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يوتحملا سرهف

مقــدم ــة النــاش ــر

مقدمة النارش
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رــــشاــنلا ةـــمدــقم

بسم هللا الرحمن الرحيم
في خضم التسارع التكنلوجي وتعدد وسائل االتصال ،أم�سى القارئ
بأمس الحاجة إلى املناهل الرصينة التي يستقي منها املدد الفكري املتمثل
باملنشورات املكتوبة والتي التزال لها الصدارة عند املثقف العربي .مهمة
التصدي لتوفير املناهل العلمية واملصادر الفكرية ،مسؤولية البد من
التصدي لها بشكل مدروس؛ للحفاظ على التراث الفكري وتطوير
األطروحة العلمية وتقديمها بأيسر سبلها وأبهى صورها للقارئ الكريم.
وقد أخذت مؤسسة نور املعارف هذه املسؤولية بالتصدي لنشر
الكتب األخالقية والدينية التي يحتاجها القارئ الكريم ،السيما في
هذا الوقت الذي كثر فيه التأليف وتعددت مصادر النشر حتى أم�سى
القارئ أمام آالف العناوين املطبوعة اليعلم غثها عن سمينها ،مع
غياب الرقابة العلمية الرصينة التي تحمل في صميمها املسؤولية
الشرعية واألخالقية في تقديم املائدة الفكرية للقراء الكرام.
إن منهج مؤسسة نور املعارف في التواصل مع القارئ الكريم
يتمثل في األمانة بتقديم الكتب الرصينة واألطروحات الفكرية التي
تنبثق من فكر آل محمد^ ،تحت إشراف دقيق ومراجعة لكل
مايحمله الكتاب املنشور من أطروحة فكرية .حيث نقدم في هذا
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املوسم للقارئ الكريم مجموعة عناوين لكتب جديدة بأطروحة
فكرية سلسة يأنس بها املطلع ويحصد من كنوزها ما يسعه إنائه.
وبين يدي القارئ الكريم كتاب «ملن کان له قلب» ملؤلفها سماحة
املربي الشيخ حبيب الكاظمي ،ونعد القارئ الكريم بمزيد من الطبعات
األخالقية والفكرية التي ستقدمها مؤسسة نور املعارف ،سائلين املولى
أن يجعلنا من الذين يحملون شعلة الفكر املحمدي لطالبيه ،أملين أن
نكون عند حسن ظن القارئ الكريم.
دارنور املعارف

رــــشاــنلا ةـــمدــقم

مق ــدمـة امل ــؤل ــف

مقدمة املؤلف
كان ل َ ُه َق ْل ٌب
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َ
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ــــلؤــــملا ةـمدـــقم

بسم هللا الرحمن الرحيم
وصلى هللا تعالى على محمد وآله الطاهرين ،واللعنة على أعدائهم
أجمعين إلى قيام يوم الدين.
ّ
فهذه مجموعة من القبسات املركزة في أربعة أبواب ،تمس حياة كل
ّ
متعبد في سبيل القرب إلى هللا تعالى ،وذلك في مجال:
• التعامل مع ر ّب العاملين.
• التعامل مع أهل البيت^.
• التعامل مع النفس.
• التعامل مع الخلق.
ومن املعلوم أن روابط العبد في عالم الوجود تتمثل فيما ذكرناه
من األبواب ،وعليه فإن إتقان العالقة وتطويرها في تلك األبواب من
موجبات الفالح في الدارين.
ُ
وليعلم أن ما ذكر في هذه الوجيزة يراد منه إنقداح حالة من التأمل
ً
والتفكر ،وليس االطالع املجرد ،فليس ما ذكرناه فيه إال أمورا المس
بعضها العقل ،مثلما المس بعضها القلب؛ ليخرج منها القارئ بحصيلة
عامة في معرفة معالم الطريق العملي إلى املبدأ واملعاد ،والتي قد تكون
ً
ّ
وتضمنت أيضا
تبصرة له في بعض الحاالت ،وتذكرة له في حاالت أخرى،
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خارطة وجيزة في الطريق إلى هللا تعالى :من موجبات القرب ،ودواعي
الغفلة ،وأساليب الشيطان والنفس في الغواية واملكر ،وما ينبغي على
ً
العبد من أدب تجاه مواله ،فضال عن عالقة املؤمن مع املعصومين^
وسائرالخلق من األسرة واألفراد وغيرها.
ً
أسال هللا تعالى أن ينير دربنا جميعا ،لنصل إلى مقامات القرب التي
ً
ً
ّ
أوال ،ثم نسعى للوصول إليها ثانيا ،وأن يحقق فينا مضمون
نتمناها
اه ِد ِن
الدعاء املنسوب إلى اإلمام الحسين× يوم عرفة« :إهلي!َ َ .ف ْ

