ َرة َوه َو ْ َ
ض َو َله ْ َ
َ
تعاىلْ َ ْ ﴿ :

ضج ِ
ِ
ِ
اع ِل املَْ َالئِك َِة
الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ َ
َْ
احل ْمد هلل َفاط ِر َّ
اخلبِري﴾ [سبأ ،]1 :وفاطر ،قال تعاىلَ ْ ﴿ :
اع َي ِزيد ِيف ْ ِ
ِ
رس ًال أ ِ
ويل َأ ْجنِ َح ٍة َم ْثنَى َوث َال َ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾
ث َور َب َ
اخلَ ْلق َما َي َشاء إ َّن اهلل ع ََىل ك هل َ ْ
[فاطر]1 :
ومثل ذلك ما ورد بصيغة التربيك ،وهو مثل احلمد ،والذي افتتحت به سورتا
ان ع ََىل َع ْب ِد ِه لِ َيك َ
الفرقان وامللك ،قال تعاىلَ ﴿ :ت َب َار َك ا َّل ِذي نَزَّ َل ا ْلف ْر َق َ
ون لِ ْل َعاملَِنيَ ن َِذ ًيرا ا َّل ِذي
ِ
ض و َمل يت ِ
ِ
رش ٌ ِ
َّخ ْذ َو َلدً ا َو َمل َيك ْن َله َ ِ
يش ٍء
الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ َ ْ َ
َله م ْلك َّ
يك يف املْ ْلك َو َخ َل َق ك َّل َ ْ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
يش ٍء َق ِد ٌير
َف َقدَّ َره َت ْقد ًيرا﴾ [الفرقان ،]2 -1 :وقالَ ﴿ :ت َب َار َك ا َّلذي بِ َيده ا ْمل ْلك َوه َو ع ََىل ك هل َ ْ
احل َيا َة لِ َي ْبل َوك ْم َأ هيك ْم َأ ْح َسن ع ََم ًال َوه َو ا ْل َع ِزيز ا ْلغَفور ا َّل ِذي َخ َل َق َس ْب َع
ا َّل ِذي َخ َل َق املَْ ْو َ
ت َو ْ َ
( )1رواه مسلم.1886 :
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ات طِبا ًقا ما تَرى ِيف َخ ْل ِق الر ْمح َِن ِمن َت َفاو ٍ
سامو ٍ
ت﴾ [امللك.]3 - 1 :
ْ
ََ َ
َّ
َ َ َ
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن القرآن الكريم هو كتاب التمجيد
األعظم ،فاحرص عليه ،وتدبر آياته؛ ففيها كل ما يعرفك بربك ،ويمأل قلبك باملحبة له.
لكن الظفر بذلك قد يستدعي منك بعض املجاهدات والرياضات التي متكن
للمعاين القرآنية من التأثري يف نفسك ،وهي تشمل عقلك وقلبك وجوارحك.
متجيد العقل:
فأول ما عليك ـ أهيا املريد الصادق ـ الستعامل هذه الوسيلة العظيمة من وسائل
التزكية والرتقية أن تبدأ بتنوير عقلك باهلدايات املرتبطة به؛ فعقلك جزء منك ،وال يمكنك
جتاهله أو جتاهل تساؤالته ،أو الشبهات التي يعرضها عليك.
ولذلك خاطبه باللغة التي يفهمها ،واألدلة التي يستوعبها ،فقناعته باحلقائق
سترسي لكل كيانك ،وتؤثر فيه تأثريا بليغا ،بخالف ذلك الذي يكتفي بأن يلهج لسانه
باملجد والثناء من غري حتقيق وال تفكري وال تأمل.
اس َم َر هب َك األَع َْىل﴾ (األعىل ،)1 :فال تكتف
ولذلك إن قرأت قوله تعاىلَ ﴿ :س هبحِ ْ
بالقراءة ،وإنام تأمل وتدبر بعقلك عن حقيقة العيل األعىل ،وكيف كان اهلل تعاىل وحده
احلقيق هبا ،وسيدلك عقلك عىل أن العيل األعىل هو الذي ال رتبة فوق رتبته ،ومجيع املراتب
منحطة عنه ..وأنه الذي ال يقدر اخلالئق كلهم أن حييطوا ببعض معاين صفة واحدة من
صفاته ..وأنه ليس كمثله يشء يف كل نعوته ..وأنه الذي قهر بعزته وعلوه اخللق ك ّلهم،
فنواصيهم بيده ،وما شاء كان ال يامنعه فيه ممانع ،وما مل يشأ مل يكن ..فلو اجتمع اخللق عىل
إياد ما مل يشأه اهلل مل يقدروا ،ولو اجتمعوا عىل منع ما حكمت به مشيئته مل يمنعوه.
وهكذا إن قرأت قوله تعاىل﴿ :سبح هلل ما ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
احلكِيم
َّ َ َ
ض َوه َو ا ْل َع ِزيز ْ َ
َ َّ َ َ
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ِ
(َ )1له م ْلك السامو ِ
ض ِْ
ات َو ْاألَ ْر ِ
يش ٍء َق ِد ٌير ( )2ه َو ْاألَ َّول
َّ َ َ
حييي َويميت َوه َو ع ََىل ك هل َ ْ
و ْاآل ِخر وال َّظ ِ
اهر َوا ْل َباطِن َوه َو بِك هل َ ٍ ِ
يم﴾ [احلديد]3 - 1 :
َ
َ
يشء عَل ٌ
ْ
فتأمل يف هذه اآليات الكريمة بعني عقلك ،وسرتى كيف أنه سريدد من حيث ال
يشعر ما قاله الشاعر الصالح:
اهلل قل وذر الوجود وما حوى

إن كنت مرتاد ًا بلوغ كامل

فالكل دون اهلل أن حققته

عدم عىل التفصيل واإلمجال

واعلم بأنك والعوامل كلها

لواله يف حمو ويف اضمحالل

من ال وجود لذاته من ذاته

فوجوده لواله عني حمال

والعارفون برهبم مل يشهدوا

شيئ ًا سوى املتكرب املتعال

يف احلال واملايض واالستقبال
ورأوا سواه عىل احلقيقة هالكا
خلالِق ال َب ِارئ امل َص هور َله األَ ْس َامء احل ْسنَى ي َس هبح
وهكذا إن قرأت قوله تعاىل﴿ :ه َو اهلل ا َ
َله ما ِيف السامو ِ
ات َواألَ ْر ِ
حلكِيم﴾ (احلرش ،)24:وقالَ ﴿ :ذلِكم اهلل َر هبك ْم
َّ َ َ
ض َوه َو ال َع ِزيز ا َ
َ
ال إِ َله إِال هو َخالِق ك هل َ ٍ
يش ٍء َوكِ ٌيل﴾ (األنعام ،)102:وقال:
َ
َ
يشء َفاعْبدوه َوه َو ع ََىل ك هل َ ْ
ْ
﴿اهلل َخالِق ك هل َ ٍ
يش ٍء َوكِ ٌيل﴾ (الزمر)62:
يشء َوه َو ع ََىل ك هل َ ْ
ْ
فال تكتف بالقراءة املجردة ،وإنام تأمله بعني عقلك ،وسرتى كيف يعلك ترى كل
يشء من تصميم اهلل وصناعته وخلقه ..فال يشء إال من اهلل ..وال يشء إال باهلل.
وهكذا يمكنك أن تستعني بكل املعارف والعلوم؛ فكلها قطرات من بحر العلم
اإلهلي والقدرة اإلهلية ..ولذلك تعلم علومها هبذه النية ،وال تكتف بام تفيدك به من شؤون
الدنيا ،وإنام اعرب منها إىل ربك ..فالذي خلق ما تراه قادر عىل خلق غريه ..فال حتتجب بام
تراه عام ال تراه ،وإنام اعرب مما تراه إىل ما ال تراه ..فال خري فيمن سكن يف احلضيض ،وهو
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قادر عىل أن يرتقي إىل سموات الكامل.
متجيد القلب:
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ واطمأنت به نفسك ،فانتقل من متجيد العقل
لربه إىل متجيد القلب ..الذي هو حمل مشاعرك وعواطفك؛ فانظر إىل آثار نعم اهلل عليك،
وتأمل فيها ،وتأمل يف النعم التي ال تزال تنتظرك يف دار السعادة العظمى التي أعدها لك،
وسرتى كيف يمتلئ قلبك بالتمجيد احلقيقي ،واحلمد احلقيقي ،وقد قال الشاعر معربا عن
آثار النعم يف النفس:
أفادتكم النعامء مني ثالثة يدي ولساين والضمري املحجبا
وهلذا ،فإن محد القلب ومتجيده ينطلق من تصور النعمة ،واالعرتاف هبا للمنعم،
ويف ذلك يقول رسول اهلل ( :عجبا ألمر املؤمن ،إن أمره كله خري ،وليس ذاك ألحد إال
للمؤمن ،إن أصابته رساء شكر ،فكان خريا له ،وإن أصابته رضاء صرب ،فكان خريا له) ()1

وال تكتف ـ أهيا املريد الصادق ـ بالشكر والتمجيد اخلاص بام تراه من نعم خصك
اهلل هبا فقط ،بل اعترب كل يشء نعمة من النعم العظمى ،وأوهلا وأعظمها ربك الذي خلقك،
وهدايته لك إليه ،فذلك أكرب النعم ،ألنه سبيل السعادة الوحيد.
وهلذا ذكر اهلل تعاىل عن املؤمنني محدهم عىل نعمة اهلداية عندما يرون ثامرها يف اجلنة،
ِ
قال تعاىل﴿ :أو َلئِ َك َأصحاب ْ ِ
ون (َ )42ونَزَ ْعنَا َما ِيف صد ِ
يها َخالِد َ
ور ِه ْم ِم ْن ِغ ٍّل
اجلنَّة ه ْم ف َ
ْ َ
َ
ِ
َْ ِ
احل ْمد هلل ا َّل ِذي َهدَ انَا ِهل َ َذا َو َما كنَّا لِن َْهت َِد َي َل ْو َال َأ ْن َهدَ انَا اهلل﴾
جت ِري م ْن َحتْت ِهم ْاألَ ْهنَار َو َقالوا ْ َ
[األعراف]43 ،42 :
واذكر عند محدك هلل تعاىل عىل هذه النعمة ،قوله تعاىل لنبيه ﴿ :إِن ََّك َال َ ْهت ِدي َم ْن
( )1رواه مسلم.
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َأ ْح َب ْب َت َو َلكِ َّن اهلل َ ْهي ِدي َم ْن َي َشاء َوه َو َأ ْع َلم بِاملْ ْهت َِدي َن﴾ [القصص ،]56 :وقولهَ ﴿ :و َل ْو
َشا َء َر هب َك َآل َم َن َم ْن ِيف ْاألَ ْر ِ
َّاس َحتَّى َيكونوا مؤْ ِمنِنيَ ﴾
ض ك هله ْم َمجِي ًعا َأ َف َأن َ
ْت تك ِْره الن َ

[يونس ،]99 :وقولهَ ﴿ :و َل ْو ِش ْئنَا َآل َت ْينَا ك َّل َن ْف ٍ
س هدَ َاها َو َلكِ ْن َح َّق ا ْل َق ْول ِمنهي َألَ ْم َ َ
أل َّن
َج َهن ََّم ِم َن ِْ
اجلن َِّة َوالن ِ
َّاس َأ ْمج َِعنيَ ﴾ [السجدة ،]13 :لتعرف أن تلك النعمة ليست بحولك
وال قوتك ،وإنام هي فضل عظيم من اهلل عليك ،فاحرص عليه ،واشكره ،واحذر من أن
يسلب منك.
فإذا امتأل قلبك شعورا بمنن اهلل عليك ،ثم رحت بمرآة قلبك تطالع مجيل صفاته؛
فإن ذلك سينقلك من اهلداية العامة إىل اهلداية اخلاصة ،ومن عوام الناس إىل خواصهم،
أولئك الذين وصفهم اهلل تعاىل ،فقال﴿ :و َقلِ ٌيل ِمن ِعب ِ
اد َي َّ
الشكور﴾ (سبأ)13 :
ْ َ
َ

وذلك ما يملؤك بالرضا عن ربك ،وهو من أعظم مقامات السالكني ،قال تعاىل:
اإليام َن و َأيدَ هم بِروحٍ ِمنْه ويدْ ِخلهم جن ٍ
ِ
َب ِيف قل ِ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها ْاألَ ْهنَار
َّات َ ْ
ْ َ
َ
﴿أو َلئ َك َكت َ
وهبِم ْ ِ َ َ َّ ْ
ِ
ِِ ِ
يض اهلل َعنْه ْم َو َرضوا َعنْه أو َلئِ َك ِحزْ ب اهلل َأ َال ِإ َّن ِحزْ َب اهلل هم املْ ْفلِح َ
ون﴾
َخالدي َن ف َ
يها َر َ
[املجادلة]22 :
ولذلك قال رسول اهلل ( :خصلتان من كانتا فيه كتبه اهلل شاكرا صابرا ،ومن مل
تكن فيه مل يكتبه اهلل شاكرا وال صابرا ،من نظر يف دينه إىل من هو فوقه فاقتدى به ،ونظر يف
فضله به عليه كتبه اهلل شاكرا صابرا ،ومن نظر يف
دنياه إىل من هو دونه ،فحمد اهلل عىل ما ّ
دينه إىل من هو دونه ،ونظر يف دنياه إىل من فوقه فأسف عىل ما فاته منه مل يكتبه اهلل شاكرا
وال صابرا)()1

وقال( :عجبا ألمر املؤمن ّ
إن أمره ك ّله خري .وليس ذلك ألحد ّإال للمؤمن إن أصابته
( )1الرتمذي( )2512وبعضه يف مسلم ( )2963وابن ماجة()4142
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رساء شكر .فكان خريا له .وإن أصابته رضاء صرب .فكان خريا له)()1

ّ

ّ

وقال( :أول من يدعى إىل اجلنة احلامدون ،الذين حيمدون اهلل يف الرساء والرضاء)()2

متجيد اجلوارح:
فإذا محدت اهلل تعاىل بكل قلبك ،وامتألت رضا عنه ،حتركت كل جوارحك بالشكر
هلل ومتجيده وتعظيمه ،وعدم استعامل نعمه يف معصيته.
وأول تلك اجلوارح وأعظمها تأثريا لسانك؛ ذلك أنه وسيلة من الوسائل العظمى
التي جعلها اهلل لك لتنتقل احلقائق منه إىل قلبك ،وتؤثر فيه تأثريها العظيم ..فاحلمد
والتمجيد الذي ينطق به قد يكون ثمرة للمعارف ،وقد يكون وسيلة إليها.
ولذلك أمر اهلل تعاىل بشكره ومتجيده ،حتى يعرب الشكر من اللسان إىل القلب ،ومن
وين َأ ْذكركم و ْاشكروا ِيل وال َتكْفر ِ
القلب إىل كل اللطائف ،قال تعاىلَ ﴿ :فا ْذكر ِ
ون﴾
َ
ْ ْ َ
(البقرة ،)152:وقال﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنوا كلوا ِمن َطيب ِ
ات َما َرزَ ْقنَاك ْم َو ْاشكروا هلل إِ ْن كنْت ْم
ْ هَ
َ َ
َ هَ
ِإ َّياه َت ْعبد َ
ون﴾ (البقرة ،)172:وقالَ ﴿ :فكلوا ِممَّا َرزَ َقكم اهلل َحالالً َط هيب ًا َو ْاشكروا نِ ْع َم َت
اهلل إِ ْن كنْت ْم إِ َّياه َت ْعبد َ
ون﴾ (النحل)114:
وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قالّ ( :
إن اهلل لريىض عن العبد أن يأكل
الرشبة فيحمده عليها)()3
األكلة فيحمده عليها ،أو يرشب ّ

وهلذا ورد يف السنة املطهرة الكثري من صيغ احلمد والتمجيد ،والتي هي قبس من
وظيفة رسول اهلل  العظمى املرتبطة بالتزكية ،والتي ترسي يف األمة يف مجيع عصورها،

( )1مسلم()2999
( )2مكارم االخالق ص .354
( )3مسلم()2734
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وال يناهلا إال من اهتدى هبديه ،واستن بسنته ،ومل يرغب عنها ،ومل يتكرب عليها ،ومل يقل:
حسبنا كتاب اهلل.
ومن تلك األحاديث ما ورد من احلمد والتمجيد يف الصالة ،وهي كثرية جدا ،ومنها
قوله عند االستفتاح بالصالة ما بني تكبرية اإلحرام والقراءة( :اهلل أكرب كبريا ،اهلل أكرب كبريا،
اهلل أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا ،واحلمد هلل كثريا ،واحلمد هلل كثريا ،وسبحان اهلل بكرة
وأصيال) ()1

ويقول( :اللهم لك احلمد ،أنت نور السموات واألرض ومن فيهن ،ولك احلمد
أنت قيم السموات واألرض ومن فيهن ،ولك احلمد أنت رب السموات واألرض ومن
فيهن ولك احلمد لك ملك السموات واألرض ومن فيهن ولك احلمد أنت ملك السموات
واألرض ولك احلمد أنت احلق ،ووعدك احلق ،وقولك احلق ،ولقاؤك احلق ،واجلنة حق،
والنار حق ،والنبيون حق ،وحممد



حق ،والساعة حق اللهم لك أسلمت ،وعليك

توكلت ،وبك آمنت ،وإليك أنبت ،وبك خاصمت ،وإليك حاكمت .فاغفر يل ما قدمت،
وما أخرت ،وما أرسرت ،وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت املقدم ،وأنت املؤخر ال
إله إال أنت أنت إهلي ال إله إال أنت وال حول وال قوة إال باهلل) ()2

وكان يقول عند الرفع من الركوع( :ربنا ولك احلمد ،محدا كثريا طيبا مباركا فيه)(،)3
ثم يضيف( :ملء السموات وملء األرض ،وما بينهام ،وملء ما شئت من يشء بعد .أهل
الثناء واملجد ،أحق ما قال العبد ،وكلنا لك عبد .اللهم ال مانع ملا أعطيت ،وال معطي ملا

( )1أبو داود ،203 /1 ،وابن ماجه ،265 /1 ،وأمحد ،85 /4 ،برقم .16739
( )2البخاري مع الفتح ،3 /3 ،ومسلم خمترصا بنحوه ،532 /1 ،برقم .769
( )3البخاري مع الفتح ،284 /2 ،برقم .796
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منعت ،وال ينفع ذا اجلد منك اجلد) ()1

وكان من دعائه بعد التشهد األخري يف الصالة( :اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ال
إله إال أنت وحدك ال رشيك لك ،املنان ،يا بديع السموات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام،
يا حي يا قيوم إين أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار))(2

ومن األذكار التي كان يقوهلا بعد السالم( :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك
وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير [ثالثا] ،اللهم ال مانع ملا أعطيت ،وال معطي ملا منعت،
وال ينفع ذا اجلد منك اجلد)()3

ويقول( :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك ،وله احلمد ،وهو عىل كل يشء
قدير .ال حول وال قوة إال باهلل ،ال إله إال اهلل ،وال نعبد إال إياه ،له النعمة وله الفضل وله
الثناء احلسن ،ال إله إال اهلل خملصني له الدين ولو كره الكافرون) ()4

ويقول( :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،واهلل أكرب (ثالثا وثالثني) ال إله إال اهلل وحده ال
رشيك له ،له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير) ( ،)5ويرغب فيها قائال( :من قال
ذلك دبر كل صالة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)
وهكذا كان إذا استيقظ من النوم يقول( :احلمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه
النشور) ()6

( )1مسلم ،346 /1 ،برقم .477
( )2أبو داود ،برقم  ،1495والرتمذي ،برقم  ،3544وابن ماجه ،برقم  ،3858والنسائي ،برقم .1299
( )3البخاري ،255 /1 ،برقم  ،844ومسلم ،414 /1 ،برقم 593
( )4مسلم 415 /1 ،برقم .594
( )5مسلم ،418 /1 ،برقم 597
( )6البخاري6325:
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ويقول( :احلمد هلل الذي رد عيل روحي ،وعافاين يف جسدي ،وأذن يل بذكره) ()1

وكان حيث عىل الدخول إىل البيوت بصحبة احلمد والتمجيد ،ويعترب ذلك وقاية
ٌ
وحجابا للبيت ،قال ( :إذا دخل الرجل بيته ،أو أوى إىل فراشه ابتدره ٌ
وشيطان،
ملك
فيقول امللك :افتح بخري ،ويقول الشيطان :افتح برش ،فإن ذكر اهلل طرد امللك الشيطان وظل
ٌ
يكلؤه ،فإذا انتبه من منامه ابتدره ٌ
وشيطان ،فيقول امللك :افتح بخري ،ويقول الشيطان:
ملك
افتح برش ،فإن هو قال :احلمد هلل الذي رد إيل نفيس بعد موهتا ومل يمتها يف منامها ،احلمد هلل
الذي يمسك السموات السبع أن تقع عىل األرض إال بإذنه ،إىل آخر اآلية ،فإن هو خر من
فراشه فامت كان شهيدا ،وإن هو قام يصيل صىل يف فضائل) ()2

وهكذا كان يدعو إىل محد اهلل عند الطعام والرشاب ،ويذكر األجر العظيم املرتبط
بذلك ،فيقول( :إن املؤمن يشبع من الطعام والرشاب فيحمد اهلل ،فيعطيه اهلل من االجر ما
يعطي الصائم ،إن اهلل شاكر حيب أن حيمد) ()3

وكان يقول إذا فرغ من طعامه( :احلمد هلل الذي كفانا وأروانا ،غري مكفي وال
مكفور ..احلمد هلل ربنا ،غري مكفي وال مودع وال مستغنى ،ربنا) ()4

وكان يقول يف الصباح( :أصبحنا وأصبح امللك هلل ،واحلمد هلل ،ال إله إال اهلل وحده
ال رشيك له ،له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير ،رب أسألك خري ما يف هذا اليوم
وخري ما بعده ،وأعوذ بك من رش ما يف هذا اليوم ورش ما بعده ،رب أعوذ بك من الكسل

( )1الرتمذي ( ،)3401والنسائي يف (عمل اليوم والليلة) ( ،)866وابن السني يف (عمل اليو والليلة) ()9
( )2ابن أب الدنيا يف (التهجد والقيام) ( ،)515وابن السني يف (عمل اليوم والليلة) ()12
( )3مشكاة االنوار ص .28
( )4البخاري5459:
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وسوء الكرب ،رب أعوذ بك من عذاب يف النار وعذاب يف القرب))(1

ويذكر فضل محد اهلل يف الصباح واملساء ،فيقول( :من قال حني يصبح :الله ّم ما
أصبح ب من نعمة فمنك وحدك ال رشيك لك .فلك احلمد ولك ّ
الشكر .فقد أ ّدى شكر
يومه ،ومن قال ذلك حني يميس فقد أ ّدى شكر ليلته)()2

وهكذا كان  يدعو إىل محد اهلل عند كل نعمة ،فيقول( :أربع من كن فيه كتبه اهلل من
اهل اجلنة :من كانت عصمته شهادة ان ال اله اال اهلل ،ومن إذا انعم اهلل عليه النعمة قال:
(احلمد هلل ،ومن إذا أصاب ذنبا قال( :استغفر اهلل ،ومن إذا أصابته مصيبة قال( :انا هلل وانا
إليه راجعون) ()3

وقد أخرب القرآن الكريم عن محد إبراهيم عليه السالم لربه عندما رزقه إسامعيل عليه
ِ
ب ِيل ع ََىل ا ْلكِ َ ِرب إِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
اق إِ َّن َر هب َل َس ِميع
احل ْمد هلل ا َّلذي َو َه َ
السالم ،فقالَ ْ ﴿ :
الده ع ِ
َاء﴾ [إبراهيم]39 :
وأخرب عن داود وسليامن عليهام السالم ،ومسارعتهام حلمد اهلل كل حني ،فقال)﴿ :
احلمد هلل ا َّل ِذي َف َّض َلنَا ع ََىل كَثِ ٍري ِمن ِعب ِ
ِ
اد ِه املْؤْ ِمنِنيَ ﴾
ْ َ
َو َل َقدْ آ َت ْينَا َداوو َد َوس َل ْي َام َن ع ْل ًام َو َق َاال ْ َ ْ
[النمل]15 :
وغريها من النصوص الكثرية التي حتث عىل احلمد ،وتبني مواضعه ،ومثلها غريها
من النصوص املمتلئة بتمجيد اهلل من غري حتديد أوقات بعينها ،فالتمسها ـ أهيا املريد
الصادق ـ واجتهد يف االلتزام هبا ،ففيها من احلقائق ما يمأل قلبك باليقني واإليامن.

( )1مسلم ،2088 /4 ،برقم .2723
( )2أبو داود( )5073والنسائي يف اليوم والليلة()7
( )3تفسري العيايش ج  1ص .69
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وإياك أن تكتفي هبا ،وترغب عام تركه أئمة اهلدى من متجيد ومحد هلل ،فكام أمرنا
رسول اهلل  أن نستن بسنته ،أمرنا أن نستن بسنة أئمة اهلدى من بعده ،فقال( :عليكم
بسنتي وسنه اخللفاء املهديني الراشدين( )1متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ) ()2

ومن تلك التمجيدات الرشيفة ما روي عن اإلمام السجاد أنه كان يقول( :احلمد هلل
األول بال أول كان قبله ،واآلخر بال آخر يكون بعده الذي قرصت عن رؤيته أبصار
الناظرين ،وعجزت عن نعته أوهام الواصفني .ابتدع بقدرته اخللق ابتداعا ،واخرتعهم عىل
مشيته اخرتاعا .ثم سلك هبم طريق إرادته ،وبعثهم يف سبيل حمبته ،ال يملكون تأخريا عام
قدمهم إليه ،وال يستطيعون تقدما إىل ما أخرهم عنه .وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما
ناقص ،وال يزيد من نقص منهم زائدٌ  .ثم رضب له
مقسوما من رزقه ،ال ينقص من زاده ٌ
يف احلياة أجال موقوتا ،ونصب له أمدا حمدودا ،يتخطى إليه بأيام عمره ،ويرهقه بأعوام
دهره ،حتى إذا بلغ أقىص أثره ،واستوعب حساب عمره ،قبضه إىل ما ندبه إليه من موفور
ثوابه ،أو حمذور عقابه ،ليجزي الذين أساءوا بام عملوا ويزي الذين أحسنوا باحلسنى.
عدال منه ،تقدست أسامؤه ،وتظاهرت آالؤه ،ال يسأل عام يفعل وهم يسألون)
ويقول( :احلمد هلل الذي لو حبس عن عباده معرفة محده عىل ما أبالهم من مننه
املتتابعة ،وأسبغ عليهم من نعمه املتظاهرة ،لترصفوا يف مننه فلم حيمدوه ،وتوسعوا يف رزقه
فلم يشكروه .ولو كانوا كذلك خلرجوا من حدود اإلنسانية إىل حد البهيمية فكانوا كام
وصف يف حمكم كتابه﴿ :إِ ْن ه ْم إِ َّال ك ْ
َاألَ ْن َعا ِم َب ْل ه ْم َأ َض هل َسبِ ًيال﴾ [الفرقان)]44 :

( ) 1باملفهوم النبوي الذي تدل عليه وعىل مصاديقه الكثري من األحاديث النبوية ،ال باملفهوم التارخيي..
( )2رواه أمحد وأبو داود والرتمذي واحلاكم وابن ماجة.
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ويقول( :احلمد هلل عىل ما عرفنا من نفسه ،وأهلمنا من شكره ،وفتح لنا من أبواب
العلم بربوبيته ،ودلنا عليه من اإلخالص له يف توحيده ،وجنبنا من اإلحلاد والشك يف أمره.
محدا نعمر به فيمن محده من خلقه ،ونسبق به من سبق إىل رضاه وعفوه .محدا ييضء لنا به
ظلامت الربزخ ،ويسهل علينا به سبيل املبعث ،ويرشف به منازلنا عند مواقف األشهاد ،يوم
جتزى كل نفس بام كسبت وهم ال يظلمون ،يوم ال يغني موىل عن موىل شيئا وال هم
ينرصون .محدا يرتفع منا إىل أعىل عليني يف كتاب مرقوم يشهده املقربون .محدا تقر به عيوننا
إذا برقت األبصار ،وتبيض به وجوهنا إذا اسودت األبشار .محدا نعتق به من أليم نار اهلل
إىل كريم جوار اهلل .محدا نزاحم به مالئكته املقربني ،ونضام به أنبياءه املرسلني يف دار املقامة
التي ال تزول ،وحمل كرامته التي ال حتول .واحلمد هلل الذي اختار لنا حماسن اخللق ،وأجرى
علينا طيبات الرزق .وجعل لنا الفضيلة بامللكة عىل مجيع اخللق ،فكل خليقته منقاد ٌة لنا
بقدرته ،وصائر ٌة إىل طاعتنا بعزته)
ويقول( :احلمد هلل الذي أغلق عنا باب احلاجة إال إليه ،فكيف نطيق محده أم متى
نؤدي شكره ..واحلمد هلل الذي ركب فينا آالت البسط ،وجعل لنا أدوات القبض ،ومتعنا
بأرواح احلياة ،وأثبت فينا جوارح األعامل ،وغذانا بطيبات الرزق ،وأغنانا بفضله ،وأقنانا
بمنه .ثم أمرنا ليخترب طاعتنا ،وهنانا ليبتيل شكرنا ،فخالفنا عن طريق أمره ،وركبنا متون
زجره ،فلم يبتدرنا بعقوبته ،ومل يعاجلنا بنقمته ،بل تأنانا برمحته تكرما ،وانتظر مراجعتنا
برأفته حلام ..واحلمد هلل الذي دلنا عىل التوبة التي مل نفدها إال من فضله ،فلو مل نعتدد من
فضله إال هبا لقد حسن بالؤه عندنا ،وجل إحسانه إلينا وجسم فضله علينا فام هكذا كانت
سنته يف التوبة ملن كان قبلنا ،لقد وضع عنا ما ال طاقة لنا به ،ومل يكلفنا إال وسعا ،ومل يشمنا
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إال يرسا ،ومل يدع ألحد منا حجة وال عذرا .فاهلالك منا من هلك عليه ،والسعيد منا من
رغب إليه)
ويقول( :احلمد هلل بكل ما محده به أدنى مالئكته إليه وأكرم خليقته عليه وأرىض
حامديه لديه محدا يفضل سائر احلمد كفضل ربنا عىل مجيع خلقه .ثم له احلمد مكان كل
نعمة له علينا وعىل مجيع عباده املاضني والباقني عدد ما أحاط به علمه من مجيع األشياء،
ومكان كل واحدة منها عددها أضعافا مضاعفة أبدا رسمدا إىل يوم القيامة .محدا ال منتهى
حلده ،وال حساب لعدده ،وال مبلغ لغايته ،وال انقطاع ألمده محدا يكون وصلة إىل طاعته
وعفوه ،وسببا إىل رضوانه ،وذريعة إىل مغفرته ،وطريقا إىل جنته ،وخفريا من نقمته ،وأمنا
من غضبه ،وظهريا عىل طاعته ،وحاجزا عن معصيته ،وعونا عىل تأدية حقه ووظائفه .محدا
نسعد به يف السعداء من أوليائه ،ونصري به يف نظم الشهداء بسيوف أعدائه ،إنه ويل محيدٌ )()1

ٌ

ومن متجيدات اإلمام الصادق هلل قوله( :احلمد هلل الذي نعمته تغدو علينا وتروح،
ونظل هنارا ونبيت فيها ليال فنصبح فيها برمحته مسلمني ،ونميس فيها بمنه مؤمنني من
البلوى معافني احلمد هلل املنعم املفضل املحسن املجمل ذي اجلالل واالكرام ذي الفواضل
والنعم ،احلمد هلل الذي مل خيذلنا عند شدة ،ومل يفضحنا عند رسيرة ،ومل يسلمنا بجريرة..
احلمد هلل عىل علمه ،واحلمد هلل عىل فضله علينا وعىل مجيع خلقه ،وكان به كرم الفضل يف
ذلك ما اهلل به عليم) ()2

يمجد نفسه يف ّ
ومنها ما روي عنه أنه قالّ ( :
فمن
إن اهلل ّ
مراتَ ،
كل يو ٍم وليلة ثالث ّ
جم ّد اهلل بام جم ّد به نفسه ثم كان يف حال شقوة ح هول إىل سعادة ،فقلت له( :كيف هو التمجيد

( )1الصحيفة السجادية.
( )2قرب االسناد ص .6

120

رب العاملني ..أنت اهلل ال إله إالّ أنت الرمحن
؟) ..قال (ع)( :تقول( :أنت اهلل ال إله إالّ أنت ّ
كل ٍ
العيل الكبري ..أنت اهلل ال إله إالّ أنت منك بدأ ّ
يشء
الرحيم ..أنت اهلل ال إله إالّ أنت ّ
وإليك يعود ..أنت اهلل ال إله إالّ أنت مل تزل وال تزال ..أنت اهلل ال إله إالّ أنت خالق اخلري
والرش ..أنت اهلل ال إله إالّ أنت خالق اجلنّة والنار ..أنت اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد مل
ّ
يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد .أنت اهلل ال إله إالّ أنت امللك القدوس السالم املؤمن
املصور ،لك
عام يرشكون ..أنت اهلل اخلالق البارئ
ّ
املهيمن العزيز اجل ّبار املتكرب ،سبحان اهلل ّ
السموات واألرض ،وأنت العزيز احلكيم ..أنت اهلل ال
األسامء احلسنى ،يس ّبح لك ما يف ّ
إله إالّ أنت الكبري ،والكربياء رداؤك) ()1

وغريها من األدعية واملناجيات واألذكار التي تقتبس من هدي القرآن الكريم،
ونور النبوة ،فالتزمها ،وتدبر فيها؛ فلعل اهلل تعاىل أن ينقلها من لسانك إىل عقلك ،ومن
عقلك إىل قلبك ،ومن قلبك إىل روحك ،ومن روحك إىل رسك ..ولعل اهلل أن ينقلك هبا
من درك اجلاحدين لنعمه إىل درجات الشاكرين هلا؛ فال يمكن أن ينال أحد تلك املراتب
اهدوا فِينَا َلن َْه ِد َينَّه ْم سب َلنَا
الرفيعة من دون أن يستعمل كل الوسائل املؤدية هلاَ ﴿ ،وا َّل ِذي َن َج َ
َوإِ َّن اهلل ملَ َع املْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [العنكبوت]69 :
وإن عجزت عن كل ذلك ،أو مل تسمح لك أشغالك وأوقاتك به؛ فيمكنك أن تردد
بلسانك تلك الكلمة املخترصة التي لن تكلفك أي عنت ،وهي قولك [احلمد هلل] ،فأدمن
عليها ،ولو من دون حتريك شفتيك ،واستشعر وأنت ترددها كل معاين الفرح والرسور باهلل
وبفضله العظيم الذي وصلك ،والذي ينتظرك.
واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أنك لن تظفر باملزيد حتى تؤدي حق ما أعطيته من
( )1بحار األنوار ،371/83 :عن :ثواب األعامل ص.14
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النعم؛ فقد رتب اهلل املزيد عليها ،فقالَ ﴿ :وإِ ْذ َت َأ َّذ َن َر هبك ْم َلئِ ْن َشك َْرت ْم َألَ ِزيدَ نَّك ْم﴾
[إبراهيم]7 :
وإياك أن تغرت باملزيد الذي يزود به اجلاحدون؛ فهو ليس مزيدا مباركا ،بل هو مزيد
مسموم ،ومل يقصد منه النعمة ،وإنام قصد به االبتالء واالختبار ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َال
ِ
ِ
احل َي ِاة الده ْن َيا َوتَزْ َه َق َأنْفسه ْم َوه ْم
ت ْعج ْب َك َأ ْم َواهل ْم َو َال َأ ْو َالده ْم إِن َام ي ِريد اهلل لي َع هذ َهب ْم ِ َهبا ِيف ْ َ
كَافِر َ
ون﴾ [التوبة]55 :
فاحذر ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تكون من أهل االختبار ،ال من أهل النعيم احلقيقي؛
والعالمة التي جتعلك منهم محدك الدائم هلل ،وفرحك بفضله ،وعدم استخدام نعمه يف
معصيته ..فام أشد حرسة من يستعمل نعم اهلل يف غضب اهلل.
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إحصاء األسامء
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عام ورد يف القرآن الكريم من الدعوة إىل
التعرف عىل أسامء اهلل احلسنى ،ودعاء اهلل تعاىل هبا ،وما ارتبط بذلك من إخبار رسول اهلل
 بفضل إحصائها ،وعالقة ذلك بالتزكية والرتقية.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن أسامء اهلل احلسنى هي املعارف التي أذن اهلل
تعاىل فيها لوسائل إدراكنا البسيطة أن تتعرف هبا عىل كامالت األلوهية ،من غري حتديد أو
تقييد هلا ،ذلك أن أسامء اهلل تعاىل ال هناية هلا ،وما كشف لنا منها ليس سوى قطرة من بحر
كامل اهلل الذي ال حدود له.
ولكنها ـ مع ذلك ـ هي املنافذ الوحيدة التي تتيح لنا التعرف عىل اهلل تعاىل وعظمته،
حتى نتجنب كل تلك الضالالت التي وقعت بسبب اإلحلاد يف أسامء اهلل ،وحتريفها،
وتغيريها ،ليتحول اهلل تعاىل بموجبها إىل إله غري اإلله احلقيقي الذي دعت إليه الرسل،
وعرفت به كلامته املقدسة ،ودل عليه الكون مجيعا.
ولذلك أخرب رسول اهلل  عن وجود تسعة وتسعني اسام حقيقيا من أسامء اهلل
احلسنى ،من عرفها وفهمها وتواصل معها وختلق بأخالقها نال الفوز والفالح ،فقال( :إن
هلل تسعة وتسعني اسام مائة غري واحد من أحصاها دخل اجلنة) ()1

وبام أنك سألتني ـ أهيا املريد الصادق ـ عن حقيقة اإلحصاء ،ورس ما ورد فيه من
األجر ،وعالقته بالتزكية والرتقية؛ فإين سأذكر لك أربعة مراتب له ،ال يتحقق اإلحصاء من
دوهنا.

( )1رواه الرتمذي وابن ماجة.
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وهي تبدأ بالبحث عن أسامء اهلل احلسنى ،ثم فهمها ،ثم التأثر واالنفعال الوجداين
هلا ،ثم السلوك بحسب مقتضياهتا ..وهي بذلك جتعل من أسامء اهلل احلسنى مدرسة من
أعظم املدارس الروحية والرتبوية.
إحصاء البحث:
أما اإلحصاء األول ـ أهيا املريد الصادق ـ فيبدأ من البحث عنها ،والتحقيق فيها،
حتى ال نسمي اهلل تعاىل بام مل يسم به نفسه ،كام حصل ألولئك الغافلني اجلهلة الذين سموا
اهلل خمادعا ومستهزئا وماكرا ،ملجرد نسبة هذه الكلامت هلل تعاىل ،من غري معرفة منهم
للمقتضيات اللغوية الداعية لذلك.
وهكذا ال يصح تسميه اهلل تعاىل بام نعتقده كامال فينا ،ألن كاملنا قد يكون نقصا هلل
تعاىل ،وهلذا ال يطلق عىل اهلل تعاىل اسم [العفيف] مع كون داللته حسنة بالنسبة لنا ،ذلك
أن فيه من شوائب النقص ما ال يليق باهلل ..فالعفيف ال يكون كذلك إال كان يملك غريزة
وشهوة ،ثم حيارهبا وينترص عليها ..ومعاذ اهلل أن ينسب هلل تعاىل كل ذلك النقص.
وهكذا ال يطلق عليه اسم [الشجاع] مع كون داللته حسنة بالنسبة لنا ،ذلك أن
الشجاعة تقتيض إقدام األجسام عىل املخاطر واملهالك من دون خوف ،ويستحيل عىل اهلل
تعاىل اجلسمية ومقتضياهتا.
وهلذا كان من األدب مع اهلل أال نسميه إال بام سمى نفسه به ،أو سامه رسوله وورثة
اهلداية الذين اكتفوا بنبع النبوة ،ومل خيلطوا معه غريه ،ولذلك فإن كل ما عندهم قبس من
مشكاة النبوة.
وهلذا ،فإن أول اإلحصاء ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تطهر دينك من تلك األسامء
املبتدعة والصفات التي ال تليق بربك ،والتي حرصته يف احلدود والقيود واألمكنة
124

واألزمنة ،وجعلته جرما كاألجرام.
ّ
وقد قال اإلمام الكاظم حمذرا من تلك األسامء املبتدعةّ :
وأجل وأعظم
(إن اهلل أعىل
من أن يبلغ كنه صفته ،فصفوه بام وصف به نفسه ،وك ّفوا عام سوى ذلك) ()1

ّ

وقال اإلمام الرضاّ ( :
إن اخلالق ال يوصف إالّ بام وصف به نفسه ،وأنّى يوصف
الذي تعجز احلواس أن تدركه ،واألوهام أن تناله ،واخلطرات أن حتدّ ه ،واألبصار عن
جل عام وصفه الواصفون ،وتعاىل عام ينعته الناعتون) ()2
اإلحاطة بهّ ،

ّ

ّ

إذا عرفت ـ أهيا املريد الصادق ـ هذا؛ فابدأ يف إحصائك ألسامء ربك من القرآن
الكريم ،فهو كتاب املعرفة األعظم ،فقد ذكر اهلل تعاىل فيه أسامءه احلسنى ودعا إىل دعائه
احل ْسنَى َفا ْدعوه ِ َهبا َو َذروا ا َّل ِذي َن ي ْل ِحد َ
هبا ،قال تعاىلَ ﴿ :وهلل ْاألَ ْس َامء ْ
ون ِيف َأ ْس َامئِ ِه َسي ْجزَ ْو َن
َما كَانوا َي ْع َمل َ
ون﴾ [األعراف]180 :
مح َن
الر ْ َ
وذكر بعض تلك األسامء ،ودعا إىل ذكره هبا ،فقال﴿ :ق ِل ا ْدعوا اهلل َأ ِو ا ْدعوا َّ
َأ ًّيا َما تَدْ عوا َف َله ْاألَ ْس َامء ْ
احل ْسنَى﴾ [اإلرساء]110 :
ِ
ِ
الس َالم املْؤْ ِمن
وذكر أسامء أخرى ،فقال﴿ :ه َو اهلل ا َّلذي َال إِ َل َه إِ َّال ه َو املَْلك ا ْلقده وس َّ
ان اهلل ع ََّام ي ْ ِ
رشك َ
اجلَ َّبار املْ َتك هَرب س ْب َح َ
املْ َه ْي ِمن ا ْل َع ِزيز ْ
اخلالِق ا ْل َب ِارئ املْ َص هور َله
ون ( )23ه َو اهلل ْ َ
احلسنَى يسبح َله ما ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
احلكِيم﴾ [احلرش]24 ،23 :
َّ َ َ
َ ه
ض َوه َو ا ْل َع ِزيز ْ َ
َ
ْاألَ ْس َامء ْ ْ
وهكذا؛ فإنك ـ أهيا املريد الصادق ـ جتد القرآن الكريم ،ويف فواصل أكثر آياته ،أسامء
كثرية هلل تعاىل( ،)3وهي أمهات أسامء اهلل احلسنى ،وعليها يعرض كل ما ورد من األسامء
( )1الكايف ،ح  ،6ص .102
( )2بحار األنوار ،ج  ،4ص .290
األول ،اآلخر،
( )3ذكر بعض الباحثني أنه ورد يف القرآن الكريم مائة وثامنية وعرشون اس ًام هلل تعاىل وهي :اإلله ،األحدّ ،
األعىل ،األكرم ،األعلم ،أرحم الرامحني ،أحكم احلاكمني ،أحسن اخلالقني ،أهل التقوى ،أهل املغفرة ،األقرب ،األبقى،
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التي وردت هبا الروايات.
ومثل ذلك ما ورد يف السنة املطهرة من األحاديث التي تعرف بأسامء اهلل احلسنى،
ومنها ما ورد تعقيبا عىل حديث اإلحصاء ،فمام ورد يف بعض رواياته من أسامء اهلل احلسنى،
كام حدث بذلك اإلمام الصادق عن آبائه إىل رسول اهلل ّ ( :
إن هلل تبارك وتعاىل تسعة
وتسعني اسام ،مائة ّإال واحد ًا ،من أحصاها دخل اجلنّة وهي( :اهلل ،اإلله ،الواحد ،األحد،
األول ،اآلخر ،السميع ،البصري ،القدير ،القاهر ،العيل ،األعىل ،الباقي ،البديع،
الصمدّ ،
احلق ،احلسيب،
احلي ،احلكيم ،العليم ،احلليم ،احلفيظّ ،
البارئ ،األكرم ،الظاهر ،الباطنّ ،
لرب ،الرمحن ،الرحيم ،الذارئ ،الرزّ اق ،الرقيب ،الرؤوف ،الرائي،
احلميد ،احلفي ،ا ّ
املتكرب ،الس ّيد ،الس ّبوح ،الشهيد ،الصادق،
السالم ،املؤمن ،املهيمن ،العزيز ،اجل ّبار،
ّ
الصانع ،الطاهر ،العدل ،ال َعف ّو ،الغفور ،الغني ،الغياث ،الفاطر ،الفرد ،الفتّاح ،الفالق،
القديم ،امللِك ،القدّ وس ،القوي ،القريب ،الق ّيوم ،القابض ،الباسط ،قايض احلاجات،
املصور ،الكريم ،الكبري ،الكايف ،كاشف
املجيد ،املوىل ،املنّان ،املحيط ،املبني ،املقيت،
ّ
حل ِف ّي،
احليّ ،
رب ،البصريّ ،
احلق ،احلميد ،احلسيب ،احلفيظ ،ا َ
التواب ،اجل ّبار ،اجلامع ،احلكيم ،احلليمّ ،
البارئ ،الباطن ،البديع ،ال ّ
اخلبري ،اخلالقّ ،
اخلالق ،اخلري ،خري املاكرين ،خري الرازقني ،خري الفاصلني ،خري احلاكمني ،خري الفاحتني ،خري الغافرين ،خري
القوة ،ذو اجلالل
الوارثني ،خري الرامحني ،خري املنزلني ،ذو العرش ،ذو ال ّط ْول ،ذو االنتقام ،ذو الفضل العظيم ،ذو الرمحة ،ذو ّ
الرب ،رفيع الدرجات ،الرزّ اق ،الرقيب ،السميع ،السالم ،رسيع احلساب،
الرمحن ،الرحيم ،الرؤوفّ ،
واإلكرام ،ذو املعارجّ ،
ِ
العيل ،العظيم،
رسيع العقاب ،الشهيد ،الشاكر ،الشكور ،شديد العقاب ،شديد املحال ،الصمد الظاهر ،العليم ،العزيز ،ال َع ّ
فوّ ،
ّ
احلب والنوى ،الفاطر،
عالم الغيوب ،عامل الغيب والشهادة ،الغني ،الغفور ،الغالب ،غافر الذنب ،الغ ّفار ،فالق األصباح ،فالق ّ
الفتّاح ،القوي ،القدّ وس ،القيّوم ،القاهر ،الق ّهار ،القريب ،القادر ،القدير ،قابل التوب ،القائم عىل ّ
كل نفس بام كسبت ،الكبري،
املصور ،املجيد ،املجيب ،املبني ،املَ ْوىل ،املحيط ،املقيت ،املتعال،
املتكرب،
الكريم ،الكايف ،اللطيف ،املَلِك ،املؤمن ،املهيمن،
ّ
ّ
الوهاب ،الواحد ،الويل ،الوايل ،الواسع ،الوكيل،
املحيي ،املتني ،املقتدر ،املستعان ،املبدئ ،املعيد ،مالك امللك ،النّصري ،النورّ ،
الودود ،اهلادي.
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الرضِ ،
الوهاب ،النارص ،الواسع ،الودود ،اهلادي ،الويف ،الوكيل ،الوارث،
الوتْر ،النورّ ،
ّ
التواب ،اجلليل ،اخلبري ،اخلالق ،خري النارصين ،الد ّيان ،الشكور ،العظيم،
رب ،الباعثّ ،
ال ّ
اللطيف ،الشايف) ()1

الرمحن الرحيم،
ومنها ما روي عن طريق غريه ،وهي (هو اهلل ا ّلذي ال إله ّإال هو ّ
املصور،
املتكرب ،اخلالق ،البارئ،
امللك ،القدّ وس ،السالم ،املؤمن ،املهيمن ،العزيز ،اجل ّبار،
ّ
ّ
الوهاب ،الرزاق ،الفتاح ،العليم ،القابض ،الباسط ،اخلافض ،الرافع،
القهارّ ،
الغ ّفارّ ،
امل ِعزّ  ،امل ِذ ّل ،السميع ،البصري ،احلكم ،ال َعدْ ل ،اللطيف ،اخلبري ،احلليم ،العظيم ،الغفور،
الشكور ،العيل ،الكبري ،احلفيظ ،املقيت ،احلسيب ،اجلليل ،الكريم ،الرقيب ،املجيب،
احلق ،الوكيل ،القوي ،املتني ،الويل،
الواسع ،احلكيم ،الودود ،املجيد ،الباعث ،الشهيدّ ،
احلي ،الق ّيوم ،الواجد ،املاجد ،الواحد،
احلميد ،املحيص ،املبدئ ،املعيد ،املحيي ،املميتّ ،
ه
لرب،
األحد ،الصمد ،القادر ،املقتدر ،املقده م،
املؤخرّ ،
األول ،اآلخر ،الظاهر ،الباطن ،ا َ ّ
العفو ،الرؤوف ،مالك امللك ،ذو اجلالل واإلكرام ،الوايل ،املتعال،
التواب ،املنتقم،
ّ
ّ
الض ّار ،النّافع ،النّور ،اهلادي ،البديع ،الباقي،
املقسط ،اجلامع ،الغني ،املغني ،املانعّ ،
الوارث ،الرشيد ،الصبور) ()2

وهكذا يمكن أن جتد يف السنة املطهرة املوافقة للقرآن الكريم الكثري من األحاديث
التي تذكر أسامء اهلل احلسنى ،والتي تبني أهنا أعظم من أن تقيد يف األعداد واحلدود ،كام قال
( :ما قال عبد قط ،إذا أصابه هم أو حزن :اللهم إين عبدك ابن عبدك ابن أمتك ،ناصيتي
بيدك ،ماض يف حكمك ،عدل يف قضاؤك ،أسألك بكل اسم هو لك ،سميت به نفسك ،أو
( )1التوحيد للصدوق ،ص  ،۱۹4ح .۸
الدر املنثور.6۱4 / ۳ :
( )2رواه الرتمذي ،وابن املنذر ،وابن حبان ،واحلاكم ،والبيهقي ،انظرّ :
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أنزلته يف كتابك ،أو علمته أحدا من خلقك ،أو استأثرت به يف علم الغيب عندك ،أن جتعل
القرآن ربيع قلبي ،ونور برصي ،وجالء حزين ،وذهاب مهي ،إال أذهب اهلل مهه وأبدله
مكان حزنه فرحا) ()1

وحتى تعرف قيمة هذا النوع من اإلحصاء ـ أهيا املريد الصادق ـ أذكر لك أن املريض
الذي ال يعرف أن فالنا من الناس طبيب ،وله القدرة عىل عالج كل األمراض ،لن يستفيد
منه ،ولو صاحبه عرشات السنني ،ذلك أنه يهل كونه خمتصا بالطب ،فهو يسميه باسمه،
وربام يثني عليه بأسامء أخرى ،لكن جلهله باسمه الطبيب ،ضاعت منه فرصة العالج عىل
يديه.
فاعرب من هذا املثال إىل معرفتك بربك؛ فأكثر القانطني واليائسني واملحبطني ال
يعرفون أسامء اهلل احلسنى ،ولو أهنم اجتهدوا يف البحث عنها ،كام يتهدون يف البحث عن
العقاقري التي ختلصهم من كآبتهم وإحباطهم ،حلققوا أغراضهم ،وبأقرص الطرق.
إحصاء الفهم:
إذا وعيت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن اإلحصاء الثاين هو التأمل يف تلك
األسامء التي أحصيتها ومجعتها ،لتبحث يف حقائقها ،واملعاين الدالة عليها.
واعلم أن كل معنى سليم موافق للغة العربية ،يمكنه أن يكون رشحا لذلك االسم،
حتى لو كثرت معاين االسم الواحد؛ برشط واحدة ،وهو أن تكون معاين حسنة.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكر احلكامء يف اسم اهلل العزيز ،فقد قال بعضهم عنه( :هو
اخلطري الذي يقل وجود مثله ،وتشتد احلاجة إليه ،ويصعب الوصول إليه ..فام مل يتمع عليه

( )1رواه ابن حبان.
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هذه املعاين الثالثة مل يطلق عليه اسم العزيز ..فكم من يشء يقل وجوده ،ولكن إذا مل يعظم
خطره ،ومل يكثر نفعه مل يسم عزيزا ،وكم من شئ يعظم خطره ،ويكثر نفعه ،وال يوجد
نظريه ولكن إذا مل يصعب الوصول إليه مل يسم عزيزا ،كالشمس مثال فإنه ال نظري هلا،
واألرض كذلك والنفع عظيم يف كل واحد منهام ،واحلاجة شديدة إليهام ،ولكن ال يوصفان
بالعزة ألنه ال يصعب الوصول إىل مشاهدهتام ..ثم يف كل واحد من املعاين الثالثة كامل
ونقصان ..فالكامل يف قلة الوجود أن يرجع إىل واحد إذ ال أقل من الواحد ،ويكون بحيث
يستحيل وجود مثله) ()1

ثم بني انطباق هذه املعاين عىل اهلل تعاىل ،فقال( :وليس هذا إال اهلل تعاىل ،فإن الشمس
وإن كانت واحدة يف الوجود فليست واحدة يف اإلمكان ،فيمكن وجود مثلها يف الكامل
والنفاسة ..وشدة احلاجة أن حيتاج إليه كل يشء حتى يف وجوده وبقائه وصفاته وليس ذلك
عىل الكامل إال هلل عز وجل ..والكامل يف صعوبة املنال أن يستحيل الوصول إليه عىل معنى
اإلحاطة بكنهه ،وليس ذلك عىل الكامل إال هلل عز وجل ،فال يعرف اهلل إال اهلل ،فهو العزيز
املطلق احلق ال يوازيه غريه)
وقال آخر يف اسم اهلل [احلكيم]( :للحكمة معنيان :معنى علمي ،ومعنى عميل ..أما
املعنى العلمي ،فهو معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم ..وأجل األشياء هو اهلل سبحانه
وتعاىل ،وال يعرف كنه اهلل غري اهلل ،ولذلك فهو احلكيم احلق ألنه يعلم أجل األشياء بأجل
العلوم ..إذ أجل العلوم هو العلم األزيل الدائم الذي ال يتصور زواله املطابق للمعلوم
مطابقة ال يتطرق إليها خفاء وال شبهة ،وال يتصف بذلك إال علم اهلل سبحانه وتعاىل ..وأما
املعنى العميل ،فإنه يقال ملن حيسن دقائق الصناعات وحيكمها ويتقن صنعتها حكيم ،وكامل
( )1املقصد األسنى (ص)73 :
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ذلك أيضا ليس إال هلل تعاىل فهو احلكيم احلق الذي دل عىل حكمته كل يشء)()1

اإلحصاء الوجداين:
إذا وعيت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن اإلحصاء الثالث هو االنفعال والتأثر
هلا ،نتيجة التعمق يف معانيها ،وهو ما يعلك تتعامل بكل اسم بحسب ما يقتضيه من تعظيم
وإجالل.
وهلذا ارتبط ذكر أسامء اهلل تعاىل بالسجود الدال عىل التعظيم ،كام قال تعاىل يف اسم
ِ
اسجدوا
اهلل [الرمحن] ،ونفور املرشكني منه لعدم إيامهنم به ،وإحصائهم لهَ ﴿ :وإِ َذا ق َيل َهلم ْ
ِ
ِ
ورا﴾ [الفرقان]60 :
الر ْمحَن َأن َْسجد َملا َت ْأمرنَا َوزَ ا َده ْم نف ً
ل َّلر ْمح َِن َقالوا َو َما َّ
والسجود يعني االنفعال األعظم ،والتأثر األكرب ،والذي ال يكتفي بالقلب ،وإنام
يرسي إىل اجلوارح ،ويعلها خاشعة خاضعة مستكينة ذليلة خلالقها ..ولذلك كان السجود
ِ
اسجدْ َوا ْق َ ِرت ْب﴾ [العلق]19 :
عالمة القرب ،كام قال تعاىل﴿ :ك ََّال َال تط ْعه َو ْ
ومن آثار االنفعال ـ أهيا املريد الصادق ـ أن يعلك غنيا بربك عمن سواه ،ذلك أنك
جتد يف أسامئه احلسنى كل الطلبات التي تريدها.
ولذلك كان من اإلحصاء دعاء اهلل بأسامئه احلسنى املرتبطة باحلاجات املختلفة ،كام
قال تعاىلَ ﴿ :وهلل ْاألَ ْس َامء ْ
احل ْسنَى َفا ْدعوه ِ َهبا﴾ (األعراف)180:
وذلك ألن الدعاء ـ يف أصله ـ مقتىض من مقتضيات املعرفة باهلل ،فاملعرفة بأسامء اهلل
وصفاته العليا هي التي تدعو إىل الثقة فيه ،وهي التي تدعو إىل سؤاله ،وهلذا نرى امتزاج
أدعيته  بأسامء اهلل.
ومما يروى يف احلديث أن رسول اهلل  كان جالسا ورجل يصيل ،ثم دعا قائال:
( )1الباحثون عن اهلل (ص)451 :
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(اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت وحدك ال رشيك لك ،املنان بديع السموات
واألرض ،يا ذا اجلالل واإلكرام ،يا حي يا قيوم أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار ،فقال
النبي (:لقد دعا اهلل باسمه العظيم)()1

وقد علم  من أصابه هم أو حزن أن يقول(:اللهم إين عبدك ،ابن عبدك ابن أمتك
يف قبضتك ،ناصيتي بيدك ماض يف حكمك ،عدل يف قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك،
سميت به نفسك ،أو أنزلته يف كتابك ،أو علمته أحدا من خلقك ،أو استأثرت به يف علم
الغيب عندك ،أن جتعل القرآن ربيع قلبي ،ونور برصي ،وجالء حزين ،وذهاب غمي)(،)2
ثم بني أثر ذلك يف نفسه ،فقال(:فام قاهلا عبد قط إال أبدله اهلل بحزنه فرحا)
وعلم رسول اهلل  أمته أن تقول إذا وافقت ليلة القدر(:اللهم إنك عفو حتب العفو
فاعف عنى)()3

وهلذا؛ فإن من آداب الدعاء أن يذكر العبد ما يرتبط بأسامء اهلل احلسنى مما يتعلق
بحاجته ،فإذا كانت حاجته الرزق ،قال( :يا رزاق ،يا وهاب ،يا جواد ،يا مغني ،يا منعم ،يا
مفضل ،يا معطي ،يا كريم ،يا واسع ،يا مسبب األسباب ،يا منان ،يا رزاق من يشاء بغري
حساب)
وإن كانت حاجته (املغفرة والتوبة) ،قال( :يا تواب ،يا رمحن ،يا رحيم ،يا رؤوف،
يا عطوف ،يا صبور ،يا شكور ،يا عفو ،يا غفور ،يا فتاح ،يا ذا املجد والسامح ،يا حمسن ،يا
جممل ،يا منعم)

( )1رواه أمحد وأبو داود ،والرتمذي ،والنسائي وابن ماجة وغريهم.
( )2رواه ابن السني وابن حبان.
( )3رواه ابن النجار.
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وإن كانت حاجته صد أعدائه الظلمة املستكربين قال( :يا عزيز ،يا جبار ،يا قهار،
يا منتقم ،ياذا البطش الشديد ،يا فعال ملا يريد ،يا قاصم املردة ،يا طالب ،يا غالب ،يا مهلك،
يا مدرك ،يا من ال يعجزه يشء)
وإن كانت حاجته طلب العلم والفهم واملعرفة ،قال( :يا عامل ،يا فتاح ،يا هادي ،يا
مرشد ،يا معز ،يا رافع)
وهلذا خيتم كل مقطع من مقاطع دعاء اجلوشن الكبري هبذه اخلامتة (سبحانك يا ال
الـه إال انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب)
وهذا الدعاء ـ أهيا املريد الصادق ـ يشبه دعاء الذي يكاد يغرق؛ فهو يستعمل كل
الوسائل لنجاته ،وهلذا روي أن اهلل تعاىل أوحى إىل عيسى عليه السالم( :ادعني دعاء
احلزين الغريق الذي ليس له مغيث ،يا عيسى ،سلني وال تسأل غريي ،فيحسن منك الدعاء
ومني اإلجابة)
ولذلك كان ذلك الدعاء العظيم الذي حيتوي عىل مائة مقطع ،وكل مقطع حيتوي
عىل عرشة أسامء من أسامء اهلل احلسنى تنتهي بطلب اإلغاثة من أحسن وسائل اإلحصاء
والتعرف عىل اهلل والتواصل معه.
ففيه يقول العبد املتلهف مستغيثا بربه( :اللـهم اين اسألك باسمك يا اهلل يا رمحن يا
رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا ال الـه إال انت
الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب) ()1

وفيه يقول ( :يا سيد السادات يا جميب الدعوات يا رافع الدرجات يا ويل احلسنات
يا غافر اخلطيئات يا معطي املسأالت يا قابل التوبات يا سامع االصوات يا عامل اخلفيات يا
( )1انظر الدعاء يف املصباح ،الكفعمي ،ص .246
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دافع البليات)
وفيه يقول ( :يا خري الغافرين يا خري الفاحتني يا خري النارصين يا خري احلاكمني يا
خري الرازقني يا خري الوارثني يا خري احلامدين يا خري الذاكرين يا خري املنزلني يا خري
املحسنني)
وفيه يقول( :يا من تواضع كل يشء لعظمته يا من استسلم كل يشء لقدرته يا من
ذل كل يشء لعزته يا من خضع كل يشء هليبته يا من انقاد كل يشء من خشيته يا من تشققت
اجلبال من خمافته يا من قامت الساموات بأمره يا من استقرت االرضون بإذنه يا من يسبح
الرعد بحمده يا من ال يعتدي عىل اهل مملكته)
إىل آخر الدعاء الذي يمكنك التزامه ،والتأمل يف األسامء احلسنى الواردة فيه،
واالنفعال هلا؛ فهو من أحسن طرقك إىل ربك ،ومن أكثر األدعية اشتامال عىل أسامء اهلل
احلسنى.
وال يغرنك عن نفسك ـ أهيا املريد الصادق ـ من يزهدك فيه لعدم ورود أحاديثه من
طرق بعينها ..فدين اهلل أعظم من أن حيتكره أحد من الناس ..والعربة باملعنى ،وباحلقائق،
ال بتلك الطرق التي خلطت احلق بالباطل ،والتنزيه بالتجسيم ،والسنة بالبدعة.
اإلحصاء التخلقي:
إذا وعيت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن اإلحصاء الرابع هو التخلق بأخالقها،
واالنصياع العميل ملقتضياهتا ،وقد اتفق عىل اعتبار هذا إحصاء كل احلكامء والعلامء وقد
قال بعضهم معربا عن ذلك(:فهم معاين أسامء اهلل تعاىل وسيلة إىل معاملته بثمراهتا من:
اخلوف ،والرجاء ،واملهابة ،واملحبة ،والتوكل ،وغري ذلك من ثمرات معرفة الصفات)()1

( )1شجرة املعارف واألحوال ،ص .1
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ثم يقول مفصال أسباب ذلك(:ذكر اهلل بأوصاف اجلامل موجب للرمحة ،وبأوصاف
وبالتوحد باألفعال موجب للتوكل ،وبسعة الرمحة موجب
الكامل موجب للمهابة،
ّ
وبالتفرد باإلنعام موجب للشكر)
للرجاء ،وبشدة النقمة موجب للخوف،
ّ
ويبني آخر تأثري أسامء اهلل احلسنى يف كل عبادة من العبادات الظاهرة والباطنة( :لكل
صفة عبودي ٌة خاصة هي من موجباهتا ومقتضياهتا ،وهذا مطرد يف مجيع أنواع العبودية التي
عىل القلب واجلوارح)()1

بالرض
ثم يذكر األمثلة املوضحة لذلك ،فيقول(:فعلم العبد بتفرد الرب تعاىل
ّ
والنفع ،والعطاء واملنع ،واخللق والرزق ،واإلحياء واإلماتة :يثمر له عبودية التوكل عليه
باطن ًا ،ولوازم التوكل وثمراته ظاهر ًا ،وعلمه بسمعه تعاىل وبرصه ،وعلمه أنه ال خيفى عليه
مثقال ذرة ،وأنه يعلم الرس ،ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور :يثمر له حفظ لسانه
وجوارحه وخطرات قلبه عىل كل ما ال يريض اهلل ،وأن يعل تعلق هذه األعضاء بام حيبه
اهلل ويرضاه ،فيثمر له ذلك :احلياء باطن ًا ،ويثمر له احلياء اجتناب املحرمات والقبائح،
ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورمحته توجب له سعة الرجاء ...وكذلك
معرفته بجالل اهلل وعظمته وعزه ،تثمر له اخلضوع واالستكانة واملحبة ،وتثمر له تلك
األحوال الباطنة أنواع ًا من العبودية الظاهرة ،هي موجباهتا ..فرجعت العبودية كلها إىل
مقتىض األسامء والصفات)
ويبني أثر التعبد بأسامء اهلل تعاىل يف الوقاية من األمراض القلبية ،كاحلسد ،والكرب،
اللذين مها منبع كل أمراض القلوب ،فيقول(:لو عرف ر ّبه بصفات الكامل ونعوت اجلالل،
مل يتكرب ومل حيسد أحد ًا عىل ما آتاه اهلل؛ فإن احلسد يف احلقيقة نوع من معاداة اهلل؛ فإنه يكره
( )1مفتاح دار السعادة 90 /2 :باختصار ،وانظر :طريق اهلجرتني ،ص .43
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نعمة اهلل عىل عبده وقد أحبها اهلل ،وحيب زواهلا عنه واهلل يكره ذلك ،فهو مضاد هلل يف قضائه
وقدره وحمبته وكراهته)()1

ويبني أثر التعبد بأسامء اهلل تعاىل وصفاته يف الوقوف الصلب أما املحن والباليا،
فيقول(:من صحت له معرفة ربه والفقه يف أسامئه وصفاته علم يقين ًا أن املكروهات التي
تصيبه واملحن التي تنزل به فيها رضوب من املصالح واملنافع التي ال حيصيها علمه وال
فكرته ،بل مصلحة العبد فيام كره أعظم منها فيام حيب)( ،)2ويقول(:فكل ما تراه يف الوجود
من رش وأمل وعقوبة ونقص يف نفسك ويف غريك فهو من قيام الرب تعاىل بالقسط ،وهو
عدل اهلل وقسطه ،وإن أجراه عىل يد ظامل ،فاملسلط له أعدل العادلني ،كام قال تعاىل ملن أفسد
س َش ِد ٍ
ويل َب ْأ ٍ
والمها َب َع ْثنَا َع َل ْيك ْم ِع َباد ًا َلنَا أ ِ
يد َف َجاسوا ِخ َ
الل
يف األرضَ ﴿ :فإِ َذا َجا َء َوعْد أ
َ
الده َي ِار َوك َ
َان َوعْد ًا َم ْفعوالً﴾ (االرساء)5:
وذكر آخر رس الوصول إىل هذه الدرجة من هذه اإلحصاء ،فقال( :ولن يتصور أن
يمتلئ القلب باستعظام صفة واسترشافها إال ويتبعه شوق إىل تلك الصفة وعشق لذلك
الكامل واجلالل وحرص عىل التحيل بذلك الوصف إن كان ذلك ممكنا للمستعظم بكامله
فإن مل يكن بكامله فينبعث الشوق إىل القدر املمكن منه ال حمالة)
وذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ يشبه التلميذ النجيب املتأثر بأستاذه؛ فإنه إذا شاهد كامل
أستاذه يف العلم انبعث شوقه إىل التشبه واالقتداء به ،وهكذا يف كل الشؤون يكون الشوق
هو احلادي الذي يدفع إىل السلوك ،فاجلوارح تبع للقلب ،وبقدر إعجابه وتعظيمه وتأثره
وانفعاله يكون انقيادها.

( )1الفوائد ،ص .150
( )2الفوائد ،ص .85

135

فاحرص ـ أهيا املريد الصادق ـ عىل أن تتحقق هبذه املراتب؛ فهي وسيلتك إىل ربك
يف الدنيا واآلخرة ،وبقدر اهتاممك هبا ،وإرادتك هلا ،بقدر ما هيبك اهلل من فضله.
واحذر من أن يكون غرضك من إحصاء أسامء اهلل احلسنى ما يفعله امللحدون فيها
واجلاهلون بقدرها ،أولئك الذين حولوها إىل طالسم يصطادون هبا الدنيا وأهواءها ،بدل
أن يصطادوا هبا احلقائق وآثارها.
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االسم املفرد
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ ختربين أنك بعد إرسال رسالتي السابقة إليك ،والتي
أجبتك فيها عن معنى إحصاء األسامء ،وآثارها الروحية والرتبوية ،رحت تطبق ذلك عىل
بعض األسامء احلسنى ،وأنك قد رأيت تأثريها الكبري عليك ،وعىل ترسيخ معانيها يف
نفسك.
لكنك عند ذكرك السم [اهلل] ،أو ما يطلق عليه [االسم املفرد] ،وبعد أن وجدت
حالوته يف قلبك إثر ترديدك الكثري له ،وردتك نصيحة من بعض إخوانك ،يذكر لك فيها
بدعية ذلك الرتديد ،وأن رسول اهلل  مل يفعله ،وأن السنة يف تركه ،وذكر لك من مقوالت
العلامء ما يثبت ذلك.
ومن أهم ما ذكر لك من أدلة عىل ذلك أن الذكر باالسم املفرد ليس مفيدا ملعنى من
املعاين بخالف غريها من األذكار املفيدة لذلك ،وقد نقلت يل قول بعضهم يف هذا ،حيث
قال( :الرشع مل يستحب من الذكر إال ما كان كالما تاما مفيدا مثل ال إله إال اهلل ومثل اهلل
أكرب ومثل سبحان اهلل واحلمد هلل ومثل ال حول وال قوة إال باهلل) ( ،)1وقال( :وأما االسم
املفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكالم تام وال مجلة مفيدة وال يتعلق به إيامن وال كفر وال أمر
وال هنى ومل يذكر ذلك أحد من سلف األمة وال رشع ذلك رسول اهلل  وال يعطى القلب
بنفسه معرفة مفيدة وال حاال نافعا ،وإنام يعطيه تصورا مطلقا ال حيكم عليه بنفي وال إثبات
فان مل يقرتن به من معرفة القلب وحالة ما يفيد بنفسه وإال مل يكن فيه فائدة والرشيعة إنام

( )1فتاوى ابن تيمية.556/10 :
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ترشع من األذكار ما يفيد بنفسه ال ما تكون الفائدة حاصلة بغريه) ()1

بل نقلت يل عن آخر ما هو أعظم من ذلك ،حيث قال( :فإن إطالق اجلاللة منفردا
عن إخبار عنها بقوهلم (اهلل اهلل) ليس بكالم وال توحيد ،وإنام هو تالعب هبذا اللفظ
الرشيف بإخراجه عن لفظه العرب ثم إخالؤه عن معنى من املعاين ،ولو أن رجال عظيام
صاحلا يسمى بزيد وصار مجاعة يقولون (زيد زيد) لعد ذلك استهزاء وإهانة وسخرية ،وال
سيام إذا زادوا إىل ذلك حتريف اللفظ) ()2

إىل آخر النصوص الكثرية التي نقلتها يل ،وذكرت أهنا جلهابذة العلامء وحفاظ
احلديث ،وغريهم ،والذين ال يمكنني التشكيك يف صدقهم وإخالصهم واجتهادهم،
لكني مع ذلك يمكنني التشكيك يف فهمهم ،ويف األدلة التي يعرضوهنا.
وأول ذلك اعتبارهم اسم اهلل مشاهبا السم زيد أو عمرو ..ومعاذ اهلل أن يقال مثل
هذا ..فزيد برش ،وال يمكن التلفظ باسمه جمردا عن الغرض الذي ذكر ألجله ..واسم زيد
قد ينطبق عىل مئات وآالف من األشخاص ..وزيد مل يطالب بأن يسبح أو ينزه أو يقدس
أو يكرب..
أما اسم اهلل فمختلف متاما ،ذلك أن جمرد التلفظ به مع حضور القلب يعل صاحبه
حارضا مع اهلل ،مستشعرا لوجوده وعظمته وكامله وتنزهيه وكل احلقائق التي تصل القلب
به.
وال يرض أن ال يذكر تلك املعاين التي يستحرضها قلبه؛ ألن املطلوب األصيل يف
الذكر هو ذلك الشعور الذي يده القلب ،والذي يعني عليه اللسان ..فاللسان ليس

( )1جمموع الفتاوى .226/10
( )2الصنعاين يف تطهري االعتقاد ص .48
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مقصودا من ذاته ،وإنام الغرض منه تنبيه القلب حتى يعيش معنى الذكر.
وهلذا ترى القرآن الكريم قد يستغني عن ذكر بعض األلفاظ التي ال تتم املعاين إال
هبا ،نتيجة حضورها يف الذهن من غري حاجة لذكرها ،هو ما يسميه العلامء جماز احلذف،
ِ
ِ
يها﴾ [يوسف ،]82 :فإن املراد الظاهر منها هو أهل
اس َأ ِل ا ْل َق ْر َي َة ا َّلتي كنَّا ف َ
كقوله تعاىلَ ﴿ :و ْ
القرية ،وليس القرية بحد ذاهتا..
ومثله قوله تعاىلَ ﴿ :و َجا َء َر هب َك﴾ [الفجر ]22 :أي أمره أو عذابه أو مالئكته ،ألن
العقل دل عىل أصل احلذف ،والستحالة جميء اهلل تعاىل عقال ،فاملجيء من سامت احلدوث.
وغريها من اآليات الكريمة التي تستغني عن ذكر الكثري من التفاصيل بناء عىل
ورودها يف الذهن من غري حاجة لأللفاظ التي تدل عليها.
وهكذا األمر بالنسبة للذاكر السم اهلل ،فهو يعرب أثناء ذكره هلل عن معاين خمتلفة ترد
عىل نفسه أثناء ذلك الذكر ..فقد يكون حينها سائال ،أو منزها ،أو مكربا ،أو مسبحا ..أو
غريها من املعاين التي ال يمكن حرصها أو التعبري عنها.
ولذلك ورد يف دعاء كميل الذي ع ّلمه اإلمام عيل للصحاب اجلليل كميل بن زياد
اسمه َدوا ٌء َو ِذكْره ِشفا ٌء) ،وهو يعني أن اسم [اهلل] نفسه دواء ..أي هو الوسيلة
قولهَ ( :يا َم ِن ْ
التي يتح ّقق من خالهلا شفاء الصدور من أسقامها ،ورقي الروح إىل بارئها ،كام تتحقق به
كل احلاجات يف الدنيا واآلخرة.
االسم املفرد وأدلته الرشعية:
ولذلك ،إياك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تعتقد أن اسم اهلل ال خيتلف عن اسم زيد أو
عمرو من الناس ،فمعاذ اهلل أن يقول ذلك مسلم.
وكيف يقوله ،واهلل تعاىل يدعو يف القرآن الكريم إىل ذكر اسمه رصحيا ،ومن دون
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ربطه بأي معنى من املعاين ،ال التسبيح وال التحميد وال التكبري ،وال غريها من املعاين ،قال
ِ ِ
اس َم َر هب َك بك َْر ًة
اس َم َر هب َك َو َت َبت َّْل إِ َل ْيه َت ْبت ًيال﴾ [املزمل ،]8 :وقالَ ﴿ :وا ْذك ِر ْ
تعاىلَ ﴿ :وا ْذك ِر ْ
َو َأ ِص ًيال﴾ [اإلنسان]25 :
واعترب من املقاصد الكربى لبناء املساجد ذكر اسم اهلل ،قال تعاىلِ ﴿ :يف بي ٍ
وت َأ ِذ َن اهلل
ِ
ِ
يها بِا ْلغد هو َو ْاآل َص ِ
ال﴾ [النور]36 :
اسمه ي َس هبح َله ف َ
َأ ْن ت ْر َف َع َوي ْذك ََر ف َ
يها ْ

واعترب من الظلم العظيم منع ذكر اسمه فيها ،قال تعاىلَ ﴿ :وم ْن َأ ْظ َلم ِمم َّ ْن من ََع مس ِ
اجدَ
َ َ َ
َ
ِ
اسمه﴾ [البقرة]114 :
اهلل َأ ْن ي ْذك ََر ف َ
يها ْ
وهكذا أمر اهلل تعاىل رسوله  أن يذكر اسمه عند إعراضه عن املستهزئني﴿ :ق ِل اهلل
ث َّم َذ ْره ْم ِيف َخ ْو ِض ِه ْم َي ْل َعب َ
ون﴾ [األنعام]91 :
باإلضافة إىل هذا كله ،فإن القرآن الكريم يدعو إىل ذكر أسامء اهلل احلسنى ،واسم اهلل
أحدها ،بل هو أكثرها ترددا ،فهو مصاحب لكل األذكار ،قال تعاىلَ ﴿ :وهلل ْاألَ ْس َامء ْ
احل ْسنَى
ون ِيف َأ ْس َامئِ ِه َسي ْجزَ ْو َن َما كَانوا َي ْع َمل َ
َفا ْدعوه ِ َهبا َو َذروا ا َّل ِذي َن ي ْل ِحد َ
ون﴾ [األعراف،]180 :
مح َن َأ ًّيا َما تَدْ عوا َف َله ْاألَ ْس َامء ْ
احل ْسنَى﴾ [اإلرساء]110 :
الر ْ َ
وقال﴿ :ق ِل ا ْدعوا اهلل َأ ِو ا ْدعوا َّ
وهكذا ورد يف السنة املطهرة ما يشري إىل مرشوعية ذلك ،واستحبابه ،ففي احلديث عن
رسول اهلل  أنه قال( :ال تقوم الساعة حتى ال يقال يف األرض( :اهلل اهلل()2( ))1ويف رواية
(ال تقوم الساعة حتى ال يبقى عىل وجه األرض من يقول اهلل اهلل)()3

( )1قال اإلمام النووي يف رشح مسلم ( :178/2قوله  عىل أحد يقول (اهلل اهلل) هو برفع اسم اهلل تعاىل وقد يغلط فيه
بعض الناس فال يرفعه ،واعلم أن الروايات كلها متفقة عىل تكرير اسم اهلل تعاىل يف الروايتني وهكذا هو يف مجيع األصول قال
القايض عياض رمحه اهلل :وَّف رواية بن أبى جعفر يقول :ال إله إال اهلل ،واهلل سبحانه وتعاىل أعلم)
( )2صحيح مسلم 131/1
( )3مسند البزار ()169 /13
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مكررا فكان رصحيا
و أبلغ شاهد يعتمد عليه يف هذا احلديث( ،هو جميء لفظ اجلاللة
ً
يف إرادته ذكر ذلك االسم ،أما لو جاء غري مكرر الحتمل أن يكون املراد به ،حتى ال يبقى
عىل وجه األرض من يعتقد وجود (اهلل) أما مع وجود التكرار فال احتامل)()1

وعىل فرض أنه ال يوجد يف الرشع الرشيف أي دليل عىل جواز تكرار ذلك االسم،
(فكذلك ال يوجد فيه أيضا ما يفيد املنع من تكراره عىل اللسان ،أو مروره عىل القلب ،بل
ليس يف الرشع عىل ما يظهر ما يمنع من تكرير أي اسم من أسامء املحدثات ،إذا صح هذا،
فكيف يوجد ما يمنع من التلفظ باسم من أسامء اهلل احلسنى ؟ فحاشا أن يوجد يف الرشع ما
هو قبيل هذه التعسفات والتنطعات ،التي تلزم املؤمن أن ال يردد اسم مواله عىل لسانه،
بأن يقول (اهلل اهلل) ،أو ما يف معناه من بقية أسامئه)()2

وهكذا وردت الروايات الكثرية عن الصحابة التي تدل عىل ذلك ،ومنها ما روي
عن عطاء قال :كنت عند سعيد بن املسيب فذكر بالال فقال( :كان شحيحا عىل دينه وكان
يعذب يف اهلل عز وجل ،وكان يعذب عىل دينه فإذا أراد املرشكون أن يقارهبم قال( :اهلل اهلل)
()3

وعن ابن مسعود قال( :فام منهم من أحد إال وقد واتاهم عىل ما أرادوا إال بالال فإنه
هانت عليه نفسه يف اهلل وهان عىل قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به يف
شعاب مكة ،وهو يقول( :أحد أحد) ()4
( )1ابن عليوة ،القول املعتمد يف مرشوعية الذكر باالسم املفرد ،ص.19
( )2املرجع السابق ،ص.19
( )3مصنف عبد الرزاق  234/11وشعب البيهقي  238/2وتاريخ ابن عساكر  443/ 10واالستيعاب البن عبد الرب
181/1
( )4مصنف ابن أب شيبة  396/6ومسند أمحد  404/1وسنن ابن ماجه  53/1وصحيح ابن حبان  558/15ومستدرك
احلاكم يف 320/3
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وهكذا كان شعار الصحابة يف غزوة بدر (أحد أحد) ()1

وقد كتب بعض املشايخ رسالة يف الرد عىل املنكرين عىل الذكر باالسم املفرد ،ذكر
سبب كتابته هلا ،فقال( :أما بعد أهيا األخ املحرتم ،فقد كنت ترشفت بزيارتكم صحبة
صديق اجلميع حرضة الشيخ ...وبمناسبة ما دار بيننا من احلديث ،يف تلك السويعات التي
رأيتكم فيها موغر الصدر عىل إخوانكم ،حسبام الح يل يف ذلك احلني ،ال لذنب ارتكبوه
سوى أهنم مولعون بإجراء االسم املفرد عىل ألسنتهم ،وهو قوهلم( :اهلل) ،فظهر لكم أن
ذلك مما يستحق عليه العتاب ،أو نقول العقاب ،ألنكم قلتم إهنم يلهجون بذكر ذلك االسم
بمناسبة أو غري مناسبة ،سواء عليهم يف األزقة ،أو غريها من األماكن التي ال تليق للذكر،
حتى أن أحدهم إذا طرق الباب يقول( :اهلل) ،وإذا ناداه إنسان يقول( :اهلل) ،وإذا قام يقول:
(اهلل) ،وإذا جلس يقول( :اهلل) ،إىل غري ذلك مما جرى به احلديث)()2

ثم رد عليه بوجوه من األدلة منها أن الذكر ورد يف الرشع مطلقا مل حيدد (بوقت دون
وقت ،أو مكان دون مكان ،واملعنى أن سائر األزمنة واألمكنة مناسبة لذكر اهلل ،واإلنسان
مطلوب يف مجيع ذلك بعامرة أوقاته ،وبرفع لوازم الغفلة ،من أن تستحكم عىل مشاعره
وتستويل عىل إدراكاته ..وبعبارة أخرى :إن الذكر حممود عىل كل حال ،والغفلة مذمومة
عىل كل حال) ()3

ومنها ورود النصوص القرآنية والنبوية الدالة عىل حتريم الغفلة والتحذير منها ،وهو
ما يقتيض ذكر اهلل يف كل األحوال ،ومنها قوله ( :ما من قوم يقومون من جملس ال

( )1سرية ابن هشام 182/3
( )2ابن عليوة ،القول املعتمد يف مرشوعية الذكر باالسم املفرد ص.6
( )3املرجع السابق  ،ص.21
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يذكرون اهلل فيه ،إال قاموا عن مثل جيفة محار ،وكان عليهم حرسة يوم القيامة)()1

ومنها ورود النصوص اخلاصة بدليل جواز مثل هذا أو استحبابه ،كقوله ( :عليك
بتقوى اهلل ما استطعت ،واذكر اهلل عند كل شجر وحجر)( ،)2واملراد من اإلطالق تعميم
الزمان واملكان ..ومثل ذلك ما روي أنه ( كان يذكر اهلل عىل كل أحيانه) ()3

ومنها أن األحكام الرشعية ال يرجع فيها لالشمئزار أو للرىض ،وإنام يرجع فيها إىل
املصادر الرشعية ،وقد قال له يف ذلك( :و عىل فرض أن تشمئز منه بعض النفوس غري
املتعودة عىل استامع األذكار ،فالواجب عىل املصنف إذا أراد احلكم عىل غريه ،أن ال حيكم
إال بام يراه حكام عند اهلل ورسوله  ،ال بام خيتاره هو بطبيعته ،ويستحسنه يف نظره ،وغري
خاف أن كون اإلنسان قد يستحسن شيئا ويستقبحه غريه ،وهلذا كان الواجب علينا أن ال
نرجع لالستحسانات ،ونكتفي باختيارات دون اختيارات الرشع لنا ،وإ ًذا فالواجب عىل
من يؤمن باهلل واليوم اآلخر ،أن يقف عند النصوص الرشعية ،ويعمل بمقتضاها ،بدون ما
خيتار من عند نفسه شيئا إال ما اختاره اهلل لهَ ﴿ ،و َما ك َ
َان ملِؤْ ِم ٍن َوال مؤْ ِمن ٍَة إِ َذا َق َىض اهلل
ون َهلم ْ ِ ِ
ن َأم ِر ِهم﴾ [األحزاب)4(]36 :
َو َرسوله َأ ْم ًرا َأ ْن َيك َ
اخل َ َرية م ْ ْ ْ
وهكذا راح ييب عىل اإلشكاالت التي أوردها املخالفون ،والتي ذكرت لك
بعضها ،ومنها اعتبارهم أنه ال يؤلف مجلة مفيدة تامة حيسن السكوت عليها ،كقولنا (اهلل

الس ِج ْستاين ،سنن أب داود ،املحقق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الفكر/4( ،
( )1أبو داود سليامن بن األشعث ه
)264
( )2قال يف جممع الزوائد( :رواه الطرباين وإسناده حسن) (انظر :احلافظ نور الدين عيل بن أب بكر اهليثمي ،جممع الزوائد
ومنبع الفوائد ،دار الفكر ،بريوت ،طبعة  1412هـ ،املوافق  1992ميالدي)15 /10( ،
( )3صحيح البخاري ()83 /1
( )4ابن عليوة ،القول املعتمد يف مرشوعية الذكر باالسم املفرد ،ص.23
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غفور) ،وقد عرب الشيخ عن هذا اإلشكال ،فقال( :من جهة أخرى أنكم كنتم ترون أن هذا
االسم ،ال يصلح أن يكون ذكرا ،وال هو من أقسام الكالم املفيد ،جريا منكم عىل ما اشرتطه
النحويون ،من لزوم الرتكيب ،يف تعريفهم الكالم املفيد)()1

وقد رد عىل هذا اإلشكال بوجوه من األدلة ،منها أن النحويني عند اشرتاطهم لزوم
الرتكيب فيام يعترب كالما أرادوا من خالل ذلك تعريف الكالم الذي تتوقف عليه إفادة
السامع ،وهذا القيد (بعيدٌ أن ينطبق عىل األذكار ،وما خيصها من جهة املرشوعية أو عدمها،
وما يرتتب عىل ذلك من الثواب ونحوه ،والشك أنك لو سألتهم يف ذلك احلني ،أو هذا
احلني ،ألجابوك قائلني :إن ما قررناه هو جمرد اصطالح نعتمده يف عرفنا ،وال مشاحة يف
االصطالح) ()2

ومنها أن االصطالح الذي اصطلح عليه أهل الفنون والعلوم املختلفة ال عالقة له
باألحكام الرشعية ،وال تأثري له عليها ،وهلذا قد نجد املصطلح الواحد يتداوله أصحاب
العلوم املختلفة ،وكل يريد منه غري ما يريد اآلخر.
ومنها أنه حتى لو طبقنا املقاييس التي ذكرها املتكلمون ،فإهنا ال تنطبق عىل هذا الذكر
ذلك أن (ما اشرتطه النحويون من لزوم الرتكيب ،هو خاص بمن يريد بكالمه إفادة غريه،
أما الذاكر فال يقصد بذكره إال إفادة نفسه ،ومتكني معنى ذلك االسم من قلبه ،أو ما يشبه
تلك املقاصد) ()3

ومنها أن النحويني مل يشرتطوا هذا الرشط يف كل األحوال ،بل إهنم يف حق املتوجه أو

( )1املرجع السابق  ،ص.7
( )2املرجع السابق  ،ص.7
( )3املرجع السابق  ،ص.7
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املتأوه مل يشرتطوا وجود الرتكيب فيام يربز من لسانه ،ألن قصده غري قصد النحويني ،ومن
البعيد أن يقول النحوي للمتوجه أو للمتأوه( :إنني ما فهمت مقصودك من تأوهك) ،ألنه
لفظ غري مركب حيتاج إىل خرب أو شبه ذلك! وهذا كله ال يتفق مع مقصود املتوجع ،ألنه ال
يقصد إفادة غريه ،إنام يقصد الرتويح بذلك اللفظ عىل نفسه ..وهكذا ذاكر االسم ،ال يقصد
إال متكني أثر ذلك االسم من نفسه)()1

ومنها أن لكل كلمة يف اللغة تأثريها اخلاص يف النفس ،فإذا كررها صاحبها أحدثت
يف نفسه تأثريا خاصا ،وهذه حقيقة يقررها علم النفس احلديث ،يقول الشيخ( :و أنت تعلم
يا حرضة األخ ،من أن لكل اسم أثرا يتعلق بنفس ذاكره ،ولو من غري األسامء اإلهلية ،حتى
إن اإلنسان إذا ردد عىل لسانه ذكر املوت مثال ،فإنه حيس بأثر يتعلق بالنفس ،من ذكر ذلك
االسم ،باخلصوص إذا داوم عليه ،وال شك أن ذلك األثر هو غري األثر املستفاد من ذكر
املال ،أو العز ،أو السلطان ،ولوال مراعاة ذلك األثر ،ملا ورد يف احلديث الرشيف( :أكثروا
من ذكر هادم اللذات) ( )2يعني املوت ،وال شك أهنا كلمة مفردة ،وقد ورد أهنا كانت وردا
لبعض السلف)()3

ومنها أنه يمكن ،وعن طريق كالم النحويني ،أن نثبت أن االسم املفرد ليس كلمة
جمردة ،وإنام مجلة مفيدة ،يقول الشيخ( :ثم أقول :إن مجيع ما قدمناه هو جري من عىل سبيل
الفرض ،من جهة كونه اسام مفردا غري منظم ليشء ،ولو عىل سبيل التقدير .أما إذا استطلعنا
احلقي قة وأمطنا القناع ،فإننا نستطيع أن نقول :إنه مما يوز ذكره حتى عىل قول من يشرتط

()1املرجع السابق  ،ص.8
( )2سنن الرتمذي ()639 /4
( )3ابن عليوة ،القول املعتمد يف مرشوعية الذكر باالسم املفرد ،ص.8
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الرتكيب .ألنه يف الواقع منادى ،واملنادى عندهم من أقسام الكالم املفيد ،ألهنم أولوا حرف
وكثريا ما يدعو املقام حلذفه لزوما،
النداء بمعنى أدعو ،وحذفه جائز وشائع يف لغة العرب،
ً
كام يف القضية هنا مراعاة ملا تطلبه منا اآلداب القرآنية والتعاليم اإلسالمية ،التي قد يكون
منها للسادة الصوفية أكثر مما لغريهم)()1

وبناء عىل هذا يمكن اعتبار ذاكر االسم املفرد ،وكأنه يقول :يا اهلل ارمحنا ،أو اغفر لنا
أو نحو ذلك ،واستدل له بام ذكره النحويون يف هذا ،وهو معروف مشهور(.)2
ومنها أن استدالل املخالف باشرتاط النقل من فعل السلف صعب جدا ذلك أنه (ال
يتأتى حرص ما كان يري عىل ألسنة السلف من صيغ األدعية واألذكار ،حتى نستطيع أن
ذكرا،
ذكرا للسلف عىل سبيل القطع ،أو هذا االسم كانوا ال يرونه ً
نقول هذا االسم مل يكن ً
كل ذلك لقصورنا عن اإلحاطة بجميع ما كان يري عىل ألسنتهم يف خلواهتم وجلواهتم
وسقمهم وعافيتهم ،ومن البعيد أن نعتقد كون الصحابة ما كان يمر عىل ألسنتهم اسم
اجلاللة مكررا (اهلل اهلل) برأهم اهلل من مثل ذلك)()3

االسم املفرد وأدواره الرتبوية:
تلك بعض األدلة التي يمكنك أن تعرف هبا مرشوعية ذكر اسم [اهلل] ،وإن كان عجيبا
أن تطرح هذه املسألة ،ذلك أهنا من الوضوح بحيث ال حتتاج أي دليل يدل عليها؛ فاسم
اهلل من العظمة والقداسة ما ال يمكن أن يقاس به أي اسم من األسامء ،ولذلك كان له وحده
من التأثري ما ال يمكن تصوره.

( )1املرجع السابق  ،ص.10
( )2املرجع السابق  ،ص.10
( )3املرجع السابق  ،ص.14
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ولو أن أولئك الذين أنكروا ترديد هذا االسم وذكره ،اطلعوا عىل ما ورد يف السنة
الرشيفة من إقرار رسول اهلل  ملا قام به أصحابه من أنواع الذكر من دون حاجة لسامعها
منه ،لعرفوا أن الرشيعة مل تقيد هذا الباب بأي قيد ،سوى قيد موافقة الذكر حلقائق الدين
وقيمه.
ومن األمثلة عىل ذلك ما روي أن النبي  بعث رجال عىل رسية ،وكان يقرأ ألصحابه
يف صالته فيختم بـ ﴿ق ْل ه َو اهلل َأ َحدٌ ﴾ [اإلخالص ،]1 :فلام رجعوا ذكروا ذلك للنبي ،
فقال :سلوه ألي يشء يصنع ذلك ؟ .فسألوه ،فقال :ألهنا صفة الرمحن ،وأنا أحب أن أقرأ
هبا ،فقال النبي ( :أخربوه أن اهلل حيبه)()1

ومثله ما روي أن رجال من األنصار كان يؤم الناس يف مسجد قباء وكان كلام افتتح
سورة يقرأ هبا هلم يف الصالة مما تقرأ به افتتح بـ ﴿ق ْل ه َو اهلل َأ َحدٌ ﴾ [اإلخالص ]1 :حتى
يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها ،وكان يصنع ذلك يف كل ركعة فكلمه أصحابه،
فقالوا :إنك تفتتح هبذه السورة ثم ال ترى أهنا جتزئك حتى تقرأ بأخرى ،فقال :ما أنا
بتاركها ،إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم ،وكانوا يرون أنه من
أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غريه ،فلام أتاهم النبي  أخربوه اخلرب فقال :يا فالن ما يمنعك
أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما حيملك عىل لزوم هذه السورة يف كل ركعة فقال :إين
أحبها ،فقال( :ح هبك إياها أدخلك اجلنة)()2

وهذا احلديث ظاهر يف أن هذين الرجلني كانا يقرآن يف الصالة بـ ﴿ق ْل ه َو اهلل َأ َحدٌ ﴾
[اإلخالص]1 :اجتهاد ًا منهام ،ألنه صفة الرمحن جل وعال ،فكان جزاؤمها أن حيبهام اهلل

( )1صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري ()141 /9
( )2صحيح البخاري)197 /1( ،
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تعاىل حلبهام هلا ،وهو دليل عىل اعتبار التأثر يف الذكر ،فمن تأثر لذكر أو دعاء معني ،وأحس
بأثره يف تزكيته وترقيته ،فله أن يذكره بقدر طاقته ،ذلك أن كل األذكار أدوية إهلية ،ويمكن
ألي شخص أن يستعمل ما يشاء منها من غري أي حرج.
ومثله أو قريب منه ما روي عن ابن عمر قال :بينام نحن نصيل مع رسول اهلل  إذ
قال رجل من القوم( :اهلل أكرب كبري ًا ،واحلمد هلل كثري ًا ،وسبحان اهلل بكرة وأصيالً) ،فقال
رسول اهلل  :من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم :أنا يا رسول اهلل ،فقال
( :عجبت هلا ،فتحت هلا أبواب السامء)()1

والظاهر من سياق الرواية أن ذلك الصحاب مل يكن قد سمع من النبي  شيئ ًا يف
جعل هذا الذكر يف استفتاح الصالة ،ولو كان ذلك عن أمره وتعليمه ملا عجب لذلك ،وإنام
كان ذلك عن اجتهاد من ذلك الصحاب ،وحمل الشاهد أن النبي  أقره عىل ذلك
االجتهاد ،ولو كان من املحظور عىل املرء املسلم أن يأيت بيشء يف العبادة دون دليل خاص
ألنكر عليه النبي  ،ولقال له كيف تفعل يف الصالة شيئ ًا قبل أن آذن لك فيه؟!
ومثله ما روي عن رفاعة بن رافع أنه قال :كنا يو َم نصيل وراء النبي  ىل ،فلام رفع
رأسه من الركعة قال :سمع اهلل ملن محده ،قال رجل وراءه( :ربنا ولك احلمد محد ًا كثري ًا طيب ًا
مبارك ًا فيه) ،فلمـا انرصف قال :من املتكلم ؟ .قال :أنا .قال( :رأيت بضعة وثالثني ملك ًا
يبتدروهنا أهيم يكتبها أول)()2

وهذا إقرار من رسول اهلل  للذي قال هذه الكلامت ،وقد يكون قائلها قد سمعها
من النبي  من قبل ،لكن الظاهر أهنا ليست مما علمه أن يقوله يف الصالة ،وأنه قاهلا يف

( )1صحيح مسلم ()99 /2
( )2صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري ()202 /1
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ذلك االعتدال اجتهادا منه بإهلام من اهلل تبارك وتعاىل.
ومثله ما روي أن خ َب ْيبا أحدث صال َة ركعتني حني قدّ مته قريش للقتل صرب ًا فأقرها
وكانت بعده سنة(.)1
وكل هذه األحاديث تشري إىل أن باب الذكر مفتوح ما دام بالصيغ الرشعية ،وأنه ال
حيتاج إىل دليل عميل خاص به ..ذلك أنه يكفي أن يأمر اهلل بذكر أسامئه احلسنى ،ليختار أي
شخص االسم الذي يريد ،ويردده متى يشاء وكيف يشاء ،كام عرب عن ذلك بعضهم فقال:
(املحب اسم حمبوبه ال يغيب عن قلبه فلو كلف أن ينيس ذكره ملا قدر ولو كلف أن يكف
عن ذكره بلسانه ملا صرب كيف ينيس املحب ذكر حبيب اسمـه يف فؤاده مكتـوب ،كان بالل
كلام عذبه املرشكون يف الرمضاء عىل التوحيد يقول أحد أحد ،فإذا قالوا له قل والالت
والعزى قال ال أحسنه يراد من القلب نسيانكم وتأب الطبـاع عىل الناقل ،وكلام قويت
املعرفة صار الذكر يري عىل لسان الذاكر من غري كلفة حتى كان بعضهم يري عىل لسانه
يف منامه( :اهلل اهلل) ،وهلذا يلهم أهل اجلنة التسبيح كام يلهمون النفس وتصري ال إله إال اهلل
هلم كاملاء البارد ألهل الدنيا) ()2

وكل ما ذكرته ـ أهيا املريد الصادق ـ ال يدل فقط عىل مرشوعية ذكر االسم املفرد،
وإنام يدل عىل مرشوعية االستفادة من أي جتربة روحية ألي شخص ما دامت يف اإلطار
الرشعي ..فمن جرب طريقة معينة لتزكية نفسه وإصالحها ،فإنه يمكن االستفادة منه يف
ذلك ،ما مل تكن مصادمة ألصول الرشيعة وقيمها.
وهلذا ،فإن اتفاق أكثر األمة عىل جدوى وتأثري ذكر االسم املفرد له دور كبري يف تأكيد

( )1صحيح البخاري ()83 /4
( )2جامع العلوم واحلكم .446/1
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مرشوعيته ،ألن غرض األذكار ليس سوى تزكية اإلنسان وتربيته ووصله بربه.
وقد ذكر الغزايل تأثري هذا الذكر ،واهتامم مشايخ الرتبية به يف عرصه ،فقال( :وعند
ذلك يلقن الشيخ املريد ذكرا من األذكار حتى يشغل به لسانه وقلبه فيجلس ويقول مثال
(اهلل اهلل) أو سبحان اهلل سبحان اهلل أو ما يراه الشيخ من الكلامت؛ فال يزال يواظب عليه
حتى تسقط حركة اللسان ،وتكون الكلمة كأهنا جارية عىل اللسان من غري حتريك ،ثم ال
يزال يواظب عليه حتى يسقط األثر عن اللسان وتبقي صورة اللفظ يف القلب ،ثم ال يزال
كذلك حتى يمحى عن القلب حروف اللفظ وصورته وتبقى حقيقة معناه الزمة للقلب
حارضة معه غالبة عليه قد فرغ عن كل ما سواه) ()1

وقد نقل عنه قوله حيكي عن بداية سلوكه ،وعالقتها باالسم املفرد( :لقد أردت يف
بداية أمري سلوك هذا الطريق بكثرة األوراد ،والصوم والصالة ،فلام علم اهلل صدق نيتي،
قيض يل ولي ًا من أوليائه قال يل :يا بـني ،اقطع عن قلبك كل عالقة إال اهلل وحده ،واخل
بنفسك ،وامجع مهتك وقل :اهلل اهلل اهلل)()2

وهكذا ذكر يف كتابه [املقصد األسنى يف رشح أسامء اهلل احلسنى] حني حتدث عىل
اسم اجلاللة (اهلل) ،فقال( :ينبغي أن يكون حظ العبد من هذا االسم التأله وأعني به أن
يكون مستغرق القلب واهلمة باهلل عز وجل ال يرى غريه وال يلتفت إىل سواه وال يرجو وال
خياف إال إياه وكيف ال يكون كذلك وقد فهم من هذا االسم أنه املوجود احلقيقي احلق
وكل ما سواه فان وهالك وباطل إال به) ()3

( )1اإلحياء .77/3
( )2ابن عليوة ،القول املعتمد يف مرشوعية الذكر باالسم املفرد ،ص.16
( )3املقصد األسنى (ص)62 :
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ومثله الفخر الرازي الذي قال( :أما قوله( :اهلل) فاعلموا أهيا الناس أين أقول طول
حيايت (اهلل) ،فإذا مت أقول (اهلل) ،وإذا سئلت يف القرب أقول (اهلل) ،وإذا جئت يوم القيامة
أقول (اهلل) ،واذا أخذت الكتاب أقول (اهلل) ،وإذا وزنت أعاميل أقول اهلل ،وإذا جزت
الرصاط أقول (اهلل) ،وإذا دخلت اجلنة أقول (اهلل) ،وإذا رأيت اهلل قلت (اهلل) ()1

ومثله قال الشيخ عبد القادر اجليالين( :اهلل هو االسم األعظم وإنام يستجاب لك إذا
قلت( :اهلل) وليس يف قلبك غريه .وهلذا االسم خواص وعجائب منها أن من داوم عليه يف
خلوة جمردا بأن يقول (اهلل اهلل) حتى يغلب عليه منه حال شاهد عجائب امللكوت) ()2

ومثله قال الشيخ أبو العباس املريس( :ليكن ذكرك (اهلل ،اهلل) فإن هذا االسم سلطان
األسامء ،وله بساط وثمرة ،فبساطه العلم ،وثمرته النور ،فينبغي اإلكثار من ذكره ،لتضمنه
مجيع ما يف ال اله إال اهلل من العقائد والعلوم واآلداب واحلقائق) ()3

ومثله قال الشيخ ابن عطاء اهلل االسكندري( :منهم من اختار ال إله إال اهلل حممد
رسول اهلل يف االبتداء واالنتهاء ،ومنهم من اختار ال إله إال اهلل يف االبتداء ،ويف االنتهاء
االقتصار عىل اهلل وهم األكثرون ،ومنهم من اختار (اهلل اهلل)()4

ومثله قال الشيخ أمحد زروق( :وهلذا اختاره املشايخ [ أي الذكر باالسم املفرد ]
ورجحوه عىل سائر األذكار وجعلوا له خلوات ووصلوا به إىل أعىل املقامات والواليات
وإن كان فيهم من اختار يف االبتداء (ال إله إال اهلل) ويف االنتهاء (اهلل اهلل) ()5

( )1التفسري الكبري.155/1 :
( )2حاشية إعانة الطالبني للدمياطي .10/1
( )3نور التحقيق حلامد صقر ص .174
( )4مفتاح الفالح ص .35
( )5مضار االبتداع للشيخ عىل حمفوظ ،ص .294
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ومثله قال الشيخ الغرناطي الكلبي( :وأما األسامء التي معناها االطالع واإلدراك
كالعليم والسميع والبصري والقريب وشبه ذلك فثمرهتا املراقبة وأما الصالة عىل النبي 

فثمرهتا شدة املحبة فيه واملحافظة عىل اتباع سنته وأما االستغفار فثمرته االستقامة عىل
التقوى واملحافظة عىل رشوط التوبة مع إنكار القلب بسبب الذنوب املتقدمة) ()1

ومثله الشيخ زكريا األنصاري ،وقد قال بعضهم يصف ذكره هلل( :ومنهم شيخ
اإلسالم الشيخ زكريا األنصاري اخلزرجي أحد أركان الطريقني الفقه ،والتصوف ،وقد
خدمته عرشين سنة فام رأيته قط يف غفلة وال اشتغال بام ال يعني ال ليال ،وال هنار ًا ،وكان
ريض اهلل عنه مع كرب سنه يصيل سنن الفرائض قائ ًام ،ويقول ال أعود نفيس الكسل ،وكان
إذا جاءه شخص ،وطول يف الكالم يقول :بالعجل ضيعت علينا الزمن ،وكنت إذا
أصلحت كلمة يف الكتاب الذي أقرؤه عليه أسمعه يقول :بخفض صوته (اهلل اهلل) ال يفرت
حتى أفرغ) ()2

ومثله الشيخ عبد الرؤوف املناوي ،فقد قال (قالوا وليس للمسافر إىل اهلل يف سلوكه
أنفع من الذكر املفرد القاطع من األفئدة األغيار وهو اهلل) ()3

وقال( :ويقعد فارغ القلب جمموع اهلم وال يفرق فكره بقراءة وال غريها بل يتهد
أن ال خيطر بباله يشء سوى ذكر اهلل فال يزال قائال بلسانه( :اهلل اهلل) عىل الدوام مع حضور
قلبه إىل أن ينتهي إىل حالة يرتك حتريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية عليه ثم يصري إىل
أن ينمحي أثره من اللسان فيصادف قلبه مواظبا عىل الذكر ثم تنمحي صورة اللفظ ويبقى

( )1تفسريه املسمى التسهيل .64/1
( )2طبقات الشعراين الكربى .350/1
( )3فيض القدير .309/2
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معنى الكلمة جمردا يف قلبه ال يفارقه وعند ذلك انتظار الفتح)()1

و قال يف رشح حديث أسامء بنت عميس :علمني رسول اهلل  كلامت أقوهلن عند
الكرب (اهلل اهلل رب ال أرشك به شيئا) (( :)2اهلل اهلل) وكرره استلذاذا بذكره واستحضارا
لعظمته وتأكيدا للتوحيد فإنه االسم اجلامع جلميع الصفات اجلاللية واجلاملية والكاملية)()3

وغريها من األقوال التي تعمدت ذكر بعضها لك ،لتذكر لصاحبك الذي نصحك،
وتقول له تعقيبا عليها :إن هؤالء الذين ذكرت لك مواقفهم حول االسم املفرد ال يقلون
علام عن أولئك الذين نقلت عنهم ،وهم مشتهرون ـ باإلضافة إىل علمهم ـ بالدعوة لتزكية
النفس وإصالحها ،وهلم جتارهبم املفيدة يف ذلك ..فلذلك كان لك أن تأخذ برأي من شئت
من املشايخ من غري أن تبدع وال أن حترج عىل من أخذ بقول غريهم ،خاصة إن ساندهتم
املصادر املقدسة ،وأيدهم دليل العقل الذي ال يمكن أن يشكك أحد يف قوته وال صحته.
وهل يمكن لعاقل أن يرى أن ذكر اسم اهلل وترديده ال قيمة له ،وال أثر له يف النفس..
وكيف يكون ذلك ،وكل الذين ذكروه وجربوه أخربوا عن تأثريه يف نفوسهم ،وامتالئها
بكل املعاين التي قصد الذكر من أجلها ..وأوهلا الشعور بحضور اهلل وعظمته وحمبته.

( )1مرجع سابق.116/3 ،
( )2رواه ابن ماجه 1277/2وأبو داود .87/2
( )3فيض القدير .286/1
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الدعاء واملناجاة
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن الدعاء واملناجاة ،وارتباطهام بالتزكية
والرتقية ،والتخلق والتحقق ،وعن آداهبام يف الظاهر والباطن ،وعن رس النصوص املقدسة
الواردة يف فضلهام ،وطلبت مني أن أرشدك إىل بعض األدعية واملناجيات التي يفيدك
التزامها وترديدها يف تربية نفسك وهتذيبها والرقي هبا.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن الدعاء من الوسائل العظمى لتهذيب
النفس وتزكيتها وتصحيح مسارها لتسري إىل رهبا عىل الرساط املستقيم الذي هيأه هلا،
والذي ال يمكن أن تتحقق بالكامالت املتاحة هلا من دونه.
وهو لذلك ،أعظم من أن يقترص دوره عىل حتقيق احلاجات ،أو تبليغ األمنيات ،بل
هو سلم يرقى بك إىل سموات الكامالت ،لتطلع عىل احلقائق من مرائيها الصقيلة التي مل
تدنس.
ولذلك ورد األمر به يف النصوص املقدسة ،واعترب الغافل أو املستغني عنه مستكربا،
وين َأست ِ
ب َلك ْم إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْس َتك ِْرب َ
ون َع ْن ِع َبا َد ِيت
َج ْ
كام قال تعاىلَ ﴿ :و َق َال َر هبكم ا ْدع ِ ْ
ون جهنَّم د ِ
اخ ِري َن﴾ [غافر]60 :
َس َيدْ خل َ َ َ َ َ
وأنت ترى ـ أهيا املريد الصادق ـ كيف قرن اهلل تعاىل الدعاء بالعبادة ،واعترب ترك
الدعاء استكبار ،وال أقبح من هذا االستكبار ،وكيف يستكرب العبد عن دعاء من هو خالقه،
ورازقه ،وموجده من العدم ،وحمييه ،ومميته ،ومثيبه ،ومعاقبه ،وخالق العامل أمجع ..فال شك
أن هذا االستكبار طرف من اجلنون ،وشعبة من كفران النعم)()1

( )1حتفة الذاكرين للشوكاين ص.28
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ولذلك ورد يف احلديث عن رسول اهلل  الترصيح بكون الدعاء عبادة ،قال :
(الدعاء هو العبادة)()1

بل إنه  اعتربه من أكرم العبادات عىل اهلل ،فقال( :ليس يشء أكرم عىل اهلل عز وجل
من الدعاء)()2

وأخرب عن حب اهلل للدعاء والداعني ،فقال( :سلوا اهلل من فضله؛ فإن اهلل حيب أن
يسأل)()3

ومل يقترص األمر عىل ذلك فقط ،فيكون لبعض النفوس مندوحة يف تركه ،بل إن
يغضب
رسول اهلل  أخرب عن غضب اهلل عىل من ترك الدعاء ،فقال( :من مل يسأل اهلل
ْ
عليه)()4

وقد عرب الشاعر عن ذلك ،فقال:
ني آدم حاجة
ال تسأل َّن ب َّ

وسل الذي أبوابه ال حت َجب

اهلل يغضب إن تركت سؤا َله

وبن هَي آدم حني يسأل يغضب

قد تذكر يل ـ أهيا املريد الصادق ـ أنه ال يوجد أحد يف الدنيا إال ويرفع يديه إىل اهلل
بالدعاء ،ولكن مع ذلك مل ينالوا حظوظهم من هتذيب نفوسهم ،وال تربيتها ،بل إن بعض
أدعيتهم أو كثري منها ال يزيدهم إال انحرافا وضالال ،ألهنم يربزون فيها ما متتلئ به نفوسهم
من أحقاد وأمراض.
وذلك صحيح ،بل إن اهلل تعاىل أشار إليه ،وحذر منه حني قال﴿ :ا ْدعوا َر َّبك ْم
( )1رواه الرتمذي( ،)2969وأبو داود( ،)1479وابن ماجة()3828
( )2رواه أمحد  ،362/2والبخاري يف األدب املفرد( ،)712وابن ماجة()3829
( )3رواه الرتمذي()3571
( )4أمحد  ،442/2والرتمذي( ،)3373وابن ماجة()3827
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ِ
ب املْ ْعت َِدي َن﴾ [األعراف]55 :
َرضعًا َوخ ْف َي ًة إِنَّه َال حي ه
تَ ه

وذكر نامذج عنه ،ومنها قول ذلك املرشك املستكرب﴿ :الله َّم إِ ْن ك َ
احل َّق ِم ْن
َان َه َذا ه َو ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الس َام ِء َأ ِو ائْتِنَا بِ َع َذ ٍ
اب َألِي ٍم﴾ [األنفال]32 :
عنْد َك َف َأ ْمط ْر َع َل ْينَا ح َج َار ًة م َن َّ
أو ذلك الذي ذكره اهلل تعاىل ،فقالَ ﴿ :س َأ َل َسائِ ٌل بِ َع َذ ٍ
اب َو ِاق ٍع ( )1لِ ْلكَافِ ِري َن َل ْي َس

َله َدافِ ٌع﴾ [املعارج]2 ،1 :

أو أولئك الذين قال اهلل تعاىل فيهمَ ﴿ :و َي ْس َت ْع ِجلون ََك بِا ْل َع َذ ِ
اب َو َل ْوال َأ َج ٌل م َس ًّمى
جلا َءهم ا ْل َع َذاب َو َل َي ْأتِ َينَّه ْم َب ْغ َت ًة َوه ْم ال َي ْشعر َ
ون﴾ (العنكبوت ،)53:وقالَ ﴿ :و َقالوا َر َّبنَا
ََ
عَج ْل َلنَا ِق َّطنَا َقب َل يو ِم ِْ
احل َس ِ
اب﴾ (ص)16:
ْ َْ
ه
أو تلك األمم السالفة ،التي راحت تسخر من الدعاء ،وتقول مقالة قوم شعيب:
﴿ َف َأس ِق ْط َع َلينَا كِس ًفا ِمن السام ِء إِ ْن كن َْت ِمن الص ِ
اد ِقنيَ ﴾ (الشعراء)187 :
َ َّ
َ َّ َ
ْ َ
ْ
ولذلك؛ فإن الدعاء مثل القرآن الكريم ،قد يكون دواء ،وقد يكون داء ،وقد يكون
نورا ،وقد يكون ظلمة ،كام قال رسول اهلل ( :رب تال للقرآن والقرآن يلعنه)()1

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن الدعاء احلقيقي الذي جعله اهلل تعاىل
مدرسة لتزكية عباده ،حيتاج مجلة من اآلداب واملعارف ،مثلام حيتاج كل دواء إىل ذلك ،حتى
ال يصبح الدواء سام.
ولذلك فإن للدعاء عالقة بكال الركنني الكبريين للتزكية والرتقية ،ومها :التحقق
والتخلق ..التحقق الذي يثمر القرب من اهلل ..والتخلق الذي يثمر كل القيم النبيلة التي
دعا اهلل إليها ،وأمر عباده هبا.
الدعاء والتحقق:
( )1ابن أب حاتم يف تفسريه ج 6:ص.2017:
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أما عالقة الدعاء بالتحقق واملعرفة اإلهلية؛ فقد عرب عن اآلداب والرشوط املرتبطة
به بعض احلكامء ،فقال( :ال يكن طلبك سببا إىل العطاء منه ّ
فيقل فهمك عنه ،وليكن طلبك
إلظهار العبود ّية وقياما بحقوق الربوب ّية)
وعرب عنه آخر ،فقال :ال يكن حظك من الدعاء الفرح بقضاء حاجاتك فتكون من
املحجوبني وليكن مهك مناجاة حمبوبك)
ويعني بذلك أن غرض العارفني من الطلب من اهلل ليس حتقيق حاجاهتم فقط ،فاهلل
أعلم هبا منهم ،ولكن غرضهم إظهار العبودية ،والقيام بحقوق الربوبية ،وإال فإن كرم اهلل
أعظم من أن ينتظر الدعاء أو الطلب ،كام عرب عن ذلك احلكيم بقوله( :كيف يكون طلبك
جل حكم األزل أن يضاف إىل العلل) ()1
الالحق سببا يف عطائه السابقّ ..

وقال( :عنايته فيك ال ليشء منك ،وأين كنت حني واجهتك عنايته ،وقابلتك
رعايته؟ مل يكن يف أزله إخالص أعامل ،وال وجود أحوال ،بل مل يكن هناك إال حمض
اإلفضال ووجود النّوال) ()2

وقال آخر( :التوحيد أن تعلم أن قدرة اهلل يف األشياء بال عالج ،وصنعه هلا بال مزاج،
وعلة كل يشء صنعه ،وال علة لصنعه ،وليس يف السموات العليا وال يف األرضني السفىل
مدبر غري اهلل ،وكل ما خيطر ببالك فاهلل خمالف لذلك)
وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تيسء فهم هذه الكلامت ،فترتك الدعاء ،أو تتعاىل
عليه ،أو تتوهم أنك ال تدعو إال لتنفيذ ما أمرت به ،وأنك مستغن عن حاجتك التي تطلبها؛
فذلك سوء أدب منك.
( )1إيقاظ اهلمم َّف رشح احلكم ،ص.363 :
( )2إيقاظ اهلمم َّف رشح احلكم ،ص.364 :
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بل إن معنى هذه الكلامت ،أن تتأدب مع اهلل تعاىل حني دعائك له ،حتى ال يكون
نظرك ملا تطلب أعظم من نظرك ملن تطلب ..وحتى ال تشتغل بالنعمة التي تطلبها عن املنعم
الذي تطلب منه.
وهذا هو األدب الذي يعلك تشعر بأن جمرد دعائك هلل ،وتذللك بني يديه مكسب
من املكاسب العظيمة ،وال هتتم بعدها ،هل حتقق مطلبك الذي طلبته أم مل يتحقق ،ألن
جمرد دعائك هلل كاف يف حتقيق مجيع مطالبك.
وهلذا جتد أدعية رسول اهلل  وأئمة اهلدى من بعده مليئة باملعارف اإلهلية ،ألن
القصد منها ليس حتقيق املطالب احلسية املحدودة فقط ،وإنام تنبيه القلب إىل العظيم الذي
تتوجه إليه بالدعاء.
حي يا ق ّيوم،
فقد ورد يف احلديث أن رسول اهلل  كان إذا كربه أمر ،يقول( :يا ّ
برمحتك أستغيث) ()1

وروي أنه كان يقول عند الكرب( :ال إله إال اهلل العظيم احلليم ،ال إله إال اهلل رب
العرش العظيم ،ال إله إال اهلل رب الساموات السبع ،ورب األرض ،ورب العرش
الكريم)()2

وكان يقول( :ما أصاب عبدا ّ
اللهم ّإين عبدك ابن عبدك
هم وال حزن ،فقال:
ّ
قط ّ
ابن أمتك ،ناصيتي بيدك ،ماض ّيف حكمك عدل ّيف قضاؤك ،أسألك ّ
بكل اسم هو لك،
سميت به نفسك ،أو أنزلته يف كتابك ،أو ع ّلمته أحدا من خلقك ،أو استأثرت به يف علم
ّ
مهي
الغيب عندك أن جتعل القرآن ربيع قلبي ،ونور صدري ،وجالء حزين ،وذهاب ّ

( )1الرتمذي ()3524
( )2البخاري (الفتح  )6345 /11ومسلم ()2730
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وغمه ،وأبدله مكانه فرحا) ،قالوا :يا رسول اهلل أفال نتع ّلمه ّن؟
مهه ّ
وغميّ ،إال أذهب اهلل ّ
ّ
ن)()1
قال( :بىل ينبغي ملن سمعه ّن أن يتع ّلمه ّ

وعن اإلمام عيل قال( :علمني رسول اهلل  إذا نزل ب كرب أن أقول :ال إله إال اهلل
احلليم الكريم ،سبحان اهلل وتبارك اهلل رب العرش العظيم ،واحلمد هلل رب العاملني) ()2

للهم ّإين أسألك ّ
بأن لك احلمد ال إله ّإال أنت احلنّان املنّان
وكان يقول يف دعائه( :ا ّ
بديع الساموات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام يا حي يا ق ّيوم)()3

ّ

ّ

فهذه األدعية مجيعا ممتلئة باملعارف اإلهلية ،وكأن الغرض منها تنبيه الذهن إىل قدرة
اهلل تعاىل عىل إزاله كل كرب أو حزن أو بالء ،وأنه فوق قدرته رحيم لطيف بعباده عليم
بأحواهلم ..وكل ذلك يعل القلب مستعدا ألن يعيش تلك احلقائق ،ال أن يرددها بلسانه
فقط.
وهكذا نجد أدعية أئمة اهلدى ممتلئة باملعارف اإلهلية ،وبأحسن عبارة ،وأدق إشارة،
وبلغة مجيلة بسيطة يفهمها العامة واخلاصة ،كل بحسبه.
ومن أمجل تلك األدعية ،دعاء اإلمام احلسني يوم عرفة ،فهو وحده مدرسة عقدية
كاملة ،تؤسس لعالقة إيامنية وثيقة مع اهلل ،ختتلف عن ذلك اجلدل والتحريف الذي أسست
له الكثري من املدارس الكالمية.
ومن األمثلة عىل ذلك أنه عند مطالعة املقطع األول من الدعاء ،والذي يبدأ بقول
اإلمام احلسني( :احلمد هلل الذي ليس لقضائه دافع ،وال لعطائه مانع ،وال كصنعه صنع

( )1أمحد ( )712وابن حبان ( )2372واحلاكم ()509 /1
( )2أمحد ()91 /1
( )3أبو داود ( )1495والنسائي  ،25 /3وابن ماجه ()3858
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صانع)( ،)1وينتهي بقوله( :وليس كمثله يشء ،وهو السميع البصري ،اللطيف اخلبري ،وهو
عىل كل يشء قدير) نرى الكثري من املعارف املتعلقة بالكامل اإلهلي ،واملصاغة بطريقة ال
يمكن أن نجد مثلها يف املتون ،وال كتب العقائد التي صاغها املتكلمون واملمتلئة باجلفاف.
فهو يذكر إرادة اهلل وقضاءه الذي ال يمكن ألحد أن يدفعه( :احلمد هلل الذي ليس
لقضائه دافع) ،وهو يرد بذلك عىل كل التيارات التي حدت من إرادة اهلل ،أو تصورت
إمكانية معارضتها.
وهو يذكر جود اهلل وكرمه املنبني عىل قدرته املطلقة( :وال لعطائه مانع)( ،وهو
اجلواد الواسع)
وهو يذكر قدرة اهلل وإبداعه يف صنعه( :وال كصنعه صنع صانع ..فطر أجناس
البدائع ،وأتقن بحكمته الصنائع)
وهو يذكر رقابة اهلل وسمعه وبرصه وحضوره مع كل يشء ،وعدم غياب يشء عنه:
(ال خيفى عليه الطالئع)
وهو يذكر خلق اهلل تعاىل للخلق ورمحته ورأفته هبم وهدايته هلم( :وهو للخليقة
صانع ،وهو املستعان عىل الفجائع ،جازي كل صانع ،ورائش كل قانع ،وراحم كل ضارع،
ومنزل املنافع والكتاب اجلامع بالنور الساطع)
وهو يذكر أفعال اهلل املرتبطة بخلقه ،وسامعه ألدعيتهم ،ورفعه لكرباهتم ،وجمازاته
للمسيئني منهم( :وهو للدعوات سامع ،وللدرجات رافع ،وللكربات دافع ،وللجبابرة
قامع ،وراحم عربة كل ضارع ،ودافع رضعة كل ضارع)
وهكذا لو تأملنا هذا املقطع وحده وجدنا فيه الكثري من املعارف اإلهلية املرتبطة
( )1انظر الدعاء كامال يف :البلد االمني والدرع احلصني ،ص ،251بحار األنوار.217/95 :
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باألسامء احلسنى ،ولذلك أنصحك ـ أهيا املريد الصادق ـ به وبكل األدعية الواردة عن أئمة
اهلدى ،فكلها أدعية مباركة ،متأل قلبك يقينا وإيامنا وجتعلك يف تواصل دائم مع اهلل.
الدعاء والتخلق:
أما عالقة الدعاء بالتخلق والسلوك؛ فإن مضامني كل األدعية الواردة عن النبي 

وعن أئمة اهلدى ممتلئة باملعاين األخالقية ،والتي جتعل من الداعي حريصا عىل رياضة نفسه
عليها ،واالستعانة باهلل عىل ذلك.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف الدعاء الذي استعاذ فيه  من مجلة من األخالق
السيئة ،وهو( :الله ّم ّإين أعوذ بك من العجز والكسل ،واجلبن والبخل ،واهلرم وعذاب
القرب .الله ّم آت نفيس تقواها ،وزكّها أنت خري من زكّاها .أنت ول ّيها وموالها الله ّم ّإين
أعوذ بك من علم ال ينفع ،ومن قلب ال خيشع ،ومن نفس ال تشبع ،ومن دعوة ال يستجاب
هلا) ()1

فهذا الدعاء ليس جمرد استعاذة من تلك اخلالل السيئة فقط ،وإنام هو تنبيه للنفس
إىل كوهنا خالال سيئة ينبغي احلذر واالبتعاد عنها ،وذلك ما يعل النفس أكثر استعدادا
لتلقي العالجات التي ختلصها منها.
ِ
السموات
(اللهم فاطر
ومثل ذلك ما ورد يف بعض أدعية الصباح واملساء ،وهو
َّ
والشهادة ،رب كل ٍ
واألرضِ ،
ِ
عامل َ الغيب َّ
يشء ومليكَه ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أعوذ بك
َّ
من رش ن ْفيس ،ورش الشيطان ورشكه) ()2
ه
ه
ومثله ما ورد يف بعض َدعَوات املكروب ،وهو (اللهم رمحتَك أرجو ،فال تَكِ ْلني إىل

( )1رواه مسلم.
( )2الرتمذي ()3389
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طر َف َة عني ،و َأصلِح يل َشأين ك َّله ،ال إله إال أنت) ()1
نفيس َ

ْ

ومثله ما ورد عن عمران بن حصني ،قال :قال رسول اهلل  ألب :يا ح َصني ،كم
تَعبد اليوم إهلًا؟ قال :سبعةِ :ستَّة يف األرض ،وواحدً ا يف السامء ،قال :فأهيم تعده لرهبتك
أسلمت َع َّل ْمتك كلمتني
ورغبتك؟ قال :الذي يف السامء ،قال :يا حصني ،أ َما إنك لو
َ
َ
رسول اهلل ،ع هل ْمني الكلمتني اللتني
تن َف َعانِك ،قال :فلام أسلم حصني ،جاء فقال :يا
أهلمني رشديِ ،
وعدتني ،قال( :قل :اللهم ِ
وأع ْذين من رش نفيس) ()2
َّ
ه
فمثل هذه األدعية تنبه إىل رش النفس ،وكونه ال خيتلف عن رش الشيطان ،وهو ما
يدعو إىل احلذر من الغرور والعجب وكل األمراض النفسية.
وهكذا نجد األدعية الكثرية التي تنبه إىل القيم الروحية ،ومن ذلك ما ورد يف دعاء
اللهم أسلمت
النوم ،والذي فيه احلقائق الدالة عىل التوكل وتفويض األمور كلها هلل :وهو ( َّ
وفو ْضت أ ْمري إليك ،وأجلأت َظ ْهري إليك ،رغبة
ووج ْهت وجهي إليكَّ ،
َن ْفيس إليكَّ ،
ورهبة إليك ،ال ملجأ وال منجا منك إال إليك ،آمنت بكتابك الذي أنزلت ،وبنب هيك الذي
أصبت خريا) ()3
أصبحت
مت عىل الفطرة ،وإن
َ
َ
مت يف ليلتك َّ
أرسلت ،فإنك إن َّ

ً

ومثله الدعاء الذي أخرب رسول اهلل  أن داود عليه السالم كان يدعو به ،وهو
حب من حيِ هب َك،
مرتبط بحب اهلل ،وكل ما يثمره من حماب ،وهو( :اللهم إين أسألك ح َّبك ،و َّ
أحب إ َّيل من ن ْفيس وأهيل ومايل ،ومن
وحب العمل الذي يب هلغني ح َّبك ،اللهم اجعل ح َّبك َّ
َّ
املاء البارد) ()4

( )1أبو داود ()5090
( )2الرتمذي.
( )3البخاري ،ومسلم.
( )4رواه الرتمذي
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وغريها من األدعية الكثرية املروية عن رسول اهلل  ،والتي تشكل مدرسة كاملة يف
التزكية والرتقية ..ومثلها أدعية أئمة اهلدى الكثرية ،ومن األمثلة الواضحة عنها دعاء
مكارم األخالق ،واملمتلئ بكل القيم األخالقية الرفيعة.
فمن مقاطع الدعاء قوله بعد الصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين( :اكفني ما
يشغلني االهتامم به ،واستعملني بام تسألني غدا عنه ،واستفرغ أيامي فيام خلقتني له،
وأغنني وأوسع عيل يف رزقك ،وال تفتني بالنظر ،وأعزين وال تبتليني بالكرب ،وعبدين لك
وال تفسد عباديت بالعجب ،وأجر للناس عىل يدي اخلري وال متحقه باملن ،وهب يل معايل
األخالق ،واعصمني من الفخر) ()1

ويقول يف مقطع آخر( :ال ترفعني يف الناس درجة إال حططتني عند نفيس مثلها ،وال
حتدث يل عزا ظاهرا إال أحدثت يل ذلة باطنة عند نفيس بقدرها)
ويقول( :متعني هبدى صالح ال أستبدل به ،وطريقة حق ال أزيغ عنها ،ونية رشد ال
أشك فيها ،وعمرين ما كان عمري بذلة يف طاعتك ،فإذا كان عمري مرتعا للشيطان
فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إيل ،أو يستحكم غضبك عيل)
ويقول( :اللهم ال تدع خصلة تعاب مني إال أصلحتها ،وال عائبة أونب هبا إال
حسنتها ،وال أكرومة يف ناقصة إال أمتمتها)
ويقول( :أبدلني من بغضة أهل الشنآن املحبة ،ومن حسد أهل البغي املودة ،ومن
ظنة أهل الصالح الثقة ،ومن عداوة األدنني الوالية ،ومن عقوق ذوي األرحام املربة ،ومن
خذالن األقربني النرصة ،ومن حب املدارين تصحيح املقة ،ومن رد املالبسني كرم العرشة،
ومن مرارة خوف الظاملني حالوة األمنة)
( )1الصحيفة السجادية ،الدعاء .20
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ويقول( :سددين ألن أعارض من غشني بالنصح ،وأجزي من هجرين بالرب ،وأثيب
من حرمني بالبذل ،وأكافئ من قطعني بالصلة ،وأخالف من اغتابني إىل حسن الذكر ،وأن
أشكر احلسنة ،وأغيض عن السيئة)
ويقول( :حلني بحلية الصاحلني ،وألبسني زينة املتقني ،يف بسط العدل ،وكظم
الغيظ ،وإطفاء النائرة ،وضم أهل الفرقة ،وإصالح ذات البني ،وإفشاء العارفة ،وسرت
العائبة ،ولني العريكة ،وخفض اجلناح ،وحسن السرية ،وسكون الريح ،وطيب املخالقة،
والسبق إىل الفضيلة ،وإيثار التفضل ،وترك التعيري ،واإلفضال عىل غري املستحق ،والقول
باحلق وإن عز ،واستقالل اخلري وإن كثر من قويل وفعيل ،واستكثار الرش وإن قل من قويل
وفعيل ،وأكمل ذلك يل بدوام الطاعة ،ولزوم اجلامعة ،ورفض أهل البدع ،ومستعميل الرأي
املخرتع)
مطيق للدفع عني ،وال أظلمن وأنت القادر عىل القبض
ويقول( :ال أظلمن وأنت ٌ
مني ،وال أضلن وقد أمكنتك هدايتي ،وال أفتقرن ومن عندك وسعي ،وال أطغني ومن
عندك وجدي)
ويقول( :اللهم وأنطقني باهلدى ،وأهلمني التقوى ،ووفقني للتي هي أزكى،
واستعملني بام هو أرىض .اللهم اسلك ب الطريقة املثىل ،واجعلني عىل ملتك أموت
وأحيا ..ومتعني باالقتصاد ،واجعلني من أهل السداد ،ومن أدلة الرشاد ،ومن صالح
العباد ،وارزقني فوز املعاد ،وسالمة املرصاد)
ويقول( :نبهني لذكرك يف أوقات الغفلة ،واستعملني بطاعتك يف أيام املهلة ،واهنج
يل إىل حمبتك سبيال سهلة ،أكمل يل هبا خري الدنيا واآلخرة)
وهكذا ترى ـ أهيا املريد الصادق ـ هذا الدعاء وغريه مليئا باملعاين األخالقية التي تنبه
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النفس إىل رضورة التزكية واإلصالح ،فالدعاء ليس طلبا فقط ،وإنام هو مدرسة تربوية
متكاملة.
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الترضع واالستغاثة
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن الترضع واالستغاثة وعالقتهام بالدعاء،
وهل مها نفسه أم غريه ،وعن آثارمها يف التزكية والرتقية ،وعن رس ما ورد حوهلام يف
النصوص املقدسة.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن الترضع إىل اهلل واالستغاثة به ،وإن كانا
يتفقان مع الدعاء يف كون كليهام مرتبطا بطلب احلاجات من اهلل إال أن الفرق بينهام هو يف
كون الدعاء قد يكون بترضع واستكانة وقد ال يكون كذلك ..فقد يكون الداعي غافال
الهيا غري مضطر حلاجته ،وال ملحا يف حتصيلها ،ولذلك قد يكرر أنواع األدعية التي
حيفظها ،أو يسمعها من غري أن يكون جادا وال صادقا يف طلبها.
أما الترضع؛ فهو تلك املسكنة التي يظهرها الداعي إىل اهلل ،إما بسبب معرفته هلل ،أو
بسبب حاجته الشديدة ملا يطلبه ،ولذلك يظهر كل أنواع املسكنة واملذلة لتحقيقها..
ولذلك يرتبط الترضع يف القرآن الكريم بأنواع البالء التي يصبها اهلل تعاىل عىل
عباده ،إلخراجهم من كربهم وغرورهم ،ليستشعروا حاجتهم إىل اهلل ،وفقرهم إليه ،كام
اء و َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َرضع َ
ون﴾
الرضاء َل َع َّله ْم َيت َ َّ
قال تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا إ َىل أ َم ٍم م ْن َق ْبل َك َف َأ َخ ْذنَاه ْم بِا ْل َب ْأ َس َ َّ
[األنعام]42 :
لكن فريقا من هؤالء ـ كام يذكر القرآن الكريم ـ ولقسوة قلوهبم ،بل موهتا ،يؤثرون
ِ
َرضعوا َو َلكِ ْن
املعاناة واألمل عىل الترضع إىل اهلل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َل ْو َال إ ْذ َجا َءه ْم َب ْأسنَا ت َ َّ
الش ْي َطان َما كَانوا َي ْع َمل َ
َق َس ْت قلوهب ْم َوزَ َّي َن َهلم َّ
ون﴾ [األنعام]43 :
وقال ـ جامعا بني االستكانة والتذلل والترضع ـَ ﴿ :و َل َقدْ َأ َخ ْذنَاه ْم بِا ْل َع َذ ِ
اب َف َام
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ِ
َرضع َ
ون﴾ [املؤمنون]76 :
ْ
اس َتكَانوا ل َر ههبِ ْم َو َما َيت َ َّ
ويذكر القرآن الكريم أن هناك فرقا أخرى من الناس ،ال تبدي ذلك الصرب عىل
املعاناة ،مثلام فعل الفريق السابق ،وإنام تتلون بتلون األحوال؛ فإن أصاهبا البالء ترضعت،
ِ
ِ
رب َوا ْل َب ْح ِر
وإن كشف عادت إىل طبيعتها ،كام قال تعاىل﴿ :ق ْل َم ْن ين هَجيك ْم م ْن ظل َامت ا ْل َ ه
َرضعًا َوخ ْف َي ًة َلئِ ْن َأن َْجانَا ِم ْن َه ِذ ِه َلنَكو َن َّن ِم َن ال َّشاكِ ِري َن ( )63ق ِل اهلل ين هَجيك ْم ِمن َْها
تَدْ عونَه ت َ ه
ب ث َّم َأنْت ْم ت ْ ِ
َو ِم ْن ك هل ك َْر ٍ
رشك َ
ون﴾ [األنعام]64 ،63 :
وهلذا يدعو اهلل تعاىل املؤمنني إىل أال يكونوا أمثال هؤالء الذين يعبدون اهلل عىل
حرف ،وإنام من أولئك الذين يترضعون إىل اهلل يف كل حني؛ فال يكون دعاؤهم هلل إال
ِ
ب
َرضعًا َوخ ْف َي ًة إِنَّه َال حي ه
ترضعا واستغاثة واستكانة ،كام قال تعاىل﴿ :ا ْدعوا َر َّبك ْم ت َ ه
املْ ْعت َِدي َن﴾ [األعراف]55 :
ِ
ِ
َرضعًا
وهكذا يدعو إىل الترضع أثناء الذكر ،قال تعاىلَ ﴿ :وا ْذك ْر َر َّب َك يف َن ْفس َك ت َ ه
اجل ْه ِر ِم َن ا ْل َق ْو ِل ِبا ْلغد هو َو ْاآل َص ِ
َو ِخي َف ًة َود َ
ال َو َال تَك ْن ِم َن ا ْلغَافِلِنيَ ﴾ [األعراف]205 :
ون ْ َ
وبذلك فإن الترضع ـ أهيا املريد الصادق ـ ال يرتبط بالدعاء فقط ،وإنام هو تلك احلال
التي يظهر عليها العابد هلل تعاىل ،سواء كان ذاكرا أو داعيا أو مصليا أو يف أي حال من
أحواله ،وقد ورد يف الصالة قوله  يف احلديث القديس( :إنام أقبل 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 حلام ،أكأله بعزيت وأستحفظه مالئكتي،
يدعوين فألبيه ،ويسألني فأعطيه ،فمثل ذلك العبد عندي كمثل جنات الفردوس ال يسبق
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أثامرها ،وال تتغري عن حاهلا) ()1

تشهد يف ّ
كل ركعتني
(الصالة مثنى مثنىّ ،
ويف حديث آخر قال رسول اهلل ّ :
ّ
وتذرع( )2وتقنع( )3يديك ـ يقول :ترفعهام إىل ر ّبك مستقبال
وترضع ،ومتسكن،
وختشع،
ّ
ّ
رب! ومن مل يفعل ذلك فهو كذا وكذا)()4
رب يا ّ
ببطوهنام وجهك ـ وتقول :يا ّ

وقد اعترب اإلمام السجاد ذلك من حقوق الصالة ،فقال( :فأما حقوق الصالة ،فأن
تعلم أهنا وفادة إىل اهلل ،وأنك فيها قائم بني يدي اهلل ،فإذا علمت ذلك كنت خليقا أن تقوم
فيها مقام العبد الذليل الراغب الراهب اخلائف الراجي املستكني املترضع املعظم مقام من
يقوم بني يديه ،بالسكون والوقار ،وخشوع االطراف ،ولني اجلناح ،وحسن املناجاة له يف
نفسه والطلب إليه يف فكاك رقبته التي أحاطت هبا خطيئته ،واستهلكتها ذنوبه ،وال قوة إال
باهلل) ()5

وهكذا ورد يف السنة العملية لرسول اهلل  وأئمة اهلدى ،فقد ورد يف صفة صالة
رسول اهلل  أنه كان (إذا قام إىل الصالة يريد وجهه خوفا من اهلل تعاىل ،وكان لصدره أو
جلوفه أزيز كأزيز املرجل) ،ويف رواية( :كان إذا قام إىل الصالة كأنه ثوب ملقى) ()6

وورد يف صفة صالة اإلمام عيل أنه (إذا حرض وقت الصالة يتزلزل ويتلون ،فيقال
له :مالك يا أمري املؤمنني؟ فيقول :جاء وقت أمانة اهلل التي عرضها عىل الساموات واالرض

( )1رواه البزار (ص  - 65زوائده)
تذرع :تتوسل.
(ّ )2
( )3تقنع :أي متدّ يديك مسرتمحا ربك.
( )4الرتمذي( ،)385وابن ماجة( )1325وأمحد()211 /1
( )5بحار األنوار ()64 /46
( )6فالح السائل ص .161
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فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها االنسان ،فال أدري احسن أداء ما محلت أم ال) ()1

وورد يف صفة صالة اإلمام السجاد أنه كان (إذا قام يف الصالة كأنه ساق شجرة ال
يتحرك منه شئ إال ما حركت الريح منه) ()2

ووصف اإلمام الباقر صالة أبيه السجاد ،فقال( :كان عيل بن احلسني إذا قام يف
صالته غيش لونه لون آخر ،وكان قيامه يف صالته قيام العبد الذليل بني يدي امللك اجلليل،
كانت أعضاؤه ترتعد من خشية اهلل وكان يصيل صالة مودع يرى أن ال يصيل بعدها أبدا)()3

وورد يف صفة صالة اإلمامني الباقر والصادق أهنام كانا (إذا قاما إىل الصالة تغريت
ألواهنام محرة ومرة صفرة كأنام يناجيان شيئا يريانه) ()4

وهكذا وردت النصوص املقدسة الكثرية احلاثة عىل الترضع يف الدعاء ،وعدم
االكتفاء برتديد األلفاظ اخلالية من مشاعر التذلل واملسكنة ،وقد روي أن اهلل تعاىل أوحى
ٌ
مغيث..
إىل عيسى عليه السالم( :يا عيسى ! ..ادعني دعاء الغريق واحلزين الذي ليس له
يا عيسى !ّ ..
أذل يل قلبك ،وأكثر ذكري يف اخللوات ،واعلم ّ
أن رسوري أن تبصبص إ ّيل،
وكن يف ذلك ح ّي ًا وال تكن م ّيت ًا ،وأسمعني منك صوت ًا حزين ًا)()5

ويف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :ادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة ،واعلموا
أن اهلل ال يستجيب دعاء من قلب غافل اله)()6

( )1بحار األنوار ()64 /46
( )2فالح السائل ص .161
( )3اخلصال ج  2ص 100
( )4فالح السائل ص .161
( )5بحار األنوار ،341 /90 :عن :عدة الداعي ص.97
( )6رواه الرتمذي.164/3 ،
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وعن اإلمام الصادق أنه قال( :تقدّ موا يف الدعاء !ّ ..
فإن العبد إذا دعا فنزل به البالء
معروف ،وإذا مل يكن دعا فنزل به البالء فدعا قيل( :أين كنت قبل
ٌ
(صوت
فدعا قيل:
ٌ
اليوم؟)()1

ومما ورد يف أخبار بني إرسائيل التي يمكن اعتبارها واالعتبار هبا أن موسى عليه
السالم مر عىل قرية من قرى بني إرسائيل فنظر إىل أغنيائهم قد لبسوا املسوح ،وجعلوا
الرتاب عىل رؤوسهم وهم قيام عىل أرجلهم جتري دموعهم عىل خدودهم ،فبكى رمحة هلم
فقال :إهلي هؤالء بنو إرسائيل حنوا إليك حنني احلامم وعووا عوى الذباب ،ونبحوا نباح
الكالب ،فأوحى اهلل إليه :ومل ذاك ،ألن خزانتي قد نفدت؟ أم ألن ذات يدي قد قلت؟ أم
لست أرحم الرامحني؟ ولكن أعلمهم أين عليم بذات الصدور ،يدعونني وقلوهبم غائبة
عني مائلة إىل الدنيا)()2

وهكذا كانت السرية العملية لرسول اهلل



وورثته ،ممتلئة بكل معاين اخلضوع

واخلشوع والتذلل هلل ،والتأمل فيها وحده كاف لرتبية النفس عىل تلك املعاين العظيمة ،وقد
وصف ابن ع ّباس بعض مواقفه  ،فقال( :خرج رسول اهلل ّ 
مترضعا،
متبذال متواضعا
ّ
ّ
ّرضع والتّكبري
حتّى أتى
املصىل ،فلم خيطب خطبتكم هذه ،ولكن مل يزل يف الدّ عاء والت ّ
يصيل يف العيد)()3
وصىل ركعتني كام كان ّ
ّ

ّبي  إىل أصحابه وهم ثلثامئة ون ّيف ،ونظر
ويف احلديث أنه (ملّا كان يوم بدر ،نظر الن ّ
ثم مدّ يديه وعليه رداؤه
ّبي  القبلةّ ،
إىل املرشكني فإذا هم ألف وزيادة ،فاستقبل الن ّ

( )1بحار األنوار.339/90 :
( )2بحار األنوار ()319 /93
( )3الرتمذي( )558وأبو داود( ،)1165والنسائي( )156 /3وابن ماجة( )1266وأمحد()230 /1
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اللهم إنّك إن هتلك هذه
اللهم أنجز ما وعدتني،
(اللهم أين ما وعدتني،
ثم قال:
ّ
ّ
ّ
وإزارهّ ،
ّ
وجل ويدعوه
العصابة من أهل اإلسالم فال تعبد يف األرض أبدا) ،فام زال يستغيث ر ّبه عزّ
نبي اهلل،
ثم قال :يا ّ
ثم التزمه من ورائهّ ،
حتّى سقط رداؤه؛ فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فر ّدهّ ،
كفاك مناشدتك ر ّبك ،فإنّه سينجز لك ما وعدك) ()1

وقد أشار القرآن الكريم إىل ذلك الترضع واالستغاثة التي حصلت يوم بدر من
رسول اهلل  ومن معه من الصحابة ،وذكر أهنا سبب إغاثتهم من اهلل تعاىل ،فقال﴿ :إِ ْذ
ون ربكم َفاستَجاب َلكم َأ هين ممِده كم بِ َأ ْل ٍ
ِ
ف ِم َن املَْ َالئِك َِة م ْر ِدفِنيَ ﴾ [األنفال]9 :
ت َْستَغيث َ َ َّ ْ ْ َ َ
ْ
ْ
وهكذا عند تأملك ـ أهيا املريد الصادق ـ ملا ورد من األدعية عن رسول اهلل  وأئمة
اهلدى؛ فإنك جتدها مملوءة بكل صيغ الترضع والتذلل واملسكنة ،ومن األمثلة عليها تلك
الشكوى التي شكا هبا رسول اهلل  قومه إىل ربه عندما قال( :اللهم إين أشكو إليك ضعف
قويت ،وقلة حيلتي ،وهواين عىل الناس ،أنت أرحم الرامحني ،أنت رب املستضعفني ،وأنت
رب إىل من تكلني؟ إىل بعيد يتجهمني ،أو إىل عدو ملكته أمري؟ إن مل يكن بك عيل غضب
فال أبايل ،ولكن عافيتك هي أوسع يل ،أعوذ بنور وجهك الذي أرشقت له الظلامت وصلح
عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن ينزل ب غضبك ،أو حيل عيل سخطك ،لكن لك العتبى حتى
ترىض ،وال حول وال قوة إال بك) ()2

ومما ورد عن أئمة اهلدى من ذلك قول اإلمام احلسني يف الدعاء املشهور الذي
(اللهم يا عدّ يت عند شدّ يت ،ويا غوثي عند كربتي،
يستجري فيه باهلل تعاىل من رشور أعدائه:
ّ
عيل ،فال
احرسني بعينك التي ال تنام ،واكنفني بركنك الذي ال يرام ،وارمحني بقدرتك ّ
( )1أمحد( 30 /1ـ  )31رقم()209
( )2سبل اهلدى والرشاد ،يف سرية خري العباد)439 /2( ،
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ّ
اللهم بك أدرأ يف
وأجل وأقدر مما أخاف وأحذر.
اللهم إنّك أكرب
أهلك وأنت رجائي،
ّ
ّ
نحره ،وأستعيذ من رشه ،إنّك عىل كل يشء قدير) ()1

ّ

وإن شئت ـ أهيا املريد الصادق ـ تأصيال يعلمك كيفية الترضع والتذلل إىل اهلل يف
دعائك ،فاعلم أنه مما ييرس لك ذلك أمران :شعورك باالفتقار واحلاجة ،ومعهام شعورك
بتقصريك وتفريطك يف حق ربك ،ومعهم مجيعا علمك بعظمة اهلل تعاىل وكامله وغناه
وقدرته عىل كل يشء ..فإن وفرت لنفسك هذين الركنني من أركان الترضع ،خرجت
عبادتك ودعاؤك من عامل الغفلة إىل عامل احلضور ،ومن عامل االستغناء إىل عامل االفتقار،
والصدقات ال تعطى إال للفقراء.
وقد أشار اهلل تعاىل إىل كال الركنني ،فقالَ ﴿ :يا َأ ه َهيا النَّاس َأنْتم ا ْلف َق َراء إِ َىل اهلل َواهلل
ِ
احل ِميد﴾ (فاطر ،)15:وقالَ ﴿ :واهلل ا ْلغَنِ هي َو َأنْتم ا ْلف َق َراء﴾ (حممد)38 :
ه َو ا ْلغَن هي ْ َ
وأشار إىل ضده ،فقال﴿ :ك ََّال إِ َّن ْ ِ
األن َْس َ
اس َت ْغنَى﴾ (العلق 6:ـ ،)7
ان َل َي ْطغَى َأ ْن َرآه ْ
فقد أخرب تعاىل بأن رؤية اإلنسان لغناه ،جتعله طاغية ظاملا متعديا حلدوده.
وأشار إليهام اإلمام الباقر بقوله( :غفر اهلل عز وجل لرجل من أهل البادية بكلمتني
دعا هبام ،قال :اللهم إن تعذبني فأهل ذلك أنا ،وإن تغفر يل فأهل ذلك أنت ،فغفر اهلل له)()2

احلاجة والتقصري:
أما األول ـ أهيا املريد الصادق ـ فمرتبط بمعرفة حقيقتك ،وأنك عبد هلل تعاىل ،وأنه
لوال فضل اهلل عليك مل تكن شيئا مذكورا ،ولذلك ال تلتفت ألعاملك ،وال حتتجب هبا،
وإنام تلتفت إىل فضل ربك مع شعورك بالتقصري يف حقه؛ فذلك الشعور قد يكون أعظم

( )1نور األبصار ،146 :وفيات األعيان 294 :2
( )2أماىل الصدوق ص .238
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من األعامل الصاحلة نفسها ،وقد روي ّ
أن عابد ًا عبد اهلل سبعني عام ًا صائ ًام هناره قائ ًام ليله،
خري
فطلب إىل اهلل حاج ًة فلم ت َ
قض ،فأقبل عىل نفسه وقال( :من قبلك أتيت ،لو كان عندك ٌ
قضيت حاجتك ،فأنزل اهلل إليه ملك ًا فقال( :يا بن آدم ! ..ساعتك التي أزريت فيها نفسك،
خري من عبادتك التي مضت)()1

ٌ

وقد قال بعض احلكامء معربا عن هذا املعنى( :معصية أورثت ّ
ذال وافتقارا ،خري من
طاعة أورثت عزّ ا واستكبارا) ،ورس كون (املعصية التي توجب االنكسار أفضل من الطاعة
التي توجب االستكبار ألن املقصود من الطاعة هو اخلضوع واخلشوع واالنقياد والتذلل
واالنكسار( ،أنا عند املنكرسة قلوهبم من أجيل) فإذا خلت الطاعة من هذه املعاين واتصفت
بأضدادها فاملعصية التي توجب هذه املعاين وجتلب هذه املحاسن أفضل منها ،إذ ال عربة
بصورة الطاعة ،وال بصورة املعصية ،وإنام العربة بام ينتج عنهام ،كام قال ّ :
(إن اهلل ال ينظر
إىل صوركم وال إىل أعاملكم ،وإنّام ينظر إىل قلوبكم)( ،)2فثمرة الطاعة هي الذل واالنكسار،
وثمرة املعصية هي القسوة واالستكبار ،فإذا انقلبت الثمرات انقلبت احلقائق فصارت
الطاعة معصية ،واملعصية طاعة) ()3

وقال آخر( :إنام مراد اهلل سبحانه من عباده قلوهبم ،فإذا تكرب العامل أو العابد،
وجل وخوفا منه فهو أطوع هلل عز ّ
وتواضع اجلاهل والعايص وذل هيبة هلل عز ّ
وجل من
العامل والعابد بقلبه) ()4

وهلذا؛ متتلئ أدعية رسول اهلل



وأئمة اهلدى هبذه املعاين التي أساء فهمها

( )1بحار األنوار ،342/90 :عن :عدة الداعي.
( )2رواه مسلم()1986 /4
( )3إيقاظ اهلمم َّف رشح احلكم ،ص237 :
( )4إيقاظ اهلمم َّف رشح احلكم ،ص ،237 :القائل هو املحاسبي.
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املقرصون؛ فتومهوا أهنم يقرون بأخطائهم وذنوهبم مع أن مرادهم هو االعرتاف بالتقصري
يف حق اهلل ،وهو ال يعني أبدا وقوع املعرتف يف التقصري.
وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن يؤْ ت َ
ون َما آت َْوا َوقلوهب ْم َو ِج َل ٌة َأ َّهن ْم إِ َىل َر ههبِ ْم
اخلري ِ
ر ِ
ون ( )60أو َلئِ َك ي َس ِارع َ ِ
ات َوه ْم َهلَا َسابِق َ
اجع َ
ون﴾ [املؤمنون]61 ،60 :
َ
ون يف ْ َ ْ َ
وقد ورد يف تفسري اآلية أن عائشة قالت :قلت :يا رسول اهللَ ﴿ ،وا َّل ِذي َن يؤْ ت َ
ون َما
آت َْوا َوقلوهب ْم َو ِج َل ٌة﴾ [املؤمنون ]60 :أهم الذين يرشبون اخلمر ويرسقون؟ فقال( :ال،
ولكن هم الذي يصومون ويصلون ويتصدقون ،وخيافون أن ال يتقبل منهم ﴿أو َلئِ َك
اخلري ِ
ون﴾ [املؤمنون)1( )]61 :
ات َوهم َهلا سابِق َ
يس ِارع َ
ون ِيف ْ َ
َ

َْ

ْ َ َ

ومن األمثلة عىل هذا قول اإلمام احلسني يف دعائه يوم عرفة ،وقوله( :ثم أنا يا إهلى
املعرتف بذنوب فاغفرها يل ،أنا الذي أخطأت ،أنا الذي أغفلت ،أنا الذي جهلت ،أنا الذي
مهمت ،أنا الذي سهوت ،أنا الذي اعتمدت ،أنا الذى تعمدت ،أنا الذي وعدت ،أنا الذي
أخلفت ،أنا الذي نكثت ،أنا الذي أقررت ،إهلى أعرتف بنعمتك عندي ،وأبوء بذنوب
فاغفر يل يا من ال ترضه ذنوب عباده ،وهو الغني عن طاعتهم ،واملوفق من عمل منهم
صاحلا بمعونته ورمحته ،فلك احلمد إهلى أمرتني فعصيتك ،وهنيتني فارتكبت هنيك،
فأصبحت ال ذا براءة فأعتذر ،وال ذا قوة فأنترص ،فبأي شئ أستقبلك يا موالي ،أبسمعى
أم ببرصي أم بلساين أم برجيل؟ أليس كلها نعمك عندي ،وبكلها عصيتك يا موالي ،فلك
احلجة والسبيل عيل ،يا من سرتين من االباء واالمهات أن يزجروين ،ومن العشائر
واالخوان أن يعريوين ،ومن السالطني أن يعاقبوين ولو اطلعوا يا موالي عىل ما اطلعت

( )1رواه الرتمذي رقم ( )3174وصححه احلاكم .394 /2
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عليه مني ،إذا ما أنظروين ولرفضوين وقطعوين) ()1

وقوله يف القطعة املنسوبة إليه من دعاء عرفة( :إهلي منهي ما يليق بلؤمي ،ومنك ما
يليق بكرمك .إهلي كلام أخرسني لؤمي أنطقني كرمك ،وكلام آيستني أوصايف أطمعتني
مننك .إهلي َمن كانت حماسنه مساوئ فكيف ال تكون مساوئه مساوئ ،ومن كانت حقائقه
دعاوى فكيف ال تكون دعاواه دعاوى) ()2

ومثله قوله يف دعائه بالكعبة( :إهلي ن ّعمتني فلم جتدين شاكر ًا ،وأبليتني فلم جتدين
صابر ًا ،فال أنت سلبت النعمة لرتك الشكر ،وال أدمت الشدة لرتك الصرب ،إهلي ما يكون
من الكريم إالّ الكرم) ()3

ومثل ذلك قول اإلمام السجاد يف دعاء أب محزة( :أنا يا رب الذي مل أستحيك يف
اخلالء ومل أراقبك يف املأل أنا صاحب الدواهي العظمى أنا الذي عىل سيده اجرتا ،أنا الذي
عصيت جبار السام ،أنا الذي أعطيت عىل معايص الدليل الرشى ،أنا الذي حني برشت هبا
عيل فام استحييت وعملت
خرجت إليها أسعى ،أنا الذي أمهلتني فام ارعويت وسرتت َّ
باملعايص فتعديت) ()4

وقوله فيه( :إهلي أنا عبدك الضعيف املذنب ،ومملوكك املنيب املغيث فال جتعلني ممن
رصفت عنه وجهك ،وحجبه سهوه عن عفوك ،إهلي هب يل كامل االنقطاع إليك وأنر
ابصار قلوبنا بضياء نظرها إليك ،حتى خترق ابصار القلوب حجب النور فتصل إىل معدن
العظمة ،وتصري ارواحنا معلقة بعز قدسك ..إهلي واجعلني ممن ناديته فأجابك ،والحظته
( )1البلد األمني ص.255 :
( )2بحار األنوار.227 /95 ،
التسرتي.595 /11 ،
احلق ،الس ّيد نور اهلل
( )3إحقاق ّ
ّ
( )4البلد األمني ص.209 :
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فصعق بجاللك ،فناجيته رسا ،وعمل لك جهرا ،إهلي مل أسلط عىل حسن ظني قنوط
اإل ياس ،وال انقطع رجائي من مجيل كرمك ،إهلي إن كانت اخلطايا قد اسقطتني لديك،
فاصفح عني بحسن توكيل عليك ،إهلى إن حطتنى الذنوب من مكارم لطفك ،فقد نبهني
اليقني إىل كرم عطفك ،إهلى إن أنامتني الغفلة عن االستعداد للقائك ،فقد نبهتني املعرفة
بكرم آالئك ،إهلى إن دعانى إىل النار عظيم عقابك فقد دعانى إىل اجلنة جزيل ثوابك) ()1

ومثل ذلك قوله يف دعاء [التذلل هلل عز وجل]( :رب أفحمتني ذنوب ،وانقطعت
مقالتي ،فال حجة يل ،فأنا األسري ببليتي ،املرهتن بعميل ،املرتدد يف خطيئتي ،املتحري عن
قصدي ،املنقطع ب ،قد أوقفت نفيس موقف األذالء املذنبني ،موقف األشقياء املتجرئني
عليك ،املستخفني بوعدك ..سبحانك أي جرأة اجرتأت عليك ،وأي تغرير غررت
بنفيس ..موالي ارحم كبويت حلر وجهي وزلة قدمي ،وعد بحلمك عىل جهيل ،وبإحسانك
عىل إساءيت ،فأنا املقر بذنبي ،املعرتف بخطيئتي ،وهذه يدي وناصيتي أستكني بالقود من
نفيس ،ارحم شيبتي ،ونفاد أيامي ،واقرتاب أجيل ،وضعفي ومسكنتي ،وقلة حيلتي..
موالي وارمحني إذا انقطع من الدنيا أثري ،واحمى من املخلوقني ذكري ،وكنت من املنسيني
كمن قد نيس ..موالي وارمحني عند تغري صوريت وحايل ،إذا بيل جسمي ،وتفرقت
أعضائي ،وتقطعت أوصايل ،يا غفلتي عام يراد ب موالي وارمحني يف حرشي ونرشي،
واجعل يف ذلك اليوم مع أوليائك موقفي ،ويف أحبائك مصدري ،ويف جوارك مسكني يا
رب العاملني) ()2

فردد ـ أهيا املريد الصادق ـ هذه األدعية وغريها بحضور قلب؛ فال شك أهنا ستؤثر

( )1بحار األنوار ()99 /94
( )2الصحيفة السجادية.
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فيك أيام تأثري؛ فرسول اهلل  وأئمة اهلدى مل يقصدوا أن يدعو هبا ألنفسهم فقط ،وإنام
قصدوا أن يربوا هبا األمة ،ويعلموها كيف تترضع إىل رهبا وتستكني له ،حتى خترج
عبوديتها من حجب الغفلة إىل رياض اليقظة ،ومن دركات النفس األمارة إىل درجات
النفس املطمئنة.
االستغناء والكامل:
أما الركن الثاين من أركان الترضع إىل اهلل؛ فشعورك ـ أهيا املريد الصادق ـ بعظمة
ربك واستغنائه عنك وعن كل خلقه ،وأنك أنت الذي حتتاج إليه يف كل يشء ،ولذلك فإن
املنة له وحده ،وهو ما حيميك من كل األمراض التي يسببها االستغناء عن اهلل بسبب
االستغناء بالنفس.
وقد أشار اهلل تعاىل إىل هذا الركن ،وعالقته بالركن السابق يف قوله يف دعاء يونس
َاضبا َف َظن َأ ْن َلن َن ْق ِدر َع َلي ِه َفنَادى ِيف ال هظلام ِ
ِ
ِ
ت َأ ْن َال
َ
ْ َ ْ
َّ
ب مغ ً
عليه السالمَ ﴿ :و َذا النهون إِ ْذ َذ َه َ
َ
ْت س ْب َحان ََك إِ هين كنْت ِم َن ال َّظاملِنيَ ﴾ [األنبياء ،]87 :فقد تضمن هذا الدعاء كال
إِ َل َه إِ َّال َأن َ
املعنيني :توحيد اهلل وتنزهيه الدالني عىل عظمته وغناه ،كام تضمن االعرتاف بالتقصري
والعجز واحلاجة.
وهلذا قال  يف فضل ذلك الدعاء( :دعوة ذي النون إذ دعا وهو يف بطن احلوت :ال
إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني ،فإنه مل يدع هبا رجل مسلم يف يشء قط إال
استجاب اهلل له)()1

ولذلك متتلئ أدعية رسول اهلل  وورثته من بعده بذكر كامل اهلل وعظمته إىل جانب
االعرتاف باحلاجة والضعف والقصور ،ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف احلديث عنه 

( )1رواه الرتمذي.
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وأنه كان يقول( :يا حي ،يا قيوم ،برمحتك أستغيث اهلل ،اهلل ،اهلل ،ال رشيك لك شيئا يا
رصيخ املكروبني ،ويا جميب املضطرين ،ويا كاشف كرب املؤمنني ،ويا أرحم الرامحني،
اكشف كرب وغمي فإنه ال يكشفه إال أنت تعلم حايل وحاجتي)()1

وكان يقول( :اللهم رمحتك أرجو ،فال تكلني إىل نفيس طرفة عني وأصلح يل شأين
كله ،ال إله إال أنت) ()2

وغريها من األدعية الكثرية ،قد أشار اإلمام عيل إىل هذا الركن ،وارتباطه بالركن
السابق ،وذلك أثناء تعليمه لبعض أصحابه لكيفية الترضع إىل اهلل تعاىل ،فقد روي عن نوف
البكايل أنه قال لإلمام عيل :يا أمري املؤمنني إين خائف عىل نفيس من الرشه ،والتطلع إىل
طمع من أطامع الدنيا) ،فقال له اإلمام( :وأين أنت عن عصمة اخلائفني ،وكهف
العارفني؟) ،فقلت :دلني عليه ،قال( :اهلل العيل العظيم تصل أملك بحسن تفضله ،وتقبل
عليه هبمك ،واعرض عن النازلة يف قلبك ،فإن أجلك هبا فأنا الضامن من موردها ،وانقطع
إىل اهلل سبحانه فإنه يقول( :وعزيت وجاليل ألقطعن أمل كل من يؤمل غريي باليأس،
وألكسونه ثوب املذلة يف الناس ،وألبعدنه من قرب ،وألقطعنه عن وصيل ،وألمخلن ذكره
حني يرعى غريي ،أيؤمل ويله لشدائده غريي ،وكشف الشدائد بيدي ،ويرجو سواي وأنا
احلي الباقي ،ويطرق أبواب عبادي وهي مغلقة ويرتك بأب وهو مفتوح ،فمن ذا الذي
رجاين لكثري جرمه فخيبت رجاءه؟ جعلت آمال عبادي متصلة ب ،وجعلت رجاءهم
مذخورا هلم عندي ،ومألت سموايت ممن ال يمل تسبيحي ،وأمرت مالئكتي أن ال يغلقوا
االبواب بيني وبني عبادي ،أمل يعلم من فدحته نائبة من نوائبي أن ال يملك احد كشفها إال

( )1رواه أبو احلسن بن الضحاك.
( )2رواه أبو داود.
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باذين ،فلم يعرض العبد بأمله عني ،وقد أعطيته ما مل يسألني ،فلم يسألني وسأل غريي،
أفرتاين ابتدئ خلقي من غري مسألة ،ثم أسأل فال أجيب سائيل؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي
أو ليس الدنيا واآلخرة يل؟ أو ليس الكرم واجلود صفتي؟ أو ليس الفضل والرمحة بيدي؟
أو ليس اآلمال ال ينتهي إال إيل؟ فمن يقطعها دوين؟ وما عسى أن يؤمل املؤملون من
سواي ..وعزيت وجاليل لو مجعت آمال أهل االرض والسامء ثم أعطيت كل واحد منهم،
ما نقص من ملكي بعض عضو الذرة ،وكيف ينقص نائل أنا افضته ،يا بوسا للقانطني من
رمحتي ،يا بؤسا ملن عصاين وتوثب عىل حمامي ،ومل يراقبني واجرتأ عيل)
ثم قال :يا نوف ادع هبذا الدعاء( :إهلي إن محدتك فبمواهبك ،وإن جمدتك فبمرادك،
وإن قدستك فبقوتك وإن هللتك فبقدرتك ،وإن نظرت فإىل رمحتك ،وإن عضضت فعىل
نعمتك ..إهلي ما أوحش طريقا ال يكون رفيقي فيه أميل فيك ،وأبعد سفرا ال يكون رجائي
منه دلييل منك ،خاب من اعتصم بحبل غريك ،وضعف ركن من استند إىل غري ركنك ،فيا
معلم مؤمليه األمل فيذهب عنهم كآبة الوجل ،وال ترمني صالح العمل ،واكالين كالءة
من فارقته احليل ،فكيف يلحق مؤمليك ذل الفقر وأنت الغني عن مضار املذنبني ،إهلي وإن
كل حالوة منقطعة ،وحالوة االيامن تزداد حالوهتا اتصاال بك ،إهلي وإن قلبي قد بسط
أمله فيك ،فأذقه من حالوة بسطك إياه البلوغ ملا أمل ،إنك عىل كل شئ قدير ..إهلي أسئلك
مسألة من يعرفك كنه معرفتك من كل خري ينبغي للمؤمن أن يسلكه ،وأعوذ بك من كل
رش وفتنة أعذت هبا أحباءك من خلقك ،إنك عىل كل شئ قدير)1( )..

