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المقدمة

جهود طائلة وإمكانات هائلة يرصفها اإلنسان من أجل االهتامم بجسمه وبحياته املادية، 

حتى أصبح كل جانب من جوانب احلياة املادية عاملًا قائاًم بذاته.. ففي جمال الغذاء والطعام، 

هناك الزراعة وتربية املوايش وأسامك البحر، ومصانع األطعمة واألغذية بمختلف ألواهنا 

األدوية  ومصانع  واملستشفيات  اجلامعات  هناك  والطب،  الصحة  جمال  ويف  وأشكاهلا.. 

األناقة  وقضايا  املنزل  وشؤون  واألزياء  األلبسة  جمال  ويف  واالكتشافات..  والبحوث 

واجلامل، هناك آفاق واسعة واهتامم كبري.. 

وعىل صعيد االهتامم باجلانب العقيل من شخصية اإلنسان، تتقدم البرشية بخطى حثيثة 

الكتشاف جماهيل العلم والكون، فكل فرع من فروع املعرفة له ختصصه ومؤسساته، وهناك 

املدارس واجلامعات ومراكز البحوث والدراسات، واملؤمترات ودوائر املعارف واملجالت 

واملطبوعات.. وال تزال مسرية االخرتاعات واالكتشافات العلمية متواصلة متتابعة.. 

البعد املهمل واملرتوك من شخصية اإلنسان، حيث  النفيس فهو  أما اجلانب الروحي 

ال يستأثر إال باهتامم ضعيف متواضع وحتى جمال دراسات علم النفس فإهنا غالبًا ما تنحو 

االجتاه املادي، وتتجاهل العمق الروحي املعنوي. 
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وال نجانب احلقيقة إذا قلنا إن الرساالت والرشائع الدينية اإلهلية إنام جاءت لالهتامم 

هبذا املجال األساس قبل غريه ألولويته عىل املجالني اآلخرين، ولعلم الله تعاىل بضعف 

البرش وتساهلهم فيه، فحينام يتحدث القرآن الكريم عن أهداف بعثة رسول اللهA فإنه 

يِّنَي َرُسواًل  مِّ ُ ي َبَعَث يفيِ األأْ يضع هدف التزكية النفسية يف املقام األول يقول تعاىل: }ُهَو الَّذيِ

َمَة{. يِكأْ َتاَب َواحلأْ ُمُهُم الأْكيِ مأْ َوُيَعلِّ
يهيِ مأْ آَياتيِهيِ َوُيَزكِّ

نأُْهمأْ َيتأُْلو َعَليأْهيِ
ميِ

ورسول اللهA يعترب أن دوره األساس ومهمته الرئيس هي إنضاج وإكامل املستوى 

الروحي النفيس الذي تنبثق عنه أخالق اإلنسان وسلوكياته، يقولA يف احلديث املتواتر 

املشهور: »إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق«.

الروحية يف اإلسالم عظيمة وهائلة، وإنسان هذا  املعنوية والكنوز  الثروة  فإن  لذلك 

يعاين  اإلنسان،  هذا  واألهواء،  الشهوات  أجواءه  وسادت  املادة،  فيه  طغت  الذي  العرص 

زواياها  واكتشاف  نفسه،  أعامق  خبايا  إىل  التوجه  يف  خطريًا  وإمهااًل  ا،  روحيًّ فراغًا  اآلن 

وجوانبها.

املدمرة،  احلروب  يف  تتجىل  التي  العرص  هذا  يف  املحزنة  ومآسيهم  البرش  آالم  وما 

واالعتداءات الظاملة، والتمييز العنرصي، والفقر واجلوع املميت، واجلرائم البشعة املنترشة، 

والفساد األخالقي الفتاك، وانتهاك حقوق اإلنسان، كل ذلك ما هو إال نتيجة طبيعية للفراغ 

الروحي واالنحرافات النفسية. 

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

وكنوزه املعنوية.. وهنا يأيت دور املسلمني يف اكتشاف تلك الكنوز وكشفها للعامل.

 غري أن املؤسف يف األمر ما يعانيه أكثر املسلمني من بعد وابتعاد عن قيم دينهم وتعاليم 

رشيعتهم حتى كادوا أن يساووا غريهم يف اجلهل بمعامل الدين والتنكر ألحكامه مع تفوق 

اآلخرين عليهم بالتقدم املادي. 

ومع اليقظة الدينية اجلديدة والصحوة اإلسالمية املباركة التي هيب نسيمها عىل املسلمني 
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اآلن، كان ال بد من التوجه واالهتامم بالبعد الروحي األخالقي يف الثقافة اإلسالمية.

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

يف االهتامم هبذا اجلانب اخلطري.. وكانت يف األساس جمموعة من األحاديث واملحارضات 

ألقيتها يف فرتات خمتلفة، وقد نالت تسجيالهتا رواجًا وإقبااًل يكشف عن تلهف اجلمهور 

للطبع  وتقديمها  كتابتها  عىل  املؤمنني  اإلخوة  بعض  شجع  مما  األحاديث،  من  النوع  هلذا 

مواضيعها،  تعديالت  مع  اليوم  أقدمها  وإذ  والتهذيب..  التصحيح  من  يشٍء  بعد  والنرش 

أرضع إىل الباري سبحانه أن جيعلني من املتعظني هبا وأن جيعلها خالصة لوجهه الكريم، 

وأن ينفع هبا املؤمنني، وله الشكر واحلمد عىل نعمه وتوفيقه.

املؤلف

1  شعبان 1411هـ 





 

الف�صل الأول 

النفس منطقة الخطر





َواَها* َقدأْ  ََمَها ُفُجوَرَها َوَتقأْ اَها * َفَأهلأْ ٍس َوَما َسوَّ قال الله العظيم يف كتابه احلكيم: }َوَنفأْ

اَها{))). صدق الله العيل العظيم  اَها* َوَقدأْ َخاَب َمنأْ َدسَّ َلَح َمنأْ َزكَّ َأفأْ

األبعاد  هذه  بني  التفاعل  جمموع  ومن  أبعاد،  ثالثة  احلياة  هذه  يف  اإلنسان  لشخصية 

الثالثة تتكون شخصية اإلنسان: 

البعد األول: العقل.

البعد الثاين: النفس.

البعد الثالث: اجلسد.

أما الروح فهي وعاء يشمل هذه األبعاد مجيعًا، ولعلنا بحاجة إىل حتديد ما نقصد من 

هذه املصطلحات، فامذا نقصد بالروح؟ وماذا نقصد بالعقل؟ وماذا نعني بالنفس؟

أما اجلسد فأمره واضح وال حيتاج إىل رشح وحتديد، ذلك ألن هذه املصطلحات كثريًا 

ما تدور حوهلا معارك ضارية بني الفالسفة والعلامء واملتكلمني لتحديد املقصود من كل 

مصطلح.

معنى الـروح  
إننا نقصد بالروح هنا تلك القوة التي تبعث احلياة يف اإلنسان وتنبع منها احلياة، والتي 

)))  سورة الشمس، اآليات: 7 ـ 0).
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بمفارقتها للجسم تنتهي حياة اإلنسان يف هذه الدار الدنيا.

هذا ما نقصده بالروح، ولذلك قلنا إهنا وعاء يشمل العقل والنفس واجلسد؛ ألنه من 

التي تعطي احلياة أّي عقل يكون؟! أو أية نفس متارس دورها؟! وأي جسد  دون الروح 

يتحرك؟! وإذا انتهت إقامة الروح يف جسد اإلنسان يف هذه الدنيا انتهى وجوده منها أيضًا 

وانتقل إىل عامل آخر. 

ما هـو العقـل؟
واخلري،  الرش  بني  والباطل«،  احلق  بني  به  اإلنسان  يميز  الذي  »النور  ذلك  به  نقصد 

بني املمكن واملستحيل، وبعبارة أخرى: هو قوة اإلدراك والتمييز واملعرفة، فبالعقل يدرك 

اإلنسان ويميز ويقيم األشياء.

تعريف النـف�س 
أما النفس فهناك اختالف كبري عند الفالسفة يف حتديد املقصود منها حتى إن بعضهم 

أهنى تعريفات النفس إىل أربعني تعريفًا، حتى قال الشاعر: 
الورى النفس مجيـع  قد حار يف 
اّدعو ما  عـىل  الكـل  وبـرهن 
فـام عجـزًا  الصنعـة  جهـل  من 

والفـكر فيها قـد غـدا ضـائعـا
قـاطـعـا بـرهـاهنم  ولـيس 
الصـانـعـا جيهـل  أن  أجدره 

ولكننا نقصد بالنفس هنا: )مركز العواطف وامليول والشهوات لدى اإلنسان(، يطلق 

عليها القرآن تارة عنوان )النفس(، ويطلق عليها تارة أخرى اسم )القلب(.

بين النف�س والعقل 
 2=(+( وأن  مستحيل،  وذاك  ممكن  األمر  هذا  أن  فتعرف  األشياء،  تدرك  بالعقل 

و2×2=4، العقل هو الوحيد القادر عىل إدراك هذه األشياء، فالعلم يكون بالعقل، واملعرفة 
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تكون بالعقل، والتقييم واحلكم عىل األشياء يكون بواسطة العقل.

أما النفس ففيها عواطف اإلنسان مثل احلب والبغض، فاحلب وحب الذات واألنانية 

واخلوف ومجيع العواطف واملشاعر واألحاسيس تنبع من النفس، إذن فهناك فرق واضح 

بني العقل والنفس. 

والنفس هبذا املعنى تعترب أخطر منطقة يف شخصية اإلنسان. فهي مصدر سعادته أو 

َلَح  َواَها* َقدأْ َأفأْ ََمَها ُفُجوَرَها َوَتقأْ اَها * َفَأهلأْ ٍس َوَما َسوَّ شقائه، وكام يقول الله عز وجل: }َوَنفأْ

اَها{، النفس التي هي مركز امليول والعواطف والرغبات  اَها* َوَقدأْ َخاَب َمنأْ َدسَّ َمنأْ َزكَّ

بإمكاهنا أن توجه اإلنسان نحو السعادة، وبإمكاهنا أن تنحرف به وتيِنزلق به يف هاوية الشقاء 

والفساد واالنحراف. 

اأين دور العقـل؟
العقل ليس له دور حاكم مثل النفس، ملاذا؟

ألن العقل يدرك األشياء ويقيمها، يدرك مثاًل أن العمل والنشاط جيد، وأن الكسل 

سيئ، ويدرك أن العدل حسن والظلم قبيح.. فدور العقل يف حياة اإلنسان هو دور اإلدراك 

أن  فبيدها  املوقف،  زمام  ومتتلك  تبادر  التي  وهي  املوقف،  تتخذ  النفس  ولكن  والتقييم، 

تصدق وتعمل بام يقوله العقل أو تنحرف وتزيغ عام يقوله. لذلك، فإن القرآن احلكيم يشري 

الناحية  َوُعُلّوًا{))) فمن  اًم  ُظلأْ َأنأُْفُسُهمأْ  َها  َقَنتأْ َتيأْ َواسأْ ا  َ هبيِ فيقول: }َوَجَحُدوا  الناحية  إىل هذه 

وثابتة وواجبة، ولكنهم  احلقائق صحيحة  إن هذه  العقل حكمه وقال هلم  العقلية أصدر 

جحدوا هبا مع تيقن أنفسهم بصحتها، ملاذا؟ 

ألن أهواءهم النفسية وعواطفهم الشهوانية مل تسمح هلم بأن يطبقوا كالم العقل، ويف 

))) سورة النحل، اآلية: 4).
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وتدبروا،  انظروا  َلُموَن{))).  َتعأْ َوَأنأُْتمأْ  قَّ  َ احلأْ ُتُموَن  }َوَتكأْ احلكيم:  القرآن  يقول  أخرى  آية 

إهنم يعلمون، فعقوهلم قررت أن هذا اليشء حق، العقل أدرك صواب وأحقية هذا األمر 

التي جتعل  اهلوى والشهوات والعواطف هي  إنسان، هذا حق، ولكن  يا  وقال لإلنسان: 

اإلنسان ينحرف عام يقرره العقل ويكتم احلق ويتسرت عليه.

وهناك أمثلة وأحاديث كثرية تدل عىل أن العقل قد يصبح آلة بيد النفس تقوده وتأمره، 

العقل، هذه القوة العظيمة تصبح أداة بيد النفس وكزورق تتقاذفه رياح الشهوات وأهواء 

النفس يمينًا ويسارًا فتستخدمه فيام تريد.

كيف يوؤ�سـر العقل؟
يف البداية، العقل يعطي رأيه، يقول لك: الصيام أمر حسن، ومن اجليد أن تصوم، هذا 

ما يقوله لك العقل، ولكن النفس قد ال تسمح بالصيام والعواطف واألهواء والشهوات 

أمور جتنح بك نحو اإلفطار، وحينام تريد أن تفطر حتتاج للتفكري يف أفضل وسيلة لإلفطار 

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

عقلك.

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

استعملت العقل، العقل يقول لك: أنت تريد أن تفطر وأنا لست موافقًا عىل إفطارك، أنا 

ة: وما شأنك؟ أنت أبديت  أقول لك الصيام أفضل، فتجيبه النفس وهي تنهره بعنف وحدِّ

رأيك وانتهى دورك وليس لك شأن يف هذا، واملطلوب أن تبتكر طريقه لتحصيل الطعام 

وأن تبتدع وسيلة لتحصيل الشهوة. 

الوسائل  عىل  ويدهلا  النفس  فيطيع  مطاع،  أمرك  وجييب:  حدوده  عند  العقل  فيقف 

واألساليب. وكمثال آخر، العقل يقول: الرسقة ليست جيدة، النفس تعرتضه فتقرر الرسقة 

))) سورة آل عمران، اآلية: 7).
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ولكن الرسقة حتتاج إىل خطة، فمن الذي يضع اخلطة؟ إنه العقل.

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

هذا،  من  دعك  النفس:  فتنهره  جيد،  غري  يشٌء  الرسقة  وأن  موافقته،  بعدم  حيتج  والعقل 

انتهى دورك، وأنا اآلن قررت الرسقة وجيب عليك أن تضع خطة للرسقة فيطيعها العقل 

ويصبح آلة يف خدمة أهواء النفس، ولإلمام عيل بن أيب طالبE كلامت مجيلة ورائعة تعرب 

عن هذه احلقيقة، اإلمام يقول: »كم من عقل أسري حتت هوى أمري«))) العقل أسري، ولكن 

؟ نأَْد َمنأْ
عيِ

سيطرته  حتت  أسريًا  ويصبح  العقل  فيأرس  اإلنسان،  حياة  يف  املتآمر  اهلوى  عند 

 

ويقولE: »أكثر مصارع العقول حتت بروق املطامع«)2). 

ويف كلمة أخرى يشري اإلمام عيلE إىل أن العقل إنام يامرس دوره القيادي الصحيح 

يف حياة اإلنسان إذا مل تقيده األهواء ورغبات الدنيا حيث يقول: »شهد عىل ذلك العقل إذا 

خرج من أرس اهلوى وسلم من عالئق الدنيا«))).

كام يتحدث اإلمامE عن حدوث حالة اخرتاق الشهوات لعقل اإلنسان فيقول: »قد 

خرقت الشهوات عقله«)4).

وعنهE: »ذهاب العقل بني اهلوى والشهوة«))).

ويقول أيضًا: »عدو العقل اهلـوى«))).

)))  نهج البالغة. قصار الحكم رقم: ))2.

)2) نهج البالغة. قصار الحكم رقم: 9)2.

)))  نهج البالغة. كتاب رقم: ).

)4) نهج البالغة. خطبة: 09).

)))  ميزان الحكمة. ج) ص ))4.

))) ميزان الحكمة. ج) ص ))4.
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إذن، النفس هلا قدرة التحكم بالعقل، وأن تستخدم العقل، ومن هنا تربز أمهية النفس 

القرآن احلكيم يعلق سعادة اإلنسان وفالحه ونجاحه عىل  ويكمن اخلطر. ومن هنا نجد 

ََوى{)))،  اهلأْ َس َعنيِ  النَّفأْ َوهَنَى  َربِّهيِ  َمَقاَم  ا َمنأْ َخاَف  مدى سالمة نفسه، يقول تعاىل: }َوَأمَّ

إذن فاملسألة مسألة النفس، من يزكي نفسه فقد فاز فوزًا عظياًم، فيجب أن نويل قضية صحة 

النفس وسالمة النفس أمهية كربى.

ثغرة المنطق الإغريقي 
يف  اخلطأ  عن  الذهن  مراعاهتا  تعصم  قانونية  )آلة  بأنه  املنطق  عمل  تعريف  يف  قالوا   

األفكار.)إذن  وتصحيح  اخلطأ  جتنب  بأهنا  وغايته  وظيفته  حتديد  عن  وقالوا  الفكر()2)، 

املنطق  علم  أن  األندليس:  حزم  ابن  ويرى  أفكارنا()))،  تصحيح  هي  املنطق  إىل  فحاجتنا 

)يقف عىل احلقائق كلها ويميزها من األباطيل متييزًا ال يبقى معه ريب()4).

أرسطو  الفيلسوف  وفصوله  مسائله  رتَّب  الذي  املتداول  اإلغريقي  املنطق  ولكن 

)22)ـ84) ق. م(، هل يؤدي هذا الدور ويقوم هبذه الوظيفة؟ 

كال! فهو قد اقترص عىل االهتامم بشكل التفكري وصوره، لذلك عرف باملنطق الشكيل 

والصوري، ومل يتعداها للبحث عن اخللفيات والتأثريات النفسية عىل فكر اإلنسان.. 

قبال  يف  اإلنساين  الفكر  مسرية  نظم  بأنه  املنطق  هذا  »يقيم  املدريس:  العالمة  يقول 

التطرف والفوىض والسفسطة. ولكنه من جهة أخرى قيد هذا الفكر برتكيزه عىل اجلانب 

البحث عن مصدر األفكار بمقدار ما كرس بحوثه حول  إنه مل حياول  الصوري منه، أي 

عالقة األفكار ببعضها، وكان مثله مثل من يبذل جهده يف مجع األعداد وتفريقها دون أن 

))) سورة النازعات، اآلية: )4.

)2)  المظفر: المنطق، ص 0).

)))  المصدر نفسه.

)4)  الدكتور مهدي فضل الله: مدخل إلى علم المنطق، ص 20.
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يفكر فيام وراء هذه األعداد من حقائق تدل عليها. فمنطق أرسطو الشكيل باهتاممه بشكل 

التفكري وإغفاله البحث عن مادة التفكري وموضوعه سبب تنايس دور السلبيات البرشية 

التي تدعو إىل الضاللة، كام تناسى دور العقل يف حتدي هذه السلبيات، ولذلك مل يوفق هذا 

املنطق إلعطاء اإلنسان مزيدًا من التقدم الفكري«))). 

عقلية  مشكلة  هي  العلم،  يف  اإلنسان  مشكلة  أن  املنطق  يف  السائد  الرأي  »ويتصور 

املشكلة هي  أن  أن احلقيقة:  التفكري. إال  لتنظيم عملية  حمضة، يمكن حلها بوضع قواعد 

مشكلة نفسية، قبل أن تكون عقلية، ولذلك فنحن بحاجة إىل معاجلة النفس البرشية، قبل 

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

وتوجهها إىل حيث تتحرك أهواؤها، وهنالك تبقى قدرة اإلنسان عىل التفكري معطلة رأسًا، 

وال تغنيه القواعد املوضوعة لتنظيم فكره«)2) .

الهتمام بالنف�س 
عقوهلم  فيزودون  لعقوهلم،  عنايتهم  ويولون  اهتامماهتم  الناس  بعض  يرصف  قد 

كثريًا،  الناس خيدمون أجسامهم  كثريًا، وبعض  فيخدمون عقوهلم  باملعلومات واألفكار، 

فيقدمون الطعام والرشاب واللذات والراحة ألجسامهم، ولكن كثريًا من الناس يتساهلون 

النفس سليمة، فإذا كانت  إنه ال قيمة للعقل وال قيمة للجسد إن مل تكن  أنفسهم مع  مع 

النفس مريضة فإهنا تستخدم العقل استخدامًا سيئًا يؤدي باجلسد إىل اهللكة، ولو راجعنا 

اجلانب  يف  الكبرية  القدرة  لدهيم  أشخاصًا  أن  لوجدنا  املعارص  الواقع  إىل  ونظرنا  التاريخ 

ا  جدًّ واسعة  عقوهلم  ومتتلكها  ختتزهنا  التي  واملعلومات  كبرية  وعقوهلم  والعقيل  العلمي 

ولكنهم يف أسفل درك من الشقاء واالنحطاط، وأبرز مثال عىل ذلك هو )إبليس(، فهل 

كان انحطاطه وشقاؤه لقلة علمه؟

))) العالمة السيد محمد تقي المدرسي: المنطق اإلسالمي، ص )). 

)2)  المصدر نفسه: ص 87).
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 .. كـالَّ

متفوقًا،  كان  اجلانب  هذا  يف  فهو  وبالعكس  معلوماته،  لقلة  تأتيِ  مل  إبليس  مشكلة 

وكان عاملًا كبريًا يعلم أشياء ال نعلمها نحن ومل نطلع عليها، ولكن من أين ُأدين؟ قال: أنا 

خري منه خلقتني من نار وخلقته من طني، مقتله كان التكرب، والتكرب حالة نفسية وليست 

عقلية، لذلك مل يستطع أن يستفيد من علمه وعقله، وكثري من الذين انحرفوا، وكثري من 

الذين شقوا، املشكلة التي كانت عندهم ليست مشكلة قلة العلم واملعرفة وإنام هي مرض 

النفس. 

وسالم عليك يا أبا احلسن حني قلت: »ومن مل هيذب نفسه مل ينتفع بعقله«.

ويف كلمة أخرى يقول اإلمام عيلE: »من جانب هواه صح عقله«))).

القيادي  لدوره  وأدائه  العقل  عىل  النفسية  األمراض  تأثري  إىل   Eعيل اإلمام  ويشري 

يف حياة اإلنسان فيقول: »واعلموا أن األمل يسهي العقل«)2)، »وعجب املرء بنفسه أحد 

حساد عقله«))).

من هنا، جيب أن نويل جانب النفس أمهية قصوى، فالنفس إذا كانت مصابة باألمراض، 

كالتكرب والغرور واخلوف واجلبن والكسل واألنانية واحلقد وما أشبه، فكل يشء ال يفيد، 

{)4)، أي إنه حتى اإليامن  ضيِ رأْ َ وَن يفيِ األأْ ُ يَن َيَتَكربَّ َ الَّذيِ ُف َعنأْ آَيايتيِ يِ قال الله تعاىل: }َسَأرصأْ

ال يوفقون له، فالذين مل يؤمنوا باألنبياء والرسل هل كانت عقوهلم مريضة وعاجزة عن 

املعرفة؟ 

، بل كانت املشكلة تكمن يف نفوسهم حيث مرض التكرب وسيطرة األهواء. كالَّ

))) ميزان الحكمة: ج) ص ))4. 

)2)  نهج البالغة خطبة: )8.

)))  نهج البالغة. قصار الحكم رقم: 2)2.

)4)  سورة األعراف، اآلية: )4).
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م�سئوليتنا تجـاه النف�س 
إننا قد نرصف أوقاتًا طويلة عىل تقديم العلم واملعرفة لعقولنا، وقد نرصف وقتًا طوياًل 

عىل تقديم الراحة واللذة ألجسامنا، ولكن كم نرصف حلامية أنفسنا؟ ولوقاية أنفسنا من 

األمراض النفسية؟ 

إليها،  يتوجهون  التي  املجاالت  يف  والرشقية  الغربية  اجلامعات  يف  يدرسون  الذين 

عقوهلم ضخمة، إن اإلنسان ليشعر بالضعة واحلقارة أمام تلك العقول اجلبارة التي تصمم 

هذه اآلالت والتي تبتكر هذه الوسائل واآلليات اإللكرتونية احلديثة، انظروا إىل ما ينتجه 

ا، ولكن إىل جانب  الغرب من آالت ووسائل ومن تقدم علمي، هذا عمل عقيل ضخم جدًّ

ذلك ترتعرع األمراض والسلبيات واألخطاء يف تلك النفوس فتجعل تلك العقول وتلك 

األجساد حطبًا للشقاء يف الدنيا ويف اآلخرة حطبًا جلهنم.

الت�سور الخاطئ 
الذي يرصفه عىل سالمة نفسه  الوقت  يف بعض األوقات خيطئ اإلنسان فيتصور أن 

وقت ضائع، مثاًل: إنك حينام تذهب إىل املقربة ترصف وقتًا يف الذهاب والرجوع والبقاء 

يف املقربة، هذا الوقت قد تتصور أنك لو رصفته يف سبيل نشاط عقيل حيث تطالع كتابًا، أو 

تفكر يف موضوع تفيد به عقلك لكان أفضل، ولكن هل املطلوب مني فقط إفادة عقيل؟ هل 

املعلومات واخلدمات للعقل؟ ونفيس، أين هي وكيف صحتها  املطلوب مني فقط توفري 

ووضعها؟

العبادات اإلسالمية ورّس  تزكية نفيس، وهذا هو رّس  جيب أن أرصف وقتًا من أجل 

التوجيه إليها، إنك ترصف وقتًا عىل الصالة والدعاء وعىل زيارة القبور وملحاسبة النفس 

تطبيقًا للرواية الرشيفة عن اإلمام الكاظمE: »ليس منا من مل حياسب نفسه يف كل يوم فإن 
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ا استغفر الله منه وتاب إليه«))). عمل خريًا استزاد الله منه ومحد الله عليه وإن عمل رشًّ

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

نفسه، فهناك خطر كبري عىل مستقبل اإلنسان، فيجب أن هنتم بسالمة أنفسنا، وليكن من 

براجمنا فرتة للعناية بأنفسنا.

أنت تنام ملصلحة جسدك قدرًا معّينًا من الساعات، وأنت تدرس وتتعلم وتقرأ لصالح 

عقلك كذا ساعة، فكم من الوقت ترصف من أجل نفسك؟ من أجل التفتيش والتنقيب 

عن الرواسب واألوساخ التي ترتامى يف زوايا نفسك من هنا وهناك؟ ومن أجل معاجلتها 

ومحايتها ووقايتها، كم ترصف من الوقت؟

علينا أن نرصف جزءًا كبريًا من الوقت عىل هذا اجلانب؛ ألنه ما مل نرصف وقتًا يف هذا 

فريسة  فهي  ضخمة  صارت  مهام  عقولنا  ألن  هباًء؛  ستضيع  األخرى  أوقاتنا  فإن  اجلانب 

وضحية ألنفسنا األمارة بالسوء.

كام قال أمري املؤمنني عيلE: »أكثر مصارع العقول حتت بروق املطامع«.

إن عقلك  تعني مقتل، أي  العقول(، ومرصع  الرائع )مصارع  التعبري  انتبهوا إىل هذا 

يقتل، ولكن أين؟ 

نفوسنا،  تنتاب  التي  بالرغبات والشهوات  وإنام  بالعنف  بالسيف وال  العقل  يقتل  ال 

نصون  أن  علينا  التي  األمراض  هذه  من  أشبه  وما  والراحة  واألنانية  والكسل  كاخلوف 

أنفسنا منها.

ر�سالتنا اإ�سالح النفو�س 
من  وجانب  منطقة  أية  إىل  ولكن  األمة،  وإنقاذ  املجتمع  إصالح  رسالة  نحمل  نحن 

الناس نتوجه؟ 

))) ميزان الحكمة: ج 2 ص 407.
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بعض املصلحني يتوجهون إىل عقول الناس فيقدمون الفكر والثقافة والعلم للناس، 

وهذا جيد، ولكنه وحده ال يكفي؛ ألن مشكلة الناس ال تنبع فقط من قلة علمهم وإنام هناك 

مشاكل نفسية، الناس مصابون باخلوف واهللع واجلبن فيجب انتزاع ذلك من نفوسهم وإال 

الصحايب  ثابت،  بن  حسان  بشخصية  اإلخوة  أذكر  وهنا  الثقافة،  وال  بالعلم  ينتفعوا  فلن 

قد  العرب  إن  عبيدة:  أبو  قال  حتى  والتفوق  بالفضل  الشعراء  له  اعرتف  الذي  األديب 

اجتمعت عىل أن حسان أشعر أهل املدن.

قتيبه  ابن  الوجه اآلخر لشخصيته: )ذكر  أفقه اسمعوا عن  أدبه وسعة  ولكن مع قوة 

. قالت صفية بنت عبد املطلب عمة  يف املعارف أنه مل يشهد مع رسول اللهA مشهدًا قطُّ

رسول اللهA: كان معنا حسان يف حصن فارغ يوم اخلندق مع النساء والصبيان فمر بنا يف 

احلصن رجل هيودي فجعل يطوف باحلصن، فقلت: يا حسان أنا والله ال آمن أن يدل علينا 

هذا اليهودي أصحابه، ورسول الله قد شغل عنا فانزل إليه واقتله. 

قال: يغفر الله لك يا ابنة عبد املطلب ما أنا بصاحب شجاعة! 

قالت: فلام قال يل ذلك، ومل أَر عنده شيئًا اعتجرت ـ لبست املعجر ـ ثم أخذت عمودًا 

ونزلت إليه فرضبته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إىل احلصن وقلت: يا حسان، انزل إليه 

واسلبه فإنه مل يمنعني من سلبه إال أنه رجل.

فقال: ما يل بسلبه من حاجة يا ابنة عبد املطلب !!

وكان حسان قد اقتدى يف فعله هذا بقول الشاعر: 
علمـت  وما  هنـد  تشجعني  بـاتت 
رؤيتـه األبصار  منـع  والـذي  ال 
سـعيهُم الله  أضـل  قـوم  للحـرب 

العـطب هبا  مقـرون  الشـجاعة  أن 
ما يشتهي املوت عنـدي من له أرب 
وثبـوا  نـرياهنا  إىل  دعـتـهم  إذا 
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ولسـت منـهم وال أبغــــي فعــاهلـم                         ال القتل يعجبني منهم وال السلـب)))

اجلبانة  نفسيته  مع  حسان  وأدب  علم  مثل  يف  جمتمعنا  أبناء  يكون  أن  يرسنا  فهل 

الضعيفة؟! 

ا أن نركز فقط عىل إعطاء الفكر  إننا إذا أردنا إصالح شعوبنا وجمتمعاتنا فمن اخلطأ جدًّ

والثقافة للناس؛ ألن ذلك وحده ال يكفي، بل جيب إصالح نفوس الناس يف البداية أليس 

.(2(} مأْ
هيِ وا َما بيَِأنأُْفسيِ ُ ٍم َحتَّى ُيَغريِّ ُ َما بيَِقوأْ َ ال ُيَغريِّ الله سبحانه يقول: }إيِنَّ اللَّ

ونبينا حممدA وكل األنبياء ركزوا عىل هذا اجلانب، وهو إصالح نفوس الناس، فحينام 

نريد أن نكتب للناس، حينام نريد أن نخاطب اجلامهري، علينا أن نفكر يف املشاكل النفسية 

التي يعاين منها املجتمع، نقدم هلا احللول والعالج، وهذه أفضل خدمة نقدمها جلامهرينا. 

اأ�ساليب المعالجة النف�سية 
إصالح  يف  النظري  اجلانب  من  تأثريًا  أكثر  العميل  اجلانب  يكون  األوقات  بعض  يف 

والشعوب،  املجتمعات  يف  الثورية  واألعامل  االنتفاضات  قيمة  تربز  هنا  ومن  النفوس، 

بعض الناس يقولون: إننا جيب أن نثقف الناس فنعطيهم الفكر واملعرفة والثقافة إىل مرحلة 

تستغرق سنني عديدة، أما األعامل الثورية واالصطدام مع السلطة وأعامل أخرى من هذا 

القبيل فهذه سابقة ألواهنا، ال بد من التثقيف والتوعية فقط يف هذه املرحلة. 

نقول: إذا اتفقنا عىل أن املشكلة معاجلة نفوس الناس فقد تكون األعامل الثورية أكثر 

تأثريًا يف أعامق الناس من األعامل الفكرية والثقافية املجردة.

وأمواهلم  حياهتم،  عىل  خيافون  الراحة،  حيبون  الدنيا،  حّب  عىل  مقبلون  الناس 

العطاء،  حول  حمارضة  ألف  وألقيت  التضحية،  عن  كتاب  مئة  كتبت  أنك  فلو  وأنفسهم، 

))) الشيخ عبدالحسين األميني: الغدير ج).

)2) سورة الرعد، اآلية: )).
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وتكلمت وخطبت ومارست التوجيه يف هذا املجال قد ال يكون لكل هذا تأثري يعادل تأثري 

القيام بتضحية فعلّية أمام هذا املجتمع، وهذا جمرب يف جمتمعاتنا وشعوبنا. يف جمتمعنا قبل 

أحداث  ولكن  املجتمع  وتثقيف  الناس  توجيه  دور  نامرس  كنا  حصلت  التي  االنتفاضة 

مع  االصطدام  ذلك  املظاهرات،  تلك  مكان،  كل  يف  مجاهرينا  عاشتها  التي  االنتفاضة 

أشواطًا  بالعمل  تقفز  أن  استطاعت  الثورية  األعامل  وهذه  االعتقاالت،  تلك  السلطات، 

ا، ملاذا؟  كبرية ومرحلة عالية جدًّ

ألنه نضال، ألنه عمل، واإلمام احلسنيE كان يعرف أنه بثورته ال يصل للحكم، بل 

كان ينتظر الشهادة، وقد قال يف مكة قبل أن يشّد رحاله نحو العراق: »وكأين بأوصايل هذه 

تقطعها عسالن الفلوات بني النواويس وكربالء«، كان يعلم بأنه سيستشهد، إذن ملاذا ثار 

وحترك؟ ملاذا مل يعمد احلسني، واحلال هذه، إىل أسلوب الكتابة والتأليف واخلطابة لتحريك 

األمة وتغيري نفسياهتا؟ 

أثرًا، وكان أعظم  أبلغ  الوقت كان  الدم يف ذلك  بأن أسلوب  يعلم  ألن احلسني كان 

وكانت  العظيمة،  احلركة  تلك  األمة  حرك  احلسني  اإلمام  استشهاد  فإن  وبالفعل  تأثريًا، 

دماؤه ناقوس إنذار، أيقظ بدمائه األمة من سباهتا العميق، وكانت ثورته مشعاًل من مشاعل 

اهلداية يف النهضة اإلسالمية العظيمة وال يزال.

مشكلة املجتمع هي األمراض النفسية من خوف وكسل وحب الذات واالنشداد إىل 

الدنيا والروح املصلحية، هذه األشياء هي التي جتعل الناس خيضعون للسلطات الطاغوتية، 

فعلينا أن نعالج نفوس الناس كام نزيد من ثقافتهم ونوسع من آفاق أفكارهم.

ناجحًا،  يكون  ما  كثريًا  النفوس  معاجلة  يف  تأثريها  أن  ثبت  االنتفاضات  وهذه 

لكي  وجلسات  حمارضات  إىل  نحتاج  كنا  أشخاصًا  شاهدنا  أعيننا،  بأم  ذلك  وشاهدنا 

نقنعهم بأن يتفرغوا شهرًا ليعملوا يف سبيل الله، ويتخلوا عن أهلهم ووطنهم، ولكن بعد 

وليس  العمر  طيلة  للتفرغ  بأنفسهم  يتطوعون  األشخاص  هؤالء  أصبح  الثوري   التحرك 
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شهرًا واحدًا.

كنا نلقي املحارضات واخلطابات عىل الناس ونقول هلم: ال ختافوا، ال ترهبوا كثريًا من 

قوة السلطة، ولكن حينام واجه الناس قوات السلطة، وحينام تساقط الشهداء يف املواجهة، 

الذين يشجعوننا،  الناس هم  أصبح  األوضاع،  وتلك  الظروف  تلك  الناس  عانى  وحينام 

وأصبح الناس هم الذين يدفعوننا للمواجهة، وهم الذين يطمئنوننا بأنه ال داعي للخوف، 

بأن السجن كان شيئًا رهيبًا يف جمتمعاتنا ومل تكن اخلطابات واملحارضات  كلكم تعلمون 

ا عند شبابنا.  كفيلة باقتالع رهبة السجن من نفوس الناس ولكن اآلن أصبح شيئًا اعتياديًّ

 



الف�صل الثاني 
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النفس أمارة بالسوء

طبيعة النفس بام تنطوي عليه من رغبات وشهوات، إهنا تدفع باإلنسان نحو املفاسد 

واالنحرافات، من أجل حتصيل امللذات وإشباع األهواء، وإذا ما سيطرت الشهوات عىل 

النفس، ومل تكن لإلنسان إرادة رادعة، وال مقاومة حصينة، فستهوي به شهواته إىل مكان 

سحيق، عىل حساب مستقبله، وخمتلف جوانب مصلحته الدنيوية واألخروية.

وقد قرأت هذه األيام خربًا نرشته جريدة )احلياة( التي تصدر يف لندن يصلح شاهدًا 

نفسه  أهواء  إىل  انقاد  إذا  وخسة  انحطاط  من  اإلنسان  إليه  يصل  ما  مدى  عىل  ونموذجًا 

وشهواهتا.

تقول اجلريدة يف عددها الصادر بتاريخ 27/)/)99)م 2)/7/))4)هـ: 

اجلديد  اجليل  هبام  يتخبط  اللذين  اخللقي  والضياع  االجتامعي  التفكك  دالئل  من 

بالسجن  حكاًم  أصدرت  حني  املايض  األسبوع  شيكاغو  حمكمة  شهدته  ما  أمريكا،  يف 

اللييل  امللهى  إىل  دخوهلا  أجل  من  سيارهتا  صندوق  يف  طفلتها  حبست  شابة  والدة  عىل 

للقاء)صديقها(.
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أحد  يف  مع)صديقها(  موعد  عىل  كانت  أهنا  وست)29عاما(  باتريسيا  أفادت  وقد 

املالهي الليلية ومل تتمكن من إجياد مربية تسهر عىل طفلتها جايني)ثامنية أشهر( من زوجها 

السابق الذي طلقته بعد ثالثة أشهر من والدة الطفلة. وقالت يف مركز الرشطة: »ال أفهم 

ملاذا تظلمونني هبذا الشكل. فقد مددت طفلتي عىل بساط يف صندوق السيارة، وتركت هلا 

قرهبا جهاز راديو كي تلهو بسامع املوسيقى فال ختاف من الصمت والظلمة«. 

واكتشف املحققون أن املرأة تركت ابنتها طوال ثالث ساعات يف صندوق السيارة فيام 

أرصت عىل أهنا كانت تتفقد ابنتها كل نصف ساعة: »كنت أستأذن صديقي بحجة الذهاب 

إىل احلامم، وأخرج ألتفقد جايني، لكنه شك يف األمر بعد بضع مرات ومل يعد يسمح يل 

باخلروج«.

وأفاد الشاهد جون نوالند العامل يف مطعم بيتزا أنه مرَّ قرب السيارة مرتني، وسمع 

رصاخ طفلة لكن مل خيطر بباله أهنا يف صندوق السيارة. 

أما رجيينا جاكسون التي اتصلت بالرشطة فقالت يف إفادهتا: »ظننت للوهلة األوىل أن 

يف صندوق السيارة قطة متوء هبذا الصوت املخنوق، ثم اقرتبت أكثر وأرهفت السمع حتى 

تأكدت أنه رصاخ طفل«.

ولدى تلقي املخابرة هرع رجال الرشطة إىل املكان وفتحوا صندوق السيارة ليجدوا 

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

بالقاطرة.

ابنتها فأخذت ترصخ بأن ثمة من خطف  باتريسيا تتفقد  وبعد دقائق طويلة وصلت 

يرتصدون  كانوا  الرشطة  رجال  ألن  طوياًل؛  ترصخ  مل  أهنا  سوى  سيارهتا،  ورسق  ابنتها 

املكان فاعتقلوها. وحني أخربوها بأهنم أخذوا طفلتها إىل بيت األحداث  عىل مقربة من 

ومل  سيارهتا،  ورسقة  ابنتها  خطف  بتهمة  عليهم  باالدعاء  متوعدة  هبم  تصيح  أخذت 

ابنتك  إمهال  بتهمة  سيديت  يا  موقوفة  »أنت  الفرقة:  قائد  من  سامعها  صدمة  عىل  إال   هتدأ 
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وتعريضها للموت«.

الطبيعة  الدينية من هذه  النفس أمارة بالسوء، ولذلك حتذرنا النصوص  هكذا تكون 

املتأصلة يف النفس، وتدعونا إىل التسلح بالوعي واإلرادة، لنصمد أمام االغراءات، ونتمرد 

عىل أوامر الشهوات واألهواء: 

أروع  رضب  الذي   ، ( .Eالصديق يوسف  الله  نبي  عن  نقاًل  احلكيم  القرآن  يقول 

يؤكد  ذلك  مع  ولكنه  اإلغراء،  أمام  والثبات  الشهوة،  أمام  الصمود  يف  األمثلة 

النجاة،  وسيلة  وحدها  هي  التقوى  وأن  السوء،  نحو  الدافعة  النفسية  الطبيعة 

إيِنَّ  يسيِ  َنفأْ ُئ  ُأَبرِّ }َوَما  تعاىل:  يقول  الله.  لرمحة  التجسيد  وهي  اخلالص،  وملجأ 

يٌم{))).  َم َريبِّ إيِنَّ َريبِّ َغُفوٌر َرحيِ وءيِ إيِالَّ َما َرحيِ اَرٌة بيِالسُّ مَّ َس أَلَ فأْ النَّ

ويشري اإلمام عيلE. 2 إىل ما حيل باإلنسان ويصيبه إذا ما جتاهل طبيعة نفسه األمارة 

بالسوء، وتعامل معها بانقياد مطلق وثقة عمياء، حيث يقول: »إن النفس ألمارة 

بالسوء والفحشاء، فمن ائتمنها خانته، ومن استنام إليها أهلكته، ومن ريض عنها 

أوردته رش املورد«)2).

: »إن هذه النفس ألمارة بالسوء فمن أمهلها مجحت به إىل  ( .Eويقول اإلمام عيل

املآثم«))).

املعصية  شبك  يف  اإلنسان  إليقاع  واإلغراء،  باخلداع  اإلنسان  نفس  وتتوسل  4 .

قياده  ويسلم  ثقته  يمنح  ال  وأن  حذرًا،  يقظًا  يكون  أن  اإلنسان  فعىل  واحلرام، 

 ألهواء نفسه، يقول اإلمام عيلE: »إن نفسك خلدوع، إن تثق يقتدك الشيطان إىل 

))) سورة يوسف، اآلية: )).

)2) ميزان الحكمة: ج0) ص 0)).

)))  المصدر نفسه.
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ارتكاب املحارم«))).

: »وأمره أن  ( .Eويف عهده الذي كتبه ملالك األشرت ملا واله مرص يقول اإلمام عيل

يكرس نفسه من الشهوات، ويزعجها عند اجلمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إال 

ما رحم الله«)2). 

، فإنه ينّبه اإلنسان وحيذره من طبيعة  ( .Eأما اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني

نفسه، بأسلوب تربوي حكيم، عرب املناجاة والترضع إىل الله سبحانه، فيقول يف 

وإىل  أمارة،  بالسوء  نفسًا  أشكو  إليك  »إهلي  الشاكني:  بمناجاة  املعروفة  مناجاته 

مسالك  يب  تسلك  متعرضة،  ولسخطك  مولعة،  وبمعاصيك  مبادرة،  اخلطيئة 

املهالك، وجتعلني عندك أهون هالك، كثرية العلل، طويلة األمل، إن مسها الرش 

جتزع، وإن مسها اخلري متنع، ميالة إىل اللعب واللهو، مملؤة بالغفلة والسهو، ترسع 

يب إىل احلوبة، وتسوفني بالتوبة«))) .

النخداعهم  وقرابني  ضحايا  كانوا  جتمعات  ومن  أفراد  من  التاريخ  يف  وكم  7 .

الذين  النهروان،  واقعة  يف  اخلوارج  وقتىل  بالسوء،  األمارة  بنفوسهم  واغرتارهم 

يقرب عددهم من أربعة آالف شخص، هم نموذج واضح هلذه احلقيقة، فقد كانوا 

من أنصار اإلمام عيلE ومن أصحابه، ولكنهم يف حلظة غفلة وضالل، استحوذ 

عليهم الشيطان، وأسلموا قيادهم للنفس األمارة بالسوء !!

لقد  النهروان: »بؤسًا لكم،  يوم  بقتىل اخلوارج  مّر  يقول اإلمام عيلE وقد 

رّضكم من غّركم«.

فقيل له: من غّرهم يا أمري املؤمنني؟ 

)))  المصدر نفسه.

)2) نهج البالغة كتاب: )).

))) الصحيفة السجادية: المناجاة الثانية.



31معرفة النفس

فقال: »الشيطان املضل، واألنفس األمارة بالسوء، غرهتم باألماين، وفسحت 

هلم باملعايص، ووعدهتم اإلظهار، فاقتحمت هبم النار«))).

)))  نهج البالغة: قصار الحكم: )2).