ِ ِ
ِ ِ ِ
بِن ِ
ك إِ َ ِلي َع ِّل ْمنِي ِم ْن ِع ْل ِم َ
ي َيدَ ْي َ
ُور َك إِ َل ْي َ
ك
ك َو َأق ْمني بِصدْ ِق ا ْل ُع ُبود َّية َب ْ َ
ُون َو ُصنِّي بِ ِس َك ا ْل َم ُص ِ
ا ْل َمخْ ز ِ
ون إِ َ ِلي َح ِّق ْقنِي بِ َح َقائِ ِق َأ ْه ِل ا ْل ُق ْر ِ
ب َو ْاس ُل ْ
ك
ِّ
اختِ َي ِ
ك َأ ْه ِل ا ْل َج ْذ ِ
ِب َم ْس َل َ
ك ِل
ار َ
ب إِ َ ِلي َأغْنِنِي بِتَدْ بِ ِري َك ِل َع ْن تَدْ بِ ِريي َو بِ ْ
اختِ َي ِ
اري َو َأ ْو ِق ْفنِي َع َل َم َراكِ ِز ْ
اضطِ َر ِاري إِ َ ِلي َأ ْخ ِر ْجنِي ِم ْن ُذ ِّل َن ْف ِس
َع ِن ْ
َو َط ِّهر ِن ِم ْن َشكِّي َو ِشكِي َق ْب َل ُح ُل ِ
ول َر ْم ِس» وما ذلك على هللا بعزيز،
ْ
ْ

والحمد هلل ر ّب العاملين.

حبيب الكاظمي
غرة ربيع الثاني 1441
ــــلؤــــملا ةـمدـــقم

1
قبسات يف
العالقة مع الخالق املتعال
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لا قلاخلاعم ةقالعلا يف تاسبق :لّوألا بابلا

 - 1إن من امللفت في بعض اآليات واألحاديث دعوة هللا تعالى العباد
إلى نفسه ،مع عظمته وسعة تفضله عليهم؛ وغناه عنهم! .بل إن مثل
ً
هذا اإلصرار مما ال يتعارف صدوره من العباد ،بل ال ُي ُّ
عد مقبوال لديهم،
ً
ً
ولكنه استعمل ذلك في تعامله مع خلقه تحننا وتكرما؛ ألن نجاتهم ال
تكون إال بالتوجه نحو الكمال املطلق.
 - 2إن البعض يصل إلى درجة ثابتة في األنس بالعبادة ،ومن املعلوم
أن استعداد العبد للطاعة دائما وابدا ،ملن موجبات شموله بالجزاء
التفضلي األبدي من املولى الكريم ،فلو توفاه هللا تعالى فإن انقطاعه عن
ً
العبادة ال يؤثر كثيرا في رصيده .في املقابل فإن البعض في تكامل مستمر
وهو في الحياة الدنيا ،مما قد يوجب له منحة إطالة العمر؛ فيتوفاه هللا
ّ
تعالى وهو في أعلى سلم التكامل.
ً
 - 3يجب على من يريد القيام بحق العبودية هلل تعالى ،أن يعلم أوال
وظائف العبودية في كل عضو من أعضائه ،حتى يعطي كل عضو حقه
ً
في العبادة .ولو قصر في بعضها لكان وجوده وجودا غير متوازن ،كعبد
ّ
َ
املشترك إلى باقي
فيه شركاء متشاكسون ،والحق خير الشركاء؛ إذ يسلم
ُ
َ
باملشترك فيه؟!
الشركاء ،فما خلص هو غني عنه ،فكيف
ً
 - 4يجب على العبد اآلبق من مواله املسارعة في العودة إليه ،مصرا
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لا قلاخلاعم ةقالعلا يف تاسبق :لّوألا بابلا