إىل آخر الدعاء الطويل ،املمتلئ بكل املعاين التي تعلمك ـ أهيا املريد الصادق ـ كيفية
الترضع والتذلل واالستغاثة باهلل ،ومثله ما روي عن اإلمام السجاد ،فقد حدث طاووس
( )1بحار األنوار ()95 /94
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اليامين ،قال :مررت باحلجر فاذا أنا بشخص راكع وساجد ،فتأملته فاذا هو عيل بن احلسني،
فقلت :يا نفس رجل صالح من أهل بيت النبوة ،واهلل ألغتنمن دعاءه ،فجعلت أرقبه حتى
فرغ من صالته ،ورفع باطن كفيه إىل السامء وجعل يقول :سيدي سيدي هذه يداي قد
مددهتام إليك بالذنوب مملوءة ،وعيناي بالرجاء ممدودة ،وحق ملن دعاك بالندم تذلال أن
جتيبه بالكرم تفضال ،سيدي أمن أهل الشقاء خلقتني فأطيل بكائي أم من أهل السعادة
خلقتني فابرش رجائي ..سيدي لو أن عذاب مما يزيد يف ملكك لسألتك الصرب عليه غري أين
أعلم أنه ال يزيد يف ملكك طاعة املطيعني ،وال ينقص منه معصية العاصني ،سيدي ما أنا
وماخطري؟ هب يل بفضلك ،وجللني بسرتك ،واعف عن توبيخي بكرم وجهك ،إهلي
وسيدي ارمحني مرصوعا عىل الفراش تقلبني أيدي أحبتي ،وارمحني مطروحا عىل املغتسل
يغسلني صالح جرييت ،وارمحني حمموال قد تناول االقرباء اطراف جنازيت ،وارحم يف ذلك
البيت املظلم وحشتي وغربتي ووحديت)
قال طاووس :فبكيت حتى عال نحيبي ،والتفت إيل فقال :ما يبكيك يا يامين؟ أو
ليس هذا مقام املذنبني؟ فقلت :حبيبي حقيق عىل اهلل أن ال يردك ،وجدك حممد ؛ فبينا
نحن كذلك إذ أقبل نفر من أصحابه فالتفت إليهم فقال :معارش اصحاب! وأوصيكم
باآلخرة ،ولست أوصيكم بالدنيا ،فإنكم هبا مستوصون ،وعليها حريصون ،وهبا
مستمسكون ،معارش أصحاب إن الدنيا دار ممر واآلخرة دار مقر فخذوا من ممركم ملقركم،
وال هتتكوا أستاركم عند من ال خيفى عليه أرساركم وأخرجوا من الدنيا قلوبكم ،قبل أن
خترج منها أبدانكم ،أما رأيتم وسمعتم ما استدرج به من كان قبلكم من االمم السالفة،
والقرون املاضية ،أمل تروا كيف فضح مستورهم ،وأمطر مواطر اهلوان عليهم ،بتبديل
رسورهم ،بعد خفض عيشهم ولني رفاهيتهم ،صاروا حصائد النقم ومدارج املثالت،
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اقول قويل هذا واستغفر اهلل يل ولكم) ()1

ومن أدعيته يف هذا قوله( :إهلي وعزتك وجاللك وعظمتك ،لو أين منذ بدعت
فطريت من أول الدهر عبدتك دوام خلود ربوبيتك بكل شعرة يف كل طرفة عني رسمد االبد
بحمد اخلالئق وشكرهم أمجعني لكنت مقرصا يف بلوغ أداء شكر أخفى نعمة من نعمتك
عيل ،ولو أين كربت معادن حديد الدنيا بأنياب ،وحرمت أرضيها بأشفار عيني وبكيت من
خشيتك مثل بحور الساموات واالرضني دما وصديدا ،لكان ذلك قليال يف كثري ما يب
من حقك عيل ،ولو أنك إهلي عذبتني بعد ذلك بعذاب اخلالئق أمجعني ،وعظمت للنار
خلقي وجسمي ،ومألت جهنم وأطباقها مني ،حتى ال تكون يف النار معذب غريي ،وال
يكون جلهنم حطب سواي ،لكان ذلك بعدلك عيل قليال يف كثري ما استوجبته من
عقوبتك)()2

وغريها من األدعية الكثرية؛ فاحرص ـ أهيا املريد الصادق ـ عىل التزامها ،والتأدب
بآداهبا؛ فهي من هدي نبيك  وورثته الصادقني الذين مل يغريوا أو يبدلوا ،وإياك أن تلتفت
ألولئك املشككني يف أسانيدها؛ فام ينفعك التشكيك ،وما يرضك عدم صحتها عنهم ،وكل
معانيها مما ورد به القرآن الكريم ،ووردت به الروايات املتظافرة عنهم.

( )1بحار األنوار ()89 /94
( )2أماىل الصدوق ص .180
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االفتقار واالضطرار
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن االفتقار واالضطرار اللذين يتحدث
عنهام علامء الرتبية والتزكية كثريا ،ويعتربون أهنام من املناهج التي ال يمكن ألحد أن
يتخلص من رعونات نفسه ،أو يصل إىل اهلل من دوهنا ،ولذلك يلقبون السالك بالفقري إىل
اهلل؛ فال يكتفون بكونه مريدا هلل ،حتى يضموا إليها افتقاره إىل اهلل.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذا املعنى ليس من إبداع علامء التزكية
والرتقية ،وال من املناهج التي سنوها ألنفسهم ،وإنام هو منهج قرآين ال يمكن ملن يريد
السري إىل اهلل إال أن ينتهجه؛ فال يمكن أن يكون السالك مريدا هلل ،ما مل يشعر بفاقته وفقره
إىل اهلل ..فالفقر هو الذي يولد اإلرادة ،وينهض اهلمة ،وهو الذي يعل السالك يف حركة
دؤوبة لطلب الكامل؛ فإن شعر بالكفاية ،واستغنى ،توقف سريه ،وتوقفت حركته ،وتوقف
معهام كامله.
وحني يتوقف الكامل يبدأ النقص ،ويبدأ معه االنحدار ،والنزول إىل أسفل سافلني،
ذلك أنه ال ثبات يف الكون ،بل كل ما يف الكون بني حالني إما الصعود ،وإما النزول ،ومن
توقف عن الصعود ،فسيجد نفسه نازال ،شعر أو مل يشعر.
الصدَ َقات لِ ْلف َق َر ِاء َواملَْ َساكِ ِ
ني﴾ [التوبة،]60 :
وإىل ذلك اإلشارة بقوله تعاىل﴿ :إِن ََّام َّ
فهي تشري إىل أن قانون الصدقات واحد؛ فكام أنه ال يعطى من مواهب الدنيا إىل من أظهر
فقره وحاجته ،فكذلك مواهب اآلخرة وكامالهتا ال تعطى إال ملن أبدى ذلك.
وال يتوقف ذلك عىل مواهب اآلخرة ،بل إن اهلل تعاىل أخرب أن مواهب الدنيا مرتبطة
َرصكم اهلل بِ َبدْ ٍر َو َأنْت ْم َأ ِذ َّل ٌة
بالشعور باالفتقار ،كام قال تعاىل عن قانون النرصَ ﴿ :و َل َقدْ ن َ َ
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َفاتَّقوا اهلل َل َع َّلك ْم ت َْشكر َ
ون﴾ [آل عمران]123 :

وقال يف التمكني والتعزيز وتكثري السوادَ ﴿ :وا ْذكروا إِ ْذ كنْت ْم َقلِ ًيال َف َك َّث َرك ْم﴾

[األعراف]86 :
َرصكم اهلل ِيف
ويف املقابل ذكر قانون االستغناء وسننه احلاكمة فيه ،فقالَ ﴿ :ل َقدْ ن َ َ
َم َواطِ َن كَثِري ٍة َو َي ْو َم حن ْ ٍ
ْج َبتْك ْم َك ْث َرتك ْم َف َل ْم تغ ِْن َعنْك ْم َش ْيئًا َو َضا َق ْت َع َل ْيكم ْاألَ ْرض
َني إِ ْذ َأع َ
َ
بِ َام َرح َب ْت ث َّم َو َّل ْيت ْم مدْ بِ ِري َن﴾ [التوبة]25 :
ولذلك اتفق احلكامء عىل أن (األشياء كامنة يف أضدادها؛ فالعز كامن يف الذل،
والغنى يف الفقر ،والقوة يف الضعف ،والعلم يف اجلهل) ()1

بل إن اهلل تعاىل أشار إىل ذلك ،ورصح به ،فقالَ ﴿ :ون ِريد َأ ْن نَم َّن ع ََىل ا َّل ِذي َن
است ْض ِعفوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َون َْج َع َله ْم َأئِ َّم ًة َون َْج َع َلهم ا ْل َو ِارثِنيَ ([ ﴾)5القصص]5 :
ْ
وأشار إىل ذلك يف قوله ـ عند احلديث عن قوانني الفرج اإلهلي ـَ ﴿ :فإِ َّن َم َع ا ْلع ْ ِ
رس
رسا (ِ )5إ َّن َم َع ا ْلع ْ ِ
رسا﴾ [الرشح ،]6 ،5 :والذي فرسه  بقوله البن عباس( :واعلم
رس ي ْ ً
يًْ
وأن مع العرس يرسا) ()2
وأن الفرج مع الكربّ ،
أن النرص مع الصربّ ،
ّ

وقد اتفق احلكامء عىل أنه كلام اتصف العبد بأوصافه ،كلام من اهلل تعاىل عليه بام هو
أهله من الكرم واجلود والفضل ..وقد قال بعضهم يف ذلك( :حت ّقق بأوصافك يمدّ ك
بأوصافه ،وحت ّقق بذ ّلك يمدّ ك بعزّ ته ،وحتقق بعجزك يمدّ ك بقدرته ،وحتقق بضعفك يمدك
وقوته)
بحوله ّ
وقال آخر( :من أراد أن يمده اهلل بالعز الذي ال يفنى فليتحقق بالذل هلل والتواضع

( )1إيقاظ اهلمم َّف رشح احلكم ،ص.245 :
( )2رواه الطرباين يف الكبري( ،)123 /11واحلاكم يف املستدرك( ،)624 /3والبيهقي يف الشعب()28 /2
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بني خلقه ،فمن تواضع دون قدره رفعه اهلل فوق قدره ،ومن أراد أن يمده اهلل بالقدرة اخلارقة
للعوائد فليتحقق بعجزه ،ويتربأ من حوله وقوته ،ومن أراد أن يمده اهلل بالقوة عىل طاعة
مواله وجماهدة نفسه وهواه فليتحقق بضعفه ،ويسند أمره إىل سيده ،فبقدر ما تعطي تأخذ،
وبقدر ما تتخلق تتحقق ،وبقدر ما تتحقق بوصفك يمدك بوصفه) ()1

وقد قال الشاعر معربا عن ذلك:
حتقق بوصف الفقر يف كل حلظة

فام أرسع الغنى إذا صحح الفقر

وإن تردن بسط املواهب عاجال

ففي فاقة ريح املواهب ينرش

وإن تردن عزّ ا منيعا مؤيدا

ففي الذل خيفى العز بل ثم يظهر

وإن تردن رفعا لقدرك عاليا

ففي وضعك النفس الدنية حيرض

زإن تردن العرفان فافن عن الورى

احلق تظفر
وعن كل مطلوب سوى ّ

ترى احلق يف األشياء حني تل ّطفت

ففي كل موجود حبيبي ظاهر

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن االفتقار واالضطرار ،وإن كانا
يشرتكان يف احلاجة والضعف والقصور ،إال أهنام خيتلفان يف املدى الذي يكون فيه ذلك.
أما الفقر؛ فهو يعني احلاجة ،ولو كانت حمدودة ضعيفة قارصة ،كاحلاجة إىل
الكامالت التي ال يرض غياهبا ،وأما االضطرار؛ فمقصور عىل احلاجات الرضورية التي
يؤدي افتقادها إىل رضر كبري.
وإىل املعنيني اإلشارة بام حصل ملوسى عليه السالم عند ذهابه املدين ،وافتقاره
للطعام ،وعند فراره من فرعون ،ومالقاته للبحر ،وقد جلأ يف كال احلالني إىل اهلل ،فقال يف
حال افتقارهَ ﴿ :ر هب إِ هين َملِا َأنْزَ ْل َت إِ َ َّيل ِم ْن َخ ْ ٍري َف ِق ٌري﴾ [القصص ،]24 :وقال يف حال
( )1إيقاظ اهلمم َّف رشح احلكم ،ص.377 :

184

اضطراره﴿ :إِ َّن َم ِع َي َر هب َس َي ْه ِد ِ
ين﴾ [الشعراء]62 :
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن للتحقق بكال املعنيني وسائل عليك
مراعاهتا ،ومعارف عليك إقناع نفسك هبا؛ فاملشاعر واملواجيد ال يمكن فرضها عىل النفس
من غري أن تقتنع هبا ،وتسلك السبل املؤدية هلا.
االفتقار والتزكية:
أما االفتقار ـ أهيا املريد الصادق ـ والذي يعني شعورك باحلاجة الدائمة إىل اهلل ،ويف
الصغري والكبري ،فكل احلقائق تدل عليه؛ ذلك أن الفقر هو سمة الكون مجيعا ..أما الغني
الوحيد يف هذا العامل فهو اهلل تعاىل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا النَّاس َأنْتم ا ْلف َق َراء إِ َىل اهلل َواهلل
ه َو ا ْلغَنِ هي ْ
احلَ ِميد﴾ (فاطر)15:
والعقل ـ كالنقل ـ يقول بذلك ،فالفقر يف حقيقته هو احلاجة ،وهي ليست خمترصة
فيام اصطلح عليه الناس من أصناف احلاجات ،بل هي كل يشء وهبه اهلل تعاىل لعباده ابتداء
من وجودهم ،وانتهاء باألرزاق التي تفاض عليهم يف كل حني.
وبام أن يف اإلنسان من احلاجات بحسب عدد خالياه ..بل بحسب عدد الذرات
التي يتشكل منها بنيانه ،فإن فيه لذلك من الفقر بحسب عدد تلك الذرات ..ذلك أن يف
كل ذرة حاجة من احلاجات ..وفاقة تستدعي أن تسد(.)1
وغفلة اإلنسان هي التي جتعله يتصور أنه مستغن ،مع أن أي مصيبة حتل به قد تذكره
بفقره الشديد ،وحاجته الدائمة ،وقد روي يف املواعظ أن حكيام دخل عىل بعض امللوك،
وبيده كوز ماء يرشبه ،فقال له( :عظنى) فقال( :لو مل تعط هذه الرشبة إال ببذل مجيع أموالك
وإال بقيت عطشان ،فهل كنت تعطيه؟ قال :نعم فقال( :لو مل تعط إال بملكك كله ،فهل
( )1ذكرنا ذلك بتفصيل ،وعىل شكل حوار يف كتاب :كنوز الفقراء (ص)250 :
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كنت ترتكه؟ قال :نعم قال( :فال تفرح بملك ال يساوى رشبة ماء)
ولذلك يعلمنا ربنا أن نعدد نعمه علينا ،لنشعر بفقرنا وفاقتنا إليه ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن
وها إِ َّن ْ ِ
األن َْس َ
ان َل َظلو ٌم َك َّف ٌار﴾ (ابراهيم ،)34 :ويف احلديث
تَعده وا نِ ْع َم َت اهلل ال حتْص َ
القديس قال تعاىل( :يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم ،يا عبادي
كلكم عار إال من كسوته فاستكسوين أكسكم) ()1

وهو يبني أن سبب الغفلة عن تلك النعم هو الشعور بكوهنا ذاتية لنا ،ال هبة من اهلل
ِ ِ ٍ ِ
ِ
جت َأر َ
ون ( )53ث َّم إِ َذا
الرض َفإِ َل ْي ِه َ ْ
إلينا؛ فيقولَ ﴿ :و َما بِك ْم م ْن ن ْع َمة َفم َن اهلل ث َّم إ َذا َم َّسكم ه ه
الرض َعنْك ْم إِ َذا َف ِر ٌيق ِمنْك ْم بِ َر ههبِ ْم ي ْ ِ
رشك َ
ون﴾ [النحل]54 ،53 :
ك ََش َ
ف ه َّ
لذلك كان االفتقار هو الشعور املعرب عن احلقيقة الواقعية ..واملفتقر مثل ذلك الذي
ينام عىل رسير املرض ،وقد ركبت له كل األجهزة التي متده باحلياة ،ولو قطع عنه واحد
منها ملات ..فهل يمكن لذلك املريض أن يستعيل أو يتصور أن بإمكانه االستغناء عن تلك
األجهزة ،أم أنه يشعر أهنا سبب حياته وبقائه ،ويشعر بفضل األطباء عليه بسبب إغاثتهم
له هبا.
ولذلك كان االفتقار مدرسة تربوية وأخالقية عظيمة ،ال تربطك باهلل فقط ،وإنام
حتسن عالقتك مع خلقه ،وجتعلك أكثر أدبا معهم ،ذلك أن أصل العدوان الذي يامرسه
املعتدون نابع من شعورهم الزائد بذواهتم ،واستكبارهم هبا ،ولو علموا فاقتهم وحاجتهم،
وأن كل يشء يملكونه هبة من اهلل هلم ،الستحيوا من أنفسهم ،وتأدبوا مع اخللق.
وحتى تيرس عىل نفسك ـ أهيا املريد الصادق ـ استشعار هذه املعاين ،والتأدب بآداهبا؛
فعليك بالقرآن الكريم ،فقراءته وتدبره جتعلك تشعر بفقرك وحاجتك إىل اهلل ،ويف كل
( )1رواه مسلم.
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نفس من أنفاسك ..ذلك أن كل يشء بيد اهلل ،ولو قطع اهلل عنك مدد لطفه وفضله يف أي
حلظة من اللحظات لعانيت كل ألوان العناء التي ال خيرجك منها إال جوده وإغاثته وفضله.
ومثله عليك بأنوار النبوة والوالية؛ فاستمسك هبا ،وردد ما ورد عنها من أنواع
األدعية التي تشعرك بفقرك وحاجتك إىل اهلل ،ويف كل األحوال واألوقات ،حتى تلك التي
تتوهم فيها غناك ،كام يروى يف دعاء يوم عرفة( :إهلي ،أنا الفقري يف غناي ،فكيف ال أكون
فقريا يف فقري؟! إهلي ،أنا اجلاهل يف علمي ،فكيف ال أكون جهوال يف جهيل؟!)()1

ومن تلك األدعية وأكثرها مجعا للمعاين التي ترب فيك ـ أهيا املريد الصادق ـ معاين
االفتقار إىل اهلل ما ورد يف مناجاة املفتقرين ،والتي يقول فيها اإلمام السجاد( :إهلي كرسي
ال يربه إال لطفك وحنانك ،وفقري ال يغنيه إال عطفك وإحسانك ،وروعتي ال يسكنها
إال أمانك ،وذلتي ال يعزها إال سلطانك ،وأمنيتي ال يبلغنيها إال فضلك ،وخلتي ال يسدها
إال طولك ،وحاجتي ال يقضيها غريك ،وكرب ال يفرجها سوى رمحتك ،ورضي ال يكشفه
غري رأفتك وغلتي ال يربدها إال وصلك ،ولوعتي ال يطفئها إال لقاؤك ،وشوقي إليك ال
يبله إال النظر إىل وجهك ،وقراري ال يقر دون دنوي منك ،وهلفتي ال يردها إال روحك،
وسقمي ال يشفيه إال طبك ،وغمي ال يزيله إال قربك ،وجرحي ال يربئه إال صفحك ،ورين
قلبي ال يلوه إال عفوك ،ووسواس صدري ال يزحيه إال أمرك)
وبعد أن يذكر نفسه هبذه احلقائق العظيمة ،يمد يده بالسؤال إىل اهلل ،ذاكرا صفاته
التي تغني املفتقرين ،وتسد كل حاجاهتم قائال( :فيا منتهى أمل اآلملني ،ويا غاية سؤل
السائلني ،ويا اقىص طلبة الطالبني ويا أعىل رغبة الراغبني ،ويا ويل الصاحلني ،ويا أمان
( )1هذه املناجاة مروية عن اإلمام احلسني ،وعن ابن عطاء اهلل السكندري ..وال حاجة للتحقيق يف األصح منهام ،ألن
املعاين الواردة فيها معان ورد مثلها عن أهل البيت ..والعربة باملعاين ال بكسوة األلفاظ.
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اخلائفني ،ويا جميب املضطرين ،ويا ذخر املعدمني ،ويا كنز البائسني ،ويا غياث املستغيثني،
ويا قايض حوائج الفقراء واملساكني ،ويا أكرم االكرمني ،ويا ارحم الرامحني ،لك ختضعي
وسؤايل ،وإليك ترضعي وابتهايل .أسألك أن تنيلني من روح رضوانك وتديم عيل نعم
امتنانك ،وها أنا بباب كرمك واقف ،ولنفحات برك متعرض وبحبلك الشديد معتصم،
وبعروتك الوثقى متمسك ،إهلى ارحم عبدك الذليل ذا اللسان الكليل ،والعمل القليل،
وامنن عليه بطولك اجلزيل ،واكنفه حتت ظلك الظليل ،يا كريم يا مجيل يا ارحم
الرامحني)()1

وهكذا جتد األدعية الكثرية يف مدرسة النبوة والوالية ،والتي يكفيك التأمل فيها،
والتزامها ،والشعور بمعانيها ،يف أن تستشعر فقرك وحاجتك إىل اهلل ،حتى يصري ذلك ملكة
يف نفسك ،ال يمكن ألي غنى يصيبك أن يسلبها منك.
االضطرار والتزكية:
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن االضطرار هو تلك احلاالت الشديدة
التي يمر هبا اإلنسان ،والتي قد يبتليه اهلل هبا ليعلم فقره وحاجته ،وخيرجه من الغفلة التي
جتعله يتوهم أنه مالك للنعم ،وليس مستفيدا منها.
ولذلك ،ال تتوهم أن الغرض مما ينزل من البالء عىل اخللق ـ حتى لو كانوا كفارا ـ
عقوبة أو انتقاما ،وإنام هو يف حقيقته تأديب وتربية وتنبيه إهلي ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َما َأ ْر َس ْلنَا
اء و َّ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
رضع َ
ون﴾ [األعراف]94 :
الرضاء َل َع َّله ْم َي َّ َّ
يف َق ْر َية م ْن نَبِ ٍّي إ َّال َأ َخ ْذنَا َأ ْه َل َها بِا ْل َب ْأ َس َ َّ
وهلذا اعترب اهلل تعاىل إجابته املضطرين من دالئل توحيده ،فقالَ ﴿:أ َّم ْن يِيب املْ ْض َط َّر
ِ
ي َعلك ْم خ َل َفا َء ْاألَ ْر ِ
ض َأإِ َل ٌه َم َع اهلل َقلِ ًيال َما ت ََذكَّر َ
ون﴾ [النمل:
السو َء َو َ ْ
إِ َذا َدعَاه َو َيكْشف ه
( )1بحار األنوار ()149 /94
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]62
وهكذا ذكر اهلل تعاىل دور الرضورة واالضطرار يف الرتبية واهلداية ،فقد ذكر يف قصة
صاحب اجلنتني الفرق الكبري بني حال الغنى الذي كان عليه ،وحال الفقر الذي آل إليه،
فقال ـ عن احلال األول ـ﴿ :ود َخ َل جنَّتَه وهو َظ ِ
امل ٌ لِنَ ْف ِس ِه َق َال َما َأظ هن َأ ْن تَبِيدَ َه ِذ ِه َأ َبدً ا ()35
َ َ َ
َ َ
السا َع َة َقائِ َم ًة َو َلئِ ْن ر ِد ْدت إِ َىل َر هب َألَ ِجدَ َّن َخ ْ ًريا ِمن َْها منْ َق َل ًبا﴾ [الكهف]36 ،35 :
َو َما َأظ هن َّ

ِ
ِ
ِ
وقال عن احلال الثاين بعد أن ﴿أ ِح َ
يها
يط بِ َث َم ِره َف َأ ْص َب َح ي َق هلب َك َّف ْيه ع ََىل َما َأ ْن َف َق ف َ
اوي ٌة ع ََىل عر ِ
ِ
وش َها﴾ [الكهف ]42 :أنه صار يرددَ ﴿ :يا َل ْيتَنِي َمل أ ْ ِ
رش ْك بِ َر هب َأ َحدً ا﴾
َوه َي َخ ِ َ
ْ
[الكهف]42 :

ومثل ذلك ذكر عن أصحاب اجلنة ،الذين ﴿ َأ ْق َسموا َل َي ْ ِ
رصمن ََّها م ْصبِ ِحنيَ (َ )17و َال
َخا َفت َ
َي ْس َت ْثن َ
ون﴾ [القلم ،]18 ،17 :و﴿ا ْن َط َلقوا َوه ْم َيت َ
ون (َ )23أ ْن َال َيدْ خ َلن ََّها ا ْل َي ْو َم َع َل ْيك ْم
ِمسكِنيٌ ( )24و َغدَ وا ع ََىل حر ٍد َق ِ
اد ِري َن﴾ [القلم]25 - 23 :
َ ْ
َْ
ْ
ون (َ )26ب ْل ن َْحن حمَ ْروم َ
لكن بعد أن ﴿ َر َأ ْو َها َقالوا إِنَّا َل َضا هل َ
ون (َ )27ق َال َأ ْو َسطه ْم
ون (َ )28قالوا س ْب َح َ
َأ َمل ْ َأق ْل َلك ْم َل ْو َال ت َس هبح َ
ان َر هبنَا إِنَّا كنَّا َظاملِنيَ (َ )29ف َأ ْق َب َل َب ْعضه ْم ع ََىل
ون (َ )30قالوا يا وي َلنَا إِنَّا كنَّا َط ِ
َب ْع ٍ
ض َيت ََال َوم َ
اغنيَ ( )31ع ََسى َر هبنَا َأ ْن ي ْب ِد َلنَا َخ ْ ًريا ِمن َْها إِنَّا
َ َْ
إِ َىل ربنَا ر ِ
اغب َ
ون﴾ [القلم]32 - 26 :
َه َ

وهكذا كان لذلك البالء دوره الكبري يف تنبيههم وتوجيههم وتربيتهم ،ولذلك ذكر
بعضهم أن السبب الذي محل فرعون عىل قولهَ ﴿ :أنَا َر هبك ْم ْاألَع َْىل﴾ (النازعات )24:طول
العافية والغنى ،ذلك أنه لبث مدة طويلة مل يتصدع رأسه ،ومل يرضب عليه عرق ،ولو أخذته
الشقيقة ساعة واحدة لشغله ذلك عن دعوى الربوبية.
وهلذا كان من رمحة اهلل بعباده إنزاله العافية بعد البالء ،ذلك أنه ال يستشعر قيمة
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العافية من مل يذق خطر البالء ،وقال تعاىلَ ﴿ :وه َو ا َّل ِذي ينَزه ل ا ْل َغ ْي َث ِم ْن َب ْع ِد َما َقنَطوا َو َينْرش
احل ِميد﴾ (الشورى ،)28:وقالَ ﴿ :وإِ ْن كَانوا ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن ينَزَّ َل َع َل ْي ِه ْم ِم ْن
َر ْ َ
محتَه َوه َو ا ْل َو ِ هيل ْ َ
َقبلِ ِه ملَبلِ ِسنيَ ﴾ (الروم ،)49:وقالَ ﴿ :فانْظر إِ َىل آ َث ِار ر ْمح ِ
حييِي ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا
َت اهلل َك ْي َ
ْ ْ
ف ْ
َ
ْ
ِ ِ
ِ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ (الروم)50:
إ َّن َذل َك ملَ ْحيي املَْ ْوتَى َوه َو ع ََىل ك هل َ ْ
وهلذا ،فإن املتوسمني من عباد اهلل يستدلون بوجود الفاقات عىل قرب الصدقات،
ألن الفاقة حتقق صاحبها باالفتقار واالضطرار ،ومها يؤهالن صاحبهام لكل ألوان الفضل
اإلهلي.
وهلذا يعتربون أفعال اهلل تعاىل فيهم ويف غريهم رسائل رمحة ومودة ..وال يفهمون
من تلك الباليا التي تصيبهم إال أهنا حروف من اهلل تشهدهم وجود فاقتهم ،وتشعرهم
بحقيقتهم ،لتشغلهم باهلل عن أنفسهم.
لقد أشار بعضهم إىل هذا فقال( :خري أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك ،وترد
فيه إىل وجود ِذلتك)
وأشار إليه يف حكمة أخرى بقوله( :فاقتك لك ذاتية ،وورود األسباب مذكرات لك
بام خفي عليك منها ،والفاقة الذاتية ال ترفعها العوارض)
وأشار آخر إىل ذلك ،فقال ـ متحدثا عن حكم األمراض واملصائب ـ( :دار الدنيا
هذه ما هي ّإال ميدان اختبار وابتالء ،وهي دار عمل وحمل عبادة ،وليست َّ
حمل متتّع وتلذذ
دار عمل َّ
وحمل عبادة ،فاألمراض
وال مكان تس ّلم األجرة ونيل الثواب ..فامدامت الدنيا َ
واملصائب عدا الدينية منها وبرشط الصرب عليها تكون مالئم ًة جد ًا مع ذلك العمل ،بل
َ
العمل بقوة وتشدّ من أزر العبادة ،فال يوز
منسجم ًة متام ًا مع تلك العبادة ،حيث إهنا متد
حتول َّ
كل
التشكّي منها ،بل يب التحيل بالشكر هلل هبا ،حيث إن تلك األمر َ
اض والنوائب ّ
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ساعة من حياة املصاب عباد ًة ليوم كامل) ()1

ثم ذكر أن العبادة قسامن :قسم إياب ،وقسم سلبي ..أما األول فهو تلك الشعائر
التعبدية املعروفة ،وأما الثاين( ،فإن الباليا والرض واألمراض جتعل صاح َبها يشعر ب َعجزه
ويتوجه إليه ويلوذ به ،فيؤدي هبذا عبادة خالصة ..هذه
وضعفه ،فيلتجئ إىل ربه الرحيم،
َ
ّ
جتمل املصاب بالصرب وفكّر يف ثواب
العبادة خالص ٌة زك ّي ٌة ال يدخل فيها الرياء قط ..فإذا ما ّ
ِ
ومجيل أجره عنده ،وشكَر ر َّبه عليها ،حتولت عندئذ ه
كل ساعة من ساعات
رضه عند اهلل
ّ
عمره كأهنا يو ٌم من العبادة ،فيغدو عمره القصري جد ًا مديد ًا طويالً ،بل تتحول عند بعضهم
ه
كل دقيقة من دقائق عمره بمثابة يوم من العبادة)
ثم ذكر حاله مع بعض أصحابه ،فقال( :لقد كنت أقلق كثري ًا عىل ما أصاب أحد
إخويت يف اآلخرة وهو (احلافظ امحد املهاجر) بمرض خطري ،فخطر إىل القلب ما يأيت:
كل دقيقة من دقائق عمره متيض كأهنا يوم من العبادة) ()2
(برشه ،هنّئه ،فإن َّ
ّ

ٌ

ومما يروى يف هذا املعنى أن بعضهم كان يطوف حول الكعبة ،ويقول:
مؤتزر بشملتي كام ترى

وصــــبيــة باكيــة كام تــــرى

وامرأيت عريانة كام ترى

يا من يرى الذي بنا وال يرى

أما ترى ما حل أما ترى
فسمعه بعضهم ،فجمع له كرسا ودفعها إليه ،فقال له :إليك عني لو كان معي يشء
ملا أمكنني أن أقول هذا القول.
وهلذا يعترب الصاحلون الفاقات أعيادا هلم ،وقد قال بعضهم يف ذلك:

( )1اللمعات لبديع الزمان النوريس ،ص.13
( )2اللمعات لبديع الزمان النوريس ،ص.13
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قالوا غدا العيد ماذا أنت البسه

فقلت خلـعة سـاق حبه جــــــرعا

حتتهام

قلب يرى ألفه األعياد واجلمعا

أحرى املالبس أن تلقى احلبيب به

يوم التزاور يف الثوب الذي خلعا

فقر

صربمها

ثوباي

وقال آخر:
قالت هنا العيد بالبرشى فقلت هلا

العيد والبرش عندي يوم لقياك

اهلل يعلم أن الناس قد فرحوا

فيه وما فرحتي إال برؤياك

ومما يعينك عىل استشعار هذه املعاين ـ أهيا املريد الصادق ـ ترديدك ملا ورد من األدعية
املروية عن النبي



وورثته من أئمة اهلدى ،فكلها ممتلئة بألوان االستغاثة واالفتقار

واالضطرار إىل اهلل.
ومنها ما روي عن بعضهم أنه كان يقول يف بداية دعائه( :يا اهلل يا اهلل يا اهلل ،يا جميب
دعوة املضطرين ،يا كاشف كرب املكروبني ،يا غياث املستغيثني ،ويا رصيخ املسترصخني،
يامن هو أقرب إىل من حبل الوريد ويا من حيول بني املرء وقلبه ،يامن هو باملنظر االعىل،
وباألفق املبني ،ويامن هو الرمحن الرحيم ،ويا من يعلم خائنة األعني وما ختفى الصدور..
ويامن ال ختفى عليه خافيه ،ويامن ال تشتبه عليه االصوات ،ويامن ال تغلطه احلاجات ،ويا
من ال يربمه إحلاح امللحني ،يا مدرك كل فوت ،ويا جامع كل شمل ،ويا بارئ النفوس بعد
املوت ..يا من هو كل يوم يف شان ،يا قايض احلاجات ،يا منفس الكربات ،يا معطى
السؤاالت ،يا ويل الرغبات ،يا كايف املهامت .يامن يكفى من كل شئ وال يكفى منه شئ يف
السموات واألرض) ()1

ثم يبدأ دعاءه بعدها ،وهذا هو األدب الرفيع مع اهلل؛ فالعاقل هو الذي يعل من
( )1بحار األنوار ()296 /101
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دعائه وسيلة تقربه إىل ربه ،ومتلؤه روحانية وسموا ،وليس ذلك الذي يستعجل حاجته،
ويكتفي بذكرها ،من دون أن يعل من حاجته ورضورته وفاقته وسيلة يطهر هبا نفسه،
ويزكي هبا روحه ،ويرتقي هبا إىل سموات احلقائق التي هي أعظم من كل احلاجات التي
يطلبها.
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اإلنابة واالستغفار
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن اإلنابة واالستغفار ،ورس ما ورد يف
فضلهام يف النصوص املقدسة ،وهل يمكن اعتبارمها من منازل النفس املطمئنة ،أم من
مناهج سري النفس اللوامة؟
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن كل منازل النفس املطمئنة يمكن اعتبارها
مناهج للنفس اللوامة ..والفرق بينهام أن صاحب النفس املطمئنة يكون مطمئنا مستقر
احلال ،قد ثبتت فيه تلك الصفات ،وأصبحت جزءا منه ،ال يستطيع الفكاك منها ،وال
تستطيع الفكاك منه ،بينام صاحب النفس اللوامة ياهد نفسه لتحصيلها ،وهو لذلك
حريص عىل بقائها ،خائف من نفورها.
وكم ثال عىل ذلك ما طلبت مني احلديث عنه من اإلنابة واالستغفار ..فقد وصف
اهلل تعاىل باإلنابة خري خلقه ،وهم رسله عليهم الصالة والسالم ،فقال عن إبراهيم عليه
ِ
ِ
اهيم َ ِ
يب﴾ [هود]75 :
يم َأ َّوا ٌه من ٌ
حلل ٌ
السالم﴿ :إِ َّن إِ ْب َر َ َ
وقال عن شعيب عليه السالمَ ﴿ :ق َال َيا َق ْو ِم َأ َر َأ ْيت ْم إِ ْن كنْت ع ََىل َب هين ٍَة ِم ْن َر هب َو َرزَ َقنِي
ِمنْه ِرزْ ًقا َح َسنًا َو َما أ ِريد َأ ْن أ َخالِ َفك ْم إِ َىل َما َأ ْهنَاك ْم َعنْه إِ ْن أ ِريد إِ َّال ْ ِ
اس َت َط ْعت
اإل ْص َال َح َما ْ
َو َما ت َْوفِ ِيقي إِ َّال بِاهلل َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْلت َوإِ َل ْي ِه أنِيب﴾ [هود]88 :
اس َت ْغ َف َر َر َّبه َو َخ َّر َراكِ ًعا
وقال عن داود عليه السالمَ ﴿ :و َظ َّن َداوود َأن ََّام َف َتنَّاه َف ْ
َاب﴾ [ص]24 :
َو َأن َ

ِ ِ
َاب
وقال عن سليامن عليه السالمَ ﴿ :و َل َقدْ َف َتنَّا س َل ْي َام َن َو َأ ْل َق ْينَا ع ََىل ك ْرس هيه َج َسدً ا ث َّم َأن َ
ِ
ْت ا ْل َو َّهاب﴾ [ص:
ب ِيل م ْلكًا َال َينْ َب ِغي ِألَ َح ٍد ِم ْن َب ْع ِدي إِن ََّك َأن َ
(َ )34ق َال َر هب اغْف ْر ِيل َو َه ْ
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]35 ،34
ِ ِ ِ
وقال عن رسوله َ ﴿ :و َما ْ
يش ٍء َفحكْمه إِ َىل اهلل َذلِكم اهلل َر هب َع َل ْي ِه
اخ َت َل ْفت ْم فيه م ْن َ ْ
ت ََو َّك ْلت َوإِ َل ْي ِه أنِيب﴾ [الشورى]10 :
وهلذا أمر اهلل تعاىل باتباع سبيل املنيبني الذين ال يغفلون عن اهلل أبدا ،قال تعاىل:
رش َك ِب ما َليس َل َك بِ ِه ِع ْلم َف َال تطِعهام وص ِ
اك ع ََىل َأ ْن ت ْ ِ
اهدَ َ
اح ْبه َام ِيف الده ْن َيا َم ْعرو ًفا
﴿ َوإِ ْن َج َ
ْ َ َ َ
َ ْ َ
ٌ
َاب إِ َ َّيل﴾ [لقامن]15 :
َواتَّبِ ْع َسبِ َيل َم ْن َأن َ
وهذه اآليات مجيعا تشري إىل أن اإلنابة وما يتبعها من االستغفار ،صفة راسخة يف
نفوس أصحاب النفوس املطمئنة تدعوهم إىل العودة يف كل احلني إىل رهبم ،ومن غري أي
فاصل زمني يتدخل فيه اهلوى أو الشيطان.
بخالف غريهم من أصحاب النفوس اللوامة ،والذين قد حيتاجون إىل أنواع
املجاهدات حتى تتحول اإلنابة فيهم إىل صفة راسخة..
ذلك أن الصفات الراسخة حيتاج تثبيتها إىل جماهدة وزمن وحرص وصفات كثرية..
فالشاعر ال يمكن اعتباره شاعرا بكتابته لقصيدة أو قصيدتني ،وإنام يسمى كذلك بعد أن
ترسخ فيه ملكة الشعر ،وبعد القصائد الطويلة التي يكتبها ،والتي جتعل الشعر هينا لينا
سهال ال حيتاج إىل معاناة لكتابته.
وهلذا أخرب رسول اهلل  أن الصدق قد يبدأ اجتهادا وتكلفا ،لكن باإلدمان عليه،
واالستمرار يف احلرص عليه يتحول إىل صفة راسخة ،ال يستطيع صاحبها الكذب أبدا،
قال ( :عليكم بالصدق فإن الصدق هيدي إىل الرب والرب هيدي إىل اجلنة ،وما يزال الرجل
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اهلل صديقا ،وإياكم والكذب فإن الكذب هيدي
إىل الفجور وإن الفجور هيدي إىل النار ،وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب
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عند اهلل كذابا) ()1

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فال تشتغل باخلالفات التي قد تراها بني علامء
التزكية والرتقية يف مراتب ومنازل السالكني ،وعالقتها بأنواع النفوس ،فهي خالفات
لفظية ال رضر فيها ،والعربة باملعاين ،وال مشاحة يف االصطالح.
وإن شئت دليال عىل ذلك من العقل والواقع ،فانظر إىل لقب الغني ،وعىل من يطلقه
قومك؛ فسرتى أهنم يطلقونه عىل الذي يتخلص من فقره وحاجته ،ولو كان ذلك يف أدنى
األحوال ..كام يطلقونه عىل من يملك األموال الكثرية ،واخلزائن الضخمة ،والتي ال
يساوي أمامها الغني األول شيئا ..بل قد يعترب فقريا بالنسبة هلا.
وكذلك منازل النفس املطمئنة أو مناهج النفس اللوامة ..فهي وإن احتدت يف
االسم ،لكنها ختتلف يف املسمى اختالفا شديدا ،ولذلك تعترب الصالة منهجا لتزكية النفس
اللوامة ،وهي يف نفس الوقت منزلة من منازل النفس املطمئنة ..والفرق بينهام يف حال
املصيل ..فصاحب النفس اللوامة ياهد نفسه لتحصيل احلضور واخلشوع ،وصاحب
النفس املطمئنة ال حيتاج لذلك ،ألن الصالة صارت قرة عينه ،وفرح قلبه ،فال يشغله عنها
يشء ،وكيف ينشغل عنها ،وكل لذته فيها.
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع ملا سأذكره لك من مناهج حتصيل كال
الصفتني ،لتتحول من حال التكلف واملجاهدة والرياضة واملعاناة إىل حال راسخة ثابتة
مستقرة تطمئن هبا نفسك ،ويفرح هلا قلبك.
اإلنابة والتزكية:
أما اإلنابة ـ أهيا املريد الصادق ـ فهي تعني ـ يف مرحلة النفس اللوامة ـ تلك
( )1رواه أبو داود والرتمذي وصححه.

196

املجاهدات التي ياهد هبا السالك نفسه ليخرجها من ظلامت املعصية إىل أنوار الطاعة،
ومن الغفلة إىل ّ
الذكر ،ومن الوحشة من احلقائق إىل األنس هبا ..ولذلك تراه يهد نفسه
كل حني لتذكر احلقائق والقيم املرتبطة هبا حتى ال ينشغل عنها بأي شاغل(.)1
وهو يشبه ذلك الذي يسري يف أرض تتوارد عليها األنوار والظلامت ،فهو كلام مر
عليه الظالم أرسع إىل رساجه ليشعله ،ليهتدي به يف طريقه ..أما صاحب النفس املطمئنة،
فقلبه املنور بنور احلقائق أصبح رساجا منريا بحيث ال حيتاج إىل أي تكلف أو جماهدة ،ألنه
ميضء يف كل األوقات ،وينري له يف كل األحوال.
وإن شئت أن تصفه بكونه رساجا تلقائي اإلضاءة ،فلك ذلك ..ذلك أن صاحبه ال
يتكلف يف إشعاله ،بل هو ييضء له من تلقاء ذاته كلام احتاج إىل ذلك.
وهلذا أخرب اهلل تعاىل عن داود عليه السالم أنه بمجرد أن فطن ملا حصل منه ،وكونه
نطق باحلكم قبل أن يسمع للخصم الثاين ،أرسع مبارشة لإلنابة واالستغفار ،ومن غري
ِ
َاب﴾
اس َت ْغ َف َر َر َّبه َو َخ َّر َراك ًعا َو َأن َ
تكلف وال معاناة ،قال تعاىلَ ﴿ :و َظ َّن َداوود َأن ََّام َف َتنَّاه َف ْ
[ص]24 :
أما أصحاب النفوس اللوامة؛ فيحتاجون إىل املعارف الكثرية التي تنبههم ،حتى
يسارعوا إىل اإلنابة ،وحتى ال تبقي الذنوب آثارها يف نفوسهم ،قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ا َّت َق ْوا
الشي َط ِ
إِ َذا مسهم َطائِ ٌ ِ
ان ت ََذكَّروا َفإِ َذا ه ْم م ْب ِرص َ
ون﴾ [األعراف ،]201 :ثم ذكر
ف م َن َّ ْ
َ َّ ْ
وهن ْم ِيف ا ْلغ هَي ث َّم َال ي ْق ِرص َ
ون﴾ [األعراف:
أصحاب النفس األمارة ،فقالَ ﴿ :وإِ ْخ َواهن ْم َيمده َ

( )1عرفها يف [جامع السعادات ،ج  3ص  ] 88بقوله( :اإلنابة هو الرجوع عن ّ
هلل
كل يشء ممّا سوى اهلل ،واإلقبال عىل ا ّ
بالرس والقول والفعل ،حتّى يكو ن دائام يف فكره وذكره وطاعته ،فهو غاية درجات التوبة ،وأقىص مراتبها ،إذا التوبة هو
تعاىل
ّ
الرجوع عن الذنب إىل اهللّ ،واإلنابة هو الرجوع عن املباحات أيضا إليه سبحانه ،فهو من املقامات العالية ،واملنازل السامية)
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]202
وهلذا يصف اهلل تعاىل التائبني احلقيقيني بقوله﴿ :إِن ََّام الت َّْو َبة ع ََىل اهلل لِ َّل ِذي َن َي ْع َمل َ
ون
ون ِم ْن َق ِر ٍ
يب َفأو َلئِ َك َيتوب اهلل َع َل ْي ِه ْم َوك َ
السو َء بِ َج َها َل ٍة ث َّم َيتوب َ
َان اهلل عَلِ ًيام َحكِ ًيام﴾
ه
[النساء]17 :
وهذا هو معنى اإلنابة؛ فهي تعني رسعة العودة إىل اهلل بعد الغفلة أو املعصية أو كل
ما يرصف عن اهلل ..فاملريد الصادق يعترب اهلل تعاىل غايته العظمى ،لذلك يستعمل كل
الوسائل حتى ال ينشغل عنه بيشء.
وهلذا يقرن اهلل تعاىل بني اإلنابة وإسالم الوجه هلل ،قال تعاىلَ ﴿ :و َأنِيبوا إِ َىل َر هبك ْم
َو َأ ْسلِموا َله ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َي ْأتِ َيكم ا ْل َع َذاب ث َّم َال تن َْرص َ
ون﴾ [الزمر ،]54 :ذلك أن للمنيب
قبلة واحدة ،وهي وجه ربه ،فهو مسلم مستسلم له ،ال يرغب عنه ،وال يستبدله بغريه.
وهلذا ،فإن آيات اهلل ال يستفيد منها إال املنيبون ،الذين يفكون رموزها ،ويعرفون
ِ
معاين احلقائق التي حتتوهيا ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َف َلم يروا إِ َىل ما ب َ ِ
الس َام ِء
ْ ََ ْ
ني َأ ْيدهيِ ْم َو َما َخ ْل َفه ْم م َن َّ
َ َْ
ِ
ِ
ِ
َو ْاألَ ْر ِ
ض إِ ْن ن ََش ْأ ن ْ
الس َام ِء إِ َّن ِيف َذلِ َك َآل َي ًة لِك هل
َخ ِس ْ
ف ِهبِم ْاألَ ْر َض َأ ْو ن ْسق ْط َع َل ْي ِه ْم ك َس ًفا م َن َّ

َع ْب ٍد منِ ٍ
يب﴾ [سبأ]9 :

وهم لذلك أهل الذكرى والتبرصة؛ فهم لرجوعهم الدائم والرسيع إىل اهلل يذكرون
َاها
الس َام ِء َف ْو َقه ْم َك ْي َ
ف َبنَ ْين َ
احلقائق ،ويبرصوهنا رأي العني ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َف َل ْم َينْظروا إِ َىل َّ
ِ
ِ
ِ
يها ِم ْن ك هل
َّاها َو َما َهلَا ِم ْن فروجٍ (َ )6و ْاألَ ْر َض َمدَ ْدن َ
َوزَ َّين َ
ايس َو َأ ْن َب ْتنَا ف َ
َاها َو َأ ْل َق ْينَا ف َ
يها َر َو َ
ِ
رص ًة َو ِذك َْرى لِك هل َع ْب ٍد منِ ٍ
يب﴾ [ق ،]8 - 6 :وقال﴿ :ه َو ا َّل ِذي ي ِريك ْم
زَ ْوجٍ َهبِيجٍ (َ )7ت ْب َ
ِ
ِِ
الس َام ِء ِرزْ ًقا َو َما َيت ََذكَّر إِ َّال َم ْن ينِيب﴾ [غافر]13 :
آ َياته َوينَزه ل َلك ْم م َن َّ
وهم لذلك أهل اهلداية احلقيقية ،قال تعاىلَ ﴿ :و َيقول ا َّل ِذي َن َك َفروا َل ْو َال أن ِْز َل َع َل ْي ِه
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاب﴾ [الرعد ،]27 :ثم وصف رس
آ َي ٌة م ْن َر هبه ق ْل إِ َّن اهلل يض هل َم ْن َي َشاء َو َ ْهيدي إِ َل ْيه َم ْن َأن َ
هدايتهم فقال﴿ :ا َّل ِذي َن آ َمنوا َو َت ْط َمئِ هن قلوهب ْم بِ ِذك ِْر اهلل َأ َال بِ ِذك ِْر اهلل َت ْط َمئِ هن ا ْلقلوب﴾
[الرعد]28 :
وكل تلك الصفات جتعلهم من أصحاب اجلنة ،وذلك ما يعني ختلصهم من
أهوائهم ،وامتالئهم بالطيبة ،ونجاحهم يف االختبارات التي أجريت هلم ،قال تعاىل:
ِ
ون لِك هل َأو ٍ ِ ٍ
اجلنَّة لِ ْلمت َِّقنيَ غَري ب ِع ٍ
ِ ِ
يد (َ )31ه َذا َما توعَد َ
يش
َّ
َْ َ
﴿ َوأزْ ل َفت ْ َ
اب َحفيظ (َ )32م ْن َخ َ
ب منِ ٍ
ب َو َجا َء ِب َق ْل ٍ
مح َن ِبا ْل َغ ْي ِ
يب﴾ [ق]33 - 31 :
الر ْ َ
َّ
وهذه النصوص كلها تدل عىل أن هذا املنهج العظيم يستدعي احلضور الدائم مع
اهلل ،ولو تكلفا ،أو جماهدة ،وهلذا ارتبط الذكر باإلنابة ،ذلك أنه ال يمكن أن تتحقق النفس
باإلنابة ما مل متتلئ بالذكر ،فالغفلة واإلنابة متضادان ال يتمعان.
وقد علمنا رسول اهلل  وأئمة اهلدى احلقائق التي علينا تذكرها لنمتلئ باإلنابة،
الصالة من جوف ال ّليل ،والذي يقول
ومنها ما ورد يف دعائه  الذي كان يردده إذا قام إىل ّ
السموات
السموات واألرض ،ولك احلمد أنت ق ّيام ّ
فيه( :اللهم لك احلمد أنت نور ّ
احلق،
احلق ،ووعدك ّ
السموات واألرض ومن فيه ّن .أنت ّ
واألرض ،ولك احلمد أنت ّ
رب ّ
حق .اللهم لك أسلمت،
والساعة ّ
حق ،والنّار ّ
حق ،واجلنّة ّ
احلق ،ولقاؤك ّ
وقولك ّ
حقّ ،
وبك آمنت ،وعليك توكّلت ،وإليك أنبت ،وبك خاصمت ،وإليك حاكمت ،فاغفر يل ما
قدّ مت و ّ
أخرت ،وأرسرت وأعلنت ،أنت إهلي ال إله ّإال أنت)

()1

وهذا الدعاء وارتباطه باإلنابة يشري إىل أن ترديد أمثال تلك احلقائق عىل النفس كل
حني ،حيول منها معاين راسخة فيها ،تعني عىل اإلنابة الدائمة؛ وهلذا قرن رسول اهلل  بني
( )1البخاري [فتح الباري] ،)7385(13 ،ومسلم()769
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فإن هول امل ّطلع شديدّ ،
طول العمر واإلنابة ،فقال( :ال متنّوا املوت ّ
السعادة أن
وإن من ّ
يطول عمر العبد ويرزقه اهلل اإلنابة)

()1

ورس ذلك هو أن املؤمن امللتزم بدينه ،واملكثر لذكر ربه ،كلام طال عمره ،كلام
استقرت معاين األذكار يف نفسه ،وهو ما يؤهله ألن يصبح من أهل اإلنابة ،الذين جتوهرت
نفوسهم هبا.
وهلذا يقرتن يف النصوص املقدسة اإلنابة مع التأوه( )2والترضع إىل اهلل ،كام قال تعاىل
ِ
ِ
ِ
يب﴾ [هود]75 :
يم َأ َّوا ٌه من ٌ
يم َحلَل ٌ
عن إبراهيم عليه السالم﴿ :إِ َّن إِ ْب َراه َ
عيل ،وانرصين وال تنرص
ومن أدعية رسول اهلل  يف هذا قولهّ :
(رب أعنّي وال تعن ّ
رب!
عيلّ ،
عيل ،واهدين ّ
ويرس اهلدى يل ،وانرصين عىل من بغى ّ
عيل ،وامكر يل وال متكر ّ
ّ
رب
اجعلني لك شكّارا .لك ذكّارا ،لك ّ
رهابا ،لك مطيعا ،إليك خمبتا( ،)3إليك ّأواها منيباّ ،
حجتي،
تق ّبل توبتي واغسل حوبتي( ،)4وأجب دعويت ،واهد قلبي ،وسدّ د لساين ،وث ّبت ّ
()6

واسلل سخيمة( )5قلبي)

وإن شئت ـ أهيا املريد الصادق ـ أن ختترص لنفسك طريق حتصيل اإلنابة ،فردد كل
حني ذلك الدعاء الذي كان يقوله اإلمام السجاد ،فهو ممتلئ بكل املعاين التي تعينك عىل
اإلنابة عىل اهلل ،فقد كان يقول( :اللهم يا من ال يصفه نعت الواصفني ،ويا من ال ياوزه

( )1أمحد()332 /3
التأوه ،وغلب عىل معنى الترضع إىل اهللّ يف العبادة والندم عىل الذنوب.
( )2معنى األواه :كثري ّ
( )3خمبتا :متواضعا خاشعا سائرا يف الطريق املطمئن الواسع.
( )4حوبتي :إثمي وخطيئتي.
( )5سخيمة :حقد وضغينة.
( )6أبو داود( ،)1510وابن ماجة( )3830واللفظ له ،والرتمذي()3551
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رجاء الراجني ،ويا من ال يضيع لديه أجر املحسنني ،ويا من هو منتهى خوف العابدين ،ويا
من هو غاية خشية املتقني ..هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب ،وقادته أزمة اخلطايا،
واستحوذ عليه الشيطان ،فقرص عام أمرت به تفريطا ،وتعاطى ما هنيت عنه تعزيرا ،كاجلاهل
بقدرتك عليه ،أو كاملنكر فضل إحسانك إليه ،حتى إذا انفتح له برص اهلدى ،وتقشعت عنه
سحائب العمى أحىص ما ظلم به نفسه ،وفكر فيام خالف به ربه ،فرأى كبري عصيانه كبريا،
وجليل خمالفته جليال ،فأقبل نحوك مؤمال لك ،مستحييا منك ،ووجه رغبته إليك ثقة بك،
فأمك بطمعه يقينا ،وقصدك بخوفه إخالصا ،قد خال طمعه من كل مطموع فيه غريك،
وأفرخ روعه من كل حمذور منه سواك ،فمثل بني يديـك مترضعـا ،وغمض برصه إىل
األرض متخشعا ،وطأطأ رأسه لعزتك متذلال ،وأبثك من رسه ما أنت أعلم به منه
خضوعا ،وعدد من ذنوبه ما أنت أحىص هلا خشوعا واستغاث بك من عظيم ما وقع به يف
علمك وقبيح ما فضحه يف حكمك من ذنوب أدبرت لذاهتا فذهبت ،وأقامت تبعاهتا
فلزمت ،ال ينكر يا إهلي عدلك إن عاقبته ،وال يستعظم عفوك إن عفوت عنه ورمحته؛ ألنك
الرب الكريم الذي ال يتعاظمه غفران الذنب العظيم)()1

إىل آخر الدعاء الذي يقول يف خامتته( :اللهم إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم
النادمني ،وإن يكن الرتك ملعصيتك إنابة فأنا أول املنيبني ،وإن يكن االستغفار حطة للذنوب
فإين لك من املستغفرين .اللهم فكام أمرت بالتوبة وضمنت القبول وحثثت عىل الدعـاء
ووعدت االجابة ،فصل عىل حممد وآله واقبل توبتي وال ترجعني مرجع الغيبة من رمحتك
إنك أن ت التواب عىل املذنبني ،والرحيم للخاطئني املنيبني .اللهم صل عىل حممد وآله كام
هديتنا به وصل عىل حممد وآله كام استنقذتنا به ،وصل عىل حممد وآله صالة تشفع لنا يوم
( )1الصحفية السجادية ،ص.141
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يسري)
القيامة ويوم الفاقة إليك ،إنك عىل كل يشء ٌ
قدير وهو عليك ٌ
االستغفار والتزكية:
أما االستغفار ـ أهيا املريد الصادق ـ فهو مثل اإلنابة ،له مراتب خمتلفة بحسب املحل
الذي حتل فيه النفس ..وأرقى تلك املراتب وأرشفها املرتبة التي وصف اهلل تعاىل هبا خرية
عباده الذين ال سلطان للشيطان أو األهواء عليهم ..ولكنهم مع ذلك يستغفرون اهلل ،ال
لذنوب اقرتفوها ،أو خطايا اقرتفوها ،وإنام ملعرفتهم بعظمة رهبم ،وأنه ال يمكن ألحد أن
يقدر عىل طاعته حق الطاعة ،أو شكره حق الشكر؛ فلهذا يلجؤون إىل االستغفار معرتفني
بالتقصري يف حق اهلل.
وقد وصف اهلل تعاىل بذلك الربانيني من األنبياء عليهم السالم وأصحاهبم
ون كَثِ ٌري َف َام َو َهنوا َملِا َأ َص َاهب ْم ِيف َسبِ ِ
وورثتهم ،فقالَ ﴿:و َك َأ هي ْن ِم ْن نَبِ ٍّي َقات ََل َم َعه ِر هب هي َ
يل اهلل َو َما
ِ
الصابِ ِري َن (َ )146و َما ك َ
َان َق ْو َهل ْم إِ َّال َأ ْن َقالوا َر َّبنَا اغ ِْف ْر َلنَا
ب َّ
اس َتكَانوا َواهلل حي ه
َضعفوا َو َما ْ
ِ
ِ
ْرصنَا ع ََىل ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [آل عمران،146 :
رسا َفنَا يف َأ ْم ِرنَا َو َث هب ْت َأ ْقدَ ا َمنَا َوان ْ
ذنو َبنَا َوإ ْ َ
اب الده ْن َيا
 ،]147ثم ذكر اجلزاء العظيم املعد هلم بسبب قوهلم هذا ،فقالَ ﴿ :فآتَاهم اهلل َث َو َ
ِ
ِ ِ
َوح ْس َن َث َو ِ
ب املْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [آل عمران]148 :
اب ْاآلخ َرة َواهلل حي ه
ون اهلل ِق َيا ًما َوقعو ًدا َوع ََىل جن ِ ِ
وهب ْم َو َي َت َفكَّر َ
ووصف به أويل األلباب ﴿ا َّل ِذي َن َي ْذكر َ
ون
ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض﴾ [آل عمران]191 :؛ فذكر أهنم يقولون يف دعائهمَ ﴿ :ر َّبنَا
َّ َ َ

َاديا ين ِ
ِ
ِ
َادي لِ ْ ِ
إل َيام ِن َأ ْن ِآمنوا بِ َر هبك ْم َفآ َمنَّا َر َّبنَا َفاغ ِْف ْر َلنَا ذنو َبنَا َو َك هف ْر َعنَّا َس هيئَاتِنَا
إِ َّننَا َسم ْعنَا من ً

َوت ََو َّفنَا َم َع ْاألَ ْب َر ِار﴾ [آل عمران]193 :

وأخرب عن نوح عليه السالم أنه قالَ ﴿ :ر هب إِ هين َأعوذ بِ َك َأ ْن َأ ْس َأ َل َك َما َل ْي َس ِيل بِ ِه
ِ
ِ
ِ
ِ
اخل ِ ِ
ارسي َن﴾ [هود]47 :
ع ْل ٌم َوإِ َّال َتغْف ْر ِيل َوت َْر َمحْني َأك ْن م َن ْ َ
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وأخرب عن إبراهيم عليه السالم أنه قال﴿ :ا َّل ِذي َخ َل َقنِي َفه َو َ ْهي ِد ِ
ين (َ )78وا َّل ِذي
ِ ِ
ِ
حييِ ِ
ني (َ )79وإِ َذا َم ِر ْضت َفه َو َي ْش ِف ِ
ه َو ي ْط ِعمنِي َو َي ْس ِق ِ
ني ()81
ني (َ )80وا َّلذي يميتني ث َّم ْ
ين ( )82رب َهب ِيل حكْام و َأ ِْحل ْقنِي بِالص ِ
َوا َّل ِذي َأ ْط َمع َأ ْن َيغ ِْف َر ِيل َخطِيئَتِي َي ْو َم الده ِ
احلنيَ ﴾
َّ
ً َ
َ ه ْ
[الشعراء]83 - 78 :
ْت َأ ْه َل ْكتَه ْم ِم ْن َق ْبل
وأخرب عن موسى عليه السالم أنه قال يف دعائهَ ﴿ :ر هب َل ْو ِشئ َ
َوإِ َّي َ ِ
ْت
الس َف َهاء ِمنَّا إِ ْن ِه َي إِ َّال فِ ْتنَت َك ت ِض هل ِ َهبا َم ْن ت ََشاء َو َ ْهت ِدي َم ْن ت ََشاء َأن َ
اي َأ ْهتلكنَا بِ َام َف َع َل ه
ْت َخ ْري ا ْلغَافِ ِري َن﴾ [األعراف]155 :
محنَا َو َأن َ
َولِ هينَا َفاغ ِْف ْر َلنَا َو ْار َ ْ
ويف موقف آخر من مواقفه ذكر أنه قالَ ﴿ :ق َال َر هب إِ هين َظ َل ْمت َن ْف ِيس َفاغ ِْف ْر ِيل َف َغ َف َر
الر ِحيم﴾ [القصص]16 :
َله إِنَّه ه َو ا ْلغَفور َّ
وأخرب عن داود عليه السالم ومسارعته لالستغفار ،فقالَ ﴿ :و َظ َّن َداوود َأن ََّام َف َتنَّاه
ِ
َاب (َ )24ف َغ َف ْرنَا َله َذلِ َك َوإِ َّن َله ِعنْدَ نَا َلز ْل َفى َوح ْس َن َم ٍ
آب﴾
اس َت ْغ َف َر َر َّبه َو َخ َّر َراك ًعا َو َأن َ
َف ْ
[ص]25 ،24 :
ومثله سليامن عليه السالم ،فقد قال عنهَ ﴿ :و َل َقدْ َف َتنَّا س َل ْي َام َن َو َأ ْل َق ْينَا ع ََىل ك ْر ِس هي ِه
ِ
ْت
ب ِيل م ْلكًا َال َينْ َب ِغي ِألَ َح ٍد ِم ْن َب ْع ِدي إِن ََّك َأن َ
َاب (َ )34ق َال َر هب اغْف ْر ِيل َو َه ْ
َج َسدً ا ث َّم َأن َ
ا ْل َو َّهاب﴾ [ص]35 ،34 :
وهكذا رسول اهلل  ،فقد كان سيد املستغفرين ،وقد وردت الروايات الكثرية الدالة عىل
كثرة استغفاره هلل ،فقد روي يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :واهلل إنى ألستغفر اهلل وأتوب
إليه َّف اليوم أكثر من سبعني مرة)( ،)1ويف حديث آخر قال(:إنه ليغان عىل قلبى ،وإنى ألستغفر

( )1رواه البخارى.
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اهلل َّف اليوم مائة مرة) ()1

وجل يف ّ
ّ
كل
وروي عن اإلمام الصادق أنه قال( :كان رسول اهلل  يستغفر اهلل عزّ
ّ
مرة ..كان يقول :أستغفر اهلل ،أستغفر اهلل
مرة ،ويتوب إىل اهلل عزّ
وجل سبعني ّ
يوم سبعني ّ
سبعني مرة ،ويقول :وأتوب إىل اهلل ،وأتوب إىل اهلل سبعني مرة) ()2

ّ

ّ

ومع كون االستغفار ـ أهيا املريد الصادق ـ هو درجة الصاحلني والصديقني من أولياء
اهلل إال أن أصحاب النفوس اللوامة يمكنهم أن يستفيدوا منه يف تطهري قلوهبم ،والتحقق
باإلنابة إىل رهبم.
وهلذا ورد يف النصوص املقدسة الكثرية الرتغيب يف االستغفار ويف كل األحوال،
وبيان دوره العظيم يف التزكية والرتقية ،ومنها قوله ( :أال أدلكم عىل دائكم ودوائكم ..أال
إن داءكم الذنوب ،ودواءكم االستغفار) ()3

وقال( :إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت يف قلبه نكتة ،فإن هو نزع واستغفر صقلت ،فإن عاد
عَىل قل ِ ِ
كَال َب ْل َر َ
زيد فيها حتى تعلو قلبه ،فذلك الران الذي ذكره اهلل تعاىلَّ ﴿:
ان َ
وهب ْم َما كَانوا
ي ِ
ون﴾ (املطففني)4( )14:
كْسب َ
َ
وقال( :إن للقلوب صدأ كصدإ النحاس ،وجالؤها االستغفار) ()5
وقال( :طوبى ملن وجد يف صحيفته استغفار كثري) ()6

( )1رواه مسلم.
( )2اصول الكايف ج  2ص .504
( )3رواه البيهقي.
( )4رواه الرتمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه.
( )5رواه البيهقي.
( )6رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والبيهقي.
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وقال( :من أحب أن ترسه صحيفته فليكثر فيها من االستغفار) ()1

وأخرب  عن إقبال اهلل تعاىل عىل املستغفرين ،وحموه لذنوهبم ،فقال يف احلديث
القديس حاكيا عن ربه تبارك وتعاىل( :يا ابن آدم كلكم مذنب إال من عافيت فاستغفروين أغفر
لكم ..وكلكم فقري إال من أغنيت ،فاسألوين أعطكم ..وكلكم ضال إال من هديت ،فاسألوين
اهلدى أهدكم ..ومن استغفرين ،وهو يعلم أين ذو قدرة عىل أن أغفر له غفرت له وال أبايل ..ولو
أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا عىل قلب أشقى رجل واحد
منكم ما نقص ذلك من سلطاين مثل جناح بعوضة ..ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم
ورطبكم ويابسكم اجتمعوا عىل أتقى قلب رجل واحد منكم ما زادوا يف سلطاين مثل جناح
بعوضة ..ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم سألوين حتى تنتهي مسألة
كل واحد منهم فأعطيتهم ما سألوين ما نقص ذلك مما عندي كمغرز إبرة لو غمسها أحدكم يف
البحر ،وذلك أين جواد ماجد واحد عطائي كالم وعذاب كالم ،إنام أمري ليشء إذا أردته أن أقول
له كن فيكون) ()2

ويف حديث قديس آخر قال رسول اهلل  حاكيا عن ربه تبارك وتعاىل(:يا ابن آدم إنك ما
دعوتني ورجوتني غفرت لك عىل ما كان منك وال أبايل ..يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السامء
ثم استغفرتني غفرت لك وال أبايل ..يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال
ترشك ب شيئا ألتيتك بقراهبا مغفرة) ()3

ويف حديث آخر قال ( :قال إبليس :وعزتك ال أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم يف

( )1رواه البيهقي بإسناد ال بأس به.
( )2رواه مسلم والرتمذي وحسنه وابن ماجه والبيهقي واللفظ له.
( )3رواه الرتمذي وقال حديث حسن غريب.
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أجسادهم ،فقال :وعزيت وجاليل ال أزال أغفر هلم ما استغفروين) ()1

وأخرب رسول اهلل  أن آثار املغفرة ال متتد فقط لصحائف األعامل ،وال ملحال املعصية
من النفس ،وإنام متتد جلميع مناحي احلياة ،فتطهرها من كل آثار املحق التي سببتها املعصية،
ومتلؤها بكل آثار الربكة التي سببها العودة إىل اهلل واإلنابة إليه؛ ففي احلديث عن رسول اهلل
 أنه قال( :من أكثر من اإلستغفار جعل اهلل له من كل هم فرجا ،ومن كل ضيق خمرجا ،ورزقه
من حيث ال حيتسب)()2

وقال( :من ظهرت عليه النعمة فليكثر ذكر (احلمد هلل) ،ومن كثرت مهومه فعليه
العيل العظيم)
ألح عليه الفقر فليكثر من قول( :ال حول وال ّ
باالستغفار ،ومن ّ
قوة ّإال باهلل ّ
ينفي عنه الفقر) ()3

وروي عن اإلمام الصادق أنه قال( :ما ضاع مال يف ّبر وال بحر ّإال بتضييع الزكاة،
فحصنوا أموالكم بالزكاة ،وداووا مرضاكم بالصدقة ،وادفعوا نوائب الباليا باالستغفار،
ّ
إال ما ض ّيع تسبيحه) ()4
الصاعقة ال تصيب ذاكرا ،وليس يصاد من الطري ّ

وروي أن رجال أتى اإلمام احلسن فشكا إليه اجلدوبة ،فقال له احلسن( :استغفر
اهلل) ،وأتاه آخر فشكا إليه الفقر فقال له( :استغفر اهلل) ،وأتاه آخر فقال له :ادع اهلل أن
يرزقني ابنا ،فقال له( :استغفر اهلل) ،فقلنا له :أتاك رجال يشكون أبوابا ويسألون أنواعا
فأمرهتم ك ّلهم باالستغفار ،فقال( :ما قلت ذلك من ذات نفيس ،إنّام اعتربت فيه قول اهلل:
ِ
اس َتغ ِْفروا َر َّبك ْم إِنَّه ك َ
الس َام َء َع َل ْيك ْم ِمدْ َر ًارا (َ )11وي ْم ِد ْدك ْم
َان َغ َّف ًارا (﴿ )10ي ْرس ِل َّ
﴿ ْ
( )1رواه أمحد واحلاكم ،وقال احلاكم صحيح اإلسناد.
( )2رواه أبو داود ،ورواه يف (عدّ ة الداعي) :ص  ،265ونقله عنه يف (البحار) :ج  90ص .284
( )3روضة الكايف ج  1ص 133
( )4املحاسن ص 294
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بِ َأم َو ٍ
ال َو َبنِنيَ
ْ

و َيع ْل َلكم جن ٍ
َّات َو َي َع ْل َلكم َأهنارا﴾ [نوح)1( )]12 - 10 :
َ
َ َ
ْ

ْ

ْ

ْ َْ ً

ومل تكتف النصوص املقدسة بكل ذلك ،بل ورد فيها الكثري من الصيغ التي تعلمنا
كيفية االستغفار ،وأفضلها أن يبدأ العبد بالثناء عىل ربه ..ثم يثنى باإلعرتاف بذنبه ..ثم يسأل اهلل
املغفرة ..فهذا ما وردت به السنة عن رسول اهلل  ،ففي احلديث قال رسول اهلل (:سيد
اإلستغفار أن يقول العبد( :اللهم أنت ربى ال إله إال أنت ،خلقتنى وأنا عبدك وأنا عىل عهدك،
ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من رش ما صنعت أبوء لك بنعمتك عىل وأبوء بذنبى فاغفر ىل
فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت) ()2

ومنها ما ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :من قال أستغفر اهلل الذي ال إله
إال هو احلي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف) ()3

ومنها الصيغ املخترصة التي يمكن استعامهلا يف كل حني ،ومنها قول املستغفر( :أستغفر اهلل
العظيم الذى ال إله إال هو احلى القيوم وأتوب إليه) ..فقد ذكر النبي ( أن من قاله غفر له وإن
كان فر من الزحف) ()4

ومنها( :أسألك من خري ما تعلم وأعوذ بك من رش ما تعلم وأستغفرك ملا تعلم إنك أنت
عالم الغيوب)()5

ويف حديث آخر سئل رسول اهلل  :كيف نستغفر؟ فقال :قل (اللهم اغفر لنا وارمحنا وتب

( )1جممع البيان ج  10ص 361
( )2رواه البخارى.
( )3رواه أبو داود والرتمذي.
( )4رواه أبو داود والرتمذى.
( )5رواه الرتمذي والنسائي واحلاكم وصححه.
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علينا إنك أنت التواب الرحيم)()1

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن أدنى درجات االستغفار وأقبحها تلك
الدرجة التي عرب عنها رسول اهلل  وأئمة اهلدى وسموها درجة املستهزئني ،ففي احلديث عن
رسول اهلل  أنه قال( :التائب من الذنب كمن ال ذنب له ،واملستغفر من ذنب وهو مقيم عليه
كاملستهزئ بربه) ()2

حترك فيتناثر،
وعن اإلمام الرضا أنه قال( :مثل االستغفار مثل ورق عىل شجرة ّ
واملستغفر من ذنب ويفعله كاملستهزئ بر ّبه) ()3

وقال( :سبعة أشياء بغري سبعة أشياء من االستهزاء :من استغفر بلسانه ومل يندم بقلبه
فقد استهزأ بنفسه ،ومن سأل اهلل التوفيق ومل يتهد فقد استهزأ بنفسه ،ومن استحزم ومل
حيذر فقد استهزأ بنفسه ،ومن سأل اهلل اجلنّة ومل يصرب عىل الشدائد فقد استهزأ بنفسه ،ومن
تعوذ باهلل من النار ومل يرتك الشهوات فقد استهزأ بنفسه ،ومن ذكر اهلل ومل يستبق إىل لقائه
ّ
فقد استهزأ بنفسه) ()4

وعن اإلمام الصادق أنه قال( :رحم اهلل عبدا مل يرض من نفسه أن يكون إبليس نظريا
له يف دينه ،ويف كتاب اهلل نجاة من الردى ،وبصرية من العمى ،ودليل إىل اهلدى ،وشفاء ملا
يف الصدور فيام أمركم اهلل به من االستغفار مع التوبة ،قال﴿ :وا َّل ِذين إِ َذا َفعلوا َف ِ
اح َش ًة َأ ْو
َ
َ
َ
ِ
الذن َ ِ
اس َت ْغ َفروا لِذن ِ
وهبِ ْم َو َم ْن َيغ ِْفر ه
رصوا ع ََىل َما
َظ َلموا َأنْف َسه ْم َذكَروا اهلل َف ْ
وب إ َّال اهلل َو َمل ْ ي ه
َف َعلوا َوه ْم َي ْع َلم َ
ون﴾ [آل عمران ،]135 :وقالَ ﴿ :و َم ْن َي ْع َم ْل سو ًءا َأ ْو َي ْظلِ ْم َن ْف َسه ث َّم
( )1رواه النسائى يف عمل اليوم والليلة.
( )2رواه ابن أبى الدنيا ،قال ابن رجب :ورفعه منكر ولعله موقوف.
( )3اصول الكايف ج  2ص .504
( )4كنز الكراجكي ج  1ص 330
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ِ
ِ
ورا َر ِح ًيام﴾ [النساء ،]110 :فهذا ما أمر اهلل به من االستغفار،
َي ْس َتغْف ِر اهلل َيِد اهلل غَف ً
حرم اهلل ،فإنّه يقول﴿ :إِ َل ْي ِه َي ْص َعد ا ْلكَلِم ال َّط هيب َوا ْل َع َمل
عام ّ
واشرتط معه بالتوبة واإلقالع ّ
الصالِح َي ْر َفعه﴾ [فاطر ،]10 :وهذه اآلية ّ
تدل عىل ّ
أن االستغفار ال يرفعه إىل اهلل ّإال العمل
َّ
الصالح والتوبة) ()1

وشبه اإلمام عيل املستغفر باملستعمل للدواء؛ فإذا كان يستعمله ،ويرسف عىل نفسه
بام يسبب له املرض ،فإنه لن يشفى أبدا ،ألن غرض االستغفار هو العودة إىل اهلل ،ال جمرد
حركة اللسان ،فقد روي عنه أنه قال( :الذنوب الداء والدواء االستغفار ،والشفاء أن ال
تعود) ()2

وروي أن بعضهم قال بحرضته (أستغفر اهلل) ،فقال له اإلمام عيل( :ثكلتك أ ّمك ،أ
تدري ما االستغفار؟ ّ
إن االستغفار درجة الع ّل ّيني ،وهو اسم واقع عىل ستّة معانّ :أوهلا
النّدم عىل ما مىض ،وال ّثاين :العزم عىل ترك العود إليه أبدا ،والثالث :أن تؤ ّدي إىل املخلوقني
حقوقهم حتّى تلقى اهلل أملس ليس عليك تبعة ،والرابع :أن تعمد إىل ّ
كل فريضة عليك
ض ّيعتها فتؤ ّدي ح ّقها ،واخلامس :أن تعمد إىل اللحم ا ّلذي نبت عىل السحت فتذيبه
باألحزان حتّى تلصق اجللد بالعظم وينشأ بينهام حلم جديد ،والسادس :أن تذيق اجلسم أمل
الطاعة كام أذقته حالوة املعصية ،فعند ذلك تقول :أستغفر اهلل) ()3

ِ
ين ِإ َذا َف َعلوا
وهذا ما نص عليه القرآن الكريم ورصح به ،فقد قال اهلل تعاىلَ ﴿:وا َّلذ َ
ِ
ِ
الذن َ ِ
اس َت ْغ َفروا لِذن ِ ِ
وهب ْم َو َم ْن َيغ ِْفر ه
رصوا عَ َىل
َفاح َش ًة َأ ْو َظ َلموا َأنْف َسه ْم َذكَروا اهلل َف ْ
وب إ َّال اهلل َو َملْ ي ه

( )1تفسري الع ّيايش ج  1ص 198
( )2غرر احلكم ص 79
( )3هنج البالغة حكمة  409ص 1281
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َّات َ ْجت ِري ِم ْن َحت ِْت َها ْ َ
َما َف َعلوا َوه ْم َي ْع َلم َ
األ ْهنَار
ون ( )135أو َل ِئ َك َجزَ اؤه ْم َمغ ِْف َر ٌة ِم ْن َر ه ِهب ْم َو َجن ٌ
ِِ
ين ِف َيها َو ِن ْع َم َأ ْجر ا ْل َع ِام ِلنيَ (( ﴾)136آل عمران)
َخالد َ
فقد قرن اهلل تعاىل يف اآلية الكريمة االستغفار بعدم اإلرصار ،وهلذا قال رسول اهلل (:ويل
للذين يرصون عىل ما فعلوا وهم يعلمون) ()1

وذلك ال يعني العصمة من الذنوب ،أو عدم العودة إليها؛ فقد يرص الشخص عىل يشء
ويعزم عليه ،ولكنه ينكث عزمه ..فاملراد هو أن يعاهد اهلل أن ال يقع يف الذنب بجزم وتأكيد ،فإن
قدر ووقع يف الذنب عاد إىل االستغفار من جديد..
لقد ذكر رسول اهلل  ذلك ،فقال( :ما أرص من استغفر وإن عاد َّف اليوم سبعني مرة) ()2

وأخربنا (أن عبدا أذنب ذنبا فقال :رب أذنبت ذنبا فاغفر ىل ،قال اهلل تعاىل :علم عبدى أن له
ربا يغفر الذنب ويأخذ به ،غفرت لعبدى .ثم مكث ما شاء اهلل ثم أذنب ذنبا آخر فذكر مثل األول
مرتني أخريني) ()3

( )1رواه أمحد.
( )2رواه أبو داود والرتمذى.
( )3رواه البخاري ومسلم.
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التعرض للنفحات
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن معنى التعرض للنفحات الذي وردت
اإلشارة إليه يف احلديث الذي يقول( :إن هلل يف أيام دهركم نفحات أال فرتصدوا هلا) (،)1
وكيف يكون ذلك التعرض ،وما هي حماله ومواقيته؟
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذا احلديث ـ صح أو مل يصح ـ أصل من
أصول السري إىل اهلل ،ذلك أن كل النصوص املقدسة تدل عليه ،وكل السالكني يف طريق
التزكية والرتقية حثوا عليه وعىل معناه.
فقوله تعاىل يف سورة القدر﴿ :إِنَّا َأنْزَ ْلنَاه ِيف َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر (َ )1و َما َأ ْد َر َ
اك َما َل ْي َلة ا ْل َقدْ ِر
ِ
ِ
ِ
ِ
يها بِإِ ْذ ِن َر ه ِهب ْم ِم ْن ك هل َأ ْم ٍر
الروح ف َ
(َ )2ل ْي َلة ا ْل َقدْ ِر َخ ْ ٌري م ْن َأ ْلف َش ْه ٍر (َ )3تنَزَّ ل املَْ َالئكَة َو ه
(َ )4س َال ٌم ِه َي َحتَّى َم ْط َل ِع ا ْل َف ْج ِر﴾ [القدر ،]5 - 1 :يدل عىل أن تلك الليلة املباركة تترشف
بمضاعفة أعامل العاملني فيها ،وأن ذلك بسبب تنزالت خاصة من املالئكة عليهم السالم،
وأنه حيصل فيها من اخلري ما ال حيصل يف غريها.
وكل ذلك يعل السالكني إىل اهلل مثل أولئك الذين يسمعون بأن هناك مواعيد
ختفض فيها األسعار ،أو توضع فيها التحفيزات املشجعة عىل الرشاء؛ فلذلك قد يؤجلون
رشاء بعض احتياجاهتم لتلك األيام ،حرصا عليها ،وعىل النفحات اخلاصة هبا.
وهكذا السائرون يف طريق اهلل يبحثون عن كل مناسبة تتحقق فيها أمثال تلك
النفحات اإلهلية ،والتي ال تتعلق باألجور فقط ،وإنام تتعلق بالفتوح أيضا؛ فقد يفتح اهلل
عىل من صدق يف التعرض هلا بأنواع من الفتح مل يكن ليصل إليها بجهده وكسبه ملدد طويلة.
( )1بحار األنوار ()168 /77
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وبام أنك ـ أهيا املريد الصادق ـ سألت عن كيفية التعرض هلا ،فسأورد لك من
النصوص املقدسة ما يدلك عىل حماهلا ،واألعامل املرتبطة هبا ،والتي حيرص الصادقون عليها
حرصا شديدا؛ فهي أعيادهم احلقيقية ،ذلك أن كل نفحة منها قد تكون سببا لسعادة األبد.
وبام أن مصدر تلك النفحات ومنبعها هي رمحة اهلل الواسعة ،وفضله العظيم ،فقد
أتاح لذلك نوعني من املحال :املكانية والزمانية ..فمن فاته املكان أو عجز عن الوصول
إليه ،يمكنه أن يستدرك بالزمان ..ومن فاته الزمان يمكنه أن يستدرك باملكان.
وقد أشار إىل هذا املعنى قوله ( :من صىل الغداة يف مجاعة ثم قعد يذكر اهلل حتى
تطلع الشمس ،ثم صىل ركعتني كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة) ()1

ويف رواية أخرى( :من قعد يف مصاله الذي صىل فيه الفجر يذكر اهلل حتى تطلع
الشمس ،كان له حج بيت اهلل) ()2

فهذا احلديث ـ برواياته املختلفة التي اتفقت عليها مجيع األمة ـ يدل عىل أن املواقيت
الزمانية يمكنها أن تعوض املواقيت املكانية ،وخاصة ملن عجز عليها ..حتى ال يكون يف
ذلك أي عذر أو حجة للمقرصين.
النفحات الزمانية:
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ وعلمت الفضل العظيم الذي أناطه اهلل تعاىل
باملواقيت الزمنية ،والتي تتيرس لكل اخللق؛ فهي ال حتتاج ماال وال جهدا ،بل يكفي أن
يعرف املجتهد فيها التواريخ واألزمنة؛ فاجتهد ألن تبحث عنها ،وعن األعامل املرتبطة هبا،
وال يرضك أن يشكك البعض يف صحة بعض ما ورد فيها ما دام ال يتعارض مع ما ورد يف

( )1رواه الرتمذي ()586
( )2دعائم االسالم ج  1ص .167
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القرآن الكريم من احلقائق والقيم.
وقد أشار إىل جمامع تلك املواقيت القرآن الكريم يف مواضع متعددة منه ..وأوهلا ليلة
القدر التي ذكر أهنا خري من ألف شهر ،ووصفها يف موضع آخر بالربكة ،وبأنه يفرق فيها
َاب املْبِ ِ
كل أمر حكيم ،فقال﴿ :حم (َ )1وا ْلكِت ِ
ني ( )2إِنَّا َأنْزَ ْلنَاه ِيف َل ْي َل ٍة م َب َارك ٍَة إِ َّنا كنَّا من ِْذ ِري َن
ِ
مح ًة ِم ْن َر هب َك إِنَّه ه َو
يها ي ْف َرق ك هل َأ ْم ٍر َحكِي ٍم (َ )4أ ْم ًرا ِم ْن ِعن ِْدنَا إِنَّا كنَّا م ْر ِسلِنيَ (َ )5ر ْ َ
( )3ف َ
الس ِميع ا ْل َعلِيم﴾ [الدخان]6 - 1 :
َّ
ومنها الليايل العرش التي أقسم اهلل تعاىل هبا يف قولهَ ﴿ :وا ْل َف ْج ِر (َ )1و َل َي ٍ
ال ع ْ ٍ
َرش﴾
[الفجر]2 ،1 :
ان ا َّل ِذي أن ِْز َل فِ ِ
ومنها شهر رمضان الذي وصفه اهلل تعاىل ،فقالَ ﴿ :ش ْهر َر َم َض َ
يه
َات ِمن ْاهلدَ ى وا ْلفر َق ِ
َّاس وبين ٍ
ِ
ان َف َم ْن َش ِهدَ ِمنْكم َّ
الش ْه َر َف ْل َيص ْمه﴾ [البقرة:
َ
ا ْلق ْرآن هدً ى للن ِ َ َ ه
َ ْ
ِ ِ
يب أ ِجيب
 ،]185وقد جاء بعد هذه اآلية قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا َس َأ َل َك ع َبادي َعنهي َفإِ هين َق ِر ٌ

دعْو َة الدَّ ا ِع إِ َذا دع ِ
َان﴾ [البقرة ،]186 :وهو ما يدل عىل اإلجابة للدعاء فيه أرسع.
َ
َ َ

ومل يكتف كرم اهلل تعاىل هبذه املواقيت ..بل جعل يف كل يوم مواقيت خاصة ممتلئة
بالربكة والنفحات ،ومنها وقت السحر الذي أخرب اهلل عن اجلزاء العظيم الذي أعده
ون (ِ )15
َّات وعي ٍ
ٍ
ِ
آخ ِذي َن َما آتَاه ْم َر ههب ْم إِ َّهن ْم
للمتعرضني لنفحاته ،فقال﴿ :إِ َّن املْتَّقنيَ ِيف َجن َ
كَانوا َق ْب َل َذلِ َك حم ِْسنِنيَ ( )16كَانوا َقلِ ًيال ِم َن ال َّل ْي ِل َما َ ْهي َجع َ
ون (َ )17وبِ ْاألَ ْس َح ِار ه ْم
َي ْس َتغ ِْفر َ
ون﴾ [الذاريات]18 - 15 :
ِ
الص َال َة
ومنها املواقيت التي ترتبط هبا الصالة ،والتي نص عليها قوله تعاىلَ ﴿ :أق ِم َّ
لِدل ِ
الش ْم ِ
آن ا ْل َف ْج ِر ك َ
آن ا ْل َف ْج ِر إِ َّن ق ْر َ
س إِ َىل غ ََس ِق ال َّل ْي ِل َوق ْر َ
وك َّ
َان َم ْشهو ًدا (َ )78و ِم َن ال َّل ْي ِل
َفت ََه َّجدْ ِب ِه نَافِ َل ًة َل َك ع ََسى َأ ْن َي ْب َع َث َك َر هب َك َم َقا ًما حمَ ْمو ًدا﴾ [اإلرساء]79 ،78 :
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اس َم َر هب َك بك َْر ًة َو َأ ِص ًيال﴾ [اإلنسان:
ومنها البكرة واألصيل ،كام قال تعاىلَ ﴿:وا ْذك ِر ْ
]25
وقد أخرب اهلل تعاىل أن ذلك الفضل ليس خاصا بام ورد النص عليه يف القرآن الكريم،
وسى
بل إن كل أيام اهلل يمكن اعتبارها حماال للفضل اإلهلي ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا م َ
هور و َذكهرهم بِ َأيا ِم اهلل إِ َّن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ِ
ِ
ِ
ات لِك هل َص َّب ٍار
َ
بِآ َياتنَا َأ ْن َأ ْخ ِر ْج َق ْو َم َك م َن ال هظل َامت إِ َىل الن ِ َ ْ ْ َّ
َشك ٍ
ور﴾ [إبراهيم]5 :
ولذلك كان عىل الساعي إلصالح نفسه أو إجابة دعائه ،أو الرتقي يف مدارج
السالكني ،أن يبحث عن املحال التي يمكنه أن خيترص فيها الطريق ،وعن األعامل التي عليه
القيام هبا فيها ،حتى ال تضيع منه تلك الفرص العظيمة.
وبام أين ـ أهيا املريد الصادق ـ ال أستطيع يف هذه الرسالة املخترصة أن أذكر لك مجيع
تلك املحال ،وال مجيع األعامل التي تقوم هبا فيها ،فإين سأذكر لك نامذج عنها ،لتعلم قيمة
النفحات ،والفضل العظيم الذي ينتظر املتعرضني هلا.
فمن حماهلا ،وأرشفها ،ما ورد النص عليه يف القرآن الكريم ،من الليلة املسامة لرشفها،
وعالقتها باألقدار [ليلة القدر] ،تلك الليلة التي اعتربها اهلل تعاىل خريا من ألف شهر،
والتي وردت النصوص الكثرية الدالة عىل فضلها ،وعىل أنواع األعامل التي يمكن أن يتهد
املؤمن يف القيام هبا فيها.
ومن تلك األحاديث ما روي أن رسول اهلل  قال عند دخول شهر رمضان( :إن
خري من ألف شهر ،من حرمها فقد حرم اخلري كله ،وال
هذا الشهر قد حرضكم وفيه ليل ٌة ٌ
حيرم خريها إال حمروم)()1

ٌ

( )1ابن ماجة ()1644
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ومن دالئل فضلها اجتهاد رسول اهلل  يف البحث عنها ،فقد حدث أبو سعيد ،قال:
(اعتكف رسول اهلل  العرش األول من رمضان ،ثم اعتكف العرش األوسط يف قبة تركية
حصري ،فأخذ احلصري بيده فنحاها يف ناحية القبة ،ثم أطلع رأسه فكلم الناس،
عىل سدهتا
ٌ
فدنوا منه ،فقال( :إين اعتكفت العرش األول ،ألتمس هذه الليلة ،ثم إين اعتكفت العرش
األوسط ،ثم أتيت ،فقيل يل :إهنا يف العرش األواخر ،فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف،
فاعتكف الناس معه ،قال وإين رأيتها ليلة وتر ،وإين أسجد يف صبيحتها يف طني وماء
بنحوه)()1

وقد شاء اهلل أن خيفيها ،وال حيددها بدقة ،حتى تبقى نفوس الصادقني متلهفة عىل
الظفر هبا ،ففي احلديث أن رسول اهلل  سئل عنها ،فقال( :لوال أن يرتك الناس الصالة إال
تلك الليلة ألخربتك)()2

وروي عن اإلمام عيل أنه سئل عنها ،فقال( :ما أخلو من أن أكون أعلمها فأسرت
علمها ،ولست أشك أن اهلل إنام يسرتها عنكم نظرا لكم ،ألنكم لو أعلمكموها عملتم فيها
وتركتم غريها ،وأرجو أن ال ختطئكم إنشاء اهلل) ()3

ولذلك ال حترصها ـ أهيا املريد الصادق ـ يف أي ليلة من الليايل التي وقع فيها اخلالف،
وإن قوي دليله ،وعظمت حجته ،فام أدراك لعلها يف غريه؛ وما يرضك أن تتبع كل ليلة وقع
فيها االحتامل ،ألنك إن كسبتها لن تكسب ليلة واحدة ،وإنام ثالثة وثامنني سنة.
وبام أن فضل اهلل أعظم من أن حيرص يف ليلة واحدة يف السنة؛ فقد جعل اهلل تعاىل يف

( )1مسلم (.215 )1167
( )2ذكره اهليثمي  ،178/3وقال :رواه الطرباين يف (الكبري)
( )3بحار األنوار ()5 /97
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كل يوم مواقيت خصها بفضله ،ومنها ما عرب عنه رسول اهلل  بقوله( :إن يف الليل لساعة
ال يوافقها ر ٌ
مسلم يسأل اهلل خريا من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه ،وذلك كل
جل
ٌ
ليلة)()1

ومنها ما عرب عنه  بقوله ـ جوابا ملن سأله( :أي الدعاء أسمع؟) ـ( :جوف الليل
اآلخر ،ودبر الصلوات املكتوبة)()2
ومنها ما عرب عنه  بقوله( :الدعاء ال ير هد بني األذان واإلقامة فادعوا)()3

َ

ومنها ما عرب عنه  بقوله( :ثنتان ال تردان ،أو قلام تردان ،الدعاء عند النداء ،وعند
بعضا)()4
البأس حني يلحم بعضهم ً
ومنها ما عرب عنه  بقوله( :ثنتان ما تردان :الدعاء عند النداء ،وحتت املطر)()5

ومنها أن رسول اهلل  ذكر يوم اجلمعة فقال( :فيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم قائم
يصيل يسأل اهلل تعاىل شيئًا إال أعطاه إياه)()6

ومنها ما عرب عنه  بقوله( :أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا من
الدعاء)()7
ومنها ما عرب عنه  بقوله( :خري الدعاء دعاء يوم عرفة)()8

( )1مسلم ()757
( )2الرتمذي ( ،)3499والنسائي يف عمل اليوم والليلة()108
( )3رواه أبو داود ( ،)521والرتمذي ()212
( )4رواه أبو داود ( ،)2540والدارمي ()1200
( )5احلاكم  ،114/2وأبو داود ()3540
( )6رواه البخاري( ،)935ومسلم ()852
( )7رواه مسلم()482
( )8رواه الرتمذي( ،)3585ومالك()500
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ومنها ما عرب عنه  بقوله( :ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول :أشهد
أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله ـ إال فتحت له أبواب
اجلنة الثامنية يدخل من أهيا شاء)()1
ومنها ما عرب عنه  بقوله( :اغتنموا الدعاء عند الرقة؛ فإهنا رمحة)()2

ومنها ما عرب عنه  بقوله( :من ت َع َّار ( )3من الليل فقال :ال إله إال اهلل وحده ال
رشيك له له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير ،احلمد هلل ،وسبحان اهلل ،وال إله إال
اهلل ،واهلل أكرب ،وال حول وال قوة إال باهلل ،ثم قال :اللهم اغفر يل ـ أو دعا ـ استجيب له ،فإن
توضأ وصىل قبلت صالته)()4

أما األعامل املرتبطة بتلك املواقيت املباركة ،فقد ترك لنا أئمة اهلدى الكثري من السنن
التي ورثوها عن رسول اهلل  ،والتي وثقتها كتب احلديث والسنن والسري ..ويمكنك
االستفادة منها ،برشط عرض معانيها عىل القرآن الكريم؛ فإن وافقته ،فعليك هبا ،وال
تضيعها ،وال تلتفت ملن يشكك فيها؛ فاملعاين الصحيحة هي املطلوبة ،وال يرض بعد ذلك
إن وقع اخلالف يف صحتها.
ومن األمثلة عىل ذلك ما روي عن اإلمام الصادق أنه كان يدعو أصحابه إذا حرض
شهر رمضان أن يقولوا يف أوله مرحبني به( :اللهم قد حرض شهر رمضان ،وقد افرتضت
علينا صيامه ،وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان ،اللهم أعنا عىل
صيامه ،وتقبله منا ،وسلمنا فيه ،وسلمه منا ،وسلمنا له يف يرسمنك وعافية ،إنك عىل كل
( )1رواه مسلم()234
( )2الديلمي يف مسند الفردوس ،فيض القدير للمناوي  16/2رقم()1211
تعار :قيل :استيقظ ،وقيل :انتبه ،وقيل :تكلم ،وقيل:متطى.
(ّ )3
( )4رواه البخاري()1154
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شئ قدير يا أرحم الرامحني) ()1

فأنت ترى ـ أهيا املريد الصادق ـ أن هذه املعاين كلها صحيحة ورشعية ،ومناسبة
للزمان الذي تردد فيه ،ذلك أن فيها تنبيها لقيمة شهر رمضان وفضله ،ودعاء اهلل بالتوفيق
فيه ..فأي رضر يف مناقشة السند ،أو رد احلديث بسببه؟
ومثله ما ورد يف فضل ليلة النصف من شعبان ،واألعامل الواردة فيها؛ فقد سئل
عنها اإلمام الباقر ،فقال( :هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر ،فيها يمنح اهلل تعاىل العباد فضله،
ويغفر هلم بمنه ،فاجتهدوا يف القربة إىل اهلل فيها فإهنا ليلة آىل اهلل تعاىل عىل نفسه أن ال يرد
سائال له فيها ،ما مل يسأل معصية ..فاجتهدوا يف الدعاء والثناء عىل اهلل تعاىل عزوجل) ()2

وقد سئل اإلمام الصادق عن االدعية التي تقال فيها؟ فقال( :اللهم إين إليك فقري
ومن عذابك خائف مستجري ،اللهم ال تبدل اسمي ،وال تغري جسمي ،وال جتهد بالئي ،وال
تشمت ب أعدائي ،أعوذ بعفوك من عقابك .وأعوذ برمحتك من عذابك وأعوذ برضاك من
سخطك ،وأعوذبك منك ،جل ثناؤك أنت كام أثنيت عىل نفسك وفوق ما يقول
القائلون)()3

وروي عن اإلمام عيل أنه قال( :إن استطعت أن حتافظ عىل ليلة الفطر وليلة النحر،
وأول ليلة من املحرم ،وليلة عاشورا ،وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان فافعل،
وأكثر فيهن من الدعاء والصالة وتالوة القرآن))(4

ومما ورد من األدعية يف شهر رجب ما روي عن اإلمام الصادق أنه كان إذا دخل
( )1تفسري العياشى ج  1ص .80
( )2أماىل الطوسى ج  1ص  302ـ .303
( )3مصباح املتهجد.577 :
( )4مصباح املتهجد.593 :
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رجب يدعو هبذا الدعاء يف كل يوم من أيامه( :خاب الوافدون عىل غريك ،وخرس
املعرتضون إال لك ،وضاع امللمون إال بك ،وأجدب املنتجعون إال من انتجع فضلك ،بابك
مفتوح للراغبني ،وخريك مبذول للطالبني ،وفضلك مباح للسائلني ،ونيلك متاح لآلملني،
ورزقك مبسوط ملن عصاك ،وحلمك معرتض ملن ناواك ،عادتك االحسان إىل املسيئني
وسبيلك االبقاء عىل املعتدين ،اللهم فاهدين هدى املهتدين ،وارزقني اجتهاد املجتهدين،
والجتعلني من الغافلني املبعدين ،واغفر يل يوم الدين) ()1

وسأله بعض أصحاب عن دعاء يدعو به يف هذا الشهر ،فقال :قل يا معىل( :اللهم
إين أسئلك صرب الشاكرين لك ،وعمل اخلائفني منك ،ويقني العابدين لك ،اللهم أنت العيل
العظيم ،وأنا عبدك البائس الفقري ،وأنت الغني احلميد ،وأنا العبد الذليل ،اللهم صل عىل
حممد وعىل آل حممد ،وامنن بغناك عىل فقري ،وبحلمك عىل جهيل ،وبقوتك عىل ضعفي
يا قوي يا عزيز ،اللهم صل عىل حممد وآل حممد االوصياء املرضيني ،واكفني ما أمهني من
أمر الدنيا واالخرة يا أرحم الرامحني) ،ثم قال له( :يا معىل واهلل لقد مجع لك هذا الدعاء ما
كان من لدن إبراهيم اخلليل إىل حممد )2()

وغريها من األعامل واألدعية واألذكار التي تيرس عىل السائرين إىل اهلل التعرف عىل
كيفية مناجاة رهبم ودعائه والتأدب بني يديه ،وهي كلها حتوي من املعاين ما يمأل النفس
والعقل والقلب وكل اللطائف بحقائق الدين اجلميلة املنزهة عن تلك التحريفات التي
ألصقت بالدين وشوهته.
النفحات املكانية:

( )1بحار األنوار ()389 /98
( )2بحار األنوار ()390 /98
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أما النفحات املكانية ـ أهيا املريد الصادق ـ فهي مرتبطة بتلك األماكن الرشيفة
املقدسة التي أمر اهلل تعاىل بتعظيمها ،وهنى عن انتهاك حرمتها وقدسيتها ،فقالَ ﴿ :ذلِ َك
َو َم ْن ي َع هظ ْم َش َعائِ َر اهلل َفإِ َّهنَا ِم ْن َت ْق َوى ا ْلقل ِ
وب﴾ [احلج]32 :
واآلية الكريمة ال تدعو إىل تعظيم أحكام الرشيعة فقط ،وإنام تدعو إىل تعظيم كل
ما يرتبط هبا من أشخاص أو أزمنة أو أمكنة ،ذلك أن املتجرئ عىل انتهاك حرمتها ينتهك
الرشيعة من حيث ال يشعر.
الص َفا َواملَْ ْر َو َة ِم ْن
ولذلك اعترب اهلل تعاىل الصفا واملروة من شعائر اهلل ،فقال﴿ :إِ َّن َّ
ِ
ف ِهبِ َام َو َم ْن َت َط َّو َع َخ ْ ًريا َفإِ َّن اهلل
َاح َع َل ْي ِه َأ ْن َي َّط َّو َ
َش َعائ ِر اهلل َف َم ْن َح َّج ا ْل َب ْي َت َأ ِو ا ْعت ََم َر َف َال جن َ
ِ ِ
يم﴾ [البقرة]158 :
َشاك ٌر عَل ٌ
ورس ذلك يعود إىل ارتباطهام بتلك األحداث العظيمة التي مثلت التضحية
واالستسالم هلل يف أجىل وأمجل صوره ،كام عرب عن ذلك بعضهم ،فقال( :أصل السعي أن
يتذكر اإلنسان حال أم إسامعيل ،فإهنا ملا خ َّلفها إبراهيم عليه الصالة والسالم هي وابنها يف
هذا املكان ،وجعل عندها سقا ًء من ماء ،وجراب ًا من متر ،فجعلت األم تأكل من التمر
وترشب من املاء ،وتسقي اللبن لولدها ،فنفدَ املاء ونفد التمر ،فجاعت وعطشت ،ويبس
ثدهيا ،جاع الصبي ،وجعل يتلوى من اجلوع ،فأدركتها الشفقة ،فرأت أقرب جبل إليها
الصفا فذهبت إىل الصفا ،وجعلت تتحسس لعلها تسمع أحد ًا ،ولكنها مل تسمع ،فنزلت
إىل االجتاه الثاين إىل جبل املروة ،وملا هبطت يف بطن الوادي نزلت عن مشاهدة ابنها،
فجعلت تسعى سعي ًا شديد ًا ،حتى تصعد لتتمكن من مشاهدة ابنها ،ورقيت لتسمع
وتتحسس عىل املروة ،ومل تسمع شيئ ًا ،حتى أمتت هذا سبع مرات ثم أحست بصوت،
ولكن ال تدري ما هو ،فإذا جربيل نزل بأمر اهلل عزّ وجل ،فرضب بجناحه أو برجله األرض
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مكان زمزم اآلن) ()1

ومثل ذلك نجد ما ورد يف أحكام شعائر احلج من رمى اجلامر ،واملرتبط أيضا ـ حسبام
هو متفق عليه بني األمة مجيعا ـ عىل ما فعله إبراهيم عليه السالم ،ففي الرواية عن اإلمام
عيل واإلمام السجاد واإلمام الكاظم أن علة رمي اجلمرات هي مواجهة نبي اهلل إبراهيم
عليه السالم الشيطان حينام أراد أن يذبح ولده إسامعيل عليه السالم(.)2
ويف احلديث عن رسول اهلل  قال( :ملا أتى إبراهيم خليل اهلل عليه السالم املناسك،
عرض له الشيطان عند مجرة العقبة ،فرماه بسبع حصيات ،حتى ساخ يف األرض ،ثم عرض
له عند اجلمرة الثانية ،فرماه بسبع حصيات ،حتى ساخ يف األرض ،ثم عرض له يف اجلمرة
الثالثة ،فرماه بسبع حصيات حتى ساخ يف األرض .قال ابن عباس :الشيطان ترمجون ،وملة
أبيكم تتبعون) ()3

ومثل ذلك ما ورد من األحاديث واآلثار الدالة عىل أن مجاعة من األنبياء واملرسلني
عليهم السالم مدفونون يف املسجد احلرام ما بني زمزم واملقام ،وقد أخرب النبي  أن منهم
نوح ًا ،وهود ًا وصاحل ًا ،وشعيب ًا ،وأن قبورهم بني زمزم واحلجر ،وكذلك ورد يف قرب
إسامعيل أنه باملسجد احلرام(.)4
وهذا كله يدل عىل أن كل حمل يدفن فيه الصاحلون ،أو حتدث فيه أحداث مرتبطة
هبم ،يمكن اعتباره من األماكن املباركة ،مثله مثل األزمنة املباركة التي رشفها اهلل تعاىل
( )1الرشح املمتع عىل زاد املستقنع)269 /7( ،
( )2بحار األنوار ،ج  ،96ص .39
( )3احلاكم ( ،)638 /1وقال( :صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه)
( ) 4انظر :إحياء املقبور من أدلة جواز بناء املساجد والقباب عىل القبور ،ص  ،11وما بعدها ،وصيانة اآلثار اإلسالميّة،
الشيخ جعفر السبحاين ،ص  ،26فام بعدها.
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بحصول أحداث عظيمة فيها.
وهلذا أخرب اهلل تعاىل عن فهم إبراهيم عليه السالم هلذا املعنى ،وإدراكه له ،وهلذا
سعى لبناء الكعبة ،وسأل اهلل أن تظل األفئدة هتوى هلا ،قال تعاىل حاكيا دعاءهَ ﴿ :ر َّبنَا إِ هين
ِ ِ
ِ
ِ
اد غ ِ ِ
ٍ
ِ
ِ
اج َع ْل َأ ْفئِدَ ًة
الصال َة َف ْ
َري ذي زَ ْر ٍع عنْدَ َب ْيت َك املْ َح َّر ِم َر َّبنَا ليقيموا َّ
َأ ْس َكنْت م ْن ذ هر َّيتي بِ َو ْ
َّاس َهت ِوي إِ َلي ِهم وارز ْقهم ِمن ال َّثمر ِ
ِ
ات َل َع َّله ْم َي ْشكر َ
ون﴾ (إبراهيم)37:
ْ َ ََ
ْ ْ َ ْ
م َن الن ِ ْ
وذكر بعض أرسار فضله وبركته ،فقال﴿ :إِ َّن َأو َل بي ٍ
ت و ِض َع لِلن ِ
َّاس َل َّل ِذي بِ َب َّك َة
َّ َ ْ

دى لِ ْل َعاملَِنيَ ﴾ (آل عمران)96:
م َب َارك ًا َوه ً

َّاس ِحج ا ْلبي ِ
ت َم ِن
وهلذا خص بتلك الشعائر اخلاصة ،قال تعاىلَ ﴿ :وهلل ع ََىل الن ِ ه َ ْ
اع إِ َل ْي ِه َسبِي ً
ال﴾ (آل عمران)97 :
اس َت َط َ
ْ
وقد ورد يف األحاديث الكثرية ما يبني عظم أجر من انتهز فرصة وجوده يف تلك
األماكن املمتلئة بالربكات والنفحات ،ومنها قوله ( :من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع
كيوم ولدته أمه) ()1

وهذا يدل عىل أن الصادق يف حجه ،املتأثر به ،املنفعل له ،العازم عىل تصحيح كل
ما وقع فيه من أخطاء ،سيتخلص من ذنوبه وآفاته مجيعا ،سواء تلك التي سجلت يف
صحيفة سيئاته ،أو تلك التي سجلت يف نفسه.
وهكذا أخرب رسول اهلل  عن مضاعفة األجور ملن صىل يف تلك األماكن املباركة،
وهو يدل عىل عظمة تأثريها يف النفس ،وكون أدوارها فيها أكرب من أدوار غريها ،ففي
احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :صالة يف مسجدي أفضل من ألف صالة فيام سواه إال

( )1البخاري  ،382/3ومسلم .984/1
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املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مئة ألف صالة فيام سواه) ()1

والنفحات ال ترتبط باألجور ،وال بالنفحات فقط ،وإنام بإجابة الدعاء ،وقد ورد يف
احلديث يف صفة حجة النبي  وفيه( :فبدأ بالصفا َف َر ِق َي حتى رأى البيت ،فاستقبل القبلة،
فوحد اهلل ،وكربه ،وقال :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له له امللك وله احلمد وهو عىل كل
يشء قدير ،ال إله إال اهلل وحده ،أنجز وعده ،ونرص عبده ،وهزم األحزاب وحده ،ثم دعا
بني ذلك ،قال مثل هذا مرات)()2

وفيه( :ثم نزل إىل املروة ،حتى انص َّب ْت قدماه يف بطن الوادي سعى ،حتى إذا َص ِعدَ تا
مشى ،حتى أتى املروة ففعل عىل املروة كام فعل عىل الصفا) ()3

وفيه( :ثم ركب القصواء حتى أتى املشعر احلرام ،فاستقبل القبلة فدعاه ،وكربه،
وهلله ،ووحده ،فلم يزل واق ًفا حتى أسفر جدً ا)()4

ويف حديث آخر قال ( :الغازي يف سبيل اهلل ،واحلاج ،واملعتمر ـ وفد اهلل،دعاهم
فأجابوه ،وسألوه فأعطاهم)()5

بل إن رسول اهلل  أخرب بام هو فوق ذلك كله ،وهو أن تلك األماكن املقدسة
املباركة قطع من اجلنة ،ولذلك ينال كل من عظمها وقدسها وتأدب معها من بركات اجلنة،
ففي احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :ما بني بيتي ومنربي روض ٌة من رياض اجلنة،

( )1رواه أمحد 397 ،343/3
( )2رواه مسلم()1218
( )3رواه مسلم()1218
( )4رواه مسلم()1218
( )5رواه ابن ماجة()2893
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ومنربي عىل حويض)( ،)1وقال( :إن قوائم منربي هذا رواتب يف اجلنة) ()2

وقال عن جبل أحد الذي حصلت فيه غزوة أحد ،ودفن يف مجع من الصحابة( :أحد
ركن من أركان اجلنة)( ،)3وقال( :أحدٌ ٌ
جبل حيبنا ونحبه ،فإذا جئتموه فكلوا من شجره،
ولو من عضاهه) ( ،)4وقال( :هذا جبل حيبنا ونحبه ،عىل باب من أبواب اجلنة ،وهذا عري
جبل يبغضنا ونبغضه عىل باب أبواب النار)()5

وأخرب  عن األجور العظيمة التي يناهلا من زار قربه ،فقال( :من زار قربي وجبت
له شفاعتي)( ،)6وقال( :من زارين بعد مويت فكأنام زارين يف حيايت ،ومن مات بأحد احلرمني
بعث من اآلمنني يوم القيامة)( ،)7وقال( :من زارين باملدينة حمتسبا كنت له شفيعا
وشهيدا)()8

وهكذا روي عن أئمة اهلدى الكثري من الروايات الدالة عىل الفضل العظيم الذي
يناله من زارهم ،أو زار األماكن التي حصلت فيها األحداث املرتبطة هبم ،باعتبارها امتدادا
للنبوة.
ومن تلك األماكن كربالء التي ارتبطت بأعظم ملحمة تارخيية وقف فيها احلق كله،
يف وجه الباطل كله ،ولذلك كان لزيارهتا وزيارة اإلمام احلسني تأثريها وبركاهتا العظيمة
( )1البخاري ( ،)1196ومسلم ()1391
( )2النسائي ..35/2
( )3أبو يعىل  ،)7516(427/13والكبري )5813( 151/6
( )4البخاري ( )2889ومسلم ()1393
( )5البزَّ ار كام يف (كشف األستار) (،)1199واألوسط ()6505
( )6سنن الدارقطني  ،194 / 278 / 2السنن الكربى للبيهقي  ،245 / 5شعب اإليامن للبيهقي 49 / 3
( )7الدارقطني يف سننه ( ،)278/2البيهقي يف شعب اإليامن ()488/3
()8البيهقي يف شعب اإليامن ()488/3
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عيل يف
عىل الزائرين ،وقد روي يف احلديث عن اإلمام الصادق أنه قال :بينام احلسني بن ّ
بني ،من
حجر رسول اهلل  إذ رفع رأسه فقال له( :يا أبة ،ما ملن زارك بعد موتك ،فقال :يا ّ
أتاين زائرا بعد مويت فله اجلنّة ،ومن أتى أباك زائرا بعد موته فله اجلنّة ،ومن أتى أخاك زائرا
بعد موته فله اجلنّة ،ومن أتاك زائرا بعد موتك فله اجلنّة) ()1

بني ،من زارين
وعنه قال :قال احلسني لرسول اهلل  :ما جزاء من زارك؟ فقال( :يا ّ
عيل أن أزوره يوم القيامة حتّى أخ ّلصه
ح ّيا أو م ّيتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان ح ّقا ّ
من ذنوبه) ()2

وبناء عىل هذه السنة النبوية نص أئمة اهلدى عىل فضل زيارة اإلمام احلسني وغريه
من األئمة ،وكوهنا من أعظم القربات هلل تعاىل ،ملا هلا من أدوار روحية وتربوية كبرية،
وأمهها إثبات صدق الوالء لرسول اهلل  ،وألهل بيته ،وحفظ وصيته يف حقهم ،وقد ذكر
(إن ّ
لكل إمام عهدا يف عنق أوليائه وشيعتهّ ،
ذلك اإلمام الرضا ،فقالّ :
وإن من متام الوفاء
بالعهد وحسن األداء زيارة قبورهم ،فمن زارهم رغبة يف زيارهتم وتصديقا ملا رغبوا فيه
كان أئمتهم شفعائهم يوم القيامة) ()3

ّ

وقال اإلمام الصادق( :لو ّ
عيل عليهام
أن أحدكم ّ
حج دهره ّ
ثم مل يزر احلسني بن ّ
السالم لكان تاركا ح ّقا من حقوق اهلل وحقوق رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،أل ّن
ّ
كل مسلم) ()4
حق احلسني فريضة من اهلل واجبة عىل ّ
ّ

ومع ذلك كله ،فإن اهلل تعاىل برمحته ولطفه وكرمه مل حيرم العاجزين عن الرحلة لتلك
( )1كامل الزيارات ،ص .10
( )2كامل الزيارات ،ص .11
( )3كامل الزيارات ،ص .21
( )4كامل الزيارات ،ص .122
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األماكن املقدسة من نيل ثواب النفحات املكانية ،ذلك أنه جعل املساجد املوجودة يف كل
حمل حماال للربكة واهلداية برشط إقامتها للتقوى ،وعدم نرشها للفتن وتفريقها بني
املسلمني.
ِ
ٍ ِ
اسمه ي َس هبح َله
وقد قال تعاىل يذكر ذلكِ ﴿ :يف بيوت َأذ َن اهلل َأ ْن ت ْر َف َع َوي ْذك ََر ف َ
يها ْ
يهم ِجتار ٌة و َال بيع َعن ِذك ِْر اهلل وإِ َقا ِم الص َال ِة وإِيت ِ
ِ
يها بِا ْلغد هو َو ْاآل َص ِ
َاء
َ
َّ
َ
ال (ِ )36ر َج ٌال َال ت ْل ِه ِ ْ َ َ َ َ ْ ٌ ْ
ف َ
ون يوما َت َت َق َّلب فِ ِ
ِ
يه ا ْلقلوب َو ْاألَ ْب َصار ( )37لِ َي ْج ِز َهيم اهلل َأ ْح َس َن َما ع َِملوا
الزَّ كَاة َخيَاف َ َ ْ ً
َو َي ِزيدَ ه ْم ِم ْن َف ْضلِ ِه َواهلل َي ْرزق َم ْن َي َشاء بِغ ْ ِ
َري ِح َس ٍ
اب﴾ [النور ،]38 -36 :وقال﴿ :إِن ََّام
ِ
َي ْعمر مس ِ
الص َال َة َوآتَى الزَّ كَا َة َو َمل ْ َخي َْش إِ َّال اهلل
اجدَ اهلل َم ْن آ َم َن بِاهلل َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو َأ َقا َم َّ
َ َ
َف َع َسى أو َلئِ َك َأ ْن َيكونوا ِم َن املْ ْهت َِدي َن﴾ [التوبة]18 :

وهلذا ورد يف األحاديث الكثرية ما يبني فضل املساجد وعامرهتا بالذكر والصالة
وغريها ،ففي احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :سبع ٌة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال
ٌ
ٌ
معلق باملسجد إذا
(ورجل ٌ
معلق يف املساجد) ( )1ويف:
(ورجل قلبه ٌ
ظله) ،وذكر منهم:
خرج منه حتى يعود إليه).
وأخرب أن آثار املاشني إىل املساجد حتفظ هلم ،فعن جابر قال( :أراد بنو سلمة أن
يتحولوا إىل قرب املسجد ،قال :والبقاع خالي ٌة ،فبلغ ذلك النبي  فقال :يا بني سلمة
دياركم تكتب آثاركم ،فقالوا :ما كان يرسنا أنا كنا حتولنا) ()2

ولذلك روي عن بعض أصحاب رسول اهلل  أنه كان ال بيت أبعد من بيته عن
املسجد ،وكان ال ختطئه الصالة مع اجلامعة ،وال يرغب يف أن يكون بيته إىل جوار املسجد،

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه مسلم.
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فقيل له :لو اشرتيت محارا تركبه يف الظلامء ويف الرمضاء ،فقال( :ما يرسين أن منزيل إىل
جنب املسجد ،إين أريد أن يكتب يل ممشاي إىل املسجد ورجوعي إذا رجعت إىل أهيل)،
فقال رسول اهلل ( :قد مجع اهلل لك ذلك كله) ()1

وأخرب  عن تأثري الذهاب إىل املساجد يف حمو اخلطايا ،ال من سجل السيئات فقط،
وإنام من سجل النفس أيضا ،فقال( :أال أدلكم عىل ما يمحو اهلل به اخلطايا ويرفع به
الدرجات) ،قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قال( :إسباغ الوضوء عىل املكاره ،وكثرة اخلطا إىل
املساجد ،وانتظار الصالة بعد الصالة ،فذلكم الرباط)( ،)2وقال( :من راح إىل مسجد
مجاعة ،فخطوتاه خطو ٌة متحو سيئة ،وخطو ٌة تكتب حسنة ،ذاهبا وراجعا)()3

وشبه رسول اهلل  الذاهب إىل املسجد باحلاج ،فقال( :من خرج من بيته متطهرا إىل
صالة مكتوبة فأجره كأجر احلاج املحرم) ()4

وبرش الذاهب إىل املساجد بكونه يف ضامنة اهلل تعاىل ،فقال( :ثالث ٌة كلهم ضام ٌن عىل
اهلل عز وجلٌ :
رجل خرج غازيا يف سبيل اهلل فهو ضام ٌن عىل اهلل حتى يتوفاه فيدخله اجلنة
ٌ
ورجل راح إىل املسجد فهو ضام ٌن عىل اهلل حتى يتوفاه
أو يرده بام نال من أجر وغنيمة،
ٌ
ورجل دخل بيته بسالم فهو ضام ٌن عىل اهلل
فيدخله اجلنة أو يرده بام نال من أجر وغنيمة،
عز وجل) ()5

وأخرب أن السائر إىل املسجد يشبه املصيل ،فلذلك دعا إىل مراعاة اآلداب أثناء السري
( )1رواه مسلم
( )2رواه مسلم.
( )3رواه ابن حبان
( )4رواه أبو داود
( )5رواه أبو داود
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هلا ،فقال( :إذا توضأ أحدكم يف بيته ثم أتى املسجد ،كان يف صالة حتى يرجع ،فال يقل
هكذا :وشبك بني أصابعه) ()1

وأخرب عن األجر العظيم الذي يناله السائرون للمساجد يف الليل ،فقال( :برش
املشائني يف الظلم إىل املساجد بالنور التام يوم القيامة) ()2

وأخرب أن الذاهب إىل املسجد كالزائر هلل تعاىل ،فقال( :من توضأ يف بيته فأحسن
وحق عىل املزور أن يكرم الزائر) ()3
الوضوء ثم أتى املسجد فهو زائر اهللٌ ،

وأخرب عن إكرام اهلل تعاىل للزائرين للمساجد ،باعتبارهم زوارا له ،فقال( :من غدا
إىل املسجد وراح أعد اهلل له نزله من اجلنة كلام غدا أو راح) ()4

وفوق ذلك ،فإن من رمحة اهلل تعاىل بعباده ،ومراعاته لظروفهم املختلفة ،متكينهم من
أن ينالوا نفحات األماكن املباركة ،وهم يف بيوهتم ،من غري أن خيرجوا منها ،وهو ما يشري
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اج َعلوا بيوتَك ْم
رص بيوتًا َو ْ
إليه قوله تعاىلَ ﴿ :و َأ ْو َح ْينَا إِ َىل م َ
وسى َو َأخيه َأ ْن َت َب َّوآ ل َق ْومك َام بِم ْ َ
ِ
ِ
الص َال َة َو َب ه ِ
رش املْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [يونس]87 :
ق ْب َل ًة َو َأقيموا َّ
ويف احلديث ،أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى ،وأنه قال لرسول اهلل :
يا رسول اهلل إهنا تكون الظلمة والسيل ،وأنا ٌ
رجل رضير البرص ،فصل يا رسول اهلل يف بيتي
مكانا أختذه مصىل ،فجاءه رسول اهلل  ،فقال :أين حتب أن أصيل ؟ فأشار إىل مكان من
البيت ،فصىل فيه رسول اهلل )5( )

( )1رواه ابن خزيمة
( )2رواه الرتمذي
( )3رواه الطرباين
( )4رواه البخاري.
( )5رواه البخاري ( ،)667ومسلم ()33
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وروي عن اإلمام الصادق أنه قال( :كان لعيل بيت ليس فيه شئ إال فراش وسيف
ومصحف وكان يصيل فيه) ()1

هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ بعض ما ورد يف املحال التي تتنزل فيها النفحات؛ فابحث
عنها ،واحرص عليها ،واستفد من بركاهتا ،وال تكتف بظاهرها ،بل اعرب منها إىل حقائقها
وبواطنها؛ فاهلل ما رشفها ذلك الترشيف ،وال أنزل فيها تلك الربكات إال للحقائق التي
حتوهيا ،واملعاين التي حتملها.

( )1املحاسن.612 :
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حق التالوة
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن تالوة القرآن الكريم وآداهبا وحقوقها
ورس ما ورد حول فضلها يف النصوص املقدسة ،وعن كيفية حتويلها من تالوة عادية وقراءة
عابرة إىل تالوة مؤثرة يف النفس والسلوك ،هادية للحقائق والقيم.
وذكرت يل بأسف أولئك الذين يقرأون القرآن الكريم ،وال ياوز حناجرهم ،بل إن
فيهم من يعمى عن هدايات القرآن ،وينحجب بمتشاهبه؛ فيضل ويضل ..ويصبح منبع
اهلداية والنور عنده منبعا للضاللة ومصدرا للظلامت واحلجب.
ثم طلبت مني يف آخر رسالتك أن أبني لك كيفية التحقق بمعنى قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن
اخل ِ
ِ
ِ
آ َتينَاهم ا ْلكِتَاب يتْلونَه ح َّق تِ َالوتِ ِه أو َلئِ َك يؤْ ِمن َ ِ
ارس َ
ون﴾
ون بِه َو َم ْن َيكْف ْر بِه َفأو َلئ َك هم ْ َ
َ
َ
َ َ
ْ
[البقرة]121 :
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن تالوة القرآن الكريم أكرب مدرسة تربوية
وإصالحية ،ال للفرد وحده ،وإنام للمجتمع مجيعا ..ولو أن األمة اإلسالمية متسكت هبا
لكان واقعها خمتلفا متاما ،كام أشار اهلل تعاىل إىل ذلك عند ذكره لكتب األمم األخرى ،فقال:
ْج َيل وما أن ِْز َل إِ َلي ِهم ِمن رهبِم َألَكَلوا ِمن َفو ِق ِهم و ِمن َحت ِ
اإلن ِ
﴿ َو َل ْو َأ َّهن ْم َأ َقاموا الت َّْو َرا َة َو ْ ِ
ْت
ْ ْ ْ َ ْ
ْ ْ ْ َه ْ
َ َ
َأ ْرجلِ ِه ْم﴾ [املائدة]66 :
لكن التفريط فيه ،واإلعراض عنه هو الذي حول األمة إىل احلال الذي تراه عليها
من التخلف والتفرق والفتن وغريها.
ومثل عامل املجتمع عامل النفس ..فالنفس التي تقيم القرآن بني جوانبها ولطائفها،
وجتعله املرتبع عىل عرشها ،والسلطان عليها ،نفس مرتبطة بامللكوت ،تتنزل عليها الرمحات
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وكل أنواع اللطف اإلهلي ..فلذلك تتحول من النفس األمارة إىل النفس املطمئنة ،ثم تصعد
بعدها يف مدارك الكامل بحسب حرصها عىل التالوة احلقة ،كام أشار إىل ذلك قوله :
(يقال لصاحب القرآن :اقرأ وارق ورتل كام كنت ترتل يف دار الدنيا ،فإن منزلتك عند آخر
آية تقرأ هبا)()1

فهذا احلديث كام يشري إىل االرتقاء يف درجات اجلنة يشري كذلك إىل درجات االرتقاء
يف سلم الكامل ،ذلك أن درجات اجلنة مرتبطة بمدى الكامل الذي حيققه اإلنسان.
وهكذا ينبغي أن تقرأ كل النصوص املقدسة التي وردت يف فضل تالوة القرآن
الكريم؛ فهي ال تبرشك بذلك الفضل املوعود يف اجلنة فقط ،بل تبرشك بفضل آين تناله حلظة
قراءتك ،ألنه ال يمكن أن تنال الفضل املوعود دون أن تنال ذلك الفضل اآلين ،املرتبط
بإصالح نفسك وهتذيبها ،وترقيتها يف مدارج الكامل.
فمن تلك األحاديث قوله ( :ييء القرآن يوم القيامة فيقول :يا رب حله فيلبس
تاج الكرامة ،ثم يقول :يا رب زده ،فيلبسه حلة الكرامة ،ثم يقول :يا رب ارض عنه فريىض
عنه ،فيقال :اقرأ وارق ويزداد بكل آية حسنة)()2

فكل هذه الفضائل العظيمة يناهلا قارئ القرآن يف الدنيا قبل اآلخرة ،ذلك أن املعاين
التي يدها أثناء قراءته هي التي متلؤه بكل املكارم ،وهي التي تتوجه بتاج الكرامة ،والذي
يتجسد له يف اآلخرة بصورته احلسية ،بعد أن عاشه يف الدنيا بحقيقته املعنوية.
طيب وطعمها
ومثله قوله ( :مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن مثل األترجة رحيها ٌ
طيب وال ريح هلا ،ومثل الفاجر
طيب ،ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها ٌ

( )1الرتمذي ( ،)2914وأبو داود ()1464
( )2الرتمذي ( ،)2915والدارمي ()3311
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مر ،ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن
الذي يقرأ القرآن كمثل الرحيانة رحيها ٌ
طيب وطعمها ٌ
مر وال ريح هلا ،ومثل جليس الصالح كمثل صاحب املسك إن مل
كمثل احلنظلة طعمها ٌ
يصبك منه يش ٌء أصابك من رحيه ،ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكري إن مل يصبك
من سواده أصابك من دخانه)( ،)1فهو يشري إىل اآلثار الظاهرة والباطنة التي حيدثها القرآن
الكريم بحسب القابليات املختلفة ،فأي حمل تقبله طهر وطاب ،وأي حمل رفضه تنجس
وخبث.
ولذلك يرتبط حق التالوة باجلانبني املشكلني لإلنسان :ظاهره وباطنه ،ومن اقترص
عىل تصحيح تالوة الظاهر ،دون أن يرتك حلقائق القرآن الفرصة لتتنزل عىل باطنه ،فلن
يستفيد من القرآن الكريم إال تلك احلالوة الظاهرة التي حتدثها تالوته له ،دون أن يكون
لذلك تأثري عىل باطنه.
ورس ذلك يعود إىل أن القرآن الكريم روح وحياة لكل ما يالمسه ،كام قال تعاىل:
ِ
وحا ِم ْن َأ ْم ِرنَا﴾ [الشورى ،]52 :وعرب يف آية أخرى عن ذلك
﴿ َوك ََذل َك َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك ر ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حييِيك ْم﴾ [األنفال:
استَجيبوا هلل َول َّلرسول إِ َذا َدعَاك ْم َملا ْ
باحلياة ،فقالَ ﴿:يا َأ ه َهيا ا َّلذي َن آ َمنوا ْ
 ]24؛ فلذلك ال ينال احلياة والروح القرآنية إال تلك األجزاء التي ال مسته وتأثرت به
وانفعلت له دون من عداها.
وبناء عىل طلبك ـ أهيا املريد الصادق ـ يف ذكر حقوق التالوة التي وردت هبا
النصوص املقدسة ،وأرسارها وأدوارها يف التزكية والرتقية ،فسأذكر لك جمامعها املتضمنة
يف الركنني اللذين يتشكل منهام اإلنسان :الظاهر والباطن.
احلق الظاهر:
( )1أبو داود ()4829
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أما أول حقوق الظاهر ـ أهيا املريد الصادق ـ فهو ما يعرب عنه لفظ التالوة نفسها ،فهو
يدل عىل املتابعة واالستمرار ،الذي عرب عنه رسول اهلل  بقوله( :أحب العمل إىل اهلل احلال
املرحتل) ،فسئل عن معناه ،فقال( :الذي يرضب من أول القرآن إىل آخره كلام حل
ارحتل)()1

وهلذا يرد ذكر التالوة يف القرآن الكريم بالفعل املضارع الدال عىل االستمرار ،كام
ِ
ِ
قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذين يتْل َ ِ
رس ًا َوعَالنِ َي ًة
َاب اهلل َو َأ َقاموا َّ
ون كت َ
َ َ
الصال َة َو َأ ْن َفقوا ممَّا َرزَ ْقنَاه ْم ّ
ِ
ِ
ِ
َي ْرج َ
الوتِ ِه
ون ِ َ
َاب َيتْلونَه َح َّق ت َ
ور﴾ (فاطر ،)29:وقال﴿ :ا َّلذي َن آ َت ْينَاهم ا ْلكت َ
جت َار ًة َل ْن تَب َ
اخل ِ
ِ
ِ
أو َلئِ َك يؤْ ِمن َ ِ
ارس َ
ون﴾ (البقرة)121:
ون بِه َو َم ْن َيكْف ْر بِه َفأو َلئ َك هم ْ َ
وحتى تتوفر الدوافع لالجتهاد يف التالوة والتنافس فيها ،رغبت النصوص املقدسة
الكثرية يف األجور العظيمة التي يناهلا القارئون للقرآن ،وهي ال تعني األجور فقط ،بل تعني
اآلثار التي حتدثها التالوة يف النفس ،ذلك أنه مل يكن لألجر أن يكتب يف سجل صاحبه دون
أن يكون له تأثريه يف نفسه..
ولن يكون له تأثريه يف النفس ما مل يكن متتابعا مستمرا ،ذلك أن الشيطان واهلوى
والدنيا وغريهم يرتبصون باإلنسان عند كل غفلة ،ولذلك كان حمتاجا يف كل حلظة إىل
التحصن باحلصون القرآنية ،مثلام يتحصن من يرتبص به أعداؤه ،وال يغفلون عنه.
ومن تلك األحاديث قوله( :أحيب أحدكم إذا رجع إىل أهله أن يد ثالث
خري له
خلفات عظام سامن؟) ،قلت :نعم ،قال( :فثالث آيات يقرأ هبن أحدكم يف صالةٌ ،
من ثالث خلفات عظام سامن)()2

( )1الرتمذي ( ،)2948والدارمي ()3476
( )2مسلم ()802
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ويف حديث آخر قال ( :من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله به حسن ٌة واحلسنة بعرش
حرف ،وميم حرف)()1
ٌ
ألف حرف ،والم
أمثاهلا ،ال أقول امل حرف ،ولكن ٌ

ٌ

ٌ

وأخرب  عن األجر الذي يناله املشتغل بالقرآن ،فال يشغله عنه يشء ،فقال( :يقول
الرب تعاىل( :من شغله قراءة القرآن عن مسألتي ،أعطيته أفضل ما أعطي السائلني) ()2

وعن اإلمام عيل أنه قال( :أال أخربكم بالفقيه ح ّق ًا ؟) ..قالوا( :بىل يا أمري املؤمنني)..
قالَ ( :من مل يقنط الناس من رمحة اهلل ،ومل يؤمنهم من عذاب اهلل ،ومل ير ّخص هلم يف معايص
تفهمَ ،أالَ ال خري يف
اهلل ،ومل يرتك القرآن رغبة عنه إىل غريهَ ،أالَ ال خري يف عل ٍم ليس فيه ّ
ٍ
ٍ
عبادة ليس فيها تف ّقه)()3
قراءة ليس فيها تد ّبرَ ،أالَ ال خري يف
وقال( :ليكن ّ
كل كالمكم ذكر اهلل ،وقراءة القرآنّ ،
(أي
فإن رسول اهلل  سئلّ :
رطب من ذكر
األعامل أفضل عند اهلل ؟) ..قال( :قراءة القرآن ،وأنت متوت ولسانك
ٌ
اهلل)()4

ومن تلك اآلداب ـ أهيا املريد الصادق ـ أن جتتهد يف أن تضع لنفسك وردا تداوم
عليه ،مثلام كان يفعل الصاحلون ،فقد روي عن اإلمام الرضا أنه كان خيتم القرآن يف كل
ثالث ،ويقول( :لو أردت أن أختمه يف أقل من ثالث خلتمته ولكن ما مررت بآية قط إال
فكرت فيها ويف أي شئ انزلت ،ويف أي وقت ،فلذلك رصت أختم ثالثة أيام) ()5

لكن ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ قد ال يتسنى لك ،وال ألكثر الناس ،وقد يرصفهم
( )1الرتمذي ()2910
( )2الرتمذي ( ،)2926والدارمي ()3356
( )3بحار األنوار ،211/89 :عن :معاين األخبار ص.226
( )4بحار األنوار ،20/89 :عن :جامع األخبار  46ـ .48
( )5أماىل الصدوق ص .392
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عن الفهم والتدبر واآلداب الباطنة ،لذلك كان لكل شخص أن حيدد املقدار الذي يتناسب
معه ،وقد روي عن اإلمام الصادق أنه سئل :أقرأ القرآن يف ليلة؟ قال( :ال يعجبني أن تقرأه
يف ّ
أقل من شهر)(.)1
وسأله بعضهم :جعلت فداك أقرأ القرآن يف شهر رمضان يف ليلة؟ فقال :ال ،قال:
ثم قالّ ( :
إن لرمضان ح ّقا
ففي ليلتني؟ قال :ال ،قال :ففي ثالث؟ قال :ها ـ وأشار بيده ـ ّ
حممد  يقرأ أحدهم القرآن يف شهر
وحرمة ،وال يشبهه يشء من الشهور ،وكان أصحاب ّ
أو ّ
أقلّ ،
إن القرآن ال يقرء هذرمة ،ولكن ترتّل ترتيال ،وإذا مررت بآية فيها ذكر اجلنّة فقف
وتعوذ باهلل من
عندها ،واسأل اهلل تعاىل اجلنّة ،وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها ّ
النار)()2

وسأله آخر :يف كم أقرأ القرآن؟ فقال( :اقرأه أمخاسا ،اقرأه أسباعا ،أما ّ
إن عندي
مصحفا جمزّ ى أربعة عرش جزءا)()3

وأقل األوراد التي ورد اإلذن هبا ،والتي يعترب التارك هلا مقرصا ما ورد يف احلديث
عن اإلمام الصادق أنه قال( :القرآن عهد اهلل إىل خلقه ،فينبغي للمرء املسلم أن ينظر يف
كل يوم مخسني آية)()4
عهده ،وأن يقرأ منه يف ّ

ومن اآلداب ـ أهيا املريد الصادق ـ أن جتتهد يف تعلم كيفية القراءة الصحيحة
بمخارجها وأحكامها ،وقد روي يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :املاهر بالقرآن مع

( )1الكايف ،ج  2ص .617
( )2الكايف ،ج  2ص .617
( )3الكايف ،ج  2ص .617
( )4الكايف ،ج  2ص .609
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شاق له أجران)()1
السفرة الكرام الربرة ،والذي يقرأ القرآن ،ويتتعتع فيه وهو عليه ٌ

ويف حديث آخر أنه  سئل عن قوله تعاىلَ ﴿ :و َرت ِهل ا ْلق ْر َ
آن ت َْرتِ ًيال﴾ [املزمل،]4 :
هتذه َّ
فقال( :ب ّينه تبيان ًا ،وال تنثره نثر الر ّمل ،وال َّ
وحركوا به
هذ الشعر ،قفوا عند عجائبه ،ه
القلوب ،وال يكون هم أحدكم آخر السورة)()2

ه

ومن تلك اآلداب ما ذكره اإلمام الصادق بقوله( :إذا مررت بآية فيها ذكر اجلنّة،
فتعوذ باهلل من النار)()3
فاسأل اهلل اجلنّة ..وإذا مررت بآية فيها ذكر النارّ ،

وهو ما ورد يف سنة رسول اهلل  ،فقد ورد يف حديث حذيفة يف وصف قيام النبي
تسبيح سبح ،وإذا مر بسؤال سأل،
 ،وقد صىل معه ،قال( :يقرأ مرتسال ،إذا مر بآية فيها
ٌ
وإذا مر بتعوذ تعوذ) ( ،)4ويف رواية( :ال يمر بآية ختويف أو تعظيم هلل عز وجل إال ذكره)
ويف حديث آخر عن عوف بن مالك قال( :قمت مع النبي  فبدأ فاستاك وتوضأ،
ثم قام فصىل فبدأ فاستفتح من البقرة ،ال يمر بآية رمحة إال وقف وسأل ،وال يمر بآية عذاب
إال وقف يتعوذ) ()5

وقال ( :من قرأ القرآن فليسأل اهلل به ،فإنه سيجيء أقوا ٌم يقرءون القرآن
ويسألون به الناس)()6

وقال اإلمام عيل( :إذا قرأتم من املس ّبحات األخرية ،فقولوا( :سبحان اهلل األعىل)،

( )1البخاري ( ،)4937ومسلم ()798
( )2نوادر الراوندي ص.30
( )3جممع البيان .378/10
( )4رواه مسلم772 :
( )5رواه النسائي1132 :
( )6الرتمذي ()2917
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وإذا قرأتم﴿ :إِ َّن اهلل َو َم َالئِ َكتَه ي َص هل َ
ون ع ََىل النَّبِ هي َيا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنوا َص هلوا َع َل ْي ِه َو َس هلموا

ت َْسلِ ًيام﴾ [األحزاب ]56 :فص ّلوا عليه يف الصالة كنتم أو يف غريها ،وإذا قرأتمَ ﴿ :والت ِ
هني
والزَّ يت ِ
ون﴾ [التني ]1 :فقولوا يف آخرها( :ونحن عىل ذلك من الشاهدين ،وإذا قرأتم:
َ ْ
ِ
يم َوإِ ْس َام ِع َيل َوإِ ْس َح َ
وب
اق َو َي ْعق َ
﴿قولوا آ َمنَّا بِاهلل َو َما أن ِْز َل إِ َل ْينَا َو َما أن ِْز َل إِ َىل إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
ويت النَّبِ هي َ
ني َأ َح ٍد ِمنْه ْم َون َْحن
ون ِم ْن َر ههبِ ْم َال ن َف هرق َب ْ َ
يسى َو َما أ ِ َ
َو ْاألَ ْس َباط َو َما أ ِ َ
وسى َوع َ
ويت م َ
ون﴾ [البقرة ،]136 :فقولوا( :آمنّا باهلل حتّى تبلغوا إىل قوله( :مسلمني)()1
َله م ْسلِم َ
وقال :ص ّليت مع رسول اهلل  بعد حجته ،فكان يكثر قراءة ﴿ َال أ ْق ِسم ِب َي ْو ِم

ِ
ِ
ِ ِ
حييِ َي املَْ ْوتَى﴾ [القيامة]40 :
ا ْلق َيا َمة﴾ [القيامة ،]1 :فإذا قالَ ﴿ :أ َل ْي َس َذل َك بِ َقاد ٍر ع ََىل َأ ْن ْ
سمعته يقول( :بىل وأنا عىل ذلك من الشاهدين)()2

ومن اآلداب ـ أهيا املريد الصادق ـ أن جتتهد يف حفظ ما أطقت منه ،فقد قال ( :إن
الذي ليس يف جوفه يشء من القرآن كالبيت اخلرب) ()3

ٌ

وهنى هنيا شديدا عن نسيانه ،فقال( :ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه ،إال لقى اهلل
ِ
رشتَنِي َأع َْمى َو َقدْ كنْت
يوم القيامة أجذم) ،زاد رزين( :واقرءوا إن شئتمَ ﴿ :ق َال َر هب مل َ َح َ ْ
ك ا ْل َي ْوم تنْسى﴾ [طـه)4()]126 :125:
َب ِص ًريا (َ )125ق َال ك ََذلِ َك َأ َتت َْك آ َياتنَا َفن َِسيت ََها َوك ََذلِ َ
َ َ
وقد روى اإلمام عيل أن رسول اهلل  قال له( :أع ّلمك دعاء ال تنسى القرآن ،قل:
(الله ّم ارمحني برتك معاصيك أبد ًا ما أبقيتني ،وارمحني من تك ّلف ما ال يعنيني ،وارزقني
حسن النظر فيام يرضيك ،والزم قلبي حفظ كتابك كام ع ّلمتني ،وارزقني أن أتلوه عىل النحو
( )1اخلصال .165/2
( )2الدر املنثور .296/6
( )3الرتمذي ( ،)2913والدارمي ()3306
( )4أبو داود (،)1474والدارمي ()3340
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ا ّلذي يرضيك عنّي ..الله ّم هنور بكتابك برصي ،وارشح به صدري ،وأطلق به لساين،
وقوين به عىل ذلك ،وأعنّي عليه ،إنّه ال يعني عليه إالّ أنت ،ال إله إالّ
واستعمل به بدينّ ،
أنت)()1

ومن اآلداب ـ أهيا املريد الصادق ـ أن جتتهد يف حتسني صوتك عند قراءته؛ فقد روي
يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :زينوا القرآن بأصواتكم)  ،وقال( :ما أذن اهلل ليشء
()2

ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن)  ،ويف رواية( :لنبي حسن الصوت بالقرآن يهر به)  ،ويف
()4

()3

أخرى( :يتغنى بالقرآن يهر بصوته)  ،وقالّ ( :
لكل يشء حلية وحلية القرآن الصوت
()5

احلسن)(.)6
بل إن رسول اهلل  أخرب عن العزيمة يف ذلك ،فقال( :ليس منا من مل يتغن بالقرآن
يهربه)

()7

لكنه ـ مع ذلك ـ مل يرتك األمر لألهواء التي قد حتول من هذا إىل وسيلة لوضع أحلان
ال تتناسب مع جالل القرآن وقدسيته ،فلذلك قال( :اقرؤوا القرآن بلحون العرب
وأصواهتا ،وإياكم وحلون أهل الفسق ،وحلون أهل الكتابني ،وسيجئ بعدي قوم يرجعون
ترجيع الغناء والنوح ،ال ياوز حناجرهم ،مفتونة قلوهبم،وقلوب الذين يعجبهم شأهنم)

()8

( )1بحار األنوار ،209/89 :عن :عدة الداعي.
( )2أبو داود ( ،)1468والنسائي ،179/2وابن ماجة ()1342
( )3مسلم ()792
( )4البخاري ( ،)5023ومسلم ()792
( )5مسلم (.233 )792
( )6الكايف ج  2ص .614
( )7البخاري (،)7527وأبو داود ()1469
( )8الطرباين يف (األوسط)  ،)7223( 183/7الكايف ج  2ص .614
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وليس عليك ـ أهيا املريد الصادق ـ حرج يف أن تستمع للقراءات اجلميلة املؤثرة ،فإن
لك أجرا عظيام بسامعك ،وقد روي عن بعض القراء أنه سأل اإلمام الباقر ،فقال :إذا قرأت
القرآن فرفعت به صويت جاءين الشيطان فقال :إنّام تراءى هبذا أهلك والناس ،فقال له
ورجع بالقرآن صوتك ّ
حيب
فإن اهلل تعاىل ّ
اإلمام( :اقرأ قراءة بني القراءتني تسمع أهلك ّ
ترجع به ترجيعا)()1
الصوت احلسنّ ،

ويف احلديث عن ابن مسعود قال :قال يل النبي  :اقرأ عىل القرآن ،قلت :يا رسول
اهلل أقرأ عليك،وعليك أنزل؟ قال :إين أحب أن أسمعه من غريي ،فقرأت عليه سورة
ف إِ َذا ِج ْئنَا ِمن ك هل أم ٍة بِ َش ِه ٍ
يد َو ِج ْئنَا بِ َك ع ََىل َهؤ َال ِء
النساء ،حتى جئت إىل هذه اآلية ﴿ َف َك ْي َ
ْ
َّ
َش ِهيدً ا﴾ [النساء ،]41 :قال :حسبك اآلن،فالتفت إليه ،فإذا عيناه تذرفان(.)2
ومن اآلداب ـ أهيا املريد الصادق ـ أن جتتهد يف قراءته يف بيتك ،ألنّه يوفر الربكة له،
ويبعدك عن آفات األعامل إال إذا كان يف قراءتك يف غريه تشجيعا هلم عىل القراءة ،أو دعوة
(نوروا بيوتكم بتالوة القرآن ،وال
هلم إليها ،فقد روي يف احلديث عن رسول اهلل ّ :
تتّخذوها قبورا كام فعلت اليهود والنصارى ،ص ّلوا يف الكنائس والبيع ،وع ّطلوا بيوهتم؛
ّ
فإن البيت إذا كثر فيه تالوة القرآن كثر خريه واتّسع أهله ،وأضاء ألهل السامء كام ييضء
نجوم السامء ألهل الدنيا)()3

وعن اإلمام عيل أنه قال( :البيت ا ّلذي يقرأ فيه القرآن ويذكر اهلل فيه تكثر بركته
وحترضه املالئكة وهتجره الشياطني وييضء ألهل السامء كام ييضء الكواكب ألهل األرض،

( )1الكايف ج  2ص .614
( )2البخاري ( ،)5050ومسلم (.248 )800
( )3الكايف ،ج  2ص  610رقم  1إىل .3
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وإن البيت ا ّلذي ال يقرأ فيه القرآن وال يذكر اهلل فيه ّ
ّ
تقل بركته وهتجره املالئكة وحترضه
الشياطني)()1
وقال اإلمام الصادق أنه قالّ :
(إن البيت إذا كان فيه املرء املسلم يتلو القرآن يرتاءاه
ي يف السامء)()2
أهل السامء كام يرتاءى أهل الدنيا الكوكب الدر ّ

ّ

واجتهد ـ أهيا املريد الصادق ـ أن جتمع بني احلسنيني :القراءة والصالة ،فقد ورد ما
يدل عىل فضل ذلك وتأثريه ،ففي احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :قراءة القرآن يف
الصالة أفضل من قراءة القرآن يف غري الصالة ،وقراءة القرآن يف غري الصالة أفضل من ذكر
اهلل تعاىل ،وذكر اهلل تعاىل أفضل من الصدقة ،والصدقة أفضل من الصيام ،والصيام جنّ ٌة من
النار)()3

وعن اإلمام احلسني أنه قال( :من قرأ آية من كتاب اهلل يف صالته قائام يكتب له ّ
بكل
حرف مائة حسنة ،فإن قرأها يف غري صالة كتب له ّ
بكل حرف عرش حسنات ،فإن استمع
القرآن كتب له ّ
بكل حرف حسنة فإن ختم القرآن ليال ص ّلت عليه املالئكة حتّى يصبح،
وإن ختمه هنارا ص ّلت عليه احلفظة حتّى يميس وكانت له دعوة جمابة ،وكان خريا له ممّا بني
السامء إىل األرض)()4

وعن اإلمام الباقر أنه قال( :من قرأ القرآن قائام يف صالته كتب له ّ
بكل حرف مائة
حسنة ،ومن قرأ يف صالته جالسا كتب له ّ
بكل حرف مخسون حسنة ،ومن قرأه يف غري صالة

( )1الكايف ،ج  2ص  610رقم  1إىل .3
( )2الكايف ،ج  2ص  610رقم  1إىل .3
( )3بحار األنوار ،19/89 :عن :جامع األخبار  46ـ .48
( )4الكايف ،ج  2ص .611

240

بكل حرف عرش حسنات) ()1
كتب له ّ

وهكذا ،فإن فضل القراءة مرتبط بمدى اجلهد املبذول فيها ،وال حيرم القارئ
واملستمع من أدنى األجور ،وإن كان األجر األعظم لألكثر اجتهادا وتدبرا ،وقد روي عن
اإلمام السجاد أنه قال( :من استمع حرفا من كتاب اهلل من غري قراءة كتب اهلل له به حسنة
وحما عنه س ّيئة ورفع له درجة ،ومن قرأ نظرا من غري صوت كتب اهلل له ّ
بكل حرف حسنة
وحما عنه س ّيئة ورفع له درجة ،ومن تع ّلم منه حرفا ظاهرا كتب اهلل له عرش حسنات ،وحما
بكل آية ولكن ّ
عنه عرش س ّيئات ،ورفع له عرش درجات ،ال أقولّ :
بكل حرف باء أو تاء أو
شبههام ،ومن قرأ حرفا ظاهرا وهو جالس يف صالة كتب اهلل له به مخسني حسنة ،وحما عنه
مخسني س ّيئة ،ورفع له مخسني درجة ،ومن قرأ حرفا وهو قائم يف صالته كتب اهلل له ّ
بكل
حرف] مائة حسنة ،وحما عنه مائة س ّيئة ،ورفع له مائة درجة ،ومن ختمه كانت له دعوة
معجلة)()2
مستجابة ّ
مؤخرة أو ّ

ويف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :من استمع إىل آية من كتاب اهلل كتبت له
حسن ٌة مضاعف ٌة ،ومن تالها كانت له نورا يوم القيامة) ( ،)3فهذه رخصة عظيمة ،وهي ألهل
عرصنا أسهل وأيرس ،ذلك ألنه يمكنهم االستامع إليه ،ومن القراء الذين يرغبون ،ويف كل
املحال ،وبأيرس الوسائل.
وهكذا يمكنك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تقرأ من املصحف أو من دونه ،ويف كل
أحوالك سائرا أو جالسا أو مضطجعا ،وعظم األجر بقدر حضور قلبك وخشوعك

( )1الكايف ،ج  2ص .611
( )2الكايف ،ج  2ص .612
( )3أمحد .341/2
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وخضوعك وتفهمك وتدبرك وترقيك من خالله.
احلق الباطن:
أما احلق الباطن ـ أهيا املريد الصادق ـ فيبدأ من تعظيمك للقرآن الكريم ،ذلك أن
تدبرك له ،واستفادتك منه ،ال تكون إال بمقدار ذلك التعظيم ،وقد أشار اهلل تعاىل إىل ذلك،
آن ع ََىل جب ٍل َلر َأيتَه َخ ِ
فقالَ ﴿ :ل ْو َأنْزَ ْلنَا َه َذا ا ْلق ْر َ
اش ًعا مت ََصده عًا ِم ْن َخ ْش َي ِة اهلل َوتِ ْل َك ْاألَ ْم َثال
ََ َ ْ
نْ ِ
َرض َهبا لِلن ِ
َّاس َل َع َّله ْم َي َت َفكَّر َ
ون﴾ [احلرش]21 :
وقد عرب بعض احلكامء عن لطف اهلل تعاىل بعباده يف إيصال معاين كالمه هلم بطريقة
تتناسب مع قصورهم وحاجتهم ،وذلك يف جواب له لبعض من سأله ،فقال :أ رأيت ما
يأيت به األنبياء إذا ا ّدعيت أنّه ليس بكالم الناس وأنّه كالم اهلل تعاىل فكيف يطيق الناس
الدواب والطري ما يريدون
محله؟ فقال احلكيم( :إنّا رأينا الناس ملّا أرادوا أن يفهموا بعض
ّ
الدواب يقرص متييزها عن فهم كالمهم
من تقديمها وتأخريها وإقباهلا وإدبارها ورأوا
ّ
الصادر عن أنواع عقلهم مع حسنه وترتيبه وبديع نظمه ،فنزلوا إىل درجة متييز البهائم
وأوصلوا مقاصدهم إىل بواطن البهائم بأصوات يضعوهنا الئقة هبم من النقر والصفري
واألصوات القريبة من أصواهتم ا ّلتي يطيقون محلها ،وكذلك الناس يعجزون عن محل
كالم اهلل بكنهه وكامل صفاته ،فصاروا بام تراجعوا بينهم من األصوات ا ّلتي سمعوا هبا
الدواب من الناس ومل يمنع ذلك معاين
احلكمة كصوت النقر والصفري ا ّلذي سمعت به
ّ
يرشف الكالم أي األصوات لرشفها ويع ّظم
احلكمة
ّ
املخبوة يف تلك الصفات من أن ّ
لتعظيمها ،فكان الصوت للحكمة جسدا ومسكنا واحلكمة للصوت نفسا وروحا ،فكام ّ
أن
ترشف للحكمة ا ّلتي فيها
أجساد البرش تكرم وتعزّ ملكان ّ
الروح فكذلك أصوات الكالم ّ
احلق والباطل ،وهو
والكال م عايل املنزلة ،رفيع الدرجة ،قاهر السلطان نافذ احلكم يف ّ
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القايض العادل ،والشاهد املرتىض يأمر وينهى وال طاقة للباطل أن يقوم قدّ ام كالم احلكمة
كام ال يستطيع ّ
الظل أن يقوم قدّ ام شعاع الشمس ،وال طاقة للبرش أن ينفذوا غور احلكمة
كام ال طاقة هلم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء عني الشمس ،ولكنّهم ينالون من عني الشمس
ما حتيا به أبصارهم ،ويستد ّلون به عىل حوائجهم فقط ،فالكالم كامللك املحجوب الغائب
وجهه ،واملشاهد أمره وكالشمس العزيزة الظاهرة مكنون عنرصها ،وكالنجوم الزاهرة ا ّلتي
قد هيتدي هبا من ال يقف عىل سريها ،فهو مفتاح اخلزائن النفيسة ،ورشاب احلياة ا ّلذي من
رشب منه مل يمت ،ودواء األسقام ا ّلذي من سقى منه مل يسقم) ()1

ومما يعينك عىل ذلك التعظيم تأملك فيام ورد يف النصوص املقدسة من فضل القرآن
الكريم ،وكونه يف املحل الذي ال يعدله يشء ،ففي احلديث عن رسول اهلل  أنه قالَ ( :من
أعطاه اهلل القرآن ،فرأى ّ
أن أحد ًا أعطي شيئ ًا أفضل ممّا أعطي فقد صغّر عظي ًام ،وع ّظم
صغري ًا)()2
وقال( :فضل القرآن عىل سائر الكالم ،كفضل اهلل عىل خلقه)()3
وقال( :القرآن غنى ال غنى دونه ،وال فقر بعده)()4

كل ٍ
وقال( :القرآن أفضل من ّ
يشء دون اهلل ،فمن و ّقر القرآن فقد و ّقر اهلل ،ومن مل
بحق اهلل ،وحرمة القرآن كحرمة الوالد عىل ولده ،ومحلة القرآن
استخف ّ
ّ
يو ّقر القرآن فقد
املحفوفون برمحة اهلل ،امللبوسون نور اهلل ،يقول اهلل( :يا محلة القرآن ! ..استح ّبوا اهلل بتوقري
كتاب اهلل يزد لكم ح ّب ًا ،وحي ّببكم إىل عباده ،يدفع عن مستمع القرآن بلوى الدنيا ،وعن
( )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،2ص236 :
( )2بحار األنوار ،13/89 :عن :معاين األخبار ص.279
( )3بحار األنوار ،19/89 :عن :جامع األخبار  46ـ .49
( )4بحار األنوار ،19/89 :عن :جامع األخبار  46ـ .48
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خري من ثبري ذهب ًا ،ولتايل آية من كتاب اهلل
قارئها بلوى اآلخرة ،وملستمع آية من كتاب اهلل ٌ
أفضل مما حتت العرش إىل أسفل التخوم)()1

احلجة فيه ،واآلية املعجزة يف نظمه ،ثم قال:
وذكر اإلمام الرضا يوم ًا القرآن ،فع ّظم ّ
(هو حبل اهلل املتني ،وعروته الوثقى ،وطريقته املثىل ،املؤ هدي إىل اجلنة ،واملنجي من النار ،ال
ٍ
خيلق من األزمنة ،وال ه
لزمان دون زمان ،بل جعل دليل
يغث عىل األلسنة ،ألنّه مل يعل
كل إنسان ،ال يأتيه الباطل من بني يديه ،وال من خلفه ٌ
وحجة عىل ّ
تنزيل من حكي ٍم
الربهان،
ّ
محيد)()2

ومما يعينك عىل ذلك ـ أيضا ـ تدبرك لتلك األدعية التي تقال عند تالوته أو عند
ختمه ،والتي تبني عظمته وقيمته ورشفه واألنوار التي يظفر هبا من أحسن التعامل معه،
ومن تلك األدعية ما كان يقوله اإلمام الصادق حني يأخذ املصحف للقراءة ،فقد كان
يقول( :اللهم إين أشهد أن هذا كتابك املنزل من عندك عىل رسولك حممد بن عبداهلل،
وكالمك الناطق عىل لسان نبيك ،جعلته هاديا منك اىل خلقك ،وحبال متصال فيام بينك
وبني عبادك ..اللهم إين نرشت عهدك وكتابك ..اللهم فاجعل نظري فيه عبادة ،وقراءيت
فيه فكرا ،وفكري فيه اعتبارا ،واجعلني ممن اتعظ ببيان مواعظك فيه ،واجتنب معاصيك،
وال تطبع عند قراءيت عىل سمعي ،وال جتعل عىل برصي غشاوة ،وال جتعل قراءيت قراءة ال
تد ّبر فيها ،بل اجعلني أتد ّبر آياته وأحكامه ،آخذا برشائع دينك ،وال جتعل نظري فيه غفلة،
وال قراءيت هذرا ،إنك أنت الرؤوف الرحيم)()3

( )1بحار األنوار ،291/89 :وجامع األخبار ص.47
( )2بحار األنوار ،14/89 :عن :العيون .130/2
( )3بحار األنوار ،207/89 :عن :مصباح األنوار.
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وكان يقول عند الفراغ من القراءة( :اللهم إين قد قرأت ما قضيت من كتابك الذي
وحيرم
أنزلت فيه عىل نب ّيك الصادق  ،فلك احلمد ربنا ..اللهم اجعلني ممن حيل حاللهّ ،
حرامه ،ويؤمن بمحكمه ومتشاهبه ،واجعله يل أنسا يف قربي ،وأنسا يف حرشي ،واجعلني
ممن تر ّقيه بكل آية قرأها درجة يف أعىل عليني ،آمني رب العاملني)()1

ومما يعينك عىل ذلك ـ أيضا ـ استحضارك لعظمة ربك ،وعلمك أنه كالمه ،وأنه
رسالته إليك؛ فعظمة الرسالة بعظمة مرسلها ،وهلذا كان بعضهم كلام اقرتب من املصحف
رب)
رب ،هو كالم ّ
أصابته رعشة ،وقال( :هو كالم ّ

وقد أشار اهلل تعاىل إىل ذلك ،فقال﴿ :اهلل نَزَّ َل َأحسن ْ ِ ِ ِ
ِ
اين
احلديث كتَا ًبا مت ََش ِ ً
ْ َ َ َ
اهبا َم َث َ
َت ْق َش ِع هر ِمنْه جلود ا َّل ِذي َن َخي َْش ْو َن َر َّهب ْم ث َّم تَلِني جلوده ْم َوقلوهب ْم إِ َىل ِذك ِْر اهلل َذلِ َك هدَ ى اهلل

هي ِدي بِ ِه من ي َشاء ومن ي ْضلِ ِل اهلل َفام َله ِمن َه ٍ
اد﴾ [الزمر]23 :
ْ
َ َ ْ
َ ْ َ
َ
َْ

وهذه اآلية الكريمة ـ أهيا املريد الصادق ـ تدعوك إىل أن ترشك مجيع مشاعرك أثناء
قراءتك ،ولو تكلفا ،فإن لذلك تأثريه عىل الباطن ،وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل :
(اتلوا القرآن وابكوا ،فإن مل تبكوا فتباكوا) ( ،)2وقالّ :
(إن القرآن نزل بحزن فإذا قرأمتوه
فتحازنوا)()3

وقال اإلمام الصادقّ :
(إن اهلل أوحى إىل موسى بن عمران إذا وقفت بني يدي فقف
موقف الذليل الفقري ،وإذا قرأت التوراة فأسمعنيها بصوت حزين)(.)4
وقد ذكر بعض احلكامء كيفية تكلف ذلك ،فقال( :و وجه إحضار احلزن أن يتأ ّمل
( )1بحار األنوار ،207/89 :عن :مصباح األنوار.
( )2الكايف ،ج  2ص .614
( )3قال العراقي :أخرجه أبو يعىل وأبو نعيم يف احللية ،وهو يف الكايف ،ج  2ص .614
( )4الكايف ،ج  2ص .615
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ثم يتأ ّمل تقصريه يف أوامره وزواجره فيحزن
ما فيه من التهديد والوعيد والوثائق والعهودّ ،
له ال حمالة ويبكي فإن مل حيرضه حزن وبكاء كام حيرض أرباب القلوب الصافية فليبك عىل
فإن ذلك أعظم املصائب) ()1
فقد احلزن والبكاءّ ،

وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تتجاوز البكاء واحلزن إىل تكلف الصعق والغشية،
ٍ
فقد ورد النهي عنه ،فقد قيل لإلمام الباقرّ ( :
بيشء من القرآن ،أو حده ثوا
إن قوم ًا إذا ذكّروا
به صعق أحدهم ،حتّى يرى أنه لو ق ّطعت يداه ورجاله مل يشعر بذلك) ،فقال( :سبحان
اهلل ..ذاك من الشيطان ،ما هبذا أمروا ،إنّام هو ال ّلني والرقة والدَّ معة والوجل)()2

واجتهد ـ أهيا املريد الصادق ـ بعد هذا أن حيرض عقلك مع كل آية تقرؤها ،فال تغفل
احي َيى
عنه ،وال يرشد ذهنك إىل غريه ،فهذا هو أول القوة التي أمر اهلل تعاىل هبا ،فقالَ ﴿ :ي َ ْ
ِ ِ
َاب بِق َّو ٍة﴾ [مريم ،]12 :فيحي ليس ذلك النبي الكريم فقط ،بل كلنا ينبغي أن
خذ ا ْلكت َ
يكون حيي ،حتى نحيا بالقرآن ..فهو ال حييي إال ما يالمسه.
وقد روي أنه قيل لبعض الصاحلني :إذا قرأت القرآن حتدّ ث نفسك بيشء؟ فقال:
أحب إ ّيل من القرآن أحدّ ث به نفيس؟) ،وكان آخر إذا قرأ سورة مل يكن قلبه فيها
(أو يشء ّ
أعادها ثانية(.)3
واحذر ـ أهيا املريد الصادق ـ بعد هذا أن تكون ممن قال فيهم رسول اهلل ( :ما آمن
بالقرآن من استحل حمارمه)()4

وقال ( :يؤتى برجل يوم القيامة ويمثل له القرآن ،قد كان يضيع فرائضه ويتعدى
( )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،2ص226 :
( )2بحار األنوار ،212/89 :عن :أمايل الصدوق ص.154
( )3املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،2ص.237 :
( )4الرتمذي ()2918
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ٌ
حامل ،تعدى
حدوده وخيالف طاعته ويرتكب معصيته ،فيقول :أي رب ،محلت آيايت بئس
حدودي وضيع فرائيض وترك طاعتي وركب معصيتي .فام يزال عليه باحلجج حتى يقال:
فشأنك به .فيأخذ بيده فام يفارقه حتى يكبه عىل منخره يف النار ،ويؤتى بالرجل قد كان
حيفظ حدوده ويعمل بفرائضه ويعمل بطاعته ويتنب معصيته فيصري خصام دونه ،فيقول:
أي رب ،محلت آيايت خري حامل ،اتقى حدودي وعمل بفرائيض واتبع طاعتي واجتنب
معصيتي .فال يزال له باحلجج حتى يقال :فشأنك به ،فيأخذ بيده فام يزال به حتى يكسوه
حلة اإلستربق ويضع عليه تاج امللك ويسقيه بكأس امللك)()1

فالقرآن الكريم مل ينزل للتسلية وال للرتفيه ،وإنام أنزل ليخرجك من نفسك األمارة،
وحيولك إىل عوامل اجلامل والكامل التي وفرها اهلل لك ..فإن أعرضت عنها ،كنت معرضا
عنه ،ولو ختمته كل يوم.