(2(

الجهاد األكبر.. جهاد النفس

 إن أكرب وأصعب امتحان كتبه الله تعاىل عىل اإلنسان يف هذه احلياة هو ابتالء اإلنسان 

الله،  عند  موقعه  يكون  االمتحان  هذا  يف  وتفوقه  اإلنسان  نجاح  أساس  وعىل  بنفسه، 

معركة  وأخطر  أشق  النفس  مع  املعركة  كانت  هنا  من  واألخروي..  الدنيوي  ومستقبله 

خيوضها اإلنسان يف حياته. 

األنبياء  حتى  منها،  أحد  يستثنى  وال  فيها  ألحد  خيار  ال  حتمية  معركة  فهي  ( .

واألوصياء واألولياء.. وإذا كان اإلنسان يستطيع اجتناب املعارك والرصاعات 

مع اآلخرين بطريقة أو أخرى فإنه ال فرار له من معركته مع نفسه. 

الوعي وإىل أن  وهي معركة دائمة مساحتها طوال عمر اإلنسان منذ أن يدركه  2 .

تفارقه احلياة، وحيصل أن يكسب إنسان املعركة ضد نفسه طيلة حياته ثم خيرسها 

يف اللحظات األخرية من عمره !! 
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وخمتلف  اإلنسان،  حياة  جوانب  كل  تستوعب  شاملة  معركة  فإهنا  كذلك  ( .

شؤونه، ومتتد إىل مجيع الزوايا والتفاصيل، فكرًا وإحساسًا وعماًل وقواًل، وإشارًة 

وصمتًا.. حيث إن خطر األهواء والشهوات النفسية هيدد سالمة معتقد اإلنسان 

وأفكاره، وصحة مشاعره وأحاسيسه، وصدق أقواله ومواقفه، واستقامة تعامله 

وعالقاته.. 

اإلنسان  بني  ووثاقتها  العالقة  وشدة  االرتباط  قوة  ذلك  كل  من  واألدهى  4 .

ونفسه، فالنفس أقرب يشٍء لإلنسان، وهي متداخلة معه وملتصقة به. وكم هو 

ووثيق  منه  قريبًا  ويكون  معه،  ويتداخل  عدوه  يعايش  أن  اإلنسان  عىل  صعب 

الصلة به؟؟ 

 Aلكل ذلك تصبح املعركة مع النفس أخطر معركة، ويصدق متامًا ما قاله رسول الله

من أن جهاد النفس هو اجلهاد األكرب، وهذا ما تؤكده النصوص التالية: 

َفإيِنَّ   * ََوى  اهلأْ َعنيِ  َس  النَّفأْ َوهَنَى  َربِّهيِ  َمَقاَم  َخاَف  َمنأْ  ا  }َوَأمَّ تعاىل:  يقول  ( .

َأأَْوى{))) فاملنترص عىل نفسه يف معركته احلتمية الدائمة الشاملة معها  َي املأْ َة هيِ نَّ َ اجلأْ

يستحق اجلائزة الكربى وهي اجلنة، والوصول إىل اجلنة يستحق من اإلنسان كل 

ذلك التعب واملشقة والعناء..

ـ  اللهA. ) بعث رسية  أبى طالبE قال: إن رسول  املؤمنني عىل بن  وعن أمري 

فرقة عسكرية ـ فلام رجعوا قال: »مرحبًا بقوم قضوا اجلهاد األصغر وبقي عليهم 

اجلهاد األكرب«. 

قيل: يا رسول الله، وما اجلهاد األكرب؟ 

قال: »جهاد النفس« ثم قال: »أفضل اجلهاد من جاهد نفسه التي بني جنبيه«)2).

)))  سورة النازعات، اآليتان: 40 ـ)4.

)2) المجلسي: بحار األنوار، ج 70 ص 4).
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ولعل الفقرة األخرية إشارة إىل أحد جوانب خطورة املعركة مع النفس، وهو 

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

: »أشجع الناس من غلب هواه«. 7 .Eويقول اإلمام عيل

وعن اإلمام عيلE: »املكوا أنفسكم بدوام جهادها«))). 8 .

. وعنه أيضًاE: »صالح النفس جماهدة اهلوى«)2). 9

ويتحدث اإلمام عيلE. 0) عن بعض التكتيكات يف املعركة مع النفس قائاًل: »إذا 

تنقد  نفسك  عن  نفسك  وخادع  لك،  تذّل  هلا  فأصعب  نفسك  عليك  صعبت 

لك«))).

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

خلداع العدو، وبصموده تنهزم أهواء النفس وتنهار ذليلة خانعة، وبوعيه يفوت 

الفرصة عىل اإلغراءات وخيدعها.. 

اإلقبال  أن  ذلك   ، عنها«)4). )) باإلدبار  نفسك  عىل  »أقبل   :Eعيل اإلمام  ويقول 

عىل النفس باالستجابة لرغباهتا مهلك لإلنسان ونفسه، بينام التعامل مع النفس 

بالتنكر ألهوائها هو ملصلحة النفس.. 

. وعنه أيضًاE: »دواء النفس الصوم عن اهلوى واحلمية عن لذات الدنيا«))). 2)

: »واعلموا أنه ما من طاعة الله يشء إال  (( .Eويف إحدى خطبه يقول اإلمام عيل

يأيت يف كره، وما من معصية الله يشء إال يأيت يف شهوة، فرحم الله امرًأ نزع عن 

نزعًا، وإهنا ال تزال تنزع  شهوته، وقمع هوى نفسه، فإن هذه النفس أبعد يشٍء ميِ

)))  الري شهري: ميزان الحكمة: ج0) ص )4).

)2)  المصدر نفسه.

)))  المصدر نفسه.

)4)  المصدر نفسه: ص 44).

)))  المصدر نفسه.
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– أن املؤمن ال يصبح وال يميس إال  – عباد الله  إىل معصية يف هوى، واعلموا 

ونفسه ظنون عنده، فال يزال زاريًا عليها، مستزيدًا هلا«))).

: »اتق الله يف كل صباح  (4 .Eويف وصية قدمها إىل رشيح بن هاين يقول اإلمام عيل

الدنيا الغرور، وال تأمنها عىل حال، واعلم أنك إن  ومساء، وخف عىل نفسك 

مل تردع نفسك عن كثري مما حتب، خمافة مكروه، سمت بك األهواء إىل كثري من 

الرضر، فكن لنفسك مانعًا رادعًا، وليِنزوتك عند احلفيظة واقاًم قامعًا«)2). 

، ألن خلفية  ويقول اإلمام عيلE: »أفضل األعامل ما أكرهت نفسك عليه«))). ))

العمل، وهي االنتصار عىل النفس وخمالفتها أهم من ذات العمل.

ويؤكد اإلمام عيلE. )) الدور احلاسم لذات اإلنسان مقاومة نفسه فيقول: »واعلموا 

أنه من مل يعن عىل نفسه حتى يكون له منها واعظ وزاجر، مل يكن له من غريها ال 

زاجر وال واعظ«)4) .

: »وإنام هي نفيس أروضها بالتقوى لتأيت آمنة يوم اخلوف  (7 .Eويقول اإلمام عيل

األكرب«))). 

كام سبق أن أرشنا، فاملعركة مع النفس ال ُيستثنى منها أحد، فهذا عيلE مع 

عظمته ومكانته إال أنه ممتحن بنفسه كسائر البرش، ولعّل من أرسار عظمته نجاحه 

املميز يف االنتصار عىل نفسه.

والشهوات  املالذ  من  يستدعيه  ما  إعطاؤه  احلسد  »خدمة   : (8 .Eأيضًا ويقول 

)))  نهج البالغة خطبة: )7).

)2)  نهج البالغة: وصية رقم: )).

)))  المصدر نفسه: قصار الحكم: 249.

)4)  المصدر نفسه: خطبة: 90.

)))  المصدر نفسه: كتاب )4.
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واملقتنيات يف ذلك هالك النفس«))).

النفس وحتديد أطرافها ومواقعها يقول  املعركة يف  . 9) وتسليطًا للضوء عىل طبيعة 

الشيطان،  جيش  قائد  واهلوى  الرمحان،  جيش  صاحب  »العقل   :Eعيل اإلمام 

والنفس متجاذبة بينهام فأهيام غلب كانت يف حيزه«)2).

مؤيد  ضدان،  والشهوة  »العقل   : 20 .Eيقول املضمون  بنفس  آخر  حديث  ويف 

العقل والعلم، ومزين الشهوة اهلوى، والنفس متنازعة بينهام فأهيام قهر كانت يف 

جانبه«))).

هذه  يف  رئيس،  سالح  واملعرفة  والعلم  نفسه،  ضد  اإلنسان  معركة  رائد  هو  فالعقل 

املعركة، ولكل من طريف املعركة، ومها العقل واهلوى جنود وأسلحة، فهام جيشان: جيش 

الرمحان وجيش الشيطان، يتصارعان عىل أرض نفس اإلنسان. 

)))  الري شهري: ميزان الحكمة: ج0) ص 47). 

)2) المصدر نفسه: ج) ص )40.

)))  المصدر نفسه.





(((

النفس وتأثيرها المصيري على اإلنسان

حياة اإلنسان الدنيوية ومستقبله األخروي، كالمها رهني وخاضع لتأثري حالته النفسية، 

فإذا ما صفت النفس وانقادت لتوجيه العقل ضمن اإلنسان سعادته يف الدارين، وإذا ما 

الشقاء  فإن  اإلنسان،  قرار  عىل  وشهواهتا  النفس  أهواء  بسيطرة  ذلك  من  العكس  حصل 

سيلف حياته يف الدنيا واآلخرة.

كام  وأبعادها  براهينها  عىل  األضواء  وتسلط  احلقيقة  هذه  تؤكد  الدينية  والنصوص 

يأيت: 

اَها  َلَح َمنأْ َزكَّ َواَها * َقدأْ َأفأْ ََمَها ُفُجوَرَها َوَتقأْ اَها * َفَأهلأْ ٍس َوَما َسوَّ يقول تعاىل: }َوَنفأْ ( .

اَها{))). * َوَقدأْ َخاَب َمنأْ َدسَّ

ففالح اإلنسان ونجاحه يرتبط بتزكيته لنفسه، واخليبة والدمار نتيجة حتمية 

بالتقوى،  التزكية  تتقبل  النفس  أن  وكام  للنفس،  وتلويثها  االنحرافات  لتمركز 

فإهنا مهيأة لالنحراف والفجور. 

))) سورة الشمس، اآلية: 7 – 0).
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. يقول اإلمام عيلE: »وال يلم الئم إال نفسه«))). 2

مصريه  يف  سوءًا  اإلنسان  الحظ  ما  وإذا  اإلنسان،  مستقبل  تصنع  التي  هي  فالنفس 

ومستقبله، فال يتحمل مسؤولية ذلك إال نفسه.

)))  نهج البالغة خطبة: )).



(4(

من أمراض النفس

إنام تنبع األسواء واملشاكل من تلك احلاالت املرضية، التي حتدث يف النفس، وتنمو 

وترتعرع يف حناياها، فام هي تلك احلاالت املرضية؟ وكيف يعاجلها اإلنسان؟

 هذا ما تتحدث عنه بعض النصوص الدينية التالية: 

جرأة اإلنسان عىل قتل أخيه اإلنسان ومصادرة حقه يف احلياة، تعترب أكرب جريمة  ( .

بشعة، وإنام يقوم هبا اإلنسان عىل بشاعتها نتيجة حالة نفسية مرضية، ويتحدث 

القرآن احلكيم عن أول جريمة قتل وقعت عىل األرض حيث قتل قابيل بن آدم 

أخاه هابيل، وينسب القرآن هذه اجلريمة إىل النفس.

يَن{))). يِ ارسيِ َ َن اخلأْ َبَح ميِ يهيِ َفَقَتَلُه َفَأصأْ ُسُه َقتأَْل َأخيِ َعتأْ َلُه َنفأْ  يقول تعاىل: }َفَطوَّ

َنا  ُقلأْ  * ُموَسى  يَفًة  خيِ هيِ  سيِ َنفأْ يفيِ  َجَس  }َفَأوأْ تعاىل:  يقول  نفسية،  حالة  واخلوف  2 .

))) سورة المائدة، اآلية: 0).
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ىَل{))). عأْ َ اَل خَتَفأْ إيِنََّك َأنأَْت األأْ

يُعوا  َوَأطيِ َمُعوا  َواسأْ ُتمأْ  َتَطعأْ اسأْ َما   َ اللَّ ُقوا  والبخل مرض نفيس، يقول تعاىل: }َفاتَّ ( .

ليُِحوَن{)2). ُفأْ هيِ َفُأوَلئيَِك ُهُم املأْ سيِ ُكمأْ َوَمنأْ ُيوَق ُشحَّ َنفأْ نأُْفسيِ َ ًا أليِ ُقوا َخريأْ َوَأنأْفيِ

التعامل  وسوء  الدين  عن  لالرتداد  وتدفعه  لإلنسان  تزين  التي  هي  والنفس  4 .

مع قضاياه، كام حصل للسامري، صاحب نبي الله موسىE الذي أضل الناس 

ُبَك  املؤمنني بتوجيههم لعبادة عجل صنعه من احليل، يقول تعاىل: }َقاَل َفاَم َخطأْ

ا  هُتَ ُسوليِ َفَنَبذأْ نأْ َأَثريِ الرَّ
ُت َقبأَْضًة ميِ وا بيِهيِ َفَقَبضأْ ُت بيِاَم مَلأْ َيبأْرُصُ يُّ * َقاَل َبرُصأْ ريِ َيا َساميِ

.(((} يسيِ َلتأْ يليِ َنفأْ َوَكَذليَِك َسوَّ

اَم  }َأَفُكلَّ تعاىل:  يقول  عليهم  والعدوان  األنبياء  خمالفة  سبب  النفس  وأهواء  ( .

ُتُلوَن{)4). يقًا َتقأْ بأُْتمأْ َوَفريِ يقًا َكذَّ ُتمأْ َفَفريِ رَبأْ َتكأْ َجاَءُكمأْ َرُسوٌل بيِاَم ال هَتأَْوى َأنأُْفُسُكُم اسأْ

حيث  النكراء،  اجلريمة  بتلك  جتاهه  قاموا  إنام   ( .Eيوسف الله  نبي  وأخوة 

ألقوه يف قاع اجلب، وهو ذلك الصغري الوديع املتفرد يف مجاله وحسنه، إنام صنعوا 

ذلك النحراف نفيس أصاهبم، يقول تعاىل عىل لسان أبيهم يعقوبE: }َقاَل َبلأْ 

ُفوَن{))). َتَعاُن َعىَل َما َتصيِ ُسأْ ُ املأْ ٌ مَجيِيٌل َواللَّ رًا َفَصربأْ َلتأْ َلُكمأْ َأنأُْفُسُكمأْ َأمأْ َسوَّ

تعاىل:  يقول  واملجتمعات،  األمم  أو  األفراد  بني  نفسية  مرضية  حالة  واحلسد  7 .

نأْديِ 
عيِ نأْ 

ميِ َحَسدًا  ارًا  ُكفَّ إيِياَمنيُِكمأْ  ديِ  َبعأْ نأْ 
ميِ وَنُكمأْ  َيُردُّ َلوأْ  َتابيِ  الأْكيِ ليِ  َأهأْ نأْ 

ميِ َكثيِرٌي  }َودَّ 

.(((} مأْ
هيِ َأنأُْفسيِ

))) سورة طـه، اآلية: 8).

)2) سورة التغابن، اآلية: )).

))) سورة طه، اآلية: )9.

)4) سورة البقرة، اآلية: 87.

))) سورة يوسف، اآلية: 8).

))) سورة البقرة، اآلية: 09).
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مأْ 
هيِ وا يفيِ َأنأُْفسيِ رَبُ َتكأْ والتكرب مرض يعشعش يف أرجاء النفس، يقول تعاىل: }َلَقديِ اسأْ 8 .

ا ُعُتّوًا َكبيِريًا{))). َوَعَتوأْ

نفيس  انحراف  حالة  من  ينشأ  إنام  األنبياء  ورسالة  الله  دين  عن  واإلعراض  9 .

يَم إيِالَّ َمنأْ  ةيِ إيِبأَْراهيِ لَّ َغُب َعنأْ ميِ يطلق عليه القرآن)سفاهة(، يقول تعاىل: }َوَمنأْ َيرأْ

َسُه{)2). َه َنفأْ َسفيِ

. ويقول اإلمام عيلE: »آفة النفس الوله بالدنيا«))). 0)

. ويقول أيضًاE: »عجب املرء بنفسه أحد حساد عقله«)4). ))

))) سورة الفرقان، اآلية: )2.

)2) سورة البقرة، اآلية: 0)).

))) الري شهري: ميزان الحكمة: ج 0) ص 47).

)4) نهج البالغة / قصار الحكم رقم: 2)2. 



 



(((

إصالح النفس أواًل

أول وأهم قضية جيب أن يتوجه إليها اإلنسان ويركز عليها هي إصالح نفسه؛ ألن ذلك 

مفتاح سعادته؛ وألنه بعد ذلك يستطيع معاجلة سائر القضايا، وحتصيل خمتلف متطلبات 

احلياة، ويضمن حينئٍذ االستفادة الصحيحة واالستخدام السليم ملا منحه الله من طاقات 

وقدرات.. أما مع انحراف النفس فكل املكاسب واإلمكانات التي يناهلا اإلنسان يف هذه 

احلياة قد تصبح وبااًل عليه، ووسائل دمار تصيبه واآلخرين بالرش والرضر.

إذا كانت حتت ترصف نفس  أو أي وسيلة أخرى  أو اجلامل  القوة  أو  املال  أو  فالعلم 

اخلرسان  جتلب  قد  فإهنا  اهلوى،  وحي  من  شهوانية  قرارات  حتكمها  أو  فاسدة،  رشيرة 

والشقاء والدمار لصاحبها ولآلخرين.

ومآيس البرشية يف املايض واحلارض هي سجل كبري لشواهد وأدلة هذه احلقيقة الواضحة.

النفس  بإصالح  الدينية عىل مسألة االهتامم  النصوص  تركز  أن  الطبيعي  لذا كان من 

كمنطلق إلصالح اإلنسان واحلياة، كام نالحظ يف النصوص التالية: 
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. ( .(((} مأْ
هيِ وا َما بيَِأنأُْفسيِ ُ ٍم َحتَّى ُيَغريِّ ُ َما بيَِقوأْ َ ال ُيَغريِّ يقول تعاىل: }إيِنَّ اللَّ

فكام سبق يف   ، بالعقل«)2). 2 ينتفع  مل  نفسه  مل هيذب  »ومن   :Eاإلمام عيل ويقول 

القضايا واألمور،  رأيه وموقفه يف  يعطي  العقل  أن  الكتاب،  األول من  الفصل 

العقل،  صوت  تسكت  وامللتزمة  املنضبطة  غري  وأهوائها  بشهواهتا  النفس  لكن 

وتدفع اإلنسان إىل خمالفته.

. ويقول اإلمام عيلE: »أعجز الناس من عجز من إصالح نفسه«))). )

فالعاجز عن إصالح نفسه هل يقدر عىل إصالح نفوس اآلخرين أو إصالح 

أمور احلياة؟

: »أعجز الناس من قدر عىل أن يزيل النقص عن نفسه فلم  4 .Eويقول اإلمام عيل

يفعل«)4).

إزالة نواقص نفسه، لكن األهواء والشهوات  ومبدئيًا، فاإلنسان قادر عىل 

هي التي متنعه من ذلك، ومن عجز عن مقاومة شهواته ال يرجى له االنتصار يف 

احلياة.

. ويقول أيضًاE: »من أصلح نفسه ملكها ومن أمهل نفسه أهلكها«))). )

جحياًم  حينئٍذ  تصبح  إهنا  الشهوة؟  وعبودية  اهلوى  أرس  يف  احلياة  قيمة  وما 

للمعصية واإلثم، وبؤرة للفساد والرش.

: »من مل يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه اهلوى، ومن كان  ( .Eيقول اإلمام عيل

))) سورة الرعد، اآلية: )).

)2) الري شهري: ميزان الحكمة: ج 0) ص )4).

))) المصدر نفسه: ج 0) ص )4).

)4) المصدر نفسه: ج 0) ص )4).

)))  المصدر نفسه.



47معرفة النفس

يف نقص فاملوت خري له«))).

وأسوأ يشٍء أن يشعر اإلنسان باستغناء نفسه عن اإلصالح وعدم حاجتها 

للتهذيب، عندها يغضب عليه الرب سبحانه، ويكرهه الناس، لتامديه يف فساده 

وانحرافه. يقول اإلمام عيلE: »ومن ريض عن نفسه كثر الساخط عليه«)2).

تأديبها، واعدلوا هبا عن  أنفسكم  الناس تولوا من  : »أهيا  7 .Eويقول اإلمام عيل

رضاوة عاداهتا«))).

فالتعود عىل أمر ال يعطيه الرشعية وال جيعله صحيحًا إن كان يف أصله سيئًا، 

وعىل اإلنسان أن ال يستسلم لعادات نفسه مهام كانت متمكنة يف حياته.

حيث  »ورأيت  فيها:  جاء   8 .Eاحلسن اإلمام  البنه  وصية   Eعيل اإلمام  وكتب 

عناين من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأمجعت عليه من أدبك، أن يكون ذلك 

وأنت مقبل العمر، ومقتبل الدهر، ذو نية سليمة، ونفس صافية«)4).

املادية  واالنشدادات  باملصالح  النفس  تتلوث  أن  وقبل  احلياة،  بداية  ففي 

يكون إصالحها أسهل وأفضل.

النفس  الله سبحانه من  : »ليس عىل وجه األرض أكرم عىل  9 .Eعن اإلمام عيل

املطيعة ألمره«))).

. وعنه أيضًاE: »سبب صالح النفس الورع«))). 0)

 . وقال أيضًاE: »من ذم نفسه أصلحها، من مدح نفسه فقد ذبحها«)7). ))

)))  المصدر نفسه.

)2) نهج البالغة / قصار الحكم رقم: ).

))) المصدر نفسه: رقم: 9)).

)4) نهج البالغة: كتاب: )).

))) الري شهري: ميزان الحكمة: ج 0) ص )2).

))) المصدر نفسه: ص 44).

)7)  المصدر نفسه.
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. ويقول اإلمام عيلE: »من جانب هواه صح عقله«))). 2)

ويف كلمة أخرى يشري اإلمام عيلE. )) إىل أن العقل ال يامرس دوره القيادي الكامل 

يف حياة اإلنسان إال إذا استقل عن تأثريات أهواء النفس وشهواهتا، فيقول: »شهد 

عىل ذلك العقل إذا خرج من أرس اهلوى وسلم من عالئق الدنيا«)2).

))) المصدر نفسه: ج ) ص ))4.

)2) نهج البالغة: كتاب: ).



(((

النفس أخطر األعداء

مواجهته  عىل  أقدر  جتعله  وأساليبه،  خططه  عىل  واّطالعه  بعدوه،  اإلنسان  معرفة 

أصعب  مقاومته  كانت  ووسائله،  خططه  أخفى  أو  العدو  خفي  وكلام  عليه.  والتغلب 

وخطورته أشد. 

وهنا تكمن مشكلة اإلنسان مع نفسه، حيث ال يكتشف عداوهتا بسهولة، كام تتفنن يف 

استخدام األساليب املاكرة اخلادعة التي قد ال حيسب اإلنسان هلا حسابًا، أو ال يتوقع أثرها 

العدائي. 

ومهمة النصوص والتوجيهات الدينية تتحدد بشكل أساس يف تعريف اإلنسان عىل 

نفسه، وكشف دوافعها ونوازعها أمامه، ليتعامل معها بيقظة ونباهة ووضوح. 

. عن رسول اللهA: »أعدى عدوك نفسك التي بني جنبيك«))). )

. ويقول اإلمام عيلE: »عدو العقل اهلوى«)2). 2

))) المجلسي: بحار األنوار: ج70 ص 4).

)2) الري شهري: ميزان الحكمة: ج) ص ))4.





(7(

محاسبة النفس ومراقبتها

وجود الرغبات وامليول الشهوانية يف النفس أمر ال خيار لإلنسان فيه، حيث اقتضت 

ذلك حكمة الرب سبحانه، لكن توجيه تلك امليول وترشيد تلك الرغبات هي مسؤولية 

اإلنسان التي خلق من أجل أن يؤدهيا يف هذه احلياة.

وعىل اإلنسان أن يامرس بعقله ووجدانه دور اإلرشاف عىل نزعات النفس، ومالحظة 

من  النفس  يعتور  قد  ما  وليعالج  الفاسدة،  االجتاهات  وترعرع  نمو  من  ليمنع  رغباهتا، 

ا ملا قد حيصل من أخطاء وأغالط. أمراض وعاهات، وليضع حدًّ

وكام حيتاج اجلسم إىل الغسل والتنظيف، وإجراء الفحوص الطبية، ومعاجلة األمراض 

الطارئة، كذلك حتتاج النفس إىل صيانة مستمرة، ورقابة دائمة، للحفاظ عليها من التلوث، 

وحلاميتها من الشوائب. 

وتأيت النصوص الدينية بشكل مكثف داعية إىل رضورة اعتامد برنامج ثابت، وخطة 

دائمة ملحاسبة النفس ومراقبتها. 



خطورة النفس في منطق اإلسالم52

: »عىل العاقل أن يكون له ساعات يناجي فيها ربه، وساعة  ( .Aالله عن رسول 

حياسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيام صنع الله عز وجل إليه«))).

: »ال يكون العبد مؤمنًا حتى حياسب نفسه أشد من حماسبة  2 .Aوعن رسول الله

الرشيك رشيكه والسيد عبده«)2).

: »أال فحاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، فإن يف  ( .Eوعن اإلمام جعفر الصادق

ٍم َكاَن  القيامة مخسني موقفًا كل موقف مقام ألف سنة، ثم تال هذه اآلية: }يفيِ َيوأْ

َداُرُه َألأَْف َسَنٍة{«))). قأْ ميِ

فإن  يوم  نفسه يف كل  منا من مل حياسب  : »ليس  4 .Eالكاظم اإلمام موسى  وعن 

ا استغفر الله منه وتاب  عمل خريًا استزاد الله منه، ومحد الله عليه، وإن عمل رشًّ

إليه«)4).

قائاًل: »من  النفس  واملراقبة عىل  املحاسبة  وحيذر اإلمام عيلE. ) من غياب دور 

أمهل نفسه ضيع أمره«))).

أن يكون دقيقًا وصارمًا يف حماسبة نفسه ومراقبتها وإال فسيدفع  وعىل اإلنسان  ( .

ثمن التساهل والتسيب غاليًا. يقول اإلمام عيلE: »من سامح نفسه فيام حيب 

أتعبته فيام يكره«))).

. ويقول اإلمام عيلE: »من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خرس«)7). 7

: »عباد الله: زنوا أنفسكم من قبل أن توزنوا، وحاسبوها من قبل  8 .Eويقول أيضًا

 

))) المجلسي: بحار األنوار: ج 70 ص 4).

)2)  المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه.

)4)  المجلسي: بحار األنوار: ج 70 ص 4).

)))  الري شهري: ميزان الحكمة: ج 0) ص )4).

))) المصدر نفسه.

)7)  نهج البالغة: قصار الحكم: رقم: 208.
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أن حتاسبوا«))).

وهكذا تتكرر املقارنة واملالزمة يف النصوص الدينية بني حماسبة اإلنسان نفسه يف الدنيا 

وحماسبة الله تعاىل له يف اآلخرة، فكلام واظب اإلنسان عىل اإلرشاف والتوجيه واملالحظة 

ر عىل نفسه عناء حساب اآلخرة، أما تفريطه ومتاهله وتساهله يف حماسبة  لنفسه يف الدنيا، وفَّ

نفسه يف الدنيا، فسيكلفه مشقة وعذابًا طول احلساب أمام الله تعاىل يف اآلخرة.

أخطاء  بمالحظة  ومراقبتها  نفسه  حماسبة  عن  يتشاغل  أنه  اإلنسان  من  والعجيب 

»فحاسب   :Eعيل اإلمام  يقول  ومساوئهم،  عيوهبم  عن  والتحدث  وثغراهتم،  اآلخرين 

نفسك فإن غريها من األنفس هلا حسيب غريك«)2).

))) المصدر نفسه: خطبة: 90.

)2) المصدر نفسه: خطبة: 22).





(8(

نتائج االنحراف النفسي

مضاعفات  هي  وأمراض  انحرافات  من  النفس  يصيب  ما  وأخطار  مضاعفات  إن 

ومستقبله  الدنيوي  واقعة  ومتأل  اإلنسان،  حياة  جوانب  خمتلف  تطال  عظيمة،  وأخطار 

األخروي باحلرسة والشقاء.

الذات إىل دفع األخطار وجتنب األرضار، كيف  الذي تدفعه غريزة حّب   واإلنسان 

يتساهل جتاه تلك املضاعفات واألخطار العظيمة؟ وكيف يرىض لنفسه الدمار والشقاء من 

أجل شهوات حمدودة ومكاسب حقرية؟ 

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

وهذا ما هتدفه النصوص التالية: 

وكحقيقة مسلمة، ينسب القرآن الكريم كل ما ينال اإلنسان من مصائب ونكسات إىل 

َك{))). سيِ نأْ َنفأْ
َئٍة َفميِ نأْ َسيِّ

نفسه، يقول تعاىل: }َوَما َأَصاَبَك ميِ

))) سورة النساء، اآلية: 79.
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ويف التجمعات واألمم كام يف األفراد، فإن مصدر انتكاساهتا وهزائمها هي احلاالت 

نأْديِ 
نأْ عيِ

ُتمأْ َأنَّى َهَذا ُقلأْ ُهَو ميِ َها ُقلأْ َليأْ ثأْ ُتمأْ ميِ يَبٌة َقدأْ َأَصبأْ النفسية يقول تعاىل: }َأَومَلَّا َأَصاَبتأُْكمأْ ُمصيِ

يٌر{))). ٍء َقديِ َ َعىَل ُكلِّ يَشأْ ُكمأْ إيِنَّ اللَّ َأنأُْفسيِ

أحد  املسلمني يف واقعة  التي أصابت  العسكرية  اهلزيمة  تتحدث عن  الكريمة  واآلية 

فهي نتيجة للحاالت النفسية اخلاطئة التي أصابت نفوس املقاتلني. وخاصة الرماة الذين 

كانوا عىل قمة اجلبل فتخلوا عن موقعهم االسرتاتيجي للحصول عىل الغنائم مما مكن العدو 

من احتالل املوقع والسيطرة عىل املعركة كام هو معروف يف التاريخ.

مأْ 
هيِ وا َما بيَِأنأُْفسيِ ُ ٍم َحتَّى ُيَغريِّ َمًة َأنأَْعَمَها َعىَل َقوأْ عأْ

ًا نيِ َ مَلأْ َيُك ُمَغريِّ ويقول تعاىل: }َذليَِك بيَِأنَّ اللَّ

يٌع َعليِيٌم{)2) . َ َسميِ َوَأنَّ اللَّ

الدنيا،  لذات  وإيثار  اهلوى،  مطاوعة  يف  لنفسك  ترخص  »ال   :Eعيل اإلمام  ويقول 

فتفسد دينك وال يصلح، وخترس نفسك وال تربح«))). 

إهنا خسارة الدين والدنيا.

إن من أخطر أرضار االنحرافات النفسية تأثريها عىل العقل، حيث تشل قدرته وتعطل 

دوره، يقول اإلمام عيلE: »ذهاب العقل بني اهلوى والشهوة«)4). 

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

وحيذر اإلمام عيلE من تسيطر الشهوات عىل العقل ليكون أداة لغيها بدل أن يامرس 

دور اإلرشاد والوجيه هلا، فيقول: »قد خرقت الشهوات عقله«))) .

))) سورة آل عمران، اآلية: ))).

)2) سورة األنفال، اآلية: )).

))) الري شهري: ميزان الحكمة: ج 0) ص )4).

)4) الري شهري: ميزان الحكمة: ج ) ص ))4.

))) نهج البالغة خطبة: 09).
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ا،  قائاًل: »فإن نفسك قد أوجلتك رشًّ وكتب اإلمام عيلE إىل معاوية بن أيب سفيان 

ا، وأوردتك املهالك، وأوعرت عليك املسالك«))) . وأقحمتك غيًّ

  وذلك هو مكمن اخللل وأصل الضالل واالنحراف لدى معاوية.

))) المصدر نفسه كتاب: 0).





 الف�صل الثالث 

خطر السقوط 





َتقيِيَم{؟ أولسنا اآلن باعتبارنا  ُسأْ اَط املأْ َ َنا الرصِّ ديِ د يف صالتنا مرارًا كل يوم: }اهأْ ملاذا نردِّ

مسلمني مؤمنني نسلك الرصاط املستقيم؟ هل نشك يف اخلط الذي نسري عليه ونحتمل يف 

أنفسنا الضالل؟ أم ماذا؟.

 يف الواقع: إن الرصاط املستقيم ليس طريقًا يبحث عنه اإلنسان عند مفرتق طرق، فإذا 

ما اهتدى إليه سلكه واستمر يف السري عليه مرة واحدة إىل هناية املطاف... 

 بل إن اإلنسان يف كل حلظة وأمام أي موقف أو قضية أو كلمة جيد أمامه طرقًا كثرية 

وخيارات عدة، أحدها يمثل الرصاط املستقيم بينام البقية طرق ملتوية معوجة.. 

 ويف كل حلظة يتعرض اإلنسان خلطر االنحراف والتنكب عن الرصاط املستقيم الذي 

يَم....{، فاملطلوب ليس جمرد اكتشاف  َتقيِ ُسأْ اَط املأْ َ َنا الرصِّ ديِ يسري عليه ولذلك يردد دائاًم: }اهأْ

واالستمرار  السري  استقامة  هو  املطلوب  بل  عليه  بالسري  والبدء  احلياة  يف  الصحيح  اخلط 

فيه.

اهلداية  بعد  والضالل  الزيغ  من  والسالمة  الوقاية  منه  نطلب  أن  يلفتنا  تعاىل  الله  إن   

ًة إيِنََّك  َ نأْ َلُدنأَْك َرمحأْ
َتَنا َوَهبأْ َلَنا ميِ َد إيِذأْ َهَديأْ غأْ ُقُلوَبَنا َبعأْ َنا ال ُتزيِ والصالح فيعلمنا أن نقول: }َربَّ

اُب{))) . َأنأَْت الأَْوهَّ

 ويف مورد آخر يذكرنا الباري جلَّ وعال بقصة ذلك العامل اإلرسائييل الكبري)بلعم بن 

))) سورة آل عمران، اآلية: 8.
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لذروة  متسناًم  كان  أن  بعد  والضالل  الكفر  أوحال  يف  للسقوط  سيئ  كنموذج  باعوراء(، 

اهلداية والصالح، يقول عنه تعاىل: 

يَن  َغاويِ الأْ َن  ميِ َفَكاَن  يأَْطاُن  الشَّ َبَعُه  َفَأتأْ َها  نأْ
ميِ َفانأَْسَلَخ  َآَياتيَِنا  َناُه  َآَتيأْ ي  الَّذيِ َنَبَأ  مأْ 

َعَليأْهيِ  }َواتأُْل 

لأْ  ميِ إيِنأْ حَتأْ الأَْكلأْبيِ  َفَمَثُلُه َكَمَثليِ  َبَع َهَواُه  َواتَّ ضيِ  رأْ َ إيِىَل األأْ َلَد  ُه َأخأْ نَّ
َوَلكيِ ا  َ َناُه هبيِ َلَرَفعأْ َنا  ئأْ

َوَلوأْ شيِ  *

ُهمأْ  َلَعلَّ بيَِآَياتيَِنا َفاقأُْصصيِ الأَْقَصَص  ُبوا  يَن َكذَّ ميِ الَّذيِ َقوأْ َمَثُل الأْ َهثأْ َذليَِك  َيلأْ ُه  كأْ ُ َهثأْ َأوأْ َترتأْ َيلأْ َعَليأْهيِ 

ُروَن{))). َيَتَفكَّ

 وإبليس، أمل يكن عابدًا لله خاضعًا حتى رفعه الله إىل درجة املالئكة مع أنه من اجلن، 

 ،} يِنِّ اجلأْ َن  ميِ َكاَن  إيِبأْليِيَس  إيِالَّ  َفَسَجُدوا  َدَم  ُجُدوا آليِ اسأْ َمالئيَِكةيِ  ليِلأْ َنا  ُقلأْ تعاىل: }َوإيِذأْ  يقول  كام 

ولكنه يف حلظة انحراف واحدة أصبح رمز الشقاء والضالل إىل يوم القيامة، »وقد كان عبد 

 .Eنأْ سني الدنيا أم سني اآلخرة«)2)، كام يقول اإلمام عيل
الله ستة آالف سنة ال يدرى أميِ

 وحتدثنا الروايات عن بعض النامذج التارخيية التي أصاهبا السقوط واالنحراف بعد أن 

قطعت شوطًا طوياًل من السري عىل خط اهلداية والصالح، فمثاًل )برصيصا( ذلك العابد 

الزاهد الذي كان قدوة يف اخلشوع واخلضوع ألحد جمتمعات بني إرسائيل، ولفضله ومكانته 

عند الله كان مستجاب الدعاء، يؤتى باملجانني واملرىض فيدعو هلم ويعوذهم فيطيبون عىل 

يديه. 

يف  إخوهتا  وتركها  اجلنون  أصاهبا  قد  رشف  ذات  مجيلة  بامرأة  له  جيء  مرة  وذات   

صومعته ليشفيها الله بربكة أنفاسه ودعائه... 

 ويف حلظة سيئة وإذا بذلك العابد الزاهد يامرس اجلريمة مع تلك املريضة املجنونة!!! 

 وانتبه لنفسه بعد اجلريمة فلعل املرأة قد محلت منه !!!

))) سورة األعراف: )7) – )7).

)2) نهج البالغة خطبة: 92).
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 يا للفضيحة والعار... 

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

السلطة  أمام  التنصل منها، فقد اضطر لالعرتاف بذلك  ثابتة ال يمكن  مكشوفة وجريمة 

وحكم عليه باإلعدام مصلوبًا بعد إدانته بجريمتني الزنا والقتل... 

ليسرتيح من حياة  املوت  ينتظر حلظة  اخلشبة  الشيطان وهو مصلوب عىل  إليه  فأتى   

سجدة  يل  فاسجد  هذا  يف  ألقيتك  الذي  أنا  قائاًل:  الشيطان  إليه  فوسوس  والعار  اخلزي 

واحدة حتى أخلصك... 

 قال العابد )املجرم الشقي( مستجيبًا لطلب الشيطان: كيف أسجد لك وأنا عىل هذه 

احلالة؟ 

 فأجابه الشيطان: أكتفي منك باإليامء. 

 فأومأ بالسجود للشيطان... وبعدها مبارشة لفظ آخر نفس من أنفاس حياته)))... 

قام  ثم  الزنا،  جريمة  مارس  فقد  اجلرائم  بأبشع  ملطختان  ويداه  حياته  انتهت  لقد   

بجريمة القتل، ثم كفر بالله وسجد للشيطان... بعد أن كان عابدًا مستجاب الدعوة عند 

الله... 

 هكذا يكون اإلنسان مهام كانت درجة إيامنه معرضًا خلطر السقوط واالنحراف يف كل 

حلظة من حلظات حياته، يقول الرسول األعظمA: »ال يزال املؤمن خائفًا من سوء العاقبة 

ال يتيقن الوصول إىل رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه«)2).

الضالل  خلطر  معرضًا  ليس  املؤمن  أن  إىل  تشري  وأحاديث  نصوصًا  هناك  إن  بل   

والضالل  االنحراف  ملحاوالت  وتعرضه  أخطر  إن وضعه  بل  الناس  واالنحراف كسائر 

))) سفينة البحار: ج) ص )7.

)2) المصدر نفسه: ج 2 ص 209.
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أكثر من اآلخرين... 

 يقول إمامنا جعفر الصادقE يف أول وصيته لعبدالله بن جندب: »يا عبدالله، لقد 

نصب إبليس حبائله يف دار الغرور فام يقصد فيها إال أولياءنا«))).

يأتيه عن  ليأيت الرجل من أوليائنا عند موته  الشيطان   ويف حديث آخر قالE: »إن 

يمينه وعن يساره ليصده عام هو عليه...«)2). 

 ومرة سئل أحد األئمةB من قبل أحد تالمذته املجاهدين، قال: يابن رسول الله، 

أختاف علينا من الشيطان؟ 

خلص  فقد  غريكم  أما  عليكم،  إال  الشيطان  من  اخلوف  »وهل  اإلمام:  فأجابه 

منهم...«.

ربيعة  عدد  الشياطني  من  جريانه  عىل  خىل  املؤمن  مات  »إذا   :Eالباقر اإلمام  وعن   

ومرض كانوا مشتغلني به«))).

))) بصائر وهدى للمؤلف: ص )8.

)2) سفينة البحار: ج) ص 99).

))) ميزان الحكمة: ج) ص )8.



من أين يأتي الخطر؟

 ولكن ملاذا يصبح احتامل االنحراف واردًا يف حياة اإلنسان املؤمن؟

 يبدو أن هناك أسبابًا عدة وراء ذلك، وخاصة لنا كمؤمنني نعيش يف هذا العرص: 

فاأوًل: روا�سب التربية البيئية 
 فآباؤنا وعوائلنا وبيئتنا التي نشأنا فيها مل تكن يف املستوى املطلوب من الوعي وااللتزام 

أساليب  تعرف شيئًا عن  العوائل يف جمتمعنا ال  أغلب  إن  الصحيحة...  بالقيم اإلسالمية 

الرتبية السليمة وال عن مناهج اإلسالم يف الرتبية وتوجيه األوالد.. وإن الثقافة التي حيملها 

واخلرافات  باألوهام  مشوبة  إهنا  وصافية،  نقية  ليست  أذهاننا  يف  يغرسوهنا  والتي  أهالينا 

ننشأ يف ظللها لست وفق ما يريد اإلسالم  التي  التعامل  والتزييف، وإن طريقة األخالق 

متامًا، بل هي مليئة باألخطاء واالنحرافات... 

 وحينام يرتبى اإلنسان يف مثل هذه األوضاع والظروف فإنه حتى وإن توفق إلصالح 

نفسه واهتدى إىل الرصاط املستقيم يف حياته فإن رواسب تلك الرتبية والبيئة قد يبقى بعضها 

يف نفسه ليقذف به يف مهاوي االنحراف والضالل... 
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ثانيًا: تاأثير الأجواء الفا�سدة
يسيطر  أجواء  نعيش  إيِننا  نتنفس؟  هواء  أّي  ومن  نعيش؟  نحن  أجواء  أية  يف  تعالوا، 

عليها الطاغوت سيطرة تامة كاملة... فاحلكومات التي حتكمنا ونخضع هلا حكومات ظاملة 

وطاغية.. واملدارس التي نتخرج فيها مناهجها فاسدة.. وخاطئة..

الراديو  وحمطات  واملجالت  الصحف  خالل  من  ونراه  نستمعه  الذي  واإلعالم 

والتلفزيون إعالم مضلل.

والثقافة املتوفرة قرشية ومنحرفة...

والقيم السائدة قيم جاهلية ومصلحية..

واملجتمع الذي نعيش ضمنه جمتمع متخلف...

أفكارنا  عىل  آثاره  بعض  يرتك  قد  حياتنا  ويلف  أجواءنا  يغطي  الذي  الفساد  هذا  إن 

وممارساتنا شعرنا بذلك أو مل نشعر...

ثالثًا: �سغوط اللتزام 
 ففي هذا العرص املادي، ويف مثل هذه األجواء الفاسدة التي نعيش، يصبح االلتزام 

باملبادئ والقيم مصدر مصاعب ومتاعب وضغوط قاسية يف حياة اإلنسان املؤمن... 

 وقد صدق رسولنا العظيمA، وهو الصادق األمني حينام قال: »يأيت عىل الناس زمان 

يكون القابض فيه عىل دينه كالقابض عىل اجلمر«.

أو قطاعات  الطاغوت  قبل سلطات  املؤمن من  اإلنسان  يعانيها  التي  الضغوط   هذه 

ومواجهته  الفاسدة  األجواء  ولتحديه  وعائلته...  أهله  قبل  من  وحتى  املتخلف  املجتمع 

للواقع السيئ... كل تلك الضغوط تسبب له مضايقة نفسية قد تؤدي إىل بعض الرتاجع 

واالهنزام أو سوء اخللق وتعقد النفس... 
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رابعًا واأخيرًا: دور ال�سيطان 
إذا  فكيف  للشيطان،  وكبريًا  صارخًا  حتديًّا  يشكل  العرص  هذا  يف  املؤمن  وجود  إن   

الشيطان، وختريب  ا يعمل عىل هداية اآلخرين، ونسف خطط  املؤمن رساليًّ ما كان ذلك 

األجواء عليه؟ 

 إن املؤمن الرسايل هو أخطر جبهة يعمل الشيطان عىل مقاومتها ويوجه جهوده نحوها، 

وأقل غفلة متر عىل املؤمن الرسايل فإن الشيطان مستعدٌّ الغتنامها حيث يبدأ بالترسب داخل 

حياته ولو من ثغرة صغرية، وعرب ذنب يسري. 