( )1البزار كام يف (كشف األستار) ()2337
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املعارج القرآنية
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن رس ما ورد يف النصوص املقدسة من
فضائل بعض اآليات أو السور القرآنية ،وعالقة ذلك بالتزكية والرتقية ،وهل يمكن
االستفادة من تلك الفضائل يف استخراج اآليات والسور املشاهبة هلا؟
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أنه يمكن تشبيه أدوار ووظائف القرآن الكريم
يف النفس بتشبيهات كثرية ،تقرب حقيقة عالقته بنا ،وعالقتنا به.
فهو بالنسبة للمرىض وأصحاب النفوس األمارة واللوامة بشبه الصيدلية الكبرية
التي حتوي كل أصناف األدوية ،التي تعالج كل األمراض ،ولذلك فإن من قرأه مجيعا،
وبتدبر وتفهم وصدق وإخالص؛ فسينال بغيته من الشفاء من كل علله وأدوائه.
لكنه مع ذلك قد يكون حمتاجا إىل عالج خاص ألمراض معينة ،فلذلك ينصح
بآ يات أو سور تتناسب مع حالته؛ فال يكتفي برتديدها املرة أو املرتني ،بل حيتاج إىل التكرار
الكثري هلا ،لتستقر معانيها يف نفسه ،مثلام يفعل الدواء الذي حيتاج إىل مقادير خاصة ليقوم
بدوره يف مواجهة الداء.
وهو بالنسبة للسالكني طريق التخلق والتحقق ،معارج ومدارج للنفس لتسري نحو
الكامل املتاح هلا ..فكل سورة من سوره معراج خاص لعامل من عوامل احلقائق والقيم،
ولذلك حتتاج النفس ـ بحسب أحواهلا ـ إىل املعارج اخلاصة هبا ،والتي تتناسب مع حالتها،
كام أشار إىل ذلك رسول اهلل  يف قوله( :يقال لصاحب القرآن :اقرأ وارق ورتل كام كنت
ترتل يف دار الدنيا ،فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ هبا)

()1

( )1الرتمذي ( ،)2914وأبو داود ()1464
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باإلضافة إىل ذلك كله؛ فإن القرآن الكريم حيوي الكثري من األرسار الغيبية املرتبطة
بحياة الناس يف صحتهم ومرضهم وفقرهم وغناهم ونفعهم ورضهم ..وقد أودع اهلل تعاىل
يف سوره وآياته ما يفي بتلك احلاجات ،ولذلك كان لكل سورة وظيفتها ودورها اخلاص
هبا.
وهذه األمور الثالثة وغريها كثري هي التي تيرس عليك ـ أهيا املريد الصادق ـ فهم ما
ورد يف فضائل اآليات والسور من معان ،مع العلم أن بعضها غيب حمض ،ال يمكن لعقلك
املجرد أن يعرفه ،وبعضها يمكنك التعرف عليه بالتأمل والتدبر ،وبعضها واضح ال حيتاج
إىل كل ذلك.
وحتى يتيرس عليك فهم اجلميع ،فاعلم أن كل سورة من القرآن الكريم بمثابة
الكائن احلي الذي خصصت له أدوار معينة؛ فهو يؤدهيا كام طلبت منه.
وإن شئت تقريبا لذلك ،فانظر إىل العنارص املختلفة املوجودة يف الطبيعة ،وما حتتوي
عليه من خصائص ،وما يمكن أن يستفاد منها بسببها؛ فكذلك القرآن الكريم؛ فكل سورة
أو آية منه عامل من العوامل التي يمكنها أن تنقلنا إىل حمال السعادة التي خصصت هلا.
وكمثال عىل ذلك ما ورد يف فضائل سورة امللك ،والتي ورد يف األحاديث املتفق
عليها عند األمة مجيعا بأهنا تقي صاحبها من عذاب القرب؛ فقد قال رسول اهلل ( :إن سورة
من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده امللك) ()1

وهذا يعني أن القارئ املالزم هلا ،والذي يكون له هبا مزيد عناية ورعاية ،حفظا وفهام
وقراءة وتدبرا ،تؤدي حقه بشكرها له بالشفاعة فيه.
وقد صور رسول اهلل  ذلك ،فقال( :يؤتى الرجل يف قربه فتؤتى رجاله فتقول
( )1أبو داود ( )1400والرتمذي ()2891
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رجاله :ليس لكم عىل ما قبيل سبيل كان يقرأ ب سورة امللك ،ثم يؤتى من قبل صدره أو
قال بطنه فيقول :ليس لكم عىل ما قبيل سبيل كان يقرأ ب سورة امللك ،ثم يؤتى رأسه فيقول
ليس لكم عىل ما قبيل سبيل كان يقرأ ب سورة امللك .قال :فهي املانعة متنع من عذاب القرب،
من قرأها يف ليلة فقد أكثر وأطنب) ()1

وذكر ابن مسعود اهتامم أصحاب رسول اهلل  هبا ألجل ذلك ،فقال( :من قرأ
(تبارك الذي بيده امللك) كل ليلة منعه اهلل هبا من عذاب القرب ،وكنا يف عهد رسول اهلل 
نسميها املانعة ،وإهنا يف كتاب اهلل سورة من قرأ هبا يف كل ليلة فقد أكثر وأطاب) ()2

وعن ابن عباس أنه قال لرجل :أال أحتفك بحديث تفرح به؟ قال :بىل قال( :اقرأ
(تبارك الذي بيده امللك) وعلمها أهلك ومجيع ولدك ،وصبيان بيتك وجريانك ،فاهنا
املنجية واملجادلة يوم القيامة عند رهبا لقارئها ،وتطلب له أن ينجيه من عذاب النار ،وينجو
هبا صاحبها من عذاب القرب ،قال رسول اهلل  :لودت أهنا يف قلب كل إنسان من أمتي)()3

تأمل ـ أهيا املريد الصادق ـ هذه األحاديث عن رسول اهلل  وأصحابه املنتجبني،
ومثلها كثري عنه  وعن أئمة اهلدى من بعده ..وسرتى كيف تتغري نظرتك للسور القرآنية،
فهي ليست جمرد كلامت ترددها ،أو معان تتفهمها ،بل إن كل سورة أو آية كائن حي،
يمكنك بمداومة الصحبة له ،وعقد األلفة بينك وبينه أن تستفيد منه كل ما يغنيك يف دنياك
وأخراك.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف حق البسملة التي رشفها اهلل تعاىل بأن تذكر مع كل

( )1احلاكم ( )3839وعبد الرزاق ()8651
( )2رواه النسائي يف السنن الكربى ( )10547ويف عمل اليوم والليلة ()711
( )3بحار األنوار ()314 /92
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سورة قرآنية ،بل مع كل عمل ،فقد أخرب رسول اهلل  عن كوهنا مصدرا لربكة كل ما تفتتح
به ،وحمق كل ما مل تفتتح به ،فقال( :من حزنه أمر تعاطاه فقال﴿ :بسم اهلل الرمحن الرحيم﴾
وهو خيلص هلل ،ويقبل عليه بقلبه إليه ،مل ينفك عن إحدى اثنتني :إ ّما بلوغ حاجته ،وإما ما
يعد له ويدخر لديه ،وما عند اهلل خري وأبقى)()1

ٍ
كل ٍ
وقال اإلمام السجاد( :قولوا عند افتتاح ّ
صغري أو عظي ٍم﴿( :بسم اهلل الرمحن
أمر
حتق العبادة لغريه ،املغيث إذا استغيث،
الرحيم﴾ ،أي أستعني عىل هذا األمر باهلل الذي ال ّ
واملجيب إذا دعي﴿ ،الرمحن﴾ الذي يرحم ببسط الرزق علينا ،الرحيم بنا يف أدياننا ودنيانا
ال خفيف ًا ،وهو يرمحنا بتم ّيزنا عن أعدائه)()2
وآخرتنا ،خ ّفف علينا الده ين وجعله سه ً

ِ
اسم اهلل
بل إن القرآن الكريم نفسه أشار إىل ذلك ،فقالَ ﴿ :و َال َت ْأكلوا ممَّا َمل ْ ي ْذك َِر ْ
ون إِ َىل َأولِيائِ ِهم لِيج ِ
الش َياطِنيَ َليوح َ
َع َل ْي ِه َوإِنَّه َل ِف ْس ٌق َوإِ َّن َّ
ادلوك ْم َوإِ ْن َأ َط ْعتموه ْم إِنَّك ْم
ْ َ ْ َ
ملَ ْ ِ
رشك َ
ون﴾ [األنعام]121 :
وبذلك يمكن تصور البسملة بصورة الكائن احلي الذي بمجرد أن تردد ألفاظه
بلسانك ،وتستقر معانيه يف قلبك ،يقوم باألدوار املكلف هبا خري قيام.
وكيف ال يكون للبسملة تلك األدوار ،وهي حتوي كل احلقائق املرتبطة بجميع
األشياء أعياهنا وأحداثها ،ولذلك كان يف ذكرها تذكريا للنفس بأن ما تقدم عليه هو من اهلل
وبتوفيقه وبركته ،وحتذر يف نفس الوقت من أن متارس بذلك ما خيالف رضا رهبا الذي
وهبها تلك النعم.
وهكذا األمر بالنسبة لسورة الفاحتة ،التي هي أم الكتاب ،والتي اخترص اهلل تعاىل

( )1بحار األنوار.245/89 :
( )2تفسري اإلمام ص 9ـ .24
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فيها كل احلقائق والقيم ،لتذكرها النفس بسهولة ويرس ،ولذلك ورد األمر بقراءهتا يف كل
خداج ـ ثالثا ـ غري متام)()1
صالة ،قال ( :من صىل صالة مل يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي
ٌ

وقد فرس رسول اهلل  رس ذلك ،فقال حاكيا عن ربه عز وجل( :قال اهلل عز وجل:
احل ْمد هلل َر هب
َق َس ْمت الصالة بيني وبني عبدي نصفني ،ولعبدي ما سأل فإذا قال العبدَ ْ ﴿ :
ِ
الر ِحي ِم﴾ (الفاحتة،)3 :
الر ْمح َِن َّ
ا ْل َعاملَنيَ ﴾ (الفاحتة ،)2 :قال اهلل :محدين عبدي ،وإذا قالَّ ﴿ :
قال اهلل :أثنى عيل عبدي ،فإذا قالَ ﴿ :مالِ ِك َي ْو ِم الده ِ
ين﴾ (الفاحتة ،)4 :قال :جمدين عبدي
اك َن ْعبد َوإِ َّي َ
فإذا قال﴿ :إِ َّي َ
اك ن َْست َِعني﴾ (الفاحتة ،)5 :قال :هذا بيني وبني عبدي ،ولعبدي

اط املْست َِق ِ
اط ا َّل ِذي َن َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي ِه ْم غ ْ ِ
َري املَْغْض ِ
رص َ
وب
الرص َ ْ َ
يم َ
ما سأل ،فإذا قال﴿ :اهدنا ه َ

الضا هلنيَ ﴾ (الفاحتة ،)7 ،6 :قال :هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)()2
َع َل ْي ِهم َوال َّ

ْ

وتذكر هذا احلوار أثناء قراءهتا ـ أهيا املريد الصادق ـ له دور كبري يف التواصل مع اهلل
تعاىل ،والشعور بقربه ورمحته وكرمه ولطفه ..وذلك مما هيذب النفس ويزكيها ،ويرفعها إىل
أعىل درجات الكامل.
وهلذا ذكر اإلمام الصادق أهنا كانت بمثابة الطامة الكربى عىل املرشوع الشيطاين،
(إن إبليس ّ
فقالّ :
رن رنين ًا ملّا بعث اهلل نب ّيه  عىل حني فرتة من الرسل ،وحني أنزلت أ ّم
القرآن)()3

حممد..
عيل ّ
رب وقال يل( :يا ّ
وأخرب  عن نعمة اهلل عليه وعىل أمته هبا ،فقال( :م ّن ّ
أرسلتك إىل ّ
بالرعب ،وأحللت لك الغنيمة ،وأعطيتك لك
كل أمحر وأسود ،ونرصتك ّ

( )1مسلم ( ،)395والرتمذي ( ،)2953والنسائي .136 -135/2
( )2مسلم ( ،)395والرتمذي ( ،)2953والنسائي .136 -135/2
()3تفسري القمي ص.26
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وألمتك كنز ًا من كنوز عريش( :فاحتة الكتاب ،وخامتة سورة البقرة)()1

ّ

وعن ابن عباس قال :بينام جربيل عليه السالم قاعدٌ عند النبي  سمع نقيضا من
فوقه ،فرفع رأسه فقال( :هذا باب من السامء مل يفتح إال اليوم ،فنزل منه ٌ
ملك) ،فقال( :هذا
ٌ
نبي
ملك نزل إىل األرض مل ينزل قط إال اليوم ،فسلم وقال :أبرش بنورين أوتيتهام مل يؤهتام ٌ
قبلك :فاحتة الكتاب وخواتيم سورة البقرة ،لن تقرأ بحرف منها إال أعطيته)()2

ومثل ذلك ما ورد يف فضائل سورة البقرة وآل عمران ،فقد أخرب  عن الكثري من
اخلصائص التي خصهام اهلل هبا ،ومنها ما عرب عنه  بقوله( :اقرأوا القرآن فإنه يأيت يوم
القيامة شفيعا ألصحابه ،اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإهنام يأتيان يوم القيامة كأهنام
ٌ
فرقان من طري صواف حياجان عن صاحبهام ،اقرأوا سورة البقرة فإن
غاممتان أو كأهنام
أخذها بركة وتركها حرس ٌة وال تستطيعها البطلة)( )3ويف رواية( :ما من عبد يقرأ هبا يف ركعة
قبل أن يسجد ثم سأل اهلل شيئا إال أعطاه إن كادت لتحىص الدين كله) ()4

فهذا احلديث يؤكد ما ذكرته لك ـ أهيا املريد الصادق ـ من أن السور القرآنية بمثابة
الكائنات احلية التي كلفت بوظائف خاصة ال تنال إال من هو أهل هلا ..ولذلك كان لقراءهتا
واالهتامم هبا وصحبتها تأثريها الكبري يف حتصيل تلك املنافع اخلاصة هبا.
ويشري إىل ذلك ما ورد يف فضل سورة الكهف؛ فقد روي أن رجال كان يقرأ سورة
فرس مربوطة بشطنني فتغشته سحاب ٌة فجعلت تدنو ،وجعل فرسه ينفر
الكهف وعنده ٌ

( )1معاين األخبار ص ،50العلل .121/1
( )2مسلم ( ،)806النسائي .138/2
( )3مسلم ()804
( )4مسلم ()804
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منها ،فلام أصبح أتى النبي  فذكر له ذلك ،فقال( :تلك السكينة تنزلت للقرآن) ()1

وهو ما يشري أيضا إىل أن كل تلك املعاين من السكينة والرمحة وغريها ليست جمرد
وجودات ذهنية ،وإنام هلا وجودها الواقعي ..ويف هذا احلديث إشارة إىل أن قراءة سورة
الكهف سبب لتنزل السكينة.
وذلك يشبه ـ أهيا املريد الصادق ـ ما حتدثه تلك األدوية أو األغذية املفرحة التي إذا
تناوهلا اإلنسان يشعر بالفرح ،وتزول عنه الكآبة ..فهكذا الذي يقرأ تلك السور اخلاصة
هبذا ،يعطيه اهلل تعاىل ما يرتبط هبا من السكينة والفرح والرسور.
وقد أشار إىل ذلك قوله  عن سورة الرشح( :من قرأها أعطاه اهلل اليقني والعافية،
ومن قرأها عىل أملٍ يف الصدر وكتبت له شفاه اهلل)()2

وقال اإلمام الصادق( :إذا عرس عليك أمرّ ،
فصل عند الزوال ركعتني تقرأ يف األوىل
بفاحتة الكتاب وقل هو اهلل أحد وإنّا فتحنا لك فتح ًا مبين ًا إىل قوله وينرصك اهلل نرص ًا عزيز ًا،
ويف الثانية بفاحتة الكتاب وقل هو اهلل أحد وأمل نرشح لك صدرك) ()3

فاحلقائق التي حتوهيا هذه السور مجيعا هلا تأثريها يف إزالة الكرب والكآبة؛ فسورة
الرشح مثال تتحدث عن اهلبات اإلهلية ،وتذكّر بأيام املحن والصعاب التي مر هبا رسول اهلل
 ، وكيف يرس اهلل له جتاوزها ،وتذكر بأن اهلل تعاىل سيبدل العرس بيرسين ..وغريها من
املعاين التي حتوهيا السورة ،والتي هلا آثارها الكبرية يف إزالة الوحشة والكآبة.
وهلذا يعتربها احلكامء عالجا للكآبة ،وقد قال بعضهم معربا عن ذلك:
إذا ضاقت بك الدنيا

ففكر يف أمل نرشح

( )1البخاري ( ،)4839ومسلم ()795
( )2البحراين ،تفسري الربهان ،ج  ،10ص .183
( )3القمي ،سفينة البحار ،ج  ،5ص .166
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فعرس بني يرسين

متى تذكرمها تفرح

ومثل ذلك ما ورد يف سورة يس ،فقد أخرب رسول اهلل  عن فضلها واخلواص
قلب وقلب القرآن يس ،ومن قرأها كتب له بقراءهتا قراءة
املرتبطة هبا ،فقال( :لكل يشء ٌ
القرآن عرش مرات دون يس) ( ،)1وقال( :من قرأ يس يف صدر النهار قضيت حوائجه) ()2

وروي عن أئمة اهلدى الكثري من األحاديث يف فضلها ،ومنها ما حدث به اإلمام
لكل ٍ
(إن ّ
الصادق ،قالّ :
يشء قلب ،وقلب القرآن يس ،من قرأها يف هناره قبل أن يميس،
كان يف هناره من املحفوظني واملرزوقني حتى يميس ،ومن قرأها يف ليلة قبل أن ينام ،وكل
ٍ
شيطان رجيم ،ومن ّ
رش ّ
كل آفة ،وإن مات يف يومه أو يف
كل
اهلل به ألف ملك حيفظونه من ّ
ليلته أدخله اهلل اجلنة ،وحرض غسله ثالثون ألف ملك كلهم يستغفرون له ،ويش ّيعونه إىل
قربه باالستغفار له ،فإذا أدخل يف حلده كانوا يف جوف قربه ،يعبدون اهلل وثواب عبادهتم
ساطع إىل
نور
ٌ
له ،وفسح له يف قربه مدّ برصه ،وأومن من ضغطة القرب ،ومل يزل له يف قربه ٌ
أعنان السامء إىل أن خيرجه اهلل من قربه ،فإذا أخرجه مل يزل مالئكة اهلل معه ،يش ّيعونه
بكل ٍ
ويبرشونه ّ
خري حتى يوزوا به الرصاط وامليزان،
وحيدّ ثونه ويضحكون يف وجههّ ،
املقربون ،وأنبياؤه
ويوقفوه من اهلل موقف ًا ال يكون عند اهلل خلق ًا أقرب منه ،إال مالئكة اهلل ّ
واقف بني يدي اهلل ،ال حيزن مع من حيزن ،وال هيتم مع من هيتم،
ٌ
املرسلون ،وهو مع النبيني
الرب تبارك وتعاىل( :اشفع عبدي ! ..أش ّفعك يف مجيع
وال يزع مع من يزع ،ثم يقول له ّ
ما تشفع ،وسلني عبدي ! ..أعطك مجيع ما تسأل ،فيسأل فيعطى ،ويشفع فيش ّفع ،وال
ٍ
ذل مع من ي ّ
حياسب فيمن حياسب ،وال يوقف مع من يوقف ،وال ي ّ
بخطيئة،
ذل ،وال يك ّبت

( )1الرتمذي ()2887
( )2الدارمي ()3418
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ٍ
بيشء من سوء عمله ،ويعطى كتاب ًا منشور ًا ،حتى هيبط من عند اهلل ،فيقول الناس
وال
بأمجعهم( :سبحان اهلل ! ..ما كان هلذا العبد من خطيئة واحدة ،ويكون من رفقاء حممد
)1()
وقال( :ع ّلموا أوالدكم ياسني ،فإهنا رحيانة القرآن)()2

ّ

ومثلها ما ورد يف فضائل سورة الواقعة ،ففي احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :من
قرأ سورة الواقعة كل ليلة مل تصبه فاقة أبدا) ()3
وقال( :سورة الواقعة سورة الغنى فاقرأوها وعلموها أوالدكم) ()4
وقال( :علموا نساءكم سورة الواقعة فإهنا سورة الغنى) ()5

وغريها من األحاديث الكثرية التي تؤكد عالقة هذه السورة الكريمة بالغنى ودفع
احلاجة ،ومما ورد عن أئمة اهلدى يف فضلها قول اإلمام الصادقَ ( :من قرأ يف ّ
كل ليلة مجعة
الواقعة أح ّبه اهلل وأح ّبه إىل الناس أمجعني ،ومل َير يف الدنيا بؤس ًا أبد ًا ،وال فقر ًا وال فاقة وال
آفة من آفات الدنيا)()6

كل ٍ
ّ
وقال اإلمام الباقرَ ( :من قرأ الواقعة ّ
وجل ووجهه
ليلة قبل أن ينام ،لقي اهلل عزّ
كالقمر ليلة البدر)()7

هذه جمرد أمثلة أوردهتا لك ـ أهيا املريد الصادق ـ لتعلم ما يف القرآن الكريم من
( )1ثواب األعامل ص.100
( )2أمايل الطويس .290/2
( )3رواه أبو يعىل وابن مردويه والبيهقي يف شعب اإليامن.
( )4رواه ابن مردويه.
( )5رواه الديلمي.
( )6ثواب األعامل ص.105
( )7ثواب األعامل ص.106
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اخلصائص والوظائف التي ال يمكن أن يستفيد منها من مل يعرفها؛ فلذلك احرص عىل
صحبة كل آية من آياته ،وسورة من سوره ،حتى تنال آثارها وثامرها مجيعا.
وإن أردت أن تعرف أرسار الفضائل اخلاصة هبا؛ فاعلم أن ذلك يعود لسببني،
كالمها تنزل من أجله القرآن الكريم ،أوهلام :احلقائق ..وثانيهام القيم.
وبام أن الفاحتة تشتمل عىل جمامع كليهام ،فقد ورد فيها ذلك الفضل اخلاص،
تفكرت وجدت الفاحتة عىل إيازها
واعتربت أم القرآن ،وقد قال بعض احلكامء عنها( :إذا
َ
الر ِحي ِم﴾ :نب ٌأ عن َّ
الذات ..وقوله
مشتمل ًة عىل ثامنية مناهج :فقوله تعاىل﴿ :بسم اهلل الرمحن َّ
الر ِحي ِم﴾ :نب ٌأ عن صفة من صفات خاصة ،وخاصيتها أهنا تستدعي سائر
﴿الرمحن َّ
الصفات من العلم والقدرة وغريمها ثم تتعلق باخللق ،وهم املَ ْرحومون ،تع هلق ًا يؤْ نِسهم به،
وي َش هوقهم إليه ،وي َرغهبهم يف طاعته ،ال كوصف الغضب ،لو ذكره بدالً عن الرمحة فإن ذلك
وخيوف ،ويقبض القلب وال يرشحه ..وقوله ﴿احلمد هلل َر هب العاملني﴾ :يشتمل عىل
حي ِزن ه
شيئني :أحدمها :أصل احلمد وهو الشكر ،وذلك أول الرصاط املستقيم ،وكأنهَ .ش ْطره ،فإن
َ
ونصف شكر ،كام تعرف حقيق َة ذلك ..والثاين :قوله
ٌ
نصف صرب،
ٌ
اإليامن العميل نصفان:
تعاىل ﴿رب العاملني﴾ إشارة إىل األفعال كلها ،وإضافتها إليه بأوج ِز ٍ
لفظ و َأ َمت ه ِه إحاط ًة
ْ َ
َ ه
ِ
ِ
الر ِحي ِم﴾ إشارة إىل الصفة مرة
بأصناف
األفعال لفظ ه
رب العاملني ..وقوله ثاني ًا﴿ :الرمحن َّ
أخرى ،وال تظن أنه مكرر ،فال َتكَرر يف القرآن ،إذ حده املكَرر ما ال ينطوي عىل ِ
مزيد فائدة؛
َ
ّ
َّ
هَ
ِ
وذكر الرمحة بعد ِذ ِ
كر العاملَني َ
َظيمت َْني يف
وقبل ذكر مالك يوم الدين ينطوي عىل فائدتني ع َ
رب العاملني :فإنه َخ َل َق َّ
كل واحد منهم
تفضيل جماري الرمحة :إحدامها :تلتفت إىل َخ ْل ِق ه
ِ
وأفضلِها ..وثانيها :تع هلقها بقوله ﴿مالك َي ْو ِم الدين﴾ :فيشري إىل الرمحة
عىل أكمل
أنواعه َ
ِ
ٍ
اجلزاء عند اإلنعام بامل ْل ِك املؤَ ب ِد يف مقاب ِ
يف املَ ِ
كلمة وعبادة ..وأما قوله﴿ :مالك
لة
عاد يو َم
َ
َّ
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يو ِم الدين﴾ :فإشار ٌة إىل ِ
اآلخ َرة يف املَعاد ،وهو أحد األقسام من األصول ،مع اإلشارة إىل
َْ
معنى املَ َلك واملَلِك ،وذلك من صفات اجلالل) ()1

إىل آخر كالمه الذي يبني ما يف سورة الفاحتة من احلقائق والقيم العظيمة التي مل يكن
لسورة الفاحتة ذلك الفضل العظيم من دوهنا.
معارج احلقائق:
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن الفضائل العظيمة لبعض آيات القرآن
الكريم وسوره ترتبط بالدرجة األوىل باحلقائق العظيمة التي حتملها ،وقد أشار إىل ذلك
بعض احلكامء ،فقال ـ ردا عىل من يستغرب التفاضل بني السور القرآنية ـ( :اعلم :أن نور
البصرية إن كان ال يرشدك إىل الفرق بني آية الكريس وآية املداينات وبني سورة اإلخالص
وسورة تبت ،وترتاع من اعتقاد الفرق نفسك اجلوارة ،املستغرقة بالتقليد ،فقلد صاحب
الرسالة  ،فهو الذي أنزل عليه القرآن ،وقد دلت األخبار عىل رشف بعض اآليات ،وعىل تضعيف
األجر يف بعض السور املنزلة ،واألخبار الواردة يف فضائل قوارع القرآن ،بتخصيص بعض اآليات والسور
بالفضل وكثرة الثواب يف تالوهتا ال حتىص ،فاطلبه من كتب احلديث إن أردته) ()2

وهلذا كان لسورة اإلخالص ذلك الفضل العظيم ،باعتبارها ثلث القرآن ،ملا احتوت
عليه من املعارف العظيمة املرتبطة باهلل تعاىل ،ففي احلديث أن رجال سمع آخر يقرأ﴿ :ق ْل
ه َو اهلل َأ َحدٌ ﴾ (االخالص )1:يرددها ،فلام أصبح جاء إىل النبي ؛ فذكر ذلك له  -وكأن
الرجل يتقاهلا  -فقال النبي ( :والذي نفيس بيده ،إهنا لتعدل ثلث القرآن) ()3

ويف حديث آخر ،قال رسول اهلل ( :أيعجز أحدكم أن يقرأ يف كل ليلة ثلث
( )1جواهر القرآن (ص)64 :
( )2جواهر القرآن (ص)62 :
( )3رواه البخاري .4627
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القرآن) ،قالوا :نحن أعجز من ذلك وأضعف ،قال ( :إن اهلل عز وجل جزا القرآن ثالثة
أجزاء فجعل قل هو اهلل احد جزءا من أجزاء القرآن) ()1

ويف حديث آخر أن النبي  بعث رجال عىل رسية ،وكان يقرأ ألصحابه يف صالهتم
فيختم بقل هو اهلل أحدٌ ؛ فلام رجعوا ذكروا ذلك للنبي  ،فقال :سلوه ألي يشء يصنع
ذلك؛ فسألوه فقال :ألهنا صفة الرمحن وأنا أحب أن أقرأ هبا ،فقال النبي ( :أخربوه أن
اهلل حيبه) ()2

وسؤال رسول اهلل  عن رس حب الرجل هلا دليل عىل أن فضلها ال يرتبط بالقراءة
فقط ،وإنام بالدافع هلا أيضا ،فمن قرأها ألجل االستعاذة حتقق له مقتضاها ،ومن قرأها
تعظيام هلل ،وحبا لصفاته ،استحق حمبة اهلل.
وهلذا عندما سئل اإلمام الرضا عن التوحيد قال( :كل من قرأ قل هو اهلل أحد وآمن
هبا فقد عرف التوحيد) ،فقيل له :كيف نقرأها قال( :كام يقرأ الناس ،وقولوا بعدها :كذلك
اهلل رب ،كذلك اهلل رب) ()3

ومثل ذلك ما ورد يف آية الكريس من فضائل ،ففي احلديث عن رسول اهلل  أنه
قال( :لكل يشء سنام ،وإن سنام القرآن سورة البقرة ،وفيها آي ٌة هي سيدة آي القرآن آية
الكريس) ()4

ويف حديث آخر عن أبى بن كعب أن رسول اهلل  قال له( :يا أبا املنذر ،أتدرى أي
آية من كتاب اهلل معك أعظم؟) ،فقال﴿ :اهلل َال إِ َل َه إِ َّال ه َو ْ
احلَ هي ا ْل َق هيوم َال َت ْأخذه ِسنَ ٌة َو َال
( )1رواه البخاري .4628
( )2رواه البخاري 6827
( )3عيون االخبار ج  1ص .133
( )4الرتمذي ()2878
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نَوم َله ما ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم
ض َم ْن َذا ا َّل ِذي َي ْش َفع ِعنْدَ ه إِ َّال بِإِ ْذنِ ِه َي ْع َلم َما َب ْ َ
َّ َ َ
ْ ٌ َ
ون بِ َيش ٍء ِمن ِع ْل ِم ِه إِ َّال بِام َشاء و ِسع كر ِسيه السامو ِ
ِ
ات َو ْاألَ ْر َض َو َال
َ َ َ ْ ه َّ َ َ
ْ
َ
َو َما َخ ْل َفه ْم َو َال حييط َ ْ
َيئوده ِح ْفظه َام َوه َو ا ْل َع ِ هيل ا ْل َعظِيم﴾ [البقرة ،]255 :فرضب رسول اهلل  عىل صدره،
وقال( :ليهنك العلم يا أبا املنذر)()1

وعن اإلمام الصادق أنه قال( :إن الشياطني يقولون :لكل شئ دزوة ودزوة القرآن
آية الكريس ،من قرأها مرة رصف اهلل عنه ألف مكروه من مكاره الدنيا ،وألف مكروه من
مكاره اآلخرة ،أيرس مكروه الدنيا الفقر ،وأيرس مكروه االخرة عذاب القرب ،وإين الستعني
هبا عىل صعود الدرجة) ()2

ومثل ذلك ما ورد يف فضل آخر سورة احلرش ،وهي قوله تعاىل﴿ :ه َو اهلل ا َّل ِذي َال
ب و َّ ِ
ِ
الر ِحيم ( )22ه َو اهلل ا َّل ِذي َال إِ َل َه إِ َّال ه َو املَْلِك
إِ َل َه إِ َّال ه َو عَامل ا ْل َغ ْي ِ َ
الر ْمحَن َّ
الش َها َدة ه َو َّ
ان اهلل ع ََّام ي ْ ِ
رشك َ
اجلَ َّبار املْ َتك هَرب س ْب َح َ
الس َالم املْؤْ ِمن املْ َه ْي ِمن ا ْل َع ِزيز ْ
ون ( )23ه َو اهلل
ا ْلقده وس َّ
احلسنَى يسبح َله ما ِيف السامو ِ
ْ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َوه َو ا ْل َع ِزيز
َّ َ َ
َ ه
َ
َ
اخلالق ا ْل َب ِارئ املْ َص هور َله ْاألَ ْس َامء ْ ْ

احلكِيم﴾ [احلرش]24 - 22 :
َْ

فقد وردت األحاديث الكثرية يف فضلها ،ملا اشتملت عليه من املعارف واحلقائق
الكربى ،ففي احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :من قال حني يصبح عرش مرات :أعوذ
باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم ،ثم قرأ الثالث آيات من آخر سورة احلرش ،وكل
اهلل به سبعني ألف ملك يصلون عليه حتى يميس ،وإن مات ذلك اليوم مات شهيدا ،ومن

( )1مسلم ()810
( )2تفسري العياشى ج  1ص .136
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قاهلا حني يميس كان بتلك املنزلة)()1

وقال اإلمام احلسنَ ( :من قرأ ثالث آيات من آخر سورة احلرش إذا أصبح فامت من
يومه ذلك ،طبع بطابع الشهداء ،وإن قرأ إذا أمسى فامت يف ليلته طبع بطابع الشهداء)()2

وهكذا يمكنك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن ختص اآليات التي ورد فيها أسامء اهلل
احلسنى وصفاته العليا باملزيد من العناية حتى ترتسخ معانيها يف نفسك ،وحتى تكون سببا
لرتقيك يف مقامات العرفان التي ال حدود هلا؛ فقد روي عن اإلمام عيل أنه قالّ ( :
فتجىل هلم
سبحانه يف كتابه من غري ان يكونوا رأوه) ()3

معارج القيم:
أما مع ارج القيم ـ أهيا املريد الصادق ـ فهي كل السور واآليات املرتبطة بالسلوك
واألخالق واملواقف واملعايري واملوازين التي توزن هبا األمور..
ومن األمثلة عن اعتبارها يف فضائل السور واآليات القرآنية ما ورد يف احلديث أنه
 بعث بعثا ،فاستقرأهم فقرأ كل رجل ما معه من القرآن ،فأتى عىل رجل من أحدثهم
سنا فقال( :ما معك أنت يا فالن؟) ،قال :معي كذا وكذا وسورة البقرة ،قال( :أمعك سورة
البقرة؟) ،قال :نعم ..اذهب فأنت أمريهم ،فإهنا إن كادت لتحىص الدين كله) ،فقال ٌ
رجل
من أرشافهم :واهلل ما منعني يا رسول اهلل أن أتعلمها إال خشية أن ال أقوم بام فيها ،فقال
( :تعلموا القرآن واقرأوه وقوموا به ،فإن مثل القرآن ملن تعلمه فقرأه وقام به كمثل
جراب حمشو مسكا يفوح برحيه كل مكان ،ومثل من تعلمه ويرقد وهو يف جوفه كمثل

( )1الرتمذي ( ،)2922وأمحد ( 26/5رقم  ،)20306والدارمي ()3425
( )2الدر املنثور .202/6
( )3هنج البالغة :اخلطبة .147
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جراب أوكى عىل مسك)()1

فهذا احلديث يشري إىل مراعاته  لسورة البقرة أثناء توليته لذلك الذي هو أحدثهم
سنا ،باعتبارها السورة التي حتوي كل حقائق الدين وقيمه ،كام عرب عن ذلك رسول اهلل
 .. ويف هذا تنبيه بليغ لألمة يف عدم مراعاة السن أثناء اختيار أصحاب الوظائف
واملناصب ،وهو ما مل حيصل يف الواقع التارخيي اإلسالمي ،وبعد النبوة مبارشة ،وقد كان
ذلك سببا لكل الفتن التي حصلت بعد ذلك.
وأخرب



عن خاصية أخرى لسورة البقرة ،فقال( :ال جتعلوا بيوتكم مقابر إن

الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة) ()2

ويف هذا إشارة إىل تلك املعاين الكثرية التي حتتوي عليها سورة البقرة ،والتي هلا
دورها الكبري يف حفظ األرسة من أن يتدخل الشيطان لينرش القطيعة بينها.
وهكذا ورد فضل اآليات التي تشري إىل القيم الروحية ،ومنها ما ورد يف حق قوله
الرسول بِ َام أن ِْز َل إِ َل ْي ِه ِم ْن َر هب ِه َواملْؤْ ِمن َ
ون ك ٌّل آ َم َن بِاهلل َو َم َالئِكَتِ ِه َوكتبِ ِه َورسلِ ِه
تعاىل﴿ :آ َم َن َّ
ني َأ َح ٍد ِم ْن رسلِ ِه َو َقالوا َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا غ ْف َران ََك َر َّبنَا َوإِ َل ْي َك املَْ ِصري (َ )285ال
َال ن َف هرق َب ْ َ
ي َك هلف اهلل َن ْفسا إِ َّال وسعها َهلا ما كَسب ْت و َع َليها ما ا ْكتَسب ْت ربنَا َال تؤَ ِ
اخ ْذنَا إِ ْن ن َِسينَا َأ ْو
َ َ َ َّ
ْ ََ َ َ َ َ َ َْ َ
ً

ِ
ِ
مح ْلتَه ع ََىل ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِنَا َر َّبنَا َو َال حت هَم ْلنَا َما َال َطا َق َة َلنَا
رصا ك ََام َ َ
َأ ْخ َط ْأنَا َر َّبنَا َو َال َحتْم ْل َع َل ْينَا إ ْ ً
ْرصنَا ع ََىل ا ْل َق ْو ِم ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [البقرة،285 :
محنَا َأن َ
بِ ِه َواعْف َعنَّا َواغ ِْف ْر َلنَا َو ْار َ ْ
ْت َم ْو َالنَا َفان ْ
 ،]286فقد قال رسول اهلل  عنها( :من قرأ باآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه)()3

( )1الرتمذي ()2876
( )2مسلم ( ،)780الرتمذي ()2877
( )3البخاري ( ،)5051ومسلم ()807
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ومثلها ما ورد يف أواخر سورة آل عمران ،وهي قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات
َّ َ َ
ف ال َّلي ِل والنَّه ِار َآلي ٍ
اختِ َال ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
َو ْاألَ ْر ِ
ات ِأل ِ
اب ( )190ا َّل ِذي َن َي ْذكر َ
ض َو ْ
ون اهلل ِق َيا ًما
َ
ْ َ َ
ون ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
َوقعو ًدا َوع ََىل جن ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
وهبِ ْم َو َي َت َفكَّر َ
ض َر َّبنَا َما َخ َل ْق َت َه َذا َباطِ ًال
َّ َ َ

س ْب َحان ََك َف ِقنَا ع ََذا َب الن ِ
َّار (َ )191ر َّبنَا إِن ََّك َم ْن تدْ ِخ ِل الن ََّار َف َقدْ َأ ْخزَ ْيتَه َو َما لِل َّظاملِنيَ ِم ْن
َاديا ين ِ
ِ
ِ
َادي لِ ْ ِ
إل َيام ِن َأ ْن ِآمنوا بِ َر هبك ْم َفآ َمنَّا َر َّبنَا َفاغ ِْف ْر َلنَا ذنو َبنَا
َأن َْص ٍار (َ )192ر َّبنَا إِ َّننَا َسم ْعنَا من ً
َو َك هف ْر َعنَّا َس هيئَاتِنَا َوت ََو َّفنَا َم َع ْاألَ ْب َر ِار (َ )193ر َّبنَا َوآتِنَا َما َوعَدْ َتنَا ع ََىل رسلِ َك َو َال خت ِْزنَا َي ْو َم
ا ْل ِق َيا َم ِة إِن ََّك َال ختْلِف املِْي َعا َد ([ ﴾)194آل عمران]194 - 190 :

فقد حدثت عائشة عن أثر هذه اآليات عىل رسول اهلل  عندما نزلت عليه ،فقالت
َت ،وقالت :ك هل أمره كان عجبا ،أتاين يف ليلتي،
ملن سأهلا عن أعجب يشء رأته منه َ ،ف َبك ْ
فقال :ذريني أتعبد لرب ،فقلت :واهلل إين ألحب قربك ،وإين أحب أن تَعبد لربك .فقام إىل
القربة فتوضأ ومل يكثر صب املاء ،ثم قام يصيل ،فبكى حتى بل حليته ،ثم سجد فبكى حتى
َبل األرض ،ثم اضطجع عىل جنبه فبكى ،حتى إذا أتى بالل يؤذنه بصالة الصبح قالت:
فقال :يا رسول اهلل ،ما يبكيك؟ وقد غفر اهلل لك ذنبك ما تقدم وما تأخر ،فقال( :وحيك يا
ِ
األر ِ
ض
الس َام َوات َو ْ
عيل يف هذه الليلة﴿ :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق َّ
بالل ،وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل ّ
الف ال َّلي ِل والنَّه ِار آلي ٍ
اختِ ِ
اب﴾ ،ثم قال( :ويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها)()1
ألويل األ ْل َب ِ
ات ِ
َو ْ
َ
ْ َ َ
ويف حديث آخر عن رسول اهلل  أنه قال( :ينادي مناد يوم القيامة أين أولوا األلباب
ون اهلل ِق َيا ًما َوقعو ًدا َوع ََىل جن ِ
قالوا :أي أولوا األلباب تريد؟ قال﴿ :ا َّل ِذي َن َي ْذكر َ
وهبِ ْم
ِ
ِ
ون ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
َو َي َت َفكَّر َ
اب
ض َر َّبنَا َما َخ َل ْق َت َه َذا َباط ًال س ْب َحان ََك َفقنَا ع ََذ َ
َّ َ َ

( )1رواه ابن مردويه ،و َعبْد بن محَيد.
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الن ِ
َّار﴾ عقد هلم لواء فاتبع القوم لواءهم وقال هلم( :ادخلوها خالدين) ()1
ومثلها ما ورد يف فضل سورة الكهف ،وارتباطها باحلفظ من فتن الدجال ،وذلك
ملا احتوت عليه من املعاين الكثرية التي تعصم قارئها من تلك الفتن ففي احلديث عن رسول
اهلل  أنه قال( :من قرأ سورة الكهف يوم اجلمعة ،فهو معصوم إىل ثامنية أيام من كل فتنة،
وإن خرج الدجال عصم منه) ()2

ومثل ذلك وردت النصوص بقراءة فواتح سورة الكهف ،ففي احلديث عنه  أنه
قال( :فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف) ( ،)3وقال( :وإن من فتنته أن معه
جنة ونارا فناره جنة وجنته نار ،فمن ابتىل بنار فليستغث باهلل وليقرأ فواتح الكهف فتكون
بردا وسالما كام كانت النار عىل إبراهيم))(4

فالعنرص الغالب يف هذه السورة هو القصص :ففي أوهلا قصة أصحاب الكهف،
وبعدها قصة اجلنتني ،ويف وسطها جتيء قصة موسى مع العبد الصالح ،ويف هنايتها قصة
ذي القرنني ..وهذه القصص تستغرق معظم آيات السورة ،فهي واردة يف إحدى وسبعني
آية من عرش ومائة آية؛ ومعظم ما يتبقى من آيات السورة هو تعليق أو تعقيب عىل القصص
فيها ..ويف كل قصة من القصص حصن من احلصون التي حتمي من الدجال وفتنه(.)5
وهكذا ـ أهيا املريد الصادق ـ يمكنك أن ختص بعض اآليات املرتبطة بالقيم
األخالقية والروحية باملزيد من عنايتك لعل اهلل ييرس لك االتصاف بمعانيها.
( )1رواه األصبهاين يف الرتغيب ،الدر املنثور يف التفسري باملأثور ()407 /2
( )2املختارة برقم ()430
( )3أمحد ومسلم والرتمذي.
( )4ابن ماجة وابن خزيمة ،واحلاكم والضياء.
( ) 5رشحنا عالقة السورة وما حتويه من معان حتمي من الفتن يف كتاب :أوكار االستكبار (ص)152 :
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ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف صفات عباد الرمحن ،والتي تصف الشخصية
ون ع ََىل ْاألَ ْر ِ
املسلمة بجميع جوانبها األخالقية والروحية ،وكوهنم ﴿ا َّل ِذي َن َي ْمش َ
ض َه ْونًا
اجل ِ
ون َقالوا َس َال ًما (َ )63وا َّل ِذي َن َيبِيت َ
اهل َ
ون لِ َر ههبِ ْم س َّجدً ا َو ِق َيا ًما (َ )64وا َّل ِذي َن
َوإِ َذا َخا َط َبهم ْ َ
ون َر َّبنَا ْ ِ
اهبا ك َ
َيقول َ
ت م ْس َت َق ًّرا َوم َقا ًما
ارص ْ
َان غ ََرا ًما ( )65إِ َّهنَا َسا َء ْ
ف َعنَّا ع ََذ َ
اب َج َهن ََّم إِ َّن ع ََذ َ َ
(َ )66وا َّل ِذي َن إِ َذا َأ ْن َفقوا َمل ي ْ ِ
ني َذلِ َك َق َوا ًما (َ ﴿ )67وا َّل ِذي َن َال َيدْ ع َ
رسفوا َو َمل ْ َي ْقرتوا َوك َ
ون
َان َب ْ َ
ْ
ِ
احل هق َو َال َيزْ ن َ
آخ َر َو َال َي ْقتل َ
َم َع اهلل إِ َهلًا َ
ون َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َك َي ْل َق
ون النَّ ْف َس ا َّلتي َح َّر َم اهلل إِ َّال بِ ْ َ
َأ َثا ًما﴾ [الفرقان ،]68 - 63 :وغريها من أوصافهم.
ون َي ْو ًما ك َ
ون بِالن َّْذ ِر َو َخيَاف َ
ومثلها تلك اآليات التي تصف األبرار ،وكوهنم ﴿يوف َ
َان
رشه م ْستَطِ ًريا (َ )7وي ْط ِعم َ
ون ال َّط َعا َم ع ََىل ح هب ِه ِم ْسكِينًا َو َيتِ ًيام َو َأ ِس ًريا ( )8إِن ََّام ن ْط ِعمك ْم لِ َو ْج ِه
َ ه
ِ
ِ
ورا ( )9إِنَّا ن َ
وسا َق ْم َط ِر ًيرا﴾ [اإلنسان:
َخاف م ْن َر هبنَا َي ْو ًما عَب ً
اهلل َال ن ِريد منْك ْم َجزَ ا ًء َو َال شك ً
]10 - 7
ِ
ِ
الصابِ ِري َن ع ََىل َما
ومثلها تلك التي تصف ﴿ا َّلذي َن إِ َذا ذك َر اهلل َو ِج َل ْت قلوهب ْم َو َّ
ِ ِ
الص َال ِة َو ِممَّا َرزَ ْقنَاه ْم ين ِْفق َ
ون﴾ [احلج]35 :
َأ َص َاهب ْم َواملْقيمي َّ
ومثلها تلك التي تصف ﴿ا َّل ِذي َن إِ َذا ذكِ َر اهلل َو ِج َل ْت قلوهب ْم َوإِ َذا تلِ َي ْت َع َل ْي ِه ْم آ َياته

الص َال َة َو ِممَّا َرزَ ْقنَاه ْم ين ِْفق َ
ون ( )2ا َّل ِذي َن ي ِقيم َ
زَ ا َد ْهت ْم إِ َيامنًا َوع ََىل َر ه ِهب ْم َيت ََوكَّل َ
ون ()3
ون َّ
ِ
ون ح ًّقا َهلم درج ٌ ِ
ِ
ِ
يم﴾ [األنفال]4 - 2 :
ْ ََ َ
أو َلئ َك هم املْؤْ من َ َ
ات عنْدَ َر ههبِ ْم َو َمغْف َر ٌة َو ِرزْ ٌق ك َِر ٌ
السائِح َ
احلَ ِامد َ
ون ْ
ون ا ْل َعابِد َ
ومثلها تلك التي تصف املؤمنني بأهنم ﴿التَّائِب َ
ون
ون َّ
ون ِحلد ِ
ون بِاملَْعر ِ
اجد َ ِ
ِ
ون الس ِ
ود اهلل َو َب ه ِ
ون ع ِ
احلافِظ َ
وف َوالنَّاه َ
رش
ون ْاآلمر َ ْ
َن املْنْك َِر َو ْ َ
الراكع َ َّ
َّ
املْؤْ ِمنِنيَ ﴾ [التوبة]112 :
وغريها من اآليات الكريمة التي جعلها اهلل معارج للنفس ،لتخرج هبا من أهوائها
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وتصوراهتا اخلاطئة للقيم النبيلة ..وتبني قيمها ومواقفها عىل أساس تلك املعايري التي
ذكرها القرآن الكريم.
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الفهم والتدبر
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن أول املراتب التي يرتقي هبا السالك إىل
احلقائق القرآنية ،والتي جتعله يدرك أرسار تلك الفضائل التي وردت يف حقه مجلة
وتفصيال ،وعالقة ذلك بالتزكية والرتقية.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن القرآن الكريم هو رسالة اهلل تعاىل إىل عباده،
والرسالة ال يكتفى منها برتديدها ،وال بقراءهتا ،وال بتضميخها بأنواع العطر ،وال بتقبيلها
ووضعها عىل اجلبهة ،وال بوضعها يف إطار مجيل مزخرف ،وتعليقه يف أرشف األمكنة ،وإنام
بقراءهتا ،وفهمها ،وتدبر معانيها.
فاملرسل العاقل الواعي الذي يرسل أي رسالة ال يريد من رسالته حروفها فقط،
وإنام يريد معانيها ،ما ظهر منها وما بطن ،وما الح للعني بادي الرأي ،وما احتاج إىل تأمل
واستبصار وتدبر.
وهكذا أعظم رسالة بني أيدينا ،وهي كالم ربنا ..فهي كام حتتاج إىل كل ذلك التكريم
والترشيف والتقديس ،حتتاج أيضا إىل أن ترقى عقولنا لفهمها ،وإدراك مقاصدها ،وحتويل
حروفها من كلامت يف املصاحف إىل حركات يف احلياة.
ولذلك أخرب اهلل تعاىل عن انغالق القلوب التي ال تفهم كلامته ،وال تتدبرها ،فقال:
آن َأ ْم ع ََىل قل ٍ
ون ا ْلق ْر َ
﴿ َأ َف َال َيتَدَ َّبر َ
وب َأ ْق َفاهلَا﴾ [حممد]24 :
وأخرب أن السبب األكرب يف غفلتهم عن احلقائق العظيمة التي جاء هبا القرآن الكريم
ناتج عن عدم التدبر ،فقالَ ﴿ :أ َف َلم يدَّ بروا ا ْل َقو َل َأم جاءهم ما َمل ي ْأ ِ
ت آ َبا َءهم ْاألَ َّولِنيَ ﴾
ْ ْ َ َ ْ َ َْ
ْ َ َّ
[املؤمنون]68 :
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وأخرب أن عدم إدراك أرسار املعاين القرآنية ،وتوهم التناقض بينها ناتج عن عدم
َري اهلل َلوجدوا فِ ِ
َان ِم ْن ِعن ِْد غ ْ ِ
آن َو َل ْو ك َ
ون ا ْلق ْر َ
استعامل آلية التدبر ،فقالَ ﴿ :أ َف َال َيتَدَ َّبر َ
يه
َ َ
ْ
اختِ َال ًفا كَثِ ًريا﴾ [النساء]82 :
وبناء عىل هذا كله أخرب عن أن الغاية الكربى لتنزل القرآن الكريم هو التدبر الذي
ِ
َاب َأنْزَ ْلنَاه إِ َل ْي َك
ينتج عنه التذكر ،والذي ال يتحقق به إال أولو األلباب ،قال تعاىل﴿ :كت ٌ
م َب َار ٌك لِ َيدَّ َّبروا آ َياتِ ِه َولِ َيت ََذك ََّر أولو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ [ص]29 :
وهلذا ،فإن الفهم والتدبر هو روح التعامل مع القرآن الكريم ،مثلام اخلشوع هو روح
الصالة ،كام قال اإلمام عيل( :ال خري يف عبادة ال فقه فيها ،وال يف قراءة ال تد ّبر فيها)()1

وهلذا كان الصاحلون يرددون اآلية الواحدة مرات كثرية ابتغاء لتنزل فهمها والتدبر
الرحيم﴾،
الرمحن ّ
يف معانيها ،بل روي ذلك عن رسول اهلل  ،فقد روي أنه قرأ ﴿بسم اهلل ّ
مرة(.)2
فر ّددها عرشين ّ
ذر قال( :قام بنا رسول اهلل  ،فقام ليلة بآية ير ّددها ،وهي قوله تعاىل:
و عن أب ّ
احلكِيم﴾ [املائدة)3( )]118 :
﴿إِ ْن ت َع هذ ْهب ْم َفإِ َّهن ْم ِع َباد َك َوإِ ْن َتغ ِْف ْر َهل ْم َفإِن ََّك َأن َ
ْت ا ْل َع ِزيز ْ َ
ِ
ِ
رتحوا
ب ا َّلذي َن ْ
و قام بعض أصحاب رسول اهلل  ليلة هبذه اآلية ﴿ َأ ْم َحس َ
اج َ َ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات َس َوا ًء حمَ ْ َياه ْم َو َممَاهت ْم َسا َء َما
الس هيئَات َأ ْن ن َْج َع َله ْم َكا َّلذي َن آ َمنوا َوعَملوا َّ
الص َ
َّ
حيكم َ
ون﴾ [اجلاثية]21 :
َْ
وعن الزهري عن اإلمام السجاد أنه قال( :لومات من بني املرشق واملغرب ملا

( )1حتف العقول ص .204
( )2رواه أبو ذر اهلروي يف معجمه.
( )3ابن ماجه حتت رقم .1350
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استوحشت بعد أن يكون القرآن معي) ،ثم قال الزهري( :وكان إذا قرأ (مالك يوم الدين)
يكررها ،حتى يكاد أن يموت) ()1

وقام سعيد بن جبري ليلة ير ّدد هذه اآلية ﴿ َوا ْمتَازوا ا ْل َي ْو َم َأ ه َهيا املْ ْج ِرم َ
ون﴾ [يس]59 :
وحكي عن بعض الصاحلني أنه قالّ ( :إين ألفتتح السورة فتوقفني بعض ما أشهد
فيها عن الفراغ منها حتّى يطلع الفجر) ،وقال آخرّ ( :
أتفهمها وال يكون قلبي فيها
كل آية ال ّ
ال أعدّ هلا ثوابا)
و حكي عن آخر أنّه قالّ ( :إين ألتلو اآلية فأقيم فيها أربع ليال ومخس ليال ولو ال
ّأين أقطع الفكر فيها ما جاوزهتا إىل غريها)
يكررها وال يفرغ من التد ّبر فيها.
وروي أن آخر بقي يف سورة هود ستّة أشهر ّ
كل شهر ختمة ،ويف ّ
كل مجعة ختمة ،ويف ّ
وقال آخر( :يل يف ّ
كل سنة ختمة ،ويل ختمة
منذ ثالثني سنة ما فرغت منها بعد) ،وكان يقول( :أقمت نفيس مقام االجراء فأنا أعمل
مياومة ومسابعة ومشاهرة ومساهنة)()2

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع ملا أحدثك عنه من معاين الفهم والتدبر،
والوصفات التي تعينك عىل ذلك.
فهم القرآن:
أول مرتبة يف التعامل مع احلقائق القرآنية ـ أهيا املريد الصادق ـ فهم معانيها ،ذلك أن
األلفاظ والرتاكيب ليست مقصودة بذاهتا ،وإنام قصدها املعاين التي ختتزهنا ..ولذلك عىل
قارئ القرآن أن يتجاوز األلفاظ إىل معانيها ..كل معانيها التي تليق هبا ..فالقرآن الكريم
( )1الكاَّف :ج  2ص .602
( )2املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء؛ ج2؛ ص237
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محال وجوه؛ فلذلك عىل العاقل أن حيمله عىل أحسن وجوهه ،حتى ال يضل أو يضل.
ِ
ِ
َاب
وأول ذلك حتكيم املتشابه إىل املحكم ،كام قال تعاىل﴿ :ه َو ا َّلذي َأنْزَ َل َع َل ْي َك ا ْلكت َ
ات َف َأ َّما ا َّل ِذي َن ِيف قل ِ
ت ه َّن أ هم ا ْلكِت ِ
وهبِ ْم زَ ْيغٌ َف َيتَّبِع َ
ون َما
اهب ٌ
ات حمْك ََام ٌ
ِمنْه آ َي ٌ
َاب َوأ َخر مت ََش ِ َ

ت ََشابه ِمنْه ابتِغَاء ا ْل ِف ْتن َِة وابتِغَاء َت ْأ ِويلِ ِه وما يع َلم َت ْأ ِوي َله إِ َّال اهلل والر ِ
ون ِيف ا ْل ِع ْل ِم َيقول َ
اسخ َ
ون
َ َ َْ
ََ
َ َّ
َ ْ َ
ْ َ
آ َمنَّا بِ ِه ك ٌّل ِم ْن ِعن ِْد َر هبنَا َو َما َي َّذكَّر إِ َّال أولو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ [آل عمران]7 :
ويف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه
فأولئك الذين سمى اهلل فاحذروهم) ()1

ويف حديث آخر أن رسول اهلل  قرأ تلك اآليات ،ثم قال( :قد حذركم اهلل ،فإذا
رأيتموهم فاعرفوهم) ()2

وعن اإلمام الصادق أنه قال( :إن القرآن زاجر وآمر يأمر باجلنة ويزجر عن النار،
وفيه حمكم ومتشابه ،فأما املحكم فيؤمن به ويعمل به ويدين به ،وأما املتشابه فيؤمن به وال
يعمل به ،وهو قول اهللَ ﴿ :ف َأ َّما ا َّل ِذي َن ِيف قل ِ ِ
وهب ْم زَ ْيغٌ َف َيتَّبِع َ
ون َما ت ََشا َب َه ِمنْه ا ْبتِغَا َء ا ْل ِف ْتن َِة َوا ْبتِغَا َء
ون آمنَّا بِ ِه ك ٌّل ِمن ِ
ِ
َت ْأ ِويلِ ِه وما يع َلم َت ْأ ِوي َله إِ َّال اهلل والر ِ
عن ِْد ر هبنَا﴾)()3
اسخ َ
ْ
َ َ َْ
َ
ون ِيف ا ْلع ْل ِم َيقول َ َ
َ َّ
ولذلك عليك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تفهم القرآن الكريم من خالل عرض آياته
بعضها عىل بعض حتى ال تقع يف تلك االنحرافات التي حذر منها رسول اهلل  ..والتي
وقعت فيها أمته من بعده.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد يف القرآن الكريم من ذكر اليد مضافة هلل تعاىل ،ألن

( )1البخاري ( )4547ومسلم ()2665
( )2تفسري الطربي ( ،)192/6ورواه اآلجري يف الرشيعة (ص )332
( )3تفسري القمى.745 :
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العر ب عندما تضيف اليد ألي كان قد تريد بذلك اليد التي هي اجلارحة ،وتريد هبا أيضا
معاين أخرى مثل :القوة والنعمة والعطاء والثواب واهلداية والنرصة واحلفظ وغريها.
وبام أن األمر كذلك ،فاليد املنسوبة هلل ،تعترب من املتشاهبات ،والتي ال يمكن القطع
بمعناها إال بعرضها عىل املحكم القرآين الذي ينزه اهلل تعاىل عن اجلسمية والرتكيب
ومشاهبة خملوقاته ،وهو ما يقوله الراسخون يف العلم.
أما املعرضون عن املحكم ،واآلخذون باملتشابه ،فقد أعرضوا عن ذلك؛ فلم
يفوضوا املراد منها هلل تعاىل من باب االحتياط والتورع ،ومل يؤولوها بام يتناسب مع كالم
العرب ،وإنام راحوا حيملوهنا عىل ظواهرها؛ فنسبوا هلل تعاىل اليد بمعناها الظاهر ،ونسبوا
له غريها من اجلوارح ،فوقعوا يف التجسيم والتشبيه.
ومما يعينك عىل ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ رجوعك للراسخني يف العلم أولئك
الذين أوىص رسول اهلل  بالرجوع إليهم لفهم القرآن ،والتفريق بني حمكمه ومتشاهبه،
وإياك والرجوع ألولئك الذين ارتضوا لليهود أن يفرسوا كتاهبم ،فمألوه بكل أنواع اخلرافة
والدجل.
وقد روي أن بعضهم جاء لإلمام عيل ،وطرح عليه اآليات املتشاهبات ،وطلب منه
أن يفك غموضها له ،وسأذكر لك بعض ما ذكره ليكون عربة لك ،ووسيلة تفهم من خالهلا
لغة القرآن الكريم ومقاصده.
فمن ذلك أنه سأله عن النسيان الوارد يف القرآن الكريم واملضاف هلل تعاىل ،فقال له
اإلمام عيل( :فأما قوله تعاىل﴿ :نَسو ْا اهللَ َفن َِس َيه ْم﴾إنام يعني نسوا اهلل يف دار الدنيا مل يعملوا
بطاعته ،فنسيهم يف اآلخرة ـ أي مل يعل هلم من ثوابه شيئ ًا ،فصاروا منسيني من اخلري،
وكذلك تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :فا ْل َي ْو َم َنن َْساه ْم ك ََام نَسو ْا لِ َقاء َي ْو ِم ِه ْم َه َذا﴾يعني بالنسيان انه مل
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يثبهم كام يثيب أولياءه ،والذين كانوا يف دار الدنيا مطيعني ذاكرين حني آمنوا به وبرسوله
وخافوه بالغيب ..وأما قولهَ ﴿ :و َما ك َ
َان َر هب َك ن َِس ّي ًا﴾فان ربنا تبارك وتعاىل علو ًا كبري ًا ليس
بالذي ينسى ،وال يغفل; بل هو احلفيظ العليم ،وقد يقول العرب :قد نسينا فالن فال
يذكرها ،أي انه ال يأمر هلم بخري وال يذكرهم به)
ومن ذلك أنه سأله عام ورد يف القرآن الكريم من نسبة احلركة والتنقل هلل تعاىل ،فقال
له اإلمام( :وأما قولهَ ﴿ :و َجا َء َر هب َك َواملَْ َلك َص ّف ًا َص ّف ًا﴾ وقولهَ ﴿ :و َل َقدْ ِجئْتم ْونَا
فرادى﴾وقولهَ ﴿ :ه ْل ينْظرو َن إِالَّ َأ ْن َت ْأتِيهم املَْالَئِكَة َأو ي ْأ ِيت رب َك َأو ي ْأ ِيت بعض آي ِ
ات
َ
ْ َ َْ
ْ َ َه
َ
َ ْ
َ َ
َر هب َك﴾فذلك كله حق ،وليست جيئته ّ
جل ذكره كجيئة خلقه ،فانه رب كل يشء من كتاب
اهلل عزوجل يكون تأويله عىل غري تنزيله ،وال يشبه تأويله بكالم البرش ،وسأنبئك بمثال
لذلك تكتفي به إن شاء اهلل تعاىل ،وهو حكاية اهلل عزوجل عن ابراهيم (عليه السالم) حيث
ِ
ب َإىل َر هب َس َي ْه ِد ْين﴾فذهابه إىل ربه توجهه اليه يف عبادته واجتهاده ،أال ترى
قال﴿ :إِ هين َذاه ٌ
ِ
ِ
احل ِد ْيدَ
أن تأويله غري تنزيله ،وقالَ ﴿ :و َأنْزَ َل َلك ْم م َن األَ ْن َعا ِم َث َامن َي َة َأزْ َواج﴾وقالَ ﴿ :و َأنْزَ ْلنَا ْ َ
فِ ْي ِه َب ْأ ٌس َش ِد ْيدٌ ﴾ فانزاله ذلك خلقه إياه .وكذلك قوله﴿ :ق ْل إِ ْن ك َ
َان لِ َّلر ْمح ِن َو َلدٌ َف َأنَا َأ َّول
ا ْل َعابِ ِدي َن﴾ أي اجلاحدين ،والتأويل يف هذا القول باطنه مضاد لظاهره ،ومعنى قولهَ ﴿ :ه ْل
ينْظرو َن إِالَّ َأ ْن َت ْأتِيهم املَْالَئِكَة َأو ي ْأ ِيت رب َك َأو ي ْأ ِيت بعض آي ِ
ات َر هب َك﴾فانام خاطب نبينا
َ
ْ َ َ َْ
ْ َ َ َه
َ
َ ْ
يت َر هب َك
حممد ًا  هل ينتظر املنافقون واملرشكون إالّ أن تأتيهم املالئكة فيعاينوهنمَ ﴿ ،أ ْو َي ْأ ِ َ
َأو ي ْأ ِيت بعض آي ِ
ات َر هب َك﴾ يعني بذلك أمر ربك ،واآليات هي العذاب يف دار الدنيا كام
َ
ْ َ َ َْ
عذب االمم السالفة والقرون اخلالية ،وقالَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي َرو ْا َأنَّا َن ْأ ِيت األَ ْرض َننْقص َها ِم ْن
َأ ْط َرافِها﴾يعني بذلك ما هيلك من القرون فسامه إتيان ًا)
إىل آخر حديثه الطويل ،وفيه ما يدلك ـ أهيا املريد الصادق ـ عىل رضورة الرجوع
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للراسخني يف العلم حتى تبتعد عن الشبهات التي يبثها أهل الزيغ لتحريف القرآن الكريم
عن معناه الذي أراده اهلل.
ولذلك احذر ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تدخل عقلك فيام ال قدرة لك يف فهمه؛ بل
كله إىل اهلل تعاىل ،وحسبك منه ما أطقته؛ فإن قوما راحوا يتجرؤون عىل احلقائق القرآنية من
غري أن يكون لدهيم أدوات فهمها ،وال أن حيني زمان فهمها ،فضلوا وأضلوا.
ولذلك قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ه ْل َينْظر َ
ون إِ َّال َت ْأ ِوي َله َي ْو َم َي ْأ ِيت َت ْأ ِويله َيقول ا َّل ِذي َن نَسوه ِم ْن
ِ
َري ا َّل ِذي كنَّا
َق ْبل َقدْ َجا َء ْ
ت رسل َر هبنَا بِ ْ َ
احل هق َف َه ْل َلنَا م ْن ش َف َعا َء َف َي ْش َفعوا َلنَا َأ ْو ن َر هد َفنَ ْع َم َل غ ْ َ
َن ْع َمل َقدْ َخ ِرسوا َأنْف َسه ْم َو َض َّل َعنْه ْم َما كَانوا َي ْف َرت َ
ون﴾ [األعراف]53 :
فمن القرآن الكريم ما ال يفهم معناه إال بحصوله ،كام قال تعاىلَ ﴿ :سن ِرهيِ ْم آ َياتِنَا ِيف
ِ
ْاآل َف ِ
يش ٍء َش ِهيدٌ ﴾
اق َو ِيف َأنْف ِس ِه ْم َحتَّى َي َت َب َّ َ
ني َهل ْم َأ َّنه ْ َ
احل هق َأ َو َمل ْ َيكْف بِ َر هب َك َأنَّه ع ََىل ك هل َ ْ
[فصلت]53 :
ولذلك كان التعامل الصحيح مع القرآن الكريم يف االقتصار عىل فهم ما وضح منه،
أو كان له ارتباط باحلقائق والقيم ،وما عدا ذلك ليس سوى تكلف ممقوت ال يرصف عن
احلقائق فقط ،بل يشوهها أيضا.
هلذا هنى اهلل تعاىل املؤمنني يف سورة الكهف عن البحث عن تفاصيل أخبار فتية أهل
الكهف ،لعدم وجود مصادر أمينة موثوقة يمكنها أن تعرف بحقيقتهم ،أو تدل عىل
ون َث َال َث ٌة َرابِعه ْم َك ْلبه ْم َو َيقول َ
األحداث املرتبطة هبم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :س َيقول َ
مخ َس ٌة
ون َ ْ
س ِ
ادسه ْم َك ْلبه ْم َر ْمجًا بِا ْل َغ ْي ِ
ب َو َيقول َ
ون َس ْب َع ٌة َو َث ِامنه ْم َك ْلبه ْم ق ْل َر هب َأ ْع َلم بِ ِعدَّ ِهتِ ْم َما
َ
اهرا و َال تَس َت ْف ِ
ِ
ِ
ت فِ ِ
َي ْع َلمه ْم إِ َّال َقلِ ٌيل َف َال مت َ ِار فِ ِ
يه ْم ِمنْه ْم َأ َحدً ا﴾ [الكهف:
يه ْم إِ َّال م َرا ًء َظ ً َ
ْ
]22
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فقد اعترب القرآن الكريم جمرد احلديث عن عددهم من غري بينة رمجا بالغيب ،وهو
من أعظم الكذب والزور والبهتان.
وهكذا األمر عندما ذكر مدة لبثهم يف الكهف ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َلبِثوا ِيف ك َْه ِف ِه ْم
ث ِمائ ٍَة ِسنِنيَ وازْ دادوا تِسعا ( )25ق ِل اهلل َأ ْع َلم ِبام َل ِبثوا َله َغيب السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
َث َال َ
ض
َّ َ َ
ْ
ْ ً
َ َ
َ
ِ
رص بِ ِه َو َأ ْس ِم ْع َما َهل ْم ِم ْن دونِ ِه ِم ْن َو ِ ٍّيل َو َال ي ْ ِ
رشك ِيف حك ِْم ِه َأ َحدً ا﴾ [الكهف]26 ،25 :
َأ ْب ْ

ولذلك بدل انشغالك بام غاب عنك علمه ،أو ال يرضك جهله ،انشغل باحلقائق
والقيم القرآنية التي مل ينزل القرآن الكريم إال ألجلها ،وقد قال بعض احلكامء ينصح مريدا
له ،متعجبا من إعراضه عن احلقائق القرآنية( :إين أنبهك عىل رقدتك ،أهيا املسرتسل يف
تالوتك ،املتخذ دراسة القرآن عمال ،املتلقف من معانيه ظواهر ومجال ،إىل كم تطوف عىل
ساحل البحر مغمضا عينيك عن غرائبها؟ أوما كان لك أن تركب متن جلتها لتبرص
عجائبها؟ وتسافر إىل جزائرها آلجتناء أطايبها؟ وتغوص يف عمقها فتستغني بنيل
جواهرها؟ أوما تعري نفسك يف احلرمان عن دررها وجواهرها بإدمان النظر إىل سواحلها
وظواهرها؟ أوما بلغك أن القرآن هو البحر املحيط؟ ومنه يتشعب علم األولني واآلخرين
كام يتشعب عن سواحل البحر املحيط أهنارها وجداوهلا؟ أوما تغبط أقواما خاضوا يف غمرة
أمواجها فظفروا بالكربيت األمحر؟ وغاصوا يف أعامقها فاستخرجوا الياقوت األمحر ،والدر
األزهر ،والزبرجد األخرض؟ وساحوا يف سواحلها ،فالتقطوا العنرب األشهب ،والعود
الرطب األنرض؟ وتعلقوا إىل جزائرها واستدروا من حيواناهتا الرتياق األكرب ،واملسك
األذفر؟) ()1

ولذلك دعك ـ أهيا املريد الصادق ـ من اجلدل يف القرآن واخلصومة فيه ،وابحث عن
( )1جواهر القرآن (ص)21 :
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حقائقه التي تنفعك يف دنياك وأخراك؛ فهو مل ينزل إال ألجل ذلك ،وقد قال ابن مسعود:
فليثور القرآن)
األولني واآلخرين ّ
(من أراد علم ّ
وقد قال بعض احلكامء يشري إىل كيفية ذلك الفهم ،ضارب املثل عنه بام ورد يف حق
اهلل تعاىل وصفاته وأسامئه وأفعاله( :أعظم علوم القرآن حتت أسامء اهلل وصفاته إذ مل يدرك
أكثر اخللق منها ّإال أمورا الئقة بأفهامهم ومل يعثروا عىل أغوارها ،وأ ّما أفعاله فكذكره خلق
الساموات واألرض وغريها فليفهم التايل منها صفات اهلل وجالله إذ الفعل ّ
يدل عىل الفاعل
ّ
احلق
فيدل عظمته عىل عظمته فينبغي أن يشهد يف الفعل الفاعل دون الفعل ،فمن عرف ّ
الكل عىل التحقيق) ()1
كل يشء منه وإليه وبه وله فهو ّ
كل يشء إذ ّ
رآه يف ّ

السالم؛ (فإذا سمع منها
وهكذا فيام ورد يف القرآن الكريم من أحوال األنبياء عليهم ّ
كيف ّ
كذبوا ورضبوا وقتل بعضهم ،فليفهم منه صفة استغناء اهلل تعاىل عن الرسل واملرسل
إليهم وأنّه لو أهلك مجيعهم مل يؤثر يف ملكه وإذا سمع نرصهتم يف آخر األمر فليفهم قدرة
احلق ..وأ ّما أحوال ّ
املكذبني كعاد وثمود وما جرى عليهم فليكن فهمه
اهلل وإرادته لنرصة ّ
منه استشعار اخلوف من سطوته ونقمته ،وليكن ح ّظه منه االعتبار يف نفسه وأنّه إن غفل
رت بام أمهل فربام يدركه النقمة وتنفذ فيه القض ّية ،وكذلك إذا سمع وصف
وأساء األدب واغ ّ
اجلنّة والنّار وسائر ما يف القرآن ،فال يمكن استقصاء ما يفهم منه ّ
ألن ذلك ال هناية له وإنّام
لكل عبد منه بقدر رزقه) ()2
ّ

ولذلك كان الصاحلون الذين قضوا حياهتم بصحبة القرآن الكريم يشريون إىل عظم
عيل (لو شئت
احلقائق التي يذكرها ،وكثرهتا ،ووفائها بكل احلاجات ،وقد قال اإلمام ّ
( )1إحياء علوم الدين ()283 /1
( )2إحياء علوم الدين ()284 /1
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ألوقرت سبعني بعريا من تفسري فاحتة الكتاب)
ولن تصل إىل تلك املرتبة ـ أهيا املريد الصادق ـ حتى تتخلص من كل احلجب التي
حتول بينك وبني فهمه ،وأوهلا احلجاب الذي أشار إليه قوله تعاىلَ ﴿ :و ِمنْه ْم َم ْن َي ْست َِمع
إِ َل ْي َك َحتَّى إِ َذا َخ َرجوا ِم ْن ِعن ِْد َك َقالوا لِ َّل ِذي َن أوتوا ا ْل ِع ْل َم َما َذا َق َال آنِ ًفا أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َط َب َع
اهلل ع ََىل قل ِ
وهبِ ْم َوا َّت َبعوا َأ ْه َوا َءه ْم﴾ [حممد ،]16 :وهو حجاب الكربياء والغرور واهلوى..
فإذا ختلصت منه ،وجلست بني يدي القرآن الكريم كالتلميذ بني يدي األستاذ
علمك اهلل ،ولو من غري معلم ،وقد قال بعض الصاحلني يشري إىل ذلك( :ال يكون املريد
مريدا حتّى يد يف القرآن ّ
كل ما يريد ،ويعرف منه النقصان من املزيد ،ويستغني باملوىل عن
العبيد)
وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :لو ال ّ
أن الشياطني حيومون عىل
قلوب بني آدم لنظروا إىل امللكوت)
وقد قال بعضهم معربا عن هذا املعنى ومفرسا لرسه عند تفسري قوله تعاىل﴿ :ن َْحن
ِ
ِ
ِ ِ
َأولِياؤكم ِيف ْ ِ
يها َما تَدَّ ع َ
ون﴾
يها َما ت َْشت َِهي َأنْفسك ْم َو َلك ْم ف َ
احل َياة الده ْن َيا َو ِيف ْاآلخ َرة َو َلك ْم ف َ
َ
ْ َ ْ
[فصلت( :]31 :معنى كوهنم أولياء للمؤمنني أن للمالئكة تأثريات يف األرواح البرشية،
باإلهلامات واملكاشفات اليقينية ،واملقامات احلقيقية ،كام أن للشياطني تأثريات يف األرواح
بإلقاء الوساوس فيها وختييل األباطيل إليها ..وباجلملة فكون املالئكة أولياء لألرواح
الطيبة الطاهرة حاصل من جهات كثرية معلومة ألرباب املكاشفات واملشاهدات ،فهم
يقولون :كام أن تلك الوالية كانت حاصلة يف الدنيا فهي تكون باقية يف اآلخرة فإن تلك
العالئق ذاتية الزمة غري قابلة للزوال ،بل كأهنا تصري بعد املوت أقوى وأبقى ،وذلك ألن
جوهر النفس من جنس املالئكة ،وهي كالشعلة بالنسبة إىل الشمس ،والقطرة بالنسبة إىل
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البحر ،والتعلقات اجلسامنية هي التي حتول بينها وبني املالئكة ..فإذا زالت العالئق
اجلسامنية والتدبريات البدنية ،فقد زال الغطاء والوطاء ،فيتصل األثر باملؤثر ،والقطرة
بالبحر ،والشعلة بالشمس) ()1

ومن مجلة تلك املوانع التي قد ترصفك ـ أهيا املريد الصادق ـ عن فهم القرآن الكريم
أن يكون مهك (منرصفا إىل حتقيق احلروف بإخراجها من خمارجها ،فهذا ّ
يتوىل حفظه
شيطان ّ
وكل بالقرآن ليرصفهم عن معاين كالم اهلل وال يزال حيملهم عىل ترديد احلرف،
خي ّيل إليهم أنّه مل خيرج من خمرجه فهذا يكون تأ ّمله مقصورا عىل خمارج احلروف فأنّى
ينكشف له املعاين ،وأعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعا ملثل هذا التلبيس) ()2

ومنها أن يكون القارئ للقرآن الكريم (مق ّلدا ملذهب سمعه بالتقليد ومجد عليه
بمجرد االتّباع للمسموع من غري وصول إليه ببصرية ومشاهدة
التعصب له
وثبت يف نفسه
ّ
ّ
فهذا شخص ق ّيده معتقده عن أن ياوزه فال يمكنه أن خيطر بباله غري معتقده فصار نظره
موقوفا عىل مسموعه فإن ملع برق عىل بعد وبدا له معنى من املعاين ا ّلتي تباين مسموعه محل
عليه شيطان التقليد محلة ،وقال :كيف خيطر هذا ببالك وهو خالف معتقد آبائك فريى أن
ذلك غرور من الشيطان فيتباعد منه وحيرتز عن مثله ..وهذا التقليد قد يكون باطال فيكون
مانعا كمن يعتقد من االستواء عىل العرش التمكّن واالستقرار ،فإن خطر له مثال يف
القدّ وس أنّه املقدّ س عن ّ
يستقر ذلك يف نفسه،
كل ما يوز عىل خلقه مل يمكّنه تقليده من أن
ّ
نجر إىل كشف ثان وثالث ولتواصل ولكن يتسارع إىل دفع ذلك
ولو
استقر ذلك يف نفسه ال ّ
ّ
عن خاطره ملناقضته تقليده الباطل وقد يكون ح ّقا ويكون أيضا مانعا من الفهم والكشف

( )1تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ()561 /27
( )2إحياء علوم الدين ()284 /1
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ّ
احلق ا ّلذي ك ّلف اخللق اعتقاده له مراتب ودرجات وله مبدأ ظاهر وغور باطن ومجود
ألن ّ
الطبع عىل الظاهر يمنع من الوصول إىل الغور الباطن كام ذكرناه من الفرق بني العلم الباطن
والظاهر يف كتاب قواعد العقائد) ()1

مرصا عىل ذنب أو متّصفا بكرب أو مبتىل يف
ومنها أن يكون القارئ للقرآن الكريم ( ّ
اجلملة هبوى يف الدّ نيا مطاع ّ
فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه وهو كاخلبث عىل املرآة
احلق من أن ّ
يتجىل فيه وهو أعظم حجاب للقلب وبه حجب األكثرون وك ّلام
فيمنع جل ّية ّ
خف عن القلب أثقال
كانت الشهوات أشدّ تراكام كانت معاين الكالم أشدّ احتجابا وك ّلام ّ
الدّ نيا قرب ّ
جتىل املعنى فيه فالقلب مثل املرآة والشهوات مثل الصدء ومعاين القرآن مثل
الصور ا ّلتي ترتاءى يف املرآة والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل تصقيل اجلالء للمرآة)
ِ
رص ًة َو ِذك َْرى لِك هل َع ْب ٍد
وذلك رشط اهلل تعاىل اإلنابة يف الفهم والتذكّر ،فقالَ ﴿ :ت ْب َ
ِ
ِ
ِ
من ِ ٍ
مح َة
حي َذر ْاآل ِخ َر َة َو َي ْرجو َر ْ َ
يب﴾ [ق ،]8 :وقالَ ﴿ :أ َّم ْن ه َو َقان ٌت آنَا َء ال َّل ْي ِل َساجدً ا َو َقائ ًام َ ْ
ون ِإن ََّام َيت ََذكَّر أولو ْاألَ ْل َب ِ
ون َوا َّل ِذي َن َال َي ْع َلم َ
َر هب ِه ق ْل َه ْل َي ْست َِوي ا َّل ِذي َن َي ْع َلم َ
اب﴾ [الزمر]9 :
ومنها أن يكون القارئ للقرآن الكريم (قد قرأ تفسريا ظاهرا واعتقد أنّه ال معنى
لكلامت القرآن ّإال ما تناوله النقل عن ابن ع ّباس وجماهد وغريمها ّ
وأن ما وراء ذلك تفسري
بالرأي ّ
تبوأ مقعده من النّار ،فهذا أيضا من احلجب
فرس القرآن برأيه فقد ّ
وأن من ّ
العظيمة)()2

تدبر القرآن:
املرتبة الثانية يف التعامل مع احلقائق القرآنية ـ أهيا املريد الصادق ـ بعد فهم معانيه،

( )1إحياء علوم الدين ()284 /1
( )2إحياء علوم الدين ()285 /1
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وعدم احلجاب عنها بأي نوع من أنواع احلجب هي تدبر القرآن الكريم ..فهو الذي يتيح
لك أن حتول من احلروف القرآنية واقعا تعيشه يف كل البيئات واألوقات ،وبقلبك وعقلك
وكل لطائفك.
وتدبر القرآن الكريم درجة تعلو عىل فهمه ..ذلك أن الفهم مهام رقى يظل حمصورا
يف دوائر األلفاظ وحدودها ..وأما التدبر؛ فهو الذي خيرج من تلك الدوائر ،ليعرب منها لكل
يشء.
ومن األمثلة عىل ذلك أن الذي يقرأ قوله تعاىل﴿ :ي ِ
وصيكم اهلل ِيف َأ ْو َال ِدك ْم﴾
[النساء ،]11 :يفهم أن املراد منها وصية اهلل تعاىل باألحكام املرتبطة باملواريث ..لكن التدبر
هيديه إىل رس اختيار اهلل تعاىل للفظ الوصية دون غريها ..ثم هيتدي إىل أن اهلل تعاىل أرحم
باألوالد من آبائهم ،ذلك أنه هو الذي يويص آباءهم هبم ..ثم هيتدي إىل رمحة اهلل الواسعة
ولطفه بعباده ..وهكذا ال يزال يرتقي من معنى إىل معنى حتى يستفيد املعاين الكثرية ،والتي
تتحول فيها كل آيات القرآن الكريم إىل معارف إهلية متلؤه باليقني واإليامن.
وهكذا ينزل من تلك احلقائق إىل القيم السلوكية التي متأل حياته بالتقوى والصالح؛
حتى تتحول صفات اهلل وأسامؤه احلسنى إىل قيم سلوكية يسري هبا يف حياته مجيعا.
وهكذا؛ فإن التدبر يعله ال حيرص القصص القرآين يف البيئات التارخيية التي حصلت
فيها األحداث ،وإنام يتجاوزها ليستنبط منها سنن اهلل تعاىل يف املجتمعات والتاريخ
مح ٌة لِ َق ْو ٍم يؤْ ِمن َ
ون﴾ [األعراف:
وغريها ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ه َذا َب َصائِر ِم ْن َر هبك ْم َوهدً ى َو َر ْ َ
]203
وقد أشار إىل ذلك اإلمام عيل ،فقال( :اليقني عىل أربع شعب :تبرصة الفطنة ،وتأول
احلكمة ،ومعرفة العربة وسنة االولني ،فمن أبرص الفطنة عرف احلكمة ،ومن تأول احلكمة
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عرف العربة ومن عرف العربة عرف السنة ،ومن عرف السنة فكأنام كان مع االولني
واهتدى إىل التي هي أقوم ،ونظر إىل من نجا بام نجا ،ومن هلك بام هلك ،وإنام أهلك اهلل
من هلك بمعصيته ،وأنجا من أنجا بطاعته) ()1

بل أشار إىل ذلك رسول اهلل  حني أخرب عن تتبع هذه األمة لسنن من قبلها ،وذلك
يعني أن ما ورد يف القرآن الكريم ليس القصد منه التأريخ ،وإنام الدعوة ألخذ العربة،
واحلذر من الوقوع فيام وقعوا فيه ،قال ( :لتتبعن سنن من كان قبلكم ،حذو القذة بالقذة،
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) ،قالوا :يا رسول اهلل ،اليهود والنصارى؟ قال:
(فمن؟)( ،)2وقال( :لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شربا بشرب وذراعا بذراع) ،قالوا:
فارس والروم؟ قال( :فمن الناس إال أولئك؟)()3

وهكذا؛ فإن القارئ للقرآن الكريم ال يقرؤه كأجنبي عنه ،وإنام يقرؤه باعتباره
رسائل اهلل إليه ،وأهنا تنزلت من أجله ،وكل ما فيه خطاب له ،كام عرب عن ذلك بعضهم
فقال( :من بلغه القرآن فكأنّام ك ّلمه اهلل تعاىل ،وإذا قدّ ر ذلك مل يتّخذ دراسة القرآن عمله بل
قرأه كام يقرء العبد كتاب مواله ا ّلذي كتب إليه ليتأ ّمله ويعمل بمقتضاه)
وقال آخر( :هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ر ّبنا بعهوده نتد ّبرها يف الصلوات ونقف
بالسنن املتّبعات)
عليها يف اخللوات وننفذها يف الطاعات ّ
وقال آخر( :إن القرآن كالم اهلل يكلم به عباده ،وهم ال يشعرون ،وكتاب بعث إليهم
باخلصوص وهم ال يدرون ،الهية قلوهبم كأهنم يظنون أنه وجد اتفاقا ،فصاروا يأخذون

( )1بحار األنوار ()351 /68
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه البخاري.
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منه أحكامهم وليسوا باملقصودين يف علم)()1

وقال آخر( :فمن فتح اهلل بصريته يراه اآلن يتنزل به الروح األمني ،وإذا قرأه يقرأه
من إمام مبني ،وأعظمهم درجة من يتلقاه من أرحم الرامحني وقليل ما هم)()2

وقد سمى بعض احلكامء هذا املعنى بـ (الرتقي) ،وعرفه بأن (يسمع الكالم من اهلل عز
وجل ال من نفسه)()3

وبني أن القراءة النافعة ثالث درجات ،ولكل درجة السلوك اخلاص املرتبط هبا (:)4
األوىل ،وهي أدناها أن يقدر العبد كأنه يقرؤه عىل اهلل عز وجل واقفا بني يديه وهو
ناظر إليه ومستمع منه فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق والترضع واالبتهال.
والثانية ،وهي أرفع من التي قبلها :أن يشهد بقلبه كأن اهلل عز وجل يراه وخياطبه
بألطافه ويناجيه بإنعامه وإحسانه فمقامه احلياء والتعظيم واإلصغاء والفهم
والثالثة ،وهي أعىل اجلميع :أن يرى يف الكالم املتكلم ،ويف الكلامت الصفات ،فال
ينظر إىل نفسه وال إىل قراءته وال إىل تعلق اإلنعام به من حيث إنه منعم عليه ،بل يكون
مقصور اهلم عىل املتكلم ،موقوف الفكر عليه ،كأنه مستغرق بمشاهدة املتكلم عن غريه،
وقد عرب عن هذه الدرجة اإلمام الصادق فقال( :واهلل لقد جتىل اهلل عز وجل خللقه يف كالمه
ولكنهم ال يبرصون) ،وقال ،وقد سألوه عن حالة حلقته يف الصالة حتى خر مغشيا عليه
فلام رسى عنه قيل له يف ذلك فقال( :ما زلت أردد اآلية عىل قلبي حتى سمعتها من

( )1ابن عليوة ،البحر املسجور ،ص.17
( )2ابن عليوة ،البحر املسجور ،ص.18
( )3إحياء علوم الدين ()287 /1
( )4إحياء علوم الدين ()287 /1
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املتكلم)()1

وهبذا تصبح كل آيات القرآن الكريم مؤثرة ،ويف مجيع مناحي احلياة ،حتى ما تعلق من
ذلك باألمم السابقة ،كام عرب عن ذلك بعض احلكامء ،فقال( :ومهام اعتربنا ما بني دفتي
املصحف كتابا من اهلل جل ثناؤه وصل إلينا باخلصوص لزمنا أن ال نحمل ما أوعد اهلل أو
وعد به عىل غرينا من األمم ،فمهام ثبت االستحقاق يف شخص بيشء من ذلك فيكون هو
املقصود نفسه بذلك اخلطاب ،وهكذا سائر األوامر والنواهي والرتغيبات والرتهيبات،
وهذا وجه كون الكتاب إلينا) ()2

ورد عىل ما قد يتعقب عليه به مما تذكره عادة كتب التفسري من رد أسباب النزول إىل
أشخاص معينني أو أحداث معينة بأن سبب النزول مرتبط فقط بابتداء النزول ،يقول يف
ذلك( :وأما كون اآلية نزلت يف فالن أو فالن ،إنام ذلك الشخص سبب البتداء هتيئ اجلنس
املستحق لذلك الوصف أو احلكم ،واملعترب من خطاب اهلل عموم اللفظ ال خصوص
السبب) ()3

ورس ذلك كله ـ أهيا املريد الصادق ـ يعود إىل حقائق الروح اإلنسانية؛ فـ (األرواح
جنود جمندة متساوية يف تعلق اخلطاب هبا ليست متعاقبة الوجود كتعاقب األجسام ،فأرواح
املنافقني مثال من عهد رأس املنافقني األولني إىل خامتهم يشملهم وعد املنافقني ،فتكون آية
املنافقني نزلت يف كل فرد من ذلك اجلنس ،وقس عىل ذلك أنواع املخاطبني ،وإال كان
الكثري من ألفاظ التنزيل يف حيز التعطيل) ()4

( )1إحياء علوم الدين ()287 /1
( )2ابن عليوة ،البحر املسجور ،ص.23
( )3ابن عليوة ،البحر املسجور ،ص.24
( )4ابن عليوة ،البحر املسجور ،ص.24
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وبناء عىل هذا؛ فكل القرآن الكريم ـ عند املتدبر له ـ حي ليس فيه أي حرف أو كلمة
أو مجلة معطلة ..فال حروف زائدة ،وال مكرر ..بل حتى ما ورد يف شأن النبي  له أهله
من الورثة ،كام أشار إىل ذلك قوله ( :رمحة اهلل عىل خلفائي) ،قالوا :من خلفاؤك يا رسول
اهلل؟ قال( :الذين حييون سنتي ويعلموهنا عباد اهلل)()1

وهبذا املعنى للتدبر يتحقق ما ورد يف النصوص املقدسة من كون القرآن الكريم
ِ
الكتاب املبني لكل يشء ،كام قال تعاىل﴿ :ونَزَّ ْلنَا َع َلي َك ا ْلكِت ِ
يش ٍء َوهدً ى
َ
ْ
َ
َاب ت ْب َيانًا لك هل َ ْ
رشى لِ ْلم ْسلِ ِمنيَ ﴾ [النحل]89 :
َو َر ْ َ
مح ًة َوب ْ َ
ذلك أن التدبر يعل املعاين القرآنية غري حمصورة يف وجه واحد ،بحيث يصح فهم
واحد منها دون ما عداه ،أو يصبح ما عداه معارضا ملا قبله ،بل القرآن الكريم محال وجوه،
وهو بذلك ال تتعارض فيه املعاين ،كام نص عىل ذلك قوله ( :إن للقرآن ظاهرا وباطنا
وحدا ومطلعا)( ،)2وقال( :القرآن ال تنقيض عجائبه)()3

ولذلك ،فإن املتدبر فيه يرى يف كل حني من عجائبه ما مل يكن يراه من قبل ،وهلذا
يستفيد يف كل حل أو ترحال فوائد جديدة مل تكن ختطر عىل بال ،وقد عرب عن ذلك بعض
الصاحلني ،فقال( :ثالن أحبهن يل وإلخواين ،وذكر منها أن هذا القرآن يتدبره الرجل
ويتفكر فيه ،فيوشك أن يقع عىل علم مل يكن يعلمه)
واحذر ـ أهيا املريد الصادق ـ بعد هذا من أولئك الذين يومهونك يف انحصار املعاين
القرآنية فيام وردت به كتب التفسري ،أو فيام ذكره السلف أو اخللف ..فإن ذلك يدعو إىل

(( )1ختريج أحاديث اإلحياء ( :)16 /1رواه ابن عبد الرب يف العلم واهلروي يف ذم الكالم.
()2ختريج أحاديث اإلحياء (ج  / 1ص ( :)232أخرجه ابن حبان يف صحيحه)
( )3سنن الرتمذي ()172 /5

283

إلغاء التدبر الذي أمرنا به.
وقد قال بعضهم يرد عىل من توهم هذا( :ولعل القائل يقول :قد كفانا اهلل ما أمهنا
من استخراج جواهره عىل يد من تقدمنا ،فأقول ،وإذن لضاع حظنا من التدبر فيه ،وحاشا
هلل فال يقول هبذا عاقل ،وال من هو باإليامن حافل ،فإن كان ذلك مل مل يكتف أهل القرن
الثاين عىل الكالم فيه بكالم من تقدمهم من أهل القرن األول وأهل الثالث بالثاين،
وهكذا ..فدل هذا عىل أن احلق جل ذكره مل خيصص بالتدبر جيال دون جيل وأيضا لو كان
التخصيص يشعر بانقضاء معانيه واحلالة بخالف ذلك)()1

لكن كل ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ ال يمكن أن يتحقق ما مل تتهيأ النفس لتنزالت
الفهم الصحيح ،والتدبر العميق؛ فكام أن ظاهر التفسري حيتاج إىل علوم وآالت ،فكذلك
باطن املعاين حيتاج إىل قلب صالح الستقرار املعاين اإليامنية فيه.
وقد عرب بعض احلكامء عن ذلك ،فقال( :وال يقع عىل علومه ويتفرس يف وجوهه إال
مفتوح عليه ،وأما املحجوب فإنه ينادى من مكان بعيد ،ويسمع من وراء حجاب ،فهو أبعد
من أن يتناول الغاية من ظواهره ،فكيف بباطنه ،وأين هو من حده ومطلعه ،ومن فتح اهلل
عليه بالتوصل إىل يشء من ذلك ال يبعد أن يقول كام قال اإلمام عيل( :لوشئت لوقرت
أربعني وقرا من رشح الفاحتة) ،ولعلك تقول أين اإلمام عيل وأين علومه؟ فأقول :يا هلل
العجب ،ومع ذلك مل حيتفل به من أهل زمانه إال القليل ،حتى كان يقول :أنا جنب اهلل الذي
فرطتم فيه ،وهو عىل املنرب واملفرط فيه هو املفرط اآلن يف أهل زمانه) ()2

هذه ـ أهيا املريد الصادق ـ إجابتي عىل أسئلتك؛ وقد أحتت بني يديك فيها معامل للفهم

( )1البحر املسجور:ص .11
( )2البحر املسجور:ص .11
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والتدبر ،يمكنها أن تنقلك إىل رحاب واسعة من القرآن الكريم ،فال تفرط فيها ،واحرص
عىل أن تنقل كلامت ربك من األوراق التي كتب فيها ،إىل سجل قلبك؛ حتى تتحقق لك
الصحبة احلقيقية معه ..فال ينتفع به إال من صار صاحبا له.
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االنفعال والتفعيل
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن املراتب التالية للفهم والتدبر ،وعالقتها
بالتزكية والرتقية ،وكيفية التحقق هبا ،والنزول يف منازهلا.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن مراتب القرآن الكريم ال هناية هلا؛ ذلك أهنا
متثل احلقائق الوجودية والقيم السلوكية ،وكالمها ال حدود له ..ولذلك فإن كل من رقى
مرتبة من املراتب ،تلوح له مرتبة أخرى ،وهكذا ال يتوقف السالك ما دام كامل اهلل ال حدود
له ،وما دام السري التكاميل ،واحلركة اجلوهرية الناحتة عنه ال حدود هلام.
لكن مع ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ يمكنني أن أخترص لك جمامع تلك املراتب يف
مرتبتني ،كالمها وردت به النصوص املقدسة ،وحض عليه أئمة اهلدى ومن تتلمذ عليهم
من احلكامء والصاحلني.
أما املرتبة األوىل منهام؛ فهي االنفعال ،وأقصد به تلك احلال الوجدانية التي يدها
احل ِد ِ
يث كِتَا ًبا
التايل واملتدبر للقرآن الكريم ،والتي عرب عنها قوله تعاىل﴿ :اهلل نَزَّ َل َأ ْح َس َن ْ َ
مت ََش ِ ً ِ
اين َت ْق َش ِع هر ِمنْه جلود ا َّل ِذي َن َخي َْش ْو َن َر َّهب ْم ث َّم تَلِني جلوده ْم َوقلوهب ْم إِ َىل ِذك ِْر اهلل﴾
اهبا َم َث َ
[الزمر]23 :
فهي تشري إىل أن من عالمات تغلغل القرآن الكريم يف وجدان القارئ له ،تلك
القشعريرة اللذيذة التي يدها ،والتي تعرب عن حالته النفسية والشعورية عند فهمه وتدبره
للمعاين العظيمة التي تتنزل عليه من كالم ربه.
وأما املرتبة الثانية؛ فهي التفعيل ،وأقصد به تلك احلركات السلوكية التي ترسع إىل
تطبيق القيم القرآنية ،من دون تردد ،ذلك أن االنفعال الذي رسى إىل الوجدان واملشاعر
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تتحرك له ال حمالة اجلوارح ،لتؤدي حق ذلك االنفعال.
ِ
َاب َأنزَ ْلنَاه م َب َار ٌك َفاتَّبِعوه َواتَّقوا
وإىل هذه املرتبة اإلشارة بقوله تعاىلَ ﴿ :و َه َذا كت ٌ
َل َع َّلك ْم ت ْر َمح َ
ون﴾ [األنعام]155 :؛ فقد قرن اهلل تعاىل بني تنزيل الكتاب واتباعه وحصول
التقوى ،ليدل عىل أن تالوة الكتاب والتدبر فيه هي السبب يف ذلك.
وهكذا أخرب رسول اهلل  عن أن اجلزاء األخروي املرتبط بقراء القرآن الكريم
مرشوط بعملهم بام فيه ،فقد قال ( :يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون
به تقدمه سورة البقرة وآل عمران حتاجان عن صاحبهام) ()1

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع ملا سأرشح لك من كال املرتبتني ،وكيفية
التحقق هبا ،وما ورد حوهلام من النصوص املقدسة.
االنفعال بالقرآن:
أما مرتبة االنفعال ـ أهيا املريد الصادق ـ فهي عالمة عىل صدق التالوة ،وتغلغلها إىل
عامل النفس ،بعد أن كانت مرتبطة باللسان ،أو باحلضور املجرد للذهن مع املقروء من دون
تفاعل معه.
وهي لذلك تشبه تلك املواد التي تتفاعل بينها ،وال يتحقق هلا ذلك التفاعل إال بعد
املامسة والتالصق ،وحينها يمكن أن تشكل مركبات جديدة ..وحتدث آثارا مل تكن لتحدث
لوال ذلك التامس.
وهكذا احلقائق القرآنية إذا مست عامل النفس ،حتدث عندها بعض الظواهر يف اجلسد
تدل عىل حصول التفاعل بني القرآن وبني النفس ،وهو ما عرب عنه القرآن الكريم باخلشوع
آن ع ََىل جب ٍل َلر َأيتَه َخ ِ
يف قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْو َأنْزَ ْلنَا َه َذا ا ْلق ْر َ
اش ًعا مت ََصده عًا ِم ْن َخ ْش َي ِة اهلل َوتِ ْل َك
ََ َ ْ
( )1رواه مسلم رقم( 1912ج  / 2ص )197
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ْاألَ ْم َثال ن ْ ِ
َرض َهبا لِلن ِ
َّاس َل َع َّله ْم َي َت َفكَّر َ
ون﴾ [احلرش]21 :
وهذه اآلية الكريمة تشري إىل أن اهلل تعاىل قد أودع يف لغة القرآن الكريم ونظمه
ومعانيه ما حيرك اجلبال والصخور؛ فكيف باإلنسان العاقل الواعي ،كام أشار إىل ذلك قوله
آن لِ ه
رسنَا ا ْلق ْر َ
لذك ِْر َف َه ْل ِم ْن مدَّ كِ ٍر﴾ [القمر]17 :
تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َي َّ ْ
ولذلك شعر بحالوته املرشكون أنفسهم ـ مع قساوة قلوهبم وجحودهم ـ وقد روي
أنه ملا سمع الوليد بن املغرية القرآن رجع إىل قريش رقيق القلب متأثرا؛ وعندما طلبوا منه
أن يبدي رأيه فيه ،قال( :ماذا أقول فواهلل ما فيكم ٌ
رجل أعلم باألشعار مني ،وال أعلم برجز
وال بقصيدة مني ،وال بأشعار اجلن ،واهلل ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ،وواهلل إن لقوله
ٌ
مغدق أسفله ،وإنه ليعلو وما يعىل،
ملثمر أعاله،
الذي يقول حالوة ،وإن عليه لطالوة ،وإنه ٌ
وإنه ليحطم ما حتته) ()1

وهكذا؛ فإن اهلل تعاىل رتب القرآن الكريم برتتيب خمتلف عن الكتب التي تعارف
عليها الناس ،والتي تقسم إىل أقسام خمتلفة ،كل قسم خيتص بجانب من اجلوانب ..ألن
ذلك قد يعل الذهن منرصفا يف كل موضع إىل ما فيه دون غريه ..لكن اهلل تعاىل جعل يف
كل املحال ،بل أحيانا يف اآلية الواحدة املعاين الكثرية املرتبطة باجلوانب املختلفة ..وهو ما
يثري النفس ،ويعلها تستشعر املشاعر املختلفة يف كل موضع ،بل يف كل آية.
ومن األمثلة عىل ذلك إذا قرأ القارئ قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ هين َل َغ َّف ٌار﴾ [طه ،]82 :يمتلئ
بالبرش والفرح والرسور ،لكنه إذا أكمل ،فقرأ قوله تعاىل﴿ :ملَِن تَاب وآمن وع َِم َل ص ِ
احلًا
َ
ْ َ َ َ َ َ
ث َّم ْاهتَدَ ى﴾ [طه ،]82 :يعلم أن ذلك البرش حيتاج إىل عزيمة كبرية ،وأعامل كثرية ،وذلك
ما حيرك عزيمته ..ثم يقرأ بعدها ما ورد يف عجلة موسى إىل ربه ،وكيف ضل بنو إرسائيل،
( )1احلاكم 550/2 ،ح .3872
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ِ
وال ِء ع ََىل َأ َث ِري َوع ِ
وسى (َ )83ق َال ه ْم أ َ
َج ْلت
كام قال تعاىلَ ﴿ :و َما َأع َ
ْج َل َك َع ْن َق ْوم َك َيام َ
ِ
ِ
ِ
الس ِام ِر هي (﴾ [طه83 :
رت َىض (َ )84ق َال َفإِنَّا َقدْ َف َتنَّا َق ْو َم َك م ْن َب ْعد َك َو َأ َض َّلهم َّ
إِ َل ْي َك َر هب ل َ ْ
  ،]85فيعلم أن العقبات كثرية؛ فيمتلئ باخلوف واحلذر.وهكذا يف املوضع الواحد متر عليه املشاعر املتعددة ،كام عرب عن ذلك بعضهم ،فقال:
(نظرنا يف هذه األحاديث واملواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ،وال أشدّ استجالبا للحزن
املتلوة فعند
وتفهمه وتد ّبره ،فتأ ّثر العبد بالتالوة أن يصري بصفة اآلية
من قراءة القرآن
ّ
ّ
الوعيد وتقييد املغفرة بالرشوط يتضاءل من خيفته كأنّه يكاد يموت ،وعند التوسيع ووعد
املغفرة يستبرش كأنّه يطري من الفرح ،وعند ذكر صفات اهلل وأسامئه يتطأطأ خضوعا جلالله
واستشعارا لعظمته ،وعند ذكر الك ّفار وما يستحيل عىل اهلل تعاىل كذكرهم هلل ولدا وصاحبة
يغض صوته وينكرس يف باطنه حياء من قبح مقاهلم ،وعند وصف اجلنّة ينبعث بباطنه شوقا
ّ
إليها ،وعند وصف النّار يرتعد فرائصه خوفا منها)
وبام أن الغالب عىل القرآن الكريم حتذير العباد من كل العقبات التي حتول بينهم
وبني السعادة التي تنتظرهم؛ فإن الغالب عىل املنفعلني للقرآن الكريم ذلك الوجل واخلوف
املختلط بالشوق ،مثل ذلك الذي يريد أن يقدم عىل مسابقة تتعلق هبا مصاحله مجيعا ،لكنه
مل حيرض هلا جيدا؛ فلذلك ختتلط مشاعر األمل باحلزن والعزيمة وغريها من املشاعر ،كام عرب
عن ذلك بعضهم ،فقال( :واهلل ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به ّإال كثر حزنه،
وقل فرحه ،وكثر بكاؤهّ ،
ّ
وقل ضحكه ،وكثر نصبه وشغله ،وق ّلت راحته وبطالته)
وقد روي عن رسول اهلل  أنه قال البن مسعود :اقرأ عىل القرآن ،فقال ابن مسعود:
يا رسول اهلل  !أقرأ عليك،وعليك أنزل؟ قال :إين أحب أن أسمعه من غريي ،فقرأت
ف إِ َذا ِج ْئنَا ِمن ك هل أم ٍة بِ َش ِه ٍ
يد َو ِج ْئنَا بِ َك
عليه سورة النساء ،حتى جئت إىل هذه اآلية ﴿ َف َك ْي َ
ْ
َّ
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ِ
ِ
ٍِ
الرس َ
ول َل ْو ت َس َّوى ِهبِم ْاألَ ْرض َو َال
ع ََىل َهؤ َالء َش ِهيدً ا (َ )41ي ْو َمئذ َي َو هد ا َّلذي َن َك َفروا َوع َ
َصوا َّ
َيكْتم َ
ون اهلل َح ِدي ًثا﴾ [النساء ،]42 ،41 :قال :حسبك اآلن ،فالتفت إليه ،فإذا عيناه
تذرفان(.)1
ومما يعينك عىل ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ ما اتفق عليه الدالون عىل طريق اهلل من
احلكامء ـ بحسب التجارب التي عاشوها ـ وهي أن يرت ّقى التايل لكتاب اهلل ،من سامعه لنفسه
إىل سامعه من ربه ،وقد ذكروا لذلك أن للقراءة ثالث درجات(:)2
أدناها أن يقدّ ر العبد كأنّه يقرؤه عىل اهلل تعاىل واقفا بني يديه ،وهو ناظر إليه ومستمع
والترضع واالبتهال.
منه ،فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتم ّلق
ّ
والثانية أن يشهد بقلبه ّ
كأن ر ّبه خياطبه بألطافه ،ويناجيه بإنعامه وإحسانه ،فمقامه
احلياء والتعظيم واإلصغاء والفهم.
والثالثة أن يرى يف الكالم املتك ّلم ،ويف الكلامت الصفات؛ فال ينظر إىل نفسه ،وال
اهلم عىل
إىل قراءته ،وال إىل تع ّلق اإلنعام به من حيث إنّه منعم عليه ،بل يكون مقصور ّ
املتك ّلم ،موقوف الفكر عليه كأنّه مستغرق بمشاهدة املتك ّلم عن غريه.
املقربني التي أشار إليها اإلمام الصادق بقوله( :و اهلل
والدرجة األخرية هي درجة ّ
لقد ّ
جتىل اهلل خللقه يف كالمه ولكن ال يبرصون)(.)3
وأشار آخر إىل هذا ،وقد سألوه عن حالة شديدة من اخلشوع حلقته يف الصالة ،فقال:
(ما زلت أر ّدد اآلية عىل قلبي ،وعىل سمعي ،حتّى سمعتها من املتك ّلم هبا؛ فلم يثبت جسمي

( )1البخاري ( ،)5050ومسلم (.248 )800
( )2إحياء علوم الدين ()287 /1
( )3بحار األنوار ()107 /92
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ملعاينة قدرته)
وقال آخر يعرب عن عظم احلالوة التي يدها من يصل إىل تلك الدرجة( :كنت أقرأ
ثم
القرآن فال أجد له حالوة حتّى تلوته ّ
كأين أسمعه من رسول اهلل  يتلوه عىل أصحابهّ ،
السالم يلقيه عىل رسول اهلل
رفعت إىل مقام فوقه فكنت أتلوه ّ
كأين أسمعه من جربئيل عليه ّ
ثم جاء اهلل تعاىل بمنزلة أخرى فأنا اآلن أسمعه من املتك ّلم به ،فعندها وجدت له ّ
لذة
ّ ،
ونعيام ال أصرب عنه) ()1

وعند هذه احلالة خترج قراءة القرآن الكريمة من مرحلة التكلف والتكليف إىل
مرحلة التنعم والتلذذ ،ألن القارئ يعيش حينها احلقائق القرآنية ،ويراها بعينه ،ويتلذذ
بذلك أعظم لذة ،وقد قال حذيفة ـ معربا عن تلك احلالة( :لو طهرت القلوب مل تشبع من
قراءة القرآن)
لكن ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ حيتاج إىل املجاهدة والصرب والعزيمة؛ ألن تلك
احلالوة فضل من اهلل تعاىل ،وهو ال يازي به إال من أثبتوا صدقهم وحسن صحبتهم
لكالمه ،كام عرب عن ذلك بعضهم ،فقال( :كابدت القرآن عرشين سنة ،وتن ّعمت به عرشين
سنة)
وقد ذكر اإلمام الصادق األسباب املعينة لذلك ،فقال( :من قرأ القرآن ومل خيضع له
ومل ّ
رسه فقد استهان بعظم شأن اهلل وخرس خرسانا مبينا،
يرق قلبه ومل ينشئ حزنا ووجال يف ّ
فر منه
فقارئ القرآن حيتاج إىل قلب خاشع ،وبدن فارغ ،وموضع خال ،فإذا خشع هلل قلبه ّ
جترد قلبه للقراءة فال يعرتضه عارض
تفرغ نفسه من األسباب ّ
الشيطان الرجيم ..وإذا ّ
فيحرمه نور القرآن وفوائده ،وإذا ّاختذ جملسا خاليا واعتزل من اخللق بعد أن أتى باخلصلتني
( )1إحياء علوم الدين ()2887 /1
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ورسه باهلل ووجد حالوة خماطبات اهلل عباده الصاحلني وعلم لطفه
االوليني استأنس روحه ّ
هبم ومقام اختصاصه هلم بقبول كراماته وبدائع إشاراته ،فإذا رشب كأسا من هذا املرشب
حينئذ ال خيتار عىل ذلك احلال حاال وال عىل ذلك الوقت وقتا بل يؤثره عىل ّ
كل طاعة
وعبادة ّ
الر ّب بال واسطة ،فانظر كيف تقرأ كتاب ر ّبك ومنشور واليتك
ألن فيه املناجاة مع ّ
وكيف جتيب أوامره ونواهيه وكيف متتثل حدوده فإنّه كتاب عزيز ال يأتيه الباطل من بني
يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد ،فرتّله ترتيال وقف عند وعده ووعيده وتفكّر يف
أمثاله ومواعظه واحذر أن تقع من إقامتك حروفه يف إضاعة حدوده)()1

وذكر بعض احلكامء املشاهد التي يعيشها ويتذوقها من وصل إىل تلك املرحلة من
التفاعل مع القرآن الكريم ،فقال( :إذا جاوز القارئ حدّ االلتفات إىل نفسه ومل يشاهد ّإال
اهلل يف قراءته انكشف له امللكوت بحسب أحواله ،فحيث يتلو آيات الرجاء ويغلب عىل
حاله االستبشار ينكشف له صورة اجلنّة فيشاهدها كأنّه يراها عيانا ،وإن غلب عليه اخلوف
كوشف بالنّار حتّى يرى أنواع عذاهبا ،وذلك ّ
ألن كالم اهلل يشتمل عىل السهل ال ّلطيف
الرمحة وال ّلطف
والشديد العسوف
ّ
واملرجو واملخوف ،وذلك بحسب أوصافه ،إذ منها ّ
واالنتقام والبطش ،فبحسب مشاهدة الكلامت والصفات ينقلب القلب يف اختالف
احلاالت وبحسب ّ
كل حالة منها يستعدّ للمكاشفة بأمر يناسب تلك احلالة ويقارهبا ،إذ
يستحيل أن يكون حال املستمع واحدا واملسموع خمتلف إذ فيه كالم راض ،وكالم غضبان
طف ال هيمل) ()2
وكالم منعم ،وكالم منتقم ،وكالم ج ّبار متكرب ال يبايل وكالم حنّان متع ّ

ّ

ولذلك كان القرآن الكريم أعظم دواء نفيس ،ولكل العلل ،وهو ما يشري إليه ذلك

( )1مصباح الرشيعة ص  13و.14
( )2إحياء علوم الدين ()288 /1
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الدعاء الذي أخرب رسول اهلل  أنه يزيل اهلم واحلزن ،فقال(:ما أصاب عبدا ّ
هم وال
قط ّ
اللهم ّإين عبدك ابن عبدك ابن أمتك ،ناصيتي بيدك ،ماض ّيف حكمك عدل
حزن ،فقال:
ّ
ّيف قضاؤك ،أسألك ّ
سميت به نفسك ،أو أنزلته يف كتابك ،أو ع ّلمته أحدا
بكل اسم هو لكّ ،
من خلقك ،أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن ربيع قلبي ،ونور صدري،
وغمه ،وأبدله مكانه فرحا) ،قالوا:
مهه ّ
وغميّ ،إال أذهب اهلل ّ
مهي ّ
وجالء حزين ،وذهاب ّ
ن) ()1
يا رسول اهلل أفال نتع ّلمه ّن؟ قال( :بىل ينبغي ملن سمعه ّن أن يتع ّلمه ّ

وكمثال عىل ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ يقرب لك ذلك قراءتك لسورة الضحى،
وهي السورة التي خياطب اهلل تعاىل فيها رسوله  ،وهو يواجه الفتن بجميع أنواعها،
يدعوه إىل البشارة واألمل ،ذلك أنه ال يمكن أن يواجه كل تلك التحديات بصدر منقبض،
ونفس يائسة ،وقلب ضيق.
فإذا استشعرت أن ذلك اخلطاب موجه لرسول اهلل  ،ويف ظل تلك الظروف التي
مر هبا ،سيكون خمتلفا متاما عن شعورك بأن اخلطاب موجه لك ،ويف أي ظرف متر به..
فتستشعر عند قراءتك لقوله تعاىلَ ﴿:ما َو َّدع َ
َك َر هب َك َو َما َق َىل﴾(الضحى ،)3:معية
اهلل وحضوره الدائم مع عباده ،فهو مل يرتكهم ،ومل هيجرهم ،ومل يودعهم ومل يقلهم ،بل هو
معهم يكلؤهم ويرعاهم ويداوي جراحهم ..وهذا هو العالج األول لكل كرب وأمل
وحزن.
وهكذا تستشعر عند قراءتك لقوله تعاىلَ ﴿:و َل ْآل ِخ َرة َخ ْ ٌري َل َك ِم َن
ْاأل َ
وىل﴾(الضحى )4:املستقبل اجلميل الذي ينتظر كل إنسان استظل بظل اهلل ،فاآلخرة خري
يف مجاهلا وسعادهتا ودوامها ،فال حيزن عىل املستقبل ،كام ال يندم عىل املايض ،من راح يف
( )1أمحد ( )712وابن حبان ( )2372واحلاكم ()509 /1
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صحبة اهلل يبني الدار اآلخرة ويشيد قصورها ..وهذا وحده يقيض عىل كل داء ،وحيل كل
عافية.
ف ي ْعطِ َ
يك َر هب َك
وهكذا تستشعر عند قراءتك لقوله تعاىلَ ﴿:و َل َس ْو َ
رت َىض﴾(الضحى )5:أن عالج العلل ال يقترص عىل ذكر اآلخرة ،فاهلل رب الدنيا واآلخرة،
َف َ ْ
وعطاؤه عاجل وآجل ،نقد ونسيئة ،فلذلك يقول اهلل تعاىل للمتأمل ،وهو يغرس فيه زهور
األمل(:سيعطيك ربك عطاء يرضيك ،ويزرع البسمة يف وجدانك ،ويمحو كل اآلالم التي
غرسها اليأس واحلزن يف جوانحك ..فاهلل تعاىل بجوده الذي ال يتناهى يعل أمدا للعطاء
هو الرىض الكامل ،فاهلل ال يعطيك فقط ،بل يعطيك لريضيك ،وفرق كبري بني من يعطي،
ومن يريض)
ِ
آوى َو َو َجدَ َك َض ّاالً
وهكذا تستشعر عند قراءتك لقوله تعاىلَ ﴿:أ َمل ْ َيِدْ َك َيتي ًام َف َ
َف َهدَ ى َو َو َجدَ َك عَائِ ً
ال َف َأ ْغنَى﴾ (الضحى 6:ـ  )8أنواعا كثرية من املشاعر اجلميلة؛ فهي
تغرس السكينة يف النفس ،والطمأنينة يف الوجدان ،وهي تبرش املتأمل بأن الذي رعاك سابقا
لن يضيعك الحقا ،والذي مل يعرف منه إال اجلود يستحيل عليه البخل ..ولذلك كان
احلديث عن النعم وتعدادها ترياقا لآلالم ودواء لألحزان ،وفرق كبري بني من يقول
للفقري(:أنت فقري) ،وبني من يقول له(:أنت غني) بكل ما حتمله هذه الكلمة من معان.
وفرق كبري بني من يعل املرض نوعا من أنواع الصحة ،وبني من يعله مرتعا من
مراتع األسف ،وقد قال  وهو يعاملنا كيف نتعامل مع املرىض(:إذا دخلتم عىل املريض
فنفسوا له يف األجل فإن ذلك ال يرد شيئا وهو يطيب بنفس املريض)()1

وفرق كبري بني من يصور املوت بصورة الشبح املخيف ،وبني من يصوره بصورة
( )1الرتمذي ()2087
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احلياة اجلميلة السعيدة ،بل يصور املوت بصورة الوهم الذي ال وجود له.
ِ
السائِ َل َف َال َتن َْه ْر
يم َف َال َت ْق َه ْر َو َأ َّما َّ
وهكذا تستشعر عند قراءتك لقوله تعاىلَ ﴿:ف َأ َّما ا ْل َيت َ
َو َأ َّما بِنِ ْع َم ِة َر هب َك َف َحده ْ
ث﴾ (الضحى 9:ـ  )11أن اهلل تعاىل وضع بني يديك أسواقا للتجارة
الرابحة ،تشغلك عن آالمك ،وترسم السعادة عىل شفتيك ،فال يرسم السعادة مثل التبشري
بالسعادة.
ومثل ذلك قراءتك لسورة الرشح ،وقد روي عن بعض الصاحلني ،أنه ألح عليه
الغم ،وضيق الصدر ،وتعذر األمور ،حتى كاد يقنط ،فكان يوم ًا يميش ،وهو يقول:
عىل ّ
الذل له أصلح

أرى املوت ملن أمسى

فهتف به هاتف ،يسمع صوته ،وال يرى شخصه ،أو أري يف النوم كأن قائ ً
ال يقول:
إذا ضاقت بك الدنيا

ففكر يف أمل نرشح

فعرس بني يرسين

متى تذكرمها تفرح

ّ
فإن العرس مقرون

بيرسين فال تربح

قال :فواصلت قراءهتا يف صاليت ،فرشح اهلل صدري ،وأزال مهي وكرب ،وسهل
أمري.
وهكذا ـ أهيا املريد الصادق ـ يمكنك أن تقرأ القرآن الكريم ألي ظرف متر به،
وسترشى املشاعر اجلميلة التي يسعدك اهلل هبا.
وسأذكر لك نموذجا لشخص عاش فرتة طويلة يف السجن ،ومل يكن له أنيس فيه إال
القرآن الكريم ،وقد أخرب عن مشاعره التي جعلته ينشغل عن السجن وآالمه ،يف كتاب له
قال يف مقدمته( :احلياة يف ظالل القرآن نعمة .نعمة ال يعرفها إال من ذاقها .نعمة ترفع العمر
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وتباركه وتزكيه) ()1

ثم ذكر جتربته مع القرآن الكريم ،واملشاعر اجلميلة التي جعلته ينسى أنه يف غياهب
السجن مع قائمة طويلة تصاحبه من األمراض ،فقال(:واحلمد هلل ..لقد م َّن عيل باحلياة يف
ظالل القرآن فرتة من الزمان ،ذقت فيها من نعمته ما مل أذق قط يف حيايت ..ذقت فيها هذه
النعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه)
ثم ذكر الرس يف ذلك ،وهو التعامل الصحيح مع القرآن الكريم ،والذي ينطلق من
احلياة معه ،واستامعه من اهلل مبارشة ،فقال(:لقد عشت أسمع اهلل سبحانه يتحدث إيل هبذا
القرآن ..أنا العبد القليل الصغري ..أي تكريم لإلنسان هذا التكريم العلوي اجلليل؟ أي
رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقام كريم يتفضل به عىل اإلنسان خالقه الكريم؟)
ومن هذا املنطلق امليلء بالكرامة والعزة ،نظر من علو إىل األرض( ،وإىل اهتاممات
أهلها الصغرية اهلزيلة ..أنظر إىل تعاجب أهل هذه اجلاهلية بام لدهيم من معرفة األطفال،
وتصورات األطفال ،واهتاممات األطفال ..كام ينظر الكبري إىل عبث األطفال ،وحماوالت
األطفال .ولثغة األطفال ..وأعجب ..ما بال هؤالء الناس؟! ما باهلم يرتكسون يف احلمأة
الوبيئة ،وال يسمعون النداء العلوي اجلليل .النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه؟)
ثم ذكر يف مقابل ذلك املعاين اجلميلة التي يدها يف القرآن الكريم ،والتي ال يمكن
أن يقارن هبا يشء من الفلسفات واألفكار؛ فقال( :عشت أمتىل يف ظالل القرآن ذلك
التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود ..لغاية الوجود كله ،وغاية الوجود
اإلنساين ..وأقيس إليه تصورات اجلاهلية التي تعيش فيها البرشية ،يف رشق وغرب ،ويف
شامل وجنوب ..وأسأل ..كيف تعيش البرشية يف املستنقع اآلسن ،ويف الدرك اهلابط ،ويف
( )1يف ظالل القرآن.10/1 :
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الظالم البهيم وعندها ذلك املرتع الزكي ،وذلك املرتقى العايل ،وذلك النور الويضء؟)
وذكر بعض أرسار تلك اللذة التي يدها القارئ للقرآن الكريم؛ فقال( :عشت يف
ظالل القرآن أرى الوجود أكرب بكثري من ظاهره املشهود ..أكرب يف حقيقته ،وأكرب يف تعدد
جوانبه ..إنه عامل الغيب والشهادة ال عامل الشهادة وحده .وإنه الدنيا واآلخرة ،ال هذه الدنيا
وحدها ..والنشأة اإلنسانية ممتدة يف شعاب هذا املدى املتطاول ..كله إنام هو قسط من ذلك
النصيب .وما يفوته هنا من اجلزاء ال يفوته هناك .فال ظلم وال بخس وال ضياع .عىل أن
املرحلة التي يقطعها عىل ظهر هذا الكوكب إنام هي رحلة يف كون حي مأنوس ،وعامل
صديق ودود .كون ذي روح تتلقى وتستجيب ،وتتجه إىل اخلالق الواحد الذي تتجه إليه
روح املؤمن يف خشوع ..أي راحة ،وأي سعة وأي أنس ،وأي ثقة يفيضها عىل القلب هذا
التصور الشامل الكامل الفسيح الصحيح)
وهكذا راح يذكر الكثري من املعاين التي وجدها يف القرآن الكريم ،والتي مألته
بالراحة والطمأنينة والسكينة ،وهو يف سجنه ،ينتظر يف أي حلظة أن ينفذ فيه حكم اإلعدام،
وقد قال يف خامتة تلك املشاهد التي أنس هبا يف صحبة كالم ربه( :أي طمأنينة ينشئها هذا
التصور؟ وأي سكينة يفيضها عىل القلب؟ وأي ثقة يف احلق واخلري والصالح؟ وأي قوة
واستعالء عىل الواقع الصغري يسكبها يف الضمري؟)
وهكذا كل من صحب القرآن الكريم بصدق وإخالص؛ فإنه سريى من املشاهد،
ويعيش من املعاين ما يعله يعيش ربيعا دائام ال خريف بعده ،ونورا دائام ال ظالم معه.
تفعيل القرآن:
تلك هي مرتبة االنفعال ـ أهيا املريد الصادق ـ والتي تفيض عنها مرتبة التفعيل،
وبقدر االنفعال يكون التفعيل ..ذلك أن االنفعال هو املحرك الذي تتحرك عىل أساسه
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اإلرادة النافذة والعزيمة الصادقة ..فإذا كان املحرك قويا ،كانت احلركة الناجتة عنه قوية
دائمة مؤثرة.
ثم رجعت ألقرأ
القراء أنه قال( :قرأت القرآن عىل شيخ يل ّ
وقد روي عن بعض ّ
ّ
وجل ،فانظر بام ذا
عيل عمال اذهب؛ فاقرأ عىل اهلل عزّ
ثانيا ،فانتهرين ،وقال :جعلت القراءة ّ
وعام ذا ينهاك وماذا يفهمك)
يأمرك ّ
وروي أن اهلل تعاىل أوحى إىل بعض أنبيائه بقوله( :يا عبدي أ ّما تستحيي منّي يأتيك
كتاب من بعض إخوانك وأنت يف الطريق متيش فتعدل عن الطريق وتقعد ألجله وتقرأه
وتتد ّبره حرفا حرفا حتّى ال يفوتك منه يشء ،وهذا كتاب أنزلته إليك انظر كم وصلت لك
ثم أنت معرض عنه ،أ فكنت
كررت عليك فيه لتتأ ّمل طوله وعرضه؟ ّ
فيه من القول؟ وكم ّ
أهون عليك من بعض إخوانك يا عبدي ،يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه ّ
بكل
وجهك وتصغي إىل حديثه ّ
بكل قلبك ،فإن تك ّلم متك ّلم أو شغلك شاغل عن حديثه
كف وها أنا ذا مقبل عليك وحمدّ ث لك وأنت معرض بقلبك عنّي ،فجعلتني
أومأت إليه أن ّ
أهون عندك من بعض إخوانك) ()1

وهلذا ورد الذم الشديد للذين يقرؤون الكتاب بألسنتهم ،وخيالفونه بأفعاهلم ،وقد
رضب اهلل تعاىل هلم املثل باحلمري التي حتمل الكتب من غري أن تعرف معانيها ،قال تعاىل:
وها كَم َث ِل ِْ
﴿م َثل ا َّل ِذين محهلوا التَّورا َة ثم َمل َ ِ
حي ِمل َأ ْس َف ًارا بِئ َْس َم َثل ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذي َن
َ
احل َام ِر َ ْ
حيمل َ َ
ْ َ َّ ْ ْ
َ
ك ََّذبوا بِآي ِ
ات اهلل َواهلل الَ َ ْهي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملِنيَ ﴾ [اجلمعة]5 :
َ
ومثل ذلك شبهه بالكلب ،فقالَ ﴿ :واتْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا َّل ِذي آ َت ْينَاه آ َياتِنَا َفان َْس َل َخ ِمن َْها
َان ِم َن ا ْلغ ِ
َاوي َن (َ )175و َل ْو ِش ْئنَا َل َر َف ْعنَاه ِ َهبا َو َلكِنَّه َأ ْخ َلدَ إِ َىل ْاألَ ْر ِ
الش ْي َطان َفك َ
َف َأ ْت َب َعه َّ
ض
( )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،2ص219 :
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َوا َّت َب َع َه َواه َف َم َثله ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
ب إِ ْن َحت ِْم ْل َع َل ْي ِه َي ْل َه ْث َأ ْو ت َْرتكْه َي ْل َه ْث َذلِ َك َم َثل ا ْل َق ْو ِم ا َّل ِذي َن
ك ََّذبوا بِآ َياتِنَا َفا ْقص ِ
ص َل َع َّله ْم َي َت َفكَّر َ
ون﴾ [األعراف]176 ،175 :
ص ا ْل َق َص َ
وهلذا نجد اآليات الكثرية التي تنص عىل وجوب اتباع القرآن الكريم ،ال جمرد
االكتفاء بتالوته ،قال تعاىل خماطبا رسوله ﴿ :اتَّبِع ما أ ِ
وح َي إِ َل ْي َك ِم ْن َر هب َك َال إِ َل َه إِ َّال ه َو
ْ َ
َن املْ ْ ِ ِ
َو َأع ِْر ْض ع ِ
حيك َم
وحى إِ َل ْي َك َو ْ
رشكنيَ ﴾ [األنعام ،]106 :وقالَ ﴿ :واتَّبِ ْع َما ي َ
رب َحتَّى َ ْ
اص ِ ْ
اهلل َوه َو َخ ْري ْ
احلَاكِ ِمنيَ ﴾ [يونس]109 :
وقال خماطبا املؤمنني﴿ :اتَّبِعوا َما أن ِْز َل إِ َل ْيك ْم ِم ْن َر هبك ْم َو َال َتتَّبِعوا ِم ْن دونِ ِه َأ ْولِ َيا َء
َقلِ ًيال َما ت ََذكَّر َ
ون﴾ [األعراف]3 :
وذم الذين يرتكون كتاهبم ،ويتبعون سلفهم أو خلفهم أو أهواءهم ،فقالَ ﴿ :وإِ َذا
َان آ َباؤه ْم َال َي ْع ِقل َ
ِق َيل َهلم اتَّبِعوا َما َأنْزَ َل اهلل َقالوا َب ْل َنتَّبِع َما َأ ْل َف ْينَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا َأ َو َل ْو ك َ
ون َش ْيئًا
َو َال َ ْهيتَد َ
ون﴾ [البقرة ،]170 :وقالَ ﴿ :وإِ َذا ِق َيل َهلم اتَّبِعوا َما َأنْزَ َل اهلل َقالوا َب ْل َنتَّبِع َما
الش ْي َطان َيدْ عوه ْم ِإ َىل ع ََذ ِ
َو َجدْ نَا َع َل ْي ِه آ َبا َءنَا َأ َو َل ْو ك َ
َان َّ
الس ِع ِري﴾ [لقامن]21 :
اب َّ
ِ
احكم َب ْينَهم بِ َام َأنزَ َل اهلل َوالَ َتتَّبِ ْع
وهكذا ورد األمر باحلكم به ،قال تعاىلَ ﴿ :و َأن ْ
وك عَن َب ْع ِ
اح َذ ْره ْم َأن َي ْفتِن َ
ض َما َأنزَ َل اهلل إِ َل ْي َك َفإِن ت ََو َّل ْو ْا َفا ْع َل ْم َأن ََّام ي ِريد اهلل َأن
َأ ْه َواءه ْم َو ْ
َّاس َل َف ِ
اجل ِ
ض ذن ِ ِ
ي ِصي َبهم بِ َب ْع ِ
وهب ْم َوإِ َّن كَثِري ًا هم َن الن ِ
اهلِ َّي ِة َي ْبغ َ
اسق َ
ون َو َم ْن
ون ﴿َ ﴾49أ َفحك َْم ْ َ
َأحسن ِمن اهللِ ح ْك ًام هل َقو ٍم ي ِ
وقن َ
ون﴾ [املائدة]50 - 49:
ْ
َ
ْ َ
حيكم بِ َام َأنزَ َل اهلل َفأ ْو َلئِ َك
واعترب من مل حيكم به كافرا وظاملا وفاسقا ،فقالَ ﴿ :و َمن َّمل ْ َ ْ
حيكم بِ َام أنزَ َل اهلل َفأ ْو َلئِ َك هم ال َّظاملِ َ
هم ا ْلكَافِر َ
ون﴾
ون﴾ [املائدة ،]44وقالَ ﴿ :و َمن َّمل ْ َ ْ
[املائدة ،]45وقال﴿ :ومن َّمل َحيكم بِام َأنزَ َل اهلل َفأو َلئِ َك هم ا ْل َف ِ
اسق َ
ون﴾ [املائدة]47
ْ
َ
َ َ ْ ْ
ِ ِ ِ
وهكذا ورد األمر بالتحاكم إليه ،قال تعاىلَ ﴿ :و َما ْ
يش ٍء َفحكْمه إِ َىل
اخ َت َل ْفت ْم فيه من َ ْ
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اهلل﴾ [الشورى ،]10وقالَ ﴿ :فإِن َتنَازَ عْتم ِيف َيش ٍء َفر هدوه إِ َىل اهللِ َوالرس ِ
ول إِن كنت ْم تؤْ ِمن َ
ون
َّ
ْ
ْ
بِاهللِ وا ْليو ِم ِ
ال﴾ [النساء ،]59وقال﴿ :إِن ََّام ك َ
اآلخ ِر َذلِ َك َخ ْ ٌري َو َأ ْح َسن َت ْأ ِوي ً
َان َق ْو َل املْؤْ ِمنِنيَ
َ َْ
إِ َذا دعوا إِ َىل اهلل َو َرسولِ ِه لِ َي ْحك َم َب ْينَه ْم َأن َيقولوا َس ِم ْعنَا َو َأ َط ْعنَا َوأ ْو َلئِ َك هم املْ ْفلِح َ
ون﴾
[النور]51
واعترب من مل يتحاكم إليه متحاكام إىل الطاغوت وأهواء اجلاهلية ،فقالَ ﴿ :أ َفحك َْم
ون ومن َأحسن ِمن اهللِ ح ْك ًام هل َقو ٍم ي ِ
ْ ِِ ِ
وقن َ
ون﴾ [املائدة ،]50:وقالَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر إِ َىل
ْ
َ
اجلاهل َّية َي ْبغ َ َ َ ْ ْ َ
َ
ون َأ َّهن ْم آ َمنو ْا ِب َام أ ِنز َل إِ َل ْي َك َو َما أ ِنز َل ِمن َق ْبلِ َك ي ِريد َ
ا َّل ِذي َن َيزْ عم َ
ون َأن َيت ََحاكَمو ْا إِ َىل

ال َّطاغ ِ
الش ْي َطان َأن ي ِض َّله ْم َض َ
وت َو َقدْ أ ِمرو ْا َأن َيكْفرو ْا بِ ِه َوي ِريد َّ
الالً َب ِعيد ًا﴾ [النساء،]60
وقالَ ﴿ :وإِ َذا دعوا إِ َىل اهلل َو َرسولِ ِه لِ َي ْحك َم َب ْينَه ْم إِ َذا َف ِر ٌيق همنْهم هم ْع ِرض َ
ون ﴿َ ﴾48وإِن َيكن
احل هق َي ْأتوا إِ َل ْي ِه م ْذ ِعنِنيَ ﴿َ ﴾49أ ِيف قل ِ
وهبِم َّم َر ٌض َأ ِم ْارتَابوا َأ ْم َخيَاف َ
يف اهلل
ون َأن َحيِ َ
َّهلم ْ َ
َع َل ْي ِه ْم َو َرسوله َب ْل أ ْو َلئِ َك هم ال َّظاملِ َ
ون﴾ [النور]50 - 48
وهلذا ورد يف احلديث عن بعض أصحاب رسول اهلل



قال :كنا مع النبي



فشخص ببرصه إىل السامء ،ثم قال( :هذا أوان خيتلس العلم من الناس حتى ال يقدروا منه
عىل يشء) .فقال زياد بن لبيد األنصاري :كيف خيتلس منا ،وقد قرأنا القرآن؟ واهلل ،لنقرأنه،
ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا؟ قال( :ثكلتك أمك يا زياد ،إن كنت ألعدك من فقهاء أهل املدينة؛
هذه التوراة واإلنجيل عند اليهود والنصارى فامذا تغني عنهم؟)()1

ون الَ يع َلم َ ِ
ِ
َاب
ون ا ْلكت َ
وهو ما يشري إليه قوله تعاىل عن أهل الكتابَ ﴿ :ومنْه ْم أ هم هي َ َ ْ
ِ
ِ
اين َوإِ ْن ه ْم إِالَّ َيظن َ
هون﴾ [البقرة ،]78 :وقد ذكر املفرسون أن األماين تعني التالوة..
إالَّ َأ َم َّ
أي أهنم يكتفون بتالوته دون أن يتحول إىل واقع حي يعيشونه.
( )1رواه الرتمذي)2653( ،)31/ 5( ،
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وهكذا ذم رسول اهلل  أولئك الذين يقرؤون القرآن ال ياوز حناجرهم ،فقال:
(خيرج يف آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرأون القرآن ال ياوز حناجرهم ،يمرقون من
االسالم كام يمرق السهم من الرمية سيامهم التحليق ال يزالون خيرجون حتى خيرج آخرهم
مع املسيح الدجال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ،هم رش اخللق واخلليفة) ()1

ويف حديث آخر قال ( :خيرج قوم أحداء أشداء ذليقة ألسنتهم بالقرآن يقرأونه
ينثرونه نثر الدقل ال ياوز تراقيهم فإذا رأيتموهم فائتوهم فاقتلوهم فاملأجور من قتل
هؤالء) ()2

وأمر رسول اهلل  بقتلهم ،يدل عىل أهنم بسبب خمالفتهم للعمل بالقرآن الذي يدعو
إىل السالم والرمحة والتعايش ،سيتحولون إىل أهل عنف وإرهاب ..ولذلك أمر بقتلهم،
وهو ما دل عليه الواقع؛ فاإلرهاب الذي دمر املجتمعات اإلسالمية نشأ من أولئك الذين
يقيمون حروف القرآن ،لكنهم خيربون معانيه ،ويشوهوهنا أعظم تشويه.
وقد ذكر اإلمام الباقر أصناف القراء ،وصفاهتم ،وعالقة ذلك بتفعيل القرآن
(قراء القرآن ثالثة :رجل قرأ القرآن ّ
واستدر به امللوك،
فاختذه بضاعة
ّ
الكريم ،فقالّ :
واستطال به عىل الناس ،ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وض ّيع حدوده وأقامه إقامة
القدح ،فال ك ّثر اهلل هؤالء من محلة القرآن ،ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن عىل داء
قلبه ،فأسهر به ليله وأظمأ به هناره وقام به يف مساجده وجتاَّف به عن فراشه ،فبأولئك يدفع
اهلل العزيز اجل ّبار الباليا ،وبأولئك يديل اهلل من األعداء ،وبأولئك ينزّ ل اهلل الغيث من

( )1رواه ابن أب شيبة وأمحد والنسائي والطرباين يف الكبري واحلاكم.
( )2رواه امحد والبخاري والطرباين يف الكبري ،والبيهقي.
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قراء القرآن أعزّ
السامء ،فو اهلل هلؤالء يف ّ

من الكربيت األمحر)()1

وقال اإلمام الصادقّ :
(إن من الناس من يقرأ القرآن ليقال :فالن قارئ ،ومنهم من
يقرأ القرآن ليطلب به الدنيا وال خري يف ذلك ،ومنهم من يقرأ القرآن لينتفع به يف صالته
وليله وهناره)()2

وذكر ابن مسعود أخالق قراء القرآن املتفاعلني معه ،فقال( :ينبغي حلامل القرآن أن
يعرف بليله إذا الناس ينامون ،وبنهاره إذا الناس يفرطون ،وبحزنه إذا الناس يفرحون،
وببكائه إذا النّاس يضحكون ،وبصمته إذا الناس خيوضون ،وبخشوعه إذا الناس خيتالون،
وينبغي حلامل القرآن أن يكون مستكينا ل ّينا وال ينبغي أن يكون جافيا وال مماريا وال ص ّياحا
وال ّ
صخابا وال حديدا)
فتصيل عليه حتّى يفرغ منها ّ
و قال آخرّ ( :
ّ
وإن العبد ليفتتح
إن العبد ليفتتح سورة
سورة فتلعنه حتّى يفرغ منها ،فقيل :كيف ذلك؟ قال :إذا ّ
وحرم حرامها ص ّلت
أحل حالهلا ّ
عليه ّ
وإال لعنته)
و قال آخرّ ( :
إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو ال يعلم يقرأ ( َأال َل ْعنَة اهلل ع ََىل

ال َّظاملِنيَ ) وهو ظامل نفسه( ،أال لعنة اهلل عىل الكاذبني) وهو منهم)

وقبل ذلك كله أخرب رسول اهلل  عن الفتنة التي تقع فيها هذه األمة بسبب اهتاممها
بالقراءة ،وغفلتها عن االنفعال والتفعيل ،فقال( :أكثر منافقي هذه االمة قراؤها)()3

ّ

ّ

بل هنى  صفة القراءة عىل املقترص عليها دون التأثر والعمل ،فقال( :اقرإ القرآن

( )1الكايف ج  2ص .627
( )2الكايف ،ج  2ص .609
( )3أمحد ج  4ص  151و.155
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ما هناك فإذا مل ينهك فلست تقرؤه)()1
استحل حمارمه)()2
ّ
بل نفى عنه اإليامن بالقرآن الكريم ،فقال( :ما آمن بالقرآن من

وهلذا كان القرآن الكريم هو احلصن الذي حيتمي به املؤمن ملواجهة الفتن والشبهات
التي حتول اإلسالم من دين إهلي ممتلئ بالقيم النبيلة إىل دين برشي ممتلئ باألهواء
واخلرافات والرصاع.
وقد ذكر اإلمام عيل الدور العظيم الذي يقوم به القرآن الكريم يف حفظ سالمة
الدين ،والذي ينتج عنه التطبيق السليم له ،فقال( :واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي
ال يغش ،واهلادي الذي ال يضل ،واملحدث الذي ال يكذب ،وما جالس هذا القرآن أحد
إال قام عنه بزيادة أو نقصان :زيادة يف هدى ،أو نقصان من عمى ..واعلموا أنه ليس عىل
أحد بعد القرآن من فاقة ،وال الحد قبل القرآن من غنى ،فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا
به عىل الوائكم ،فان فيه شفاء من أكرب الداء ،وهو الكفر والنفاق والغي والضالل ،فاسألوا
اهلل به ،وتوجهوا إليه بحبه وال تسألوا به خلقه ،إنه ما توجه العباد إىل اهلل بمثله ..واعلموا
أنه شافع مشفع ،وقائل مصدق ،وإنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه ،ومن حمل به
القرآن يوم القيامة صدق عليه ،فانه ينادي مناد يوم القيامة :أال إن كل حارث مبتىل يف حرثه
وعاقبة عمله ،غري حرثة القرآن ،فكونوا من حرئته وأتباعه ،واستدلوه عىل ربكم،
واستنصحوه عىل أنفسكم ،واهتموا عليه آراء كم ،واستعشوا فيه أهواءكم) ()3

ويف حديث آخر عنه ،أنه جاءه بعض أصحابه ،فقال :يا أمرياملؤمنني إنا إذا كنا عندك

( )1الديلمي يف مسند الفردوس.
( )2الرتمذي ج  11ص .40
( )3هنج البالغة الرقم .174
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سمعنا الذي نسدبه ديننا ،وإذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء خمتلفة مغموسة ،ال ندري
ماهي؟ فقال :أو قد فعلوها؟ فقيل :نعم ،فقال :سمعت رسول اهلل  يقول( :أتانى جربئيل
فقال :يا حممد سيكون يف أمتك فتنة ،قلت :فام املخرج منها؟ فقال كتاب اهلل فيه بيان ما
قبلكم من خري وخرب ما بعدكم ،وحكم ما بينكم ،وهو الفصل ليس باهلزل ،من وليه من
جبار فعمل بغريه قصمه اهلل ،ومن التمس اهلدى يف غريه أضله اهلل ،وهو حبل اهلل املتني،
وهو الذكر احلكيم ،وهو الرصاط املستقيم ،ال تزيفه االهواء وال تلبسه األلسنة ،وال خيلق
عن الرد ،وال تنقيض عجائبه ،وال يشبع منه العلامء هو الذي مل تكنه اجلن إذ سمعه ،أن
ِ
ِ
الر ْش ِد﴾ [اجلن ،]2 ،1 :من قال به صدق ،ومن
قالوا﴿ :إِنَّا َسم ْعنَا ق ْرآنًا ع َ
َج ًبا َ ْهيدي إِ َىل ه
عمل به أجر ،ومن اعتصم به هدي إىل رصاط مستقيم ،هو الكتاب العزيز ،الذي ال يأتيه
الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد) ()1

وكل هذا يدلك ـ أهيا املريد الصادق ـ عىل أن القرآن الكريم ،وإن ورد الفضل
العظيم يف تالوته ،وتكرارها ،إال أن ذلك ليس سوى مقدمة لالنفعال به وتفعيله ،وإال فإن
القراءة املجردة ،والتي خيالفها العمل والسلوك ليست سوى نوعا من الكذب عىل النفس.
وهلذا يقرتن التذكري بالقرآن الكريم بالتقوى والصالح ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َذكهر بِا ْلقر ِ
آن
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
رس ٌة ع ََىل
َمن َخيَاف َوعيد﴾ [ق ،]45وقالَ ﴿ :وإِنَّه َلت َْذك َر ٌة هل ْلمتَّقنيَ ﴿َ ﴾48وإِنَّه َ َ
حل ْ َ
ا ْلكَافِ ِري َن﴾ [احلاقة]50 - 48
بخالف غريهم ،والذين ال تفيدهم قراءته ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َام َهل ْم ع ِ
َن الت َّْذكِ َر ِة
ت ِمن َق ْس َو َر ٍة﴾ [املدثر ،]51 - 49وقال:
م ْع ِر ِضنيَ ﴿َ ﴾49ك َأ َّهن ْم مح ٌر هم ْست َِنف َر ٌة ﴿َ ﴾50ف َّر ْ
﴿و َل َقدْ رص ْفنَا ِيف َه َذا ا ْلقر ِ
آن لِ َي َّذكَّرو ْا َو َما َي ِزيده ْم إِالَّ نفور ًا﴾ [اإلرساء]41
َ
ْ
َ َّ
( )1تفسري العياشى ج  1ص .3
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هذا جواب عىل رسالتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحرص عىل أن تنقل قراءتك من
لسانك إىل قلبك ،ومن قلبك إىل جوارحك ،حتى تغمر كيانك كله ،وتصبح قرآنا ناطقا،
ال قرآنا صامتا.
وإياك أن يغرك الشيطان عن نفسك؛ فيرصفك عن القراءة بسبب تقصريك يف
االنفعال والتفعيل؛ بل واصل القراءة ،واجتهد فيها ،واسأل اهلل تعاىل أن يرزقك معها
ثامرها الصاحلة ،فإن علم اهلل تعاىل جدك وصدقك وإخالصك ،وتأملك لتقصريك،
فسريزقك العمل كام رزقك التالوة.
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الركوع والسجود
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن الركوع والسجود ،ورسمها ،وعالقة
حركات اجلسد املرتبطة هبام بالتزكية والرتقية ،ورس ما ورد قوله عندمها من أذكار وأدعية،
وهل يمكن أن يؤتى هبام منفصلني عن الصالة ،مثلام يؤتى باألذكار واألدعية والتالوة؟
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن اهلل تعاىل أخرب أن الركوع والسجود من
املدارس الروحية التي فرضها عىل امللل مجيعا ،وذلك ما يدل عىل كوهنام واألرسار التي
حيمالهنا من رضورات التزكية والرتقية.
والعاقل هو الذي ال يكتفي بأدائهام املجرد عن معرفة املقاصد املرتبطة هبام ،وإنام
يسأل عن ذلك ،ويبحث عنه ،ويعلم أن اهلل تعاىل ما كلفه بذلك إال رمحة به ،وتربية له.
وأول تلك املقاصد ـ أهيا املريد الصادق ـ هي التسليم هلل ..فالراكع والساجد يقول
لربه :كام أن روحي ونفيس وعقيل بني يديك ..فمثل ذلك جسدي هو بني يديك ..يتحرك
كام طلبت ،حتى ولو مل يكن مدركا لرس احلركة؛ فيكفيه أن تكون أنت الذي طلبت منه أن
يفعلها.
وهذا ما حيمي العاقل من ذلك الشغب واجلدل الذي يتوهم به املتعاملون عىل اهلل أن
بإمكان عقوهلم املحدودة أن تدرك احلقائق مجيعا ..وشتان بينهم وبني ذلك.
وثاين تلك املقاصد ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تعلم أن اهلل تعاىل برمحته ولطفه بعباده
أتاح هلم أن يصلحوا بواطنهم بحركات وأعامل يؤدوهنا بجوارحهم ،ولذلك رشع من
احلركات واألعامل املرتبطة هبا ما ييرس عىل الباطن السري يف طريق الصالح.
ومن ذلك ـ مثال ـ ترشيعه للدعاء رفع اليدين ،كام بني ذلك رسول اهلل  بقوله:
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(سلوا اهلل ببطون أكفكم وال تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا هبام وجوهكم) ()1

ويف حديث آخر قال ( :إن املسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحومها،
واالستغفار أن تشري بإصبع واحدة ،واالبتهال أن متد يديك مجيعا ،ورفع يديه وجعل
ظهورمها مما ييل وجهه) ()2

وقد روي فيام أوحي إىل موسى عليه السالم ما يدل عىل رس ذلك ،فقد جاء فيه:
(ألق كفيك ذال بني يدي كفعل العبد املسترصخ إىل سيده ،فاذا فعلت ذلك رمحت وأنا أكرم
القادرين ،يا موسى سلني من فضيل ورمحتي ،فاهنام بيدي ال يملكهام غريي ،وانظر حني
تسألني كيف رغبتك فيام عندي؟ لكل عامل جزاء وقد يزى الكفور بام سعى) ()3

ومثل ذلك ما روي عن اإلمام عيل ،فقد سأله بعضهم ،فقال :أليس اهلل يف كل
الس َام ِء ِرزْ قك ْم َو َما
مكان؟ قال :بىل قال :فلم يرفع العبد يديه إىل السامء ،فقال أما تقرأ ﴿ َو ِيف َّ
توعَد َ
ون﴾ [الذاريات ،]22 :فمن أين يطلب الرزق إال من موضعه ،وموضع الرزق ،وما
وعد اهلل عزوجل السامء) ()4

وبني رسول اهلل  رسا آخر من أرسار ذلك ،فقال( :إن ربكم حيي كريم يستحيي
من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردمها صفرا خائبتني)()5

ومثل ذلك ما روي أن رجال كان يدعو بإصبعيه ،فقال (:أحد أحد) ،أي :إذا

( )1أبو داود ( ،)1485وابن ماجه ()1181
( )2أبو داود ()1489
( )3عدة الداعى ص .139
( )4اخلصال ج  2ص .165
( )5أبو داود ( ،)1488والرتمذي ()3556
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أشار الرجل بإصبعيه يف الدعاء عند الشهادة فال يشري إال بإصبع واحدة(.)1
وهكذا يمكنك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تبحث يف مجيع احلركات التي ورد الرشع
هبا يف الشعائر التعبدية ،وسرتى أن هلا من األرسار ما يعلها تؤثر يف الباطن ،وتصلحه ،وإن
كنا ال نعلم كل ما يرتبط هبا من مقاصد وأرسار؛ فلذلك كان التسليم هلل سيد املقاصد
ورسها األعظم.
الركوع والتزكية:
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن الركوع من الشعائر التعبدية التي أمر
ِ
الص َال َة َوآتوا
اهلل تعاىل هبا يف األديان مجيعا ،كام قال تعاىل يف خطابه لبني إرسائيلَ ﴿ :و َأقيموا َّ
الراكِ ِعنيَ ﴾ [البقرة]43 :
الزَّ كَا َة َو ْاركَعوا َم َع َّ
ِ ِ ِ
اسج ِدي َو ْارك َِعي َم َع
وقال خماطبا مريم عليها السالمَ ﴿ :يا َم ْر َيم ا ْقنتي ل َر هبك َو ْ
الراكِ ِعنيَ ﴾ [آل عمران]43 :
َّ
وذكر ركوع داود عليه السالم عند إدراكه للفتنة التي فتن هبا ،فقالَ ﴿ :و َظ َّن َداوود
ِ
َاب﴾ [ص]24 :
اس َت ْغ َف َر َر َّبه َو َخ َّر َراك ًعا َو َأن َ
َأن ََّام َف َتنَّاه َف ْ
وذكر أهل جهنم ،وأن من أسباب دخوهلم إليها عدم ركوعهم ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا
ِق َيل َهلم ْاركَعوا َال َي ْركَع َ
ون (َ )48و ْي ٌل َي ْو َمئِ ٍذ لِ ْلمك هَذبِنيَ ﴾ [املرسالت]49 ،48 :

وذلك ما يدل عىل أن للحركة املرتبطة به ،والتي قد ختتلف باختالف الرشائع ما يثري
يف الباطن معاين خاصة ،ال تتم له من دون تلك احلركة.
وقد أشار إىل بعضها ما ورد يف سبب نزول قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن كَادوا َل َي ْفتِنون ََك ع ِ
َن
ِ
ِ ِ
ِ
َريه َوإِ ًذا َال َّختَذ َ
وك َخلِ ًيال﴾ [اإلرساء ،]73 :فقد روي أهنا
ا َّلذي َأ ْو َح ْينَا إ َل ْي َك ل َت ْف َرت َي َع َل ْينَا غ ْ َ
( )1الرتمذي ( ،)3557والنسائي ()88 / 3
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نزلت يف وفد ثقيف ،حني قالوا لرسول اهلل  :نبايعك عىل أن تعطينا ثالث خصال ،ومن
بينها :ال ننحني يف الصالة ،يقصدون الركوع والسجود؛ فقال ( :ال خري يف دين ليس فيه
ركوع وال سجود) ()1

وهذا يدل عىل أن االنحناء يف الركوع والسجود كان شديدا عليهم للكرب الذي
طبعوا أنفسهم عليه ،ولذلك كان لتلك احلركة دورها يف إزالة ذلك الكرب ،أو التخفيف منه.
ومما يروى عن اإلمام عيل يف أرساره ما أجاب به بعضهم عندما قال له :يا ابن عم
خري خلق اهلل ما معنى مد عنقك يف الركوع؟ فقال له اإلمام( :تأويله آمنت بوحدانيتك،
ولورضبت عنقي) ()2

وفرس اإلمام الباقر بعض أرسار ذلك؛ فقال ـ ملن سأله عن العلة التي رشع ألجل أن
يقال يف الركوع( :سبحان رب العظيم وبحمده) ،ويقال يف السجود( :سبحان رب األعىل
وبحمده) ،فقال( :إن اهلل تبارك وتعاىل ملا أرسى بالنبي  ،وكان كقاب قوسني أو أدنى،
رفع له حجاب ،فكرب رسول اهلل  سبعا حتى رفع له سبع حجب ،فلام ذكر مارأى من
عظمة اهلل ارتعدت فرائصه ،فانربك عىل ركبتيه ،وأخذ يقول( :سبحان رب العظيم
وبحمده)؛ فلام اعتدل من ركوعه قائام ،ونظر إليه يف موضع أعىل من ذلك املوضع خر عىل
وجهه ،وجعل يقول( :سبحان رب األعىل وبحمده) ،فلام قال سبع مرات سكن ذلك؛
فلذلك جرت به السنة)()3

ولسنا ندري مدى صحة هذه الرواية ،وال دقة ما ورد فيها ،ولكن معناها ليس

( )1أبو داود ( ،)3026وأمحد ()218 /4
( )2علل الرشائع ج  2ص .10
( )3علل الرشائع ج  2ص .22
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مستبعدا ،ذلك أن القارئ للقرآن الكريم أثناء قيامه للصالة تنكشف له احلجب بتدبره له،
ولذلك هيوي راكعا تعظيام لتلك التجليات التي حصلت له بالقراءة.
وهذا ما يشري إىل أن الصالة معراج املؤمن ،ولذلك رشفها اهلل تعاىل بأهنا رشعت
أثناء املعراج ،ويف تلك املحال املقدسة ،لتبني أن بإمكان املؤمن أن يرتقي بروحه إىل تلك
الدرجات يف حال التزامه هبا.
ومن املعاين التي ذكرت يف أرسار الركوع ما روي عن اإلمام الصادق أنه قال( :ال
يركع عبد هلل ركوعا عىل احلقيقة ّإال ز ّينه اهلل تعاىل بنور هبائه وأظ ّله يف ظالل كربيائه وكساه
األول صلح للثاين ،ويف
والركوع ّأول والسجود ثان ،فمن أتى بمعنى ّ
كسوة أصفيائهّ ،
الركوع أدب ويف السجود قرب ،ومن ال حيسن األدب ال يصلح للقرب ،فاركع ركوع
ّ
ّ
وجل بقلبه متذ ّلل وجل حتت سلطانه ،خافض له بجوارحه خفض خائف
خاضع هلل عزّ
حزن عىل ما يفوته من فائدة الراكعني ،وحكي ّ
أن ربيع بن خثيم كان يسهر بال ّليل إىل الفجر
يف ركعة واحدة فإذا هو أصبح يزفر وقال :آه سبق املخلصون وقطع بنا .واستوف ركوعك
ّ
وفر بالقلب من وساوس
باستواء ظهرك
مهتك يف القيام بخدمته ّإال بعونهّ ،
وانحط عن ّ
الشيطان وخدائعه ومكايدهّ ،
فإن اهلل تعاىل يرفع عباده بقدر تواضعهم له ،وهيدهيم إىل
طالع عظمته عىل رسائرهم) ()1
أصول التواضع واخلضوع واخلشوع بقدر ا ّ

ومن املعاين التي ذكرت يف أرسار الركوع ما روي عن اإلمام الرضا جوابا عىل من
سأله عن رس كون التسبيح يف الركوع والسجود دون القراءة ،فقال( :لعلل منها أن يكون
العبد مع خضوعه وخشوعه وتعبده وتورعه واستكانته وتذهلل وتواضعه وتقربه إىل ربه
مقدسا له ممجدا مسبحا معظام شاكرا خلالقه ورازقه ،فال يذهب به الفكر واألماين إىل
( )1مصباح الرشيعة ص .12
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غرياهلل) ،فقال السائل :فلم جعل ركعة وسجدتني؟ فقال اإلمام( :ألن الركوع من فعل
القيام ،والسجود من فعل القعود ،وصالة القاعد عىل النصف من صالة القائم ،فضوعف
السجود ليستوي بالركوع ،فاليكون بينهام تفاوت الن الصالة إنام هي ركوع وسجود) ()1

ومن تلك األرسار ما عرب عنه بعض احلكامء ،فقال ـ خماطبا مريدا له ـ( :وأ ّما الركوع
والسجود؛ فينبغي أن جتدّ د عندمها ذكر كربياء اهلل وترفع يديك مستجريا بعفو اهلل من عقابه،
ثم تستأنف له ّ
ذال وتواضعا بركوعك ،وجتتهد يف ترقيق قلبك وجتديد
ومتّبعا سنّة نب ّيه ّ ،
وعلو ر ّبك ،وتستعني عىل تقرير ذلك يف
خشوعك ،وتستشعر ذلك عزّ موالك واتّضاعك
ّ
قلبك بلسانك ،فتس ّبح ر ّبك وتشهد له بالعظمة وأنّه أعظم من ّ
وتكرر ذلك عىل
كل عظيم
ّ
الرجاء يف نفسك
ثم ترتفع من ركوعك راجيا أنّه راحم ذ ّلك وتؤكّد ّ
قلبك لتؤكّده بالتكرارّ ،
ثم تردف ذلك بالشكر املتقايض
بقولك( :سمع اهلل ملن محده) أي أجاب اهلل ملن شكرهّ ،
رب العاملني) ()2
للمزيد فتقول( :احلمد هلل ّ

وذكر حكيم آخر الدرجات املختلفة يف الركوع ،والتي ختتلف باختالف منازل
السائرين إىل اهلل ،فقال( :الركوع ـ عند اخلاصة ـ عبارة عن اخلروج من منزل القيام باألمر
واالستقامة يف اخلدمة املستلزم للدعوى عند أهل املعرفة وللخيانة واجلناية عند أهل املح ّبة،
والدخول يف منزل ّ
الذل واالفتقار واالستكانة والترضع منزل املتوسطني ..وعند أصحاب
القلوب عبارة عن اخلروج عن مقام القيام هلل إىل مقام القيام باهلل ،وعن مشاهدة القيومية
إىل مشاهدة أنوار العظمة ،وعن مقام توحيد األفعال إىل مقام توحيد األسامء ،وعن مقام

( )1عيون االخبار ج  2ص .108
( )2املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،1ص391 :
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التديل إىل مقام قاب قوسني ،كام أن السجود هو مقام (أو أدنى) ()1

ثم فرس ذلك ـ بحسب الطريق التحققي الذي يسري فيه السالك إىل اهلل ـ فقال:
ّ
التديل إىل قيومية احلق والوصول إىل أفق املشيئة ،وحقيقة الركوع إمتام
(حقيقة القيام هي
الكمل التحقق هبذا املقام عىل
قوس العبودية وإفنائه يف نور عظمة الربوبية ،وركوع األولياء ّ
حسب مراتبهم وح ّظهم من حرضات األسامء املحيطة والشاملة والذاتية والصفاتية عىل
نحو يكون تفصيله خارج ًا عن جمال هذه األوراق؛ فالسالك إذا وصل منزل الركوع منزل
يكرب ويرفع يده كرفعها عند التكبريات االفتتاحية بتلك اآلداب ،وهذا
الفناء األسامئي ّ
التكبري والرفع باطن إحدى التكبريات االفتتاحية كام أن تكبري السجود أيض ًا كذلك ،ويف
يكرب احلق عن التوصيف وهو من املقامات الشاملة للعبد ومالزم له إىل آخر
هذا املقام ّ
والتقوم بالقيومية الذي ال يكون
السلوك ويرفع بيده ويرفض هبا مقام التديل والعبودية
ّ
ويتوجه إىل منزل الركوع صفر اليد ويتجىل لقلبه نور
خالي ًا عن شائبة التج ّلد والدعوى،
ّ
عظمة عرش حرضة الوحدانية والواحدية يف فناء منزل قاب قوسني فينزّ ه احلق ويس ّبحه
ويسقط نفسه عن لياقة التكبري ،فبقلب وجل وحال خجل من القصور يف أداء حق هذا
املنزل الذي هو من أعظم منازل أهل التوحيد يرشع يف أداء حقوقه وعمدهتا توصيف احلق
بالعظمة بعد التنزيه يف مجيع منازل الوالية .وبعده يرشع يف التحميد وهو يف مقام الذات
إشارة إىل توحيد الصفات ولسان العبد يف هذا املقام يف التنزيه والتعظيم والتحميد لسان
احلق) ()2

اس ِم
ويدل ملا ذكره هذا احلكيم ما روي يف احلديث أنه ملّا نزل قوله تعاىلَ ﴿ :ف َس هب ْح بِ ْ

( )1رس الصالة أو صالة العارفني (ص)94 :
( )2رس الصالة أو صالة العارفني (ص)95 :
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َر هب َك ا ْل َعظِي ِم﴾ [الواقعة ،]74 :قال رسول اهلل ( :اجعلوها يف ركوعكم) ،فلام نزلت
األَع َْىل﴾ [األعىل ]1 :قال( :اجعلوها يف سجودكم) ()1
﴿س هب ْح اسم ر هب َك ْ

َ

ْ َ َ

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحرص عىل ما ورد يف سنة نبيك  من أذكار
تقوهلا يف ركوعك ،حتى تبعث يف احلياة ،فالركوع جسد روحه الذكر ،وقد أشار  إىل
جمامع ذلك ،فقال( :فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل ،وأما السجود فاجتهدوا يف
الدعاء) ()2

ومن أذكاره  التي كان يقوهلا يف الركوع( :سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ،اللهم
اغفر يل) ()3

وكان يضيف إىل ذلك أذكارا أخرى ،منها ما روي عن اإلمام عيل أنه  كان (إذا
ركع قال :اللهم لك ركعت ،وبك آمنت ،ولك أسلمت ،خشع لك سمعي ،وبرصي،
وخمي ،وعظمي ،وعصبي) ()4

قدوس رب املالئكة
سبوح
ويف حديث آخر أنه ( كان يقول يف ركوعه وسجوده:
ٌ
ٌ
والروح) ()5

ويف حديث آخر أنه  قال يف ركوعه( :سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء
والعظمة) ()6

( )1الدارمي ( ،)1305وأبو يعىل ( ،)1738وابن خزيمة ( )600و()670
( )2رواه مسلم ()479
( )3رواه البخاري ( )794ومسلم ()484
( )4رواه مسلم ()771
( )5رواه مسلم ()487
( )6رواه أبوداود ()873
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وهذا كله يدل عىل أنه ال يشرتط االقتصار عىل التسبيح بـ (سبحان رب العظيم) ،أو
(سبحان رب األعىل) ،بل يمكن أن يضاف إليها غريها من التسبيحات برشط أال تكون
قرآنا(.)1
كام روي يف ذلك عن اإلمام عيل أنه كتب إىل بعض عامله يقول له( :انظر ركوعك
وسجودك ،فإن النبي  كان أتم الناس صالة وأحفظهم هلا ،وكان إذا ركع قال( :سبحان
رب العظيم) ثالث مرات ،وإذا رفع صلبه قال( :سمع اهلل ملن محده .اللهم لك احلمد ملء
سمواتك وملء أرضك وملء ماشئت من شئ) فإذا سجد قال( :سبحان رب األعىل
وبحمده) ثالث مرات(.)2
وعنه قال( :القراءة يف ركوع والسجود ،إنام فيهام املدحة هلل عزوجل ثم املسألة
فابتدئوا قبل املسألة باملدحة هلل عزوجل ثم اسألوا بعد) ()3

وعن اإلمام الباقر أنه قال( :من قال يف ركوعه وسجوده وقيامه :اللهم صل عىل
حممد وآل حممد ،كتب اهلل له ذلك بمثل الركوع والسجود والقيام) ()4

( ) 1وهذا ما نص عليه الفقهاء ،فقد قال ابن اهلامم احلنفي( :لو قرأ التشهد يف الركوع أو السجود ال سهو عليه؛ ألنه ثناء،
ومها حمله) [فتح القدير ( ،])504/1وقال البجريمي الشافعي( :تكره القراءة يف الركوع ،أي :بقصدها؛ ألن الركوع حمل الذكر،
فيكون صارفا عن القرآنية ،بخال ف ما إذا قصد الدعاء ،أو أطلق) [حاشية البجريمي عىل اخلطيب ( ،])71/2وقال النووي:
(ولكن األفضل أن يمع بني هذه األذكار كلها إن متكن من ذلك بحيث ال يشق عىل غريه ،ويقدم التسبيح منها ،فإن أراد
االقتصار فيستحب التسبيح .وأدنى الكامل منه ثالث تسبيحات ،ولو اقترص عىل مرة كان فاعال ألصل التسبيح .ويستحب إذا
اقترص عىل البعض أن يفعل يف بعض األوقات بعضها ،ويف وقت آخر بعضا آخر ،وهكذا يفعل يف األوقات حتى يكون فاعال
جلميعها) [األذكار (ص ])86
( )2جمالس املفيد ص  .152وأماىل الشيخ ج  1ص .24
( )3قرب االسناد ص 66
( )4ثواب االعامل ص .32
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وعنه أنه كان يقول يف ركوعه( :اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ،ولك
أسلمت وعليك توكلت وأنت رب ،خشع لك سمعي وبرصي وخمي وعصبي وعظامي
وما أقلته قدماي هلل رب العاملني)()1

ويف رواية أخرى أنه كان يقول( :اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت
وعليك توكلت وأنت رب خشع لك سمعي وبرصي وشعري وبرشي وحلمي ودمى وخمي
وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي غري مستنكف والمستكرب وال مستحرس ،سبحان رب
العظيم وبحمده ـ ثالث مرات يف ترسل)2( ).

وقال اإلمام الصادق( :ما من كلمة أخف عىل اللسان وال أبلغ من (سبحان اهلل)،
فقيل له :فيجزي أن أقول يف الركوع والسجود مكان التسبيح ال إله إال اهلل واحلمدهلل واهلل
أكرب؟ قال( :نعم كل ذا ذكراهلل)()3

وروي أنه كان يقول يف ركوعه( :اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت
وعليك توكلت وأنت رب خشع لك سمعي وبرصي وشعري وبرشى وحلمي ودمي وخمي
وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي غري مستنكف وال مستكرب وال مستحرس عن عبادتك
واخلشوع لك والتذلل لطاعتك سبحان رب العظيم وبحمده ـ ثالث مرات ـ) ()4

وغريها من التسبيحات واألذكار التي وردت عن أئمة اهلدى ،والتي متثل التطبيق
العميل ملا ورد يف سنة رسول اهلل  من الدعوة إىل تسبيح اهلل تعاىل يف الركوع؛ فاحرص
عليها ـ أهيا املريد الصادق ـ وليس عليك أن تأيت هبا مجيعا ،ويف مجيع األوقات ،وإنام عليك
( )1فالح السائل ص .132
( )2الكاَّف ج  3ص  ،319التهذيب ج  1ص .156
( )3الرسائر ص .475
( )4دعائم االسالم ج  1ص .163

315

أن تفهم مقاصدها؛ لرتكع ركوع الصاحلني؛ فيتحقق لك بذلك جزء من صالهتم ،ولعل
اهلل أن يرفعك بذلك اجلزء لتنال الكامل ،وترقى يف معارج العرفان والتحقق ،كام عرج هبم.
السجود والتزكية:
أما السجود ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أنه من العبادات العظيمة التي أخرب اهلل تعاىل
أهنا ليست خاصة بالبرش فقط ،وإنام هي عبادة الكون مجيعا؛ فالكون بمفرداته مجيعا يقيم
شعائر السجود ،كل بطريقته اخلاصة ،وبحسب قابليته ،ومدى نيله لتجليات األسامء
احلسنى ،كام قال تعاىلَ ﴿:أ َمل تَر َأ َّن اهلل يسجد َله من ِيف السامو ِ
ات َو َم ْن ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو َّ
الش ْمس
َّ َ َ
َ ْ
َْ
ْ َ
َوا ْل َق َمر َوالنهجوم َو ِْ
اب َوكَثِ ٌري ِم َن الن ِ
اجل َبال َو َّ
َّاس َوكَثِ ٌري َح َّق َع َل ْي ِه ا ْل َع َذاب َو َم ْن
الش َجر َوالدَّ و ه
ِهي ِن اهلل َف َام َله ِم ْن مك ِْر ٍم إِ َّن اهلل َي ْف َعل َما َي َشاء﴾ (احلج)18:

بل إن القرآن الكريم يذكر أن سجود األشياء شامل يشمل الشخوص والظالل ،أو
اجلواهر واألعراض ،قال تعاىل﴿:وهلل يسجد من ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َط ْوع ًا َوك َْره ًا
َّ َ َ
َ ْ
َ َْ
َوظِالهلم بِا ْلغد هو َو ْاآل َص ِ
ال﴾ (الرعد)15:
ْ
وقد صور القرآن الكريم شكال من أشكال السجود بقوله تعاىلَ ﴿:أ َو َمل ْ َي َر ْوا إِ َىل َما
الشامئِ ِل سجد ًا هلل وهم د ِ
ِ
َن ا ْل َي ِم ِ
يش ٍء َي َت َف َّيأ ظِالله ع ِ
اخر َ
ون﴾ (النحل)48:
َ ْ َ
َّ
ني َو َّ َ
َخ َل َق اهلل م ْن َ ْ
هذا ما ذكره ربنا ،وال ينبغي لعقولنا ومداركنا البسيطة أن ختوض يف كيفية ذلك ،أو
حتاول تأويله؛ فالعقل ال يرفض ذلك ،ومعارفنا املحدودة أدنى من أن تصل إىل حقيقة
ذلك ،أو تتومهه وتتخيله.
ولذلك فإن هذه األمور ومثيالهتا ـ أهيا املريد الصادق ـ تؤخذ تعقال وتذوقا ،ال ختيال
وتصورا ،فحس اإلنسان ال يدرك إال ما هو يف دائرته املحدودة ،وهي من املحدودية بحيث
ال يصح االعتامد عليها يف تصوير ما غاب عن احلس.
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ومن ذلك ما عرب به  عن ظاهرة الكسوف التي تكتفي عقولنا بتفسرينا املادي هلا،
فقد أخرب  أن هلا تفسريا روحيا نص عليه بقوله (:إن الشمس والقمر خلقان من خلق
اهلل وإهنام ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته ،ولكن اهلل عز وجل إذا جتىل ليشء من خلقه
خشع له)()1

فمعرفتنا باملواقيت الدقيقة املحددة للكسوف ،ومعرفتنا باألسباب الظاهرة حلصوله
ال تنفي هذا ،فقد يكون لليشء الواحد األسباب الكثرية ،فال ينبغي أن ننكر ما نجهل من
األسباب ،وال ينبغي أن نكون من ضيق األفق ،وقصور اهلمة بحيث نكتفي بام لدينا من
معارف(.)2
ولذلك فإن الصادقني مع اهلل يعرفون ضعفهم وقصورهم؛ فلذلك يسلمون هلل
تعاىل ،وال يشاغبون وال يادلون ،بل ينشغلون بتصفية مرآة قلوهبم ،لتتجىل احلقائق التي
ال تطيق العقول إدراكها ،وقد روي يف هذا أن رجال جاء إىل رسول اهلل  ،فقال(:يا رسول
اهلل إين رأيتني الليلة وأنا نائم كأين أصيل خلف شجرة فسجدت ،فسجدت الشجرة
لسجودي فسمعتها ،وهي تقول( :اللهم اكتب يل هبا عندك أجرا ،وضع عني هبا وزرا،
واجعلها يل عندك ذخرا ،وتقبلها مني كام تقبلتها من عبدك داود) ،قال الراوي(:فقرأ رسول
اهلل  سجدة ثم سجد فسمعته ،وهو يقول مثل ما أخربه الرجل عن قول الشجرة)()3

أما سجود البرش؛ فقد أخرب اهلل تعاىل أنه مل خيل منه دين من األديان ،حتى املحرفة
منها ،فقد قال عىل لسان هدهد سليامن عليه السالم﴿ :إِ هين َو َجدْ ت ا ْم َر َأ ًة َمتْلِكه ْم َوأوتِ َي ْت

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2انظر ما يرتبط هبذا من تفاصيل علمية ،ومن دالئل اإلعجاز العلمي :رسالة (معجزات علمية)
( )3الرتمذي.472/2 :
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ِمن ك هل َ ٍ
س ِمن د ِ
ِ
يم (َ )23و َجدْ َهتا َو َق ْو َم َها َي ْسجد َ
ون لِ َّ
ون اهلل َوزَ َّي َن
لش ْم ِ ْ
ْ
يشء َو َهلَا ع َْر ٌش عَظ ٌ
ْ
الش ْي َطان َأع َْام َهل ْم َف َصدَّ ه ْم ع ِ
السبِ ِ
يل َفه ْم َال َ ْهيتَد َ
َهلم َّ
ون (َ )24أ َّال َي ْسجدوا هلل ا َّل ِذي خي ِْرج
َن َّ
اخلبء ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ون َو َما ت ْعلِن َ
ض َو َي ْع َلم َما ختْف َ
ون ( )25اهلل َال إِ َل َه إِ َّال ه َو َر هب
َّ َ َ
َْ ْ َ

ا ْل َع ْر ِ
ش ا ْل َعظِي ِم﴾ [النمل]26 - 23 :

وأخرب عن دعوته لبني إرسائيل يف عهد موسى عليه السالم للسجود ،فقالَ ﴿ :وإِ ْذ
ِ
ِ
ِ ِ
اب س َّجدً ا َوقولوا ِح َّط ٌة
ق ْلنَا ا ْدخلوا َهذه ا ْل َق ْر َي َة َفكلوا من َْها َح ْيث شئْت ْم َر َغدً ا َوا ْدخلوا ا ْل َب َ
ِ ِ
ِ
ور
َنغْف ْر َلك ْم َخ َطا َياك ْم َو َسن َِزيد املْ ْحسننيَ ﴾ [البقرة ،]58 :وقالَ ﴿ :و َر َف ْعنَا َف ْو َقهم ال هط َ
اق ِهم وق ْلنَا َهلم ادخلوا ا ْلباب سجدً ا وق ْلنَا َهلم َال َتعدوا ِيف السب ِ
ِ ِ
ت َو َأ َخ ْذنَا ِمنْه ْم ِمي َثا ًقا
َّ ْ
ْ
َّ َ
َ َ
ْ
بِمي َث ْ َ
ْ
غَلِي ًظا﴾ [النساء]154 :

ِ ِ ِ
اسج ِدي َو ْارك َِعي َم َع
وقال عن مريم عليها السالمَ ﴿ :يا َم ْر َيم ا ْقنتي ل َر هبك َو ْ

الراكِ ِعنيَ ﴾ [آل عمران]43 :
َّ

وأخرب عن الصاحلني من أهل الكتاب ،فقال﴿:ل ْيسوا َس َوا ًء ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب أ َّم ٌة
ون آي ِ
ِ
ات اهلل آنَا َء ال َّل ْي ِل َوه ْم َي ْسجد َ
ون﴾ [آل عمران ،]113 :وقال﴿ :ق ْل ِآمنوا بِ ِه
َقائ َم ٌة َيتْل َ َ
أل ْذ َق ِ
ون لِ ْ َ
َأ ْو َال تؤْ ِمنوا إِ َّن ا َّل ِذي َن أوتوا ا ْل ِع ْل َم ِم ْن َق ْبلِ ِه إِ َذا يت َْىل َع َل ْي ِه ْم َخيِ هر َ
ان س َّجدً ا﴾ [اإلرساء:

]107
وهكذا يرد يف اآليات الكثرية احلث عىل السجود ،قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنوا

اخل ْ َري َل َع َّلك ْم ت ْفلِح َ
ون﴾ [احلج]77 :
اسجدوا َواعْبدوا َر َّبك ْم َوا ْف َعلوا ْ َ
ْاركَعوا َو ْ
وأخرب عن الصاحلني من هذه األمة ،فقال﴿ :حم ََّمدٌ َرسول اهلل َوا َّل ِذي َن َم َعه َأ ِشدَّ اء ع ََىل
ا ْلك َّف ِار ر َمحَاء َب ْينَه ْم ت ََراه ْم ر َّك ًعا س َّجدً ا َي ْبتَغ َ
ون َف ْض ًال ِم َن اهلل َو ِر ْض َوانًا﴾ [الفتح ،]29 :وقال
يف صفة عباد الرمحنَ ﴿ :وا َّل ِذي َن َيبِيت َ
ون لِ َر ه ِهب ْم س َّجدً ا َو ِق َيا ًما﴾ [الفرقان ،]64 :وقال﴿ :إِن ََّام
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يؤْ ِمن بِآ َياتِنَا ا َّل ِذي َن إِ َذا ذكهروا ِ َهبا َخ هروا س َّجدً ا َو َس َّبحوا بِ َح ْم ِد َر ههبِ ْم َوه ْم َال َي ْس َتك ِْرب َ
ون﴾
[السجدة]15 :
وهو يدل عىل منتهى اخلضوع ،لذلك كان أول يشء فعله السحرة بعد إيامهنم
ِ
الس َح َرة س َّجدً ا َقالوا آ َمنَّا بِ َر هب َهار َ
وسى﴾ [طه:
ون َوم َ
السجود ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فأ ْلق َي َّ
]70
ولذلك أخرب عن إعراض املستكربين عن السجود بسبب ما فيه من تواضع وذلة،
ِ
ِ
الر ْمحَن َأن َْسجد َملِا َت ْأمرنَا َوزَ ا َده ْم
اسجدوا ل َّلر ْمح َِن َقالوا َو َما َّ
قال تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا ق َيل َهلم ْ
ورا﴾ [الفرقان]60 :
نف ً
وقد ورد يف احلديث ما يدل عىل ارتباط السجود بالقرب من اهلل تعاىل ،كام يشري إىل
اسجدْ َوا ْق َ ِرت ْب﴾ [العلق ،]19 :قال ( :أقرب ما يكون العبد من ربه
ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و ْ
يف سجوده) ()1

ومن احلكم الواردة عن أئمة اهلدى يف بيان رسه ما ذكره اإلمام عيل ملن سأله عنه
السجدة األوىل ..تأويلها اللهم إنّك منها خلقتني ـ يعني
وعن رس السجدتني يف الصالةّ ( :
والسجدة الثانية( :وإليها تعيدنا) ،ورفع
من األرض ـ ورفع رأسك( :ومنها أخرجتنا)ّ ،
رأسك من الثانية( :ومنها خترجنا تارة أخرى)()2

السجود ،ولو كان يف العمر
وقال اإلمام الصادق( :ما خرس واهلل َمن أتى بحقيقة ّ
عام
مرة واحدة ،وما أفلح َمن خال بر ّبه يف مثل ذلك احلال شبيه ًا بمخادع لنفسه ،غافل اله ّ
ّ
تقربه
للساجدين من أنس العاجل ،وراحة اآلجل ..وال َبعد أبد ًا عن اهلل َمن أحسن ّ
أعدّ اهلل ّ

( )1رواه الرتمذي رقم ()3574
( )2العلل .25/2
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السجود ،وال قرب إليه أبد ًا َمن أساء أدبه ،وض ّيع حرمته ،بتعليق قلبه بسواه يف حال
يف ّ
سجوده ،فاسجد سجود متواضع ذليل ،علم أنّه خلق من تراب يطأه اخللق ،وأنّه ركّب من
نطفة يستقذرها ّ
التقرب إليه
السجود سبب ّ
كل أحد ،وك ّون ومل يكن ..وقد جعل اهلل معنى ّ
فمن َقرب منه بعد من غريه ،أال يرى يف الظاهر أنّه ال يستوي حال
والروحَ ،
والرس ّ
بالقلب ّ
السجود إالّ بالتّواري عن مجيع األشياء ،واالحتجاب عن ّ
كل ما تراه العيون ،كذلك أراد
ّ
قريب من ذلك
فمن كان قلبه متع ّلق ًا يف صالته بيشء دون اهلل فهو
ٌ
اهلل تعاىل أمر الباطنَ ،
اليشء ،بعيدٌ من حقيقة ما أراد اهلل منه يف صالته ،قال اهلل عزّ وجلَ ﴿ :ما َج َع َل اهلل لِ َرج ٍل
ِم ْن َق ْل َب ْ ِ
ني ِيف َج ْوفِ ِه﴾ [األحزاب ،]4 :وقال رسول اهلل  :قال اهلل عزّ وجل( :ال أ ّطلع عىل
ٍ
حب اإلخالص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضايت ،إال تو ّليت تقويمه
قلب عبد ،فأعلم منه ّ

ومكتوب اسمه يف
وسياسته ،و َمن اشتغل يف صالته بغريي فهو من املستهزئني بنفسه،
ٌ
ديوان اخلارسين)()1

وقد علق بعض احلكامء عىل هذا احلديث يف رسالة كتبها لبعض مريديه ،فقال:
تتصور صالة أهل اهلل كصالتنا .إن حقيقة اخللوة مع احلق ترك
(تأمل يف هذا احلديث ،وال
ّ
الغري حتى النفس التي هي من أعظم األغيار وأضخم احلجب وما دام اإلنسان مشغوالً
بنفسه فهو غافل عن احلق فكيف يمكن له اخللوة مع احلق .ولو حصلت له اخللوة احلقيقية
يف سجدة واحدة يف مجيع العمر فإنه ليجرب اخلسارات يف بقية العمر وتساعده عناية احلق
وخيرج عن دائرة دعوة الشيطان ،ولو كان القلب يف حال السجدة التي هي ترك إظهار
الغريية ورفض األنانية مشغوالً بالغري فإنه لينسلك يف زمرة املنافقني وأهل اخلدعة أعوذ
باهلل تعاىل من مكايد النفس والشيطان ومن اخلرسان واخلذالن والفضيحة يف املحرض
( )1مصباح الرشيعة ص.12
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الربوب ،وما أكرم به الساجدون هو حالوة األنس مع املحبوب يف الدنيا الذي هو خري من
الدنيا وما فيها عند أهله وكشف احلجب وبذل األلطاف اخلاصة يف اآلخرة الذي هو قرة
عني األولياء) ()1

وقال يف بيان عظم أرسار السجود ودوره العظيم يف التزكية والرتقية( :هو عند أهل
رس ّ
رس الصالة ،وآخر منزل للقرب ومنتهى النهاية للوصول ،بل
كل الصالة وكل ّ
املعرفة ّ
األوىل أالّ ي َعدّ هو من املقامات واملنازل وألصحابه وقت وحال انقطعت عنه مجيع
اإلشارات ،وبكمت عنه مجيع األلسن وقرصت عن مقامه مجيع البيانات وكل من أشار إليه
فهو غري خبري به .فمن حصل عنده خرب مل يئ عنه خرب وما ذكر أو يذكر يف هذا املقام فمن
أرباب االحتجاب بل هو من أسباب احلجاب) ()2

ثم ذكر بعض تلك املعاين التي يدها العارفون املحققون يف سجودهم ،فقال:
(السجدة عند أهل املعرفة وأصحاب القلوب هي غمض العني عن الغري ،واهلجرة عن
مجيع الكثرات حتى كثرة األسامء والصفات والفناء يف حرضة الذات ..ويف هذا املقام ليس
من سامت العبودية خرب ،وال من سلطان الربوبية يف قلوب األولياء أثر ،واحلق تعاىل بنفسه
قائم باألمر يف وجود العبد (فهو سمعه وبرصه بل ال سمع وال برص وال سامع وال بصرية
وإىل ذلك املقام تنقطع اإلشارة) ()3

(ثم هتوي إىل
وعرب حكيم آخر عن بعض أرسار السجود ،فقال ـ خماطبا مريده ـّ :
السجود وهو أعىل درجات االستكانة ،فمكّن أعزّ أعضائك وهو الوجه من ّ
أذل األشياء

( )1رس الصالة أو صالة العارفني (ص)104 :
( )2رس الصالة أو صالة العارفني (ص)99 :
( )3رس الصالة أو صالة العارفني (ص)100 :
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وهو الرتاب ،وإن أمكنك أن ال جتعل بينهام حائال فتسجد عىل األرض فافعل فإنّه أجلب
الذل ،وإذا وضعت نفسك موضع ّ
وأدل عىل ّ
للخضوع ّ
الذل فاعلم أنّك وضعتها موضعها
ورددت الفرع إىل أصله ،فإنّك من الرتاب خلقت وإليه رددت ،فعند هذا جدّ د عىل قلبك
رب األعىل) وأكّده بالتّكرار ّ
املرة الواحدة ضعيفة اآلثار ،فإذا
عظمة اهلل وقل( :سبحان ّ
فإن ّ
فإن رمحته تتسارع إىل الضعف ّ
رق قلبك وطهر ل ّبك فليصدق رجاؤك يف رمحة ر ّبكّ ،
ّ
والذ ّل
ثم أكّد
ال إىل
مكربا وسائال حاجتك ومستغفرا من ذنوبكّ ،
التكرب والبطر فارفع رأسك ّ
ّ
التواضع بالتكرار وعد إىل السجود ثانيا كذلك) ()1

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن السجود من أعظم الوصفات
العالجية للنفس ،وخاصة إن كانت متمردة مستكربة ممتلئة بالذنوب والغفلة ،وقد ورد يف
احلديث أن رجال جاء إىل رسول اهلل  فقال( :يا رسول اهلل كثرت ذنوب وضعف عميل)،
حتط الريح ورق الشجر)()2
حيط الذنوب كام ّ
فقال رسول اهلل ( :أكثر السجود ..فإنه ّ

ّ

ّ

ويف حديث آخر أن رجال جاء إىل النبي  فقال( :ع ّلمني عم ً
ال حي ّبني اهلل عليه،
صح بدين ،ويطيل عمري ،وحيرشين معك) ،فقال
وحيبنّي املخلوقون ،ويثري اهلل مايل ،وي ّ
ست خصال( :إذا أردت أن حي ّبك اهلل ،فخفه واتّقه ..وإذا
ست خصال حتتاج إىل ّ
( :هذه ّ
أردت أن حي ّبك املخلوقون ،فأحسن إليهم وارفض ما يف أيدهيم ..وإذا أردت أن يثري اهلل
يصح اهلل بدنك ،فأكثر من ال ّصدقة ..وإذا أردت أن يطيل اهلل
مالك فزكّه ..وإذا أردت أن ّ
السجود بني يدي اهلل
عمرك ،فصل ذوي أرحامك ..وإذا أردت أن حيرشك اهلل معي ،فأطل ّ

( )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،1ص392 :
( )2بحار األنوار ،163 /82 :عن :أمايل الصدوق ص.299
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الواحد القهار)()1

ويف حديث آخر أن النبي  مر برجل وهو يعالج يف بعض حجراته ،فقال( :يا
فلام فرغ قال رسول اهلل ( :حاجتك ؟)..
رسول اهلل ،أال أكفيك ؟) ..قال( :شأنك)ّ ،
فلام ّ
وىل قال له( :يا عبداهلل ..أعنّا
ثم قال( :نعم)ّ ،
قال( :اجلنّة) ..فأطرق رسول اهلل ّ 
بطول السجود)()2

ّ

األسلمي خادم رسول اهلل  قال( :كنت أبيت
ويف حديث آخر أن ربيعة بن كعب
ّ
مع رسول اهلل  فآتيه بوضوئه وحاجته فقال( :سلني) ،قلت :أسألك مرافقتك يف اجلنّة،
فقال( :أو غري ذلك؟) قلت :هو ذاك .قال( :فأعنّي عىل نفسك بكثرة السجود) ()3

ّ

ومن وصايا رسول اهلل  ألسامة بن زيد( :يا أسامة ،عليك بالسجود ،فإنّه أقرب
ما يكون العبد من ر ّبه إذا كان ساجد ًا ،وما من عبد سجد هلل سجدة ،إالّ كتب اهلل له هبا
حسنة ،وحما عنه هبا سيئة ،ورفع له هبا درجة ،وباهى به مالئكته) ()4

وأخرب  عن دور السجود يف احلامية من العذاب ،فقال( :حتى إذا أراد اهلل رمحة من
أراد من أهل النار أمر اهلل املالئكة ان خيرجوا من كان يعبد اهلل فيخرجوهنم ،ويعرفوهنم بآثار
وحرم اهلل عىل النار أن تأكل أثر السجود ،فيخرجون من النار ،فكل ابن آدم تأكله
السجودّ ،
النار إالّ أثر السجود) ()5

وأخرب عن دور السجود يف الشهادة للعبد عند اهلل تعاىل يوم القيامة ،فقال يف وصيته
( )1بحار األنوار ،164 /82 :عن :أعالم الدين.
( )2بحار األنوار ،165 /82 :عن :أربعني الشهيد.
( )3رواه مسلم برقم ()489
( )4مستدرك الوسائل 475 :4
( )5البخاري -الفتح  )806( 2واللفظ له ،مسلم ()182
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ألب ذر( :يا أبا ذر ،ما من رجل يعل جبهته يف بقعة من بقاع االَرض إالّ شهدت له هبا يوم
القيامة ..يا أبا ذر ما من صباح وال رواح إالّ وبقاع االَرض ينادي بعضها بعض ًا :يا جارة،
هل مر ِ
َّ
وجل ،أو عبد وضع جبهته عليك ساجد ًا هلل تعاىل؟ فمن قائلة
بك اليوم ذاكر هلل عزَّ
َّ
ال عىل جارهتا) ()1
ال ،ومن قائلة نعم ،فإذا قالت نعم ،اهتزّ ت وانرشحت وترى ّ
أن هلا فض ً

وهلذا أوىص ِ
االمام الصادق بالصالة يف أماكن خمتلفة حرصا عىل هذه الشهادة،
فقال( :ص ّلوا يف املساجد يف بقاع خمتلفة ،فإن كل بقعة تشهد للمصيل عليها يوم القيامة) ()2

وهذه األحاديث تدل عىل عظم مرتبة السجود ،وكونه من أحسن األدوية املطهرة
للنفس ،واملزكية هلا ،وهلذا ورد الرتغيب يف إطالته وكثرته يف الصالة وغريها ،وقد روي
السجود ،فام من عمل أشدّ عىل إبليس من أن يرى ابن آدم
عن اإلمام عيل أنه قال( :أطيلوا ّ
ساجد ًا ،ألنّه أمر بالسجود فعىص ،وهذا أمر بالسجود فأطاع ونجا)()3

وقال اإلمام الرضا( :إذا نام العبد وهو ساجدٌ  ،قال اهلل تبارك وتعاىل( :عبدي قبضت
روحه وهو يف طاعتي)()4

وقيل لإلمام الصادقِ :
(مل َ ّاختذ اهلل عزّ ّ
وجل إبراهيم خلي ً
ال ؟) ..قال( :لكثرة سجوده
عىل األرض)()5

وهكذا روي عن سريهم العملية؛ فقد كان رسول اهلل  من أكثر الناس سجودا هلل
تعاىل ،فقد روي أنه  كان عند عائشة ذات ليلة فقام يتنفل ،فاستيقظت عائشة ،فقامت
( )1أمايل الشيخ الطويس.534 :
( )2وسائل الشيعة 474 :3
( )3العلل  ،29/2اخلصال .281/1
( )4بحار األنوار ،161 /82 :عن :العيون .281/1
( )5بحار األنوار ،163 /82 :عن :العلل .32/1
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تطوف عليه ،فوجدته ،وهو ساجد باك ،يقول( :سجد لك سوادي وخيايل وآمن بك
فؤادي ،أبوء إليك بالنعم ،واعرتف لك بالذنب العظيم ،عملت سو ًء وظلمت نفيس فاغفر
يل إنّه ال يغفر الذنب العظيم إالّ أنت ،أعوذ بعفوك من عقوبتك وأعوذ برضاك من سخطك
وأعوذ برمحتك من نقمتك وأعوذ بك منك ،ال أبلغ مدحك والثناء عليك ،أنت كام أثنيت
عىل نفسك استغفرك واتوب إليك)()1

وهكذا كان أئمة اهلدى من بعده ،فقد روى بعضهم أنه اتبع اإلمام السجاد إىل
الصحراء ،فوجده ساجد ًا عىل حجارة خشنة فأحىص عليه ألف مرة( :ال إله إال اهلل حق ًا
حق ًا ،ال إله إال اهلل تعبد ًا ورق ًا ،ال إله إال اهلل إيامن ًا وصدق ًا ،ثم رفع رأسه)()2

َّ
وحدث اإلمام الباقر عن كثرة سجود أبيه السجاد ،فقالّ :
وجل
(إن أب ماذكر هلل عزَّ
نعمة عليه إالّ سجد ،وال قرأ آية من كتاب اهلل فيها سجدة إالّ سجد ،وال دفع اهلل عنه رش ًا
خيشاه أو كيد كائد إالّ سجد ،وال فرغ من صالة مفروضة إالّ سجد ،وال وفق الصالح بني
اثنني إالّ سجد ،وكان كثري السجود ،يف مجيع مواضع سجوده فسمي السجاد لذلك)()3

وعنه قال( :كان أب يف موضع سجوده آثار نابتة فكان يقطعها يف السنة مرتني ،يف
كل مرة مخس ثفنات ،فسمي ذو الثفنات) ()4
ه

وقال اإلمام الصادق( :كان عيل بن احلسني إذا قام إىل الصالة تغري لونه ،فإذا سجد
اللهم أعف عني
مل يرفع رأسه حتى يرفض عرق ًا .ثم يرفع رأسه من السجدة االوىل ويقول:
َّ

( )1الكايف 324 :3
( )2بحار األنوار ،166/82 :عن :امللهوف ص.174
( )3بحار األنوار ،171 /82 :عن :العلل .222/1
( )4مستدرك الوسائل 466 :4
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واغفر يل ،واجربين ،واهدين (إين ملا أنزلت إيل من خري فقري) ()1

َّ

وهكذا كان اإلمام الصادق ،وقد حدث بعضهم قال :حججت فمررت باملدينة،
التفت فإذا أنا باإلمام الصادق ساجد ًا ،فجلست
ثم
ّ
فأتيت قرب رسول اهلل  فس ّلمت عليهّ ،
رب العظيم وبحمده،
ثم قلت( :ألس ّبح ّن ما دام ساجد ًا فقلت( :سبحان ّ
حتّى مللتّ ،
رب وأتوب إليه ـ ثالثامئة مرة ونيف ًا وستّني مرة ـ فرفع رأسه ثم هنض)()2
أستغفر اهلل ّ

ّ

ّ

ّ

وهكذا كان مجيعهم ،وكيف ال يكونون كذلك ،وهم مثال العبودية هلل تعاىل ،ولوال
ذلك السجود ،وتلك العبودية ،وما معهام من التسليم هلل تعاىل ،ما استحقوا تلك املراتب
الرفيعة التي أناهلم اهلل إياها.
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن السجود حمل ألذكار وأدعية كثرية،
وردت عن النبي  وعن أئمة اهلدى من بعده ،فالتزمها ،وحاول أن تأيت بالقدر الذي أطقته
منها ،حتى تتحقق فيك معانيها؛ فالسجود جسد وهي روحها ،وهو ظلمة وهي نورها.
فمن األذكار واألدعية الواردة عن رسول اهلل



يف السجود أنه كان يقول:

(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر يل) ()3
وكان يقول( :سبوح قدوس رب املالئكة والروح) ()4

وكان يقول( :اللهم لك سجدت وبك آمنت ،ولك أسلمت ،سجد وجهي للذي
خلقه وصوره ،وشق سمعه وبرصه تبارك اهلل أحسن اخلالقني) ()5

( )1فالح السائل ،ابن طاووس133 :
( )2بحار األنوار ،165 /82 :عن :اخلرائج.
( )3رواه البخاري ومسلم.
( )4رواه مسلم
( )5رواه مسلم
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وكان يقول( :سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة) ()1
وكان يقول( :اللهم اغفر يل ذنبي كله دقه وجله ،وأوله وآخره ،وعالنيته ورسه) ()2

وكان يقول( :اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ،وبمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ
بك منك ال أحيص ثناء عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك) ()3

ومن األذكار واألدعية الواردة عن أئمة اهلدى يف السجود ،ما روي عن اإلمام الباقر
أنه كان يقول يف سجوده( :اسألك بحق حبيبك حممد  إالّ بدّ لت سيئايت حسنات
وحاسبتني حساب ًا يسري ًا ـ ثم قال يف الثانية ـ أسألك بحق حبيبك حممد  إالّ كفيتني مؤونة
الدنيا وكل هول دون اجلنة ـ ثم قال يف الثالثة ـ اسألك بحق حبيبك حممد  ملا غفرت يل
الكثري من الذنوب والقليل ،وقبلت من عميل اليسري ـ ثم قال يف الرابعة ـ اسألك بحق
حبيبك حممد  ملا ادخلتني اجلنة ،وجعلتني من سكاهنا ،وملا نجيتني من سفعات النار
برمحتك) ()4

حرها ال يطفأ ،وأعوذ بك
وكان اإلمام الكاظم يقول يف سجوده( :أعوذ بك من نار ّ
من نار جديدها اليبىل ،وأعوذ بك من نار عطشاهنا ال يروى ،وأعوذ بك من نار مسلوهبا
اليكسى) ()5

وروى بعضهم أنه سمعه يقول يف سجوده بصوت حزين ،وتغرغر دموعه( :رب
عصيتك بلساين ولو شئت وعزّ تك الَخرستني ،وعصيتك ببرصي ولو شئت وعزتك
( )1رواه أمحد وأبو داود والنسائي.
( )2رواه مسلم
( )3رواه مسلم
( )4فالح السائل ،ابن طاووس243 :
( )5الكايف 328 :3
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الَكمهتني ،وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك الصممتني ،وعصيتك بيدي ولو شئت
وعزتك لكنعتني ،وعصيتك برجيل ولو شئت وعزتك جلذمتني ،وعصيتك بجميع
جوارحي التي أنعمت هبا عيل وليس هذا جزاؤك مني) ،ثم أحىص له ألف مرة وهو يقول:
(العفو العفو) ،ثم ألصق خده االَيمن باألَرض ،وراح يقول بصوت حزين( :بؤت إليك
بذنبي ،عملت سوء ًا وظلمت نفيس فاغفر يل فانه ال يغفر الذنوب غريك يا موالي) ثالث
مرات ،ثم ألصق خده األيرس باالَرض ،وراح يقول( :ارحم من أساء واقرتف واستكان
واعرتف) ثالث مرات ثم رفع رأسه(.)1
اللهم أنت رب حق ًا حق ًا
ومن أدعية اإلمام الصادق يف سجوده قوله( :سبحانك
َّ
اللهم ّ
اللهم قني عذابك يوم
إن عميل ضعيف فضاعفه يل،
رب تع ّبد ًا ورق ًا،
سجدت لك يا ه
َّ
َّ
تبعث عبادك وتب عيل إنّك أنت التواب الرحيم) ()2

وكان يقول( :اللهم اين اسألك الراحة عند املوت ،والراحة عند احلساب ـ قال
اسامعيل يف حديثه ـ واالَمن عند احلساب) ()3
وكان يقول( :سجد وجهي اللئيم ،لوجه رب الكريم) ()4

معذب وقد أظمأت لك هواجري ،أتراك ّ
وكان يقول( :أتراك ّ
معذب وقد ع ّفرت لك
معذب وقد اجتنبت لك املعايص ،أتراك ّ
يف الرتاب وجهي ،أتراك ّ
معذب وقد أسهرت لك
لييل) ()5

( )1التهذيب 111 :2
( )2الكايف 323 :3
( )3مستدرك الوسائل 463 :4
( )4مستدرك الوسائل 463 :4
( )5اصول الكايف 227 :1
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اللهم لك سجدت ،وبك آمنت ،ولك
فكرب وقل:
َّ
وروي أنه قال( :إذا سجدت ّ
أسلمت ،وعليك توكلت ،وأنت رب سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبرصه ،احلمده
رب العاملني تبارك اهلل أحسن اخلالقني ،ثم قل :سبحان رب االَعىل وبحمده ،ثالث مرات
هلل ه
اللهم اغفر يل وارمحني واجرين وادفع عنيّ ،إين ملا
فإذا رفعت رأسك فقل بني السجدتني:
َّ
أنزلت إيل من خري فقري .تبارك اهلل رب العاملني) ()1

َّ

وكان ِ
االمام الرضا يقول يف سجود( :لك احلمد إن أطعتك ،وال حجة يل إن
عصيتك ،وال صنع يل وال لغريي يف إحسانك ،وال عذر يل إن أسأت ،ما أصابني من حسنة
فمنك يا كريم ،اغفر ملن يف مشارق االَرض ومغارهبا من املؤمنني واملؤمنات) ()2

وغريها من األذكار واألدعية الكثرية التي يمكنك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تتزود
منها باملعارف واآلداب التي تقربك إىل ربك ،واعلم أنه ال حرج عليك يف أن تدعو يف
سجودك لشؤون دنياك ،فقد روي عن ِ
االمام الباقر أنه قال( :ادع يف طلب الرزق يف املكتوبة
وأنت ساجد :يا خري املسؤولني ،ويا خري املعطني ،ارزقني وارزق عيايل من فضلك ،فإنّك
ذو الفضل العظيم) ()3

وروي أن بعضهم شكا لإلمام الصادق مصيبة حلت به ،فقال( :عليك بالدعاء
وأنت ساجدَّ ،
فإن أقرب مايكون العبد إىل اهلل وهو ساجد) ،فقال الرجل :فأدعو يف
الفريضة ،وأسمي حاجتي؟ فقال( :نعم ،قد فعل ذلك رسول اهلل  فدعا عىل قوم
بأسامئهم وأسامء آبائهم ،وفعله عيل بعده) ()4

( )1الكايف 321 :3
( )2عيون أخبار الرضا 205 :2
( )3وسائل الشيعة372 :6 ،
( )4الكايف 324 :3
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وسأله آخر :أدعو وأنا ساجد؟ فقال( :نعم ،فادع للدنيا واآلخرة ،فإنّه ر هب الدنيا
واآلخرة) ()1

وقال بعضهم لإلمام الكاظم :ع ّلمني دعاء ،فإين قد بليت بيشء ـ وكان قد حبِس
ببغداد حيث هأهتم بأمواهلم ـ فكتب إليه( :إذا ص ّليت فأطل السجود ثم قل( :يا أحد من ال
أحد له) حتى ينقطع النفس ،ثم قل( :يا من ال يزيده كثرة الدعاء إالّ جود ًا وكرم ًا) حتى
تنقطع نفسك ،ثم قل (يا رب أنت أنت أنت الذي انقطع الرجاء إالّ منك ،يا عيل يا عظيم)،
ففرج اهلل عني ّ
وخيل سبييل(.)2
قال الرجل :فدعوت به ّ
هذا جواب ـ أهيا املريد الصادق ـ عن أسئلتك؛ فاحرص عىل أن متتطي هذه الوسيلة
العظيمة ،لتزكي نفسك وتطهرها ،وترتقي هبا إىل تلك العوامل اجلميلة التي سار إليها رسل
اهلل وأئمة اهلدى والصاحلون السائرون عىل درهبم.

( )1الكايف 323 :3
( )2الكايف 328 :3
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الصالة اخلاشعة
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن الصالة اخلاشعة ،ومراتبها ،وكيفية
التحقق هبا ،واألسباب املعينة عىل ذلك.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن الصالة اخلاشعة هي مدرسة التزكية
والرتقية الكربى ،وهي معراج املؤمن ،والنجاح يف تأديتها ،والتدرب الصحيح عىل أركاهنا
ورشوطها ومستحباهتا ،يعلها تؤدي دورها يف اإلصالح والتهذيب ،لينتقل صاحبها من
أصحاب النفوس اللوامة إىل أصحاب النفوس املطمئنة.
وبذلك؛ فإن الصالة إن كانت خاوية من كل املعاين ،ال صلة هلا بالروح ،وال عالقة
هلا بالتزكية ،ألهنا جمرد حركات جسدية ،يؤدهيا صاحبها لرفع العتاب عنه إما من نفسه أو
غريه ،أما حقيقة األمر؛ فهو أنه من التاركني للصالة ،وإن كان يف الظاهر من احلريصني
عليها.
وقد قال بعضهم مشريا إىل ذلكّ ( :
تقرب هبا إىل
إن العبد يسجد السجدة وعنده أنّه ّ
اهلل تعاىل ولو قسمت ذنوبه يف سجدته عىل أهل مدينته هلكوا ،قيل :وكيف ذاك؟ قال:
يكون ساجدا عند اهلل وقلبه مصغ إىل هوى ومشاهد لباطل قد استوىل عليه)
ويف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :إن العبد ليصيل الصالة ال يكتب له نصفها،
وال ثلثها وال ربعها وال مخسها وال سدسها وال عرشها) ،وكان يقول( :إنام يكتب للعبد
من صالته ما عقل منها) ()1

وروي عن اإلمام الصادق أنه قال( :و اهلل إنّه ليأيت عىل الرجل مخسون سنة ما قبل

( )1أمحد وأبو داود والنسائي.
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فأي يشء أشدّ من هذا ،واهلل إنّكم لتعرفون من جريانكم وأصحابكم
اهلل منه صالة واحدةّ ،
يصيل لبعضكم ما قبلها منه الستخفافه هباّ ،
من لو كان ّ
إن اهلل ال يقبل ّإال احلسن فكيف
استخف به)())1
ّ
يقبل ما
ويف األثر أن داود عليه السالم قال يف مناجاته( :إهلى من يسكن بيتك وممن تتقبل
الصالة؟) فأوحى اهلل إليه( :يا داود إنام يسكن بيتي وأقبل الصالة منه من تواضع لعظمتي،
وقطع هناره بذكرى ،وكف نفسه عن الشهوات من أجىل ،يطعم اجلائع ،ويؤوي الغريب،
ويرحم املصاب ،فذلك الذي ييضء نوره يف السموات كالشمس ،إن دعاين ل ّبيته ،وإن
سألنى أعطيته ،أجعل له يف اجلهل حلام ،ويف الغفلة ذكرا ،ويف الظلمة نورا ،وانام مثله يف
الناس كالفردوس يف أعىل اجلنان ال تيبس أهنارها وال تتغري ثامرها)
ِ
الص َال َة لِ ِذك ِْري﴾
والقرآن الكريم يشري إىل ذلك برصاحة؛ فقد قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َأق ِم َّ
[طه ،]14 :وهو يدل عىل أن الغرض من الصالة حتقيق ذكر اهلل ،والغفلة تضاد الذكر ،فمن
غفل يف مجيع صالته كيف يكون مقيام للصالة ،واهلل تعاىل يقولَ ﴿ :و َال تَك ْن ِم َن ا ْلغَافِلِنيَ ﴾
[األعراف]205 :
ومثل ذلك قوله تعاىل يف حتريم صالة السكران حتى يعقلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنوا َال
َارى َحتَّى َت ْع َلموا َما تَقول َ
ون﴾ [النساء ،]43 :والذي يمكن
َت ْق َربوا َّ
الص َال َة َو َأنْت ْم سك َ
انطباقه عىل الغافل أو املنشغل بأي شاغل.
وهلذا اتفق احلكامء عىل وجوب اخلشوع ،وأنه لواله لن يكون للصالة أي تأثري يف
صاحبها ،ال يف هنيه عن الفحشاء واملنكر ،وال يف تقريبه من ربه.
وقد قال بعضهم يبني الفرق بني الصالة وغريها من الشعائر التي قد ال يشرتط فيها
( )1التهذيب ج  1ص .204
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اخلشوع( :والتحقيق فيه ّ
ّ
املصيل مناج ر ّبه كام ورد اخلرب به والكالم مع الغفلة ليس
أن
بمناجاة البتّة ،وبيانه أن الزكاة إن غفل اإلنسان عنها مثال فهي يف نفسها خمالفة للشهوة،
شديدة عىل النفس ،وكذا الصوم قاهر للقوى ،كارس لسطوة اهلوى ا ّلذي هو آلة الشيطان
احلج أفعاله شا ّقة شديدة،
عدو اهلل ،فال يبعد أن حيصل منهام مقصود مع الغفلة ،وكذلك ّ
ّ
وفيه من املجاهدة ما حيصل به اإليالم ،كان القلب حارضا مع أفعاله أو مل يكن ،أ ّما الصالة
فليس فيها ّإال ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود ،أ ّما الذكر فإنّه حماورة ومناجاة مع
اهلل تعاىل فا ّما أن يكون املقصود منه كونه خطابا وحماورة ،أو املقصود احلروف واألصوات
ّ
بمشاق
امتحانا ل ّلسان بالعمل كام متتحن املعدة باإلمساك يف الصوم ،وكام يمتحن البدن
شك يف ّ
احلج ويمتحن القلب بمشقة إخراج الزكاة واقتطاع املال املعشوق ،وال ّ
أن هذا
ّ
القسم باطل ّ
فإن حتريك ال ّلسان باهلذيان ما أخ ّفه عىل العاقل فليس فيه امتحان من حيث
عام يف
إنّه عمل بل املقصود احلروف من حيث إنّه نطق وال يكون نطقا ّإال إذا أعرب ّ
ِ
ِ
الرص َ
يم)
الضمري ،وال يكون معربا ّإال بحضور القلب ّ
اط املْ ْستَق َ
فأي سؤال يف قوله( :ا ْهدنَا ه
فأي مش ّقة يف حركة ال ّلسان به يف
ترضعا ودعاء ّ
إذا كان القلب غافال ،وإن مل يقصد كونه ّ
الغفلة ال س ّيام بعد االعتياد؟)()1

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع ملا سأحدثك عنه من أسباب اخلشوع،
وكيفياته؛ لعل اهلل ينفعك هبا ،فتجاهد نفسك يف حتصيلها ،ويف الرتقي يف معارجها.
أسباب اخلشوع:
اعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن للخشوع يف الصالة مراتب خمتلفة بحسب املنازل التي

( )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،1ص370 :
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تنزل فيها النفس ،بعضها يكون جماهدة ،وبعضها يكون مواهب إهلية ،ال تستدعي سوى
توفري القابلية.
ورس ذلك هو أن الصالة اخلاشعة الكاملة ليست من مراتب النفس اللوامة ،وإنام
هي من مراتب النفس املطمئنة ،بل هي هبة من هبات اهلل تعاىل هلا ،ذلك أن اهلل تعاىل بكرمه
ولطفه وشكره لعباده الصاحلني يمن عليهم بتحقيق التواصل بينه وبينهم يف الصالة.
أما أصحاب النفوس اللوامة؛ فهم ياهدون أنفسهم لتحقيق اخلشوع ،واخلروج
بصالهتم من صالة األجساد إىل صالة األرواح ،ومن الطقوس الشكلية إىل احلقائق
املعنوية.
وقد ورد يف بعض اآلثارّ :
(إن الرجلني ليقومان إىل الصالة وركوعهام وسجودمها
واحدّ ،
وإن ما بني صالتيهام ما بني السامء واألرض)
وقد قال بعض احلكامء يشري إىل هذا( :للصالة مقامات ومراتب بحيث تكون صالة
املصيل يف املرتبة التي هو فيها ختتلف عن صالته يف املرتبة األخرى اختالف ًا كبري ًا ،كام أن
مقامه خيتلف مع سائر املقامات اختالف ًا كثري ًا؛ فام دام اإلنسان يف صورة اإلنسان وهو إنسان
صوري فصالته أيض ًا صورية ،وصورة الصالة وفائدهتا إنام هي بالنسبة إىل صحتها الفقهية
وكوهنا جمزي ًة باألجزاء الصورية الفقهية هذا إذا قام بجميع أجزائها ورشائط صحتها وعىل
الرغم من أهنا فاقدة لرشائط القبول وغري مرضية من اهلل تعاىل؛ فإذا جتاوز املصيل من املرتبة
الظاهرية إىل املرتبة الباطنية ،وعن الصورة إىل املعنى فتكون صالته صالة حقيقية بمقدار
ما هو متحقق فيها من معنى الصالة وباطنها ورسها) ()1

ّ

وللوصول إىل تلك املراتب السنية التي وصل إليها أولياء اهلل والصاحلون من عباده،
( )1رس الصالة أو صالة العارفني (ص)5 :
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حيتاج املريد إىل توفري األسباب املعينة لذلك ،والتي جتعل لنفسه القابلية حلضور القلب
واخلشوع بسهولة ويرس.
ولن يعجز عقلك ـ أهيا املريد الصادق ـ عن معرفة تلك األسباب ،ذلك أننا نامرسها
يف كل حياتنا ،ومع كل أمر هنتم به ،ونعزم عليه ،وتعظمه نفوسنا ،ومن حيث ال نشعر.
ذلك أن اخلشوع ينطلق من ذلك االهتامم الشديد بالصالة وأمهيتها وارتباط مصرينا
هبا ..وهو ما يستدعي توفر األركان التي ال يتم اخلشوع إال هبا.
وأوهلا ـ كام اتفق احلكامء( )1ـ حضور القلب مع الصالة ،وتفرغه هلا ،وعدم انشغاله
بسواها ،فيكون العلم بالفعل والقول مقرونا هبا ،وال يكون الفكر جاريا يف غريها.
وثانيها فهم الكالم الذي يردده ،ورس احلركات التي يفعلها ،وهو أمر وراء حضور
القلب ،ذلك أنه ربام يكون القلب حارضا مع ال ّلفظ ،وال يكون حارضا مع املعنى ..وهذا
تفهم املعاين للقرآن
مقام يتفاوت الناس فيه حسب مراتبهم( ،إذ ليس يشرتك الناس يف ّ
ّ
املصيل يف أثناء الصالة ومل يكن قد خطر بقلبه
والتسبيحات وكم من معان لطيفة يفهمها
تفهم أمورا تلك
فإهنا ّ
ذلك قبله ،ومن هذا الوجه كانت الصالة ناهية عن الفحشاء واملنكر ّ
األمور متنع من الفحشاء ال حمالة)
وثالثها التعظيم ،ذلك أنه الدافع الذي يدفع إىل االهتامم واحلضور واالنفعال
والتفعيل.
ورابعها اهليبة ،وهي (عبارة عن خوف منشؤه التعظيمّ ،
يسمى
ألن من ال خياف ال ّ
هائبا ،واملخافة من العقرب وسوء خلق العبد وما يري جمراه من األسباب اخلسيسة ال
يسمى مهابة فاهليبة خوف مصدرها اإلجالل)
يسمى مهابة ،بل اخلوف من السلطان املع ّظم ّ
ّ
( )1انظر :املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،1ص.371 :
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الرجاء( ،فكم من مع ّظم ملكا من امللوك هيابه أو خياف سطوته ولكن ال
وخامسها ّ
ربته ،والعبد ينبغي أن يكون راجيا بصالته ثواب اهلل كام أنّه خائف بتقصريه عقاب
يرجو م ّ
ّ
وجل)
اهلل عزّ
وتوهم ذنب)
وسادسها احلياء ،و(مستنده استشعار تقصري
ّ
أما أسباب هذه املعاين الدافعة هلا ،واملعينة عليها ،فتبدأ باهلمة العالية ،ذلك أن القلب
تابع للهمة؛ فال حيرض إال فيام هيمه ،ويعنيه ،وينفر من كل ما مل يكن كذلك ،ولذلك ترى ـ
أهيا املريد الصادق ـ أن القلب إذا مل حيرض يف الصالة مل يكن متعطال ،بل إن مهته جتول يف
أمور الدنيا التي يعتربها أهم عنده من الصالة.
ولذلك حيتاج من يريد حتصيل اخلشوع إىل رصف اهلمة إىل الصالة ،وهي (ال
تنرصف إليها ما مل يتبني أن الغرض املطلوب منوط هبا ،وذلك هو اإليامن والتصديق بأن
اآلخرة خري وأبقى وأن الصالة وسيلة إليها) ()1

ومن تلك األسباب التفهم؛ وهو يستدعي حضور الذهن ورصفه إىل إدراك املعنى،
وال يتحقق ذلك إال باإلقبال عىل الفكر والتشمر لدفع اخلواطر ،ودفعها وقطع موادها.
فاخلواطر ـ أهيا املريد الصادق ـ هي السم الزعاف الذي يقيض عىل اخلشوع ،ويمنع
منه ،بل يعل املصيل غافال ال عالقة له بالصالة ،وال عالقة هلا به ،ولذلك سببان اتفق عليهام
احلكامء.
أما أوهلام؛ فهو سبب خارجي؛ فكل (ما يقرع السمع أو يظهر للبرص ،قد خيتطف
اهلم حتى يتبعه وينرصف فيه ،ثم تنجر منه الفكرة إىل غريه ،ويتسلسل ويكون اإلبصار سببا
لالفتكار ..ومن قويت نيته وعلت مهته مل يلهه ما جرى عىل حواسه ،ولكن الضعيف ال بد
( )1إحياء علوم الدين ()162 /1
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وأن يتفرق به فكره)
وعالج هذا السبب هو دفعه بأي طريقة ،ولو بغض البرص ،أو أن ال يرتك املصيل
بني يديه ما يشغل حسه ،أو (يقرب من حائط عند صالته حتى ال تتسع مسافة برصه،
وحيرتز من الصالة عىل الشوارع ويف املواضع املنقوشة املصنوعة وعىل الفرش املصبوغة)،
وغريها مما يشغله عن صالته.
وأما الثاين ،وهو األخطر ،وهي ذلك االنشغال الداخيل للنفس بشؤون الدنيا،
وعالجه بأن (يرد النفس قهرا إىل فهم ما يقرؤه يف الصالة ويشغلها به عن غريه ،ويعينه عىل
ذلك أن يستعد له قبل التحريم بأن يدد عىل نفسه ذكر اآلخرة وموقف املناجاة وخطر املقام
بني يدي اهلل سبحانه وهو املطلع ،ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصالة عام هيمه فال يرتك لنفسه
شغال يلتفت إليه خاطره)
وهذا حيتاج إىل املجاهدة العظيمة ،حتى تتعود النفس عىل اخلشوع ،واحلضور مع
الصالة ،وتتدبر يف املعاين الواردة فيها ،وباملداومة عىل ذلك تتحول الصالة اخلاشعة إىل
ملكة راسخة ،ال تكلف صاحبها أي عنت أو مشقة.
ومما يعني عىل ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ تعظيم الصالة ،وإدراك أمهيتها ،وعالقتها
بالسعادة األبدية ،وهي تتولد من معرفتني :معرفة جالل اهلل عز وجل وعظمته ..ومعرفة
حاجة النفس إىل رهبا ،وكوهنا عبدا بني يديه ،ال متلك من أمرها شيئا.
وذلك ما يولد لدهيا حالة اهليبة املختلطة بالرجاء املختلطة باملحبة ..وذلك بحسب
ما تردده من أذكار ،أو تقرؤه من آيات.
كيفية اخلشوع:
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحرص عىل أن تتعلم كيفية اخلشوع؛ فالعلم
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به أجدى من الكثري من التفاصيل التي يذكرها الفقهاء يف املسائل املختلفة ،والتي قد ال تقع
أبدا.
فلذلك استفد من كل التجارب التي ذكرها الصاحلون عن أنفسهم ،وكيفية
َاب إِ َ َّيل﴾ [لقامن:
صالهتم ،واملعاين التي يستحرضوهنا ،كام قال تعاىلَ ﴿ :واتَّبِ ْع َسبِ َيل َم ْن َأن َ
 ،]15وسرتى كيف يفتح اهلل عليك من املعاين ما مل يكن خيطر عىل بالك.
ومن تلك التجارب ما ذكره بعضهم ،عندما سئل عن صالته فقال( :إذا حانت
الصالة أسبغت الوضوء ،وأتيت املوضع الذي أريد الصالة فيه ،فأقعد فيه حتى جتتمع
جوارحى ،ثم أقوم إىل صاليت ،وأجعل الكعبة بني حاجبي ،والرصاط حتت قدمي ،واجلنة
عن يمينى ،والنار عن شامىل ،وملك املوت ورائى ،أظنها آخر صاليت ،ثم أقوم بني الرجاء
واخلوف ،وأكرب تكبريا بتحقيق ،وأقرأ قراءة برتتيل ،وأركع ركوعا بتواضع ،وأسجد
سجودا بتخشع ،وأقعد عىل الورك األيرس ،وأفرش ظهر قدمها وأنصب القدم اليمنى عىل
اإلهبام ،وأتبعها اإلخالص ،ثم ال أدرى أ قبلت منى أم ال)()1

وبناء عىل طلبك تفاصيل كيفية اخلشوع ،وما ينبغي استحضاره عند كل فعل من
أفعال الصالة ،أو قول من أقواهلا؛ فسأورد لك بعض ما ذكره احلكامء يف ذلك ،مما حتتاجه
يف هذه املرحلة من سريك ،وإن كان لكل مرحلة خشوعها اخلاص هبا.
ويبدأ ذلك بسامعك لنداء املؤذن؛ فصالتك تبدأه عند سامعه ،واألذان ـ عند
الصادقني من السالكني ـ جزء من الصالة ،وفاحتة هلا ..فتذكر عندما تسمعه هول النداء يوم
وشمر بظاهرك وباطنك لإلجابة واملسارعةّ ( ،
فإن املسارعني إىل هذا النداء هم
القيامة،
ّ
ا ّلذين ينادون بال ّلطف يوم العرض األكرب ،فاعرض قلبك عىل هذا النداء؛ فإن وجدته
( )1إحياء علوم الدين.271 /1 ،
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مملوءا بالفرح واالستبشار ،ومشحونا بالرغبة إىل االبتدار؛ فاعلم أنّه يأتيك النداء بالبرشى
والفوز يوم القضاء) ()1

واعترب ـ أهيا املريد الصادق ـ بكلامت األذان؛ فهي ليست كلامت عادية ،وإنام هي
رسائل ربانية ،كل كلمة منها هلا آثاره الرتبوية العظيمة إن وعيتها ،فانظر (كيف افتتحت
أن اهلل ّ
باهلل ،واختتمت باهلل ،واعترب بذلك ّ
األول واآلخر والظاهر والباطن..
جل جالله هو ّ
وو ّطن قلبك بتعظيمه وتكبريه عند سامع التكبري ،واستحقر الدنيا وما فيها لئ ّ
ال تكون كاذبا
يف تكبريك ،وانف عن خاطرك ّ
النبي  وتأ ّدب بني
كل معبود سواه بسامع التهليل وأحرض ّ
ّ
وحرك نفسك ،واسع بقلبك وقالبك عند
يديه وأشهد له بالرسالة خملصا
وصل عليه وآلهّ ،
الدعاء إىل الصالة وما يوجب الفالح وما هو خري األعامل وأفضلها ،وجدّ د عهدك بعد
ذلك بتكبري اهلل وتعظيمه واختمه بذكره كام افتتحت به واجعل مبدأك منه وعودك إليه
إال باهلل العيل العظيم)()2
قوة ّ
وقوته فإنّه ال حول وال ّ
وقوامك به واعتامدك عىل حوله ّ

ّ

واستحرض عند ذلك أيضا أن وقت األذان املؤْ ِذن بدخول وقت الصالة ،ليس وقتا

وتتأهل للمثول يف حرضته
عاديا ،وإنام هو (ميقات جعله اهلل تعاىل لك لتقوم فيه بخدمته،
ّ
والفوز بطاعته ،وليظهر عىل قلبك الرسور وعىل وجهك البهجة عند دخوله لكونه سببا
لقربك ووسيلة إىل فوزك ،فاستعدّ له بالطهارة والنظافة ولبس الثياب الصاحلة للمناجاة كام
تتأهب عند القدوم عىل ملك من ملوك الدنيا ،وتل ّقاه بالوقار والسكينة واخلوف
ّ
والرجاء)()3

( )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،1ص378 :
( )2راجع أرسار الصالة ص .186
( )3راجع أرسار الصالة ص .185
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و قد روي يف هذا عن أصحاب رسول اهلل  أهنم قالوا( :كان رسول اهلل  حيدّ ثنا
ونحدّ ثه فإذا حرضت الصالة فكأنّه مل يعرفنا ومل نعرفه)( ،)1وذلك الشتغاله باهلل عن ّ
كل
يشء.
عيل أنه كان إذا حرض وقت الصالة يتململ ويتزلزل فيقال له:
ويروى عن اإلمام ّ
مالك يا أمري املؤمنني؟ فيقول( :جاء وقت أمانة عرضها اهلل عىل الساموات واألرض
واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها(.)2
وبعد سامعك األذان ـ أهيا املريد الصادق ـ أرسع إىل جتديد الطهارة إن مل تكن
متطهرا ،وال تنس عندها أن تطهر (ل ّبك ا ّلذي هو ذاتك ،وهو قلبك ،فاجتهد له تطهريا
فطهر باطنك فإنّه موضع
بالتوبة والندم عىل ما فرط ،وتصميم العزم عىل الرتك يف املستقبلّ ،
نظر معبودك)
وقد قال اإلمام الرضا ـ يشري إىل مقاصد الطهارة وكيفية اخلشوع فيها ـ( :إنّام أمر
بالوضوء ليكون العبد طاهرا إذا قام بني يدي اجل ّبار عند مناجاته إ ّياه ،مطيعا له فيام أمره،
نق ّيا من األدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس ،وتزكية الفؤاد للقيام
بني يدي اجل ّبار ،وإنّام وجب عىل الوجه واليدين والرأس والرجلني ّ
ألن العبد إذا قام بني
يدي اجل ّبار ،فانّام ينكشف من جوارحه ويظهر ما وجب فيه الوضوء ،وذلك أنّه بوجهه
يسجد وخيضع ،وبيده يسأل ويرغب ويرهب ويتبتّل ،وبرأسه يستقبله يف ركوعه وسجوده،
وبرجليه يقوم ويقعد ،وأمر بالغسل من اجلنابة دون اخلالء ّ
ألن اجلنابة من نفس اإلنسان
وهو يشء خيرج من مجيع جسده واخلالء ليس هو من نفس اإلنسان إنّام هو غذاء يدخل من

( )1بحار األنوار ()258 /84
( )2بحار األنوار ()256 /84
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باب وخيرج من باب) ()1

واستشعر ـ أهيا املريد الصادق ـ عند ارتدائك للثياب الطاهرة الساترة اخلاصة
بالصالة ،ما قاله اإلمام الصادق عنه ،فقد قال( :أزين ال ّلباس للمؤمنني لباس التقوى،
ّ
وجلَ ﴿ :ولِ َباس ال َّت ْق َوى َذلِ َك َخ ْ ٌري﴾ [األعراف ،]26 :وأ ّما
وأنعمه اإليامن قال اهلل عزّ
ال ّلباس الظاهر فنعمة من اهلل يسرت هبا عورات بني آدم ،وهي كرامة أكرم اهلل هبا عباده ذر ّية
السالم ما مل يكرم هبا غريهم ،وهي للمؤمنني آلة ألداء ما افرتض اهلل عليهم ،وخري
آدم عليه ّ
يقربك من شكره وذكره وطاعته وال حيملك إىل
لباسك ما ال يشغلك عن اهلل تعاىل بل ّ
فإهنا من آفات الدّ ين ومورثة القسوة يف القلب،
العجب والرياء والتز ّين واملفاخرة واخليالء ّ
وإذ لبست ثوبك فاذكر سرت اهلل عليك ذنوبك برمحته ،وألبس باطنك بالصدق كام ألبست
ظاهرك بثوبك ،وليكن باطنك يف سرت الرهبة وظاهرك يف سرت الطاعة ،واعترب بفضل اهلل
ّ
وجل حيث خلق أسباب ال ّلباس لتسرت العورات الظاهرة ،وفتح أبواب التوبة واإلنابة
عزّ
لتسرت هبا عورات الباطن من ّ
الذنوب وأخالق السوء ،وال تفضح أحدا حيث سرت اهلل
عام ال يعنيك حاله وأمره واحذر أن يفني
عليك أعظم منه ،واشتغل بعيب نفسك ،واصفح ّ
عمرك بعمل غريك ويتّجر برأس مالك غريك وهتلك نفسكّ ،
فإن نسيان الذنوب من أعظم
عقوبة اهلل تعاىل يف العاجل وأوفر أسباب العقوبة يف اآلجل ،وما دام العبد مشتغال بطاعة
اهلل ومعرفة عيوب نفسه وترك ما يشني يف دين اهلل فهو بمعزل عىل اآلفات ،غائص يف بحر
رمحة اهلل تعاىل يفوز بجواهر الفوائد من احلكمة والبيان وما دام ناسيا لذنوبه جاهال لعيوبه
وقوته ال يفلح إذا أبدا)()2
راجعا إىل حوله ّ

( )1عيون اخبار الرضا باب .34
( )2مصباح الرشيعة ،ص.32
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واستشعر ـ أهيا املريد الصادق ـ عند وقوفك يف املكان املخصص لصالتك ،ما قاله
اإلمام الصادق عنه ،فقد قال( :إذا بلغت باب املسجد فاعلم أنّك قصدت ملكا عظيام ال
طهرون ،وال يؤذن ملجالسته ّإال الصدّ يقون ،وهب القدوم إىل بساط خدمته
يطأ بساطه ّإال امل ّ
هيبة امللك فإنّك عىل خطر عظيم إن غفلت ،واعلم أنّه قادر عىل ما يشاء من العدل والفضل
معك وبك ،فإن عطف عليك بفضله ورمحته قبل منك يسري الطاعة وأجزل عليها ثوابا
كثريا ،وإن طالبك باستحقاقه الصدق واإلخالص عدال بك حجبك ور ّد طاعتك وإن
توجهت
كثرت وهو ف ّعال ملا يريد ،واعرتف بعجزك وتقصريك وفقرك بني يديه فإنّك قد ّ
للعبادة له واملؤانسة به واعرض أرسارك عليه وليعلم أنّه ال خيفى عليه أرسار اخلالئق أمجعني
وعالنيتهم ،وكن كأفقر عباده بني يديه ،وأخل قلبك عن ّ
كل شاغل حيجبك عن ر ّبك فإنّه
ال يقبل ّإال األطهر واألخلص ،فانظر من أي ديوان خيرج اسمك فإن ذقت من حالوة
مناجاته ولذيذ خماطباته ورشبت بكأس رمحته وكراماته من حسن إقباله عليك وإجاباته،
وقد صلحت خلدمته فادخل فلك اإلذن واألمان ّ
مضطر قد انقطع عنه
وإال فقف وقوف
ّ
احليل وقرص عنه األمل وقىض األجل ،وإذا علم اهلل من قلبك صدق االلتجاء إليه نظر إليك
حيب الكرامة لعباده
حيب ويرىض فإنّه كريم ّ
والرمحة والعطف ،وو ّفقك ملا ّ
بعني الرأفة ّ
املضطرين إليه املحدقني عىل بابه لطلب مرضاته) ()1

ّ

وتذكر ما قاله بعض احلكامء لبعض مريديه ،عندما سأله عن اخلشوع املرتبط باملكان،
والترضع إليه والتامس
فقال له( :استحرض فيه أنّك كائن بني يدي ملك امللوك تريد مناجاته
ّ
الرمحة ،فانظر مكانا يصلح لذلك كاملساجد الرشيفة واملشاهد
رضاه ونظره إليك بعني ّ
املطهرة مع اإلمكان ،فإنّه تعاىل جعل تلك املواضع ّ
حمال الجابته ،ومظنّة لقبوله ورمحته،
ّ
( )1مصباح الرشيعة ص.131 :
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ومعدنا ملرضاته ومغفرته عىل مثال حرضة امللوك ا ّلذين يعلوهنا وسيلة لذلك؛ فادخلها
للسكينة والوقار ،ومراقبا للخشوع واالنكسار ،سائال أن يعلك من خ ّلص عباده
مالزما ّ
وأن يلحقك باملاضني منهم ،وراقب اهلل كأنّك عىل الرصاط جائز ،وكن مرت ّددا بني اخلوف
وتتأهل ألن يفيض
والرجاء وبني القبول والطرد ،فيخشع حينئذ قلبك ،وخيضع ل ّبك،
ّ
عليك الرمحة وتنالك يد العاطفة ،وترعاك عني العناية) ()1

ّ

والكف عن
ّ
واستشعر عند الن ّية إجابة اهلل تعاىل يف (امتثال أمره بالصالة وإمتامها،
نواقضها ومفسداهتا ،وإخالص مجيع ذلك لوجه اهلل رجاء لثوابه وخوفا من عقابه ،وطلبا
للقربة منه ،متق ّلدا للمنّة بإذنه إ ّياك يف املناجاة مع سوء أدبك وكثرة عصيانك ،وع ّظم يف
نفسك قدر مناجاته ،وانظر من تناجي وكيف تناجي ،وبام ذا تناجي ،وعند هذا ينبغي أن
تعرق جبينك من اخلجلة ،وترتعد فرائصك من اهليبة ويص ّفر وجهك من اخلوف).
واذكر حينها ما قاله اإلمام الصادق من أن (أدنى حدّ لإلخالص بذل العبد طاقته،
ثم ال يعل لعمله عند اهلل قدرا فيوجب به عىل ر ّبه مكافاته بعمله لع ّله أنّه لو طالبه بوفاء
ّ
حق العبود ّية لعجز ،وأدنى مقام املخلص هلل يف الدنيا السالمة من مجيع اآلثام ويف اآلخرة
ّ
النجاة من النار ،والفوز باجلنّة)
واستشعر ـ أهيا املريد الصادق ـ عند تكبريك لربك (عظمة اهلل سبحانه ،وصغّر
مهتك عن القيام بوظائف خدمته
نفسك
وخسة عبادتك يف جنب عظمته ،وانحطاط ّ
ّ
احلق) يف عظيم ملكه وعموم
(اللهم أنت امللك ّ
واستتامم حقائق عبادته ،وتفكّر عند قولك:
ّ
ثم ارجع عىل نفسك ّ
بالذل واالنكسار واالعرتاف
قدرته واستيالئه عىل مجيع العواملّ ،
ّ
بالذنوب واالستغفار عند قولك( :عملت سوءا وظلمت نفيس فاغفر يل إنّه ال يغفر
( )1ارسار الصالة ص .184
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الذنوب ّإال أنت) ،واحرض دعوته لك بالقيام هبذه اخلدمة ،وم ّثل نفسك بني يديه وأنّه
قريب منك ييب دعوة الدّ اعي إذا دعاه ،ويسمع نداءهّ ،
وأن بيده خري الدنيا واآلخرة ال
بيد غريه عند قولك( :لبيك وسعديك واخلري يف يديك) ،ونزّ هه من األعامل الس ّيئة وأفعال
واملهدي من
الرش ليس إليك،
ّ
الرش وأبدله هبا حمض اهلداية واإلرشاد عند قولك( :و ّ
ّ
هديت) واعرتف له بالعبودية ّ
وأن قوام وجودك وبدأه ومعاده منه بقولك( :عبدك وابن
عبديك ،منك وبك ولك وإليك) أي منك وجوده ،وبك قوامه ،ولك ملكه ،وإليك معاده،
ثم يعيده ،وهو أهون عليه ،وله املثل األعىل ،فاحرض يف ذهنك هذه
وهو ا ّلذي يبدأ اخللق ّ
ّ
وترق منها إىل ما يفتح عليك من األرسار والدّ قائق وتل ّقى الفيض من العامل
احلقائق
األعىل)()1

واعلم أن معنى التكبري أن تعترب اهلل تعاىل أكرب من ّ
كل يشء ،فهو أكرب من أن
باحلواس ،أو يقاس بالناس؛ فإذا نطق به لسانك؛ فينبغي أن ال ّ
يكذبه
يوصف ،أو يدرك
ّ
جنانك ،فإن (كان يف قلبك يشء هو أكرب من اهلل تعاىل فاهلل يشهد أنّك كاذب وإن كان
الكالم صدقا ..فإن كان هواك أغلب عليك من أمر اهلل وأنت أطوع له منك هلل فقد ّاختذته
وكربته ،فيوشك أن يكون قولك اهلل أكرب كالما بال ّلسان املجرد وقد خت ّلف القلب عن
إهلك ّ
مساعدته ،وما أعظم اخلطر يف ذلك لو ال التوبة واالستغفار وحسن الظ ّن بكرم اهلل وعفوه)
كربت فاستصغر ما بني الساموات العىل
وقد قال اإلمام الصادق معربا عن هذا( :إذا ّ
والثرى دون كربيائهّ ،
يكرب ويف قلبه عارض عن
فإن اهلل تعاىل إذا ا ّطلع عىل قلب العبد وهو ّ
حقيقة تكبريه قال :يا كاذب أ ختدعني وعزّ يت وجاليل ألحرمنّك حالوة ذكري وألحجبنّك

( )1الشهيد الثاين يف أرسار الصالة ص .187
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عن قرب واملرسة بمناجايت) ()1

ّ

(و َّج ْهت َو ْج ِه َي
واستشعر ـ أهيا املريد الصادق ـ عند دعاء االستفتاح ،وهو قولكَ :
ِ
ِ ِ
اموات ْ
واألَ ْر َض َحنِيف ًا مسلام) ،أن املراد منه ليس الوجه الظاهر ،ذلك أنك
الس
ل َّلذي َف َط َر َّ
وجهته إىل جهة القبلة واهلل تعاىل يتقدّ س عن أن حتدّ ه اجلهات ،وإنّام املقصود منه وجه القلب
ّ
أمتوجه هو إىل أمانيه ومهمه يف
يتوجه به إىل فاطر الساموات واألرض؛ (فانظر إليه
ّ
ا ّلذي ّ
البيت والسوق ،ومتّبع للشهوات أم مقبل عىل فاطر الساموات واألرض) ..وإذا قلت:
(حنيفا مسلام) فينبغي أن خيطر ببالك ّ
أن املسلم هو ا ّلذي سلم املسلمون من لسانه ويده فإن
مل تكن كذلك كنت كاذبا فاجتهد أن تعزم عليه يف االستقبال وتندم عىل ما سبق من
(و ما َأنَا ِم َن املْ ْ ِ
اخلفي ،واستشعر
رشكِنيَ ) فاخطر ببالك الرشك
األحوال ..وإذا قلتَ :
ّ
اخلجلة يف قلبك أن وصفت نفسك بأنّك لست من املرشكني من غري براءة من هذا الرشك
فإن اسم الرشك يقع عىل القليل والكثري منه ،وإذا قلت (حمياي وممايت هلل) فاعلم ّ
ّ
أن هذا
حال عبد مفقود لنفسه موجود لس ّيده وأنّه إن صدر ممّن رضاه وغضبه وقيامه وقعوده
ورغبته يف احلياة ورهبته من املوت ألمور الدنيا مل يكن مالئام للحال ،وإذا قلت( :أعوذ باهلل
ومرتصد لرصف قلبك عن اهلل ،حسدا لك عىل
عدوك
ّ
من الشيطان الرجيم) فاعلم أنّه ّ
مناجاتك مع اهلل وسجودك له مع أنّه لعن بسبب سجدة واحدة تركها ومل يو ّفق هلا ّ
وإن
بمجرد قولك وإ ّن من قصده سبع
حيب اهلل ال
استعاذتك باهلل منه برتك ما حي ّبه وتبديله بام ّ
ّ
أو عدو ليفرتسه أو يقتله فقال( :أعوذ منك بذلك احلصن احلصني) وهو ثابت عىل مكانه
ّ
حماب
إن ذلك ال ينفعه بل ال يعيذه ّإال تبديل املكان فكذلك من يتّبع الشهوات ا ّلتي هي ّ
التعوذ بحصن اهلل
الرمحن فال يغنيه جمرد القول فليقرتن قوله بالعزم عىل ّ
الشيطان ومكاره ّ
( )1مصباح الرشيعة ص89 :
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عزّ

إال اهلل) ()1
وجل عن رش الشيطان وحصنه ال إله ّ
ّ

ّ

واستشعر ـ أهيا املريد الصادق ـ عند استقبالك للقبلة ما قاله اإلمام الصادق عنها،
فقد قال( :إذا استقبلت القبلة فآيس من الدنيا وما فيها واخللق وما هم فيه ،واستفرغ قلبك
من ّ
برسك عظمة اهلل ،واذكر وقوفك بني يديه يوم
كل شاغل يشغلك عن اهلل تعاىل ،وعاين ّ
كل نفس ما أسلفت ور ّدوا إىل اهلل موالهم احلق ،وقف عىل قدم اخلوف والرجاء) ()2
تبلو ّ

وما قاله بعض احلكامء لبعض مريديه ،فقد قال له( :اعلم أن اهلل تعاىل ما رصف
ظاهر وجهك عن سائر اجلهات إىل جهة بيت اهلل ،إال ترصف قلبك له ..أ فرتى ّ
أن رصف
القلب من سائر األمور إىل أمر اهلل ليس مطلوبا منك ،هيهات فال مطلوب سواه ،وإنّام هذه
الظواهر حتريكات للبواطن ،وضبط للجوارح ،وتسكني هلا باإلثبات يف جهة واحدة حتّى
فإهنا إذا بغت وظلمت يف حركاهتا إىل جهاهتا استتبعت القلب وانقلبت
ال تبغي عىل القلب؛ ّ
يتوجه الوجه إىل جهة
به عن وجه اهلل ،فليكن وجه قلبك مع وجه بدنك ،واعلم أنّه كام ال ّ
عام سوى اهلل
البيت ّإال بالرصف عن غريها فال ينرصف القلب إىل اهلل تعاىل ّإال
بالتفرغ ّ
ّ
تعاىل) ()3

واستشعر ـ أهيا املريد الصادق ـ عند االعتدال يف الصالة مثولك بني يدي اهلل ،وأنه
(م ّطلع عليك ،فقم بني يديه قيامك بني يدي بعض ملوك الزمان إن كنت تعجز عن معرفة
كنه جالله ،بل قدّ ر يف دوام قيامك يف صالتك أنّك ملحوظ ومرقوب بعني كالئة من رجل
صالح من أهلك أو ممّن ترغب يف أن يعرفك بالصالح ،فإنّه هيدأ عند ذلك أطرافك وختشع

( )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،1ص386 :
( )2مصباح الرشيعة ص.89 :
( )3املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،1ص.382 :
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جوارحك ،وتسكن مجيع أجزائك خيفة أن ينسبك ذلك العاجز املسكني إىل ق ّلة اخلشوع،
وإذا أحسست من نفسك التامسك عند مالحظة عبد مسكني فعاتب نفسك وقل هلا :إنّك
تدّ عني معرفة اهلل وح ّبه أ فال تستحني من اجرتائك عليه مع توقريك عبدا من عباده أو ختشنيّ
أحق أن خيشى) ()1
الناس وال ختشينّه وهو ّ

ويشري إىل هذا املعنى قوله  ملن سأله عن كيفية احلياء من اهلل ،فقال( :تستحي منه
كام تستحي من الرجل الصالح من أهلك)()2

ربك البتداء القراءة لكالم
واستشعر ـ أهيا املريد الصادق ـ عند قراءتك للبسملة (الت ّ
أن األمور ك ّلها باهلل ّ
أن معناه ّ
اهلل ،وافهم ّ
املسمى وإذا كانت
وأن املراد باالسم هاهنا هو
ّ
حل ْمد هلل) ومعناه ّ
أن الشكر هلل إذ النعم من اهلل ومن يرى من غري
األمور باهلل فال جرم كان (ا ْ َ
ّ
مسخر من اهلل ففي تسميته وحتميده نقصان
اهلل نعمة أو يقصد غري اهلل بشكر ال من حيث إنّه
الر ِحي ِم) فأحرض يف قلبك أنواع لطفه ليتّضح
(الر ْمح ِن َّ
بقدر التفاته إىل غري اهلل ..فإذا قلتَّ :
ثم استثر من قلبك له التعظيم واخلوف بقولك( :مالِ ِك َي ْو ِم
لك رمحته فينبعث به رجاؤكّ ،
الده ِ
ين) أ ّما العظمة فألنّه ال ملك ّإال له وأ ّما اخلوف فلهول يوم اجلزاء واحلساب ا ّلذي هو
ثم جدّ د اإلخالص بقولك( :إِ َّي َ
ربي عن
اك َن ْعبد) وجدّ د العجز واالحتياج والت ّ
مالكهّ ،
ِ
والقوة بقولك( :إِ َّي َ
تيرست طاعتك ّإال بإعانته ّ
وأن له املنّة
احلول
ّ
اك ن َْستَعني) وحت ّقق أنّه ما ّ
إذ و ّفقك لطاعته ،واستخدمك لعبادته ،وجعلك أهال ملناجاته ولو حرمك التوفيق لكنت
التعوذ ومن قولك( :بسم اهلل) وعن
ثم إذا فرغت عن ّ
من املطرودين مع الشيطان ال ّلعنيّ ،
أهم حاجاتك
فعني سؤالك وال تطلب ّإال ّ
التحميد وعن إظهار احلاجة إىل اإلعانة مطلقا ّ

( )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،1ص.383 :
( )2رواه اخلرائطي يف مكارم األخالق والبيهقي يف شعب االيامن.
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ِ
وقلِ ْ :
الرص َ
يم) ا ّلذي يسوقنا إىل جوارك ويفيض بنا إىل مرضاتك ،وزده
اط املْ ْستَق َ
(اهدنَا ه
رشحا وتفصيال وتأكيدا واستشهادا با ّلذين أفاض عليهم نعمة اهلداية من النب ّيني
والصدّ يقني والشهداء والصاحلني ،دون ا ّلذين غضب عليهم من الك ّفار والزائغني من
اليهود والنصارى والصابئني)()1

واستشعر ـ أهيا املريد الصادق ـ عند قراءتك للسورة ما ذكرته لك يف رسائيل السابقة
حول كيفية تدبر القرآن الكريم واالنفعال له وتفعيله وحتويله إىل معراج ترسي به إىل ربك.
واستشعر عند قيام جسدك يف الصالة إقامة القلب مع اهلل حتى تتحقق بام ورد يف
احلديث عن رسول اهلل  ،فقد قالّ :
ّ
املصيل ما مل يلتفت)( ،)2وال تكتف
(إن اهلل مقبل عىل
بقيام جسدك ،بل (كام جتب حراسة الرأس والعني عن االلتفات إىل اجلهات؛ فكذلك جتب
الرس عن االلتفات إىل غري الصالة ،فإن التفت إىل غريها فذكّره با ّطالع اهلل عليك
حراسة ّ
وقبح التهاون باملناجى عند غفلة املناجي ليعود إليه ،وألزم اخلشوع للقلب ّ
فإن اخلالص
عن االلتفات باطنا وظاهرا ثمرة اخلشوع ،ومهام خشع الباطن خشع الظاهر)
واستشعر عند الركوع والسجود ما قاله اإلمام الصادق ،فقد قال( :ال يركع عبد هلل
ركوعا عىل احلقيقة ّإال ز ّينه اهلل تعاىل بنور هبائه وأظ ّله يف ظالل كربيائه وكساه كسوة
الركوع
والركوع ّأول والسجود ثان ،فمن أتى بمعنى ّ
األول صلح للثاين ،ويف ّ
أصفيائهّ ،
أدب ويف السجود قرب ،ومن ال حيسن األدب ال يصلح للقرب ،فاركع ركوع خاضع هلل
ّ
وجل بقلبه متذ ّلل وجل حتت سلطانه ،خافض له بجوارحه خفض خائف حزن عىل ما
عزّ

( )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،1ص.388 :
()2أبو داود ج  1ص .209
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يفوته من فائدة الراكعني) ()1

(ثم هتوي إىل السجود وهو
وقال بعض احلكامء عند حديثه عن خشوع السجودّ :
أعىل درجات االستكانة ،فمكّن أعزّ أعضائك وهو الوجه من ّ
أذل األشياء وهو الرتاب،
وإن أمكنك أن ال جتعل بينهام حائال فتسجد عىل األرض فافعل فإنّه أجلب للخضوع ّ
وأدل
الذل ،وإذا وضعت نفسك موضع ّ
عىل ّ
الذل فاعلم أنّك وضعتها موضعها ورددت الفرع
إىل أصله ،فإنّك من الرتاب خلقت وإليه رددت ،فعند هذا جدّ د عىل قلبك عظمة اهلل وقل:
املرة الواحدة ضعيفة اآلثار ،فإذا ّ
رب األعىل) وأكّده بالتّكرار ّ
رق قلبك وطهر
(سبحان ّ
فإن ّ
فإن رمحته تتسارع إىل الضعف ّ
ل ّبك فليصدق رجاؤك يف رمحة ر ّبكّ ،
التكرب
والذ ّل ال إىل
ّ
ثم أكّد التواضع
مكربا وسائال حاجتك ومستغفرا من ذنوبكّ ،
والبطر فارفع رأسك ّ
بالتكرار وعد إىل السجود ثانيا كذلك)
(التشهد ثناء عىل
واستشعر إذا جلست للتّشهد ما قاله اإلمام الصادق عنه ،فقد قال:
ّ
الرس ،خاضعا له يف الفعل كام أنّك له عبد بالقول والدعوى ،وصل
اهلل فكن عبدا له يف ّ
رسك ،فإنّه خلقك عبدا وأمرك أن تعبده بقلبك ولسانك
صدق لسانك بصفاء صدق ّ
وجوارحك وأن حت ّقق عبود ّيتك له بربوب ّيته لك وتعلم ّ
أن نوايص اخللق بيده فليس هلم نفس
وال حلظة ّإال بقدرته ومش ّيته وهم عاجزون عن إتيان ّ
أقل يشء يف مملكته ّإال بإذنه وإرادته..
رسك ،فإنّه خلقك فعزّ
فكن هلل عبدا ذاكرا بالقول والدعوى ،وصل صدق لسانك بصفاء ّ
ّ
الرضا
وجل أن تكون إرادة ومش ّية ألحد ّإال بسابق إرادته ومش ّيته فاستعمل العبود ّية يف ّ
حممد  فأوصل صالته
بحكمته وبالعبادة يف أداء أوامره وقد أمرك بالصالة عىل نب ّيه ّ
بصالته ،وطاعته بطاعته ،وشهادته بشهادته ،وانظر أالّ تفوتك بركات معرفة حرمته فتحرم
( )1مصباح الرشيعة ص .12
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عن فائدة صالته وأمره باالستغفار لك والشفاعة فيك إن أتيت بالواجب يف األمر والنهي
والسنن واآلداب وتعلم جليل مرتبته عند اهلل عزّ

وجل) ()1
ّ

واستشعر إذا فرغت من التّشهد ،وأردت السالم ،ما قاله اإلمام الصادق عنه ،فقد
قال( :معنى السالم يف دبر ّ
كل صالة األمان ،أي من أ ّدى أمر اهلل وسنّة نب ّيه  خاضعا له
خاشعا منه فله األمان من بالء الدّ نيا وبراءة من عذاب اآلخرة ..والسالم اسم من أسامء
اهلل تعاىل أودعه خلقه ليستعملوا معناه يف املعامالت واألمانات واالنصافات ،وتصديق
وصحة معارشهتم وإن أردت أن تضع السالم موضعه
مصاحبتهم وجمالستهم فيام بينهم،
ّ
وتؤ ّدي معناه فاتّق اهلل وليسلم منك دينك وقلبك وعقلك أالّ تدنّسها بظلمة املعايص،
ثم
ولتسلم منك حفظتك أن ال تربمهم وال مت ّلهم وتوحشهم منك بسوء معاملتك معهمّ ،
عدوك ّ
فإن من مل يسلم منه من هو األقرب إليه فاألبعد أوىل ،ومن ال يضع
ثم ّ
صديقك ّ
السالم مواضعه هذه فال سالم وال إسالم وال تسليم وكان كاذبا يف سالمه وإن أفشاه يف
اخللق)()2

وقال بعض احلكامء يف أرسار ما ورد من صيغ السالم عند االنتهاء من التشهد:
ّبي
املقربني وقل :السالم عليك ّأهيا الن ّ
(أحرض نفسك بحرضة س ّيد املرسلني واملالئكة ّ
النبي  وبق ّية أنبياء اهلل
ورمحة اهلل وبركاته إىل آخر التسليم
ّ
ثم أحرض يف بالك ّ
املستحبّ ،
املقربني املحصني ألعاملك وقل :السالم
السالم واحلفظة لك من املالئكة ّ
وأئمته عليهم ّ
ّ
عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وال تطلق لسانك بصيغة اخلطاب من غري حضور املخاطب يف
ذهنك فتكون من العابثني ّ
والالعبني ،وكيف يسمع اخلطاب ملن ال يقصد لوال فضل اهلل

( )1مصباح الرشيعة ص95 :
( )2مصباح الرشيعة ،ص.97
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تعاىل ورمحته الشاملة ورأفته الكاملة يف اجتزائه بذلك عن أصل الواجب وإن كان بعيدا عن
درجات القبول ،منح ّطا عن أوج القرب والوصول ،وإن كنت إماما لقوم فاقصدهم
ثم يقصدوا مقصدك
الرد عليك أيضا ّ
بالسالم مع من تقدّ م من املقصودين ،وليقصدوا هم ّ
ّ
وجل مزيد
بسالم ثان ،فإذا فعلتم ذلك فقد أ ّديتم وظيفة السالم واستحققتم من اهلل عزّ
اإلكرام) ()1

وإذا انتهيت ـ أهيا املريد الصادق ـ من صالتك عىل هذه اهليئة التي وصفها لك
الصاحلون؛ فادع يف آخر صالتك بام ورد من األدعية املأثورة( ،مع التواضع واخلشوع،
الرجاء باإلجابة وأرشك يف دعائك أبويك وسائر املؤمنني،
والرضاعة واالبتهال ،وصدق ّ
وتوهم أنّك
الصالة به ،واستشعر شكر اهلل تعاىل عىل توفيقه المتام هذه الطاعة،
ّ
وانو ختم ّ
ثم أشعر قلبك الوجل واحلياء من التقصري
مو ّدع لصالتك هذه ،وأنّك ربام ال تعيش ملثلهاّ ،
يف الصالة ،وخف أن ال يقبل صالتك ،وأن تكون ممقوتا بذنب ظاهر أو باطن فرت ّد صالتك
يف وجهك وترجو مع ذلك أن يقبلها بفضله وكرمه) ()2

هذا جواب ـ أهيا املريد الصادق ـ عىل أسئلتك؛ فاسع ألن جتاهد نفسك يف تنفيذ ما
نصحك به الصاحلون ،وأئمة اهلدى ،وسرتى كيف تتحول صالتك من صالة الغافلني
الساهني إىل صالة الذاكرين اخلاشعني ..وسرتى حينها آثارها عليك يف دينك ودنياك..
وكيف تتحول إىل أعظم مدرسة تربوية وروحية تزكيك وترقيك وتسري بك إىل كل ميادين
الكامل املتاحة لك.

( )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،1ص.394 :
( )2املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،1ص.395 :
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صوم املتقني
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن الصيام ،ورس عالقته بالتقوى التي نص
ِ
ِ
ِ
ب ع ََىل ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْبلِك ْم
الص َيام ك ََام كت َ
ب َع َل ْيكم ه
عليها قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّلذي َن آ َمنوا كت َ
َل َع َّلك ْم َتتَّق َ
ون﴾ [البقرة ،]183 :وهل كل صيام يمكنه أن يكون كذلك ،أم أن هناك رشوطا
البد من توفريها لتحقيق ذلك؟
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن الصيام من املدارس الرتبوية والروحية
الكربى التي أخرب اهلل تعاىل أنه رشعها يف مجيع امللل ،لرضورهتا ،وأمهيتها الرتبوية.
ذلك أن التواصل مع اهلل عرب األذكار واألدعية والصلوات وغريها ،قد ال يكون
كافيا يف تطهري النفس ،وخاصة عند متردها عىل صاحبها ،لذلك كان الصوم معينا لتلك
املدارس يف أداء أدوارها التهذيبية والرتبوية.
وهلذا جعل اهلل تعاىل الصيام من أنواع التأديب املرتبطة ببعض املخالفات الرشعية
التي تتعنت فيها النفس عىل صاحبها ،وتستويل عليه ،وتغلبه ،كام يف حالة ارتكابه جلريمة
القتل اخلطأ ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َما ك َ
َان ملِؤْ ِم ٍن َأ ْن َي ْقت َل مؤْ ِمنًا إِ َّال َخ َط ًأ َو َم ْن َقت ََل مؤْ ِمنًا َخ َط ًأ
َفت َْح ِرير َر َق َب ٍة مؤْ ِمن ٍَة َو ِد َي ٌة م َس َّل َم ٌة إِ َىل َأ ْهلِ ِه إِ َّال َأ ْن َي َّصدَّ قوا َفإِ ْن ك َ
َان ِم ْن َق ْو ٍم عَد ٍّو َلك ْم َوه َو
َان ِم ْن َق ْو ٍم َب ْينَك ْم َو َب ْينَه ْم ِمي َث ٌ
مؤْ ِم ٌن َفت َْح ِرير َر َق َب ٍة مؤْ ِمن ٍَة َوإِ ْن ك َ
اق َف ِد َي ٌة م َس َّل َم ٌة إِ َىل َأ ْهلِ ِه َو َحت ِْرير
َر َق َب ٍة مؤْ ِمن ٍَة َف َم ْن َمل َيِدْ َف ِص َيام َش ْه َر ْي ِن م َتتَابِ َع ْ ِ
ني ت َْو َب ًة ِم َن اهلل َوك َ
َان اهلل عَلِ ًيام َحكِ ًيام﴾ [النساء:
ْ

]92
وجعله تأديبا للذي مل هيذب لسانه ،فراح ينطق بام خيالفه الرشع والطبع ،فقال:
﴿وا َّل ِذين ي َظ ِ
ون ِم ْن نِ َسائِ ِه ْم ث َّم َيعود َ
اهر َ
ون ملَِا َقالوا َفت َْح ِرير َر َق َب ٍة ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن َيت ََام َّسا َذلِك ْم
َ
َ
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ون َخبِري (َ )3ف َم ْن َمل َيِدْ َف ِص َيام َش ْه َر ْي ِن م َتتَابِ َع ْ ِ
ون بِ ِه َواهلل بِ َام َت ْع َمل َ
توعَظ َ
ني ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن
ٌ
ْ
َيت ََام َّسا﴾ [املجادلة]4 ،3 :
وهكذا ذلك الذي راح ينتهك حرمة شهر رمضان؛ فيفطر فيه ،كام نصت عىل ذلك
الكثري من األحاديث املتفق عليها بني األمة مجيعا.
ففي هذه القضايا مجيعا رشط اهلل تعاىل يف الصيام أن يكون متتابعا ،ولشهرين
كاملني ،ألن يف ذلك تأثريه عىل النفس بالتخفيف من تسلطها وقهرها لصاحبها.
ورس ذلك يعود إىل أن الشهوات التي يمنع منها الصيام هي املغذي الذي يغذي
األهواء ،ويعل للنفس سلطانا عىل صاحبها؛ فإذا ما قهرها ،وحرمها من تلك الشهوات
مدة من الزمن ،كان لذلك تأثريه الكبري يف اإلصالح؛ خاصة إذا ما ضم إليه ما سبق أن
ذكرته لك من معان تدعو إىل االتصال باهلل كالذكر والدعاء والصالة وقراءة القرآن الكريم
وغريها.
وهلذا ورد يف األحاديث الكثرية عن رسول اهلل  وأئمة اهلدى ما يدل عىل دور
الصيام يف وقاية النفس من أهوائها ،وإبعاد الشيطان عنها ،ومنها قوله ( :كل عمل ابن
آدم يضاعف احلسنة عرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف ،قال اهلل تعاىل :إال الصوم فإنه يل وأنا
أجزي به ،يدع شهوته وطعامه من أجيل ،للصائم فرحتان فرح ٌة عند فطوره ،وفرح ٌة عند
لقاء ربه ،وخللوف فيه أطيب عند اهلل من ريح املسك) ()1

ومرشفا
وقد قال بعض احلكامء يف تفسري رس نسبة الصوم هلل( :إنّام كان الصوم هلل
ّ
رشف البيت بالنسبة إليه واألرض ك ّلها له
بالنسبة إليه ،وإن كانت العبادات ك ّلها له كام ّ
ملعنيني :أحدمها ّ
رس ليس فيه عمل يشاهد؛ فجميع
أن الصوم ّ
كف وترك وهو يف نفسه ّ
( )1البخاري ( ،)7492مسلم (.164 )1151
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الطاعات بمشهد من اخللق ومرأى ،والصوم ال يعلمه ّإال اهلل تعاىل؛ فإنّه عمل يف الباطن
لعدو اهلل؛ ّ
فإن وسيلة الشيطان لعنه اهلل الشهوات ،وإنّام
املجرد ..والثاين أنّه قهر
بالصرب
ّ
ّ
يقوي الشهوات باألكل والرشب ولذلك قال ّ :
(إن الشيطان ليجري من ابن آدم جمرى
فلام كان الصوم عىل اخلصوص قمعا للشيطان وسدّ ا
الدّ م فض ّيقوا جماريه باجلوع)())1؛ ّ
عدو اهلل نرصة هلل
ّ
ملسالكه وتضييقا ملجاريه
استحق التخصيص بالنسبة إىل اهلل؛ ففي قمع ّ
ونرصة اهلل للعبد موقوفة عىل النرصة له ..فالبداية باجلهد من العبد واجلزاء باهلداية من اهلل..
وإنّام التغيري بكرس الشهوات ،فهي مرتع الشياطني ومرعاهم فام دامت خمصبة مل ينقطع
تر ّددهم وما داموا يرت ّددون فال ينكشف للعبد جالل اهلل وكان حمجوبا عن لقائه) ()2

وما ذكره هذا احلكيم هو الذي أشارت إليه النصوص املقدسة الكثرية ،فاهلل تعاىل
ِ
ِ
ْرصك ْم َوي َث هب ْت
أخرب أنه ينرص من ينرصه ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّلذي َن آ َمنوا إ ْن َتنْرصوا اهلل َين ْ
َأ ْقدَ ا َمك ْم﴾ [حممد ، ]7 :وهذا يدل عىل أن من ياهد نفسه بالصوم فرضا أو نافلة ،يقوم
بنرصة اهلل ،وحماربة شيطانه؛ فلذلك يستحق نرص اهلل له.
اهدوا فِينَا َلن َْه ِد َينَّه ْم سب َلنَا َوإِ َّن اهلل ملَ َع
ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن َج َ
املْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [العنكبوت]69 :؛ فالصائم الذي جاهد نفسه يف ذات اهلل ينال ذلك الفضل
اإلهلي الذي هو اهلداية ،والتي تشمل التزكية والرتقية.
ومثل ذلك ما ورد يف احلديث عن رسول اهلل  ،فقد قال( :لو ال ّ
أن الشياطني
حيومون عىل قلوب بني آدم لنظروا إىل ملكوت السامء) ( ،)3وهذا يدل عىل أن الذي ياهد

( )1البخاري ج  3ص  62وأمحد ج  3ص .156
( )2إحياء علوم الدين ()232 /1
( )3رواه أمحد.
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شيطانه بالصوم يقوم يف احلقيقة برفع تلك احلجب التي حتول بينه وبني امللكوت.
ولذلك كله أخرب رسول اهلل  عن بعد الشيطان عن الصائم الصادق يف صومه؛
فقال( :أال أخربكم بيشء إن فعلتموه تباعد الشيطان منكم كام تباعد املرشق من املغرب؟)
واحلب يف اهلل
والصدقة تكرس ظهره،
ّ
يسود وجههّ ،
قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قال( :الصوم ّ
ّ
ولكل يشء زكاة وزكاة
واملوازرة عىل العمل الصالح تقطع دابره ،واالستغفار يقطع وتينه،
األبدان الصيام) ()1

وقال( :إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنة ،وأغلقت أبواب جهنم ،وسلسلت
الشياطني) ()2

باب،
وقال( :إذا كان أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النار ،فلم يفتح منها ٌ
باب ،وينادي مناد :يا باغي اخلري هلم وأقبل ،ويا باغي
وفتحت أبواب اجلنة ،فلم يغلق منها ٌ
الرش أقرص ،وهلل فيه عتقاء من النار ،وذلك يف كل ليلة حتى ينقيض رمضان)()3

وهذا كله ـ أهيا املريد الصادق ـ خاص بالصائمني الصادقني يف صومهم؛ فهم الذين
تصفد شياطينهم ،وتغلق أبواب جهنم عنهم ..أما املرائون ،أو الذين يصومون بناء عىل
األعراف والتقاليد ،أو طلبا للصحة والعافية ،دون أن تكون هلم نية الصوم هلل؛ فإهنم ال
تنطبق عليهم تلك األحاديث ،فقد قال رسول اهلل ( :إنام األعامل بالنيات ،وإنام لكل امرئ
ما نوى ،فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله ،ومن كانت هجرته
ٍ
امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه)()4
لدنيا يصيبها ،أو
( )1الكايف .62 :4
( )2البخاري ( ،)1898مسلم (.2 )1079
( )3الرتمذي ( ،)682وابن ماجه ( ،)1642والدارمي ()1775
( )4رواه البخاري ومسلم.
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وهؤالء الصادقون يف صومهم ،املحافظون عليه ،هم املستحقون لذلك اجلزاء
العظيم الذي وهبه اهلل هلم ،والذي ال يتعلق فقط بتطهري نفوسهم وترقيتها ،وإنام يتعلق
بمصريهم األبدي ،وسعادهتم الدائمة.
ومن ذلك اجلزاء ما أخرب عنه رسول اهلل  بقوله( :الصائم يف عبادة اهلل ،وإن كان
نائ ًام عىل فراشه ،ما مل يغتب مسل ًام)( ،)1وبقوله( :ما من صائ ٍم حيرض قوم ًا يطعمون إال
س ّبحت أعضاؤه ،وكانت صالة املالئكة عليه ،وكانت صالهتم له استغفار ًا)()2

(إن اهلل تعاىل ّ
ومنها استجابة اهلل تعاىل لدعائه ،كام قال ّ :
وكل مالئكة بالدّ عاء
للصائمني ،وقال :أخربين جربيل عن ر ّبه تعاىل ذكره أنّه قال :ما أمرت مالئكتي بالدّ عاء
إال استجبت هلم فيه)()3
ألحد من خلقي ّ

وقال( :ثالثة ال ت َر ّد َدعوهتم :اإلمام العادل ،والصائم حني يفطر ،ودعوة
املظلوم)()4
وقال( :إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد) ()5

بل إن القرآن الكريم أشار إىل ذلك ،فقد قال اهلل تعاىل ـ يف ضمن آيات الصوم ـ:
ادي َعنهي َفإِ هين َق ِريب أ ِجيب دعْو َة الدَّ ا ِع إِ َذا دع ِ
﴿وإِ َذا س َأ َل َك ِعب ِ
َان َف ْل َيست ِ
َجيبوا ِيل َو ْليؤْ ِمنوا
َ
َ َ
ٌ
َ
ْ
َ َ
ِب َل َع َّله ْم َي ْرشد َ
ون﴾ [البقرة]186 :
ومنها ابتعاده عن جهنم بسبب صفاء نفسه ،فقد قال رسول اهلل ( :من صام يوما
()1ثواب األعامل ص ،46أمايل الصدوق ص.329
( )2أمايل الصدوق ص.305
( )3املحاسن.72 :
( )4رواه الرتمذي وابن حبان
( )5رواه ابن ماجه.
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يف سبيل اهلل باعد اهلل منه جهنم مسرية مائة عام)()1

ويف حديث آخر قال ( :من صام يوما َّف سبيل اهلل فريضة باعد اهلل منه جهنم كام
بني الساموات واألرضني ،ومن صام يوما تطوعا باعد اهلل منه جهنم مسرية ما بني السامء)()2

ومنها اقرتابه من اجلنة ،وختصيص باب خاص بالصائمني فيها ،قال ( :يف اجلنة
باب يدعى الريان ،يدعى له الصائمون ،فمن كان من الصائمني دخله ،ومن دخله مل يظمأ
ٌ
أبدا)()3

ومنها مغفرة ذنوب الصائم ،وهو ما يدل عىل دور الصوم يف حمو آثار الذنوب من
النفس ،كام قال ( :من صام رمضان إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)()4

احلر فأصاب ظمأ ،وكل اهلل به ألف ملك
وقال اإلمام الصادق( :من صام يوم ًا يف ّ
ّ
وجل( :ما أطيب رحيك وروحك
ويبرشونه ،حتى إذا أفطر قال اهلل عزّ
يمسحون وجهه ّ
!..يا مالئكتي ،اشهدوا أين قد غفرت له)()5

وفوق ذلك أخرب رسول اهلل  عن ذلك الرسور والسعادة العاجلة التي يدها
للصائم فرحتان
الصائم ،والتي تساهم يف إزالة الكآبة والكرب عنه ،فقد قال ّ ،( :
يفرحهام ،إذا أفطر فرح بفطره ،وإذا لقي ر ّبه فرح بصومه) ()6

ٍ
فرحات للمؤمن يف الدنيا:
ومما أوىص به رسول اهلل  علي ًا قوله( :يا عيل !..ثالث

( )1النسائي .175/4
( )2الطرباين .120 – 119/17
( )3البخاري ( ،)1896ومسلم ()1152
( )4البخاري ( ،)38مسلم ()760
( )5ثواب األعامل ص ،48أمايل الصدوق ص.349
( )6البخاري -الفتح  ،)1904( 4ومسلم ()1151
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والتهجد من آخر الليل)()1
(لقى االخوان ،واإلفطار من الصيام،
ّ

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ وعزمت أن تدخل هذه املدرسة الرتبوية
العظيمة؛ فادخل إليها بظاهرك وباطنك ،وجوارحك وحقيقتك ..فال يمكن أن ينال فضل
اهلل إال من دخل يف الصوم كافة ،كام يدخل يف السلم كافة ..وبذلك يمكن للصيام أن يؤدي
وظيفتيه :وظيفة التزكية ،ووظيفة الرتقية.
الصوم والتزكية:
بام أن اهلل تعاىل جعل الظاهر وسيلة إلصالح الباطن؛ فابدأ ـ أهيا املريد الصادق ـ
بمراعاته؛ فإن صدقت يف إصالحه ،واالستفادة من الصوم يف ذلك ،ييرس اهلل تعاىل عليك
إصالح باطنك ،بل قد يتواله عنك.
وإىل هذا النوع من الصوم اإلشارة بقوله ( :الصوم جن ٌة ما مل خيرقها) ،قيل :بم
خيرقها؟ ،قال( :بكذب أو غيبة)()2

وقال( :إذا صمت فليصم سمعك وبرصك وجلدك ـ وعدد أشياء غري ذلك ـ ثم قال:
فال يكون يوم صومك مثل يوم فطرك) ()3

وقال اإلمام عيل يف بعض خطبه( :الصيام اجتناب املحارم كام يمتنع الرجل من
الطعام والرشاب ..وكم من صائم ليس له من صيامه إال الظمأ ،وكم من قائم ليس له من
قيامه إال العناء ،حبذا نوم االكياس وإفطارهم) ()4

وقال اإلمام الصادق( :إذا أصبحت صائام فليصم سمعك وبرصك من احلرام،
( )1اخلصال .62/1
( )2النسائي  ،168 –167/4والطرباين يف األوسط)4536( 13/5 ،
( )3بحار األنوار ()292 /96
( )4هنج البالغة ،رقم 145
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وجارحتك ومجيع أعضائك من القبيح ،ودع عنك اهلذي وأذى اخلادم ،وليكن عليك وقار
الصيام ،والزم ما استطعت من الصمت والسكوت إال عن ذكر اهلل ،والجتعل يوم صومك
كيوم فطرك ،وإياك واملبارشة والقبل والقهقهة بالضحك ،فإن اهلل مقت ذلك) ()1

وقال( :إن الصيام ليس من الطعام والرشاب وحده ،إنام للصوم رشط حيتاج أن
حيفظ حتى يتم الصوم ،وهو صمت الداخل أما تسمع ما قالت مريم بنت عمران﴿ :إِ هين
ن ََذ ْرت لِ َّلر ْمح َِن َص ْو ًما َف َل ْن أ َك هل َم ا ْل َي ْو َم إِن ِْس ًّيا﴾ [مريم ]26 :يعني صمتا؛ فاذا صمتم فاحفظوا
ألسنتكم عن الكذب ،وغضوا أبصاركم ،وال تنازعوا وال حتاسدوا وال تغتابوا والمتاروا
وتكذبوا ،والتبارشوا ،وال ختالفوا ،وال تغاضبوا ،والتسابوا ،وال تشامتوا ،وال تفاتروا،
والجتادلوا ،وال تظلموا ،والتسافهوا ،وال تضاجروا ،وال تغفلوا عن ذكر اهلل وعن
الصالة ..والزموا الصمت والسكوت واحللم والصرب والصدق ،وجمانبة أهل الرش،
واجتنبوا قول الزور والكذب والفري واخلصومة وظن السوء والغيبة والنميمة ..وكونوا
مرشفني عىل اآلخرة منتظرين أليامكم ،منتظرين ملا وعدكم اهلل متزودين للقاء اهلل ،وعليكم
السكينة والوقار واخلشوع واخلضوع وذل العبيد اخليف من مواله خريين خائفني راجني
مرعوبني مرهوبني راغبني راهبني قد طهرت القلب من العيوب وتقدست رسائركم من
اخلبث ،ونظفت اجلسم من القاذورات ،وتربأت إىل اهلل من عداه ،وواليت اهلل يف صومك
بالصمت من مجيع اجلهات ،مما قد هناك اهلل عنه يف الرس والعالنية ،وخشيت اهلل حق خشيته
يف رسك وعالنيتك ،ووهبت نفسك هلل يف أيام صومك وفرغت قلبك له ،ونصبت نفسك
له فيام أمرك ودعاك إليه ..فاذا فعلت ذلك كله فأنت صائم هلل بحقيقة صومه ،صانع له ملا

( )1بحار األنوار ()292 /96
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أمرك وكلام نقصت منها شيئا فيام بينت لك ،فقد نقص من صومك بمقدار ذلك) ()1

ومما يروى يف كتب األنبياء حول الصيام وآدابه ما جاء يف صحف إدريس عليه
السالم ،فقد روي أنه كتب فيها( :إذا دخلتم يف الصيام فطهروا نفوسكم من كل دنس
ونجس ،وصوموا هلل بقلوب خالصة صافيه منزهة عن األفكار السيئة واهلواجس املنكرة،
فإن اهلل سيحبس القلوب اللطخة والنيات املدخولة ،ومع صيام أفواهكم من املأكل فلتصم
جوارحكم من املآثم فإن اهلل ال يرىض منكم أن تصوموا من املطاعم فقط ،لكن من املناكري
كلها ،والفواحش بأرسها) ()2

وكل هذه النصوص وغريها تشري إىل أنه ال يمكن أن يكون الصوم صحيحا ،وهو
يقترص عىل ما ذهب إليه مجاهري الفقهاء من اقتصاره عىل األكل والرشب والشهوات
املعروفة املحدودة ،وأن الصائم مهام ارتكب فيه من اجلرائم ،ال يرض ذلك بصومه.
وكل ذلك بسبب التفاهتم إىل الصحة الظاهرية السطحية ،ال إىل قبول اهلل لألعامل،
والتي وردت النصوص املقدسة الكثرية تبني عدم قبول أعامل من يقرص يف صومه بارتكاب
تلك املحرمات.
ورسه علم ّ
أن
وقد شبه بعض احلكامء من يفعل ذلك ،فقال( :من فهم معنى الصوم ّ
كف عن األكل وأفطر بمقارفة اآلثام كمن مسح ّ
كل عضو من أعضائه يف الوضوء،
مثل من ّ
املهم وهو الغسل،
وأتى بجميع اآلداب والسنن واألذكار ،فقد وفق يف الفضائل ّإال أنّه ترك ّ
فصالته مردودة عليه جلهله ،ومثل من أفطر باألكل وصام بجوارحه عن املكاره كمن غسل
أعضاءه الواجب غسلها ومسح الواجب مسحه واقترص عىل الفرائض ،فصالته صحيحة

( )1بحار األنوار ()293 /96
( )2بحار األنوار ()293 /96
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متق ّبلة إلحكامه األصل وإن ترك الفضل ،ومثل من مجع بينهام كمن مجع بني األصل
والفضل يف الوضوء وهو الكامل) )1أ
وهلذا أخرب  أن الصوم أمانة ،فقال( :إنّام الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته) ()2

وعندما تال قوله تعاىل﴿ :إِ َّن اهلل ي ْأمركم َأ ْن تؤَ دوا ْاألَمان ِ
َات إِ َىل َأ ْهلِ َها﴾ [النساء]58 :
ه
َ
َ
ْ
وضع يده عىل سمعه وبرصه ،فقال( :السمع أمانة والبرص أمانة) ()3

ولذلك أمر رسول اهلل  من تعرض ألي موقف يدعوه النتهاك حمارم اهلل بأن يتذكر
صومه ،قال ( :إذا أصبح أحدكم يوما صائام فال يرفث ،وال يهل ،فإن امرؤٌ شامته أو
قاتله فليقل :إين صائم إين صائم) ()4

ٌ

ٌ

بل رصح بأن من مل يرتك الزور الذي يشمل كل املحرمات ال معنى لصيامه ،فقال:
(من مل يدع قول الزور واجلهل والعمل به فليس هلل حاج ٌة يف أن يدع طعامه ورشابه) (،)5
وقول الزور يشمل كل قول حمرم كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم وغريها.
ولذلك ورد يف النصوص املقدسة ما يشري إىل أنواع املحرمات ،وتأثريها يف الصوم،
ومن ذلك قوله ( :مخس يفطرن الصائم :الكذب والغيبة والنميمة واليمني الكاذبة والنظر
بشهوة)()6

وقد ورد يف احلديث ما يؤكد ذلك ،فقد روي أن امرأتني صامتا ،وأن رج ً
ال قال :يا

( )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،2ص.137 :
( )2اخلرائطي يف مكارم األخالق.
( )3ابن أب حاتم واحلاكم وابن حبان وأبو داود.
( )4رواه البخاري ( )1894ومسلم ()1151
( )5رواه البخاري ()6075( )1903
( )6قال العراقي :احلديث أخرجه االزدى يف الضعفاء من رواية جابان.
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رسول اهلل :إن ههنا امرأتني قد صامتا ،وإهنام قد كادتا أن متوتا من العطش .فأعرض عنه،
ثم عاد ،فقال :يا نبي اهلل! إهنام واهلل قد ماتتا أو كادتا أن متوتا ،فقال :ادعهام .فجاءتا .فجيء
بقدح أو ع ٍّس؛ فقال إلحدامها :قيئي .فقاءت قيح ًا أو دم ًا وصديد ًا وحل ًام ،حتى قاءت نصف
القدح ،ثم قال لألخرى :قيئي .فقاءت من قيح ودم وصديد وحلم عبيط وغريه ،حتى
مألت القدح .ثم قال( :إن هاتني صامتا عام أحل اهلل ،وأفطرتا عىل ما حرم اهلل عز وجل
عليهام ،جلست إحدامها إىل األخرى؛ فجعلتا يأكالن حلوم الناس) ()1

ويف حديث آخر قال ( :من اغتاب مسلام بطل صومه ،ونقض وضوؤه؛ فإن مات
مستحل ملا حرم اهلل)()2
ّ
وهو كذلك مات وهو

ّ

وليس ذلك فقط ما حيفظ للصوم حرمته ،ويعله مدرسة للتقوى ،بل إن عىل الصائم
حني إفطاره أال يقع فيام هنى اهلل تعاىل عنه من اإلرساف يف األكل والرشب ،كام قال تعاىل:
ِ
ب املْ ْ ِ
ارشبوا َو َال ت ْ ِ
رسفِنيَ ﴾ [األعراف]31 :
رسفوا إِنَّه َال حي ه
﴿ َوكلوا َو ْ َ

عدو اهلل
وقد ذكر بعض احلكامء ذلك ،فقال متعجبا( :كيف يستفاد من الصوم قهر ّ
وكرس الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة هناره ،وربام يزيد يف ألوان الطعام
استمرت العادات بأن يدّ خر مجيع األطعمة لرمضان فيأكل من األطعمة فيه ما ال
حتّى
ّ
يؤكل يف عدّ ة أشهر ،ومعلوم ّ
أن مقصود الصوم اخلوي وكرس اهلوى ليقوي النفس عىل
التقوى ،وإذا دفعت املعدة ضحوة النهار إىل العشاء حتّى هاجت شهوهتا وقويت رغبتها،
ثم أطعمت من ال ّلذات وأشبعت زادت ّ
قوهتا ،وانبعث من الشهوات ما
لذهتا ،وتضاعفت ّ
ّ
ورسه تضعيف القوى ا ّلتي هي
عساها كانت راكدة لو تركت عىل عادهتا ،فروح الصوم ّ

( )1رواه ابن أب شيبة يف مسنده ( )177/2وأمحد (431/5
( )2رواه يف عقاب االعامل.

362

وسائل الشيطان يف القود إىل الرشور ولن حيصل ذلك ّإال بالتقليل ،وهو أن يأكل أكلة ا ّلتي
كان يأكلها ّ
كل ليلة لو مل يصم ،وأ ّما إذا مجع ما كان يأكل ضحوة إىل ما كان يأكل ليال فلم
حيس باجلوع والعطش،
ينتفع بصومه ،بل من اآلداب أن ال يكثر النوم بالنهار حتّى ّ
ويستشعر ضعف القوى فيصفو عند ذلك قلبه ويستديم يف ّ
كل ليلة قدرا من الضعف حتّى
هتجده وأوراده ،فعسى الشيطان ال حيوم عىل قلبه فينظر إىل ملكوت السامء ،وليلة
ّ
خيف عليه ّ
القدر عبارة عن ال ّليلة ا ّلتي ينكشف فيها يشء من امللكوت ..ومن جعل بني قلبه وبني
صدره خمالة من الطعام فهو عنه حمجوب ،ومن أخىل معدته فال يكفيه ذلك لرفع احلجاب
حتّى خيلو مهته عن غري اهلل تعاىل وذلك هو األمر ك ّله ،ومبدأ مجيع ذلك تقليل الطعام) ()1

ّ

الصوم والرتقية:
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن الصوم الذي يزكي النفس ويطهرها،
هو نفسه الذي يمكنه أن يرقيها يف معارج املعرفة والتواصل مع اهلل ..ذلك أنه كلام طهرت
النفس ،كلام كانت أكثر استعدادا لتلقي هبات اهلداية اإلهلية.
ويشري إىل هذا الدور ما ورد يف احلديث عن اإلمام الصادق أنه قال( :إذا صمت فانو
اهلمة عن خطوات الشيطان ،وأنزل نفسك
بصومك ّ
كف النفس عن الشهوات ،وقطع ّ
منزلة املرىض ال تشتهي طعاما ورشابا متو ّقعا يف ّ
كل حلظة شفاءك من مرض ّ
وطهر
الذنوبّ ،
باطنك من ّ
كل كدر وغفلة وظلمة يقطعك عن معنى اإلخالص لوجه اهلل تعاىل ..فالصوم
يميت موا ّد النفس وشهوة الطبع ،وفيه صفاء القلب وطهارة اجلوارح وعامرة الظاهر
الترضع واخلشوع والبكاء وحبل
والباطن والشكر عىل النعم واإلحسان إىل الفقراء وزيادة
ّ

( )1إحياء علوم الدين ()235 /1
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االلتجاء إىل اهلل وسبب انكسار اهلمة وختفيف احلساب وتضعيف احلسنات) ()1

ّ

وقال بعض احلكامء معربا عن هذه الوظيفة ـ معتربا القائمني به من خاصة اخلاصة ـ:
(و أ ّما صوم خصوص اخلصوص؛ فصوم القلب عن اهلمم الدّ ن ّية واألفكار الدّ نيو ّية وك ّفه
عام سوى اهلل بالك ّلية ،وحيصل الفطر يف هذا الصوم بالفكر فيام سوى اهلل واليوم اآلخر،
ّ
وبالفكر يف الدّ نيا ّإال دنيا تراد للدّ ين ّ
فإن ذلك زاد اآلخرة وليس من الدّ نيا)
وبعد كل هذه اآلداب ـ أهيا املريد الصادق ـ فإياك أن تغرت بعملك ،وتتوهم أنه قبل
منك ،بل استغفر ربك ،وابق بعد اإلفطار مع ّلقا مضطربا بني اخلوف والرجاء ،إذ لست
املقربني ،أو ير ّد عليك ،فتكون من املمقوتني.
تدري أيقبل صومك ،فتكون من ّ
مر بقوم يوم العيد وهم يضحكون فقالّ :
(إن اهلل عزّ
وقد روي أن اإلمام احلسن ّ
ّ
وجل جعل شهر رمضان مضامرا خللقه ،يستبقون فيه لطاعته ،فسبق أقوام ففازوا ،وخت ّلف
أقوام فخابوا ،فالعجب ّ
كل العجب للضاحك الالعب يف اليوم ا ّلذي فاز فيه املسارعون
وخاب فيه املبطلون ،أما واهلل لو قد كشف الغطاء الشتغل املحسن بإحسانه وامليسء عن
إساءته) ()2

هذا جواب عىل أسئلتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحرص عىل أن تدخل هذه املدرسة
بفرائضها وسننها ،لتؤدي دورها يف نفسك تربية وتزكية وترقية ،واعلم أن اهلل تعاىل كام
حيفظ هبا روحك ونفسك ،حيفط هبا جسدك وحياتك؛ فاهلل مل يكلفك هبذا التكليف تعذيبا
جلسدك ،وإنام صحة له ،وعافية حلياتك ،حتى ال تتسلط عليها جنود األهواء ،وال تستحوذ
عليها الشياطني.

( )1مصباح الرشيعة ،ص.135
( )2االقبال.275 :
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فاحرص عىل كل ما ورد يف الرشيعة من األيام املباركة التي ورد احلث عىل صيامها،
لتنال األجور العظيمة ،وتطهر من اآلثام التي حتول بينك وبني امللكوت.
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إنفاق املخلصني
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن اإلنفاق الذي دعت إليه النصوص
املقدسة ،وأوجبته ،وأخربت أنه من صفات املتقني؛ وهل له عالقة بتزكية النفس وترقيتها،
أم أنه مرتبط باجلانب االجتامعي ،وتطهري املال مما قد يكون أصابه من الشبهات واحلرام.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن اإلنفاق أنواع متعددة ،وبحسبها يكون
دوره..
فمن الناس من خيرج ما وجب عليه من مال ،أو ما تطوع به منه رياء وسمعة ،وطلبا
للجاه ،وامتالك قلوب من أحسن إليهم؛ فهذا وإن كان قد قدم بإنفاقه خدمات ملجتمعه،
إال أنه أساء إىل نفسه كثريا ،ذلك أنه أضاف إليها أمراضا جديدة قد تكون أخطر من
األمراض التي كانت فيها.
ون َأ ْم َو َاهل ْم ِرئَا َء الن ِ
وإىل هذا الصنف اإلشارة بقوله تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن ين ِْفق َ
َّاس َو َال
يؤْ ِمن َ
ون بِاهلل َو َال بِا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو َم ْن َيك ِن َّ
الش ْي َطان َله َق ِرينًا َف َسا َء َق ِرينًا (َ )38و َما َذا َع َل ْي ِه ْم َل ْو
آ َمنوا بِاهلل َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو َأ ْن َفقوا ِممَّا َرزَ َقهم اهلل َوك َ
َان اهلل ِهبِ ْم عَلِ ًيام﴾ [النساء،]39 ،38 :
وقالَ ﴿ :و َما َمنَ َعه ْم َأ ْن ت ْق َب َل ِمنْه ْم َن َف َقاهت ْم إِ َّال َأ َّهن ْم َك َفروا بِاهلل َوبِ َرسولِ ِه َو َال َي ْأت َ
الص َال َة
ون َّ
ون إِ َّال َوه ْم ك ِ
َاره َ
إِ َّال َوه ْم ك َس َاىل َو َال ين ِْفق َ
ون﴾ [التوبة]54 :

ومن الناس من خيرج ما وجب عليه من مال ،دون أن يلتفت ليشء ،وال أن يكون
له أي مقصد؛ فهذا قد يساهم ذلك اإلنفاق يف تطهري بعض جوانب نفسه األمارة إال أنه ال
يرقى ألن يؤدي دوره يف التزكية أو الرتقية الكاملة.
ومن الناس من ينفق ماله ابتغاء مرضاة اهلل ،لعلمه بحب اهلل لذلك؛ فلذلك ال
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يلتفت لنفسه عند اإلنفاق ،وال يؤذي من أعاهنم ،ألنه يعلم ذلك كله من اهلل؛ فهذا هو الذي
ون َأمو َاهلم ابتِغَاء مر َض ِ
ِ
ِ
ات اهلل َو َت ْثبِيتًا ِم ْن َأنْف ِس ِه ْم
ذكره اهلل تعاىل ،فقالَ ﴿ :و َم َثل ا َّلذي َن ينْفق َ ْ َ
ْ َ َْ
ٍ
ٍ
َت أك َل َها ِض ْع َف ْ ِ
ني َفإِ ْن َمل ْ ي ِص ْب َها َوابِ ٌل َف َط ٌّل َواهلل بِ َام َت ْع َمل َ
ون
اهبا َوابِ ٌل َفآت ْ
ك ََم َث ِل َجنَّة بِ َر ْب َوة َأ َص َ َ
َب ِص ٌري﴾ [البقرة]265 :
وهذا هو الذي ينال مجيع حظوظه من إنفاقه ،سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة ،وأوهلا
تطهري نفسه ،وتزكيتها ،وترقيتها إىل املراتب الرفيعة للصاحلني ،كام قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن
ِ ِ
ين ِْفق َ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال
رسا َوع ََالنِ َي ًة َف َله ْم َأ ْجره ْم ِعنْدَ َر ه ِهب ْم َو َال َخ ْو ٌ
ون َأ ْم َو َاهل ْم بِال َّل ْي ِل َوالن ََّهار ًّ
حيزَ ن َ
ون﴾ [البقرة ،]274 :وقالَ ﴿ :و َس ِارعوا إِ َىل َمغ ِْف َر ٍة ِم ْن َر هبك ْم َو َجن ٍَّة ع َْرض َها
ه ْم َ ْ

ِ
ت لِ ْلمت َِّقنيَ ( )133ا َّل ِذي َن ين ِْفق َ ِ
الرض ِاء َوا ْلكَاظِ ِمنيَ
الس َام َوات َو ْاألَ ْرض أ ِعدَّ ْ
َّ
الرساء َو َّ َّ
ون يف َّ َّ
ِ
ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعافِنيَ ع ِ
َن الن ِ
ب املْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [آل عمران]134 ،133 :
َّاس َواهلل حي ه

وأخرب عن دور اإلنفاق يف تطهري النفس األمارة من مرض الشح والبخل الذي
يتناَّف مع القيم اإليامنية التي تدعو إىل اإليثار والتضحية وخدمة املجتمع ،فقالَ ﴿ :وا َّل ِذي َن
ون ِيف صد ِ ِ
َت َب َّوءوا الدَّ َار َو ْ ِ
اج َر إِ َل ْي ِه ْم َو َال َيِد َ
اإل َيام َن ِم ْن َق ْبلِ ِه ْم حيِ هب َ
اج ًة ِممَّا
وره ْم َح َ
ون َم ْن َه َ
اص ٌة َو َم ْن ي َ
ون ع ََىل َأنْف ِس ِه ْم َو َل ْو ك َ
أوتوا َويؤْ ثِر َ
وق ش َّح َن ْف ِس ِه َفأو َلئِ َك هم
َان ِهبِ ْم َخ َص َ

املْ ْفلِح َ
ون﴾ [احلرش]9 :

اس َمعوا
اس َت َط ْعت ْم َو ْ
ولذلك تقرتن التقوى مع اإلنفاق ،كام قال تعاىلَ ﴿ :فاتَّقوا اهلل َما ْ
وق ش َّح َن ْف ِس ِه َفأو َلئِ َك هم املْ ْفلِح َ
َو َأطِيعوا َو َأن ِْفقوا َخ ْ ًريا ِألَنْف ِسك ْم َو َم ْن ي َ
ون﴾ [التغابن:
]16
وهلذا سميت الزكاة زكاة ،ألهنا تطهر صاحبها من خبث البخل الذي هو صفة من
صفات النفس األمارة ،وتؤهله لصفة الكرم التي هي صفة من صفات النفس املطمئنة،
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وتؤهله بذلك لكل املكارم التي وردت النصوص املقدسة هبا ،والتي ال تشمل اآلخرة فقط،
بل تشمل الدنيا أيضا؛ فاإلنفاق يزكي الدنيا واآلخرة مجيعا.
ومن تلك األحاديث ما روي أن رسول اهلل  رضب (مثل البخيل واملتصدق كمثل
رجلني عليهام جبتان من حديد ،قد اضطرت أيدهيام إىل ثدهيام وتراقيهام ،فجعل املتصدق
كلام تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره ،وجعل البخيل كلام هم
بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكاهنا)()1

فهذا احلديث يبني األثر النفيس لإلنفاق ،وهو ذلك االنبساط واالنرشاح الذي
يصيب النفس ،ويعلها مستعدة لتنزل كل املكارم ،بخالف نفس البخيل الضيقة التي حتول
بني صاحبها ،وبني حتليه بمكارم األخالق.
ولذلك أخرب  أن اإلنفاق سبيل من سبل التقوى التي حتمي صاحبها من العقوبة،
قال ( :اتقوا النار ولو بشق مترة فإن مل جتد فبكلمة طيبة)()2

وقال( :إن الصدقة لتطفىء عن أهلها حر القبور ،وإنام يستظل املؤمن يوم القيامة َّف
ظل صدقته)()3
وقال( :كل امرئ يف ظل صدقته حتى يفصل بني الناس)()4

وقال( :ما أحسن من حمسن من مسلم وال كافر إال أثيب) ،قلنا :يا رسول اهلل هذه
إثابة املسلم قد عرفناها ،فام إثابة الكافر؟ قال( :إذا تصدق بصدقة ،أو وصل رمحا ،أو عمل
حسنة أثابه اهلل هبذا املال والولد َّف الدنيا ،وعذاب دون العذاب َّف اآلخرة وقرأ ﴿ َأ ْد ِخلوا
( )1البخاري ( ،)5797ومسلم ()1021
( )2البخاري ( ،)1417ومسلم ()1016
( )3الطرباين )788( 286/17
( )4أمحد  ،147/4وأبو يعىل  ،)1766( 301 -300/3والطرباين )771( 280/17
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َآل فِ ْرع َْو َن َأ َشدَّ

اب﴾ [غافر)1()]46 :
ا ْل َع َذ ِ

وأخرب  عن دور اإلنفاق يف إبعاد الشيطان الذي هو املدد األكرب للنفس األمارة؛
ٍ
بيشء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم ،كام تباعد
فقال خماطبا أصحابه( :أال أخربكم
يسود وجهه ،والصدقة تكرس ظهره،
املرشق من املغرب ؟..قالوا :بىل ،قال( :الصوم ّ
ّ
..ولكل
واحلب يف اهلل واملوازرة عىل العمل الصالح يقطعان دابره ،واالستغفار يقطع وتينه
ّ
ٍ
يشء زكا ٌة وزكاة األبدان الصيام)()2
وأخرب  عن فضل اهلل تعاىل عىل املنفقني بدخول اجلنة ،فقال( :أهيا الناس !..إنه ال
وحجوا
نبي بعدي وال أمة بعدكم ،أال فاعبدوا ربكم ،وص ّلوا مخسكم ،وصوموا شهركم،
ّ
بيت ربكم ،وأ ّدوا زكاة أموالكم طيبة هبا أنفسكم ،وأطيعوا والة أمركم تدخلوا جنة
ربكم)()3

وقال( :ما من عبد ينفق من كل مال له زوجني يف سبيل اهلل إال استقبله حجبة اجلنة،
كلهم يدعوه إىل ما عنده) قلت :وكيف ذلك؟ قال( :إن كانت إبال فبعريين وإن كانت بقرا
فبقرتني) ()4

وأخرب  عن فضل اهلل تعاىل عىل املنفقني بالتعويض عليهم يف الدنيا قبل اآلخرة،
فقال( :ما نقص مال من صدقة ـ أو قال :ما نقصت صدق ٌة ـ من مال ،وما زاد اهلل عبدا بعفو
إال عزا ،وما تواضع عبد هلل إال رفعه)()5

( )1البزار يف (البحر الزخار) )1454( 284/4
( )2أمايل الصدوق ص.37
( )3بحار األنوار ،13/93 :واخلصال .156/1
( )4النسائي  ،49-48/6والدارمي ()2403
( )5مسلم ()2588
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وقال( :صنائع املعروف تقي مصارع السوء ،وصدقة الرس تطفىء غضب الرب،
وصلة الرحم تزيد َّف العمر) ()1

وقال( :ما من يوم يصبح فيه العباد إال ملكان ينزالن ،فيقول أحدمها :اللهم أعط
منفقا خلفا .ويقول اآلخر اللهم أعط ممسكا تلفا) ()2

وقال( :ال تزال أمتي ٍ
بخري ما حتا ّبوا ،وهتادوا ،وأ ّدوا األمانة ،واجتنبوا احلرام ،وقروا
الضيف ،وأقاموا الصالة ،وآتوا الزكاة..فإذا مل يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنني)()3

و قال اإلمام الباقر( :يف كتاب اإلمام عيل( :إذا منعوا الزكاة ،منعت األرض بركتها
من الزرع والثامر واملعادن كلها)()4

(حصنوا أموالكم بالزكاة ،وداووا مرضاكم بالصدقة ،وما
وقال اإلمام الصادق:
ّ
مال يف بر وال ٍ
بحر إال بمنع الزكاة)()5
تلف ٌ
ٍّ

حق اهلل عزّ ّ
وقالّ :
وجل
(إن هلل بقاع ًا تسمى املنتقمة ،فإذا أعطى اهلل عبد ًا ماالً مل خيرج ّ
منه ،س ّلط اهلل عليه بقع ًة من تلك البقاع ،فأتلف ذلك املال فيها ثم مات وتركها)()6

وأخرب  عن دور الصدقة يف صحة صاحبها ،فقال( :إن صدقة املسلم تزيد َّف
العمر ،ومتنع ميتة السوء ،ويذهب اهلل هبا الكرب والفخر) ()7

وحصنوا أموالكم
وقال( :داووا مرضاكم بالصدقة ،وادفعوا أبواب البالء بالدعاء،
ّ
( )1الطرباين )8014( 261/8
( )2البخاري ( ،)1442ومسلم ()1010
()3العيون .29/2
()4العلل .271/2
()5ثواب األعامل ص.42
()6أمايل الصدوق .22
( )7الطرباين )31( 23-22/17
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بالزكاة ،فإنه ما يصاد ما تصيد من الطري إال بتضييعهم التسبيح)()1

يصح اهلل بدنك ،فأكثر من
وقال( :إذا أردت أن يثري اهلل مالك فزكّه ،وإذا أردت أن ّ
الصدقة)()2

باإلضافة إىل ذلك كله ،فقد ورد ما يدل عىل استجابة اهلل تعاىل للمحتاج إن دعا
للمنفق عليه ،ولذلك كان اإلمام السجاد يقول للمنفقني( :إذا أعطيتموهم فل ّقنوهم الدعاء
فإهنم يستجاب هلم فيكم وال يستجاب هلم يف أنفسهم)()3

ّ

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ وحتركت مهتك ملا ورد يف النصوص املقدسة من
جزاء املنفقني؛ فاعلم أن ذلك اجلزاء يستدعي التقيد بام ورد يف الرشيعة من اآلداب
واألخالق حتى ال تتدخل األهواء ومعها الشياطني ليصبح اإلنفاق وسيلة للنزول ملدارك
النفس األمارة ،بدل الرتقي إىل منازل النفس املطمئنة.
ومن خالل استقراء ما ورد يف النصوص املقدسة من تلك اآلداب ،وجدت أهنا
ثالثة ،أوهلا مرتبط باملنفق ،وثانيها باملنفق عليه ،وثالثها بالنفقة.
اإلخالص والتجرد:
أما األول ،وهو املرتبط باملنفق؛ فهي آداب كثرية ،لكنها تقوم مجيعا عىل اإلخالص
والتجرد هلل تعاىل ،واالبتعاد عن كل دواعي العجب والغرور والكرب ،والتي تنضح بعد
ذلك بكل أصناف العدوان عىل املنفق عليهم من املن واألذى وغريمها.
ولذلك فإن الصاحلني يشعرون أثناء إنفاقهم أهنم ال يسلمون املال للمستحقني من

()1قرب اإلسناد ص.74
( )2بحار األنوار ،23/93 :وأعالم الدين.
( )3عدة الداعي ص .44
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الفقراء واملساكني وغريهم ،وإنام يسلمونه هلل تعاىل ،كام ورد يف احلديث عن رسول اهلل 

أنه قال( :ما تصدق أحدٌ بصدقة من طيب ـ وال يقبل اهلل إال الطيب ـ إال أخذها الرمحن
بيمينه ،وإن كانت مترة ،فرتبو يف كف الرمحن حتى تكون أعظم من اجلبل كام يرب أحدكم
فلوه أو فصيله)()1

َ
ويف رواية( :حتى إن اللقمة لتصري مثل أحد ،وتصديق ذلك يف كتاب اهلل ﴿أ َمل ْ
ِ
ِ ِِ
الر ِحيم﴾
َي ْع َلموا َأ َّن اهلل ه َو َي ْق َبل الت َّْو َب َة َع ْن ع َباده َو َي ْأخذ َّ
الصدَ َقات َو َأ َّن اهلل ه َو الت ََّّواب َّ

ِ
ِ
ب ك َّل َك َّف ٍار َأثِي ٍم﴾ [البقرة:
الصدَ َقات َواهلل َال حي ه
الر َبا َوي ْر ِب َّ
[التوبةَ ﴿ ]104 :ي ْم َحق اهلل ه
)2()]276

كل ٍ
وقال اإلمام الباقر( :قال اهلل تبارك وتعاىل :أنا خالق ّ
يشء ،وكلت باألشياء غريي
إال الصدقة ،فإين أقبضها بيدي ..حتى ّ
أن الرجل أو املرأة يتصدّ ق بشقة التمرة ،فأربيها له
كام يرب الرجل منكم فصيله وفلوه ،حتى أتركه يوم القيامة أعظم من أحد)()3

وبذلك؛ فإن املنفق املخلص يشعر أنه يعطي املال لصاحبه وهو اهلل تعاىل ،ثم يعيد
اهلل تعاىل ذلك املال عىل املستحق منّا منه وكرما ..وبذلك يشعر أن اهلل تعاىل هو الذي أعطى
الفقري ،ال يده ،وال حوله ،وال قوته..
وهذا ما دل عليه القرآن الكريم؛ فاهلل تعاىل اعترب إنفاق املنفقني قرضا منهم له ،قال
ِ
ِ
ِ
يم﴾ [التغابن:
ور َحل ٌ
تعاىل﴿ :إِ ْن ت ْق ِرضوا اهلل َق ْر ًضا َح َسنًا ي َضاع ْفه َلك ْم َو َيغْف ْر َلك ْم َواهلل َشك ٌ
]17

( )1البخاري (،)1410ومسلم ()1014
( )2الرتمذي ()662
( )3تفسري العيايش .153/1
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ولذلك أخرب رسول اهلل  عن استحباب تسليم الصدقة مبارشة إىل الفقري من غري
أحب أن يشاركني فيهام أحدٌ  :وضوئي فإنه
واسطة ،ففي احلديث عنه  قال( :خصلتان ال ّ
سائل ،فإهنا تقع يف يد الرمحن)()1
ٍ
من صاليت ..وصدقتي من يدي إىل يد

ويروى أن اإلمام السجاد كان إذا أعطى السائل ق ّبل يده؛ فقيل لهِ :مل َ تفعل ذلك
ٍ
يشء إال وكل به ملك إال
؟..قال( :ألهنا تقع يف يد اهلل قبل يد العبد) ،وقال( :ليس من
الصدقة ،فإهنا تقع يف يد اهلل)()2

وهلذا أخرب رسول اهلل  عن رشف السائل ،وكونه سفريا ورسوال هلل تعاىل ،وذلك
رب العاملني ،فمن أعطاه
ما يستدعي إكرامه والتعامل احلسن معه ،قال ( :السائل رسول ّ
فقد أعطى اهلل ،ومن ر ّده فقد ر ّد اهلل)()3

وهلذا يشعر املنفق بمنة اهلل عليه باملنفق عليه ،وقد قال اإلمام عيل( :من علم ّ
أن ما
صنع إنّام صنع إىل نفسه مل يستبط الناس يف شكرهم ومل يستزدهم يف مو ّدهتم إ ّياه فال تلتمس
من غريك شكر ما أتيت إىل نفسك ووقيت به عرضك ،واعلم ّ
أن الطالب إليك احلاجة مل
يكرم وجهه عن وجهك فأكرم وجهك عن ر ّده)()4

وقد ذكر بعض احلكامء عالمة عىل هذه املرتبة الرفيعة ،فقال( :اعلم ّ
أن له عالمة
دقيقة واضحة وهو أن يقدّ ر ّ
عدوا له عليه مثال هل
أن الفقري لو جنى عليه جناية أو ماأل ّ
كان يزيد استنكاره واستبعاده له عىل استنكاره قبل التصدّ ق ،فإن زاد فلم ختل صدقته عن
شائبة املنّة ألنّه تو ّقع بسببه ما مل يكن يتو ّقعه قبل ذلك)
()1تفسري العيايش .108/2
( )2تفسري العيايش .108/2
()3دعائم اإلسالم  241/1ـ .244
( )4الكايف ،ج  4ص .28
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وهلذا كان بعض الصاحلني يضع الصدقة بني يدي الفقري ويم ّثل قائام بني يديه يسأله
قبوهلا حتّى يكون هو يف صورة السائلني وهو يستشعر مع ذلك كراهية لو ر ّده ..وكان
بعضهم يبسط ك ّفه ليأخذ الفقري ويكون يد الفقري هي العليا(..)1
وتذكر هذه املعاين ،والتفاعل معها هو الذي حيمي املنفق من الشعور بالعجب
والكرب وغريها ،والتي حتمله عىل املن واألذى الذي يفسد نفقته ،ويفسد معها نفسه،
فيمألها بأنواع املوبقات؛ وهلذا وصف اهلل تعاىل املنفقني املخلصني بعدم املن واألذى،
ون َأ ْم َو َاهل ْم ِيف َسبِ ِ
واعترب ذلك نتيجة إليامهنم وإخالصهم ،فقالَ ﴿ :م َثل ا َّل ِذي َن ين ِْفق َ
يل اهلل
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ ِ
ٍ
ِ
يم
ك ََم َث ِل َح َّبة َأ ْن َبت َْت َس ْب َع َسنَابِ َل ِيف ك هل سنْب َلة مائَة َح َّبة َواهلل ي َضاعف َمل ْن َي َشاء َواهلل َواس ٌع عَل ٌ

ون َأ ْم َو َاهل ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهلل ث َّم َال يتْبِع َ
( )261ا َّل ِذي َن ين ِْفق َ
ون َما َأ ْن َفقوا َمنًّا َو َال َأ ًذى َهل ْم َأ ْجره ْم
حيزَ ن َ
ون﴾ [البقرة]262 ،261 :
ِعنْدَ َر ههبِ ْم َو َال َخ ْو ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َو َال ه ْم َ ْ

ولذلك ورد يف احلديث أن من أنفق رياء أو سمعة سيكون حظه من ذلك اإلنفاق
ما يناله من ثناء الناس يف الدنيا ،وليس له حظ يف اآلخرة ،قال ( :إن أول الناس يقيض
عليه يوم القيامة ثالثة ..ومنهم رجل وسع اهلل عليه ،وأعطاه من أصناف املال كله ،فأتى به
فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فام عملت فيها ؟ قال :ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال
أنفقت فيها لك ،قال :كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد ،فقد قيل ،فسحب عىل وجهه ،ثم
ألقي يف النار)()2

ولذلك يتهد املنفق املخلص إىل اإلرسار بنفقته جتنبا إلذية املن َفق عليه ،وهربا من
الرياء والسمعة املفسدة للعمل ،كام أشار إىل ذلك قوله تعاىلْ ﴿ :ن تبدوا الصدَ َق ِ
ات َفنِ ِع َّام
َّ
ْ
( )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،2ص88 :
( )2رواه مسلم1514/3 ،
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وها ا ْلف َق َرا َء َفه َو َخ ْ ٌري َلك ْم﴾ [البقرة]271 :
وها َوتؤْ ت َ
ِه َي َوإِ ْن ختْف َ
وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :أفضل الصدقة جهد ّ
املقل إىل فقري
رس)(.)1
يف ّ
وقالّ :
الرس وكتب
رسا؛ فإن أظهره نقل من ّ
الرس فيكتبه اهلل ّ
(إن العبد ليعمل عمال يف ّ
يف العالنية؛ فإن حتدّ ث به نقل من الرس والعالنية وكتب رياء)()2

ّ

وقال( :سبعة يظ ّلهم اهلل يف ظ ّله يوم ال ّ
ظل ّإال ظ ّله ..أحدهم رجل تصدّ ق بصدقة
فلم تعلم شامله بام أعطته يمينه)()3
الرب تعاىل)()4
وقال( :صدقة الرس تطفئ غضب ّ

ّ

وهلذا يتهد الصاحلون يف إخفاء صدقاهتم حرصا عىل األجور العظيمة املرتبطة بنفقة
الرس ،وقد قال بعضهم يصف ذلك( :بالغ يف فضل اإلخفاء مجاعة حتّى اجتهدوا أن ال
يعرف القابض املعطي ،فكان بعضهم يلقيه يف يد أعمى ،وبعضهم يلقيه يف طريق الفقري
يرصه يف ثوب الفقري وهو
ويف موضع جلوسه حيث يراه وال يرى املعطي ،وبعضهم كان ّ
نائم ،وبعضهم كان يوصل إىل يد الفقري عىل يد غريه بحيث ال يعرف املعطي ،وكان يستكتم
املتوسط شأنه ويوصيه بأن ال يفشيهّ ،
الرب واحرتازا من
كل ذلك توصال إىل إطفاء غضب ّ
ّ
الرياء والسمعة) ()5

لكن األحسن من كل ذلك تسليمه للموثوق هبم من اجلمعيات اخلريية ،التي تتوىل
( )1رواه أمحد والطرباين يف الكبري كام يف جممع الزوائد ج  5ص .115
( )2قال العراقي :أخرج نحوه اخلطيب يف التأريخ.
()3البخاري ،ج  2ص  ،131ومسلم ج  3ص  ،93والصدوق يف اخلصال ج  2ص .2
( )4الكايف ج  4ص  ،7والتهذيب ج  1ص .378
( )5املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء؛ ج2؛ ص88
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تقسيم الصدقات عىل الفقراء واملساكني بحسب استحقاقهم ،ذلك أن من النتائج السلبية
لكتامن النفقة ،أن الكثري من املنفقني قد يتوجه بنفقته نحو فقري واحد ،وهو ما حيرم غريهم.
لكن ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ ليس عىل إطالقه؛ فقد تقتيض املصلحة أن يعلن
املنفق بنفقته ،لكن ال للفقري أو املحتاج ،وإنام للوسائط التي توصل النفقة هلم.
ومن أهم تلك املصالح الدعوة إىل االنفاق عىل تلك املحال الرشعية ،وخاصة إن
كانت واجبة كالزكاة ونحوها ،كام روي عن اإلمام الصادق أنه قالّ :
(كل ما فرض اهلل
عليك فإعالنه أفضل من إرسارهّ ،
تطوعا فإرساره أفضل من إعالنه ،فلو ّ
أن
وكل ما كان ّ
رجال محل زكاة ماله عىل عاتقه عالنية كان ذلك حسنا مجيال)()1

واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أنك إن عجزت عن أن يكون لك مال تنفقه يف سبيل
اهلل؛ فقد جعل اهلل لك لسانا يمكنك أن تستخدمه يف الدعوة إلطعام املساكني ،فقد اعترب
اهلل تعاىل املقرص يف ذلك مكذبا بالدين ،فقالَ ﴿ :أ َر َأ ْي َت ا َّل ِذي يك هَذب بِالده ِ
ين (َ )1ف َذلِ َك
ِ
ِ
يم (َ )2و َال َحي هض ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
ني﴾ [املاعون]3 - 1 :
ا َّلذي َيد هع ا ْل َيت َ
وقرنه بالذي ال يؤمن باهلل تعاىل ،فقال﴿ :إِنَّه ك َ
َان َال يؤْ ِمن بِاهلل ا ْل َعظِي ِم (َ )33و َال
ِ
َحي هض ع ََىل َط َعا ِم املِْ ْسكِ ِ
يم﴾ [احلاقة]35 - 33 :
ني (َ )34ف َل ْي َس َله ا ْل َي ْو َم َهاهنَا َمح ٌ
ٍ
بصدقة إىل حمتاجٍ  ،كان له كأجر صاحبها من غري
وقد قال رسول اهلل ( :من مشى

أن ينقص من أجره يشء)()2

ٌ

رب العاملني ،وصاحب املال ،والذي
وقال اإلمام الصادق( :املعطون ثالثة :اهلل ّ

( )1الكايف ج  3ص  ،501والتهذيب ج  1ص .378
( )2أمايل الصدوق ص.259

376

يري عىل يديه)()1

وقال( :لو جرى املعروف عىل ثامنني ك ّف ًا ،ألوجروا كلهم من غري أن ينقص عن
صاحبه من أجره شيئ ًا)()2

وهكذا يمكنك أن تنفق مما آتاك اهلل من علم أو صنعة أو خربة أو غريها؛ فاإلنفاق
ال يقترص عىل املال فقط ،حتى ال حيتج أي حمتج بعدمه ،وإنام تشمل كل يشء ،ويف احلديث
عن رسول اهلل  أنه قال( :زكاة العلم تعليمه من ال يعلمه)()3

(لكل ٍ
يشء زكاةٌ ،وزكاة العلم أن يع ّلمه أهله)()4
وقال اإلمام الصادقّ :
كل ٍ
وأشار إىل أنواع كثرية من الزكاة والصدقات ،فقال( :عىل ّ
جزء من أجزائك زكا ٌة
ٍ
ٍ
شعرة ،بل عىل ّ
وجل ،بل عىل ّ
ّ
حلظة؛ فزكاة العني :النظر بالعربة،
كل
كل
واجب ٌة هلل عزّ
والغض عن الشهوات وما يضاهيها .وزكاة األذن :استامع العلم ،واحلكمة ،والقرآن،
ّ
وفوائد الدين من احلكمة واملوعظة والنصيحة ،وما فيه نجاتك باإلعراض عام هو ضده من
الكذب والغيبة وأشباهها .وزكاة اللسان :النصح للمسلمني ،والتي ّقظ للغافلني ،وكثرة
التسبيح والذكر وغريه .وزكاة اليد :البذل والعطاء والسخاء بام أنعم اهلل عليك به،
وحتريكها بكتبة العلوم ،ومنافع ينتفع هبا املسلمون يف طاعة اهلل تعاىل ،والقبض عن الرشور.
وزكاة الرجل :السعي يف حقوق اهلل تعاىل من زيارة الصاحلني ،وجمالس الذكر ،وإصالح
الناس ،وصلة الرحم ،واجلهاد ،وما فيه صالح قلبك ،وسالمة دينك .هذا مما حيتمل
املقربون املخلصون أكثر
القلوب فهمه ،والنفوس استعامله ،وما ال يرشف عليه إال عباده ّ
( )1اخلصال .66/1
( )2ثواب األعامل ص.127
( )3بحار األنوار.136/93 :
( )4بحار األنوار.136/93 :
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من أن حيىص ،وهم أربابه وهو شعارهم دون غريهم)()1

ويشري إىل كل هذا ما ورد يف احلديث أن ناسا من أصحاب النبي  قالوا :يا رسول
اهلل ذهب أهل الدثور باألجور ،يصلون كام نصيل ويصومون كام نصوم ،ويتصدقون
بفضول أمواهلم .قال( :أو ليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة،
وهني
وأمر باملعروف صدق ٌةٌ ،
وكل تكبرية صدقة ،وكل حتميدة صدقة ،وكل هتليلة صدقةٌ ،
عن منكر صدق ٌة)()2

االستحقاق واحلاجة:
وأما الثاين ،وهو املرتبط باملنفق عليه؛ فهي حتتاج من املنفق أن يبحث عن أوىل
اجلهات وأكثرها حاجة لنفقته ،ذلك أنه كلام اجتهد يف وضعها يف حملها الصحيح ،كانت
أكثر بركة عليه.
ولذلك قد ال يؤتى املنفق من جهة إخالصه وجترده هلل تعاىل ،ولكنه يؤتى من اجلهة
التي أنفق عليها؛ ذلك أنه قد يعطي ماله للظلمة واملستكربين؛ فيقوي بذلك شوكتهم،
ويكون سندا هلم يف ظلمهم ..وقد يعطيها ملن هلم القدرة عىل العمل؛ فيدعوهم بذلك إىل
الكسل.
وهلذا عندما جاء بعض الصحابة يسأل رسول اهلل  ،مل يعطه ،ألنه رآه قويا قادرا
عىل العمل ،ولذلك قال له( :أما يف بيتك يشء؟) قال :بىل ،حلس نلبس بعضه ونبسط
بعضه ،وقعب نرشب فيه من املاء ،قال( :ائتني هبام) فأتاه هبام ،فأخذمها رسول اهلل  بيده،
وقال( :من يشرتي هذين؟) قال رجل :أنا آخذمها بدرهم ،قال( :من يزيد عىل درهم؟).