 لذا جاء يف احلديث الرشيف عن رسول اللهA: »والذي نفس حممد بيده لعامل واحد 

أشد عىل إبليس من ألف عابد، ألن العابد لنفسه والعامل لغريه«))).

الشيطان عناًء  دينهم ال جيد  فطنة وفقه يف  ليست هلم  فألف عباد،   والسبب واضح، 

كبريًا يف إضالهلم واالنحراف هبم، ومن ناحية أخرى فهم يشكلون خطرًا حمدودًا ال يتعدى 

دينه  يفقه  واحد  مؤمن  أما  واردًا..  ليس  اآلخرين  عىل  وتأثريهم  امتدادهم  ألن  أنفسهم؛ 

ويعيه بمختلف أبعاده فإن إضالله مهمة شاقة وصعبة عىل الشيطان هذا أواًل، وثانيًا فإن 

جبهته قابلة للتوسع واالمتداد بواسطة تأثريه واستقطابه لآلخرين... 

املؤمن  اجلبهة اخلطرية وهي:  الشيطان كل جهوده واهتاممه عىل هذه   من هنا يصب 

الرسايل... 

الغفلة وتؤكد  اهلدى حتذرنا من  وأئمة  الله  أنبياء  الدينية عن  النصوص   وقد جاءت 

رضورة استمرار التنبه واليقظة... 

 قال أمري املؤمننيE:  »ومن غفل غرته األماين وأخذته احلرسة«)2).

))) ميزان الحكمة: ج) ص ))4.

)2) سفينة البحار: ج2 ص )2).
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 وعن اإلمام الصادقE: »إن كان الشيطان عدوًا فالغفلة ملاذا؟«))). 

احذروا موؤامرات ال�سيطان 
وثمة مالحظة أخرى مهمة جدًا يف هذا املجال: 

 حينام يعمل الشيطان عىل إضـالل املؤمن باالنحراف به عن جادة الرصاط املستقيم 

فإنه قد ال يأتيه من قبل الذنوب الواضحة واملعايص املكشوفة فيحاول مثاًل أن يقنعه برشب 

بالفشل  عليها  وحمكوم  مفضوحة  حماولة  حينئٍذ  إهنا  الصالة...  ترك  أو  باللواط  أو  اخلمر 

للمؤمن امللتزم... فال بد من اختيار اخلطة املناسبة التي يمكن أن ينطيل عىل املؤمن يف حلظة 

ـ  الشياطني  ـ  هلم  »إن  زياد:  بن  لكميل  وصيته  يف   Eاملؤمنني أمري  يقول  سهو،  أو  غفلة 

خدعًا وشقاشق وزخارف ووساوس وخيالء. عىل كل أحد قدر منزلته يف الطاعة واملعصية 

فبحسب ذلك يستولون عليه بالغلبة«)2).

 فعن أّي طريق إذن جييء الشيطان؟؟ 

 إنه يأيت لإلنسان املؤمن عن طريق دينه، فيحيك له مؤامرة يضفي عليها طابع الدين، 

ا عليه مظاهر الطاعة والعبادة وحينام يغيب عن املؤمن وعيه وانتباهه وتيقظه  وينصب له فخًّ

يف إحدى اللحظات فإنه يقع يف فخ الشيطان ويتورط يف مصيدته !! 

ويقول   ،} ليِ َباطيِ بيِالأْ قَّ  َ احلأْ بيُِسوا  َتلأْ }َوال  بقوله:  احلكيم  القرآن  منه  حذر  ما  هو  وهذا   

أمري املؤمننيE: »فلو أن الباطل خلص من مزاج احلق مل خيف عىل املرتادين، ولو أن احلق 

الباطل انقطعت عنه ألسن املعاندين، ولكي يؤخذ من هذا ضغث ومن  خلص من لبس 

هذا ضغث فيمزجان فهنالك يستويل الشيطان عىل أوليائه وينجو الذين سبقت هلم من الله 

احلسنى«))).

)))  المصدر نفسه.

)2)  بصائر وهدى، للمؤلف: ص 2).

)))  نهج البالغة رقم: 0).
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 ومن هذا القبيل ما يصنعه الشيطان يف نفوس بعض املؤمنني من تضخيم بعض قضايا 

الدين عىل حساب سائر القضايا الدينية.

 يقول اإلمام زين العابدين عيل بن احلسنيE يف دعائه: »فلوال أن الشيطان خيتدعهم 

عن طاعتك ما عصاك عاٍص، ولوال أنه صور هلم الباطل يف مثال احلق ما ضل عن طريقك 

ضال«))).

 فباسم العبادة واإلقبال عىل الصالة والدعاء هيمل اجلهاد يف سبيل الله. وحتت عنوان 

لزوم)التقية( ووجوهبا يعيش املؤمن اخلضوع واالستسالم للطغيان والباطل... 

 وبحجة اتباع وتقليد أحد الفقهاء واملجتهدين يرتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

والعمل عىل مقاومة الظلم والفساد... 

النشاط والعمل يف سبيل  التهرب من  الذات وبنائها يكون  التفرغ إلصالح   وبمربر 

الله... 

إن أمثال هذه املوارد غالبًا ما تكون مصائد وأحابيل للشيطان تنطيل عىل بعض املؤمنني 

يف حلظات الغفلة وعدم االنتباه.

 وعلينا أن نتذكر أحداث التاريخ لنستفيد منها دروسًا جتعلنا قادرين عىل فضح مؤامرات 

الشيطان... فالذين اعتزلوا القتال مع أمري املؤمنني عيل ابن أيب طالبE ضد معاوية كانت 

هلم أمثال هذه التربيرات... حيث قالوا: إهنا فتنة وتورط يف سفك دماء املسلمني ال نلطخ 

أيدينا هبا... 

 والذين قعدوا عن نرصة اإلمام احلسني وسكتوا عىل حكم يزيد كانوا يقولون: مالنا 

والدخول بني السالطني أو من ال تقية له ال دين له. 

)))  الصحيفة السجادية دعاء: 7).





ضمانات االستقامة 

االنحراف  أخطار  ملواجهة  املؤمن  اإلنسان  إليها  يلجأ  التي  الضامنات  هي  ما  واآلن: 
والضالل؟؟؟

واجلواب: إهنا املزيد من الوعي واليقظة وجماهدة النفس... ولكي يتوفق اإلنسان لذلك 
 ... Aال أفضل من التتلمذ عىل توجيهات ووصايا أئمة اهلدى وجدهم الرسول األعظم

 تلك التوجيهات التي تنفذ إىل أعامق نفس اإلنسان لتسلط له الضوء عىل الرواسب 

املتبقية يف نفسه من الرتبية اخلاطئة والبيئة الفاسدة... 

 والوصايا التي تعطي اإلنسان الثقة بنفسه وترفع معنوياته وجتعله يف مستوى التحّدي 

ومواجهة كل دنيا الفساد وأجواء عامل االنحراف... إهنا تكشف لإلنسان عن حقائق الكون 

واحلياة وجتعله ينظر إىل ما حوله ببصرية نافذة وعميقة.

 ومتنح هذه الوصايا الرائعة لإلنسان قدرة نفسية كبرية عىل جتاوز كل الضغوط ومواجهة 

مجيع األزمات واملصاعب التي تعرتض طريق املؤمن امللتزم بصدر رحب ونفس مطمئنة 

راضية مرضية... 
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الشيطان  خمططات  كل  اإلنسان  أمام  تفضح  العظيمة  التوجيهات  هذه  فإن  وأخريًا، 

ومؤامراته وجتعل اإلنسان يقظًا واعيًا مستقياًم عىل الرصاط املستقيم...

 إهنا وصايا عظيمة رائعة ال تقدر بثمن... 

وا أمام اإلنسان طريق  يقدمها للبرشية أئمة عرفوا احلياة معرفة حقيقية كاملة... وشقُّ

االستقامة والنجاح... ورضبوا أروع املثل يف الثبات عىل الطريق املستقيم رغم كل املصاعب 

والتحديات... 

 إهنا وصايا صادقة خملصة صدرت عن أئمة صادقني خملصني... خرجت من أعامق 

قلوهبم لتستقر يف أعامق قلب كل صادق خملص... 

يرى من خالله  الذي  املنظار  لتصبح  الوصايا  للتتلمذ عىل هذه  فام أحوج كل مؤمن 

احلياة وأحداثها... ولتكون هدى ييضء له طريق االستقامة والنجاح... 

الرسول  العظيمة: من وصايا  الرائعة  الوصايا  تلك  النامذج من  بعض  اآلن  ولنتأمل   

ما  أحفظ  ذر،  أبا  »يا   :Nالغفاري ذر  الشاملة أليب  العظيمة  األعظمA: جاء يف وصيته 

أوصيك به تكن سعيدًا يف الدنيا واآلخرة. 

 يا أبا ذر: اغتنم مخسًا قبل مخس: شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك، وغناك 

قبل فقرك وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك.

 يا أبا ذر: إياك والتسويف بأملك، فإنك بيومك ولست بام بعده، فإن يك غد لك فكن 

يف الغد كام كنت يف اليوم، وإن مل يكن غد لك مل تندم عىل ما فرطت يف اليوم.

أبا ذر: كن عىل  يا  يبلغه،  أبا ذر: كم من مستقبل يومًا ال يستكمله ومنتظر غدًا ال  يا 

عمرك أشّح منك عىل درمهك ودينارك. 

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

 يا أبا ذر: يطلع قوم من أهل اجلنة عىل قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار؟ 
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وقد دخلنا اجلنة بتأديبكم وتعليمكم !! فيقولون إنا كنا نأمر باخلري وال نفعله. 

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

صخرة خياف أن تقع عليه، وإن الكافر يرى ذنبه كأنه ذباب مر عىل أنفه.

يا أبا ذر: إن الله تبارك وتعاىل إذا أراد بعبد خريًا جعل ذنوبه بني عينيه ممثلة، واإلثم 

ا أنساه ذنوبه.  عليه ثقياًل وبياًل، وإذا أراد بعبد رشًّ

يا أبا ذر: ال تنظر إىل صغر اخلطيئة، ولكن انظر إىل من عصيته«))).

 Eمن و�سايا اأمير الموؤمنين
 Nلكميل بن زياد Eيف وصية شاملة عهد هبا اإلمام أمري املؤمنني عىل بن أيب طالب

جاءت النقاط التالية: 

»يا كميل: إن رسول اللهA أدبه الله وهوA أدبني وأنا أؤدب املؤمنني.

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

ن سائاًل ولو من شطر حبة عنب أو شق مترة، فإن الصدقة تنمو عند  يا كميل: ال تردَّ

الله. 

يا كميل: ال بأس بأن ال يعلم سـرك.

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

يا كميل: إذا وسوس الشيطان يف صدرك، فقل أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، 

والناس،  اجلنة  رش  من  الناس  بإله  وأعوذ  وقيض،  قدر  ما  رش  من  الريض  بمحمد  وأعوذ 

تكفي مؤنة إبليس والشياطني معه، ولو أهنم كلهم أبالسة مثله.

يا كميل: إن هلم )الشياطني( خدعًا وشقاشق وزخارف ووساوس وخيالء عىل كل 

))) المجلسي: بحار األنوار: ج77 ص 74 – )9.
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أحد قدر منزلته يف الطاعة واملعصية، فبحسب ذلك يستولون عليه بالغلبة.

يا كميل: ال عدو أعدى منهم، وال ضار أرض بك منهم، أمنيتهم أن تكون معهم غدًا 

إذا جثوا يف العذاب.

يا كميل: إن األرض مملوءة من فخاخهم فلن ينجو منها إال من تشبث بنا. 

يا كميل: ليس الشأن أن تصيل وتصوم وتتصدق، الشأن أن تكون الصالة بلقب نقي، 

وعمل عند الله مريض، وخشوع سوي، وإبقاء للجد فيها«))).

Eمن و�سايا الإمام الح�سن بن علي
»قال له جنادة بن أيب أمية يف مرضه الذي تويف فيه: عظني يا ابن رسول الله.

قال: نعـم.

واملوت  الدنيا  تطلب  أنك  واعلم  أجلك،  حلول  قبل  زادك  ل  وحصِّ لسفرك،  استعّد 

يطلبك، وال حتمل همَّ يومك الذي مل يأت عىل يومك الذي أنت فيه.

واعلم: أن الدنيا يف حالهلا حساب ويف حرامها عقاب، ويف الشبهات عتاب، فأنزل 

الدنيا بمنزلة امليتة، خذ منها ما يكفيك فإن كان حالاًل كنت قد زهدت فيه، وإن كان حرامًا 

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

واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل آلخرتك كأنك متوت غدًا.

ا بال عشرية، وهيبة بال سلطان فاخرج من ذّل معصية الله إىل عّز طاعة  وإذا أردت عزًّ

الله عز وجل«)2).

))) الحراني: تحف العقول: ص 99) – )2). 

)2) الميالني: قادتنا كيف نعرفهم، ج) ص )2) – )2).
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 Eمن و�سايا الإمام محمد الباقر
من وصية لهE ألحد تالمذته اخلواص، جابر بن يزيد اجلعفيN قال فيها: 

»أوصيك بخمس: إن ُظلمت فال تظلم، وإن خانوك فال ختن، وإن ُكذبت فال تغضب، 

وإن ُمدحت فال تفرح، وإن ُذممت فال جتزع، وفكر فيام قيل فيك، فإن عرفت يف نفسك ما 

قيل فيك، فسقوطك من عني الله جلَّ وعزَّ عند غضبك من احلق أعظم عليك مصيبة مما 

خفت من سقوطك من أعني الناس، وإن كنت عىل خالف ما قيل فيك، فثواب اكتسبته من 

غري أن يتعب بدنك.

واعلم بأنك ال تكون لنا وليًّا حتى لو اجتمع عليك أهل مرصك وقالوا: إنك رجل 

سوء مل حيزنك ذلك، ولو قالوا: إنك رجل صالح مل يرسك ذلك، ولكن اعرض نفسك عىل 

كتاب الله، فإن كنت سالكًا سبيله، زاهدًا يف تزهيده، راغبًا يف ترغيبه، خائفًا من ختويفه، 

من  يغرك  الذي  فامذا  للقرآن  مبائنًا  كنت  وإن  فيك،  قيل  ما  يرضك  ال  فإنه  وابرش،  فاثبت 

نفسك... 

إن املؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها عىل هواها، فمرة يقيم أودها )عوجها( وخيالف 

هواها يف حمبة الله، ومرة ترصعه نفسه فيتبع هواها، فينعشه الله فينتعش، ويقيل الله عثرته، 

فيتذكر ويفزع إىل التوبة واملخافة، فيزداد بصرية ومعرفة ملا زيد فيه من اخلوف، وذلك بأن الله 

وَن{«))). ُ ُروا َفإيَِذا ُهمأْ ُمبأْرصيِ يأَْطانيِ َتَذكَّ َن الشَّ ُهمأْ َطائيٌِف ميِ ا إيَِذا َمسَّ َقوأْ يَن اتَّ يقول: }إيِنَّ الَّذيِ

Eمن و�سايا الإمام جعفر ال�سادق
الصادقE ويف وصيته ألحد خواص  اإلمام  يطرحها  قضايا مهمة وحقائق خطرية 

أصحابه، )عبدالله بن جندب البجيل الكويف(، نقتطف منها املقاطع التالية: 

»يا عبدالله: لقد نصب إبليس حبائله يف دار الغرور فام يقصد فيها إال أولياءنا، ولقد 

))) تحف العقول: )20 ـ 207.
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جلَّت اآلخرة يف أعينهم حتى ما يريدون هبا بداًل.

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

فيكون حماسب نفسه، فإن رأى حسنة استزاد منها، وإن رأى سيئة استغفر منها لئال خيزى 

يوم القيامة، طوبى لعبد مل يغبط اخلاطئني عىل ما أوتوا من نعيم الدنيا وزهرهتا. طوبى لعبد 

طلب اآلخرة وسعى هلا، طوبى ملن مل تلهه األماين الكاذبة...

وجمهود  بأعامهلم  إلينا  دعاة  كانوا  ومنارًا،  رساجًا  كانوا  قومًا  الله  رحم   :Eقال ثم 

طاقتهم، ليس كمن يذيع أرسارنا... 

يا ابن جندب: إنام املؤمنون الذين خيافون الله ويشفقون أن يسلبوا ما أعطوا من اهلدى، 

فإذا ذكروا الله ونعامءه وجلوا وأشفقوا وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إيامنًا مما أظهره من 

نفاذ قدرته، وعىل رهبم يتوكلون. 

يا ابن جندب: هيلك املتكّل عىل عمله. وال ينجو املجرتئ عىل الذنوب، والواثق برمحة 

الله.. 

قلت: فمن ينجو؟ 

الثواب،  إىل  شوقًا  طائر  خملب  يف  قلوهبم  كأن  واخلوف،  الرجاء  بني  هم  الذين  قال: 

وخوفًا من العذاب.

ه أن يزوجه الله احلور العني، ويتوجه بالنور، فليدخل عىل أخيه  يا ابن جندب: من رسَّ

املؤمن الرسور .

يا ابن جندب: أقل النوم بالليل والكالم بالنهار، فام يف اجلسد يشٍء أقّل شكرًا من العني 

واللسان، فإن أم سليامن قالت لسليامنE: يا بني، إياك والنوم فإنه يفقرك يوم حتتاج الناس 

إىل أعامهلم.. 

يا ابن جندب: إن للشياطني مصائد يصطاد هبا فتحاموا شباكه ومصائده.
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يا ابن جندب: من أصبح مهمومًا لسوى فكاك رقبته فقد هون عليه اجلليل ورغب من 

ربه يف الربح احلقري. ومن غشَّ أخاه وحقره وناواه جعل الله النار مأواه، ومن حسد مؤمنًا 

انامث اإليامن يف قلبه كام ينامث امللح يف املاء. 

حاجته  وقايض  واملروة،  الصفا  بني  كالساعي  أخيه  حاجة  يف  املايش  جندب:  ابن  يا 

الله أمة إال عند استهانتهم  الله يوم )بدر( و)أحد(، وما عّذب  كاملتشحط بدمه يف سبيل 

بحقوق فقراء إخواهنم.

تنال  فوالله ال  املذاهب،  بكم  تذهبن  غ معارش شيعتنا وقل هلم: ال  بلِّ ابن جندب:  يا 

من  شيعتنا  من  وليس  الله،  يف  اإلخوان  ومواساة  الدنيا  يف  واالجتهاد  بالورع  إال  واليتنا 

يظلم الناس.

وبأن  لإلخوان،  والبذل  بالسخاء  شتى:  بخصال  يعرفون  شيعتنا  إنام  جندب:  ابن  يا 

يصلوا اخلمسني لياًل وهنارًا.. 

يا ابن جندب: كل الذنوب مغفورة سوى عقوق أهل دعوتك، وكل الرب مقبول إال ما 

كان رئاًء.. 

يا ابن جندب: إن أحببت أن جتاور اجلليل يف داره وتسكن الفردوس يف جواره فلتهن 

عليك الدنيا، وال تدخر شيئًا لغد. واعلم أن لك ما قدمت وعليك ما أخرت..

صرب نفسك عند كل بلية يف ولد أو مال أو رزية، فإنام يقبض عاريته ويأخذ هبته ليبلو 

فيها صربك وشكرك. 

وارُج الله رجاًء ال جيريك عىل معصيته وخفه خوفًا ال يؤيسك من رمحته... 

العمل  وال تغرت بقول اجلاهل وال بمدحه فتكرب وجترب وتعجب بعملك، فإن أفضل 

العبادة والتواضع... 

يا ابن جندب: ال تتصدق عىل أعني الناس ليزكوك، فإنك إن فعلت ذلك فقد استوفيت 
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ا جيزيك  أجرك، ولكن إذا أعطيت بيمينك فال تطلع عليها شاملك، فإن الذي تتصدق له رسًّ

عالنية عىل رؤوس األشهاد يف اليوم الذي ال يرضك أن ال يطلع الناس عىل صدقتك.. 

إال  والرش  اخلري  ترى  ولن  أمامك،  كله  الرّش  وإن  أمامك،  كله  اخلري  جندب:  ابن  يا 

بعد اآلخرة، ألن الله جل وعز جعل اخلري كله يف اجلنة والرش كله يف النار، ألهنام الباقيان، 

عقاًل  فيه  وركب  رشده  وأهلمه  باإليامن،  وأكرمه  اهلدى  له  الله  وهب  من  عىل  والواجب 

يتعرف به نعمه، وأتاه علاًم وحكاًم يدبر به أمر دينه ودنياه، أن يوجب عىل نفسه أن يشكر 

الله وال يكفره، وأن يذكر الله وال ينساه، وأن يطيع الله وال يعصيه...

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

لفصل القضاء وبرز اخلالئق ليوم احلساب، أيقنت عند ذلك ملن تكون الرفعة والكرامة، 

وبمن حتل احلرسة والندامة فاعمل اليوم الدنيا بام ترجو به الفوز يف اآلخرة...

يا ابن جندب: قال الله جّل وعّز يف بعض ما أوحى: }إنام أقبل الصالة ممن يتواضع 

لعظمتي، ويكّف نفسه عن الشهوات من أجيل، ويقطع هناره بذكري وال يتعظم عىل خلقي، 

ويطعم اجلائع، ويكسو العاري، ويرحم املصاب، ويؤوي الغريب، فذلك يرشق نوره مثل 

الظلمة نورًا، ويف اجلهالة حلاًم، أكأله بعزيت وأستحفظه مالئكتي،  له يف  الشمس، أجعل 

يدعوين فألبيه، ويسألني فأعطيه، فمثل ذلك العبد عندي كمثل جنات الفردوس ال يسبق 

أثامرها، وال تتغري عن حاهلا... {«))).

Eمن و�سايا الإمام مو�سى الكاظم
ما أروع هذه الوصية التي أدىل هبا اإلمام الكاظمE لتلميذه اجلليل هشام بن احلكم 

البغدادي، إهنا حتتوي عىل درر ثمينة من املعرفة، وتقدم لإلنسان أفضل الرؤى والتوجيهات، 

فلنتتلمذ عىل بعض املقاطع من هذه الوصية العظيمة: 

))) الحراني: تحف العقول: ص )22 – )22.
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»يا هشام: لكل يشء دليل، ودليل العاقل التفكر.

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

أهنا جوزة. ولو كان يف يدك لؤلؤة وقال الناس: أهنا جوزة ما رّضك وأنت تعلم أهنا لؤلؤة.

يا هشام: إن لله عىل الناس حجتني: حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل 

واألنبياء واألئمة، وأما الباطنة فالعقول.

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 يرَض 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 يشٌء من الدنيا يغنيك... 

الفضل  من  الدنيا  وترك  الذنوب؟  فكيف  الدنيا،  تركوا فضول  العقالء  إن  يا هشام: 

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... 

َد  غأْ ُقُلوَبَنا َبعأْ َنا ال ُتزيِ يا هشام: إن الله جّل وعّز حكى عن قوم صاحلني أهنم قالوا: }َربَّ

اُب{ حني علموا أن القلوب تزيغ وتعود  ًة إيِنََّك َأنأَْت الأَْوهَّ َ نأْ َلُدنأَْك َرمحأْ
َتَنا َوَهبأْ َلَنا ميِ إيِذأْ َهَديأْ

إىل عامها ورداها.

يا هشام: ال دين ملن ال مروة له، وال مروة ملن ال عقل له، وإن أعظم الناس قدرًا الذي 

ال يرى الدنيا لنفسه خطرًا، أما أن أبدانكم ليس هلا ثمن إال اجلنة فال تبيعوها بغريها.. 
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يا هشام: إن العاقل ال حيدث من خياف تكذيبه، وال يسأل من خياف منعه، وال يعد ما 

ال يقدر عليه وال يرجو ما يعنف برجاءه، وال يتقدم عىل ما خياف العجز عنه.. 

يا هشام: رحم الله من استحيا من الله حق احلياء، فحفظ الرأس وما حوى، والبطن 

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

كّف  ومن  القيامة  يوم  عثرته  الله  أقاله  الناس  أعراض  عن  نفسه  كّف  من  هشام:  يا 

غضبه عن الناس كّف الله عنه غضبه يوم القيامة.

يا هشام: إن العاقل ال يكذب وإن كان فيه هواه.

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

فاعمل  قصرية،  طويلة  الدهر  فإن  وأهله،  الدهر  من  موعظتك  وخذ  ومسؤول،  موقوف 

الله وانظر يف ترصف الدهر  كأنك ترى ثواب عملك لتكون أطمع يف ذلك، واعقل عن 

وأحواله، فإن ما هو آٍت من الدنيا، كام وىل منها، فاعترب هبا... 

األرض  مشارق  يف  الشمس  عليه  طلعت  ما  مجيع  إن   :Eاحلسني ابن  عيل  وقال 

الله  بحق  املعرفة  وأهل  الله  أولياء  من  ويل  عند  وجبلها  وسهلها  وبرها  بحرها  ومغارهبا 

كفيء الظالل... 

ثم قالE: أال حرُّ يدع هذه اللامظة ألهلها ـ يعني الدنيا ـ فليس ألنفسكم ثمن إال 

اجلنة فال تبيعوها بغريها، فإنه من ريض من الله بالدنيا فقد ريض باخلسيس. 

يا هشام: إن كل الناس يبرص النجوم، ولكن ال هيتدي هبا إال من عرف جمارهيا ومنازهلا، 

وكذلك أنتم تدرسون احلكمة، ولكن ال هيتدي هبا منكم إال من عمل هبا. 

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

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

إذا غاب عنه، إن أعطي حسده وإن ابتىل خذله.. 
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يا هشام: ال يكون الرجل مؤمنًا حتى يكون خائفًا راجيًا وال يكون راجيًا حتى يكون 

عاماًل ملا خياف ويرجو.. 

يا هشام: إن مثل الدنيا مثل احلية مسها لنّي ويف جوفها السم القاتل، حيذرها الرجال 

ذووا العقول وهيوي إليها الصبيان بأيدهيم.. 

يا هشام: اصرب عىل طاعة الله، واصرب عن معايص الله. فإنام الدنيا ساعة، فام مىض منها 

فليس جتد له رسورًا وال حزنًا. وما مل يأتيِ منها فليس تعرفه، فاصرب عىل تلك الساعة التي 

أنت فيها فكأنك قد اغتبطت.

يا هشام: مثل الدنيا مثل ماء البحر كلام رشب منه العطشان ازداد عطشًا حتى يقتله.

يا هشام: إياك والكرب، فإنه ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة من كرب. الكرب 

رداء الله فمن نازعه رداءه أكّبه الله يف النار عىل وجهه.

يا هشام: قال رسول اللهA: إذا رأيتم املؤمن صموتًا فادنوا منه، فإنه يلقى احلكمة. 

واملؤمن قليل الكالم كثري العمل واملنافق كثري الكالم قليل العمل...

يا هشام: أوحى الله تعاىل إىل داودE: قل لعبادي: ال جيعلوا بيني وبينهم عاملًا مفتونًا 

بالدنيا فيصدهم عن ذكري وعن طريق حمبتي ومناجايت، أولئك قطاع الطريق من عبادي، 

إن أدنى ما أنا صانع هبم أن أنزع حالوة حمبتي ومناجايت من قلوهبم... 

حب  عن  أصحابك  فأنذر  ر،  حذِّ داود  يا   :Eداود إىل  تعاىل  الله  أوحى  هشام:  يا 

الشهوات، فإن املعلقة قلوهبم بشهوات الدنيا قلوهبم حمجوبة عني... 

يا هشام: إياك والكرب عىل أوليائي واالستطالة بعلمك فيمقتك الله، فال تنفعك بعد 

مقته دنياك وال آخرتك. وكن يف الدنيا كساكن دار وليست له. إنام ينتظر الرحيل...

ُيمٌن  الناصح  العاقل  ومشاورة  واآلخرة.  الدنيا  رشف  الدين  أهل  جمالسة  هشام:  يا 

يف  فإن  واخلالف  فإياك  الناصح  العاقل  عليك  أشار  فإذا  الله.  من  وتوفيق  ورشد   وبركة 
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ذلك العطب.

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

كثري الصواب يف خمالفة هواك.. 

يا هشام: من أحب الدنيا ذهب خوف اآلخرة من قلبه، وما أويت عبد علام فازداد للدنيا 

ا إال ازداد من الله وازداد الله عليه غضبًا..«))). حبًّ

))) المصدر نفسه: ص )28 – 297.



الف�صل الرابـع

القلب حرم هلل





عن اإلمام الصادقE: »القلب حرم الله فال تسكن حرم الله غري الله«))).

ومدى  وجّل،  عّز  بالله  إيامنه  تعكس  املؤمن  اإلنسان  شخصية  يف  أبعاد  ثالثة  هنالك 

تدّينه، وتتفاوت هذه األبعاد يف القوة من شخص آلخر. 

وهذه األبعاد هي: 

البعد العقيل)العلمي(.  ( .

البعد السلوكي)العميل(.  2 .

البعد النفيس)املعنوي(.  ( .

ماذا تعني هـذه الأبعاد؟ 
البعد العقيل.. ويعني أن يكون إيامن اإلنسان وتدينه قائاًم عىل أساس عقيل وأدلة علمية 

مستوحاة من القرآن وأحاديث الرسول وآل البيتB ومن الطبيعة والسنن الكونية، التي 

بواسطتها يستطيع الرد عىل املبطلني وامللحدين.

يامرسها  التي  العبادية  والطقوس  الدينية  املامرسات  ويعني  السلوكي..  •البعد  	
وقد  املجاالت،  خمتلف  يف  باألحكام  والتزام  وصيام  صالة  من  املتدين  اإلنسان 

تقليدي  أساس  أو عىل  كام مىض  أساس علمي  العبادي عىل  السلوك  هذا  يكون 

))) الري شهري: ميزان الحكمة: ج2 ص 2)2.
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وراثي أو توافق اجتامعي.

•البعد النفيس.. وهذا البعد، الذي سوف نتناوله بيشٍء من التفصيل حيتاج منا إىل  	
تعريف النفس ولو باختصار، ويقصد بالنفس هنا الدائرة الداخلية يف كيان اإلنسان 

التي تتمركز فيها العواطف واملشاعر واألحاسيس السلبية منها واإلجيابية، اللذيذ 

منها واملؤمل.

وعىل هذا، فإن هذا البعد خيتلف عن البعدين اآلخرين وهو أهم منهام ألنه احلصانة 

ن اإلنسان من االنحراف؛  هلام، ذلك أن البعد األول املستند عىل أدلة علمية ال يمكنه أن حيصِّ

ألن جّل االنحرافات التي تصيب اإلنسان مصدرها النفس وليس العقل.

كام أن البعد السلوكي للتدين الذي ربام يكون باعثه تقليد اآلباء واملحيط االجتامعي، 

هذا البعد قد ينهار عندما ينتقل اإلنسان إىل حميط آخر، بينام البعد النفيس الذي يعني تفاعل 

والرضا  والرجاء  واخلوف  والبغض  احلب  مثل  الله،  وجود  مع  واألحاسيس  املشاعر 

والغضب، واهليام والشوق واملناجاة، هذه املشاعر هي ركيزة اإليامن والتدين واملناعة ضد 

الغواية واالنحراف والسالح الذي يشهره اإلنسان املؤمن يف وجه الشيطان واإلغراءات 

الدنيوية.

نوعية التدين عند المجتمع 
حيث  من  تتفاوت  املؤمن  اإلنسان  شخصية  يف  الثالثة  التدين  أبعاد  أن  من  بالرغم   

القوة والضعف من إنسان آلخر، إذ يوجد من يربز البعد العقيل يف شخصيته دون البعدين 

اآلخرين، وآخر يربز البعد السلوكي دون البعدين العقيل والنفيس، وهكذا.. غري أن جّل 

األفراد املتدّينني يف أكثر جمتمعاتنا يبدو يف شخصياهتم البعد العقيل والسلوكي، بينام ينحرص 

البعد النفيس للتدين يف جمموعات وفئات قليلة من املجتمع، وهذا ما يالحظ يف املناقشات 

التي تدور يف املجالس واخلطب التي تلقى من عىل املنابر، والكتابات التي تصدر إنام تدور 

يبدو اجلانب السلوكي بشكل  الله، وكذلك  العلمية والعقلية إلثبات وجود  حول األدلة 
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واضح، بينام يكاد خيتفي التفاعل النفيس مع تلك احلقائق اإلهلية والسلوكيات العبادية.

الطبيعة والسنن الكونية إال أن هذا اإليامن  إذ يؤمن اإلنسان ـ مثاًل ـ بوجود أرسار   

التفاعل  بعيدًا عن  يبقى  بل   ، النفيس، كالَّ اإلطار  ليدخل يف  النظري  اإلطار  ال خيرج عن 

ا  ا غري أنه غري خاضع نفسيًّ ا وسلوكيًّ النفيس، متامًا مثل ذلك اإلنسان خيضع حلكومته نظريًّ

ا هلا. وشعوريًّ

َتُهمأْ  نأْ َسَألأْ
 وقد أشار الله سبحانه وتعاىل إىل هذه احلقيقة يف كتابه الكريم حيث قال: }َوَلئيِ

َفُكوَن{))). ُ َفَأنَّى ُيؤأْ َقَمَر َلَيُقوُلنَّ اللَّ َس َوالأْ مأْ َر الشَّ َض َوَسخَّ رأْ َ اَمَواتيِ َواألأْ َمنأْ َخَلَق السَّ

 ُ اللَّ َلَيُقوُلنَّ  ا  َ هتيِ َموأْ ديِ  َبعأْ نأْ 
ميِ َض  رأْ َ األأْ بيِهيِ  َيا  َفَأحأْ َماًء  اَمءيِ  السَّ َن  ميِ َل  َنزَّ َمنأْ  َتُهمأْ  َسَألأْ نأْ 

}َوَلئيِ

َفَأنَّى   ُ اللَّ َلَيُقوُلنَّ  َخَلَقُهمأْ  َمنأْ  َتُهمأْ  َسَألأْ نأْ 
}َوَلئيِ قيُِلوَن{)2)،  َيعأْ ال  َثُرُهمأْ  َأكأْ َبلأْ  يِ  َّ لليِ ُد  مأْ َ احلأْ ُقليِ 

اًم َوُعُلّوًا{)4). َها َأنأُْفُسُهمأْ ُظلأْ َقَنتأْ َتيأْ ا َواسأْ َ َفُكوَن{)))، }َوَجَحُدوا هبيِ ُيؤأْ

 إذن، املشكلة ليست يف اإليامن العقيل بل هي يف اإليامن النفيس واخلضوع لتلك احلقائق 

والتفاعل معها، حيث إن األدلة والرباهني التي تثبت وحدانية الله وملكيته وحاكميته ال 

يمكن ألحد عاقل أن ينكرها ولكن يمكنه أن ال يتفاعل معها، فلهذا ال عجب أن نرى كثريًا 

من املسلمني ال ينكرون وجود الله عقاًل ومنطقًا إال أهنم ال يتفاعلون مع هذا اإليامن العقيل 

وال ينعكس عىل مشاعرهم وترصفاهتم.

التفاعـل النف�سي مع الدين 
 من هنا، ال بد من التفاعل النفيس مع الدين وحتكيمه يف عواطفنا ومشاعرنا فيكون 

الله عز وجل حارضًا أمام أعيننا ويف نفوسنا دائاًم لكيال نغفل ونتيه، إذ إن حضور الدين 

))) سورة العنكبوت، اآلية: )).

)2) سورة العنكبوت، اآلية: )).

))) سورة الزخرف، اآلية: 87.

)4) سورة النمل، اآلية: 4).
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اإلنسان  شخصية  يف  تنمي  والكره  والرغبة  والغضب  والرضا  واخلوف  احلب  مشاعر  يف 

املقاومة، بينام خلو املشاعر من التدين يؤدي إىل سهولة انحراف اإلنسان، وهذا األمر هو 

سبب انحراف قطاع واسع من أبناء املجتمع ورفضهم للتضحية يف سبيل الله، فالتضحية إنام 

تتأتى عرب التفاعل مع الله سبحانه وتعاىل واالشتياق ملالقاته، كام أن اإلغراءات والضغوط 

التي يواجهها اإلنسان أو املجتمع يف حياته ليست فكرية عقلية وإنام هي يف غالبها نفسية 

روحية، فحينام أراد املاركسيون إبعاد األمة عن دينها بطرح الشبهات الفكرية والنظريات 

الرأسامليني  الغربيني  ولكن  األمة،  من  صغري  قطاع  عىل  إال  التأثري  يف  ينجحوا  مل  العقلية 

كانوا أكثر نجاحًا؛ ألهنم عملوا عىل إضعاف التدين يف نفوس أبناء األمة بأساليب امليوعة 

واالنحالل وتشجيع الروح املادية واملصلحية والتوجهات الدنيوية.

كان  فقد  وحمدوديته  قلته  إىل  إضافة  جمتمعاتنا  يف  املوجود  الديني  التوجيه  ومشكلة   

وما زال يركز عىل تعميق التدين يف عقلية املجتمع ويطرح األدلة العقلية والرباهني النقلية 

عىل أحقية اإلسالم ورضورته ووجود الله وو..، وهذا ما يالحظ بصورة جلية يف الكتب 

واخلطابات اإلسالمية، بينام أغفل اجلانب املهم يف شخصية املجتمع وهو اجلانب النفيس 

وتعميق التّدين يف روح املجتمع، مما مكن االستعامر من غزو بالدنا، فمع أن اجلميع متفق 

ا  عىل رضورة حماربة االستعامر ومقاومته إال أننا نقبل كل ما يرد إلينا منه ونتفاعل معه نفسيًّ

وذلك لزوال املانع النفيس والتدين املعنوي يف كياننا.

الروح الدينية لل�سعب الإيراني
 املجتمع اإليراين املسلم يتميز بتدينه النفيس، وهذه امليزة هي التي جعلته ينترص قبل 

غريه من املجتمعات اإلسالمية األخرى، وذلك ألن إيامنه النفيس يدفعه لاللتفاف حول 

القيادة الرشعية وللشهادة والتضحية يف سبيل الله. 

اجلانب  عىل  يركزون  كانوا  فقد  إيران،  يف  الدينيني  املوجهني  إىل  ذلك  سبب  ويعود   

الله  صلوات  الرسالة  بيت  وبأهل  به  عالقتهم  ويوثقون  لله  الناس  ويشوقون  الروحي 
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وسالمه عليهم، إىل درجة أن بعضهم كان الطابع العام خلطاباته تذكري الناس بالله سبحانه 

وتعاىل وباآلخرة.. ومن البارزين يف هذا املجال آية الله الشهيد السيد عبداحلسني دستغيب 

واحلساب  القيامة  حول  واخلطابات  الكتب  من  جمموعة  له  كان  حيث  عليه،  الله  رمحة 

والشفاعة والتقوى والشيطان والبكاء من خشية الله... إلخ))).

 وهذه املجموعة الروحية القيمة منترشة بني صفوف املجتمع اإليراين، إضافة إىل هذه 

املواضيع كان الشهيد يشارك يف دعاء كميل ويتفاعل مع الدعاء ويبكي مما يؤثر يف نفسية 

املستمعني ويأخذون بالبكاء معه، ولذلك ال عجب أن نرى األدعية أصبحت حمبوبة عن 

ليلة  يف  كميل  دعاء  جمالس  عىل  وأطفااًل  ونساًء  رجااًل  يتزامحون  حيث  اإليراين،  الشعب 

أجل  من  ممطرًا  حتى  أو  بردًا  أو  صيفًا  اجلو  كان  واملناخ، سواًء  الطقس  تقلب  مع  اجلمعة 

العربية،  باللغة  بالرغم من أهنم يقرؤونه  االستامع للدعاء بخشوع وبكاء وهتجد ونحيب 

متذللني  قراءهتا  إذ جتدهم يف   Bالزيارات لألئمة قراءة  ينسحب عىل  األمر  وكذلك هذا 

دموعهم ممتزجة بصيحاهتم.

)))  هو نجل المرحوم العالمة السيد حكيم دستغيب، ولد الشهيد في عام ))))هـ بمدينة شيراز من عائلة 
أن  ومنذ  إلى شيراز.  عاد  ثم  دراسته  السطوح إلكمال  دراسة مرحلة  أتم  أن  بعد  النجف  إلى  غادر  دينية، 
عاد الشهيد إلى مدينة شيراز بدأ بتنفيذ خدماته الدينية والسياسية، فبث روح التدين نفوس سكان محافظة 

فارس قاطبة وأشعل في نفوسهم حماسًا دينيًا.
جهاد  مع  ذلك  تزامن  حيث  المقبور  الشاهنشاهي  النظام  ضد  السياسي  نضاله  بدأ  82))هـ  عام  وفي 
اإلمام الخميني. بعد حوادث )) خرداد عام 82))هـ ألقي القبض عليه وأطلق سراحه بعد فترة وجيزة، 
ولكنه أعيد إلى السجن مجددًا في عام 84))هـ ثم أطلق سراحه، ولقد زاول الشهيد نشاطاته السياسية 
والدينية طيلة 40 عامًا باذاًل قصارى جهده في بث بذور العقيدة والجهاد واليقظة الروحية والنفسية وقد 

فرضت السلطة اإلقامة الجبرية عليه في عام 89))هـ ولكن الجماهير رفعت ذلك الحصار عنه. 
لصيانة  الخبراء  مجلس  في  عضوًا  فارس  محافظة  أهالي  قبل  من  الشهيد  انتخب  الثورة  انتصار  وبعد 
الدستور، وبعدها ُعّين إمامًا لصالة الجمعة في مدينة شيراز، وقد قال عنه اإلمام الخميني: »إنه بحق معلم 
قلب  القرآن،  من  آداب  والقرآن،  النبي  منها:  كثيرة،  مؤلفات  للشهيد  صدر  النفوس«،  ومهذب  األخالق 
المعراج، جنة  المعاد،  الكبيرة،  الذنوب  السليم،  القلب  الخاشعين،  الخليقة، صالة  العبودية سّر  القرآن، 

الخلود، النفس المطمئنة، وكذلك في تفسير القرآن... 
استشهد على يد المنافقين بينما هو ذاهب إلى صالة الجمعة في )2 ربيع األول )40)هــ  انظر الذنوب 

الكبيرة للشهيد دستغيب. 



القلب حرم هلل90

 وال تزال جمالس دعاء كميل ليايل اجلمع معلاًم من معامل التحول اإلسالمي يف إيران، 

وكل زائر يأيت إىل إيران ويشارك يف هذه املجالس يبدي دهشته وتأثره بذلك اجلو الروحي 

الرائع.

 يقول أحد املتأثرين بتلك األجواء الروحية: 

يف  اخلاشعة  الروحانية  األجواء  عن  سمعت  وكنت  الشتاء  فصل  يف  طهران  »زرت   

زياد  بن  لكميل   Eاإلمام عيل مناجاة علمه  دعاء  اجلمعة، وهو  ليلة  ء كميل  دعا  جمالس 

النخعيD ويعقد املسلمون يف إيران جمالس لقراءته ليلة اجلمعة.. وتأسفت عندما حلت 

ليلة اجلمعة وكان الربد شديدًا والثلج غزيرًا ألن ذلك سيمنع من انعقاد املجلس، ولكن 

قيل يل أن املجلس ال يتعطل والناس يقصدونه يف كل الظروف ! 

 اجتهنا إىل مدرسة الشهيد مطهري يف وسط طهران فرأينا أن حركة السري تزداد كلام 

اقرتبنا من املكان.

 ترجلنا بعيدًا عن املدرسة؛ ألهنم أخلوا الساحة والشوارع املحيطة هبا من السيارات، 

كانت قراءة الدعاء قد بدأت والناس ملؤوا املدرسة بمسجدها الكبري وساحاهتا الواسعة 

وامتدوا إىل اخلارج وجلسوا يف الساحة والشوارع يتقون تساقط الثلج بام يتيرس من مظلة أو 

غطاء للرأس أو معطف، ويقرؤون الدعاء!.

 هل يصدق الناس يف العواصم الباردة أو األلوف أو عرشات األلوف من الطهرانيني 

لقراءة  الثلج  حتت  ساعتني  الشوارع  يف  وجيلسون  اجلو  هذا  مثل  يف  بيوهتم  من  خيرجون 

الدعاء؟! 

بساط  هلم:  تيرس  ما  عىل  جيلسون  رأيتهم  فقد  أيضًا،  الثلج  وفوق  الثلج،  حتت  نعم،   

عادي أو مفرش من السيارة أو معطف جيلس عليه اثنان ويغطيان رأسيهام باملعطف اآلخر، 

يتابعون  القبلة  باجتاه  والكل   ! القرفصاء..  كارتون.. وبعضهم جيلس  أو  نايلون  قطعة  أو 

فقرات الدعاء مع القارئ، وتشعر أهنم حيفظوهنا ويفهمون معناها، أو يتابعون املوضوعات 
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التي يطرحها القارئ بالفارسية تعقيبًا عىل مفاهيم الدعاء.. أو يأخذ الواحد منهم بالبكاء 

فينطلق يف الترضع إىل ربه عز وجل يطلب منه املغفرة ويطلب حاجاته.. ثم يعود إىل متابعة 

الدعاء.. 