( )1مصباح الرشيعة ص.17
( )2مسلم ()1006
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مرتني أو ثالثا .قال رجل :أنا آخذمها بدرمهني ،فأعطامها إ ّياه ،وأخذ الدّ رمهني وأعطامها
ّ
األنصاري ،وقال( :اشرت بأحدمها طعاما فانبذه إىل أهلك ،واشرت باآلخر قدّ وما فأتني به)
ّ
ثم قال له( :اذهب فاحتطب وبع ،وال أرينّك
فأتاه به ،فشدّ فيه رسول اهلل  عودا بيده ّ
الرجل حيتطب ويبيع ،فجاء وقد أصاب عرشة دراهم ،فاشرتى
مخسة عرش يوما) ،فذهب ّ
ببعضها ثوبا وببعضها طعاما .فقال رسول اهلل ( :هذا خري لك من أن جتيء املسألة نكتة
يف وجهك يوم القيامةّ ،
إن املسألة ال تصلح ّإال لثالثة :لذي فقر مدقع ،أو لذي غرم مفظع،
أو لذي دم موجع) ()1

لذلك؛ فإن من عالمات إخالص املنفق اجتهاده يف البحث عن اجلهات املستحقة،
والتي يمكن أن يساهم اإلنفاق هلا يف سد حاجتها ،وأدائها لدورها املنوط هبا ،سواء كان
ذلك أشخاصا ،أو جهات خريية ،أو غريمها.
ذلك أن مقاصد اإلنفاق ال ترتبط فقط بتطهري املنفق من أمراضه النفسية ،وإنام تقوم
بتطهري املجتمع أيضا من األمراض التي تصيبه جراء الشح والبخل ..ولذلك كان أوىل
اجلهات باإلنفاق عليها األقربون الذي وكل أمر رعايتهم للمنفق؛ فال يصح أن يرتكهم
املنفق ،ويذهب لألبعدين ،ألنه قد يكون هلم من املنفقني من يسد حاجتهم.
ودينار أنفقته يف
دينار أنفقته يف سبيل اهلل،
ٌ
ففي احلديث عن رسول اهلل  أنه قالٌ ( :
ودينار أنفقته عىل أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته
ودينار تصدقت به عىل مسكني
رقبة،
ٌ
ٌ
عىل أهلك)()2

ودينار ينفقه عىل دابته يف
دينار ينفقه عىل عياله،
ٌ
وقال( :أفضل دينار ينفقه الرجل ٌ

( )1رواه أبو داود والبيهقي
( )2مسلم ()995
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سبيل اهلل ،ودينار ينفقه عىل أصحابه يف سبيل اهلل) ()1

ٌ

وقال( :إن املسلم إذا أنفق عىل أهله نفقة وهو حيتسبها ـ كانت له صدقة)()2

وقال( :ما أطعمت نفسك فهو لك صدق ٌة ،وما أطعمت ولدك فهو لك صدق ٌة ،وما
أطعمت زوجتك فهو لك صدق ٌة ،وما أطعمت خادمك فهو لك صدق ٌة)()3

وقال( :يد املعطي العليا ،وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك
فأدناك)()4

بل ورد التشدد عىل من يرتك قرابته ،وينفق عىل األبعدين ،ففي احلديث عن رسول
اهلل  أنه قال( :والذي بعثني باحلق ال يعذب اهلل يوم القيامة من رحم اليتيم ،والن له يف
الكالم ورحم يتمه وضعفه ،ومل يتطاول عىل جاره بفضل ما آتاه اهلل ،يا أمة حممد ،والذي
بعثني باحلق ال يقبل اهلل صدقة من رجل ،وله قراب ٌة حمتاجون إىل صلة ،ويرصفها إىل غريهم،
والذى نفيس بيده ال ينظر اهلل إليه يوم القيامة)()5

وأخرب  عن األجر املضاعف الذي يناله املنفق عىل قرابته ،ففي احلديث عن زينب
امرأة ابن مسعود أهنا عندما سمعت النبي  يقول( :تصدقن يا معرش النساء ولو من
حليكن) قالت لزوجها ابن مسعود :إنك خفيف ذات اليد ،وإن النبي  أمرنا بالصدقة،
فاسأله فإن كان يزه عني وإال رصفتها إىل غريكم .فقال عبد اهلل :بل ائتيه أنت .فانطلقت
فإذا امرأ ٌة من األنصار بباب رسول اهلل  حاجتي حاجتها ،وكان قد ألقيت عليه املهابة
( )1مسلم ()994
( )2البخاري ( ،)55ومسلم ()1002
( )3أمحد .131/4
( )4النسائي  ،61/5والدارمي ()1659
(( )5األوسط) )8828( 346/8
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فخرج علينا ٌ
بالل فقلنا له :ائت رسول اهلل  فأخربه أن امرأتني بالباب تسأالنك :أجتزئ
الصدقة عنهام عىل أزواجهام وعىل أيتام يف حجورمها؟ وال ختربه من نحن فسأله ٌ
بالل فقال
له( :أي الزيانب؟) قال :امرأة عبد اهلل .فقال له( :هلام أجران :أجر القرابة ،وأجر الصدقة)
()1

وقال ( :إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها غري مفسدة فلها أجرها بام أنفقت ،وللزوج
بام اكتسب ،وللخازن مثل ذلك ،ال ينقص بعضهم أجر بعض شيئا)()2

وعن معن بن يزيد قال :كان أب أخرج دنانري يتصدق هبا فوضعها عند رجل يف
املسجد ،فأعطانيها ومل يعرف ،فأتيته هبا فقال أب :واهلل ما إياك أردت .فخاصمته إىل النبي
 فقال( :لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن) ()3

ومثل ذلك هنى رسول اهلل  أن ينفق الشخص كل ماله ،ثم يبقى يتسول الناس،
ففي احلديث عن جابر قال :كنا عند رسول اهلل  إذ جاءه ٌ
رجل بمثل البيضة من ذهب،
فقال( :يا رسول اهلل أصبت هذا من معدن ،فخذها فهي صدق ٌة ما أملك غريها) ،فأعرض
عنه  ،ثم قال مثل ذلك من قبل يمينه فأعرض عنه ،ثم من يساره فأعرض عنه ،ثم قال:
(يأيت أحدكم بجميع ما يملك فيقول هذه صدق ٌة ،ثم يقعد يستكف الناس! خري الصدقة ما
كان عن ظهر غنى)()4

لكن ذلك ال يعني ـ أهيا املريد الصادق ـ أن ينفق الشخص عىل أهله وأقاربه من
األمور الكاملية التي ال حيتاجون هلا يف نفس الوقت الذي يد غريه حمتاجا مضطرا ألبسط
( )1البخاري ( ،)1466ومسلم ()1000
( )2البخاري ( ،)1425ومسلم ()1024
( )3البخاري ()1422
( )4أبو داود ()1673
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الرضورات؛ فذلك ليس من املروءة ،وليس ما عنته تلك األحاديث الرشيفة.
ولذلك روي عن بعض الصاحلني أنه سئل :كم يب من الزكاة يف مائتي درهم،
فقال( :أما عىل العوام بحكم الرشع فخمسة دراهم ،وأما نحن فيجب علينا بذل اجلميع)()1

ّ

ّ

وروي عن اإلمام الصادق أنه سئل :يف كم جتب الزكاة من املال؟ فقال( :الزكاة
الظاهرة أم الباطنة تريد؟) فقال :أريدمها مجيعا ،قال( :أ ّما الظاهرة ففي ّ
كل ألف مخسة
وعرشون ،وأما الباطنة فال تستأثر عىل أخيك بام هو أحوج إليه منك)()2

ّ

وروي أنه تال قوله تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن إِ َذا َأ ْن َفقوا َمل ي ْ ِ
رسفوا َو َمل ْ َي ْقرتوا َوك َ
ني َذلِ َك
َان َب ْ َ
ْ
َق َوا ًما﴾ [الفرقان ،]67 :ثم أخذ قبضة من حىص وقبضها بيده ،فقال( :هذا اإلقتار ا ّلذي
ثم أخذ
ثم قال( :هذا اإلرساف)ّ ،
ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى ك ّفهّ ،
ذكره اهلل يف كتابه)ّ ،
قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال :هذا القوام) ()3

وهلذا ،فإن من عالمة املنفقني املخلصني ترصد احلاجات ،واعتبارها مواسم
للخريات؛ فلذلك ال يكون قصدهم من اال ّدخار التن ّعم ،وإنام انتظار الفرق التي يضعون
فيها أمواهلم يف حماهلا املناسبة هلا ،ولو مل توجبها الزكاة.
وقد قال اإلمام الصادق يشري إىل هذاّ :
(أن الزكاة ليس حيمد هبا صاحبها ،وإنّام هو
وسمي مسلام ،ولو مل يؤ ّدها مل تقبل له صالةّ ،
وإن عليكم يف
يشء ظاهر ،إنّام حقن هبا دمه ّ
أموالكم غري الزّ كاة) ،فقيل له :أصلحك اهلل وما علينا يف أموالنا غري الزكاة؟ فقال( :سبحان
ِ
ِ
ِ
لسائِ ِل
اهلل ،أما تسمع اهلل تعاىل يقول يف كتابهَ ﴿ :وا َّلذي َن ِيف َأ ْم َواهل ْم َح ٌّق َم ْعلو ٌم ( )24ل َّ

( )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،2ص78 :
( )2الكايف ج  3ص .500
( )3الكايف ،ج  4ص .54
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احلق املعلوم ا ّلذي علينا؟ قال( :هو واهلل
َواملَْ ْحرو ِم﴾ [املعارج ،]25 ،24 :فقيل له :فام ذا ّ
الرجل يف ماله يعطيه يف اليوم أو يف اجلمعة أو الشهر ّ
قل أو كثر غري أنّه يدوم
اليشء يعمله ّ
ون املَْاع َ
عليه) ،وقوله تعاىلَ ﴿ :و َي ْمنَع َ
ون﴾ [املاعون ]7 :قال :هو القرض تقرضه واملعروف
تصنعه ومتاع البيت تعري ،ومنه الزكاة ،فقيل لهّ :
إن لنا جريانا إذا أعرناهم متاعنا كرسوه
وأفسدوه فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال :ال ليس عليكم جناح أن متنعوهم إذا كانوا كذلك،
فقيل لهَ ﴿ :وي ْط ِعم َ
ون ال َّط َعا َم ع ََىل ح هب ِه ِم ْسكِينًا َو َيتِ ًيام َو َأ ِس ًريا﴾ [اإلنسان ]8 :قال :ليس من
ِ ِ
الزكاة ،فقيل له :قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن ينْ ِفق َ
رسا َوع ََالنِ َي ًة﴾ [البقرة:
ون َأ ْم َو َاهل ْم ِبال َّل ْي ِل َوالن ََّهار ًّ
 ]274قال :ليس من الزكاة ،فقيل له :قوله﴿ :إِ ْن تبدوا الصدَ َق ِ
وها
ات َفنِ ِع َّام ِه َي َوإِ ْن ختْف َ
َّ
ْ

وها ا ْلف َق َرا َء َفه َو َخ ْ ٌري َلك ْم﴾ [البقرة ]271 :قال :ليس من الزكاة ،وصلتك قرابتك
َوتؤْ ت َ
ليس من الزكاة)()1

وجهها اهلل عزّ
لتوجهوها حيث ّ
وقال( :إنّام أعطاكم اهلل هذه الفضول من األموال ّ
وجل ،ومل يعطكموها لتكنزوها) ()2
ّ

ومن أهم الوجوه التي حيرص الصاحلون عىل توجيه األموال إليها ما خيدم العلم
وأهله وطلبته أو أساتذته املتفرغني له ،والذين ال يدون الوقت الكايف لالشتغال بام يشتغل
خيصص
به سائر الناس ،وقد روي يف هذا عن بعض الصاحلني أنه قال :من األغنياء أنه كان ّ
النبوة أفضل من
بمعروفه أهل العلم ،فقيل له :لو عممت؟ فقالّ ( :إين ال أعرف بعد مقام ّ
يتفرغ للعلم ومل يقبل عىل التع ّلم،
مقام العلامء ،فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته مل ّ
فتفريغهم للعلم أفضل)

( )1الكايف ج  3ص .499
( )2الكايف ،ج  ،4ص .،32
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ومنها البحث عن الصاحلني من الفقراء؛ حتى يكون ذلك تشجيعا عىل التقوى،
وحتى ال يرصف الفقري الفاسد ماله يف فساده ،ويف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال:
(أطعموا طعامكم األتقياء وأولوا معروفكم املؤمنني) ،ويف رواية( :أضف بطعامك من
حت ّبه باهلل) ()1

وهذا ليس مطلقا؛ فالصدقة جتوز للفقري مهام كان دينه( ،)2وخاصة إن كان من
املؤلفة قلوهبم ،أولئك الذين قصدهم اهلل تعاىل بقولهَ ﴿ :ال َين َْهاكم اهلل ع ِ
َن ا َّل ِذي َن َمل ْ ي َقاتِلوك ْم ِيف

ِ
ِ
ين َو َمل خي ِْرجوك ْم ِم ْن ِد َي ِ
الده ِ
ب املْ ْق ِسطِنيَ ﴾ [املمتحنة]8 :
َربوه ْم َوت ْقسطوا إِ َليْ ِه ْم إِ َّن اهلل حي ه
ارك ْم َأ ْن ت َ ه
ْ

وقد ذكر اهلل تعاىل ما فعله األبرار من إطعامهم بعض من ليسوا بمؤمنني ،فقال:
﴿ َوي ْط ِعمو َن ال َّط َعا َم ع ََىل حبه ِه ِم ْسكِينًا َو َيتِ ًيام َو َأ ِس ًريا ( )8إِن ََّام ن ْط ِعمك ْم لِ َو ْج ِه اهلل َال ن ِريد ِمنْك ْم َجزَ ا ًء َو َال
ورا﴾ [اإلنسان]9 ،8 :
شك ً

الطيبة واجلودة:
وأما الثالث ،وهو املرتبط بالنفقة نفسها؛ فقد أشار اهلل تعاىل إليه بقولهَ ﴿ :ل ْن َتنَالوا
ون وما تن ِْفقوا ِمن َ ٍ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يم﴾ [آل عمران]92 :
يشء َفإِ َّن اهلل بِه عَل ٌ
رب َحتَّى تنْفقوا ممَّا حت هب َ َ َ
ا ْل ِ َّ
ْ ْ
وقد روي يف بياهنا وتطبيقها يف عهد رسول اهلل  أن بعض الصحابة من األنصار
كان كثري املال ،وكان أحب أمواله إليه بريحاء ،وكانت مستقبلة املسجد ،وكان رسول اهلل
 يدخلها ويرشب من ماء فيها طيب ،فلام نزلت اآلية الكريمة ،قام أبو طلحة إىل رسول
اهلل  فقال :إن اهلل يقول يف كتابهَ ﴿ :لن َتنَالوا ا ْل ِرب حتَّى تن ِْفقوا ِممَّا ِ
حت هب َ
ون﴾ ،وإن أحب أموايل
َّ َ
ْ
()1ابن املبارك يف الرب والصلة.
( )2قال النووي( :فلو تصدق عىل فاسق أو عىل كافر من هيودي أو نرصاين أو جمويس جاز ،وكان فيه أجر يف اجلملة .قال
(وي ْط ِعم َ
ون ال َّط َعا َم ع ََىل ح هب ِه ِم ْسكِين ًا َو َي ِتي ًام
صاحب البيان :قال الصيمري :وكذلك احلرب ،ودليل املسألة :قول اهلل تعاىلَ :
َو َأ ِسري ًا) ومعلوم أن األسري حرب)[ املجموع (])237/6
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إيل بريحاء ،وإهنا صدقة هلل ،أرجو برها وذخرها عند اهلل ،فضعها يا رسول اهلل ،حيث شئت،
قال رسول اهلل ( :بخ ،ذلك مال رابح ،ذلك مال رابح ،قد سمعت ما قلت فيها ،وإين
أرى أن جتعلها يف األقربني) ()1

وهلذا اعترب اهلل تعاىل اإلنفاق من املال اخلبيث الذي تعافه النفس نوعا من البخل،
قال تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنوا َأن ِْفقوا ِمن َطيب ِ
ات َما ك ََس ْبت ْم َو ِممَّا َأ ْخ َر ْجنَا َلك ْم ِم َن ْاألَ ْر ِ
ض
ْ هَ
َ َ
َ هَ
آخ ِذ ِيه إِ َّال َأ ْن تغ ِْمضوا فِ ِ
ون و َلستم بِ ِ
ِ
اخلبِ َ ِ
يه َوا ْع َلموا َأ َّن اهلل غَنِ ٌّي
َو َال َت َي َّمموا ْ َ
يث منْه تنْفق َ َ ْ ْ
َمحِيدٌ ﴾ [البقرة]267 :

ثم قال بعدها يشري إىل عالقة ذلك اإلنفاق بالبخلَّ ﴿ :
الش ْي َطان َي ِعدكم ا ْل َف ْق َر
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم﴾ [البقرة]268 :
َو َي ْأمرك ْم بِا ْل َف ْح َشاء َواهلل َيعدك ْم َمغْف َر ًة منْه َو َف ْض ًال َواهلل َواس ٌع عَل ٌ
ون هلل َما َيك َْره َ
ي َعل َ
ون َوت َِصف َأ ْل ِسنَتهم
ومثل ذلك ما أشار إليه قوله تعاىلَ ﴿ :و َ ْ
احل ْسنَى َال َج َر َم َأ َّن َهلم الن ََّار َو َأ َّهن ْم م ْف َرط َ
ا ْلك َِذ َب َأ َّن َهلم ْ
ون﴾ [النحل]62 :
درهم مائة ألف درهم) قالوا :وكيف؟
ويف احلديث أن رسول اهلل  قال( :سبق
ٌ
قال( :كان لرجل درمهان فتصدق بأجودمها ،وانطلق ٌ
رجل إىل عرض ماله فأخذ منه مائة
ألف درهم فتصدق هبا)()2

وروي أنه  خرج ،وبيده عصا ،وقد علق ٌ
رجل قنو حشف فجعل يطعن يف ذلك
القنو فقال ( :لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا ،إن رب هذه الصدقة يأكل
حشفا يوم القيامة) ()3

( )1رواه البخاري ،)1461( :ومسلم)998( :
( )2النسائي  ،59/5وحسنه األلباين يف (صحيح النسائي)()2368
( )3أبو داود ( ،)1608والنسائي  43-42/5وابن ماجة ()1821
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وروي أن عائشة أرادت أن تتصدق بلحم منتن ،فقال هلا النبي ( :أتتصدقني بام
ال تأكلني؟)()1

ويف رواية قالت :أهدي للنبي  ضب فلم يأكله ،فقلت :أال نطعمه املساكني؟ قال:
(ال تطعموهم ما ال تأكلون) ()2

وقد قال بعض احلكامء مشريا إىل بشاعة ذلك( :وإذا مل يكن املخرج من ج ّيد املال
فهو من سوء األدب إذ يمسك اجل ّيد لنفسه أو أهله فيكون قد آثر عىل اهلل غريه ولو فعل هذا
بضيفه وقدّ م إليه أردى طعام يف بيته ألوغر به صدره ،هذا إن كان نظره إىل اهلل وإن كان
نظره إىل نفسه وثوابه يف اآلخرة فليس بعاقل من يؤثر غريه عىل نفسه ،وليس له من ماله ّإال
ما تصدّ ق فأبقى أو أكل فأفنى وا ّلذي يأكله قضاء وطريف احلال ،فليس من العقل قصور
النظر عىل العاجلة وترك اال ّدخار ،فال تؤثروا به ر ّبكم) ()3

واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن أطيب الصدقة هي الصدقة احلالل؛ فاهلل تعاىل أكرم
من أن يقبل احلرام ،وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :إن اهلل طيب ال يقبل إال
طيبا ،وإن اهلل أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني فقال تعاىل﴿ :يا َأهيا الرسل كلوا ِمن ال َّطيب ِ
ات﴾
هَ
َ
َ هَ ه
(املؤمنون ،)51:وقال تعاىل﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنوا كلوا ِمن َطيب ِ
ات َما َرزَ ْقنَاك ْم) (البقرة ،)172:ثم ذكر
ْ هَ
َ َ
َ هَ
الرجل يطيل السفر أشعث أغرب يمد يديه إىل السامء :يا رب يا رب ومطعمه حرام ومرشبه حرام وملبسه
حرام وغذي باحلرام فأنى يستجاب لذلك))(4

وقال( :إنه ال دين ملن ال أمانة له وال صالة وال زكاة ،إنه من أصاب ماال من حرام

( )1الطرباين يف (األوسط) )1832( 231/2
( )2الطرباين يف (األوسط) )5116( 213-212/5
( )3املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،2ص90 :
( )4رواه مسلم وغريه.
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فلبس جلبابا يعني قميصا مل تقبل صالته حتى ينحي ذلك اجللباب عنه؛ إن اهلل تبارك وتعاىل
أكرم وأجل من أن يقبل عمل رجل أو صالته وعليه جلباب من حرام) ()1

وقال( :من اشرتى ثوبا بعرشة دراهم وفيه درهم من حرام مل يقبل اهلل عز وجل له
صالة ما دام عليه))(2
وقال( :من مجع ماال حراما ثم تصدق به مل يكن له فيه أجر وكان إرصه عليه) ()3
وقال( :من كسب ماال حراما فأعتق منه ووصل منه رمحه كان ذلك إرصا عليه) ()4

وقال( :إن اهلل قسم بينكم أخالقكم كام قسم بينكم أرزاقكم ،وإن اهلل يعطي الدنيا
من حيب ومن ال حيب ،وال يعطي الدين إال ملن حيب ،ومن أعطاه اهلل الدين فقد أحبه،
والذي نفيس بيده ال يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ،وال يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه،
قالوا :وما بوائقه يا رسول اهلل؟ قال( :غشه وظلمه ،وال يكسب عبد ماال من حرام فيتصدق
منه فيقبل منه وال ينفق منه فيبارك له فيه وال يرتكه خلف ظفره إال كان زاده إىل النار ،إن
اهلل تعاىل ال يمحو السيئ بالسيئ ،ولكن يمحو السيئ باحلسن ،إن اخلبيث ال يمحو
اخلبيث)()5

واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن اهلل تعاىل ال يكلف نفسا إال وسعها؛ فلذلك ال حتتقر
ما تنفقه حتى لو كان قليال إن مل يكن لديك إال ذلك القليل؛ فقد روي أنه جاء ثالثة نفر إىل
النبي  ،فقال :أحدهم كانت يل مائة دينار ،فتصدقت منها بعرشة ،وقال آخر :كانت يل
( )1رواه البزار
( )2رواه أمحد.
( )3رواه ابنا خزيمة وحبان يف صحيحيهام واحلاكم.
( )4رواه الطرباين.
( )5رواه أمحد وغريه
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دينار ،فتصدقت بعرشه ،فقال ( :كلكم
عرشة ،فتصدقت بواحدة ،وقال اآلخر :كان يل ٌ
يف األجر سواء ،كلكم تصدق بعرش ماله) ()1

ٌ

وروي أن سائال جاء ابن عباس ،فقال له :أتشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول
حلق علينا أن
حق ،إنه ٌ
اهلل؟ قال :نعم .قال :وتصوم؟ قال :نعم .قال :سألت ،وللسائل ٌ
نصلك فأعطاه ثوبا ثم قال :سمعت رسول اهلل  يقول( :ما من مسلم يكسو مسلام ثوبا
إال كان يف حفظ اهلل ما دام عليه خرق ٌة منه) ()2

هذا جواب ع ىل سؤالك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحرص عىل هذا الباب من أبواب
اخلري ،وختلق فيه بأخالق الصاحلني ،واعلم أن كل درهم أو دينار أنفقته يف سبيل اهلل ،وعىل
املنهج الذي علمنا رسول اهلل  وأئمة اهلدى من بعده ،سيكون له أثره يف تطهري نفسك
وتزكيتها وترقيتها إىل مراتب املتقني املخلصني.
وليس ذلك ما تراه من ثوابه فقط ،بل سيمثل لك يوم القيامة ،وقد رب أحسن تربية،
ومتثل يف أحسن صورة ،وكان شفيعا لك عند ربك ،وجزءا من نعيمك يف جنتك.

( )1أمحد  ،96/1والبزار يف (البحر الزخار)  ،)841( 77/3ودعائم اإلسالم  241/1ـ .244
( )2الرتمذي ()2484

388

احلج املربور
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن احلج وما يرتبط به من العمرة والزيارة،
واملقاصد املرتبطة هبا ،وعالقتها بالتزكية والرتقية ،وكيفية حتقق ذلك.
وذكرت يل بأسف تلك التشوهيات التي يعود هبا بعض احلجاج حني يكتفي من
حجه بمئات الصور عن نفسه ،وهو يطوف ،أو يلبي ،أو يستلم احلجر األسود ،أو يرفع
يديه بالدعاء ،متومها أنه بذلك ضمن جنان اهلل الواسعة ،وأنه عاد إىل فطرته األصلية نقيا
من كل الذنوب ،ممتلئا بكل املكارم ،مع أن واقع احلال ال يدل عىل ذلك.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن احلج من أعظم املدارس الرتبوية ،التي
فرضها اهلل تعاىل عىل كل األمم ،ملا فيه من مقاصد نفسية واجتامعية ال يمكن أن تتحقق من
دونه.
وهو مع ذلك ـ مثل سائر املدارس ـ عرضة لتالعب الشيطان واألهواء ،لتحويله من
مدرسة تربوية وإصالحية للنفس واملجتمع إىل أغراض أخرى ختالف الرشيعة ،وتعمل عىل
عكس مقاصدها.
وهلذا ورد يف النصوص املقدسة التفريق بني كال النوعني من احلج ..احلج الرشعي
الذي هيذب النفس ويزكيها ،واحلج الذي ال يزيدها إال ضالال وانحرافا ،ففي احلديث عن
(احلج املربور ليس له جزاء ّإال اجلنّة ،فقيل له :يا رسول اهلل ما ّبر
رسول اهلل  أنه قال:
ّ
احلج؟ قال :طيب الكالم وإطعام الطعام)()1
ّ

فهذا احلديث يشري إىل أن احلج الرشعي الصحيح هو احلج املرتبط بالرب والتقوى،

( )1مسلم ج  4ص  107احلاكم ج  1ص  .483أمحد ج  3ص  325و.334
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والذي من مظاهره ما ذكره رسول اهلل  من الكرم والكالم الطيب.
ات
احل هج َأ ْشه ٌر َم ْعلو َم ٌ
وهلذا قرن اهلل تعاىل األمر باحلج بالنهي عام يضاده؛ فقالَ ْ ﴿ :
َف َم ْن َف َر َض فِ ِ
وق َو َال ِجدَ َال ِيف ْ
احلَ َّج َف َال َر َف َث َو َال فس َ
يه َّن ْ
احلَ هج﴾ [البقرة]197 :
ولذلك؛ فإن عىل من يريد الصدق يف حجه ،واالستفادة منه أن يعرف مقاصده التي
رشع من أجلها ،وقد عرب عن بعضها اإلمام الصادق ملن سأله ساخرا( :إىل كم تدوسون
هذا البيدر ،وتلوذون هبذا احلجر ،وتعبدون هذا البيت املرفوع بالطوب واملدر ،وهترولون
أن هذا ٌ
حوله هرولة البعري إذا نفرَ ،من فكّر يف هذا أو قدّ ر ،علم ّ
أسسه غري حكيم وال
فعل ّ
ذي نظر)
بيت استعبد اهلل به خلقه ليخترب طاعتهم يف إتيانه،
فقال له اإلمام الصادق( :هذا ٌ
فح ّثهم عىل تعظيمه وزيارته ،وقد جعله حمل األنبياء وقبلة للمص ّلني له ،فهو شعب ٌة من
منصوب عىل استواء الكامل ،وجمتمع العظمة واجلالل،
وطريق تؤدي إىل غفرانه،
ٌ
رضوانه،
ٌ
وأحق من أطيع فيام أمر وانتهى عام هنى عنه وزجر اهلل املنيشء لألرواح والصور)()1
ّ

ّ

وقال ملن سأله عن العلة التي من أجلها كلف اهلل العباد احلج والطواف بالبيت( :إن
اهلل عزوجل خلق اخللق ال لعلة إال أنه شاء ففعل فخلقهم إىل وقت مؤجل ،وأمرهم وهناهم
مايكون من أمر الطاعة يف الدين ومصلحتهم من أمر دنياهم فجعل فيه االجتامع من املرشق
واملغرب ليتعارفوا ،ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إىل بلد ،ولينتفع بذلك املكاري
واجلامل ،ولتعرف آثار رسول اهلل  ،وتعرف أخباره ،ويذكر وال ينسى ،ولو كان كل قوم
إنام يتكلون عىل بالدهم وما فيها هلكوا وخربت البالد ،وسقط اجللب واالرباح ،وعميت

()1أمايل الصدوق ص.616
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االخبار ومل يقفوا عىل ذلك فذلك علة احلج) ()1

ّ
وجل ،وطلب الزيادة،
احلج الوفادة إىل اهلل عزّ
ومثله قال اإلمام الرضا( :ع ّلة ّ
واخلروج من ّ
كل ما اقرتف ،وليكون تائب ًا مما مىض مستأنف ًا ملا يستقبل ،وما فيه من استخراج
األموال ،وتعب األبدان ،وحظرها عن الشهوات واللذات،
والتقرب يف العبادة إىل اهلل عزّ
ّ
ّ
ّ
احلر والربد واألمن واخلوف ،ثابت ًا يف ذلك
وجل ،واخلضوع واالستكانة
والذل ،شاخص ًا يف ّ
دائ ًام ،وما يف ذلك جلميع اخللق من املنافع والرغبة والرهبة إىل اهلل عزّ ّ
وجل ،ومنه ترك قساوة
القلب ،وخساسة األنفس ،ونسيان الذكر ،وانقطاع الرجاء واألمل ،وجتديد احلقوق،
حيج
وحظر األنفس عن الفساد ،ومنفعة َمن يف املرشق واملغرب ،و َمن يف الرب والبحر ،وممن ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومسكني ،وقضاء حوائج أهل
وكاتب
ومشرت
وجالب وباي ٍع
تاجر
حيج من
وممن ال ّ
األطراف ،واملواضع املمكن هلم االجتامع فيها ،كذلك ليشهدوا منافع هلم)()2

إذا عرفت هذه املقاصد العظيمة للحج ،والتي نصت عليها النصوص املقدسة،
وفصلها أئمة اهلدى؛ فاعلم أن احلج املربور ال يكون كذلك إال بتوفر رشطني:
أوهلام :تزكيته وتطهريه من كل ما ييسء إليه ،أو يضاد مقاصده.
وثانيها :االستفادة من شعائره ومعانيها يف ترقية النفس والعروج هبا إىل حمال الكامل
املهيئة هلا.
احلج والتزكية:
أول ما عليك معرفته ـ أهيا املريد الصادق ـ بخصوص احلج أنه مدرسة خاصة بمن
ِ
تسمح له ظروفه بذلك ،كام قال تعاىل﴿ :وهلل ع ََىل الن ِ ِ
اع إِ َل ْي ِه َسبِ ًيال﴾
اس َت َط َ
َ
َّاس ح هج ا ْل َب ْيت َم ِن ْ

( )1علل الرشائع ص .405
( )2علل الرشائع ،ص.404
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[آل عمران ، ]97 :أما من مل يستطع ،فقد هيأ اهلل تعاىل ـ بكرمه ولطفه ـ له من املدارس
الرتبوية األخرى ما يعوض ما فقده من هذه املدرسة.
وهلذا ال تلتفت لتلك املبالغات الكثرية التي يقع فيها من مل يعرف مقاصد الدين،
بتومهه أن اإلكثار من احلج والعمرة مقصود لذاته ،وأنه أرشف األعامل ،ولو أدى ذلك إىل
التقصري يف جوانب أخرى من الدين ،ومن أمهها اجلوانب االجتامعية؛ فال يصح أن يكرر
املؤمن احلج والعمرة ،ويرصف فيهام األموال الكثرية ،ويرتك الفقراء واملساكني ،أو اجلهات
التي هي أوىل بنفقته.
ومما يروى يف ذلك أن بعضهم عاد من احلج؛ فلقيه اإلمام الصادق ،فقال( :أتدري
للحاج من الثواب؟ّ ..
ّ
وصىل ركعتيه ،وسعى بني
إن العبد إذا طاف هبذا البيت أسبوع ًا،
ما
ّ
ّ
وحط عنه ستة آالف سيئة ،ورفع له ستة آالف
الصفا واملروة ،كتب اهلل له ستة آالف حسنة،
درجة ،وقىض له ستة آالف حاجة) ،فقال الرجل :جعلت فداكّ ..
إن هذا لكثري) ،فقال له
ٍ
مؤمن أفضل من
اإلمام الصادق( :أفال أخربك بام هو أكثر من ذلك؟َ ..لقضاء حاجة امرئ
وحجة
حجة
وحجة ،حتى عدّ
ّ
ّ
ّ

عرش حجج) ()1

ومما يروى يف ذلك أيضا أن رجال جاء يودع برش بن احلارث احلايف ،فقال :قد عزمت
عىل احلج فتأمرين بيشء ،فقال له كم أعددت للنفقة؟ فقال :ألفي درهم ،قال برش :فأي
يشء تبتغي بحجك؟ تزهدا أو اشتياقا إىل البيت ،أو ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل؟ قال :ابتغاء
مرضاة اهلل ،قال :إن أصبت مرضاة اهلل تعاىل وأنت يف منزلك ،وتنفق ألفي درهم ،وتكون
عىل يقني من مرضاة اهلل تعاىل ،أتفعل ذلك؟ قال :نعم ،قال( :اذهب فأعطها عرشة أنفس:
مديون يقيض دينه ،وفقري يرم شعثه ،ومعيل يغني عياله ،ومرب يتيم يفرحه ،وإن قوي قلبك
( )1أمايل الصدوق ص493
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لتعطيها واحدا فافعل ،فإن إدخالك الرسور عىل قلب املسلم ،وإغاثة امللهوف ،وكشف
الرض ،وإعانة الضعيف أفضل من مائة حجة بعد حجة اإلسالم ،قم فأخرجها كام
أمرتك)()1

ثم التفت برش للرجل ،فوجده مالحمه تدل عىل أنه غري مقتنع بام قال؛ فقال له( :قل
لنا ما يف قلبك)؛ فقال( :يا أبا نرص ،سفري أقوى يف قلبي) ،فتبسم برش ،ثم قال له ـ مفرسا
رس تلك األشواق الكاذبة ـ( :املال إذا مجع من وسخ التجارات والشبهات ،اقتضت النفس
أن تقيض به وطرا؛ فأظهرت األعامل الصاحلات ،وقد آىل اهلل عىل نفسه أن ال يقبل إال عمل
املتقني) ()2

ومثل ذلك ما يروى عن بعض الصاحلني أنه خرج إىل احلج؛ فاجتاز بعض البالد،
فامت طائر معهم ،فأمر بإلقائه عىل املزبلة ،وسار أصحابه أمامه ،وختلف هو وراءهم ،فلام
مر باملزبلة إذا جارية قد خرجت من دار قريبة ،وأخذت ذلك الطائر امليت ،فاستحيت أوال،
ثم قالت( :أنا وأمي هنا وليس لنا يشء إال هذا اإلزار ،وليس لنا قوت إال ما يلقى عىل هذه
املزب لة ،وكان لنا والد ذو مال عظيم فأخذ ماله ،وقتل لسبب من األسباب ،ومل يبق عندنا
يشء نتبلغ به أو نقتات) ،وعندما سمع ابن املبارك بذلك دمعت عيناه ،وأمر برد األمحال
واملؤونة للحج ،وقال لوكيله( :كم معك من النفقة) ،قال :ألف دينار ،فقال له( :ابق لنا
عرشين دينارا تكفينا إليابنا ،وأعط الباقي إىل هذه املرأة املصابة ،فواهلل لقد أفجعتني
بمصيبتها ،وأن هذا أفضل عند اهلل من حجنا) ،ثم قفل راجعا ومل حيج (.)3

( )1إحياء علوم الدين ()409 /3
( )2إحياء علوم الدين ()409 /3
( )3البداية والنهاية ()191 /10
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ويدل هلذا كله ما روي عن ابن عباس أنه كان معتكف ًا يف مسجد رسول اهلل  ،ف َأتاه
ٌ
رجل ،فسلم عليه ،ثم جلس ،فقال له ابن عباس :يا فالن! أراك مكتئب ًا حزين ًا .قال :نعم يا
حق و ٍ
ِ
صاحب هذا ِ
ِ
القرب ما َأقدر عليه ،قال
وحرمة
الء،
عيل ه َ
ابن عم رسول اهلل  لفالن َّ
ٍ
َ
ابن عباسَ :أفال َأكلمه فيك؟ فقالْ :
خرج من
عباس ،ثم
فانتعل ابن
أحببت .قال:
إن
َ
َ

املسجد ،فقال له الرجلِ :
ِ
صاحب هذا القرب
يت ما كنت فيه؟ قال( :ال ،ولكني سمعت
أنس َ
َ
قريب -فدمعت عيناه -وهو يقول( :من مشى يف حاجة أخيه وبلغَ فيها؛ كان
 والعهد به
ٌ
خري ًا له من اعتكاف ِ
َ
عرش سنني ،ومن
اعتكف يوم ًا ابتغا َء وجه اهلل تعاىل؛ جعل اهلل بينه وبنيَ
النار ثالث خنادق كل خندقَ ،أبعد مما بني اخلافقني)()1

هذا أول ما عىل احلاج معرفته ـ أهيا املريد الصادق ـ حتى ال يقع يف عبادة نفسه وهواه؛
فيرصف األموال التي هي أموال اهلل يف غري حملها الصحيح..
وهلذا فإن أمثال هؤالء الذين يضعون أمواهلم يف حماهلا الصحيحة سيعوضهم اهلل من
األجر والثواب والتزكية والرتقية ما يسد ذلك الذي تركوه من أجله ،ومما يروى يف هذا عن
رسول اهلل  قوله( :من صىل الغداة يف مجاعة ،ثم قعد يذكر اهلل حتى تطلع الشمس ،ثم
صىل ركعتني ،كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة)()2

أما غريهم ،ممن وصفت يل بعض حاهلم ،فقد أشار إليهم قوله ( :إذا كان آخر
للحج أربعة أصناف سالطينهم للنزهة ،وأغنياؤهم للتجارة،
الزّ مان خرج الناس
ّ
وفقراؤهم للمسألة ،وقراؤهم للسمعة) ()3

ّ

( )1رواه الطرباين يف األوسط ،والبيهقي ،واحلاكم ،الرتغيب والرتهيب للمنذري ()99 /2
( )2رواه الرتمذي ()586
( )3اخلطيب يف تارخيه ،وأبو عثامن الصابوين يف كتاب املائتني.
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ووصفهم عبد اهلل بن مسعود فقال( :يف آخر الزمان يكثر احلاج بال سبب ،هيون
عليهم السفر ،ويبسط هلم يف الزرق ،ويرجعون حمرومني مسلوبني ،هيوي بأحدهم بعريه
بني الرمال والقفار ،وجاره مأسور إىل جنبه ال يواسيه)()1

وهذا ال يعني ـ أهيا املريد الصادق ـ أن يرتك املؤمن احلج الذي وجب عليه ،والذي
هو يف استطاعته؛ والذي يتحقق بحجة واحدة يف العمر؛ فذلك شأن آخر ،ولكن مع ذلك
حيتاج إىل أن ينظر يف كل ما يرتبط بحجه ،واستطاعته ،وآثارها عىل نفسه وأهله ..فاهلل تعاىل
مل يكلف احلاج بأن يفرط يف كل احلقوق الواجبة عليه من أجل زيارة بيته.
وهلذا ،فإن أول واجب يف احلج مراعاة النفقة ،وكوهنا من حالل؛ فال يمكن أن يزكي
احلج شخصا أداه بامل حرام ،كام قال الشاعر:
إذا حججت بامل أصله سحت فام حججت ولكن حجت العري
وقد ورد يف احلديث أن النبي  محل جهازه عىل راحتله ،وقال( :هذه حجة الرياء
فيها وال سمعة) ،ثم قال( :من جتهز ويف جهازه علم حرام مل يقبل اهلل منه احلج) ()2

وقال( :إذا خرج اخلارج حاجا بنفقة طيبة ،ووضع رجله يف الغرز ،ونادى :لبيك
اللهم لبيك ،ناداه مناد من السامء :لبيك وسعديك ،زادك حالل ،وراحلتك حالل،
وحجك مربور غري مأزور ،وإذا خرج بالنفقة اخلبيثة ،فوضع رجله يف الغرز ،فنادى :لبيك،
ناداه مناد من السامء :ال لبيك وال سعديك ،زادك حرام ،ونفقتك حرام ،وحجك غري
مربور) ()3

( )1إحياء علوم الدين ()409 /3
( )2املحاسن ص .88
( )3رواه الطرباين يف األوسط.
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وقال اإلمام الباقر( :من أصاب ماال من أربع مل يقبل منه يف أربع :من أصاب ماال
من غلول أورياء أو خيانة أو رسقة مل يقبل منه يف زكاة وال يف صدقة وال يف حج وال يف
عمرة) ()1
وقال( :اليقبل اهلل عزوجل حجا وال عمرة من مال حرام) ()2

ومما يدخل يف ذلك إعانة الظلمة باحلج والعمرة ،وقد أفتى بعض العلامء يف الصا ّدين
املرتصدين يف الطرق ،والذين كانوا ينترشون
عن املسجد احلرام من أمراء مكّة واألعراب
ّ
يف زمانه ،بأ ّن (تسليم املال إليهم إعانة عىل الظلم ،وتيسري ألسبابه عليهم ،وهو كاإلعانة
بالنفس؛ فليتل ّطف يف حيلة اخلالص فإن مل يقدر ف ّ
باحلج والرجوع عن الطريق
إن ترك التن ّفل
ّ
أفضل من إعانة الظلمة ّ
فإن هذه بدعة أحدثت ،ويف االنقياد هلا ما يعلها سنّة م ّطردة وفيه
ّ
ذل وصغار عىل املسلمني ببذل جزية ،وال معنى لقول القائلّ :
إن ذلك يؤخذ منّي وأنا
مضطر فإنّه لو قعد يف البيت أو رجع من الطريق مل يؤخذ بل ربام يظهر أسباب الرت ّفه فيكثر
ّ
زي الفقراء مل يطالب فهو ا ّلذي ساق نفسه إىل حالة االضطرار) ()3
مطالبته ولو كان يف ّ

فإذا ذهب احلاج إىل مناسك احلج؛ فإن عليه للحفاظ عىل أثر تلك املناسك العظيمة
عىل نفسه أال يضيع أي حلظة يف غري ذكر اهلل ،ويف غري ما هو فيه ،وإال فإنه إن وقع يف الرفث
بمن يؤ ّم
واجلدل والفسوق ،كان حجه وباال عليه ،وقد قال اإلمام الباقر يف ذلك( :ما يعبأ َ
وحلم يملك به
(ورع حيجزه عن معايص اهلل،
هذا البيت إذا مل يكن فيه ثالث خصال:
ٌ
ٌ
غضبه ،وحسن الصحابة ملَن صحبه)()4

( )1أماىل الصدوق.265 :
( )2أماىل الصدوق.265 :
( )3قوت القلوب يف معاملة املحبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد ()194 /2
( )4اخلصال .97/1
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فجرد قلبك هلل من قبل
وقال اإلمام الصادق ـ يصف كيفية ذلك ـ( :إذا أردت ّ
احلج ّ
ٍ
ٍ
شاغل وحجاب ّ
عزمك من ّ
وفوض أمورك ك ّلها إىل خالقك ،وتوكّل عليه
كل
كل
حاجبّ ،
يف مجيع ما يظهر من حركاتك وسكناتك ،وس ّلم لقضائه وحكمه وقدره ،وو ّدع الدنيا
والراحة واخللق ،واخرج من حقوق تلزمك من جهة املخلوقني ،وال تعتمد عىل زادك
عدو ًا ووباالً ،واستعدّ
وقوتك وشبابك ومالك ،خماف َة أن يصري ذلك ّ
وراحلتك وأصحابك ّ
استعداد َمن ال يرجو الرجوع ،وأحسن الصحبة ،ورا ِع أوقات فرائض اهلل وسنن نب ّيه ،
وما يب عليك من األدب واالحتامل والصرب والشكر والشفقة والسخاء ،وإيثار الزاد عىل
ثم اغسل بامء التوبة اخلالصة ذنوبك ،والبس كسوة الصدق والصفاء
دوام األوقاتّ ،
ٍ
واخلضوع واخلشوع ،وأحرم عن ّ
ولب
كل يشء يمنعك من ذكر اهلل ،وحيجبك عن طاعتهّ ،
ّ
متمسك ًا بالعروة الوثقى ،وطف
وجل يف دعوتك،
بمعنى إجابة صافية خالصة زاكية هلل عزّ
ّ
بقلبك مع املالئكة حول العرش ،كطوافك مع املسلمني بنفسك حول البيت ،وهرول هرب ًا
وقوتك ،واخرج عن غفلتك وزالّتك بخروجك إىل
ربي ًا من مجيع حولك ّ
من هواك ،وت ّ
منى ،وال تتم ّن ما ال ّ
حيل لك وال تستح ّقه ،واعرتف باخلطايا بعرفات ،وجدّ د عهدك عند
وتقرب إىل اهلل واتّقه بمزدلفة ،واصعد بروحك إىل املأل األعىل بصعودك إىل
اهلل بوحدان ّيتهّ ،
اجلبل ،واذبح حنجرة اهلواء والطمع عند الذبيحة ،وار ِم الشهوات ،واخلساسة ،والدناءة،
واألفعال الذميمة عند رمي اجلمرات ،واحلق العيوب الظاهرة والباطنة بحلق شعرك،
وادخل يف أمان اهلل وكنفه وسرته وكالءته من متابعة مرادك بدخولك احلرم ،وزر البيت
متح ّقق ًا لتعظيم صاحبه ومعرفة جالله وسلطانه ،واستلم احلجر رضا ًء بقسمته وخضوع ًا
ورسك للقاء اهلل يوم تلقاه بوقوفك
لعزّ ته ،وو ّدع ما سواه بطواف الوداع ،واصف روحك ّ
حجتك،
مروة من اهلل نق ّي ًا أوصافك عند املروة ،واستقم عىل رشط ّ
عىل الصفان وكن ذا ّ
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ووفاء عهدك الذي عاهدت به مع ر ّبك ،وأوجبت له إىل يوم القيامة ،واعلم ّ
بأن اهلل تعاىل
خيصه من مجيع الطاعات باإلضافة إىل نفسه وال رشع نب ّيه  سنّة يف
احلج ،ومل ّ
مل يفرتض ّ
خالل املناسك عىل ترتيب ما رشعه ،إالّ لالستعداد واإلشارة إىل املوت والقرب والبعث
وفصل بيان السابقة من الدخول يف اجلنّة أهلها ودخول النار أهلها بمشاهدة
والقيامةّ ،
النهى)()1
احلج من ّأوهلا إىل آخرها ألويل األلباب وأويل ّ
مناسك ّ

احلج والرتقية:
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن احلج الذي يزكي نفسك ويطهرها،
هو نفسه الذي يرقيها ،وينمي فيها كل املكارم؛ فال يمكن أن تزاح مثلبة من مثالب النفس
األمارة إال وتستبدل بمكرمة من مكارم النفس املطمئنة.
ولتتحقق بذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ عليك أن تتعامل مع أركان احلج وسننه
ومستحباته بنفس اخلشوع الذي تتعامل به مع الصالة؛ فال تكتفي بأداء ما كلفت به بظاهرك
وجوارحك ،بل ترشك معك باطنك وقلبك وكل لطائفك.
وأول ذلك أن تفهم مقاصد احلج ،حتى ال تكتفي بالطقوس والرسوم ،وتغفل عن
املقاصد التي رشع ألجلها ،وقد روي أن اإلمام الصادق سئل عن علل الطواف وغريه من
ّ
فلام أن قصده
شعائر احلج؛ فقال:
(ألن الكعبة بيت اهلل احلرام وحجابه واملشعر بابهّ ،
الزائرون وقفهم بالباب حتى أذن هلم بالدخول ،ثم و ّقفهم باحلجاب الثاين وهو مزدلفة،
فلام قربوا قرباهنم ،وقضوا تفثهم،
ترضعهم أمرهم بتقريب قرباهنمّ ،
ّ
فلام نظر إىل طول ّ
وتطهروا من الذنوب التي كانت هلم حجاب ًا دونه ،أمرهم بالزيارة عىل طهارة) ،فسئل عن
رس كراهة الصيام يف أيام الترشيق ،فقالّ :
زوار اهلل وهم يف ضيافته ،وال ينبغي
(ألن القوم ّ
()1مصباح الرشيعة ص.16
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للضيف أن يصوم عند َمن زاره وأضافه) ،فسئل( :فالرجل يتعلق بأستار الكعبة ما يعني
بذلك ؟) ،قالَ ( :م َثل ذلك َم َثل الرجل يكون بينه وبني الرجل جناية ،فيتعلق بثوبه
يستخذي له رجاء أن هيب له جرمه)()1

وروي عن اإلمام عيل أنه ذكر رس االبتالء بكون احلج إىل تلك املناطق الصعبة دون
غريها ،فقال( :ك ّلام كانت البلوى واالختبار أعظم ،كانت املثوبة واجلزاء أجزلَ ،أالَ ترون
ّ
األولني من لدن آدم صلوات اهلل عليه إىل اآلخرين من هذا العامل
أن اهلل سبحانه اخترب ّ
ٍ
ترض وال تنفع وال تبرص وال تسمع ،فجعلها بيته احلرام الذي جعله اهلل للناس
بأحجار ال ّ
ثم وضعه بأوعر بقاع األرض حجر ًاّ ،
وأقل نتائق (أي مرتفعات) الدنيا مدر ًا،
قيام ًاّ ،
ورمال ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
دمثة (أي لينة) ،وعيون وشلة (أي
خشنة،
جبال
وأضيق بطون األودية قطر ًا ،بني
حافر (للخيل واحلامر) وال
خف (للجامل) وال
قليلة املاء) ،وقرى منقطعة ،ال يزكو هبا ٌّ
ٌ
ثم أمر سبحانه آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه ،فصار مثابة ملنتجع
ٌ
ظلف (للبقر والغنم)ّ ،
أسفارهم ،وغاية مللقى رحاهلم ،هتوي إليه ثامر األفئدة من مفاوز قفار سحيقة ،ومهاوي
فجاج عميقة ،وجزائر بحار منقطعة ،حتّى هيزّ وا مناكبهم ذلال ،هي ّلون هلل حوله ،ويرملون
وشوهوا
(أي هيرولون) عىل أقدامهم ،شعث ًا غرب ًا له ،قد نبذوا الرسابيل وراء ظهورهمّ ،
بإعفاء الشعور حماسن خلقهم ،ابتال ًء عظي ًام ،وامتحان ًا شديد ًا ،واختبار ًا مبين ًا ،ومتحيص ًا
بليغ ًا ،جعله اهلل تعاىل سبب ًا لرمحته ،ووصلة إىل جنته ،ولو أراد اهلل سبحانه أن يضع بيته
ٍ
ٍ
ٍ
ملتف
ّ
جم األشجار ،داين الثامر،
وأهنار،
جنات
احلرام ،ومشاعره العظام بني
وسهل وقرار ّ
ٍ
ٍ
وعراص مغدقة،
وروضة خرضاء ،وأرياف حمدقة،
البنى ،متّصل القرى ،بني برة سمراء،
ٍ
وطرق عامرة ،لكان قد صغّر قدر اجلزاء عىل حسب ضعف البالء ..ولك ّن
وزرو ٍع نارضة،
( )1علل الرشائع ،ص.443
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اهلل خيترب عباده بأنواع الشدائد ،ويتع ّبدهم بألوان املجاهد ،ويبتليهم برضوب املكاره،
للتكرب من قلوهبم ،وإسكان ًا للتذ ّلل يف نفوسهم ،وليجعل ذلك أبواب ًا فتح ًا إىل
إخراج ًا
ّ
فضله ،وأسباب ًا ذلال لعفوه)()1

وبعد هذا عليك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تؤدي مناسك احلج بقلبك وروحك كام
تؤدهيا بجوارحك ،فلكل شعرية مشاعرها اخلاصة هبا ،والتي إن فهمت مقاصدها
وأرسارها ،ترقيت يف معارج العرفان ،ومل تبق مسجونا للحركات التي ال تعرف هلا أي
معنى.
وسأسوق لك هنا بعض ما ذكره احلكامء من مشاعر حول كل شعرية من شعائر
احلج ،وهو ال يعني أهنا املشاعر الوحيدة التي ال ينبغي أن تستشعر غريها ،بل يمكنك أن
تستشعر غريها بحسب مرتبتك من السلوك إىل اهلل تعاىل.
وأول ذلك اإلحرام والتلبية بامليقات؛ فتذكر عنده (نداء اخللق بنفخ الصور،
وحرشهم من القبور ،وازدحامهم يف عرصات القيامة جميبني لنداء اهلل ،ومنقسمني إىل
مقربني وممقوتني ،ومقبولني ومردودين ومر ّددين يف ّأول األمر بني اخلوف والرجاء تر ّدد
ّ
احلج وقبوله أم ال) ()2
احلاج يف امليقات حيث ال يدرون أ يتيرس هلم إمتام ّ
ّ

ّ

لرب البيت لشدّ ة تعظيمك،
وعند وقوع البرص عىل البيت تصور (كأنّك مشاهد ّ
الرتبة وإحلاقه
وارج أن يرزقك لقاءه كام رزقك لقاء البيت ،واشكر اهلل عىل تبليغه إ ّياك هذه ّ
إ ّياك بزمرة الوافدين إليه ،واذكر عند ذلك انصباب الناس يف القيامة إىل جهة اجلنّة آملني
احلاج إىل مقبولني
ثم انقسامهم إىل مأذونني يف الدّ خول ومرصوفني انقسام
ّ
لدخوهلا كا ّفةّ ،

( )1هنج البالغة ،ص.170
( )2املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،2ص.201
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فإن ّ
ومردودين وال تغفل عن تذكّر أمور اآلخرة يف يشء ممّا تراهّ ،
احلاج دليل
كل أحوال
ّ
عىل أحوال اآلخرة) ()1

وتذكر عند الطواف بالبيت أنه (صالة وأحرض قلبك فيه من التعظيم واخلوف
املقربني
والرجاء واملح ّبة ما تقوم به يف الصالة ،واعلم أنّك يف الطواف متش ّبه باملالئكة ّ
ّ
احلا ّفني حول العرش الطائفني حوله ،وال تظنّ ّن ّ
أن املقصود طواف جسمك بالبيت ،بل
رب البيت حتّى ال يبتدئ ّ
الذكر ّإال به ،وال خيتم ّإال به كام يبتدئ
املقصود طواف قلبك بذكر ّ
الطائف الطواف من البيت وخيتم بالبيت ،واعلم ّ
أن الطواف الرشيف هو طواف القلب
بحرضة الربوب ّية ّ
وأن البيت مثال ظاهر يف عامل امللك لتلك احلرضة ا ّلتي ال تشاهد بالبرص
وهو يف عامل امللكوت كام ّ
أن البدن مثال ظاهر يف عامل الشهادة للقلب ا ّلذي ال يشاهد بالبرص
وهو يف عامل الغيب ّ
وأن عامل امللك والشهادة مدرجة إىل عامل الغيب وامللكوت ملن فتح له
الباب) ()2

وتذكر عند التعلق بأستار الكعبة وااللتصاق بامللتزم (طلب القرب ح ّبا وشوقا
للتحصن عن النار يف ّ
كل جزء القى البيت،
باملامسة ،ورجاء
ربكا
للبيت
ّ
ّ
ّ
ولرب البيت ،وت ّ
وليكن ن ّيتك يف التع ّلق بالسرت اإلحلاح يف طلب املغفرة وسؤال األمان كاملذنب املتع ّلق
املترضع إليه يف عفوه عنه ،املظهر له أنّه ال ملجأ له منه ّإال إليه ،وال
بثياب من أذنب إليه،
ّ
إال بالعفو وبذل األمن يف املستقبل) ()3
مفزع له ّإال عفوه وكرمه ،وأنّه ال يفارق ذيله ّ

مرة
وتذكر عند السعي بني الصفا واملروة (تر ّدد العبد بفناء دار امللك جائيا وذاهبا ّ

( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.201
( )2املرجع السابق ،ج ،2ص.202
( )3املرجع السابق ،ج ،2ص.202
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بعد أخرى إظهارا للخلوص يف اخلدمة ورجاء للمالحظة بعني الرمحة كا ّلذي دخل عىل
امللك وخرج وهو ال يدري ما ا ّلذي يقيض به امللك يف ح ّقه من قبول أو ر ّد ،فال يزال يرت ّدد
مرة بعد أخرى يرجو أن يرحم يف الثانية إن مل يرحم يف األوىل ،وليتذكّر عند
عىل فناء الدّ ار ّ
تر ّدده بني الصفا واملروة تر ّدده بني ك ّفتي امليزان يف عرصات القيامة وليم ّثل الصفا بك ّفة
احلسنات واملروة بك ّفة السيئات وليتذكّر تر ّدده بني الك ّفتني ناظرا إىل الرجحان والنقصان
مر ّددا بني العذاب والغفران) ()1

وتذكر عند الوقوف بعرفة (ازدحام اخللق ،وارتفاع األصوات ،واختالف ال ّلغات،
أئمتهم يف الرت ّددات عىل املشاعر اقتفاء هلم وسريا بسريهتم عرصات القيامة
واتّباع الفرق ّ
واألئمة واقتفاء ّ
وحتريهم يف
واجتامع األمم مع األنبياء
كل ا ّمة نب ّيها وطمعهم يف شفاعتهم ّ
ّ
ذلك الصعيد الواحد بني الر ّد والقبول ،وإذا تذكّرت ذلك فألزم قلبك الرضاعة واالبتهال
والرمحة
إىل اهلل فتحرش يف زمرة الفائزين املرحومني وح ّقق رجاءك باإلجابة فاملوقف رشيف ّ
إنّام تصل من حرضة اجلالل إىل كا ّفة اخللق بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد األرض وال
ّ
ينفك املوقف عن طبقة من األبدال واألوتاد وطبقات من الصاحلني وأرباب القلوب ،فإذا
للرضاعة واالبتهال قلوهبم وارتفعت إىل اهلل أيدهيم ،وامتدّ ت
اجتمعت مهمهم وجتر ّدت ّ
الرمحة ،فال
هبمة واحدة عىل طلب ّ
إليه أعناقهم ،وشخصت نحو السامء أبصارهم ،جمتمعني ّ
ن أنّه خي ّيب أملهم ،ويض ّيع سعيهم ،ويدّ خر عنهم رمحه تعمرهم) ()2
تظنّ ّ

وتذكر عند الوقوف باملشعر (أنّه قد أقبل عليك موالك بعد أن كان مدبرا عنك طاردا
لك عن بابه ،فأذن لك يف دخول حرمه ّ
فإن املشعر من مجلة احلرم وعرفة خارجة عنه فقد

( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.203
( )2املرجع السابق ،ج ،2ص.204 :
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أرشفت عىل أبواب الرمحة وه ّبت عليك نسامت الرأفة وكسيت خلع القبول باإلذن يف
دخول حرم امللك) ()1

وتذكر عند رمي اجلامر (االنقياد لألمر إظهارا ّ
ملجرد
للرق والعبود ّية وانتهاضا ّ
االمتثال من غري ّ
السالم حيث عرض
ثم اقصد به التش ّبه بإبراهيم عليه ّ
حظ للعقل والنفس ّ
حجه شبهة أو فتنة بمعصية فأمره اهلل أن
له إبليس عليه ال ّلعنة يف هذا املوضع ليدخل عىل ّ
يرميه باحلجارة طردا له وقطعا ألصله ،فإن خطر لك ّ
أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك
رماه وأ ّما أنا فليس يعرض يل الشيطان فاعلم ّ
أن هذا اخلاطر من الشيطان فإنّه ا ّلذي ألقاه
يف قلبك ليفرت عزمك يف الرمي وخي ّيل إليك أنّه فعل ال فائدة فيه وأنّه يضاهي ال ّلعب فلم
والتشمر يف الرمي فيه ترغم أنف الشيطان ،واعلم أ ّنك
تشتغل به فاطرده عن نفسك باجلدّ
ّ
يف الظاهر ترمي احلىص إىل العقبة ويف احلقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم به ظهره إذ ال
بمجرد األمر من غري ّ
حظ النفس والعقل
حيصل إرغام أنفه ّإال بامتثالك أمر اهلل تعظيام له
ّ
فيه) ()2

تقرب إىل اهلل بحكم االمتثال ،وأكمل اهلدي وأجزاءه
وتذكر عند ذبح اهلدى (أنّه ّ
وارج أن يعتق ّ
بكل جزء منها جزءا منك من النار ،فهكذا ورد الوعد ،فك ّلام كان اهلدي أكثر
وأجزاؤه أوفر كان فداؤك من النّار أعم) ()3

ّ

ّ
وجل لنب ّيه 
وتذكر عند زيارة املدينة املنورة ( ّأهنا البلدة ا ّلتي اختارها اهلل عزّ
عدوه وظهر هبا
رشع فرائض ر ّبه وسننه وجاهد ّ
وجعل إليها هجرته ّ
وأهنا داره ا ّلتي فيها ّ

( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.204 :
( )2املرجع السابق ،ج ،2ص.204 :
( )3املرجع السابق ،ج ،2ص.205 :

403

ثم م ّثل يف نفسك مواقع أقدام رسول اهلل  عند
ثم جعل تربته فيها ّ
دينه إىل أن تو ّفاه اهللّ ،
تر ّدداته فيها وأنّه ما من موضع قدم تطؤه ّإال وهي موقع قدمه العزيز فال تضع قدمك عليه
وتصور خشوعه وسكينته يف امليش
ّإال عىل سكينة ووجل وتذكّر مشيه وخت ّطيه يف سككها
ّ
وما استودع اهلل قلبه من عظيم معرفته ورفعه ذكره حتّى قرنه بذكر نفسه وإحباط عمل من
ثم تذكّر ما م ّن اهلل به عىل ا ّلذين أدركوا صحبته
هتك حرمته ولو برفع صوته فوق صوتهّ ،
تأسفك عىل ما فاتك من صحبته وصحبة
وسعدوا بمشاهدته واستامع كالمه وأعظم ّ
ثم اذكر أنّه قد فاتتك رؤيته يف الدنيا وأنّك من رؤيته يف اآلخرة عىل خطر وأنّك
أصحابه ّ
ربام ال تراه ّإال بحرسة وقد حيل بينك وبني قبوله إ ّياك لسوء عملك ..فإن تركت حرمة
رشيعته ولو يف دقيقة من الدقائق فال تأمن أن حيال بينك وبينه بعد ولك عن حم ّجته ،وليعظم
مع ذلك رجاؤك أن ال حيول اهلل بينك وبينه بعد أن رزقك اإليامن وأشخصك من وطنك
ألجل زيارته من غري جتارة ،وال ّ
وتشوقك إىل أن تنظر إىل
حظ يف دنيا بل ملحض حم ّبتك له
ّ
ملجرد ذلك ملا فاتتك رؤيته فام أجدرك بأن
آثاره وإىل حائط قربه إذ سمحت نفسك بالسفر ّ
ينظر اهلل إليك بعني الرمحة ،فإذا بلغت املسجد فاذكر ّ
أن فرائض اهلل تعاىل ّأول ما أقيمت يف
ّ
وجل أن
وأهنا مجعت أفضل خلق اهلل ح ّيا وم ّيتا فليعظم أملك يف اهلل عزّ
تلك العرصة ّ
يرمحك بدخولك إ ّياه ،فادخله خاشعا مع ّظام ،وما أجدر هذا املكان بأن يستدعي اخلشوع
من قلب ك ّل مؤمن) ()1

وتذكر عند زيارة رسول اهلل  أن (تزوره م ّيتا كام تزوره ح ّيا ،فال تقرب من قربه
ّإال كام كنت تقرب من شخصه الكريم لو كان ح ّيا واعلم أنّه عامل بحضورك وقيامك
وزيارتك وأنّه يبلغه سالمك وصلواتك فم ّثل صورته الكريمة يف خيالك موضوعا عىل
( )1املرجع السابق ،ج ،2ص.206 :
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(أن اهلل تعاىل ّ
السالم ّ
وكل
ال ّلحد بإزائك وأحرض عظيم رتبته يف قلبك فقد روي عنه عليه ّ
حق من مل حيرض قربه فكيف بمن
بقربه ملكا يب ّلغه سالم من س ّلم عليه من أ ّمته) ( )1هذا يف ّ
فارق الوطن وقطع البوادي شوقا إىل لقائه واكتفى بمشاهدة مشهده الكريم إذ فاتته
مرة ّ
غرته الكريمة ،وقد قال ( :من ّ
صىل اهلل عليه عرشا)( )2فهذا
عيل ّ
مشاهدة ّ
صىل ّ
وتوهم صعود
ثم ائت املنرب
ّ
جزاؤه يف الصالة عليه بلسانه فكيف باحلضور لزيارته ببدنهّ ،
النبي  املنرب وم ّثل يف قلبك طلعته البه ّية قائام عىل املنرب وقد أحدق به املهاجرون واألنصار
ّ
وهو حي ّثهم عىل طاعة اهلل بخطبته ،وسل اهلل أن ال يفرق يف القيامة بينك وبينه) ()3

ّ

هذا جواب عىل سؤالك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحرص عىل االستفادة من هذه
املدرسة العظيمة من مدارس التزكية والرتقية ،بالرشوط التي اشرتطتها الرشيعة ،ال
باألهواء التي وضعتها األعراف.
واعلم أن اهلل تعاىل مل يرشعها ليزكي نفوس املؤمنني فقط ،وإنام رشعها ليزكي
املجتمعات املؤمنة ،ويعيدها إىل وحدهتا وخرييتها التي ارتضاها اهلل هلا ،ولذلك فإن من
أهم مقاصد احلج حتقيق الوحدة اإلسالمية ،ومواجهة األعداء املرتبصني من الداخل
واخلارج ،وقد قال بعض احلكامء يذكر ذلك( :إن من أهم أبعاد فلسفة احلج هو بعده
السيايس .الذي تسعى لتغييبه والقضاء عليه مجيع األيدي املجرمة ،التي استطاعت لألسف
وسائل دعايتها أن تؤثر يف املسلمني بحيث بات ينظر أكثر املسلمني إىل احلج عىل أنه جمرد
مراسم عبادية جا ّفة وفارغة ال تعنى بقضايا املسلمني .يف حني أن احلج ومنذ والدته ،اليقل

( )1النسائي ج  3ص .43
( )2النسائي ج  3ص .50
( )3املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،2ص.206 :
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بعده السيايس أمهية عن بعده العبادي ،فالبعد السيايس ،باالضافة إىل سياسيته ،هو عبادة
بحد ذاته)()1

ثم بني كيفية تنفيذ هذا البعد عىل أرض الواقع؛ فيقول( :عىل املسلمني الوافدين من
خمتلف البلدان ألداء فريضة احلج خصوصا رجال الدين املحرتمني أن يستغلوا فرصة
التقائهم هناك ،ملناقشة قضايا املسلمني وأوضاعهم .أوضاعهم مع حكوماهتم ،وأوضاع
حكوماهتم مع القوى الشيطانية الكربى .أوضاع رجال الدين يف خمتلف أنحاء العامل
اإلسالمي وتعاطيهم مع فلسفة احلج ،ويف النهاية أوضاع الشعوب املسلمة بعضها مع
بعض .إهنا مسائل يب التطرق إليها ومناقشتها .فاحلج هلكذا أمور .ونوع ٌا من التدارس
ٍ
حلول هلا ومعاجلتها) ()2
السنوي ملشاكلهم وقضاياهم والسعي لوضع
ويرد عىل الذين ينهون عن احلديث عن السياسة يف احلج ،ويعتربون خدما
للسالطني ولالستكبار العاملي؛ فيقول( :وأ ّما بالنسبة إىل ما يقوله معممو البالط ووعاظ
السالطني يف املنطقة وغريها ،من أنه يب عدم تسييس احلج ،فإهنم يدينون بذلك رسول
اهلل ،ويدينون خلفاء اإلسالم وأئمة اهلدى .إهنم يهلون بأن احلج والسفر إىل احلج إنام كان
هلكذا أمور .ألجل قيام الناس ،ليدرك املسلمون ويعوا مشاكل املسلمني ،لرتسيخ التفاهم
واملودة واإلخوة بني املسلمني) ()3

وهو يعترب أن أرضار هذا النوع من العلامء أكرب وأخطر من الرضر الذي قام به
االستكبار العاملي ،يقول( :املؤسف أن جتد من بني رجال الدين املسلمني من يدينون

( )1صحيفة اإلمام.50/18 ،
( )2املرجع السابق.51/18 ،
( )3املرجع السابق.51/18 ،
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التدخل يف هكذا أمور ال سيام معممي البالط ،الذين أرضوا باإلسالم أكثر مما أرضت به
ٍ
وبظاهر إسالمي.
أمريكا ،ألن هؤالء يطعنون اإلسالم من اخللف ويعزلونه باسم اإلسالم
إما أمريكا فال تستطيع ذلك وهلذا تفرض عىل أمثال هؤالء فعل ذلك)
ثم يبني أن (احلج احلقيقي واملقبول هو احلج احلي ،احلج الصارخ بوجه الظلم
والظاملني ،احلج الذي يدين جرائم السوفيت وجرائم أمريكا وكل املستكربين ويتربأ منهم
وممن يواليهم ،أ ّما أن نذهب إىل احلج ونقوم بأداء مناسكه دون أن هنتم بأمور املسلمني بل
ٍ
ألحد بالتكلم عام يرتكب بحق
عىل العكس أن نتسرت عىل اجلرائم التي ترتكب وال نسمح
املسلمني من جرائم عىل أيدي القوى الكربى واحلكومات العميلة هلا ،فإن هذا ليس بحج،
أنه صورة بال معنى)()1

ومن أهم القضايا التي يبنغي الرتكيز عليها الدعوة للوحدة بني املسلمني ،يقول( :إن
احلج الذي يريده اهلل تبارك وتعاىل واإلسالم منا ،هو أن نؤدي املناسك ونسعى إليقاظ
وتوعية املسلمني اآلخرين باألخطار والتحديات التي هتدد اإلسالم واملسلمني ،وأن
ونفهمهم ملاذا ينبغي ألكثر من مليار مسلم أن يبقوا
ندعوهم إىل الوحدة والتوحد،
ّ
خاضعني لضغوطات القوى الكربى التي ال تتجاوز عدة مئات من املاليني .إن كل هذه
املصائب يعود منشأها إىل حرف املسلمني عن مسار اإلسالم الصحيح ،لدرجة ال يرؤ
معها علامء املسلمني يف جلساهتم أن يدينوا ما يرتكب بحق املسلمني)()2

ويذكر املشاعر املرتبطة هبذه املعاين عند أداء املناسك؛ فيقول( :مما يب أن يلتفت
اليه احلجاج املحرتمون أن مكة املكرمة واملشاهد املرشفة مرآة ألحداث هنضة األنبياء

( )1املرجع السابق.52/18 ،
( )2املرجع السابق.52/18 ،
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واإلسالم ورسالة النبي الكريم ؛ فتعترب كل نقطة من هذه األرض ً
حمال لنزول وإجالل
األنبياء العظام وجربائيل األمني ومذكرة بمشاق وحمن النبي العظيم  التي حتملها يف
سبيل اإلسالم والبرشية)()1

ويذكر البعد العميل املتولد من تلك املشاعر اإليامنية العميقة؛ فيقول( :واحلضور يف
هذه األمكنة املقدسة وأخذ الظروف القاسية للبعثة النبوية بعني االعتبار يرشدنا إىل عظم
املسؤولية التي تقع عىل عواتقنا للمحافظة عىل منجزات هذه النهضة والرسالة االهلية؛ فكم
أبدى النبي الكريم  وأئمة اهلدى من مثابرة وصمود يف تلك الظروف إلرساء دعائم
الدين القويم وإحماق الباطل ،ومل ترعبهم هتم وطعن وإهانات (أب هلب) و(أب جهل)
و(أب سفيان) وأمثاهلم ،وواصلوا طريقهم ومل يستسلموا يف أحلك الظروف ووطأة احلصار
االقتصادي الشديد يف شعب أب طالب ،وشمروا عن سواعد اجلد إلبالغ الرسالة االهلية
بعد حتمل الصعاب يف مسار دعوة احلق ،وأداموا طريق اهلداية والرشد بحضورهم يف
احلروب املتتالية وغري املتكافئة والكفاح إزاء آالف املؤامرات حيث امتألت صخور
وصحاري وجبال وأزقة وأسواق مكة واملدينة بالشغب والغوغاء ،فلو نطقت وكشفت
ت[ هود ]112 :لوقف زائروا بيت
است َِق ْم ك ََام أ ِم ْر َ
رس حتقق قوله تعاىلَ  :ف ْ
النقاب عن ّ
اهلل احلرام عىل مقدار عناء رسول اهلل  هلدايتنا وبلوغ املسلمني اجلنة ،وألدركوا العبء
امللقى عىل كاهل أتباعه) ()2

هذه ـ أهيا املريد الصادق ـ أبعاد احلج املربور ومقاصده واملشاعر املرتبطة به ،وهو ـ
هبذه الصفات ـ ال يؤدي دوره يف إصالح نفوس املؤمنني كأفراد فقط ،وإنام يصلح املجتمع،

( )1املرجع السابق.279/20 ،
( )2املرجع السابق.279/20 ،
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ويعيد األمة إىل جادة صواهبا ..وال يمكن للمؤمن أن تستقيم نفسه عىل الرساط املستقيم،
وهو ال ينشغل بحال أمته ،وال بإصالحها ،وال بحفظ وحدهتا ،ووصية رسول اهلل  فيها.
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النوافل والتطوعات
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن النوافل والتطوعات الكثرية التي سنها
النبي  وأئمة اهلدى من بعده ،وأدوارها الرتبوية والروحية ،واآلداب واألرسار املرتبطة
هبا.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن النوافل التي وردت يف الرشيعة بأشكاهلا
املختلفة ،فرص عظيمة لتدارك التقصري ،أو لنيل الدرجات العالية ،واألجور العظيمة،
وهي بمثابة العالج التكمييل واإلضايف للنفس ،يعني الفرائض ،ويكون مددا هلا يف تزكية
النفس وترقيتها.
وقد أشار إىل هذه املعاين التي رحم اهلل تعاىل هبا عباده ،ليؤدهبم ويربيهم ،قوله تعاىل
خماطبا رسوله  واألمة من خاللهَ ﴿ :و ِم َن ال َّل ْي ِل َفت ََه َّجدْ بِ ِه نَافِ َل ًة َل َك ع ََسى َأ ْن َي ْب َع َث َك َر هب َك
َم َقا ًما حمَ ْمو ًدا﴾ [اإلرساء]79 :
فهذه اآلية الكريمة تشري إىل الدور الذي تقوم به النوافل يف الرتقية ،وال يمكن أن
تكون هناك ترقية من دون أن تسبقها تزكية ..وبذلك يكون للنوافل دورها العظيم يف تزكية
النفس وترقيتها وتأهيلها للمقامات املحمودة واملراتب العلية.
وذلك كله من فضل اهلل تعاىل عىل عباده ،وشكره هلم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َمن َت َط َّو َع
ِ ِ
يم﴾ (البقرة ،)158:والشكر يعني اجلزاء واملكافأة ،والتي ال تقترص
َخ ْ ًريا َفإِ َّن اهلل َشاك ٌر عَل ٌ
عىل األجور فقط ،وإنام تتعداها لتلك املراتب الرفيعة التي يناهلا من مل يكتف بالفرائض،
وإنام راح يضم إليها النوافل.
وقد أشار رسول اهلل  إىل الدور العظيم الذي تقوم به النوافل يف ذلك؛ فقال يف
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تقرب إ ّيل عبدي
احلديث القديس عن اهلل تعاىل( :من عادى يل ول ّيا فقد آذنته باحلرب .وما ّ
يتقرب إ ّيل بالنّوافل حتّى أح ّبه ،فإذا أحببته
بيشء ّ
أحب إ ّيل ممّا افرتضته عليه .وما يزال عبدي ّ
كنت سمعه ا ّلذي يسمع به وبرصه ا ّلذي يبرص به ويده ا ّلتي يبطش هبا ،ورجله ا ّلتي يميش
هبا ،وإن سألني ألعطينّه ،ولئن استعاذ ب ألعيذنّه ،وما تر ّددت عن يشء أنا فاعله تر ّددي
عن نفس املؤمن يكره املوت ،وأنا أكره مساءته) ()1

ففي هذا احلديث إشارة إىل حصول املكثر من النوافل عىل حب اهلل تعاىل ،ونزوله
درجة املحبوبية وهي درجة عظيمة جدا ،جتعله وليا هلل ،كام أخرب  عن ذلك يف أول
احلديث.
وباإلضافة إىل هذا الدور؛ فإن النوافل تقوم بجرب القصور الذي قد يقع يف الفرائض،
كام ورد يف احلديث عن رسول اهلل  ،فقد قال( :إن أول ما حياسب الناس به يوم القيامة
من أعامهلم :الصالة ،قال :يقول ربنا عز وجل ملالئكته :انظروا يف صالة عبدي ،أمتها أم
نقصها؟ فإن كانت تامة ،كتبت له تامة ،وإن كان انتقص منها شيئا ،قال :انظروا ،هل لعبدي
من تطوع؟ فإن كان له تطوع ،قال :أمتوا لعبدي فريضته من تطوعه ،ثم تؤخذ األعامل عىل
ذلك)()2

باإلضافة إىل ذلك ما ورد يف النصوص الكثرية من األجور العظيمة التي يناهلا
املكثرون من النوافل ،والتي ال تقترص عىل ما يتفضل اهلل تعاىل به عليهم من النعيم املقيم،
وإنام يكون لذلك أثره النفيس ،ألن كل نعيم حيس أو معنوي يقتيض طهارة يف النفس تؤهل
صاحبها لذلك النعيم.

( )1البخاري ()6502
( )2أمحد ( )425/2وأبو داود ()864
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يصيل هلل ّ
ومن تلك األحاديث قوله ( :ما من عبد مسلم ّ
كل يوم ثنتي عرشة ركعة
إال بنى اهلل له بيتا يف اجلنّة) ()1
تطوعا غري فريضةّ ،
ّ

ويف وصية رسول اهلل  ألب ذر( :يا أبا ذر أيام رجل تطوع يف يوم باثنتي عرشة ركعة
سوى املكتوبة كان له حقا واجبا بيت يف اجلنة) ()2

وقال اإلمام الصادق( :إياكم والكسل إن ربكم رحيم يشكر القليل ،وإن الرجل
ّ
وجل فيدخله اهلل هبام اجلنة ،وإنه ليتصدّ ق بالدرهم
ليصيل الركعتني يريد هبام وجه اهلل عزّ
تطوع ًا يريد به وجه اهلل فيدخله اهلل به اجلنّة) ()3

وقال اإلمام الرضا( :حسنوا نوافلكم ،واعلموا أهناهدية إىل اهلل عزوجل ،واعلموا
أن النوافل إنام وضعت الختالف الناس يف مقادير قواهم الن بعض اخللق أقوى من بعض،
فوضعت الفرائض عىل أضعف اخللق ،ثم أردفت بالسنن ليعمل كل قوي بمبلغ قوته ،وكل
ضعيف بمبلغ ضعفه ،فال يكلف أحد فوق طاقته وال تبلغ قوة القوى حتى تكون مستعملة
يف وجهه من وجوه الطاعة ،وكذلك كل مفروض من الصيام واحلج ولكل فريضة سنة هبذا
املعنى)()4

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع ملا سأورده لك من بعض ما ورد يف
النوافل املرتبطة بالصالة والصيام ..أما الذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم والصدقات؛
فهي ال حدود هلا ،وال لكثرهتا ..وقد سبق أن ذكرت لك فضل اإلكثار منها يف رسائل
سابقة.
( )1مسلم ()728
( )2أمايل الطويس ج  2ص .141
( )3ثواب األعامل ص .36
( )4فقه الرضا ص .9
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نوافل الصلوات:
أما نوافل الصلوات ،فهي ـ أهيا املريد الصادق ـ كثرية ،وقد وقع اخلالف بني الفقهاء
يف بعضها ،وهو ال يعنيك كثريا؛ فيمكنك أن ختتار لنفسك ما شئت من بينها مما تراه متناسبا
مع عملك وظروفك املختلفة من غري أن تنكر عىل غريك ما اختاره لنفسه مما ترجح لديه
دليله ،حتى ال تكون من الذين قال اهلل تعاىل فيهمَ ﴿ :أ َر َأ ْي َت ا َّل ِذي َين َْهى (َ )9ع ْبدً ا إِ َذا َص َّىل﴾
[العلق]10 ،9 :
ذر ..ما
ذر يف وص ّيته له( :يا أبا ّ
وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال ألب ّ
ٍ
ٍ
منزل
رجل يعل جبهته يف بقعة من بقاع األرض إالّ شهدت له يوم القيامة ،وما من
من
ينزله قو ٌم إالّ وأصبح ذلك املنزل ّ
ذر ..ما من رواحٍ وال صباحٍ
يصيل عليهم أو يلعنهم ..يا أبا ّ
ذاكر هلل ،أو عبدٌ وضع
مر عليك اليوم ٌ
إالّ وبقاع األرض ينادي بعضها بعض ًا :يا جارة ..هل ّ
قائلة ال ،ومن ٍ
جبهته عليك ساجد ًا هلل تعاىل ؟ ..فمن ٍ
قائلة نعم ،فإذا قالت :نعم ،اهتزّ ت
أن هلا الفضل عىل جارهتا)()1
وانرشحت ،وترى ّ

ومن تلك النوافل التي ورد االتفاق عليها يف األمة مجيعا صالة الفجر ،فـ (مل يكن
النبي  عىل يشء من النوافل أشد تعاهدا منه عىل ركعتي الفجر)()2
وقد قال يف شأهنا وفضلها( :ركعتا الفجر خري من الدنيا وما فيها)()3

ٌ

وقال( :ال تدعومها ولو طردتكم اخليل)()4

ّ
آن ا ْل َف ْج ِر ك َ
آن ا ْل َف ْج ِر إِ َّن ق ْر َ
وجلَ ﴿ :وق ْر َ
َان
وسئل اإلمام الصادق عن قول اهلل عزّ
()1أمايل الطويس  ،147/2تنبيه اخلواطر  ،60/2مكارم األخالق ص.546
( )2البخاري ( ،)1169ومسلم (،)724وأبو داود ( ،)1254والنسائي .175/1
( )3مسلم ( ،)725والرتمذي ( ،)416والنسائي .252/3
( )4أبو داود ()1258
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م ْشهو ًدا﴾ [اإلرساء ،]78 :فقال( :هو الركعتان قبل صالة الفجر)()1

َ

لكل ٍ
وكان اإلمام عيل يقول بعد أدائها( :اللهم إين أستغفرك ّ
ذنب جرى به علمك
وعيل إىل آخر عمري ،بجميع ذنوب ألوهلا وآخرها ،وعمدها وخطائها ،وقليلها
ّيف
ّ
ورسها وعالنيتها ،ومجيع ما أنا مذنبه
وكثريها ،ودقيقها وجليلها ،وقديمها وحديثهاّ ،
وأتوب إليك ،وأسألك أن تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأن تغفر يل مجيع ما أحصيت من
مظامل العباد قبيلّ ،
عيل حقوق ًا وأنا مرهتن هبا ،تغفرها يل كيف شئت وأنى شئت
فإن لعبادك ّ
يا أرحم الرامحني)()2

وكان اإلمام السجاد يقول عقبها( :اللهم إين أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت
فيه ،وأستغفرك ملا أردت به وجهك ،فخالطني فيه ما ليس لك ،وأستغفرك للنعم التي مننت
احلي القيوم ،عامل الغيب
عيل فقويت عىل معاصيك .أستغفر اهلل الذي ال إله إال هوّ ،
هبا ّ
والشهادة ،الرمحن الرحيم ،لكل ٍ
ذنب أذنبته ،ولكل معصية ارتكبتها .اللهم ! ..ارزقني
عق ً
ال كامالً ،وعزم ًا ثاقب ًا ،ول ّب ًا راجح ًا ،وقلب ًا زكي ًا ،وعل ًام كثري ًا ،وأدب ًا بارع ًا ،واجعل ذلك
ك ّله يل ،وال جتعله عيل برمحتك يا أرحم الرامحني)()3

ّ

ومنها رواتب الصلوات ،والتي اتفقت األمة مجيعا عىل فضلها ،وإن اختلفت يف
بعض تفاصيل أعدادها ،فمام ورد يف فضلها من األحاديث قوله ( :من صىل قبل الظهر
أربعا وبعدها أربعا حرمه اهلل عىل النار)()4

()1دعائم اإلسالم .204/1
()2مصباح الكفعمي ص.62
()3مصباح الكفعمي ص.63
( )4الرتمذي ( ،)427والنسائي  ،265/3وابن ماجه()1160
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وقال ( :من حافظ عىل أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه اهلل عىل النار)()1
أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح هلن أبواب السامء)()2
وقالٌ ( :

ٌ

وقال ( :من صىل أربعا قبل الظهر كان له كأجر عتق رقبة) أو قال( :أربع رقاب من
ولد إسامعيل)()3

وروي أنه  كان يصيل أربعا بعد الزوال قبل الظهر ،وقال( :إهنا ساع ٌة تفتح هلا
صالح)()4
أبواب السامء ،وأحب أن يصعد يل فيها ٌ
عمل
ٌ

فمن ّ
صىل تلك الساعة
وقال اإلمام السجاد( :إذا زالت الشمس عن كبد السامءَ ،
األوابني ،وذلك بعد نصف النهار)()5
أربع ركعات فقد وافق صالة ّ

وقال اإلمام الباقر( :إذا زالت الشمس فتحت أبواب السامء ،وه ّبت الرياح ،وقيض
فيها احلوائج الكبار)()6

وقال اإلمام الصادق( :إذا كانت لك إىل اهلل حاج ٌة ،فاطلبها إىل اهلل يف هذه الساعة،
يعني زوال الشمس)()7
األوابني)()8
وقال اإلمام عيل( :صالة الزوال صالة ّ

ومما ورد يف فضل رواتب صالة املغرب والعشاء قوله ( :من صىل بعد املغرب،
( )1أبو داود ( ،)1269والرتمذي ()428
( )2أبو داود ()1270
(( )3األوسط) )6052( 150/6
( )4الرتمذي ()478
()5قرب اإلسناد ص.55
()6فالح السائل ص.97
()7فالح السائل ص.97
()8فالح السائل ص.124
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قبل أن يتكلم ركعتني ـ ويف رواية :أربع ركعات ـ رفعت صالته يف عليني)()1
وقال( :عجلوا الركعتني بعد املغرب فإهنام يرفعان مع املكتوبة)()2

وقال( :من صىل بعد املغرب ست ركعات مل يتكلم فيام بينهن بسوء عدلن له بعبادة
ثنتي عرشة سنة)()3

وقال( :من صىل العشاء اآلخرة يف مجاعة وصىل أربع ركعات قبل أن خيرج من
املسجد كان كعدل ليلة القدر)()4
وقال( :ص ّلوا يف ساعة الغفلة ولو ركعتني ،فإهنام توردان دار الكرامة)()5

ّ

وعن حممد بن عامر بن يارس قال :رأيت عامر بن يارس يصيل بعد املغرب ست
ركعات ،وقال :رأيت حبيبي  يصيل بعد املغرب ست ركعات وقال( :من صىل بعد
املغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر) ()6

ثم ع ّقب ومل يتك ّلم حتّى ّ
وقال اإلمام الصادقَ ( :من ّ
يصيل ركعتني كتبتا
صىل املغرب ّ
حجة مربورة)()7
له يف ع ّل ّيني ،فإن ّ
صىل أربع ًا كتبت له ّ

وقال( :الركعتان ال ّلتان بعد املغرب مها أدبار السجود ،والركعتان ال ّلتان بعد الفجر
أدبار النجوم)()8

( )1أبو داود يف (املراسيل)  ،)73( 111/1وعبد الرزاق )4833( 70/3
( )2ابن عدي يف (الكامل)  ،151/4والبيهقي يف (الشعب) )3068( 122-121/3
( )3الرتمذي ()435
( )4الطرباين يف (األوسط) )5239( 254/5
()5فالح السائل ص.244
( )6الطرباين يف (األوسط) )7245( 192/7
()7أمايل الصدوق ص ،349ثواب األعامل ص.41
()8قرب اإلسناد ص.81
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سجدة من النافلة بعد املغرب ليلة اجلمعة ،وإن قاله ّ
كل ليلة
وقالَ ( :من قال يف آخر ّ
(اللهم ّإين أسألك بوجهك الكريم ،واسمك العظيم ،أن ّ
حممد وآل
فهو أفضل:
تصيل عىل ّ
ّ
حممد ،وأن تغفر يل ذنبي العظيم) سبع مرات ،انرصف وقد غفر اهلل له)()1

ّ

ّ

وسئل اإلمام الرضا عن قول اهلل تعاىل﴿ :و ِمن ال َّلي ِل َفسبحه و َأدبار السج ِ
ود﴾ [ق:
َ َ ْ َ ه ْ َ َْ َ ه

 ،]40فقال( :أربع ركعات بعد املغربَ ﴿ ،وإِ ْد َب َار النهجو ِم﴾ [الطور ]49 :ركعتان قبل
صالة الصبح)()2

ومما ورد يف فضل صالة الليل أو التهجد أو قيام الليل من القرآن الكريم قوله تعاىل:
ون آي ِ
ِ
﴿ َليْسوا َس َوا ًء ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
ات اهلل آنَا َء ال َّليْ ِل َوه ْم َي ْسجدو َن﴾ [آل عمران،]113 :
َاب أ َّم ٌة َقائ َم ٌة َيتْل َ َ
وهبا و ِمن آن ِ
الش ْم ِ
رب ع ََىل َما َيقولو َن َو َسبه ْح بِ َح ْم ِد َر هب َك َقبْ َل طلو ِع َّ
َاء ال َّليْ ِل َف َسبه ْح
س َو َقبْ َل غر ِ َ َ ْ
وقولهَ ﴿ :ف ْ
اص ِ ْ
ِ
ِ
ِ
اف الن ََّه ِ
حي َذر ْاآل ِخ َر َة
َو َأ ْط َر َ
ار َل َع َّل َك ت َْر َىض﴾ [طه ،]130 :وقولهَ ﴿ :أ َّم ْن ه َو َقان ٌت آنَا َء ال َّل ْي ِل َساجدً ا َو َقائ ًام َ ْ
مح َة َر هب ِه﴾ [الزمر]9 :
َو َي ْرجو َر ْ َ

ويف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :عليكم بقيام الليل ،فإنه من دأب الصاحلني
قبلكم ،وإن قيام الليل قرب ٌة إىل اهلل تعاىل ومنها ٌة عن اآلثام وتكفري السيئات ومطردة الداء
عن اجلسد)()3

وقال( :من قام بعرش آيات مل يكتب من الغافلني ،ومن قام بامئة آية كتب من القانتني،
ومن قام بألف آية كتب من املقنطرين)()4

وقال( :إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صالته بركعتني خفيفتني .ثم ليطول بعدما
()1اخلصال .31/2
( )2تفسري القمي ص.650
( )3الرتمذي ()3549
( )4أبو داود ()1398
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شاء)()1
وقال( :ال تدعن صالة الليل ولو حلب شاة)()2

ميت ،واعمل
وروي أن جربيل جاء إىل النبي  فقال( :يا حممد عش ما شئت فإنك ٌ
ما شئت فإنك جمزي به ،وأحبب من شئت فإنك مفارقه ،واعلم أن رشف املؤمن قيام الليل
وعزه استغناؤه عن الناس)()3

وقال( :من رزق صالة الليل من عبد أو أمة :قام هلل عزوجل خملصا فتوضأ وضوءا
سابغا وصىل هلل عزوجل بنية صادقة ،وقلب سليم ،وبدن خاشع ،وعني دامعة جعل اهلل
تبارك وتعاىل خلفه تسعة صفوف من املالئكة يف كل صف ما ال حييص عددهم إال اهلل تعاىل
أحد طريف كل صف يف املرشق ،واآلخر باملغرب ،قال :فاذا فرغ كتب له بعددهم
درجات)()4

وقال( :إن اهلل جل جالله أوحى إىل الدنيا أن أتعبي من خدمك ،واخدمى من
رفضك ،وإن العبد إذا ختىل بسيده يف جوف الليل املظلم وناجاه ،أثبت اهلل النور يف قلبه،
فاذا قال يا رب يا رب ،ناداه اجلليل جل جالله لبيك عبدي ،سلني أعطك وتوكل عيل
أكفك ،ثم يقول جل جالله ملالئكته :مالئكتي انظروا إىل عبدي فقد ختىل يف جوف هذا
الليل املظلم ،والبطالون الهون والغافلون نيام ،اشهدوا أين قد غفرت له)()5

وقال( :رحم اهلل رجال قام من الليل فصىل وأيقظ امرأته ،فإن أبت نضح يف وجهها
( )1مسلم ( ،)768وأبو داود ()1324
( )2الطرباين يف (األوسط) )4114( 251/4
( )3الطرباين يف (األوسط) )4278( 306/4
( )4أماىل الصدوق ص .42
( )5أماىل الصدوق ص .168
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املاء ،رحم اهلل امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها ،فإن أبى نضحت يف وجهه
املاء) ()1

وقال( :إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتني مجيعا كتبا يف الذاكرين
والذاكرات)()2

وقال( :ما من امرئ تكون له صالة بليل فيغلبه عليها نو ٌم إال كتب اهلل له أجر صالته
وكان نومه عليه له صدقة)()3

وقد كانت سنة رسول اهلل  فيها أن يقوم يف أوقات خمتلفة من الليل ،فقد سئلت أم
سلمة عن قراءة النبي  وصالته ،فقالت :وما لكم وصالته كان يصيل ثم ينام قدر ما صىل
ثم يصيل قدر ما نام ثم ينام قدر ما صىل حتى يصبح ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة
مفرسة حرفا حرفا (.)4
وعن أنس قال :ما كنا نشاء أن نرى النبي  يف الليل مصليا إال رأيناه وال نشاء أن
نراه نائام إال رأيناه(.)5
وقال ابن مسعود :صليت مع رسول اهلل  ليلة فأطال حتى مهمت بأمر سوء قيل:
وما مهمت به ،قال :مهمت أن أجلس وأدعه(.)6
وقال حذيفة :صليت مع النبي  ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع هبا ثم افتتح

( )1أبو داود ( ،)1308والنسائي .205/3
( )2أبو داود ()1309
( )3أبو داود ( ،)1313والنسائي  ،257/3ومالك .116،/1
( )4أبو داود ( ،)1466والرتمذي ()2923
( )5النسائي  ،214-213/3وهو عند البخاري ( )1141مطوالً.
( )6البخاري ( ،)1135ومسلم ()773
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النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها ،فقرأ مرتسال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر
بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول( :سبحان رب العظيم) وكان ركوعه
نحوا من قيامه ثم قال سمع اهلل ملن محده ربنا لك احلمد ثم قام قياما طويال قريبا مما ركع ثم
سجد ،فقال( :سبحان رب األعىل) ،فكان سجوده قريبا من قيامه(.)1
وقال ابن عباس :بت عند خالتي ميمونة فقلت :ألنظرن إىل صالة رسول 
فطرحت له وسادة فاضطجعت يف عرض الوسادة واضطجع  وأهله يف طوهلا فنام حتى
انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه،
ثم قرأ العرش اآليات اخلواتم من سورة آل عمران ،ثم قام إىل شن معلقة فتوضأ منها
وأحسن وضوءه ،ثم قام يصىل فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إىل جنبه
فوضع  يده اليمنى عىل رأيس وأخذ بأذين اليمنى يفتلها ،فصىل ركعتني ثم ركعتني ثم
ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني ثم ركعتني ثم أوتر ،ثم اضطجع حتى جاء املؤذن فقام فصىل
ركعتني خفيفتني ثم خرج فصىل الصبح(.)2
وسئلت عائشة عن قيام رسول اهلل  ،فقالت :ألست تقرأ ﴿ َيا َأ ه َهيا املْزَّ همل﴾ [املزمل:
 ..]1فإن اهلل افرتض قيام الليل يف أول هذه السورة فقام نبي اهلل  وأصحابه حوال،
وأمسك اهلل خامتتها اثني عرش شهرا يف السامء حتى أنزل اهلل يف آخر هذه السورة التخفيف
وصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة (.)3
وقد ورد من الرخصة فيها اإلذن بقضائها ملن نام عنها يف الليل ،فقد قال رسول اهلل

( )1مسلم ( ،)772والنسائي .177/2
( )2البخاري ( ،)183ومسلم ()763
( )3مسلم ()746
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ّ :
(إن اهلل تبارك وتعاىل يباهي مالئكته بالعبد يقيض صالة ال ّليل بالنهار فيقول :يا
أين قد غفرت له)()1
مالئكتي انظروا إىل عبدي يقيض ما مل أفرتضه عليه أشهدكم ّ

وقال اإلمام الصادق :ك ّلام فاتك بال ّليل فاقضه بالنهار ،قال اهلل تبارك وتعاىلَ ﴿ :وه َو
ِ
ِ
ِ
ورا﴾ [الفرقان ،]62 :يعني أن
ا َّلذي َج َع َل ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار خ ْل َف ًة َمل ْن َأ َرا َد َأ ْن َي َّذك ََّر َأ ْو َأ َرا َد شك ً
يقيض الرجل ما فاته بال ّليل بالنهار وما فاته بالنهار بال ّليل ،واقض ما فاتك من صالة ال ّليل
أي وقت شئت من ليل أو هنار ما مل يكن وقت فريضة)()2
ّ

وقال اإلمام الباقر( :أفضل قضاء صالة ال ّليل يف الساعة ا ّلتي فاتتك آخر ال ّليل،
وليس بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن يزول الشمس) ()3

وإىل جانب هذه الصلوات ورد يف السنة املطهرة الكثري من الصلوات التي ال ترتبط
باأليام ،وإنام تصىل يف أوقات أو مناسبات خمتلفة ،ومنها صالة االستخارة ،والتي تصىل
لطلب اخلرية فيام يعرض من أمور ،وهلا هيئات عديدة ،منها ما حدث به جابر بن عبد اهلل
قال :كان رسول اهلل  يعلمنا االستخارة يف األمور كلها كام يعلمنا السورة من القرآن
يقول( :إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة ،ثم ليقل :اللهم إين
أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ،فإنك تقدر وال أقدر
خري يل يف ديني
وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب ،اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر ٌ
ومعايش وعأقبة أمري ـ أو قال :عاجل أمري وآجله ـ فاقدره يل ويرسه يل ثم بارك يل فيه،
رش يل يف ديني ومعايش وعاقبة أمري ـ أو قال :يف عاجل
اللهم وإن كنت تعلم أن هذا األمر ٌ

( )1الفقيه ص .132
( )2الفقيه ص .132
( )3الفقيه ص .132
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أمري وآجله ـ فارصفه عني وارصفني عنه ،واقدر يل اخلري حيث كان ثم رضني به) قال:
(ويسمي حاجته) ()1

حج أو
هم بأمر ّ
ومن هيئاهتا ما حدث به اإلمام الباقر عن اإلمام السجاد أنه (إذا ّ
ثم ّ
صىل ركعتي االستخارة فقرأ فيهام بسورة احلرش
عمرة أو بيع أو رشاء أو عتق ّ
تطهرّ ،
(اللهم
ثم يقول:
ثم يقرأ ّ
ّ
املعوذتني وقل هو اهلل أحد إذا فرغ وهو جالس ّ
الرمحنّ ،
وبسورة ّ
إن كان كذا وكذا خريا يل يف ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله ّ
حممد
حممد وآل ّ
فصل عىل ّ
رشا يل يف ديني ودنياي
ويرسه يل عىل أحسن الوجوه وأمجلها،
ّ
ّ
اللهم إن كان كذا وكذا ّ
رب ّ
وعاجل أمري وآجله ّ
حممد وآله وأعزم
حممد وآله وارصفه عنّيّ ،
صل عىل ّ
فصل عىل ّ
يل عىل رشدي وإن كرهت ذلك أو أبته نفيس)()2

ّ
ثم
ومنها ما حدث به اإلمام الصادق قال( :إذا أراد أحدكم شيئا
فليصل ركعتني ّ
ّ
اللهم إن كان هذا األمر خريا يل
حممد وأهل بيته ويقول:
ليحمد اهلل فليثن عليه
ّ
وليصل عىل ّ
أي يشء أقرأ فيهام؟
فيرسه يل وأقدره وإن كان غري ذلك فارصفه عنّي فسألته ّ
يف ديني ودنياي ّ
فقال :اقرأ فيهام ما شئت وإن شئت قرأت فيهام قل هو اهلل أحد وقل يا أهيا الكافرون)()3

ّ

وقد ورد يف فضلها عن رسول اهلل  أنه قال( :ما خاب من استخار وال ندم من
استشار وال عال من اقتصد)()4

ومنها صالة احلاجة ،وهلا كيفيات عديدة منها ما روي عن رسول اهلل  أنه قال:
(من كانت له إىل اهلل حاج ٌة أو إىل أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ،ثم ليصل
( )1البخاري ()1166
( )2الكايف ج  3ص  470حتت رقم .2
( )3الكايف ج  3ص  472حتت رقم .6
(( )4األوسط)  ،)6627( 365/6و(الصغري) )980( 175/2
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ركعتني ،ثم ليثن عىل اهلل وليصل عىل النبي  ،ثم ليقل :ال إله إال اهلل احلليم الكريم،
سبحان اهلل رب العرش العظيم ،احلمد هلل رب العاملني أسألك موجبات رمحتك وعزائم
مغفرتك والغنيمة من كل بر ،والسالمة من كل إثم ،ال تدع يل ذنبا إالغفرته ،وال مها إال
فرجته ،وال حاجة هي لك رضا إال قضيتها يا أرحم الرامحني ،ثم يسأل من أمر الدنيا
واآلخرة ما شاء فإنه يقدر) ()1

ومن هيئاهتا ما حدث به عثامن بن حنيف عن رسول اهلل  أنه قال( :إيت امليضأة
فتوضأ ثم صل ركعتني ،ثم ادع هبذه الدعوات :اللهم إين أسألك وأتوسل إليك بنبينا حممد
 نبي الرمحة ،يا حممد إين أتوجه بك إىل رب فيقيض يل حاجتي ،وتذكر حاجتك(.)2
ومنها صالة التسابيح ،وقد هبيئات خمتلفة منها ما روي عن ابن عباس :أن رسول
اهلل  قال للعباس( :يا عباس ،يا عامه ،أال أعطيك ،أال أمنحك أال أجيزك ،أال أفعل بك
عرش خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر اهلل لك ذنبك ،أوله وآخره ،قديمه وحديثه ،خطأه
وعمده ،صغريه وكبريه ،رسه وعالنيته ،عرش خصال :أن تصيل أربع ركعات ،تقرأ يف كل
قائم قلت :سبحان
ركعة فاحتة الكتاب وسورة ،فإذا فرغت من القراءة يف أول ركعة وأنت ٌ
راكع
اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب مخس عرشة مرة ،ثم تركع فتقوهلا وأنت
ٌ
عرشا ،ثم ترفع رأسك من السجود فتقوهلا عرشا ،ثم تسجد فتقوهلا عرشا ،ثم ترفع رأسك
مخس وسبعون يف كل ركعة ،تفعل ذلك يف أربع ركعات ،إن استطعت
فتقوهلا عرشا ،فذلك ٌ
أن تصليها يف كل يوم مرة فافعل ،فإن مل تفعل ففي كل مجعة ،فإن مل تفعل ففي كل شهر مرة،

( )1الرتمذي ()479
( )2الطرباين )8311( 31-30/9
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فإن مل تفعل ففي كل سنة مرة ،فإن مل تفعل ففي عمرك مرة)()1

هذا بعض ما ورد يف فضائل نوافل الصالة؛ فابدأ هبا ـ أهيا املريد الصادق ـ واحرص
عليها ،واعلم أن األفضل فيها أداؤها يف بيتك ،وبحسب ما يتاح لك من وقت؛ فإن عرض
لك ما هو أهم منها من علم تطلبه ،أو خدمة تقدمها لغريك؛ فاعلم أن ذلك أفضل،
وسينيلك اهلل فضل ما نويته من نوافل ما دمت قد تركت بعضها لتلك األغراض الرشيفة.
وإن قدرت عىل أن تقيض ما فاتك منها بعد انتهائك من أشغالك ،فلك ذلك ،وهو
رخصة من اهلل تعاىل لتتدارك ما فاتك من اخلري ،وقد قيل لإلمام الصادق( :جعلت فداك،
ر ّبام فاتتني صالة ال ّليل الشهر والشهرين والثالثة فأقضيها بالنهار ،أيوز ذلك ؟) ،فقال:
(قرة عني لك واهلل ـ ثالث ًا ـ ّ
إن اهلل يقولَ ﴿ :وه َو ا َّل ِذي َج َع َل ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار ِخ ْل َف ًة ملَِ ْن َأ َرا َد َأ ْن
ّ
ورا﴾ [الفرقان ،]62 :فهو قضاء صالة النهار بال ّليل ،وقضاء صالة ال ّليل
َي َّذك ََّر َأ ْو َأ َرا َد شك ً
بالنهار)()2

وسئل عن رجل عليه من النوافل ما ال يدري كم هو لكثرته ؟ ..فقال( :يصيل حتى
ال يدري كم ّ
صىل من كثرته ،فيكون قد قىض بقدر ما عليه من ذلك) ،فقيل له :فإنه ال يقدر
ٍ
حاجة ألخٍ مؤمن فال يشء
عىل القضاء من شغله ،قال( :إن شغل يف معيش ٍة ال بد منها ،أو
عليه ،وإن كان شغله جلمع الدنيا فتشاغل هبا عن الصالة فعليه القضاء ،وإال لقي اهلل وهو
مستخف متهاون ،مض ّيع لسنّة رسول اهلل  ،)فقيل له :فإنه ال يقدر عىل القضاء ،فهل
ٌّ
يصلح له أن يتصدّ ق؟ ..فسكت مل ّيا ثم قال( :نعم ،فليتصدّ ق بقدر طوله ،وأدنى ذلك مدّ
لكل مسكني مكان كل صالة) ،فقيل له :وكم الصالة التي يب فيها مدّ لكل مسكني ؟..

( )1أبو داود ( ،)1297وابن ماجه ()1387
()2تفسري القمي ص.467
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قال( :لكل ركعتني من صالة الليل والنهار) ،قلت :ال يقدر ،قال( :فمدّ إذ ًا لكل
صالة الليل ،ومدّ

لصالة النهار ،والصالة أفضل)()1

نوافل الصيام:
أما نوافل الصيام؛ فهي ـ أهيا املريد الصادق ـ كثرية ،وقد وقع اخلالف بني الفقهاء يف
بعضها ،وهو ال يعنيك كثريا؛ فاجتهد لتطهري نفسك وتدريبها عىل التقوى من خالل ما
أتاح اهلل لك من دروس هذه املدرسة العظيمة ،من غري أن تنكر عىل من صام وال عىل من
أفطر.
وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه أوىص أسامة بن زيد ،فقال( :يا أسامة
عليك بطريق اجلنة ،وإياك أن ختتلج عنها) ،فقال أسامة :يا رسول اهلل  وما أيرس ما يقطع
به ذلك الطريق؟ ..فقال ( :الظمأ يف اهلواجر ،وكرس النفوس عن ّ
لذة الدنيا ..يا
جائع
أسامة..عليك بالصوم ،فإنه جنّ ٌة من النار ،وإن استطعت أن يأتيك املوت وبطنك
ٌ
فافعل ..يا أسامة..عليك بالصوم فإنه قرب ٌة إىل اهلل)()2

ٍ
فرحات للمؤمن يف
ويف وصية رسول اهلل  لإلمام عيل قوله( :يا عيل..ثالث
والتهجد من آخر الليل)()3
الدنيا :لقى االخوان ،واإلفطار من الصيام،
ّ
ام)()4
وقال ( :الصائم يف عبادة اهلل ،وإن كان نائ ًام عىل فراشه ،ما مل يغتب مسل ً

وقال( :قال اهلل تبارك وتعاىلّ :
(كل عمل ابن آدم هو له ،غري الصيام هو يل وأنا أجزي
به ،والصيام جنّة العبد املؤمن يوم القيامة ،كام يقي أحدكم سالحه يف الدنيا ،وخللوف فم
()1املحاسن ص.315
( )2دعائم اإلسالم  270/1ـ .271
()3اخلصال .62/1
()4ثواب األعامل ص ،46أمايل الصدوق ص.329
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الصائم أطيب عند اهلل عزّ وجل من ريح املسك ..والصائم يفرح بفرحتني( :حني يفطر
فيطعم ويرشب ،وحني يلقاين فأدخله اجلنة)()1

وقال( :ما من صائ ٍم حيرض قوم ًا يطعمون إال س ّبحت أعضاؤه ،وكانت صالة
املالئكة عليه ،وكانت صالهتم له استغفار ًا)()2

ويتأكد فضل صيام النافلة يف احلر الشديد ،وقد قال اإلمام الصادق( :من صام يوم ًا
ويبرشونه ،حتى إذا أفطر قال
احلر فأصاب ظمأ ،وكل اهلل به ألف ملك يمسحون وجهه ّ
يف ّ
اهلل عزّ

وجل( :ما أطيب رحيك وروحك..يا مالئكتي ،اشهدوا أين قد غفرت له)()3
ّ

وهذا ال يعني عدم فضل الصيام

يف األيام الباردة ،ففي احلديث عن رسول اهلل 

أنه قال( :الغنيمة الباردة الصوم يف الشتاء)()4

و قال اإلمام الصادق( :الشتاء ربيع املؤمن( :يطول فيه ليله ،فيستعني به عىل قيامه،
ويقرص فيه هناره ،فيستعني به عىل صيامه)()5

ولصيام النافلة طرق كثرية ،يمكنك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن ختتار منها ما يناسبك،
وقد روي يف احلديث أن رسول اهلل ( كان أكثر ما يصوم من الشهور شعبان ،وكان يصوم كثريا من
االيام والشهور تطوعا ،وكان يصوم حتى يقال :ال يفطر ،ويفطر حتى يقال :ال يصوم ،وكان ربام صام
يوما وأفطر يوما ،ويقول :هو أشد الصيام وهو صيام داود عليه السالم وإنه كان كثريا ما يصوم أيام
البيض ،وهي يوم ثالثة عرش ويوم أربعة عرش ،ويوم النصف من الشهر ،وكان ربام صام رجبا وشعبان

()1اخلصال .24/1
()2أمايل الصدوق ص.305
( )3ثواب األعامل ص ،48أمايل الصدوق ص.349
( )4بحار األنوار ،257/93 :واإلمامة والتبرصة.
()5أمايل الصدوق ص.143
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ورمضان يصلها) ()1

وكان يقول( :أحب الصالة إىل اهلل صالة داود عليه السالم وأحب الصيام إىل اهلل
صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما) ()2

وذلك برشط أال يضعفه الصوم عن أداء واجباته ،كام ورد يف رواية أخرى من
احلديث( :كان يصوم يوما ويفطر يوما وال يفر إذا القى) ()3

ومن تلك األيام التي ورد هلا فضل خاص ،صوم يومي االثنني واخلميس ،فقد روي
أن رسول اهلل  كان يتحرى صيام االثنني واخلميس( ،)4وعندما سئل عن سبب ذلك قال
صائم)
(ذانك يومان تعرض فيهام األعامل عىل رب العاملني فأحب أن يعرض عميل وأنا
ٌ
( ،)5وعندما سئل عن صوم االثنني قال( :فيه ولدت وفيه أنزل عيل) ()6

ومنها صيام ثالثة أيام من كل شهر ،وقد ورد الرتغيب الشديد فيها ،ويف قضائها
عند فواهتا ،بل الفدية ملن عجر عن صيامها ،فعن أب ذر قال :قال يل رسول اهلل  إذا صمت
شيئا من الشهر فصم ثالث عرشة وأربع عرشة ومخس عرشة) ()7

و قال اإلمام عيل( :صيام شهر الصرب وثالثة أ ّيام من ّ
كل شهر يذهب ببالبل الصدر،
ّ
وصيام ثالثة أ ّيام يف ّ
وجل يقولَ ﴿ :م ْن جا َء بِ ْ
كل شهر صيام الدّ هرّ ،
احلَ َسن َِة َف َله
إن اهلل عزّ

( )1دعائم االسالم ج  1ص .284
( )2البخاري  1131مسلم 1159
( )3البخاري  1977مسلم .1159
( )4النسائي.2320
( )5النسائي  2358وابن ماجه  1740وأمحد 8161
( )6مسلم.1162
( )7النسائي  2424ابن ماجه  1707أمحد 210
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ع َْرش َأم ِ
ثاهلا﴾)()1
ْ

وقال اإلمام الصادق( :إذا صام أحدكم الثالثة األ ّيام من الشهر فال يادل ّن أحدا
فليتحمل)()2
وال يهل وال يرسع إىل احللف واأليامن باهلل وإن جهل عليه أحد
ّ
عمن مل يصم الثالثة من ّ
كل شهر وهو يشتدّ عليه الصيام هل فيه فداء؟ فقال:
وسئل ّ
(مدّ

كل يوم)()3
من طعام يف ّ

عيل صوم ثالثة أ ّيام يف ّ
كل شهر فام يزئ عنّي أن أتصدّ ق مكان
وسئلّ :إين قد اشتدّ ّ
كل يوم بدرهم؟ فقال( :صدقة درهم أفضل من صيام يوم)()4
ّ

وسئل اإلمام الباقر :صوم ثالثة أ ّيام يف الشهر ّ
فإين أجده
أؤخره يف الصيف إىل الشتاء ّ
أهون عيل؟ فقال( :نعم فاحفظها)()5

ّ

احل َسن َِة
وسئل اإلمام الرضا عن علتها ،فقال( :الن اهلل تبارك وتعاىل يقولَ ﴿ :م ْن َجا َء بِ ْ َ

َف َله ع َْرش َأ ْمثَ ِاهلَا﴾ [األنعام ،]160 :فمن صام يف كل عرشة أيام يوما فكأنام صام الدهر كله ،كام
قال سلامن الفارسى رمحة اهلل عليه :صوم ثالثة أيام يف الشهر صوم الدهر كله ،فمن وجد
شيئا غري الدهر فليصمه) ()6

ومنها صيام يوم اجلمعة ،فقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :من صام
يوم اجلمعة صرب ًا واحتساب ًا ،أعطي أجر عرشة أيا ٍم غر ٍ
ن أيام الدنيا)()7
زهر ،ال تشاكله ّ
ٍّ

( )1الفقيه ص .170
( )2الكايف ج  4ص .88
( )3الفقيه ص .170
( )4الفقيه ص .170
( )5الفقيه ص .170
( )6عيون االخبار ج  2ص .118
()7صحيفة الرضا ص.12
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وغريها من األيام ،فاحرص ـ أهيا املريد الصادق ـ عىل أداء ما قدرت منها ،وإياك أن
تدخل هواك أو عقلك يف ذلك ،وقد روي أن اإلمام الصادق قال( :كان أب يقول( :ما من
ّ
وجل من رجل يقال له :كان رسول اهلل  يفعل كذا وكذا ،فيقول:
أحد أبغض إىل اهلل عزّ
يعذبني اهلل عىل أن أجتهد يف الصالة والصوم كأنّه يرى ّ
ال ّ
أن رسول اهلل  ترك شيئا من
الفضل عجزا عنه)()1

( )1الكايف ج  4ص .90
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املجاهدة الكربى
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن جماهدة النفس ،وكيفيتها ،وعالقتها
بالتزكية والرتقية ،وكيفية الرد عىل أولئك الذين يستدلون بام ورد يف النصوص املقدسة من
حنيفية الدين وسامحته ورفع احلرج عىل بدعية املجاهدة.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن جماهدة النفس هي مدرسة من مدارس
التزكية والرتقية الكربى؛ فتلك املراتب الرفيعة التي يناهلا من هذبوا أنفسهم وأدبوها
وملؤوها بأصناف املكارم ال يمكن أن يناهلا الكساىل ،وال املقعدون ،وال أصحاب اهلمم
الدنية ،بل هي خمصصة للذين جاهدوا أنفسهم يف ذات اهلل ،حتى النت هلم ،وأصبحت
طوع أيدهيم؛ ال حتركهم الشهوات ،وال تستفزهم األهواء.
ولذلك أخرب اهلل تعاىل أن هدايته الشاملة خمصصة للذين جاهدوا أنفسهم يف سبيله،
اهدوا فِينَا َلن َْه ِد َينَّه ْم سب َلنَا َوإِ َّن اهلل ملَ َع املْ ْح ِسنِنيَ ﴾ [العنكبوت]69 :
فقالَ ﴿ :وا َّل ِذي َن َج َ
اف َم َقا َم َر هب ِه َو َهنَى
وأخرب عن جزاء من عارض هواه وجاهده ،فقالَ ﴿ :و َأ َّما َم ْن َخ َ
النَّ ْف َس ع ِ
اجلنَّ َة ِه َي املَْ ْأ َوى﴾ [النازعات]41 ،40 :
َن ْاهل َ َوى (َ )40فإِ َّن ْ َ
وذلك ال يعارض ما ورد يف النصوص املقدسة من رفع احلرج؛ كام قال تعاىل﴿ :طه
(َ )1ما َأنْزَ ْلنَا َع َل ْي َك ا ْلق ْر َ
آن لِت َْش َقى﴾ [طه ،]2 ،1 :وقالَ ﴿ :ما ي ِريد اهلل لِ َي ْج َع َل َع َل ْيك ْم ِم ْن
َح َرجٍ َو َلكِ ْن ي ِريد لِي َط هه َرك ْم َولِيتِ َّم نِ ْع َمتَه َع َل ْيك ْم َل َع َّلك ْم ت َْشكر َ
ون﴾ [املائدة ،]6 :ذلك أن
لكليهام حمله اخلاص به.
فمن كان مهذب النفس ،طيب األخالق ،منقادا ألحكام الرشيعة بظاهره وباطنه؛
فإنه ال يشعر بأي حرج يف أي عمل يقوم به ،وال حيتاج ملجاهدة نفسه لذلك ،بل إنه قد يتلذذ
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به ،ويشعر بالسعادة أثناء أدائه.
أما من عداه ،ممن مل تتهذب نفسه ،ومل تتأدب؛ فإنه حيتاج إىل جماهدهتا إىل أن تستقيم
حاهلا ،وتتعود عىل السلوك الصحيح ،وحينها ترتفع الكلفة ،ويصبح ما كان شاقا أمرا يسريا
سهال ال حرج فيه.
ولذلك مجع اهلل تعاىل بني املجاهدة ورفع احلرج ،فقال﴿ :وج ِ
اهدوا ِيف اهلل َح َّق
َ َ
ِِ
اج َت َباك ْم َو َما َج َع َل َع َل ْيك ْم ِيف الده ِ
ين ِم ْن َح َرجٍ ﴾ [احلج]78 :
ِج َهاده ه َو ْ
ذلك أن رفع احلرج ،ال يعني اتباع األهواء ،أو ترك النفس وشهواهتا ورعوناهتا،
وإنام يعني عدم مقاومة الفطرة األصلية ،أما ما استجد عليها ،وأفسدها؛ فإنه ال يمكن أن
هيتدي اإلنسان ،وال أن يسري يف درب الصاحلني ما مل يقاوم ذلك ،وياهده إىل أن يصبح
طبيعة فيه.
وأنت ترى ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ يف كل يشء ..فصاحب العضالت الضعيفة،
حيتاج إىل رياضات شديدة حتى يقوي عضالته ..والذي يريد أن يكسب ماال كثريا حيتاج
إىل جهود تتوافق مع مهته ..والذي يريد أن يصري عاملا أو باحثا يصل الليل بالنهار إىل أن
حيقق ما هتفو إليه نفسه..
وهكذا األمر بالنسبة للتزكية والرتقية؛ فإنه ال يمكن أن يناهلام إال من جاهد نفسه،
ومل يتبع أهواءه ،وإنام استعمل كل الطرق املرشوعة حتى يتحقق باملثل العليا ،وحتى ترتقي
نفسه إىل تلك املراتب الرفيعة التي وصل إليها أصحاب النفوس املطمئنة.
ولذلك ورد يف احلديث التعبري عن جهاد النفس بكونه اجلهاد األكرب ،فقد روي أن
رسول اهلل  بعث رس َّية ،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
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اجلهاد من جاهد نفسه التي بني جنبيه)()1

ويف حديث آخر قال رسول اهلل ( :ليس الشديد بالرصعة ،إنام الشديد الذي يملك
نفسه عند الغضب)( ، )2وهو يدل عىل أنه ال يمكن ألي إنسان أن يتحىل بالعفو واحللم ما
مل ياهد نفسه عىل ذلك.
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن جلهاد النفس مرتبتني:
أوالمها ترتبط بتزكية النفس من املثالب والرعونات واألخالق السيئة التي تكتسبها
من بيئتها أو حميطها أو أهوائها وشيطاهنا.
وثانيهام ترتبط برتقيتها وحتقيقها باألخالق العالية والروحانية السامية.
جماهدة التزكية:
أما جماهدة التزكية ـ أهيا املريد الصادق ـ فهي مقاومة تلك التزيينات التي تنحرف
بالنفس عن طبيعتها وفطرهتا السليمة؛ وتصحيح مسارها الذي خلقها اهلل عليه ،حتى تعود
نقية إىل بارئة سليمة من كل الكدورات التي قد تلطخها.
اف َم َقا َم َر هب ِه َو َهنَى النَّ ْف َس ع ِ
َن ْاهل َ َوى
وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و َأ َّما َم ْن َخ َ
(َ )40فإِ َّن ْ
اجلَنَّ َة ِه َي املَْ ْأ َوى﴾ [النازعات]41 ،40 :
واملراد باهلوى هنا كل تلك األوهام التي تتلبس بالنفس نتيجة لوساوس شياطني
اإلنس واجلن ،وما يصاحبها من رغبات داخلية ،توفر القابلية لتلك الوساوس.
ولذلك؛ فإن حمو مصدر تلك األهواء ،وتصحيح تلك الرغبات ،حيتاج إىل مقاومة
شديدة ،وجهاد ال يقل عن اجلهاد الذي يقاوم به الظاملون واملستكربون ..بل إن اجلهاد

( )1معاين االخبار  ،160أمايل الصدوق .279
( )2رواه البخاري.
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الثاين ال يمكن أن يتحقق ما مل يكن يصاحبه اجلهاد األول.
وهلذا ،فإن القرآن الكريم ينسب كل اجلرائم البشعة إىل النفس بسبب استسالم
َت َله َن ْفسه َقت َْل َأ ِخ ِ
يه َف َق َت َله
صاحبها ألهوائها ،كام قال تعاىل يف قصة ابني آدمَ ﴿:ف َط َّوع ْ
ِ
اخل ِ ِ
ارسي َن (( ﴾)30املائدة)
َف َأ ْص َب َح م َن ْ َ
وهكذا اعترب اهلل تعاىل البخل هزيمة لإلنسان مع نفسه ،فقالَ ﴿:فاتَّقوا اهلل َما
اس َمعوا َو َأطِيعوا َو َأن ِْفقوا َخ ْ ًريا ِألَنْف ِسك ْم َو َم ْن ي َ
وق ش َّح َن ْف ِس ِه َفأو َلئِ َك هم
اس َت َط ْعت ْم َو ْ
ْ
املْ ْفلِح َ
ون (( ﴾)16التغابن)
واعترب النفس هي التي تزين لإلنسان وتدفعه لالرتداد عن الدين وسوء التعامل مع
احليل،
قضاياه ،كام حصل
ّ
للسامري الذي أضل املؤمنني بتوجيههم لعبادة عجل صنعه من ّ
ِ
رصت بِ َام َمل ْ َي ْبرصوا بِ ِه َف َق َب ْضت َق ْب َض ًة ِم ْن َأ َث ِر
فقالَ ﴿:ق َال َف َام َخ ْطب َك َيا َسام ِر هي (َ )95ق َال َب ْ
الرس ِ
ول َفنَ َب ْذ َهتا َوك ََذلِ َك َس َّو َل ْت ِيل َن ْف ِيس (( ﴾)96طه)
َّ
واعترب أهواء النفس وراء ما حيصل من خمالفة لألنبياء ومن اعتداء عليهم ،فقال:
﴿ َفك َّل َام َجا َءك ْم َرس ٌ
ْربت ْم َف َف ِري ًقا ك ََّذ ْبت ْم َو َف ِري ًقا َت ْقتل َ
ون (﴾)87
اس َتك َ ْ
ول بِ َام َال َ ْهت َوى َأنْفسكم ْ
(البقرة)
واعترب ما فعله إخوة نبي اهلل يوسف عليه السالم من تلك اجلريمة النكراء نتيجة
النحراف نفيس أصاهبم ،فقال عىل لسان أبيهم يعقوب عليه السالمَ ﴿:ق َال َب ْل َس َّو َل ْت َلك ْم
رب َمجِ ٌيل َواهلل املْ ْس َت َعان ع ََىل َما ت َِصف َ
ون (( ﴾)18يوسف)
َأنْفسك ْم َأ ْم ًرا َف َص ْ ٌ
واعترب احلسد حالة مرضية نفسية بني األفراد أو األمم واملجتمعات ،فقالَ ﴿:و َّد كَثِ ٌري
ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
ني
َاب َل ْو َير هدونَك ْم ِم ْن َب ْع ِد إِ َيامنِك ْم ك َّف ًارا َح َسدً ا ِم ْن ِعن ِْد َأنْف ِس ِه ْم ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب َّ َ
ِ ِ
يش ٍء َق ِد ٌير (( ﴾)109البقرة)
اص َفحوا َحتَّى َي ْأ ِ َ
احل هق َفاعْفوا َو ْ
َهلم ْ َ
يت اهلل بِ َأ ْم ِره إ َّن اهلل ع ََىل ك هل َ ْ
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واعترب التكرب مرضا يعشعش يف أرجاء النفس ،فقالَ ﴿:و َق َال ا َّل ِذي َن َال َي ْرج َ
ون لِ َقا َءنَا
ِ
ِ
اس َتك َْربوا ِيف َأنْف ِس ِه ْم َو َعت َْوا عت ًّوا كَبِ ًريا (﴾)21
َل ْو َال أن ِْز َل َع َل ْينَا املَْ َالئكَة َأ ْو ن ََرى َر َّبنَا َل َقد ْ
(الفرقان)
واعترب اإلعراض عن دين اهلل ورسالة األنبياء إنام ينشأ من حالة انحراف نفيس يطلق
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اص َط َف ْينَاه ِيف
يم إِ َّال َم ْن َسف َه َن ْف َسه َو َل َقد ْ
عليه (سفاهة) ،فقالَ ﴿:و َم ْن َي ْرغَب َع ْن م َّلة إِ ْب َراه َ
الده ْنيا وإِنَّه ِيف ْاآل ِخر ِة ملَِن الص ِ
احلنيَ (( ﴾)130البقرة)
َ َ َّ
َ َ
وبناء عىل ذلك كله ،فإن اهلل تعاىل ـ كام ينرص من ياهدون أعداءهم وظامليهم ـ ينرص
من ياهدون أنفسهم يف سبيله لتهذيبها وتربيتها ،وقد ورد يف احلديث القديس ،يقول اهلل
ّ
وعلوي ،ال يؤثر عبد هواه عىل
وجل( :وعزّ يت وجاليل وعظمتي وكربيائي ونوري
عزّ
ّ
شتت أمره ،ول ّبست عليه دنياه ،وشغلت قلبه هبا ،ومل أوته منها إال ما قدّ رت له،
هواي إال ّ
وعلوي ،ال يؤثر عبد هواي عىل هواه إال
وعزيت وجاليل وعظمتي وكربيائي ونوري
ّ
استحفظته مالئكتي ،وكفلت الساموات واألرض رزقه ،وكنت له من وراء جتارة كل تاجر،
وأتته الدنيا وهي راغمة)()1

وقال رسول اهلل ( :ح ّفت اجلنة باملكاره ،وح ّفت النار بالشهوات ،واعلموا أنه ما
من طاعة اهلل يشء إال يأيت يف كره ،وما من معصية اهلل يشء إال يأيت يف شهوة ،فرحم اهلل
رجال نزع عن شهوته ،وقمع هوى نفسهّ ،
فإن هذه النفس أبعد يشء منزعا ،وإهنا ال تزال
تنزع إىل معصية يف هوى ..واعلموا عباد اهللّ ..
أن املؤمن ال يميس وال يصبح إال ونفسه
ظنون عنده ،فال يزال زاريا عليها ،ومستزيدا هلا ،فكونوا كالسابقني قبلكم ،واملاضني

( )1بحار األنوار ،79/67 :وعدة الداعي.
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قوضوا من الدنيا تقويض الراحل ،وطووها طي املنازل)()1
أمامكمّ ،

ثم جاء،
وقال( :ملّا خلق اهلل اجلنّة قال جلربيل :اذهب فانظر إليها ،فذهب فنظر إليهاّ ،
ثم قال :يا جربيل،
فقال :أي ّ
ثم ح ّفها باملكارهّ ،
رب ،وعزّ تك ال يسمع هبا أحد ّإال دخلهاّ ،
رب ،وعزّ تك ،لقد خشيت أن ال
ثم جاء فقال :أي ّ
اذهب فانظر إليها ،فذهب فنظر إليهاّ ،
ثم
فلام خلق اهلل النّار قال :يا جربيل ،اذهب فانظر إليها ،فذهب فنظر إليهاّ ،
يدخلها أحد)ّ ،
رب ،وعزّ تك ،ال يسمع هبا أحد فيدخلها ،فح ّفها ّ
ثم قال :يا
جاء فقال :أي ّ
بالشهواتّ ،
رب ،وعزّ تك ،لقد خشيت
ثم جاء فقال :أي ّ
جربيل ،اذهب فانظر إليها ،فذهب فنظر إليهاّ ،
إال دخلها)()2
ّأال يبقى أحد ّ
وقال( :من أكل ما يشتهي ،مل ينظر اهلل إليه حتى ينزع أو يرتك)()3
وقال( :طوبى ملن ترك شهوة حارضة ملوعود مل يره)()4

وقال اإلمام الصادق( :احذروا أهواءكم كام حتذرون أعداءكم فليس شئ أعدى
للرجال من اتباع أهوائهم ،وحصائد ألسنتهم) ()5

وهلذا ـ مثلام تظهر الشجاعة يف مواجهة الظاملني ـ تظهر أيضا يف مواجهة أهواء
النفس ،وقد قال اإلمام عيل( :أشجع الناس من غلب هواه)()6

وقالّ ( :
إن أخوف ما أخاف عليكم طول األمل ،واتباع اهلوى؛ فأما طول األمل

( )1هنج البالغة ،رقم .174
( )2أبو داود( )4744والرتمذي( )2563وأصله يف الصحيحني ،انظر صحيح مسلم رقم()2823 ،2822
( )3بحار األنوار ،78/67 :والتحميص.
( )4بحار األنوار ،74/67 :واخلصال .5/1
( )5الكايف ج  2ص .335
()6معاين األخبار ص.195
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فينيس اآلخرة ،وأما اتباع اهلوى فيصد عن احلق..أال ّ
وإن الدنيا قد تو ّلت مدبرة ،واآلخرة
قد أقبلت مقبلة ،ولكل واحدة منهام بنون ،فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من أبناء
فإن اليوم عمل وال حساب ،واآلخرة حساب وال عمل)()1
الدنياّ ،
وقال( :من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته)()2

وقد ذكر بعض احلكامء كيفية ممارسة هذا النوع من املجاهدة ،فقال( :جاهد نفسك
الرياضة عىل أربعة أوجه :القوت من ال ّطعام ،والغمض من املنام،
الرياضة .و ّ
بأسياف ّ
واحلاجة من الكالم ،ومحل األذى من مجيع األنام ،فيتو ّلد من ق ّلة ال ّطعام موت ّ
الشهوات،
السالمة من اآلفات ،ومن احتامل األذى
ومن ق ّلة املنام صفو اإلرادات ،ومن ق ّلة الكالم ّ
الصرب عىل األذى،
البلوغ إىل الغايات .وليس عىل العبد يشء أشدّ من احللم عند اجلفاء ،و ّ
حتركت من النّفس إرادة ّ
الشهوات واآلثام ،وهاجت منها حالوة فضول الكالم
وإذا ّ
ّهجد وق ّلة املنام ،ورضبتها بأيدي اخلمول وق ّلة
جردت سيوف ق ّلة ال ّطعام من غمد الت ّ
ّ
الكالم ،حتّى تنقطع عن ال ّظلم واالنتقام ،فتأمن من بوائقها من بني سائر األنام ،وتص ّفيها
من ظلمة شهواهتا فتنجو من غوائل آفاهتا ،فتصري عند ذلك نظيفة ونور ّية خفيفة روحان ّية،
فتجول يف ميدان اخلريات ،وتسري يف مسالك ال ّطاعات ،كالفرس الفاره يف امليدان وكامللك
املتنزّ ه يف البستان)()3

وقال( :أعداء اإلنسان ثالثة :دنياه ،وشيطانه ،ونفسه ،فاحرتس من الدّ نيا بالزّ هد
الشهوات)()4
الشيطان بمخالفته ،ومن النّفس برتك ّ
فيها ،ومن ّ

()1أمايل الطويس .117/1
( )2هنج البالغة ،رقم .449
( )3الكالم ليحي بن معاذ الرازي ،إحياء علوم الدين()66 /3
( )4إحياء علوم الدين()71 /3
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وهذا ال يعني أن هذه الطرق متناسبة مع الناس مجيعا ،بل ختتلف النفوس فيها،
بحسب املثالب التي تتصف هبا ،وقد ذكر ذلك بعض احلكامء ،فقال( :طريق املجاهدة
لكل إنسان ختتلف بحسب اختالف أحواله .واألصل فيه أن يرتك ّ
الرياضة ّ
كل واحد ما
و ّ
به فرحه من أسباب الدّ نيا ،فا ّلذي يفرح باملال ،أو باجلاه ،أو بالقبول يف الوعظ ،أو بالعزّ يف
القضاء والوالية ،أو بكثرة األتباع يف التّدريس واإلفادة ،فينبغي أن يرتك ّأوال ما به فرحه،
فإنّه إن منع عن يشء من ذلك وقيل له :ثوابك يف اآلخرة مل ينقص باملنع ،فكره ذلك و ّ
تأمل
ّ
ثم إذا ترك أسباب الفرح
به فهو ممّن فرح باحلياة الدّ نيا و
اطمأن هبا ،وذلك مهلك يف ح ّقهّ .
فليعتزل النّاس ،ولينفرد بنفسه ،ولرياقب قلبه ،حتّى ال يشتغل ّإال بذكر اهلل تعاىل والفكر
فإن ّ
ليرتصد ملا يبدو يف نفسه من شهوة ووسواس ،حتّى يقمع مادتّه مهام ظهرّ ،
لكل
فيه .و ّ
السبب والعالقة .وليالزم ذلك بق ّية العمر فليس
وسوسة سببا ،وال تزول ّإال بقطع ذلك ّ
إال باملوت)()1
للجهاد آخر ّ

وهو ال يعني باالنقطاع عن الناس أو العزلة عنهم ،العزلة الدائمة؛ فذلك منهي عنه،
وإنام أراد هبا العزلة املؤقتة التي حيتاج السالك إليها كل حني ملراجعة نفسه وسلوكه ،حتى
ال يترسب إليه من الطباع ما خيالف الفطرة السليمة.
جماهدة الرتقية:
أما جماهدة الرتقية ـ أهيا املريد الصادق ـ فهي بذل اجلهد يف ممارسة كل الوسائل التي
أمرنا اهلل تعاىل باستعامهلا للتحقق باألخالق العالية ،والروحانية السامية ..ذلك أن عاقبة
تلك املجاهدات عظيمة جدا ،وقد قال تعاىل يف فضل قيام الليل﴿ :إِ َّن ن ِ
َاش َئ َة ال َّل ْي ِل ِه َي َأ َشده
َو ْطئًا َو َأ ْق َوم ِق ًيال﴾ [املزمل]6 :
( )1إحياء علوم الدين()69 -67 /3

437

ويشري إليها ما رواه بعض أصحاب رسول اهلل  قال :كنت أبيت مع رسول اهلل ،
فآتيه بوضوئه وبحاجته ،فقال يل :اسألني ،فقلت :إين أسألك مرافقتك يف اجلنة ،قال :أو
غري ذلك ،قلت :هو ذاك ،قال( :فأعني عىل نفسك بكثرة السجود) ()1

فالنبي  نبه هذا الصحاب إىل أن تلك املرتبة الرفيعة التي طلب التحقق هبا ،ال
يمكن أن يناهلا بالدعاء ،وال بالشفاعة املجردة ،وإنام تقتيض منه جماهدات نفسية ،جتعله يكثر
من السجود وذكر اهلل.
وهلذا قرن اهلل تعاىل بني قيام الليل ،واملقام املحمود ،فقال خماطبا رسوله َ ﴿ :و ِم َن
ال َّل ْي ِل َفت ََه َّجدْ بِ ِه نَافِ َل ًة َل َك ع ََسى َأ ْن َي ْب َع َث َك َر هب َك َم َقا ًما حمَ ْمو ًدا﴾ [اإلرساء]79 :
وهو يشري إىل أن ترقي النفس من درجة دنيا إىل درجة عليا حيتاج إىل الكثري من
املجاهدات ،والتي يستعان عىل أدائها بالصرب ،ولذلك قرن اهلل تعاىل الصرب بالصالة،
وجعلها وسيلة للهداية الشاملة ،كام قال تعاىل﴿ :و ِ
الص َال ِة َوإِ َّهنَا َلكَبِ َري ٌة
الص ْ ِرب َو َّ
استَعينوا بِ َّ
َ ْ
اخل ِ
اش ِعنيَ ﴾ [البقرة]45 :
ِإ َّال ع ََىل ْ َ
وأخرب  عن دور املجاهدة يف اخلروج من كل املراتب الدنية ،والتحقق بكل املراتب
السنية ،فقالّ :
(إن ّ
الشيطان قعد البن آدم بأطرقه ،قعد يف طريق اإلسالم ،فقال :تسلم وتذر
دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه وأسلم ،وقعد له بطريق اهلجرة ،فقال :هتاجر وتذر
ثم قعد له
أرضك وسامءك؟ وإنّام مثل املهاجر كمثل الفرس يف ال ّطول ،فعصاه فهاجرّ ،
بطريق اجلهاد ،فقال :جتاهد؟ فهو جهد النّفس واملال ،فتقاتل فتقتل ،فتنكح املرأة ويقسم
املال؟ فعصاه فجاهد ،فمن فعل ذلك كان ح ّقا عىل اهلل أن يدخله اجلنّة ،وإن غرق كان ح ّقا

( )1رواه مسلم ( ،)489( )52 /2وأبو داود رقم ( ،)1320والنسائي .227 /2
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عىل اهلل أن يدخله اجلنّة ،أو وقصته دا ّبته كان ح ّقا عىل اهلل أن يدخله اجلنّة)()1

وهكذا نرى رسول اهلل  يصف الكثري من أعامل اخلري ملن يريدون الرتقي ،ففي
احلديث عن بعض أصحاب رسول اهلل  أنه سأل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل ،أخربين
بعمل يدخلني اجلنّة ويباعدين من النّار ،فقال( : :لقد سألتني عن عظيم ،وإنّه ليسري عىل
الصالة ،وتؤيت الزّ كاة ،وتصوم
يرسه اهلل عليه ،تعبد اهلل ،وال ترشك به شيئا ،وتقيم ّ
من ّ
والصدقة
(الصوم جنّة،
رمضان،
ّ
ثم قال( :أ ال أد ّلك عىل أبواب اخلريّ :
ّ
وحتج البيت)ّ ،
ثم
الرجل من جوف ال ّليل شعار ّ
الصاحلني)ّ ،
تطفىء اخلطيئة كام يطفىء املاء النّار ،وصالة ّ
َن املَْ َض ِ
تال قوله تعاىلَ ﴿ :تت ََج َاَّف جنوهب ْم ع ِ
اج ِع َيدْ ع َ
ون َر َّهب ْم َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا َو ِممَّا َرزَ ْقنَاه ْم
ون (َ )16ف َال َت ْع َلم َن ْف ٌس َما أ ْخ ِف َي َهل ْم ِم ْن ق َّر ِة َأع ٍ
ْني َجزَ ا ًء بِ َام كَانوا َي ْع َمل َ
ين ِْفق َ
ون﴾ [السجدة:
ثم قال( :أال أخربك برأس األمر ك ّله وعموده وذروة سنامه؟) قال :بىل يا رسول
ّ ،]17 ،16
ثم قال( :أ ال
اهلل ،قال( :رأس األمر اإلسالم ،وعموده ّ
الصالة ،وذروة سنامه اجلهاد)ّ ،
(كف عليك هذا)()2
أخربك بمالك ذلك ك ّله؟) ،قال :بىل ،يا نبي اهلل ،فأخذ بلسانه ،قالّ :

ّ

وهكذا كانت سرية رسول اهلل  العملية ،فقد روي أنه ّ
صىل حتّى تشققت قدماه،
فقيل له :يا رسول اهلل ،أتصنع هذا ،وقد غفر لك ما تقدّ م من ذنبك وما ّ
تأخر؟ فقال( :أفال
أكون عبدا شكورا)()3

فجاهد نفسك ـ أهيا املريد الصادق ـ بكثرة الذكر والدعاء واملناجاة ،وكل أعامل
اخلري ،وجاهدها يف حضور قلبك مع اهلل ،وسرتى كيف ينقلك اهلل تعاىل ،وبمقدار صدقك

( )1النسائي()22 -21 /6
( )2الرتمذي()2616
( )3البخاري [فتح الباري] )4837(8 ،ومسلم()2820
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من دركات الغواية إىل درجات اهلداية ،وكيف يمن عليك بعد ذلك بإزالة كل أنواع التعب
واملشقة التي تشعر هبا أثناء جماهدتك ،ليبدلك بدهلا حالوة جتدها يف قلبك.
وقد روي عن الكثري من الصاحلني من الترصحيات ما يدل عىل ذلك ،فقد قيل لبعض
املداومني عىل قيام الليل ،واحلريصني عليه( :)1كيف أنت وال ّليل؟ قال( :ما رأيته ّ
قط يريني
ثم ينرصف وما تأ ّملته بعد)
وجهه ّ
ومرة يقطعني عن الفكر)
مرة يسبقني إىل الفجر ّ
وقال آخر( :أنا وال ّليل فرسا رهان ّ
وأغتم بفجره إذا طلع ما
وقال آخر( :ساعة أنا فيها بني حالني أفرح بظلمته إذا جاء
ّ
تم فرحي به ّ
قط)
ّ
وقال آخر( :منذ أربعني سنة ما أحزنني يشء سوى طلوع الفجر)
برب وإذا طلعت حزنت
وقال آخر( :إذا غربت الشمس فرحت بالظالم خللويت ّ
عيل)
لدخول الناس ّ
وقال آخر( :أهل ال ّليل يف ليلهم ّ
ألذ من أهل اللهو يف هلوهم ،ولو ال ال ّليل ما أحببت
البقاء يف الدّ نيا)
عوض اهلل تعاىل أهل ال ّليل من ثواب أعامهلم ما يدونه من ال ّل ّذة
وقال آخر( :لو ّ
لكان ذلك أكثر من أعامهلم)
وقال آخر( :ليس يف الدّ نيا وقت يشبه نعيم أهل اجلنّة ّإال ما يده أهل التم ّلق يف
قلوهبم بال ّليل من حالوة املناجاة)
وقال آخرّ ( :
لذة املناجاة ليس من الدّ نيا ،إنّام هو من اجلنّة أظهرها اهلل ألوليائه ال
يدها سواهم)
( )1انظر هذه الروايات يف املحجة البيضاء َّف هتذيب االحياء ،ج  ،2ص.398 :

440

وقال آخر( :ما بقي من ّ
لذات الدّ نيا ّإال ثالث :قيام ال ّليل ،ولقاء اإلخوان والصالة
يف مجاعة)
وقال آخر يصف فضل اهلل عىل هذا النوع من املجاهدين ألنفسهمّ ( :
إن اهلل ينظر
ثم ينترش من
باألسحار إىل قلوب املتي ّقظني فيملؤها نورا فرتد الفوائد عىل قلوهبم فتستنريّ ،
قلوهبم العوايف إىل قلوب الغافلني)
وهذا كله فضل من اهلل تعاىل عىل عباده الصادقني معه ،إذ أنه ال يكتفي بمكافأهتم يف
اآلخرة ،وإنام يكافئهم يف الدنيا ،فضال منه وكرما ،وقد روي أن اهلل تعاىل أوحى إىل بعض
أنبيائه( :إ ّن يل عبادا من عبادي حي ّبوين واح ّبهم ،ويشتاقون إ ّيل وأشتاق إليهم ،ويذكروين
وأذكرهم ،وينظرون إ ّيل وأنظر إليهم ،فإن حذوت طريقهم أحببتك ،وإن عدلت عنهم
رب وما عالمتهم؟ قال( :يراعون الظالل بالنهار كام يراعي الراعي غنمه
مقتّك) ،قال :يا ّ
وحينّون إىل غروب الشمس كام حي ّن الطري إىل أوكارها ،فإذا جنّهم ال ّليل واختلط الظالم
وخال ّ
كل حبيب بحبيبه نصبوا يل أقدامهم ،وافرتشوا يل وجوههم ،وناجوين بكالمي
يتحملون من أجيل
متأوه وشاك ،بعيني ما
ومت ّلقوين بإنعامي ،فبني صارخ وباكي ،وبني ّ
ّ
وبسمعي ما يشتكون من ح ّبيّ ،أول ما أعطيهم أقذف من نوري يف قلوهبم فيخربون عنّي
كام أخرب عنهم ،والثانية لو كانت الساموات السبع واألرض وما فيها يف موازينهم
الستقللتها هلم ،والثالثة أقبل بوجهي عليهم أ فرتى من أقبلت بوجهي عليه أ يعلم أحد ما
أريد أن أعطيه؟)()1

( )1إحياء علوم الدين ()358 /1
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املعاهدة اجلازمة
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن املعاهدات والبيعات التي ورد ذكرها يف
القرآن الكريم ،والسنة املطهرة ،وإمكانية استثامرها يف التزكية والرتقية ،وكيفية ذلك.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن املعاهدات والبيعات وما يرتبط هبا مسالك
تربوية يمكن استخدامها يف هتذيب النفس وترقيتها وإلزامها بام تكسل عىل عمله.
ذلك أن أكثر الوسائل التي وضعتها الرشيعة للتزكية والرتقية صنفها الفقهاء ضمن
التطوعات والنوافل بناء عىل عجز أكثر الناس عىل أدائها ..ولذلك فإن النفس عند
مالحظتها هلذا يصيبها الكسل والوهن بخالف املفروض عليها..
وهلذا كان أحسن الطرق لتحويل بعض تلك التطوعات واجبات القيام بمعاهدات
مرتبطة هبا ،تلزم النفس هبا ،ألهنا حتولت من كوهنا تطوعا إىل كوهنا فريضة ،بسبب االلتزام
هبا.
ومن األمثلة عىل ذلك إلزام النفس بورد قرآين كل يوم ،ومثله من التهليالت
والتكبريات والتسبيحات وأنواع التطوع املرتبط بالصيام والصدقات وغريها عرب القيام
بمعاهدة ختصها ،إما دائمة ،أو مرتبطة بزمن معني.
فذلك مما حيمي السلوك من املزاجية والتقلب ،ذلك أن اإلنسان قد ينشط يف فرتة من
الفرتات ،يقوم خالهلا بكل أنواع الرب ،لكنه عند كسله يقعد عنها مجيعا ..لكنه إذا ما ألزم
نفسه يصبح مضطرا لفعلها ،وإىل قضائها يف حال التقصري ..وذلك كله مما يساهم يف ردع
نفسه األمارة ،وإمداد نفسه اللوامة بام يعينها عىل التحول إىل نفس مطمئنة.
ولذلك وصف اهلل تعاىل األبرار من عباده بالوفاء بالنذر ،وهو ليس سوى شكل من
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ِ
وهنَا َت ْف ِج ًريا ( )6يوف َ
ون
رشب ِ َهبا ع َباد اهلل ي َف هجر َ
أشكال املعاهدات ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ع ْينًا َي ْ َ
ون َي ْو ًما ك َ
بِالن َّْذ ِر َو َخيَاف َ
رشه م ْس َتطِ ًريا﴾ [اإلنسان]7 ،6 :
َان َ ه
وذلك ال يقترص عىل النوافل والتطوعات فقط ،بل يتعداها إىل الفرائض
واملحرمات ،ذلك أن النفس األمارة قد تقتحم حدود اهلل من حيث ال تشعر ،فلذلك حتتاج
إىل منبه ينبهها ،ولذلك أمر اهلل تعاىل رسول اهلل  بأخذ البيعة يف أمثال تلك املسائل ،كام
رش ْك َن بِاهلل َش ْيئًا َو َال َي ْ ِ
قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا النَّبِ هي إِ َذا َجا َء َك املْؤْ ِمنَات ي َبايِ ْعن ََك ع ََىل َأ ْن َال ي ْ ِ
رس ْق َن
و َال يزْ نِنيَ و َال ي ْقت ْلن َأو َالدهن و َال ي ْأتِنيَ ِببهت ٍ
ني َأ ْي ِدهيِ َّن َو َأ ْرجلِ ِه َّن َو َال َي ْع ِصين ََك
َان َي ْف َ ِرتينَه َب ْ َ
ْ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ
َ َ

ِ
ِ
ٍ
يم﴾ [املمتحنة]12 :
ور َرح ٌ
اس َتغْف ْر َهل َّن اهلل إِ َّن اهلل غَف ٌ
ِيف َم ْعروف َف َبايِ ْعه َّن َو ْ

فقد كانت تلك املحرمات التي ذكرهتا اآلية الكريمة متفشية يف اجلاهلية ،لذلك
طولب النساء بالبيعة ومعاهدة اهلل عىل اجتناهبا.
ومل تكن أمثال تلك البيعة خاصة بالنساء ،بل ورد يف السنة املطهرة الكثري من أمثاهلا
مما يتعلق بالرجال والنساء مجيعا ،ومن أمثلتها ما حدث به بعض أصحاب رسول اهلل  أنه
قال( :بايعنا النبي  عىل مثل ما بايع عليه النساء ،من مات منا ومل يأت شيئا منهن ضمن
له اجلنة ،ومن مات منا وقد أتى شيئا منهن وقد أقيم عليه احلد فهو كفارة ،ومن مات منا
وقد أتى شيئا منهن فسرت عليه فعىل اهلل حسابه) ()1

وعنه قال :قلت :يا رسول اهلل ،اشرتط عيل فأنت أعلم بالرشط .قال( :أبايعك عىل
أن تعبد اهلل وحده ال ترشك به شيئا ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتنصح لكل مسلم ،وتربأ
من الرشك)()2

( )1رواه الطرباين ،حياة الصحابة ()279 /1
( )2رواه النسائي
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وقال هذا الصحاب بعد ذلك ،خمربا عن تأثري البيعة عليه( :بايعت رسول اهلل



بيدي هذه عىل اإلسالم واشرتط عيل النصح لكل مسلم ،فورب الكعبة ،إين لكم ناصح
أمجعني) ()1

وحدث صحاب آخر قال :أتيت رسول اهلل  ألبايعه ،فقلت :عالم تبايعني يا
رسول اهلل؟ فمد رسول اهلل  يده قال( :تشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأن
حممدا عبده ورسوله ،وتصيل الصلوات اخلمس لوقتها ،وتؤدي الزكاة املفروضة ،وتصوم
رمضان ،وحتج البيت ،وجتاهد يف سبيل اهلل) .قلت :يا رسول اهلل ،كال نطيق إال اثنتني فال
أطيقهام :الزكاة ،واهلل ما يل إال عرش ذود هن رسل أهيل ومحولتهن .وأما اجلهاد فإين رجل
جبان ،ويزعمون أنه من وىل فقد باء بغضب من اهلل ،وأخاف إن حرض القتال أن أخشع
بنفيس فأفر فأبوء بغضب من اهلل .فقبض رسول اهلل  يده ثم حركها ،ثم قال( :يا بشري ،ال
صدقة وال جهاد فبم إذن تدخل اجلنة؟) قلت :يا رسول اهلل ،أبسط يدك أبايعك ،فبسط يده
فبايعته عليهن كلهن(.)2
وحدث آخر قال :كنا عند رسول اهلل  تسعة أو ثامنية أو سبعة ،فقال( :أال تبايعون
رسول اهلل ؟) فرددها ثالث مرات .فقدمنا أيدينا فبايعنا رسول اهلل  فقلنا :يا رسول اهلل
قد بايعناك فعىل أي يشء نبايعك؟ فقال( :عىل أن تعبدوا اهلل ،وال ترشكوا به شيئا،
والصلوات اخلمس ،وأن ال تسألوا الناس شيئا)()3

وقد قال ذلك الصحاب خمربا عن تأثري تلك البيعة يف سلوك املبايعني( :فلقد رأيت

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه الطرباين يف األوسط ،وأبو نعيم ،واحلاكم ،والبيهقي ،وابن عساكر
( )3رواه مسلم والرياين ،وابن جرير ،وابن عساكر.
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بعض أولئك النفر يسقط سوطه فام يقول ألحد يناوله إياه)
ووصف صحاب آخر أثر تلك البيعة عىل بعض من بايعوا ،فقال( :رأيته بمكة يف
أمجع ما يكون من الناس يسقط سوطه وهو راكب ،فربام وقع عىل عاتق رجل ،فيأخذه
الرجل فيناوله ،فام يأخذه حتى يكون هو ينزل فيأخذه) ()1

وعن صحاب آخر قال :بايعني رسول اهلل مخسا ،وأوثقني سبعا ،وأشهد اهلل عيل
سبعا :أن ال أخاف يف اهلل لومة الئم ،فدعاين رسول اهلل  فقال( :هل لك إىل البيعة ولك
اجلنة؟) قلت :نعم ،وبسطت يدي ،فقال رسول اهلل  ـ وهو يشرتط عيل  -أن ال أسأل
الناس شيئا قلت :نعم .قال( :وال سوطك إن سقط منك حتى تنزل فتأخذه ..وأوصيك
بتقوى اهلل يف رس أمرك وعالنيته ،وإذا أسأت فأحسن ،وال تقبضن أمانة)()2

وغريها من املعاهدات والبيعات التي وردت يف السنة املطهرة ،بل أشار إليها القرآن
الكريم ،وأخرب أن إلزام النفس بالعهود والوفاء هبا من صفات أويل األلباب ،فهم ﴿ا َّل ِذي َن
ون املِْي َث َ
ون بِ َع ْه ِد اهلل َو َال َينْقض َ
يوف َ
اق (( ﴾)20الرعد)
وهي من صفات ورثة الفردوس فهم ﴿ا َّل ِذي َن هم ِألَمان ِ
َاهتِ ْم َوع َْه ِد ِه ْم َراع َ
ون (﴾)8
ْ َ
(املؤمنون)
وهكذا أثنى اهلل تعاىل عىل األبرار الذين فهموا حقيقة الرب ومارسوها ،فقالَ ﴿:ل ْي َس
ِ
وهك ْم ِق َب َل املَْ ْ ِ
رش ِق َواملَْغ ِْر ِ
رب َم ْن آ َم َن بِاهلل َوا ْل َي ْو ِم ْاآل ِخ ِر َواملَْ َالئِك َِة
رب َأ ْن ت َو هلوا وج َ
ب َو َلك َّن ا ْل ِ َّ
ا ْل ِ َّ
ِ
ِ
َوا ْلكِت ِ
السبِ ِ
يل
َاب َوالنَّبِ هينيَ َوآتَى املَْ َال ع ََىل ح هبه َذ ِوي ا ْلق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َواملَْ َساكنيَ َوا ْب َن َّ

َو ِ ِ
الر َق ِ
الص َال َة َوآتَى الزَّ كَا َة َواملْوف َ
الصابِ ِري َن
ون بِ َع ْه ِد ِه ْم إِ َذا ع َ
َاهدوا َو َّ
اب َو َأ َقا َم َّ
السائلنيَ َو ِيف ه
َّ

( )1أمحد ،والنسائي وغريمها
( )2رواه أمحد
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ِ
ِ
الرض ِاء َو ِحنيَ ا ْل َب ْأ ِ
س أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َصدَ قوا َوأو َلئِ َك هم املْتَّق َ
ون (﴾)177
يف ا ْل َب ْأ َساء َو َّ َّ
(البقرة)
بل اعترب من بايع رسول اهلل  وعاهده مبايعا هلل ومعاهدا له ،فقال﴿:إِ َّن ا َّل ِذي َن
ون اهلل َيد اهلل َف ْو َق َأ ْي ِدهيِ ْم َف َم ْن َنك َ
ي َبايِعون ََك إِن ََّام ي َبايِع َ
َث َفإِن ََّام َينْكث ع ََىل َن ْف ِس ِه َو َم ْن َأ ْو ََّف بِ َام
َاهدَ َع َليه اهلل َفسيؤْ تِ ِ
يه َأ ْج ًرا عَظِ ًيام (( ﴾)10الفتح)
ع َ
ْ
َ
ومع الثناء عىل أهل اهلل املوفني بعهد اهلل وردت النصوص خمربة بوجوب هذا الوفاء،
ِ ِ
رسائِ َيل ا ْذكروا نِ ْع َمتِ َي ا َّلتِي
وأنه ال يقل يف وجوبه عن أي وفاء آخر ،قال تعاىلَ ﴿:يا َبني إ ْ َ
وف بِعه ِدكم وإِياي َفار َهب ِ
َأ ْنعمت َع َليكم و َأوفوا بِعه ِدي أ ِ
ون (( ﴾)40البقرة)
َْ
ْ ْ َ ْ
َ ْ ْ َ َّ َ ْ
َ ْ
وقالَ ﴿:وال َت ْق َربوا َم َال ا ْل َيتِي ِم إِ َّال بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َسن َحتَّى َي ْبلغَ َأشدَّ ه َو َأ ْوفوا ا ْل َك ْي َل

ان بِا ْل ِقس ِ
ط ال ن َك هلف َن ْفس ًا إِ َّال و ْس َع َها َوإِ َذا ق ْلت ْم َفاع ِْدلوا َو َل ْو ك َ
َواملِْيزَ َ
َان َذا ق ْر َبى َوبِ َع ْه ِد اهلل
ْ
َأ ْوفوا َذلِك ْم َو َّصاك ْم بِ ِه َل َع َّلك ْم ت ََذكَّر َ
ون (( ﴾)152األنعام)
َاهدْ تم وال َتنْقضوا ْاألَيام َن بعدَ تَوكِ ِ
ِ
يد َها َو َقدْ َج َع ْلتم
َْ َ ْ ْ
وقالَ ﴿:و َأ ْوفوا بِ َع ْهد اهلل إِ َذا ع َ ْ َ
ال إِ َّن اهلل َي ْع َلم َما َت ْف َعل َ
اهلل َع َل ْيك ْم ك َِفي ً
ون (( ﴾)91النحل)
وقد فهم الربانيون من اآليات احلاضة عىل وجوب الوفاء بالعقود أن أول العقود
هو العقد الذي يريه العبد مع ربه ،قال تعاىل﴿:يا َأهيا ا َّل ِذين آمنوا َأوفوا بِا ْلعق ِ
ود أ ِح َّل ْت
ْ
َ َ
َ هَ
ِ
َلكم هبِيمة ْاألَ ْنعا ِم إِ َّال ما يت َْىل َع َليكم غ ِ
حيكم َما ي ِريد (﴾)1
َري حم هيل َّ
َ
الص ْيد َو َأنْت ْم حر ٌم إِ َّن اهلل َ ْ
َ
ْ َ َ
ْ ْ َْ
(املائدة)
فالعقود التي يب الوفاء هبا ال تتوقف عىل عقود البيع والرشاء ،بل تعم مجيع العقود
التي يعقدها العبد مع ربه ،عن ابن عباس قال( :العهود ما أحل اهلل وما حرم ،وما فرض
وما حد يف القرآن كله ،وال تغدروا وال تنكثوا)
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وهلذا كتب رسول اهلل  كتاب ًا لعمرو ابن حزم ،حني بعثه إىل اليمن يفقه أهلها
ويعلمهم السنّة ،ويأخذ صدقاهتم ،فكتب له كتاب ًا وعهد ًا ،وأمره فيه بأمره ،فكتب( :بسم
اهلل الرمحن الرحيم هذا كتاب من اهلل ورسوله ﴿يا َأهيا ا َّل ِذين آمنوا َأوفوا بِا ْلعق ِ
ود﴾)1(..
ْ
َ َ
َ هَ
(املائدة) عهد من حممد رسول اهلل  لعمرو بن حزم حني بعثه إىل اليمن ،أمره بتقوى اهلل
يف أمره كله ،فإن اهلل مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون)()1

ومما يبني خطورة هذه املعاهدات ووجوب الوفاء هبا تأكيد القرآن الكريم عىل أن اهلل
تعاىل سيسأل عباده عن هذه العهود ،قال تعاىلَ ﴿:وال َت ْق َربوا َم َال ا ْل َيتِي ِم إِ َّال بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َسن
َحتَّى َي ْبلغَ َأشدَّ ه َو َأ ْوفوا بِا ْل َع ْه ِد إِ َّن ا ْل َع ْهدَ ك َ
َان َم ْسؤوالً ((﴾)34االرساء) ،وقالَ ﴿:و َل َقدْ
ون ْاألَ ْد َب َار َوك َ
َاهدوا اهلل ِم ْن َق ْبل ال ي َو هل َ
َان ع َْهد اهلل َم ْسؤوالً (( ﴾)15األحزاب)
كَانوا ع َ
ومثل ذلك ما أخرب به عن عاقبة ذلك الذي مل يف هلل بعهده ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و ِمنْه ْم
َاهدَ اهلل َلئِن آتَانَا ِمن َف ْضلِ ِه َلنَصدَّ َقن و َلنَكو َنن ِمن الص ِ
احلنيَ (َ )75ف َل َّام آتَاه ْم ِم ْن َف ْضلِ ِه
َم ْن ع َ
َّ َ َّ
َّ َّ َ
ْ
ْ
ب ِ
ون (َ )76ف َأ ْع َق َبه ْم نِ َفا ًقا ِيف قل ِ ِ
خلوا بِ ِه َوت ََو َّل ْوا َوه ْم م ْع ِرض َ
وهب ْم ِإ َىل َي ْو ِم َي ْل َق ْونَه بِ َام َأ ْخ َلفوا اهلل
َ
َما َوعَدوه َوبِ َام كَانوا َيك ِْذب َ
ون﴾ [التوبة]77 - 75 :

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أنه ال يشرتط يف املعاهدة أو البيعة احلضور
الشخيص لرسول اهلل



بجسده الرشيف ،ذلك أنه يمكنك أن تعاهد اهلل مبارشة ،أو

يمكنك أن تعاهد أي شخص تثق فيه ويف صالحه وتقواه ..بل يمكن أن تتفق أنت
وصديقك عىل عمل من أعامل اخلري وتعاهدان اهلل عليه..
بل يمكنك إن شئت أن تعاهد رسول اهلل



وتبايعه مثلام كان يعاهده ويبايعه

أصحابه؛ فجسد رسول اهلل  ليس هو املطلوب يف البيعة ،وإنام روحه وحقيقته ،ومها
( )1رواه ابن جرير وابن أب حاتم.
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حارضتان ال تغيبان إال عىل الغافلني ..بل أنت نفسك ختاطبه يف كل صالة وغريها وتسلم
عليه بصيغة املخاطب ،وأنت تعلم أنه يسمعك ويرد عليك.
وهو ال يعني أن رسول اهلل  يسمع سالمك فقط ،بل هو يسمع غريه أيضا..
فاجعل من ذلك الغري معاهدتك له عىل االستقامة والصالح.
وقد ألف بعض احلكامء كتابا يف هذا سامه [لواقح األنوار القدسية يف بيان العهود
املحمدية] ،وقد قال يف مقدمته( :اعلم يا أخي أن رسول اهلل  ملا كان هو الشيخ احلقيقي
ألمة اإلجابة كلها ،ساغ لنا أن نقول يف تراجم عهود الكتاب كلها :أخذ علينا العهد العام
من رسول اهلل  ،أعني معرش مجيع األمة املحمدية ،فإنه  إذا خاطب الصحابة بأمر أو
هني أو ترغيب أو ترهيب انسحب حكم ذلك عىل مجيع أمته إىل يوم القيامة ،فهو الشيخ
احلقيقي لنا)()1

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أنه قد ورد يف النصوص املقدسة نوعان
من املعاهدات ،إحدامها ترتبط بالنفس ،بتزكيتها وتربيتها وترقيتها ،والثاين مرتبط باألمة
باحلفاظ عىل وحدهتا وعزهتا وقوهتا.
معاهدة التزكية:
أما املعاهدة األوىل ،وهي معاهدة التزكية؛ فهي ترتبط بإصالح النفس وهتذيبها،
ولذلك عىل املريد الصادق إذا رأى خلال يف نفسه أن يسارع لعالجه عرب معاهدة يرهيا بينه
وبني ربه ،يعاهده فيها عىل أال يكرر ذلك اخلطأ ..وإن رأى تقصريا يف طاعة من الطاعات،
راح يبايع اهلل تعاىل عىل االلتزام هبا ..وهكذا تصبح البيعة وسيلة إللزام نفسه ،مثلام كان
يفعل رسول اهلل  مع أصحابه يف تربيته هلم.
( )1لواقح األنوار القدسية يف بيان العهود املحمدية ،ص.7
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ومن األمثلة عىل ذلك ما حدث به بعض أصحاب رسول اهلل  قال( :آخر ما عهد
الصالة) ()1
ّ
إيل رسول اهلل ( :إذا أممت قوما
فأخف هبم ّ

ّ

وعن صحاب آخر قال :رأيت رجال يصدر النّاس عن رأيه ،ال يقول شيئا ّإال صدروا
عنه ،قلت :من هذا؟ قال :هذا رسول اهلل  ،قلت :أنت رسول اهلل ؟ قال( :أنا رسول
رض فدعوته كشفه عنك ،وإن أصابك عام سنة( )2فدعوته أنبتها لك
اهلل ا ّلذي إذا أصابك ّ
وإذا كنت بأرض قفراء أو فالة فض ّلت راحلتك فدعوته ر ّدها عليك) قلت :اعهد إ ّيل ،قال:
ّ
حتقرن
حرا وال عبدا وال بعريا وال شاة ،قال( :و ال
(ال تس ّب ّن أحدا) قال :فام سببت بعده ّ
شيئا من املعروف ،وأن تك ّلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهكّ ،
إن ذلك من املعروف ،وارفع
فإهنا من املخيلة،
الساق ،فإن أبيت فإىل الكعبني ،وإ ّياك وإسبال اإلزارّ ،
إزارك إىل نصف ّ
ّ
تعريه بام تعلم فيه ،فإنّام
وإن اهلل ال ّ
وعريك بام يعلم فيك فال ّ
حيب املخيلة ،وإن امرؤ شتمك ّ
وبال ذلك عليه) ()3

ّبي  عند البيعة أن ال ننوح ،فام وفت منّا امرأة
وعن أ ّم عط ّية قالت :أخذ علينا الن ّ
غري مخس نسوة :أ ّم سليم ،وأ ّم العالء ،وابنة أب سربة امرأة معاذ ،وامرأتني ،أو ابنة أب سربة،
وامرأة معاذ ،وامرأة أخرى)()4

وغريها من الروايات التي سبق أن ذكرت لك بعضا منها ،وقد قال اإلمام الباقر يف
فضل ذلك( :أربع من كن فيه كمل إسالمه وحمصت عنه ذنوبه ،ولقي ربه عزوجل وهو
عنه راض :من وَّف هلل عزوجل بام يعل عىل نفسه للناس ،وصدق لسانه مر الناس،
( )1مسلم()468
( )2عام سنة :أي عام جدب.
( )3أبو داود( )4084وقال األلباين :صحيح ،والرتمذي()2877
( )4البخاري -الفتح  )1306(3واللفظ له .ومسلم()936
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واستحيا من كل قبيح عند اهلل وعند الناس ،وحسن خلقه مع أهله) ()1

معاهدة النرصة:
أما املعاهدة الثانية ـ أهيا املريد الصادق ـ فهي معاهدة النرصة؛ وهي ترتبط باجلانب
االجتامعي يف الدين ،ذلك أن اختبارات اهلل تعاىل لعباده نوعان :نوع يرتبط بالنفس
وعالقتها برهبا ..ونوع يرتبط باملجتمع وعالقة النفس به.
وال يمكن أن تتحقق التزكية ،وال الرتقية من دون مراعاة كال النوعني ،واإلجابة
عىل كل األسئلة املرتبطة هبام ،والنجاح يف كل االختبارات التي قد يبتيل اهلل عباده فيهام.
ولذلك كان رسول اهلل  ال يكتفي ببيعة أصحابه عىل تزكية أنفسهم ،وإنام كان يضم
إليها بيعتهم ومعاهدهتم عىل نرصة الدين.
وقد أشار اهلل تعاىل إىل ذلك ،وبني فضل من وَّف بعهده مع اهلل ،وصدق يف بيعه
اجلَنَّ َة ي َقاتِل َ
رتى ِم َن املْؤْ ِمنِنيَ َأنْف َسه ْم َو َأ ْم َو َاهل ْم بِ َأ َّن َهلم ْ
ون ِيف
ورشائه معه ،فقال﴿:إِ َّن اهلل ْاش َ َ
يل وا ْلقر ِ
ون َوعْدً ا َع َل ْي ِه َح ًّقا ِيف الت َّْور ِاة َو ْ ِ ِ
َسبِ ِ
ون َوي ْقتَل َ
يل اهلل َف َي ْقتل َ
آن َو َم ْن َأ ْو ََّف بِ َع ْه ِد ِه
اإلنْج ِ َ ْ
َ
ِ
اس َت ْب ِرشوا بِ َب ْي ِعكم ا َّل ِذي َبا َي ْعت ْم بِ ِه َو َذلِ َك ه َو ا ْل َف ْوز ا ْل َعظِيم (( ﴾)111التوبة)
م َن اهلل َف ْ
َاهدوا
وأبلغ يف الثناء عىل رجال من املؤمنني بقولهِ ﴿:م َن املْؤْ ِمنِنيَ ِر َج ٌال َصدَ قوا َما ع َ
اهلل َع َلي ِه َف ِمنْهم من َق َىض نَحبه و ِمنْهم من ينْتَظِر وما بدَّ لوا َتب ِد ًيال ( )23لِيج ِزي اهلل الص ِ
اد ِقنيَ
َّ
َ ْ َ
ْ
َ َ َ
َْ َ ْ َ ْ َ
ْ َ ْ
ْ
ِِ
ِ ِ
وب َع َل ْي ِه ْم إِ َّن اهلل ك َ
ورا َر ِح ًيام (﴾)24
بِصدْ ق ِه ْم َوي َع هذ َب املْنَافقنيَ إِ ْن َشا َء َأ ْو َيت َ
َان غَف ً
(األحزاب)
ومما ورد يف سبب نزوهلا أهنا نزلت يف أنس بن النرض ،فقد حدث بعض قرابته عنه
قال :كان أنس عمي (أنس بن النرض) ،مل يشهد مع رسول اهلل  يوم بدر فشق عليه ،وقال:
( )1اخلصال ج  1ص .106
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أول مشهد شهده رسول اهلل  غبت عنه ،لئن أراين اهلل تعاىل مشهد ًا فيام بعد مع رسول اهلل
 لريين اهلل ما أصنع ،قال :فهاب أن يقول غريها ،فشهد رسول اهلل  يوم أحد ،فاستقبل
سعد بن معاذ ،فقال له أنس( :يا أبا عمرو أين ،واه ًا لريح اجلنة إين أجده دون أحد) ،قال:
فقاتلهم حتى قتل ،قال :فوجد يف جسده بضع وثامنون بني رضبة وطعنة ورمية ،فقالت
أخته عمتي الربيع ابنة النرض :فام عرفت أخي إال ببنانه ،قال :فنزلت هذه اآليةِ ﴿:م َن
َاهدوا اهلل َع َل ْي ِه َف ِمنْه ْم َم ْن َق َىض ن َْح َبه َو ِمنْه ْم َم ْن َينْتَظِر َو َما َبدَّ لوا
املْؤْ ِمنِنيَ ِر َج ٌال َصدَ قوا َما ع َ
ال (( ﴾) 23األحزاب) ،قال :فكانوا يرون أهنا نزلت فيه ويف أصحابه)()1
َت ْب ِدي ً
ومثله املقداد بن األسود الذي قام جميبا رسول اهلل  ،يوم بدر عندما تردد بعض
املرتددين يف نرصته  ،فقال( :يا رسول اهلل امض ملا أمرك اهلل ،فنحن معك ،واهلل ما نقول
ْت ورب َك َفقاتِال إِنَّا هاهنا ِ
قاعد َ
ون﴾ [املائدة
ب َأن َ َ َ ه
لك كام قال قوم موسى ملوسىَ ﴿ :فا ْذ َه ْ
 ]24ولكن اذهب أنت ربك فقاتال إنا معكام مقاتلون ،عن يمينك وشاملك ،وبني يديك
وخلفك ،والذي بعثك باحلق لو رست بنا إىل برك الغامد جلالدنا معك من دونه حتى نبلغه)،
فأرشق وجه رسول اهلل  ،وقال له خريا ودعا له(.)2
وذلك ليس حمصورا ببدر أو أحد أو غريها من املواطن التي نرص فيها اإلسالم ،بل
إن املؤمن الصادق يف إيامنه هو من يعاهد اهلل عىل نرصته يف أي حمل حيتاج إىل ذلك ،وذلك
هو النجاح األعظم ،والذي يثبت مدى صدق النفس مع رهبا.
ومن األمثلة التي عليك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تعيشها دائام ،لتستن بأصحاهبا،
وتفي بعهودك مجيعا ،أولئك الصادقني الذين عاهدوا اإلمام احلسني عىل نرصته ،وصدقوا

( )1رواه أمحد ورواه مسلم والرتمذي والنسائي.
( )2سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ()26 /4
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يف ذلك ،إىل أن لقوا رهبم ،وهو عنهم راض.
وقد فعلوا ذلك مع علمهم باملصري الذي ينتظرهم ،ومع أن اإلمام احلسني سمح هلم
برتكه ،وبرأ ذمتهم من بيعته ،لكنهم ظلوا أوفياء هلا إىل أن ترشفوا باختالط دمائهم مع دمه.
وقد روي أنه مجعهم قبل املعركة؛ فقال( :إين ال أعلم أصحابا أصح منكم وال أعدل
وال أفضل أهل بيت ،فجزاكم اهلل عني خريا ،فهذا الليل قد أقبل فقوموا واختذوا مجال،
وليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبه أو رجل من إخويت وتفرقوا يف سواد هذا الليل وذروين
وهؤالء القوم ،فإهنم ال يطلبون غريي ،ولو أصابوين وقدروا عىل قتيل ملا طلبوكم)()1

حينها قام أخوه العباس وغريه من أقاربه ليعربوا عن ذلك الصدق والثبات الذي
نتج عن والئهم ألهل بيت النبوة ،فقالوا( :مل نفعل ذلك ؟ لنبقى بعدك؟ ال أرانا اهلل ذلك
أبدا) ،فقال هلم اإلمام احلسني( :يا بني عقيل حسبكم من القتل بمسلم بن عقيل فاذهبوا
أنتم فقد أذنت لكم) ،فقالوا( :سبحان اهلل ..ما نقول للناس؟ نقول :إنا تركنا شيخنا وسيدنا
وبني عمومتنا خري االعامم ،ومل نرم معهم بسهم ومل نطعن معهم برمح ،ومل نرضب معهم
بسيف ،وال ندري ما صنعوا ،ال واهلل ما نفعل ذلك ،ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلنا،
ونقاتل معك حتى نرد موردك ،فقبح اهلل العيش بعدك)()2

ثم قام مسلم بن عوسجة ،فقال( :أنحن نخيل عنك ،بام نعتذر إىل اهلل يف أداء حقك
؟ ال واهلل حتى أطعن يف صدورهم برحمي ،وأرضهبم بسيفي ما ثبت قائمه يف يدي ،ولو مل
يكن معي سالح أقاتلهم به لقذفتهم باحلجارة ،ال واهلل ال نخليك حتى يعلم اهلل أنا قد
حفظنا غيبة رسول اهلل  فيك ،أما واهلل لو علمت أين أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم

()1تاريخ الطربي  ،315 :3الكامل يف التاريخ .559 :2
( )2تاريخ الطربي  ،315 :3وقعة الطف..198 :
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أذرى ،يفعل ب ذلك سبعني مرة ،ما فارقتك حتى ألقى محامي دونك ،فكيف ال أفعل ذلك
وإنام هي قتلة واحدة ،ثم هي الكرامة التي ال انقضاء هلا أبدا)()1

وقام زهري بن القني ،وقال( :واهلل لوددت أين قتلت ثم نرشت ثم قتلت ،حتى أقتل
هكذا ألف مرة ،وإن اهلل يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤالء الفتيان من أهل
بيتك)()2

وهكذا عرب اجلميع عن وفائهم ..فاحفظ كلامهتم ،لرتددها يف الوقت الذي حيتاج
منك املستضعفون املظلومون إىل النرصة ،لتقف معهم ،ال عىل احلياد ،وال مع أهل الباطل..
فكالمها يف الرش سواء.
وإن شئت أن تكون أكثر صدقا ،فردد كل يوم مع الصاحلني املنتظرين للمهدي الذي
اتفقت األمة مجيعا عىل كونه املخلص املوعود الذي يمحو اهلل به كل حتريف وقع يف الدين،
وعىل يديه يتم النرص األكرب الذي وعد به األنبياء عليهم السالم ..مثله بني عينيك ،وقل:
(اللهم إين أجدد له يف صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له يف
عنقي ،ال أحول عنها وال أزول أبدا ،اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابني عنه
واملسارعني إليه يف قضاء حوائجه ،واملمتثلني ألوامره واملحامني عنه ،والسابقني إىل إرادته
واملستشهدين بني يديه)
و بذلك هتيء نفسك لنرصته ،وللتحضري له ،حتى إذا ما رشفك اهلل بأن تعيش
زمانه ،مل تكن من أعدائه ،وإنام من أنصاره ..ومل تكن من الراغبني عنه ،وإنام من الراغبني
فيه.

( )1الكامل يف التاريخ .559 :2
( )2الكامل يف التاريخ .559 :2
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وإن مل يرشفك اهلل بذلك؛ فقد جعلت من نفسك جنديا له ..وسيتقبل اهلل جنديتك،
ويثيبك عليها بقدر صدقك وإخالصك يف بيعتك.
وأول مظاهر ذلك اإلخالص أن تتحرى األقرب للحق من أهل زمانك؛ فتنرصهم
يف مواجهة الباطل ،وال تقل عىل احلياد ،وال مع أهل الباطل ضدهم ..فاهلل تعاىل خيترب كل
أهل زمان بام يثبت حقيقتهم ،ويكشف عن رسائرهم.
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املشارطة احلازمة
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن املشارطة التي اتفق علامء التزكية عىل
اعتبارها مرابطة من مرابطات النفس اللوامة التي نص عليها قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنوا

اص ِربوا َو َصابِروا َو َرابِطوا َواتَّقوا اهلل َل َع َّلك ْم ت ْفلِحو َن﴾ [آل عمران ،]200 :وكيفيتها ،واتفاق ما
ْ
أوردوه عنها مع النصوص املقدسة.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن احلكامء ـ بحسب استلهامهم من النصوص
املقدسة ،وجتارهبم يف السلوك العميل ـ ذكروا أنواعا من املرابطات للنفس اللوامة ،تعينها
عىل السري التخلقي والتحققي ،وهي تبدأ باملشارطة ،التي يرشط فيها السالك عىل نفسه
الرشوط التي تعينه عىل السري؛ فيوظف عليها الوظائف املختلفة املرتبطة بالتزكية والرتقية،
ويلزمها عىل ذلك بأنواع املعاهدات اجلازمة الالزمة.
ثم يقوم بعد ذلك بمراقبة سلوكها ،ليضيف إليها كل حني مشارطات جديدة ،ترتبط
بحاجاهتا املختلفة ،مع مراقبة مدى التزامها بتلك املشارطات.
ثم حياسبها عىل مدى تنفيذها ملا عاهدت اهلل تعاىل عليه ،ومن خالل املحاسبة قد
يعفو عنها ،وقد يضيف هلا من التكاليف اجلديدة ما هيذهبا ويربيها.
فإذا وجد أثناء حماسبته هلا تقصريا فيام اشرتطه عليها عاقبها بعقوبة تتناسب مع ما
اقرتفته ،فإن أكل لقمة شبهة عاقبها باجلوع ،وهكذا كل طرف من أطراف بدنه يمنعه من
شهوته حتى يتهذب ،ويبتعد عن احلرام.
وهكذا يظل ياهدها يف ذات اهلل ،وبحسب الرشيعة التي جاء هبا رسول اهلل  إىل
أن تستقيم له ،وتصبح طوع يديه ،من غري أن يكف عن متابعتها ومراقبتها خشية أن يأتيه
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الشيطان من أي جهة.
أما الدليل عىل ذلك من النصوص املقدسة؛ فيشري إليها ما ورد من األحاديث يف
الدعوة إىل الواجبات املرتبطة بكل يوم ،وكأهنا تدعو املؤمنني إىل رشطها عىل أنفسهم،
وإلزامهم هبا ،كام يلزموهنا بالصلوات اليومية.
كل نفس يف ّ
ومن تلك األحاديث قوله ( :عىل ّ
كل يوم طلعت فيه ّ
الشمس صدقة
منه عىل نفسه) ،قيل :يا رسول اهلل ،من أين نتصدّ ق وليس لنا أموال؟ فقالّ :
(إن من أبواب
الصدقة التكبري ،وسبحان اهلل واحلمد هلل واستغفر اهلل ،وتأمر باملعروف ،وتنهى عن املنكر،
ّ
وتعزل ّ
األصم
الشوكة عن طريق النّاس والعظم واحلجر ،وهتدي األعمى ،وتسمع
ّ
ّ
واألبكم حتّى يفقهّ ،
املستدل عىل حاجته قد علمت مكاهنا ،وتسعى بشدّ ة ساقيك إىل
وتدل
الضعيفّ .
الصدقة منك
اللهفان املستغيث ،وترفع بشدّ ة ذراعيك مع ّ
كل ذلك من أبواب ّ
عىل نفسك) ()1

كل سالمى من النّاس عليه صدقةّ ،
ويف حديث آخر قال ّ ( :
كل يوم تطلع فيه
ّ
الرجل يف دا ّبته فتحمله عليها ،أو ترفع له عليها
الشمس ..تعدل بني االثنني صدقة ،وتعني ّ
متاعه صدقة ،والكلمة ال ّط ّيبة صدقةّ ،
الصالة صدقة ،ومتيط األذى
وكل خطوة متشيها إىل ّ
طريق صدقة) ()2
عن ال ّ

ويف حديث آخر قال ( :عىل ّ
نبي اهلل فمن مل يد؟.
كل مسلم صدقة) ،فقالوا :يا ّ
قال( :يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدّ ق) ،قالوا :فإن مل يد؟ قال( :يعني ذا احلاجة امللهوف)،

( )1أمحد ()169 ،168 /5
( )2البخاري -الفتح  )2989( 6ومسلم ()1009
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الرش فإهنا له صدقة) ()1
قالوا :فإن مل يد؟ قال( :فليعمل باملعروف ،وليمسك عن ّ

ّ

ّ

ويف حديث آخر قال ( :يف اإلنسان ستون وثالثامئة مفصل ،فعليه أن يتصدق عن
كل مفصل منها صدقة) ،قالوا :ومن يطيق ذلك؟ قال( :النخاعة تراها يف املسجد فتدفنها،
واليشء تنحيه عن الطريق فإن مل تقدر فركعتا الضحى جتزى عنك) ()2

وغريها من األحاديث التي تبني ما عىل املؤمن فعله كل يوم ،ليزكي نفسه ،ويرقيها،
ويسري هبا نحو الكامل املتاح هلا.
باإلضافة إىل ذلك ما ورد من النصوص املقدسة التي تشبه عمل اخللق يف الدنيا
جت َار ٍة تن ِْجيك ْم ِم ْن
بالتجارة مع اهلل تعاىل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنوا َه ْل َأد هلك ْم ع ََىل ِ َ
جت ِ
ع ََذ ٍ
ون ِيف َسبِ ِ
اهد َ
اب َألِي ٍم ( )10تؤْ ِمن َ
يل اهلل بِ َأ ْم َوالِك ْم َو َأنْف ِسك ْم َذلِك ْم
ون بِاهلل َو َرسولِ ِه َو َ
َخ ْ ٌري َلك ْم إِ ْن كنْت ْم َت ْع َلم َ
ون﴾ [الصف]11 ،10 :
ومن هذه اآلية راح الصاحلون يشبهون املرابطات املرتبطة بالتزكية بام يقوم به
التجار ،كام عرب عن ذلك بعضهم ،فقال( :اعلم أن مطلب املتعاملني يف التجارات،
املشرتكني يف البضائع عند املحاسبة سالمة الربح ،وكام أن التاجر يستعني برشيكه؛ فيسلم
إليه املال حتى يتجر ثم حياسبه ،فكذلك العقل هو التاجر يف طريق اآلخرة ،وإنام مطلبه
وربحه تزكية النفس ،ألن بذلك فالحها ..وإنام فالحها باألعامل الصاحلة .والعقل يستعني
بالنفس يف هذه التجارة ،إذ يستعملها ويستسخرها فيام يزكيها كام يستعني التاجر برشيكه
وغالمه الذي يتجر يف ماله) ()3

( )1البخاري -الفتح  )1445( 3واللفظ له ،مسلم ()1008
( )2أمحد ( ،354/5رقم  ،)23048وأبو داود ( ،361/4رقم  ،)5242وابن خزيمة ( ،229/2رقم )1226
( )3إحياء علوم الدين.6/15 ،
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وبناء عىل هذا التشبيه راح يذكر املرابطات املرتبطة بالنفس وتزكيتها ،فقال( :كام أن
الرشيك يصري خصام منازعا ياذبه يف الربح ،فيحتاج إىل أن يشارطه أوال ،ويراقبه ثانيا،
وحياسبه ثالثا ،ويعاقبه أو يعاتبه رابعا ،فكذلك العقل حيتاج إىل مشارطة النفس أوال،
فيوظف عليها الوظائف ،ويرشط عليها الرشوط ،ويرشدها إىل طرق الفالح ويزم عليها
األمر بسلوك تلك الطرق ،ثم ال يغفل عن مراقبتها حلظة ،فإنه لو أمهلها مل ير منها إال اخليانة
اجلو وانفرد باملال ثم بعد الفراغ ينبغي أن
وتضييع رأس املال ،كالعبد اخلائن إذا خالله ّ
حياسبها ويطالبها بالوفاء بام رشط عليها ،فإن هذه جتارة ربحها الفردوس األعىل ،وبلوغ
سدرة املنتهى مع األنبياء والشهداء ،فتدقيق احلساب يف هذا مع النفس أهم كثريا من تدقيقه
يف أرباح الدنيا) ()1

وبناء عىل هذا رشح كيفية إجراء املشارطة ،فذكر أن املشارطة هي أن (يشارط النفس
ويأخذ منها العهد وامليثاق يف كل يوم وليلة مرة أال يرتكب املعايص ،وال يصدر منها يشء
يوجب سخط اهلل .وال يقرص يف يشء من الطاعات الواجبة ،وال يرتك ما تيرس له من
اخلريات والنوافل .واألوىل أن يكون ذلك بعد الفراغ عن فريضة الصبح وتعقيباهتا،
فيخاطب النفس ويقول هلا :يا نفس! ماىل بضاعة سوى .العمر ،ومهام فني فنى رأس املال.
ووقع اليأس عن التجارة ،وطلب الربح ،وهذا اليوم اجلديد ،وقد أمهلني اهلل فيه بعظيم
لطفه ،ولو توفانى لكنت أمتنى أن يرجعنى إىل الدنيا يوما واحدا ألعمل صاحلا ،فاحسبي
أنك توفيت ثم رددت ،فإياك أن تضيعي هذا اليوم ،فان كل نفس من أنفاس العمر جوهرة
نفيسة ال عوض هلا ،يمكن أن يشرتى هبا كنزا من الكنوز ال يتناهى نعيمها أبد اآلباد) ()2

( )1إحياء علوم الدين.7 /15 ،
( )2جامع السعادات ،ج  ،3ص.94 :
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ثم يورد علها من املواعظ ما يلينها له ،كأن يذكر هلا ما ورد يف اخلرب من (أن كل عبد
خلقت له بإزاء كل يوم وليلة من عمره أربع وعرشون خزانة مصفوفة فإذا مات تفتح له
هذه اخلزائن ،ويشاهد كل واحد منها ويدخلها ،فإذا فتحت له خزانة خلقت بإزاء الساعة
التي أطاع اهلل فيها ،يراها مملوة نورا من حسناته التي عملها يف تلك الساعة ،فيناله من الفرح
واالستبشار بمشاهدة تلك األنوار التي هي وسائل عند امللك اجلبار ما لو وزع عىل أهل
النار ألدهشهم ذلك الفرح عن اإلحساس بأمل النار ،وإذا فتحت له خزانة خلقت بإزاء
الساعة التي عىص اهلل فيها ،يراها سوداء مظلمة يفوح نتنها ويتغشى ظالمها ،فيناله من
اهلول والفزع ما لو قسم عىل أهل اجلنة لينغص عليهم نعيمها ،فإذا فتحت له خزانة بإزاء
الساعة التي نام فيها أو غفل أو اشتغل بيشء من مباحات الدنيا ،مل يشاهد فيها ما يرسه وال
ما يسوؤه ،وهكذا يعرض عليه بعدد ساعات عمره اخلزائن ،وعند ذلك يتحرس العبد عىل
امهاله وتقصريه ،ويناله من الغبن ما ال يمكن وصفه)
ثم خياطبها بعد ذلك قائال( :اجتهدى اليوم يف أن تعمرى خزائنك ،وال تدعيها
فارغة عن كنوزك التي هي أسباب ملكك وال تركني إىل الكسل والبطالة فيفوتك من
درجات العليني ما يدركه غريك فتدركك احلرسة والغبن يوم القيامة إن دخلت اجلنة ،إذ أمل
الغبن واحلرسة وانحطاط الدرجة مع وجود ما فوقها من الدرجات الغري املتناهية التي نال
اليها أبناء نوعك مما ال يطاق)
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن املشارطة تكون يف كال الركنني من
أركان ا لسلوك التحققي والتخلقي ..أو التزكية والرتقية ..كام اتفق عىل ذلك كل احلكامء،
وبناء عىل طلبك سأرشح لك جمامع ما ذكروه.
املشارطة والتزكية:
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إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن املشارطة ختتلف باختالف السالكني،
واملراتب التي بلغوها ،واآلفات التي يتعرضون هلا ..ولذلك حيتاج من يريد التزكية إىل
تشخيص حال نفسه ،واملثالب التي يمكن أن تكون متصفة هبا ،ليعمل عىل جماهدهتا ،ويضع
هلا الربنامج اليومي اخلاص بذلك.
وبناء عىل كون املثالب الباطنية تربز عرب اجلوارح الظاهرة؛ فإن عىل املريد الصادق
أن يتفقد هذه اجلوارح يوميا ،ويلزمها بام تقتضيه األخالق الطيبة ،إىل أن يتمكن من إصالح
باطنه عرب إصالح ظاهره ،باإلضافة ملا ذكرته لك يف رسائيل السابقة حول مثالب النفس
األمارة.
يقول بعض احلكامء ـ شارحا كيفية إجراء املشارطة املرتبطة بالتزكية ـ( :ثم يستأنف
هلا وصية يف اعضائه السبعة :أعنى العني ،واألذن ،واللسان ،والفرج ،والبطن ،واليد،
والرجل ،ويسلمها إليها ،ألهنا رعايا خادمة هلا يف التجارة ،وال يتم اعامل هذه التجارة إال
هبا ،فيوصيها بحفظ هذه األعضاء عن املعايص التي تصدر عنها ،وبإعامل كل منها فيام خلق
ألجله ،ثم يوصيها باالشتغال بوظائف الطاعات التي تتكرر عليه يف اليوم والليلة ،بالنوافل
واخلريات التي تقدر عليها ،وهذه رشوط يفتقر إليها كل يوم) ()1

وقد اتفق احلكامء عىل أن الثقل والشدة تبدأ يف أول األمر ،لكن النفس بعد ذلك
تتعود ،وقد ال يصبح صاحبها حمتاجا للمشارطة ،لكنه يظل حمتاجا للمراقبة واملحاسبة،
حتى تصبح تلك امللكات الطيبة راسخة فيها مطمئنة إليها.
ويظل حمتاجا كذلك إلضافة املزيد من املشارطات ألن (كل من يشتغل بيشء من
أعامل الدنيا :من والية ،أو جتارة ،أو تدريس أو أمثال ذلك ،ال خيلو كل يوم منه من مهم
( )1جامع السعادات ،ج  ،3ص.96 :
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جديد ،وواقعة حادثة هلا حكم جديد ،وهلل فيها حق ،فعليه أن يدد االشرتاط عىل نفسه
باالستقامة عليها واالنقياد للحق يف جمارهيا ،وينبغي أن يوصيها بالتدبر يف عاقبة كل أمر
يرتكبه يف هذا اليوم والليلة) ()1

وقد روي يف هذا أن رجال أتى النبي  ،فقال :يارسول اهلل أوصني ،فقال له( :فهل
أنت مستوص إن أوصيتك؟) قال ذلك ثالثا يف كلها يقول الرجل :نعم يارسول اهلل ،فقال
له رسول اهلل ( :فإين أوصيك إذا أنت مهمت بأمر فتدبر عاقبته ،فان يك رشدا فامضه،
وإن يك غيا فانته عنه) ()2

ويف حديث آخر قال ( :إنام أهلك الناس العجلة ،ولوأن الناس تثبتوا مل هيلك
أحد) ()3

وقال اإلمام عيل( :اللجاجة تسلب الرأي ،والطمأنينة قبل احلزم ضد احلزم،
والتدبري قبل العمل يؤمنك الندم ،ومن حترى القصد خفت عليه املؤن ،ومن كابد األمور
عطب ،ولوال التجارب عميت املذاهب ،ويف التجارب علم مستأنف ،ويف التواين والعجز
انتجت اهللكة) ()4

املشارطة والرتقية:
وال تكتف بذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ فالسري إىل اهلل ـ كام حيتاج إىل األعامل التي
هتذب النفس وتزكيها ـ حيتاج كذلك إىل األعامل التي تنمي فيها امللكات الطيبة ،وترقيها
من خالهلا إىل املراتب الرفيعة ،والتي ال يمكن التحقق هبا من دون السري إىل اهلل بوظائف
( )1جامع السعادات ،ج  ،3ص.96 :
( )2قرب االسناد ص .32
( )3املحاسن.215 :
( )4بحار األنوار ()342 /71
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العبودية التي وردت هبا الرشيعة.
وبام أن تلك الوظائف كثرية ،منها ما يرتبط باأليام ،ومنها ما يرتبط باملناسبات
املختلفة ،وال يمكن لكل الناس القيام هبا مجيعا؛ فقد ذكر احلكامء أن عىل كل مريد أن يأخذ
منها ما يتناسب معه ،ومع حاله.
يقول بعضهم يف ذلك( :اعلم أن املريد حلرث اآلخرة ،السالك لطريقها ،ال خيلو عن
ستة أحوال ،فإنه إما عابد ،واما عامل ،واما متعلم ،واما وال ،واما حمرتف ،واما موحد
مستغرق بالواحد الصمد عن غريه) ()1

وبناء عىل هذا التقسيم الذي يمكن أن يشمل مجيع أصناف الناس ،ذكر احلكامء
املشارطات املرتبطة بالع ّباد ،وهم كل متفرغ للعبادة ،ليس له شغل سواها؛ فهو ليس عاملا
وال طالب علم ،وال موظفا ،وال مسؤوال ،وال مكلفا بأي علم غري العبادة ،وهو ما ينطبق
َب﴾ [الرشح]8 ،7 :
عليه قوله تعاىلَ ﴿ :فإِ َذا َف َرغ َ
ب (َ )7وإِ َىل َر هب َك َف ْارغ ْ
ْت َفان َْص ْ
وربام يشمل هذا القسم أولئك املتقاعدين الذين بلغوا سنا معينة ،أزحيت عنهم هبا
كل التكاليف والوظائف التي كانت متنعهم من التفرغ للعبادة والذكر ،كام يشمل غريهم
ممن يفرغون أنفسهم أحيانا لذلك ،بناء عىل دورات روحية يروهنا ألنفسهم.
فهذا الصنف( :املتجرد للعبادة الذي ال شغل له غريها أصال ،ولو ترك العبادة
جللس بطاال ،فرتتيب أوراده بأن يستغرق أكثر أوقاته ،إما يف الصالة ،أو يف القراءة ،أو يف
التسبيحات ،فقد كان يف الصاحلني من ورده يف اليوم اثنا عرش ألف تسبيحة ،وكان فيهم من
ورده ثالثون ألفا ،وكان فيهم من ورده ثالثامئة ركعة إىل ستامئة ،وإىل ألف ركعة ،وأقل ما
نقل يف أورادهم من الصاله مائة ركعة يف اليوم والليلة ،وكان بعضهم أكثر ورده القرآن،
( )1إحياء علوم الدين.35/4 ،
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وكان خيتم الواحد منهم يف اليوم مرة وروى مرتني عن بعضهم ،وكان بعضهم يقىض اليوم
أو الليلة يف التفكر يف آية واحدة يرددها ،وكان بعضهم مقيام بمكة ،فكان يطوف يف كل يوم
سبعني أسبوعا ،ويف كل ليلة سبعني أسبوعا ،وكان مع ذلك خيتم القرآن يف اليوم والليلة
مرتني ،فحسب ذلك فكان عرشة فراسخ ،ويكون مع كل أسبوع ركعتان فهو مائتان
وثامنون ركعة وختمتان وعرشة فراسخ) ()1

وقد ذكر احلكامء أن عىل املتفرغ للعبادة أن ينظر فيام يناسبه من تلك األوراد مجيعا،
ليلتزم به ،ولذلك فإن (األفضل خيتلف باختالف حال الشخص ،ومقصود األوراد تزكية
القلب ،وتطهريه ،وحتليته بذكر اهلل تعاىل ،وإيناسه به ،فلينظر املريد إىل قلبه فام يراه أشد
تأثريا فيه فليواظب عليه ،فإذا أحس بماللة منه فلينتقل إىل غريه ،ولذلك نرى األصوب
الكثر اخللق توزيع هذه اخلريات املختلفة عىل األوقات ،واالنتقال فيها من نوع إىل نوع،
ألن املالل هو الغالب عىل الطبع ،وأحوال الشخص الواحد يف ذلك أيضا ختتلف ،ولكن
إذا فهم فقه األوراد ورسها فليتبع املعنى ،فإن سمع تسبيحة مثال وأحس هلا بوقع يف قلبه
فليواظب عىل تكرارها ما دام يد هلا وقعا)
أما املتفرغ للعلم والتدريس والكتابة ونحوها ،فقد ذكر احلكامء أن (ترتيبه األوراد
خيالف ترتيب العابد ،فإنه حيتاج إىل املطالعة للكتب ،وإىل التصنيف واإلفادة ،وحيتاج إىل
مدة هلا ال حمالة ،فإن أمكنه استغراق األوقات فيه فهو أفضل ما يشتغل بعد املكتوبات
ورواتبها ،ويدل عىل ذلك ما ورد يف فضيلة التعليم والتعلم ،وكيف ال يكون كذلك ويف
العلم املواظبة عىل ذكر اهلل تعاىل ،وتأمل ما قال اهلل تعاىل وقال رسوله وفيه منفعة اخللق
وهدايتهم إىل طريق اآلخرة ،ورب مسألة واحدة يتعلمها املتعلم فيصلح هبا عبادة عمره،
( )1إحياء علوم الدين ،35/4 ،بترصف.

463

ولو مل يتعلمها لكان سعيه ضائعا)
إذا علمت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحذر أن حتتقر وظائف العامل مقارنة بالعابد؛
فالعبادة التي ال يصحبها العلم قد تصبح مسخرة للشيطان ،وقد روي عن اإلمام الصادق
أنه قال( :أتى عامل عابدا فقال له :كيف صالتك؟ فقال :مثيل يسأل عن عبادته؟ وأنا أعبداهلل
منذ كذا وكذا فقال :كيف بكاؤك؟ قال :أبكي حتى جتري دموعي ،فقال له العامل :فإن
ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل ،وإن املدل ال يصعد من عمله شئ)()1

ومما يروى يف أخبار بني إرسائيل أن أن (رجال منهم يقال له :خليع بني إرسائيل
لكثرة فساده ،مر برجل يقال له :عابد بني إرسائيل ،وكانت عىل رأس العابد غاممة تظله
ملامر اخلليع به فقال اخلليع يف نفسه :أنا خليع بني إرسائيل كيف أجلس بجنبه ،وقال العابد:
هو خليع بني إرسائيل كيف يلس إيل ،فأنف منه وقال له :قم عني فأوحى اهلل إىل نبي ذلك
الزمان :مرمها فليستأنفا العمل ،فقدغفرت للخليع وأحبطت عمل العابد) ()2

وهلذا قال رسول اهلل  يف وصيته لإلمام عيل( :يا عيل نوم العامل أفضل من عبادة
العابد اجلاهل ..يا عيل ركعتان يصليهام العامل أفضل من ألف ركعة يصليها العابد) ()3

لكن ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ ال يعني كل علم ،وال كل العلامء ،وإنام يعني أولئك
العلامء الصادقني املخلصني الذين مل جتتذهبم األهواء ،وال ثقل الدنيا ،وأما غريهم ،فأنت
تعلم ما ورد يف حقهم يف النصوص املقدسة ،ولذلك عىل من يريد من هؤالء التزكية أن يبدأ
بتلك األخالق التي يغرسها الشيطان يف نفوس العلامء ،ليستأصلها من نفسه ،قبل أن

( )1الكايف ج  2ص .313
( )2بحار األنوار ()198 /73
( )3بحار األنوار ()57 /77
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تتحكم فيها ،ثم ال يستطيع اخلروج منها.
وقد ذكر بعض احلكامء الربنامج اليومي ألمثال هؤالء ـ بناء عىل العرص والظروف
التي كانوا يعيشوهنا ،فقال( :األوىل بالعامل أن يقسم أوقاته أيضا فان استغراق األوقات يف
ترتيب العلم ال حيتمله الطبع ،فينبغي أن خيصص ما بعد الصبح إىل طلوع الشمس باألذكار
واألوراد ،وبعد الطلوع إىل ضحوة النهار يف االفادة والتعليم ،ان كان عنده من يستفيد علام
ألجل اآلخرة وان مل يكن فيرصفه إىل الفكر ويتفكر فيام يشكل عليه من علوم الدين ،فإن
صفاء القلب بعد الفراغ من الذكر وقبل االشتغال هبموم الدنيا يعني عىل التفطن
للمشكالت ،ومن ضحوة النهار إىل العرص للتصنيف واملطالعة ،ال يرتكها إال يف وقت أكل
وطهارة ومكتوبة وقيلولة خفيفة إن طال النهار ،ومن العرص إىل االصفرار يشتغل بسامع ما
يقرأ بني يديه من تفسري أو حديث أو علم نافع ،ومن االصفرار إىل الغروب يشتغل بالذكر
واالستغفار والتسبيح ،فيكون ورده األول قبل طلوع الشمس يف عمل اللسان ،وورده
الثاين يف عمل القلب بالفكر إىل الضحوة ،ورده الثالث إىل العرص يف عمل العني واليد
باملطالعة والكتابة ،وورده الرابع بعد العرص يف عمل السمع لريوح فيه العني واليد فان
املطالعة والكتابة بعد العرص ربام أرضا بالعني ،وعند االصفرار يعود إىل ذكر اللسان ،فال
خيلو جزء من النهار عن عمل له باجلوارح مع حضور القلب يف اجلميع) ()1

وأما املتفرغ لطلب العلم ،فقد ذكر احلكامء أن أفضل عمل له هو طلب العلم؛ ذلك
أن (االشتغال بالتعلم أفضل من االشتغال باالذكار والنوافل؛ فحكمه حكم العامل يف
ترتيب األوراد ،ولكن يشتغل باالستفادة حيث يشتغل العامل باإلفادة وبالتعليق والنسخ
حيث يشتغل العامل بالتصنيف)
( )1إحياء علوم الدين.36/4 ،
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وأما املحرتف (الذي حيتاج إىل الكسب لعياله فليس له أن يضيع العيال ويستغرق
األوقات يف العبادات ،بل ورده يف وقت الصناعة حضور السوق ،واالشتغال بالكسب،
ولكن ينبغي أن ال ينسى ذكر اهلل تعاىل يف صناعته ،بل يواظب عىل التسبيحات واالذكار
وقراءة القرءان ،فان ذلك يمكن أن يمع إىل العمل ،وانام ال يتيرس مع العمل الصالة اال أن
يكون ناظورا فإنه ال يعجز عن إقامة أوراد الصالة معه ،ثم مهام فرغ من كفايته ينبغي أن
يعود إىل ترتيب األوراد ،وإن دوام عىل الكسب وتصدق بام فضل عن حاجته فهو أفضل
من سائر األوراد ،ألن العبادات املتعدية فائدهتا أنفع من الالزمة ،والصدقة والكسب عىل
هذه النية عبادة له يف نفسه تقربه إىل اهلل تعاىل ،ثم حيصل به فائدة للغري وتنجذب إليه بركات
دعوات املسلمني ويتضاعف به األجر) ()1

وأما املسؤول (مثل االمام والقايض واملتويل لينظر يف أمور املسلمني ،فقيامه
بحاجات املسلمني وأغراضهم عىل وفق الرشع وقصد اإلخالص أفضل من األوراد
املذكورة ،فحقه أن يشتغل بحقوق الناس هنارا ويقترص عىل املكتوبة ،ويقيم األوراد
املذكورة بالليل ،كام كان بعضهم يفعله ،إذ قال :ماىل وللنوم ،فلو نمت بالنهار ضيعت
املسلمني ،ولو نمت بالليل ضيعت نفيس ،ذلك أنه يقدم عىل العبادات البدنية أمران،
أحدمها العلم ،واآلخر الرفق باملسلمني ،ألن كل واحد من العلم وفعل املعروف عمل يف
نفسه ،وعبادة تفضل سائر العبادات ،يتعدى فائدته وانتشار جدواه ،فكانا مقدمني عليه)()2

واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أن كل ما ذكره احلكامء مرتبط بالسالكني الذين مل يبلغ
هبم سلوكهم درجة النفس املطمئنة ،أما من بلغت نفسه لتلك الدرجة ،ووصل إىل حد

( )1إحياء علوم الدين.36/4 ،
( )2إحياء علوم الدين.37/4 ،

466

االستغراق يف الذكر واملعرفة ،فإنه (ال يفتقر إىل تنويع األوراد واختالفها بل ورده بعد
املكتوبات واحد ،وهو حضور القلب مع اهلل تعاىل يف كل حال) ()1

وأمثال هؤالء (ال خيطر بقلوهبم أمر ،وال يقرع سمعهم قارع ،وال يلوح ألبصارهم
الئح ،إال كان هلم فيه عربة وفكر ومزيد ،فال حمرك هلم وال مسكن إال اهلل تعاىل ،فهؤالء
مجيع أحواهلم تصلح أن تكون سببا الزديادهم ،فال تتميز عندهم عبادة عن عبادة ..وهذه
منتهى درجات الصديقني ،وال وصول إليها إال بعد ترتيب األوراد واملواظبة عليها دهرا
طويال ،فال ينبغي أن يغرت املريد بام سمعه من ذلك فيدعيه لنفسه ،ويفرت عن وظائف عبادته
فذاك عالمته أن ال هيجس يف قلبه وسواس ،وال خيطر يف قلبه معصية ،وال تزعجه هواجم
األهوال ،وال تستفزه عظائم االشغال) ()2

هذا جواب عىل رسالتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاحرص عىل أن متتثل هذه التجارب
العملية التي ذكرها احلكامء ،واتفقوا عليها ،واعلم أنك ال يمكنك أن تصل املراتب الرفيعة
يف سلم التخلق والتحقق ما مل تلزم نفسك هبا ،وترشطها عليها.
وال تكن حرفيا يف ذلك؛ فهم قد ذكروا ما يتناسب مع عصورهم وظروفهم
وأحواهلم وبيئاهتم ،فانظر أنت يف ظروفك وبيئتك وما تطلبه منك الرشيعة واعمل
بمقتض اه؛ فأنا ما ذكرت لك كلامهتم ووصاياهم لتأخذ هبا كام تأخذ بكلامت ربك املقدسة،
وإنام ذكرهتا لك لتستفيد منها ،وتبني عليها ما تراه متناسبا مع حالك.

( )1إحياء علوم الدين.39/4 ،
( )2إحياء علوم الدين.40/4 ،
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املراقبة املشددة
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن املراقبة التي يذكرها علامء التزكية،
وحقيقتها ،ودوافعها ،ومراتبها ،وكيفية التحقق هبا ،وهل نصت عليها النصوص املقدسة،
أم أهنا اجتهاد مبني عىل التجربة؟
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن األصل الرشعي يف املراقبة هو ما ورد يف
احلديث عن رسول اهلل  ، والذي ورد بصيغ خمتلفة ،أو يف مواضع خمتلفة ،منها ما قاله 

لبعض أصحابه عندما طلب منه الوصية ،فقال له ( :اعبد اهلل كأنّك تراه ،واعدد نفسك
من املوتى)()1

بل اعترب  مراقبة اهلل درجة من درجات اإلحسان ،ففي احلديث عندما سأله جربيل
 عن اإلحسان ،قال( :أن تعبد اهلل كأنّك تراه فإنّك إن ال تراه فإنّه يراك)()2

احلق سبحانه وتعاىل عىل ظاهره
وهو يعني (دوام علم العبد وتي ّقنه با ّطالع ّ
وباطنه)( ،)3أو (دوام علم القلب بعلم اهلل عزّ و ّ
السكون واحلركة علام الزما مقرتنا
جل يف ّ
بصفاء اليقني)()4

وهو يدل عىل أن املراقب ال يترصف بحسب ما متيل عليه نفسه ،وإنام بحسب ما يميل
عليه الرقيب الذي يعلم علم اليقني أنه يالحظه ،ويراقب ترصفاته ،وال تغيب عنه منها
شاردة وال واردة ،بل إنه يعلم الرس وأخفى.
( )1قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب( :)532 /3رواه ابن أب الدنيا بإسناد جيد.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3مدارج السالكني()68 /2
( )4الوصايا للمحاسبى( )313بترصف واختصار.
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واملراقبة بذلك ترتبط باإليامن ،فبقدر احلضور مع اهلل ،وبقدر استشعار ما ورد يف
معيته مع عباده ،بقدر ما تكون املراقبة أتم.
ولذلك كان لكثرة ذكر اهلل مع حضور القلب دوره الكبري يف حتويل املراقبة هلل تعاىل
إىل ملكة يف نفس صاحبها ال يستطيع أن يتجاوزها ،وذلك ما يردعه عن نزغات نفسه
األمارة ،كام يروى أنه قيل لبعضهم :متى ّ
الراعي غنمه بعصاه عن مراتع اهللكة؟ فقال:
هيش ّ
(إذا علم ّ
أن عليه رقيبا)
وقد قال ّ
الشاعر معربا عن ذلك:
عيل رقيب
إذا ما خلوت الدّ هر يوما فال تقل ...خلوت ولكن قل ّ
وال حتسب ّن اهلل يغفل ساعة ...وال ّ
أن ما ختفيه عنه يغيب
أن اليوم أرسع ذاهبّ ...
أمل تر ّ
وأن غدا للنّاظرين قريب
وهلذا نجد القرآن الكريم يعمق معاين املراقبة بذكره حلضور اهلل تعاىل الدائم مع
خلقه ،بحيث ال يغيب عنهم أبدا ،وكونه يراهم ويسمعهم ويعلم كل ترصفاهتم ،قال تعاىل:
ال َث ٍة إِالَّ هو رابِعهم والَ َمخْس ٍة إِالَّ هو س ِ
﴿ َما َيكون ِمن ن َّْج َوى َث َ
ادسه ْم َوالَ َأ ْدنَى ِمن َذلِ َك
ْ َ
َ َ
َ
َ َ
َوالَ َأ ْك َثر إِالَّ ه َو م َعهم َأ ْي َن ما كَانوا ثم ينَ هبئهم بِام ع َِملوا َي ْوم ا ْل ِق َيام ِة إِ َّن اهلل بِك هل َ ٍ ِ
يم﴾
يشء عَل ٌ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ ْ
َ
ْ
(املجادلة)7،
وقالَ ﴿:و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ان َو َن ْع َلم َما ت َو ْس ِوس بِ ِه َن ْفسه َون َْحن َأ ْق َرب إِ َل ْي ِه ِم ْن َح ْب ِل
يد ( )16إِ ْذ ي َت َل َّقى املْ َت َل هقي ِ
ا ْلو ِر ِ
َن ا ْل َي ِم ِ
ني َوع ِ
ان ع ِ
َن ه
الش َام ِل َق ِعيدٌ (َ )17ما َي ْل ِفظ ِم ْن َق ْو ٍل إِ َّال
َ
َ
َ
ِ ِ
يب عَتِيدٌ (( ﴾)18ق)،
َلدَ ْيه َرق ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصد ِ
ور (َ )13أ َال َي ْع َلم َم ْن
يم بِ َذات ه
رسوا َق ْو َلك ْم َأ ِو ْ
اج َهروا بِه إِنَّه عَل ٌ
وقالَ ﴿:و َأ ه
ِ
اخل ِبري (( ﴾)14امللك)
َخ َل َق َوه َو ال َّلطيف ْ َ
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وقال﴿:وما تَكون ِيف َش ْأ ٍن وما َتتْلو ِمنْه ِمن قر ٍ
آن َو َال َت ْع َمل َ
ون ِم ْن ع ََم ٍل إِ َّال كنَّا َع َل ْيك ْم
ْ ْ
َ َ
َ َ
شهودا إِ ْذ ت ِفيض َ ِ ِ
يه َوما َي ْعزب َع ْن ر هب َك ِم ْن ِم ْث َق ِ
ال َذ َّر ٍة ِيف ْاألَ ْر ِ
الس َام ِء َو َال
ً
ض َو َال ِيف َّ
َ
ون ف َ

ِ ِ
َاب مبِ ٍ
ْرب إِ َّال ِيف كِت ٍ
ني (( ﴾)61يونس)
َأ ْصغ ََر م ْن َذل َك َو َال َأك َ َ
وقالَ ﴿:و ِعنْدَ ه َم َفاتِح ا ْل َغ ْي ِ
رب َوا ْل َب ْح ِر َو َما ت َْسقط
ب َال َي ْع َلم َها إِ َّال ه َو َو َي ْع َلم َما ِيف ا ْل َ ه
ِمن ور َق ٍة إِ َّال يع َلمها و َال حب ٍة ِيف ظلام ِ
َاب مبِ ٍ
س إِ َّال ِيف كِت ٍ
ض َو َال َر ْط ٍ
ت ْاألَ ْر ِ
ب َو َال َيابِ ٍ
ني
َ ْ َ َ َ َّ
َ
ْ ََ
( )59وهو ا َّل ِذي يتَو َّفاكم بِال َّلي ِل ويع َلم ما جرحتم بِالنَّه ِار ثم يبعثكم فِ ِ
يه لِي ْق َىض َأ َج ٌل م َس ًّمى
َ َ
َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ْ
ث َّم إِ َل ْي ِه َم ْر ِجعك ْم ث َّم ينَ هبئك ْم بِ َام كنْت ْم َت ْع َمل َ
ون (( ﴾)60األنعام)
وقال خمربا عن موعظة لقامن  البنهَ ﴿:يا بن ََّي إِ َّهنَا إِ ْن تَك ِم ْث َق َال َح َّب ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل
ض ي ْأ ِ
ِ
ٍ
يف َخبِ ٌري (﴾)16
ت ِ َهبا اهلل إِ َّن اهلل َلطِ ٌ
الس َام َوات َأ ْو ِيف ْاألَ ْر ِ َ
َفتَك ْن ِيف َص ْخ َرة َأ ْو ِيف َّ
(لقامن)
وغريها من اآليات الكريمة التي تعمق يف نفس املؤمن كل املعارف التي تؤدبه عىل
مراقبة اهلل تعاىل ،والشعور بحضوره الدائم.
ومما يعني عىل املراقبة أيضا استشعار رؤية املالئكة للعمل ،وتسجيلهم له ،وشهادهتم
عليه ،كام قال تعاىل﴿ :إِ ْذ ي َت َل َّقى املْ َت َل هقي ِ
َن ا ْل َي ِم ِ
ني َوع ِ
ان ع ِ
َن ه
الش َام ِل َق ِعيدٌ (َ )17ما َي ْل ِفظ ِم ْن
َ
َ
ِ
ِ ِ
حلافِظِنيَ ( )10كِ َرا ًما
َق ْو ٍل إِ َّال َلدَ ْيه َرق ٌ
يب عَتيدٌ ﴾ [ق ،]18 ،17 :وقالَ ﴿ :وإِ َّن َع َل ْيك ْم َ َ
ون َما َت ْف َعل َ
كَاتِبِنيَ (َ )11ي ْع َلم َ
ون﴾ [االنفطار]12 - 10 :
ٌ
(ملك
ويف احلديث عن رسول اهلل  أنه سئل عن العبد كم معه من ملك؟ فقال:
عىل يمينك عىل حسناتك ،وواحدٌ عىل الشامل ،فإذا عملت حسن ًة كتب عرشا ،وإذا عملت
سيئ ًة قال الذي عىل الشامل للذي عىل اليمني :أكتب ؟ ..قال :لعله يستغفر ويتوب ،فإذا قال
وجل ..وما ّ
ّ
ثالثا قال :نعم اكتب ،أراحنا اهلل منه فبئس القرين ،ما ّ
أقل
أقل مراقبته هلل عزّ
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ِ ِ
ِ ِ
يب عَتِيدٌ ﴾ [ق ،]18 :و َم َلكان
استحياؤه منه ..يقول اهللَ ﴿ :ما َي ْلفظ م ْن َق ْو ٍل إِ َّال َلدَ ْيه َرق ٌ
ات ِم ْن َب ْ ِ
ني َيدَ ْي ِه َو ِم ْن َخ ْل ِف ِه﴾ [الرعد:
بني يديك ومن خلفك يقول اهلل سبحانهَ ﴿ :له م َع هق َب ٌ
ٌ
جتربت عىل اهلل وضعك
،]11
وملك ٌ
قابض عىل ناصيتك ،فإذا تواضعت هلل رفعك ،وإذا ّ
ٌ
قائم عىل
وفضحك ،وملكان عىل شفتيك ،ليس حيفظان إال الصالة عىل حممد ،
وملك ٌ
فيك ،ال يدع أن تدخل احلية يف فيك ،وملكان عىل عينيك ..فهذه عرشة أمالك عىل كل
آدمي ،ومالئكة الليل سوى مالئكة النهار ،فهؤالء عرشون ملكا عىل كل آدمي ،وإبليس
حلافِظِنيَ ﴾ [االنفطار ،]10 :وقال عزّ
بالنهار وولده بالليل ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وإِ َّن َع َل ْيك ْم َ َ
وجل﴿ :إِ ْذ ي َت َل َّقى املْ َت َل هقي ِ
ان﴾ [ق)1()]17 :
ّ
َ
َ
وعرب اإلمام عيل عن ذلك بقوله( :اعلموا عباد اهلل ّ
أن عليكم رصدا من أنفسكم،
وعيونا من جوارحكم ،وح ّفاظ صدق حيفظون أعاملكم وعدد أنفاسكم ،ال تسرتكم منهم
ظلمة ليل داج (أي حالك) ،وال يكنّكم منهم باب ذو رتاج (أي أغالق)()2

وقال( :ال يزال الرجل املسلم يكتب حمسنا ما دام ساكتا ،فإذا تك ّلم كتب إما حمسنا
أو مسيئا)()3

مر برجل وهو يتكلم بفضول الكالم ،فقال( :يا هذا..إنك متيل عىل
وروي أنه ّ
كاتبيك كتابا إىل ربك ،فتك ّلم بام يعنيك ،ودع ما ال يعنيك)()4

وقال اإلمام الصادق معاتبا بعض أصحابه الذين قرصوا يف زيارة بعض املؤمنني:
(أما علمت ّ
أن املؤمنَني إذا التقيا فتصافحا أنزل اهلل بني إهباميهام مائة رمحة :تسعة وتسعني
( )1بحار األنوار ،324/5 :وسعد السعود.
( )2بحار األنوار ،322/5 :وهنج البالغة.
( )3بحار األنوار ،327/5 :والعقائد ص.86
( )4بحار األنوار ،327/5 :والعقائد ص.86
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ألشدّ مها حبا ،فإذا اعتنقا غمرهتام الرمحة ،فإذا لبثا ال يريدان بذلك إال وجه اهلل تعاىل ،قيل
هلام :غفر لكام ،فإذا جلسا يتساءالن قالت احلفظة بعضها لبعض :اعتزلوا بنا عنهامّ ،
فإن هلام
رسا قد سرته اهلل عليهام) ،فقال الرجل( :جعلت فداك ..فال تسمع احلفظة قوهلام وال تكتبه)
ِ ِ
ِ ِ
يب عَتِيدٌ ﴾ [ق ،]18 :فنكس رأسه طويال ثم
وقد قال تعاىلَ ﴿ :ما َي ْلفظ م ْن َق ْو ٍل إِ َّال َلدَ ْيه َرق ٌ
رفعه وقد فاضت دموعه عىل حليته ،وقال( :إن كانت احلفظة ال تسمعه وال تكتبه فقد سمعه
الرس وأخفى ،يا إسحاق ..خف اهلل كأنك تراه ،فإن كنت ال تراه فإنه يراك ،فإن
عامل ّ
شككت أنه يراك فقد كفرت ،وإن أيقنت أنه يراك ثم بارزته باملعصية فقد جعلته أهون
الناظرين إليك)()1

وقرب اإلمام الكاظم كيفية تعرف املالئكة عليهم السالم عىل هم العبد بالطاعة أو
املعصية ،فقالّ :
هم باحلسنة خرج ن َفسه طيب الريح ،فقال صاحب اليمني
(إن العبد إذا ّ
هم باحلسنة ،فإذا فعلها كان لسانه قلمه ،وريقه مداده ،فأثبتها
لصاحب الشامل :قم ..فإنه قد ّ
هم بالسيئة خرج نفسه منتن الريح ،فيقول صاحب الشامل لصاحب اليمني :قف..
له ،وإذا ّ
فإنه قد هم بالسيئة ،فإذا هو فعلها كان لسانه قلمه ،وريقه مداده ،فأثبتها عليه)()2

ّ

ومما يعني عىل املراقبة أيضا استشعار ما ورد يف قوله تعاىلَ ﴿ :وق ِل اع َْملوا َف َس َ َريى اهلل
ع ََم َلك ْم َو َرسوله َواملْؤْ ِمن َ
ون﴾ [التوبة ..]105 :فهذه اآلية الكريمة تصور الواقع بكل دقة..
فنحن واخللق مجيعا جالسون عىل خشبة املرسح ..وكل من ذكرهم اهلل تعاىل يشاهدنا
ويرانا ..ونحن خمريون بأن نريض اهلل ورسوله واملؤمنني ،حني نؤدي أمجل األدوار ،أو أن
نكتفي برؤية أولئك األصدقاء الذين نخشى أن نخرسهم ،فلذلك نضحي باحلقيقة يف

( )1بحار األنوار ،324/5 :وكتاب قضاء احلقوق ،ثواب األعامل ،الكيش.
( )2الكايف .429/2
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سبيلهم ،وحينها نكون أسوأ املمثلني ،أولئك الذين يؤدون أقذر األدوار يف أخطر فلم
سينامئي يرتبط به مصرينا األبدي.
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن املراقبة وإن كانت دائمة مستمرة ،إال
أهنا تشتد يف حالني:
أوالمها :قبل العمل باحلرص عىل مرشوعيته وإذن اهلل فيه.
وثانيهام :أثناء العمل بأدائه بالصورة التي طلبها الرشع ،واحلفاظ عىل املحبطات التي
تفسده.
مراقبة املرشوعية:
أما املراقبة األوىل ،فقد أشار إليها قوله تعاىلَ ﴿:و َال َت ْقف َما َل ْي َس َل َك بِ ِه ِع ْل ٌم إِ َّن
َان َعنْه َم ْسئ ً
رص َوا ْلفؤَ ا َد ك هل أو َلئِ َك ك َ
وال (( ﴾)36اإلرساء)
َّ
الس ْم َع َوا ْل َب َ َ
ويف احلديث ،قال رسول اهلل ( :احلالل ّبني واحلرام ّبني وبينهام مشتبهات ال
الشبهات استربأ لدينه وعرضه ،ومن وقع يف ّ
يعلمه ّن كثري من النّاس .فمن اتّقى ّ
الشبهات
وإن ّ
لكل ملك محى أال ّ
كراع يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه أال ّ
وإن محى اهلل يف
أرضه حمارمه أال ّ
وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد ك ّله ،وإذا فسدت فسد
اجلسد ك ّله ،أال وهي القلب)()1

وقال اإلمام عيل( :اهلوى رشيك العمى ،ومن التوفيق التوقف عند احلرية ،ونعم
طارد اهلم اليقني ،وعاقبة الكذب الندم ،ويف الصدق السالمة ،رب بعيد أقرب من قريب،
وغريب من مل يكن له حبـيب ،والصديق من صدق غيبه ،وال يعدمك من حبـيب سوء ظن،
نعم اخللق التكرم ،واحلياء سبب إىل كل مجيل ،وأوثق العرى التقوى ،وأوثق سبب أخذت
( )1رواه البخاري ومسلم.
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به سبب بـينك وبـني اهلل تعاىل إنام لك من دنياك ما أصلحت به مثواك ،والرزق رزقان :رزق
تطلبه ورزق يطلبك فإن مل تأته أتاك ،وإن كنت جازع ًا عىل ما أصيب مما يف يديك فال جتزع
عىل ما مل يصل إليك ،واستدل عىل ما مل يكن بام كان فإنام األمور أشباه ،واملرء يرسه درك ما
مل يكن ليفوته ويسوءه فوت ما مل يكن ليدركه ،فام نالك من دنياك فال تكثرن به فرح ًا وما
فاتك منها فال تتبعه نفسك أسف ًا ،وليكن رسورك بام قدمت وأسفك عىل ما خلفت وشغلك
آلخرتك ومهك فيام بعد املوت)
فهذه النصوص املقدسة تدعونا إىل نوعني من املراقبة قبل العمل:
أما أوالمها ،فاملراقبة املرتبطة بمدى موافقة العمل للرشيعة ..فال يطاع اهلل إال بام
رشع.
وأما الثانية ،فتدعونا إىل النظر يف دافعنا للعمل ،أهو هلل خاصة أو هو هوى النفس
ومتابعة الشيطان؟
ولذلك؛ فإن املراقب هلل تعاىل يتوقف قبل أي عمل يريد أن يقوم به ،ويتثبت؛ فإن
كان هلل تعاىل أمضاه ،وإن كان لغري اهلل استحيا عنه ،ثم الم نفسه عىل رغبته فيه ومهه به وميله
عدوة نفسها إن مل يتداركها اهلل
وعرفها سوء فعلها وسعيها يف فضيحتها وأهنا
ّ
إليه ّ
بعصمته(.)1
ومما يروى يف هذا من اآلثار أنه (ينرش للعبد يف كل حركة من حركاته وإن صغرت
األول :مل؟ والثاين :كيف؟ والثالث :ملن؟ ومعنى (مل َ) أي مل فعلت
ثالثة دواوين :الديوان ّ
هذا أكان عليك أن تفعله ملوالك أو ملت إليه بشهوتك وهواك؟ فإن سلم منه بأن كان عليه
أن يعمل ذلك ملواله سئل عن الديوان الثاين فقيل له :كيف فعلت هذا ،فإن هلل يف كل عمل
( )1املحجة البيضاء َّف هتذيب االحياء ،ج  ،8ص158 :
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رشط ًا وحك ًام ال يدرك قدره ووقته وصفته إال بعلم فيقال له :كيف فعلت أبعلم حمقق أم
بجهل وظ ّن؟ فإن سلم من هذا نرش الديوان الثالث وهو املطالبة باإلخالص فيقال له :ملن
عملت ألوجه اهلل خالص ًا وفاء بقولك( :ال إله إال اهلل) فيكون أجرك عىل اهلل؟ أو ملراءاة
خلق مثلك فخذ أجرك منه؟ أم عملته لتنال عاجل دنياك فقد وفيناك نصيبك من الدنيا؟ أم
عملته بسهو وغفلة فقد سقط أجرك وحبط عملك وخاب سعيك؟)()1

وكل هذا يدعو إىل (املعرفة احلقيقية بأرسار األعامل وأغوار النفس ومكايد
وعدوه إبليس ومل يعرف ما يوافق هواه ومل يميز بـينه
الشيطان ،فمتى مل يعرف نفسه وربه
ّ
وبـني ما حيبه اهلل ويرضاه يف نيته ومهته وفكرته وسكونه وحركته ،فال يسلم يف هذه املراقبة..
بل األكثرون يرتكبون اجلهل فيام يكرهه اهلل تعاىل وهم حيسبون أهنم حيسنون صنع ًا ..بل
يسبون أهنم يعذرون بذلك ،وهيهات بل طلب العلم فريضة عىل كل مسلم ..وهلذا كانت
ركعتان من عامل أفضل من ألف ركعة من غري عامل ،ألنه يعلم آفات النفوس ومكايد
الشيطان ومواضع الغرور فيتقي ذلك ،واجلاهل ال يعرفه فكيف حيرتز منه؟ فال يزال
اجلاهل يف تعب والشيطان منه يف فرح وشامتة) ()2

وهلذا فإن املراقب لنفسه ليس عجوال ،وإنام يتوقف عن اهلم وعن السعي حتى
ينكشف له بنور العلم أنه هلل تعاىل فيمضيه ،أو هو هلوى النفس فيتقيه ويزجر القلب عن
الفكر فيه واهلم به.
ذلك أن اخلطوة األوىل يف الباطل إذا مل تدفع أورثت الرغبة ،والرغبة تورث اهلم،
واهلم يورث جزم القصد ،والقصد يورث الفعل ،والفعل يورث البوار واملقت ..فلهذا عىل

( )1املحجة البيضاء َّف هتذيب االحياء ،ج  ،8ص158 :
( )2املحجة البيضاء َّف هتذيب االحياء ،ج  ،8ص159 :
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األول وهو اخلاطر فإن مجيع ما وراءه يتبعه.
العاقل أن حيسم مادة الرش من منبعه ّ
فإن أشكل عليه ،فلم ينكشف له فليتفكر بنور العلم ،وليستعذ باهلل من مكر الشيطان
وليفر
بواسطة اهلوى ..فإن عجز عن االجتهاد والفكر بنفسه فليستضئ بنور علامء الدين،
ّ
جهده من العلامء املضلني املقبلني عىل الدنيا فراره من الشيطان بل أشدّ  ،فقد روي أن اهلل
تعاىل أوحى إىل داود ( :ال تسأل عني عامل ًا أسكره حب الدنيا فيقطعك عن حمبتي..
أولئك قطاع الطريق عىل عبادي)
فالقلوب املظلمة بحب الدنيا وشدّ ة الرشه والتكالب عليها حمجوبة عن نور اهلل
تعاىل ،فإن مستضاء أنوار القلوب حرضة الربوبـية فكيف يستيضء هبا من استدبرها وأقبل
عدوها وعشق بغيضها ومقيتها وهي شهوات الدنيا؟
عىل ّ
مراقبة القبول:
أما املراقبة الثانية ،فقد أشار إليها قول اإلمام عيل( :كونوا عىل قبول العمل ،أشدّ
عناية منكم عىل العمل)()1

ٍ
برجل من
(مر موسى عليه السالم
وقد روي يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قالّ :
أصحابه وهو ساجدٌ  ،وانرصف من حاجته وهو ساجدٌ  ،فقال :لو كانت حاجتك بيدي
عام أكره إىل
لقضيتها لك فأوحى اهلل إليه( :لو سجد حتّى ينقطع عنقه ما قبلته ،أو
ّ
يتحول ّ
حب)()2
ما أ ه

فهذا الرجل حرص عىل أداء العمل ،ولكنه مل حيرص عىل توفري القابلية له ،ولذلك
ضاع جهده هدرا.

( )1بحار األنوار ،173/68 :واخلصال .11/1
( )2بحار األنوار ،341/90 :عن :عدة الداعي ص.125
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وهذا ما يعل العاقل مراقبا لعمله يف كل حلظة ،وهل ما زال حمافظا عىل رشعيته ،أم
طرأ عليه ما خيرجه عن الرشعية؛ فليس كل ما بدأ رشعيا يظل كذلك ،ذلك أن الشيطان ال
ييأس من العامل حني يبدأ العمل ،بل يظل يتابعه إىل أن يفسده عليه.
وقد ذكر بعض احلكامء أنواع املراقبة املرتبطة باألعامل املختلفة ،فقال( :ال خيلو العبد
إما أن يكون يف طاعة ،أو يف معصية ،أو يف مباح :فمراقبته يف الطاعة باإلخالص واإلكامل
ومراعاة األدب وحراستها عن اآلفات ..ومراقبته يف املعصية بالتوبة والندم واإلقالع
واحلياء واالشتغال بالتفكر ..ومراقبته يف املباح بمراعاة األدب ،ثم بشهود املنعم يف النعمة
وبالشكر عليها ..وبام أن العبد ال خيلو يف مجلة أحواله عن بلية ال بدّ له من الصرب عليها
ونعمة ال بدّ له من الشكر عليها فعليه بمراقبة نفسه يف تلك األحوال ..بل ال ينفك العبد يف
كل حال من فرض هلل تعاىل عليه :إما فعل يلزمه مبارشته ،أو حمظور يلزمه تركه ،أو ندب
حث عليه ليسارع به إىل مغفرة اهلل تعاىل ويسابق به عباد اهلل ،أو مباح فيه صالح جسمه
وقلبه وفيه عون له عىل طاعته ..ولكل واحد من ذلك حدود ال بدّ من مراعاهتا بدوام
املراقبة)
بل إن الورع ـ أهيا املريد الصادق ـ يراقب نفسه حتى يف الساعات التي هو فيها
مشغول اجلوارح باملطعم واملرشب ،فإنه مع هذا االشتغال ال خيلو عن عمل هو أفضل
األعامل وهو الذكر والفكر ،فإن الطعام الذي يتناوله مث ً
ال فيه من العجائب ما لو تفكر فيه
وفطن له كان ذلك أفضل من كثري من أعامل اجلوارح.
ومما ييرس لك ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ علمك أن (ساعات اإلنسان ثالثة :ساعة
مضت ال تعب فيها عىل العبد كيفام انقضت يف مشقة أو رفاهية ..وساعة مستقبلة مل تأت
بعد ال يدري العبد أيعيش إليها أم ال ،وال يدري ما يقيض اهلل فيها ..وساعة راهنة ينبغي أن
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ياهد فيها نفسه ويراقب فيها ربه ..فإن مل تأته الساعة الثانية مل يتحرس عىل فوات هذه
الساعة ،وإن أتته الساعة الثانية استوَّف حقه منها كام استوَّف من األوىل ..وال يطول أمله
مخسني سنة فيطول عليه العزم عىل املراقبة فيها ،بل يكون ابن وقته ،وكأنه يف آخر أنفاسه،
فلعله آخر أنفاسه وهو ال يدري ،وإذا أمكن أن يكون آخر أنفاسه ،فينبغي أن يكون عىل
وجه ال يكره أن يدركه املوت وهو عىل تلك احلالة)
وال تستهن هبذه املراقبة ـ أهيا املريد الصادق ـ ذلك أن تضييعها يعني ضياع كل يشء،
ذلك أن اهلل تعاىل كام وفر األجور العظيمة عىل األعامل ،وضع القوانني لقبوهلا؛ والتقصري
يف النظر يف تلك القوانني قد يعرض األعامل لإلحباط والفساد ،كام قال تعاىل يف حتذير الذين
يسيئون األدب مع رسول اهلل ﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنوا َال تَر َفعوا َأصواتَكم َفو َق صو ِ
ت النَّبِ هي
ْ َ ْ ْ َ ْ
ْ
َ َ
َ هَ
َج ْه ِر َب ْع ِضك ْم لِ َب ْع ٍ
حت َب َط َأع َْاملك ْم َو َأنْت ْم َال ت َْشعر َ
ون﴾
ض َأ ْن َ ْ
َو َال َ ْ
جت َهروا َله بِا ْل َق ْو ِل ك َ
[احلجرات]2 :
ومثل ذلك ما ورد يف إجابة الدعاء ..فالعربة ليست بالدعاء فقط ،وإنام بتوفري قابلية
اإلجابة.
ومن ذلك ترك احلرام ،ذلك أن اهلل تعاىل ال ييب من يأكل احلرام ،وقد روي أن
فأطب
رجال أتى النبي  فقال( :ادع اهلل أن يستجيب دعائي ،فقال ( :إذا أردت ذلك
ْ
كسبك)()1

وقال ( :يا أهيا الناس ،إن اهلل طيب ال يقبل إال طي ًبا ،وإن اهلل أمر املتقني بام أمر به
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾
احلا إِين بِ َام َت ْع َملو َن عَل ٌ
املرسلني فقالَ ﴿ :يا َأ َهيا الرسل كلوا م َن الطي َبات َواع َْملوا َص ً
الذين آمنوا كلوا ِمن َطيب ِ
[املؤمنون ،]51 :وقال﴿ :يا َأهيا ِ
ات َما َرزَ ْقنَاك ْم﴾ [البقرة:
ْ َ
َ َ
َ َ
( )1بحار األنوار ،372 /90 :ودعوات الراوندي.
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 ، )]172ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب( :يمد يديه إىل السامء :يا رب يا رب،
وغذي باحلرام ،فأنَّى يستجاب لذلك؟!)()1
ومطعمه حرام ،ومرشبه حرام ،ه

وأخرب النبي  عن عدم استجابة اهلل تعاىل للساكتني عن األمر باملعروف أو النهي
عن املنكر ،فقال( :لتأمر ّن باملعروف ،ولتنه ّن عن املنكر ،أو ليس ّلطن اهلل رشاركم عىل
خياركم ،فيدعو خياركم فال يستجاب هلم)()2

وأخرب عن عدم استجابة اهلل تعاىل للمسيئني لألدب معه ،كذلك الذي دعا اهلل أن ال
يغفر لفالن من الناس ،فقال اهلل له( :من ذا الذي يتأىل عيل أن ال أغفر لفالن)()3

وأخرب عن عدم استجابة اهلل تعاىل سؤال ما ال يوز سؤاله؛ كأن يدعو بإثم أو قطيعة
رحم؛ فقال( :ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بإثم أو قطيعة رحم ،ما مل يستعجل) قيل :يا
رسول اهلل ما االستعجال؟ قال :يقول( :قد دعوت وقد دعوت ،فلم أر يستجيب يل،
فيستحرس عند ذلك ويدع الدعاء) ()4

وأخرب عن عدم استجابة اهلل تعاىل سؤال من يعلق الدعاء بمشيئة اهلل تعاىل؛ كأن
يقول :اللهم اغفر يل إن شئت ،فقال( :ال يقولن أحدكم :اللهم اغفر يل إن شئت ،اللهم
ارمحني إن شئت ،ليعزم املسألة؛ فإنه ال مستكره له) ()5
وأخرب عن عدم استجابة اهلل تعاىل سؤال من يدعو بتعجيل العقوبة ،فقد روي أنه 

ً
رجال من املسلمني قد ضعف حتى صار مثل الفرخ فقال له( :هل كنت تدعو بيشء أو
( )1رواه مسلم ()1015
( )2بحار األنوار ،378/90 :وفالح السائل.
( )3رواه مسلم ()2621
( )4رواه البخاري ( ،)684ومسلم ()2735
( )5رواه البخاري ( ،)6339ومسلم ()2679
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تسأله إياه؟) قال :نعم ،كنت أقول :اللهم ما كنت معاقبي به يف اآلخرة فافعله يف الدنيا،
فقال رسول اهلل ( :سبحان اهلل! ال تطيقه ـ أو :ال تستطيعه ـ أفال قلت :اللهم آتنا يف الدنيا
حسنة ،ويف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار؟!) فدعا اهلل له فشفاه(.)1
ومثل ذلك ما ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :ال تدعوا عىل أنفسكم إال
بخري ،وال تدعوا عىل أوالدكم ،وال تدعوا عىل أموالكم ،ال توافقوا من اهلل ساعة يسأل فيها
عطاء فيستجيب لكم))(2

ً

وهكذا ورد يف الروايات واألخبار الكثرية ما يبني أن اإلجابة والقبول تتوقفان عىل
رشوط كثرية من مل يؤدها ال تتحقق له اإلجابة ،وال القبول ،ومنها ما روي يف أخبار األنبياء
أن موسى عليه السالم رأى رج ً
ترضعا عظي ًام ،ويدعو رافع ًا يديه ويبتهل ،فأوحى
يترضع ّ
ال ّ
اهلل إىل موسى( :لو فعل كذا وكذا ملا استجبت دعاءهّ ،
ألن يف بطنه حرام ًا ،وعىل ظهره
حرام ًا ،ويف بيته حرام ًا)()3

وروي أن اهلل تعاىل أوحى للمسيح عليه السالم( :يا عيسى ..قل لظلمة بني
عيل جترتؤن ؟ ..تتط ّيبون
إرسائيل :غسلتم وجوهكم ،ودنّستم قلوبكمَ ،أب تغ ّ
رتون ؟ ..أم ّ
الطيب ألهل الدنيا ،وأجوافكم عندي بمنزلة اجليف املنتنة ،كأنّكم أقو ٌم م ّيتون ..يا عيسى..
عيل
قل هلم :ق ّلموا أظفاركم من كسب احلرام،
ّ
وأصموا أسامعكم عن ذكر اخلنا ،وأقبلوا ّ
فإين لست أريد صوركم ..يا عيسى ..قل لظلمة بني إرسائيل :ال تدعوين
بقلوبكم ّ
فإين آليت أن أجيب َمن دعاينّ ،
وإن إجابتي
والسحت حتت أقدامكم ،واألصنام يف بيوتكمّ ،

( )1رواه مسلم ()1688
( )2رواه مسلم ()3009
( )3بحار األنوار ،372 /90 :ودعوات الراوندي.
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ن هلم حتّى يتفرقوا)()1
إ ّياهم لع ٌ

ّ

وروي أن اهلل تعاىل أوحى إىل داود عليه السالم( :أن أبلغ قومك أنّه ليس من ٍ
عبد

عيل أن أطيعه وأعينه عىل طاعتي ،وإن سألني
منهم آمره بطاعتي فيطيعني ،إالّ كان ح ّقا ّ
عيل
أعطيته ،وإن دعاين أجبته ،وإن اعتصم ب عصمته ،وإن استكفاين كفيته ،وإن توكّل ّ
حفظته من وراء عورته ،وإن كاده مجيع خلقي كنت دونه)()2

وروي أن اهلل تعاىل أوحى له( :قل للج ّبارين( :ال يذكروين فإنه ال يذكرين عبدٌ إالّ
ذكرته ،وإن ذكروين ذكرهتم فلعنتهم)()3

وروي أ ّن رج ً
ال كان يف بني إرسائيل قد دعا اهلل أن يرزقه غالم ًا يدعو ثالث ًا وثالثني
فلام رأى ّ
قريب
ربَ ..أبعيدٌ أنا منك فال تسمع منّي ؟ ..أم
ٌ
أن اهلل تعاىل ال ييبه قال( :يا ّ
سنةّ ،
ٍ
ٍ
وقلب ٍ
ٍ
غلق
بذي،
أنت فال جتيبني ؟) ..فأتاه آت يف منامه فقال له( :إنّك تدعو اهلل بلسان ّ
ٍ
نقي ،وبن ّي ٍة غري صادقة ،فاقلع من بذائك ،وليتّق اهلل قلبك ،ولتحسن ن ّيتك)،
عات غري ٍّ
ّ
وجل فولد له غال ٌم(.)4
ففعل الرجل ذلك فدعا اهلل عزّ
إن اهلل يقولَ ﴿ :و َق َال َر هبكم ا ْدع ِ
ومنها ما روي أن سائال سأل اإلمام عيل ،فقالّ :
وين
َأست ِ
ب َلك ْم﴾ [غافر ،]60 :ونحن ندعو فال يستجاب لنا ،فقال له اإلمام عيلّ :
(إن
َج ْ
ْ
ٍ
خصالّ :أوهلا :أنّكم عرفتم اهلل فلم تؤ ّدوا ح ّقه كام أوجب عليكم ،فام
قلوبكم خانت بثامن
ثم خالفتم سنته وأمتّم رشيعته،
أغنت عنكم معرفتكم شيئ ًا ..والثاين( :أنكم آمنتم برسوله ّ
فأين ثمرة إيامنكم ؟ ..والثالثة :أنّكم قرأتم كتابه املنزل عليكم فلم تعملوا به ،وقلتم :سمعنا
( )1بحار األنوار ،373 /90 :وعدة الداعي ص.102
( )2بحار األنوار ،376/90 :وعدة الداعي.
( )3بحار األنوار ،320/90 :وفالح السائل ص.37
( )4بحار األنوار ،370/90 :وقصص األنبياء.

481

ثم خالفتم ..والرابعة :أنكم قلتم أنكم ختافون من النار ،وأنتم يف ّ
كل وقت تقدمون
وأطعنا ّ
إليها بمعاصيكم فأين خوفكم ؟ ..واخلامسة :أنكم قلتم أنكم ترغبون يف اجلنّة ،وأنتم يف
كل ٍ
ّ
وقت تفعلون ما يباعدكم منها ،فأين رغبتكم فيها ؟ ..والسادسة :أنكم أكلتم نعمة
الش ْي َط َ
املوىل ومل تشكروا عليها ..والسابعة :أن اهلل أمركم بعداوة الشيطان وقال﴿ :إِ َّن َّ
ان
َلكم عَدو َف َّ ِ
اختذوه عَد ًّوا﴾ [فاطر ]6 :فعاديتموه بالقول ،وواليتموه بال خمالفة ..والثامنة:
ْ ٌّ
أحق
أنكم جعلتم عيوب الناس نصب عيونكم ،وعيوبكم وراء ظهوركم ،تلومون َمن أنتم ّ
فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا ؟ ..وقد سددتم أبوابه وطرقه ؟ ..فاتّقوا اهلل،
باللوم منهّ ،
وأصلحوا أعاملكم ،وأخلصوا رسائركم ،وأمروا باملعروف ،واهنوا عن املنكر ،فيستجيب
اهلل لكم دعاءكم)()1

وروي أن اإلمام الصادق سئل نفس السؤال ،فقال( :ألنّكم ال تفون هلل بعهدهّ ،
وإن
اهلل يقول﴿ :و َأوفوا بِعه ِدي أ ِ
وف بِ َع ْه ِدك ْم﴾ [البقرة ،]40 :واهلل لو وفيتم له لوَّف اهلل
َْ
َ ْ
لكم)()2
وقال له آخر( :ندعو فال يستجاب لنا) ،فقال هلم( :ألنّكم تدعون من ال تعرفونه)()3

َ

هذا جواب ـ أهيا املريد الصادق ـ عىل أسئلتك ،فاسع ألن تستعمل هذه الوسيلة يف
تزكية نفسك وتربيتها لتصبح أهال للمراتب الرفيعة التي هيأها اهلل هلا.

( )1بحار األنوار ،377/90 :ودعائم الدين.
( )2بحار األنوار ،368/90 :وتفسري القمي ص.38
( )3بحار األنوار ،368 /90 :والتوحيد ص.209
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املحاسبة الدقيقة
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن املرابطة الثالثة من مرابطات النفس
اللوامة ،تلك التي اتفق عىل تسميتها [املحاسبة] ،وفائدهتا ،وكيفيتها ،والنصوص املقدسة
الدالة عليها.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن املحاسبة ركن من أركان السري إىل اهلل ،فال
يمكن للسالك أن يزكي نفسه ،وال أن يرتقي هبا يف معارج الكامل املهيئة هلا ما مل يتعامل مع
نفسه تعامل الرشيك مع رشيكه ،حياسبه عىل الدينار والدرهم ،والقليل والكثري ،حتى
تستقيم هلام الرشاكة ،وال يميل هبا أحدمها حيث يميل به هواه.
ورس املحاسبة ـ أهيا املريد الصادق ـ ينطلق من شعور السالك أنه ليس حرا يف
ترصفاته ،وإنام هو عبد لربه الذي خلقه ،ووفر له كل ما حيتاجه يف هذا العامل ،ال ليسكن له،
أو يامرس فيه ما تشاء له نفسه أو جمتمعه ،وإنام لينفذ فيه الوظائف التي كلف هبا ،وهي
وظائف ال غرض هلا سوى تزكيته ،وهتذيبه ،وتأهيله لعامل أكثر مجاال.
وبذلك فإن املحاسب لنفسه يشبه األستاذ الذي حياسب تالميذه عىل دروسهم،
ومراجعتهم هلا ،وحلهم للمسائل التي يطلبها منهم..
وهذا ليس جمرد مثال تقريبي ،بل هو احلقيقة ،فاإلنسان يف هذه الدنيا ليس سوى
تلميذ يف املدرسة اإلهلية؛ فإن كان نجيبا احرتم الوظائف التي كلف هبا ،وأجاب عن األسئلة
التي يسأل عنها ،وندم عىل كل مسألة أخطأ يف جواهبا ..وإن كان بليدا كسوال مشاغبا ،مل
يكتف بالسخرية من األسئلة ،وال بعدم اإلجابة عنها ،وإنام يضيف إىل ذلك ما يفعله
املشاغبون من السخرية من األستاذ واملدرسة واألسئلة.
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والدنيا كذلك مثل السوق الذي يتاجر فيه املتاجرون بأصناف السلع ،والتاجر
الناجح هو الذي حياسب نفسه عىل أنواع السلع التي يعرضها ،واألسعار التي يبيعها هبا،
وطريقة تعامله مع الزبائن ..حتى ال خيرس جتارته التي تتوقف عىل كل ذلك.
إذا علمت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن للمحاسبة التي يذكرها احلكامء
فرعان:
أوهلام :عرض األعامل اليومية أو األسبوعية أو الشهرية عىل املشارطة التي اشرتطها
السالك عىل نفسه ،وهل أداها ،أم قرص فيها؟
وثانيهام :التدقيق يف كل عمل من األعامل التي قام هبا السالك ،وهل هي موافقة
للرشيعة ،أم خمالفة هلا ،وهل أريد هبا وجه اهلل ،أم أريد هبا غريه.
املحاسبة واملشارطة:
أما األوىل ،وهي املحاسبة املرتبطة باملشارطة؛ فقد قال بعض احلكامء يذكرها( :اعلم
أن العبد كام يكون له وقت يف أول النهار يشارط فيه نفسه عىل سبيل التوصية باحلق؛ فينبغي
أن يكون له يف آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس وحياسبها عىل مجيع حركاهتا وسكناهتا،
كام يفعل التجار يف الدنيا مع الرشكاء يف آخر كل سنة ،أو شهر ،أو يوم ،حرصا منهم عىل
الدنيا ،وخوفا من أن يفوهتم منها ما لو فاهتم لكانت اخلرية هلم يف فواته ،ولو حصل ذلك
هلم فال يبقى إال أياما قالئل .فكيف ال حياسب العاقل نفسه فيام يتعلق به خطر الشقاوة
والسعادة أبد اآلباد! ما هذه املساهلة إال عن الغفلة ،واخلذالن ،وقلة التوفيق) ()1

ثم رشح كيفية تعامل الرشكاء مع بعضهم ،وهو نفس ما يمكن أن يفعله املحاسب
لنفسه معها ،فقال( :ومعنى املحاسبة مع الرشيك أن ينظر يف رأس املال ،ويف الربح
( )1إحياء علوم الدين25 /15 ،
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واخلرسان ،ليتبني له الزيادة من النقصان .فإن كان من فضل حاصل استوفاه وشكره وإن
كان من خرسان طالبه بضامنه وكلفه تداركه يف املستقبل) ()1

ثم بني كيفية تطبيق السالك ذلك عىل نفسه ،فقال( :فكذلك رأس مال العبد يف دينه
الفرائض ،وربحه النوافل والفضائل ،وخرسانه املعايص .وموسم هذه التجارة مجلة النهار،
ومعاملة نفسه األمارة بالسوء فيحاسبها عىل الفرائض أوال ،فإن أداها عىل وجهها شكر اهللّ
فوهتا من أصلها طالبها بالقضاء ،وإن أداها ناقصة كلفها
تعاىل عليه ،ورغبها يف مثلها ،وإن ّ
اجلربان بالنوافل ،وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها ،وتعذيبها ،ومعاتبتها ليستوَّف منها
ما يتدارك به ما فرط ،كام يصنع التاجر برشيكه وكام أنه يفتش يف حساب الدنيا عن احلبة
والقرياط ،فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حتى ال يغبن يف يشء منها ،فينبغي أن يتقى
غبينة النفس ومكرها ،فإهنا خداعة ملبسة مكارة فليطالبها أوال بتصحيح اجلواب عن مجيع
ما تكلم به طول هناره ،وليتكفل بنفسه من احلساب ما سيتواله غريه يف صعيد القيامة،
وهكذا عن نظره ،بل عن خواطره ،وأفكاره ،وقيامه ،وقعوده ،وأكله ،ورشبه ،ونومه ،حتى
عن سكوته إنه مل سكت ،وعن سكونه مل سكن .فإذا عرف جمموع الواجب عىل النفس،
وصح عنده قدر أدى الواجب فيه ،كان ذلك القدر حمسوبا له ،فيظهر له الباقي عىل نفسه،
فليثبته عليها ،وليكتبه عىل صحيفة قلبه كام يكتب الباقي الذي عىل رشيكه عىل قلبه ويف
جريدة حسابه ثم النفس غريم يمكن أن يستوَّف منه الديون .أما بعضها فبالغرامة والضامن،
وبعضها بر ّد عينه ،وبعضها بالعقوبة هلا عىل ذلك .وال يمكن يشء من ذلك إال بعد حتقيق
احلساب ومتييز الباقي من احلق الواجب عليه .فإذا حصل ذلك اشتغل بعده باملطالبة

( )1إحياء علوم الدين25 /15 ،
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واالستيفاء) ()1

املحاسبة والتزكية:
أما املحاسبة الثانية ،واملرتبطة بالتزكية ،فإن السالك اجلاد احلريص عىل سعادته
األبدية ال يكتفي بحساب نفسه عىل ما فعله يف يومه أو يف الفرتات القريبة منه ،بل عليه أن
حياسبها عىل كل ما سلف منها ،بل (ينبغي أن حياسب النفس عىل مجيع العمر يوما يوما،
وساعة ساعة ،يف مجيع األعضاء الظاهرة والباطنة) ()2

وقد روي يف هذا عن بعض الصاحلني أنه كان حماسبا لنفسه( ،فحسب يوما فإذا هو
ابن ستني سنة ،فحسب أيامها فإذا هي أحد وعرشون ألف يوم ومخسامئة يوم ،فرصخ وقال:
يا ويلتي ،ألقى امللك بأحد وعرشين ألف ذنب! فكيف ويف كل يوم عرشة آالف ذنب! ثم
خر مغشيا عليه فإذا هو ميت ،فسمعوا قائال يقول :يا لك من ركضة إىل الفردوس
األعىل!)()3

وقد علق بعض احلكامء عىل ذلك بقوله( :فهكذا ينبغي أن حياسب نفسه عىل
األنفاس ،وعىل معصيته بالقلب واجلوارح يف كل ساعة .ولو رمى العبد بكل معصية حجرا
يف داره المتألت داره يف مدة يسرية قريبة من عمره ،ولكنه يتساهل يف حفظ املعايص،
وامللكان حيفظان عليه ذلك ،أحصاه اهللّ ونسوه) ()4

هذا ما ذكره احلكامء والربانيون ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع هلم ،وإياك أن تسمع
ألولئك املشاغبني الذين يكذبون عليك ،ويمنونك ،ويرتكونك ألهوائك ،ثم يمألونك
( )1إحياء علوم الدين25 /15 ،
( )2إحياء علوم الدين25 /15 ،
( )3إحياء علوم الدين25 /15 ،
( )4إحياء علوم الدين25 /15 ،
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بعدها بأصناف الغرور ..فاهلل تعاىل مل خيلقك لتعبث بك األهواء ،وإنام خلقك لتؤدي ما
عليك من وظائف.
وقد قال بعضهم معربا عن الفرق بني ما يقوله احلكامء املريدون هلل ،وبني املدعني،
فقال( :املريد يدعوك إىل الصدق َّف املعاملة ،واملدعى يدعوك إىل الصد عن املحاسبة ،ألن
حال املريد اخلوف ،واحلزن واحلذر ،وحال املدعى األمن ،واالغرتار) ()1

و قال( :ملا أمهلوا أمر اهللّ عز وجل أسلموا إىل عباده ،وملا تركوا املحاسبة ألنفسهم
عموا عن عيوهبم ،فكانت عقوبة اخلذالن التعلق باخللق دون اهللّ عز وجل ،وكانت عقوبة
الرتك للرعاية رجوعهم إىل اخلب ،واحليل ،والتدابر ،والتقاطع فيام بينهم ،والتدابر،
والتحاسد) ()2

وقد روي من حماسبة الصاحلني ألنفسهم أن بعضهم قال يوما لوالدته :يا والديت،
أقسم عليك هل تناولت شيئا من احلرام بسببي أيام كنت ترضعيني؛ فإين ال آمن أن يكون
رب؟ فقالت له أمه :ال
قد وصل إىل قلبي يشء من ذلك ،وأنا ال أعلم ،فيحجبني ذلك عن ّ
أذكر إال أين دخلت يوما إىل بعض جرياننا وأنت يف حجري ،فأخذت قارورة دهنهم،
فدهنت رأسك ،ومل أعلمهم ،ويوما آخر كحلتك بكحلهم ومل أستأذهنم ،فقال الصالح:
(إن اهللّ تعاىل حياسب عباده عىل مثقال ذرة ،أال ترين إىل قوله تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َ
قال َذ َّر ٍة
َخري ًا يره ( )7ومن يعم ْل ِم ْث َ ٍ
رشا َي َره﴾ [الزلزلة ،]8 ،7 :وهذا أعظم من ذرة ،فأخشى
َ ْ ََْ
ْ ََ
قال َذ َّرة َ ًّ
ّ
فاستحل منهم لنفسه
رب ،ثم قام ،وسأل عن القوم ،وطلب ورثتهم،
أن يقطعني عن ّ

( )1األنوار يف علم األرسار ومقامات األبرار (ص)21 :
( )2االنوار َّف علم االرسار ومقامات االبرار ،ص133 :
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وألمه(.)1
ال تتعجب ـ أهيا املريد الصادق ـ من هذه احلكاية ،وال من غريها؛ فمن قرأ النصوص
املقدسة ،وتدبر فيها ،وعاش معانيها ،حيتاط لنفسه ،وال يتبع هواه ،وكيف يتبعه ،وهو يعلم
أن موازين اآلخرة ،لن ترتك ذرة من األعامل دون أن تزهنا ،ودون أن حياسب صاحبها
عليها.
لذلك بادر الصاحلون والعقالء إىل حماسبة أنفسهم قبل أن حياسبوا ..ووضعوا كل
حني بني أعينهم قوله تعاىلَ ﴿ :ون ََضع املَْ َو ِازي َن ا ْل ِق ْس َط لِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َال ت ْظ َلم َن ْف ٌس َش ْيئًا َوإِ ْن
كَا َن ِم ْث َق َال حب ٍة ِمن َخرد ٍل َأ َتينَا ِهبا و َك َفى بِنَا ح ِ
اسبِنيَ ﴾ [األنبياء ،]47 :وقولهَ ﴿ :ي ْو َمئِ ٍذ
َ
َ َّ ْ ْ َ ْ َ َ
َي ْصدر النَّاس َأ ْشتَاتًا لِ َري ْوا َأع َْام َهل ْم (َ )6ف َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َخ ْ ًريا َي َره (َ )7و َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال
ٍ
رشا َي َره﴾ [الزلزلة]8 - 6 :
َذ َّرة َ ًّ
فلهذا مل ينتظروا أن تنصب هلم تلك املوازين يف اآلخرة ،بل نصبوها ألنفسهم يف
الدنيا؛ فحاسبوها عىل الصغري والكبري ،وبادروا إىل التوبة عند كل خطأ مهام احتقره الناس،
أو مل يبالوا به.
وكل ذلك حذرا من أن يصيبهم ما أصاب أولئك الذين وصفهم اهلل تعاىل ،فقال:
َاب َال يغ ِ
﴿وو ِضع ا ْلكِتَاب َف َرتى املْج ِر ِمنيَ م ْش ِف ِقنيَ ِممَّا فِ ِ
ون َي َاو ْي َل َتنَا م ِ
ال َه َذا ا ْلكِت ِ
يه َو َيقول َ
َادر
ْ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ارضا َو َال َي ْظلِم َر هب َك َأ َحدً ا﴾ [الكهف:
َص ِغ َري ًة َو َال كَبِ َري ًة إِ َّال َأ ْح َص َ
اها َو َو َجدوا َما عَملوا َح ً
]49
أو أولئك الذين نسوا أعامهلم ،ولكن اهلل تعاىل مل ينسها ،قال تعاىلَ ﴿ :ي ْو َم َي ْب َعثهم اهللَّ
ِ
ِ
يش ٍء َش ِهيدٌ ﴾ [املجادلة]6 :
َمجي ًعا َفينَ هبئه ْم بِ َام عَملوا َأ ْح َصاه اهللَّ َونَسوه َواهللَّ ع ََىل ك هل َ ْ
( )1روضة احلبور (ص )58
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وهلذا؛ فإن الدليل األكرب عىل مرشوعية املحاسبة ،بل وجوهبا هو القرآن الكريم،
فاهلل تعاىل مل خيربنا عام حيصل يف اآلخرة من أنواع احلساب الدقيق ،لنتسىل هبا ،وإنام لنأخذ
الصادق( :إذا أراد احدكم أن ال
حذرنا ،فنحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب ،وقد قال اإلمام ّ
يسأل ر ّبه شيئا إال أعطاه فلييأس من النّاس كلهم وال يكون له رجاء ّإال من عند اهللّ ،فاذا
علم اهللّ ذلك من قلبه مل يسأله شيئا إال أعطاه فحاسبوا انفسكم قبل أن حتاسبوا عليها ،فان
ثم تال ﴿ ِيف َي ْو ٍم ك َ
ف
َان ِم ْقدَ اره َمخ ِْسنيَ َأ ْل َ
للقيامة مخسني موقفا كل موقف مقام ألف سنة ّ
سن ٍَة﴾ [املعارج)1( )]4 :
َ
وقال( :لو مل يكن للحساب مهولة إال حياء العرض عىل اهللّ تعاىل وفضيحة هتك
حلق للمرء أن ال هيبط من رؤوس اجلبال ،وال يأوي إىل عمران ،وال
السرت عىل املخفيات ّ
ّ
يرشب وال ينام إال عن اضطرار متّصل بالتّلف ،ومثل ذلك يفعل من يرى القيامة بأهواهلا
وشدائدها قائمة يف ّ
كل نفس ويعاين بالقلب الوقوف بني يدي اجلبار حينئذ يأخذ نفسه
مدعو ويف غمراهتا مسؤول ،قال اهللّ تعاىلَ ﴿ :ون ََضع املَْ َو ِازي َن
باملحاسبة كأنه إىل عرصاهتا
ّ
ا ْل ِق ْس َط لِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة َف َال ت ْظ َلم َن ْف ٌس َش ْيئًا َوإِ ْن ك َ
َان ِم ْث َق َال َح َّب ٍة ِم ْن َخ ْر َد ٍل َأ َت ْينَا ِ َهبا َو َك َفى بِنَا
ح ِ
اسبِنيَ ﴾ [األنبياء)2( )]47 :
َ
وقال اإلمام الكاظم( :ليس منّا من مل حياسب نفسه يف كل يوم فان عمل حسنة
استزاد اهللّ وإن عمل س ّيئة استغفر اهللّ منها وتاب إليه)()3

يغرنك النّاس من نفسك فان األمر يصل إليك دوهنم وال
و قال اإلمام الباقر( :ال ّ

( )1الكايف :ج  8ص 143
( )2مصباح الرشيعة :ص 85
( )3الكايف :ص  2ص 453
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يقطع هنارك بكذا وكذا فان معك من حيفظ عليك عملك ،فأحسن فاين مل أر شيئا أحسن
دركا وال أرسع طلبا من حسنة حمدثة لذنب قديم)()1

هذا جواب عىل رسالتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع ألن حتاسب نفسك قبل أن
حتاسب ،واسع لعرض أعاملك عىل موازين الرشيعة اإلهلية ،قبل أن توضع يف موازين
َ
املحكمة اإلهلية ..واسع ألن تسري عىل الرساط املستقيم يف الدنيا ،قبل أن تكلف بالسري عليه
يف اآلخرة ..فهو يف الدنيا أكثر سعة ،وأما يف اآلخرة ،فهو أحد من السيف ،وأدق من
الشعرة.

( )1الكايف :ج  2ص 454
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املعاتبة واملعاقبة
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن املرابطة األخرية التي ذكرها احلكامء،
وهي تلك املعاتبات واملعاقبات التي كانوا يطبقوهنا عىل أنفسهم ،ويتشددون معها فيها،
ومدى موافقة ذلك الرشيعة ،ومدى تأثريها يف التزكية والرتقية.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن التعامل الصحيح مع النفس ،يقتيض ذلك،
ذلك أهنا إن مل ختف العقوبة ،ركنت إىل األهواء ،ورشدت هبا السبل ،وصعب عىل صاحبها
التحكم فيها.
لذلك قد يلجأ إىل فطامها عن بعض ما حتب ،أو عقوبتها بام تستحق مثلام حيصل مع
الطفل الصغري الذي ال يفرق بني ما ينفعه وما يرضه ،كام عرب الشاعر عن ذلك بقوله:
والنفس كالطفل إن هتمله شب عىل ...حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم
فارصف هواها وحاذر أن توليه ...ان اهلوى ما توىل يصم أو يصم
وراعها وهي يف األعامل سائمة ...وان هي استحلت املرعى فال تسم
كم حسنت لذة للمرء قاتلة ...من حيث مل يدر أن السم يف الدسم
وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا عند ذكره ألمر اهلل تعاىل لبني إرسائيل بقتل أنفسهم،
وسى لِ َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِم إِنَّك ْم َظ َل ْمت ْم َأنْف َسك ْم
بعد اختاذهم العجل ،قال تعاىلَ ﴿:وإِ ْذ َق َال م َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاب َع َل ْيك ْم
بِ هاختَاذكم ا ْلع ْج َل َفتوبوا إِ َىل َب ِارئك ْم َفا ْقتلوا َأنْف َسك ْم َذلك ْم َخ ْ ٌري َلك ْم عنْدَ َب ِارئك ْم َفت َ
الر ِحيم (( ﴾)54البقرة)؟
ِإنَّه ه َو الت ََّّواب َّ
ومترغ يف
وقد روي يف احلديث أنه انطلق رجل ذات يوم يف عهد النبي  فنزع ثيابه ّ
حر ًا أجيفة بالليل بطالة بالنهار؟ فبـينام
الرمضاء ،وجعل يقول لنفسه :ذوقي ونار جهنم أشدّ ّ
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هو كذلك إذ أبرص النبـي  يف ظل شجرة فأتاه فقال :غلبتني نفيس فقال له النبـي ( :أمل
يكن لك بد من الذي صنعت ،أما لقد فتحت لك أبواب السامء ،ولقد باهى اهلل بك
املالئكة) ،ثم قال ألصحابه( :تزودوا من أخيكم) ،فجعل الرجل يقول له :يا فالن ادع يل،
يا فالن ادع يل ،فقال النبـي ( :عمهم) ،فقال( :اللهم اجعل التقوى زادهم ،وامجع عىل
اهلدى أمرهم) ،فجعل النبـي  يقول( :اللهم سدده) ،فقال الرجل :اللهم اجعل اجلنة
مآهبم(.)1
ويف حديث آخر أن بعض أصحاب رسول اهلل  ،واسمه أبو لبابة ـ بعدما خالف ما
أمره به رسول اهلل  ـ أتى املسجد النبوي ،فربط نفسه بسارية املسجد ،وحلف أال حيله إال
رسول اهلل  بيده ،فلام بلغ رسول اهلل  خربه ـ وكان قد استبطأه ـ قال( :أما إنه لو جاءين
الستغفرت له ،أما إذ قد فعل ما فعل فام أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب اهلل عليه)
وبقي أبو لبابة عىل تلك احلال إىل أن نزلت توبته ،ورسول اهلل  يف بيت أم سلمة،
قالت أم سلمة :فسمعت رسول اهلل  من السحر يضحك ،فقلت :مم تضحك يا رسول
اهلل أضحك اهلل سنك؟ قال :تيب عيل أب لبابة ،قلت :أفال أبرشه يا رسول اهلل؟ قال :بىل إن
شئت ..فقامت عىل باب حجرهتا ،فقالت :يا أبا لبابة أبرش فقد تاب اهلل عليك ،فثار الناس
إليه ليطلقوه ،فقال :ال واهلل حتى يكون رسول اهلل  هو الذي يطلقني بيده الرشيفة.
وقد روي أن فاطمة بنت رسول اهلل  جاءت حت ّله؛ فقالّ :إين حلفت أال حي ّلني إال
رسول اهلل  فقال النبي ( :إن فاطمة بضعة مني)()2

وقد أقام مربوطا ست ليايل أو سبع ليال ،وقيل سبع عرشة ليلة ..وكان تأتيه امرأته

( )1رواه ابن أب الدنيا يف حماسبة النفس.
( )2سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ()9 /5
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أو بنته يف وقت كل صالة فتحله للصالة ،ثم يعود فريبط بالعمود حتى كاد يذهب سمعه
وبرصه.
وروي أنه قال للنبي  بعد أن تاب اهلل عليه( :من متام توبتي أن أهجر دار قوم
أصبت فيها الذنب) ،وروي أنه عاهد اهلل أن ينخلع من ماله فقال له (:يزيك الثلث)()1

وقد أقره رسول اهلل  عىل فعله ،ولو كان ذلك غري مرشوع لنهاه.
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع ملا سأذكره لك مما قاله أو فعله الصاحلون
بخصوص هذه املرابطة.
املعاتبة والتزكية:
أما املعاتبة ـ أهيا املريد الصادق ـ فيقصدون هبا تلك املخاطبات التي يوجهها
الصاحلون ألنفسهم عتابا هلا ،وتصحيحا ملسارها ،حتى تكف عن غيها ،وتعود إىل رشدها.
وهي كثرية جدا؛ فاهتم بمطالعتها ،واالستفادة منها ،وتعلم كيف ختاطب من خالهلا
نفسك ،فهم مل يسجلوها يف الدواوين ،ومل حيفظها الرواة إال لتكون سندا للسالكني
والسائرين ،هيذبون من خالهلا سلوكهم ،ويرتقون هبا يف املعارج واملراتب التي هيئت هلا.
ومن تلك املخاطبات قول بعض الصاحلني لنفسه معاتبا هلا( :يا نفس ،ال يف الدنيا
مع أبناء امللوك تتنعمني ،وال يف طلب اآلخرة مع العباد جتتهدين .كأنى بك بني اجلنة والنار
حتبسني .يا نفس ،أال تستحني)
وقال آخر( :)2يا نفس ،ما أعظم جهلك ،تدّ عني احلكمة والذكاء والفطنة وأنت أشد
الناس غباوة ومحقا ،أما تعرفني ما بني يديك من اجلنة والنار ،وأنك صائرة إىل إحدامها عىل

( )1انظر :السرية احللبية.674/2 :
( )2إحياء علوم الدين45/15 ،
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القرب ،فام لك تفرحني ،وتضحكني ،وتشتغلني باللهو ،وأنت مطلوبة هلذا اخلطب اجلسيم،
وعساك اليوم ختتطفني أو غدا! فأراك ترين املوت بعيدا ويراه اهللّ قريبا .أما تعلمني أن كل
ما هو آت قريب ،وأن البعيد ما ليس بآت؟
أما تعلمني أن املوت يأيت بغتة من غري تقديم رسول ،ومن غري مواعدة ومواطأة،
وأنه ال يأيت يف يشء دون يشء ،بل كل نفس من األنفاس يمكن أن يكون فيه املوت فجأة،
فإن مل يكن املوت فجأة فيكون املرض فجأة ،ثم يفيض إىل املوت ،فام لك ال نستعدين
للموت وهو أقرب إليك من كل قريب.
و إن كان مع علمك باطالعه عليك فام أشد وقاحتك ،وأقل حياءك وحيك يا نفس،
لو واجهك أخ من إخوانك بام تكرهينه كيف كان غضبك عليه ،ومقتك له ،فبأي جسارة
تتعرضني ملقت اهللّ ،وغضبه ،وشديد عقابه! أ فتظنني أنك تطيقني عذابه؟ هيهات هيهات،
جرب نفسك ،إن أهلاك البطر عن أليم عذابه فاحتبسى ساعة يف الشمس ،أو يف بيت احلامم،
قرب أصبعك من النار ،ليتبني لك قدر طاقتك.
أو ّ
تعولني عىل
أم تغرتين بكرم اهللّ وفضله ،واستغنائه عن طاعتك وعبادتك ،فام لك ال ّ
كرم اهللّ تعاىل يف مهامت دنياك .فإذا قصدك عدو فلم تستنبطني احليل يف دفعه ،وال تكلينه
إىل كرم اهللّ تعاىل! وإذا أرهقتك حاجة إىل شهوة من شهوات الدنيا مما ال ينقيض إال بالدينار
تعولني عىل
والدرهم ،فام لك تنزعني الروح يف طلبها وحتصيلها من وجوه احليل ،فلم ال ّ
كرم اهللّ تعاىل حتى يعثر بك عىل كنز ،أو ّ
يسخر عبدا من عبيده فيحمل إليك حاجتك من
غري سعي منك وال طلب ،أ فتحسبني أن اهللّ كريم يف اآلخرة دون الدنيا ،وقد عرفت أن
سنة اهللّ ال تبديل هلا ،وأن رب اآلخرة والدنيا واحد وأن ليس لإلنسان إال ما سعى.
وحيك يا نفس ،ما أعجب نفاقك ودعاويك الباطلة ،فإنك تدّ عني اإليامن بلسانك
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وأثر النفاق ظاهر عليك ،أمل يقل لك سيدك وموالكَ ﴿ :و َما ِم ْن َدا َّب ٍة ِيف ْاألَ ْر ِ
ض إِ َّال ع ََىل اهللَِّ
إلنْس ِ
ِ
ان إِ َّال َما َس َعى﴾ [النجم]39 :
ِرزْ ق َها﴾ [هود ،]6 :وقال يف أمر اآلخرةَ ﴿:و َأ ْن َل ْي َس ل ْ ِ َ
فقد تكفل لك بأمر الدنيا خاصة ،فكذبته بأفعالك .وأصبحت تتكالبني عىل طلبها تكالب
املدهوش املستهرت ،ووكل أمر اآلخرة إىل سعيك ،فأعرضت عنها إعراض املغرور املستحقر
ما هذا من عالمات اإليامن .لو كان اإليامن باللسان فلم كان املنافقون يف الدرك األسفل من
النار؟
وقال آخر( :)1يا نفس ..احزمي أمرك ،فام لك بضاعة إال عمرك ،فال تفنيه يف
مآربك ،ولذاتك ومطالبك ،ألنه إذا فني رأس املال حصلت اخلسارة ،ووقع اليأس عن
التجارة..
يا نفس ..هذا يوم جديد ،وهو عليك شهيد ،فاعميل فيه هلل بطاعته ،وإياك إياك من
إضاعته ،فإن كل نفس من األنفاس ،وحاسة من احلواس ،جوهرة عظيمة ،ليس هلا من
قيمة.
يا نفس ..إن كنت يف معصية اهلل ممن يعلم اطالعه ،فلقد اجرتأت عىل أمر عظيم
الشناعة ،جلعلك إياه أهون الناظرين ،وأخف املطلعني ،وإن كنت تظنني أنه ال يراك ،فلقد
كفرت بموالك.
يا نفس ..أترين لو أن أحدا من جلسائك ،واجهك بام متقتينه ،أو عاملك بام تكرهينه،
لقلمت منه األظفار ،وأحللت به دار البوار فبأي جسارة تتعرضني ملقت اهلل وعذابه ،وشدة
نكاله وعقابه؟ وقرب إصبعك من احلميم ،إن ألفاك البطر عن النظر يف عقابه األليم.
يا نفس ..وحيك بل ويلك من العذاب ،كأنك ال تؤمنني بيوم احلساب ،أتظنني أنك
( )1حماسبة النفس للشيخ تقى الدين إبراهيم بن عيل العامىل الكفعمي ،ص.38
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إذا مت انفلت ،وإذا حرشت رددت؟! هيهات هيهات ،كل ما توعدين آلت.
يا نفس ..إنك تقدمني عىل ما قدمت ،وجتازين عىل ما أسلفت ،فال ختدعنك دنيا
دنية ،عن مراتب جنات علية ،فإن لكل حسنة ثوابا ،ولكل سيئة عقابا ،وإنه ال بد لك يف
قربك من قرين ،فإن كان صاحلا فبه تستأنسني ،وإن كان طاحلا فمنه تستوحشني.
يا نفس ..ما هذه احلرية والسبيل واضح ،وما هذه الغفلة واملشري ناصح ،إىل كم
جتمعني وال تقنعني ،ولوارثك تودعني؟!
يا نفس ..أتفرحني بنعيم زائل ،ورسور راحل؟! غفلت وأغفلت ،وعلمت
فأمهلت ،إىل كم مواظبتك عىل الذنوب ،وأنت بعني عالم الغيوب؟ فجمعك يف هذه الدنيا
إىل تفريق ،وسعتك إىل ضيق ،فام هذه الطمأنينة وأنت مزعجة ،وما هذا الولوج وأنت
خمرجة؟!
يا نفس ..ال جرم أنه تعاىل تكفل يف الدنيا بإصالح أحوالك ،فعالم كذبتيه بأفعالك؟
وأصبحت تتكالبني عىل طلب الدنيا تكالب املدهوش املستهرت ،وأعرضت عن اآلخرة
إعراض املغرور املستحقر ،ما هذا من عالمات من يتبع السنة ،أو يبتغي اجلنة..
يا نفس ..أحتسبني أن ترتكي سدى ،أمل تكوين نطفة من مني يمنى ،ثم كنت علقة
فخلق فسوى ،أليس ذلك بقادر [ عىل ] أن حييي املوتى ؟!.
يا نفس ..لو أن طبيبا هيوديا ،أو حكيام نرصانيا ،أخربك يف ألذ أطعمتك بدائه ،وعدم
دوائه ،ثم أمرك باالحتامء ،عن بعض الغذاء ،لصربت عنه وتركته ،وجاهدت نفسك فيه..
أفكان قول القرآن املبني ،واألنبياء واملرسلني ،أقل تأثريا من قول هيودي خيرب عن ختمني،
أو نرصاين ينبئ عن غري يقني؟! ..والعجب ملن حيتمي عن الطعام ألذيته ،كيف ال حيتمي
عن الذنب ألليم عقوبته؟!
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يا نفس ..ومن العجب أنه لو أخربك طفل :بأن عقربا يف جيبك لرميت بثوبك ،أو
حية يف إزارك لرميت بأطامرك ..أفكان قول األنبياء واألبدال ،أقل عندك من قول
األطفال؟! أم صار حر نار جهنم وزقومها ،أحقر عندك من العقرب وسمومها؟! وال جرم
فلو انكشف للبهائم عالنيتك ورسيرتك ،لضحكوا من غفلة سريتك.
يا نفس ..من ال يطعم الدابة إال يف احلضيض ال يقدر عىل قطع العقبة؟! ومن ال
يملك قرياطا من املال كيف يفك الرقبة؟! وكيف بك إذا أمرت بالصعود ،عىل عقبة كؤود،
وطرسك موفور من السيئات ،وظهرك موقور من التبعات ،وأنت مع ذلك عارية عطشانة،
حافية غرثانة؟! فال شك هنالك أن املسرتيح ،أحسن حاال من الطليح ،وال جرم أن
املبطئني ،أقبح حاال من املرسعني ،فاستعدي لآلخرة ،عىل قدر هول أرض الساهرة ،وال
تكوين ممن يعجز عن شكر ما أويت ،ويبغي الزيادة فيام بقي ،وينهى الناس وال ينتهي.
يا نفس ..ما املانع لك من املبادرة إىل صالح األعامل ،وما الباعث لك عىل التسويف
واالمهال ،وهل سببه إال عجزك عن خمالفة شهوتك ،وضعفك عن مؤالفة أئمتك؟ وهب
أن اجلهد يف آخر العمر نافع ،وأنه مرق إىل أسعد املطالع ،فلعل اليوم آخر عمرك ،وهناية
دهرك.
يا نفس ..غالبي الشهوة قبل قوة طراوهتا ،فإهنا إن قويت مل تقدري عىل مقاومتها،
ومثل ذلك :أن الشهوة كالشجرة النابتة ،والصخرة الثابتة ،التي تعبد العبد بقلعها أو أمر
بنزعها ،فمن ترك قلعها وعجز عن نزعها ،كان كمن عجز عن قلع شجرة وهو شاب قوي
اهلمة ،فأخرها بعد أمة إىل الضعف وابيضاض اللمة ،مع العلم بأن طول املدة تزيد الشجرة
قوة وثباتا ،وتويل القالع ضعفا وشتاتا.
ما قولك يف مريض غمره األسقام ،أشري عليه برتك املاء البارد ثالثة أيام ،ليصح
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ويتهنأ برشبه مدى الشهور واألعوام ،فام مقتىض العقل يف افتعال أمر الصبوة ،وقضاء حق
الشهوة ،أيصرب الثالثة أيام ليتنعم طول عمره؟ أم يقيض يف احلال شهوة وطره؟! .وليت
شعري أأمل الصرب عن الشهوات ،وكظم الغيظ عن العقوبات ،أعظم شدة ،وأطول مدة ،أم
أمل النار ،وغضب اجلبار؟!.
يا نفس ..من ال يطيق الصرب عن قضاء الوطر ،كيف يصرب يوم العرض عىل حر
سقر؟!.
يا نفس ..إياك إياك أن تريض غري اهلل وتعريض عنه ،فإنه مانعك من الغري وال
يمنعك الغري منه ،والعجب منك كيف تذنبني والشاهد عليك امللك اجلبار؟! وتضحكني
ولعل أكفانك قد خرجت من عند القصار؟!
ِ
ِ
وأنت
تفوهت به،
وقال آخر( :)1يا نفس ..اسمعي مني مخسة تنبيهات مقابل ما
منغمسة يف اجلهل املركب ،سادرة يف نوم الغفلة عىل فراش الكسل..
ِ
عمرك أبدي؟ ..وهل عندك عهد قطعي بالبقاء اىل السنة
يا نفيس الشقية! ..هل أن
املقبلة ،بل اىل الغد؟ ..فالذي جعلك متلني وتسأمني من الطاعة هو تومهك األبدية واخللود،
فتظهرين الدالل ،وكأنك برتفك خملدة يف هذه الدنيا.
يا نفيس الرشهة! ..إنك يوميا تأكلني اخلبز ،وترشبني املاء ،وتتنفسني اهلواء ،أما
يورث هذا التكرار ملال وضجرا؟ ..كال ..دون شك ..ألن تكرار احلاجة ال يلب امللل بل
يدد اللذة ،هلذا؛ فالطاعة التي جتلب الغذاء لقلبي ،وماء احلياة لروحي ،ونسيم اهلواء
للطيفة الربانية الكامنة يف جسمي ،البد أهنا ال جتعلك متلني وال تسأمني أبدا.
يا نفيس اجلزعة! ..إنك تضطربني اليوم من تذكر عناء العبادات التي قمت هبا يف
( )1هذه املحاسبة مقتبس من (الكلمة احلادية والعرشون) من (الكلامت) للنوريس بترصف.
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األيام املاضية ،ومن صعوبات الصالة وزمحة املصائب السابقة ،ثم تتفكرين يف واجبات
العبادات يف األيام املقبلة وخدمات أداء الصلوات ،وآالم املصائب ،فتظهرين اجلزع ،وقلة
الصرب ونفاده ..هل هذا أمر يصدر ممن له مسكة من عقل؟.
يا نفيس الطائشة! ..يا ترى هل أن أداء هذه العبودية دون نتيجة وجدوى؟! وهل
أن أجرهتا قليلة ضئيلة حتى جتعلك تسأمني منها؟ .مع أن أحدنا يعمل إىل املساء ويكد دون
فتور إن رغبه أحد يف مال أو أرهبه.
إن الصالة التي هي قوت لقلبك العاجز الفقري وسكينة له يف هذا املضيف املوقت
وهو الدنيا .وهي غذاء وضياء ملنزلك الذي البد أنك صائرة اليه ،وهو القرب .وهي عهد
وبراءة يف حمكمتك التي ال شك أنك حترشين اليها .وهي التي ستكون نورا وبراقا عىل
الرصاط املستقيم الذي البد أنك سائرة عليه ..فصالة هذه نتائجها هل هي بال نتيجة
وجدوى؟ أم أهنا زهيدة األجرة؟
يا نفيس املغرمة بالدنيا! ..هل أن فتورك يف العبادة وتقصريك يف الصالة ناشئان من
كثرة مشاغلك الدنيوية؟ أم انك ال جتدين الفرصة لغلبة مهوم العيش؟!
فيا عجبا هل أنت خملوقة للدنيا فحسب ،حتى تبذيل كل وقتك هلا؟ .تأميل!! إنك ال
تبلغني أصغر عصفور من حيث القدرة عىل تدارك لوازم احلياة الدنيا رغم أنك أرقى من
مجيع احليوانات فطرة..
هذه ـ أهيا املريد الصادق ـ نامذج عن معاتبات الصاحلني ألنفسهم ،ويمكنك أن جتد
الكثري من أمثاهلا يف الكتب املخصصة هلا؛ فاستفد منها ،وتعلم أن ختاطب نفسك ،وتعاتبها،
حتى تقنعها بالسري يف طريق اهلل ،وتبعد عنها كل تلك الوساوس التي يرسهبا لك شياطني
اإلنس واجلن.
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املعاقبة والتزكية:
أما املعاقبة ـ أهيا املريد الصادق ـ فيقصدون هبا ذلك التشدد الذي يامرسونه مع
أنفسهم جراء خمالفتها ألحكام الرشيعة ،وقد عرب بعض احلكامء عن رضورة هذه املعاقبة؛
فقال( :مهام حاسب اإلنسان نفسه فلم تسلم عن مقارفة معصية وارتكاب تقصري يف حق
اهلل تعاىل ،فال ينبغي أن هيملها ..ألنه إن أمهلها سهل عليه مقارفة املعايص ،وأنست هبا
نفسه ،وعرس عليه بعد ذلك فطامها ،وكان ذلك سبب هالكها ،بل ينبغي أن يعاقبها ،فإذا
أكل لقمة شبهة بشهوة نفس ينبغي أن يعاقب البطن باجلوع ،وإذا نظر إىل غري حمرم ينبغي
أن يعاقب العني بمنع النظر ،وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عن
شهواته)()1

ثم ذكر بعض األمثلة عن العقوبات ،ودورها يف التزكية والرتقية ،فقال( :ومن
لطائف العقوبات أن مريد اهلل إذا رأى رشها يف نفسه للطعام ألزمها بالصوم وتقليل الطعام،
ثم يكلفها أن هتيئ األطعمة اللذيذة ويقدمها إىل غريه وهو ال يأكل منها حتى يقوي بذلك
نفسه فيتعود الصرب وينكرس رشهه ..ومثل ذلك إن رأى الغضب غالب ًا عليه ألزم نفسه احللم
والسكوت ،بل سلط عىل نفسه من يصحبه ممن فيه سوء خلق ،ويلزمها خدمته حتى يمرن
نفسه عىل االحتامل معه)
ومن األمثلة التي رضهبا احلكامء عىل ذلك ما حكي عن بعضهم أنه كان يعود نفسه
احللم ويزيل عن نفسه شدة الغضب ،فكان يستأجر من يشتمه عىل مأل من الناس ويكلف
نفسه الصرب ،ويكظم غيظه حتى صار احللم عادة له بحيث كان يرضب به املثل.
وروي عن بعضهم قال :نذرت أين كلام اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدين فكنت
( )1إحياء علوم الدين.26 /15 ،
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أغتاب وأصوم ،فنويت أين كلام اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم فمن حب الدراهم تركت
الغيبة.
وروي عن بعضهم أنه دعاه رجل إىل طعام ثالث مرات ،ثم كان يرده ،ثم يستدعيه
فريجع إليه بعد ذلك ،حتى أدخله يف املرة الرابعة ،فسأله عن ذلك .فقال( :قد رضت نفيس
عىل الذل عرشين سنة ،حتى صارت بمنزلة الكلب يطرد فينطرد .ثم يدعى فريمى له عظم
فيعود ،ولو رددتني مخسني مرة ثم دعوتني بعد ذلك ألجبت)
وروى عن بعضهم كان يستشعر يف نفسه اجلبن وضعف القلب فأراد أن حيصل
لنفسه خلق الشجاعة فكان يركب البحر يف الشتاء عند اضطراب األمواج.
وعن بعضهم أنه مر بغرفة فقال :متى بنيت هذه ؟ ثم أقبل عىل نفسه فقال :تسألني
عام ال يعنيك ! واهلل ألعاقبنك بصوم سنة ،فصامها.
وعن بعضهم أنه قال :أرقت ليلة فقمت إىل وردي فلم أجد احلالوة التي كنت
أجدها ،فأردت أن أنام فلم أقدر ،فجلست فلم أطق اجللوس ،فخرجت فإذا رجل ملتف
يف عباءة مطروح عىل الطريق ،فلام أحس ب قال :يا أبا القاسم إىل الساعة ،فقلت :يا سيدي
من غري موعد؟ قال :بىل سألت اهلل عز وجل أن حيرك إىل قلبك ،فقلت :قد فعل فام
حاجتك؟ قال :فمتى يصري داء النفس دواءها؟ فقلت :إذا خالفت النفس هواها ،فأقبل
عىل نفسه فقال :اسمعي فقد أجبتك هبذا سبع مرات فأبيت أن تسمعيه إال من اجلنيد ها قد
سمعتيه ،ثم انرصف وما عرفته.
وقال رجل لبعض الصاحلني :متى أتكلم؟ قال :إذا اشتهيت الصمت ،قال :متى
أصمت؟ قال :إذا اشتهيت الكالم.
وروي عن آخر أنه كان يطوف فإذا رأى اليشء يشتهيه قال لنفسه :اصربي فواهلل ما
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أمنعك إال من كرامتك عيل.
خيوف به نفسه ،وكان يقول
وروي عن آخر أنه كان قد علق سوط ًا يف مسجد بيته ّ
لنفسه :قومي فواهلل ألزحفن بك زحف ًا حتى يكون الكلل منك ال مني ..فإذا دخلت الفرتة
تناول سوطه ورضب به ساقه ،ويقول :أنت أوىل بالرضب من دابتي.
وكان يقول :أيظن أصحاب حممد  أن يستأثروا به دوننا ..كال واهلل لنزامحهم عليه
زحام ًا حتى يعلموا أهنم قد خلفوا وراءهم رجاالً.
ومما يقرب من هذا ،ويدل عليه ما حدث به بعضهم عن اإلمام الصادق ،قال:
خرجت مع أب عبد اهلل وهو حيدث نفسه ،ثم استقبل القبلة فسجد طويال ،ثم ألزق خده
االيمن بالرتاب طويال ،قال :ثم مسح وجهه ثم ركب ،فقلت له :باب أنت وأمي لقد
صنعت شيئا ما رأيته قط ،قال :يا إسحاق إين ذكرت نعمة من نعم اهلل عزوجل عيل فأحببت
أن أذلل نفيس ،ثم قال( :يا إسحاق ما أنعم اهلل عىل عبده بنعمة فشكرها بسجدة حيمد اهلل
فيها ففرغ منها حتى يؤمن له باملزيد من الدارين) ()1

ومثله ما روي عن اإلمام الكاظم أنه بعد بعض الصلوات ،خر هلل ساجدا سجودا
طويال؛ فسمعه بعضهم يقول بصوت حزين يف سجوده( :رب عصيتك بلساين ولو شئت
وعزتك ألخرستني ،وعصيتك ببرصي ولو شئت وعزتك لكمهتني ،وعصيتك بسمعي
ولو شئت وعزتك لصممتني ،وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني ،وعصيتك
برجيل ولو شئت وعزتك جلذمتني ،وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت هبا عيل وليس
هذا جزاؤك مني) ،ثم أحيص له ألف مرة قوله( :العفو العفو) ،ثم ألصق خده األيمن
باألرض ،وهو يقول بصوت حزين( :بؤت إليك بذنبي ،عملت سوء وظلمت نفيس فاغفر
( )1مكارم االخالق ص .304

502

يل فإنه ال يغفر الذنوب غريك ياموالي) ثالث مرات ،ثم ألصق خده األيرس باألرض ،وهو
يقول( :ارحم من أساء واقرتف واستكان واعرتف) ثالث مرات ثم رفع رأسه(.)1
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن كل هذه املامرسات الشديدة عىل
النفس ،هلا تأثريها الرتبوي الكبري ،ذلك أن الذي متتلئ نفسه بالكرب والعجب والغرور
يستحيل عليه أن يفعل بنفسه هذا ،وهلذا روي عن املسيح عليه السالم أنه قال لبني
إرسائيل :أين ينبت الزرع؟ قالوا يف الرتاب .فقال :بحق أقول لكم ،ال تنبت احلكمة إال يف
قلب مثل الرتاب.
ومما يروى يف هذا أن رجال من الوزراء وأصحاب اجلاه ،كان يصحب بعض
احلكامء ،ويعجب بكلامته ،وذات يوم قال له :أنا منذ ثالثني سنة أصوم الدهر ال أفطر،
وأقوم الليل ال أنام ،وال أجد يف قلبي من هذا العلم الذي تذكر شيئا ،وأنا أصدق به وأحبه،
فقال له احلكيم :ولو صمت ثالثامئة سنة ،وقمت ليلها ما وجدت من هذا ذرة .قال ومل؟
قال ألنك حمجوب بنفسك .قال فلهذا دواء؟ قال نعم .قال قل يل حتى أعمله .قال ال
تقبله ..قال :فاذكره يل حتى أعمله .قال :اذهب الساعة إىل املزين فاحلق رأسك وحليتك،
وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة ،وعلق يف عنقك خمالة مملوءة جوزا ،وأمجع الصبيان
حولك ،وقل كل من صفعنى صفعة أعطيته جوزة ،وادخل السوق ،وطف األسواق كلها
عند الشهود وعند من يعرفك وأنت عىل ذلك فقال الرجل :سبحان اهللَّ ،تقول يل مثل هذا؟
فقال :قولك سبحان اهللَّ رشك ،قال :وكيف؟ قال :ألنك عظمت نفسك فسبحتها وما
سبحت ربك ،فقال :هذا ال أفعله ،ولكن دلني عىل غريه .فقال :ابتدئ هبذا قبل كل يشء.
فقال :ال أطيقه ..قال :قد قلت لك إنك ال تقبل.
( )1الكايف ج  3ص .326
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ال أريد من هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ أن أذكر لك أن الذي فعله هذا احلكيم صحيحا،
أو رشعيا؛ فهو ليس نبيا ،وال من أئمة اهلدى الذين أمرنا باتباع سننهم ،ولكن معنى ما فعله
صحيح ،ذلك أن الوزير مع ممارساته لكثري من األعامل الصاحلة إال أن ارتقاء نفسه إىل
الدرجات العليا حيتاج الكثري من التواضع ،والبعد عن كل ما يمأل النفس عجبا وغرورا
واستكبارا ،وهلذا دله احلكيم عىل بعض ما يقمع تلك األمراض التي حتول بينه وبني الرتقي
يف مراتب الصاحلني.
وهلذا كان بعض الشيوخ يرب مريديه بحسب أحواهلم مثلام يفعل الطبيب الذي لو
عالج مجيع املرىض بعالج واحد ،قتل أكثرهم( ،فكذلك الشيخ لو أشار عىل املريدين بنمط
واحد من الرياضة أهلكهم ،وأمات قلوهبم .بل ينبغي أن ينظر يف مرض املريد ،ويف حاله.
وسنه ،ومزاجه ،وما حتتمله بنيته من الرياضة ،ويبنى عىل ذلك رياضته ..فإن رأى الرعونة
والكرب وعزة النفس غالبة عليه ،فيأمره أن يامرس ما يامرسه عامة الناس ،فإن عزة النفس
والرئاسة ال تنكرس إال بالذل ،فيكلفه املواظبة عىل ذلك مدة ،حتى ينكرس كربه وعز نفسه.
فإن الكرب من األمراض املهلكة ،وكذلك الرعونة ..وإن رأى الغالب عليه النظافة يف البدن
والثياب ،ورأى قلبه مائال إىل ذلك ،فرحا به ،ملتفتا إليه استخدمه يف تعهد بيت املاء
وتنظيفه ،وكنس املواضع القذرة ،ومالزمة املطبخ ومواضع الدخان ،حتى تتشوش عليه
رعونته يف النظافة .فإن الذين ينظفون ثياهبم ويزينوهنا ،ويطلبون املرقعات النظيفة،
والسجادات امللونة ،ال فرق بينهم وبني العروس التي تزين نفسها طول النهار .فال فرق
بني أن يعبد اإلنسان نفسه ،أو يعبد صنام .فمهام عبد غري اهللّ تعاىل .فقد حجب عن اهللّ.
ومن راعى يف ثوبه شيئا سوى كونه حالال وطاهرا مراعاة يلتفت إليها قلبه ،فهو مشغول
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بنفسه) ()1

وإياك بعد هذا فاحذر من أن متارس من العقوبات عىل نفسك ما ال توافق عليه
الرشيعة؛ فليس كل ما ذكر يف كتب التزكية موافق هلا ،فأنت تعرف أن الدخن الذي حذر
منه رسول اهلل  ترسب إىل كل العلوم ،وحاول أن يفسدها.
ومن األمثلة عىل ذلك ما يروون أن بعضهم نام ليلة مل يقم يتهجد فيها حتى أصبح،
فقام سنة مل ينم فيها عقوبة للذي صنع؛ فهذا خمالف للرشيعة؛ فرتك النوم ليال فرتة طويلة
مرض بالصحة ،وقد جعل اهلل تعاىل ملن نام عن صالة الليل الفرصة لقضائه هنارا ،كام روي
أنه قيل لإلمام الصادق( :جعلت فداك ،ر ّبام فاتتني صالة ال ّليل الشهر والشهرين والثالثة
(قرة عني لك واهلل ـ ثالث ًا ـ ّ
إن اهلل يقولَ ﴿ :وه َو
فأقضيها بالنهار ،أيوز ذلك ؟) ،فقالّ :
ِ
ِ
ِ
ورا﴾ [الفرقان ،]62 :فهو
ا َّلذي َج َع َل ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار خ ْل َف ًة َمل ْن َأ َرا َد َأ ْن َي َّذك ََّر َأ ْو َأ َرا َد شك ً
قضاء صالة النهار بال ّليل ،وقضاء صالة ال ّليل بالنهار)()2

وسئل عن رجل عليه من النوافل ما ال يدري كم هو لكثرته ؟ ..فقال( :يصيل حتى
ال يدري كم ّ
صىل من كثرته ،فيكون قد قىض بقدر ما عليه من ذلك) ،فقيل له :فإنه ال يقدر
ٍ
ٍ
حاجة ألخٍ مؤمن فال يشء
معيشة ال بد منها ،أو
عىل القضاء من شغله ،قال( :إن شغل يف
عليه ،وإن كان شغله جلمع الدنيا فتشاغل هبا عن الصالة فعليه القضاء ،وإال لقي اهلل وهو
مستخف متهاون ،مض ّيع لسنّة رسول اهلل  ،)فقيل له :فإنه ال يقدر عىل القضاء ،فهل
ٌّ
يصلح له أن يتصدّ ق؟ ..فسكت مل ّيا ثم قال( :نعم ،فليتصدّ ق بقدر طوله ،وأدنى ذلك مدّ
لكل مسكني مكان كل صالة) ،فقيل له :وكم الصالة التي يب فيها مدّ لكل مسكني ؟..

( )1إحياء علوم الدين ،111/8 ،بترصف.
()2تفسري القمي ص.467
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قال( :لكل ركعتني من صالة الليل والنهار) ،قلت :ال يقدر ،قال( :فمدّ إذ ًا لكل صالة
الليل ،ومدّ

لصالة النهار ،والصالة أفضل)()1

ومثل ذلك ما روي أن رج ً
ال من بني إرسائيل ،وضع يده عىل ما ال حيل له؛ فوضعها
يف النار حتى شلت ..وأن آخر حول رجله لينزل إىل فعل حمرم؛ ففكر وقال :ماذا أردت أن
أصنع ؟ فلام أراد أن يعيد رجله ،قال :هيهات رجل خرجت إىل معصية اهلل ال ترجع معي،
فرتكها حتى تقطعت باملطر والرياح ..وأن آخر نظر إىل ما ال حيل له ،فقلع عينيه ..وأن آخر
احتاج إىل الغسل ،وكان الربد شديدً ا ،فوجد يف نفسه توق ًفا عن الغسل ،فآىل أن ال يغتسل
إال يف مرقعته ،وأن ال ينزعها وال يعرصها..
وغريها من احلكايات التي متتلئ هبا كتب املواعظ ،فكل ذلك ال يوز ملخالفته
الرشيعة ..وال يمكن ألحد أن يزكي نفسه أو هيذهبا أو يرقيها بعيدا عن أحكامها التي
وضعها اهلل لعباده ،وارتضاها هلم لعلمه بام يصلحهم.

()1املحاسن ص.315
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الفكر والتأمل
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن الفكر والتأمل ،ودورمها يف التزكية
والرتقية ،وكيفية الرد عىل أولئك الذين حيتقرون العقل ،ويتومهون أنه يتناقض مع الدين،
ألن الدين مبني عىل النقل ،ال عىل العقل.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن الدين السليم مبني عىل العقل السليم..
وبقدر سالمة العقل يسلم الدين ..وبقدر انحراف العقل ينحرف الدين.
واألمر يف ذلك يشبه األواين والطعام ..فاألواين إن كانت قذرة مملوءة باألوساخ
والسموم؛ فإن تأثريها سينتقل إىل الطعام ،حتى لو كان عسال مصفى ،ليتحول إىل عسل
مملوء بالنجاسة وأصناف السموم.
لذلك كان صفاء العقل وسالمته هو الضامن لسالمة الدين ،حتى ال يتحول إىل دين
األمزجة املنحرفة ،واألهواء الفاسدة.
ومثل ذلك التزكية والرتقية؛ فإهنا ال يمكن أن تتم إال بعد عودة العقل إىل حمله
الصحيح يف التحكم يف النفس ،بعد أن يزيح عنها حكم القوى املتسلطة عليها ،والتي
تتحكم فيها األهواء ومن يساندها من شياطني اإلنس واجلن.
وحتى تعي هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ سأذكر لك ما اتفق عليه احلكامء ،ومن مجيع
امللل؛ فقد ذكروا أن الوجود الدنيوي لإلنسان يتطلب وسائل خاصة يتمكن هبا اإلنسان
من السكن عىل هذه األرض ،كام يتطلب رائد الفضاء لباس خاصا يتناسب مع جو القمر،
أو أي جو يريد أن يتعامل معه.
واللباس الذي يتناسب مع هذه األرض ،هو هذا اجلسد الرتاب ،وخصائصه هي
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نفس خصائص املكونات احلية املوجودة عىل هذه األرض ،فلذلك صار يفتقر إىل ما حيفظه،
وما يدفع عنه اهلالك..
وهذا احلفظ والتعهد يتطلب أعضاء جتلب الغذاء وغريه ،وأعضاء تدفع عن النفس
اهلالك.
وكل هذه األعضاء التي سلح هبا بدن اإلنسان هي الوسائل األساسية لتحقيق
متطلبات الوجود من الغذاء والدفاع ،بل ليس هناك جزء من جسد اإلنسان ال يقوم هبذا
األمر.
ومع أن أكثر هذه األعضاء يقوم هبذه الوظائف تلقائيا إال أن أصل الغذاء والدفاع
ركب يف اجلهاز اإلرادي لإلنسان فتنة وابتالء.
فركب يف اإلنسان جهاز الشهوة الدافع إىل الغذاء واحلفاظ عىل النسل ..كام ركب
فيه جهاز الغضب الدافع إىل احلمية واحلفاظ عىل الوجود ..وهذان اجلهازان ينتظم حتتهام
كل ما تتطلبه النفس من غرائز الوجود ،ومها املستعمالن ألعضاء البدن يف حتقيق متطلبات
هذه الغرائز.
لقد قال بعض احلكامء يرشح رضورة هذه الغرائز(:فافتقر ألجل جلب الغذاء إىل جندين:
باطن ،وهو الشهوة .وظاهر ،وهو اليد واألعضاء اجلالبة للغذاء ،فخلق يف القلب من الشهوات
ما احتاج إليه ،وخلقت األعضاء التي هي آالت الشهوات؛ فافتقر ألجل دفع املهلكات إىل
جندين :باطن ،وهو الغضب الذي به يدفع املهلكات وينتقم من األعداء .وظاهر ،وهو اليد
والرجل اللتني هبام يعمل بمقتىض الغضب ،وكل ذلك بأمور خارجة؛ فاجلوارح من البدن
كاألسلحة وغريها)()1

( )1اإلحياء.5/3:

508

واألمر إىل هذا املحل تتفق فيه النفس البرشية مع النفس احليوانية ،وليس هناك أي
خصوصية لإلنسان يف هذه اجلوانب ،وليس هناك أي جمال للمدح أو الذم ملا يتعلق
بمتطلبات هذه الغرائز.
وإنام يبدأ التكليف ،وينشأ املدح والذم من غريزة أخرى هلا عالقة هبذه الغرائز من
جهة ،وهلا عالقة برس وجود اإلنسان من جهة أخرى ،فهي بني بني ،وعىل أساس هذه
الغريزة تتحدد عالقة اإلنسان بنفسه.
وهذه الغريزة هي غريزة اإلدراك املزودة بأدوات التعرف عىل العامل الذي نزلت
روح اإلنسان إليه ،ذلك أن (املحتاج إىل الغذاء ما مل يعرف الغذاء مل تنفعه شهوة الغذاء
وإلفه ،فافتقر للمعرفة إىل جندين :باطن ،وهو إدراك السمع والبرص والشم واللمس
والذوق ،وظاهر ،وهو العني واألذن واألنف وغريها)
وزود باإلضافة إىل هذه احلواس بوسائل التعامل مع املعلومات واملدركات ،ويمكن
إدراكها بسهوله ( ّ
فإن اإلنسان بعد رؤية اليشء يغمض عينه فيدرك صورته يف نفسه وهو
اخليال ،ثم تبقى تلك الصورة معه بسبب يشء حيفظه وهو اجلند احلافظ ،ثم يتفكر فيام حفظه
فريكب بعض ذلك إىل البعض ،ثم يتذكر ما قد نسيه ويعود إليه ،ثم يمع مجلة معاين
املحسوسات يف خياله باحلس املشرتك بـني املحسوسات؛ ففي الباطن حس مشرتك وختيل
وتفكر وتذكر وحفظ)
فهذه هي الغرائز التي حيفظ هبا اإلنسان وجوده عىل هذه األرض ـ والتي ذكرها
احلكامء بناء عىل دراستهم التحليلية لإلنسان ـ وربام استفادوا يف ذلك من غريهم ..وال حرج
عليهم يف ذلك.
والفرق بني الرؤية اإليامنية األخالقية والرؤية املادية االنحاللية هلذه الغرائز ،هي أن
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الرؤية الثانية تعتربها أصال وهدفا وغاية ،بينام الرؤية اإليامنية تراها جمرد وسائل حلفظ
الوجود اإلنساين عىل األرض ،أما الغاية فأكرب بكثري.
وقد رضب بعض احلكامء مثاال عن حقيقة اإلنسان ـ التي هي روحه ورس وجوده ـ
وعالقته ببدنه بملك يف مدينته ومملكته ،فالبدن مملكة النفس وعاملها ومستقرها ومدينتها،
واجلوارح وقواها بمنزلة الصناع والعملة ،والقوة العقلية املفكرة كاملشري الناصح والوزير
العاقل ،والشهوة كالعبد يلب الطعام إىل املدينة ،والغضب واحلمية كاحلرس والرشطة.
أما العبد اجلالب للطعام ،والذي يمثل الشهوة ،فهو كذاب ماكر خمادع ،يتمثل
بصورة الناصح ،وهو يف عالقة عداء تام مع الوزير الناصح حتى ال خيلو من منازعته
ومعارضته ساعة.
فإذا كان الوايل يف مملكته مستغني ًا يف تدبـرياته بوزيره معرض ًا عن إشارة هذا العبد
اخلبـيث ،أدبه صاحب رشطته ،وساسه لوزيره وجعله مؤمتر ًا له مسلط ًا من جهته عىل هذا
العبد اخلبـيث وأتباعه وأنصاره ،حتى يصري العبد مسوس ًا ال سائس ًا ،ومأمور ًا مد َبر ًا ال أمري ًا
مدبِر ًا.
ويف هذه احلالة يستقيم أمر البلد ،وينتظم العدل بسببه.
وهكذا النفس متى استعانت بالعقل ،وأدبت بحمية الغضب ،وسلطتها عىل
الشهوة ،واستعانت بإحدامها عىل األخرى تارة بأن تقلل مرتبة الغضب وغلوائه بمخالفة
الشهوة واستدراجها ،وتارة بقمع الشهوة وقهرها بتسليط الغضب واحلمية عليها وتقبـيح
مقتضياهتا ،اعتدلت قواها وحسنت أخالقها.
ولذلك ،فإن الذين يدعون العقالينة ويقولون للناس( :إن هذه هي غرائزكم ..فال
تكبتوها )..هم يف احلقيقة يرموهنم كل مرة يف هاوية من البهيمية يصعب عليهم اخلروج
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منها ،ألن النفس إذا تعودت شيئا أدمنت عليه ..فإذا أدمنت بان هلا أنه األصل ..ثم يأيت
هؤالء املحللون ليضموه إىل غرائز اإلنسان.
ولذلك نرى املدمنني عىل املخدرات كيف يشق عليهم تركها ..ولو خريوا بني تلبية
غريزة الطعام وغريزة األفيون الختاروا األفيون ..فهل نرتك هلؤالء املحللني املجال
ليفرضوا عىل اإلنسان صاحب الفطرة األصلية ما يقع فيه ضحايا الغرائز الشاذة؟
وهذا ما يبني دور العقل السليم يف التزكية ،ذلك أنه يعل صاحبه صاحب إرادة..
ال يستسلم لغرائزه ..وإنام هيذهبا لتستقيم مع الفطرة السليمة..
ولذلك اعترب القرآن الكريم الغافلني عن أنفسهم ـ الذين توحد األنا فيهم بالنفس ،فلم
يدركوا من وظائف وجودهم غري إرضاء الشهوات والغرائز ـ ناسني ألنفسهم وحقيقتهم ،قال
ِ
َّلل َف َأن َْس ُاه ْم َأ ْن ُف َس ُه ْم ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل َف ِاس ُق َ
ون( احلرش)19:
ين ن َُسوا ا ََّ
تعاىلَ ﴿:وال تَكُونُوا كَا َّلذ َ
والفاسق هو اخلارج عن حقيقته املستغرق يف شهواته الغافل عن وظيفة وجوده،
واآلية تنبه إىل أن رس فسوقه هو نسيانه وغفلته عن اهلل ،ويف ذلك إشارة إىل أن معرفة اهلل
هي األساس واملنطلق الذي ينطلق منه من يريد أن يرتقى عن حجاب النفس.
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أنه ال يمكن ألحد أن يزكي نفسه ،وهو
يعزل عقله ..ذلك أنه ال سري إىل اهلل ،وال إىل مقامات السالكني إليه من دون العقل ..بل إن
السري يف احلقيقة ليس سوى تعميق للعقل ،وتوفري للمزيد من القابليات له.
وهلذا اعترب اهلل تعاىل التفكري ـ الذي هو اآللية التي يستخدمها العقل السليم ـ وظيفة
من وظائف الصاحلني ،ال ختتلف عن الذكر وسائر العبادات ،فقد قال يمدح العارفني به
من أويل األلباب ،ويصف موقفهم من الكون﴿ :ا َّل ِذي َن َي ْذكر َ
ون اهللََّ ِق َيام ًا َوقعود ًا َوع ََىل
ون ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
جن ِ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
وهب ْم َو َي َت َفكَّر َ
ض َر َّبنَا َما َخ َل ْق َت َه َذا َباطِ ً
ال س ْب َحان ََك َف ِقنَا
َّ َ َ
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اب الن ِ
َّار﴾ (آل عمران)191:
ع ََذ َ
ويف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :عىل العاقل أن يكون له ثالث ساعات:
ّ
وجل ،فيها وساعة حياسب فيها ّ نفسه ،وساعة يتفكر فيام صنع اهلل
ساعة يناجي فيها ربه عزّ
عز وجل إليه ،وساعة خيلو فيها بحظ نفسه من احلالل)()1

وقال( :فكرة ساعة خري من عبادة سنة ،وال ينال منزلة التفكّر إال َمن قد خصه اهلل
بنور املعرفة والتوحيد)()2
وقال( :أغفل الناس من مل يتعظ بتغري الدنيا من حال إىل حال)()3

ّ

وقال( :أعطوا أعينكم ح ّظها من العبادة ،قالوا :وما ح ّظها من العبادة يا رسول اهلل؟
قال :النظر يف املصحف والتفكّر فيه واالعتبار عند عجائبه)(.)4
ِ
وجاف عن الليل جنبك ،واتق اهلل ربك)()5
وقال اإلمام عيل( :ن ّبه بالتفكر قلبك،
وقال( :ما أكثر ِ
وأقل االعتبار)()6
العربّ ،
وقال اإلمام الصادق( :أفضل العبادة ،إدمان التفكر يف اهلل ،ويف قدرته)()7
وقال( :كان أكثر عبادة أب ذر ـ رمحة اهلل عليه ـ التفكر واالعتبار)()8

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن الفكر ـ كام يعرفه احلكامء ـ هو (إحضار
( )1معاين األخبار ص ،334اخلصال .104/2
()2مصباح الرشيعة ص.20
()3معاين األخبار ص.195
( )4رواه ابن أب الدنيا يف كتاب التفكر ،ومن طريقه أبو الشيخ ابن حبان يف كتاب العظمة كام يف املغني.
()5الكايف .54/2
()6النهج .217/2
()7الكايف .55/2
()8اخلصال .23/1

512

معرفتني يف القلب ليستثمر منهام معرفة ثالثة)
وكمثال عىل ذلك من مال إىل الدنيا وآثرها ،وأراد أن يعرف ّ
أن اآلخرة أوىل باإليثار
من العاجلة ،ويقنع نفسه بذلك ،فإن له طريقان(:)1
أحدمها :أن يسمع من غريه أن اآلخرة أوىل باإليثار من الدنيا ،فيقلده ويصدّ قه من
غري بصرية بحقيقة األمر فيميل بعمله إىل إيثار اآلخرة اعتامد ًا عىل جم ّرد قوله ،وهذا ما يسمى
تقليد ًا ،وال يسمى معرفة.
أن األبقى أوىل باإليثار ،ثم يعرف ّ
الثاين :أن يعرف ّ
أن اآلخرة أبقى .فيحصل له من
هاتني املعرفتني معرفة ثالثة وهو أن اآلخرة أوىل باإليثار ،وال يمكن حتقق املعرفة ّ
بأن اآلخرة
أوىل باإليثار إال باملعرفتني السابقتني.
فإحضار املعرفتني السابقتني يف القلب للتوصل به إىل املعرفة الثالثة يسمى تفكر ًا
ال وتدبر ًا)()2
واعتبار ًا وتذكر ًا ونظر ًا وتأم ً

وقد ذكر احلكامء وجه التغاير بني هذه املصطلحات ،فذكروا أن (االعتبار :ينطلق
عىل إحضار املعرفتني من حيث إنه يعرب منهام إىل معرفة ثالثة ،وإن مل يقع العبور ومل يمكن
إال الوقوف عىل املعرفتني فينطلق عليه اسم :التذكر ،ال اسم :االعتبار ..وأما النظر
والتفكر؛ فيقع عليه من حيث إن فيه طلب معرفة ثالثة ،فمن ليس يطلب املعرفة الثالثة ال
يسمى ناظر ًا ،فكل متفكر فهو متذكر ،وليس كل متذكر متفكر ًا ..وفائدة التذكار تكرار
املعارف عىل القلب لرتسخ وال تنمحي عن القلب ..وفائدة التفكر :تكثري العلم

( )1إحياء علوم الدين.426/4 :
( )2إحياء علوم الدين.426/4 :
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واستجالب معرفة ليست حاصلة .فهذا هو الفرق بـني التذكر والتفكر)()1

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع ملا سأذكره لك من كيفية استعامل هذه
الوسيلة العظيمة يف التزكية والرتقية.
الفكر والتزكية:
أما دور الفكر يف التزكية ـ أهيا املريد الصادق ـ فيتضح لك من خالل املراحل التي
تتحول فيها الفكرة إىل حالة نفسية ،ثم إىل سلوك عميل ،وقد ذكر احلكامء لذلك مخس
مراحل ،هي:
 .1التذكر وهو إحضار املعرفتني يف القلب.
 .2التفكر وهو طلب املعرفة املقصودة منهام.
 .3حصول املعرفة املطلوبة واستنارة القلب هبا.
 .4تغري حال القلب عام كان بسبب حصول نور املعرفة.
 .5خدمة اجلوارح للقلب بحسب ما يتجدّ د له من احلال.
وذلك يشبه من يرضب احلجر عىل احلديد؛ فيخرج منه نار يستيض ء هبا املوضع،
فتصري العني مبرصة بعد أن مل تكن مبرصة ،وتنتهض األعضاء للعمل ،فكذلك زناد نور
املعرفة هو الفكر ،فيجمع بني املعرفتني كام يمع بني احلجر واحلديد ،ويؤلف بينهام تأليفا
خمصوصا كام يرضب احلجر عىل احلديد رضبا خمصوصا ،فينبعث نور املعرفة كام تنبعث النار
من احلديد ،ويتغري القلب بسبب هذا النور حتى يميل إىل ما مل يكن يميل إليه .كام يتغري
البرص بنور النار فريى ما مل يكن يراه ،ثم تنتهض األعضاء للعمل بمقتىض حال القلب ،كام

( )1إحياء علوم الدين.426/4 :
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ينتهض العاجز عن العمل بسبب الظلمة للعمل عند إدراك البرص ما مل يكن يبرصه)()1

وقد ذكر بعض احلكامء كيفية استخدام الفكر يف التزكية؛ فذكر أن عىل السالك ـ
ليجتنب املثالب التي تسيطر عليه ،وحتول نفسه إىل نفس أمارة ـ التفكر يف كل ما يفعله ثالثة
أنواع من التفكري(:)2
األول :التفكر يف أنه مكروه عند اهللّ أم ال؛ فرب يشء ال يظهر كونه مكروها ،بل
يدرك بدقيق النظر.
الثاين :التفكر يف أنه إن كان مكروها يف طريق االحرتاز عنه ،وإن كان حمبوبا يف كيفية
الدوام عليه.
الثالث :أن هذا املكروه هل هو متصف به يف احلال ،فيرتكه ،أو هو متعرض له يف
االستقبال فيحرتز عنه ،أو قارفه فيام مىض من األحوال فيحتاج إىل تداركه.
وبام أن األفعال التي يامرسها اإلنسان أو يتصف هبا أربعة أنواع :الطاعات،
واملعايص ،والصفات املهلكات ،والصفات املنجيات؛ فإن عىل السالك أن يتفكر فيها
مجيعا.
ويبدأ ذلك باملعايص؛ فيفتش صبيحة كل يوم مجيع أعضائه تفصيال ،ثم بدنه عىل
اجلملة ،هل هو يف احلال مالبس ملعصية هبا فيرتكها ،أو البسها باألمس فيتداركها بالرتك
والندم ،أو هو متعرض هلا يف هناره فيستعد لالحرتاز والتباعد عنها فينظر يف اللسان،
ويقول :إنه متعرض للغيبة ،والكذب ،وتزكية النفس ،واالستهزاء بالغري ،واملامراة،
واملامزحة ،واخلوض فيام ال يعنى ،وغريها من املكاره ..فيقرر يف نفسه أهنا مكروهة عند اهللّ
( )1إحياء علوم الدين.427/4 :
( )2إحياء علوم الدين.67 /15 ،
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تعاىل ،ويتفكر يف النصوص املقدسة الدالة عىل شدة العذاب فيها ،ثم يتفكر يف أحواله أنه
كيف يتعرض هلا من حيث ال يشعر ،ثم يتفكر أنه كيف حيرتز منه.
وهكذا يتعامل مع سائر اجلوارح ،واآلفات املرتبطة هبا ،ويتهد ليزكي نفسه منها
عرب التفكري يف عواقبها ،حتى يطهر جوارحه مجيعا من كل تلبس باملعصية.
وهكذا يتعامل مع الطاعات ،حيث ينظر ّأوال يف الفرائض املكتوبة عليه أنه كيف
يؤدهيا ،وكيف حيرسها عن النقصان والتقصري ،أو كيف يرب نقصاهنا بكثرة النوافل.
ثم يرجع إىل أعضائه عضوا عضوا فيتفكر يف األفعال التي تتعلق هبا مما حيبه اهللّ تعاىل،
فيقول مثال :إن العني خلقت للنظر يف ملكوت السموات واألرض عربة ،ولتستعمل يف
طاعة اهللّ تعاىل وتنظر يف كتاب اهللّ وسنة رسوله  ،وأنا قادر عىل أن أشغل العني بذلك،
فلم ال أفعله؟
و كذلك يقول يف سمعه :إنى قادر عىل استامع كالم ملهوف ،أو استامع حكمة
عيل به ،وأودعنيه ألشكره ،فام يل
وعلم ،أو استامع قراءة وذكر ،فام يل أع ّطله وقد أنعم اهللّ ّ
أكفر نعمة اهللّ فيه بتضييعه أو تعطيله؟
و كذلك يتفكر يف اللسان ويقول :إنى قادر عىل أن أتقرب إىل اهللّ تعاىل بالتعليم،
والوعظ والتودد إىل قلوب أهل الصالح ،وبالسؤال عن أحوال الفقراء ،وإدخال الرسور
عىل قلب
وهكذا يتعامل مع مثالب النفس األمارة ،وهي استيالء الشهوة ،والغضب،
والبخل ،والكرب ،والعجب ،والرياء واحلسد ،وسوء الظن ،والغفلة ،والغرور ،وغريها؛
فيتفقد من قلبه هذه الصفات ،فإن ظن أن قلبه منزه عنها فيتفكر يف كيفية امتحانه،
واالستشهاد بالعالمات عليه ،فإن النفس أبدا تعد باخلري من نفسها وختلف .فإذا ا ّدعت
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التواضع والرباءة من الكرب فينبغي أن جترب بحمل حزمة حطب يف السوق ،كام كان
األولون يربون به أنفسهم .وإذا ا ّدعت احللم تعرض لغضب يناله من غريه ،ثم يرهبا يف
كظم الغيط.
فإذا دلت العالمة عىل وجودها فكر يف األسباب التي تقبح تلك الصفات عنده،
وتبني أن منشأها من اجلهل والغفلة ،كام لو رأى يف نفسه عجبا بالعمل ،فيتفكر ويقول :إنام
عميل ببدين وجارحتى ،وبقدريت وإرادتى ،وكل ذلك ليس منى وال إ ّيل ،وإنام هو من خلق
عيل ،فهو الذي خلقني ،وخلق جارحتى ،وخلق قدرتى وإرادتى ،وهو الذي
اهللّ وفضله ّ
حرك أعضائى بقدرته .وكذلك قدرتى وإرادتى ،فكيف أعجب بعميل أو بنفيس ،وال أقوم
لنفيس بنفيس فإذا أحس يف نفسه بالكرب ،قرر عىل نفسه ما فيه من احلامقة ويقول هلا :مل ترين
نفسك أكرب؟ والكبري من هو عند اهللّ كبري.
وهكذا يتعامل مع منازل النفس املطمئنة ومكارمها؛ فليتفكر كل يوم يف قلبه ما الذي
يعوزه من هذه الصفات التي هي املقربة إىل اهللّ تعاىل ،فإذا افتقر إىل يشء منها فليعلم أهنا
أحوال ال يثمرها إال علوم ،وأن العلوم ال يثمرها إال أفكار فإذا أراد أن يكتسب لنفسه
أحوال التوبة والندم ،فليفتش ذنوبه أوال ،وليتفكر فيها ،وليجمعها عىل نفسه ،وليعظمها
يف قلبه ،ثم لينظر يف الوعيد والتشديد الذي ورد يف الرشع فيها ،وليتحقق عند نفسه أنه
متعرض ملقت اهللّ تعاىل حتى ينبعث له حال الندم وإذا أراد أن يستثري من قلبه حال الشكر
فلينظر يف إحسان اهللّ إليه ،وأياديه عليه ،ويف إرساله مجيل سرته عليه عىل ما رشحنا بعضه
يف كتاب الشكر ،فليطالع ذلك ،وإذا أراد حال املحبة والشوق فليتفكر يف جالل اهللّ ومجاله،
وعظمته ،وكربيائه ،وذلك بالنظر يف عجائب حكمته وبدائع صنعه..
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وهكذا يمكنه عن طريق الفكر أن يمأل نفسه باملكارم ،وينبها كل ما تتلبس به من
املثالب.
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع هلذه الوصية التي قاهلا إمام من أئمة
اهلدى ،وهو اإلمام موسى الكاظم ،خياطب فيها بعض تالميذه ،وهو هشام بن احلكم(،)1
يبني له فيها دور العقل يف التزكية ،فمام أوصاه قوله له (( :)2يا هشام ..لكل يشء دليل،
ه
ولكل يشء مط ّية ،ومطية العاقل التواضع،
ودليل العاقل التفكّر ،ودليل التفكّر الصمت..
وكفى بك جه ً
ال أن تركب ما هنيت عنه.
يا هشام ..لو كان يف يدك جوزة وقال الناس :يف يدك لؤلؤة ،ما كان ينفعك وأنت
رضك وأنت تعلم ّأهنا
تعلم ّأهنا جوزة ،ولو كان يف يدك لؤلؤة وقال الناسّ :إهنا جوزة ،ما ّ
لؤلؤة....
ٌ
وملك آخذ بناصيته ،فال يتواضع إال رفعه اهلل وال يتعاظم
يا هشام ..ما من عبد إال
إال وضعه اهلل.
يا هشام ..من سلط ثالثا عىل ثالث فكأنام أعان هواه عىل هدم عقله :من أظلم نور
فكره بطول أمله ،وحما طرائف حكمته بفضول كالمه ،وأطفأ نور عربته بشهوات نفسه،
فكأنام أعان هواه عىل هدم عقله ،ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه.
يا هشام..كيف يزكو عند اهلل عملك ،وأنت قد شغلت عقلك عن أمر ربك،
وأطعت هواك عىل غلبة عقلك.
ِ
التحقيق هبذا
( )1قال عنه العالمة احليل بعد ذكر مولده( :روى عن أب عبد اهلل وأب احلسن ،وكان ثق ًة يف الروايات ،حس َن
ِ
ِ
بالنظر ،وكان
ب
األمر ،ورويت مدائِح له جليل ٌة عن اإلمامني الصادق والكاظم ،وكان ممن َ
وه َّذ َب َ
فتق الكال َم يف اإلما َم ِةَ ،
املذه َ
حاذ ًقا بصنا َع ِة الكالمِِ ،
ِ
اجلواب) [ خالصة األقوال يف معرفة الرجال ،ص ]288
حارض
َ
( )2بحار األنوار ،316/75 :والتحف ص.383
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يا هشام ..الصرب عىل الوحدة عالمة قوة العقل ،فمن عقل عن اهلل تبارك وتعاىل
اعتزل أهل الدنيا والراغبني فيها ،ورغب فيام عند ربه ،وكان اهلل آنسه يف الوحشة وصاحبه
يف الوحدة ،وغناه يف العيلة ،ومعزه يف غري عشرية.
يا هشام ..نصب اخللق لطاعة اهلل وال نجاة إال بالطاعة ،والطاعة بالعلم ،والعلم
بالتعلم ،والتعلم بالعقل يعتقد ،وال علم إال من عامل رباين ،ومعرفة العامل بالعقل.
يا هشام ..قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف ،وكثري العمل من أهل اهلوى
واجلهل مردود.
يا هشام ..إن العاقل ريض بالدون من الدنيا مع احلكمة ،ومل يرض 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 ،وترك الدنيا من الفضل،
وترك 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 ..من أراد الغنى بال مال ،وراحة القلب من احلسد ،والسالمة يف الدين،
فليترضع إىل اهلل يف مسألته بأن يكمل عقله ،فمن عقل قنع بام يكفيه ،ومن قنع بام يكفيه
استغنى ،ومن مل يقنع بام يكفيه مل يدرك الغنى أبدا.
يا هشام ..كان اإلمام عيل يقول :ما من يشء عبد اهلل به أفضل من العقل ،وما تم
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عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى:الكفر والرش منه مأمونان ،والرشد واخلري منه
مأموالن ،وفضل ماله مبذول ،وفضل قوله مكفوف ،نصيبه من الدنيا القوت ،وال يشبع
من العلم دهره ،الذل أحب إليه مع اهلل من العز مع غريه ،والتواضع أحب إليه من الرشف،
يستكثر قليل املعروف من غريه ،ويستقل كثري املعروف من نفسه ،ويرى الناس كلهم خريا
منه وأنه رشهم يف نفسه ،وهو متام األمر....
يا هشام ..ال متنحوا اجلهال احلكمة فتظلموها ،وال متنعوها أهلها فتظلموهم.
يا هشام ..ال دين ملن ال مروة له ،وال مروة ملن ال عقل له ،وإن أعظم الناس قدرا،
الذي ال يرى الدنيا لنفسه خطرا ،أما إن أبدانكم ليس هلا ثمن إال اجلنة ،فال تبيعوها بغريها.
يا هشام ..إن العاقل ال حيدث من خياف تكذيبه ،وال يسأل من خياف منعه ،وال يعد
ما ال يقدر عليه ،وال يرجو ما يعنف برجائه ،وال يتقدم عىل ما خياف العجز عنه ،وكان
اإلمام عيل يويص أصحابه يقول( :أوصيكم باخلشية من اهلل يف الرس والعالنية ،والعدل يف
الرضا والغضب ،واالكتساب يف الفقر والغنى ،وأن تصلوا من قطعكم ،وتعفوا عمن
ظلمكم ،وتعطوا عىل من حرمكم ،وليكن نظركم عربا ،وصمتكم فكرا ،وقولكم ذكرا،
وطبيعتكم السخاء ،فإنه ال يدخل اجلنة بخيل ،وال يدخل النار سخي)
يا هشام ..رحم اهلل من استحيا من اهلل حق احلياء ،فحفظ الرأس وما حوى ،والبطن
وما وعى ،وذكر املوت والبىل ،وعلم أن اجلنة حمفوفة باملكاره والنار حمفوفة بالشهوات.
يا هشام ..من كف نفسه من أعراض الناس أقاله اهلل عثرته يوم القيامة ،ومن كف
غضبه عن الناس كف اهلل عنه غضبه يوم القيامة.
يا هشام ..إن العاقل ال يكذب وإن كان فيه هواه....
يا هشام..أفضل ما يتقرب به العبد إىل اهلل بعد املعرفة به :الصالة ،وبر الوالدين،
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وترك احلسد والعجب والفخر....
يا هشام ..إن كل الناس يبرص النجوم ،ولكن ال هيتدي هبا إال من يعرف جمارهيا
ومنازهلا ،وكذلك أنتم تدرسون احلكمة ،ولكن ال هيتدي هبا منكم إال من عمل هبا.
يا هشام ..إن املسيح عليه السالم قال للحواريني:يا عبيد السوء ..هيولكم طول
النخلة ،وتذكرون شوكها ومؤونة مراقيها ،وتنسون طيب ثمرها ومرافقها ،كذلك تذكرون
مؤونة عمل اآلخرة ،فيطول عليكم أمده ،وتنسون ما تفضون إليه من نعيمها ونورها
وثمرها.
يا عبيد السوء ..نقوا القمح وطيبوه وأدقوا طحنه جتدوا طعمه وهينئكم أكله ،كذلك
فأخلصوا اإليامن وأكملوه جتدوا حالوته وينفعكم غبه.
بحق أقول لكم :لو وجدتم رساجا يتوقد بالقطران يف ليلة مظلمة ،الستضأتم به ومل
يمنعكم منه ريح نتنه ،كذلك ينبغي لكم أن تأخذوا احلكمة ممن وجدمتوها معه ،وال
يمنعكم منه سوء رغبته فيها.
يا عبيد الدنيا ..بحق أقول لكم :ال تدركون رشف اآلخرة إال برتك ما حتبون ،فال
تنظروا بالتوبة غدا ،فإن دون غد يوما وليلة ،وقضاء اهلل فيهام يغدو ويروح.
بحق أقول لكم :إن من ليس عليه دين من الناس ،أروح وأقل مها ممن عليه الدين،
وإن أحسن القضاء ،وكذلك من مل يعمل اخلطيئة أروح مها ممن عمل اخلطيئة ،وإن أخلص
التوبة وأناب ،وإن صغار الذنوب وحمقراهتا من مكائد إبليس ،حيقرها لكم ويصغرها يف
أعينكم فتجتمع وتكثر فتحيط بكم.
بحق أقول لكم :إن الناس يف احلكمة رجالن :فرجل أتقنها بقوله وصدقها بفعله،
ورجل أتقنها بقوله وضيعها بسوء فعله ،فشتان بينهام ،فطوبى للعلامء بالفعل ..وويل
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للعلامء بالقول..
ياعبيد السوء ..اختذوا مساجد ربكم سجونا ألجسادكم وجباهكم ،واجعلوا
قلوبكم بيوتا للتقوى ،وال جتعلوا قلوبكم مأوى للشهوات ،إن أجزعكم عند البالء
ألشدكم حبا للدنيا ،وإن أصربكم عىل البالء ألزهدكم يف الدنيا.
يا عبيد السوء ..ال تكونوا شبيها باحلداء اخلاطفة ،وال بالثعالب اخلادعة ،وال
بالذئاب الغادرة ،وال باألسد العاتية ،كام تفعل بالفراس ،كذلك تفعلون بالناس ،فريقا
ختطفون ،وفريقا ختدعون ،وفريقا تغدرون هبم.
بحق أقول لكم :ال يغني عن اجلسد أن يكون ظاهره صحيحا وباطنه فاسدا ،كذلك
ال تغني أجسادكم التي قد أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم ،وما يغني عنكم أن تنقوا
جلودكم وقلوبكم دنسة ،ال تكونوا كاملنخل خيرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة،
كذلك أنتم خترجون احلكمة من أفواهكم ،ويبقى الغل يف صدوركم.
يا عبيد الدنيا ..إنام مثلكم مثل الرساج ،ييضء للناس وحيرق نفسه.
يا بني إرسائيل ..زامحوا العلامء يف جمالسهم ولو جثوا عىل الركب ،فإن اهلل حييي
القلوب امليتة بنور احلكمة ،كام حييي األرض امليتة بوابل املطر....
حكم عظيم ،فعليكم بالصمت ،فإنه دعة حسنة ،وقلة وزر،
يا هشام ..قلة املنطق
ٌ
وخفة من الذنوب ،فحصنوا باب احللم فإن بابه الصرب ،وإن اهلل عز وجل يبغض الضحاك
من غري عجب ،واملشاء إىل غري أرب ،ويب عىل الوايل أن يكون كالراعي ال يغفل عن
رعيته وال يتكرب عليهم ،فاستحيوا من اهلل يف رسائركم كام تستحيون من الناس يف
عالنيتكم ،واعلموا أن الكلمة من احلكمة ضالة املؤمن ،فعليكم بالعلم قبل أن يرفع،
ورفعه :غيبة عاملكم بني أظهركم.
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يا هشام ..تعلم من العلم ما جهلت ،وعلم اجلاهل مما علمت ،وعظم العامل لعلمه،
ودع منازعته ،وصغر اجلاهل جلهله وال تطرده ،ولكن قربه وعلمه....
يا هشام ..قال اهلل جل وعز :وعزيت وجاليل وعظمتي وقدريت وهبائي وعلوي يف
مكاين ..ال يؤثر عبد هواي عىل هواه إال جعلت الغنى يف نفسه ،ومهه يف آخرته ،وكففت
عليه ضيعته ،وضمنت الساموات واألرض رزقه ،وكنت له من وراء جتارة كل تاجر.
يا هشام ..الغضب مفتاح الرش ،وأكمل املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا ،وإن خالطت
الناس فإن استطعت أن ال ختالط أحدا منهم إال من كانت يدك عليه العليا فافعل....
إىل آخر وصيته العظيمة املمتلئة باحلكم؛ فاحرص عىل حفظها ،والعمل بام فيها؛ فقد
صدرت من تلميذ من تالميذ النبوة ،ووارث من ورثتها ..وال يمكنك أن تسلك طريق
اهلداية ،وأنت ختالف من جعلهم اهلل تعاىل معامل وأنوارا هلا.
الفكر والرتقية:
أما دور الفكر يف الرتقية ـ أهيا املريد الصادق ـ فقد سبق يل احلديث عنه يف رسائل
كثرية لك ..ذلك أن كل أحاديثي عن الذكر وقراءة القرآن الكريم والصالة اخلاشعة
وغريها ..ال يمكن أن تتم بعيدا عن العقل والتدبر والتفكر والتذكر.
ذلك أن تلك األلفاظ واألفعال التي تقوم هبا أثناء أدائك لتلك العبادات ليست
سوى أواين ال متلؤها إال املعاين التي يدل عليها التفكري فيام تقوله أو تفعله.
وقد رشح اإلمام الصادق كيفية الفكر ،ودوره يف الرتقية ،وذلك يف جوابه ملن سأله
عن قوله ( :تفكر ساعة خري من قيام ليلة) ،وكيفية التفكر ،فقال( :يمر باخلربة أو بالدار،
ِ
ِ
بانوك ؟!..ما لك ال تتكلمني؟!)1().
ساكنوك ؟ ..وأين
فيقول :أين
()1الكايف .54/2
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وقال( :اعتربوا بام مىض من الدنيا ،هل ب ّقى عىل أحد ؟ ..أو هل فيها ٍ
باق من
الرشيف ،والوضيع ،والغني ،والفقري ،والويل ،والعدو ؟ ..فكذلك ما مل يأت منها بام مىض
أشبه من املاء باملاء ،قال رسول اهلل ( :كفى باملوت واعظا ،وبالعقل دليال ،وبالتقوى
زادا ،وبالعبادة شغال ،وباهلل مؤنس ًا ،وبالقرآن بيان ًا)()1

وقيل لإلمام الكاظم( :عظني وأوجز ،فكتب إليه( :ما من يشء تراه عينك إال وفيه
موعظة)()2

وقال اإلمام الرضا( :ليس العبادة كثرة الصيام والصالة ،وإنام العبادة كثرة التفكر
يف أمر اهلل)()3

إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن الفكر املرتبط بالرتقية ،يشمل كل
يشء؛ فكل ما يف الكون دليل عىل اهلل ،وقد قال بعض احلكامء يذكر ذلك( :اعلم أن كل ما
يف الوجود مما سوى اهلل تعاىل فهو فعل اهلل وخلقه .وكل ذرة من الذرات من جوهر وعرض
وصفة وموصوف ففيها عجائب وغرائب تظهر هبا حكمة اهلل وقدرته ،وجالله وعظمته.
وإحصاء ذلك غري ممكن ،ألنه لو كان البحر مدادا لذلك لنفد البحر قبل أن ينفد عرش
عشريه)
ثم ذكر جمامع ذلك ،فقال( :املوجودات املخلوقة منقسمة إىل ما ال يعرف أصلها فال
يمكننا التفكر فيها ،وكم من املوجودات التي ال نعلمها ،كام قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َخيْلق َما َال
ون﴾ [النحل ،]8 :وقال﴿ :سبح َ ِ
َت ْع َلم َ
اج ك َّل َها ِممَّا تنْبِت ْاألَ ْرض َو ِم ْن
ان ا َّلذي َخ َل َق ْاألَزْ َو َ
ْ َ

()1مصباح الرشيعة ص.20
()2أمايل الصدوق ص.305
( )3بحار األنوار ،335/75 :والتحف ص.442
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َأنْف ِس ِه ْم َو ِممَّا َال َي ْع َلم َ
ون﴾ [يس ،]36 :وإىل ما يعرف أصلها ومجلتها وال يعرف تفصيلها،
فيمكننا أن نتفكر يف تفصيلها ..وهي منقسمة إىل ما أدركناه بحس البرص ،وإىل ما ال ندركه
بالبرص ،أما الذي ال ندركه بالبرص فكاملالئكة ،واجلن ،والشياطني ،والعرش ،والكريس،
وغري ذلك ،وجمال الفكر يف هذه األشياء مما يضيق ويغمض ،فلنعدل إىل األقرب إىل األفهام
وهي املدركات بحس البرص ،وذلك هو السموات السبع ،واألرض ،وما بينهام.
فالساموات مشاهدة بكواكبها ،وشمسها ،وقمرها ،وحركتها ،ودوراهنا يف طلوعها
وغروهبا ..و األرض مشاهدة بام فيها من جباهلا ،ومعادهنا ،وأهنارها ،وبحارها ،وحيواهنا،
ونباهتا ..وما بني السامء واألرض وهو اجلو مدرك بغيومها ،وأمطارها ،وثلوجها ،ورعدها،
وبرقها ،صواعقها ،وشهبها ،وعواصف رياحها .فهذه هي األجناس املشاهدة من
السموات واألرض وما بينهام)
ثم ذكر وجه التفكري فيها ،والرتقي من خالله؛ فقال( :ومجيع ذلك جمال الفكر فال
تتحرك ذرة يف السموات واألرض من مجاد ،وال نبات ،وال حيوان ،وال فلك ،وال كوكب،
إال واهللّ تعاىل هو حمركها ،ويف حركتها حكمة ،أو حكمتان ،أو عرش ،أو ألف حكمة ،كل
ذلك شاهد هللَّ تعاىل بالوحدانية ،ودال عىل جالله وكربيائه)
وهذا هو التفكري السليم ـ أهيا املريد الصادق ـ وهو الذي أشار إليه القرآن الكريم،
بل دعا إليه ،واعترب أنه الوسيلة التي يستخدمها أولو األلباب للرتقي يف معارج العرفان،
اختِال ِ
فقال﴿ :إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض َو ْ
جت ِري ِيف
َف ال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِار َوا ْلف ْل ِك ا َّلتِي َ ْ
َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها
األر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا َو َب َّث ف َ
ا ْل َب ْح ِر بِ َام َين َفع الن َ
الس َامء من َّماء َف َأ ْح َيا بِه ْ
َّاس َو َما َأنزَ َل اهللّ م َن َّ
ض آلي ٍ
ِمن ك هل داب ٍة وت ِ ِ
الس َح ِ
ات هل َق ْو ٍم َي ْع ِقل َ
ون﴾
اب املْ َس هخ ِر َب ْ َ
الس َامء َواألَ ْر ِ َ
ني َّ
الر َياحِ َو َّ
َرصيف ه
َ َّ َ ْ

(البقرة)164 :
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وقال﴿ :ق ْل إِنَّام َأ ِعظكم بِو ِ
احدَ ٍة َأن تَقوموا هللَِّ َم ْثنَى َوف َرا َدى ث َّم َت َت َفكَّروا﴾ (سبأ:
َ
َ
ِ
ِ
احل هق
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض َو َما َب ْينَه َام إِ َّال بِ ْ َ
 )46وقالَ ﴿ :أ َو َمل ْ َي َت َفكَّروا ِيف َأنفس ِه ْم َما َخ َل َق اهللَّ َّ
و َأج ٍل مسمى﴾ (الروم ،)8 :وقال﴿ :ق ِل انظروا ما َذا ِيف السامو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض﴾ (يونس:
َّ َ َ
َ
َ َ ه َ ًّ
س ملَّا َع َل ْي َها َحافِ ٌظ َف ْل َينظ ِر ِ
 ،)101وقال﴿ :إِن ك هل َن ْف ٍ
نسان ِم َّم خلِ َق خلِ َق ِمن َّماء َدافِ ٍق
اإل َ
َخيْرج ِمن َب ْ ِ
ون إِ َىل ِ
الرتائِ ِ
الص ْل ِ
ب﴾ (الطارق ،)7 - 5 :وقالَ ﴿ :أ َفال َينظر َ
ف
اإلبِ ِل َك ْي َ
ني ه
ب َو َّ َ
ِ
اجل َب ِ
ف رفِ َع ْت َوإِ َىل ِْ
ف ن ِص َب ْت َوإِ َىل األَ ْر ِ
ف سطِ َح ْت﴾
ض َك ْي َ
ال َك ْي َ
الس َامء َك ْي َ
خل َق ْت َوإِ َىل َّ
(الغاشية ،)20 - 17 :وقال﴿ :إِ َّن ِيف َذلِ َك َل ِذك َْرى َملِن ك َ
الس ْم َع َوه َو
َان َله َق ْل ٌ
ب َأ ْو َأ ْل َقى َّ

َش ِهيدٌ ﴾ (ق ،)37 :وقالَ ﴿ :و َما َي َّذكَّر إِالَّ أ ْولوا األ ْل َب ِ
اب﴾ (آل عمران)7 :
ويف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :تفكروا يف آالء اهلل ،وال تفكروا يف اهلل)()1

وروي أنه



أبرص قوما ،فقال( :ما لكم؟) قالوا :نتفكر يف اخلالق .فقال هلم:

(تفكروا يف خلقه وال تفكروا يف اخلالق ،ال تقدرون قدره) ()2

هذا جواب عىل رسالتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع ألن تعمل بام فيها من وصايا
وحكم ،واعلم أن زمام دينك بيد عقلك؛ فإياك أن تسلمه ألحد من الناس ..بل استعمله
يف كل يشء؛ فال يمكن أن هتتدي إىل اهلل ،وال أن تسري إليه ،وأنت تعزل عقلك وتتجاهله.