 وقفت خلف شاب يف حوايل الثالثني من عمره، كان جالسًا ويرتدي معطفًا يغطي 

رأسه، وحتاشيت أن يشعر بوجودي حتى ال أزعجه يف دعائه.. ولكنه كان يف حالة ال يشعر 

معها بالثلج املتساقط عىل رأسه وبعض وجهه وال يشعر بأحد.. كان منفصاًل عن متابعة 

الدعاء مع القارئ ويتكلم مع الله تعاىل ويبكي حتى ينقطع كالمه.. ثم يعود إىل الكالم.. 

وأي كالم.. كان يتكلم مع الله تعاىل بكل وجوده ويتوجه إليه بكل مشاعره، وإن الكلمة 

الواحدة خترج من صدره وجودًا حيًا حيمل من أجزاء روحه وينبض هبا؟

بعدها  وينفجر  نداًء عميقًا حزينًا طوياًل..  ويطلقها  إهلي،  أي  يقول: خدايا،   سمعته 

بالبكاء.. ثم يمسك بكاءه ويواصل دعاءه.. فهمت منه أنه يقول: إهلي أنت رحيم حمب.. 

وأنا بعيد عنك.. ذنويب.. ليلة اجلمعة.. العفو.. جئت إليك.. أريد منك التوفيق.. النجاة 

من النار.. الشهادة.. 

 ويف داخل مسجد املدرسة كان املشهد أعظم وأكثر تأثريًا.. فعندما يصل القارئ إىل 

مقاطع يرددها احلارضون معه مثل: يارب يارب يارب، أو يارب ارحم ضعف بدين، عن 

النار.. يتجاوب الدوي والدموع إىل عنان السامء.. وعندما يطلب القارئ عنهم طلبًا من 

الله تعاىل فريفعون أيدهيم وأصواهتم بقوهلم )إهلي آمني( تشعر بعبودية املسلمني الضارعة 

الراغبة...«))).

االنتصار  وعامل  اإلسالمية  الثورة  خمزون  هي  الروحية  األجواء  هذه  أن  والواقع   

القوي، وهو نفسه الذي يدفعهم إىل التضحية واجلهاد والنفري إىل اجلبهات إذ جتد الواحد 

بالله  هيتف  وهو  األخرية  أنفاسه  يلفظ  أن  ويوشك  بليغة  بجراح  اجلبهة  يف  يصاب  منهم 

))) الممهدون للمهدي: ص 248 – ))2.



القلب حرم هلل92

وبأسامء أولياء الله، عىل ماذا يدل هذا؟ أو ليس عىل التفاعل النفيس العميق مع اإليامن؟ 

 والعامل ذاته هو الذي مكن الثورة اإلسالمية من البقاء رغم املؤامرات واالغتياالت 

والتفجريات واإلعالم املضاد واحلرب، ذلك أن الشعب يعيش اآلخرة ويتفاعل مع إيامنه، 

ومل يكن سبب هذا الصمود يف الواقع ارتفاع مستوى الوعي والعلم واملعرفة، فقد ال يكون 

مستوى وعي الشعب اإليراين ومعرفته أرفع من بقية املجتمعات اإلسالمية، ولكن ال ريب 

أن مستوى تدّينه وصل إىل مستوى رفيع جدًا.

 وموسم احلج فرصة مناسبة لكي يشاهد املسلمون الوافدون من خمتلف أقطار العامل 

اإلسالمي مظاهر هذه الروحية الدينية للشعب اإليراين حيث يقيمون جمالس دعاء كميل 

ليايل اجلمع عند البقيع يف املدينة املنورة ويف املسجد احلرام بمكة املرشفة.

للجهاد والعمل  نفوس شعوبنا وندفعهم  التضحية يف  نزرع روح  أن  أردنا  إذا  إذن،   

يف سبيل الله فال يكفي أن نعطيهم فكرًا وعلاًم وثقافة وإنام جيب أن نزرع يف نفوسهم روح 

التدين ونمزج نفوسهم بحب الله سبحانه وتعاىل؛ ألن هذا هو الذي يضمن االلتزام بالدين 

ويدفع اإلنسان إىل التضحية من أجله وهو املسلك إىل الثورة واالنتصار. 

توثيـق العالقة باهلل
 ولكي نوثق عالقتنا النفسية بالله سبحانه وتعاىل ال بد من إسكان حب الله يف قلوبنا 

دون سواه، بأن نجعل له حضورًا دائاًم يف نفوسنا ويف خميلتنا ونتشوق للقائه؛ ألن املحب 

يشتاق ويوله حلبيبه، ولتقريب الفكرة نرضب مثاًل. 

سوف  عادة  سابق  دون  األعزاء  أصدقاءك  أو  أهلك  تفارق  عندما  أنك  ريب  ال   

تتذكرهم دائاًم وتتصور املشاهد اللطيفة بينك وبينهم وتتخيل أشكاهلم يف ناظريك ويكون 

هلم حضور دائم يف نفسك وشعورك، وكذلك األب الذي يرتك أوالده ملدة طويلة بعيدين 

عنه، أو الشخص الذي يرتك بالده لفرتة مديدة من الزمن يتشوق وحيّن هلا، أليس كذلك؟ 
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بالله  أن تكون عالقتنا  العادية مع من نحب كذلك جيب  احلياة   فكام هو حاصل يف 

سبحانه وتعاىل وبدرجة أعىل.

 بل نجعلها يف صدارة شؤوننا؛ ألنه ربنا واملنعم علينا، وهو الذي يثيبنا وجيازينا، وما 

األشياء التي نحبها يف الدنيا إال جزء يسري من نعمه التي ال تعّد وال حتىص.

ُكمأْ  ريِ كأْ َ َكذيِ ُكُروا اللَّ يِ{))). ويقول أيضًا: }َفاذأْ َّ يَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا لليِ  يقول تعاىل: }َوالَّذيِ

رًا{)2).  كأْ آَباَءُكمأْ َأوأْ َأَشدَّ ذيِ

دلئـل محبة اهلل
ا وإنام له ظواهر وحقائق وانعكاسات عىل جوارح اإلنسان   إن حب الله ليس شيئًا خفيًّ

وهبا يعرف اإلنسان، هل هو حمب أو ال؟ هل حيب الله أم حيب غريه؟ فام هي هذه الدالالت 

التي نعرف هبا أننا نحب الله دون سواه؟

	. ا�ستقرار حب اهلل
يف قلب اإلنسان دون غريه وإبعاد مجيع امليول واإلنشدادات الدنيوية عن قلبه وإعطاء 

القيمة العليا لرضا الله سبحانه وتعاىل، وقد رصح القرآن الكريم بذلك إذ قال: }ُقلأْ إيِنأْ 

َن  َشوأْ اَرٌة خَتأْ َ ُتُموَها َوجتيِ فأْ رَتَ َواٌل اقأْ رَيُتُكمأْ َوَأمأْ َواُجُكمأْ َوَعشيِ َواُنُكمأْ َوَأزأْ َكاَن آَباُؤُكمأْ َوَأبأَْناُؤُكمأْ َوإيِخأْ

 َ بَُّصوا َحتَّى َيأأْيتيِ َهاٍد يفيِ َسبيِيليِهيِ َفرَتَ يِ َوَرُسوليِهيِ َوجيِ َن اللَّ َليأُْكمأْ ميِ
ا َأَحبَّ إيِ هَنَ َضوأْ ُن َترأْ َكَساَدَها َوَمَساكيِ

قيِنَي{))) . َم الأَْفاسيِ َقوأْ ي الأْ ُ ال هَيأْديِ هيِ َواللَّ ريِ ُ بيَِأمأْ اللَّ

ويف احلديث عن اإلمام الصادقE قال: »ال يمحض رجل اإليامن بالله حتى يكون 

الله أحب إليه من نفسه وأبيه وأمه وولده وأهله ومن الناس كلهم«)4). 

))) سورة البقرة، اآلية: ))).

)2) سورة البقرة، اآلية: 200.

))) سورة براءة، اآلية: )2.

)4) ميزان الحكمة: ج2 ص 2)2.
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يزاحم  بشكل  نفوسنا  عىل  مسيطرة  الدنيوية  األمور  تلك  أحد  أن  نجد  عندما  إذن، 

إيثار املحبوب عىل من  الله فال بد أن نشك يف حبنا لله؛ ألن »دليل احلب،  الشوق لرضا 

.Eسواه«)))، كام قال اإلمام الصادق

وعنه أيضًا: »القلب حرم الله فال تسكن حرم الله غري الله«)2).

وعن الرسولA مشريًا إىل رضورة حب الله، قال: »أحبوا الله من كل قلوبكم«))). 

قلب  يف  جيتمعان  ال  الدنيا  وحب  الله  حب  أن  إىل   Bواألئمة  Aالرسول أشار  كام 

واحٍد أبدًا، فعن النبيA قال: »حب الدنيا وحب الله ال جيتمعان يف قلب أبدًا«)4) .

وعن اإلمام عيلE قال: »كيف يدعي حب الله من سكن قلبه حب الدنيا«))). 

وعنه أيضاE: »كام أن الشمس والليل ال جيتمعان كذلك حب الله وحب الدنيا ال 

جيتمعان«. 

وعنه أيضاE: »إن كنتم حتبون الله فأخرجوا من قلوبكم حب الدنيا«.

ويف دعاء لإلمام زين العابدينE: »اللهم إين أسألك أن متأل قلبي حبًا لك«))) .

ويف دعاء للرسولA: »اللهم اجعل حبك أحب األشياء إيل..«)7).

 وعنه أيضًا: »اللهم إين أسألك حبك وحب من حيبك والعمل الذي يبلغني حبك، 

))) المصدر نفسه: ج2 ص 209.

)2) ميزان الحكمة: ج2 ص ))2. 

)))  المصدر نفسه.

)4) المصدر نفسه: ص 228.

)))   المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه: ص 4)2.

)7)  المصدر نفسه.
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اللهم اجعل حبك أحب إيلَّ من نفيس وأهيل ومن املاء البارد«))).

	. مناجاة اهلل وذكره بخ�سوع
فمن حيب شخصًا فإنه دائاًم يذكره ويتذكر األيام التي قضاها معه، وإذا ما كان ذلك 

يتذكره أيضًا يف املشاكل وامللامت واحلاجات، كذلك من  فإنه  له  املساعدة  اإلنسان شديد 

الله سبحانه وتعاىل فإنه ال بد أن يكون ذاكرًا له دائاًم ومعددًا عليه ومناجيًا له حني  حيب 

األزمات والعقبات والنكبات مسبحًا له ومقدسًا وممجدًا ومكربًا والئذًا به دون سواه، ألن 

األسباب بيده واخلالئق عباده.

 لذلك ترى شغله الشاغل هو ذكر الله.

ويف احلديث عن اإلمام عيلE: »من أحب شيئًا هلج بذكره«)2).

وعن اإلمام الصادقE: »فيام أوحى الله تعاىل إىل موسىE كذب من زعم أنه حيبني 

فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل حمب حيب خلوة حبيبه؟!، ها أنا ذا يابن عمران مطلع 

أعينهم،  أبصارهم من قلوهبم، ومثلت عقوبتي بني  الليل حولت  إذا جنهم  عىل أحبائي، 

خياطبوين عن املشاهدة ويكلموين عن احلضور، يابن عمران هب يل من قلبك اخلشوع ومن 

بدنك اخلضوع ومن عينك الدموع يف ظلم الليل وادعني فإنك جتدين قريبًا جميبًا«))).

وعن اإلمام الصادق أيضًا: »حب الله إذا أضاء عىل رّس عبد أخاله عن كل شاغل، 

ا لله وأصدقهم قواًل وأوفاهم عهدًا  وكل ذكر سوى الله عنده ظلمة، واملحب أخلص رسًّ

وتفتخر  مناجاته  عند  املالئكة  تتباهى  نفسًا  وأعبدهم  ذكرًا  وأصفاهم  عماًل،  وأزكاهم 

الله تعاىل بالده، وبكرامته يكرم عباده، يعطيهم إذا سألوا بحقه ويدفع  برؤيته، وبه يعمر 

إال  الله  إىل  تقربوا  ما  لديه  ومنزلته  الله  عند  حمله  ما  اخللق  علم  فلو  برمحته  الباليا،   عنهم 

)))  المصدر نفسه.

)2) المصدر نفسه: ص 209.

))) بحار األنوار: ج70 ص )).
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برتاب قدميه«))).

تعاىل  الله  بغض  وعالمة  الله،  ذكر  حب  تعاىل  الله  حب  »عالمة   :Aالرسول وعن 

بغض  ذكر الله عز وجل«)2).

الالهي  والقلب  لله،  النصب  كثريًا  حيب  لله  املحب  »القلب   :Eعيل اإلمام  وعن 

عن الله حيب الراحة، فال تظن يابن آدم ! أنك تدرك رفعة الرب بغري مشقة فإن احلق ثقيل 

مر...«))).

ويف دعاء كميل فقرات تعلم اإلنسان كيف يطلب من ربه أن يوصله إىل قمة اخلشوع 

والتبتل.. »واجعل أوقايت من الليل والنهار بذكرك معمورة«، »واجعل لساين بذكرك هلجًا 

وقلبي بحبك متياًم«. 

	.  النقياد لأوامـر اهلل
خيالف  أو  يعصيه  أن  يمكن  ال  منه  والقريب  وتعاىل  سبحانه  لله  املحب  اإلنسان  إن 

أحكامه، وإنام ينقاد ألوامره انقياد العارف بقدر الله سبحانه وتعاىل.

وفيام أوىص الله تعاىل إىل داودE: »يا داود من أحب حبيبًا صدق قوله، ومن ريض 

السري  إىل حبيب جدَّ يف  اشتاق  عليه، ومن  اعتمد  بحبيب  وثق  فعله، ومن  بحبيب ريض 

إليه«)4)، ويف احلديث: »ومن آنس بحبيب قبل قوله وريض فعله«))).

وعن اإلمام الصادقE: »ما أحب الله عز وجل من عصاه« ثم متثل فقال: 

)))  المصدر نفسه.

)2) ميزان الحكمة: ج2 ص )22.

)))  المصدر نفسه.

)4) المصدر نفسه.

)))  المصدر نفسه.
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 تعصـي اإللـه وأنت تظهر حبـه 
لو كان حبـك صادقـًا ألطعتـه

بديع الفعـال  يف  حمال   هـذا 
مـطيع حيب  ملن  املحب  إن 

 ال�سوق هلل والت�سحية في �سبيله
كام أن اإلنسان املحب آلخر ال بد أن يشتاق للقائه واالجتامع به ويستعد لذلك اللقاء 

ويعمل قصارى جهده من أجل إنجاح ذلك اللقاء ولو كلفه الكثري من املرصوفات والعناء، 

كذلك من حيب الله فإنه يشتاق لله ويرغب يف مالقاته، ولذلك جتده يعد لآلخرة ويزرع ملا 

بعد احلياة ليلقى الله سعيدًا، ولذلك أيضًا هو يشتاق إىل لقاء الله وال خياف من املوت.

سبحانه،  الله  عىل  لقدومه  موته  عند  هينئوه  بأن  أصدقاءه  يويص  األولياء  أحد  إن 

فيقول: 

تراب من  فرشـي  صـار  ما   إذا 
وقولـوا أصحـايب  فهنـئوين 

الرحـيم  الرب  جماور  وبـتُّ 

 

كريم  عىل  قدمت  البشـرى  لك 

حبك  من  أنا  أشبع،  ال  جائع  حبك  من  أنا  »سيدي   :Eالصادق لإلمام  الدعاء  ويف 

ظمآن ال أروى، واشوقاه إىل من يراين وال أراه...«))).

 وفيام أوىص إىل داودE: »يا داود: ذكري للذاكرين وجنتي للمطيعني وحبي للمشتاقني 

وأنا خاصة للمحبني«)2).

ويف الدعاء لإلمام زين العابدينE: »اللهم إين أسألك أن متأل قلبي حبًّا وخشيًة منك 

وتصديقًا لك وإيامنًا وَفَرَقًا منك، وشوقًا إليك«))) .

ويف الدعاء أيضًا للرسولA: »اللهم اجعل حبك أحب األشياء إيلَّ واجعل خشيتك 

))) ميزان الحكمة: ج2 ص ))2.

)2) المصدر نفسه.

)))  المصدر نفسه.
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أخوف األشياء عندي واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إىل لقائك«))).

الله ويكابد املشاق  أذًى كثريًا يف جنب  الله قد يالقي  الذي حيب  املؤمن  إن اإلنسان 

واملعاناة ولكنه مع ذلك يشعر أن ذلك األذى له لذة كبرية جدًا تنسيه التعب أكثر لذة من 

ذلك األب الذي يعمل من أجل أن يرصف عىل عياله ويرتاح لذلك.

اآلالم  واستقبلت  للقائه  الشوق  فامتلكها  الله  أحبَّت  فذة  نامذج  لنا  ينقل  والتاريخ 

واألخطار برسور وارتياح يف سبيل الله، فهذا عامر بن يارسN يف يوم صفني وهو خيوض 

غمرات احلرب كان خياطب الله سبحانه وتعاىل قائاًل: »اللهم إنك تعلم أين لو أعلم رضاك 

أن  يف  رضاك  أن  أعلم  لو  أين  تعلم  أنت  اللهم  لفعلت،  النهر  هذا  يف  بنفيس  أقذف  أن  يف 

أضع ظبة سيفي يف بطني ثم أنحني عليه حتى خيرج من ظهري لفعلت، اللهم إين أعلم مما 

علمتني أين ال أعمل عماًل صاحلًا هذا اليوم هو أرىض من جهاد هؤالء الفاسقني، ولو أعلم 

اليوم عماًل هو أرىض لك منه لفعلته«)2). 

وآخر يف معركة كربالء وهو عابس بن أيب شبيب الشاكري قبل أن يلج املعركة كان 

يقول لإلمام احلسنيE: »يا أبا عبدالله، أما والله ما أمسى عىل ظهر األرض قريب وال 

بعيد أعّز عيلَّ وال أحب إيلَّ منك، ولو قدرت عىل أن أدفع عنك الضيم والقتل بيشء أعّز 

عيلَّ من نفيس ودمي لفعلته، السالم عليك يا أبا عبدالله، أشهد الله أين عىل هديك وهدي 

أبيك«.

ثم مشى بالسيف مصلتًا نحوهم ـ نحو األعداء ـ وبه رضبة عىل جبينه، قال أبو خمنف: 

حدثني نمري بن وعلة عن رجل من بني عبد من مهدان يقال له ربيع بن متيم شهد ذلك 

اليوم، قال ملا رأيته مقباًل عرفته، وقد شاهدته يف املغازي وكان أشجع الناس، فقلت: »أهيا 

الناس هذا أسد األسود، هذا أيب شبيب ال خيرجن إليه أحد منكم، فأخذ ينادي أال رجل 

)))  المصدر نفسه.

)2)  حليف مخزوم: ص 240.
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لرجل ! قال عمر بن سعد: ارضخوه باحلجارة، قال: فرمي باحلجارة من كل جانب، فلام 

رأى ذلك ألقى درعه ومغفره، ثم شّد عىل الناس، فوالله لرأيته يكّر عىل أكثر من مائتني من 

الناس، ثم أهنم انعطفوا عليه من كل جانب فقتل«))).

وثالث يف معركة بدر الكربى، وهو معاذ بن عمرو بن اجلموح، كان يبارز أبا جهل، 

ابنه عكرمة احلمية فرضب معاذًا  الساق أخذت  وعندما رضبه رضبة أطاح هبا رجله من 

عىل عاتقه فطرح يده من العاتق وبقيت معلقة بجلده فذهب يسحبها بتلك اجللدة وملا آذته 

وضع عليها رجله ثم متطى عليها فقطعها. وواصل القتال، فهل كان ذلك يؤمله؟ كاّل، إنه 

ذ هبذا األذى بحبه لله. كان يتلذَّ

وهذا اإلمام العظيم احلسنيE الذي يتجّسد فيه حب الله بكل أبعاده قد قدم يف يوم 

عاشوراء كل أهله وأصحابه يف سبيل الله، بل وقّدم أعز ابن له، وهو عيل األكرب الذي كان 

حيبه حبًا مجًا إال أن حب الله كان هو األكثر عىل شخصيته، وحتى طفله الصغري قّدمه قربانًا 

يف سبيل الله، فحينام أصابه سهم مشؤوم من قبل األعداء وهو عىل صدره تلقى احلسني دم 

وليده بيده ورمى به نحو السامء وهو يقول: »هون عيلَّ ما نزل يب أنه بعينك التي ال تنام«.

وهو القائل يف آخر حلظة من حياته وهو عىل رمضاء كربالء والدماء تنزف من جسمه 

الرشيف: 

ا يف هواكا  إهلي تركت اخللق طـرًّ

 

إربــًا احلـب  يف  قطعتني  فلـو 
 وأيتمــت العيــال لكــي أراكا 
ســـواكا إىل  الفـؤاد  مـــال  ملا 

بغ�س الكافرين والمف�سدين
 ومن دالئل حب اإلنسان لربه أنه يبغض من يبغضه الله سبحانه وتعاىل، فعن اإلمام 

الصادقE: »طلبت حب الله عز وجل فوجدته يف بغض أهل املعايص«)2).

))) عابس بن أبي شبيب الشاكري: ص 22 – )2.

)2) ميزان الحكمة: ج2 ص ))2.
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 وعن اإلمام الباقرE: »... اعلم رمحك الله أنا ال ننال حمبة الله إال ببغض كثري من 

الناس وال واليته إال بمعاداهتم..«))).

وَن َمنأْ َحادَّ  ريِ ُيَوادُّ خيِ ميِ اآلأْ َيوأْ يِ َوالأْ ُنوَن بيِاللَّ ميِ مًا ُيؤأْ  وقال تعاىل يف كتابه الكريم: }ال جَتيُِد َقوأْ

يُِم  مأْ ُأوَلئيَِك َكَتَب يفيِ ُقُلوهبيِ رَيهَتُ مأْ َأوأْ َعشيِ َواهَنُ َناَءُهمأْ َأوأْ إيِخأْ َأبأْ َ َوَرُسوَلُه َوَلوأْ َكاُنوا آَباَءُهمأْ َأوأْ  اللَّ

 ُ َ اللَّ يَن فيِيَها َريضيِ اُر َخاليِديِ َ هنأْ َ تيَِها األأْ نأْ حَتأْ
ريِي ميِ ُلُهمأْ َجنَّاٍت جَتأْ خيِ ُه َوُيدأْ نأْ

َدُهمأْ بيُِروٍح ميِ يِياَمَن َوَأيَّ األأْ

ليُِحوَن{)2).  ُفأْ يِ ُهُم املأْ َب اللَّ زأْ
يِ َأال إيِنَّ حيِ ُب اللَّ زأْ

ُه ُأوَلئيَِك حيِ َعنأُْهمأْ َوَرُضوا َعنأْ

 م�سـاعدة الموؤمنين
أننا يف حياتنا  املؤمنني، فكام  فإنه حيب عباده  الله سبحانه وتعاىل  الذي حيب  اإلنسان 

االجتامعية نكرم أبناء وأقرباء أصدقائنا وأعزتنا فكذلك جيب أن نكرم املؤمنني من عباد الله 

إكرامًا لله وتقديرًا لإليامن به. 

املؤمنني،  من  واملحتاجني  الفقراء  مساعدة  أمهية  توضح  كثرية  أحاديث  وردت  وقد   

اإلمام  فعن  إليه،  وأقرهبم  عباده وأحبهم  أفضل  للعباد من  املعني  اإلنسان  الله  اعترب   وقد 

الصادقE: »أال إن أحب املؤمنني إىل الله من أعان املؤمن الفقري من الفقر يف دنياه ومعاشه، 

ومن أعان ونفع ودفع املكروه عن املؤمنني«))) .

 بين الحب والخـوف.. 
وهناك فرق شاسع بني حب الله واخلوف منه، بني أن حيب اإلنسان ربه سبحانه وتعاىل 

لذاته ولصفاته وألهليته، وبني من يعبد الله خوفًا من ناره أو طمعًا يف جنته. 

وقد صنف اإلمام أمري املؤمننيE العباد عىل أنواع ثالثة، فقال: 

))) المصدر نفسه: ج2 ص ))2.

)2) سورة المجادلة، اآلية: 22.

))) ميزان الحكمة: ج2 ص 8)2.
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»إن قومًا عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قومًا عبدوا الله رهبة فتلك عبادة 

العبيد، وإن قومًا عبدوا الله شكرًا فتلك عبادة األحرار وهي أفضل العبادة«))). 

ما  فقال هلم:  ألواهنم،  ت  أبداهنم وتغريَّ نحلت  قد  بثالثة  »مرَّ   :Eأن عيسى  وروي 

الذي بلغ بكم ما أرى؟ فقالوا: اخلوف من النار. فقال: حق عىل الله أن يؤمن اخلائف، ثم 

جاوزهم إىل ثالثة أخرى، فإذا هم أشد نحواًل وتغريًا، فقال هلم: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ 

فقالوا: الشوق إىل اجلنة، فقال حق عىل الله أن يعطيكم ما ترجون، ثم جاوزهم إىل ثالثة 

أخرى، فإذا هم أشد نحواًل وتغريًا، كأن عىل وجوههم املرايا من النور، فقال: ما الذي بلغ 

بكم ما أرى؟ قالوا: حب الله عز وجل، فقال: أنتم املقربون«)2).

أن  الواجب عليهم  لكان  بجنة ونار  الناس  الله  »لو مل خيوف   :Eالرضا اإلمام   عن 

ما  الذي  إنعامه  من  به  بدأهم  وما  إليهم،  وإحسانه  عليهم  لتفضله  يعصوه  وال  يطيعوه 

استحقوه«))).

 واإلمام عيلE يقول خماطبًا ربه عز وجل: »وعزتك وجاللك ما عبدتك طمعًا يف 

جنتك وال خوفًا من نارك ولكن وجدتك أهاًل للعبادة فعبدتك«)4).

 إذن، هناك فرق، كام أوضحته األحاديث والروايات، بني احلب وبني اخلوف والطمع، 

إذ ينطلق احلب من العالقة القوية واملتينة واملعرفة الثاقبة بالله سبحانه وتعاىل بغض النظر 

بأوامره هواية ولذة وليس واجبًا  لله سبحانه وااللتزام  والنار فيصبح اخلضوع  اجلنة  عن 

خلدمته  ممكن  جهد  كل  تبذل  فإنك  قلبك  عىل  عزيزًا  حبيبًا  تستضيف  فحينام  وتكليفًا، 

وضيافته دون إحساس بالتعب أو االنزعاج بل ترتاح نفسيًا بذلك وتشكره؛ ألنه أتاح لك 

فرصة خدمته، أليس كذلك؟ وهكذا أحباُء الله يلتّذون بخدمته ويبحثون عن فرص طاعته 

))) ميزان الحكمة: ج) ص 7). 

)2) جامع السعادات: ج) ص ))).

))) بحار األنوار: ج)9 ص 7)4.

)4) ميزان الحكمة: ج) ص 9)2.
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وال يشعرون بامللل والتعب من طول العبادة ونصبها، ويف هذه املرتبة حتى لو ضمن املحب 

 Aلله اجلنة وتأكد من نجاته من النار فإنه لن يتوقف أو خيفف من عبادته لربه، فرسول الله

حينام سئل عن سبب كثرة عبادته مع أن الله قد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، قال: أوال 

أكون عبدًا شكورًا؟.. وقدياًم قال الشاعر: 

قلبـًا  اهلـدايـة  حـلت  األعضاءوإذا  للعبـادة  نشـطت 

 إن خضوعهم ألوامر الله ليس كخضوع املواطن لقانون احلكومة خوفًا من بطشها بل 

كخضوع العاشق حلبيبه بدافع املحبة والشوق، ويف احلديث عن اإلمام الصادقE: »احلب 

أفضل من اخلوف«))). 

 ومما جاء يف صحيفة إدريس: »طوبى لقوم عبدوين حبًا واختذوين إهلا وربًا وسهروا 

للمحبة  بل  جنة  وال  لنار  وال  رغبة  وال  رهبة  غري  من  لوجهي،  طلبًا  النهار  وأدوا  الليل، 

الصحيحة واإلرادة الرصحية واالنقطاع عن الكل يل«)2).

 هل تريد اأن يحبك اهلل؟
إذا  إال  حيبك  لن  الله  أن  واجلواب:  حيبني؟  الله  أن  أعرف  كيف  شخص:  يسأل  قد 

أخلصت حبك له، وهاك ستة أحاديث إن طبقتها أحبك الله.. 

»فيام أوحى الله تعاىل إىل داود« يا داود! أبلغ أهل أريض أين حبيب من أحبني  ( .

بذكري وصاحب ملن صاحبني وخمتار  آنس  ملن  وجليس من جالسني ومونس 

إال  قلبه  من  يقينًا  ذلك  أعلم  أحد  أحبني  وما  أطاعني  ملن  ومطيع  اختارين  ملن 

باحلق وجدين  أحد من خلقي، من طلبني  يتقدمه  لنفيس، وأحببته حبًا ال  قبلته 

أنتم عليه من غرورها  ما  أهل األرض  يا  فارفضوا  ومن طلب غريي مل جيدين، 

))) ميزان الحكمة: ج2 ص 4)2.

)2) بحار األنوار: ج)9 ص 7)4.
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وهلموا إىل كرامتي ومصاحبتي وجمالستي ومؤانستي وآنسوين أؤنسكم وأسارع 

إىل حمبتكم«))). 

الله،  عيال  نفع  من  الله  إىل  اخللق  فأحب  الله  عيال  »اخللق   : 2 .Aالرسول وعن 

وأدخل عىل أهل بيت رسورًا«)2).

نفسه  عىل  الله  أعانه  عبدًا  إليه  الله  عباد  أحب  من  »إن   : ( .Eعيل اإلمام  وعن 

فاستشعر احلزن وجتلبب اخلوف فزهر مصباح اهلدى يف قلبه«))).

وعن اإلمام الصادقE. 4 قال: »إذا ختىل املؤمن عن الدنيا سام ووجد حالوة حب 

الله وكان عند أهل الدنيا كأنه قد خولط وإنام خالط القوم حالوة حب الله فلم 

يشتغلوا بغريه«)4). 

وسأل رجل رسول اللهA. ) فقال: »أحب أن أكون من أحباء الله ورسوله؟ قال: 

أحب الله ورسوله وأبغض ما بغض الله ورسوله«))).

. وعن الرسولA: »وجبت حمبة الله عىل من أغضب فحلم«))). )

 كيـف تتحبب اإلى اهلل تعالى
يف  تدخله  التي  واملامرسات  األساليب  هي  وما  لربه؟  اإلنسان  يتحبب  كيف  واآلن، 

حظرية حب الله؟ 

باإلضافة إىل ما سبق نؤكد عىل األمرين التاليني: 

))) ميزان الحكمة: ج2 ص 222.

)2) ميزان الحكمة: ج) ص 9)2.

))) ميزان الحكمة: ج2 ص 8)2. 

)4) المصدر نفسه: ص ))2.

)))  المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه: ص )).
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	. الدعــاء.. 
فهو املعراج إىل حب الله سبحانه وتعاىل والتقرب إليه، ذلك أن الدعاء من أحب األعامل 

إىل الله، فعن اإلمام عيلE: »أحب األعامل إىل الله عز وجل يف األرض الدعاء«))).

وال بد أن نقرأ األدعية التي حتببنا إىل الله وتذكرنا بنعم الله ورمحته ونتدبر فيها، ونشري 

يف هذا املضامر إىل الصحيفة السجادية التي هي بحق وسيلة عظيمة للتقرب إىل الله سبحانه 

 :Eوتعاىل، ففي مناجاة اخلائفني يقول اإلمام زين العابدين

إياك تبعدين أم مع رجائي لرمحتك  أم بعد حبي  أتراك بعد اإليامن بك تعذبني  »إهلي 

وصفحك حترمني أم مع استجاريت لعفوك تسلمني حاشا لوجهك الكريم أن ختيبني..« ثم 

يقول: »إهلي ال تغلق عىل موحديك أبواب رمحتك وال حتجب مشتاقيك عن النظر إىل مجيل 

رؤيتك«.

ويف مناجاة املريدين يقول: 

»وأحلقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون وبابك عىل الدوام يطرقون وإياك 

وبلغتهم  املشارب  هلم  صفيت  الذين  مشفقون  هيبتك  من  وهم  يعبدون  والنهار  الليل  يف 

الرغائب وأنجحت هلم املطالب وقضيت هلم من فضلك املآرب ومألت هلم ضامئرهم من 

حبك ورويتهم من صايف رشبك فبك إىل لذيذ مناجاتك وصلوا ومنك أقىص مقاصدهم 

حصلوا«.

ويف مناجاة العارفني يقول: 

»إهلي قرصت األلسن عن بلوغ ثنائك كام يليق بجاللك وعجزت العقول عن إدراك 

طريقًا  للخلق  جتعل  ومل  وجهك  سبحات  إىل  النظر  دون  األبصار  وانحرست  مجالك  كنه 

الشوق  أشجار  ترسخت  الذين  من  فاجعلنا  إهلي  معرفتك،  عن  بالعجز  إال  معرفتك  إىل 

))) ميزان الحكمة: ج) ص )24.



105معرفة النفس

أوكار األفكار  إىل  إليك يف حدائق صدورهم وأخذت لوعة حمبتك بمجامع قلوهبم فهم 

يأوون ويف رياض القرب واملكاشفة يرتعون ومن حياض املحبة بكأس املالطفة يكرعون 

عن  الريب  ظلمة  وانجلت  أبصارهم  عن  الغطاء  كشف  قد  يردون  املصافات  ورشايع 

بتحقيق  وانرشحت  ورسائرهم  قلوهبم  عن  الشك  خماجلة  وانتفت  وضامئرهم  عقائدهم 

املعرفة صدورهم وعلت لسبق السعادة يف الزهادة مهمهم وعذب يف معني املعاملة رشهبم 

إىل  بالرجوع  واطمأنت  رسهبم  املخافة  مواطن  يف  وأمن  رسهم  األنس  جمالس  يف  وطاب 

رب األرباب أنفسهم وتيقنت بالفوز والفالح أرواحهم وقرت بالنظر إىل حمبوهبم أعينهم 

واستقر بإدراك السؤل ونيل املأمول قرارهم وربحت يف بيع الدنيا باآلخرة جتارهتم، إهلي ما 

ألذ خواطر اإلهلام بذكرك عىل القلوب...«. 

ويف مناجاة الزاهدين يقول: 

»واغرس يف أفئدتنا أشجار حمبتك وأمتم لنا أنوار معرفتك وأذقنا حالوة عفوك ولذة 

مغفرتك..«. 

وكم هو رائع دعاء االفتتاح! إنه قطعة فريدة من الثناء واملدح تكرس يف نفس اإلنسان 

حب الله والشوق إليه تستحق أن تكتب بامء الذهب. 

عنك  فأويل  تدعوين  إنك  يارب  عيلَّ  منك  لئيٍم  عبٍد  عىل  أصرب  كرياًم  موىل  أَر  »فلم 

وتتحبب إيلَّ فأتبغض إليك وتتودد إيلَّ فال أقبل منك كأن يل التطول عليك ثم مل يمنعك 

ذلك من الرمحة يل واإلحسان إيل والتفضل عيل بجودك وكرمك..«.

فعلينا أن نقرأ األدعية املروية عن املعصومنيB ونناجي الله سبحانه وتعاىل هبا ونتأمل 

فقرات األدعية ونتدبر فيها ونعايشها فإهنا تراث عظيم علمنا به أئمتناB اللغة التي جيب 

أن نتفاهم هبا مع الله؛ ألن اإلنسان يعجز أن يدعو ربه كام يليق بالرب العظيم، وأقرب مثال 

لذلك، تعاىل الله عن األمثال، عندما تريد أن تذهب إىل شخصية مهمة، قبل أن تذهب تسأل 

اآلخرين عن كيفية التحدث وماذا تقول له؟ وكثري من الناس ـ كام تعلمون ـ عندما يريد 
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أن يكتب رسالة إىل حاكم أو سلطان فإنه يكتبها بعد متعن وتفكري أو يستعني بمن يعرف 

كيفية كتابة الرسائل الرسمية حيث إهنا حتتاج إىل ألفاظ مهذبة وموزونة وكالم مضبوط، 

واألئمةB يعلموننا كيفية التخاطب مع الله ومناجاة الرب سبحانه وتعاىل، فلنتدبر فيها، 

فإهنا تكرس يف نفوسنا حب الله وتقديره.

	. النوافل وقيام الليل
أواخر الليل وقرب الفجر من ألّذ أوقات النوم والراحة، فحتى الذين يسهرون أوائل 

هذه  يف  يكون  وذروته  نومه  فعمق  النائم  أما  أواخره،  النوم  مقاومة  يستطيعون  ال  الليل 

الفرتة.. 

وال يغادر اإلنسان فراش نومه ويتخىل عن راحته يف هذا الوقت إال ألمر الزم ومهم، 

كاألم هتّب إلرضاع طفلها ورعايته مقاومة إغراء الراحة وجاذبية النوم، ويعترب ذلك من 

طارئ  يشء  حيدث  حينام  أو  الولد..  أجل  من  والتضحية  األمومة  لعطف  املهمة  املظاهر 

لإلنسان يضطره للسهر يف ذلك الوقت.. 

ولكن اإلنسان املؤمن يقوم من طوعه واختياره تاركًا نومه وراحته ليس استثناًء ويف 

ويلف  عميق  سبات  يف  الناس  يغّط  فحني  الثابت..  اللييل  برناجمه  هو  وإنام  الليايل،  بعض 

الظالم احلياة واألشياء ويسيطر اهلدوء والسكون عىل األجواء وقبل أن تبدأ معركة خيوط 

نور الفجر مع ظلمة الليل يكون املؤمن عىل موعد مع الله للخلوة به ومناجاته.. 

يكون  وهل  حبهم..  يف  الصادقون  لله  املحبون  إال  به  حيظى  ال  خاص  إهلي  لقاء  إنه 

صادقًا يف حبه من يرفض اللقاء واخللوة بحبيبه.. يقول الله تعاىل يف حديث قديس أوحاه 

إىل نبيه موسى بن عمرانE: »يا ابن عمران! لو رأيت الذين يصلون يل يف الدجى، وقد 

مثلت نفيس بني أعينهم، وهم خياطبونني ـ وقد جلبت عن املشاهدة ـ ويكلمونني ـ وقد 

تعززت عن احلضور ـ.

يا ابن عمران ! كذب من زعم: أنه حيبني، فإذا جّنه الليل نام عني، أليس كل حمب حيب 
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خلوة حبيبه؟))).

ولصالة الليل وقيام السحر فضل كبري وشأن عظيم تتحدث عنه اآليات والروايات، 

وهذه لقطات منها: 

. • َوُم قيِياًل{)2)	 ئًا َوَأقأْ َي َأَشدُّ َوطأْ يأْليِ هيِ َئَة اللَّ قال تعاىل: }إيِنَّ َناشيِ

فقد يكون سهاًل عىل اإلنسان يف غمرة نشاطه اليومي أداء عدة ركعات ولكن أن يفارق 

فراش نومه يف أعز أوقات الراحة والنوم ليؤدي صالة الليل إهنا أشد وطًأ عىل النفس، وهي 

بذلك أصدق مظهر لإليامن.

•ومن أبرز صفات املتقني التي استحقوا هبا نعيم اجلنة إحياء الليل بالعبادة ومناجاة  	
الله يف السحر، يقول تعاىل: 

َذليَِك  َقبأَْل  َكاُنوا  مأْ  ُ إيِهنَّ مأْ  ُ َرهبُّ َآَتاُهمأْ  َما  يَن  ذيِ َآخيِ  * َوُعُيوٍن  َجنَّاٍت  يفيِ  قيِنَي  ُتَّ املأْ }إيِنَّ 

فيُِروَن{))). َتغأْ َحاريِ ُهمأْ َيسأْ سأْ َ َجُعوَن * َوبيِاألأْ يأْليِ َما هَيأْ َن اللَّ نيِنَي * َكاُنوا َقليِياًل ميِ سيِ حُمأْ

. • وعن النبيA: »خري وقت دعوتم الله فيه األسحار«)4)	

: »ركعتان يركعهام العبد يف جوف الليل خري له من الدنيا وما فيها ولوال  • 	Aوعنه

أن أشق عىل أمتي لفرضتهام عليهم«))).

: »عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم وإن قيام الليل قربة إىل  • 	Aوقال

الله تعاىل وتكفري للذنوب ومطردة للداء عن اجلسد ومنهاة عن اإلثم«))) .

))) كلمة الله: ص 270.

)2) سورة المزمل، اآلية: 7.

))) سورة الذاريات، اآليات: )) ـ 8).

)4) سفينة البحار: ج) ص 04).

))) المحجة البيضاء: ج) ص 88).

))) المصدر نفسه: ص 89).
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فالله الغفور الرحيم ينظر إىل عبده قائاًم بني يديه يف جنح الظالم يسأله العفو عن ذنبه 

أال يغفر له؟ بىل، إن قيام الليل تكفري للذنوب وخالفًا ملا يظنه اإلنسان من إصابة جسمه 

بالتعب والعناء لقيام الليل، فإن احلديث الرشيف يعتربه سببًا للصحة وإزالة املرض »مطردة 

للداء عن اجلسد« ومن يغسل قلبه بالتوبة كل ليلة بني يدي الله وحياسب نفسه عىل ما عمل، 

، إن قيام الليل منهاة عن اإلثم. هل يقرتب نحو اآلثام والذنوب؟ كالَّ

• قال: »وصّل ركعتني يف ظلمة الليل لوحشة  	Nأليب ذر الغفاري Aويف وصيته

القبور«))). 

إن من يعمر ظالم الليل بعبادة الله ويشق سكونه املوحش بمناجاة الله فإن الله الكريم 

سيكافئه بإنارة قربه ورفع الوحشة عنه هناك.. فهل فكرنا يف ظلمة قبورنا ووحشتها؟ وهل 

نسعى إلضاءة الشموع يف حلودنا؟ ولتوفري أجواء املرسة واألنس فيها؟ إن كل ركعة نصليها 

يف جوف الليل يف حياتنا نوقد هبا شمعة نور يف قبورنا.. وإن كل مناجاة ختشع هبا قلوبنا يف 

عتمة السحر ستصبح منبع راحة وهناء لنا حتت طبقات األرض بعد املوت.. 

•وملحبة الله لعبده املؤمن ورغبته يف لقائه فإنه يوجه له العتاب الشديد إن تغيب ليلة  	
عن حضور اللقاء.. كام يعاتب الواحد منا صديقه العزيز عليه إن تأخر عن إجابة 

دعوته.. فقد روي أن نبي الله حييى بن زكرياE شبع ليلة من خبز شعري فنام عن 

داري؟  من  لك  خريًا  دارًا  أوجدت  حييى  يا  إليه:  الله  فأوحى  أصبح  حتى  ورده 

أوجدت جوارًا خريًا لك من جواري؟ 

نفسك  ولزهقت  شحمك  لذاب  اطالعة  الفردوس  إىل  اطلعت  لو  حييى  يا  فوعّزيت   

الدموع  بعد  الصديد  ولبكيت  شحمك  لذاب  اطالعة  جهنم  إىل  اطلعت  ولو  اشتياقًا، 

ولبست احلديد بعد املسوح«)2).

)))  المصدر نفسه.

)2)  المصدر نفسه: ص 90).
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ليرشكهم  الليل  قيام  عىل  عائلته  يشجع  بل  وحده  هو  بقيامه  املؤمن  يكتفي  •وال  	
 :Aالله رسول  يقول  واخلضوع،  العبادة  عىل  ولريبيهم  الروحي،  برناجمه  يف 

الله كثريًا  الذاكرين  امرأته فصليا ركعتني كتبا من  الليل وأيقظ  »من استيقظ من 

والذاكرات«))). 

•وإذا كان مقياس الوجاهة والرشف يف دنيا املادة القدرة املالية لإلنسان وقربه من  	
مواقع السلطة واحلكم فإن مستوى رشف املؤمن ووجاهته عند الله مدى تبتله لله 

يف جوف الليل، فقد قال جربئيلE يف موعظته لرسول اللهA: »رشف املؤمن 

صالته بالليل«)2). 

يصىل  التي  البيوت  »إن  قال:  أنه   • 	Eالصادق اإلمام  عن  يسار  بن  فضيل  روى 

ألهل  املساء  نجوم  تيضء  كام  السامء  ألهل  تيضء  القرآن  بتالوة  بالليل  فيها 

األرض«))).

 ما أعظم كرم الله وأجّل لطفه! إنه يدعونا لعبادته، ثم يوفقنا ألداء تلك العبادة، ثم 

الرب  فسبحان  عظياًم،  وفضاًل  قيمة  إليها  بمّنه  ووفقنا  هلا  دعانا  التي  العبادة  لتلك  جيعل 

الكريم.. 

 أما ملاذا يكون لقيام الليل هذا الفضل العظيم والعطاء الكبري فيمكننا استنتاج النقاط 

التالية: 

أواًل: إن قيام الليل يوفر لإلنسان أفضل فرصة ملحاسبة ذاته وملراجعة أعامله والختاذ 
القرارات الصائبة. 

ثانيًا: هدوء الليل وسكونه يساعد اإلنسان عىل اخلشوع والتوجه اخلالص لله دون أن 

)))  المصدر نفسه.

)2)  المصدر نفسه.

))) المصدر نفسه: ص 92).
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تستقطب اهتامماته املشاغل األخرى. 

ثالثًا: إنه انتصار إلرادة اإلنسان عىل شهواته التي تدعوه إىل الراحة والكسل وتدريب 
للنفس عىل االستجابة ألوامر الله مهام كانت الظروف. 

ولكن كيف يتوفق اإلنسان للحصول عىل هذا الفضل والرشف، وما هي العوامل التي 

تساعد اإلنسان لكي ينال هذا الوسام العظيم؟ 

املادة عىل نفس اإلنسان وتفكريه وهييم بمكاسبها  حينام تسيطر  التوجه اإلهلي: . )

يضعف  مما  والروحي  املعنوي  اجلانب  حساب  عىل  سيكون  ذلك  فإن  ولذاهتا 

اندفاع اإلنسان نحو العبادات، أما إذا كان قلبه مطمئنًا بذكر الله ونفسه متوجهة 

إىل عظمته فإن العبادة وقيام الليل سيكون جزءًا ال يتجزأ من برنامج حياته، بل 

تصبح أعّز برامج حياته لديه. 

جيدون  قدسه  ألنوار  وانرشحت  الله  بذكر  قلوهبم  اطمأنت  الذين  فاملؤمنون   

الليل لذة ال تعدهلا لذة ومتعة تتضاءل دوهنا كل شهوات الدنيا  يف العبادة وقيام 

ومتعها. 

طلعت  وإذا  بريب،  خللويت  بالظالم  فرحت  الشمس  غربت  إذا  أحدهم:  قال   

 . حزنت لدخول الناس عيلَّ

ما  الليل  اللهو يف هلوهم ولوال  أهل  ألّذ من  ليلهم  الليل يف  أهل  آخر:   وقال 

أحببت البقاء يف الدنيا.

 وقال بعض العلامء: لذة املناجاة ليس من الدنيا، إنام هو من اجلنة أظهرها الله 

ألوليائه ال جيدها سواهم.

 فلنتوجه إىل الله ولنعمر قلوبنا بحبه وعشقه والشوق إىل رضوانه ولنهتف دائاًم 

وأبدًا بالفقرات الواردة يف أواخر دعاء كميل: 
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»واجعل لساين بذكرك هلجًا، وقلبي بحبك متّياًم«.

األولياء  وكلامت  والروايات  اآليات  خالل  من  وقيامه  الليل  صالة  فضل  معرفة  4 .

وسرية الصاحلني.. ففي قضايانا املادية نحن ندرك أثر الدعاية والتشجيع يف إجياد 

الرغبة نحو األمور واألشياء، وكذلك يف القضايا الروحية املعنوية عىل اإلنسان أن 

يرغب نفسه باالطالع الدائم عىل األحاديث والنصوص التي تذكر فضل األعامل 

الروحية والعبادات اإلهلية.. وجيب االستفادة من خمتلف الوسائل لتشويق الناس 

إىل العبادة.. 

عليه  النوم  سيطرة  فإن  ثقياًل  أو  كثريًا  طعامًا  اإلنسان  تناول  فإذا  املعدة:  خفة  ( .

ستكون أكثر.. أما إذا نام خفيف املعدة فسيستطيع النهوض واليقظة بسهولة.. 

قال أحد العباد لتالمذته: »ال تأكلوا كثريًا فترشبوا كثريًا فرتقدوا كثريًا فتخرسوا 

عند املوت كثريًا«. 

عىل  اإلنسان  لتشجع  الليل  جوف  يف  هتجدهم  ومواقف  األولياء  حياة  قراءة  ( .

االقتداء هبم وتقليدهم يف عبادهتم ومناجاهتم، ولنذكر موقفًا واحدًا من املواقف 

اإلمام زين  الطاهرين وهو  لعبادة أحد األولياء  التاريخ  ذاكرة  لنا  التي سجلتها 

 :Eالعابدين عيل بن احلسني

العشاء  من  بالكعبة  يطوف  احلسني  بن  عيل  »رأيت  الفقيه:  طاووس  يقول 

نجوم  »إهلي غارت  وقال:  بطرفه  السامء  أحدًا رمق  ير  مل  فلام  ويتعبد،  السحر  إىل 

سامواتك، وهجعت عيون أنادمك، وأبوابك مفتحات للسائلني، جئتك لتغفر يل 

وترمحني وتريني وجه جّدي حممدA يف عرصات القيامة«. 

ثم بكى وقال: 

»وعزتك وجاللك ما أردت بمعصيتي خمالفتك، وما عصيتك إذ عصيتك وأنا 

نفيس،  متعرض، ولكن سولت يل  بعقوبتك  بنكالك جاهل، وال  بك شاك، وال 
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، فاآلن من عذابك من يستنقذين؟ وبحبل  وأعانني عىل ذلك سرتك املرخي به عيلَّ

من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ فواسوأتاه غدًا من الوقوف بني يديك، إذا قيل 

أحّط؟  املثقلني  مع  أم  أجوز؟  املخفني  أمع  حطوا،  وللمثقلني  جوزوا،  للمخفني 

وييل كلام طال عمري كثرت خطاياي ومل أتب، أما آن يل أن أستحي من ريب؟! 

ثم بكى وانشأ يقول: 

املنى غـايـة  يا  بالنار   أحتـرقني 
زرية  قبـاح  بأعمـال  أتيت 

حمبتي  أين  ثم  رجائي   فأين 
وما يف الورى خلق جنى كجنايتي 

سبحانك تعىص كأنك ال ترى، وحتلم كأنك مل تعص، تتودد إىل خلقك بحسن الصنيع 

كأن بك احلاجة إليهم، وأنت يا سيدي الغني عنهم. ثم خّر إىل األرض ساجدًا.

جرت  حتى  وبكيت  ركبتي  عىل  ووضعته  برأسه  وشلت  منه  فدنوت  طاووس:  قال 

دموعي عىل خده، فاستوى جالسًا وقال: 

من الذي شغلني عن ذكر ريب؟ 

فقلت: أنا طاووس يا ابن رسول الله، ما هذا اجلزع والفزع؟ ونحن يلزمنا أن نفعل 

مثل هذا ونحن عاصون جانون، أبوك احلسني بن عيل، وأمك فاطمة الزهراء وجدك رسول 

الله؟!! 

وجدي،  وأمي  أيب  حديث  عني  دع  طاووس،  يا  هيهات  هيهات  وقال:  إيلَّ  فالتفت 

خلق الله اجلنة ملن أطاعه وأحسن، ولو كان عبدًا حبشيًا، وخلق النار ملن عصاه ولو كان 

َوال  َمئيٍِذ  َيوأْ َنُهمأْ  َبيأْ َأنأَْساَب  َفال  وريِ  الصُّ يفيِ  ُنفيَِخ  }َفإيَِذا  تعاىل:  قوله  سمعت  أما  قرشيًا،  ولدًا 

َيَتَساَءُلوَن{، والله ال ينفعك غدًا إال تقدمة تقدمها من عمل صالح))).

))) البحار: ج)4 ص )8.
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 ماذا نجني من حب اهلل؟ 
إذا توثقت عرى املحبة بني العبد وربه فاز العبد بسعادة الدنيا واآلخرة، فقلبه يصبح 

نقيًا وروحه صافية وطاهرة وتفكريه صائبًا وأعامله موفقة وإرادته قوية، هذا يف الدنيا، أما 

يف اآلخرة فال يمكن وصف ما يناله من خري وسعادة.. ونكتفي باحلديثني التاليني ملعرفة 

حمبة الله سبحانه وتعاىل.

 فعن الرسولA: »ما حتبب إيلَّ عبدي بيشء أحب إيلَّ مما افرتضته عليه وإنه يتحبب إيلَّ 

بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبرصه الذي يبرص به، ولسانه 

أجبته، وإذا سألني  إذا دعاين  التي يميش هبا،  يبطش هبا ورجله  التي  به ويده  ينطق  الذي 

أعطيته«))).

وعن اإلمام الصادقE: »إن أويل األلباب الذين عملوا بالفكرة حتى ورثوا منه حب 

الله فإن حب الله إذا ورثه القلب واستضاء به أرسع إليه اللطف، فإذا نزل اللطف صار من 

أهل الفوائد، فإذا صار من أهل الفوائد تكلم باحلكمة وإذا تكلم باحلكمة صار صاحب 

فطنة«)2).

 الذين يحبهم اهلل �سبحانه 
هناك صفات معينة لألشخاص الذين حيبهم الله سبحانه وتعاىل وجيّلهم، وقد عددها 

القرآن الكريم، نذكرها إمتامًا للفائدة ومعرفة لتلك الصفات من أجل أن نتحىل هبا ونتقمصها 

يف شخصياتنا. 

فام عسى أن تكون هذه الصفات؟ 

نيِنَي{))). سيِ ُحأْ َ حُييِبُّ املأْ قال تعاىل: }إيِنَّ اللَّ

))) البحار: ج 70 ص22.

)2) البحار: ج 70 ص)2.

))) سورة البقرة، اآلية: )9).
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يَن{))). ريِ َُتَطهِّ ابيِنَي َوحُييِبُّ املأْ َ حُييِبُّ التَّوَّ }إيِنَّ اللَّ

ُتَّقيِنَي{)2). َ حُييِبُّ املأْ }َفإيِنَّ اللَّ

يَن{))). ابيِريِ ُ حُييِبُّ الصَّ }َواللَّ

ليِنَي{)4). َُتَوكِّ َ حُييِبُّ املأْ }إيِنَّ اللَّ

نَي{))). طيِ سيِ ُقأْ َ حُييِبُّ املأْ }إيِنَّ اللَّ

ُصوٌص{))). َياٌن َمرأْ مأْ ُبنأْ ُ يَن ُيَقاتيُِلوَن يفيِ َسبيِيليِهيِ َصّفًا َكَأهنَّ َ حُييِبُّ الَّذيِ }إيِنَّ اللَّ

 الذين ل يحبهم اهلل �سبحانه 
رم اإلنسان بسببها من حب الله تعاىل عدد القرآن الكريم  كام أن هناك صفات سيئة حُيأْ

منها: 

يَن{)7).  َتديِ ُعأْ َ ال حُييِبُّ املأْ }إيِنَّ اللَّ

اٍر َأثيِيٍم{)8). ُ ال حُييِبُّ ُكلَّ َكفَّ }َواللَّ

يِنَي{)9) . امليِ ُ ال حُييِبُّ الظَّ }َواللَّ

)))  سورة البقرة، اآلية: 222.

)2) سورة آل عمران، اآلية: )7.

)))  سورة آل عمران، اآلية: )4).

)4) سورة آل عمران، اآلية: )9).

))) سورة المائدة، اآلية: 42.

))) سورة الصف، اآلية: 4).

)7) سورة البقرة، اآلية: 90).

)8)  سورة البقرة، اآلية )27.

)9) سورة آل عمران، اآلية: 7).
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َتااًل َفُخورًا{))). َ ال حُييِبُّ َمنأْ َكاَن خُمأْ }إيِنَّ اللَّ

انًا َأثيِياًم{)2). َ ال حُييِبُّ َمنأْ َكاَن َخوَّ }إيِنَّ اللَّ

يَن{))). ديِ سيِ ُفأْ ُ ال حُييِبُّ املأْ }َواللَّ

فيِنَي{)4). يِ
ُرسأْ }إيِنَُّه ال حُييِبُّ املأْ

ائيِنيِنَي{))) . َ َ ال حُييِبُّ اخلأْ }إيِنَّ اللَّ

يِيَن{))). ربيِ َتكأْ ُسأْ }إيِنَُّه ال حُييِبُّ املأْ

نَي{)7). َ ال حُييِبُّ الأَْفريِحيِ }إيِنَّ اللَّ

 ت�سجيع النا�س على حب اهلل 
من أجل أن يطبق الناس التعاليم اإلهلية وينقادون إىل توجيهات الله سبحانه وتعاىل 

ويضحون من أجله فال بد أن نحبب الله هلم ونغرس حبه يف أفئدهتم حتى ينطلقوا بزخم 

عظيم إىل العمل واجلهاد وبرغبة وشوق، وقد وردت أحاديث كثرية حتثنا عىل حتبيب الناس 

إىل الله سبحانه وتعاىل وتشجيعهم ودفعهم نحو االقرتاب منه سبحانه.

فعن اإلمام الرضا عن آبائهB قال: قال رسول اللهA أوحى الله عز وجل إىل نجيه 

خلقك؟  إىل  أحببك  فكيف  أحبك  هذا  رب  يا  قال:  خلقي!  إىل  وحببني  أحببني  موسى: 

إال  منى  يعرفون  ال  أو  يذكرون  ال  فإهنم  عندهم،  وبالي  عليهم  نعامي  هلم  اذكر   قال: 

))) سورة النساء، اآلية: )).

)2) سورة النساء، اآلية: 07).

))) سورة المائدة، اآلية: 4).

)4) سورة األنعام، اآلية: )4).

))) سورة األنفال، اآلية: 8).

))) سورة النحل، اآلية: )2.

)7) سورة القصص، اآلية: )7.
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كل اخلري«))).

وعن أيب جعفرE قال: أوحى الله تعاىل إىل موسىE: أحببني وحببني إىل خلقي، 

قال موسى: يا رب إنك لتعلم أنه ليس أحد أحّب إيلَّ منك فكيف يل بقلوب العباد؟ فأوحى 

الله إليه فذكرهم نعمتي وآالئي فإهنم ال يذكرون منى إال خريًا«)2).

قال:  خلقي!  إىل  وحببني  أحببني   :Eلداود وجل  عز  الله  قال  قال:   Aالنبي وعن 

رب، نعم أنا أحبك فكيف أحببك إىل خلقك؟ قال: أذكر أيادي عندهم فإنك إذا ذكرت 

ذلك هلم أحبوين«))).

ال بد من تذكري الناس بنعم الله التي ينسوهنا يف غمرة متتعهم هبا، وهذه رسالة جيب 

نتحدث يف خطاباتنا وكتاباتنا عن  أن  لله سبحانه وتعاىل، ال يكفي  يقوم هبا كل حمب  أن 

اجلانب العقيل والنظري للدين وأحقيته، وليس فقط نتحدث للناس عن القضايا السياسية 

واألحداث اليومية بل نتحدث هلم أيضًا عام حيبب الله هلم ونعرفهم واجباهتم جتاه بارهيم 

ومصورهم وعن مصريهم وآخرهتم. 

))) البحار: ج 70 ص 8).

)2)  المصدر نفسه.

)))  المصدر نفسه.



 الف�صل الخام�س 

الغرائز ودورها في الحياة





ترتكز يف أعامق كل إنسان جمموعة من الدوافع أو الغرائز الفطرية التي تصاحبه منذ 

والدته، وبعضها يتبلور كلام ترعرع وتفاعل مع البيئة االجتامعية. 

والغرائز مجع غريزة، وهي اسم مشتق من الغرز، كغرز املسامر يف اجلدار، أما معناها 

االصطالحي فعىل الرغم من اختالف علامء النفس يف حتديد عدد الغرائز إال أهنم متفقون 

عىل أن الغريزة قوة كامنة يف الكائن احلي تدفعه إىل أنواع خمتلفة من السلوك، والغرائز هي 

بقوة  فيها  واملتالمحة  النفس  يف  الراسخة  القوة  هي  إذن  سلوك))).  لكل  األوىل  املحركات 

بحيث ال يمكن أن نتصور إنسانًا بدون غرائز.

وقد حدد العالمة املدريس يف كتابه )املنطق اإلسالمي( مراحل الغريزة بثالث مراحل: 

النفس،  عىل  الضغط  مرحلة  ثم  احليوي،  اإلحساس  فمرحلة  البيولوجية،  احلاجة  مرحلة 

ويقول: ونستطيع أن نسمي املرحلة األوىل بالغريزة والثانية بالشهوة، والثالثة باهلوى.

الرتابية  بالبنية  الغرائز  ارتباط  تؤيد  اإلسالمية  النصوص  إن  آخر:  موضع  يف  ويقول 

لإلنسان بذات القوة التي أيدهتا النصوص العلمية)2). 

والواقع أن كل غريزة من هذه الغرائز الفطرية التي تعرب عن حاجات معينة لإلنسان 

إال  اإلنسان  أو عضوًا يف  فالله سبحانه وتعاىل مل خيلق غريزة  بدور إجيايب يف حياته،  تقوم 

هلدف، بيد أن ما نالحظه من انحرافات عند الكثري من بني البرش مرّده ليس الغرائز، وإنام 

))) مبادئ علم النفس: للدكتور مختار حمزة: ص 9)).

)2) المنطق اإلسالمي: للعالمة السيد محمد تقي المدرسي: ص 248.
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اإلرادة التي حتدد مسار الغرائز، إضافة إىل العقل الذي أويت القدرة عىل تعديل امليول، فقد 

يسخر اإلنسان عقله وذكاءه لظروف معينة من الرتبية وأجواء الفساد والضالل والتنافس 

السلبي والعقائد اخلاطئة إىل إشباع غرائزه بشكل سيئ فيؤثر عىل حالته النفسية وعىل األمن 

اإلرادة  ضعفت  إذا  إال  انحراف  إىل  تؤدي  أن  يمكنها  ال  فالغرائز  للمجتمع،  االجتامعي 

وتعطل عمل الضمري والوجدان وفشل العقل يف التحكم والسيطرة عىل السلوك. 

طـرق التعامل مع الغرائـز
إىل  حوهلا  الناس  انقسم  حيث  اجلدل،  من  موجات  الغرائز  هذه  حول  أثريت  وقد 

مذاهب، كل مذهب له نظرته اخلاصة جتاه الغرائز، وبناًء عىل هذه النظرة فقد اختذ أسلوبًا 

خيتلف عن غريه يف التعامل معها، نحاول هنا أن نستطلع هذه املذاهب.

 المذهب الأول: التنكر للغرائز وكبتها.. 
أردنا  ما  إذا  منه  التخلص  جيب  رشٌّ  الغرائز  أن  وأتباعهم  املذهب  هذا  أصحاب  يرى 

للحياة اإلنسانية أن تسعد وتتكامل وذلك باتباع خمتلف األساليب التي تعمل عىل قمعها 

املالئكة،  مصاف  إىل  يرتفع  وحتى  احليوانات،  سلوك  إىل  اإلنسان  ينجّر  ال  حتى  وكبتها 

الدنيا، فهم يقولون  بالعبادة والتنسك والعزوف عن ملذات  إتعاب اجلسد  يتطلب  وهذا 

إن هناك عالقة بني اجلسم والروح، وهذه العالقة عالقة تنايف وتضاد، فكلام عذبت اجلسم 

أسعدت الروح، وكلام نعمت اجلسم أشقيت الروح، وهذا املذهب ذهب إليه قسم كبري من 

املسيحيني كردِّ فعل عىل انتشار اجلرائم واملشاكل، بسبب اخلواء الروحي، وتقديس الغرائز، 

وإفساح املجال هلا يف العامل الغريب، كام أن قساًم من املسلمني آمنوا هبذا املذهب، وحاولوا أن 

يكبتوا غرائزهم ويعيشوا زهادًا عبادًا يف احلياة، ليس هلم أي دخل بام جيري يف احلياة »وقد 

كان أكثر الفالسفة وعلامء األخالق ـ قبل فرويد ـ ينبذون الغرائز، أي إهنم كانوا يرّصحون 

احليوانية، وكانوا  إىل اخلصائص  اإلنسان  بأهنا عوامل جتّر  أحيانًا أخرى  أحيانًا ويلمحون 

يؤكدون أن التمدن الصحيح ال يمكن أن يتحقق يف املجتمع إال بالرصاع العنيف مع تلك 
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الغرائز التي كانوا يعتربوهنا )أرواحًا حيوانية(، وبعبارة أخرى، فإن هؤالء املفكرين كانوا 

يقولون بأن هذه الغرائز متنع البرشية من التكامل، ولو كان يمكن أن تفقد من املجتمع باملرة 

كان من السهل إجياد حياة اجتامعية متكافئة ومتزنة«))).

المذهب الثاني: اإطالق العنان للغرائز 
يشبع  حتى  للغرائز  مرصاعيه  عىل  الباب  فتح  رضورة  املذهب  هذا  أصحاب  ويرى 

اإلنسان حاجاته وال يصاب بأمراض وعقد نفسية، بل ذهبوا إىل أبعد من ذلك وقالوا إن 

اإلنسان خلق من أجل إشباع شهواته وغرائزه، فهو هدفه يف احلياة، أمثال فرويد وسارتر 

وماكدوجال، ويرى األخري: »أن الكائنات احلية مدفوعة لتحقيق أغراض مرسومة، سواًء 

القوى  أو  الكامنة  الدوافع  الطبيعة بعدد من  السبب زودهتا  أم مل تشعر، وهلذا  شعرت هبا 

املوجهة، هي الغرائز ألجل أن حتقق هذه األغراض، وتسمى نظرية ماكدوجال بالنظرية 

الغرضية«)2).

ويرى فرويد أن جذر الغرائز هي الغريزة اجلنسية، وعىل اإلنسان أن يشبعها بأّي طريقة 

كانت فيقول: »إنه ال يفوتني اإلدراك بأن احلب هو مركز احلياة، وعليه فإن الناس يعللون 

كل فرح ونجاح باحلب واملحبوبية وهذا الوضع النفيس موجود عند اجلميع، إن من املظاهر 

التي يظهر فيها احلب وهو احلب اجلنيس الذي يكسبنا حالة من االنجذاب والشعور باللذة. 

ويف النتيجة فإن هذه اللذة تكون قدوة ودلياًل مليلنا نحو السعادة، فأي يشء إذن أقوم من أن 

نسلك الطريق إىل السعادة يف نفس الطريق الذي صادفناه أول مرة«))).

بقية  منها  تتفرع  التي  األساس  الغريزة  هي  الذات  حب  غريزة  أن  فريى  سارتر  أما 

الغرائز، ومن حق اإلنسان أن يشبعها بالطريقة التي يراها وليس من حق أحد أن يمنعه.

))) الطفل بين الوراثة والتربية.

)2) مبادئ علم النفس: ص 9).

))) الطفل بين الوراثة والتربية.
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وهكذا نرى احلرية يف العامل الغريب تفسح املجال لكل إنسان ليشبع غرائز حب التملك 

والسيطرة والشهوة اجلنسية وغريها كيفام شاء وكيفام اتفق.

المذهبـان خاطئـان
والواقع أن كال املذهبني خاطئان، وقد جاء كل واحد منهام كردة فعل لآلخر وليس من 

دراسة معمقة لواقع اإلنسان وكيانه.

فخطأ مذهب الكبت للغرائز يكمن يف: 

أن الغرائز املوجودة يف كيان اإلنسان وجودًا أصياًل منذ احللقة إنام أوجدها الله حلكمة 

وهدف وليس عبثًا وجزافًا، فإذا كنا نعتقد بحكمة الله فلامذا نحاول أن نلغي هذه الغرائز 

من كياننا وكأهنا رشٌّ أو يشء غري مرغوب فيه جيب إزالته، فالله رحيم بعباده ال يمكن أن 

يزرع الرش يف ذواهتم. إن للغرائز أهدافًا سامية، أوهلا حفظ الذات وحفظ النسل وتسيري 

عجلة احلياة، وإذا أرصرنا عىل رضورة كبت الغرائز فنحن حينئٍذ سنكون مثل ذلك العابد 

الذي فكر يف أن استعامل عينيه يف النظر إىل الدنيا نوع من اإلرساف فأخذ له شيئًا من الطني 

ووضعه عىل إحدى عينيه وصار ينظر إىل الدنيا وإىل األشياء بعني واحدة وحينام استفرس 

منه أخوه مستنكرًا عليه فعلته، أجاب العابد:

 أعلم يا أخي أين زاهد يف الدنيا، وقد رأيت أن النظر إىل الدنيا وقضاياها بعينني نوع من 

اإلرساف، فأغلقت إحدامها وتركت األخرى! فرّد عليه أخوه قائاًل: 

منذ متى وضعت هذا الطني عىل عينيك؟ 

فأجاب العابد: منذ بضعة أشهر.

فقال أخوه: إذا كنت مؤمنًا فيجب أن تعتقد بحكمة الله، فالله حكيم ويعلم أنك حتتاج 

إىل عينني وإال فبإمكانه أن خيلقك أعور. ثم إنك تصيل والصالة من رشائطها غسل الوجه 

وحينام وضعت الطني فاملاء مل يصل إىل جزء من برشة وجهك، ووضوؤك هذا يكون باطاًل 
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وصالتك جيب أن تعيدها !! 

تنكرنا  أننا  يعني  هبا  االعرتاف  وعدم  هلا  التنكر  معاملة  الغرائز  مع  تعاملنا  إذا  فنحن 

حلكمة الله من وراء إجيادها وخرسنا فوائد هذه الغرائز. 

أن الغرائز ما هي إال تعبري عن حاجات طبيعية وفطرية يف اإلنسان ال يمكن  وثانيًا: 
كبتها مهام حاول اإلنسان واّدعى، وإذا ما حاول أن خينقها أو يكبتها، وهو يف الواقع يكبت 

الذي جاء  نفسية خمتلفة تدمر حياته.. واإلسالم  بعقد  فإنه يصاب  بعضها وليس مجيعها، 

إلسعاد البرشية كان له موقف حازم من أولئك الذين حياولون أن يكبتوا غرائزهم، وقد 

رسول  فمنعهم  املنوال  هذا  عىل  يسريوا  أن  حاولوا  أشخاص  ثالثة  قصة  التاريخ  لنا   نقل 

كأهنم  أخربوا  فلام  عبادته،  عن  فسألوا   Aالرسول بيوت  رهط  ثالثة  جاء  فقد   Aالله

ذنبه وما  تقدم من  ما  له  الله  اللهA وقد غفر  فقالوا: »وأين نحن من رسول  تطاولوها: 

تأخر«. أما أحدهم فقال: »أين أقوم الليل كله« وأما الثاين فقال: »أصوم الدهر وال أفطر« 

وأما الثالث فقال: »ال أتزوج النساء«فلام حرض الرسولA وأخرب بام قالوا، مجع املسلمني 

يف املسجد وخطب فيهم فقال: 

»ما بال أقوام كذا وكذا، والله أين ألقرهبم إىل الله وأخشاهم له ولكني أصوم وأصيل 

وأرقد وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني«))).

 :Eوقد جاء يف كتب األحاديث أن امرأة سألت أبا جعفر الباقر

»فقالت: أصلحك الله إين متبتلة.

فقال هلا: وما التبتل عندك؟

قالت: ال أريد التزويج أبدًا.

قال: ومل؟ 

))) قبسات من حياة الرسول: ص 22).
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قالت: ألتمس يف ذلك الفضل.

أحد  ليس  إنه  منك،  به  أحق   Fفاطمة كانت  فضل  ذلك  يف  كان  فلو  انرصيف  فقال: 

يسبقها إىل الفضل«))).

ويقول الرسولA: »ال رهبانية يف اإلسالم«، ومن هذه األحاديث والروايات وأمثاهلا 

نستشف حقيقة ظاهرة وهي أن كبت الغرائز خمالف للرشع ومتعارض مع الصحة والسلوك 

الّسوي.

وعىل الرغم من أن الغرائز تعترب من املحفزات األساس لتطور البرشية وبعث النشاط 

واحليوية يف نفوس الشعوب إال أن مثلها كام يعرب عنه أحد العلامء، كالنهر اجلاري العايت 

عىل  تعمل  التي  القنوات  يتجاوز  حينام  واألرياف  والقرى  املدن  يدمر  أن  يمكن  الذي 

ترصيفه بالشكل املفيد. فكام النهر الذي يعترب عاماًل رئيسيًا لسعادة الشعوب القائمة عىل 

يتم االستفادة  الغرائز متد اإلنسان بطاقة كبرية حينام  يتجاوز حده كذلك  ضفافه حينام ال 

منها بالشكل املعقول والسليم.

أما إطالق العنان للغرائز فهو يدعو اإلنسان لإلفراط، وهذا اإلفراط ال يقترص رضره 

إىل  يؤدي  مثاًل  والرشاب  الطعام  يف  فاإلفراط  جمتمعه،  عىل  يؤثر  بل  وحده  الشخص  عىل 

أمراض جسدية ونفسية، لذلك يقول الله تعاىل: 

فيِنَي{)2)، وكذلك اإلفراط يف الغريزة  يِ
ُرسأْ املأْ إيِنَُّه ال حُييِبُّ  ُفوا  يِ

ُبوا َوال ُترسأْ َ }َوُكُلوا َوارشأْ

اجلنسية وغريزة التملك وحب الذات والزعامة.. كلها حاالت تدمر كيان الفرد واملجتمع 

يف  وتوجيهها  واالعتدال  االتزان  نحو  هبا  حتذو  عليها  رقابة  توضع  ال  حينام  السواء  عىل 

قنواهتا الصحيحة.. وهذا ما حدث فعاًل يف املجتمعات الغربية حينام أطلق العنان لشهوات 

اإلنسان وغرائزه، حيث حتولت احلياة هناك إىل جحيم من املآيس واملشاكل وفقدت احلياة 

))) ميزان الحكمة: ج4 ص 274.

)2) سورة األعراف، اآلية: )).
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قيمتها وهدفها. 

ومن أجل أن نعرف فداحة ما حدث يف الغرب جّراء إطالق العنان للشهوات دون 

قيود وضوابط نستعرض احلقائق التالية: 

ارتفاع معدلت الجريمة في بريطانيا
كشفت إحصائية أصدرهتا »االسكتلندرياد« الربيطانية عن ارتفاع كبري يف نسبة اجلرائم 

يف بريطانيا خالل األشهر الثالثة األوىل من عام 990)م عام كانت عليه يف عام 989)م، 

فقد زادت جرائم االغتصاب بمعدل 24%، أي نحو مخسة آالف جريمة عن عام 989)م، 

 ،%(0 بمعدل  والسطو  والرسقات  العنف  مثل  األخرى  اجلرائم  نسبة  ارتفعت  وقت  يف 

وأوضحت الرشطة بأنه منذ مطلع العام احلايل 990)م ولغاية هناية مارس من العام نفسه 

شهدت العاصمة لندن وحدها )770( ألف و)00)( من أنواع اجلرائم. 

وأذاعت وزارة الداخلية الربيطانية يف أحدث تقاريرها عن معدالت اجلريمة يف الربع 

الرشطة عن  ملفات  زيادة سجلتها  بأكرب  وصفته  ما  أبرز  990)م  احلايل  العام  من  األول 

وقوع  وبمعدل   %(( نسبة  الزيادة  بلغت  وقد  الكربى،  لندن  مقاطعة  يف  اجلرائم  وقوع 

)7 جريمة يف الدقيقة الواحدة، وبمجموع مليون جريمة خالل األشهر الثالثة من العام 

990)م، وقد سجلت ملفات الرشطة يف بريطانيا يف الربع األول من العام 990)م وقوع 

)000.)08.)( جريمة حتتل فيها جرائم الرسقة والسطو املسلح عىل املمتلكات العقارية 

نسبة 94% فيام شكلت جرائم النشل واالغتصاب واالعتداء عىل األفراد )%. 

يف  املواليد  عدد  ربع  من  أكثر  أن  مؤخرًا  لندن  يف  أذيعت  إحصائية  أحدث  وأبرزت   

نرشها  أرقام  خالل  من  برز  التقليدي  احلياة  هيكل  انخفاض  وإن  رشعيني،  غري  بريطانيا 

مكتب اإلحصاء احلكومي.
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الجرائم والف�ساد الجتماعي في اأمريكا
حتاول جهات عديدة يف أمريكا حل لغز انتحار املراهقني واملراهقات الذي يصل إىل 

والرابعة  عرش  اخلامسة  سن  بني  الوفيات  نسبة  زادت  وقد  سنويًا،  ينتحرون  آالف  مخسة 

املراهقني  من   %90 أن  كام   ،%((( بنسبة  وصل  الذي  االنتحار  هو  والسبب  والعرشين، 

الذين حياولون االنتحار من اإلناث. 

أزواج  أربعة  كل  بني  من  أمريكيني  أزواج  ثالثة  قال  فقد  الزوجية  اخليانة  عن  أما 

فارغات  أن زوجاهتم غري  متأكدون من  أهنم  الزواج  بشأن مواقفهم جتاه  البحث  شملهم 

هلم عىل اإلطالق، ولكن نحو ))% من النساء الذين تم استطالع آرائهن فقلن أهنن خدعن 

أزواجهن بالفعل.

وأظهرت الدراسة التي تنرش يف كل شهر يونيو يف جملة »ايسكوايرا« أيضًا أن 0)% من 

قالوا أن هلم عالقات مع نساء غري زوجاهتم، يف حني  الذين شملهم االستطالع  الرجال 

قالت ))% من السيدات أهنن مقتنعات بأن ليس ألزواجهن عالقة مع أحد غريهن.

املتحدة  الواليات  يف  القتل  جرائم  أن  واشنطن  يف  أمريكية  إحصاءات  وأظهرت 

يف  تأيت  األخرى  الدول  مع  باملقارنة  األمريكية  املتحدة  الواليات  أن  إىل  تؤيد  األمريكية 

الدرجة األوىل بمعدل 9.)2 جريمة لكل 00) ألف نسمة، وإن معظم الدول األخرى 

يرتاوح فيها معدل جرائم القتل ما بني ثالثة لكل 00) ألف نسمة.

وذكرت األنباء أن عدد حوادث القتل يف العاصمة األمريكية )واشنطن( قد وصل إىل 

رقم قيايس جديد بزيادة عدد األشخاص الذين لقوا مرصعهم يف األحد عرش شهرًا األوىل 

من العام 990)م عن عددهم طوال سنة )989)م( كلها وقد وصلت إىل ))4 قتياًل.

نسبة  ألن  القتل؛  عاصمة  بأهنا  نسمة  ألف   ((7 فيها  يعيش  التي  واشنطن  وتوصف 

حوادث القتل بالنسبة لعدد السكان هي أعىل نسبة عن أي مدينة أخرى أمريكية.
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أما نيويورك فقد أصبحت مدينة األلفي جريمة سنويًا))).

المذهب الثالث: تنظيم و�سبط الغرائز.. 
الغرائز  أن  يرى  الذي  اإلسالمي  املذهب  وهو  املذهبني،  كال  يرفض  املذهب  وهذا 

ليست شياطينًا جيب أن تكرس رؤوسها وليست إهلة يصح أن تعبد وتلبى هلا كل رغباهتا 

وإنام يعترب الغرائز نعمة من نعم الله عىل اإلنسان ينبغي أن يعي الطريقة املثىل يف التعامل 

معها حتى يستفيد منها يف تطوير ذاته وكيانه وبناء حضارته ولكنها قد تتحول إىل وحش 

كارس يدمر كل من يقف أمامه إذا ما أيسء التعامل معها أو يتحول اإلنسان حينام يقمعها 

إىل كيان آخر مآله الفناء واالندحار.

 وقد أعطى اإلسالم ترشيعات واضحة للتعامل مع الغرائز من منطلق االعرتاف هبا، 

فالله سبحانه وتعاىل الذي خلق اإلنسان وأوجده عىل هذه البسيطة ويعلم ما يدور يف كل 

خلية من خاليا جسمه املليونية، هو ذاته الذي أرسل رسالة اإلسالم وجعلها تتناسب تناسبًا 

أصياًل مع كيانه، وحينام خلق يف اإلنسان الغرائز أراد لإلنسان أن يستفيد منها ويستثمرها يف 

العمل اخلري.

))) جميع اإلحصائيات من كتاب )حقائق وأرقام لعامي 989)م ـ 990)م( للمؤلف: صراع شبيب الدهيم.





غريزة حب الذات

 إن غريزة حب الذات التي هي جمال حديثنا غريزة متجذرة يف نفس اإلنسان ال يمكن 

إنكارها أو التنكر هلا بل ربام تكون هي أصاًل وأمنًا لبقية الغرائز األخرى رغم أن النظرية 

املاركسية تتنكر هلا.

 التعامل مع غريزة حب الذات
أن  اإلنسان  نطالب  يكون موقفنا؟ هل  أن  الذات، كيف جيب  إذن جتاه غريزة حب   

يتنكر هلا ويفكر يف جمتمعه فقط، أم يطلق العنان هلا؟ 

 لقد أودع الله هذه الغريزة يف اإلنسان، وعن طريق هذه الغريزة حيمي اإلنسان نفسه 

وخياف عىل حياته، فإذا مل حيب نفسه فلن حيب اخلري لذاته ولن يدفع الرش عن نفسه، وإذا 

أفرط يف حب ذاته فإنه يرض نفسه وجمتمعه فيستعمر اآلخرين ويستثمر جهودهم ويعتدي 

عىل ممتلكاهتم وحقوقهم، هذا يشء طبيعي حتى قال الشاعر: 

يظلــــم والظلم من شيم النفوس فإن جتد ال  فلعلـــه  عفـــة  ذا 

 فألن اإلنسان عنده غريزة حب الذات فإنه يتحني الفرص ليأخذ من اآلخرين لذاته.

الغريزة  يامرس هذه  العنان لإلنسان حتى  املجال ونطلق  نفتح  أن  املعقول  فليس من 



الغرائز ودورها في الحياة130

كيفام يشاء.

اإذن ما هو الطريق؟
يقدمه  الذي  الرائع  احلل  إىل  انظروا  للبرشية،  اإلسالم  اختاره  ما  الصحيح  الطريق 

أن نطور مفهوم  يقول: جيب  املستعصية يف حياة اإلنسان، اإلسالم  املشكلة  اإلسالم هلذه 

الصحيحة  الطريقة  إىل  اإلنسان  يرشد  بعبارة أخرى: اإلسالم  اإلنسان،  الذات عند  حب 

حلب ذاته وخدمة نفسه، كيف؟

اإلنسان لديه نظرة: إنه يمتلك فرصة واحدة يف احلياة الدنيا وال يوجد فرصة سواها، 

كل واحد يعيش فرتة يف هذه احلياة ثم تنتهي مدته وينتهي كل يشء.

يبني  فإنه  الدنيا،  يف  فقط  حياته  أن  ويتصور  اإلنسان  من  الفكرة  هذه  تتمكن  حينام 

حساباته عىل هذا األساس، فام دامت الفرصة الوحيدة أمامي هذه الدنيا، وأنا أحب ذايت، 

ويف الدنيا شهوات ولذات، ومتع وأهواء ومصالح، فالنتيجة احلاصلة هي أن أمتع نفيس، 

وأوفر هلا كل ما حتتاج من الشهوات واللذات ولو كانت عىل حساب اآلخرين.. 

خطئك  مكمن  هي  الفكرة  هذه  إن  انتبه  له:  ويقول  اإلنسان  يوجه  فاإلسالم  ولذا، 

ومصدر شقائك، من قال لك أنك تعيش سنوات ويأيت املوت ويسدل الستار عىل مرسحية 

احلياة؟

هل الله يوجد هذه احلياة من أجل أن يعيش اإلنسان سنوات ثم يميض وكأنه مل يكن 

شيئًا؟

َجُعوَن{))) . َنا ال ُترأْ َليأْ
َناُكمأْ َعَبثًا َوَأنَُّكمأْ إيِ اَم َخَلقأْ ُتمأْ َأنَّ بأْ

}َأَفَحسيِ

اإلسالم خياطب اإلنسان ويقول: أهيا اإلنسان وجودك يف هذه احلياة ما هو إال وجود 

أمامك حياة أخرى وما دمت حتب نفسك  الدنيا،  مؤقت، ما هو إال مرور رسيع يف هذه 

))) سورة المؤمنون، اآلية: ))).
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فيجب أن ختدمها يف الدارين، يف هذه الدنيا تعيش مخسني أو ستني أو سبعني سنة، ولكنك 

يف اآلخرة ستعيش دار اخللود ماليني السنني، فإذا كنت حتب نفسك هل من العقل يف يشٍء 

أن تسعد مئة سنة وتشقى مليون سنة؟؟ 

وإذا كنت يف الدنيا تريد أن ترتاح وتأكل وترشب ومتارس الغريزة اجلنسية ومتتلك، 

أفال تريد مثل هذه األمور يف اآلخرة؟ فإذا كنت تريدها فلامذا ال تعمل من أجلها؟ وهذا 

القنوات  أمر هبا اإلسالم، وتصب يف  التي  باألطر  أن يؤطر غرائزه  يستدعي من اإلنسان 

التي سمح هبا اإلسالم، فالغريزة اجلنسية جيب أن يكون مرصفها الزواج املرشوع وحب 

التملك جيب أن حيدث عن طريق الكسب احلالل واملرشوع.. عىل أاّل تكدس تلك األموال 

واألمالك دون أن تفيد منها املجتمع.. 

هذا املفهوم من حب الذات مفهوم شامل يوسع مدارك اإلنسان ويسري به نحو التقدم 

والتخلص من األخطار واملشاكل والتوازن بني احلياتني مصداقًا للدعاء الوارد يف القرآن 

الكريم:

َرةيِ َحَسَنًة َوقيَِنا َعَذاَب النَّاريِ{))). خيِ َيا َحَسَنًة َويفيِ اآلأْ نأْ َنا آتيَِنا يفيِ الدُّ }َربَّ

فأنت يف هذه الدنيا ال تقبل لنفسك أن تأكل القاذورات، لكنك حينام ترسف يف هذه 

ألكل  لنفسك  الطريق  متهد  الواقع  يف  فإنك  باحلرام،  الشهوانية  رغباتك  وتشبع  الغرائز 

القاذورات التي هي أقذر مما يف الدنيا، أهنا قاذورات اآلخرة التي يصفها الله سبحانه وتعاىل 

يف كتابه الكريم بقوله: 

يٍع{)2). نأْ رَضيِ
مأْ َطَعاٌم إيِالَّ ميِ }َليأَْس هَلُ

ليِنٍي{))). سأْ
نأْ غيِ

َم َهاُهَنا مَحيِيٌم * َواَل َطَعاٌم إيِالَّ ميِ َيوأْ }َفَليأَْس َلُه الأْ

))) سورة البقرة، اآلية: )20.

)2) سورة الغاشية، اآلية: ).

))) سورة الحاقة، اآلية: )).
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ٍة َوَعَذاًبا َأليِياًم{))). ياًم * َوَطَعاًما َذا ُغصَّ َنا َأنأَْكااًل َوَجحيِ }إيِنَّ َلَديأْ

.(2(} يميِ ميِ َ يِ احلأْ ُبُطونيِ * َكَغيلأْ يليِ يفيِ الأْ ليِ َيغأْ ُهأْ }َكاملأْ

اٌق{))). َيُذوُقوُه مَحيِيٌم َوَغسَّ }َهَذا َفلأْ

والغّساق هي فضالت أهل النار التي خترج من أجسامهم تعاد هلم ثانية فيأكلوهنا، فهل 

يرتاح اإلنسان ألكل مثل هذه القاذورات؟! 

فلامذا إذن جيري البعض كجري النهر الغاضب وراء الشهوات وامللذات دون أن يتطلع 

ن له مستقباًل سعيدًا هناك، إن مثل هؤالء خياطبهم القرآن الكريم ويقول:  إىل اآلخرة ويكوِّ

ُتمأْ  َتعأْ َتمأْ َواسأْ َيا  نأْ الدُّ َحَياتيُِكُم  َباتيُِكمأْ يفيِ  َطيِّ ُتمأْ  َهبأْ َأذأْ اريِ  النَّ َعىَل  َكَفُروا  يَن  الَّذيِ َرُض  ُيعأْ َم  }َوَيوأْ

ُكنأُْتمأْ  َوبيِاَم  قِّ  َ احلأْ يِ  بيَِغريأْ ضيِ  رأْ َ األأْ يفيِ  وَن  ُ ربيِ َتكأْ َتسأْ ُتمأْ  ُكنأْ بيِاَم  ُونيِ  اهلأْ َعَذاَب  َن  َزوأْ جُتأْ َم  َيوأْ َفالأْ ا  َ هبيِ

ُسُقوَن{)4). َتفأْ

يكسبها  التي  اللذات  نوعية  إىل  اإلنسان  نظر  يوجه  اإلسالم  فإن  ثانية،  ناحية  ومن 

اإلنسان يف هذه احلياة، فهناك لذات مادية وأخرى معنوية، واللذات املعنوية ال تقل إسعادًا 

املامرسة  اإلنسان  يفهم  حينام  تفوقها  قد  بل  املادية،  اللذات  عن  يامرسها  حينام  لإلنسان 

املادية  للذات  وميواًل  استعدادات  فيه  وخلق  اإلنسان  الله  فطر  فقد  املعنوية،  للملذات 

اجلسمية واملعنوية.