( )1ابن أب حاتم يف تفسريه ( ،)12111والطرباين يف املعجم األوسط ( ،)6319وأبو الشيخ يف العظمة ()210/1
( )2قوام السنة يف الرتغيب والرتهيب ()670
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االعتبار واالستبصار
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن االعتبار واالستبصار اللذين ورد ذكرمها
والدعوة إليهام يف النصوص املقدسة ،وعالقتهام بالفكر والتأمل ،وعالقتهام بالتزكية
والرتقية.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن االعتبار واالستبصار آلتان من اآلالت التي
يستعملها الفكر يف التعرف عىل احلقائق والقيم ،وسلوكها نتيجة لذلك.
ودورمها ال يكتفي بالتعرف عىل حقائق األشياء ،وإنام يتعداه إىل هتذيب النفس
وتزكيتها وحتقيقها بالقيم الرفيعة التي تتيح هلا الرتقي يف مراتب الكامل املهيأة هلا.
واالفتقار إىل هاتني اآللتني يعل اإلنسان يمر بالتجارب املختلفة ،ويرى بعينيه كل
أصناف اآليات ،ثم ال يعرب منها إىل الرسائل املنطوية داخلها؛ فيعمى عن احلق ،بعد أن أتيح
له أن يبرصه بعينيه.
ولذلك فإن االعتبار واالستبصار مها اللذان يمكنان النفس من العبور من الظواهر
إىل البواطن ..ومن احلروف إىل املعاين ..ومن السطحية يف التعامل مع األشياء إىل العمق..
وبذلك يتحول العابر إىل بصري باألشياء ،وليس جمرد صاحب علم هبا.
ولذلك ورد يف النصوص املقدسة الدعوة إىل االعتبار ،ويف كل يشء ..ذلك أن هلل
تعاىل يف كل يشء رسائل يرسلها إىل عباده ،ليعرفوه من خالهلا ،وليزكوا أنفسهم
ويطهروها.
َان َلك ْم آ َي ٌة ِيف فِ َئت ْ ِ
َني ا ْل َت َقتَا فِ َئ ٌة ت َقاتِل ِيف َسبِ ِ
ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :قدْ ك َ
يل
ِ
ِ
ني واهللَّ يؤَ يد بِن ِ ِ
ِ
ِ
رب ًة
ه
اهللَِّ َوأ ْخ َرى كَاف َر ٌة َي َر ْو َهن ْم م ْث َل ْي ِه ْم َر ْأ َي ا ْل َع ْ ِ َ
َرصه َم ْن َي َشاء إِ َّن ِيف َذل َك َلع ْ َ
ْ
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ِأل ِ
ويل ْاألَ ْب َص ِار﴾ [آل عمران]13 :؛ فهذه اآلية الكريمة تدعو كل الناس ،وليس املعارصين
لرسول اهلل  فقط ،إىل حتليل ما حصل يف غزوة بدر ،وكيف نرص اهلل تعاىل املؤمنني مع
قلتهم وضعفهم وظروفهم الصعبة ..حتى يستفيدوا من ذلك الكثري من املعارف ،ابتداء
من معرفتهم بالنبوة ،وانتهاء بمعرفتهم لسنن النرص وأرساره.
ِ
رب ًة ن ْس ِقيك ْم ِممَّا ِيف بطونِ ِه ِم ْن
ومن األمثلة عنها قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َّن َلك ْم ِيف ْاألَ ْن َعا ِم َلع ْ َ
َاب َتت ِ
ات الن ِ
لش ِاربِنيَ ( )66و ِمن َثمر ِ
ني َفر ٍ
يل َو ْاألَ ْعن ِ
َّخ ِ
َّخذ َ
ث َو َد ٍم َل َبنًا َخالِ ًصا َسائِغًا لِ َّ
ون
َ ْ ََ
َب ْ ِ ْ
ِمنْه َسك ًَرا َو ِرزْ ًقا َح َسنًا إِ َّن ِيف َذلِ َك َآل َي ًة لِ َق ْو ٍم َي ْع ِقل َ
ون﴾ [النحل ،]67 ،66 :فهاتان اآليتان
الكريمتان تنبهان العقل إىل البحث عن اآليات التي حتملها هذه النعم اإلهلية العظيمة ،وهل
يمكن أن توجد من غري موجد ،أو يمكن أن يوجدها غري العليم القدير الرحيم ..وغريها
من األسامء احلسنى التي تدل عليها تلك اآليات.
وبناء عىل هذا؛ فإن املراد من االعتبار واالستبصار يف النصوص املقدسة ،هو (النّظر
يف حقائق األشياء ،وجهات داللتها ليعرف بالنّظر فيها يشء آخر من جنسها) ()1

وبناء عىل طلبك ـ أهيا املريد الصادق ـ فسأرشح لك دورمها يف التزكية والرتقية.
االعتبار والتزكية:
أما دورمها يف التزكية ـ أهيا املريد الصادق ـ فقد ورد يف الداللة عليها الكثري من
النصوص املقدسة التي تدعو العقول والبصائر إىل االعتبار بام حصل لألمم السابقة ،وكيف
أداهم عجبهم وغرورهم وكربهم إىل ذلك اهلالك الذي وقع هبم.
ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف الدعوة إىل االعتبار بام حصل لفرعون ،بعد أن
َىص ( )21ث َّم َأ ْد َب َر َي ْس َعى
بلغ به استبداده وكربه إىل ادعاء األلوهية ،قال تعاىلَ ﴿ :فك ََّذ َب َوع َ
( )1الكليات للكفوي ()147
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رش َفنَا َدى (َ )23ف َق َال َأنَا َر هبكم ْاألَع َْىل (َ )24ف َأ َخ َذه اهللَّ َنك َ
َال ْاآل ِخ َر ِة َو ْاأل َ
وىل
(َ )22ف َح َ َ
ِ ِ
رب ًة َملِ ْن َخي َْشى﴾ [النازعات]26 - 21 :
( )25إِ َّن ِيف َذل َك َلع ْ َ
وهكذا يدعو القرآن الكريم الذين ظلموا أنفسهم هبجرهم للحق ،واستكبارهم
عليه ،إىل االعتبار بام حصل للقرون التي قبلهم ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ َي َر ْو ْا ك َْم َأ ْه َل ْكنَا ِمن َق ْبلِ ِهم
همن َق ْر ٍن َّم َّكنَّاه ْم ِيف األَ ْر ِ
الس َامء َع َل ْي ِهم همدْ َرار ًا َو َج َع ْلنَا األَ ْهنَ َار
ض َما َمل ْ ن َمكهن َّلك ْم َو َأ ْر َس ْلنَا َّ

جت ِري ِمن َحتْتِ ِه ْم َف َأ ْه َل ْكنَاهم بِذن ِ
وهبِ ْم َو َأن َْش ْأنَا ِمن َب ْع ِد ِه ْم َق ْرن ًا َ
آخ ِري َن﴾ [األنعام]6:
َْ
اءهتم رسلهم بِا ْلبين ِ
وقال﴿ :و َل َقدْ َأ ْه َل ْكنَا ا ْلقر َ ِ
ِ
َات َو َما
َه
َ
ون من َق ْبلك ْم ملََّا َظ َلمو ْا َو َج ْ ْ
ف ِيف األَ ْر ِ
ض ِمن
كَانو ْا لِيؤْ ِمنو ْا ك ََذلِ َك ن َْج ِزي ا ْل َق ْو َم املْ ْج ِر ِمنيَ ﴿ ﴾13ث َّم َج َع ْلنَاك ْم َخالَئِ َ

ف َت ْع َمل َ
ون﴾ [يونس]14-13:
َب ْع ِد ِهم لِنَنظ َر َك ْي َ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
َارص
وقالَ ﴿ :و َك َأ هين همن َق ْر َية ه َي َأ َشده ق َّو ًة همن َق ْر َيت َك ا َّلتي َأ ْخ َر َجت َْك َأ ْه َل ْكنَاه ْم َف َال ن َ
َهل ْم﴾ [حممد]13:

ويرضب هلم النامذج عىل ذلك ،ومنها ما ورد يف قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ َي ْأ ِ ِهت ْم َن َبأ ا َّل ِذي َن ِمن
اب مدْ ين واملْؤْ ت َِفك ِ
ٍ
ِ
ِ
َات َأ َتتْه ْم رسلهم
يم ِو َأ ْص َح ِ َ َ َ َ
َق ْبل ِه ْم َق ْو ِم نوحٍ َوعَاد َو َثمو َد َو َق ْو ِم إِ ْب َراه َ
بِا ْلبين ِ
َان اهللّ لِ َي ْظلِ َمه ْم َو َلـكِن كَانو ْا َأنف َسه ْم َي ْظلِم َ
َات َف َام ك َ
ون﴾ [التوبة]70:
َه
ومنها ما ورد يف قوله تعاىلَ ﴿:أ َمل ي ْأتِكم َنبأ ا َّل ِذين ِمن َقبلِكم َقو ِم نوحٍ وع ٍ
َاد َو َثمو َد
َ
ْ ْ ْ
َ
َْ ْ َ
اءهتم رسلهم بِا ْلبين ِ
ِ ِ
َات َفردو ْا َأي ِدهيم ِيف َأ ْفو ِ
ِ ِ
اه ِه ْم
َ
َه
َ ه ْ َ ْ
َوا َّلذي َن من َب ْعده ْم الَ َي ْع َلمه ْم إِالَّ اهللّ َج ْ ْ
َو َقالو ْا إِنَّا َك َف ْرنَا بِ َام أ ْر ِس ْلتم بِ ِه َوإِنَّا َل ِفي َش ٍّك هممَّا تَدْ عو َننَا إِ َل ْي ِه م ِر ٍ
يب﴿َ ﴾9قا َل ْت رسله ْم َأ ِيف
اهللِّ َش ٌّك َفاطِ ِر السامو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض َيدْ عوك ْم لِ َيغ ِْف َر َلكم همن ذنوبِك ْم َويؤَ هخ َرك ْم إِ َىل َأ َج ٍل
َّ َ َ
َان يعبد آبآؤنَا َف ْأتو َنا بِس ْل َط ٍ
ِ
ِ
رش هم ْثلنَا ت ِريد َ
ان
ون َأن تَصده ونَا ع ََّام ك َ َ ْ َ
هم َس ًّ
ـمى َقالو ْا إ ْن َأنت ْم إالَّ َب َ ٌ
ٍ
ِ
ِ
رش هم ْثلك ْم َو َلـكِ َّن اهللَّ َيم هن ع ََىل َمن َي َشاء ِم ْن
هم ِبني﴿َ ﴾10قا َل ْت َهل ْم رسله ْم إن ن َّْحن إالَّ َب َ ٌ
529

َان َلنَا َأن َّن ْأتِيكم بِس ْل َط ٍ
ِعب ِ
عىل اهللِّ َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املْؤْ ِمن َ
اد ِه َو َما ك َ
ان إِالَّ بِإِ ْذ ِن اهللِّ َو َ
ون﴿َ ﴾11و َما َلنَا
َ
َ
رب َّن ع ََىل َما آ َذ ْيتمونَا َوع ََىل اهللِّ َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املْت ََوكهل َ
ون﴾
َأالَّ َنت ََوك ََّل ع ََىل اهللِّ َو َقدْ َهدَ انَا سب َلنَا َو َلنَ ْص ِ َ
[إبراهيم]12-9:
ني َلكم همن َّم َساكِنِ ِه ْم َوزَ َّي َن َهلم
ومنها ما ورد يف قوله تعاىلَ ﴿:وعَاد ًا َو َثمو َد َو َقد َّت َب َّ َ
يل َوكَانوا م ْس َت ْب ِ ِ
الش ْي َطان َأع َْام َهل ْم َف َصدَّ ه ْم ع ِ
السبِ ِ
ون َوفِ ْرع َْو َن َو َها َم َ
رصي َن﴿َ ﴾38و َقار َ
َّ
ان
َن َّ
ِ
اس َتك َْربوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َو َما كَانوا َسابِ ِقنيَ ﴿َ ﴾39فك ّ ً
ال َأ َخ ْذنَا
وسى بِا ْل َب هينَات َف ْ
َو َل َقدْ َجاءهم هم َ

ِ
ِ ِ
ِ ِ
الص ْي َحة َو ِمنْهم َّم ْن َخ َس ْفنَا بِ ِه ْاألَ ْر َض
بِ َذنبِه َفمنْهم َّم ْن َأ ْر َس ْلنَا َع َل ْيه َحاصب ًا َومنْهم َّم ْن َأ َخ َذتْه َّ
َان اهللَّ لِ َي ْظلِ َمه ْم َو َلكِن كَانوا َأنف َسه ْم َي ْظلِم َ
َو ِمنْهم َّم ْن َأغ َْر ْقنَا َو َما ك َ
ون﴾ [العنكبوت-38:
]40
ويدعو القرآن الكريم إىل السري يف األرض ،واالعتبار بام حصل للظاملني ،قال تعاىل:
ون ِيف مساكِنِ ِهم إِ َّن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ِ
ِ
ات هأل ْو ِيل
َ
ْ
﴿ َأ َف َل ْم َ ْهيد َهل ْم ك َْم َأ ْه َل ْكنَا َق ْب َلهم هم َن ا ْلقرون َي ْمش َ َ َ
الن َههى﴾ [طه]128:

اوي ٌة ع ََىل عر ِ
َاها و ِهي َظ َِ
ٍ
وش َها َوبِئ ٍْر هم َع َّط َل ٍة
امل ٌة َف ِه َي َخ ِ َ
وقالَ ﴿ :ف َك َأ هين همن َق ْر َية َأ ْه َل ْكن َ َ َ
رص م ِش ٍ
يد﴿َ ﴾45أ َف َل ْم َي ِسريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ان َي ْس َمع َ
ون ِ َهبا َأ ْو آ َذ ٌ
وب َي ْع ِقل َ
ض َفتَك َ
ون
ون َهل ْم قل ٌ
َو َق ْ ٍ َّ
ِ
ِ
الصد ِ
ور﴿َ ﴾46و َي ْس َت ْع ِجلون ََك
ِ َهبا َفإِ َّهنَا َال َت ْع َمى ْاألَ ْب َصار َو َلكن َت ْع َمى ا ْلقلوب ا َّلتي ِيف ه
ف اهللَّ وعْدَ ه وإِ َّن يوم ًا ِعندَ رب َك َك َأ ْل ِ
بِا ْل َع َذ ِ
ف َسن ٍَة هممَّا تَعده َ
ون﴿َ ﴾47و َك َأ هين همن
اب َو َلن خيْلِ َ
َه
َ َْ
َ
َق ْر َي ٍة َأ ْم َل ْيت َهلَا َو ِه َي َظاملَِ ٌة ث َّم َأ َخ ْذ َهتا َوإِ َ َّيل املَْ ِصري﴾ [احلج]48-45:
َان ع ِ
وقالَ ﴿ :أ َو َمل َي ِسريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
فك َ
ض َف َينظروا َك ْي َ
َاق َبة ا َّل ِذي َن ِمن َق ْبلِ ِه ْم كَانوا َأ َشدَّ
ْ
اءهتم رسلهم بِا ْلبين ِ
َات َف َام َك َ
ان اهللَّ
وها َأ ْك َث َر ِممَّا ع ََمر َ
ِمنْه ْم ق َّو ًة َو َأ َثاروا ْاألَ ْر َض َوع ََمر َ
َه
وها َو َج ْ ْ
ون﴿ ﴾9ثم ك َ ِ ِ
لِ َي ْظلِ َمه ْم َو َلكِن كَانوا َأنف َسه ْم َي ْظلِم َ
السو َأى َأن ك ََّذبوا
َان عَاق َب َة ا َّلذي َن َأ َساؤوا ه
َّ
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بِآي ِ
ات اهللَِّ َوكَانوا ِ َهبا َي ْست َْه ِزئون﴾ [الروم]10-9:
َ
َان ع ِ
وقالَ ﴿ :أ َو َمل َي ِسريوا ِيف ْاألَ ْر ِ
فك َ
َاق َبة ا َّل ِذي َن ِمن َق ْبلِ ِه ْم َوكَانوا
ض َف َينظروا َك ْي َ
ْ
َان اهللَّ لِيع ِجزَ ه ِمن َيش ٍء ِيف السامو ِ
ات َو َال ِيف ْاألَ ْر ِ
ض إِنَّه ك َ
َأ َشدَّ ِمنْه ْم ق َّو ًة َو َما ك َ
َان عَلِي ًام
َّ َ َ
ْ
ْ
ِ
ِ
َّاس ِب َام ك ََسبوا َما ت ََر َك ع ََىل َظ ْه ِر َها ِمن َدا َّب ٍة َو َلكِن يؤَ هخره ْم
َقدير ًا﴿َ ﴾44و َل ْو يؤَ اخذ اهللَّ الن َ
َان بِ ِعب ِ
اد ِه َب ِصري ًا﴾ [فاطر]45-44:
إِ َىل َأ َج ٍل هم َس ًّمى َفإِ َذا َجاء َأ َجله ْم َفإِ َّن اهللََّ ك َ َ
وغريها من اآليات الكريمة التي تدعو إىل النظر فيام حصل لألمم السابقة ،والذين
بقيت آثار بعضهم تشهد عىل ما كان هلم من قوة ،ولكنهم يف هناية املطاف خرجوا من الدنيا
من غري أن يأخذوا منها شيئا.
ومن األمثلة عنها كل اآليات القرآنية التي تقص قصص األنبياء وغريهم ،والتي مل
ِ
ِ
رب ٌة ِأل ِ
تذكر يف القرآن الكريم إال لغرض العربة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ ك َ
ويل
َان ِيف َق َصص ِه ْم ع ْ َ
َان ح ِدي ًثا ي ْف َرتى و َلكِن تَص ِد َيق ا َّل ِذي ب َ ِ
ِ
ْاألَ ْل َب ِ
مح ًة
يش ٍء َوهدً ى َو َر ْ َ
َ َ ْ ْ
اب َما ك َ َ
َْ
ني َيدَ ْيه َو َت ْفص َيل ك هل َ ْ
لِ َق ْو ٍم يؤْ ِمن َ
ون﴾ [يوسف]111 :
وهلذا ال هيتم القرآن الكريم بتفاصيل األحداث ،بقدر اهتاممه بنواحي العربة فيها،
ولذلك قد تتكرر القصة يف املحال املختلفة ،بناء عىل تنوع العرب املوجودة فيها.
وهكذا ورد يف أحاديث رسول اهلل



وأئمة اهلدى ما يدعو إىل االعتبار

واالستبصار ،ومنها قوله  جوابا ملن سأله عن حمتويات صحف موسى عليه السالم ،فقال
له ( :كانت عربا كلها ،وفيها :عجب ملن أيقن باملوت كيف يفرح؟ وملن أيقن بالنار مل
يضحك؟ وملن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها مل يطمئن إليها؟ وملن يؤمن بالقدر كيف ينصب؟
وملن أيقن باحلساب مل ال يعمل؟)()1

( )1اخلصال ج .104 :2
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ومنها ما روي عن اإلمام عيل يف خطبته املعروفة بـ (القاصعة) ،والتي حذر فيها من
إبليس ..فمام ذكره فيها قوله( :فاعتربوا بام كان من فعل اهللّ بإبليس ،إذ أحبط عمله ال ّطويل،
وجهده اجلهيد ،وكان قد عبد اهللّ ستّة آالف سنة ،ال يدرى أ من سني الدّ نيا ،أم من سني
اآلخرة؟ عن كرب ساعة واحدة ..فمن ذا بعد إبليس يسلم عىل اهللّ بمثل معصيته؟ ّ
كال ،ما
كان اهللّ سبحانه ليدخل اجلنّة برشا بأمر أخرج به منها ملكاّ ،
السامء وأهل
إن حكمه يف أهل ّ
حرمه عىل العاملني)
األرض لواحد ،وما بني اهللّ وبني أحد من خلقه هوادة يف إباحة محى ّ
ثم راح حيذر من الوقوع يف حبائل الشيطان ،وخدمة مرشوعة التحريفي ،فقال:
عدو اهللّ ،أن يعديكم بدائه ،وأن يستفزّ كم بندائه ،وأن يلب عليكم
(فاحذروا عباد اهللّ ّ
فوق لكم سهم الوعيد ،وأغرق إليكم بالنّزع ّ
الشديد ،ورماكم
بخيله ورجله .فلعمري لقد ّ
من مكان قريب ،فقالَ ﴿ :ر هب بِ َام َأغ َْو ْيتَنِي ألزَ هينَ َّن َهل ْم ِيف األَ ْر ِ
ض َوأل ْغ ِو َينَّه ْم َأ ْمج َِعني﴾
[احلجر ،]39:قذفا بغيب بعيد ،ورمجا بظ ّن غري مصيب ،صدّ قه به أبناء احلم ّية ،وإخوان
العصب ّية ،وفرسان الكرب واجلاهل ّية ،حتّى إذا انقادت له اجلاحمة منكم ،واستحكمت
اجليل ،استفحل سلطانه عليكم،
الرس
ّ
اخلفي إىل األمر ّ
ال ّطامع ّية منه فيكم ،فنجمت احلال من ّ ّ
ودلف بجنوده نحوكم ،فأقحموكم وجلات ّ
الذ ّل ،وأح ّلوكم ورطات القتل ،وأوطؤوكم
إثخان اجلراحة ،طعنا يف عيونكم ،وحزّ ا يف حلوقكم ،ود ّقا ملناخركم ،وقصدا ملقاتلكم،
وسوقا بخزائم القهر إىل النّار املعدّ ة لكم ،فأصبح أعظم يف دينكم حرجا ،وأورى يف دنياكم
قدحا ،من ا ّلذين أصبحتم هلم مناصبني ،وعليهم متأ ّلبني ،فاجعلوا عليه حدّ كم ،وله
جدّ كم)
ثم عرب من ذلك إىل السالح الذي يستعمله إبليس يف التفريق بني املؤمنني ،وهو نفسه
السالح الذي أوقعه يف الكرب والغواية ،فقال( :فأطفئوا ما كمن يف قلوبكم من نريان
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العصب ّية ،وأحقاد اجلاهل ّية ،فإنّام تلك احلم ّية تكون يف املسلم من خطرات ّ
الشيطان
ونخواته ،ونزغاته ونفثاته ،واعتمدوا وضع التّذ ّلل عىل رؤوسكم ،وإلقاء التّعزّ ز حتت
ّكرب من أعناقكمّ ،
عدوكم إبليس
واختذوا التّواضع مسلحة بينكم ،وبني ّ
أقدامكم ،وخلع الت ّ
فإن له من ّ
وجنودهّ ،
كاملتكرب عىل ابن
كل أ ّمة جنودا وأعوانا ،ورجال وفرسانا ،وال تكونوا
ّ
أ ّمه ،من غري ما فضل جعله اهللّ فيه ،سوى ما أحلقت العظمة بنفسه ،من عداوة احلسد،
وقدحت احلم ّية يف قلبه من نار الغضب ،ونفخ ّ
الشيطان يف أنفه من ريح الكرب ،ا ّلذي أعقبه
اهللّ به النّدامة ،وألزمه آثام القاتلني إىل يوم القيامة)
ثم دعا إىل االعتبار بام حصل لألمم السابقة ،فقال( :فاعتربوا بام أصاب األمم
املستكربين من قبلكم من بأس اهللّ وصوالته ،ووقائعه ومثالته ،واتّعظوا بمثاوي
خدودهم ،ومصارع جنوهبم ،واستعيذوا باهللّ من لواقح الكرب ،كام تستعيذونه من طوارق
رخص اهللّ يف الكرب ألحد من عبادهّ ،
الدّ هر .فلو ّ
خلاصة أنبيائه وأوليائه ،ولكنّه
لرخص فيه ّ
كره إليهم التّكابر ،وريض هلم التّواضع ،فألصقوا باألرض خدودهم ،وع ّفروا يف
سبحانه ّ
الرتاب وجوههم ،وخفضوا أجنحتهم للمؤمنني ،وكانوا قوما مستضعفني ،قد اختربهم اهللّ
ّ
باملخمصة ،وابتالهم باملجهدة ،وامتحنهم باملخاوف ،وخمضهم باملكاره)
ومن االعتبار الذي له دور كبري يف التزكية ـ أهيا املريد الصادق ـ ذكر املوت؛ ففي
احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :أكثروا من ذكر هادم ال َّلذات) ( )1فسئل عن ذلك،
فقال( :املوت ،فام ذكره عبد عىل احلقيقة يف سعة إال ضاقت عليه الدنيا ،وال يف شدة إال
اتسعت عليه ،واملوت أول منزل من منازل اآلخرة ،وآخر منزل من منازل الدنيا ،فطوبى

( )1رواه الرتمذي ( ،)2307والنسائي ( ،)4 /4وابن ماجه ()4258
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ملن اكرم عند النزول بأوهلا ،وطوبى ملن احسن مشايعته يف آخرها)()1
ن يف الدنيا ك َأنَّك غريب أو عابر سبيل) ()2
وقال لبعض أصحابه( :ك ْ

وسئل( :أي املؤمنني أكيس) ،قال( :أكثرهم ذكرا للموت وأشدّ هم له استعدادا)()3
ّ
وخط خطط ًا صغار ًا
وروي أنه َ خ َّط خ ّط ًا مربع ًا وخط خ ّط ًا يف الوسط خارج ًا منه
إىل هذا الذي يف الوسط من جانبه الذي يف الوسط وقال( :هذا اإلنسان ،وهذا أجله ٌ
حميط
رج أمله ،وهذه اخلطط الصغار األعراض فإن أخطأه
به أو قد أحاط به .وهذا الذي هو خا ٌ
هذا هنشه هذا وإن أخطأه هذا هنشه هذا) ()4

حق منزلته من عدّ غدا من أجله ..وما أطال عبد
وقال اإلمام عيل( :ما أنزل املوت ّ
األمل ّإال أساء العمل ..ولو رأى العبد أجله ورسعته إليه ألبغض العمل من طلب
الدّ نيا())5
وطلب بعضهم من اإلمام الباقر أن حيدثه بام ينتفع به ،فقال( :أكثر ذكر املوت فإنّه مل
إال زهد يف الدّ نيا)()6
يكثر ذكره إنسان ّ

وشكا بعضهم إىل اإلمام الصادق الوسواس ،فقال له( :اذكر تق ّطع أوصالك يف
قربك ،ورجوع أح ّبائك عنك إذا دفنوك يف حفرتك ،وخروج بنات املاء من منخريك ،وأكل
الدّ ود حلمك ّ
فإن ذلك يسىل عنك ما أنت فيه) ،قال الرجل( :فو اهلل ما ذكرته ّإال سيل عنّي

( )1بحار األنوار ()133 /6
( )2البخاري)6416( ،
( )3الكايف ،ج  3ص  257رقم .29
( )4رواه البخاري ()6417
( )5الكايف ،ج  3ص  259رقم .30
( )6الكايف ،ج  3ص  255رقم .18
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هم الدّ نيا())1
ما أنا فيه من ّ
وقال( :من كان كفنه معه يف بيته مل يكتب من الغافلني ،وكان مأجورا ك ّلام نظر
إليه)()2

الرجوع
وقال( :إذا أنت محلت جنازة فكن كأنّك أنت املحمول وكأنّك سألت ر ّبك ّ
ثم
إىل الدّ نيا ففعل فانظر ما ذا تستأنف) ،ثم قال( :عجب لقوم حبس ّأوهلم عن آخرهم ّ
الرحيل وهم يلعبون)()3
نودي فيهم ّ
ويقوي القلب
وقال( :ذكر املوت يميت الشهوات يف النّفس ويقطع منابت الغفلة ّ
ّ
ويرق الطبع ويكرس أعالم اهلوى ويطفي نار احلرص وحي ّقر الدّ نيا ..وذلك
بمواعد اهلل
عندما ّ
الرمحة عىل ذاكر املوت
حيل أطناب خيام الدّ نيا ويشدّ ها يف اآلخرة وال يسكن نزول ّ
هبذه الصفة ،ومن ال يعترب باملوت وق ّلة حيلته وكثرة عجزه وطول مقامه يف القرب وحتريه يف
القيامة فال خري فيه) ()4

وألجل تذكر املوت ،واالعتبار به ورد األمر بزيارة املقابر؛ ففي احلديث عن رسول
تزهد يف الدّ نيا وتذكّر
فإهنا ّ
اهلل  أنه قال( :كنت هنيتكم عن زيارة القبور ،فزوروهاّ ،
اآلخرة) ()5

االعتبار والرتقية:
أما دور االعتبار واالستبصار يف الرتقية ـ أهيا املريد الصادق ـ فكل النصوص املقدسة
( )1الكايف ،ج  3ص  255رقم .20
( )2الكايف ج  3ص  256رقم .23
( )3الكايف ،ج  3ص  258رقم .29
( )4بحار األنوار ()133 /6
( )5أمحد ( ،)38 /3واحلاكم يف املستدرك ()375 /1
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تدل عليه؛ ذلك أن اهلل تعاىل يدعونا إىل إعادة قراءة كل يشء يف الكون بناء عىل احلقائق التي
يقوم عليها ،ال عىل األهواء التي صنعتها النفوس.
ذلك أن كل الكون بأعيانه وأحداثه وجواهره وأعراضه ليس سوى رسائل إهلية تدل
عىل احلقائق الوجودية العظمى ،والتي يرتقى السالك من خالل معرفتها يف معارج الكامل
املتاح له بحسب قابليته واستعداده الذي وفره لنفسه عرب هتذيبها وتزكيتها.
وهلذا كان أول ما أمر به رسول اهلل  ،بل ما أمرت به أمته ـ كام يشري احلكامء ـ هو
اس ِم َر هب َك ا َّل ِذي َخ َل َق﴾ (العلق،)1:
أن تعاد قراءة الكون باسم اهلل ،كام قال تعاىل﴿:ا ْق َر ْأ بِ ْ
فاآلية حتتمل من حيث اإلشارة أن يكون اسم املوصول مفعوال به ،ويصري املعنى حينئذ
(اقرأ باسم ربك األشياء التي خلقها)
والقرآن الكريم مليئ هبذا املعنى مما قد ال حيوجنا إىل هذا املعنى اإلشاري الذي
يفهمه احلكامء ،بل فيه الداللة عىل كيفية قراءة الكون باسم اهلل.
فاهلل تعاىل يأمرنا بقراءة الرمحة اإلهلية من خالل حياة األرض بعد موهتا ،قال
تعاىلَ ﴿:فانْظر إِ َىل آ َث ِار ر ْمح ِ
حييِي ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا﴾ (الروم)50 :
َت اهللَِّ َك ْي َ
ف ْ
َ
ْ
ويأمرنا باالستبشار تفاؤال بفضل اهلل ،وفرحا باهلل ،وتنسام لرمحة اهلل عند هبوب
ِ
ِ
ني َيدَ ْي َر ْمحَتِ ِه َحتَّى إِ َذا
اح ب ْرش ًا َب ْ َ
الر َي َ
الرياح التي يرسلها اهلل ،قال تعاىلَ ﴿:وه َو ا َّلذي ي ْرسل ه
ت َف َأنْزَ ْلنَا بِ ِه املَْاء َف َأ ْخرجنَا بِ ِه ِمن ك هل ال َّثمر ِ
َأ َق َّل ْت سحاب ًا ثِ َقاالً س ْقنَاه لِب َل ٍد مي ٍ
ات ك ََذلِ َك ن ْخ ِرج
ْ
َ ْ
َ َه
َ َ
ََ
َ
املَْ ْوتَى َل َع َّلك ْم ت ََذكَّر َ
ون﴾ (ألعراف)57:
ويعلمنا أن نقرأ لطف اهلل وخربته املحيطة بكل يش من خالل حروف املاء الساقطة
ِ
ِ
ْرض ًة
عىل األرض املخرضة ،قال تعاىلَ ﴿:أ َمل ْ ت ََر َأ َّن اهللََّ َأنْزَ َل م َن َّ
الس َامء َما ًء َفت ْصبِح ْاألَ ْرض خم َ َّ
يف َخ ِب ٌري﴾ (احلج)63:
ِإ َّن اهللََّ َلطِ ٌ
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ويعلمنا أن نقرأ علم اهلل وقدرته من خالل السطور املبثوثة يف تقلب الزمان بأعامرنا،
قالَ ﴿:واهللَّ َخ َل َقك ْم ث َّم َيت ََو َّفاك ْم َو ِمنْك ْم َم ْن ي َر هد إِ َىل َأ ْر َذ ِل ا ْلعم ِر لِك َْي ال َي ْع َل َم َب ْعدَ ِع ْل ٍم َش ْيئ ًا
ِ
يم َق ِد ٌير﴾ (النحل)70:
إِ َّن اهللََّ عَل ٌ
ويرينا قوة اهلل القاهرة ،وقدرته الشاملة باستعراض تفاصيل دقيق املكونات
وجليلها:
فالسموات التي ننبهر لضخامتها ال تعدو أن تكون شيئا حقريا جدا أمام عظمة اهلل،
ِ ِ
ِ
ِ
ات
الس َام َوات َم ْط ِو َّي ٌ
قال تعاىلَ ﴿:و َما َقدَ روا اهللََّ َح َّق َقدْ ِره َو ْاألَ ْرض َمجيع ًا َق ْب َضته َي ْو َم ا ْلق َيا َمة َو َّ
بِ َي ِمينِ ِه س ْب َحانَه َو َت َع َاىل ع ََّام ي ْ ِ
رشك َ
ون﴾ (الزمر)67:
والقرآن الكريم يرشدنا من خالل هذه اآلية إىل أن سبب اجلهل بقدر اهلل هو عدم
قراءة الكون باسم اهلل ،فهؤالء نظروا إىل عظم السموات واألرض غافلني عن خالقهام.
وليس من الغريب هلذا أن حتوي سيدة آي القرآن الكريم( )1احلديث عن خلق اهلل
احل هي ا ْل َق هيوم ال َت ْأخذه ِسنَ ٌة َوال ن َْو ٌم َله َما
لتستتدل به عىل اهلل ،قال تعاىل﴿:اهللَّ ال إِ َل َه إِ َّال ه َو ْ َ
ِيف السامو ِ
ات َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ
ني َأ ْي ِدهيِ ْم َو َما َخ ْل َفه ْم
ض َم ْن َذا ا َّل ِذي َي ْش َفع ِعنْدَ ه إِ َّال بِإِ ْذنِ ِه َي ْع َلم َما َب ْ َ
َّ َ َ

ون بِ َيش ٍء ِمن ِع ْل ِم ِه إِ َّال بِام َشاء و ِسع كر ِسيه السامو ِ
ِ
ات َو ْاألَ ْر َض َوال َيؤوده ِح ْفظه َام
َ َ َ َ ْ ه َّ َ َ
َوال حييط َ ْ ْ
َوه َو ا ْل َع ِ هيل ا ْل َعظِيم﴾ (البقرة)255:

فاآلية الكريمة تدلنا عىل طريق العبور من السموات واألرض إىل احلي القيوم ،ألنه
ال يكون هذا اإلبداع العظيم يف هذا اخللق العظيم إال بحياة املبدع وقيوميته ،فالتوازن

( )1عن أب بن كعب قال :قال رسول اهلل (: يا أبا املنذر أتدري أي آية من كتاب اهلل معك أعظم؟) ،قال قلت :اهلل
احل هي ا ْل َق هيوم ﴾
ورسوله أعلم ،قال( :يا أبا املنذر أتدري أي آية من كتاب اهلل معك أعظم؟) قال :قلت ﴿:اهللَّ ال إِ َل َه إِ َّال ه َو ْ َ
(البقرة :من اآلية ،)255فرضب يف صدري وقال( :ليهنك العلم يا أبا املنذر) رواه مسلم.
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والتكامل والبقاء يف املخلوقات دليل قيام خالقها هبا.
ومن هذه األبواب التي يفتحها لنا القرآن الكريم للتعرف عىل اهلل من خالل كتاب
الكون ما ورد فيه من استدالالت عىل البعث ،فهي ـ عند التأمل ـ أدلة عىل اهلل أكثر من
داللتها عىل البعث.
وهي تدل عىل اهلل قبل البعث ،ألن األساس الذي أوقع الدهريني واملنكرين للبعث
هو اعتقادهم باالستحالة العقلية لعودة العظم الرميم للحياة ،كام قال تعاىل ضاربا املثل
ِ ِ
ِ
ببعضهم﴿:و َرضب َلنَا م َث ً ِ
يم﴾ ( ّيـس)78:
َ َ َ
حييِي ا ْلع َظا َم َوه َي َرم ٌ
َيس َخ ْل َقه َق َال َم ْن ْ
َ
ال َون َ
والقرآن الكريم ـ لينفي هذه الشبهة ،ويرفع هذا االلتباس ـ ال يتكلف كالما عقليا
جافا كالكالم الذي يتعمده الفالسفة ،بل يكتفي بأمرنا برفع أبصارنا وحواسنا للنظر إىل
األرض اخلاشعة كيف تتحول باملاء الرباين إىل جنة من جنان احلياة ،قال تعاىلَ ﴿:و ِم ْن آ َياتِ ِه
َأن ََّك تَرى ْاألَر َض َخ ِ
اها ملَ ْحيِي املَْ ْوتَى
اش َع ًة َفإِ َذا َأنْزَ ْلنَا َع َل ْي َها املَْا َء ْاهتَزَّ ْ
ت َو َر َب ْت إِ َّن ا َّل ِذي َأ ْح َي َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِإنَّه ع ََىل ك هل َ ٍ ِ
ٍ
ْرشنَا بِ ِه
يشء َقد ٌير﴾ (فصلت ،)39:وقالَ ﴿:وا َّلذي نَزَّ َل م َن َّ
الس َامء َما ًء بِ َقدَ ر َف َأن َ ْ
ْ
ِ
َب ْلدَ ًة َم ْيت ًا ك ََذلِ َك خت َْرج َ
اح َفتثِري َس َحاب ًا
الر َي َ
ون﴾ (الزخرف ،)11:وقالَ ﴿:واهللَّ ا َّلذي َأ ْر َس َل ه
َفس ْقنَاه إِ َىل ب َل ٍد مي ٍ
ت َف َأ ْح َي ْينَا بِ ِه ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ِ َهتا ك ََذلِ َك النهشور﴾ (فاطر)9:
َ َه
يها ا َّل ِذي
حييِ َ
أو يرشدهم إىل استعادة تذكر ما سبق من النشأة األوىل ،قال تعاىل﴿:ق ْل ْ
ٍ
ِ
يم﴾ ( ّيـس)79:
َأن َْش َأ َها َأ َّو َل َم َّرة َوه َو بِك هل َخ ْل ٍق عَل ٌ
وخياطب الذين قالوا ـ مغرتين بام لدهيم من املعارف ـَ ﴿:أإِ َذا كنَّا ِع َظام ًا َور َفات ًا َأإِنَّا

َمل ْبعوث َ
ون َخ ْلق ًا َج ِديد ًا﴾ (االرساء ،)49 :بأمرهم بأن يتحولوا إىل أي يشء شاءوا مما
يعتقدون قوته﴿:قل كونو ْا ِح َج َار ًة َأ ْو َح ِديد ًا َأ ْو َخ ْلق ًا هممَّا َيكْرب ِيف صد ِ
ورك ْم﴾(االرساء:
 ،)51-50فإذا بقيت حريهتم حينها ويقولونَ ﴿:من ي ِعيدنَا﴾ ،فإن اجلواب القرآين يكتفي
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بتذكريهم بالنظر إىل مبدأ خلقهم ،قال تعاىل﴿:ق ِل ا َّل ِذي َف َط َرك ْم َأ َّو َل َم َّر ٍة﴾
وحينذاك يبدل هؤالء الغافلون عن كنوز املعارف املخبأة يف السموات واألرض
املوضوع ،فيسألون عن موعد ما ال يؤمنون به،وكأن عدم حتديد املوعد هو الدليل عىل ما
ون َمتَى ه َو ق ْل ع ََسى َأن َيك َ
وسه ْم َو َيقول َ
ينكرونه ،قال تعاىلَ ﴿:ف َسين ِْغض َ
ون
ون إِ َل ْي َك رؤ َ
َق ِريب ًا﴾ (االرساء)51:
أما طريق حتقيق ذلك ،فالقرآن الكريم يدل عليه بالنظر يف السموات واألرض،
فيستدل بالقدرة عىل النشأة الثانية بقدرته تعاىل عىل النشأة األوىل ،قال تعاىلَ ﴿:أ َو َل ْي َس ا َّل ِذي
ِ
ِ
ِ
اخل َّالق ا ْل َعلِيم﴾ ( ّيـس)81:
الس َام َوات َوا ْألَ ْر َض بِ َقاد ٍر ع ََىل َأ ْن َخيْل َق م ْث َله ْم َب َىل َوه َو ْ َ
َخ َل َق َّ
فكل يشء يسري عىل اهلل ،والكون كله يدل عىل ذلك اليرس ،قال تعاىلَ ﴿:أ َو َمل ْ َي َر ْوا
َكي َ ِ
اخل ْل َق ث َّم ي ِعيده إِ َّن َذلِ َك ع ََىل اهللَِّ َي ِس ٌري﴾ (العنكبوت ،)19:وقال
ف ي ْبدئ اهللَّ ْ َ
ْ
س ِمن َخ ْل ٍق ج ِد ٍ
يد﴾ ّ
(ق)15:
َ
اخل ْل ِق ْاألَ َّو ِل َب ْل ه ْم ِيف َل ْب ٍ ْ
تعاىلَ ﴿:أ َف َعيِينَا بِ ْ َ
ويرد عىل غالظ القلوب من بني إرسائيل الذين صورت هلم عقوهلم الغارقة يف
َ
أوحال املادة أن اهلل ـ تعاىل عام يقولون ـ يلحقه العياء ،فرد عليهم تعاىل يف قوله تعاىل﴿:أ َو َمل ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
حييِ َي املَْ ْوتَى َب َىل
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض َو َمل ْ َي ْع َي بِ َخ ْلق ِه َّن بِ َقاد ٍر ع ََىل َأ ْن ْ
َي َر ْوا َأ َّن اهللََّ ا َّلذي َخ َل َق َّ
ِ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾ (االحقاف)33:
إنَّه ع ََىل ك هل َ ْ
وهذه النظرة لسطور املكونات تكسبها من اجلامل ما ال يكسبها أي وصف برشي،
فال مقارنة بني من يرى ذات الزهرة التي رسعان ما تذبل ،فيحزن لذبوهلا بقدر ما رسه
تفتحها ،وبني من يرى يف ابتسام الزهرة لطف اهلل ورمحته ومجاله.
وشبه بعض احلكامء عبور املؤمن للكون احليس الذي يستوي يف النظر إليه العارف
والغافل ،بالنظر إىل املرآة ،فهي من حيث أهنا زجاجة ،نرى مادهتا الزجاجية ،وتكون
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الصورة املتمثلة فيها شيئا ثانويا ،بينام إن كان القصد من النظر اىل املرآة رؤية الصورة املتمثلة
فيها ،فالصورة تتوضح أمامنا بينام يبقى زجاج املرآة أمر ًا ثانوي ًا.
وقد وضع اصطالحني لذلك ،ليوضح من خالهلا النظرة القرآنية العرفانية للكون،
استفادمها من اصطالحات النحويني مها (املعنى االسمي للكون ،واملعنى احلريف له،
فاالسم ما دل عىل معنى يف نفسه ،أما احلرف فهو الذيّ :
دل عىل معنى يف غريه)
تعرب عن معنى يف
والنظرة القرآنية اإليامنية إىل املوجودات جتعلها مجيعا حروف ًاّ ،
غريها ،وهذا املعنى هو جتليات االسامء احلسنى والصفات اجلليلة للخالق العظيم املتجلية
عىل املوجودات.
وهلذا اتفق احلكامء عىل أن حقائق األشياء ،إنام هي األسامء اإلهلية احلسنى ،أما ماهية
األشياء فهي ظالل تلك احلقائق ..وقد قال بعضهم خماطب ًا بعض مريديه يوصيه(:حدد برص
اإليامن جتد اهلل تعاىل يف كل يشء ،وعند كل شئ ،وقبل كل شئ ،وبعد كل شئ ،وفوق كل
شئ ،وحتت كل يشء ،قريب ًا من كل شئ ،وحميط ًا بكل شئ ،بقرب هو وصفه ،وبحيطة هي
نعته ،وعد عن الظرفية واحلدود ،وعن األماكن واجلهات ،وعن الصحبة والقرب يف
املسافات ،وعن الدور باملخلوقات ،واحمق الكل بوصفه األول واآلخر والظاهر والباطن،
وهو هو ..كان اهلل وال شئ معه ،وهو اآلن عىل ما عليه كان)
وألمهية هذا النوع من القراءة الكونية ،ولعالقته الوثيقة باإليامن ،بل بأرفع درجات
اإليامن يثني القرآن الكريم عىل املؤمنني الذين أمضوا حياهتم يف قراءة رسائل اهلل إليهم عرب
مكوناته.
وأول هؤالء ،وعىل رأسهم أولئك الذين يعرب عنهم القرآن الكريم بأويل األلباب،
وهم الذين خرجوا من ظواهر املكونات إىل بواطنها ،ومل حتجبهم الصور املزخرفة
540

للمكونات عن احلروف املسجلة فيها.
ولعل أعظم وصف قرآين هلم هو ما ورد يف أواخر سورة آل عمران من قوله
الف ال َّلي ِل والنَّه ِار َآل ٍ
اختِ ِ
تعاىل﴿:إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
يات ِأل ِ
ض َو ْ
اب
ْ َ َ
َّ َ َ
ون ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ون اهللََّ ِق َيام ًا َوقعود ًا َوع ََىل جن ِ ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
وهب ْم َو َي َت َف َّكر َ
ا َّل ِذي َن َي ْذكر َ
ض َر َّبنَا
َّ َ َ
ِ
اب الن ِ
َما َخ َل ْق َت َه َذا َباطِ ً
َّار﴾ (آل عمران)191:
ال س ْب َحان ََك َفقنَا ع ََذ َ

ويف هذه اآليات برهان جيل عىل األثر الذي ترتكه القراءة اإليامنية حلروف املكونات،
فالقرآن الكريم قدم الفكر عىل الذكر ،وقدم القراءة عىل التسبيح ،ثم ذكر أن أول ما يقوله
هؤالء العارفون ،أو أول ما يقرؤونه هو أن هذا اخللق العظيم مل خيلق عبثا.
ِ
الس َام ِء َما ًء
ومن اآليات املتحدثة عن هذا الصنف قوله تعاىلَ ﴿:أ َمل ْ ت ََر َأ َّن اهللََّ َأنْزَ َل م َن َّ
ِ
ِ
يع ِيف ْاألَ ْر ِ
ي َعله ح َطام ًا
َف َس َلكَه َينَابِ َ
رتاه م ْص َف ّر ًا ث َّم َ ْ
ض ث َّم خي ِْرج بِه زَ ْرع ًا خمْتَلف ًا َأ ْل َوانه ث َّم َهيِيج َف َ َ
ويل ْاألَ ْل َب ِ
إِ َّن ِيف َذلِ َك َل ِذك َْرى ِأل ِ
اب﴾ (الزمر)21:

ونالحظ هنا كذلك أن هؤالء العارفني ال يقترصون عىل النظر إىل املكونات ،بل
يبحثون يف حرك اهتا وسكناهتا وعجيب ما حيدث هلا من التحوالت ،ليتعرفوا من خالل
ذلك عىل اهلل.
وييل هؤالء ـ الذين تعمقوا يف معرفة اهلل نتيجة تعمقهم يف معرفة الكون ـ أصحاب
العقول الراجحة الذين يمدون أبصارهم لتأمل مجيع املكونات يف الرب والبحر والسامء
اختِ َال ِ
واألرض ،قال تعاىل﴿:إِ َّن ِيف َخ ْل ِق السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َو ْ
ف ال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِار َوا ْلف ْل ِك
َّ َ َ
ا َّلتِي َجت ِري ِيف ا ْلبح ِر بِام ين َفع النَّاس وما َأنزَ َل اهللَّ ِمن السام ِء ِمن م ٍ
اء َف َأ ْح َيا بِ ِه ْاألَ ْر َض َب ْعدَ
ْ
َ ْ َ َ
ْ َ
ْ َّ َ
َ َ َ
ِ
ض َآلي ٍ
مو ِهتا وب َّث فِيها ِمن ك هل داب ٍة وت ِ ِ
الس َح ِ
ات
اب املْ َس َّخ ِر َب ْ َ
الس َامء َو ْاألَ ْر ِ َ
َ ْ
َْ َ ََ
ني َّ
الر َياحِ َو َّ
َرصيف ه
َ َّ َ ْ
لِ َق ْو ٍم َي ْع ِقل َ
ون﴾ (البقرة)164:
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ونالحظ يف هذه اآلية الكريمة التفصيل يف ذكر أنواع املكونات ،ثم اإلخبار بأن هذه
اآليات خاصة بالذين يعقلون ،ويف ذلك إشارة إىل الفريق الثاين ممن يستفيدون من آيات
اهلل ،وهم الذين يستعملون عقوهلم يف االستدالل عىل اخلالق ،وقد مثل هؤالء علامء
التوحيد والكالم ،بخالف اآليات السابقة التي عربت عن العقل باللب.
ومثل هذه اآلية ما ورد من تفاصيل قد ال يدرك أكثرها إال العلامء املختصون ،واملعرب
ض ِق َط ٌع مت ََج ِ
عنهم يف القرآن الكريم بالذين يعقلون ،قال تعاىلَ ﴿:و ِيف ْاألَ ْر ِ
َّات
ات َو َجن ٌ
او َر ٌ
ان يس َقى بِام ٍء و ِ
ٍ
َاب وزَ رع ون ِ
ِ
ِ
اح ٍد َون َف هضل َب ْع َض َها ع ََىل َب ْع ٍ
َخ ٌيل ِصن َْو ٌ
ض
َ َ
م ْن َأ ْعن ٍ َ ْ ٌ َ
ان َوغ َْري صن َْو ْ
ِيف ْاألك ِل إِ َّن ِيف َذلِ َك َآل ٍ
يات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِقل َ
ون﴾ (الرعد)4:
ومن األصناف القارئة لكتاب الكون صنف املفكرين ،وهم الذين يمزجون بني
الرؤى املختلفة للكون ليستنتجوا منها املعارف اإلهلية ،قال تعاىل عنهمَ ﴿:وه َو ا َّل ِذي َمدَّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ا ْثن ْ ِ
يها زَ ْو َج ْ ِ
َني يغ ِْيش ال َّل ْي َل
ايس َو َأ ْهنَ ًارا َوم ْن ك هل ال َّث َم َرات َج َع َل ف َ
ْاألَ ْر َض َو َج َع َل ف َ
يها َر َو َ
النَّهار ِإ َّن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي َت َفكَّر َ
ون(( ﴾)3الرعد)3 :
َ
َ َ
ومن األصناف القارئة لكتاب الكون أصحاب احلواس املرهفة ،أو الذين شفت
حواسهم لتدرك ما خيتزن الظاهر من حقائق الباطن ،قال تعاىل﴿:ه َو ا َّل ِذي َج َع َل َلك ْم ال َّل ْي َل
يه والنَّهار مب ِرصا إِ َّن ِيف َذلِ َك َآلي ٍ
ِ ِ
ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْس َمع َ
ون(( ﴾)67يونس)67 :
َ
لت َْسكنوا ف َ َ َ ْ ً
ومن األصناف القارئة لكتاب الكون العلامء ،قال تعاىل﴿:و ِمن آياتِ ِه َخ ْلق السامو ِ
ات
َّ َ َ
َ ْ َ
اختِالف َأ ْل ِسنَتِكم و َأ ْلوانِكم إِ َّن ِيف َذلِ َك َآل ٍ
َو ْاألَ ْر ِ
ض َو ْ
يات لِ ْل َعاملِنيَ ﴾ (الروم)22:
ْ َ َ ْ
وقد قرص اخلشية من اهلل عىل هؤالء ،قال تعاىل بعد تعداد آيات الكونَ ﴿:و ِم َن الن ِ
َّاس
ِ ِ ِِ
ور﴾
ف َأ ْل َوانه ك ََذلِ َك إِن ََّام َ ْ
اب َو ْاألَ ْن َعا ِم خمْتَلِ ٌ
َوالدَّ َو ه
خي َشى اهللََّ م ْن ع َباده ا ْلع َل َامء إِ َّن اهللََّ ع َِزيزٌ غَف ٌ
(فاطر)28:
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ومن األصناف القارئة لكتاب الكون املؤمنون ،قال تعاىلَ ﴿:وه َو ا َّل ِذي َأنْزَ َل ِم َن
ات ك هل َ ٍ
ِ
ِ
ِ
رتاكِب ًا َو ِم َن الن َّْخ ِل
الس َام ِء َما ًء َف َأ ْخ َر ْجنَا بِ ِه َن َب َ
يشء َف َأ ْخ َر ْجنَا منْه َخرض ًا ن ْخ ِرج منْه َح ّب ًا م َ َ
َّ
ْ
ان دانِي ٌة وجن ٍ
ِ ِ
ِ
َّات ِم ْن َأ ْعن ٍ
الر َّم َ
َاب َوالزَّ ْيت َ
َري مت ََشابِ ٍه ا ْنظروا إِ َىل
م ْن َط ْلع َها قن َْو ٌ َ َ َ َ
ون َو ه
ان م ْشتَبِه ًا َوغ ْ َ
َثم ِر ِه ِإ َذا َأ ْثمر وين ِْع ِه ِإ َّن ِيف َذلِكم َآل ٍ
يات لِ َق ْو ٍم يؤْ ِمن َ
ون﴾ (األنعام)99:
ََ ََ
ْ
َ

ومن هذه األصناف القارئة املنيبون واملتقون ،قال تعاىل﴿:ه َو ا َّل ِذي ي ِريك ْم آ َياتِ ِه
ِ
الس َام ِء ِرزْ ق ًا َو َما َيت ََذكَّر إِ َّال َم ْن ينِيب﴾ (غافر)13:
َوينَزه ل َلك ْم م َن َّ
ومنهم العابدون املوحدون ،قال تعاىلَ ﴿:و ِم ْن آ َياتِ ِه ال َّل ْيل َوالن ََّهار َو َّ
الش ْمس َوا ْل َق َمر
ِ
لش ْم ِ
اسجدوا هللَِّ ا َّل ِذي َخ َل َقه َّن إِ ْن كنْت ْم إِ َّياه َت ْعبد َ
ال ت َْسجدوا لِ َّ
ون﴾
س َوال ل ْل َق َم ِر َو ْ
(فصلت)37:
ومنهم الشاكرون احلامدون ،قال تعاىلَ ﴿:و ِم ْن َر ْمحَتِ ِه َج َع َل َلكم ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار
لِتَسكنوا فِ ِ
يه َولِ َت ْبتَغوا ِم ْن َف ْضلِ ِه َو َل َع َّلك ْم ت َْشكر َ
ون﴾ (القصص)73:
ْ
وقد يمع القرآن الكريم بني هذه األصناف يف نسق واحد ،كام ورد يف قوله
ض َآلي ٍ
ِ
ات
ات لِ ْلمؤْ ِمنِنيَ (َ )3و ِيف َخ ْل ِقك ْم َو َما َيب هث ِم ْن َدا َّب ٍة آ َي ٌ
الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ َ
تعاىل﴿:إِ َّن ِيف َّ
ِ
ون( )4و ْ ِ ِ
لِ َقو ٍم ي ِ
وقن َ
الس َام ِء ِم ْن ِرزْ ٍق َف َأ ْح َيا بِ ِه ْاألَ ْر َض
َ
ْ
اخت َالف ال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِار َو َما َأنزَ َل اهللَّ م ْن َّ

بعدَ مو ِهتا وت ِ ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِقل َ
ون(( ﴾)5اجلاثـية)
الر َياحِ آ َي ٌ
َرصيف ه
َْ َْ َ َ ْ

ونرى أن التأمل والتعمق يف فواصل هذه اآليات يكشف عن معارف جليلة ترتبط
هبذه األصناف ،ونوع املكونات التي تتأملها ،وطريقة تأملها ،وهو تصنيف أسايس له عالقة
كبرية بالسلوك ،وقد نتحدث عنه يف املناسبات املرتبطة به.
وهلذه األصناف مجيعا ورد قوله تعاىل﴿:سن ِرهيِم آ َياتِنَا ِيف ْاآل َف ِ
اق َو ِيف َأنْف ِس ِه ْم َحتَّى
ْ
َ
ِ
يش ٍء َش ِهيدٌ ﴾ (فصلت ،)53:فهذه اآليات
َي َت َب َّ َ
ني َهل ْم َأنَّه ْ َ
احل هق َأ َو َمل ْ َيكْف بِ َر هب َك َأنَّه ع ََىل ك هل َ ْ
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موجهة هلؤالء ،أو هي بعبارة أخرى موجهة جلميع الناس ،ولكن ال يستفيد منها غري
هؤالء.
أما غريهم من املعرضني عن آيات اهلل الذين يقرصون نظرهم عىل شهواهتم ،فال
يرون يف الكون غري سوق لتغذية هذه الشهوات ،فالقرآن الكريم يضعهم يف صنف
ِ
اهتا م ْع ِرض َ
ون﴾
الس َام َء َس ْقف ًا حمَ ْفوظ ًا َوه ْم َع ْن آ َي َ
املعرضني ،قال تعاىلَ ﴿:و َج َع ْلنَا َّ
(االنبياء ،)32:وقال تعاىل﴿:و َك َأين ِمن آي ٍة ِيف السامو ِ
ات َو ْاألَ ْر ِ
ض َيم هر َ
ون َع َل ْي َها َوه ْم َعن َْها
َّ َ َ
َ ه ْ ْ َ
م ْع ِرض َ
ون﴾ (يوسف)105:
وهؤالء هم األميون يف عامل احلقائق ،وإن قرأو مجيع حروف العامل ،وحللوا مجيع
لغاته ،فالعجب كل العجب ـ كام يقول بعض احلكامء ـ ممن يرى خط ًا حسن ًا أو نقش ًا حسن ًا
عىل حائط فيستحسنه ،فيرصف مجيع مهه إىل التفكر يف النقاش واخلطاط وأنه كيف نقشه
وخطه وكيف اقتدر عليه وال يزال يستعظمه يف نفسه ويقول :ما أحذقه وما أكمل صنعته
ومصوره
وأحسن قدرته ثم ينظر إىل هذه العجائب يف نفسه ويف غريه ثم يغفل عن صانعه
ّ
فال تدهشه عظمته وال حيريه جالله وحكمته؟)()1

هذا جواب عىل رسالتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع ألن تعمل بام فيها؛ حتى يؤدي
عقلك وظائفه التي كلف هبا ،والتي هي يف طاقته ..وال تكن كأولئك الذين يسدون كل
منافذ احلقيقة عن بصائرهم ،ثم يتهمون اهلل تعاىل بأنه مل يعل يف كونه من اآليات ما هيدهيم
إليه.

( )1إحياء علوم الدين ()439 /4
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الرغبة والطمع
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن الرغبة والطمع يف فضل اهلل ،وعالقته
بالتزكية والرتقية ،وعالقته قبل ذلك باإلخالص والتجرد ،وهل يتنافيان ويتناقضان معهام،
أم لكل منهام حمله اخلاص به؟
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن اإلخالص والتجرد ال يتنافيان مع الرغبة
والطمع يف حد ذاهتام ،وإنام باعتبار موقف املتحيل هبام؛ فإن كان قصده من العمل الرغبة
والطمع املجردين ،بحيث لو مل يوفر له ما يرغب فيه يرتك العمل؛ فإن ذلك قادح يف
اإلخالص ومؤثر فيه؛ فقصد العمل يف احلقيقة ليس ذات الذي طلب منه العمل ،وإنام تلك
املطامع واألجور التي وفرها له.
وعىل هذا حيمل قول اإلمام عيل( :إن قوما عبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة التجار ،وإن
قوما عبدوا اهلل رهبة فتلك عبادة العبيد ،وإن قوما عبدوا اهلل شكرا فتلك عبادة االحرار)()1

ّ
وجل خوفا ،فتلك عبادة
وقول اإلمام الصادق( :الع ّباد ثالثه :قوم عبدوا اهللّ عزّ
العبيد ،وقوم عبدوا اهللّ تبارك وتعاىل طلبا لل ّثواب فتلك عبادة األجراء ،وقوم عبدوا اهللّ عزّ
وجل ح ّبا له فتلك عبادة األحرار)()2
ّ

وقول اإلمام الباقرّ :
(إن الناس يعبدون اهللّ عىل ثالثة أوجه ،فطبقة يعبدونه رغبة يف
ثوابه فتلك عبادة احلرصاء وهو الطمع ،وآخرون يعبدونه خوفا من النار ،فتلك عبادة
العبيد وهي رهبة ،ولكنّى أعبده ح ّبا له عزّ

وجل فتلك عبادة الكرام) ()3
ّ

( )1هنج البالغة ج  2ص .197
( )2اصول الكايف ،ج  ،2ص .84
( )3علل الرشائع ،ج  ،1ص .41
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ذلك أن هؤالء األئمة أنفسهم يذكرون اجلنة ورغبة الصاحلني وطمعهم يف أن يناهلم
فضل اهلل ،فيدخلوهنا ،وقد ورد عن اإلمام يف وصفهم قوله( :عظم اخلالق يف أنفسهم،
فصغر ما دونه يف أعينهم ،،فهم واجلنّة كمن قد رآها ،فهم فيها من ّعمون ،وهم والنّار كمن
معذبون) ()1
قد رآها ،فهم فيها ّ

وقال يف أول خطبة يف خالفته( :الفرائض ،الفرائض! أ ّدوها إىل اهللّ تؤ ّدكم إىل
اجلنّة)()2

حق اهللّ عليكم،
فإهنا ّ
ومنها قوله يف بعض خطبه( :عباد اهللّ ،أوصيكم بتقوى اهللّّ ،
واملوجبة عىل اهللّ ح ّقكم ،وأن تستعينوا عليها باهللّ ،وتستعينوا هبا عىل اهللّّ ،
فإن التّقوى يف
طريق إىل اجلنّة) ()3
اليوم احلرز واجلنّة ،ويف غد ال ّ

بل إن اهلل تعاىل وصف املؤمنني ذوي املراتب العالية بالطمع يف فضل اهلل تعاىل،
ِ
ِ
اهدوا ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ أو َلئِ َك َي ْرج َ
َت اهللَِّ
ون َر ْمح َ
اجروا َو َج َ
فقال﴿:إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنوا َوا َّلذي َن َه َ
ِ
يم﴾ [البقرة]218 :
ور َرح ٌ
َواهللَّ غَف ٌ
وقال﴿ :و َال َهتِنوا ِيف ابتِغ ِ
ون َوت َْرج َ
ون ك ََام َت ْأملَ َ
ون َفإِ َّهن ْم َي ْأملَ َ
َاء ا ْل َق ْو ِم إِ ْن تَكونوا َت ْأملَ َ
ون
ْ
َ
ون َوك َ
ِم َن اهللَِّ َما َال َي ْرج َ
َان اهللَّ عَلِ ًيام َحكِ ًيام﴾ [النساء]104 :
ون إِ َىل َر ه ِهبم ا ْل َو ِسي َل َة َأ ههي ْم َأ ْق َرب َو َي ْرج َ
ون َي ْبتَغ َ
وقال﴿ :أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َيدْ ع َ
محتَه
ون َر ْ َ

اب َر هب َك ك َ
َو َخيَاف َ
ورا﴾ [اإلرساء]57 :
ون ع ََذا َبه إِ َّن ع ََذ َ
َان حمَ ْذ ً
ومثل ذلك ما ورد يف أحاديث رسول اهلل  الكثرية ،والتي يذكر فيها اجلزاء الذي

( )1هنج البالغة :اخلطبة رقم ()193
( )2هنج البالغة :اخلطبة رقم ()167
( )3هنج البالغة :اخلطبة رقم ()191
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أعده اهلل للمؤمنني أصحاب األعامل الصاحلة ،ولو كان ذلك قادحا يف اإلخالص ملا ذكره
رسول اهلل .
لذلك ال تصغ ـ أهيا املريد الصادق ـ ملن حيتقرون اجلنة ونعيمها ،ويتومهون أن ذلك
من الكامل؛ فام كان للكامل أن حيقر ما عظم اهلل ،أو يحد فضل اهلل عىل عباده بام أعده هلم
من النعيم.
والكامل هو الذي يتعامل مع كل صفة أو فعل إهلي بام يقتضيه؛ فإن ذكر النعم
شكرها ،وإن ذكر البالء تعوذ منه ،وصرب عليه إن نزل به ،وإن ذكر اهلل أحبه وعبده وأخلص
له..
وسأرضب لك مثاال يقرب لعقلك هذا ..أرأيت إن كان لك أستاذ حتبه وحترتمه
كثريا ،وتشعر أنك تستفيد منه ..فكلفك بالقيام بحل مسألة من املسائل الصعبة ،وأخربك
أن حلك هلا سيفيدك كثريا يف مستقبلك العلمي ..وأخربك أنك من خالهلا يمكنك أن تنتقل
إىل مركز من مراكز األبحاث الكربى ،وقد تنال هناك اجلوائز الكثرية.
فرحت ـ بناء عىل ما ذكره ـ تقوم بحل تلك املسألة ،وتفرح بتكليفه لك هبا ،وأنت
تشعر أنك ستقوم بذلك ،حتى لو مل يعدك بام وعدك به ..فيكفي عندك أن يطلب منك
ذلك ..لكنك يف نفس الوقت فرحت بطلبه ،وزاد يف تشجيعك ،ألنه يتيح لك فرصا أخرى
للعلم والبحث ..فهل ترى ذلك قادحا يف إخالصك ألستاذك؟
وهكذا األمر بالنسبة للمؤمنني املخلصني الذين يشعرون أن عبادهتم هلل ليست
لطلب العوض ،وإنام لكونه يستحق العبادة ..ولكن ذلك ال يعني احتقار اهلدايا التي
وعدهم هبا ،ألن يف احتقارها إساءة ملن أهداها ..باإلضافة إىل أن طمع املؤمنني يف اجلنة
ليس ملا أتيح فيها من النعيم احليس فقط ،بل ملا فيها من النعيم املعنوي ،وأوهلا الظفر بالقرب
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اإلهلي ،ومعية الصاحلني واألولياء ..فاجلنة ليست مرقصا كام يتوهم الغافلون ،بل هي
مسجد لعبادة اهلل والتعرف عليه والتواصل معه ..ولذلك فإن حنني الصاحلني إليها ال
خيتلف عن حنينهم للمساجد يف الدنيا ..بل حنينهم هلا أشد ،ألهنم يالقون فيها كل أنبياء
اهلل وأئمة اهلدى الذين امتألت قلوهبم شوقا إليهم.
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع ملا سأورده لك من النصوص املقدسة
التي تدل عىل دور الرغبة والطمع يف التزكية والرتقية.
الرغبة والتزكية:
أما دور الرغبة يف فضل اهلل تعاىل يف التزكية؛ فيدل عليه ما ورد يف النصوص املقدسة
الكثرية من الرتغيب يف التحيل باألخالق الطيبة ،وترك ما ينافيها ،والوعد عىل ذلك الرتك
بنيل فضل اهلل تعاىل.
ومن أمثلتها قوله  يف الدعوة ملجموعة من األخالق الطيبة( :اضمنوا يل ستّا من
أنفسكم أضمن لكم اجلنّة :اصدقوا إ ّذا حدّ ثتم وأوفوا إذا وعدتم وأ ّدوا إذا اؤمتنتم واحفظوا
وغضوا أبصاركم وك ّفوا أيديكم) ()1
فروجكم ّ

ومنها قوله يف الدعوة للتوحيد( :من مات ال يرشك باهلل شيئًا دخل اجلنة ،ومن مات
ال يرشك باهلل شيئًا دخل اجلنة ،ومن مات يرشك باهلل شيئًا دخل النار)()2

ومنها قوله يف الدعوة لكفالة اليتيم ،والرتغيب فيها( :أنا وكافل اليتيم يف اجلنة
هكذا) ،وأشار بأصبعيه :السبابة والوسطى وفرج بينهام(.)3

( )1أمحد يف املسند ( ،)323 /5وابن حبان رقم ( ،)271واحلاكم يف املستدرك ()359 /4
) (2رواه مسلم (رقم ()93
) (3رواه البخاري (رقم )5304
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ومنها قوله يف الدعوة خلدمة املجتمع وإبعاد كل ما يؤذيه( :لقد رأيت رج ً
ال يتقلب
يف اجلنة يف شجرة قطعها من ظهر الطريق ،كانت تؤذي الناس)()1

ومنها قوله يف الدعوة للعفاف وطهارة اللسان( :من يضمن يل ما بني حلييه ،وما بني
رجليه ،أضمن له اجلنة)()2
ومنها قوله يف الدعوة لرتك الغضب( :ال تغضب ولك اجلنة)()3

ومنها قوله يف الدعوة لرتك العقوق ،والتحيل بالرب( :الوالد َأ ْو َسط أبواب اجلنة ،فإن
شئت َف ِ
أض ْع ذلك الباب أو احفظه)( ،)4وقوله عن األم ملن سأله ،فقال :يا رسول اهلل أردت
الغزو وجئتك استشريك؟ فقال( :هل لك من أم؟) قال :نعم ،فقال( :الزمها ،فإن اجلنة عند
رجلها)()5

ومنها قوله يف الدعوة للصرب والرضا بقضاء اهلل( :يقول اهلل تعاىل :ما لعبدي املؤمن
عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ،ثم احتسبه إال اجلنة)( ،)6وقوله( :إذا مات
ولد العبد قال اهلل ملالئكته :قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون :نعم ،فيقول :قبضتم ثمرة فؤاده؟
رت َج َع ،فيقول اهلل :ابنوا لعبدي
واس َ ْ
فيقولون :نعم ،فيقول :ماذا قال عبدي؟ فيقولون :محدك ْ
بيتًا يف اجلنة ،وسموه :بيت احلمد)()7

ومنها قوله يف التنفري من الكرب والغلول والدين( :من مات وهو بريء من الكرب
) (1رواه مسلم (رقم )1914
) (2رواه البخاري (رقم ()6474
) (3رواه الطرباين يف األوسط (رقم ( )2374وأبو يعيل يف املسند (رقم ()1593
) (4رواه الرتمذي (رقم  )1900وابن حبان (رقم  )2023واحلاكم ()152/4
) (5رواه أمحد ( )429/3واحلاكم ()151/4
) (6رواه البخاري (رقم )6424
) (7رواه الرتمذي (رقم ()1021
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والغلول والدَّ ْين دخل اجلنة)(.)1
ومنها قوله يف التنفري من الفرقة والدعوة إىل الوحدة( :عليكم باجلامعة ،وإياكم
والفرقة ،فإن الشيطان مع الواحد ،وهو من االثنني أبعد ،من أراد بحبوبة اجلنة ،فليلزم
اجلامعة)(.)2
ومنها قوله يف الدعوة للتعايش مع املجتمع بحسب ما تقضيه األخالق الطيبة،
والسلوك االجتامعي الراقي( :من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل اجلنة فلتأته منيته وهو
يؤمن باهلل واليوم اآلخر ،وليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه)(.)3
مريضا أو زار ً
أخا له يف اهلل ،ناداه
ومنها قوله يف الدعوة لزيارة املرىض( :من عاد
ً
وتبوأت من اجلنة منزالً)(.)4
مناد :أن طبت وطاب ممشاكَّ ،
ومنها قوله يف الدعوة للتقوى وحسن اخللق ،والتنفري مما يضادها( :أكثر ما يدخل
الناس اجلنة :تقوى اهلل وحسن اخللق ،وأكثر ما يدخل الناس النار :ال َفم وال َفرج)()5

ْ

وغريها من األحاديث الكثرية التي ترغب يف تطهري النفس وتزكيتها وحتليتها بكل
القيم الطيبة ،والوعد عىل ذلك بدخول اجلنة.
الرغبة والرتقية:
أما دور الرغبة يف فضل اهلل تعاىل يف الرتقية؛ فيدل عليه ما ورد يف النصوص املقدسة
الكثرية من الرتغيب يف األعامل الصاحلة املرتبطة هبا ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن َآ َمنوا َوع َِملوا
) (1رواه الرتمذي (رقم  )1572وابن ماجه (رقم  )2412وابن حبان يف صحيحه (رقم  )198واحلاكم ()26/2
) (2رواه الرتمذي (رقم ()2165
) (3رواه مسلم (رقم )1844
) (4رواه الرتمذي (رقم )2008
) (5رواه الرتمذي (رقم )2004
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ِ
ات أو َلئِ َك َأصحاب ْ ِ
احل ِ
ِ
يها َخالِد َ
ون﴾ [البقرة]82 :
اجلنَّة ه ْم ف َ
ْ َ
َّ
َ
الص َ
احل ِ
ِ
ِ
ات ِم ْن َذك ٍَر َأ ْو أ ْن َثى َوه َو مؤْ ِم ٌن َفأو َلئِ َك َيدْ خل َ
ون
وقالَ ﴿ :و َم ْن َي ْع َم ْل م َن َّ
الص َ
اجلَنَّ َة َو َال ي ْظ َلم َ
ْ
ون ن َِق ًريا﴾ [النساء.]124 :
ِ
وقال﴿ :وا َّل ِذين َآمنوا وع َِملوا الص ِ ِ
جت ِري ِم ْن َحتْتِ َها
اجلن َِّة غ َر ًفا َ ْ
َ َ َ
َ
احلات َلن َب هو َئنَّه ْم م َن ْ َ
َّ َ
ِِ ِ
يها نِ ْع َم َأ ْجر ا ْل َع ِاملِنيَ ﴾ [العنكبوت]58 :
ْاألَ ْهنَار َخالدي َن ف َ
ِ
وقال﴿ :إِ َّن ا َّل ِذين َآمنوا وع َِملوا الص ِ ِ
اجلن َِّة
َ َ َ
احلات َو َأ ْخ َبتوا إِ َىل َر ههبِ ْم أو َلئ َك َأ ْص َحاب ْ َ
َّ َ

ِ
يها َخالِد َ
ون﴾ [هود]23 :
ه ْم ف َ
وقال﴿ :ا َّل ِذي َن َتت ََو َّفاهم املَْ َالئِكَة َط هيبِنيَ َيقول َ
اجلنَّ َة بِ َام كنْت ْم
ون َس َال ٌم َع َل ْيكم ا ْدخلوا ْ َ
َت ْع َمل َ
ون﴾ [النحل]32 :

ِ
ِ
احلا َفأو َلئِ َك َيدْ خل َ
اجلنَّ َة َو َال ي ْظ َلمو َن َش ْيئًا﴾
وقال﴿ :إِ َّال َم ْن ت َ
ون ْ َ
َاب َو َآ َم َن َوعَم َل َص ً

[مريم.]60 :
ِ
ِ
اجلن َِّة َح ْيث
احل ْمد هللَِّ ا َّلذي َصدَ َقنَا َوعْدَ ه َو َأ ْو َر َثنَا ْاألَ ْر َض َن َت َب َّوأ م َن ْ َ
وقالَ ﴿ :و َقالوا ْ َ
ن ََشاء َفنِ ْع َم َأ ْجر ا ْل َع ِاملِنيَ ﴾ [الزمر]74 :
ِ
اجلنَّة ا َّلتِي أ ِ
وها بِ َام كنْت ْم َت ْع َمل َ
ون﴾ [الزخرف]72 :
ور ْثتم َ
وقالَ ﴿ :وت ْل َك ْ َ
ورث ِمن ِعب ِ
ِ
اجلنَّة ا َّلتِي ن ِ
ادنَا َم ْن ك َ
َان ت َِق ًّيا﴾ [مريم]63 :
ْ َ
وقال﴿ :ت ْل َك ْ َ

وغريها من اآليات الكثرية التي تعترب العمل الصالح رشطا من رشوط دخول اجلنة،
وهو يطلق عىل كل املكارم التي تتحىل هبا النفس املطمئنة ،سواء كان القصد منها الرتقي يف
درجات التحقق ،أو درجات التخلق.
أما األحاديث الواردة عن رسول اهلل  يف ذلك ،فهي كثرية جدا ،فال نكاد نجد
عمال صاحلا إال وله اجلزاء اخلاص به؛ فقد كان رسول اهلل  يامرس دوره الرتبوي يف هذه
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األمة من خالل التبشري واإلنذار الذي اعتربه اهلل تعاىل من وظائفه املكملة واملساعدة عىل
وظيفة التزكية.
ومن األمثلة عىل ذلك ما حدث بعض أصحابه عنه ،قال :شهدت من النبي 
ت ،وال أذ ٌن
َ
جملسا
وصف فيه اجلنَّة حتى انتهى ،ثم قال يف آخر حديثه( :فيها ما ال عنيٌ ر َأ ْ
ً
ِ
َن املَْ َض ِ
سم َعت ،وال خطر عىل قلب برش) ثم قرأَ ﴿ :تت ََج َاَّف جنوهب ْم ع ِ
اج ِع َيدْ ع َ
ون َر َّهب ْم
ون (َ )16ف َال َت ْع َلم َن ْف ٌس َما أ ْخ ِف َي َهل ْم ِم ْن ق َّر ِة َأع ٍ
َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا َو ِممَّا َرزَ ْقنَاه ْم ين ِْفق َ
ْني َجزَ ا ًء بِ َام
كَانوا َي ْع َمل َ
ون﴾ [السجدة)]17 ،16 :

()1

فهذا احلديث يبني منهج رسول اهلل  يف التزكية ،وتوظيفه لنعيم اجلنة يف ترغيب
املؤمنني يف األعامل الصاحلة.
ومن األمثلة عىل تلك األعامل الصاحلة التي هلا دورها يف الرتقية ،والتي كان رسول
اهلل  يرغب يف اجلنة حني الدعوة إليها ،ما ورد يف قوله يف الدعوة لتعميق احلقائق اإليامنية
يف النفس( :من شهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأن حممدً ا عبده ورسوله ،وأن
عيسى عبد اهلل ورسوله وكلمته ألقاها إىل مريم وروح منه ،واجلنة حق ،والنار حق أدخله
اهلل اجلنة عىل ما كان من العمل)()2

ومثله ما روي أن رجال جاء إىل النبي  ،فقال :دلني عىل عمل أعمله ،يدنيني من
اجلنة ،ويباعدين من النار قال( :تعبد اهلل ال ترشك به شيئًا ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة،
وتصل ذا رمحك) فلام أدبر ،قال رسول اهلل ( :إن متسك بام أمر به دخل اجلنة)()3

( )1البخاري ( ،)230/6و( ،)396/8ومسلم ()2824
) (2رواه البخاري (رقم  )3435ومسلم (رقم )28
) (3رواه مسلم (رقم )13
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ومثله ما ورد يف الدعوة لقراءة القرآن الكريم أو بعض آياته وسوره ،كقوله :
(من قرأ آية الكريس يف دبر كل صالة مكتوبة ،مل يمنعه من دخول اجلنة إال أن يموت)()1

وقوله( :سورة من القرآن ما هي إال ثالثون آية ،خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته
اجلنة ،وهي سورة تبارك)()2

وقوله( :القرآن شافع مشفع ،وماحل مصدق ،ومن جعله أمامه قاده إىل اجلنة ،ومن
جعله خلفه ساقه إىل النار)()3

ومثله ما ورد يف الدعوة للسجود ،كقوله ( :إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ،اعتزل
الشيطان يبكي ،يقول :يا وييل ،أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله اجلنة ،وأمرت بالسجود
فأبيت ،فيل النار)()4

يتوضأ
ومثله ما ورد يف الدعوة للطهارة وإسباغها ،كقوله ( :ما منكم من مسلم َّ
فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ،ثم يقول :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وحده ال رشيك له ،وأشهد أن
حممدً ا عبده ورسوله ،إال فتحت له أبواب اجلنة الثامنية ،يدخل من أهيا شاء)()5

ومثله ما ورد يف الدعوة لالستغفار ،كقوله ( :سيد االستغفار أن يقول :اللهم
أنت رب ال إله إال أنت ،خلقتني وأنا عبدك ،وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ
عيل ،وأبوء لك بذنبي ،فاغفر يل فإنه ال يغفر
بك من رش ما صنعت ،أبوء لك بنعمتك َّ
الذنوب إال أنت .من قاهلا من النهار موقنًا هبا فامت من يومه قبل أن يميس فهو من أهل
) (1رواه النسائي يف سننه الكربى (رقم )9848
) (2قال اهليثمي يف جممع الزوائد ( :)127/7رواه الطرباين يف الصغري واألوسط ورجاله رجال الصحيح.
) (3رواه ابن حبان (رقم  )167والطرباين يف الكبري ( 132/9رقم  198/10( ،)8655رقم )10450
) (4رواه مسلم (رقم)81 :
) (5رواه مسلم (رقم)234 :
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اجلنة ،ومن قاهلا من الليل وهو موقن هبا فامت قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة)()1

ومثله ما ورد يف الدعوة لبعض األذكار ،كقوله ( :خصلتان أو خلتان ال حيافظ
عليهام عبد مسلم إال دخل اجلنة ،مها يسري ،ومن يعمل هبام قليل ،يسبح يف دبر كل صالة
عرشا ،فذلك مخسون ومائة باللسان ،وألف ومخس مائة يف
عرشا ،ويكرب ً
عرشا وحيمد ً
ً
امليزان ،ويكرب أرب ًعا وثالثني إذا أخذ مضجعه ،وحيمد ثال ًثا وثالثني ،ويسبح ثال ًثا وثالثني،
فذلك مائة باللسان وألف يف امليزان) ()2

ومثله ما ورد يف الدعوة لذكر اهلل يف حمال الغفلة ،كقوله ( :من دخل السوق فقال:
ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،حييى ويميت وهو حي ال يموت،
بيده اخلري ،وهو عىل كل يشء قدير ،كتب اهلل له ألف ألف حسنة ،وحما عنه ألف ألف سيئة،
وبنى له بيتًا يف اجلنة)()3

علام
ومثله ما ورد يف الدعوة لطلب العلم ،كقوله ( :من سلك طري ًقا يلتمس فيه ً
سهل اهلل له به طري ًقا يف اجلنة)()4

ومثله ما ورد يف الرتغيب األذان ،كقوله ( :من أذن ثنتي عرشة سنة وجبت له
اجلنة ،وكتب له بتأذينه يف كل يوم ستون حسنة ،وبكل إقامة ثالثون حسنة)()5
ومثله ما ورد يف الدعوة للصالة ،كقوله ( :من صىل الربدين دخل اجلنة)()6
) (1رواه البخاري (رقم )6306
) (2رواه أبو داود (رقم ( )5065والنسائي (رقم ( )1347والرتمذي (رقم )3410
) (3رواه الرتمذي (رقم  )3429-3428واحلاكم ()539-538/1
) (4رواه مسلم (رقم ()2699
) (5رواه ابن ماجه (رقم  )728والبيهقي يف سننه الكربى ( )433/1والطرباين يف الكبري (رقم ( )345ويف األوسط (رقم
()8728
) (6رواه البخاري (رقم  )574ومسلم (رقم )635
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وقوله( :مخس صلوات كتبهن اهلل عىل العباد ،فمن جاء هبن مل يضيع منهن شيئًا
استخفا ًفا بحقهن ،كان له عند اهلل عهد أن يدخله اجلنة ،ومن مل يأت هبن فليس له عند اهلل
عهد ،إن شاء عذبه ،وإن شاء أدخله اجلنة)()1

وقوله( :ما من مسلم يتوضأ في ْح ِسن وضو َءه ،ثم يقوم ،فيصيل ركعتني ،م ْقبِ ٌل عليهام
بقلبه ووجهه ،إال وجبت له اجلنة)()2

وقوله( :ما من عبد مسلم يصيل هلل كل يوم ثنتي عرشة ركعة تطوعًا غري فريضة ،إال
بنى اهلل له بيتًا يف اجلنة)()3

ومثله ما ورد يف الدعوة لبعض القيم الروحية واالجتامعية ،كقوله ( :يا أهيا الناس
ِ
وص هلوا بالليل والناس نيام ،تدخلوا
أفشوا السالم ،وأطعموا الطعام ،وصلوا األرحامَ ،
اجلنة بسالم)()4

ومثله ما ورد يف الدعوة للصيام والرتغيب فيه ،كقوله ( :إن يف اجلنة با ًبا ،يقال له:
الريان ،يدخل منه الصائمون يوم القيامة ،ال يدخل منه أحد غريهم ،يقال :أين الصائمون؟
فيقومون ،ال يدخل منه أحد غريهم ،فإذا دخلوا أغلق ،فلم يدخل منه أحد)()5

ومثله ما ورد يف الدعوة للحج والعمرة ،كقوله ( :العمرة إىل العمرة كفارة ملا
بينهام ،واحلج املربور ليس له جزاء إىل اجلنة)()6
) (1رواه أبو داود (رقم ( )1420وابن ماجه (رقم ( )1401وابن حبان (رقم  )1729وأمحد ( )315/5والبيهقي
()361/1
) (2رواه مسلم (رقم )234
) (3رواه مسلم (رقم )728
) (4رواه الرتمذي (رقم ( )2485وابن ماجه ()3251
) (5رواه البخاري (رقم ( )1896ومسلم (رقم ()1152
) (6رواه البخاري (رقم  )1773ومسلم (رقم )1349
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ومثله ما ورد يف الدعوة للجهاد يف سبيل اهلل ،كقوله ( :مثل املجاهد يف سبيل اهلل
واهلل أعلم بمن ياهد يف سبيله كمثل الصائم القائمَ ،وت ََوك ََّل اهلل للمجاهد يف سبيله بأن
يتوفاه أن يدخله اجلنة أو يرجعه ساملًا مع أجر أو غنيمة)()1

وغريها من األحاديث الكثرية التي يقرتن فيها العمل الصالح بالفضل اإلهلي،
ولوال تأثري ذلك الرتغيب يف النفس ،ومسامهته يف تزكيتها وترقيتها ،ما استعمله رسول اهلل
.
فلذلك احذر ـ أهيا املريد الصادق ـ من أولئك الذين يسخرون من مثل هذا ،وهم يف
نفس الوقت قد يتصارعون عىل فتات الدنيا القليل.
والعجب ممن يزهد يف جنة اهلل التي هي دار أنبيائه وأوليائه يف نفس الوقت الذي
يتكالب فيه عىل الدنيا ،ويتوهم أنه من العارفني احلكامء.

) (1رواه البخاري (رقم  )2787ومسلم (رقم )1876
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الرهبة واخلشية
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن الرهبة واخلشية ،ودورمها يف التزكية
والرتقية ،وعن أولئك الذين غلب عليهم اإلرجاء ،فصاروا يسخرون من كل من حيذر من
عذاب اهلل بحجة أنه ال يعرف رمحة اهلل الواسعة ،وأن العذاب ليس سوى عذوبة ،وأن
الوعيد ليس سوى جمرد هتديد ..ورمحة اهلل ستشمل اجلميع امليسء واملصلح.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن هؤالء الذين يذكرون هذا هم أصحاب
ِ
ِ
اين َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
يزَ
َاب َمن َي ْع َم ْل سو ًءا ْ
األماين الذين ذكرهم اهلل تعاىل يف قولهَّ ﴿ :ل ْي َس بِ َأ َمان هيك ْم َوال َأ َم ه
بِ ِه والَ َيِدْ َله ِمن د ِ
ون اهللِّ َولِ ًّيا َوالَ ن َِص ًريا﴾ [النساء]123:
َ

فهم قد رسموا يف أذهاهنم صورة لرهبم ،ال يدل عليها الواقع ،وال النصوص
املقدسة ،وال أنبياء اهلل ورسله ،وال أئمة اهلدى وورثة النبوة ،وإنام تدل عليها رغباهتم التي
متتلئ هبا نفوسهم ..فلذلك أتاحوا هلا أن ترضب احلقائق بعضها ببعض ،فتتوهم أن الرمحة
تتناَّف مع العدالة أو مع العقوبة التي وضعها اهلل تعاىل ملن يستحقوهنا.
ولذلك هم عبيد األهواء واألوهام ،وليسوا عبيد اهلل الذي عرفنا بنفسه من خالل
كتبه ورسله وورثتهم الصادقني املخلصني الذين مل يغريوا ومل يبدلوا.
(إين أرى ما
وقد قال رسول اهلل  ،وهو أعرف العارفني باهلل ،وبرمحته الواسعة :ـ ه
ال َترون ،وأسمع ما ال تسمعونَّ ،
وحق هلا أن تئط ،ما فيها موضع أربع
إن السامء أطتَّ ،
أصابع إال وملك واضع جبهته ساجدً ا هلل ،واهلل لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلي ً
ال ولبكيتم
تلذذتم بالنساء عىل الفرش ،وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهلل) ()1
كثريا ،وما َّ

ً

( )1رواه الرتمذي وقال :حديث حسن.
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فهل كان رسول اهلل  غافال عن رمحة ربه الواسعة حني نطق هبذه الكلامت؟ أم أنه
كان يعرفها ،ويعرف أن رمحة اهلل ال تتناقض مع عدل اهلل ..وإنام هي رمحة خاصة بمن
ِ ِ
ِ
ِ
يش ٍء
توفرت فيه رشوطها ،كام قال تعاىل﴿ :ع ََذ ِاب أصيب بِه َم ْن َأ َشاء َو َر ْمحَتي َوس َع ْت ك َّل َ ْ
ون الزَّ كَا َة َوا َّل ِذي َن ه ْم ِبآ َياتِنَا يؤْ ِمن َ
ون َويؤْ ت َ
َف َس َأكْتب َها لِ َّل ِذي َن َيتَّق َ
ون﴾ [األعراف]156 :
فهل من األدب بعد هذا أن نفرض إرادتنا عىل اهلل ،ونلزمه بأن يرحم من مل يستحق
الرمحة بسبب جتاوزه للحدود والسنن التي أمر بعدم جتاوزها؟
وهكذا ـ أهيا املريد الصادق ـ إن رحت تتدبر القرآن الكريم ،ويف وصفه لعباد اهلل
الصاحلني ،ستجده مليئا بذكر رهبتهم وخشيتهم من اهلل وعذابه ،وهي رهبة حقيقية،
وليست متثيال ..ولو كانوا يعلمون أن الوعيد ليس سوى هتديد ال حقيقة له ،ما فعلوا ذلك.
ولذلك؛ فإن الذين ينرشون مثل تلك األفكار ،حياربون من حيث ال يشعرون وظيفة
اإلنذار التي اعتربها اهلل تعاىل من وظائف رسله الكرام عليهم السالم ،فقد قال تعاىل﴿:ك َ
َان
النَّاس أم ًة و ِ
احدَ ًة َف َب َع َث اهللَّ النَّبِ هينيَ م َب ه ِ
رشي َن َومن ِْذ ِري َن﴾ (البقرة ،)213:وقال﴿:رس ً
ال
َّ َ
م َب ه ِ
ون لِلن ِ
الرس ِل َوك َ
رشي َن َومن ِْذ ِري َن لِئ ََّال َيك َ
َان اهللَّ ع َِزيز ًا َحكِي ًام﴾
َّاس ع ََىل اهللَِّ ح َّج ٌة َب ْعدَ ه

(النساء ،)165:وقال﴿:ينَزه ل املَْالئِ َك َة بِالروحِ ِمن َأم ِر ِه ع ََىل من ي َشاء ِمن ِعب ِ
اد ِه َأ ْن َأن ِْذروا
ْ َ
َ ْ َ
ْ ْ
ه
َأنَّه ال إِ َله إِ َّال َأنَا َفاتَّق ِ
ون﴾ (النحل)2:
َ
وأخرب عن نوح عليه السالم أنه قال لقومهَ ﴿:أ َوع ِ
َج ْبت ْم َأ ْن َجا َءك ْم ِذك ٌْر ِم ْن َر هبك ْم ع ََىل
َرج ٍل ِمنْك ْم لِين ِْذ َرك ْم َولِ َتتَّقوا َو َل َع َّلك ْم ت ْر َمح َ
ون﴾ (ألعراف)63:
وأخرب عن هود عليه السالم أنه قال لقومهَ ﴿:أ َوع ِ
َج ْبت ْم َأ ْن َجا َءك ْم ِذك ٌْر ِم ْن َر هبك ْم ع ََىل
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اخل ْل ِق َب ْس َط ًة
َرج ٍل منْك ْم لينْذ َرك ْم َوا ْذكروا إِ ْذ َج َع َلك ْم خ َل َفا َء م ْن َب ْعد َق ْو ِم نوحٍ َوزَ ا َدك ْم ِيف ْ َ

َفا ْذكروا آال َء اهللَِّ َل َع َّلك ْم ت ْفلِح َ
ون﴾ (ألعراف)69:
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وأخرب أن من مقاصد نزول القرآن الكريم اإلنذار ،فقال﴿:وأ ِ
وح َي إِ َ َّيل َه َذا ا ْلق ْرآن
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ني
َاب َأنْزَ ْلنَاه م َب َار ٌك م َصده ق ا َّل ِذي َب ْ َ
ألنْذ َرك ْم بِه َو َم ْن َب َلغَ ﴾ (األنعام ،)19:وقالَ ﴿:و َه َذا كت ٌ
ِ
ِ ِ ِ
َاب أن ِْز َل إِ َل ْي َك َفال َيك ْن ِيف
َيدَ ْيه َولتنْذ َر أ َّم ا ْلق َرى َو َم ْن َح ْو َهلَا﴾ (األنعام ،)92:وقال﴿:كت ٌ

َصدْ ِر َك َح َر ٌج ِمنْه لِتن ِْذ َر بِ ِه َو ِذك َْرى لِ ْلمؤْ ِمنِنيَ ﴾ (ألعراف ،)2:وقالَ ﴿:ه َذا َبال ٌغ لِلن ِ
َّاس
ولِين َْذروا بِ ِه ولِيع َلموا َأنَّام هو إِ َله و ِ
احدٌ َولِ َي َّذك ََّر أولو ْاألَ ْل َب ِ
اب﴾ (ابراهيم)52:
َ َ ٌ َ
َ َْ
َ
وهكذا اعترب من وظائف العلامء وورثة الرسل عليهم السالم اإلنذار ،فقالَ ﴿:و َما
ون لِ َين ِْفروا كَا َّف ًة َف َل ْوال َن َف َر ِم ْن ك هل فِ ْر َق ٍة ِمنْه ْم َطائِ َف ٌة لِ َي َت َف َّقهوا ِيف الده ِ
َان املْؤْ ِمن َ
ك َ
ين َولِين ِْذروا
حي َذر َ
ون﴾ (التوبة)122:
َق ْو َمه ْم إِ َذا َر َجعوا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّله ْم َ ْ
وهذا ال يعني ـ أهيا املريد الصادق ـ االقتصار عىل اإلنذار دون التبشري ،أو عىل نرش
الرهبة دون الرغبة؛ فذلك انحراف ال يقل عن االنحراف الذي ينرشه أصحاب األماين..
ذلك أن اهلل تعاىل ذكر كال األمرين ،واالقتصار عىل أحدمها حتريف لكلامته املقدسة.
وهلذا يقرن اهلل تعاىل ذكر اجلنة بذكر النار ..وذكر الرمحة بذكر العدالة ..حتى تستقيم
النفوس من خالل زرع الرغبة والرهبة فيها ،كام قال تعاىلَ ﴿ :نبئ ِعب ِ
ادي َأ هين َأنَا ا ْلغَفور
هْ َ
ْب َو َقابِ ِل الت َّْو ِ
الذن ِ
الر ِحيم َو َأ َّن ع ََذ ِاب ه َو ا ْل َع َذاب ْاألَلِيم﴾ (احلجر ،)50:وقوله﴿ :غَافِ ِر َّ
ب
َّ

َش ِد ِ
يد ا ْل ِع َق ِ
اب ِذي ال َّط ْو ِل ال إِ َل َه إِ َّال ه َو إِ َل ْي ِه املَْ ِصري﴾ (غافر)3:

وقال يف الدعوة إلعامل العقل يف املقارنة بني أهل النار وأهل اجلنةَ ﴿ :أ َف َمن ي ْل َقى ِيف
َّار َخري َأم من ي ْأ ِيت ِآمنًا يوم ا ْل ِقيام ِة﴾[فصلت ،]40 :وقال﴿ :و َهلم فِيها ِمن ك هل ال َّثمر ِ
ات
َ ْ َ
الن ِ ْ ٌ َّ َ
ََ
َْ َ َ َ
ِ ِ
َو َمغ ِْف َر ٌة همن َّر ههبِ ْم ك ََم ْن ه َو َخالِدٌ ِيف الن ِ
اجلنَّة لِ ْلمت َِّقنيَ
َّار﴾[حممد ،]15 :وقالَ ﴿ :وأزْ ل َفت ْ َ
ِ
اجل ِحيم لِ ْلغ ِ
َاوي َن﴾[الشعراء.]91 - 90 :
َوب هرزَ ت ْ َ
وغريها من اآليات الكثرية ،ومثلها من أحاديث رسول اهلل
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وأئمة اهلدى..

ولذلك فإن العارف احلقيقي باهلل هو الذي يمع بني املعرفتني ..والداعي إىل اهلل عىل بصرية
هو الذي يستعمل كال الوسيلتني.
أما التالعب بالكلامت ،وتوهم أن العذاب ليس سوى عذوبة ،فهل يمكن أن ينطبق
عىل قوله تعاىل يف وصف حال أهل النار وأملهم﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َفرو ْا َل ْو َأ َّن َهلم َّما ِيف األَ ْر ِ
ض
ِ
ِ
ِ ِ
َمجِي ًعا َو ِم ْث َله َم َعه لِ َي ْفتَدو ْا بِ ِه ِم ْن ع ََذ ِ
يم ِيريد َ
ون َأن
اب َي ْو ِم ا ْلق َيا َمة َما تق هب َل منْه ْم َو َهل ْم ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
ِ
ِ
َخيْرجو ْا ِم َن الن ِ
يم﴾ [املائدة ،]37-36:فهل يمكن
َّار َو َما هم بِ َخ ِار ِجنيَ من َْها َو َهل ْم ع ََذ ٌ
اب همق ٌ
ملن ينزل فندقا ممتلئا بالعذوبة أن يطلب مغادرته؟
وقال تعاىل يف وصف طعامهمَّ ﴿ :ل ْي َس َهل ْم َط َعا ٌم إِالَّ ِمن َ ِ
رضي ٍع ال ي ْس ِمن َوال يغْنِي

ِمن جو ٍع﴾ [الغاشية ،]7-6:فهل هذا وصف لعذاب أم لنعمة؟ وهل هو وصف لسجن
ممتلئ بزنزانات التعذيب ،أم هو وصف لفنادق ممتلئة باللذة والعذوبة؟
وقال تعاىل يف وصف آالمهم وصياحهم وعذاهبم﴿ :إِنا َأ ْع َتدْ نَا لِلظاملِنيَ ن ًَارا َأ َح َ
اط
ِ
ِ
ِ
ِ
اءت م ْر َت َف ًقا﴾
الرشاب َو َس ْ
رسادق َها َوإن َي ْستَغيثوا يغَاثوا بِ َامء كَاملْ ْه ِل َي ْشوي ا ْلوجو َه بِئ َْس َّ َ
ِ ِهب ْم َ
[الكهف ،]29:فهل يمكن ملن نزل الفنادق املمتلئة بالعذوبة أن يندم أو يطلب اخلروج
منها؟
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع ملا سأحدثك به مما ذكرته النصوص
املقدسة يف دور الرهبة واخلشية يف التزكية والرتقية.
الرهبة والتزكية:
أما دور الرهبة واخلشية يف التزكية؛ فهو ظاهر للعقول املجردة البسيطة التي تتفق
عىل أن تطبيق القوانني ال يمكن أن يتم بصورة سليمة ما مل يوضع بجانبها قوانني خاصة
بالعقوبات املرتبطة باجلرائم املختلفة.
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وهذا ليس مرتبطا بقوانني الدنيا فقط ،وإنام هو قانون عام يشمل كل يشء ،وقد قال
بعض احلكامء يذكر دوره يف التزكية( :إذا سكن اخلوف القلوب أحرق مواضع الشهوات
منها ،وطرد الدنيا عنها)
وعرب آخر عن ذلك ،فقال(:ما فارق اخلوف قلبا إال خرب)
وعرب عنه آخر ،فقال(:الناس عىل الطريق ما مل يزل عنهم اخلوف ،فإذا زال عنهم
اخلوف ضلوا عن الطريق)
وهو ما دلت عليه النصوص املقدسة الكثرية التي تعترب اخلوف املتولد من اإلنذار
سوطا يرضب به السالك نفسه حتى يقاوم االنحراف ،ويقوم االعوجاج ،ويصحح
السلوك.
ومن تلك النصوص قوله تعاىل ،وهو يدعو رسول اهلل  أن ينذر الكافرين أو
املقرصين بام أعد اهلل تعاىل هلم من عقوبات عىل انحرافهمَ ﴿:و َأن ِْذ ْر بِ ِه ا َّل ِذي َن َخيَاف َ
ون َأ ْن
ِ
ِِ
ِ
يع َل َع َّله ْم َيتَّق َ
ون﴾ (األنعام ،)51:فقد
حي َرشوا إِ َىل َر ه ِهب ْم َل ْي َس َهل ْم م ْن دونه َو ِ ٌّيل َوال َشف ٌ
ْ
اعتربت اآلية الكريمة اإلنذار وسيلة من وسائل حتصيل التقوى ،وأسلوبا من األساليب
الداعية إليها.
ومن األمثلة عىل ذلك تلك النصوص التي حتذر من القتل ،وكل ما يؤدي إليه،
ِ ِ
ِ
ِ
ب اهللَّ َع َل ْي ِه َو َل َعنَه
يها َوغَض َ
كقوله تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َي ْقت ْل مؤْ منًا م َت َع همدً ا َف َجزَ اؤه َج َهنَّم َخالدً ا ف َ
َو َأعَدَّ َله ع ََذا ًبا عَظِ ًيام﴾ [النساء]93 :
ومثله ما ورد من األحاديث كقوله (:أول ما يقيض بني الناس يوم القيامة يف
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الدماء)( ،)1وقوله( :لزوال الدنيا أهول عند اهللّ من قتل رجل مسلم)( ،)2وقوله(:من أعان
عىل قتل مؤمن بشطر كلمة لقي اهلل يوم القيامة مكتوب بني عينيه :آئس من رمحة اهلل)()3

فإن هذه النصوص الرتهيبية وحدهاكافية يف ردع أي نفس خبيثة قد ال يردعها
القصاص نفسه ،ذلك أننا نجد يف الواقع من يقول مهددا(:سأقتله ولو قتلت به) ،ألن القوة
الغضبية ـ كالقوة الشهوانية ـ ال يعقلها إال الرتهيب العظيم املنشئ للخوف يف النفس من
اهلل من غضبه وعقابه.
وهلذا ذكر اهلل تعاىل نموذج املؤمن الذي ضحى بنفسه خوفا من اهلل ،وكان أقوامها
قوة كام يذكر املفرسون ،ولكن خوفه من اهلل منعه من أن يبسط يده ألخيه ليقتله ،قال تعاىل
اس ٍ
ذاكرا رس توقف أحد ابني آدم عن قتل أخيهَ ﴿:لئِن بس ْط َت إِ َيل يدَ َك لِ َت ْقت َلنِي ما َأنَا بِب ِ
ط
َ
َّ َ
َ
ْ ََ
َي ِد َي إِ َل ْي َك ِألَ ْقت َل َك إِ هين َأ َخاف اهللََّ َر َّب ا ْل َعاملَِنيَ إِ هين أ ِريد َأ ْن تَبو َء بإِ ْث ِمي َوإِ ْث ِم َك َفتَك َ
ون ِم ْن
اب الن ِ
َأ ْص َح ِ
َّار َو َذلِ َك َجزَ اء ال َّظاملِنيَ ﴾ (املائدة 28:ـ )29
وهلذا نجد النصوص املقدسة تستعمل هذه الوسيلة يف النهي عن الرذائل صغارها
وكبارها؛ وهو ما يدل عىل دور ذلك يف التزكية.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد من الرتهيب من الكفر ،كام قال تعاىلَ ﴿ :واتَّقو ْا الن ََّار
ت لِ ْلكَافِ ِري َن﴾ [آل عمران]131 :
ا َّلتِي أ ِعدَّ ْ
ِ
وقال يف الرتهيب من الرشك﴿ :إِنَّه َمن ي ْ ِ
اجلنَّ َة َو َم ْأ َواه
رش ْك بِاهللِّ َف َقدْ َح َّر َم اهللّ َع َليه ْ َ
النَّار﴾ [املائدة]72 :

( )1رواه نعيم بن محاد يف الفتن ،والبيهقي.
( )2رواه الرتمذي.
( )3رواه ابن ماجة والبيهقي.
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ويف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال( :من مات وهو يدعو من دون اهلل ندً ا دخل
النار) ()1

ومن ذلك ما ورد من الرتهيب من التكذيب بالبعث والنشور ،ويوم القيامة ،كام قال
ِ
ِ
الساع َِة َس ِع ًريا﴾ [الفرقان ،]11﴿ :وقال:
الساعَة َو َأ ْعتَدْ نَا َملن ك ََّذ َب بِ َّ
تعاىلَ ﴿ :ب ْل ك ََّذبوا بِ َّ
﴿وإِن َتعجب َفعجب َقوهلم َأئِ َذا كنَّا ترابا َأئِنَّا َل ِفي َخ ْل ٍق ج ِد ٍ
يد أ ْو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َك َفرو ْا بِ َر ههبِ ْم
َ
َ ً
َ
ْ َ ْ َ َ ٌ ْ ْ
ِ
وأو َلئِ َك األَ ْغالَل ِيف َأ ْعن ِ
َاق ِه ْم َوأ ْو َلئِ َك َأ ْص َحاب الن ِ
يها َخالِ َ
دون﴾ [الرعد]5 :
َّار ه ْم ف َ
َ ْ
ومن ذلك ما ورد من الرتهيب من التكذيب بآيات اهلل ،كام قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن
ِ
ف يع َلم َ ِ
ِ
ك ََّذبوا بِا ْلكِت ِ
الس َال ِسل
َاب َوبِ َام َأ ْر َس ْلنَا بِه رس َلنَا َف َس ْو َ َ ْ
ون إِذ ْاألَغ َْالل ِيف َأ ْعنَاق ِه ْم َو َّ
احل ِمي ِم ث َّم ِيف الن ِ
َّار ي ْس َجر َ
ي ْس َحب َ
ون﴾ [غافر]72 -70 :
ون ِيف ْ َ

ومن ذلك ما ورد من الرتهيب من السخرية من كلامت اهلل والغفلة عنها ،كام قال
تعاىل﴿ :و َق َال ا َّل ِذين َك َفروا َال تَسمعوا ِهل َذا ا ْلقر ِ
آن َوا ْلغ َْوا فِ ِيه َل َع َّلك ْم َتغْلِب َ
ون َف َلن ِذي َق َّن ا َّل ِذي َن
َ
َ
ْ
ْ َ
َ
ِ
َك َفروا ع ََذابا َش ِديدً ا و َلنَج ِزينَّهم َأسو َأ ا َّل ِذي كَانوا يعمل َ ِ
يها
ون َذل َك َجزَ اء َأعْدَ اء اهللَِّ النَّار َهل ْم ف َ
َ ْ َ ْ ْ َ
ً
َْ َ
ِ
دار ْ ِ
ي َحد َ
ون﴾ [فصلت]28 -26 :
َ
اخل ْلد َجزَ اء بِ َام كَانوا بِآ َياتنَا َ ْ

ومن ذلك ما ورد من الرتهيب من التفريق يف اإليامن بني الكتب التي أنزهلا اهلل تعاىل
ون بِ َب ْع ٍ
ض ا ْلكِت ِ
ون بِ َب ْع ِ
َاب َو َتكْفر َ
عىل رسله عليهم السالم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :أ َفتؤْ ِمن َ
ض َف َام
ِ
ِ ِ
ون إِ َىل َأ َشده ا ْل َع َذ ِ
احل َي ِاة الده ْن َيا َو َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ي َر هد َ
اب﴾
َجزَ اء َمن َي ْف َعل َذل َك منك ْم إِالَّ خزْ ٌي ِيف ْ َ
[البقرة]85 :
ومن ذلك ما ورد من الرتهيب من قتل األنبياء وورثتهم اآلمرين بالقسط ،كام قال
ون بِآي ِ
ِ
ون النَّبِ هينيَ بِغ ْ ِ
ون ا هل ِذي َن َي ْأمر َ
َري َح ٍّق َو َي ْقتل َ
ات اهللِّ َو َي ْقتل َ
ون
تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن َيكْفر َ َ
( )1رواه البخاري4497 :
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بِا ْل ِقس ِ
رشهم بِ َع َذ ٍ
ط ِم َن الن ِ
اب َألِي ٍم﴾ [آل عمران]21 :
ْ
َّاس َف َب ه ْ

ومن ذلك ما ورد من الرتهيب من الردة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َمن َي ْرت َِد ْد ِمنك ْم عَن
ِدينِ ِه َفيم ْت وهو كَافِر َفأو َلئِ َك حبِ َط ْت َأعْامهلم ِيف الده ْنيا و ِ
اآلخ َر ِة َوأ ْو َلئِ َك َأ ْص َحاب الن ِ
َّار ه ْم
َ َ
َ
َ َ ٌ ْ
َ
َ ْ
ِ
يها َخالِد َ
ون﴾ [البقرة]217 :
ف َ
ومن ذلك ما ورد من الرتهيب من اإلعراض عن طاعة اهلل ،واتباع أئمة الضالل،
ِِ ِ
ِ
ِ
يها َأ َبدً ا َال َيِد َ
ون َولِ ًّيا َو َال
كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ َل َع َن ا ْلكَاف ِري َن َو َأعَدَّ َهل ْم َسع ًريا َخالدي َن ف َ
ن َِصريا َي ْو َم ت َق َّلب وجوهه ْم ِيف الن ِ
الرس َ
َّار َيقول َ
وال﴾ [األحزاب:
ون َيا َل ْي َتنَا َأ َط ْعنَا اهللََّ َو َأ َط ْعنَا َّ
ً
]66 -64
ومن ذلك ما ورد من الرتهيب من الكذب عىل اهلل ،واالفرتاء عليه ،كام قال تعاىل:
ون َوت َِصف َأ ْل ِسنَتهم ا ْلك َِذ َب َأ َّن َهلم ْ
ون هللِّ َما َيك َْره َ
ي َعل َ
احل ْسنَى الَ َج َر َم َأ َّن َهلم ا ْلن ََّار
﴿ َو َ ْ
َو َأ َّهنم هم ْف َرط َ
ون﴾ [النحل]62 :

ومن ذلك ما ورد من الرتهيب من النفاق ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وعَدَ اهلل املْنَافِ ِقنيَ
ِ
واملْنَافِ َق ِ
ات وا ْلك َّفار نَار جهنَّم َخالِ ِدين فِ ِ
يم﴾
يها ه َي َح ْسبه ْم َو َل َعنَهم اهللّ َو َهل ْم ع ََذ ٌ
َ َ
َ
َ
اب همق ٌ
َ َ َ َ َ
[التوبة ،]68 :وقال﴿ :إِ َّن اهللَّ َج ِامع املْنَافِ ِقنيَ َوا ْلكَافِ ِري َن ِيف َج َهن ََّم َمجِي ًعا﴾ [النساء]140 :

ومن ذلك ما ورد من الرتهيب من االستكبار عن عبادة اهلل ،واإلعراض عن آياته،
ِ
ِ
ِ
اس َتك َْربو ْا َعن َْها أ ْو َلئِ َك َأ ْص َحاب الن ِ
يها
َّار ه ْم ف َ
كام قال تعاىلَ ﴿ :وا َّلذي َن ك ََّذبو ْا بِآ َياتنَا َو ْ
ِ
َخالِد َ
ْربا َك َأن َّمل ْ َي ْس َم ْع َها َك َأ َّن
ون﴾ [األعراف ،]36 :وقالَ ﴿ :وإِ َذا تت َْىل َع َل ْيه آ َياتنَا َو َّىل م ْس َتك ِ ً
ِ
ِ
ِ
ِيف أذ َني ِه و ْقرا َفب هرشه بِع َذ ٍ ِ
ْربا َك َأن َّمل ْ َي ْس َم ْع َها
ْ َ ً َ ْ َ
رص م ْس َتك ِ ً
اب َألي ٍم َي ْس َمع آ َيات اهللَِّ تت َْىل َع َل ْيه ث َّم ي ه

رشه بِ َع َذ ٍ
اب َألِي ٍم﴾ [لقامن]8 -7 :
َف َب ه ْ

وغريها من اآليات الكثرية ،ومثلها من األحاديث الواردة عن رسول اهلل  وأئمة
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اهلدى التي تقرن بني املعايص املختلفة ،والعذاب املرتبط هبا.
الرهبة والرتقية:
أما دور الرهبة واخلشية يف الرتقية؛ فيدل عليه ما ورد من النصوص املقدسة الكثرية
التي تدل عىل أن من صفات املقربني الرهبة واخلشية ،ولوال أهنام من املقامات الرفيعة ما
وصفوا هبا..
وهو ما يدل أيضا عىل أن وصفهم هبام يدل عىل كوهنام من أسباب ذلك الصالح
الذي حتلوا به ،وبذلك كانت الرهبة واخلشية معراجا من معارج السالكني إىل اهلل.
ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل يف وصف من يعمر املساجد﴿ :إِنَّام َي ْعمر مس ِ
اجدَ
َ َ
َ
ِ
الص َال َة َوآتَى الزَّ كَا َة َو َمل ْ َخي َْش إِ َّال اهللََّ َف َع َسى أو َلئِ َك َأ ْن
اهللَِّ َم ْن آ َم َن بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْاآلخ ِر َو َأ َقا َم َّ
َيكونوا ِم َن ا ْمل ْهت َِدي َن﴾ [التوبة]18 :

وقال يف وصف الصاحلني املسارعني يف اخلريات﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ه ْم ِم ْن َخ ْش َي ِة َر ههبِ ْم
ون ( )57وا َّل ِذين هم بِآي ِ
ون (َ )58وا َّل ِذي َن ه ْم بِ َر ه ِهب ْم َال ي ْ ِ
رشك َ
ات َر ه ِهب ْم يؤْ ِمن َ
م ْش ِفق َ
ون ()59
َ ْ َ
َ
ِ
ون ما آت َْوا َوقلوهبم َو ِج َل ٌة َأهنم إِ َىل رهبِم ر ِ
ون ( )60أو َلئِ َك ي َس ِارع َ
اجع َ
ون ِيف
َه ْ َ
َّ ْ
ْ
َوا َّلذي َن يؤْ ت َ َ
اخلري ِ
ات َوه ْم َهلَا َسابِق َ
ون﴾[املؤمنون]61 - 57 :
َْْ َ
احل ِ
ِ
ِ
ِ
ات أو َلئِ َك ه ْم َخ ْري
وقال يف وصف خري الربية﴿ :إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنوا َوعَملوا َّ
الص َ

ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
يض
ا ْل َ ِرب َّي ِة (َ )7جزَ اؤه ْم ِعنْدَ َر ههبِ ْم َجنَّات عَدْ ٍن َ ْ
جت ِري م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَار َخالدي َن ف َ
يها َأ َبدً ا َر َ
ِ
ِ ِ
يش َر َّبه﴾ [البينة]8 ،7 :
اهللَّ َعنْه ْم َو َرضوا َعنْه َذل َك ملَ ْن َخ َ
وقال يف وصف العلامء الصاحلني﴿ :إِنَّام َخي َْشى اهللََّ ِمن ِعب ِ
اد ِه ا ْلع َل َامء إِ َّن اهللََّ ع َِزيزٌ
ْ َ
َ
ور﴾ [فاطر]28 :
غَف ٌ

احل ِد ِ
يث كِتَا ًبا مت ََش ِ ً ِ
اين َت ْق َش ِع هر ِمنْه
وقال يف وصف اخلاشعني﴿ :اهللَّ نَزَّ َل َأ ْح َس َن ْ َ
اهبا َم َث َ
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جلود ا َّل ِذي َن َخي َْش ْو َن َر َّهب ْم ث َّم تَلِني جلوده ْم َوقلوهب ْم إِ َىل ِذك ِْر اهللَِّ َذلِ َك هدَ ى اهللَِّ َ ْهي ِدي بِ ِه َم ْن
ي َشاء ومن ي ْضلِ ِل اهللَّ َفام َله ِمن َه ٍ
اد﴾ [الزمر]23 :
ْ
َ َ ْ
َ
َ
ِ
ون لِك هل َأو ٍ ِ ٍ
وقال يف وصف األوابنيَ ﴿ :ه َذا َما توعَد َ
يش
َّ
اب َحفيظ (َ )32م ْن َخ َ
ب منِ ٍ
ب َو َجا َء ِب َق ْل ٍ
مح َن ِبا ْل َغ ْي ِ
يب﴾ [ق]33 ،32 :
الر ْ َ
َّ
بل إن القرآن الكريم ينفي التذكرة واهلداية عىل من حرم اخلشية ،قال تعاىل:
ِ
﴿ َي ْس َألون ََك ع ِ
الساع َِة َأ َّي َ
اها
يم َأن َ
ْت ِم ْن ِذك َْرا َها ( )43إِ َىل َر هب َك منْت ََه َ
ان م ْر َس َ
اها ( )42ف َ
َن َّ
اها﴾ [النازعات ،]45 - 42 :فقد أخرب اهلل تعاىل يف هذه اآلية
( )44إِن ََّام َأن َ
ْت من ِْذر َم ْن َخي َْش َ
الكريمة أن االستفادة من الرتبية النبوية قارصة عىل من تتوفر فيهم اخلشية ،دون غريهم من
الذين ال يبالون بالوعد والوعيد ،أو يسخرون منهام ،أو يغفلون عنهام.
وقال﴿ :طه (َ )1ما َأنْزَ ْلنَا َع َل ْي َك ا ْلق ْر َ
آن لِت َْش َقى ( )2إِ َّال ت َْذكِ َر ًة َملِ ْن َخي َْشى﴾ [طه1 :
 ]3ِ
ِ ِ
يش ٌء َو َل ْو
وقالَ ﴿ :و َال ت َِزر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر أ ْخ َرى َوإِ ْن تَدْ ع م ْث َق َل ٌة إِ َىل محْل َها َال ْ
حي َم ْل منْه َ ْ
َان َذا ق ْر َبى إِن ََّام تن ِْذر ا َّل ِذي َن َخي َْش ْو َن َر َّهب ْم بِا ْل َغ ْي ِ
ك َ
الص َال َة َو َم ْن تَزَ كَّى َفإِ َّن َام َيتَزَ كَّى
ب َو َأ َقاموا َّ
لِنَ ْف ِس ِه َوإِ َىل اهللَِّ املَْ ِصري﴾ [فاطر]18 :
ِ ِ
رب ًة َملِ ْن َخي َْشى﴾
وقال بعد ذكره ملا حصل لفرعون وملئه من العقوبة﴿ :إِ َّن ِيف َذل َك َلع ْ َ

[النازعات]26 :
وأمر بتذكري من له القابلية لذلك ،وهو صاحب اخلشية ،فقالَ ﴿:ف َذكهر إِ ْن َن َفع ِ
ت
َ
ْ
ه
الذك َْرى (َ )9س َي َّذكَّر َم ْن َخي َْشى ([ ﴾)10األعىل ،]10 ،9 :أما غريه ،فقد اعتربه تعاىل شقيا،
ِ
ربى﴾ [األعىل]12 ،11 :
فقالَ ﴿ :و َيت ََجنَّب َها ْاألَ ْش َقى ( )11ا َّلذي َي ْص َىل الن ََّار ا ْلك ْ َ
وقالَ ﴿:و َس َوا ٌء َع َل ْي ِه ْم َأ َأن َْذ ْر َهت ْم َأ ْم َمل ْ تن ِْذ ْره ْم َال يؤْ ِمن َ
ون ( )10إِن ََّام تن ِْذر َم ِن ا َّت َب َع
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ِ
مح َن بِا ْل َغ ْي ِ
ه
رشه بِ َمغ ِْف َر ٍة َو َأ ْج ٍر ك َِري ٍم﴾ [يس]11 ،10 :
الر ْ َ
يش َّ
ب َف َب ه ْ
الذك َْر َو َخ َ
وغريها من اآليات الكريمة الكثرية التي خيرب اهلل تعاىل فيها عن دور الرهبة واخلشية
يف التذكر واإلنابة واهلداية ،وهي الوسائل التي ال يمكن ألحد أن يرتقي يف معارج الكامل
املتاحة له من دوهنا.
هذا جواب عن أسئلتك ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسع ألن تعمل بام فيها؛ فهي مستنبطة
من بحر كلامت اهلل املقدسة ،ومن معدن النبوة والرسالة ،وليست من تلك املعادن التي
اختلط فيها احلق بالباطل.
فال تسلم دينك لغري ربك ،ولغري الوسائط التي جعلها اهلل مصادر للهداية ،أما من
عداها؛ فيخطئ ويصيب ،ويضل وهيتدي ..فإياك أن تقع يف حباهلا ،فتندم حيث ال ينفعك
الندم.
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معية الصاحلني
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن املعية التي ورد ذكرها يف قوله تعاىلَ ﴿:يا
َأهيا ا َّل ِذين آمنوا اتَّقوا اهللََّ وكونوا مع الص ِ
اد ِقنيَ ﴾ (التوبة ،)119:ودورها يف التزكية
َ َ َّ
َ
َ َ
هَ
والرتقية ،وكيفية التحقق هبا.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن املعية التي وردت يف تلك اآلية الكريمة من
أكرب املدارس الرتبوية التي ال يمكن أن تتحقق التزكية والرتقية من دوهنا؛ فال يمكن أن
يسري أحد يف طريق الكامل دون أن يكون له ومعه من الصاحلني من يتواصل معهم ،ويكون
له فيهم أسوة حسنة.
ولذلك ترى يف الصالة التي جتتمع فيها كل املدارس الرتبوية ذكرا للصاحلني،
وتسليام عليهم ،بل ورد ما يدل عىل فضل اإلكثار من الصالة عىل رسول اهلل  يف كل حركة
من حركاهتا من ركوع وسجود وتشهد وغريها ،وكل ذلك ليس سوى نوع من أنواع املعية
مع رسول اهلل  والصاحلني من أمته وغريهم..
ولذلك؛ فإن املعية ـ أهيا املريد الصادق ـ ال تعني احلضور الشخيص مع ذلك الصالح
الذي تريد صحبته ،بل يكفي أن يكون قلبك وروحك حارضة معه؛ فالعربة باألرواح ،ال
باألجساد.
وهلذا نال رشف صحبة رسول اهلل  أويس القرين ،الذي ذكره رسول اهلل  وأثنى
عليه عىل الرغم من عدم مالقاته له ،يف نفس الوقت الذي حرم من تلك الصحبة من رشفهم
اهلل بأن يصحبوه بروحه وجسده ،لكنهم حرموا من رشف تلك الصحبة بكربهم وعتوهم
وطغياهنم.
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إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاعلم أن كيفية التحقق بتلك الصحبة الرشيفة،
يتنوع بتنوع املصاحبني ،ومها نوعان:
أوهلام :من أوصلهم اهلل تعاىل إىل أعىل مراتب الكامل ،فصاروا بذلك قدوة وأسوة
خللقه ،من األنبياء وأئمة اهلدى ،وصحبة هؤالء تكون بالتواصل الروحي معهم ،وبالتأيس
والطاعة هلم.
ثانيهام :من كانوا من املجتهدين يف الطاعات ،وكان هلم اقتداء بأنبيائهم عليهم
السالم ،وصحبة هؤالء تكون بالتنافس واملسارعة والتعاون معهم عىل اخلريات.
وبام أن الدنيا كلها مدرسة ربانية لتخريج الصاحلني ،فإنه يمكن اعتبار األولني
أساتذة يف هذه املدرسة ،واعتبار غريهم تالميذ فيها ،وال يصح أن يتتلمذ التلميذ عىل زميله،
وإنام عىل أستاذه.
وإنام ذكرت لك هذا التفريق ـ أهيا املريد الصادق ـ حتى ال تقع فيام وقع فيه بعضهم
من املبالغة يف حال بعض التالميذ ممن يعتقدون صالحهم؛ فراحوا يطيعوهنم يف كل يشء،
ويلغون بذلك عالقتهم مع أساتذهتم الذين أمروا بالتأيس هبم دون غريهم.
بناء عىل هذا ،سأرشح لك كيفية التعامل مع كال الصنفني؛ فأعرين سمع قلبك،
ألبث لك ما ورد يف ذلك من النصوص املقدسة ،مما يدلك عىل دور تلك الصحبة الرشيفة
يف التزكية والرتقية.
التواصل والتأيس:
أما الصحبة األوىل ـ أهيا املريد الصادق ـ وهي صحبة التواصل الروحي والتأيس
العميل ،فإهنا خاصة بأولئك الذين بوأهم اهلل تعاىل تلك املراتب الرفيعة؛ فصاروا أئمة
للهداية ،وأعالما للتقوى ،ولذلك صار القرب منهم قربا من اهلل تعاىل.
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ولذلك فإن املطلوب ليس حبهم فقط ،وإنام سلوك سبيلهم؛ فهم الرساط املستقيم
الذين يضل من انحرف عنه ،كام قال تعاىل بعد ذكر أسامء بعضهم﴿ :أو َلئِ َك ا َّل ِذي َن َهدَ ى
اهللَّ َفبِهدَ اهم ا ْقت َِد ْه﴾ (األنعام)90 :
َان َلكم ِيف رس ِ
ول اهللَِّ أ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة َملِ ْن ك َ
َان َي ْرجو اهللََّ
وقال عن رسول اهلل َ ﴿ :ل َقدْ ك َ ْ َ

َوا ْل َي ْو َم ْاآل ِخ َر َو َذك ََر اهللََّ كَثِري ًا﴾ (األحزاب)21:

وقال رسول اهلل  داعيا إىل التأيس بأئمة اهلدى من بعده( :فإنه من يعش منكم
بعدي فسريى اختالف ًا كثري ًا ،فعليكم بسنتي ،وسنة اخللفاء الراشدين املهديني ،متسكوا هبا
وعضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم وحمدثات األمور ،فإن كل حمدثة بدعة ،وكل بدعة
ضاللة)()1

وأرشف مصاديق هذه الصحبة صحبة رسول اهلل  ،وهي صحبة ممتدة يف املكان
والزمان ،ويمكن أن تتحقق لكل من حيب ذلك ،فاحرص ـ أهيا املريد الصادق ـ عىل أن
تكون من أهلها حتى يتحقق فيك قوله تعاىل﴿ :حم ََّمدٌ َرسول اهللَِّ َوا َّل ِذي َن َم َعه﴾ [الفتح:
]29؛ فقد أخرب اهلل تعاىل عن مصاديق تلك املعية من الصفات ،وكل من اتصف هبا كان
من أهلها.
لقد قال اهلل تعاىل يذكر ذلك﴿ :حم ََّمدٌ َرسول اهللَِّ َوا َّل ِذي َن َم َعه َأ ِشدَّ اء ع ََىل ا ْلك َّف ِار ر َمحَاء
ون َف ْض ًال ِمن اهللَِّ و ِر ْضوانًا ِسيامهم ِيف وج ِ
َب ْينَه ْم ت ََراه ْم ر َّك ًعا س َّجدً ا َي ْبتَغ َ
وه ِه ْم ِم ْن َأ َث ِر
َ
َ
َ
َ ْ
السج ِ
ود﴾ [الفتح]29 :
ه
وأخرب رسول اهلل  عن أقرب الناس إليه؛ فلم يذكر زمانا ،وال مكانا ،وإنام ذكر من
الصفات ما يمكن ألي شخص أن يقوم به ،فقال( :إن أقربكم مني يوم القيامة يف كل موطن
( )1رواه أبو داود ( ،)5 /5والرتمذي ()2676 /16
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أكثركم عيل صالة يف الدنيا ،من صىل عيل مائة مرة يف يوم اجلمعة وليلة اجلمعة قىض اهلل له
مائة حاجة سبعني من حوائج اآلخرة وثالثني من حوائج الدنيا ،ثم يوكل اهلل بذلك ملكا
يدخله يف قربي كام يدخل عليكم اهلدايا خيربين من صىل عيل باسمه ونسبه إىل عشريته فأثبته
عندي يف صحيفة بيضاء)()1

فهذا احلديث يرسم خطة واضحة للمعية ال عالقة هلا بالزمان ،وال باملكان ،بل
عالقتها فقط بمدى التواصل مع رسول اهلل  ،والذي متثل الصالة عليه أحد أهم مقوماته.
ولذلك فإن الصالة عىل رسول اهلل  من أعظم املدارس الرتبوية ،لدورها الكبري
يف التواصل الروحي مع سيد األنبياء ،وإمام األئمة رسول اهلل  ،ويدل هلذا ما ورد من
النصوص املقدسة الكثرية يف فضلها كقوله تعاىل﴿ :إِ َّن اهللََّ َو َمالئِ َكتَه ي َص هل َ
ون ع ََىل النَّبِ هي َيا
َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنوا َص هلوا َع َل ْي ِه َو َس هلموا ت َْسلِي ًام﴾ (األحزاب)56:
وأخرب  أن أول جزاء يناله من صىل عليه ،أن يصيل اهلل عليه ،وصالة اهلل عىل عباده
تعني تطهريهم وتزكيتهم وترقيتهم ،ففي احلديث قال رسول اهلل ( :من صىل عيل صالة
واحدة صىل اهلل عليه عرش صلوات ،وحط عنه عرش خطيئات)( ،)2وحط اخلطايا ال يعني
حموها من سجل السيئات فقط ،وإنام يعني حموها من صفحة النفس ،وبذلك يزال الران
عىل القلب ،لتنكشف له احلقائق التي كانت حمجوبة عنه.
ويف حديث آخر قال ( :إنه أتاين امللك فقال :يا حممد أما يرضيك أن ربك عز وجل
عرشا ،وال يسلم عليك أحد من
يقول إنه ال يصيل عليك أحد من أمتك إال صليت عليه ً

( )1حياة األنبياء يف قبورهم للبيهقي (ص.)93 :
( )2رواه أمحد.
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أمتك إال سلمت عليه عرشا؟ قلت :بىل)()1

ً

بل ورد يف حديث آخر ما هو أعظم من ذلك كله ،فقد قال  حيكي عن اهلل تعاىل:
(من صىل عليك صليت عليه ،ومن سلم عليك سلمت عليه)()2

هل رأيت ـ أهيا املريد الصادق ـ عظمة الصالة عىل رسول اهلل  ..وهل رأيت
تكريام للملتزم هبا أعظم من هذا التكريم ..اهلل خالق كل يشء ،ومالك كل يشء ،وملك
كل يشء يربط صالته وسالمه علينا بصالتنا وسالمنا عىل نبيه .
وهكذا أخرب  أن املالئكة ال تزال تصيل عىل الذي يصيل عليه ،فقال( :من صىل
عيل صالة مل تزل املالئكة تصيل عليه ما صىل عيل ،فليقل عبد من ذلك أو ليكثر)()3

وأخرب  أن الذين يصلون عليه هم أوىل الناس به ،وبشفاعته يوم القيامة ،فقال:
(إن أوىل الناس ب يوم القيامة أكثرهم عيل صالة)()4

ويف حديث آخر قال ( :إذا سمعتم املؤذن ،فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عيل،
فإنه من صىل عيل صالة صىل اهلل عليه هبا عرشا ،ثم سلوا يل الوسيلة فإهنا منزلة من اجلنة ال
تنبغي إال لعبد من عباد اهلل وأرجو أن أكون أنا هو ،فمن سأل اهلل يل الوسيلة حلت له
الشفاعة)()5

وأخرب  عن األجور الكثرية بأنواعها املختلفة التي أعدها اهلل ملن يصلون عليه،
خملصا من قلبه صىل اهلل عليه هبا عرش صلوات ،ورفعه
فقال( :من صىل عيل من أمتي صالة ً
( )1رواه أمحد وابن حبان.
( )2رواه أمحد واحلاكم..
( )3رواه أمحد وابن أب شيبة وابن ماجه.
( )4رواه الرتمذي وابن حبان.
( )5رواه مسلم وأبو داود والرتمذي.
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هبا عرش درجات ،وكتب له هبا عرش حسنات ،وحما عنه هبا عرش سيئات)()1

وبام أن اهلل رب الدنيا واآلخرة ،فإنه جعل ملن صىل عىل حبيبه  أجورا دنيوية
باإلضافة إىل األجور األخروية؛ فقد أخرب  أن الذي يعل صالته كلها للنبي  يكفيه
اهلل مهه ويغفر له ذنبه ،فقد سأل أب بن كعب رسول اهلل :كم أجعل لك من صاليت؟
قال( :ما شئت) ،قلت :الربع؟ قال( :ما شئت ،فإن زدت فهو خري لك) ،فقلت :النصف؟
قال( :ما شئت وإن زدت فهو خري لك) ،قلت :أجعل لك صاليت كلها؟ قال( :إذا يكفي
مهك ويغفر ذنبك)()2

ويف حديث آخر قال رجل :يا رسول اهلل أرأيت إن جعلت صاليت كلها عليك؟ قال:
(إذا يكفيك اهلل تبارك وتعاىل ما أمهك من دنياك وآخرتك)()3

وهلذا كان من آداب الدعاء تقديم الصالة عىل النبي  ،فعن اإلمام عيل قال( :كل
دعاء حمجوب حتى يصىل عىل حممد )4()

وروي أنه  سمع رجال يدعو يف صالته مل يمجد اهلل تعاىل ومل يصل عليه ،فقال:
(عجل هذا) ،ثم دعاه فقال له أو لغريه( :إذا صىل أحدكم ،فليبدأ بتمجيد ربه سبحانه
والثناء عليه ،ثم يصيل عيل ،ثم يدعو بعد بام شاء)()5

وعن عبد اهلل بن مسعود قال :كنت أصيل والنبي  ،فلام جلست بدأت بالثناء عىل

( )1رواه النسائي والطرباين والبزار.
( )2رواه أمحد والرتمذي واحلاكم.
( )3رواه أمحد.
( )4رواه الطرباين.
( )5رواه أبو داود والرتمذي أمحد والنسائي واحلاكم.
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اهلل ثم الصالة عىل النبي  ثم دعوت لنفيس ،فقال النبي ( :سل تعطه ،سل تعطه)()1

هذا هو الطريق األول للتواصل واملعية مع رسول اهلل  ..أما الطريق الثاين؛ فهو
التأيس به ،والتخلق بأخالقه ،فقد قال  مبينا دور ذلك يف القرب منه( :إن من أحبكم إيل
وأقربكم مني جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقا ،وإن من أبغضكم إيل وأبعدكم مني يوم
القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيهقون)()2

فهذا احلديث حيدد حسن اخللق مقياسا ملكانة املؤمن من رسول اهلل  ،وهو مما ال
عالقة له ال باملكان ،وال بالزمان.
ومثله قوله ( :خياركم أحاسنكم أخالقا)( )3فقد ربط  اخلريية يف هذه األمة،
ويف غريها من األمم باألخالق احلسنة.
أما الطريق الثالث ..وهو نتيجة للطريقني السابقني ،فهو حمبة رسول اهلل  التي متأل
الوجدان بكل العواطف النبيلة ،ومما يروى يف ذلك أن رجال جاء إىل النبي  فقال :يا
ألحب إيل من نفيس ،وإنك ألحب إيل من ولدي ،وإين ألكون يف البيت
رسول اهلل :إنك
ه
دخلت
فأذكرك ،فام أصرب حتى آيت فأنظر إليك ،وإذا ذكرت مويت وموتك وعرفت أنك إذا
َ
فعت مع النبيئني ،وإين إذا دخلت اجلنة خشيت أن ال أراك ،فلم ير َّد النبي  حتى
اجلنة ر َ
ِ
الرس َ
ول َفأو َلئِ َك َم َع ا َّل ِذي َن َأ ْن َع َم اهللَّ َع َل ْي ِه ْم ِم َن
نزل جربيل هبذه اآليةَ :
﴿و َم ْن يط ِع اهللََّ َو َّ
ِ
ِ
ِ
ك رفِي ًقا﴾ [النساء)4(]69 :
الصده ِيقنيَ َو ه
الش َهدَ اء َو َّ
النَّبِ هينيَ َو ه
الصاحلنيَ َو َحس َن أو َلئ َ َ
ويف حديث آخر أن رجال قال لرسول اهلل  :يا رسول اهلل ،متى الساعة؟ قال رسول
( )1رواه الرتمذي.
( )2سنن الرتمذي.
( )3رواه الرتمذي.
( )4رواه الطرباين يف األوسط والصغري.
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اهلل ( :ما أعددت هلا ؟) قال( :وال صدقة ،ولكني أحب اهلل ورسوله) ،قال(:فأنت مع
من أحببت)()1

فهذا احلديث الرشيف يربط املعية برسول اهلل  بمحبته ..فكل من أحبه ،فهو معه،
كان يف زمانه  ،أو مل يكن يف زمانه.
بل إن رسول اهلل  أخرب عن إمكانية التواصل معه يف كل زمان عرب هذه الوسيلة
العظيمة ،وسيلة املحبة والشوق والعواطف النبيلة ،فقال( :وددت أين لقيت إخواين) ،فقال
له أصحابه :أوليس نحن إخوانك؟ قال( :أنتم أصحاب ،ولكن إخواين الذين آمنوا ب ومل
يروين)()2

ويف رواية( :ومتى ألقى إخواين؟) ،قالوا :يا رسول اهلل ،ألسنا إخوانك؟ قال( :بل
أنتم أصحاب ،وإخواين الذين آمنوا ب ومل يروين)()3

بل ورد يف أحاديث أخرى كثرية ما يدل عىل املكانة الرفيعة التي حيظى هبا من مل
يترشف برؤيته  يف الدنيا ،وأهنا ال تقل عن مكانة صحابته ،فقد ورد يف احلديث الرشيف
عن النبي  قال( :من أشد أمتي يل حبا ناس يكونون بعدي ،يو هد أحدهم لو رآين بأهله
وماله)()4

ويف حديث آخر أن النبي  قال( :إن أشدَّ أمتي يل حبا قوم يكونون أو ييئون ،ويف
رواية  -خيرجون بعدي -يود ّأحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآين)()5

( )1رواه الطرباين يف الكبري.
( )2جممع الزوائد ومنبع الفوائد (.)66 /10
( )3وهي ألمحد ،وأب يعىل.
( )4رواه مسلم.
( )5رواه أمحد.
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أحب إليه من مثل أهله وماله)()1
وقال( :ليأتني عىل أحدكم زمان ألن يراين ه

وهكذا األمر مع أئمة اهلدى من بعده ،والذين أمر رسول اهلل  باجلمع بني الصالة
عليه وعليهم ،فقال( :من قال :اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم
وآل إبراهيم ،وبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،وترحم
عىل حممد وعىل آل حممد كام ترمحت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،شهدت له يوم القيامة
بالشهادة وشفعت له)()2

السالم عليك فكيف
ويف حديث آخر أن رسول اهلل  سئل :يا رسول اهلل هذا ّ
اللهم ّ
ّ
حممد عبدك ورسولك كام ص ّليت عىل إبراهيم ،وبارك
نصيل؟ قال« :قولوا:
صل عىل ّ
ّ
عىل حممد وآل حممد كام باركت عىل إبراهيم وآل إبراهيم))(3

ّ

ّ

وهكذا األمر مع مجيع األنبياء واملرسلني ،والذين ذكرهم اهلل تعاىل يف القرآن الكريم
لنتأسى هبم ،ونمتلئ حمبة وشوقا هلم ،فاحرص ـ أهيا املريد الصادق ـ عىل أن تقيم عالقة
املودة بينك وبينهم ،واحذر من تلك اخلرافات واألساطري التي بثها احلاقدون عليهم؛ فهم
أطهر خلق اهلل ،ولوال ذلك ما أمرنا باالهتداء هبدهيم.
ومثلهم أتباعهم من الصاحلني الصادقني ،الذي وصفهم اإلمام السجاد يف صالته
عليهم ،فقال( :اللهم وأتباع الرسل ومصدقوهم من أهل االرض بالغيب عند معارضة
املعاندين هلم بالتكذيب واالشتياق إىل املرسلني بحقائق االيامن .يف كل دهر وزمان أرسلت
فيه رسوال ،وأقمت الهله دليال ،من لدن آدم إىل حممد  من أئمة اهلدى ،وقادة أهل التقى

( )1رواه البخاري.
( )2رواه البخاري.
( )3البخاري ()6358
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عىل مجيعهم السالم ،فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان .اللهم وأصحاب حممد خاصة الذين
أحسنوا الصحابة ،والذين أبلوا البالء احلسن يف نرصه ،وكانفوه وأرسعوا إىل وفادته
وسابقوا إىل دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رساالته ،وفارقوا األزواج واالوالد
يف إظهار كلمته ،وقاتلوا اآلباء واألبناء يف تثبيت نبوته ،وانترصوا به ومن كانوا منطوين عىل
حمبته يرجون جتارة لن تبور يف مودته ،والذين هجرهتم العشائر إذ تعلقوا بعروته ،وانتفت
منهم القرابات إذ سكنوا يف ظل قرابته ،فال تنس هلم اللهم ما تركوا لك وفيك ،وأرضهم
من رضوانك وبام حاشوا اخللق عليك ،وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك ،واشكرهم عىل
هجرهم فيك ديار قومهم ،وخروجهم من سعة املعاش إىل ضيقه ،ومن كثرت يف إعزاز
دينك من مظلومهم .اللهم وأوصل إىل التابعني هلم بإحسان الذين يقولون :ربنا اغفر لنا
والخواننا الذين سبقونا بااليامن خري جزائك ،الذين قصدوا سمتهم ،وحتروا وجهتهم،
ومضوا عىل شاكلتهم ،مل يثنهم ريب يف بصريهتم ،ومل خيتلجهم شك يف قفو آثارهم واالئتامم
هبداية منارهم ،مكانفني وموازرين هلم ،يدينون بدينهم ،وهيتدون هبدهيم)()1

فاحر ص ـ أهيا املريد الصادق ـ عىل هذه الصالة وأمثاهلا؛ ففيها من املعاين ما يمأل
قلبك بمحبتهم ،وهييئ نفسك لصحبتهم.
وهكذا ..احرص ـ أهيا املريد الصادق ـ عىل صحبة مالئكة اهلل؛ فلم يثن اهلل تعاىل
عليهم يف القرآن الكريم إال لتصحبهم ،ومتتلئ حمبة وشوقا إليهم.
ومن دعاء اإلمام السجاد يف الصالة عليهم( :اللهم ومحلة عرشك الذين ال يفرتون
من تسبيحك ،وال يسأمون من تقديسك ،وال يستحرسون من عبادتك ،وال يؤثرون
التقصري عىل اجلد يف أمرك ،وال يغفلون عن الوله إليك .وإرسافيل صاحب الصور،
( )1الصحيفة السجادية ،ص.45
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الشاخص الذي ينتظر منك االذن وحلول االمر ،فينبه بالنفخة رصعى رهائن القبور.
وميكائيل ذو اجلاه عندك ،واملكان الرفيع من طاعتك .وجربيل االمني عىل وحيك ،املطاع
يف أهل سامواتك ،املكني لديك ،املقرب عندك ،والروح الذي هو عىل مالئكة احلجب،
والروح الذي هو من أمرك .اللهم فصل عليهم وعىل املالئكة الذين من دوهنم من سكان
سامواتك وأهل االمانة عىل رساالتك ،والذين ال تدخلهم سأمة من دؤوب ،وال إعياء من
لغوب وال فتور ،وال تشغلهم عن تسبيحك الشهوات ،وال يقطعهم عن تعظيمك سهو
الغفالت ،اخلشع االبصار فال يرومون النظر إليك ،النواكس االذقان الذين قد طالت
رغبتهم فيام لديك املستهرتون بذكر آالئك واملتواضعون دون عظمتك وجالل كربيآئك
والذين يقولون إذا نظروا إىل جهنم تزفر عىل أهل معصيتك :سبحانك ما عبدناك حق
عبادتك .فصل عليهم وعىل الروحانيني من مالئكتك ،وأهل الزلفة عندك ،ومحال الغيب
إىل رسلك ،واملؤمتنني عىل وحيك وقبائل املالئكة الذين اختصصتهم لنفسك) ()1

فاحرص عىل أمثال هذه الصلوات التي تنبهك إليهم ،وإىل نعمة اهلل تعاىل عليك
بصحبتهم ،حتى تكون من أهل قوله تعاىل﴿ :إ َّن الذين قالوا ر هبنا اهلل ث َّم استقاموا َت َتنَزَّ ل
ِ
أن ال ختافوا وال حتزَ نوا وأ ْب ِرشوا باجلَن َِّة التي كنتم توعَد َ
عليه ْم املالئِكَة ْ
ون .نحن أولياؤكم
يف احلياة الدنيا ويف ِ
اآلخرة﴾ [فصلت 30 :ـ ]31
املسارعة واملنافسة:
أما الصحبة الثانية ـ أهيا املريد الصادق ـ وهي صحبة املسارعة واملنافسة والتسابق يف
اخلريات؛ فهي مرتبطة باملؤمنني ،ويف كل األزمنة واألمكنة؛ كام قال تعاىلَ ﴿ :و ِيف َذلِ َك
َف ْل َي َتنَا َف ِ
س املْ َتنَافِس َ
ون﴾ [املطففني]26 :
( )1الصحيفة السجادية ،ص.41
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واآلية ،كام ترى عامة تشمل كل األزمنة واألمكنة واملجاالت ..فلذلك إن كان
املسابق عابدا فهم منها السباق اجلاري بني العابدين ..وإن كان عاملا فهم منها السباق القائم
بني العلامء ..وهكذا تشمل اآلية كل أنواع السباق حتى السباق القائم بني الدول.
ولذلك قال اإلمام الصادق( :إذا رأيت جمتهدا أبلغ منك يف االجتهاد ،فوبخ نفسك
وملها وعريها وحثها عىل االزدياد عليه ،واجعل هلا زماما من االمر ،وعنانا من النهي وسقها
كالرائض للفاره الذي اليذهب عليها خطوة منها إال وقد صحح أوهلا وآخرها وكان
رسول اهلل  يصيل حتى ترتوم قدماه ،ويقول :أفال أكون عبدا شكورا أراد أن يعترب به امته،
فال تغفلوا عن االجتهاد ،والتعبد والرياضة بحال ،أال وإنك لو وجدت حالوة عبادة اهلل،
ورأيت بركاهتا ،واستضأت بنورها ،مل تصرب عنها ساعة واحدة ،ولو قطعت إربا إربا .فام
أعرض من أعرض عنها إال بحرمان فوائد السبق من العصمة والتوفيق) ()1

ولذلك ورد الثناء يف القرآن الكريم عىل أصناف الصاحلني حتى يري التنافس بني
املؤمنني يف الفوز بأعىل املراتب..
ومثل ذلك ورد يف أحاديث رسول اهلل  ما يدل عىل ذلك ،ومنه قوله  ألصحابه
حثا هلم عىل الصرب والثبات( :قد كان الرجل فيمن كان قبلكم يؤخذ فيحفر له يف األرض،
فيجاء باملنشار عىل رأسه فيجعل بنصفني فام يصده ذلك عن دينه ،ويمشط بأمشاط احلديد
ما دون عظمه من حلم وعصب فام يصده ذلك ،واهلل ليتمن اهلل عز وجل هذا األمر حتى
يسري الراكب من صنعاء إىل حرضموت ال خياف إال اهلل تعاىل ،والذئب عىل غنمه ،ولكنكم
تستعجلون) ()2

( )1بحار األنوار ()69 /70
( )2رواه البخاري.
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ويف حديث آخر ذكر رسول اهلل  ماشطة بنت فرعون ،فقال( :ملا كانت الليلة التي
أرسى ب فيها وجدت رائحة طيبة فقلت :ما هذه الرائحة الطيبة يا جربيل؟ قال :هذه رائحة
ماشطة بنت فرعون وأوالدها ،قلت :ما شأهنا؟ قال :بينام هي متشط بنت فرعون إذ سقط
املشط من يدها ،فقالت :بسم اهلل ،فقالت بنت فرعون :أب؟ فقالت :ال ولكن رب وربك
ورب أبيك اهلل ،قالت :وإن لك ربا غري أب؟ قالت :نعم ،قالت :فأعلمه بذلك؟ قالت:
نعم ،فأعلمته ،فدعا هبا فقال :يا فالنة! ألك رب غريي؟ قالت :نعم ،رب وربك اهلل ،فأمر
ببقرة من نحاس ،فأمحيت ثم أخذ أوالدها يلقون فيها واحدا بعد واحد ،فقالت :إن يل إليك
حاجة! قال :وما هي؟ قالت :أحب أن جتمع عظامي وعظام ولدي يف ثوب واحد فتدفننا
مجيعا! قال :ذلك لك ملا لك علينا من احلق ،فلم يزل أوالدها يلقون يف البقرة حتى انتهى
إىل ابن هلا رضيع فكأنام تقاعست من أجله فقال هلا :يا أمه! اقتحمي ،فإن عذاب الدنيا أهون
من عذاب اآلخرة ،ثم ألقيت مع ولدها) ()1

ويف حديث آخر دعا رسول اهلل  إىل التأيس بأصحاب املسيح عليه السالم يف
مواجهة الطغيان والتحريف ،فقال( :خذوا العطاء ما دام عطاءا ،فإذا صار رشوة عىل الدين
فال تأخذوه ولستم بتاركيه ،يمنعكم من ذلك املخافة والفقر ،أال وان رحى االيامن دائرة،
وان رحى اال سالم دائرة ،فدوروا مع الكتاب حيث يدور ،أال وان السلطان والكتاب
سيفرتقان أال فال تفارقوا الكتاب ،أال انه سيكون عليكم أمراء إن أطعتموهم أضلوكم،
وان عصيتموهم قتلوكم) ،قالوا :فكيف نصنع يا رسول اهلل؟ قال( :كام صنع أصحاب
عيسى ابن مريم محلوا عىل اخلشب ونرشوا باملناشري ،موت يف طاعة اهلل ،خري من حياة يف

( )1رواه أمحد والنسائي واحلاكم والبيهقي.
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معصية اهلل) ()1

وهكذا نجد يف أحاديث أئمة اهلدى كثريا من قصص الصاحلني وصفاهتم ،حتى
متتلئ القلوب بالشوق إليهم ،وإىل أعامهلم الصاحلة ،ومن األمثلة عنها قول اإلمام عيل يف
حممد  ،فام أرى أحدا
وصف املنتجبني من أصحاب رسول اهلل ( :لقد رأيت أصحاب ّ
سجدا وقياما ،يراوحون بني
يشبههم منكم! لقد كانوا يصبحون شعثا غربا ،وقد باتوا ّ
جباههم وخدودهم ،ويقفون عىل مثل اجلمر من ذكر معادهم! ّ
كأن بني أعينهم ركب
املعزى من طول سجودهم! إذا ذكر اهللّ مهلت أعينهم حتّى ّ
تبل جيوهبم ،ومادوا كام يميد
الشجر يوم الريح العاصف ،خوفا من العقاب ،ورجاء لل ّثواب) ()2
ّ

ّ

وقال يصف بعض إخوانه( :كان يل فيام مىض أخ يف اهللّ ،وكان يعظمه يف عيني :صغر
الدّ نيا يف عينه ،وكان خارجا من سلطان بطنه ،فال يشتهي ما ال يد ،وال يكثر إذا وجد،
وكان أكثر دهره صامتا ،فإن قال ّ
السائلني ،وكان ضعيفا مستضعفا،
بذ القائلني ،ونقع غليل ّ
ّ
بحجة حتّى يأيت قاضيا ،وكان ال يلوم
فإن جاء اجلدّ فهو ليث غاب،
وصل واد ،ال يديل ّ
أحدا عىل ما يد العذر يف مثله حتّى يسمع اعتذاره ،وكان ال يشكو وجعا ّإال عند برئه،
وكان يقول ما يفعل ،وال يقول ما ال يفعل ،وكان إذا غلب عىل الكالم مل يغلب عىل
السكوت ،وكان عىل ما يسمع أحرص منه عىل أن يتك ّلم ،وكان إذا بدهه أمران ينظر ّأهيام
ّ
أقرب إىل اهلوى فيخالفه) ()3

ثم قال ألصحابه( :فعليكم هبذه اخلالئق فالزموها ،وتنافسوا فيها ،فإن مل

( )1املعجم الصغري للطرباين  42 /2ح ( ،)749مسند الشاميني للطرباين  379 /1ح ()658
( )2هنج البالغة :اخلطبة رقم ()97
( )3هنج البالغة :احلكمة ()289
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تستطيعوها فاعلموا ّ
أن أخذ القليل خري من ترك الكثري)
وقال عند استشهاد عامر بن يارس( :إن امرأ من املسلمني مل يعظم عليه قتل عامر ،ومل
يدخل عليه بقتله مصيبة موجوعة ،لغري رشيد .رحم اهللّ عامرا يوم أسلم ،ورحم اهللّ عامرا
يوم قتل ،ورحم اهللّ عامرا يوم يبعث حيا .لقد رأيت عامرا ما يذكر من أصحاب رسول اهللّ
 أربعة إال كان الرابع ،وال مخسة ّإال كان اخلامس .وما كان أحد من

أصحاب حممد 

ّ
يشك يف أن عامرا قد وجبت له اجلنة يف غري موطن وال اثنني ،فهنيئا لعامر اجلنة ،عامر مع
احلق أين ما دار ،وقاتل عامر يف النار) ()1

وهكذا ـ أهيا املريد الصادق ـ يمكنك أن تعقد الصحبة مع هؤالء عرب مطالعة
سريهم ،والدعاء هلم ،والشعور بحضورهم؛ فالصاحب احلقيقي هو من صاحب روحك،
ال من صاحب جسدك.
وهذا ال يعني أال تتخذ من املؤمنني املعارصين لك من تصاحبهم؛ فمعاذ اهلل أن يقول
أحد ذلك ..ولكن احرص عىل أن تنتقي منهم من يعينك عىل دينك ،ال من يعلك يوم
ول سبِ ًيال ( )27ياوي َلتَا َليتَنِي َمل َأ َّ ِ
ِ
ِ
خت ْذ ف َالنًا
َ َْ ْ
الرس َ
القيامة تقول نادماَ ﴿ :يا َل ْيتَني َّاخت َْذت َم َع َّ
ْ
إلنْس ِ
ِ
َخلِ ًيال (َ )28ل َقدْ َأ َض َّلنِي ع ِ
ان َخذ ً
الذ ْك ِر َب ْعدَ إِ ْذ َجا َء ِين َوك َ
َن ه
َان َّ
وال﴾
الش ْي َطان ل ْ ِ َ
[الفرقان]29 - 27 :
وقد قال رسول اهلل  يف فضل الصحبة الصاحلة( :إنام مثل اجلليس الصالح
وجليس السوء كحامل املسك ونافخ الكري ،فحامل املسك إما أن حيذيك (يعطيك) ،وإما
أن تبتاع منه ،وإما أن جتد منه رحيا طيبة ،ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك ،وإما أن جتد منه

( )1أنساب األرشاف :ج  1ص  174ح  ،419والطبقات الكربى :ج  3ص .262
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رحيا منتنة)()1
وقال( :الرجل عىل دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل)()2

وقال(:إن من عباد اهلل ألناسا ما هم بأنبياء وال شهداء يغبطهم األنبياء والشهداء
يوم القيامة بمكاهنم من اهلل) ،قالوا يا رسول اهلل ختربنا من هم؟ قال( :هم قوم حتابوا بروح
اهلل عىل غري أرحام بينهم وال أموال يتعاطوهنا ،فواهلل إن وجوههم لنور ،وإهنم عىل نور ،ال
خيافون إذا خاف الناس ،وال حيزنون إذا حزن الناس) ،وقرأ هذه اآليةَ ﴿:أ َال إِ َّن َأ ْولِ َيا َء اهللَِّ
ون (( ﴾)62يونس)()3
ف َع َل ْي ِهم َو َال هم َحيزَ ن َ
َال َخ ْو ٌ

ْ

ْ ْ

وسئل  :يا رسول اهلل أي جلسائنا خري؟ قال( :من ذكركم اهلل رؤيته ،وزاد يف
علمكم منطقه ،وذكركم يف اآلخرة عمله)()4

وعن أب ذر قال :يا رسول اهلل الرجل حيب القوم وال يستطيع أن يعمل كعملهم ؟
قال( :أنت يا أبا ذر مع من أحببت) قال :فإين أحب اهلل ورسوله ،قال( :فإنك مع من
أحببت) ،فأعادها أبو ذر فأعادها رسول اهلل .)5( 
وقد روي يف احلديث ما يدل عىل دور هذه الصحبة الصاحلة يف التزكية والرتقية ،فقد
روي أن النبي  آخى بني سلامن وأب الدرداء ،فزار سلامن أبا الدرداء فرأى أم الدرداء
متبذلة( ،)6فقال :ما شأنك؟ قالت :أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة يف الدنيا ،فجاء أبو

( )1رواه البخاري ومسلم.
( )2رواه أبو داود.
( )3رواه الطرباين بإسناد حسن.
( )4رواه أبو يعىل.
( )5رواه أبو داود.
( )6متبذلة :أي البسة ثياب املهنة تاركة ثياب الزينة.
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الدرداء فصنع له طعاما ،فقال له :كل فإين صائم ،قال :ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل ،فلام
كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له :نم ،فنام ،ثم ذهب يقوم فقال له :نم .فلام كان
من آخر الليل قال سلامن :قم اآلن ،فصليا مجيعا فقال له سلامن( :إن لربك عليك حقا ،وإن
لنفسك عليك حقا ،وألهلك عليك حقا ،فأعط كل ذي حق حقه) ،فأتى النبي  ،فذكر
ذلك له فقال ( :صدق سلامن)()1

فهكذا يفعل اإلخوان مع بعضهم بعضا ..فإذا رأى يف أخيه عيبا سارع لنصحه ،وإذا
رأى فيه تقصريا سارع لتداركه ..وهكذا.
هذا جواب ـ أهيا املريد الصادق ـ عىل أسئلتك؛ فاحرص عىل أن تكثر من األصحاب
الصادقني املخلصني من كل األزمنة واألمكنة؛ فعسى أن تتنزل عليك األنوار التي تتنزل
عليهم ،وعساهم يشفعون لك يف الوقت الذي تكون أحوج ما تكون إىل الشفاعة.