فعىل سبيل املثال، خدمة الوطن، حينام خيدم الفرد وطنه فإنه ال يستحصل من ذلك لذة 

مادية وإنام لذة معنوية؛ ألنه قد يضحي بامله وبأهله وبنفسه يف سبيل محاية وطنه وتقدمه، 

. فهل هذه لذة مادية أن يقتل الشخص يف سبيل محاية وطنه؟ كالَّ

))) سورة المزمل، اآلية: )).

)2) سورة الدخان، اآلية: )4.

))) سورة ص، اآلية: 7).

)4) سورة األحقاف، اآلية: 20.
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وألن اإلسالم ينسجم مع فطرة اإلنسان وقائم عىل املعرفة الكاملة بطبيعة اإلنسان فقد 

ر نظرته للذات املادية لكي ال ينساق اإلنسان مع القسم  وجه اإلنسان إىل لذاته املعنوية وأطَّ

اآلخر من طبيعته املادية ويرتك الطبيعة املعنوية التي هي أيضًا جزء رئيس من كيانه إذا فقده 

فقد إنسانيته وأصبح كسائر املخلوقات احليوانية. 

من هنا، فاإلسالم حيث املؤمن عىل التضحية والعطاء وخدمة اآلخرين، وعىل اجلهاد 

واإليثار.

واإلنسان حينام يامرس هذه األعامل التي تشكل عطاًء من ذاته وليس أخذًا لذاته وهو 

أصحاب  لذات  منها  أين  األعامق،  إىل  كيانه  تغمر  عميقة  بلذة  يشعر  فإنه  بقيمتها  عارف 

الشهوات واألهواء.

كمثال عىل ذلك، لو أن شخصًا يف يوم من األيام ذهب إىل عمله وحصل عىل 000) 

دينار من جتارته ال ريب أنه سوف يفرح كثريًا، ويف املقابل لو أن مؤمنًا أنفق يف سبيل الله 

000) ديناٍر برشط أن يكون عارفًا بقيمة ما ينفقه فال ريب أن لذته سوف تكون أعمق من 

لذة اإلنسان األول.

واإلسالم حينام حيث عىل اإليثار ال يقصد جلب األمل يف نفس املؤثر بل جلب الراحة، 

خصوصًا حينام يرى أولئك الذين أنفق أمواله عليهم يعيشون يف سعادة فإنه يرتاح إىل هذه 

السعادة بشكل كبري، ويلفتنا القرآن الكريم إىل صفة من صفات املؤمنني املخلصني ويقول: 

مأْ َخَصاَصٌة{))).
يِ مأْ َوَلوأْ َكاَن هبيِ

هيِ ثيُِروَن َعىَل َأنأُْفسيِ }َوُيؤأْ

فعىل الرغم من حاجة املؤمن يف بعض األحيان إال أنه يتنازل عن هذه احلاجة يف سبيل 

سّد  إىل  ويتوجه  حاجته  يرتك  أن  بنفسه  اإلنسان  يرىض  كيف  املحتاجني،  اآلخرين  إغناء 

ا  ا حقيقيًّ حاجات اآلخرين؟ ال يفعل ذلك إال من أيقن بدور هذا العطاء؛ فألنه حيب ذاته حبًّ

القيامة  يوم  ينفعه  اإليثار  أن هذا  يعتقد  نفسه؛ ألنه  وآثرهم عىل  عنده  مما  اآلخرين  أعطى 

))) سورة الحشر، اآلية: 9.
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هيِ َوَمنأْ َأَساَء َفَعَليأَْها{))). سيِ ًا َفليَِنفأْ َل َصاحليِ يقول الله سبحانه وتعاىل: }َمنأْ َعميِ

إن ذلك الشخص الذي يعطي طعامه لآلخرين وهو جائع مل خيرس أبدًا وإنام ربح، فهو 

يشبه إىل حدٍّ بعيٍد التاجر الذي يضع رأس ماله يف مرشوع ليستلم أرباحه فيام بعد.

الدهر:  سورة  يف  تعاىل  قوله  نزل  ففيهم  اإليثار،  يف  لنا  قدوة  خري   Bالبيت وأهل 

نأُْكمأْ 
يُد ميِ يِ ال ُنريِ هيِ اللَّ ُمُكمأْ ليَِوجأْ عيِ اَم ُنطأْ ريًا * إيِنَّ ينًا َوَيتيِياًم َوَأسيِ كيِ سأْ

َعاَم َعىَل ُحبِّهيِ ميِ ُموَن الطَّ عيِ }َوُيطأْ

يرًا{)2). َطريِ مًا َعُبوسًا َقمأْ َنا َيوأْ نأْ َربِّ
َجَزاًء َوال ُشُكورًا * إيِنَّا َنَخاُف ميِ

»وعن ابن عباس أن احلسن واحلسني مرضا، فعادمها رسول الله يف ناس معه، فقالوا: 

يا أبا احلسن لو نذرت عىل ولديك، فنذر عيل وفاطمة وفضة جارية هلام، إن برئا مما هبام أن 

يصوموا ثالثة أيام فشفيا، وما معهم يشء، فاستقرض عيل من شمعون اخليربي اليهودي 

عددهم،  عىل  أقراص  مخسة  واختبزت  صاعًا،  فاطمة  فطحنت  شعري،  من  أصوع  ثالثة 

فوضعوها بني أيدهيم ليفطروا، فوقف عليهم سائل فقال: السالم عليكم أهل بيت حممد، 

مسكني من مساكني املسلمني، أطعموين أطعمكم الله من موائد اجلنة، فآثروه، وباتوا ومل 

أيدهيم، وقف عليهم  الطعام بني  فلام أمسوا ووضعوا  املاء، وأصبحوا صيامًا،  يذوقوا إال 

يتيم فآثروه، ووقف عليهم أسري يف الثالثة ففعلوا مثل ذلك.

فلام أصبحوا أخذ عيل بيد احلسن واحلسني وأقبلوا إىل رسول الله، فلام أبرصهم وهم 

فانطلق  وقام  بكم،  أرى  ما  يسوؤين  ما  أشد  ما  قال:  اجلوع،  شدة  من  كالفراخ  يرتعشون 

معهم فرأى فاطمة يف حمراهبا، قد التصق بطنها بظهرها، وغارت عيناها، فساءه ذلك، فنزل 

جربائيل وقال: خذها يا حممد هناك الله يف أهل بيتك، فأقراه السورة«))).

هذا هو املفهوم الصحيح حلب الذات، فاإلنسان الذي حيب ذاته جيب أن يعرف أنه 

))) سورة فصلت، اآلية: )4.

)2) سورة اإلنسان، اآليات: 7 ـ0).

))) أخالق أهل البيتB: ص 79.
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اللذة  األخوة  أهيا  جربوا  املستقبل،  يف  هانئة  سعادة  هلا  ويوفر  وخيدمها  ذاته  حيب  بالعطاء 

املعنوية، لذة العطاء أن تأكل أو أن تعطي، قد يبدو للواحد منا أنه عندما يأكل يلتذ أكثر 

لكنه لو جرب أن يعطي الكتشف أن عطاءه يوفر له لذة أكثر.

إن اإلنسان خيطئ يف حبه لذاته حينام يدرك الفهم اإلسالمي الصحيح حلب الذات، 

فهو يريد أن ينفع نفسه فيرضها، يريد أن حيب ذاته فيؤذهيا.

هل  معكوسة،  بطريقة  الذات  حب  تعني  فهي  اإلنسان  يصيب  خطري  مرض  األنانية 

رأيت حب الذات بطريقة معكوسة؟ 

نعم، إن من حيرص إسعاد الذات بامللذات الدنيوية املادية وينسى اللذات املعنوية فهو 

َوُهمأْ  َيا  نأْ الدُّ َياةيِ  َ احلأْ يفيِ  ُيُهمأْ  َسعأْ َضلَّ  يَن  }الَّذيِ تعاىل:  الله  قال  وعنهم  ينفعها،  وال  ذاته  يرّض 

ُنوَن ُصنأْعًا{))). سيِ مأْ حُيأْ ُ َسُبوَن َأهنَّ حَيأْ

))) سورة الكهف، اآلية: 04). 
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ه  األنانية مرض أخالقي يصيب اإلنسان حينام يطلق العنان لغريزة حب الذات لتوجِّ

مركز  هلا  ليس  األخرى،  الغرائز  كبقية  عمياء  الغريزة  فهذه  باآلخرين،  عالقته  شخصيته 

قد  الغريزة  هذه  وخطر  اإلرادة،  وقوة  بالعقل  وضبطها  عليها  السيطرة  يتم  وإنام  سيطرة، 

اجلنس  فتتفجر غريزة  نفسها،  الغرائز إلشباع  بقية  تستخدم  يفوق خطر كل غريزة؛ ألهنا 

من  الكثري  طغيان  من  احلدِّ  إىل  يؤدي  قد  وعالجها  الغضب..  وغريزة  السيطرة  وغريزة 

الغرائز األخرى يف اإلنسان، ذلك أن التطرف يف حب الذات الذي يسمى باألنانية أو عبادة 

اهلوى والذات هو يف الواقع مرض مسبب ألمراض أخرى، ومن هنا تكمن أمهية معاجلة 

هذا املرض اخلطري عىل اإلنسان وعىل املجتمع.

مراتب الأنانية
إن األنانية هلا مراتب ثالث:

المرتبة الأولى 
التمحور حول الذات.. 

إن التمحور حول الذات يعني أمرين: 

وجهوده  وإمكاناته  طاقاته  كل  فيوظف  فحسب،  لذاته  اإلنسان  يعيش  أن  األول: 

من  صغريًا  جزءًا  ولو  يرصف  أن  ويرفض  اخلاصة،  حلياته  الرفاهية  وحتقيق  ذاته،  لصالح 

طاقاته خلدمة اآلخرين، أو القيم واملبادئ، لذلك فهو يتابع األخبار التي تصب يف أساليب 
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الرتفيه، وتسهيل احلياة، وزيادة املكاسب واملصالح، ويغض الطرف عن األخبار التي تتعلق 

باملجتمع أو األمة، ما دامت ال توفر له أّي ميزات، لذلك حينام يسمع عن مآيس جمتمعه أو 

أمته، يسمعها كلامت جوفاء، ال روح فيها وال جيد نفسه مسؤواًل عن بذل أدنى جهد، أو 

ر جوعًا، أو عذابًا، يف سجون الطغاة، أو يبني  دفع أقل مبلغ، لتوفري احلياة لشخص يتضوَّ

مؤسسة خريية تعمل عىل تثقيف املجتمع، فضاًل عن الدخول يف سوح اجلهاد.

والشهوات  اللذات  من  ممكن  قدر  أكرب  هلا  يوفر  أن  يعني  لذاته  اإلنسان  يعيش  أن 

واملصالح، فيعيش يف دائرة مغلقة )دائرة األنا(، يعمل ليعيش ويعيش ليعمل، فيصدق عليه 

قول أمري املؤمننيE: »كالبهيمة املربوطة مهها علفها أو املرسلة شغلها تقممها تكرتش من 

أعالفها وتلهو عام يراد هبا«))).

يشء،  كل  هبا  يقيس  عليا،  قيمة  إىل  األنانية  اإلنسان  ذات  حتول  هو  الثاين:  واألمر 

وينظر من خالهلا إىل كل يشء، وتسقط كل قيمة يرجع إليها، أو مثل أعىل حيتكم إليه، عىل 

العكس متامًا من اإلنسان السوي الذي حينام تعرض عليه فكرة أو نظرية من النظريات، 

أما اإلنسان األناين  أو مبدئية، الكتشاف صحتها أو خطأها،  فإنه خيضعها ملقاييس عقلية 

والربح  الشخصية،  املصلحة  مقاييس  إىل  تعرض عليه،  التي  والرؤى  األفكار  فإنه خيضع 

أو  الديني  منها  املجتمع، سواًء  السائدة يف  القيم  بكل  أن يضحي  واخلسارة، وهو مستعد 

العريف.. ويدوسها حتت قدميه إذا تعارضت مع مصلحته ومنفعته، غري أن اإلنسان الذي 

يؤمن بقيم ومثل وترتكز عواطفه جتاهها، فإنه عىل استعداد أن يضحي بذاته ومصاحله من 

أجل تلك القيم واملثل. 

واألمر اخلطري يف تقديس الذات هو حتول الذات إىل إله يعبد، كام يقول القرآن الكريم: 

ُه َهَواُه{)2). َذ إيِهَلَ َ }َأَرَأيأَْت َمنيِ اختَّ

))) نهج البالغة كتاب: )4 ـ )).

)2) سورة الفرقان، اآلية: )4.
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ويقول شاعر األنانيني: 

فرأيـت أفضـلها عبادة ذايت جربـت ألف عبادة وعبـادة 

اهلوى  وافق  ما  فاحلق  الطاعة،  لديه مفرتض  إهلًا مقدسًا  هكذا تصبح شهواته وهواه 

والباطل ما خالفه، ويوضح الله سبحانه وتعاىل سبب خمالفة ورفض الكثري من املرشكني 

لألنبياء والرساالت اإلهلية بقوله: 

ُتُلوَن{))). يقًا َتقأْ بأُْتمأْ َوَفريِ يقًا َكذَّ ُتمأْ َفَفريِ رَبأْ َتكأْ اَم َجاَءُكمأْ َرُسوٌل بيِاَم ال هَتأَْوى َأنأُْفُسُكُم اسأْ }َأَفُكلَّ

المرتبة الثانية
ظهور األخـالق والصفات األنانية.. 

مرض األنانية مرض عضال، وألنه عضال فهو يتفاقم وتزداد مضاعفاته وأعراضه يف 

شخصية اإلنسان األناين، وهنا نتطرق إىل أهم الصفات السيئة التي يفرزها مرض األنانية: 

	ـ التع�سـب... 
 اإلنسان األناين الذي يتمحور حول ذاته يصاب تلقائيًا بمرض التعصب، التعصب 

إليه بصلة، مهام كان رأيه خاطئًا، أو مجاعته تسري  للرأي، وللجامعة، وإىل كل يشٍء يمتُّ 

عىل طريق خاطئ، ومهام كان رأي الطرف املقابل صحيحًا وواضحًا، ونحن نالحظ مثل 

آرائهم  عن  يتنازلوا  أن  يعجبهم  ال  األفراد  بعض  نرى  حيث  املجتمع،  يف  األصناف  هذه 

مهام تسوق إليهم من أدلة وبراهني إلقناعهم، فدائاًم يعتربون آراءهم هي الصحيحة، وهي 

البعض من  إن  للحقيقة..  أو  للواقع  أو  باطل، ومرض وخمالف للرشيعة،  املفيدة، وعداها 

أبناء املجتمع، املصابني بأمراض األنانية، ينطبق عليهم ذلك املثل العريب الذي جيسد مفهوم 

املثل  املتعصب، وقصة هذا  التعصب »عنزة ولو طارت«، وهو مثل يرضب عىل اإلنسان 

هو: أن اثنني من األعراب كانا يمشيان يف الصحراء، فبدأ هلام جسم أسود، عىل مسافة بعيدة 

))) سورة البقرة، اآلية: 87.
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عنهام، فقال أحدمها: هذا طائر كبري، وقال الثاين: ال، إنه عنز، فانتظرا لكي يقرتب اجلسم، 

ليعرفوا حقيقته، وبعد حلظات اقرتب منهام قلياًل، ثم بدأ يطري يف اجلو بجناحيه، فالتفت 

ا: إنه عنز، فقال له: أال  الشخص األول وقال: أمل أقل لك إنه طري كبري؟ فقال صاحبه مرصًّ

تراه يطري يف اجلو بجناحيه؟ فقال: أبدًا والله »عنز ولو طارت«.

يقول العالمة املدريس: 

ما  معرفة  دون  ويستكرب  عنها،  وجيادل  الذات،  حب  بدافع  ألفكاره  البرش  »يتعصب 

يقابلها ودون االنفتاح عىل ما سواها. 

ن هبا حسب الظروف،  ا، ويتلوَّ ويتعصب أيضًا لكل فكرة تكسبه نفعًا، أو تدفع عنه رضًّ

وينغلق دون غريها حتى ليعمى برصه. 

أو  احلقيقة،  عن  البحث  أو  بالسؤال،  ـ  ظنه  حسب  ـ  نفسه  يذل  وال  بجهله،  ويغرت 

التسليم ملن ينادي هبا، ملجرد الظن بأن يف ذلك منقصة لذاته التي حيبها، وإىل هذه الغريزة 

ترجع عوامل احلسد واحلقد والعناد النفسية«))).

ويبغض  عليه  فيحب  رأيًا  الرجل  يبتدع  أن  الرشك  »أدنى   :Eالباقر اإلمام  ويقول 

عليه«)2).

تعاىل:  يقول  الكفار،  صفات  من  واعتربها  الصفة  هذه  وتعاىل  سبحانه  الله  ذمَّ  وقد 

َا{))). ُنوا هبيِ ميِ ا ُكلَّ آَيٍة ال ُيؤأْ }َوإيِنأْ َيَروأْ

	ـ التكبـر.. 
التكرب يعني أن يرى اإلنسان نفسه أفضل من اآلخرين، وأعىل وأعلم، بسبب االعتبار 

))) المنطق اإلسالمي: ص 92). 

)2) الري شهري: ميزان الحكمة: ج) ص 2).

))) سورة األعراف، اآلية: )4).
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املضخم، أو فكرة اإلنسان عن نفسه، فاإلنسان األناين ينظر إىل نفسه نظرة مضخمة. 

بل  الرشعية،  والنصوص  الكريم،  القرآن  يف  ذمًا  األكثر  الصفات  من  التكرب  وصفة 

القرآن الكريم تشنُّ هجومًا عنيفًا، وحتمل محلة  ال نكاد نرى صفة مذمومة مثلها، فآيات 

َجَهنََّم  الله سبحانه وتعاىل: }َأَليأَْس يفيِ  فيقول  املتكربين،  التكرب، وعىل  عشواء، عىل صفة 

يِيَن{))). ُمَتَكربِّ َمثأْوًى ليِلأْ

.(2(} قِّ َ يِ احلأْ ضيِ بيَِغريأْ رأْ َ وَن يفيِ األأْ ُ يَن َيَتَكربَّ َ الَّذيِ ُف َعنأْ آَيايتيِ يِ }َسَأرصأْ

يِيَن{))). َُتَكربِّ يَن فيِيَها َفَلبيِئأَْس َمثأَْوى املأْ َم َخاليِديِ ُخُلوا َأبأَْواَب َجَهنَّ }َفادأْ

وعندما نتصفح املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم نرى عرشات اآليات التي تذّم 

التكرب واملتكربين. 

حلية  وهو  العيوب  وأألم  الذنوب  أعظم  فإنه  والكرب،  »إياك   :Eعيل اإلمام  ويقول 

إبليس«.

»رش آفات العقل الكرب«.

»أقبح اخللق الكرب«.

ويقول الباقرE: »ما دخل قلب امرئ يشء من الكرب إال نقص من عقله مثل ما دخله 

من ذلك، قل ذلك أو كثر«)4).

َنأْ 
ُجُد مليِ وصفة التكرب هي ذاهتا أخرجت إبليس من اجلنة حينام قال متكربًا: }َقاَل َأَأسأْ

ينًا{ . َت طيِ َخَلقأْ

))) سورة الزمر، اآلية: 0).

)2) سورة األعراف، اآلية: )4). 

))) سورة النحل، اآلية: 29.

)4) ميزان الحكمة: ج8 ص 298 ـ 00).
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نٍي{. نأْ طيِ
َتُه ميِ نأْ َناٍر َوَخَلقأْ

َتنيِي ميِ ُه َخَلقأْ نأْ
ٌ ميِ }َقاَل َأَنا َخريأْ

فهذا العامل العابد قد سقط من مصافِّ املالئكة واملقربني إىل قعر نار جهنم بلحظة تكرب؛ 

وألمهية هذا املشهد فقد تكرر كثريًا يف القرآن الكريم بصيغ خمتلفة، فإذا كان إبليس سقط يف 

حلظة تكرب، فكيف من يعيش من البرش وهم كثريون طول حياهتم متكربين متجربين؟ 

يقول اإلمام عيلE يف خطبة له: »فاعتربوا بام كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله 

الطويل وجهده اجلهيد... عن كرب ساعة واحدة، فمن ذا بعد إبليس يسلم عىل الله بمثل 

معصيته؟ !..

فاحذروا عباد الله عدو الله أن يعيدكم بدائه، وأن يستفزكم بندائه...«

ويف احلديث الرشيف عن رسول اللهA: »لن يدخل اجلنة عبد يف قلبه مثقال حبة من 

خردل من كرب«))).

وورد يف صفة املؤمن أنه ال يرى أحدًا إال وقال أنه خري مني فإن كان الذي رآه صاحلًا 

اعتقد أنه أفضل منه، وإن مل يكن صاحلًا قال لعله يتوب ويتغري وضعه فيصبح أفضل مني 

عند الله.

وعن حفص بن غياث عن أيب عبداللهE قال: 

»من ذهب أن له عىل اآلخر فضاًل فهو من املستكربين، فقلت له: إنام يرى أن له عليه 

َر له ما  فضاًل بالعافية إذا رآه مرتكبًا للمعايص، فقال: هيهات، هيهات! فلعله أن يكون ُغفيِ

.(2(»Eأتى وأنت موقوف حماسب، أما تلوت قصة سحرة موسى

	ـ حب الظهور »الرياء«.. 
وحب الظهور والشهرة تعني رغبة اإلنسان أن يعرف الناس عنه أنه إنسان صالح أو 

))) نهج البالغة خطبة: 92).

)2) ميزان الحكمة: ج8 ص 04).
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ومدحه  منه،  التقرب  أجل  من  قلوهبم،  وتسخري  الناس،  استقطاب  هبدف  كبري،  أو  غني 

صغريها  وإنجازاته،  ومشاريعه  أعامله  يذكر  دائاًم  الشهرة  فمحب  لذلك  عليه،  والثناء 

وكسب  واالحرتام  والتفخيم  التعظيم  راغبًا  يعمل،  مل  ما  عليها  يضيف  وتارة  وكبريها، 

اآلخرين.

وعىل املرائي الذي حياول أن يتحدث عن أعامله وإنجازاته أن يتذكر هذا احلديث: »من 

عمل عماًل ثم حتدث به أمام الناس املرة واملرتني فالثالثة حيبط عمله«.

فقول اإلنسان الذي عمل عمل خري إنني فعلت كذا وكذا حبًا للظهور، حيبط عمله، 

ويستثنى منه من يقول ذلك لتشجيع اآلخرين عىل عمل اخلري.

عىل  ليلة  كل  يتصدق   ،Eعيل اإلمام  فكان  بأعامهلم،  يتخفون  كانوا  الله  أولياء  إن 

الفقراء، بحيث ال يعرف أحد من الفقراء من هو الذي يعينه ويتصدق عليه، وهكذا ينبغي 

لإلنسان املؤمن األمر الذي يصعب عىل اإلنسان املرائي.

4ـ الغرور
حالة نفسية تعتور األناين من الشعور بالقوة والعظمة والكامل، فيتصور أنه يف قمة اخلري 

والفضل، بينام الواقع خالف ذلك، فشأنه شأن العطشان الذي يبحث عن املاء فيتصوره يف 

الرساب الذي يرتاءى له من بعيد، وقد وردت أحاديث كثرية بشأن الغرور موضحة حقيقته 

وعاقبته وحمذرة منه. 

الدنيا مسكني،  »املغرور من  ننقلها ألمهيتها:  رائعة  الصادقE كلمة  ولإلمام جعفر 

ويف اآلخرة مغبون، ألنه باع األفضل باألدنى، وال تعجب من نفسك، حيث ربام اغرترت 

باملك وصحة جسمك أن لعلك تبقى.

صادق  أنك  وظننت  وهواك،  مأمولك  وأصابتك  ومنيتك،  بحالك  اغرترت  وربام 

ومصيب، وربام اغرترت إىل اخللق، أو شكوت من تقصريك يف العبادة، ولعل الله يعلم من 
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قلبك بخالف ذلك. 

وربام أقمت نفسك عىل العبادة متكلفًا والله يريد اإلخالص، وربام افتخرت بعلمك 

ونسبك وأنت غافل عن مضمرات ما يف غيب الله. 

للخلق،  ناصح  أنك  حسبت  وربام  سواه.  تدعو  وأنت  الله  تدعو  أنك  تومهت  وربام 

وأنت تريدهم لنفسك أن يميلوا إليك، وربام ذممت نفسك، وأنت متدحها عىل احلقيقة.

وأعلم أنك لن خترج من ظلامت الغرور، والتمني إال بصدق اإلنابة إىل الله، واإلخبات 

له، ومعرفة عيوب أحوالك من حيث ال يوافق العقل والعلم، وال يتحمله الدين والرشيعة، 

وسنن النبوة وأئمة اهلدى، وإن كنت راضيًا بام أنت فيه، فام أحد أشقى بعمله منك وأضيع 

عمرًا، فأورثت حرسة يوم القيامة«))).

المرتبة الثالثة
معاداة اآلخرين والعمل ضدهم.. 

إذا كان اإلنسان األناين يف املرحلة األوىل من نشوء بذرة األنانية هيتم بمصاحله الشخصية، 

ثم ينتقل إىل املرتبة الثانية، فتربز لديه الصفات األنانية، كالتعصب والكرب وحب الظهور 

والغرور، فإنه يف املرحلة الثالثة، تبدأ أمراض األنانية تنتقل من دائرته الشخصية، لتصطدم 

مع اآلخرين، فيتصور أن اآلخرين هم سبب احلد من حصوله عىل املزيد من املستلزمات 

التي توفر له اإلشباع لعاطفة حب الذات، ويرى بقاَءه ورفاهيته وبروزه وانتصاره ونجاحه 

يف إسقاط اآلخرين، وحتطيم شخصياهتم، فيحاول أن يبني لنفسه شخصية ووجاهة عىل 

أنقاض اآلخرين، وهلذه املضاعفات الناشئة من مرض األنانية يف املرتبة الثالثة، مظاهر، فإذا 

أردنا أن نعرف هل وصل شخص مصاب بمرض األنانية، إىل املرتبة الثالثة، التي تتجىل يف 

معاداة اآلخرين فإننا نالحظ يف سلوكه املظاهر التالية: 

))) المصدر نفسه: ج8 ص )0).
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	. ت�سخيم �سلبيات الآخرين
 إن الشخص األناين ال يتحمل أن يرى أشخاصًا أكثر منه قدرة وعلاًم ومنزلة، إذ يعترب 

املجتمع  يف  يربز  فلكي  ومنزلته،  وقدرته  شخصيته،  ضعف  عىل  وداللة  له،  منقصة  ذلك 

كشخص عظيم، وذي مكانة كبرية، حياول أن يفتش عن سلبيات األشخاص األقدر منه 

ليجعلها حجابًا  لكي يضخمها ويربزها،  منه،  أكثر  املجتمع  واملحرتمني يف  عماًل وفكرًا، 

اآلخرين  جيعل  سوف  العمل  هذا  أن  متصورًا  شخصياهتم،  ه  ويشوِّ إجيابياهتم،  هبا  يسرت 

له  ا، وينظر  اجتامعيًّ يرتفع هو  يتميزون عن غريهم، وهبذا  يعتربوهنم أشخاصًا عاديني ال 

عىل أنه الشخص املتميز. 

مضخمة  اآلخرين  سلبيات  نرش  مسؤولية  عاتقه  عىل  األناين  اإلنسان  حيمل  وهكذا 

وكشف عوراهتم. 

 ونالحظ مثل هذا السلوك يف أوساط الطالب، حيث حياول بعض الطالب تضخيم 

غري  تفسريًا  تقدمهم  ويفرسون  دروسهم،  يف  واملجتهدين  املتقدمني  الطالب  سلبيات 

أسبابًا  خيتلقون  أو  هلم  املدرسني  أو  اإلدارة  متييز  بسبب  تقدمهم  فيعتربون  موضوعي، 

أخرى. 

التي حتاول أن   إن خطورة مثل هذا السلوك يكمن أيضًا يف أن الشخص أو اجلامعة 

وسلبياهتا  عيوهبا  عن  غفلتها  هو  املأل  عىل  لتنرشها  وعيوهبم  اآلخرين  سلبيات  تالحق 

الذاتية، فاألنانية مشكلتها أهنا تصور الشخص يف ذاته خاٍل من كل العيوب، أما اإلنسان 

يتقدم  هبذا  بإصالحها،  ليقوم  الذاتية  وسلبياته  عيوبه  عن  بالتفتيش  ينشغل  فإنه  السوي 

بقوله:  األمر  إىل هذا   Eاإلمام عيل أيضًا، ويشري  يتقدموا  املجال لآلخرين لكي  ويفسح 

»من أبرص عيب نفسه شغل عن عيب غريه«))).

ا، وسيعرف أن اخلطأ عند   ذلك أن اإلنسان الذي يعرف عيوبه سيصبح إنسانًا واقعيًّ

))) ميزان الحكمة: ج7 ص )4).
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اإلنسان أمر فطري.

 يقول اإلمام عيلE مشريًا إىل هذه احلقيقة أيضًا بقوله: »ال تتبعن عيوب الناس فإن 

لك من عيوبك إن عقلت ما يشغلك من أن تعيب أحدًا«))).

 ويقول رسول اللهA: »ال تتبعوا عورات املؤمنني فإنه من تتبع عورات املؤمنني تتبع 

الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه، ولو يف جوف بيته«)2). 

وتضخيم  عليهم  بافرتاء  اآلخرين  سلبيات  كشف  من  أكثر  يفعل  البعض  أن  بيد   

سلبياهتم، وهذا هو األسوأ.

 	ـ ح�سـد الآخـرين
 وهذا مظهر يصاحب اإلنسان األناين، حيث يندفع باجتاه حسد اآلخرين، ويتمنى إزالة 

النعمة عنهم، وسقوطهم من مكانتهم الرفيعة، ليبقى هو صاحب املكانة والسمو، والفرق 

إجيابية،  أو  شخص  يف  جيدة  خصلة  يرى  حينام  اآلخر  أن  هو  السوي  اإلنسان  وبني  بينه 

الوصول إىل  يغبطه وحياول  فإنه  أو مستوى علمي...  قيادية،  أو روح  كوجاهة اجتامعية، 

مستواه، وهذا يندرج حتت اسم الغبطة، وهو مباح يف الرشيعة اإلسالمية، عىل العكس من 

األول املمقوت واملحارب، حيث يأمر الله سبحانه وتعاىل اإلنسان املؤمن باالستعاذة بالله 

ٍد إيَِذا َحَسَد{، واحلسد مرض أخالقي يؤثر يف نفس صاحبه أكثر  نأْ رَشِّ َحاسيِ
منه بقوله: }َوميِ

سقوط  متني  حول  احلاسد  اإلنسان  وانفعاالت  وعواطف  مشاعر  ترتكز  حيث  غريه،  من 

احلاسد  حالة  ازدادت  اإلنسان  ذلك  تقدم  وكلام  املتقدم  أو  الناجح  اإلنسان  نعمة  وزوال 

سوءًا ومرضًا .

يقول اإلمام عيلE: »احلاسد ال يشفيه إال زوال النعمة«. 

»احلاسد يفرح بالرش ويغتم بالرسور«. 

))) ميزان الحكمة: ج7 ص 42).

)2) المصدر نفسه: ج7 ص 48). 
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»احلاسد يرى أن زوال النعمة عمن حيسده نعمة عليه«. 

»ما رأيت ظاملًا أشبه بمظلوم من احلاسد، نفس دائم، وقلب هائم الزم«.

قلب  يف  واالضطراب،  واهلم  احلزن  بجلب  يبدأ  حيث  بصاحبه،  احلسد  يفعل  هكذا 

احلاسد، ومن هنا قال اإلمام عيلE أيضًا: »احلسد مطية التعب«.

»احلسود كثري احلرسات متضاعف السيئات«. 

احلسد  جيتمع  أن  يمكن  فال  املؤمن،  قلب  من  اإليامن  إزالة  يف  رئيس  دور  وللحسد 

باخلري والفضيلة، والعطف عىل اآلخرين، ومتني  يطالب صاحبه  اإليامن  اإليامن؛ ألن  مع 

بغض  يعني  احلسد  بينام  حوائجهم،  قضاء  عىل  واملساعدة  هلم،  والغنى  والسداد  التوفيق، 

اآلخرين، ومتني أتعاهبم وإقالقهم، وقد وردت أحاديث كثرية تشري إىل هذه احلقيقة. 

يقول اإلمام الباقرE: »إن احلسد ليأكل اإليامن كام تأكل النار احلطب«. 

ويقول أيضًا: »إياكم أن حيسد بعضكم بعضًا، فإن الكفر أصله احلسد«.

هو  حسادًا،  يواجهون  الذين  الناجحني،  لألفراد  تعطى  أن  يمكن  نصيحة  أفضل  إن 

حينئٍذ  ينقلب  حيث  احلساد،  ملواجهة  إجيايب  أسلوب  فهذا  ونشاطاهتم،  أعامهلم  مضاعفة 

والرصاع  واملعاناة  للقلق  فريسة  إىل  مفرتس  من  احلاسد  ويتحول  الساحر،  عىل  السحر 

النفيس.. 

أحدمها  رجلني  استدعى  احلجاج  أن  التاريخ  يف  تنقل  التي  الطريفة  القصص  ومن 

وأعطي  طلب،  ما  أعطيه  فإين  طلبه،  منكام  كل  ليطلب  هلام:  وقال  بخيل  واآلخر  حسود 

صاحبه ضعف طلبته، فإذا طلب أحدكام ألف دينار، فإين أعطي اآلخر ألفي دينار، فليبدأ 

أطلبها  طلبة  أي  وقال:  احلسود  تقدم  وأخريًا  نفسيهام،  يف  الرتدد  فذبَّ  بالطلب،  أحدكام 

تعطي صاحبي ضعفها؟ قال احلجاج: نعم. فقال احلسود: أهيا األمري أطلب أن تفقأ عيني 

اليرسى: فقال احلجاج: ملاذا؟ فردَّ احلسود: لكي تعطي صاحبي ضعف ما تعطيني فتفقأ 
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منصبًا حتى  أو  مااًل  تطلب  مل  ملاذا  الطلبة؟  إال هذه  رأيت طلبة  أما  احلجاج:  فقال  عينيه! 

تستفيد منه: فقال احلسود: والله إن تفقأ عيني أهون عيلَّ من أن أرى صاحبي يأخذ ضعفني 

وأنا آخذ نصف ما أخذ؟! 

	ـ و�سع العقبات والعراقيل اأمام الآخرين.. 
حينام يعجز اإلنسان األناين عن إحداث الفشل يف مسرية اآلخرين، وحتطيم إنجازاهتم، 

يلجأ إىل أساليب أشد خطورة،  فإنه  ومكاسبهم عرب احلسد، وإشاعة سلبياهتم مضخمة، 

حيث يبدأ الشيطان بتشجيعه عىل معاداة اآلخرين، والوقوف أمام تقدمهم، بوضع العراقيل 

والعقبات يف مسريهتم، وتتحول مهمته يف احلياة من تطوير ذاته إىل حتطيم الطرف املقابل، 

وحينام تتبع برناجمه اليومي، تراه يزخر بفقرات الوقوف أمام تقدم األشخاص اآلخرين، 

حيث  ريايض،  سباق  يف  يدخلون  الذين  كاألشخاص  متامًا  أخالقية،  غري  أساليب  باتباع 

ورضب  احلجارة،  بقذف  هلم  املؤيدون  األفراد  يتقدم  أن  أجل  من  املشجعني  بعض  يلجأ 

األشخاص اآلخرين املتقدمني يف السباق، لكي يتسنى للمتعاطفني معهم أن يتقدموا عىل 

دور يف حتطيم  من  له  ملا  اإلسالم،  منه  نفيس، حذر  اآلخرين مرض  معاداة  إن  خصمهم، 

مسرية التقدم االجتامعية، حيث ينحرص تفكري كل شخص بتحطيم األشخاص اآلخرين، 

ويبتعد عن األعامل اإلنتاجية واإلجيابية، التي تعمل عىل تقدم املجتمع برمته.

يقول رسول اللهA: »ما عهد إيل جربئيلE يف يشٍء ما عهد إيلَّ يف معاداة الرجال«))).

»إياكم واخلصومة فإهنا تشغل القلب وتورث النفاق وتكسب الضغائن«)2).

وتزداد خطورة معاداة اآلخرين، حينام حتدث بني العاملني عىل الصعيد اإلسالمي، ممن 

يرغبون يف نرش اإلسالم، وتعاليمه وتطبيق حكم الله يف األرض، حيث إن األنانيني الذين 

يريدون أن حيتكروا الساحة ألنفسهم، دائاًم يف رصاع مع األطراف األخرى املنافسة هلم، 

))) ميزان الحكمة: ج) ص 92.

)2) ميزان الحكمة: ج) ص )4.
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مما يضعف جبهة احلق، ويقوي جبهة الباطل، ذلك أن املعاداة بني اإلسالميني هو إضعاف 

هلم، وهذا املظهر يف الواقع هو مظهر من مظاهر ختلف املسلمني.

هذه هي املراتب الثالث التي يتدرج فيها اإلنسان األناين بدًأ من التمحور حول الذات، 

ومرورًا بربوز األخالق والصفات األنانية السيئة، وانتهاًء بمعاداة اآلخرين.

 





الوقاية والعالج 

أن حيب اإلنسان ذاته، فيدفع عنها األسواء، وجيلب له املنافع، ويعمل إلسعاد نفسه 

وتقدمها، فذلك أمر طبيعي.

واإلسالم ال يريد من اإلنسان أن يرض بنفسه، أو يبغض ذاته، بل إن تعاليمه القيمة حتذر 

ُلَكةيِ{)))، وحتمله  هأْ إيِىَل التَّ يُكمأْ  بيَِأيأْديِ ُقوا  ُتلأْ اإلنسان من تعريض نفسه للهالك واخلطر }َوال 

ُكمأْ َمنأْ  مسؤولية الدفاع عن ذاته واالهتامم برعايتها قبل كل يشء }َعَليأُْكمأْ َأنأُْفَسُكمأْ ال َيرُضُّ

.(2(} َتَديأُْتمأْ َضلَّ إيَِذا اهأْ

يتصور  قد  لنفسه؟  واخلري  السعادة  يضمن  وكيف  ذاته؟  اإلنسان  حيمي  كيف  ولكن 

هو  فذلك  وشهواهتا  نفسه  رغبات  لتلبية  املجال  له  وفسح  اخليار،  له  ترك  لو  أنه  البعض 

الطريق األفضل إلسعاد النفس ومصلحة الذات.. وهذا تصور خاطئ يشبه إىل حدٍّ بعيد 

رغبة الطفل يف أن نعطي له احلرية الكاملة ليعمل ما يشاء ويعبث كيفام يريد !! إن الطفل 

قد يعجبه اللعب بالنار التي حترقه، وقد يرغب أكل الرتاب الذي يؤذيه، كام قد ينزعج من 

))) سورة البقرة، اآلية: )9).

)2) سورة المائدة، اآلية: )0).



داء األنانية154

تناول الدواء، وتلقي الدراسة والعلم !! أليس كذلك؟ 

ووظيفة التعاليم اإلهلية، والتوجيهات الدينية أن ترشد اإلنسان إىل الطريق الصحيح 

والسليم إلسعاد ذاته، وتبني له موارد اخلري عن مهاوي الرش.. 

أما األنانية املقيتة فهي خداع وضالل، حيث هيلك اإلنسان نفسه ظنًا منه أنه يسعدها، 

ويرّض بمستقبله ومصلحته تومهًا منه أنه خيدم ذاته !! 

والسؤال اآلن هو: كيف يقي اإلنسان نفسه من هذا املرض اخلطري؟ وكيف يتخلص 

من داء األنانية من ابتيل به؟

اأوًل: الروؤية ال�سـليمة
فنظرة اإلنسان اخلاطئة املحدودة للدنيا واحلياة هي التي ختلق األنانية يف نفسه وتنمي 

نقية، فسوف  اإلنسان، وكانت صافية  اتسعت رؤية  إذا  أما  األناين،  السلوك واخللق  لديه 

يتجاوز ذاته، وهيتم بغريه، وهو بذلك يضمن اخلري واملستقبل لنفسه أوال وبالذات.. 

الكريم  القرآن  آيات  إنام يستلهمها اإلنسان من تدبره يف  السليمة الصحيحة  والرؤية 

واألحاديث الرشيفة.

فاآليات القرآنية والنصوص الدينية تذكر اإلنسان بالقسم اآلخر واألكرب حلياته، وهو 

الدار اآلخرة، وتؤكد له بأن احلياة الدنيا ما هي إال مقدمة ومعرب حمدود صغري، وأن كل ما 

يراه يف الدنيا من متع ولذات ومصالح ال قيمة هلا جتاه ما يف اآلخرة من نعيم، وما يعانيه 

ذرة من عذاب وعقاب جهنم  توازي  الدنيا ال  ويالحظه من مشاكل واآلم وعذابات يف 

اآلخرة.. 

َرةيِ إيِالَّ َقليِيٌل{))). خيِ نأَْيا يفيِ اآلأْ َياةيِ الدُّ َ َرةيِ َفاَم َمَتاُع احلأْ خيِ َن اآلأْ َيا ميِ نأْ َياةيِ الدُّ َ يُتمأْ بيِاحلأْ }َأَرضيِ

))) سورة التوبة، اآلية: 8).
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وىَل{))). ُ َن األأْ ٌ َلَك ميِ َرُة َخريأْ خيِ }َوَلآلأْ

ٌ َوَأبأَْقى {)2). َرُة َخريأْ خيِ َ نأَْيا * َواآلأْ َياَة الدُّ َ ثيُِروَن احلأْ }َبلأْ ُتؤأْ

َرَة {))). خيِ َ َلَة * َوَتَذُروَن اآلأْ وَن الأَْعاجيِ بُّ
}َكالَّ َبلأْ حُتيِ

كام توجه النصوص الدينية نظر اإلنسان إىل اللذات املعنوية والروحية إىل حتصيل حمبة 

الله ورضوانه، والقرب من رمحته ولطفه، فام قيمة اللذات املادية ومصالح الدنيا بأمجعها إىل 

جنب حب الله روضاه؟ 

يِ{)4). َّ يَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا لليِ }َوالَّذيِ

ُتُموَها  فأْ رَتَ َواٌل اقأْ رَيُتُكمأْ َوَأمأْ َواُجُكمأْ َوَعشيِ َواُنُكمأْ َوَأزأْ }ُقلأْ إيِنأْ َكاَن آَباُؤُكمأْ َوَأبأَْناُؤُكمأْ َوإيِخأْ

َسبيِيليِهيِ  َهاٍد يفيِ  َوجيِ َوَرُسوليِهيِ  يِ  اللَّ َن  ميِ َليأُْكمأْ 
إيِ َأَحبَّ  ا  هَنَ َضوأْ َترأْ ُن  َوَمَساكيِ َكَساَدَها  َن  َشوأْ خَتأْ اَرٌة  َ َوجتيِ

قيِنَي{))). َم الأَْفاسيِ َقوأْ ي الأْ ُ ال هَيأْديِ هيِ َواللَّ ريِ ُ بيَِأمأْ َ اللَّ بَُّصوا َحتَّى َيأأْيتيِ َفرَتَ

يقول  املؤمن وسعادته برضا ربه عنه،  تلذذ  أمام  تتضاءل  نعيم اجلنة وخرياهتا  وحتى 

َن  يَن فيِيَها َوَمَساكيِ اُر َخاليِديِ َ هنأْ َ تيَِها األأْ نأْ حَتأْ
ريِي ميِ َناتيِ َجنَّاٍت جَتأْ ميِ ُؤأْ نيِنَي َواملأْ ميِ ُؤأْ ُ املأْ تعاىل: }َوَعَد اللَّ

يُم{))).  ُز الأَْعظيِ َفوأْ رَبُ َذليَِك ُهَو الأْ يِ َأكأْ َن اللَّ َواٌن ميِ ضأْ ٍن َوريِ َبًة يفيِ َجنَّاتيِ َعدأْ َطيِّ

حوائجهم  وقضاء  اآلخرين  آالمل  حتسس  إىل  وتدفعه  اإلنسان  تريب  اإلسالم  وتعاليم 

واالهتامم بأوضاعهم، فاألنانية حالة مناقضة لتوجيهات اإلسالم وسلوك مغاير ملناهجه، 

حيث ال يمكن أن جيتمع اإليامن واألنانية يف شخصية اإلنسان، وإذا ما تظاهر األناين بالتدين 

))) سورة الضحى، اآلية: 4.

)2) سورة األعلى، اآلية: )).

))) سورة القيامة، اآليتان: 20 ـ )2.

)4) سورة البقرة، اآلية: ))).

))) سورة التوبة، اآلية: 24.

))) سورة التوبة، اآلية: 72.
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فإنه تدين قرشي كاذب ال حقيقة له .. 

ففي احلديث الرشيف عن رسول اللهA: »من أصبح ال هيتم بأمور املسلمني فليس 

منهم، ومن سمع رجاًل ينادي يا للمسلمني فلم جيبه فليس بمسلم«))).

َيتيِيَم * َواَل حَيُضُّ َعىَل  ي َيُدعُّ الأْ ينيِ * َفَذليَِك الَّذيِ ُب بيِالدِّ ي ُيَكذِّ ويقول تعاىل: }َأَرَأيأَْت الَّذيِ

يَن ُهمأْ ُيَراُءوَن *  مأْ َساُهوَن * الَّذيِ
يِ يَن ُهمأْ َعنأْ َصاَلهتيِ نَي * الَّذيِ ُمَصلِّ نييِ * َفَويأٌْل ليِلأْ كيِ سأْ

يِ َطَعاميِ املأْ

َاُعوَن{)2). َنُعوَن املأْ َوَيمأْ

القرآن الكريم احلكيم واألحاديث الرشيفة يتضح لإلنسان أن من  آيات  وبالتدبر يف 

الغري،  وخدمة  االجتامعية  املسؤولية  وحتمل  باآلخرين  االهتامم  املؤمنة  الشخصية  صفات 

ففي احلديث الرشيف: 

ليس  وخصلتان  الله  لعباد  والنفع  بالله  اإليامن  يشء  الرب  من  فوقهام  ليس  »خصلتان 

فوقهام من الرش يشء الرشك بالله والرض لعباد الله«))).

ويف حديث آخر: »ما آمن يب من بات شبعانًا وجاره املسلم جائع«)4).

األدعية  فإن  حاجاته  ربه  من  املؤمن  اإلنسان  يطلب  فحينام  الدعاء،  جمال  يف  وحتى 

املأثورة الواردة تعلمه وتربيه عىل ذكر حاجات اآلخرين والتوجه إىل الله من أجل أدائها 

وقضائها، فمن األدعية املهمة يف شهر رمضان املبارك مثاًل: »اللهم أدخل عىل أهل القبور 

الرسور، اللهم أغن كل فقري، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكُس كل عريان، اللهم اقض 

دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رّد كل غريب، اللهم فّك كل أسري، اللهم 

 أصلح كل فاسد من أمور املسلمني، اللهم أشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك... إىل 

))) الري شهري: ميزان الحكمة: ج4 ص )0).

)2) سورة الماعون.

))) ميزان الحكمة: ج) ص 42.

)4) ميزان الحكمة: ج2 ص 94).
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آخر الدعاء«..))).

واألنانية إنام تنمو عند اإلنسان حني يغفل عن التدبر يف القرآن الكريم والتتلمذ عىل 

النصوص والتعاليم الدينية، وإذا كان املاديون يعانون من الروح األنانية فأمر طبيعي؛ ألن 

املادة تسيطر عىل قلوهبم؛ وألهنم حرموا أنفسهم من أجواء اإليامن ونفحات الرسالة، ولكن 

ما هو عذر اإلنسان املسلم؟ وملاذا يتفشى داء األنانية يف أوساط املسلمني وبني صفوف أمة 

القرآن؟

ليس إال من غفلة املسلمني عن تعاليم دينهم وتوجيهات رهبم، ولكي نحارب األنانية 

يف جمتمعاتنا جيب أن نبث تلك الرؤى اإلسالمية الصحيحة، ونوجه الناس دائاًم نحو البعد 

اآلخر حلياهتم.. 

ثانيًا: الوعــي الجتماعي 
اإلنسان باعتباره جزءًا من املجتمع الذي يعيش فيه فإنه يتأثر بأوضاع ذلك املجتمع، 

ا من السعادة والراحة يعيش فيه وحده، فهناك  فال يستطيع اإلنسان أن يصنع له عاملًا خاصًّ

رأي عام وجو سائد يف املجتمع يؤثر عىل كل أفراده بنسبة أو بأخرى، وهناك تفاعل وتأثري 

متبادل بني الفرد واملجتمع، واألناين يتوهم ويتصور خطأ أن بإمكانه أن يسعد ويريح نفسه 

دون أن يأخذ بعني االعتبار حميطه وجمتمعه. 

فمثاًل الناحية الدينية واألخالقية، لو فكر الفرد أن يصلح ذاته فقط دينيًا وأخالقيًا وال 

، فإن الفساد واالنحراف إذا فشا  شأن له باآلخرين فهل يسلم من تأثريات اآلخرين؟ كالَّ

يف املجتمع فسيترسب إىل داخل بيته وسيؤثر عىل عياله إن مل يؤثر عليه، وقد يصل الفساد 

واالنحراف إىل مستوى يقيد فيه حرية الفرد املتدين من ممارسة تدينه وصالحه، وهذا هو 

معنى حديث اإلمام عيلE يف وصيته للحسنني: »ال ترتكوا األمر باملعروف والنهي عن 

))) مفتاح الجنان: ص 77).
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املنكر فيوىل عليكم رشاركم ثم تدعون فال يستجاب لكم«))).

ومن هنا أصبح األمر باملعروف والنهي عن املنكر فريضتني رشعيتني حيث ال يكتفي 

اإلسالم من اإلنسان بأن يصلح ذاته فقط بل يطالبه بالعمل والسعي إلصالح اآلخرين. 

ومثال آخر عىل الصعيد االقتصادي: فلو فكر إنسان يف توفري الثروة لنفسه، وحتصيل 

وسائل الراحة والرفاه، ومل هيتم بأوضاع من حوله من الفقراء واملحتاجني، فإنه لن تتحقق 

له الراحة والسعادة؛ ذلك ألن الفقر واحلاجة يدفعان بعض العنارص يف املجتمع إىل التمرد 

واخلطف  الرسقة  وعصابات  الثروات،  ألصحاب  املقاومة  مجاعات  فتتكون  والثورة، 

والنهب.. 

وما نراه اآلن يف الغرب لدى املجتمعات املادية من مؤسسات خريية واجتامعية، إنام 

هو نتيجة لشعورهم وإدراكهم بردود فعل الفئات الضعيفة واملحتاجة عىل مستوى العامل 

التي تؤثر عىل مصاحلهم واستقرارهم، وإن كانت إشكاالت ومالحظات كثرية عىل تلك 

لدرء  وإنام  دينيًا وأخرويًا  ليس  إليها  دافعهم  أن  به هنا هو  نستشهد  ما  املؤسسات، ولكن 

األخطار الدنيوية.

إن من حيمل وعيًا اجتامعيًا، ويدرك تفاعل األوضاع داخل املجتمع، والتأثري املتبادل 

توجيهات اإلسالم،  فيأيت عرب  الوعي  أما حتصيل هذا  أنانيًا.  يكون  الفرد وجمتمعه ال  بني 

والثقافة واملعرفة، وبالتأمل يف جتارب احلياة.. 

ومسؤولية املفكرين واملوجهني الواعني أن ينرشوا الوعي االجتامعي ويوضحوا للناس 

ارتباطهم وتفاعلهم مع جمتمعهم وحميطهم. 

ثالثًا: المعادلت الغيبية
فقط،  أمامنا  الواضحة  املادية  للمعادالت  ختضع  وقضاياها  احلياة  شؤون  كل  ليست 

))) نهج البالغة كتاب: 47. 
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فهناك معادالت وتأثريات غيبية ال يمكن لنا رصدها بأجهزة الكمبيوتر كام نرصد أسعار 

الذهب وتأثريات انخفاض أو زيادة إنتاج النفط..

ولكن ما نراه بالتجربة وما تؤكده لنا النصوص الدينية هو أن اهتامم اإلنسان باآلخرين 

وعطاءه هلم جيلب له اخلري ويبعد عنه الكثري من األخطار بينام جتاهله لآلخرين وإعراضه 

عن مساعدة املحتاجني، جيعله عرضة للرشور واألخطار.. 

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله:A »الرزق إىل مطعم الطعام أرسع من السكني 

إىل ذروة البعري، وإن الله تعاىل ليباهي بمطعم الطعام املالئكة«))).

وعنهA: »إن لله عبادًا خيصهم بالنعم ملنافع العباد فمن بخل بتلك املنافع عىل العباد 

نقلها الله عنه وحوهلا إىل غريه«)2).

وعن ابن عباس عن رسول اللهA: »اجلود من وجود الله تعاىل فجودوا جيد الله تعاىل 

لكم«))).

وهناك قصة مجيلة تبني نتائج العطاء عىل املعطي وبشكل ال يتوقعه: 

خرج عبدالله بن جعفر إىل ضيعة له فنزل عىل نخيل قوم وفيها غالم أسود يعمل فيها، 

إذ أتى الغالم بقوته، ودخل احلائط كلب ودنا من الغالم فرمى إليه الغالم بقرص فأكله، 

ثم رمى إليه بالثاين والثالث فأكله، وعبدالله بن جعفر ينظر فقال: يا غالم كم قوتك كل 

يوم؟

قال: ما رأيـت.

قال: فلم آثرت به هذا الكلب؟

))) نهج المحجة: ج) ص 0).

)2) المصدر نفسه: ص )).
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قال: ما هي بأرض كالب إنه جاء من مسافة بعيدة جائعًا فكرهت رده. 

قال: فام أنت صانع اليوم؟ 

قال: أطوي يومي هذا.

فقال عبدالله بن جعفر: أالم عىل السخاء، إن هذا الغالم ألسخى مني، فاشرتى احلائط 

والغالم وما فيه من اآلالت واعتق الغالم ووهبه له))). 

تواترت  فقد  الرحم،  صلة  املجال  هذا  يف  الغيب  تأثريات  مصاديق  أوضح  ومن 

فعن  الرحم،  قطع  ومضاعفات  الرحم  صلة  نتائج  حول  التجارب  وتكررت  األحاديث 

رسول اللهA: »صلة الرحم تزيد يف العمر وتنفي الفقر«)2).

ونظر اإلمام جعفر الصادقE إىل رجل معمر يقال له ميرس، فقال له: يا ميرس، لقد 

زيد يف عمرك، فأّي يشٍء تعمل؟ 

قال: »كنت أجريًا وأنا غالم بخمسة دراهم فكنت أجرهيا عىل خايل«))).

الفقراء واملحتاجني، فعن رسول  تأثري الصدقة عىل  الغيبية:  ومظهر آخر للمعادالت 

اللهA: »الصدقة تسد سبعني بابًا من الرش«. 

»الصدقة تدفع األعراض واألمراض، وهي زيادة يف أعامركم وحسناتكم«)4).

تلك  بني، كم فضل من  يا  قائاًل:  يومًا البنه حممد   Eالصادق والتفت اإلمام جعفر 

النفقة؟ 

قال: أربعون دينارًا.

))) المصدر نفسه: ص 80.
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قال: اخرج فتصدق هبا. 

قال: إنه مل يبق معي غريها.

قال: تصدق هبا، فإن الله عز وجل خيلفها، أما علمت أن لكل يشٍء مفتاحًا ومفتاح 

الرزق الصدقة؟ فتصدق هبا. 

أيام حتى جاءه من موضع أربعة آالف  أبو عبدالله إال عرشة  قال: ففعلت، فام لبث 

ديناٍر))). 

وكذلك احلال عند قضاء احلاجة، فمن ساعد أخاه يف مهامه وقضاياه املستعصية فإن 

الله تعاىل يساعده يف حل مشاكله وقضاء حوائجه، يقول اإلمام الصادقE: »من كان يف 

حاجة أخيه املسلم كان الله يف حاجته ما كان يف حاجة أخيه«)2).

فالطريق األفضل واألسلم هو  فإذا كان اإلنسان حيب ذاته ويريد خريها يف حاجته   

االهتامم باآلخرين، ومساعدة الغري، أما االنكفاء عىل الذات، واألنانية الضيقة فإهنا حتطم 

الذات، وتسبب اخلرسان.. فاحلياة ليست كلها معادالت مادية واضحة حتى خيدم اإلنسان 

ذاته من خالهلا، فهناك معادالت غيبية هي أشد تأثريًا ال بد من مراعاهتا، وخدمة الغري هي 

معادلة مؤثرة من معادالت الغيب.. 

 رابعًا: حياة الكرماء وم�سير الأنانيين
من  ليستفيد  إليها  يعود  أن  له  يتسنى  واحدة، وال  مرة  احلياة  اإلنسان يف هذه  يعيش   

جتربته األوىل: 

ُت َكالَّ  ًا فيِياَم َتَركأْ َمُل َصاحليِ ُعونيِ * َلَعيلِّ َأعأْ جيِ ُت َقاَل َربِّ ارأْ َوأْ }َحتَّى إيَِذا َجاَء َأَحَدُهُم املأْ

))) المصدر نفسه: ص )2).

)2) المصدر نفسه: ج2 ص 7)).
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ا َكليَِمٌة ُهَو َقائيُِلَها{))) . َ إيِهنَّ

لقد  جتارهبم..  من  ويتعظ  فيستفيد  آخرين  حياة  يستقرئ  أن  اإلنسان  يستطيع  ولكن 

عاش يف هذه احلياة الدنيا مليارات البرش، وحسب آخر إحصائية للمعهد الوطني لدراسة 

إحصائيات الشعوب يف فرنسا أن عدد البرش الذين عاشوا عىل وجه األرض منذ بدء اخلليقة 

إىل اآلن هو 80 مليار نسمة.

وحيتفظ لنا التاريخ بأبرز النامذج اخلرية والرشيرة من أبناء البرشية وبدراسة حياة تلك 

النامذج حسب اهتاممات اإلنسان، يمكن حتصيل الكثري من التجارب والعظات التي يصنع 

اإلنسان حياته عىل ضوئها وهدهيا. 

فهناك صفحات مضيئة مرشقة سجلها املعطاءون بكرمهم وتضحياهتم من أجل القيم 

وخدمتهم لآلخرين.. وهناك ملفات سوداء عن األنانيني الذين أصبحوا لعنة التاريخ.. 

لنفسه  خيتار  ثم  لألنانيني  األسود  واملصري  الكرماء  سري  عىل  يطلع  لعاقل  يمكن  وال 

السلوك األناين.

يقول أحد العلامء املراجع: 

أحب  أيَّ مرشوع  العراق  ـ  كربالء  يبني مرشوعًا يف  أن  ثري  إىل  أرسلت  يوم  »ذات 

من مدرسة أو مكتبة أو دار أيتام أو حسينية أو مسجد أو.. فقال الثري لصديقه الرسول: 

بلغ سالمي إىل السيد وقل له: اآلن ظروفنا حرجة، وأنا ال أقدر عىل تنفيذ املرشوع ! وكم 

كان يكلفه املرشوع؟ مخسة آالف أو عرشة آالف يف أبعد تقدير، ومل متض مدة ستة أشهر 

إال ومات الثري وأخذت احلكومة من إرثه رضيبة تصاعدية بمبلغ )مليون وثامنامئة آلف 

دينار(!!

بأقل  الدار  واشرتوا  العلامء،  ألحد  دار  رشاء  ألجل  التجار  من  مجع  تربع  يوم  وذات 

))) سورة المؤمنون، اآليتان: 99 ـ 00).
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من ألف دينار، وساهم يف املرشوع ثري تقدر ثروته بأكثر من مليون دينار ولكن مسامهته 

مل تتجاوز عرشين دينارًا. وذات يوم كنت مدعوًا يف دار الثري، فأظهر أحد احلارضين أن 

بعرشين  ساهم  الذي  الثري  ذلك  فاهتاج  و...  عائلة  فله  ملحة  بحاجة  العامل  ذلك  نفس 

وأردف  يوم؟  كل  نبذل  أن  نحن  نتمكن  فهل  يكون،  ال  هذا  قائاًل:  اخلمس(  )من  دينارًا 

بكلامت أقسى... ثم رأيت ذلك الثري قد كسحته اشرتاكية عبدالسالم عارف، وهو يتلوى 

كام يتلوى امللدوغ، وسلط عليه من أقربائه من مل يرمحه، ففكرت أنه وأمثاله لو كانوا يعملون 

بصورة جادة لئال يروا هذا اليوم ملا رأوه«))).

العاملي  االستكبار  مع  والتحدي  الرصاع  معركة  اليوم  تعيش  اإلسالمية  أمتنا  إن 

املستكربين، فإن املآيس  أمتنا عىل تأخرها وحتت هيمنة  الداخيل، وإذا ما بقيت  والتخلف 

واآلالم ستشمل مجيع أبناء األمة، ولن يسلم منها حتى األنانيون.. 

وتغيري وضع األمة، وإنقاذها من حضيض التخلف والتبعية، حيتاج إىل جهد وعمل 

متنع  كأداء،  عقبة  تشكل  األنانية  ولكن  والفعاليات،  الطاقات  كل  فيه  تشارك  تضحوي، 

الكثريين من طاقات األمة من املشاركة يف معارك الرصاع والتحدي، حيث هيتم البعض 

بمصاحلهم الشخصية وقضاياهم اخلاصة املصلحية غري مبالني بواقع أمتهم يف نفوس أبناء 

األمة ويكونون مصداقًا لقول رسول اللهA: »أال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«.

َحتَّى  ٍم  بيَِقوأْ َما   ُ ُيَغريِّ َ ال  الله تعاىل يقول: }إيِنَّ اللَّ أمتنا وبالدنا، فإن  فلن تتغري أوضاع 

.(2(} مأْ
هيِ وا َما بيَِأنأُْفسيِ ُ ُيَغريِّ

واالهتامم  العطاء  بروح  والتحيل  األنانية  حالة  انتزاع  هو  نفوسنا  حتتاجه  تغيري  وأول 

باملصلحة العامة.

وبحمد الله فقد استجابت طالئع األمة لنداء رهبا، وتفاعلت قطاعات كبرية من مجاهري 

))) أنفقوا لكي تتقدموا لإلمام الشيرازي: ص9.
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األمة مع الصحوة اإلسالمية املباركة، وكلنا نأمل بتوفيق الله ونرصه لكي يستعيد املسلمون 

عزهتم وكرامتهم يف ظل اإلسالم إن شاء الله.



 الف�صل ال�صابع 

لكي ال نحتقر أنفسنا





وهب الله لإلنسان مكانة كبرية يف هذا الكون ومّيزه عىل سائر الكائنات واملوجودات، 

فحينام نتدبر يف النصوص الدينية من آيات وروايات ونتأمل الترشيعات واألحكام، نالحظ 

أكثر  يتفوق هبا عىل  رفيعة  منزلة عظيمة ودرجة  من  الله عز وجل  عند  لإلنسان  ما  مدى 

املخلوقات. 

وهناك جمموعة كبرية من اآليات واألحاديث التي تتحدث عن مكانة اإلنسان عند الله 

سبحانه وتعاىل نستعرض هنا بعضها: 

يَِّباتيِ  الطَّ َن  ميِ َناُهمأْ  َوَرَزقأْ ريِ  َوالأَْبحأْ رَبِّ  الأْ يفيِ  َناُهمأْ  لأْ َومَحَ آَدَم  َبنيِي  َنا  مأْ َكرَّ }َوَلَقدأْ  تعاىل:  قال 

ياًل{))). ضيِ َنا َتفأْ َّنأْ َخَلقأْ َناُهمأْ َعىَل َكثيِرٍي مميِ لأْ َوَفضَّ

يٍم{)2). ويِ َسنيِ َتقأْ يِنأَْساَن يفيِ َأحأْ َنا األأْ }َلَقدأْ َخَلقأْ

ُد فيِيَها  سيِ َعُل فيِيَها َمنأْ ُيفأْ ضيِ َخليِيَفًة َقاُلوا َأجَتأْ رأْ َ ٌل يفيِ األأْ َماَلئيَِكةيِ إيِينِّ َجاعيِ َك ليِلأْ }َوإيِذأْ َقاَل َربُّ

َم َآَدَم  َلُموَن * َوَعلَّ َلُم َما اَل َتعأْ ُس َلَك َقاَل إيِينِّ َأعأْ َك َوُنَقدِّ ديِ ُن ُنَسبُِّح بيَِحمأْ َماَء َوَنحأْ فيُِك الدِّ َوَيسأْ

قيِنَي * َقاُلوا  ُتمأْ َصاديِ اَمءيِ َهُؤاَلءيِ إيِنأْ ُكنأْ اََلئيَِكةيِ َفَقاَل َأنأْبيُِئوينيِ بيَِأسأْ َها ُثمَّ َعَرَضُهمأْ َعىَل املأْ اَمَء ُكلَّ سأْ َ األأْ

مأْ َفَلامَّ 
اَمئيِهيِ بيِئأُْهمأْ بيَِأسأْ يُم * َقاَل َيا َآَدُم َأنأْ كيِ َ َعليِيُم احلأْ َتَنا إيِنََّك َأنأَْت الأْ مأْ َم َلَنا إيِالَّ َما َعلَّ لأْ ُسبأَْحاَنَك اَل عيِ

َلُم َما ُتبأُْدوَن َوَما  ضيِ َوَأعأْ رأْ َ اَمَواتيِ َواألأْ َلُم َغيأَْب السَّ مأْ َقاَل َأمَلأْ َأُقلأْ َلُكمأْ إيِينِّ َأعأْ
اَمئيِهيِ َبَأُهمأْ بيَِأسأْ َأنأْ

رَبَ َوَكاَن  َتكأْ إيِبأْليِيَس َأَبى َواسأْ َدَم َفَسَجُدوا إيِالَّ  َ ُجُدوا آليِ َماَلئيَِكةيِ اسأْ َنا ليِلأْ ُتُموَن * َوإيِذأْ ُقلأْ ُتمأْ َتكأْ ُكنأْ

))) سورة اإلسراء، اآلية: 70.

)2) سورة التين، اآلية: 40.
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يَن{))). َن الأَْكافيِريِ ميِ

وعندما يتحدث الله عز وجل عن مكانة آدم إنام يعني اإلنسان بجميع أفراده وخمتلف 

فئاته وأجناسه وأجياله عىل امتداد التاريخ.

رصحية  إشارات  هنالك  األحاديث  يف  كذلك  اإلنسان،  مكانة  تظهر  اآليات  يف  وكام 

ألمهية اإلنسان كإنسان.

أنفعهم  وجل  عز  الله  إىل  فأحبهم  الله  عيال  كلهم  »اخللق   :Aحممد النبي  عن 

لعياله«)2).

وعن اإلمام الصادقE، قال الله عّز وجّل: »اخللق عيايل فأحبهم إيلَّ ألطفهم وأسعاهم 

يف حوائجهم«))).

وعن اإلمام عيلE: قال رسول اللهA: »ما من يشء أكرم عىل الله من ابن آدم. 

قيل: يا رسول الله، وال املالئكة؟ 

قال: املالئكة جمبورون بمنزلة الشمس والقمر«)4).

وعن الرسول األعظمA أيضًا قال: »خصلتان ليس فوقهام من الرب يشء، اإليامن بالله 

والنفع لعباد الله وخصلتان ليس فوقهام من الرش يشء، الرشك بالله والرض لعباد الله«))).

مكانة الإن�سان في الإ�سالم
إذا كان اإلنسان كإنسان له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعاىل، فكيف به وهو يف 

))) سورة البقرة، اآليات: 0) ـ 4).

)2) البحار: ج)9 ص 8))

))) الكافي: ج2 ص 9)).

)4) ميزان الحكمة: ج) ص 0)).

))) بحار األنوار: ج77 ص 7)).
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رحاب اإليامن، ال بد أن مكانته سوف تعلو أكثر فأكثر.

لقد قدم اإلسالم حاجة اإلنسان عىل األحكام الرشعية وجعل األولوية هلا. 

زاحم  لو  ولكن  ورشوطها  أحكامها  هلا  مقدسة  عبادة  الكعبة  حول  الطواف  فمثاًل: 

حاجة  لقضاء  الطواف  بقطع  ينصحك  املقدس  الشارع  فإن  مؤمن  إنسان  حاجة  طوافك 

تفصيل ختتلف  الواجب  الطواف  الفقهاء ويف  بإمجاع  املستحب  الطواف  املؤمن يف  أخيك 

فيه آراء الفقهاء.

وهناك رواية مجيلة حول املوضوع عن اإلمام الصادقE برواية أحد أصحابه ويكنى 

)أبو أمحد( قال: »كنت مع أيب عبداللهE يف الطواف ويده يف يدي إذ عرض يل رجل له 

حاجة فأومأت إليه بيدي. 

فقلت له: كام أنت حتى أفرغ من طوايف. 

فقال أبو عبداللهE: ما هذا؟ 

فقلت: أصلحك الله رجل جاء يف حاجة؟ 

فقال يل: أمسلم هو؟ 

قلت: نعم.

فقال يل: اذهب معه يف حاجته! 

فقلت: أصلحك الله، فأقطع الطواف؟ 

قال: نعم.

قلت: وإن كنت يف املفروض؟ 

قال: نعم، وإن كنت يف املفروض. 

قال: وقال أبو عبداللهE: من مشى مع أخيه املسلم يف حاجة كتب الله له ألف حسنة 
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وحمى عنه ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة«))).

وحياته،  اإلنسان  بكرامة  تصطدم  حينام  وتعّلق  تعّطل  قد  الرشعية  األحكام  وُجلُّ 

فالصالة واجبة رشعًا وحينام يصيل املؤمن ال يصح له أن يتكلم وال بحرفني خارج نطاق 

أذكار الصالة، ولكن حينام يدخل عليه مؤمن آخر ويسلم عليه فيجب أن يرد عليه السالم 

بمثل ما سلم، وإن كان يف صالته! احرتامًا لإلنسان وإقرارًا بقيمته ومكانته.

وكذلك، فإن الصالة واجبة لكن إذا تعارضت مع إنقاذ حياة إنسان أو كرامته ووجوده 

اإلنسان وإن مل  تنقذ حياة ذلك  تقطع صالتك لكي  أن  الله سبحانه وتعاىل جييز لك  فإن 

تفعل كنت مأثومًا. 

وكذلك الصوم واجب ولكن حينام يتعارض مع مصلحة إنسان، وحتى وإن مل يكتمل 

أن  الواضح  فمن  الصيام،  ترتك  أن  لك  جييز  الله  فإن  بعد،  اإلنسان  ذلك  وخلق  تكوين 

لبنها الذي  إذا كان الصوم يرض بحملها أو كانت مرضعًا وصومها يضعف  املرأة احلامل 

يغذي الطفل جيوز هلا أن تفطر ولو كان ذلك يف شهر رمضان الذي فرض الله صيامه عىل 

الناس، وكذا إذا تعارض مع صحة اإلنسان كل ذلك من أجل احلفاظ عىل مكانة اإلنسان 

وكرامته.

الكون، ويف احلديث  الله يف األرض وممثله وهو حمور هذا  ذلك ألن اإلنسان خليفة 

القديس يقول الله تعاىل: »خلقت األشياء ألجلك وخلقتك ألجيل«)2).

كل يشء يف الكون خملوق من أجل اإلنسان ومسخر له، وليس هناك من يسخر اإلنسان 

َرَج بيِهيِ  اَمءيِ َماًء َفَأخأْ َن السَّ َض َوَأنأَْزَل ميِ رأْ َ اَمَواتيِ َواألأْ ي َخَلَق السَّ ُ الَّذيِ إال الله، يقول تعاىل: }اللَّ

اَر *  َ هنأْ َ َلُكُم األأْ َر  هيِ َوَسخَّ ريِ بيَِأمأْ ريِ  الأَْبحأْ َي يفيِ  ريِ ليَِتجأْ َك  ُفلأْ الأْ َلُكُم  َر  َلُكمأْ َوَسخَّ ًقا  زأْ َمَراتيِ ريِ الثَّ َن  ميِ

))) وسائل الشيعة: ج) ص 0)4.

)2) كلمة الله: ص 9)).
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يأَْل َوالنََّهاَر{))). َر َلُكُم اللَّ يِ َوَسخَّ َقَمَر َدائيَِبنيأْ َس َوالأْ مأْ َر َلُكُم الشَّ َوَسخَّ

َذليَِك  إيِنَّ يفيِ  هيِ  ريِ بيَِأمأْ َراٌت  ُمَسخَّ ُجوُم  َوالنُّ َقَمَر  َوالأْ َس  مأْ َوالشَّ َهاَر  َوالنَّ يأَْل  اللَّ َلُكُم  َر  }َوَسخَّ

ُروَن *  كَّ ٍم َيذَّ َيًة ليَِقوأْ َواُنُه إيِنَّ يفيِ َذليَِك آَلَ َتليًِفا َألأْ ضيِ خُمأْ رأْ َ ُلوَن * َوَما َذَرَأ َلُكمأْ يفيِ األأْ قيِ ٍم َيعأْ َياٍت ليَِقوأْ آَلَ

َك  ُفلأْ ا َوَتَرى الأْ َبُسوهَنَ َيًة َتلأْ لأْ نأُْه حيِ
ُجوا ميِ ريِ َتخأْ ا َوَتسأْ يًّ اًم َطريِ ُه حَلأْ نأْ

ُكُلوا ميِ َر ليَِتأأْ َر الأَْبحأْ ي َسخَّ َوُهَو الَّذيِ

ُكُروَن{)2). ُكمأْ َتشأْ ليِهيِ َوَلَعلَّ نأْ َفضأْ
َتُغوا ميِ َتبأْ

َر فيِيهيِ َوليِ َمَواخيِ

تعاىل ال يسمح ألي أحد هبتك حرمته واالعتداء  فإنه  الله  اإلنسان حمرتم عند  وألن 

عىل حياته وكرامته، فبمجرد انعقاد نطفة اإلنسان يف بطن أمه تبدأ حصانته اإلهلية وحرمته 

حياته،  عىل  اعتداء  يشكل  أو  يؤذيه  ترصف  بأي  القيام  هلام  جيوز  ال  أبواه  فحتى  اإلنسانية 

ولذلك حرم اإلسالم اإلجهاض ـ إسقاط اجلنني. 

إن قداسة اإلنسان وحرمته تسبق تكونه وترافقه إىل أن يموت، مهام طعن يف السن، بل 

كلام كرب سنه زاد اإلسالم يف احرتامه وتوقريه.

رَبَ 
نأَْدَك الأْكيِ

ُلَغنَّ عيِ ا َيبأْ َساًنا إيِمَّ َديأْنيِ إيِحأْ
َواليِ اُه َوبيِالأْ ُبُدوا إيِالَّ إيِيَّ َك َأالَّ َتعأْ قال تعاىل: }َوَقىَض َربُّ

ياًم{))).  اًل َكريِ اَم َقوأْ ا َوُقلأْ هَلُ مُهَ اَم ُأفٍّ َواَل َتنأَْهرأْ ا َفاَل َتُقلأْ هَلُ اَلمُهَ ا َأوأْ كيِ َأَحُدمُهَ

وهناك أحاديث عديدة حول احرتام كبار السن وتوقريهم، حتى إن كتب األحاديث 

الله  آمنة  ذا شيبة لشيبته  ر  اللهA: <من وقَّ ما ورد عن رسول  بابًا خاصًا، فمنها  تفرد هلا 

تعاىل من فزع يوم القيامة«، وعنه أيضًا: »بجلوا املشايخ فإن من إجالل الله تعاىل تبجيل 

املشايخ«)4).

يف  كبريًا  احرتامًا  امليت  لإلنسان  أن  املعروف  فمن  كرامته،  حيفظ  وفاته  بعد  وحتى 

))) سورة إبراهيم، اآليات: 2) - )).

)2) سورة النحل، اآليات: 2) – 4).

))) سورة اإلسراء، اآلية: )2.

)4) البحار: ج72 ص ))).
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اإلسالم، حيث تقام له مراسيم خاصة ويعامل معاملة متميزة تليق به كإنسان دون غريه 

من املخلوقات، ويمنع اإلسالم إهانة امليت والتمثيل به ولو كان جمرمًا فاسدًا، يقول أمري 

املؤمننيE يف وصيته لولديه احلسن واحلسنيC عند شهادته: أال ال تقتال يب إال قاتيل، 

انظروا إذا أنا مت من رضبته هذه فارضبوه رضبة برضبة وال متثلوا بالرجل فإين سمعت 

رسول اللهA يقول: »إياكم واملثلة ولو بالكلب العقور«))).

الإن�سان واحتقار الذات
الله عز وجل رفع هذا اإلنسان إىل مكانة عالية وكّرمه دون سائر املخلوقات  مع أن 

وأوجب احرتامه لنفسه واحرتام اآلخرين له، مع كل ذلك فإنه غالبًا ال يعرف قيمة نفسه 

وهيني ذاته ويتنازل عن حقه يف الكرامة، ليعيش صغريًا ناقصًا يف هذه احلياة.. ملاذا؟ 

الواقع أن هناك داًء يصيب بعض أفراد البرشية فيجعلهم يتنازلون عن قيمتهم، ذلك 

الداء هو ما يطلق عليه علامء النفس بعقدة احلقارة والشعور بالنقص ـ اإلحساس بالضعة. 

عقدة احلقارة من أخطر األمراض النفسية التي تصيب كيان اإلنسان فتجعله يتنازل 

بطوعه واختياره عن قيمته وعن مكانته املعدة له.

عقدة الحقارة.. ماذا تعني؟ 
إهنا تعني اقتناع اإلنسان يف داخل ذاته بقصوره ونقصه وعجزه، وأنه أقل قيمة وقدرة 

ومكانة من اآلخرين، بعبارة أخرى: هي اهنزام اإلنسان من الداخل وشعوره بالعجز عن 

فعل ما يفعله اآلخرون.

وحيارب اإلسالم عقدة احلقارة بتذكري اإلنسان بقيمته ومكانته عند الله وبتوجيهه إىل 

معرفة ذاته واكتشاف قدراته وطاقاته املودعة يف شخصيته. 

هبا  اجلهل  وخطورة  وقدرها  النفس  معرفة  رضورة  حول  كثرية  أحاديث  فهناك 

))) نهج البالغة: 47. 
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واحتقارها؛ ذلك ألن معرفة النفس هي الطريق لتفكيك عقدة احلقارة وجتاوزها. 

معرفة  كل  غاية  إىل  انتهى  فقد  نفسه  عرف  »من  له:  خطبة  يف   Eعيل اإلمام  قال 

علم«))).

وعنه أيضًا يف خطبة أخرى قال: »هلك أمرؤ مل يعرف قدره«)2).

وعنه أيضا قال: »نال الفوز األكرب، من ظفر بمعرفة النفس«))) .

»من جهل قدره جهل كل قدر«)4).

»من عرف نفسه فقد عرف ربه«))).

»العامل من عرف قدره، وكفى املرء جهاًل أن ال يعرف قدره«))).

وعن اإلمام الصادقE: »إن الله يفوض للمؤمن أموره كلها ومل يفوض إليه أن يذل 

نفسه«)7).

))) نهج البالغة: ص 4)2.

)2) نهج البالغة: ص )8).

))) الحياة: ص ))).

)4)  المصدر نفسه.

))) الحياة: ص 4)).

))) الحياة: ص ))).

)7) الطفل بين الوراثة والتربية: ج2 ص )4).





عقدة الحقارة.. مظاهرها ونتائجها

أعراضها،  عن  يتحدث  فإنه  الطب  عنها  يتحدث  حينام  اجلسدية  األمراض  أكثر 

فحينام يتحدث األطباء عن مرض السكري مثاًل: فإهنم يذكرون أعراضه وكذلك املالريا 

والتيفوئيد وسائر األمراض؛ ألن املرض أساسه جرثومة أو ميكروب أو خلل داخيل فال 

يصفون لك اجلرثومية أو اخللل، وإنام خيربونك بأعراض املرض ومشخصاته فتدرك حينئٍذ 

هل أنك مصاب بذلك املرض فعاًل أم ال. 

وكذلك األمراض النفسية إنام تعرف بأعراضها ومضارها السلوكية فهي ليست شيئًا 

نفسية  بل هي حاالت  بالفحوصات واألشعة  اكتشافه  يمكن  اإلنسان  داخل جسم  ماديًا 

تعرف بظواهر السلوك.

ولعقدة احلقارة أمراض ومظاهر هي حمصلة ونتائج لتلك العقدة، فلنستعرض بعض 

آثارها يف حياة اإلنسان: 

	. النطواء والنعزال..
يعزف اإلنسان املصاب بعقدة احلقارة والنقص عن خمالطة الناس ويميل إىل االبتعاد 
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عنهم وينغلق عىل ذاته؛ ذلك ألن اختالطه بالناس يذكره بنقصه الذي يعتقده، فحينام جيتمع 

معهم ويراهم كاملني أمامه يتذكر نقصه ويتأمل، لذلك يفضل االبتعاد.

ولعل سبب انعزال كثري من الناس عن اآلخرين هو إصابتهم بمرض عقدة احلقارة، 

بيد أن ذلك ال ينسحب عىل اجلميع طبعًا. 

املجتمع  عن  يبتعد  أن  حياول  أيضًا  واملعايص  الذنوب  بعض  يامرس  الذي  واإلنسان 

مبارش  بشكل  االنحرافات  بعض  نرى  لذلك  ومعاصيه،  بذنوبه  ره  يذكِّ يشء  يثار  ال  حتى 

تدعو اإلنسان إىل العزلة، فكام يذكر علامء النفس أن ممارسة العادة الرسية ـ عىل سبيل املثال 

ـ وهي االستمناء املحرم جتّر اإلنسان إىل العزلة والوحدة.

 Eوهناك أحاديث كثرية تشري إىل هذه احلقيقة التي أثبتها العلم. فعن اإلمام الصادق

قال: »الرجل جيزع من الذّل الصغري فيدخله ذلك يف الذّل الكبري«))). 

عندما يصاب اإلنسان بذلة داخلية ويشعر أنه أصغر من اآلخرين، هذا األمر جيره إىل 

اإلصابة بمذلة كبرية، حيث يعتزل الناس مع علمه بفوائد االلتقاء واالجتامع هبم، وتتضح 

هذه احلالة أكثر حينام يكون هناك فوارق ومميزات بني الفرد واملجتمع الذي يعيش فيه كام 

إذا كان ملونًا وسط البيض العنرصيني، أو كانت لغته خمتلفة، أو انتامؤه املذهبي خمتلفًا، فإنه 

ال يمتلك اجلرأة عىل االختالط باآلخرين لشعوره بالضعف والعجز أمامهم، بينام اإلنسان 

مع  االختالط  يمنعه من  بالنقص  أي شعور  الشخصية ال خياجله  القوي  نفسه  من  الواثق 

الناس مهام كانت الفوارق بينه وبينهم.. 

بقى أن نشري إىل أن هناك أحاديث تشجع عىل العزلة عن الناس ولكنها ختتص بام إذا 

كان املجتمع فاسدًا بحيث خيشى اإلنسان عىل نفسه االنحراف عن االختالط به، وإال فقد 

ورد عن رسول اللهA أنه قال: »املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب عىل أذاهم أفضل من 

))) ميزان الحكمة: ج) ص )44.

لكي ال نحتقر أنفسنا
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الذي ال خيالط الناس وال يصرب عىل أذاهم«))).

أن آيت هذا  أردت  إين  الله  يا رسول  فقال:  فقد رجاًل فسأل عنه فجاء   Aأنه وروي 

اجلبل فأخلوا فيه فأتعبد.

فقالA: »لصرب أحدكم ساعة عىل ما يكره يف بعض مواطن اإلسالم خري من عبادته 

خاليًا أربعني سنة«)2).

	. التكبر وحب النتقام.. 
تكرب اإلنسان عادة ما يكون داللة واضحة عىل شعوره بالنقص وحقده عىل اآلخرين 

السلوك يكون قد أخفى  أنه بمامرسة هذا  النقص، واملتكرب يظن  لشعوره أهنم سبب هذا 

حقيقة ضعفه عن أعني الناس، فعن اإلمام الصادقE: »ما من رجل تكرب أو جترب إال لذله 

وجدها يف نفسه«))).

واحلقيقة أن الغالبية العظمى من املتكربين واملتجربين إنام يتكربون لسّد ما يشعرون 

به داخل أنفسهم من نقص، أما اإلنسان الذي يعرف قدر نفسه وال يشعر هبذه احلقارة يف 

داخله ال يرى هنالك داٍع جيعله يتكرب عىل اآلخرين وإنام يطرح نفسه يف أوساط املجتمع 

كام هو.

وحتطيم  هلم  النقد  وتوجيه  اآلخرين  عىل  احلقد  إىل  جيّره  باحلقارة  اإلنسان  شعور  إن 

شخصياهتم ونرش الشائعات حوهلم. 

العذر يف  ليتسع هلم  الناس  معايب  إشاعة  العيوب حيبون  »ذووا   :Eاإلمام عيل عن 

معايبهم«)4).

))) ميزان الحكمة: ج) ص 02).

)2)  المصدر نفسه.

))) الكافي: ج2 ص 2)).

)4) الطفل بين الوراثة والتربية: ج2 ص 2)).
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يقول علامء النفس: يتضح هذا األمر جليًا يف صفوف الطالب، حيث يوجد فيهم من 

هو متفوق ومن هو متخلف ألّي سبب من األسباب، سواًء لعدم نشاطه وجده أو لضعف 

استيعابه وفهمه، األمر الذي جيعل من هو متخلف يمتلئ حقدًا وكرهًا جتاه األفراد املتفوقني 

عليه، ولكي ال تبقى هذه صورة مزعجة له فإنه يامرس سلوكًا شاذًا إلبعاد هذه الصورة عن 

خميلته أو حتطيمها، وهذا السلوك عبارة عن السخرية واالستهزاء وإشاعة أخطائهم وإبراز 

فهم  الدراسة  يف  متفوقني  كانوا  فإذا  املوقف،  يف  معه  يتساووا  لكي  فيهم  السلبي  اجلانب 

متخلفون يف جوانب أخرى، وإذا كان هو متخلفًا يف الدراسة فهو متقدم يف جوانب أخرى، 

فال فرق إذن، إنه يفعل ذلك لرييض ويريح نفسه. 

يروي لنا التاريخ أنه يف يوم من األيام كان املأمون العبايس جالسًا يف قرصه، ويف األثناء 

مر عليه فقري ثيابه بالية، وعندما رأى الفقري القرص اجلميل املرتف وقف جانبًا وأخذ ينشد 

شعرًا بصوت مرتفع: 

يا قرص مجع فيك اللؤم والشؤم          متى تعربد يف أجـواءك البـوم)))

 فسمع املأمون أبيات ذلك الفقري فقال: آتوين به، فأتوا به وقال له: ماذا كنت تقول؟ 

فقرأ عليه شعره.

فقال له املأمون ملاذا تدعو عىل القرص؟

فقال: يا أمري املؤمنني، كيف ال أدعو عليه وأنت ترى حايل، انظر إىل ثيايب بالية وبطني 

بعيدة  وأطعمة  من مالبس  بداخله  ما  القرص ختيلت  هذا  رأيت  عندما  اجلوع،  من  طاوي 

املنال فحقدت عليه ألنني ال أستفيد منه ما دام عامرًا، ولكن لو أن هذا القرص حتول إىل 

خرائب تعشعش فيه البوم لتمكنت من الدخول فيه ألخذ ما أراه يفيدين من خشب وحديد 

وأبيعه وأسّد جوعي به.

)))  الشطر الثاني من البيت كناية عن خراب القصر وتحوله إلى أطالل مهجورة إال من البوم.

لكي ال نحتقر أنفسنا
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 	.القلق وال�سطراب النف�سي.. 
 وهذا أمر طبيعي ونتيجة بارزة لعقدة احلقارة، وذلك أن اإلنسان يشعر بذلة وبصغارة 

الداخيل  الرصاع  من  بحالة  يصاب  فإنه  متقدمني  اآلخرين  جيد  عندما  نفسه،  داخل 

عذب  خلقه  ساء  »من   :Eالصادق اإلمام  يقول  الراحة،  وعدم  النفيس  واالضطراب 

نفسه«))). 

أمري  وسئل  النفس«)2)،  وعذاب  العيش  نكد  اخللق  »سوء   :Eعيل اإلمام   وعن 

املؤمننيE عن أدوم الناس غاًم فقال: »سوء اخللق«))). 

 إن املصاب بانحرافات خلقية يتعذب ويغتم وتتحطم أعصابه ويعيش القلق واحلرية 

والرتدد، وربام يرتكب جريمة رشب اخلمور وتعاطي املخدرات لتهدئة ذلك القلق ولو لفرتة 

قصرية، وربام يلجأ إىل االنتحار عند ارتفاع الرصاع الداخيل إىل ذروته ويفقده أعصابه. 

4. الح�سا�سية المفرطة.. 
 اإلنسان الذي متتلكه عقدة احلقارة والضعة يفرس كل كلمة تقال يف حمرضه أو ترصف 

عىل أنه موجه ضد شخصه، حتى وإن كانت تلك الكلمة أو ذلك الترصف عفويًا. 

 نقل أحد األصدقاء أنه كان يف جملسهم شخص أصم وكان إىل جانبه صديقان يتكلامن 

مع بعض فخرج األصم غاضبًا منهام متهاًم إيامها بالكالم ضده.. مع أهنام يتكلامن يف مسألة 

أخرى !! 

املجلس شخص  املجالس، وكان يف  أحد  ألقي حديثًا يف  العلامء: كنت  أحد  ويقول   

مصاب يف إحدى عينيه وكان يل عالقة وثيقة به، وفجأة افتقدته من املجلس وسمعت أنه 

يتكلم عيلَّ ويستغيبني، فطلبت من أصدقائي أن يذهبوا إليه ليعرفوا ماذا جرى له؟ وما هو 

))) ميزان الحكمة: ج ) ص 4)).

)2) المصدر نفسه: ج) ص ))).