( )1رواه البخاري.
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جمالس اإليامن
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن املجالس التي يتمع فيها املؤمنون للذكر
وقراءة القرآن الكريم وسامع املواعظ وغريها ،ودورها يف التزكية والرتقية ..وكيفية الرد
عىل من حيكمون عىل بعضها بالبدعة بحجة عدم إقامة من يسموهنم سلفا هلا.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن من مقاصد الرشيعة الكربى عدم االكتفاء
بتزكية األفراد ،وإنام تزكية املجتمع مجيعا ،ذلك أنه ال يساهم فقط يف توفري البيئة الصاحلة
للرتبية ،وإنام يساهم أيضا يف تيسري السلوك ،وحتقيق الرتقي يف معارج الكامل ..فالنفوس
يعدي بعضها بعضا ،ويؤثر بعضها يف بعض.
ولذلك أثنى اهلل تعاىل عىل إسامعيل عليه السالم بسبب أمره أهله بالصالة والزكاة،
َان ص ِ
ِ
قال تعاىلَ ﴿ :وا ْذك ْر ِيف ا ْلكِت ِ
َان َرس ً
وال نَبِ ًّيا (َ )54وك َ
اد َق ا ْل َوع ِْد َوك َ
َان
َاب إِ ْس َامع َيل إِنَّه ك َ َ
ي ْأمر َأ ْه َله بِالص َال ِة والزَّ ك ِ
َاة َوك َ
َان ِعنْدَ َر هب ِه َم ْر ِض ًّيا﴾ [مريم]55 ،54 :
َ
َّ
َ
ِ
رب
الص َالة َو ْ
ومثل ذلك أمر رسول اهلل  بأن يفعل ،قال تعاىلَ ﴿:و ْأم ْر َأ ْه َل َك بِ َّ
اص َط ِ ْ
َع َليها َال نَس َأل َك ِرزْ ًقا نَحن نَرزق َك وا ْلع ِ
اق َبة لِل َّت ْق َوى﴾ [طه]132 :
َ َ
َْ
ْ ْ
ْ
ولذلك؛ فإن االجتامع عىل الذكر والتذكري واملواعظ وغريها من الوسائل الكربى
املعينة للتزكية ،برشط توافقها مع ضوابط الرشيعة ،حتى ال خترج إىل البدعة.
وقد ورد يف احلديث عن عبد اهلل بن رواحة أنه كان إذا لقي الرجل من أصحابه،
يقول( :تعال نؤمن بربنا ساعة) ،فقال ذات يوم لرجل ،فغضب الرجل ،فجاء إىل النبي ،
فقال :يا رسول اهلل ،أال ترى إىل ابن رواحة يرغب عن إيامنك إىل إيامن ساعة؟ فقال النبي
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( :يرحم اهلل ابن رواحة ،إنه حيب املجالس التي تتباهى هبا املالئكة) ()1

باإلضافة إىل ذلك؛ فإن تلك املجالس تدخل ضمن مصاديق قوله تعاىلَ ﴿ :و َت َع َاونوا
اإل ْث ِم وا ْلعدْ و ِ
ان﴾ [املائدة]2 :
َ
رب َوال َّت ْق َوى َو َال َت َع َاونوا ع ََىل ْ ِ َ
ع ََىل ا ْل ِ ه
ذلك أن الشيطان قد يغلب بعض النفوس ويستحوذ عليها ،وحينها حتتاج إىل جهة
خارجية تنقذها ،وتلك املجالس من تلك اجلهات ،وأرشفها ،وقد قال رسول اهلل ( :من
ّ
ّ
وجل من أمر املسلمني شيئا فأراد به خريا جعل له وزير صدق ،فإن نيس ذكّره
واله اهلل عزّ
()2

وإن ذكر أعانه)

يكف عليه
ّ
ويف حديث آخر قال ( :املؤمن مرآة املؤمن ،واملؤمن أخو املؤمن،
()3

ضيعته وحيوطه من ورائه)

وقال ( :ما اجتمع قو ٌم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم،
إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة ،وحفتهم املالئكة ،وذكرهم اهلل فيمن عنده)()4

فهذا احلديث ـ أهيا املريد الصادق ـ يدل عىل أن جمالس اإليامن نوعان:
أحدمها :االجتامع عىل قراءة القرآن الكريم وذكر اهلل.
وثانيهام :االجتامع لتدارس القرآن الكريم وسامع املواعظ والتذكريات.
وسأرشح لك كال النوعني ،وما ورد فيهام من النصوص املقدسة.
جمالس الذكر:
أما املجالس األوىل ـ أهيا املريد الصادق ـ فقد أشار إليها ،وإىل رشعيتها الكثري من
( )1مسند أمحد ()309 /21
( )2النسائي( )159 /7وأبو داود( )2932وأمحد()70 /6
( )3أبو داود()4918
( )4أبو داود ( ،)1455وأصله يف مسلم (.)2699
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النصوص املقدسة ،وال عربة بفعل السلف ،وال برتكهم ،إذا ثبت النص ،ذلك أن العربة
بأقوال رسول اهلل  ،ومن أمرنا باالستنان بسننهم ،ال بغريهم.
ومن تلك النصوص الرصحية يف مرشوعية تلك املجالس قوله



يف احلديث

القديس( :يقول اهلل تعاىل :أنا عند ظن عبدي ب ،وأنا معه إذا ذكرين ،فإن ذكرين يف نفسه
ذكرته يف نفيس ،وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم ،وإن تقرب إيل بشرب تقربت إليه
ذراعا ،وإن تقرب إيل ذراعا تقربت إليه باعا ،وإن أتاين يميش أتيته هرولة) ()1

فمصاديق هذا احلديث تنطبق عىل كل املعاين التي تدل عىل الذكر يف املأل ،وهي إما
أن يذكر وهم يسمعون ،أو يذكرون مجيعا ،مثلام يفعل يف التلبية يف احلج ..فكل ذلك
صحيح ووجيه ورشعي.
ومن تلك األحاديث قوله ( :إن هلل تعاىل مالئكة سيارة ،يتبعون جمالس الذكر،
فإذا وجدوا جملس ًا فيه ذكر ،قعدوا معهم ،وحف بعضهم بعض ًا بأجنحتهم ،حتى يملؤوا ما
بينهم وبني السامء الدنيا ،فإذا تفرقوا عرجوا؛ فيسأهلم اهلل عز وجل وهو أعلم هبم :من أين
جئتم ؟ فيقولون :جئنا من عند عبادك يف األرض ،يسبحونك ،ويكربونك ،وهيللونك،
وحيمدونك ،ويسألونك) ،ويف هناية احلديث يقول اهلل تعاىل( :قد غفرت هلم فأعطيتهم ما
سألوا ،وأجرهتم مما استجاروا) ()2

فهذا احلديث يدل عىل فضل االجتامع للذكر ،واجلهر به من أهل الذكر مجيع ًا ،ألنه
قال :يسبحونك ،ويكربونك ،وهيللونك ،وحيمدونك ،ويسألونك) بصيغة اجلمع ،والتي
تدل عىل ترديد مجيعهم لألذكار يف نفس الوقت ..وحتى لو أريد غري ذلك؛ فإن احلديث

( )1البخاري7405 ،
( )2البخاري ( ،)6408ومسلم ()2689
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حيتمل مجيع املعاين.
ومن تلك األحاديث قوله ( :ألن أقعد مع قوم يذكرون اهلل تعاىل من صالة الغداة
حتى تطلع الشمس أحب إيل من أن أعتق أربعة من ولد إسامعيل ،وألن أقعد مع قوم
يذكرون اهلل من صالة العرص إىل أن تغرب الشمس أحب إيل من أن أعتق أربعة) ()1

واحلديث واضح يف مرشوعية الذكر اجلامعي بصيغه املختلفة ،ويف ذكر رسول اهلل


له ،والرتغيب فيه دليل عىل أن آثار التزكية والرتقية تكون أكثر فاعلية عند األداء

اجلامعي.
ومن تلك األحاديث ما روي عن بعض أصحاب رسول اهلل  ،قال :كنا عند النبي
 فقــال( :هل فيكم غريب ؟) يعني أهل الكتاب ،فقلنا :ال يا رسول اهلل ،فأمر بغلق
الباب ،وقال( :ارفعوا أيديكم وقولوا ال إله إال اهلل) فرفعنا أيدينا ساعة ،ثم وضع رسول
اهلل  rيده ،ثم قال( :احلمد هلل ،بعثتني هبذه الكلمة ،وأمرتني هبا ،ووعدتني عليها اجلنة،
وإنك ال ختلف امليعاد ،ثم قال :أبرشوا فإن اهلل عز وجل قد غفر لكم) ()2

ومن تلك األحاديث أنه  خرج عىل حلقة من أصحابه فقال( :ما أجلسكم ؟)
قالوا :جلسنا نذكر اهلل ونحمده عىل ما هدانا لإلسالم ،وم َّن به علينا .فقال( :اهلل ما
أجلسكم إال هذا ؟) قالوا :اهلل ما أجلســــنا إال ذلك .فقال( :أما إين مل أستحلفكم هتمة
لكم ،ولكن أتاين جربيل فأخربين أن اهلل عز وجل يباهي بكم املالئكة) ()3

وهذا احلديث واضح يف فضل تلك املجالس ،ومباهاة اهلل تعاىل املالئكة بأصحاهبم،

( )1أبو داود ()3667
( )2رواه أمحد يف املسند ( ،)124 / 4والطرباين يف الكبري ( 290 / 7ح )7163
( )3مسلم ()2701
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دليل عىل تأثريها يف تزكية أنفسهم ،وكوهنم يستحقون بذلك الرتقي يف معارج الكامل
املتاحة هلم؛ فام كان اهلل تعاىل ليباهي بمن مل يكونوا كذلك.
ومن تلك األحاديث ما ورد يف فضل الذكر مطلقا؛ ألهنا تشمل مجيع الصيغ
واهليئات ،ومنها قوله ( :سبق املفردون) ،قالوا :وما املفردون؟ يا رسول اهلل ،قال:
(الذاكرون اهلل كثريا ،والذاكرات) ()1

وقال ( :أال أنبئكم بخري أعاملكم ،وأزكاها عند مليككم ،وأرفعها يف درجاتكم
وخري لكم من إنفاق الذهب والورق ،وخري لكم من أن تلقوا عدوكم فترضبوا أعناقهم
ويرضبوا أعناقكم؟) قالوا :بىل ،قال( :ذكر اهلل تعاىل) ()2

جمالس التذكري:
أما املجالس الثانية ـ أهيا املريد الصادق ـ فتشري إليها األحاديث السابقة ،ذلك أن كل
ذكر مجاعي ال خيلو من املواعظ والتذكريات ،ولذلك قرن رسول اهلل  بني القراءة اجلامعية
للقرآن الكريم ،والتدارس ،فقال( :ما اجتمع قو ٌم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل
ويتدارسونه بينهم ،إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة ،وحفتهم املالئكة ،وذكرهم
اهلل فيمن عنده)()3

باإلضافة إىل ذلك؛ فإن كل ما ورد يف فضل املواعظ ينطبق عليها ،ذلك أن املواعظ
ال تكون عادة إال من جهة خارجية.
فأعر سمعك هلا ـ أهيا املريد الصادق ـ واستفد منها ،وال يرضك إن كان الواعظ

( )1مسلم ،حديث 2676
( )2البخاري ،حديث  ،7405مسلم حديث 2067
( )3أبو داود ( ،)1455وأصله يف مسلم (.)2699
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ملتزما بام وعظ به ،أو كان مقرصا؛ فأنت مطالب بإصالح نفسك ،ال بمحاسبة غريك ،وقد
قال بعض احلكامء يذكر رشوط االنتفاع باملوعظة( :إنّام ينتفع بالعظة بعد حصول ثالثة
أشياء :شدّ ة االفتقار إليها ،والعمى عن عيب الواعظ ،وتذكّر الوعد والوعيد)
ثم ذكر رس احلاجة إىل العمى عن عيب الواعظ ،فذكر أنه (إذا اشتغل به حرم االنتفاع
بموعظتهّ ،
ألن النّفوس جمبولة عىل عدم االنتفاع بكالم من ال يعمل بعلمه وال ينتفع به،
وهذا بمنزلة من يصف له ال ّطبيب دواء ملرض به مثله ،وال ّطبيب معرض عنه غري ملتفت
إليه)
وألنك إن فعلت ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ رصت من الذين يربرون ألنفسهم
املعايص بحجة وقوع غريهم فيها ..ولذلك استمع للموعظة ،وال هيمك الواعظ ،إال إذا
دعاك لألهواء؛ فحينها عليك النفور منه ،ومن دعوته.
لكنك إن كلفت باملوعظة ،فاحرص عىل أال تعظ إال فيام حتققت به ،حتى ال تكون
رب َو َتن َْس ْو َن َأنْف َسك ْم َو َأنْت ْم َتتْل َ
من الذين عاتبهم اهلل تعاىل ،فقالَ ﴿ :أ َت ْأمر َ
ون
ون الن َ
َّاس بِا ْل ِ ه
ِ
َاب َأ َف َال َت ْع ِقل َ
ون﴾ [البقرة]44 :
ا ْلكت َ
السالم أنه قال لقومهَ ﴿ :و َما أ ِريد َأ ْن أ َخالِ َفك ْم إِ َىل َما َأ ْهنَاك ْم
وأخرب عن شعيب عليه ّ
َعنْه إِ ْن أ ِريد إِ َّال ْ ِ
اس َت َط ْعت َو َما ت َْوفِ ِيقي إِ َّال ِباهللَِّ َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْلت َوإِ َل ْي ِه أنِيب﴾ [هود:
اإل ْص َال َح َما ْ
]88
وهنى اهلل تعاىل عن ذلك هنيا شديدا ،فقالَ ﴿:يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنوا ِمل َ تَقول َ
ون َما َال
َرب َم ْقتًا ِعنْدَ اهللَِّ َأ ْن تَقولوا َما َال َت ْف َعل َ
َت ْف َعل َ
ون﴾ [الصف]3 ،2 :
ون ( )2ك َ
وقد قال الشاعر معربا عن بشاعة الذين يفعلون ذلك:
يا

ّأهيا

الرجل
ّ

املع ّلم

غريه
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ّ
هال لنفسك كان ذا التّعليم؟

الضنى
السقام وذي ّ
تصف الدّ واء لذي ّ

الضنى متيس وأنت سقيم
ومن ّ

ال تنه عن خلق وتأيت مثله

عار عليك إذا فعلت عظيم

ابدأ بنفسك فاهنها عن غ ّيها

فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

لكن ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ ال يعني إعراضك عمن ذكرك أو وعظك بحجة
وقوعه يف املعايص؛ فأنت مطالب بأخذ احلكمة من أي فم خرجت ،واحلكمة ضالة املؤمن،
أين وجدها فهو أحق هبا.
بل حتى لو سمعت احلكمة من أفواه املجرمني والظلمة ،فليس لك أن تردها ،ذلك
أنك مطالب بالرد عىل اجلريمة والظلم ال عىل احلكمة.
وإن شئت ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تسد عليك كل منافذ الشيطان التي قد تترسب
إىل نفسك من خالل املواعظ والواعظني؛ فعليك بتلك املواعظ الواردة يف القرآن الكريم؛
فالقرآن كله موعظة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َهيا النَّاس َقدْ َجا َءتْك ْم َم ْو ِع َظ ٌة ِم ْن َر هبك ْم َو ِش َفا ٌء َملِا
الصد ِ
ان لِلن ِ
مح ٌة لِ ْلمؤْ ِمنِنيَ ﴾ [يونس ،]57 :وقالَ ﴿ :ه َذا َب َي ٌ
َّاس َوهدً ى
ور َوهدً ى َو َر ْ َ
ِيف ه

ات مبين ٍ
ومو ِع َظ ٌة لِ ْلمت َِّقنيَ ﴾ [آل عمران ،]138:وقال﴿ :و َل َقدْ َأنْزَ ْلنَا إِ َليكم َآي ٍ
َات َو َم َث ًال ِم َن
َه
ْ ْ َ
َ
َ َْ
ا َّل ِذي َن َخ َل ْوا ِم ْن َق ْبلِك ْم َو َم ْو ِع َظ ًة لِ ْلمت َِّقنيَ ﴾ [النور]34:

وأخرب أن كل ما يف القرآن الكريم مواعظ للقلوب املستعدة للتقبل ،فقال:
َاب و ِ
ِ
ِ
ِ
احلك َْم ِة َي ِعظك ْم بِ ِه﴾
﴿ َوا ْذكروا ن ْع َم َة اهلل َع َل ْيك ْم َو َما َأنْزَ َل َع َل ْيك ْم م َن الكت ِ َ
[البقرة]231:
بل أخرب أنه أفضل املواعظ ،فقال﴿ :إِ َّن اهللَ نِ ِع َّام َي ِعظك ْم بِ ِه﴾ [النساء]58:
ومثلها ما ورد يف أحاديث رسول اهلل  الذي ال ينطق عن اهلوى ،فكل أحاديثه
مواعظ ،فتأملها ـ أهيا املريد الصادق ـ وتدبر فيها ،واعبد اهلل تعاىل بتالوهتا ،واحذر من الذين
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حيذرونك منها ..واحذر من الذين يقبلون كل يشء فيها ،حتى لو خالف القرآن الكريم،
فيستحيل عىل رسول اهلل  أن خيالف كالم ربه ،وإنام ذلك مما دس عليه.
ومن األمثلة عىل ذلك قوله  ملن طلب منه أن يعظه( :إن مع العز ذال ،وإن مع
احلياة موتا ،وإن مع الدنيا آخرة ،وإن لكل شئ حسيبا ،وعىل كل شئ رقيبا ،وإن لكل حسنة
ثوابا ،ولكل سيئة عقابا ،ولكل أجل كتابا وإنه ال بدلك يا قيس من قرين يدفن معك وهو
حي ،وتدفن معه وأنت ميت فان كان كريام أكرمك ،وإن كان لئيام أسلمك ثم ال حيرش إال
معك ،وال تبعث إال معه ،وال تسأل إال عنه فال جتعله إال صاحلا فانه إن صلح آنست به وإن
فسد ال تستوحش إال منه وهو فعلك) ()1

ومثله قوله  البن عباس( :يا غالمّ ،إين أع ّلمك كلامت :احفظ اهلل حيفظك ،احفظ
اهلل جتده جتاهك ،إذا سألت فاسأل اهلل ،وإذا استعنت فاستعن باهلل ،واعلم ّ
أن األ ّمة لو
اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك ّإال بيشء قد كتبه اهلل لك ،ولو اجتمعوا عىل أن
الصحف)
يرضوك ّإال بيشء قد كتبه اهلل عليك ،رفعت األقالم ،وج ّفت ّ
يرضوك بيشء مل ّ
ّ
()2

الضعيف،
القوي خري
وقال  يف بعض مواعظه( :املؤمن
وأحب إىل اهلل من املؤمن ّ
ّ
ّ
ويف ّ
كل خري ،احرص عىل ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز ،وإن أصابك يشء فال تقل لو
ّأين فعلت كان كذا وكذا ،ولكن قل :قدر اهلل .وما شاء فعلّ ،
فإن لو تفتح عمل ّ
الشيطان)
()3

ومثلها ما ورد من أحاديث أئمة اهلدى ،ومواعظهم الكثرية؛ فهي مستلهمة من
( )1بحار األنوار ()113 /77
( )2الرتمذي ( ،)2516أمحد ()303 ،293 /1
( )3مسلم ()2664
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القرآن الكريم ،ومن بحر النبوة الذي مل يكدر ..فاحرص عىل مجعها ،وقراءهتا ،واالستامع
هلا ،حتى يتنور قلبك بنورها.
ومن أمثلتها قول اإلمام عيل يعظ ابنه اإلمام احلسن( :أحي قلبك باملوعظة ،وأمته
وبرصه فجائع
وقوه باليقنيّ ،
بالزّ هادةّ ،
وقرره بالفناءّ ،
ونوره باحلكمة ،وذهللّ بذكر املوتّ ،
ّ
وحذره صولة الدّ هر ،وفحش تق ّلب ال ّليايل واأل ّيام ،واعرض عليه أخبار املاضني،
الدّ نيا،
األولني ،ورس يف ديارهم وآثارهم ،فانظر فيام فعلوا
وذكّره بام أصاب من كان قبلك من ّ
وعام انتقلوا ،وأين ح ّلوا ونزلوا ،فإنّك جتدهم قد انتقلوا عن األح ّبة ،وح ّلوا ديار الغربة،
ّ
وكأنّك عن قليل قد رصت كأحدهم) ()1

الراغبني يف
ومنها قوله لبعض أصحابه( :يا نوف ،طوبى للزّ اهدين يف الدّ نياّ ،
اآلخرة ،أولئك قوم ّاختذوا األرض بساطا ،وتراهبا فراشا ،وماءها طيبا ،والقرآن شعارا،
ثم قرضوا الدّ نيا قرضا عىل منهاج املسيح ..يا نوفّ ،
السالم
إن داود عليه ّ
والدّ عاء دثاراّ ،
الساعة من ال ّليل ،فقالّ :إهنا لساعة ال يدعو فيها عبد ّإال استجيب لهّ ،إال
قام يف مثل هذه ّ
عشارا ،أو عريفا ،أو رشط ّيا) ()2
أن يكون ّ

ومنها قوله عند رجوعه من ص ّفني ،بعد أن أرشف عىل القبور بظاهر الكوفة( :يا
ّ
الرتبة ،يا أهل الغربة ،يا أهل
واملحال املقفرة ،والقبور املظلمة ،يا أهل ّ
أهل الدّ يار املوحشة،
الوحدة ،يا أهل الوحشة ،أنتم لنا فرط سابق ،ونحن لكم تبع الحق ،أ ّما الدّ ور فقد سكنت،
وأ ّما األزواج فقد نكحت ،وأ ّما األموال فقد قسمت ،هذا خرب ما عندنا فام خرب ما
ثم التفت إىل من كان معه ،فقال( :أما لو أذن هلم يف الكالم ألخربوكمّ :
أن خري
عندكم؟)ّ ،

( )1هنج البالغة :الكتاب رقم ()31
( )2هنج البالغة :احلكمة ()104
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الزّ اد التّقوى) ()1

ومنها قوله بعد مروره عىل مزبلة( :هذا ما بخل به الباخلون ..هذا ما كنتم تتنافسون
فيه باألمس)()2

وقال يف موعظة أخرى( :إنّام املرء يف الدّ نيا غرض تنتضل فيه املنايا ،وهنب تبادره
كل جرعة رشق ،ويف ّ
املصائب ،ومع ّ
كل أكلة غصص ،وال ينال العبد نعمة ّإال بفراق
أخرى ،وال يستقبل يوما من عمره ّإال بفراق آخر من أجله ،فنحن أعوان املنون ،وأنفسنا
نصب احلتوف ،فمن أين نرجو البقاء ،وهذا ال ّليل والنّهار مل يرفعا من يشء رشفاّ ،إال أرسعا
الكرة يف هدم ما بنيا ،وتفريق ما مجعا) ()3

ّ

وغريها من املواعظ الكثرية له ولسائر أئمة اهلدى؛ فاحرص عليها ،ونور قلبك
بأنوارها ،واعلم أن يف كل كلمة منها علام وحكمة ،وكيف التكون كذلك ،وهي التي
استضاءت بنور الرسالة ،وبرزت من معدن النبوة.
واحذر من تلك الروايات واملواعظ التي دسها عليهم أعداؤهم ،وهم منها برؤاء؛
فارجع إىل كالم ربك لتحاكم إليه كل ما شككت فيه ..واعلم أهنم أعظم من أن خيالفوا
كالم رهبم ،وكيف خيالفونه ،وقد أخرب رسول اهلل  أهنم ال يفارقونه ،وال يفارقهم.

( )1هنج البالغة :احلكمة ()130
( )2هنج البالغة :احلكمة ()195
( )3هنج البالغة :احلكمة ()191
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املرشد املرب
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن مشايخ الرتبية واإلرشاد الذين ذكرهم
علامء التزكية ،واعتربوهم من الرضورات التي حيتاج إليها السالك ،والتي ال يمكنه تزكية
نفسه ،وال ترقيتها من دوهنم.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك ـ ابتداء ـ أن التزكية والرتقية وظائف رشعية
مرتبطة بالنبوة ،وهي الوحيدة املخولة ببيان رضورة أي يشء ،أو عدم رضورته ..ذلك أهنا
تستمد معرفة احلقائق من املصادر املعصومة ،ال التي اختلط فيها احلق بالباطل ،واملقدس
باملدنس.
ولذلك؛ فإن ما يذكرونه حول هذه املسائل ممتلئ بدخن كثري ،وال ينجو منه إال من
مل يرتك دينه ألحد من الناس ..مهام كانت مرتبته ..ومهام كانت الدعاوى التي يدعيها.
وقد ورد يف احلديث عن رسول اهلل  أنه قال لبعض أصحابه( :دينك دينك إنام هو
حلمك ودمك ،فانظر عمن تأخذ ..خذ الدين عن الذين استقاموا ،وال تأخذ عن الذين
مالوا)()1
كل ما قال)()2
احلجة فتصدّ قه يف ّ
وقال اإلمام الصادق( :إ ّياك أن تنصب رجال دون ّ

وقال اإلمام الباقرّ :
(كل من دان اهلل بعبادة يهد فيها نفسه وال إمام له من اهلل فسعيه
غري مقبول ،وهو ّ
متحري ،واهلل شانئ ألعامله ،ومثله كمثل شاة ض ّلت عن راعيها
ضال
ّ
فلام جنّها ال ّليل برصت بقطيع من غري راعيها،
وقطيعها ،فهجمت ذاهبة وجائية يومهاّ ،

( )1رواه ابن عدي.
( )2رواه الصدوق يف معانى االخبار ص .169

595

الراعي قطيعه أنكرت
فلام أن ساق ّ
رتت هبا ،وباتت معها يف مربضهاّ ،
فحنّت إليها واغ ّ
متحرية تطلب راعيها وقطيعها ،فبرصت بغنم مع راعيها فحنّت
راعيها وقطيعها ،فهجمت
ّ
متحرية عن
الراعي احلقي براعيك وقطيعك فإنّك تائهة
ّ
رتت هبا ،فصاح هبا ّ
إليها ،واغ ّ
متحرية نا ّدة ال راعي هلا يرشدها إىل مرعاها وير ّدها ،فبينا
راعيك وقطيعك ،فهجمت ذعرة
ّ
هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها ،وكذلك واهلل من أصبح من هذه اال ّمة ال إمام
له من اهلل عزّ

وجل ظاهرا عادال أصبح ضاالّ تائها)()1
ّ

ولذلك ،احذر ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تكون تابعا لكل ما يذكرونه يف هذه اجلوانب،
وخاصة تلك التي يدعون فيها إىل التبعية املطلقة للشيخ حتى لو انحرف ،وعدم جتويز
اإلنكار عليه ..فكل ذلك خمالف للرشيعة ،وهو نفس ما حصل لألديان التي حرفت ،والتي
حتول فيها رجال الدنيا إىل معصومني ال ينتقدون ،وال ينصحون ،وال يسددون.
ولكن ذلك ال يعني ـ أهيا املريد الصادق ـ عدم أمهية الشيخ املرب ،إن توفرت فيه
رشوط الرتبية؛ بل هو مثل األستاذ ـ إن كان عاملا وصاحلا ـ فإنه سيخترص لك الكثري من
اجلهد ..لكنه إن كان جاهال ومنحرفا ،فسيضلك ،ويعديك بانحرافه وجهله.
لذلك إن أردت أن حتتاط يف هذا اجلانب؛ فعليك أن تنظر يف أمرين:
أوهلام :أن تعرف حدود دور الشيخ املرب ،وأهنا ال تتجاوز نقل جتربته يف التهذيب
والتزكية إليك ،وأنه ليس معصوما ،وأنك لست ملزما باتباعه مجيع حياتك ..بل قد تستفيد
منه يف نفس الوقت الذي تستفيد من غريه ..فإن رأيت نفسك قد استغنت عنه؛ فيمكنك
تركه ،مثلام ترتك أستاذك الذي علمك وأدبك بعد أن ينتهي دوره ،مع بقاء احرتامك له.
ثانيهام :أن تعرف أهلية املرشد الذي تريد أن تتخذه أستاذا لنفسك ،وهل هو صالح
( )1الكايف ج  1ص .375
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لذلك ،أم ليس صاحلا ،حتى ال يتالعب بنفسك املتالعبون والتجار والدجاجلة.
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع ملا سأرشحه لك من كال اجلانبني.
وظيفة املرشد:
أما وظيفة املرشد ـ أهيا املريد الصادق ـ فهي حمصورة يف توجيهك إىل ما هتذب به
نفسك ،بعد تشخيصه ألدوائك ،مثلام يفعل الطبيب الذي يعالج األمراض بعد تعرفه
عليها.
وقد قال بعضهم معربا عن هذا الدور( :حيتاج املريد إىل شيخ وأستاذ يقتدي به ال
حمالة ،ليهديه إىل سواء السبيل ،فإن سبيل الدين غامض! وسبل الشيطان كثرية ظاهرة ،فمن
مل يكن له شيخ هيديه ،قاده الشيطان إىل طرقه ال حمالة ،فمن سلك سبل البوادي املهلكة بغري
خفري ،فقد خاطر بنفسه وأهلكها ،ويكون املستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسها ،فإهنا
جتف عىل القرب وإن بقيت مدة وأورقت مل تثمر ،فمعتصم املريد شيخه فليتمسك به)()1

ثم ذكر بعض املامرسات التي يقوم هبا الشيخ املرب عند تربيته املريدين ،فذكر أن عىل
(الشيخ املتبوع الذي يطبب نفوس املريدين ويعالج قلوب املسرتشدين أن ال هيجم عليهم
بالرياضة والتكاليف يف فن خمصوص ويف طريق خمصوص ما مل يعرف أخالقهم
وأمراضهم ،وكام أن الطبيب لو عالج مجيع املرىض بعالج واحد قتل أكثرهم فكذلك الشيخ
لو أشار عىل املريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلوهبم ،بل ينبغي أن ينظر
يف مرض املريد ويف حاله وسنه ومزاجه وما حتتمله بنيته من الرياضة ،ويبني عىل ذلك
رياضته) ()2

( )1إحياء علوم الدين ()56/3
( )2إحياء علوم الدين ()61 /3
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ثم ذكر نامذج عام يامرسه الشيخ املرب مع تالميذه ومريديه فإن (كان املريد مبتدئا
جاهال بحدود الرشع ،فيعلمه أوال الطهارة والصالة وظواهر العبادات ،وإن كان مشغوال
بامل حرام أو مقارفا ملعصية ،فيأمره أوال برتكها ،فإذا تزين ظاهره بالعبادات وطهر عن
املعايص الظاهرة جوارحه نظر بقرائن األحوال إىل باطنه ليتفطن ألخالقه وأمراض قلبه،
فإن رأى معه ماال فاضال عن قدر رضورته أخذه منه ورصفه إىل اخلريات وفرغ قلبه منه
حتى ال يلتفت إليه ،وإن رأى الرعونة والكرب وعزة النفس غالبة عليه فيأمره أن يامرس ما
يكرس كربه وعز نفسه ..وإن رأى الغالب عليه النظافة يف البدن والثياب ورأى قلبه مائال
إىل ذلك فرحا به ملتفتا إليه استخدمه يف تعهد بيت املاء وتنظيفه وكنس املواضع القذرة
ومالزمة املطبخ ومواضع الدخان حتى تتشوش عليه رعونته يف النظافة ،فإن الذين ينظفون
ثياهبم ويزينوهنا ويطلبون املرقعات النظيفة والسجادات امللونة ال فرق بينهم وبني العروس
التي تزين نفسها طول النهار ،فال فرق بني أن يعبد اإلنسان نفسه أو يعبد صنام ،فمهام عبد
غري اهلل تعاىل فقد حجب عن اهلل ومن راعى يف ثوبه شيئا سوى كونه حالال وطاهرا مراعاة
يلتفت إليها قلبه فهو مشغول بنفسه)()1

وهكذا قد يضطر الشيخ أن يمنع بعض املباحات عن املريد أو يكلفه ببعض ما مل
يوجبه الرشع لتستقيم نفسه بذلك ،وقد ذكر القرآن الكريم هني طالوت جلنده من رشب
اجلن ِ
املاء مع توفره ،بل مع كثرته ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َل َّام َف َص َل َطالوت بِ ْ
ود َق َال إِ َّن اهللََّ م ْبتَلِيك ْم
ِ
ِ
بِنَه ٍر َفمن َ ِ ِ
ف غ ْر َف ًة بِ َي ِد ِه﴾ [البقرة:
ْرت َ
َ َ ْ
رش َب منْه َف َل ْي َس منهي َو َم ْن َمل ْ َي ْط َع ْمه َفإِنَّه منهي إِ َّال َم ِن اغ َ َ
 ،]249وذلك ألن اجلندي الذي ال يطيق أن يصرب عىل املاء ال يمكنه أن يصرب عىل مواجهة
جالوت.
( )1إحياء علوم الدين ()61 /3
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هذه هي حدود وظيفة املرشد ،والتي ال يصح له أن يتجاوزها ،أما تلك الدعاوى
العريضة التي يزعمها بعض املشايخ ألنفسهم ،وأن يف إمكاهنم حتويل مريدهيم إىل
صديقني ،ولو من غري سلوك ،وال جماهدات ،وال رياضات روحية؛ فإن ذلك مل يكن للرسل
عليهم السالم أنفسهم ..فقد صحبهم من انحرفوا عنهم ،ومن حتولوا إىل فسقة ومفسدين،
فهل يمكن أن تكون قدرة الشيخ أعظم من قدرة الرسل عليهم السالم؟
لذلك ال تغرت ـ أهيا املريد الصادق ـ إن أتاح اهلل لك صحبة بعض املشايخ الصاحلني؛
فالعربة ليست يف الشيخ وإنام يف صدقك وإرادتك وإخالصك.
أهلية املرشد:
أما أهلية املرشد ،وقدرته عىل أداء وظيفته يف التزكية والرتقية؛ فقد نص احلكامء
عليها حتذيرا للمريدن من أن يقعوا بني أيدي الدجالني.
وقد عرب بعضهم عن ذلك ،فقال( :قد درج أشياخ الطريق كلهم عىل أن أحدا منهم
مل يتصدر للطريق إال بعد تبحره يف علوم الرشيعة ،ومل يكن أحد يف عرص ممن العصور إال
وعلامء ذلك الزمان يتواضعون له ويعملون بإشارته)()1

وقال آخر( :من كان فيه مخس خصال ال تصح مشيخته :اجلهل بالدين ..وإسقاط
حرمة املسلمني ..والدخول فيام اليعني ..واتباع اهلوى يف كل يشء ..وسوء اخللق من غري
مباالة)
وقال آخر( :الشيوخ هم العارفون بالكتاب والسنة ،قائلون هبا يف ظواهرهم،
متحققون هبا يف رسائرهم ،يراعون حدود اهلل تعاىل ،ويوفون بعهد اهلل ،قائمون براسم
الرشيعة ،ال يتأولون يف الورع ،آخذون باالحتياط ،جمانبون ألهل التخليط ،مشفقون عىل
( )1األنوار القدسية لإلمام الشعراين ص (.)63
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األمة ،ال يمقتون أحدا من العصاة ،حيبون ما أحب اهلل ويبغضون ما أبغض اهلل ،يأمرون
باملعروف وينهون عن املنكر املجمع عليه ،يسارعون يف اخلريات ،ويعفون عن الناس،
يوقرون الكبري ،ويرمحون الصغري ،يميطون األذى عن الطريق طريق اهلل وطريق الناس،
يؤدون حقوق الناس ،يربون عباد اهلل ،هينون لينون رمحاء بني خلق اهلل)
وقال آخر( :الشيخ هو من شهدت له ذاتك بالتقديم ،ورسك بالتعظيم ..الشيخ :من
هذبك بأخالقه ،وأدبك بإطراقه ،وأنار باطنك بإرشاقه)()1

وقال آخر( :الشيخ :من إذا نصحك أفهمك ،وإذا قادك دلك ،وإذا أخذك هنض بك..
الشيخ :هو من يلزمك الكتاب والسنة ،ويبعدك عن املحدثة والبدعة ..الشيخ :ظاهره
الرشع ،وباطنه الرشع ،الطريقة والرشيعة)()2

وقال آخر( :ينبغي ملن عزم عىل االسرتشاد وسلوك الرشاد أن يبحث عن شيخ من
أهل التحقيق سالك للطريق تارك هلواه راسخ القدم يف خدمة مواله ،فإذا وجهد فليمتثل
ما أمر ،ولينته عام هنى عنه وزجر)( ،)3وقال( :ال تصحب من ال ينهضك حاله ،وال يدلك
عىل اهلل مقاله)
وقال( :ليس شيخك من سمعت منه ،وإنام شيخك من أخذت عنه ..وليس شيخك
من واجهتك عبارته وإنام شيخك الذي رست فيك إشارته ..وليس شيخك من دعاك إىل
الباب وإنام شيخك الذي رفع بينك وبينه احلجاب ..وليس شيخك من واجهك مقاله وإنام
شيخك الذي هنض بك حاله ..شيخك هو الذي أخرجك من سجن اهلوى ودخل بك عىل

( )1الشيخ ابن عباد الرندي ،غيث املواهب العلية يف رشح احلكم العطائية ،ج  2ص .174
( )2الشيخ أمحد الرفاعي ،احلكم الرفاعية ،ص .7
( )3مفتاح الفالح ص .30
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املوىل ..شيخك هو الذي ما زال حيدو مرآة قلبك حتى جتلت فيها أنوار ربك أهنضك إىل
فزج
اهلل فنهضت إليه وسار بك حتى وصلت إليه وما زال حماذيا لك حتى ألقاك بني يديه َّ
بك يف نور احلرضة وقال :ها أنت وربك)()1

هذا جواب عىل سؤالك ـ أهيا املريد الصادق ـ فأصخ بسمع قلبك له ،واستفد من كل
من يدعوك إىل تزكية نفسك وهتذيبها ،واجعله أستاذا لك ،ما دام يأمرك بذلك.
فإن انحرف عنه إىل ما ال عالقة له به؛ فاحذر منه ،وابحث عن غريه؛ فاهلل تعاىل مل
يضمن لك العصمة فيمن يوجهك ،وإنام ضمن لك العصمة يف كلامته املقدسة ..فاجعلها
إمامك الذي به هتتدي ،ودستورك الذي إليه تتحاكم.

( )1لطائف املنن ص .167
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العزلة الرتبوية
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن العزلة وأنواعها ،ودورها يف التزكية
والرتقية ،والفرق بينها وبني الرهبانية التي ال يزال بعض أهل الكتاب يامرسوهنا.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن العزلة ـ بضوابطها الرشعية ـ من أحسن
املدارس الرتبوية ،ملا هلا من دور كبري يف التزكية والرتقية ،ولذلك وردت النصوص املقدسة
باحلديث عنها ،والثناء عىل أهلها.
وحتى ال تقع يف سوء الفهم لتلك النصوص ،مثلام وقع لبعض السالكني إىل اهلل،
أذكر لك أن العزلة الرتبوية نوعان :عزلة دائمة ،وعزلة مؤقتة بوقت حمدود.
وسأرشح لك كال النوعني ،وآثارمها يف التزكية والرتقية ،وما يدل عليهام من
النصوص املقدسة.
العزلة الدائمة:
أما العزلة األوىل؛ فهي تلك التي يضطر إليها بعض املؤمنني نتيجة سكنه يف بيئة
منحرفة متاما ،وقد عجز عن إصالحها ،وعجز مثل ذلك عن الرحيل عنها؛ فاضطر ألجل
ذلك إىل السكن بني أهلها من غري أن تكون له أي خمالطة معهم ،ألنه علم أن تلك املخالطة
سترض بدينه ،وقد ترض بدنياه.
ومثل هذا من رأى أن جمالس أصدقائه وجريانه ممتلئة باآلفات من الغيبة والنميمة
وغريها ،وقد عجز أن يصلحهم ،أو يوجههم؛ فاضطر إىل مقاطعتهم ،خشية أن ترسي إليه
أدواءهم ،أو يكون رشيكا هلم يف جرائمهم.
وإىل هذا النوع اإلشارة بقوله تعاىل عن إبراهيم عليه السالم ـ عندما عجز عن
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ون بِدع ِ
ون ِمن د ِ
ون اهللَِّ َو َأ ْدعو َر هب ع ََسى َأ َّال َأك َ
َاء َر هب
إصالح قومه ـَ ﴿ :و َأ ْعت َِزلك ْم َو َما تَدْ ع َ ْ
َش ِق ًّيا﴾ [مريم ،]48 :ثم بني اهلل تعاىل بركات تلك العزلة عليه ،فقالَ ﴿:ف َل َّام ا ْعتَزَ َهل ْم َو َما
ون ِمن د ِ
ون اهللَِّ َو َه ْبنَا َله إِ ْس َح َ
وب َوك ًّال َج َع ْلنَا نَبِ ًّيا (َ )49و َو َه ْبنَا َهل ْم ِم ْن َر ْمحَتِنَا
اق َو َي ْعق َ
َي ْعبد َ ْ
َو َج َع ْلنَا َهل ْم لِ َس َ
ان ِصدْ ٍق عَلِ ًّيا﴾ [مريم]50 ،49 :
ومثل ذلك قوله عن أصحاب الكهفَ ﴿ :وإِ ِذ ا ْعتَزَ ْلتموه ْم َو َما َي ْعبد َ
ون إِ َّال اهللََّ َف ْأووا
ِ
ِ
ْرش َلك ْم َر هبك ْم ِم ْن َر ْمحَتِ ِه َو َهي هي ْئ َلك ْم ِم ْن َأ ْم ِرك ْم ِم ْر َف ًقا﴾ [الكهف]16 :
إ َىل ا ْلك َْهف َين ْ
ومثل ذلك ما ورد يف ذم أولئك الذين آثروا االنحراف بحجة كوهنم مستضعفني،
فلم يعتزلوا أقوامهم ،وال رحلوا عنهم ،كام قال تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن ت ََو َّفاهم املَْالئِكَة َظاملِي
ض َقالوا َأ َمل تَكن َأرض اهللَِّ و ِ
ِ
ِ
يم كنْت ْم َقالوا كنَّا م ْست َْض َع ِفنيَ ِيف ْاألَ ْر ِ
اس َع ًة
َ
ْ ْ ْ
َأنْفس ِه ْم َقالوا ف َ
ِ
َفت َه ِ
ت َم ِصري ًا﴾ (النساء)97:
يها َفأو َلئِ َك َم ْأ َواه ْم َج َهنَّم َو َسا َء ْ
اجروا ف َ
وإىل هذا الصنف اإلشارة بتلك األحاديث التي تدعو إىل اعتزال الناس يف الفتن،
خاصة بعد العجز عن اإلصالح ،كام قال ( :إن بني يدي الساعة فتنا كقطع الليل املظلم،
خري من
يصبح الرجل فيها مؤمنا ويميس كافرا ،ويميس مؤمنا ويصبح كافرا ،القاعد فيها ٌ
القائم ،واملايش فيها خري من الساعي ،فكرسوا قسيكم ،وقطعوا أوتاركم وارضبوا سيوفكم
باحلجارة ،فإن دخل عىل أحد منكم فليكن كخري ابني آدم)( )1قالوا :فام تأمرنا؟ قال(:كونوا
أحالس بيوتكم)()2

خري من القائم ،والقائم فيها
ويف حديث آخر قال (( :ستكون فت ٌن القاعد فيها ٌ
خري من الساعي ،من ترشف إليها تسترشفه ،ومن وجد ملجأ
خري من املايش ،واملايش فيها ٌ
ٌ
( )1أبو داود ( )4259والرتمذي ()2204
( )2أبو داود ()2262
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أو معاذا فليعذ به)()1

غنم يتبع هبا شعف اجلبال ومواقع القطر،
وقال( :يوشك أن يكون خري مال املسلم ٌ
يفر بدينه من الفتن)()2

ٌ
قال(:رجل
وذكر النبي  بعض الفتن ،فسئل :يا رسول اهلل،من خري الناس فيها؟
ورجل آخذ برأس فرسه خييف العدو وخيوفونه)()3
ٌ
يف ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه،

وإياك ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تفهم من هذه األحاديث القعود عن نرصة أهل احلق
إن عرفتهم بأوصافهم التي ذكرها القرآن الكريم ،مثلام فعل أولئك الذين قعدوا عن نرصة
اإلمام عيل ،بحجة اعتزال الفتن ،مع أن رسول اهلل  ذكر هلم اآليات والعالمات الدالة
عىل أهل احلق ،وأوجب عليهم نرصهتم.
ولذلك ال جتوز العزلة إال عند اختالط األمور ،وعدم تبني احلق من الباطل ،أما عند
التمييز بينهام ،والقدرة عىل نرصة احلق؛ فإن احلياد واالعتزال ليس سوى نرصة للباطل.
وإىل النوع من العزلة أيضا ما ورد يف كلامت أئمة اهلدى التي ترغب يف العزلة،
وتعتربها السبيل إىل النجاة من الفتن ،كام قال اإلمام عيل( :قال عيسى بن مريم( :طوبى ملن
كان صمته فكرا ،ونظره عربا ،ووسعه بيته ،وبكى عىل خطيئته ،وسلم الناس من يده
ولسانه)()4

و قال اإلمام الباقر( :ال يكون العبد عابدا هلل حق عبادته حتى ينقطع عن اخللق كلهم

( )1البخاري ( )3601ومسلم (.)2886
( )2البخاري (.)19
( )3الرتمذي ( )2177وأمحد ()419/6
( )4اخلصال .142/1
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إليه ،فحينئذ يقول( :هذا خالص يل فيقبله بكرمه)()1

وقال اإلمام الصادق( :إن اهلل ّ
جل وعزّ أوحى إىل نبي من أنبياء بني إرسائيل( :إن
أحببت أن تلقاين غد ّا يف حظرية القدس ،فكن يف الدنيا وحيد ًا غريب ًا مهموم ًا حمزون ًا
مستوحش ًا من الناس ،بمنزلة الطري الواحد ،الذي يطري يف أرض القفار ،ويأكل من رؤوس
األشجار ،ويرشب من ماء العيون ،فإذا كان الليل آوى وحده ومل يأو مع الطيور ،أستأنس
بر ّبه ،واستوحش من الطيور)()2

وقال( :إن قدرتم أن ال تعرفوا فافعلوا ،وما عليك إن مل يثن عليك الناس ؟ ..وما
عليك أن تكون مذموما عند الناس إذا كنت عند اهلل حممودا ؟!)()3

(إن من أغبط أوليائي عندي عبدا مؤمنا إذا ّ
وقالّ :
حظ من صالح أحسن عبادة ربه،
و َع َبد اهلل يف الرسيرة وكان غامضا يف الناس ،فلم يرش إليه باألصابع ،وكان رزقه كفافا فصرب
فقل تراثه ،وق ّلت بواكيه ـ ثالثا ـ)()4
تعجلت به املنية ّ
عليهّ ،
وقال( :طوبى لعبد نوومة ،عرف الناس قبل معرفتهم به)()5

وقال( :ما من مؤمن إال وقد جعل اهلل له من إيامنه أنسا يسكن إليه ،حتى لو كان عىل
ق ّلة جبل مل يستوحش)()6

وقال اإلمام الكاظم يف وصيته هلشام بن احلكم( :يا هشام ..الصرب عىل الوحدة

( )1بحار األنوار ،111/67 :وعدة الداعي.
( )2أمايل الصدوق ص.119
()3أمايل الصدوق ص.396
( )4قرب اإلسناد ص.28
( )5بحار األنوار ،110/67 :وكتاب احلسني بن سعيد.
( )6بحار األنوار ،111/67 :وعدة الداعي.
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عالمة عىل قوة العقل ،فمن عقل عن اهلل اعتزل أهل الدنيا والراغبني فيها ،ورغب فيام عند
اهلل ،وكان اهلل أنيسه يف الوحشة ،وصاحبه يف الوحدة ،وغناه يف العيلة ،ومعزّ ه من غري
عشرية ..يا هشام ..قليل العمل مع العلم مقبول مضاعف ،وكثري العمل من أهل اجلهل
مردود)()1
وقال اإلمام العسكري( :الوحشة من الناس عىل قدر الفطنة هبم)()2

وقد قال بعض احلكامء يشري إىل رضورة هذه العزلة ودورها يف التزكية( :من خالط
تعرض ألنواع
الناس فال خيلو عن مشاهدة املنكرات ،فإن سكت عىص اهلل به وإن أنكره ّ
يره اخلالص منها إىل معايص هي أكثر ممّا هني عنه ابتداء ،ويف العزلة
من الرضر ر ّبام ّ
شاق) ()3
فإن األمر يف إمهاله شديد والقيام به ّ
خالص من هذا ّ

ثم ذكر من األمثلة عىل ذلك الغيبة ،فقال( :أ ّما الغيبة وهي من املهلكات؛ فإن
التحرز عنها مع املخالطة عظيم ال ينجو منها ّإال الصدّ يقونّ ،
فإن عادة الناس كا ّفة
ّ
التمضمض بأعراض الناس والتفكّه هبا ،والتن ّقل بحالوهتا ،فهي طعمتهم ّ
ولذهتم ،وإليها
وتعرضت لسخط اهلل،
يسرتوحون من وحشتهم يف الوحشة؛ فإن خالطتهم ووافقت أثمت ّ
وإن سكت كنت رشيكا واملستمع أحد املغتابني ،وإن أنكرت أبغضوك وتركوا ذلك املغتاب
واغتابوك فازدادوا غيبة إىل الغيبة ،ور ّبام زادوا عىل الغيبة وانتهوا إىل االستخفاف
والشتم)()4

ومن األمثلة عن الرضورات الداعية إليها ما سامه [مسارقة الطبع] ،بسبب (ما
( )1بحار األنوار ،112/67 :وعدة الداعي.
( )2بحار األنوار ،111/67 :وعدة الداعي.
( )3إحياء علوم الدين ()228 /2
( )4إحياء علوم الدين ()228 /2
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يشاهده من أعامل الناس وأخالقهم فهو داء دفني ق ّلام يتن ّبه له العقالء فضال عن الغافلني،
فال يالس اإلنسان فاسقا مدّ ة مع كونه منكرا عليه يف باطنه ّإال ولو قاس نفسه إىل ما قبل
جمالسته ألدرك بينها تفرقة يف النفرة عن الفساد واستثقاله إذ يصري الفساد بكثرة املشاهدة
ه ّينا عىل الطبع ويسقط وقعه واستعظامه له ،وإنّام الوازع عنه شدّ ة وقعه يف القلب فإذا صار
القوة الوازعة ،ويذعن الطبع للميل إليه أو ملا
مستصغرا بطول املشاهدة أو شك أن تنحل ّ
دونه ومهام طالت مشاهدته للكبائر من غريه استحقر الصغائر من نفسه ،ولذلك يزدري
الناظر إىل األغنياء نعمة اهلل عليه فيؤثر جمالستهم يف أن يستصغر ما عنده ،ويؤثر جمالسة
الفقراء يف استعظام ما أتيح له من النعم ،فكذلك النظر إىل املطيعني والعصاة وهذا تأثريه يف
الطبع ،فمن يقرص نظره عىل مالحظة أحوال الصاحلني يف العبادة والتنزّ ه عن الدّ نيا فال يزال
مقرصا،
ينظر إىل نفسه بعني االستصغار ،وإىل عبادته بعني االستحقار ،وما دام يرى نفسه ّ
ال خيلو عن داعية االجتهاد رغبة يف االستكامل واستيامال لالقتداء ،ومن نظر إىل األحوال
الغالبة عىل أهل الزّ مان وإعراضهم عن اهلل ،وإقباهلم عىل الدّ نيا ،واعتيادهم للمعايص
استعظم أمر نفسه بأدنى رغبة يف اخلري يصادفها يف قلبه ،وذلك هو اهلالك ،ويكفي يف تغيري
الطبع جمرد سامع اخلري والرش فضال عن مشاهدته) ()1

ّ

ّ

وإىل هذه املعاين اإلشارة بام روي عن بعضهم أنه لزم املقابر والدّ فاتر فقيل له :يف
ذلك فقال :مل أر أسلم من الوحدة ،وال أوعظ من قرب ،وال جليسا أمتع من دفرت.
احلج وأراد آخر مصاحبته ،فقال له :دعنا وحيك نتعايش بسرت
و كان بعضهم يريد ّ
اهلل ّإين أخاف أن نصطحب فريى بعضنا من بعض ما نتامقت عليه.
وقال بعضهم :جئت إىل مالك بن دينار وهو قاعد وحده وإذا كلب قد وضع حنكه
( )1املحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء ،ج ،4ص17 :
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يرض وال يؤذي وهو خري من اجلليس
عىل ركبته فذهبت أطرده فقال يل :دعه يا هذا ،هذا ال ّ
السوء.
وقيل لبعضهم :ما محلك عىل أن تعتزل الناس؟ قال :خشيت أن أسلب ديني وال
أشعر.
فإهنم ما ركبوا ظهر بعري ّإال أدبروه ،وال ظهر
و قال آخر :اتّقوا اهلل واحذروا الناس ّ
خربوه.
جواد ّإال عقروه ،وال قلب مؤمن ّإال ّ
وأخف لسقوط احلقوق عنك
ّ
و قال آخر :أقلل املعارف فإنّه أسلم لدينك وقلبك،
ألنّه ك ّلام كثرت املعارف كثرت احلقوق وعرس القيام باجلميع.
وكل هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ ال يؤخذ عىل إطالقه ،وإنام باعتبار املحل الذي يكون
فيه املؤمن؛ فإن كان بني ناس مؤمنني صاحلني تفيده صحبتهم ،وهتذبه وتؤدبه؛ أو كان بني
ناس يمكنهم أن يستفيدوا منه ،أو يتأدبوا عىل يديه؛ فخلطة هؤالء أفضل ،ألنه بني أن
يستفيد منهم ،أو يفيدهم.
ولذلك مل يبق إال أولئك املنحرفون املنغلقون الذين سدوا آذاهنم عن سامع املواعظ
أو النصائح ،فلذلك كان األوىل تركهم ،وسؤال اهلداية هلم؛ فلعلها تأتيتهم من أبواب
أخرى غري بابه.
وهلذا أمر اهلل تعاىل الرسل عليهم السالم باعتزال أقوامهم بعد اليأس منهم ،كام قال
الرسل َو َظنهوا َأ َّهن ْم َقدْ ك ِذبوا َجا َءه ْم ن َْرصنَا َفن هج َي َم ْن َن َشاء َوال
اس َت ْي َأ َس ه
تعاىلَ ﴿ :حتَّى إِ َذا ْ
ي َر هد َب ْأسنَا ع ِ
َن ا ْل َق ْو ِم املْ ْج ِر ِمنيَ ﴾ (يوسف)110:
العزلة املؤقتة:
أما العزلة الثانية ،وهي املؤقتة ـ أهيا املريد الصادق ـ فهي تلك التي يطلق عليها
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بعضهم [اخللوة] ،ويقصدون هبا االنفراد بالنفس مدة من الزمن تطول أو تقرص ،لتهذيبها
وتزكيتها وترقيتها ومراجعة مواقفها ،وطوهلا أو قرصها خاضع لتحقق الغرض منها.
وقد أشار بعض احلكامء إليها يف قوله( :ما نفع القلب يش ء مثل عزلة يدخل هبا
ميدان فكرة)؛ فالغرض من هذه العزلة التفكر يف النفس وأخالقها وكيفية تقويمها ،وكيفية
الرقي هبا إىل معارج الكامل املهيأة هلا.
وقد علق بعضهم عىل تلك احلكمة ،فقال( :اخللوة هي انفراد القالب عن الناس ،إذ
ال ينفرد القلب باهلل إال إذا انفرد القالب .والفكرة سري القلب إىل حرضة الرب ،وهي عىل
قسمني :فكرة تصديق وإيامن ،وفكرة شهود وعيان .وال يشء أنفع للقلب من عزلة
مصحوبة بفكرة ،ألن العزلة ِ
كاحل ْمية ،والفكرة كالدواء ،فال ينفع الدواء بغري محية ،وال
فائدة يف احلمية من غري دواء ،فال خري يف عزلة ال فكرة فيها وال هنوض بفكرة ال عزلة معها،
إذ املقصود من العزلة هو تفريغ القلب ،واملقصود من التفرغ هو َجوالَن القلب واشتغال
الفكرة ،واملقصود من اشتغال الفكرة حتصيل العلم ومتكنه من القلب ،ومتكن العلم باهلل
من القلب هو دواؤه وغاية صحته ،وهو الذي سامه اهلل القلب السليم ،قال اهلل تعاىل يف شأن
ون ( )88إِ َّال َم ْن َأتَى اهللََّ بِ َق ْل ٍ
القيامةَ ﴿ :ي ْو َم َال َينْ َفع َم ٌال َو َال َبن َ
ب َسلِي ٍم ([ ﴾)89الشعراء:
)1()]89 ،88

وشبه تأثري اخللوة الرتبوي بتأثري احلمية ،فقال( :إن القلب كاملعدة إذا قويت عليها
األخالط مرضت ،وال ينفعها إال احلمية ،وهو قلة موادها ،ومنعها من كثرة األخالط
(املعدة بيت الداء ،واحلمية رأس الدواء) .وكذلك القلب إذا قويت عليه اخلواطر واستحوذ
عليه احلس مرض ،وربام مات ،وال ينفعه إال احلمية منها ،والفرار من مواطنها ،وهي
( )1املنقذ من الضالل ،ص.131
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اخللطة ،فإذا اعتزل الناس واستعمل الفكرة نجح دواؤه ،واستقام قلبه ،وإال بقي سقي ًام
حتى يلقى اهلل بقلب سقيم بالشك واخلواطر الرديئة ،نسأل اهلل العافية)()1

وذكر حكيم آخر رس تلك الفوائد ،وعالقتها بالنفس واستعداداهتا ،فقال( :وأما
اخللوة ففائدهتا دفع الشواغل ،وضبط السمع والبرص ،فإهنام دهليز القلب ،والقلب يف
حكم حوض تنصب إليه مياه كرهية كدرة قذرة من أهنار احلواس .ومقصود الرياضة تفريغ
احلوض من تلك املياه ومن الطني احلاصل منها؛ ليتفجر أصل احلوض ،فيخرج منه املاء
النظيف الطاهر .وكيف يصح له أن ينزح املاء من احلوض ،واألهنار مفتوحة إليه ؟ فيتجدد
يف كل حال أكثر مما ينقص .فال بد من ضبط احلواس إال عن قدر الرضورة ،وليس يتم ذلك
إال باخللوة)()2

وذكر حكيم آخر دورها يف الرتقية ،فقال (إن املتأهب الطالب للمزيد ،املتعرض
وفرغ املحل من الفكر ،وقعد فقري ًا
لنفحات اجلود بأرسار الوجود إذا لزم اخللوة والذكرَّ ،
ال يشء له عند باب ربه ،حينئذ يمنحه اهلل تعاىل ،ويعطيه من العلم به واألرسار اإلهلية
واملعارف الربانية التي أثنى اهلل سبحانه هبا عىل عبده خرض فقال﴿ :عبد ًا ِمن ِع ِ
بادنا آتيناه
ْ
ْ
مح ًة ِمن ِ
عندنا و َع َّل ْمناه ِم ْن َلدنّا عل ًام﴾ [الكهف .]65 :وقال﴿ :واتَّقوا اهللَ وي َع هلمكم اهلل﴾
ر َ ْ
ْ
[البقرة .]282 :قالْ ﴿ :
ويعل
إن تتَّقوا اهللَ َي َع ْل لك ْم فرقان ًا﴾ [األنفال .]29 :وقال﴿ :
َلك ْم نور ًا متشو َن به﴾ [احلديد ..]28 :فيحصل لصاحب اهلمة يف اخللوة مع اهلل وبه ج َّلت
هيبته وعظمت منته ،من العلوم ما يغيب عندها كل متكلم عىل البسيطة ،بل كل صاحب

( )1إيقاظ اهلمم يف رشح احلكم)30/1( ،
( )2إحياء ِ
عل الدين ()76 /3ا
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نظر وبرهان ،ليست له هذه احلالة)()1

وما ذكروه ـ أهيا املريد الصادق ـ يمكنك تشبيهه باملريض الذي قد يعزل يف حمال
خاصة ،إىل أن تعود إليه الصحة ،وحينها يمكنه أن يعود لالختالط باملجتمع من جديد.
ِ
واذكر اسم ر هب َك و َت َبت َّْل إليه تبتي ً
ال﴾
ويدل هلذا النوع من العزلة قوله تعاىل﴿ :
[املزمل ،]8 :فاآلية الكريمة تدعو إىل التبتل ،وهو االنقطاع التام هلل تعاىل ،وهو نفس معنى
اخللوة.
ومما يدل عليه من السنة أن (أول ما ب ِدى َء به رسول اهلل  من الوحي الرؤيا الصاحلة
ب إليه اخلالء ،وكان خيلو
يف النوم ،فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح ،ثم ح هب َ
بغار ِحرا َء؛ فيت ََحنَّث فيه ـ وهو التعبد ـ الليايل ذوات العدد ،قبل أن ينزع إىل أهله ،ويتزود
لذلك ،ثم يرجع إىل خدية ،ويتزود ملثلها ،حتى جاءه احلق ،وهو يف غار حراء)()2

وقد علق بعضهم عىل هذا احلديث بقوله( :يف احلديث دليل عىل أن اخللوة عون
لإلنسان عىل تعبده وصالح دينه ،ألن النبي  ملا اعتزل عن الناس وخال بنفسه ،أتاه هذا
اخلري العظيم ،وكل أحد امتثل ذلك أتاه اخلري بحسب ما قسم له من مقامات الوالية ،وفيه
األوىل بأهل البداية اخللوة واالعتزال ،ألن النبي  كان يف أول أمره خيلو
دليل عىل أن ْ
بنفسه ..وفيه دليل عىل أن البداية ليست كالنهاية ،ألن النبي  أول ما ب ِدى َء يف نبوته
باملرائي ،فام زال  يرتقي يف الدرجات والفضل ،حتى جاءه املَلك يف اليقظة بالوحي ،ثم
ما زال يرتقي ،حتى كان كقاب قوسني أو أدنى ،وهي النهاية .فإذا كان هذا يف الرسل فكيف
به يف األتباع؟! لكن بني الرسل واألتباع فرق ،وهو أن األتباع يرتقون يف مقامات الوالية ـ

( )1الفتوحات املكية)280 /1( ،
( )2صحيح البخاري ()3 /1
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وي بساطه ـ حتى ينتهوا إىل مقام
ما عدا مقام النبوة ،فإنه ال سبيل هلم إليها ،ألن ذلك قد ط َ
املعرفة والرضا ،وهو أعىل مقامات الوالية)()1

هذا جواب عىل أسئلتك ـ أهيا املريد الصادق ـ وأنا أنصحك بأن تتخذ لنفسك يف كل
يوم أوقاتا ،تتفرغ فيها لنفسك ،وهتذيبها وتزكيتها وترقيتها ..وهكذا يمكنك أن تتخذ يف
كل أسبوع أو شهر مدة من الزمن ،تراجع فيها مواقفك ،وحتاسب فيها نفسك ،حتى ال
يسلب املجتمع حقيقتك عنك ..فأنت ستذهب إىل اهلل وحدك ،وليس مع جمتمعك..
فاحذر أن يغروك عن نفسك ،وتصبح تابعا ذليال هلم ،مع أن اهلل تعاىل خلقك حرا عزيزا.
واسع ـ أهيا املريد الصادق ـ يف تلك اخللوات التي ختتيل فيها بنفسك ،وتراجع فيها
مواقفك أن تكون صارما حازما؛ فكل من رأيته حجابا بينك وبني احلق ،فاقطعه وأزله
وارفعه ..فال خري فيمن حيجبك عن ربك ،وال خري فيمن ال يعينك عىل تزكية نفسك.

( )1هبجة النفوس رشح خمترص البخاري)10/1( ،
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املخالطة الرتبوية
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن خمالطة املجتمع ،وكيفية حتويلها إىل
مدرسة تربوية تزكى النفس وترقيها من خالل التلمذة عليها ،حتى تصبح بذلك كال من
خلوة السالك وجلوته طريقا يسري به إىل الكامل املتاح له.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن ما ذكرته من إمكانية حتويل املخالطة إىل
وسيلة تربوية للنفس لتزكيها وترقيها هو نفس ما وردت به النصوص املقدسة ،كام اخترص
ذلك رسول اهلل  يف قوله( :ا ّلذي خيالط الناس ويصرب عىل أذاهم خري من ا ّلذي ال خيالط
النّاس وال يصرب عىل أذاهم)()1

بل إن الكثري من التكاليف الرشعية التي هت َّذب هبا النفس ال يمكن تطبيقها إال
باملخالطة ،وإال أصبح املعتزل فردا حياديا ،وجوده كعدمه ،ويفوته بذلك اخلري الكثري الذي
أعده اهلل تعاىل ملن مارس احلياة االجتامعية بكل صعوباهتا.
ولذلك يصنف اهلل تعاىل البرش ـ بحسب قعودهم ونشاطهم ـ إىل قسمني ،فيقول:
يل اهللَِّ بِ َأمو ِ
﴿ال يست َِوي ا ْل َق ِ
الرض ِر واملْج ِ
ون ِيف َسبِ ِ
ون ِم َن املْؤْ ِمنِنيَ غ َْري أ ِ
اهد َ
اعد َ
اهل ْم
َْ
ويل َّ َ َ َ
َ ْ
اهلم و َأنْف ِس ِهم ع ََىل ا ْل َق ِ
ِ
ِِ
ِ
اع ِدي َن َد َر َج ًة َوك ّ ً
ال َوعَدَ اهللَّ
َو َأنْفس ِه ْم َف َّض َل اهللَّ املْ َجاهدي َن بِ َأ ْم َو ْ َ
ْ
اه ِدين ع ََىل ا ْل َق ِ
احلسنَى و َف َّض َل اهللَّ املْج ِ
اع ِدي َن َأ ْجر ًا عَظِي ًام﴾ (النساء)95:
َ
َ
ْ ْ َ

وخيرب عن موقف الكساىل يف كل عرص من حنينهم إىل القعود ـ ولو باسم اخللوة
والعزلة أو االبتعاد عن الفتن ـ فيقول﴿ :وإِ َذا أن ِْز َل ْت سور ٌة َأ ْن ِآمنوا بِاهللَِّ وج ِ
اهدوا َم َع
َ َ
َ
َ
رسولِ ِه اس َت ْأ َذن ََك أولوا ال َّطو ِل ِمنْهم و َقالوا َذرنَا نَكن مع ا ْل َق ِ
اع ِدي َن﴾ (التوبة ،)86:ويف
ْ َ َ
ْ َ
ْ
ْ
ْ
َ
( )1رواه أمحد ج  5ص .365
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موقف آخر يرد عليهم بقولهَ ﴿ :و َل ْو َأ َرادوا ْ
وج َألَعَده وا َله عدَّ ًة َو َلكِ ْن ك َِر َه اهللَّ انْبِ َعا َثه ْم
اخلر َ
َف َثب َطهم و ِق َيل ا ْقعدوا مع ا ْل َق ِ
اع ِدي َن﴾ (التوبة)46:
َ َ
َّ ْ َ
وسى إِنَّا َل ْن نَدْ خ َل َها َأ َبد ًا َما
وقال عن املنافقني من أصحاب موسى َ ﴿ :قالوا َيا م َ
ْت ورب َك َف َقاتِال إِنَّا َهاهنَا َق ِ
ِ
اعد َ
ون﴾ (املائدة)24:
ب َأن َ َ َ ه
يها َفا ْذ َه ْ
َداموا ف َ
وهلذا يأمر املؤمنني بالنفري مهام كانت أحواهلم ،فيقول﴿ :ان ِْفروا ِخ َفاف ًا َوثِ َقاالً
وج ِ
اهدوا بِ َأ ْم َوالِك ْم َو َأنْف ِسك ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َذلِك ْم َخ ْ ٌري َلك ْم إِ ْن كنْت ْم َت ْع َلم َ
ون﴾ (التوبة،)41:
َ َ
وقال﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنوا خذوا ِح ْذركم َفان ِْفروا ثب ٍ
ات َأ ِو ان ِْفروا َمجِيع ًا﴾ (النساء)71:
َ
َ ْ
َ َ
َ هَ

ويعاتبهم عىل حتديث أنفسهم بعدم النفريَ ﴿ :يا َأ ه َهيا ا َّل ِذي َن آ َمنوا َما َلك ْم إِ َذا ِق َيل َلكم
يل اهللَِّ ا َّثا َق ْلت ْم إِ َىل ْاألَ ْر ِ
ان ِْفروا ِيف َسبِ ِ
احلَ َي ِاة الده ْن َيا ِم َن ْاآل ِخ َر ِة َف َام َمتَاع ْ
ض َأ َر ِضيت ْم بِ ْ
احلَ َي ِاة الده ْن َيا
ِيف ْاآل ِخ َر ِة إِ َّال َقلِ ٌيل﴾ (التوبة)38:
بل يتشدد عليهم ،فيتوعدهم بالعذاب األليم إن مل ينفروا ،قال تعاىل﴿ :إِالّ َتن ِْفروا
ِ
ِ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾
َرضوه َش ْيئ ًا َواهللَّ ع ََىل ك هل َ ْ
َريك ْم َوال ت ه
ي َع هذ ْبك ْم ع ََذاب ًا َألي ًام َو َي ْس َت ْبد ْل َق ْوم ًا غ ْ َ

(التوبة)39:
وهو نفري ال يقترص عىل نفري اجليش فقط ،بل هو نفري يشمل احلياة مجيعا ،فلكل من
َان املْؤْ ِمن َ
يف هذه احلياة طاقته التي خيدم األمة من خالهلا ،قال تعاىلَ ﴿ :و َما ك َ
ون لِ َين ِْفروا كَا َّف ًة
َف َل ْوال َن َف َر ِم ْن ك هل فِ ْر َق ٍة ِمنْه ْم َطائِ َف ٌة لِ َي َت َف َّقهوا ِيف الده ِ
ين َولِين ِْذروا َق ْو َمه ْم إِ َذا َر َجعوا إِ َل ْي ِه ْم
حي َذر َ
ون﴾ (التوبة)122:
َل َع َّله ْم َ ْ
والنفري يقتيض املخالطة والسعي واالجتهاد ،فلذلك يرد يف القرآن الكريم الرتغيب
يف السعي بأمجل صيغ التعبري ،قال تعاىل عن صاحب موسى عليه السالم﴿ َو َجا َء َرج ٌل ِم ْن
ِ ِ
وسى إِ َّن املَْ َ َ
ون بِ َك لِ َي ْقتل َ
أل َي ْأ َمتِر َ
وك َف ْ
اخر ْج إِ هين َل َك ِم َن
َأ ْق َىص املَْدينَة َي ْس َعى َق َال َيا م َ
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الن ِ
َّاص ِحنيَ ﴾ (القصص ،)20:وقال عن صاحب الرسلَ ﴿ :و َجا َء ِم ْن َأ ْق َىص املَْ ِدين َِة َرج ٌل
َي ْس َعى َق َال َيا َق ْو ِم اتَّبِعوا املْ ْر َسلِنيَ ﴾ ( ّيـس ،)20:وقال عن صاحب حممد َ ﴿ :و َأ َّما َم ْن

َجا َء َك َي ْس َعى﴾ (عبس)8:
واملؤمن هلذا االجتهاد والسعي الذي يميش به يف الناس هو يف احلقيقة نور ييضء
َان َم ْيت ًا َف َأ ْح َي ْينَاه َو َج َع ْلنَا َله نور ًا َي ْم ِيش بِ ِه ِيف الن ِ
ظلامت املجتمع ،قال تعاىلَ ﴿ :أ َو َم ْن ك َ
َّاس
كَمن م َثله ِيف ال هظلام ِ
ت َل ْي َس بِ َخ ِارجٍ ِمن َْها ك ََذلِ َك ز هي َن لِ ْلكَافِ ِري َن َما كَانوا َي ْع َمل َ
ون﴾
َ
َ ْ َ
(األنعام)122:
وهلذا تضمنت وصية لقامن عليه السالم احلض عىل هذا النوع من الرتبية ،قال تعاىل:
﴿يا بنَي َأ ِق ِم الصال َة و ْأمر بِاملَْعر ِ
وف َوا ْن َه ع ِ
رب ع ََىل َما َأ َصا َب َك إِ َّن َذلِ َك ِم ْن عَزْ ِم
َن املْنْك َِر َو ْ
َ ْ ْ
َّ
اص ِ ْ
َ َّ
ْاألم ِ
ور﴾ (لقامن)17:
وبناء عىل هذه النصوص املقدسة ،وغريها كثري؛ فإن للمخالطة ـ برشوطها
وضوابطها الرشعية ـ دور تربوي كبري ،يكمل األدوار التي تقوم هبا العزلة الرشعية..
فكالمها منهجان يستعمالن يف املحال املناسبة هلام.
ومها يشبهان بذلك دور اجلندي الذي ال ينزل إىل املعركة إال بعد أن يعتزل احلرب،
ويدرب نفسه بكل القدرات التي متكنه من االنتصار.
أو مثل املريض الذي ال خيرج من املستشفى إال بعد أن يكتمل عالجه ،حتى ال
يصاب من جديد بالعدوى ،أو حتى ال ينقل مرضه إىل غريه.
وسأرشح لك كال الدورين من خالل ما ورد يف النصوص املقدسة ،وما ذكره
احلكامء.
املخالطة والتزكية:
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أول األدوار التي تؤدهيا املخالطة يف الرتبية والتزكية والتهذيب ـ أهيا املريد الصادق
ـ ما يمكن تسميته [تنمية طاقة التحمل] ،ذلك أن النفس ـ بسبب اعتزاهلا الطويل عن اخللق
ـ ال تتعرض للكثري من أنواع البالء التي ترتبط باملخالطة ،وبذلك تصبح ضعيفة هشة قد
يؤثر فيها أبسط املواقف ،ولذلك فإن تنمية قوهتا ترتبط بمخالطة املجتمع.
وإىل هذا املعنى اإلشارة بقوله تعاىلَ ﴿ :لت ْب َلو َّن ِيف َأ ْم َوالِك ْم َو َأنْف ِسك ْم َو َلت َْس َمع َّن ِم َن
ِ
ِ
ا َّل ِذين أوتوا ا ْلكِت ِ
ِ
ذى كَثِري ًا َوإِ ْن ت َْص ِربوا َو َتتَّقوا َفإِ َّن َذلِ َك
رشكوا َأ ً
َ
َ
َاب م ْن َق ْبلك ْم َوم َن ا َّلذي َن َأ ْ َ
اخلو ِ
ور﴾ (آل عمران ،)186:وقوله﴿ :و َلنَبلونَّكم ِب َ ٍ ِ
ِم ْن عَزْ ِم ْاألم ِ
ف َو ْ
اجلو ِع
يشء م َن ْ َ ْ
َ ْ َ ْ ْ

س وال َّثمر ِ
و َن ْق ٍ ِ
ِ
ات َو َب ه ِ
الصابِ ِري َن﴾ (البقرة ،)155:وقوله:
رش َّ
َ
ص م َن ْاألَ ْم َوال َو ْاألَنْف ِ َ َ َ
ِِ ِ
الصابِ ِري َن َو َن ْبل َو َأ ْخ َب َارك ْم﴾ (حممد)31:
﴿ َو َلنَ ْبل َونَّك ْم َحتَّى َن ْع َل َم املْ َجاهدي َن منْك ْم َو َّ
فاهلل تعاىل حيرض األنفس املؤمنة الستقبال البالء بام خيرب به من سنته يف خلقه وسنته
يف املؤمنني ،حتى تتأدب األنفس بأدب الصرب العظيم الذي يوفر هلا الطاقة عىل حتمل البالء.
والفائدة الثانية من ذلك هي اكتشاف املؤمن لنفسه ،وتشخيصه ألدوائه ،ذلك أنه ال
يمكنه أن يشخصها ،وهو بعيد عن املجتمع ،وإىل ذلك اإلشارة بام ورد يف القرآن الكريم
من أن املقصد من البالء ،ليس ذات البالء ،وإنام متحيص األنفس ،وتبيني حقيقتها،
والتفريق بني الطيب واخلبيث ،قال تعاىلَ ﴿ :ما ك َ
َان اهللَّ لِ َي َذ َر املْؤْ ِمنِنيَ ع ََىل َما َأنْت ْم َع َل ْي ِه َحتَّى
ِ
ِ
َان اهللَّ لِي ْطلِ َعك ْم ع ََىل ا ْل َغ ْي ِ
يث ِم َن ال َّط هي ِ
ب َو َما ك َ
اخلبِ َ
يتَبِي ِم ْن رسلِ ِه َم ْن
َيميزَ ْ َ
ب َو َلك َّن اهللََّ َ ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ
يم﴾ (آل عمران)179:
َي َشاء َفآمنوا بِاهللَِّ َورسله َوإِ ْن تؤْ منوا َو َتتَّقوا َف َلك ْم َأ ْج ٌر عَظ ٌ

ومما يروى يف ذلك أن (حكيام من احلكامء صنّف كتبا كثرية يف احلكمة حتّى ظ ّن أنّه
نبي زمانه( :قل لفالن إنك قد مألت األرض نفاقا،
قد نال عند اهلل منزلة ،فأوحى اهلل إىل ّ
وإنى ال أقبل من نفاقك شيئا) ،فتخىل وانفرد يف رسب حتت األرض ،وقال اآلن قد بلغت
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رضا رب .فأوحى اهللّ إىل نبيه ،قل له إنك لن تبلغ رضاي حتى ختالط الناس وتصرب عىل
أذاهم ،فخرج إىل األسواق ،وخالط الناس وجالسهم وواكلهم ،وأكل الطعام بينهم،
ومشى يف األسواق معهم .فأوحى اهللّ تعاىل إىل نبيه ،اآلن قد بلغ رضاي)
وقد قال بعض احلكامء ينكر عىل املعتزلني عزلة غري رشعية ،مبينا األمراض التي
دعتهم إىل ذلك( :فكم من معتزل يف بيته وباعثه الكرب ،ومانعه عن املحافل أن ال يوقر أو ال
يقدم ،أو يرى الرتفع عن خمالطتهم أرفع ملحله ،وأبقى لطراوة ذكره بني الناس ،وقد يعتزل
خيفة من أن تظهر مقابحه لو خالط ،فال تعتقد فيه الزهد واالشتغال بالعبادة فيتخذ البيت
سرتا عىل مقابحه ،إبقاء عىل اعتقاد الناس يف زهده وتعبده ،من غري استغراق وقت يف اخللوة
بذكر أو فكر)
ثم ذكر العالمات الدالة عليهم ،فقال( :وعالمة هؤالء أهنم حيبون أن يزاروا وال
حيبون أن يزوروا ويفرحون بتقرب العوام والسالطني إليهم ،واجتامعهم عىل باهبم
وطرقهم ،وتقبيلهم أيدهيم عىل سبيل التربك .ولو كان االشتغال بنفسه هو الذي يبغض إليه
املخالطة وزيارة الناس ،لبغض إليه زياراهتم له ،كام حكيناه عن الفضيل حيث قال :وهل
جئتني إال ألتزين لك وتتزين يل وعن حاتم األصم أنه قال لألمري الذي زاره :حاجتي أن
ال أراك وال تراين .فمن ليس مشغوال مع نفسه بذكر اهللّ ،فاعتزاله عن الناس سببه شدة
اشتغاله بالناس ،ألن قلبه متجرد لاللتفات إىل نظرهم إليه بعني الوقار واالحرتام والعزلة
هبذا السبب جهل) ()1

هلم إىل
يمر بالشحاذين ،وبني أيدهيم كرس اخلبز ،فيقولونّ :
وهلذا كان اإلمام احلسن ّ
الغداء يا ابن رسول اهلل  ،فكان ينزل عىل الطريق ويأكل معهم ،ويقولّ ( :
حيب
إن اهلل ال ّ
( )1إحياء علوم الدين.87 /6 ،

617

املستكربين)( ،)1ويف ذلك إشارة إىل أن املعتزلني ملثل هذه املجالس مستكربون من حيث ال
يشعرون.
وهلذا فإن الكثري من مثالب النفس األمارة ال يمكن معرفتها من دون خمالطة ،ذلك
أهنا وحدها من يكشف جوهر اإلنسان ،وهلذا يدعو اهلل تعاىل إىل ابتالء اليتامى للنظر يف
قدرهتم عىل التعامل السليم مع املال قبل تسليمه هلم ،فقالَ ﴿ :وا ْبتَلوا ا ْل َيتَا َمى َحتَّى إِ َذا َب َلغوا
َاح َفإِ ْن آن َْست ْم ِمنْه ْم ر ْشد ًا َفا ْد َفعوا إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َاهل ْم َوال َت ْأكل َ ِ
رساف ًا َوبِدَ ار ًا َأ ْن َيك َْربوا
النهك َ
وها إ ْ َ
َان َف ِقري ًا َف ْلي ْأك ْل ِباملَْعر ِ
ف َو َم ْن ك َ
َو َم ْن ك َ
وف َفإِ َذا َد َف ْعت ْم إِ َل ْي ِه ْم َأ ْم َو َاهل ْم
َان غَنِ ّي ًا َف ْل َي ْس َت ْع ِف ْ
ْ
َ

َف َأ ْش ِهدوا َع َل ْي ِه ْم َو َك َفى بِاهللَِّ َح ِسيب ًا﴾ (النساء)6:

ومثل املال كل املسؤوليات التي ال يمكن حتملها ما مل ينجح صاحبها يف االختبارات
التي يتعرض هلا ..وهلذا خيربنا اهلل تعاىل عن نموذج من نامذج البالء الذي قام به طالوت
اجلن ِ
ود َق َال إِ َّن اهللََّ م ْبتَلِيك ْم بِن ََه ٍر َف َم ْن َ ِ
لتمييز جنوده ،فقالَ ﴿ :ف َل َّام َف َص َل َطالوت بِ ْ
رش َب ِمنْه
ِ
ِ
ف غ ْر َف ًة بِ َي ِد ِه َف َ ِ
رشبوا ِمنْه ِإ َّال َقلِي ً
ال ِمنْه ْم َف َل َّام
ْرت َ
َف َل ْي َس منهي َو َم ْن َمل ْ َي ْط َع ْمه َف ِإنَّه منهي ِإ َّال َم ِن اغ َ َ
وت وجن ِ
ِ
ود ِه َق َال ا َّل ِذي َن َيظن َ
هون َأ َّهن ْم
َج َاوزَ ه ه َو َوا َّلذي َن آ َمنوا َم َعه َقالوا ال َطا َق َة َلنَا ا ْل َي ْو َم بِ َجال َ َ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ ٍ
الصابِ ِري َن﴾ (البقرة)249:
مالقو اهللَِّ ك َْم م ْن فئَة َقلِي َلة َغ َل َب ْت ف َئ ًة كَث َري ًة بِإِ ْذن اهللَِّ َواهللَّ َم َع َّ

بل إن اهلل تعاىل يعل ملن نجح يف امتحان البالء الشديد اإلمامة يف األرض ،واإلمام
ِ
ِ
يم
يف االصطالح القرآين هو من كان قائدا للناس وقدوة هلم ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِذ ا ْبت ََىل إِ ْب َراه َ
ت َف َأ َمتهن َق َال إِ هين ج ِ
ربه بِكَلِام ٍ
اعل َك لِلن ِ
َّاس إِ َمام ًا َق َال َو ِم ْن ذ هر َّيتِي َق َال ال َينَال ع َْه ِدي
َ
َّ َّ
َه
َ

ال َّظاملِنيَ ﴾ (البقرة)124:

والفائدة الرتبوية الثالثة للمخالطة هي ما ورد يف وصية لقامن عليه السالم بعد ذكره
( )1املناقب البن شهرآشوب ج  4ص .23
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لألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،كام قال تعاىلْ ﴿ :أمر بِاملَْعر ِ
وف َوا ْن َه ع ِ
رب
َن املْنْك َِر َو ْ
ْ ْ
اص ِ ْ
ع ََىل َما َأ َصا َب َك إِ َّن َذلِ َك ِم ْن عَزْ ِم ْاألم ِ
ور﴾ (لقامن)17:
ألن مواجهة الناس باألمر باملعروف والنهي عن املنكر تستدعي مواجهة الناس يف
العادة هلذا اآلمر بأصناف األذى ،ألن هذا الناصح املحتسب ال يواجه عقول الناس بقدر
ما يواجه مواطن الرش فيهم ،وهي مواطن تأخذها احلمية ويستفزها الشيطان ،فال تسكت
عن هذا اآلمر املحتسب.
وهلذا أخرب تعاىل عن سنته يف املرسلني أهنم يتعرضون لكل أنواع البالء ،قال تعاىل:
﴿ َوإِ ْن كَادوا َل َي ْست َِفزه ون ََك ِم َن ْاألَ ْر ِ
ض لِي ْخ ِرج َ
وك ِمن َْها َوإِذ ًا ال َي ْل َبث َ
ون ِخال َف َك إِ َّال َقلِي ً
ال﴾
(االرساء ،)76:ثم قال بعدها مبينا أن هذا سنته يف من أرسل من خلقه﴿ :سنَّ َة َم ْن َقدْ
َأ ْر َس ْلنَا َق ْب َل َك ِم ْن رسلِنَا َوال َ ِ
جتد لِسنَّتِنَا َحت ِْوي ً
ال﴾ (االرساء)77:
وأخرب تعاىل أهنم كانوا يقولون ألقوامهم ،وهم يواجهوهنم بأنواع البالءَ ﴿ :و َما َلنَا
رب َّن ع ََىل َما آ َذ ْيتمونَا َوع ََىل اهللَِّ َف ْل َيت ََوك ِ
َّل املْت ََوكهل َ
ون﴾
َأ َّال َنت ََوك ََّل ع ََىل اهللَِّ َو َقدْ َهدَ انَا سب َلنَا َو َلن َْص ِ َ
(ابراهيم)12:
والصرب املراد هنا ليس الصرب يف مواضع املحن فقط ،وإنام الصرب يف مجيع ميادين
احلياة ،ذلك أن التعامل مع الناس حيتاج إىل قوة عظيمة ،ولذلك فإن القرآن الكريم يشري
إىل أن معاناة موسى عليه السالم مع قومه بعد نجاهتم من فرعون أعظم من صربه عىل كيد
فرعون وزبانيته.
وهلذا كان  يتمثل ذكراه عندما يصيبه أي بالء ،ففي احلديث أنه :ملا كان يوم حنني
آثر َرسول اهللَِّ  ناسا يف القسمة :فأعطى األقرع بن حابس مائة ِم ْن اإلبل ،وأعطى عيينة
بن حصن مثل ذلك ،وأعطى ناسا ِم ْن أرشاف العرب وآثرهم يومئذ يف القسمة .فقال
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رجل :واهللَّ إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه اهللَّ .فقلت :واهللَّ ألخربن َرسول
اهللَِّ  فأتيته فأخربته بام قال فتغري وجهه حتى كان كالرصف ثم قال(:فمن يعدل إذا مل
ِ
ن هذا فصرب)()1
يعدل اهللَّ ورسوله؟) ،ثم قال(:يرحم اهللَّ موسى قد أوذي بأكثر م ْ
وهلذا وصف اهلل تعاىل الصاحلني بمواجهة األذى والرد عليه ،ال االعتزال الكامل
عن اخللق ،قال تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذي َن ه ْم ع ِ
َن ال َّلغ ِْو م ْع ِرض َ
ون﴾ (املؤمنون ،)3:وقالَ ﴿ :وإِ َذا
َس ِمعوا ال َّلغ َْو َأع َْرضوا َعنْه َو َقالوا َلنَا َأع َْاملنَا َو َلك ْم َأع َْاملك ْم َسال ٌم َع َل ْيك ْم ال َن ْبت َِغي
ِ
ْ ِِ
ون ع ََىل ْاألَ ْر ِ
الر ْمح َِن ا َّل ِذي َن َي ْمش َ
ض َه ْون ًا َوإِ َذا
اجلاهلنيَ ﴾ (القصص ،)55:وقالَ ﴿ :وع َباد َّ
َ
اجل ِ
اهل َ
ون َقالوا َسالم ًا﴾ (الفرقان)63:
َخا َط َبهم ْ َ
ومن أخبار الصاحلني التي متثل هذا املعنى القرآين خري متثيل ما روي أن إبراهيم بن
أدهم خرج يوم ًا إىل بعض الرباري فاستقبله رجل جندي فقال :أنت عبد؟ قال :نعم ،فقال
له :أين العمران؟ فأشار إىل املقربة ،فقال اجلندي :إنام أردت العمران؟ فقال :هو املقربة،
فغاظه ذلك فرضب رأسه بالسوط فشجه ورده إىل البلد فاستقبله أصحابه فقالوا ما اخلرب؟
فأخربهم اجلندي ما قال له فقالوا ،هذا إبراهيم بن أدهم فنزل اجلندي عن فرسه وق َّبل يديه
ورجليه وجعل يعتذر إليه ،فقيل بعد ذلك له :مل قلت له أنا عبد؟ فقال :إنه مل يسألني :عبد
من أنت بل قال :أنت عبد؟ فقلت :نعم ،ألين عبد اهلل ،فلام رضب رأيس سألت اهلل له اجلنة
قيل كيف وقد ظلمك؟ فقال :علمت أنني أؤجر عىل ما نالني منه فلم أرد أن يكون نصيبـي
منه اخلري ونصيبه مني الرش.
ويروى أن داعيا دعا بعض الصاحلني إىل وليمة ـ وكان الداعي قد أراد جتربته ـ فلام
بلغ منزله رده ،وقال له :أنت لست مدعوا ،فرجع ،فلام ذهب غري بعيد دعاه ثاني ًا فقال له:
( )1رواه البخاري ومسلم.
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يا أستاذ ارجع فرجع ،فقال له مثل مقالته األوىل فرجع ،ثم دعاه الثالثة وقال :ارجع عىل ما
يوجب الوقت فرجع ،فلام بلغ الباب قال له مثل مقالته األوىل فرجع ،ثم جاءه الرابعة فرده
حتى عامله بذلك مرات ،والرجل الصالح ال يتغري من ذلك ،فأكب عىل رجليه وقال(:يا
ّ
فقال(:إن الذي رأيت مني هو خلق
أستاذ إنام أردت أن أختربك فام أحسن خلقك)،
الكلب ،إن الكلب إذا دعي أجاب وإذا زجر انزجر)
وهو موقف عظيم لو متثل يف املجتمع حلفظ املجتمع من أكثر أسباب الشقاق التي
يسببها التعايل والعزة الكاذبة.
ويروى عن هذ الصالح الذي ربى نفسه عىل الصرب الشديد ،أنه اجتاز يوم ًا يف سكة
فطرحت عليه إجانة رماد فنزل عن دابته فسجد سجدة الشكر ،ثم جعل ينفض الرماد عن
ثيابه ومل يقل شيئ ًا ،فقيل :أال زبرهتم؟ فقال :إن من استحق النار فصولح عىل الرماد مل يز
له أن يغضب.
ويروى أن اإلمام السجاد دعا غالم ًا فلم يبه فدعاه ثاني ًا وثالث ًا فلم يبه ،فقام إليه
فرآه مضطجع ًا فقال :أما تسمع يا غالم؟ قال :بىل ،قال :فام محلك عىل ترك إجابتي؟ قال:
أمنت عقوبتك فتكاسلت ،فقال :امض فأنت حر لوجه اهلل تعاىل.
ويروى ن أويس ًا القرين كان إذا رآه الصبـيان يرمونه باحلجارة فكان يقول هلم( :يا
إخوتاه إن كان وال بد فارموين بالصغار حتى ال تدموا ساقي فتمنعوين عن الصالة)
وقالت امرأة ملالك بن دينار :يا مرائي ،فقال :يا هذه وجدت اسمي الذي أضله أهل
البرصة.
وقد قال بعض احلكامء يصف هذه النفوس( :فهذه نفوس قد ذللت بالرياضة
فاعتدلت أخالقها ،ونقيت من الغش والغل واحلقد بواطنها فأثمرت الرضا بكل ما قدره
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اهلل تعاىل وهو منتهى حسن اخللق .فإن من يكره فعل اهلل تعاىل وال يرىض به فهو غاية سوء
خلقه ،فهؤالء ظهرت العالمات عىل ظواهرهم كام ذكرنا .فمن مل يصادف من نفسه هذه
العالمات فال ينبغي أن يغرت بنفسه فيظن هبا حسن اخللق ،بل ينبغي أن يشتغل بالرياضة
واملجاهدة إىل أن يبلغ درجة حسن اخللق فإهنا درجة رفيعة ال يناهلا إال املقربون
والصديقون)()1

املخالطة والرتقية:
أما الدور الثاين للمخالطة ـ أهيا املريد الصادق ـ فيتمثل يف ترقية النفس ونيلها املراتب
العالية التي تؤهلها للعروج يف سلم الكامل املتاح هلا.
ذلك أن اهلل تعاىل ربط بني الرقي والكامل وخدمة املجتمع بكل أنواع اخلدمة املمكنة؛
ومن حرم نفسه من تلك اخلدمات ،لن ينال تلك املراتب.
وهلذا كان الرسل عليهم الصالة والسالم وورثتهم أرشف الناس وأكملهم نتيجة
لتلك األدوار العظيمة التي قاموا هبا يف خدمة جمتمعاهتم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َج َع ْلنَاه ْم َأئِ َّم ًة
ِ
است ْض ِعفوا ِيف ْاألَ ْر ِ
َ ْهيد َ
ض
ون بِ َأ ْم ِرنَا﴾ (االنبياء ،)73:وقالَ ﴿ :ون ِريد َأ ْن نَم َّن ع ََىل ا َّلذي َن ْ
َون َْج َع َله ْم َأئِ َّم ًة َون َْج َع َلهم ا ْل َو ِارثِنيَ ﴾ (القصص ،)5:وقالَ ﴿ :و َج َع ْلنَا ِمنْه ْم َأئِ َّم ًة َ ْهيد َ
ون
ِب َأم ِرنَا ملََّا صربوا وكَانوا ِبآياتِنَا ي ِ
وقن َ
ون﴾ (السجدة)24:
َ َ َ
ْ
وهكذا؛ فإن الذي يعتزل الناس عزلة مطلقة تفوته الكثري من أعامل اخلري التي رتب
اهلل تعاىل عليها الكثري من األجور التي ال يمكن أن تنال من دوهنا ،ومن ذلك ما عرب عنه قوله
اهدوا بِ َأمو ِ
ِ
اهل ْم َو َأنْف ِس ِه ْم ِيف َسبِ ِ
يل اهللَِّ َوا َّل ِذي َن َآو ْوا
اجروا َو َج َ
َْ
تعاىل﴿:إِ َّن ا َّلذي َن آ َمنوا َو َه َ
ِ ِ
ِ
ونَرصوا أو َلئِ َك بعضهم َأولِياء بع ٍ ِ
ِ
يش ٍء
ْ ْ َ َْ
َْ
َ َ
ض َوا َّلذي َن آ َمنوا َو َمل ْ َهياجروا َما َلك ْم م ْن َو َال َيت ِه ْم م ْن َ ْ
( )1إحياء علوم الدين.72/3 :
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ِ
ِ
اس َتن َْرصوك ْم ِيف الده ِ
ين َف َع َل ْيكم الن َّْرص إِ َّال ع ََىل َق ْو ٍم َب ْينَك ْم َو َب ْينَه ْم ِمي َث ٌ
اق
َحتَّى َهياجروا َوإِن ْ
َواهللَّ بِ َام َت ْع َمل َ
ون َب ِص ٌري﴾ (ألنفال ،)72:ففي هذه اآلية الكريمة حض عىل نرص املؤمنني
بعضهم بعضا ،وهو مما ال يمكن حتققه للمعتزلني املحايدين.
وقد قال  حيض عىل رعاية هذا الركن من أركان األخوة اإليامنية(:املسلم أخو
املسلم ال يسلمه وال خيذله) ،وقال(:انرص أخاك ظامل ًا أو مظلوم ًا) ،قيل :يا رسول اهلل!
أنرصه مظلوم ًا ،فكيف أنرصه ظاملا؟) ،قال(:متنعه من الظلم؛ فذلك نرصك إياه)()1

ومثل ذلك نصيحة اخللق مسلمني وغريهم ،والتي ال يمكن حتققها من دون
املخالطة املرشوعة ،كام أشار إىل ذلك قوله تعاىل﴿:ثم ك َ ِ ِ
الص ْ ِرب
اص ْوا بِ َّ
َان م َن ا َّلذي َن آ َمنوا َوت ََو َ
َّ
وتَواصوا بِاملَْر َمح َِة﴾(البلد ،)17:وقال﴿:إِ َّال ا َّل ِذين آمنوا وع َِملوا الص ِ ِ
احل هق
احلات َوت ََو َ
َ َ َ
اص ْوا بِ ْ َ
َّ َ
َ َ َ ْ ْ
الص ْ ِرب﴾(العرص)3:
اص ْوا بِ َّ
َوت ََو َ

ِ
الصال َة َو ْأم ْر
وإىل هذا اإلشارة بقول لقامن عليه السالم يف وصيته البنهَ ﴿:يا بن ََّي َأق ِم َّ
بِاملَْعر ِ
رب ع ََىل َما َأ َصا َب َك ِإ َّن َذلِ َك ِم ْن عَزْ ِم ْاألم ِ
وف َوا ْن َه ع ِ
ور﴾ (لقامن)17:
َن املْنْك َِر َو ْ
ْ
اص ِ ْ
وقد اعترب القرآن الكريم هذا الركن خاصة من خصائص هذه األمة ،فقال
ون بِاملَْعر ِ
وف َو َتن َْه ْو َن ع ِ
تعاىل﴿:كنْت ْم َخ ْ َري أ َّم ٍة أ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
َن املْنْك َِر َوتؤْ ِمن َ
ون بِاهللَِّ﴾
َّاس َت ْأمر َ ْ
(آل عمران)110 :
واعترب أداء هذا الركن من عالمات املؤمنني الصادقني ،فقال﴿:يؤْ ِمن َ
ون بِاهللَِّ َوا ْل َي ْو ِم
اخلري ِ
ون بِاملَْعر ِ
َن املْنْك َِر َوي َس ِارع َ ِ
وف َو َين َْه ْو َن ع ِ
ْاآل ِخ ِر َو َي ْأمر َ
ات َوأو َلئِ َك ِم َن
ْ
ون يف ْ َ ْ َ
الص ِ
احلنيَ ﴾ (آل عمران)114:
َّ
واعتربه بعد ذلك من عالمات صحة التمكني يف األرض ،قال تعاىل﴿:ا َّل ِذي َن إِ ْن
( )1رواه البخاري وأمحد.
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َن املْنْك َِر وهللَِّ ع ِ
ض َأ َقاموا الصال َة وآتَوا الزَّ كَا َة و َأمروا بِاملَْعر ِ
وف َو َهنَ ْوا ع ِ
َم َّكنَّاه ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
َاق َبة
َ
ْ
َ
َّ
َ َ
ْاألم ِ
ور﴾ (احلج)41:
وقد اعترب  هذا التناصح ركنا من أركان الدين ،فقال(:الدين النصيحة) ثالثا،
قلنا ملن؟ قال(:هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم)( ،)1فقد اعترب  الدين
نصيحة ،ثم عد من النصيحة النصيحة ألئمة املسلمني وعامتهم.
ومن ذلك ما عرب عنه رسول اهلل  بقوله( :حق املسلم عىل املسلم مخس رد السالم
وعيادة املريض وأتباع اجلنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس)()2

وقوله( :حق املسلم عىل املسلم ست :إذا لقيته فسلم عليه :وإذا دعاك فأجبه ،وإذا
أستنصحك فأنصح له ،وإذا عطس فحمد اهلل فشمته وإذا مرض فعده ،وإذا مات فأتبعه)()3

وقوله( :للمسلم عىل املسلم ست باملعروف :يسلم عليه إذا لقيه ،وييبه إذا دعاه ،ويشمته
إذا عطس ،ويعوده إذا مرض ،ويتبع جنازته وحيب له ما حيب لنفسه)()4

صدقة من ٍ
مال ،وما زاد اهلل عبد ًا ٍ
ٌ
بعفو إال عز ًا ،وما تواضع أحدٌ هلل إال
وقوله( :ما نقصت
رفعه اهلل)()5

وقوله( :التواضع ال يزيد العبد إال رفعة فتواضعوا يرفعكم اهلل ،والعفو ال يزيد العبد إال عزا
فاعفوا يعزكم اهلل ،والصدقة ال تزيد املال إال كثرة فتصدقوا يرمحكم اهلل)()6

( )1رواه مسلم.
( )2رواه البخاري ومسلم.
( )3رواه مسلم.
( )4رواه أمحد والرتمذي وابن ماجة.
( )5رواه مسلم.
( )6رواه ابن أب الدنيا.
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وقوله( :طوبى ملن تواضع يف غري منقصة ،وذل نفسه يف غري مسألة ،وأنفق ماال مجعه يف غري
معصية ،ورحم أهل الذل واملسكنة ،وخالط أهل الفقه واحلكمة ..طوبى ملن طاب كسبه،
وصلحت رسيرته ،وكرمت عالنيته ،وعزل عن الناس رشه ..طوبى ملن عمل بعلمه ،وأنفق
الفضل من ماله ،وأمسك الفضل من قوله)()1

وقوله( :من يتواضع هلل درجة يرفعه اهلل درجة حتى يعله يف أعىل عليني ،ومن يتكرب عىل
اهلل درجة يضعه درجة حتى يعله يف أسفل سافلني)()2
وقوله( :من تواضع ألخيه املسلم رفعه اهلل ،ومن ارتفع عليه وضعه اهلل)()3
وقوله( :تواضعوا وجالسوا املساكني تكونوا من كبار عباد اهلل ،وخترجوا من الكرب)()4

وقوله( :عليكم بالتواضع فإن التواضع يف القلب وال يؤذين مسلم مسلام ،فلرب متضعف
يف أطامر لو أقسم عىل اهلل ألبره)()5

وقوله( :ما من آدمي إال ويف رأسه حكمة بيد ملك فإن تواضع قيل للملك :ارفع حكمته،
وإذا تكرب قيل للملك :ضع حكمته)()6
وقوله( :من تواضع هلل رفعه اهلل ،ومن اقتصد أغناه اهلل ،ومن ذكر اهلل أحبه اهلل)()7

وقوله( :من تواضع هلل رفعه اهلل فهو يف نفسه ضعيف ويف أنفس الناس عظيم ،ومن تكرب

( )1رواه الطرباين بسند حسن صحيح.
( )2رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم.
( )3رواه الطرباين.
( )4رواه أبو نعيم.
( )5رواه الطرباين.
( )6رواه الطرباين بسند حسن.
( )7رواه ابن النجار.
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وضعه اهلل فهو يف أعني الناس صغري ويف نفسه كبري حتى هلو أهون عليهم من كلب أو خنزير)()1

وقوله( :ما من آدمي إال ويف رأسه حكمة موكل هبا ملك ،فإن تواضع رفعه اهلل ،وإن ارتفع
قمعه اهلل ،والكربياء رداء اهلل فمن نازع اهلل قمعه)()2

وقد مجع الكثري من هذه احلقوق اإلمام الصادق؛ فقد قال ملن سأله عن حق املسلم
عىل املسلم( :له سبع حقوق واجبات ما منهن حق إال وهو عليه واجب ،إن ضيع منها شيئا
خرج من والية اهلل وطاعته ،ومل يكن هلل فيه من نصيب ..أيرس حق منها أن حتب له ما حتب
لنفسك ،وتكره له ما تكره لنفسك ،والثاين أن جتتنب سخطه وتتبع مرضاته ،وتطيع أمره،
والثالث أن تعينه بنفسك ،ومالك ولسانك ويدك ورجلك ،والرابع أن تكون عينه ودليله
ومرآته ،واخلامس ال تشبع ويوع ،وال تروى ويظمأ ،وال تلبس ويعرى والسادس أن يكون
لك خادم وليس ألخيك خادم فواجب أن تبعث خادمك فيغسل ثيابه ،ويصنع طعامه،
ويمهد فراشه ،والسابع أن ترب قسمه ،وجتيب دعوته ،وتعود مريضه ،وتشهد جنازته وإذا
علمت أن له حاجة تبادره إىل قضائها وال تلجئه أن يسألكها ،ولكن تبادره مبادرة ،فاذا
فعلت ذلك وصلت واليتك بواليته وواليته بواليتك) ()3

ويف حديث آخر قال( :إن من حق املؤمن عىل املؤمن املودة له يف صدره ،واملواساة
له يف ماله ،واخللف له يف أهله ،والنرصة له عىل من ظلمه ،وإن كان نافلة يف املسلمني وكان
غائبا ،أخذ له بنصيبه ،وإذا مات الزيارة إىل قربه ،وأن ال يظلمه وأن ال يغشه وأن ال خيونه
وأن ال خيذله وأن ال يكذبه وأن ال يقول له اف وإن قال له اف فليس بينهام والية ،وإذا قال

( )1رواه أبو نعيم.
( )2رواه ابن صرصى.
( )3الكاَّف ج  2ص .169
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له أنت عدوي فقد كفر أحدمها ،وإذا اهتمه انامث االيامن يف قلبه كام بنامث امللح يف املاء) ()1

وغريها من األحاديث الكثرية التي ال يمكن تطبيقها لذلك الذي اعتزل الناس عزلة
كلية ،بحيث ال يصله رشهم ،وال يصل إليهم خريه.
فاسع ـ أهيا املريد الصادق ـ ألن تطبق هذه األحاديث ،وجتمع بينها وبني العزلة
الرشعية؛ فلكل منهام حمله اخلاص به ..وهلذا أعمل فكرك قبل أن تترصف أي ترصف لرتى
األقرب لرضوان اهلل ،هل هو أداؤه ،وخمالطة املجتمع بسببه ،أم هو الصرب إىل أن تتحقق
فيك من الصفات ما يمكنك من أدائه عىل أحسن وجه.

( )1الكاَّف ج  2ص .171
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إقامة الشهادة
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عن أولئك الذين تصوروا أن غرض الدين
قارص عىل تزكية النفس وترقيتها يف مراتب الوالية ،وأن املؤمن الصالح هو الذي يكتفي
بنفسه ،أو بأهله األقربني دون أن يكون له اهتامم بام يري يف العامل من أحداث سياسية
وغريها ،وأنه ليس ملزما بإصالح العامل ،وإنام هو ملزم بإصالح نفسه فقط.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن هذا الذي وصفت مل يفهم أغراض
اإلسالم ،وال أغراض التزكية ،ولذلك فاته من التزكية ومراتبها العالية بقدر قصور فهمه.
ولو أنه عاد للمصادر املقدسة ،التي ال يفهم الدين إال منها ،لعرف خطأ املسار الذين
اختاره ،والفهم الذي فهمه ،ذلك أن اهلل تعاىل أمر أفراد األمة يف القرآن الكريم بأال يكتفوا
بإصالح أنفسهم ،وإنام بإعطاء النموذج الصالح للصالح والتقوى ،حتى هيتدي هبم اخللق،
وقد سمى اهلل تعاىل ذلك شهادة ،فقال﴿ :يا َأهيا ا َّل ِذين آمنوا كونوا َقو ِامنيَ بِا ْل ِقس ِ
ط ش َهدَ ا َء
َّ
ْ
َ َ
َ هَ
هللَِّ﴾ [النساء]135 :
فاآلية الكريمة تأمر املؤمنني بأن يتولوا وظيفة الدعوة للقسط والعدالة ،يف كل
مستوياهتا وجماالهتا ،وأن يوفروا ألنفسهم من الصفات ما يؤهلم إلعطاء النموذج احلسن
يف ذلك.
وهلذا ،فإن املؤمنني الذين يكتفون باالهتامم بأنفسهم ،ويقرصون يف حق الدعوة إىل
اهلل ،وإىل العدالة التي أمر هبا ،ويقرصون يف مواجهة الظلمة واملستبدين ،ال خيتلفون كثريا
عن أولئك الذين كانوا يقولون :دعوا ما لقيرص لقيرص ،وما هلل هلل..
واملؤمن ال يقول ذلك ..بل هو يسعى ألن حيكم رشيعة اهلل يف خلقه ..وحيكم معها
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كل قيم العدالة التي أمر هبا ..والتي ال يمكن أن تتحقق من دون رشيعة اهلل.
وهذا ما فعله الرسل عليهم السالم؛ ذلك أنه لو كان قصدهم تزكية النفس جمردة
عن طلب العدالة ،ومواجهة االستبداد والظلم ،وحتقيق املجتمع الصالح ملا واجههم
أقوامهم ،وملا حاربوهم ،وآذوهم..
وهلذا قرن اهلل تعاىل بني تضحيات األنبياء ،وتضحيات الدعاة إىل القسط ،فقال:
ون بِا ْل ِقس ِ
ون بِآي ِ
﴿ َّ ِ
ون النَّبِ هينيَ بِغ ْ ِ
ون ا َّل ِذي َن َي ْأمر َ
َري َح ٍّق َو َي ْقتل َ
ات اهللَِّ َو َي ْقتل َ
ط ِم َن
إن ا َّلذي َن َيكْفر َ َ
ْ
رشه ْم بِ َع َذ ٍ
الن ِ
اب َألِي ٍم﴾ [آل عمران]21 :
َّاس َف َب ه ْ
وعند مطالعتك ـ أهيا املريد الصادق ـ ملا ذكره القرآن الكريم عن األنبياء عليهم
السالم الذين بلغوا أوج مراتب الكامل ،جتدهم مهتمني بالسلبيات املنترشة يف جمتمعاهتم،
ومهتمني بمواجهتها ،والتضحية بكل يشء يف سبيل ذلك ،كام ذكر تعاىل ذلك عن شعيب
عليه السالم ،وأنه نادى يف قومه قائالَ ﴿ :يا َق ْو ِم اعْبدوا اهللََّ َما َلك ْم ِم ْن إِ َل ٍه غ َْريه َو َال َتنْقصوا
ان إِ هين َأراكم بِ َخ ٍري وإِ هين َأ َخاف َع َليكم ع ََذاب يو ٍم ِحم ٍ
املِْ ْك َي َال َواملِْيزَ َ
يط (َ )84و َيا َق ْو ِم َأ ْوفوا
َ َْ
َ ْ ْ َ
ْ ْ
املِْ ْكي َال واملِْيزَ َ ِ ِ
َّاس َأ ْش َيا َءه ْم َو َال َت ْع َث ْوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ض م ْف ِس ِدي َن ()85
ان بِا ْلق ْسط َو َال َت ْب َخسوا الن َ
َ َ
ب ِقيت اهللَِّ َخري َلكم إِ ْن كنْتم مؤْ ِمنِنيَ وما َأنَا َع َليكم بِح ِف ٍ
يظ ([ ﴾)86هود 84 :ـ ]87
ْ ْ َ
َ َّ
َ َ
ْ
ٌْ ْ
فهذه اآليات الكريمة تدل عىل أنه كان يدعو إىل تغيري جذري بني قومه ،يبدأ من
تصحيح عقائدهم ،ثم يشمل بعد ذلك كل جوانب حياهتم السياسية واالقتصادية
واالجتامعية وغريها.
ون ا ْل َف ِ
وهكذا عندما قال لوط عليه السالم لقومه﴿ :إِنَّك ْم َل َت ْأت َ
اح َش َة َما َس َب َقك ْم ِ َهبا
ون ِيف ن ِ
السبِ َيل َو َت ْأت َ
الر َج َال َو َت ْق َطع َ
ِم ْن َأ َح ٍد ِم َن ا ْل َعاملَِنيَ (َ )28أئِنَّك ْم َل َت ْأت َ
َاديكم
ون َّ
ون ه
املْنْك ََر﴾ [العنكبوت ،]29 ،28 :كان يدعو إىل حركة تغيريية تبدأ باألخالق ،وتنتهي بكل
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جوانب احلياة.
وهكذا عندما قال صالح عليه السالم لقومهَ ﴿ :يا َق ْو ِم اعْبدوا اهللََّ َما َلك ْم ِم ْن إِ َل ٍه غ َْريه
ِ
ِ
ِ
ه َو َأن َْش َأك ْم ِم َن ْاألَ ْر ِ
يب﴾
يب ِجم ٌ
يها َفا ْس َتغْفروه ث َّم توبوا إِ َل ْيه إِ َّن َر هب َق ِر ٌ
اس َت ْع َم َرك ْم ف َ
ض َو ْ
[هود ،]61 :وقال هلم﴿ :وا ْذكروا إِ ْذ جع َلكم خ َل َفاء ِمن بع ِد ع ٍ
َاد َو َب َّو َأك ْم ِيف ْاألَ ْر ِ
ض
َ ْ َْ
َ
َ َ ْ
ِ
َّخذ َ ِ
َتت ِ
ون ِْ
اجل َب َال بيوتًا َفا ْذكروا َآال َء اهللَِّ َو َال َت ْع َث ْوا ِيف ْاألَ ْر ِ
ورا َو َتن ِْحت َ
ض
ون م ْن سهوهلَا قص ً
م ْف ِس ِدي َن﴾ [األعراف ،]74 :كان يدعوهم بذلك إىل تغيري حياهتم مجيعا ،حتى بيوهتم
لتنسجم مع رشيعة اهلل ،والفطرة التي فطرهم اهلل عليها.
وهكذا عندما أرسل موسى وهارون عليهام السالم لفرعون ،كانا حيملون معهام
مطالب تغيريية كبرية ،ترتبط باملرصيني واإلرسائيليني ،وقد عرب عنها موسى عليه السالم
عند قوله لقومه﴿ :ا ْذكروا نِ ْعم َة اهللَِّ َع َل ْيكم إِ ْذ َأن َْجاكم ِم ْن ِ
آل فِ ْرع َْو َن َيسومونَك ْم سو َء
ْ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ون َأبنَاءكم ويستَحي َ ِ
ا ْل َع َذ ِ
يم (َ )6وإِ ْذ
اب َوي َذ هبح َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ
ون ن َسا َءك ْم َو ِيف َذلك ْم َب َال ٌء م ْن َر هبك ْم عَظ ٌ
َت َأ َّذ َن َر هبك ْم َلئِ ْن َشك َْرت ْم َألَ ِزيدَ نَّك ْم َو َلئِ ْن َك َف ْرت ْم إِ َّن ع ََذ ِاب َل َش ِديدٌ ([ ﴾)7إبراهيم 6 :ـ ]8

وهكذا كانت حركات مجيع األنبياء وورثتهم عليهم الصالة والسالم حتمل أمثال
هذه املطالب الرشعية ،وبذلك فإن كل تلك الدعوات دعوات ثورية ،ألهنا ثارت عىل كل
االنحرافات ،ابتداء من االنحرافات العقدية ،وانتهاء باالنحرافات السلوكية واالجتامعية
والسياسية واالقتصادية وغريها.
وهكذا أخرب اهلل تعاىل أن الكمل من هذه األمة هم الذين يسعون إىل هذه الوظائف
الرشعية ،ألنه ال يمكنهم أن يزكوا أنفسهم حق التزكية ،وال أن يرقوها يف مراتب الكامل،
وهم منحرفون عن منهج األنبياء واألولياء والصديقني والشهداء.
كام قال تعاىل عند ذكره لوظائف األمةَ ﴿ :وك ََذلِ َك َج َع ْلنَاك ْم أ َّم ًة َو َسط ًا لِتَكونوا
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ون الرسول َع َليكم َش ِهيد ًا﴾ (البقرة ،)143 :وقال﴿ :وج ِ
ش َهدَ ا َء َع َىل الن ِ
اهدوا ِيف
َ َ
ْ ْ
َّاس َو َيك َ َّ
ِ
اد ِه هو اج َتباكم وما جع َل َع َليكم ِيف الده ِ ِ
اهللَِّ ح َّق ِجه ِ
ِ
يم ه َو
َ ْ َ ْ َ َ َ َ
َ
َ
ين م ْن َح َرجٍ م َّل َة َأبِيك ْم إِ ْب َراه َ
ْ ْ
الرسول َش ِهيد ًا َع َل ْيك ْم َوتَكونوا ش َهدَ ا َء ع ََىل الن ِ
َس َّامكم املْ ْسلِ ِمنيَ ِم ْن َق ْبل َو ِيف َه َذا لِ َيك َ
َّاس
ون َّ
ِ
الصال َة َوآتوا الزَّ كَا َة َوا ْعت َِصموا ِباهللَِّ ه َو َم ْوالك ْم َفنِ ْع َم املَْ ْو َىل َونِ ْع َم الن َِّصري﴾
َف َأقيموا َّ
(احلج)78:
وإن شئت ـ أهيا املريد الصادق ـ أن تعرف مدى علو مرتبة الشهادة وإنقاذ اخللق يف
مراتب السلوك ،فاعلم أن احلكامء ذكروا أربع مراحل لسري السالكني :أوهلا السري من
النفس إىل اهلل ،وهي رحلة البحث عن اهلل ..وثانيها :سري اإلنسان من اهلل يف اهلل ،بحثا عن
معرفة اهلل ..وثالثها :سري اإلنسان مع اهلل إىل خلق اهلل ..ورابعها :سري اإلنسان مع اهلل بني
خلق اهلل ،إلنقاذ خلق اهلل.
وهذه املرحلة األخرية من سري السالكني ،وهي رحلتهم إلنقاذ خلق اهلل من عبودية
الشيطان ،هي التي سامها القرآن الكريم شهادة ،ودعا إىل إقامتها مثل إقامة الصالة ،وأخرب
أهنا من وظائف الرسل مجيعا ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ َأرس ْلنَا رس َلنَا بِا ْلبين ِ
َات َو َأنْزَ ْلنَا َم َعهم
َه
ْ َ
ان لِيقوم النَّاس بِا ْل ِقس ِ
ِ
ِ
ط﴾ [احلديد]25 :
ا ْلكت َ
ْ
َاب َواملْيزَ َ َ َ
وهلذا كان من العالمات الكربى للوارث للنبوة ،السالك سبيلها ،غري املنحرف
عنها ،عدم الركون للظلمة ،أو السكون هلم ،أو الرضا بأفعاهلم ،وإنام مواجهتهم بكل ما
أتيح هلم من أساليب.
وهلذا مارس كل أئمة اهلدى هذه الوظيفة العظيمة ،إىل أن لقوا اهلل تعاىل مجيعا شهداء
يف هذا الطريق ،كام عرب اإلمام الرضا عن ذلك بقوله( :واهلل ،ما منا إال مقتول شهيد)()1

( )1األمايل للصدوق ص ،120وعيون أخبار الرضا ج 2ص.256
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وعندما سمع بعضهم يشكك يف قتل اإلمام احلسني ،ويذكر أنه ش هبه هلم ،قال( :واهلل،
لقد قتل احلسني ،وقتل من كان خري ًا من احلسني ،أمري املؤمنني ،واحلسن بن عيل ،وما منا
إال مقتول ،وإين ـ واهلل ـ ملقتول بالسم باغتيال من يغتالني)()1

ي َع َل اهلل لِ ْلكَافِ ِري َن ع ََىل املْؤْ ِمنِنيَ َسبِ ًيال﴾
ثم رد عىل من اعتمد عىل قوله تعاىلَ :
﴿و َل ْن َ ْ
[النساء ]141 :لنفي قتل اإلمام احلسني بقوله( :لن يعل اهلل لكافر عىل مؤمن حجة ،ولقد
أخرب اهلل عز وجل عن كفار قتلوا النبيني بغري احلق ،ومع قتلهم إياهم لن يعل اهلل هلم عىل
أنبيائه سبيال من طريق احلجة)
وروي أن اإلمام احلسن بن عيل قال يف مرضه الذي تويف فيه( :واهلل ،إنه لعهد عهده
إلينا رسول اهلل  أن هذا األمر يملكه اثنا عرش إمام ًا من ولد عيل وفاطمة ،ما منا إال
مسموم ،أو مقتول)()2

وكل ذلك بسبب ذلك الوقوف الشديد يف وجه اجلور والظلم واالستبداد وكل من
يمثلهم ،حلفظ دين اهلل من أن يصبح أداة من أدوات الظلمة مثلام حصل يف األديان
األخرى.
وكنموذج لذلك ينفي كل تلك الرتهات التي ينطق هبا من ال يعرفون الوالية وال
مراتبها ما قاله اإلمام احلسني ،وهو سيد شباب أهل اجلنة ،يف تفسري سبب خروجه عىل
ِ
أرش ًا وال بطر ًا ،وال مفسد ًا وال ظامل ًا،
الظلمة واملستبدين ،فقد قال يف وصيتهّ :
(إين مل ْ أخرج َ
وإنّام خرجت لطلب اإلصالح يف أ ّمة جدّ ي ؛ أريد ْ
أن آمر باملعروف وأهنى عن املنكر،
باحلق ،و َم ْن
احلق فاهلل أوىل ّ
فم ْن قبلني بقبول ّ
وأسري بسرية جدّ ي وأب عيل بن أب طالبَ ،

( )1عيون أخبار الرضا ج 2ص.203
( )2كفاية األثر ص 226و 227والرصاط املستقيم ج 2ص.128
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ر ّد عيل أصرب حتّى يقيض اهلل بيني وبني القوم وهو خري احلاكمني)()1

ّ

بل إن اإلمام احلسني نفسه رد عىل تلك املقوالت التي تريد أن حترف اإلسالم،
وتبعده عن الغاية اإلصالحية الكربى التي جاء هبا ،لينقذ البرشية وخيلصها من كل أصناف
الطغيان ،فقد قال يف بعض خطبه( :اعتربوا أهيا الناس بام وعظ اهلل به أولياءه من سوء ثنائه
ِ
ون َو ْاألَ ْح َبار َع ْن َق ْو ِهلم ْ ِ
الر َّبانِ هي َ
الس ْح َت
اإل ْث َم َو َأكْل ِهم ه
عىل األحبار ،إذ يقولَ ﴿ :ل ْو َال َين َْهاهم َّ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َلبِئ َْس َما كَانوا َي ْصنَع َ
رسائِ َيل ع ََىل
ون﴾ [املائدة ،]63 :وقال﴿ :لع َن ا َّلذي َن َك َفروا م ْن َبني إ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
َص ْوا َوكَانوا َي ْعتَد َ
َاه ْو َن َع ْن
ون ( )78كَانوا َال َي َتن َ
يسى ا ْب ِن َم ْر َي َم َذل َك ِب َام ع َ
ل َسان َداوو َد َوع َ
منْك ٍَر َف َعلوه َلبِئ َْس َما كَانوا َي ْف َعل َ
ون﴾ [املائدة ،]79 ،78 :وإنام عاب اهلل ذلك عليهم؛ ألهنم
كانوا يرون من الظلمة الذين بني أظهرهم املنكر والفساد فال ينهوهنم عن ذلك؛ رغبة فيام
َّاس َو ْ
اخ َش ْو ِن﴾ [املائدة:
كانوا ينالون منهم ،ورهبة مما حيذرون ،واهلل يقولَ ﴿ :ف َال َخت َْشوا الن َ
ون بِاملَْعر ِ
وف َو َين َْه ْو َن ع ِ
ون َواملْؤْ ِمنَات َب ْعضه ْم َأ ْولِ َياء َب ْع ٍ
﴿واملْؤْ ِمن َ
َن
ض َي ْأمر َ ْ
 ،]44وقالَ :
املْنْك َِر﴾ [التوبة)2()]71 :

وبعد أن رسد هذه اآليات الكريمة الواضحة يف الداللة عىل وجوب مواجهة املنكر
من أي مصدر صدر ،راح يفرسها هلم ،ويبني أغراضها والنواحي العملية املرتبطة هبا،
فقال( :فبدأ اهلل باألمر باملعروف والنهي عن املنكر فريضة منه؛ لعلمه بأهنا إذا أديت
وأقيمت استقامت الفرائض كلها ،هينها وصعبها؛ وذلك أن األمر باملعروف والنهي عن
املنكر دعاء إىل اإلسالم ،مع رد املظامل ،وخمالفة الظامل ،وقسمة الفيء والغنائم ،وأخذ

( )1الفتوح  ،33 / 5مقتل اخلوارزمي .188 / 1
( )2حتف العقول..237 :
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الصدقات من مواضعها ووضعها يف حقها) ()1

ثم راح خياطب عقوهلم وعواطفهم وتلك العهود التي عاهدوا اهلل هبا من خالل
إسالمهم؛ فقال( :أنتم أيتها العصابة ،عصابة بالعلم مشهورة ،وباخلري مذكورة ،وبالنصيحة
معروفة ،وباهلل يف أنفس الناس مهابة؛ هيابكم الرشيف ،ويكرمكم الضعيف ،ويؤثركم من
ال فضل لكم عليه ،وال يد لكم عنده ،تشفعون يف احلوائج إذا امتنعت من طالهبا ،ومتشون
يف الطريق هبيبة امللوك وكرامة األكابر ،أليس كل ذلك إنام نلتموه بام يرجى عندكم من القيام
بحق اهلل ،وإن كنتم عن أكثر حقه تقرصون ،فاستخففتم بحق األئمة؛ فأما حق الضعفاء
فضيعتم؛ وأما حقكم بزعمكم فطلبتم ،فال ماال بذلتموه ،وال نفسا خاطرتم هبا للذي
خلقها ،وال عشرية عاديتموها يف ذات اهلل) ()2

ثم راح يذكرهم باجلنة والنار ،والعذاب الذي ينتظر الساكتني عن املنكر ومواجهته،
فقال( :أنتم تتمنون عىل اهلل جنته وجماورة رسله ،وأمانا من عذابه ،لقد خشيت عليكم أهيا
املتمنون عىل اهلل أن حتل بكم نقمة من نقامته؛ ألنكم بلغتم من كرامة اهلل منزلة فضلتم هبا،
ومن يعرف باهلل ال تكرمون ،وأنتم باهلل يف عباده تكرمون! وقد ترون عهود اهلل منقوضة فال
تفزعون ،وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون! وذمة رسول اهلل  حمقورة ،والعمى والبكم
والزمن يف املدائن مهملة ال ترمحون! وال يف منزلتكم تعملون ،وال من عمل فيها تعينون!
وباإلدهان واملصانعة عند الظلمة تأمنون ،كل ذلك مما أمركم اهلل به من النهي والتناهي
وأنتم عنه غافلون!) ()3
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ومل يكن يكتفي بتلك املواعظ العامة ،وإنام كان يفصل املنهج الذي ينبغي أن تسري
عليه األمة يف حكمها وسياستها وكل شؤوهنا ،وهو أن تكل األمور ألهل العلم والوالية،
ال غريهم ممن ال يعرف حكم اهلل ،وال يستطيع مراعاهتا؛ وقد قال هلم يف تلك اخلطبة( :وأنتم
أعظم الناس مصيبة ملا غلبتم عليه من منازل العلامء لو كنتم تسعون ذلك؛ بأن جماري األمور
واألحكام عىل أيدي العلامء باهلل ،االمناء عىل حالله وحرامه ،فأنتم املسلوبون تلك املنزلة،
وما سلبتم ذلك إال بتفرقكم عن احلق واختالفكم يف السنة بعد البينة الواضحة .ولو صربتم
عىل األذى ،وحتملتم املؤونة يف ذات اهلل ،كانت امور اهلل عليكم ترد ،وعنكم تصدر ،وإليكم
ترجع ،ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم ،واستسلمتم أمور اهلل يف أيدهيم يعملون
بالشبهات ،ويسريون يف الشهوات) ()1

ثم بني هلم املنهج الذي يمكن أن يسلكوه للتخلص من القيود التي وضعها الظلمة
عىل رقاهبم ،وأوهلا حرصهم عىل احلياة ،وخوفهم من املوت ،وكأنه بذلك هييئهم للمواجهة
الكربى التي حتققت يف كربالء ،ليقيم عليهم احلجة بنفسه ،بعد أن أقامها عليهم بكلامته،
فقد قال( :سلطهم عىل ذلك فراركم من املوت ،وإعجابكم باحلياة التي هي مفارقتكم؛
فأسلمتم الضعفاء يف أيدهيم ،فمن بني مستعبد مقهور ،وبني مستضعف عىل معيشته
مغلوب ،يتقلبون يف امللك بآرائهم ،ويستشعرون اخلزي بأهوائهم؛ اقتداء باألرشار ،وجرأة
عىل اجلبار ،يف كل بلد منهم عىل منربه خطيب يصقع ،فاألرض هلم شاغرة ،وأيدهيم فيها
مبسوطة ،والناس هلم خول ،ال يدفعون يد المس ،فمن بني جبار عنيد ،وذي سطوة عىل
الضعفة شديد ،مطاع ال يعرف املبدئ املعيد .فيا عجبا! وما يل ال أعجب واألرض من
غاش غشوم ،ومتصدق ظلوم ،وعامل عىل املؤمنني هبم غري رحيم ،فاهلل احلاكم فيام فيه
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تنازعنا ،القايض بحكمه فيام شجر بيننا)()1

هذه ـ أهيا املريد الصادق ـ هي الكلامت الصادقة املمثلة للدين ،والتي عليك أن تعتمد
عليها يف تزكية نفسك وترقيتها ،أما من يدعوك إىل االكتفاء بنفسك ،وعدم االهتامم بشؤون
األمة ،وال باإلصالح ،وال باألمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ فهو يدعوك إىل دين آخر،
ليس دين اإلسالم.
ذلك أن القرآن الكريم الذي هو كتاب املسلمني املقدس ،يقول خماطبا رسول اهلل
ِ ِ
ت َو َال َتتَّبِ ْع َأ ْه َوا َءه ْم َوق ْل آ َمنْت بِ َام َأنْزَ َل اهللَّ ِم ْن كِت ٍ
َاب
است َِق ْم ك ََام أ ِم ْر َ
َ ﴿ :فل َذل َك َفا ْدع َو ْ
َوأ ِم ْرت ِألَع ِْد َل َب ْينَكم اهللَّ َر هبنَا َو َر هبك ْم َلنَا َأع َْاملنَا َو َلك ْم َأع َْاملك ْم َال ح َّج َة َب ْينَنَا َو َب ْينَكم اهللَّ
ي َمع َب ْينَنَا َوإِ َل ْي ِه املَْ ِصري﴾ [الشورى]15 :
َْ
وخيرب أن أرفع املراتب هي مراتب الدعاة إىل اهلل ،فيقولَ ﴿ :و َم ْن َأ ْح َسن َق ْو ًال ِمم َّ ْن
دعَا إِ َىل اهللَِّ وع َِم َل ص ِ
احلًا َو َق َال إِنَّنِي ِم َن املْ ْسلِ ِمنيَ ﴾ [فصلت]33 :
َ
َ
َ
وخيرب عن الورثة احلقيقيني للرسول  ،فيقول﴿ :ق ْل َه ِذ ِه َسبِ ِييل َأ ْدعو إِ َىل اهللَِّ ع ََىل
ان اهللَِّ َو َما َأنَا ِم َن املْ ْ ِ
َب ِص َري ٍة َأنَا َو َم ِن ا َّت َب َعنِي َوس ْب َح َ
رشكِنيَ ﴾ [يوسف]108 :

واعلم ـ أهيا املريد الصادق ـ أنك ـ بقدر حرصك عىل إصالح اخللق ـ ييرس اهلل تعاىل
لك إصالح نفسك ..فاهلل هو الذي يزكي األنفس ويربيها ..ولذلك فإن من مواهبه ملن
يسعون يف إصالح اخللق بصدق وحرص أن يصلح هلم أنفسهم ،ويعينهم عليها ،وفرق
كبري بني أن تسعى أنت إلصالح نفسك ،وبني أن يتوىل اهلل عنك ذلك.
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الرتويح الروحي
كتبت إيل ـ أهيا املريد الصادق ـ تسألني عام يامرسه بعض السالكني من مزج ذكر اهلل
تعاىل أو الصالة عىل رسوله  بالشعر والغناء ،وعقد املجالس اخلاصة بذلك ،والتي قد
يتاميل فيها احلضور طربا مثلام حيصل يف جمالس اللهو والطرب ،ويعتربون ذلك من
ميرسات السلوك ،واملعينات عليه.
وذكرت يل أدلة من ينكر ذلك ،ويعتربونه ضاللة وبدعة حمرمة ،تتناَّف مع السلوك
إىل اهلل تعاىل ،والذي يلزم فيه الوقار والورع واالحتياط.
وجوابا عىل سؤالك الوجيه أذكر لك أن التحاكم يف مثل هذه األشياء وغريها ،ال
يعود لألمزجة ،وإنام للرشيعة؛ فهي التي تفرق بني ما يرضاه اهلل ،وما يسخط عليه.
ولذلك فقد نظرت بتأن وتدبر فيام ذكرت من أدلة املحرمني لذلك؛ فلم أجد دليال
احل ِد ِ
ِ
يث َت ْع َجب َ
ون
واحدا مقنعا ..ومن األمثلة عىل ذلك استدالهلم بقوله تعاىلَ ﴿ :أ َفم ْن َه َذا ْ َ
ون (َ )60و َأنْت ْم َس ِامد َ
ون َو َال َت ْبك َ
(َ )59وت َْض َحك َ
ون ([ ﴾)61النجم ،]61 - 59 :وأن ابن
عباس فرس (سامدون) بالغناء بلغة محري ،فإن هذا ـ مع كونه ليس دليال ،فالتفسري ليس
حيرم الضحك وعدم البكاء أيضا ،ألن
قرآنا ،وإنام هو فهم ورأي ـ إال أن ذلك يستدعي أن َّ
اآلية الكريم ذكرت الضحك والبكاء.
ومثل ذلك ما ذكرت عن بعضهم من استدالله بقوله تعاىلَ ﴿ :و ه
الش َع َراء َيتَّبِعهم
ا ْلغَاو َ
ون﴾ [الشعراء ،]224 :فإن اآلية الكريمة تقصد ذلك الشعر املستخدم يف أغراض
غري رشعية ،وهلذا ورد االستثناء بعد ذلك يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّال ا َّل ِذي َن آ َمنوا َوع َِملوا
احل ِ
ِ
ات َو َذكَروا اهللََّ كَثِ ًريا َوا ْنت ََرصوا ِم ْن َب ْع ِد َما ظلِموا﴾ [الشعراء ،]227 :فهذه اآلية
َّ
الص َ
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الكريمة تنفي الغواية عن الذين يذكرون اهلل تعاىل كثريا يف شعرهم.
اس َت ْف ِززْ َم ِن
ومثل ذلك ما ذكرت عن بعضهم من استدالله بقوله تعاىلَ ﴿ :و ْ
اس َت َط ْع َت ِمنْه ْم بِ َص ْوتِ َك﴾ [اإلرساء ،]64 :وأن ابن عباس فرسها بالغناء ،فإن ذلك وإن
ْ
كان صحيحا ..لكن الغناء مثيل الشعر ،حسنه حسن وقبيحه قبيح ..باإلضافة إىل أن
الصوت الذي يستعمله الشيطان ليس خاصا بالغناء ،وإنام بكل وسيلة تكون سببا إىل
معصية اهلل ،باإلضافة إىل أن الغناء وإن استعمله الشيطان يف سبيل الضاللة ،فيصح أن
يستعمله غريه يف سبيل اخلري واالستقامة.
ومثل ذلك ما ذكرت عن بعضهم من استدالله بقوله تعاىلَ ﴿ :و ِم ْن الن ِ
َّاس َم ْن
ِ
ِ
يل اهللَِّ بِغ ِ ِ
احل ِد ِ
يث لِي ِض َّل َع ْن َسبِ ِ
اب
َري ع ْل ٍم َو َيتَّخ َذ َها هز ًوا أو َلئ َك َهل ْم ع ََذ ٌ
ْ
َي ْش َ ِرتي َهل ْ َو ْ َ
م ِهنيٌ ﴾(لقامن ،)6:وأن من املفرسين من فرس ذلك بالغناء ،فإن هذا وإن صح يف بعض
الغناء ،لكنه ال يصح يف مجيعه ،و(ولو أن امرأ اشرتى مصحفا ليضل به عن سبيل اهلل
ويتخذها هزوا لكان كافرا ،فهذا هو الذي ذم اهلل تعاىل وما ذم قط تعاىل من اشرتى هلو
احلديث ليلتهي به ويروح نفسه ،ال ليضل عن سبيل اهلل تعاىل ..وكذلك من اشتغل عامدا
عن الصالة بقراءة القرآن ،أو بقراءة السنن ،أو بحديث يتحدث به ،أو ينظر يف ماله ،أو
بغناء ،أو بغري ذلك ،فهو فاسق عاص هلل تعاىل ،ومن مل يضيع شيئا من الفرائض اشتغاال بام
ذكرنا فهو حمسن)()1
ويدل عىل فساد كل تلك األدلة التي ذكروها ما ورد من الروايات عن رسول اهلل 

والتي تدل بمفهومها ومنطوقها عىل إباحة إنشاد الشعر والغناء وغريمها.
النبي
فقد روي يف املصادر احلديثية الكثرية أن الصحابة تناشدوا األشعار بحرضة ّ
( )1املحىل.567/7:
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النبي 
 ومل ينكر عليهم ،ويف قصة كعب بن زهري كفاية ملن تدبرها كيف استمع منه ّ
قصيدته املعروفة (بانت سعاد) ،مع ما فيها من التغزّ الت ،وكيف جزاه بالعفو والربدة زيادة
له عن تقريره له يف إنشاد الشعر بحرضته(.)1
ومن ذلك ما حدث به أنس أن النبي  كان يف سفره وكان غالم حيدو به ،يقال له
أنجشة ،فقال النبي ( :رويدك يا أنجشة سوقك

بالقوارير) ()2

،

وهو يشري إىل التأثري

النفيس الذي حيدثه احلداء والصوت احلسن يف النفس.
وحدث عامر بن سعد قال :دخلت عىل قرظة بن كعب وأب مسعود األنصاري يف
عرس وإذا جوار يغنني فقلت :أي صاحبا رسول اهلل



ومن أهل بدر يفعل هذا

عندكم؟! ...فقاال :اجلس إن شئت فاستمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا يف
اللهو عن العرس(..)3
وغريها من النصوص الكثرية التي يفهم منها مرشوعية الغناء واإلنشاد واحلداء
والشعر وكل املامرسات التي يامرسها من يستعملون هذه الوسيلة يف الرتويح عن أنفسهم
من الطرق الرشعية احلالل.
وقد ذكر بعض احلكامء مستغربا حتريم مثل هذا الذي مل يرد أي دليل رصيح عىل
حرمته ،فقال( :إن الغناء اجتمعت فيه معان ينبغي أن يبحث عن أفرادها ثم عن جمموعها،
ّ
فإن فيه سامع صوت طيب موزون مفهوم املعنى حمرك للقلب ،فالوصف األعم أنه صوت
طيب ،ثم الطيب ينقسم إىل املوزون وغريه .واملوزون ينقسم إىل املفهوم كاألشعار ،وإىل

( )1ابن عليوة ،القول املعروف ،ص.68
( )2صحيح البخاري ()58 /8
( )3سنن النسائي ()135 /6
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غري املفهوم كأصوات اجلامدات وسائر احليوانات)()1

ثم حتدث عن إباحة كل ركن من هذه األركان املكونة حلقيقة الغناء ،فذكر أن (سامع
الصوت الطيب من حيث إنه طيب ،ال ينبغي أن حيرم ،بل هو حالل ألنه يرجع إىل تلذذ
ِ
ولإلنسان عقل ومخس حواس ولكل حاسة
حاسة السمع بإدراك ما هو خمصوص به،
إدراك ،ويف مدركات تلك احلاسة ما يستلذ ،فلذة النظر مثال يف املبرصات اجلميلة كاخلرضة
واملاء اجلاري والوجه احلسن ،فكذلك األصوات املدركة بالسمع تنقسم إىل مستلذة
كصوت العنادل واملزامري ،ومستكرهة كنهيق احلمري وغريها)
ومثل ذلك النظر يف الصوت الطيب املوزونّ ،
فإن (الوزن وراء احلسن فكم من
صوت حسن خارج عن الوزن وكم من صوت موزون غري مستطاب .واألصوات املوزونة
باعتبار خمارجها ثالثة :فإهنا إما أن خترج من مجاد كصوت املزامري واألوتار ،وإما أن خترج
من حنجرة إنسان أو غريه كصوت العنادل والقامري؛ فهي مع طيبها موزونة متناسبة
املطالع واملقاطع فلذلك يستلذ سامعها ،فسامع هذه األصوات يستحيل أن حيرم لكوهنا طيبة
أو موزونة فال ذاهب إىل حتريم صوت العندليب وسائر الطيور .وال فرق بـني حنجرة
وحنجرة ،وال بـني مجاد وحيوان)
ومثل ذلك النظر يف املوزون واملفهوم ،وهو الشعر؛ فهو (ال خيرج إال من حنجرة
ِ
اإلنسان فيقطع بإباحة ذلك ألنه ما زاد إال كونه مفهوم ًا .والكالم املفهوم غري حرام
والصوت الطيب املوزون غري حرام ،فإذا مل حيرم اآلحاد فمن أين حيرم املجموع؟ نعم ينظر
فيام يفهم منه فإن كان فيه أمر حمظور حرم نثره ونظمه وحرم النطق به سواء كان بأحلان أو
مل يكن ،ذلك أن الشعر كالم فحسنه حسن وقبـيحه قبـيح .ومهام جاز إنشاد الشعر بغري
( )1اإلحياء.270/2 :
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صوت وأحلان جاز إنشاده مع األحلان؛ ألن أفراد املباحات إذا اجتمعت كان ذلك املجموع
مباح ًا .ومهام انضم مباح إىل مباح مل حيرم إال إذا تضمن املجموع حمظور ًا ال تتضمنه اآلحاد)
ومثل ذلك النظر فيه من حيث إنه حمرك للقلب ومهيج ملا هو الغالب عليه( ،فلله
تعاىل رس يف مناسبة النغامت املوزونة لألرواح حتى إهنا لتؤثر فيها تأثري ًا عجيب ًا ،فمن
األصوات ما يفرح ،ومنها ما حيزن ،ومنها ما ينوم ،ومنها ما يضحك ويطرب ،ومنها ما
يستخرج من األعضاء حركات عىل وزهنا باليد والرجل والرأس ،ومهام كان النظر يف الغناء
باعتبار تأثريه يف القلب مل يز أن حيكم فيه مطلق ًا بإباحة وال حتريم ،بل خيتلف ذلك
باألحوال واألشخاص واختالف طرق النغامت ،فحكمه حكم ما يف القلب)
إذا عرفت هذا ـ أهيا املريد الصادق ـ فاسمع ملا أحدثك عنه من دور هذه الوسيلة يف
التزكية والرتقية.
الرتويح والتزكية:
أما دور الرتويح الذي ذكرت بالتزكية؛ فهو ظاهر ،ذلك أن التشدد يف حتريم اللهو
املباح سيجر صاحبه إىل اللهو احلرام ،أو يعله يعيش يف حياته يف ضنك وضيق وحرج ،مع
أن اهلل تعاىل مل يقصد من دينه إال تربية عباده وتزكيتهم ،ال إيقاعهم يف احلرج ،ولذلك عاتب
اهلل تعاىل من حيرمون ما أحل اهلل من الزينة ،فقال﴿ :ق ْل من حرم ِزينَ َة اهللَِّ ا َّلتِي َأ ْخرج لِ ِعب ِ
اد ِه
َ َ َ
َ ْ َ َّ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
احل َي ِاة الده ْن َيا َخالِ َص ًة َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ك ََذلِ َك ن َف هصل
الرزْ ق ق ْل ه َي ل َّلذي َن آ َمنوا ِيف ْ َ
َوال َّط هي َبات م َن ه
ْاآلي ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع َلم َ
ون﴾ [األعراف]32 :
َ
ثم بني املقصد من التحريم ،وكونه يشمل ما يؤثر يف النفس وينحط هبا ،قال تعاىل:
﴿ق ْل إِنَّام حرم رب ا ْل َفو ِ
اإل ْث َم َوا ْل َبغ َْي بِغ ْ ِ
احلَ هق َو َأ ْن ت ْ ِ
اح َش َما َظ َه َر ِمن َْها َو َما َب َط َن َو ْ ِ
َري ْ
رشكوا
َ َ َّ َ َ ه َ َ
ِباهللَِّ َما َمل ْ ينَزه ْل ِب ِه س ْل َطانًا َو َأ ْن تَقولوا ع ََىل اهللَِّ َما َال َت ْع َلم َ
ون﴾ [األعراف]33 :
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باإلضافة إىل ذلك؛ فإن األشعار والغناء الذي حيوي املعاين الطيبة ،ال خيتلف عن
الذكر والتذكري ،فال فرق بني أن يسمع املؤمن موعظة تتعلق بالشجاعة ،وبني أن يسمع
قصيدة أو أغنية حتث عليها ،ولذلك كان املجاهدون يف عهد رسول اهلل  يرجتزون بالشعر
أثناء جهادهم ،تشجيعا للنفس وحثا هلا عىل الثبات.
وقد روي عن عبد اهلل بن رواحة أنه يف غزوة مؤتة ،وعندما أحس يف نفسه بعض
الرتدد ،راح يردد منشدا خماطبا نفسه:
أقسمت يا نفس لتنزلنه

طائعة أو لتكرهنه

فطاملا قد كنت مطمئنة

مايل أراك تكرهني اجلنة

ثم يقول:
يا نفس إال تقتىل متويت

وما متنيت فقد أعطيت

إن تفعىل فعلهام هديت

وإن تأخرت فقد شقيت

ثم أقدم عىل املعركة ثابتا شجاعا إىل أن نال الشهادة ،وحلق بصاحبيه زيد وجعفر.
وهلذا كان رسول اهلل  يشجع الشعراء املؤمنني ،ألن الكلامت الطيبة التي يقولوهنا
تساهم يف نرش الفضائل ،ومواجهة الرذائل ،وبذلك يتحقق اإلصالح النفيس واالجتامعي،
وقد ورد يف احلديث أن النبي  كان يضع حلسان املنرب يف املسجد يقوم عليه قائام هيجو أهل
اجلاهلية ،ويسخر من القيم التي كانوا يتبنوهنا ،وقد قال له رسول اهلل  مشجعا( :إن روح
القدس مع حسان ما دام ينافح عن رسول اهلل  )1()ومن قصائده التي رثى هبا رسول اهلل
:
بطيبة رسم للرسول ومعهد

منري وقد تعفو الرسوم وهتمد

( )1رواه أبو داود.
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وال متتحي اآليات من دار حرمة

هبا منرب اهلادي الذي كان يصعد

إىل آخر القصيدة ،ومثلها الكثري من القصائد التي متدح رسول اهلل  ،وتذكر أخالقه
الطيبة ،والتي حتولت بعد ذلك إىل أغان وأناشيد تنشد يف املجالس ،ويطرب هلا السامعون،
ويتأثرون بمعانيها.
فام الرضر يف ذلك ـ أهيا املريد الصادق ـ وهي ـ بحسب الواقع ـ ال تنرش إال الفضيلة
واخلري ،وحتث عليهام بأسلوب يفرح له البرش ويطربون ..وهل يشرتط يف املواعظ تأثريها،
أم جفافها؟
ولذلك فإين عندما تأملت حال من ذكرت ،والذين وقع اإلنكار عليهم ،وجلست
بعض جمالسهم سمعتهم يرددون أمثال هذه األبيات:
ظلمت سنة من أحيا الظالم اىل

أن اشتكت قدماه الرض من ورم

وشد من سغب أحشاءه وطوى

حتت احلجارة كشحا مرتف األدم

وراودته اجلبال الشم من ذهب

عن نفسه فأراها أيام شمم

وأكدت زهده فيها رضورته

إن الرضورة ال تعدو عىل العصم

حممد سيد الكونني والثقلني

والفريقني من عرب ومن عجم

وقد تأملت فيها؛ فوجدت كل معانيها طيبة ،فهي تذكر رسول اهلل  واألخالق
الرفيعة التي كان يتصف هبا ،وهي تدعو من خالل ذلك إىل األمرين :حمبة رسول اهلل ،
وحمبة تلك القيم واألخالق العالية ،وكالمها من األسس التي ال تقوم التزكية إال هبا ..فهل
يف ذلك أي حرج؟
بل إين وجدت ما يفعلونه هو نفس ما فعله رسول اهلل  ،فقد حدث أنس ،قال:
خرج رسول اهلل  إىل اخلندق ،فإذا املهاجرون واألنصار حيفرون يف غداة باردة ،فلم يكن
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هلم عبيد يعملون ذلك هلم فلام رأى ما هبم من النصب واجلوع قال:
فاغفر لألنصـار واملهاجره

الـلـهـم إن الـعـيـش عـيـش
فقالوا جميبني له:
اآلخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره

عىل اجلهـاد مـا بقينـا أبـدا

نحن الــذين بــايعوا حممــدا

وعن الرباء قال :كان النبي  ينقل الرتاب يوم اخلندق حتى أغمر بطنه أو اغرب
بطنه ،يقول:
واهلل لـوال اهلل مــا اهـتــديـنــا

وال تصـــدقنا وال صـــلينا

فــأنـزلـن ســ ـكـيـنــة عـلـيـنــا

وثبـت األقـدام إن القينـا

إن األىل قــد بـغـوا عـلـيـنــا

إذا أرادوا فــتــنــة أبــيــنــا

ورفع هبا صوته أبينا أبينا(.)1
وروى أنس أن النبي  مر ببعض املدينة فإذا هو بجوار يرضبن بدفهن ويتغنني
ويقلن:
يا حبذا حممد من جار

نحن جوار من بني النجار
فقال النبي  :اللهم بارك فيهن (.)2

فهذه األبيات التي وصلتنا ،والتي قد يوجد غريها كثري مما مل يصلنا يدل عىل اعتامد
رسول اهلل  هذه الوسيلة لتزكية النفوس وتربيتها ،لعلمه بتأثريها عليها.
الرتويح والرتقية:
أما دور الرتويح الذي ذكرت بالرتقية؛ فإن ذلك تابع للكلامت التي تردد وتنشد؛

( )1البخاري ،1103/3:مسلم.1429/3 :
( )2ابن ماجة ،612/1 :مسند أب يعىل.134/6 :
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فإن كانت كلامت حتث عىل معرفة اهلل وحمبته وحمبة أوليائه؛ فإن دورها ال خيتلف عن األذكار
والصلوات والزيارات وغريها ..وال فرق بينهام سوى يف تلك األحلان التي ترتاح هلا
النفس.
بل إن لتلك األحلان تأثريها الكبري؛ ففرق بني أن تسمع األدعية والصلوات
بأصوات عادية ،وبني أن تسمعها بأصوات مجيلة شجية متناسبة مع معانيها..
وهلذا سن الصاحلون وضع األدعية يف تلك القوالب اجلميلة ،كام سنوا من قبلها
سامع القرآن الكريم باألصوات اجلميلة املؤثرة.
بل إن رسول اهلل  هو الذي سن ذلك؛ ففي احلديث عنه  أنه قال( :ليس منّا من
ن بالقرآن)()1
مل يتغ ّ
ويف حديث آخر قال ( :ما أذن اهلل ليشء ما أذن لنبي أن يتغنّى( )2بالقرآن) ()3

ّ

وروي أنه  قال لبعض أصحابه( :لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد
أوتيت مزمارا من مزامري آل داود) ()4

بل إن القرآن الكريم هو الذي سن ذلك ،وأشار إليه ،فقد قال اهلل تعاىل عن داود
عليه السالمَ ﴿ :و َل َقدْ آ َت ْينَا َداوو َد ِمنَّا َف ْض ًال َي ِ
اج َبال َأ هو ِب َم َعه َوال َّط ْ َري﴾ [سبأ]10 :
وهلذا؛ فإن أمثال تلك األشعار التي تنشد ،والتي حتث عىل حمبة اهلل ،أو حمبه رسوله
 وحمبة األولياء والصاحلني؛ فال حرج فيها ،بل إهنا ال ختتلف عن سائر ما دعت إليه
( )1أبو داود ( 1469و 1470و)1471
( )2اختلفوا يف معنى قوله (يتغنى) عىل أربعة أقوال :أحدها :حتسني الصوت .والثاين :االستغناء .والثالث :التحزن.
والرابع :التشاغل به [ فتح الباري ])687( 8
( )3البخاري -الفتح )5024( 8
( )4البخاري -الفتح  .)5048( 8ومسلم ()793
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النصوص املقدسة من األذكار والصلوات وغريها ..ودورمها ال خيتلف ،فكالمها يرقي
النفس إىل مراتب الكامل املتاحة هلا بعد أن يمألها بتلك املعاين اجلميلة التي حتوهيا تلك
القصائد.
وقد مررت ـ أهيا املريد الصادق ـ ببعض من ذكرت ،وهم ينشدون بأصوات مجيلة
قصيدة يقول صاحبها متغنيا بمحبة اهلل:
مفرقة
كانت لقلبي أهوا ٌء
ّ

فاستجم َع ْت ْ
مذ را َءتك العني أهوائي

فصار حيسدين من كنت احسده

رصت موالئي
ورصت موىل الورى م ْذ
َ

ما المني فيك أحباب وأعدائي

ّإال لغفلتهم عن عظم بلوائي

تركت للناس دنياهم ودينهم

شغ ً
ال بحبك يا ديني ودنيائي

أشعلت يف كبدي نارين واحدة
َ

بني الضلوع وأخرى بني أحشائي

وقد شعرت بتأثريها الكبري يف نفيس ،وأحسب أن كل من يسمعها سيشعر بنفس
التأثري ،وبذلك فإهنا حتدث يف النفس نفس ما حتدثه األذكار من احلضور مع اهلل ،واألنس
به ،والشوق إليه ..وكل ذلك معان مجيلة ال يصح لعاقل أن ينكرها.
وما حصل يل ،وربام حصل لك ،هو ما حصل للكثري ممن هيتمون بعامل املعاين،
ويتأثرون هلا ،وقد ذكر بعض احلكامء ذلك ،فقال( :السامع مهيج ملا يف القلوب ،حمرك ملا
فيها ،فلام كانت قلوب القوم معمرة بذكر اهلل تعاىل ،صافية من كدر الشهوات ،حمرتقة بحب
اهلل ،ليس فيها سواه ،كان الشوق والوجد واهليجان والقلق كامن يف قلوهبم كمون النار يف
الزناد ،فال تظهر إال بمصادفة ما يشاكلها ،فمراد القوم فيام يسمعون إنام هو مصادف ما يف
قلوهبم ،فيستثريه بصدمة طروقه ،وقوة سلطانه ،فتعجز القلوب عن الثبوت عن اصطدامه،
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فتبعث اجلوارح باحلركات والرصخات والصعقات ،لثوران ما يف القلوب)()1

وقال آخر( :إن تأثري السامع يف القلب حمسوس ،ومن مل حيركه السامع فهو ناقص مائل
عن االعتدال بعيد عن الروحانية زائد يف غلظ الطبع وكثافته عىل اجلامل والطيور بل عىل
مجيع البهائم فإهنا مجيعا تتأثر بالنغامت املوزونة)()2

ولذلك ما دام للسامع كل هذا التأثري ،ما املانع ـ أهيا املريد الصادق ـ من استثامره يف
الرتبية والسلوك ،وترقية املريدين يف درجات الكامل املتاحة هلم ،وقد قال بعض احلكامء يف
ذلك( :سامع من أحب اهللّ وعشقه ،واشتاق إىل لقائه ،فال ينظر إىل يش ء إال رآه فيه سبحانه،
وال يقرع سمعه قارع إال سمعه منه أو فيه ،فالسامع يف حقه مهيج لشوقه ومؤكد لعشقه
وحبه ،ومستخرج منه أحواال من املكاشفات واملالطفات ال حييط الوصف هبا ،يعرفها من
كل حسه عن ذوقها) ()3
ذاقها ،وينكرها من ّ

ثم ذكر تأثري تلك املستخرجات التي استجرجها السامع وما عقبه من الوجد ،فقال:
(ثم تكون تلك األحوال أسبابا لروادف وتوابع هلا حترق القلب بنرياهنا وتنقيه من
الكدرات ،كام تنقى النار اجلواهر املعروضة عليها من اخلبث ،ثم يتبع الصفاء احلاصل به
مشاهدات ومكاشفات ،وهي غاية مطالب املحبني هللَّ تعاىل ،وهناية ثمرة القربات كلها)()4

وبناء عىل هذا خيلص إىل أن السامع وما يتبعه ليس مباحا فقط ،وإنام هو من املستحبات،
فقال ..( :فاملفيض إليها – أي لتلك األحوال التي سبق ذكرها -من مجلة القربات ال من

( )1غذاء األلباب رشح منظومة اآلداب)127/1( ،
( )2إحياء علوم الدين ()275 /2
( )3إحياء علوم الدين ()279 /2
( )4إحياء علوم الدين ()279 /2
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مجلة املعايص واملباحات) ()1

ثم بني أن املنكر هلذا منكر للطبع والفطرة السليمة التي فطر اهلل عليها األنفس ،والتي
متيل إىل الغناء جبليا من غري تكلف ،وهلذا فإن من ينكر هذا يسميه (البليد اجلامد القايس
القلب املحروم عن لذة السامع) ذلك أنه (يتعجب من التذاذ املستمع ووجده واضطراب
حاله وتغري لونه تعجب البهيمة من لذة اللوزينج ،وتعجب الصبي من لذة الرياسة واتساع
أسباب اجلاه ،وتعجب اجلاهل من لذة معرفة اهلل تعاىل ومعرفة جالله وعظمته وعجائب
صنعه) ()2

ثم بني علة هذه البالدة ،فقال( :ولكل ذلك سبب واحد ،وهو أن اللذة نوع إدراك،
واإلدراك يستدعي مدركا ،ويستدعي قوة مدركة ،فمن مل تكمل قوة إدراكه مل يتصور منه
التلذذ ،فكيف يدري لذة الطعوم من فقد الذوق ،وكيف يدرك لذة األحلان من فقد السمع،
ولذة املعقوالت من فقد العقل ،وكذلك ذوق السامع) ()3

أما ما ذكرت ـ أهيا املريد الصادق ـ من التأثر الذي يقع للسامعني ،ومتايل بعضهم
نتيجة لذلك؛ فال حرج فيه ما دام تلقائيا وغري متكلف ،وقد ذكر القرآن الكريم أن التأثر
احل ِد ِ
يث كِتَا ًبا
حيدث أحواال يف اجلسد ،ال يستطيع الفكاك منها ،قال تعاىل﴿ :اهللَّ نَزَّ َل َأ ْح َس َن ْ َ
مت ََش ِ ً ِ
اين َت ْق َش ِع هر ِمنْه جلود ا َّل ِذي َن َخي َْش ْو َن َر َّهب ْم ث َّم تَلِني جلوده ْم َوقلوهب ْم إِ َىل ِذك ِْر اهللَِّ﴾
اهبا َم َث َ
[الزمر]23 :
وقد قال بعضهم يذكر رس ذلك( :وكل حركة يف العامل العلوي أو السفيل فأصلها

( )1إحياء علوم الدين ()279 /2
( )2إحياء علوم الدين ()279 /2
( )3إحياء علوم الدين ()279 /2
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املحبة ..فلوال احلب ما دارت األفالك وحتركت الكواكب النريات ،وال هبت الرياح
املسخرات ،وال مرت السحب احلامالت ،وال حتركت األجنة يف بطون األمهات ،وال
انصدع عن احلب أنواع النبات ،واضطربت أمواج البحار والزاخرات ،وال حتركت
املدبرات واملقسامت وال سبحت بحمد فاطرها األرضون والسموات وما فيها من
املخلوقات) ()1

وقال الشاعر يعرب عن أرسار تلك املواجيد واألحوال:
ولوال هواكم ِيف احلشا ما َحت َّركنا

حيركنا ذكر األحاديث عنكم
ِ
الوجد أهله
ينهى عن َ
فقل ل َّلذي َ
إذا اهتزَّ ت األرواح شوق ًا إِ َىل اللقا

َ
جاهل املعنَى
ترفصت األشباح يا

ص يا فتَى
أما تنظر الطري املق َّف َ
ي َفرج بالتغريد ما بِف ِ
ؤاده
ّ

إذا ذكر األوطان ح َّن إِ َىل املغنَى
ِ
احلس واملعنَى
فتضطرب األعضاء ِيف ّ

ٍ
رشاب اهل َ َوى دعنا
إذا َمل تذق معنَى

ِ
األقفاص شوق ًا إِ َىل اللقا
ويرقص ِيف

ِ
العقول إذا غنَى
فتهتزه أرباب

َ
كذلك أرواح املح هبنيَ يا َفتَى

َ
للعاملِ األسنَى
َهتزه زها األشواق

ِ
بالصرب وهي مشوق ٌة
أنلزمها

وهل يستطيع الصرب من شاهد املعنَى

وقال آخر:
ِ
حققت من حرجٍ
التواجد إن
ما يف
َ

ِ
ِ
باس
أخلصت من
التاميل إن
وال
َ

ِ
صفوته
السامع صفاء نور
إن
َ
ِ
ِ
منرش ٌح
بالنور
نور ملن قلبه
ٌ

خيفى وحي َجب عمن قلبه قايس

راح وأكْؤسها األرواح فهي عىل
ٌ

نار ملن صدره ناووس وسواس
ٌ
ِ
ِ
ِ
الكاس
الصفو يف
الكؤوس تريك
قدر
َ

( )1اجلواب الكايف.201 :

649

ٍ
حاد يذكّر َك العهدَ

القديم
َ

وإن تقادم العهد ما املشتاق كالنايس

عار إذا غنّى له طرب ًا
فليس
ٌ

ِ
الناس
يئن بالناس ال خيشى من

هذه ـ أهيا املريد الصادق ـ إجابتي عىل ما طرحت من أسئلة ،وأنا أدعوك من خالهلا
أن تستعمل هذه الوسيلة كغريها من الوسائل يف هتذيب نفسك وترقيتها ،مع احلذر من
القصائد التي تنشد ،فليست باملعصومة ،فانتق منها ما تراه مناسبا إلصالح نفسك،
وترقيتها ،وال تلتفت للمنكرين؛ فالعربة بام تنص عليه النصوص املقدسة ،ال باألمزجة
واألهواء.
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هذا الكتاب
النفس اللوامة هي النفس التي تقع يف املرتبة الثانية بعد النفس األمارة ،لتحرض
صاحبها ألن تتحول نفسه إىل نفس مطمئنة..
ودورها بذلك حمدود ومؤقت ،ويمكن حتديده يف جانبني ،أو وظيفتني:
أوالمها :تزكية النفس وهتذيبها من كل مثالب النفس األمارة ،ذلك أنه ال يمكن أن
تبنى األخالق الطيبة إال بعد اجتثاث ما خيالفها من األخالق اخلبيثة.
وثانيها :ترقية النفس إىل املحال التي تطمئن فيها لإليامن ،لتصبح بذلك أهال لدرجة
النفس املطمئنة.
وهذان الدوران حيتاجان إىل التعرف عىل املناهج الصحيحة التي يمكن أن تسري
بالنفس سريا صحيحا ،حتى ال ينحرف هبا صاحبها يف الوقت الذي يريد فيه هتذيبها والرقي
هبا.
ولذلك حاولنا يف هذه الرسائل أن نذكر املناهج التي يمكن أن تقوم بذينك
الدورين ،مع بيان أدلتها الرشعية ،واألخطاء التي ترسبت إليها ،وحالت بينها وبني أداء
أدوارها الصحيحة.
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