)))  المصدر نفسه.
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اخلطأ الذي صدر مني جتاه؟ وعندما ذهبوا إليه قال هلم إنه متأثر ألنني أهنته عىل املنرب حني 

استشهدت ببيت شعر يقول.. 

فكيف إذا بليت بأعـورين بليت بأعور فعجـزت عنه 

بسبب  والضعة  احلقارة  بعقدة  مصاب  ألنه  إال  الشعور  هذا  اإلنسان  ذلك  خيالط  مل 

ه لشخصه، وإن كان  املوضوع موجَّ يقال حول  ما  أن كل  الذي جيعله يظن  مرضه، األمر 

املتكلم ال يقصده أو غري ملتفت حلضوره أصاًل..

5. الخمول.. 
فشعوره باحلقارة والضعف يفقده الثقة بنفسه وقدراته، فيتهيب حتمل أّي مسئولية أو 

القيام بأّي عمل يتصوره أكرب من قدراته، وحتى ال ينكشف فشله وضعفه أمام اآلخرين.. 

وقد يعتذر عن كثري من األعامل بأعذار واهية كالتعب أو املرض أو االنشغال أو ما أشبه، 

ذلك  من  أصغر  بأنه  وشعوره  بذاته  ثقته  لضعف  بالعمل  القيام  من  هتيبه  األمر  وحقيقة 

العمل. 

يقول اإلمام عيلE: »قرنت اهليبة باخليبة«))).

ومع أنه يتهيب من مواجهة الواقع إال أنه يبني له أحالمًا وآمااًل عىل رمال متحركة ال 

تلبث أن تنهار ألول مواجهة واصطدام فيعود أكثر مخواًل وتراجعًا. 

6. الأخالق ال�سيئة.. 
اإلنسان الواثق من نفسه القوي الشخصية ال يتهرب من مسئولية أعامله وترصفاته، فإذا 

ل من مسؤولية  عمل شيئًا ال ينكره بل يواجه نتائجه بشجاعة، بينام الذي حيتقر نفسه يتنصَّ

يكذب  »ال   :Aيقول للكذب.  فيلجأ  مضاعفات  أو  حماسبات  عليها  ترتتب  حينام  أعامله 

))) نهج البالغة: ص )47.

لكي ال نحتقر أنفسنا
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الكاذب إال من مهانة نفسه عليه«))).

وكام تدفع عقدة احلقارة صاحبها للكذب فإهنا تورطه يف مرض النفاق حيث جيبن عن 

إعالن والئه وموقفه احلقيقي ويتظاهر بام ال يؤمن وال يعتقد، يقول اإلمام عيلE: »نفاق 

املرء من ذل جيده يف نفسه«)2).

وعادة ما يتذرع من حيتقر نفسه بالتربيرات واألعذار ملواجهة أي خطأ يرتكبه أو أي 

تقصري يامرسه بداًل من االعرتاف باخلطأ واالعتذار عن التقصري.. 

وهكذا تفرز عقدة احلقارة العديد من األمراض واألخالق السيئة لدى صاحبها. 

))) ميزان الحكمة: ج) ص 47).

)2) المصدر نفسه: ج0) ص ))).





أسباب عقدة الحقارة

ملاذا يشعر اإلنسان بأنه أقل من اآلخرين؟ وملاذا حيّس النقص يف ذاته جتاه غريه؟ ومن 

أين تنشأ عقدة احلقارة يف نفس اإلنسان؟ 

لقد ذكر علامء النفس أسبابًا عديدة هلذه احلالة املرضية، كام تشري النصوص الدينية إىل 

جذور وخلفيات هذا املرض.

وسنتناول هنا أهم تلك األسباب والعوامل مستوحاة من بحوث علامء النفس وهدي 

التوجيهات اإلسالمية.

	.الولدة غير ال�سرعية..
ولد  فإذا  األوالد،  وإنجاب  العائلة  لبناء  معينة  وأعراف  قوانني  هنالك  يف كل جمتمع 

يأخذ  فإنه  املجتمع  ذلك  يف  السائدة  واألعراف  التقاليد  حسب  متكونة  عائلة  من  إنسان 

مكانته بني الناس بشكل طبيعي، بيد أنه عندما يتجاوز الوالدان القوانني والتقاليد املتعارف 

عليها ويرتبطان ارتباطًا جنسيًا حمرمًا فإهنام سوف ينجبان إنسانًا معرضًا خلطر التلوث نفسيًا 

بجريمتهام.



184

فمثاًل يف جمتمعنا اإلسالمي، هنالك قانون رشعي للزواج »العقد« الذي يعترب عرفًا، 

واجلميع متفق عليه وال يرىض أحد بتجاوزه، وعندما يتجاوزه رجل وامرأة ويزنيان فينجبان 

ة عندما تتفتح  ولدًا، هذا الولد تنعقد نطفته وحقارته يف الوقت ذاته، وتزداد تلك العقدة حدِّ

عيناه عىل الدنيا وجيد واقعه خمالفًا للنظام السائد. 

بعقدة احلقارة، وذلك ألن حلظة  إذن، والدة اإلنسان غري الرشعية تؤدي إىل إصابته 

انعقاد نطفته وفرتة احلمل مل تكن نفسية أمه نفسية طبيعية وإنام كانت قلقة ومضطربة جّراء 

فعل ما خيالف التقاليد واألعراف االجتامعية، ثم هو بعد أن يظهر إىل احلياة جيد أنه ظهر 

بصورة ختتلف عن ظهور اآلخرين إىل احلياة، وربام ال جيد أمه وال أباه فيزداد تعقدًا ورصاعًا 

داخليًا يف نفسه، ويشعر أن املجتمع ينظر إليه نظرة ازدراء واستخفاف وريبة، فتزداد بذلك 

عقدة احلقارة عنده، وحيقد عىل املجتمع برمته.

الرشعية،  والوالدة  الزواج  عملية  تقدس  التي  املجتمعات  يف  ا  جليًّ تظهر  احلالة  هذه 

وال سيام جمتمعاتنا اإلسالمية، وهذه احلالة تظهر أيضًا حتى يف بعض املجتمعات الغربية، 

ففي أمريكا عىل سبيل املثال تبنى دور ومستشفيات لألوالد غري الرشعيني، وتقوم القوات 

العامل  إىل  بغية توجيه حقدهم وانتقامهم  األمريكية برتبيتهم وتدريبهم يف مدارس خاصة 

لتدمري  يستخدمون علمهم  الذين  النفس  علامء  اجلريمة طبعًا  ويشارك يف هذه  اخلارجي، 

العامل.

لقد تناقلت الصحف الغربية هذا األمر، وورد فيها أن أكرب نسبة يف فرقة املشاة البحرية 

للقوات األمريكية هو أوالد غري رشعيني، ذلك أن فرقة املشاة والبحرية بالذات مها اللذان 

األبرياء  قتل  عىل  جترأ  طبيعية  غري  نفسيات  يتطلب  وهذا  مبارش،  بشكل  املعارك  يقودان 

بطريقة مبارشة، عىل العكس من بقية القوات التي تقتل الناس من مواقع حمصنة وال ترى 

جريمتها بوضوح.

لكي ال نحتقر أنفسنا
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حكم الإ�سالم في ابن الزنا
يتحمل ذنب  املولود والدة غري رشعية ال  الشخص  أن  أن اإلسالم يرى  بالرغم من 

جريمة الوالدين وال يعاقبه الله عىل ذلك، ولكن هذا ال يعني أنه سوف ينمو نموًا طبيعيًا، 

بل سوف يرتك إجرام الوالدين آثارًا شاذة يف كيانه. 

فيكون ضحية جتاوز أبويه للقانون الرشعي االجتامعي املتعارف عليه، مع أنه ال يعني 

حتمية انحرافه واستحالة استقامته بحيث يكون جمربًا عىل الفساد، كال فبإمكانه أن يتجاوز 

األجواء  له  توفرت  لو  أكرب  جهدًا  بذل  ما  إذا  وصاحلًا،  جيدًا  إنسانًا  ويصبح  اآلثار  تلك 

معه بصورة ختتلف عن  تنمو  الشاذة  االستعدادات  أن  مما سبق هو  املقصود  إن  الصاحلة، 

اإلمام  يقول  الشاذة وارد يف أي حلظة، وكام  الوالدة واحتامل ظهور صفاته  السوي  الفرد 

الصادقE عن ابن الزنا: »أنه حيّن إىل احلرام واالستخفاف بالدين وسوء املحرض«))).

وتوقيًا هلذا االحتامل الوارد يشرتط اإلسالم يف األشخاص املتصدين للمواقع القيادية 

يف املجتمع طهارة املولد، كمرجع التقليد والقايض وإمام اجلامعة.

تتفجر يف أي حلظة من  الزنا، وربام  ابن  كامنة يف شعور  احلقارة  آثار عقدة  ذلك ألن 

اللحظات.

ومن هنا ندرك أمهية تأكيد الرشيعة اإلسالمية خطورة الزنا وحرمته ووضع العقوبات 

القيامة،  يوم  شديد  عذاب  من  يناله  سوف  عام  فضاًل  والرجم،  كاجللد  ملرتكبيه  الرادعة 

ويتضاعف هذا العذاب حني إنجابه لطفل بريء يتسبب يف شقائه له وإزعاج املجتمع به.

فعن الرسولA: »ما من ذنب أعظم عند الله تبارك وتعاىل بعد الرشك من نطفة حرام 

وضعها امرؤ يف رحم ال حتل له«)2). 

))) سفينة البحار: ص 0)).

)2) الطفل بين الوراثة والتربية: ج) ص))).
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وعن اإلمام الرضاE: »إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة رجل أقر نطفته يف رحم حيرم 

عليه«))). 

َوَساَء  َشًة  َفاحيِ َكاَن  ُه  إيِنَّ َنى  الزِّ َرُبوا  َتقأْ }َوال  وتعاىل:  سبحانه  الله  قول  من  أروع  وال 

َسبيِياًل{)2).

فالزنا ليس فاحشة فقط، وإنام هو طريق سيئ يؤدي إىل شقاء املجتمع وانحطاطه ملا ينتج 

عنه من إجياد عنارص معقدة وشخصيات مهزوزة حاقدة هتدد البرشية بالويل والدمار.

املستكربة  الدول  حكام  بعض  يرتكبها  التي  البشعة  اجلرائم  إىل  اليوم  نظرنا  ما  وإذا 

والطغاة فإننا ال نستبعد احتامل خبث والدهتم، فهم مل ينحدروا من أرس متدينة رشيفة بل 

أكثرهم نكرات نشأت يف أجواء الفساد واالنحراف.

إن أخبار الفساد والشذوذ التي نسمعها ونشاهدها من بعض هؤالء احلاكمني تكفي 

للتشكيك يف طيب والدهتم ووالدة أبنائهم الذين يعدوهنم ويولوهنم إمارات املناطق وتويل 

املناصب.

	. التربية ال�سيئة.. 
للرتبية دور كبري يف صياغة شخصية اإلنسان وترشيد سلوكه وتعزيز ذاته، وليست أي 

تربية بإمكاهنا فعل ذلك وإنام الرتبية القائمة عىل قواعد سليمة.

ولألسف، فإن األرس ال تريب أبناءها تربية رشيدة، وإنام كثريًا ما تكون خاطئة تؤدي يف 

النتيجة إىل نشوء عقدة احلقارة عندهم.

إىل  تؤدي  املتخلفة  املجتمعات  الرتبية لدى  اخلاطئة يف  وهناك جمموعة من األساليب 

نشوء عقدة احلقارة، منها: 

))) المصدر نفسه.

)2) سورة اإلسراء، اآلية: 2).

لكي ال نحتقر أنفسنا
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اأ. التحقير وال�سخرية 
الطفل الذي ينمو يف وسط عائيل قائم عىل حتقري األبناء واعتبارهم صغارًا ال احرتام 

الكبرية وتوبيخهم ألقل خطأ يصدر منهم، حتى  الصغرية قبل  هلم والتدخل يف شؤوهنم 

وإن كان عفويًا، رغم اعتقاد األب أنه هبذا يريب ابنه تربية سليمة ويرشده إىل الصالح إال 

أن هذا يؤدي إىل حتطيم شخصية االبن، وتظهر شخصيته املحطمة كلام ازداد عمره، حيث 

يشعر أنه غري قادر عىل بناء شخصيته وحتمل املسؤوليات.

ونجد حتقري االبن يف جمتمعاتنا واضحًا بصورة جلية، حيث يصغر اسمه ويتم شتمه 

الكالم واجللوس يف  أو عصيان، ويصادرون حريته يف  بذيئة ومقززة ألقل خطأ  بكلامت 

املجالس العامة خصوصًا عندما يصدر منه سلوك مزعج باعتباره أنه ال يفهم، واألسوأ من 

ذلك رضب الطفل بشكل مهني. 

بينام نجد يف املجتمعات املتقدمة االحرتام والتقدير للطفل واعتباره عضوًا حمرتمًا يف 

باحرتام  االهتامم  من  الكثري  لوجدنا  اإلسالمية  والتعاليم  النصوص  راجعنا  ولو  العائلة، 

الطفل وتربية شخصيته عىل الثقة والكرامة. 

فعن الرسولA: »أكرموا أوالدكم وأحسنوا آدابكم«))). 

كام حذر اإلمام عيلE بقوله: »اإلفراط يف املالمة يشب نريان اللجاج«)2). 

العباس بن عبداملطلب مرضعة احلسنيE: »أخذ مني  وروي عن أم الفضل زوجة 

رسول اللهA حسينًا أيام رضاعه فحمله، فأراق ماًء عىل ثوبه فأخذته بعنف حتى بكى.

فقالA: مهاًل أم الفضل، إن هذه اإلراقة املاء يطهرها، فأي يشء يزيل هذا الغبار عن 

قلب احلسني؟«))). 

))) البحار: ج)2 ص 4)).

)2) تحف العقول: ص 84.

))) الطفل بين الوراثة والتربية: ج2 ص )8.
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 Aوجاءت أحاديث كثرية حول االهتامم باسم الطفل وحسن اختياره، وعن الرسول

قال: »من حق الولد عىل الوالدين أن حيسنا اسمه وحيسنا أدبه«))). 

ومرة سأل رجل النبيA: »يا رسول الله، ما حق ابني هذا؟« 

قال: »حتسن اسمه وأدبه وتضعه موضعًا حسنًا«)2).

وعن أيب احلسنE قال: »أول ما يرب الرجل ولده، أن يسميه باسم حسن فليحسن 

أحدكم اسم ولده«))).

ب. التمييز بين الأبناء 
يقوم  األطفال، حيث  مع  التعامل  السليمة يف  األساليب غري  آخر من  أسلوب  وهذا 

الوالدان بتفضيل ابن عىل آخر، واالهتامم به عىل حساب أخيه مما يغرس يف نفيس الطفلني 

مشاعر سلبية.. فاألول يعجب بنفسه، واآلخر حيتقر ذاته ويكره اآلخرين، ويف هذا املجال 

هناك حديث رائع مروي عن النبيA: نظر رجل له ابنان فقبَّل أحدمها وترك اآلخر.

فقال النبيA: »فهال ساويت بينهام؟«)4). 

ويف حديث آخر يقول: »اعدلوا بني أوالدكم كام حتبون أن يعدلوا بينكم«))). 

ج. الإهمال 
بعض األرس ال هتتم برعاية أبنائها وال توفر هلم العطف واحلنان الالزم فترتكهم فريسة 

يتوفر  ملا  وملالحظته  واحلنان  للعاطفة  الطفل  وبسبب جوع  اخلارجية،  واألجواء  الشوارع 

الفاسدة  املنحرفة  تتلقفه اجلهات  بالنقص، وعادة ما  ألقرانه من رعاية حيدث لديه شعور 

))) المصدر نفسه: ج2 ص ))).

)2) مكارم األخالق للطبرسي: ص 44).

))) الطفل بين الوراثة والتربية: ج2 ص 7)).

)4) مكارم األخالق للطبرسي: ص ))).

))) البحار: ج)2 ص ))).

لكي ال نحتقر أنفسنا
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استقرار  الوالدين هيدم  بني  نزاع  بسبب  احلالة  وقد حتصل هذه  فريسة ألجوائها،  فيصبح 

األرسة فتنعدم العناية باألوالد أو بسبب انشغال األب بأعامله بحيث ال يعطي جزءًا من 

وقته لالهتامم بأوالده.

د. التدليل والإفراط في المحبة 
تفّرط بعض العوائل يف تدليل أبنائها وتعاملهم برعاية زائدة عن احلّد املعقول، اعتقادًا 

منها أن ذلك نوع من اإلحسان واحلب.

إال أن هذا اإلفراط له مضاعفات سيئة جدًا، حيث يشعر الطفل يف صغره أنه يستطيع 

أن حيصل عىل كل ما يريد ويطلب، ويرى أباه وأمه يستجيبان له ويعطفان عليه كثريًا لسبب 

وبدون سبب، ويفتحون له أبواب العطاء واملساعدة دون قيد أو رشط.

إن هذا الطفل يتعود عىل االعتامد عىل اآلخرين وال يبذل جهدًا ذاتيًا للحصول عىل ما 

يريد، فبعض األمهات مثاًل تستمر مدة طويلة يف تغذية طفلها بإيصال األكل إىل فمه دون 

تشجيعه عىل مبارشة األكل بنفسه، ربام تفعل ذلك عن نية حسنة أو من أجل أن ال تنظف 

ما يتناثر من أكل عىل سفرة الطعام، إال أن ذلك يؤدي إىل إشعار الطفل بأنه مازال صغريًا، 

بل إن بعض األطفال تصل أعامرهم إىل مستوى متقدم وهم بعد مل يعتمدوا عىل أنفسهم يف 

تطهري أجسامهم بعد قضاء احلاجة بل ينادون أمهاهتم ليقمن بذلك. 

عن  نيابة  املدرسية  الواجبات  حّل  إىل  الدالل  يف  اإلفراط  من  احلالة  هذه  تصل  وقد 

يرون  حيث  جهة،  من  بالنفس  واإلعجاب  الذات  حب  عىل  ينشؤون  هؤالء  إن  الولد!! 

جهة  ومن  أيضًا..  حيبوهنم  أن  مجيعًا  الناس  عىل  أن  فيعتقدون  كثريًا  حيبوهنم  والدهيم 

املشاكل  يقدرون عىل مواجهة  الشعور احلساس واملرهف، فال  نفسياهتم  ينزرع يف  أخرى 

الشخصية  ناقيص  رجااًل  أو  اآلخرين،  عىل  عالة  املستقبل  يف  ويصبحون  والصعوبات، 

وضعيفي النفوس، ينتاهبم الشعور باحلقارة والنقص بني كل حلظة وأخرى، وعدم القدرة 

عىل االعتامد عىل النفس، وبذا يفقدون الثقة بأنفسهم، وتربز فيهم مظاهر عقدة احلقارة يف 



190

كالمهم وترصفاهتم ومواقفهم.. 

اإلمام  فعن  األطفال،  وبر  حب  يف  اإلفراط  خطورة  إىل   ،Bالكرام أئمتنا  نبه   وقد 

الباقرE أنه قال: »رش اآلباء من دعاه الرب إىل اإلفراط«))).

إذن، ال بد من االعتدال يف الرتبية واستخدام أسلوب الرتغيب والرتهيب مع الطفل 

ينشأ معتمدًا عىل قدراته  أمام مشاكل احلياة، وإنام  أو مدلاًل منهزمًا  حتى ال يشب عاصيًا 

ومواهبه ومستعدًا ملواجهة معاناة احلياة، قوي الشخصية ال يرىض باإلهانة حتى ولو كانت 

اإلهانة صادرة ممن يمتلك القوة والسلطان. 

	. الحرمان الجتماعي.. 
ويتجىل يف املوارد التالية: 

اأ. اليتم..
ال ريب أن اليتيم يشعر بالفرق يف اإلمكانات بينه وبني اآلخرين، حيث ينظر إىل من 

بينام حاله  يمتلك وضعًا أرسيًا جيدًا ومتكاماًل ويالحظ ما يعيشونه من سعادة ورفاهية، 

خيتلف عن ذلك، حيث حرمه اليتم من حنان األرسة ورعاية العائلة الكاملة، هذا احلرمان 

القابلية لعقدة احلقارة، وإن  بالضعة والنقص، وتتكون عنده  اليتيم شعورًا  الفرد  يولد يف 

كان هذا ال يعني أنه ال يستطيع جتاوز هذه احلالة السيئة.

وحتدث هذه احلالة عند اليتيم إذا مل يكن هناك اهتامم اجتامعي يعوض له ما فقده من 

الرعاية العائلية.

ولذلك نرى الرشيعة اإلسالمية تركز تركيزًا كبريًا عىل رضورة االهتامم باليتيم وحتذر 

أن  بعد   Aرسوله موجهًا  الكريم  كتابه  يف  تعاىل  قال  وقد  قهره،  أو  إهانته  أو  حتقريه  من 

َك َيتيِياًم َفَآَوى * َوَوَجَدَك َضاالًّ َفَهَدى *  ره ببدايات حياته، حيث الفقر واليتم: }َأمَلأْ جَييِدأْ ذكَّ

))) الطفل بين الوراثة والتربية: ج2 ص )8).

لكي ال نحتقر أنفسنا
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.(((} َهرأْ َيتيِيَم َفاَل َتقأْ ا الأْ َنى * َفَأمَّ َوَوَجَدَك َعائيِاًل َفَأغأْ

وهناك أحاديث كثرية تركز عىل هذا اجلانب، فعن النبيA قال: »من عال يتياًم حتى 

يستغني أوجب الله له بذلك اجلنة«)2).

وعنه أيضًا: »خري بيوتكم بيت فيه يتيم حيسن إليه ورش بيوتكم بيت يساء إليه«))). 

وعنه أيضًا: »من كفل يتياًم من املسلمني، فأدخله إىل طعامه ورشابه، أدخله الله اجلنة 

البتة، إال أن يعمل ذنبًا ال يغفر«)4).

ب اليتيم مما تؤدب منه ولدك وأرضبه مما ترضب منه  وعن أمري املؤمننيE قال: »أدِّ

ولدك«))).

يضيعوا  وال  أفواههم  تغبوا  فال  األيتام  يف  الله  »الله  أوالده:  يويص  أيضًا  وعنه 

بحرضتكم«))).

مسألة  ليست  املسألة  ألن  اليتيم؛  عند  النفسية  احلاالت  إىل  ينتبه  أن  املجتمع  عىل  إن 

شخص فحسب، وإنام املسألة أن هذا الفرد سيكون عنرصًا يف املجتمع، وإذا مل تراَع حقوقه 

ومل يعترب بشخصيته فإنه سوف ينتقم من املجتمع ويتحول إىل عنرص هدام.

ويف املجتمعات املتخلفة نرى بعض الناس يتعاملون مع أطفال اآلخرين معاملة سيئة، 

حيث يمزحون مع الطفل ويستثريون شعوره ويغضبونه، وبعض األحيان خييفونه من أجل 

دون  أن يبكي الطفل فريتاحون ويتلذذون ملشاهدته بتلك احلالة ناسني أهنم بفعلهم هذا يعقِّ

))) سورة الضحى، اآليات: ) – 9.

)2) تحف العقول: ص 98).

))) الطفل بين الوراثة والتربية: ج) ص ))2.

)4)  المصدر نفسه.

)))  المصدر نفسه.

)))  المصدر نفسه.
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الطفل ويزرعون عقدة احلقارة يف نفسه، وهذه الطريقة من املعاملة يزداد تأثريها عىل الطفل 

اليتيم بصورة أكرب.

ب. الفقـر..
وهو وجه آخر من الوجوه التي تثري يف الفرد التأزم النفيس واملعنوي كلام رأى اآلخرين 

الدراسة  الفرد من  الرفاهية والراحة، فقد ال يتمكن  يمتلكون اإلمكانات ويعيشون حياة 

لفقره وإنام ينخرط يف عمل من األعامل لكي يرصف عىل نفسه أو عائلته، وإذا حدث أن 

دخل املدرسة فإنهـ  وال ريبـ  سوف يرى الفرق بينه وبني الذين يذهبون إىل املدرسة بثياب 

الطفل الشعور  فيتولد عند  مجيلة وجيدة وحقائب فاخرة وشعر مرسح ونقود يف اجليب، 

بالنقص واحلقارة. 

أو  املجتمع  يف  واملسكنة  الفقر  حاالت  إهناء  إىل  وتعاليمه  اإلسالم  برامج  وتسعى 

تقليصها وختفيف وطأهتا عن طريق العدالة االقتصادية واالجتامعية. 

وإذا ما بقيت يف املجتمع فئة تعاين من الفقر واحلاجة لسبب أو آلخر فإن اإلسالم حيرم 

التمييز بني الناس يف املعاملة واالحرتام عىل أساس وضعهم املادي، ويؤكد احرتام الفقراء 

ومعاملتهم معاملة ال تشعرهم بالفرق بينهم وبني اآلخرين.

ر مؤمنًا مسكينًا مل يزل الله حاقدًا ماقتًا حتى يرجع  فعن اإلمام الصادقE: »من حقَّ

عن حمقرته إياه«))).

وعنهE: »من لقى فقريًا مسلاًم فسلم عليه خالف سالمه عىل الغني لقى الله عز وجل 

يوم القيامة وهو عليه غضبان«)2).

والله  الله،  بحق  استخفَّ  فقد  مسلم  بفقري  استخفَّ  ومن  »أال  قال:   Aالنبي وعن 

))) ميزان الحكمة: ج7 ص ))).

)2)  المصدر نفسه.

لكي ال نحتقر أنفسنا
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يستخفُّ به يوم القيامة إال أن يتوب«))).

وقالA: »من أكرم فقريًا مسلاًم لقى الله يوم القيامة وهو عنه راض«)2).

ج. ال�سمعة ال�سيئة.. 
سواًء السمعة السيئة للعائلة أو لتاريخ الشخص نفسه، فذاك وجه من وجوه احلرمان 

االجتامعي الذي يتسبب يف نشوء احلقارة والضعة واالنزواء عن الناس.

فقد ترتكب عائلة ما عماًل خمالفًا للعرف العام لدى املجتمع فيلتصق هبا ذلك العمل 

فيحتقروهنا  العائلة  تلك  باسم  سمعوا  كلام  الناس  ألذهان  ويتبادر  هلا،  مصاحبًا  ويظل 

عند  عقدة  إىل  فيتحول  للسامع  حمبب  غري  العائلة  اسم  يكون  قد  أو  أبناءها،  ويستنقصون 

صاحبه.

واإلسالم هنى عن احتقار االبن جلريمة والديه، كام هنى عن التنابز باأللقاب؛ ألهنا من 

.(((} لأَْقابيِ َ فعل اجلاهلية، قال تعاىل: }َوال َتَناَبُزوا بيِاألأْ

ويف احلديث »حق املؤمن عىل أخيه أن يسميه بأحّب أسامئه«)4).

إن  إال  يتوب  فرتة  بعد  ولكن  املجتمع  يف  بذيئة  أعاماًل  الفرد  يامرس  أخرى  وأحيانًا 

ذلك  يف  يولد  مما  السابقة،  أعامله  عىل  بتعيريه  يقومون  إذ  توبته  يقبلون  ال  كأهنم  اآلخرين 

إىل سالف  عاد  إنسان  من  زالت تالحقه، وكم  ما  فعلته  إن  إذ  باحلقارة،  الشعور  اإلنسان 

عهده يف اجلريمة بعد أن تاب وذلك لعدم احرتام املجتمع له. 

أحدكم  خادمه  زنت  »إذا  قال:   Aالرسول فعن  ذلك،  فعل  من  اإلسالم  ر  حذَّ وقد 

)))  المصدر نفسه.

)2)  المصدر نفسه.

))) سورة الحجرات، اآلية: )).

)4) الطفل بين الوراثة والتربية: ج2 ص ))2.
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فليجلدها وال يعريها«))) .

وألن اإلسالم يريد أن حيافظ عىل كيانات األفراد وشخصيتهم ويمنعها من السقوط يف 

وحل احلقارة والدناءة، لذلك يأمر اإلسالم املجتمع ملساعدهتم عىل ذلك، وليس العكس.

4. الأمرا�س والعاهات.. 
قابلة  وغري  له  مصاحبة  وتظل  الوالدة  قبل  وعاهات  بأمراض  األفراد  بعض  يصاب 

احلالتني  كلتا  ويف  حياته،  أثناء  بعاهة  اإلنسان  يصاب  وربام  األحيان،  من  كثري  يف  للعالج 

هلذا  االستعدادات  عنده  تتكون  حيث  ذلك،  جّراء  احلقارة  عقدة  إىل  اإلنسان  يتعرض 

الشعور بسبب ما يرى يف املحيط اخلارجي من أفراد معافني وساملني بينام هو فاقد لعضو من 

أعضائه، كأن يكون أعمى أو أصم أو أبكم أو ما شابه.

وخاصة يف املجتمعات املتخلفة حيث تنعدم فرص التقدم والعمل أمام ذوي العاهات، 

فال تتوفر هلم املدارس واملعاهد اخلاصة أو األعامل املناسبة، فيعيش املصاب جاهاًل وعاطاًل 

وعالة عىل اآلخرين، وقد يعامله املجتمع بالسخرية واالحتقار.. 

بالعاهات نظرات تشعرهم  النظر إىل املصابني  نّبه اإلسالم إىل رضورة عدم  هلذا فقد 

بنقصهم وتذكريهم بعاهاهتم، هذا فضاًل عن عدم تعيريهم؛ ألن اإلسالم هيدف إىل إسعاد 

مجيع أفراد املجتمع دون استثناء.

ذلك  فإن  واملجذومني  البالء  أهل  إىل  النظر  تديموا  »ال  قال:   Aالرسول فعن 

حيزهنم«)2).

وعن اإلمام الصادقE: »ال تنظروا إىل أهل البالء فإن ذلك حيزهنم«))).

))) ميزان الحكمة: ج7 ص ))).

)2) بحار األنوار: ج)) ص 22).

))) بحار األنوار: ج)) ص )2)/ ص))).

لكي ال نحتقر أنفسنا
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وعنهE: »إسامع األصم من غري تضجر صدقة هنيئة«))).

وعنهE أيضًا: »من نظر إىل ذي عاهة، أو من قد مثل به، أو صاحب بالء فليقل رسًا 

يف نفسه من غري أن يسمعه، احلمد لله الذي عافاين«)2).

إن املجتمع غري الواعي باحلاالت النفسية عند األفراد املصابني سوف يضاعف تأثري 

ن عىل األفراد املصابني مصيبتهم. العاهة يف نفسية األفراد، بينام املجتمع املؤمن الواعي هيوِّ

املاء  إىل  الظمآن  يسكن  كام  املؤمن  إىل  ليسكن  املؤمن  »إن   :Eالصادق اإلمام  فعن 

البارد«))).

إذ  وتقدمه،  لإلنسان  دفع  عامل  تكون  قد  والعاهات  األمراض  أن  فيه  شك  ال  ومما 

، وإنام توجد يف اإلنسان  ال يعني قولنا بأهنا أحد األسباب النفسية، إهنا سبب حتمي، كالَّ

االستعدادات لعقدة احلقارة. 

وما جيب أن يفهمه املصاب بعاهة أن أعضاء جسمه ليست هي كل يشء يف شخصيته، 

فإذا ما فقد شيئًا منها انعدمت أمامه فرص التقدم والرقي.. فهناك بعدان آخران يف شخصية 

اإلنسان، مها: البعد الروحي والعقيل، فبإمكانه التحليق يف آفاق السمو الروحي واالقرتاب 

من الله سبحانه وتعاىل لريتفع بالتقوى إىل أعىل ذرى الكامل، ويصبح أكرم وأفضل عند الله 

نأَْد 
َرَمُكمأْ عيِ ولدى املجتمع املؤمن من أصحاب اجلسم وذوي اجلامل، يقول تعاىل: }إيِنَّ َأكأْ

 .(4(} َقاُكمأْ يِ َأتأْ اللَّ

وسيفرض  املجتمع  يف  دوره  فسينتزع  الفكرية  ومواهبه  العقلية  طاقاته  ر  فجَّ ما  وإذا 

شخصيته عىل اآلخرين، ويف تراجم العظامء نجد أسامء كثرية كانوا مصابني يف أجسامهم 

)))  المصدر نفسه.

)2)  وسائل الشيعة للحر العاملي: ج) ص 209.

)))  الكافي: ج2 ص 247.

)4)  سورة الحجرات، اآلية: )).
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بعاهات وأمراض مزمنة لكنها مل تقعد هبم عن الرقي يف سلم العظمة واملجد.. 

فهذا اجلاحظ األديب والكاتب املشهور الذي كتب ما يزيد عىل ثالث مئة وستني مؤلفًا 

يف شتى ألوان املعرفة، أما لقب باجلاحظ ألنه كان مشوه اخللق جاحظ العيننيـ  أي بارزمهاـ  

وكان يقال له احلدقي أيضًا ألنه كان ناتئ احلدقتني.. وقد قال يومًا لتالميذه: إنه مل خيجلني 

الطرق وسألتني يف أن  امرأة يف بعض  لقيت  فقد  ثرية،  امرأة  طيلة عمري أحد كام فعلت 

: كهذا فوقفت  أصحبها ففعلت، حتى أتت يب إىل حمل صائغ للتامثيل وقالت له مشرية إيلَّ

حائرًا من أمرها، وملا انرصفت سألت الصائغ عن القصة. 

فقال: لقد استعملتني هذه املرأة ألصوغ هلا متثااًل لشيطان. 

يل  جتيء  حتى  أنتظر  أن  مني  فطلبت  متثاله،  أصوغ  كي  الشيطان  أر  مل  أين  هلا:  فقلت 

بتمثاله.. واليوم جاءت بك إيل وأمرتني أن أصوغه طبق منظرك !! 

إن سوء منظر اجلاحظ ودمامة شكله مل تقعد به عن التقدم العلمي واألديب، وقد كان 

مقصدًا للعلامء واألدباء، وكان مقّربًا من احلكام العباسيني لكفاءته وملواقفه املناوئة ألهل 

.Bالبيت

وذاك أبو العالء املعري، كان مكفوف البرص ولكن ذلك مل يمنعه من إحراز مرتبة عالية 

يف جمال الفلسفة واألدب حتى ُعدَّ من أكابر شعراء اللغة العربية.

5. ال�سدمات النف�سية..
يالقي بعض األفراد يف بدايات حياهتم عقبات ومشاكل تعرتض طريقهم، فقد يفشل 

إنسان يف حل مشكلة تواجهه أو يفشل يف الدراسة، أو يف عمل من األعامل فتصبح عنده 

بمعادالت  اليأس واجلهل  نوع من  النجاح، وهذا  قادر عىل  إنسان غري  بأنه  داخلية  قناعة 

احلياة.

لكي ال نحتقر أنفسنا
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6. الأفكار النهزامية.. 
حيث  والضعف،  باحلقارة  وتشعره  بنفسه  الثقة  اإلنسان  تفقد  األفكار  بعض  هناك 

توحي لإلنسان بأنه عاجز عن مقاومة واقعة وتغيري أوضاعه وكأن الواقع املعيش مفروض 

من قبل الله.. وتسعى احلكومات الطاغوتية إىل ترسيخ هذه الفكرة لدى أبناء الشعب لكي 

ال يفكروا يف الثورة والتحرك وال تنمو يف نفوسهم الطموحات العالية. 

َفَساُد يفيِ  والصحيح أن واقع الناس تصنعه نفسياهتم ومواقفهم، يقول تعاىل: }َظَهَر الأْ

.(((} ي النَّاسيِ
ريِ بيِاَم َكَسَبتأْ َأيأْديِ رَبِّ َوالأَْبحأْ الأْ

التغيري  سنة  االجتامعية  السنن  أبرز  ومن  ومعادالهتا،  قوانينها  االجتامعية  فللحياة 

قليلة  كانت  وإن  التغيري  أجل  من  تعمل  فئة  بوجود  ترتبط  التي  املجتمعات  يف  والتحول 

نأْ فيَِئٍة َقليِيَلٍة َغَلَبتأْ 
العدد، إال أن إخالصها وعطاءها يقرهبا من النرص، يقول تعاىل: }َكمأْ ميِ

يَن{)2). ابيِريِ ُ َمَع الصَّ يِ َواللَّ نيِ اللَّ فيَِئًة َكثيِرَيًة بيِإيِذأْ

ة، ولكن املشكلة تكمن يف أن الشعوب  إن احلكومات املسيطرة عىل شعوبنا ضعيفة وهشَّ

مل تكتشف ذاهتا ومل متتلك الثقة بقدراهتا بسبب األفكار السلبية االهنزامية التي تزرع عقدة 

احلقارة عىل صعيد األفراد واملجتمعات.

7. ال�سلطات الطاغوتية.. 
يسعى احلكام اجلائرون إىل إضعاف ثقة الناس بأنفسهم وإشعارهم باحلقارة والضعة 

والعجز عرب وسائل اإلرهاب والقمع، فكل قانون وكل ممارسة هلذه السلطات يقوم عىل 

أساس إذالل املواطن وحتقريه، فاحلريات مصادرة، والقانون معدوم، وسياسة البلد يقررها 

آالف  أمامه  وتوضع  احلكومية،  الدوائر  مراجعة  عند  املواطن  وهيان  وحدهم،  احلكام 

القوانني والعقبات التي تكبل حريته يف العمل والتحرك.. 

))) سورة الروم، اآلية: )4.

)2) سورة البقرة، اآلية: 249.
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وإذا ما جترأ املواطن عىل خمالفة السلطة فسيكون لعبة بيد اجلالوزة واملعذبني واملحققني 

يامرسون معه أبشع أساليب اإلهانة والتنكيل.. وقد تزيد السلطة من قمعها واضطهادها 

وبمختلف  املذهبي  أو  القومي  أو  العنرصي  التمييز  ضدها  ومتارس  الشعب  من  لطائفة 

الوسائل إلذالل أبناءها وحتقريهم.. 

ويف ظل هذه السلطات يفقد الناس الثقة بأنفسهم وحيتقرون قدراهتم إن مل يتوفر هلم 

الوعي والثقافة الرسالية.. 

نأُْهمأْ ُيَذبُِّح 
ُف َطائيَِفًة ميِ عيِ َتضأْ َيعًا َيسأْ َلَها شيِ ضيِ َوَجَعَل َأهأْ رأْ َ َن َعال يفيِ األأْ َعوأْ رأْ

قال تعاىل: }إيِنَّ فيِ

يَن{))). ديِ سيِ ُفأْ َن املأْ ُه َكاَن ميِ ييِي نيَِساَءُهمأْ إيِنَّ َتحأْ َناَءُهمأْ َوَيسأْ َأبأْ

))) سورة القصص، اآلية: 4.

لكي ال نحتقر أنفسنا
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وجود حالة من احلاالت النفسية يف شخصية اإلنسان وحياته ال تعني حتمية إصابته 

املرض  لنمو جرثومة هذا  النفيس  األرضية واالستعداد  تعني وجود  وإنام  احلقارة،  بعقدة 

اخلطري.. 

وحتى إذ ما ابتيل اإلنسان هبذا املرض فإنه ليس مرضًا ثابتًا يستحيل عالجه.. وبإمكان 

اإلنسان أن يتغلب عىل هذا املرض إذا ما أراد ذلك وصمم عىل االلتزام بأساليب الوقاية 

والعالج. 

واحلديث اآلن عن بعض وسائل العالج وأساليب الوقاية: 

	. الوعي ال�سحيح.. 
اإلنسان الذي لديه وعي صحيح لذاته ومكانته عند الله ال يقبل لنفسه الذّل واهلوان، 

وال يستسلم للضعف احلاصل فيه وإنام يفتش عن مكامن القوة يف شخصيته ويستعني بالله 

يف االستفادة منها، وهذا يف الواقع ما يميز اإلنسان املؤمن عن اإلنسان الكافر الذي يتعامل 

مع احلياة بمنظار مادي بحت، فاملؤمن الذي يؤمن بالغيب أمله يف التقدم يكون أكرب.
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ث اإلنسان نفسه بأنه أقل من اآلخرين ينبغي عليه أن يبعد تلك الوساوس  عندما حتدِّ

ويقرأ اآليات واألحاديث التي تعرفه نفسه وتلفت نظره إىل ما أودع الله فيه من قدرات 

ومواهب.

وعن اإلمام عيلE قال: 

صـغيـر جرم  أنك  وفيك انـطوى العامل األكبـر أحتسب 

مع  وليتساءل  واستعداداهتم،  خلفتهم  أصل  يف  اآلخرين  وبني  بينه  اإلنسان  وليقارن 

ب الذي قد  نفسه: هل أولئك أحسن مني؟ هل يمتلكون قدرات أكرب مني؟ أو ليس الرَّ

خلقني؟

أقل منه منزلة وطاقة  فإنه سوف يرى من هم  بنظرة واقعية  وإذا رأى اإلنسان احلياة 

املعجزات  ويصنعوا  العامل  يقودوا  أن  استطاعوا  لكنهم  وأوضاعًا،  ظروفًا  منه  وأصعب 

ويتجاوزون النواقص. 

	. الإيحاء الذاتي.. 
ة  ليوحي اإلنسان لذاته يوميًا عرشات املرات بأنه كبري وعظيم ويمتلك القدرات اجلمَّ

والطاقات الغزار، ولريتبط بالله أكثر ويدعوه، فإن يف الدعاء إحياءاٍت مجيلة ومهمة لعالج 

األمراض التي تعجز عنه احللول األخرى، وليتغافل اإلنسان عن النواقص التي تعيقه عن 

التقدم وال يركز عليها كثريًا لكي ال يصاب بالتشاؤم، وينظر إىل نقاط القوة يف شخصيته 

ويركز عليها ويوحي لنفسه أنه هبا سوف يتقدم، فالذين تقدموا ليسوا بأفضل منه. 

	 . قراءة حياة العظماء.. 
ينبغي قراءة حياهتم  العباقرة والعلامء والقادة  البرشية من  تاريخ  واألسامء الالمعة يف 

َهاتيُِكمأْ  نأْ ُبُطونيِ ُأمَّ
َرَجُكمأْ ميِ ُ َأخأْ وخاصة يف بداياهتم، فهم مل يولدوا عظامء، يقول تعاىل: }َواللَّ

لكي ال نحتقر أنفسنا
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ُكُروَن{)))، وأكثرهم مل  ُكمأْ َتشأْ ئيَِدَة َلَعلَّ فأْ َ بأَْصاَر َواألأْ َ َع َواألأْ مأْ ئًا َوَجَعَل َلُكُم السَّ َلُموَن َشيأْ ال َتعأْ

تتوفر له الظروف املالئمة للتقدم أو كان يعاين بعض املشاكل والصعوبات.. 

فرص  له  توفرت  بعضهم  ولكن  واحد،  بمستوى  الدنيا  إىل  جاؤوا  مجيعهم  الناس 

أن  اإلنسان  وبإمكان  يستثمرها،  مل  ولكن  له  توفرت  أو  تتوفر  مل  اآلخر  والبعض  التقدم، 

يستثمر الفرص القادمة. 

واحلمد لله، هناك كتب كثرية تتحدث عن حياة العظامء وكيف أصبحوا عظامء، كام أن 

قساًم ال بأس به منهم كتب مذكرات ملسرية حياته بإمكان أي إنسان الرجوع هلا واالستفادة 

من عرب حياهتم وجتارهبم. 

4. ممار�سة العطاء.. 
الشعور بالنقص يمنع اإلنسان من ممارسة دور العطاء وحماولة القيام باألعامل السامية، 

وأفضل عالج لذلك الشعور جتاوزه والتنكر له باقتحام مواقع املسؤولية وممارسة العطاء 

والتحرك، يقول أمري املؤمننيE: »إذا هبت من أمر فقع فيه، فإن شدة توقيه أعظم مما ختاف 

منه«. 

وكم من شخص كان يعاين من ضعف الثقة بنفسه وحيتقر قدراته، ولكنه حينام اندفع 

يف حلظة توفيق وهداية ملامرسة دور مسؤول وتبني قضية صاحلة استعاد ثقته بذاته وتفجرت 

طاقاته وكفاءاته وأصبح عنرصًا فاعاًل معطاًء.. 

5. المحيط ال�سالح.. 
اإلنسان الذي يعاين من عقدة احلقارة عليه أن ال ينعزل عن الناس، فليس كل الناس 

أرشارًا يشمتون بضعفك وعجزك، وإنام هناك الكثري منهم صالح، وما عليك إال أن تبحث 

عن حميط صالح من الناس املؤمنني، وحتاًم سوف يساعدونك عىل جتاوز مشكلتك.

)))  سورة النحل، اآلية: 78.
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إيامنية  جتمعات  أفرزت  عظيمة  إسالمية  صحوة  الوقت  هذا  يف  نعيش  لله،  واحلمد 

تساعد اإلنسان عىل تفجري طاقاته وكفاءاته، فعىل اإلنسان أن يبحث عن تلك التجمعات 

ويبتعد عن التجمعات السيئة التي تزيد من عقدة احلقارة عنده، فعن رسول اللهA قال: 

»ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد اإلسالم مثل أخ يستفيده يف الله«))).

)))  ميزان الحكمة: ج2 ص )9).

لكي ال نحتقر أنفسنا
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