ً
ً
على ْ
طرق باب رحمته ،باكيا ومستشفعا بأوليائه .ومثله كالطفل الذي
ّ
ً
أغضب أمه ،وخرج متشاغال بلهوه ولعبه ،ول ـا أخذه الحنين إلى دفء
ً
أحضانها ،شرع ينظف بدنه مما علق به من األقذار ،متوجها إلى الدار،
حتى إذا وصل تعالى صراخه وبكاؤه وهو يطرق الباب ،وإذا بهذه األم تفتح
له وتأخذه بين أحضانها.
 - 5إن البعض ينصرف عن تالوة القرآن الكريم؛ لعدم إحساسه
ً
باالنتفاع الفعلي ،خالفا لقراءاته األخرى ،والشاهد على ذلك أنه ال يزداد
ً
إيمانا عند تالوته .وعليه فكما أن ظاهر القرآن ال يمسه إال املطهرون
ً
بظواهرهم ،فإن باطنه محجوب ال يمسه أيضا إال املطهرون ببواطنهم.
 - 6إن هللا تعالى يواجه النفس كمواجهته لكل عناصر الوجود ،فكان
من املفروض أن تنعكس هذه املواجهة املقدسة على كيان العبد،
انعكاس النور في املاء الزالل ،ولكن وجود املوانع من األكدار الداخلية
والخارجية ،هو الذي يمنع ذلك االنعكاس ،فبالرغم من فاعلية الفاعل،
إال أن الخلل متحقق في القابل ،ال من حيث استعداده وما خلق عليه
من الفطرة ،وإنما للموانع التي حالت بينه وبين رّبه.
 - 7إن هناك ثالثة مقاييس تكشف عن حياة الروح وشفافيتها ،وهي:
الصالة الخاشعة ،والتأثر بمصائب أهل البيت^ ،والتعلق القلبي
بإمام العصر .#فاألول كاشف عن القرب من الغاية ،والثاني عن
القرب من الوسيلة العامة ،والثالث عن القرب من الوسيلة الخاصة
ُ َّ ُ
﴿يَ ْو َم نَ ْد ُعو ك أنَ ٍاس بِ ِإ َما ِم ِه ْم﴾(((.
 - 8إن كل املنح  -ولو كانت بواسطة األغيار  -منتسبة إلى هللا تعالى،
إال أن هناك بعض األمور ينسبها هللا تعالى في كتابه إليه بأنها من لدنه،
كالرحمة ،والذرية ،والعلم .ومن هنا ينبغي للعبد أن يرجع إلى املولى؛
 )1سورة اإلرساء ،اآلیة .71

كان ل َ ُه َق ْل ٌب
ل ِ َم ْن
َ
15

لا قلاخلاعم ةقالعلا يف تاسبق :لّوألا بابلا

ليستوهبه تلك املنح الخاصة ،فلو تحققت له واحدة منها لكانت منحة
عظيمة في حقه!
 - 9إن السائر إلى هللا تعالى في أول الطريق تنتابه حالة من الذهول،
إلدراكه بعض الحقائق الجديدة على عامله؛ فيميل إلى العزلة عن الناس.
ولكن ينبغي له تجاوز هذه املرحلة ،ليصل إلى مرحلة الجمع بين مختلف
ً
جهات التكليف ،حفاظا على ما هو فيه ،بل يسعى لتعريف اآلخرين بما
ّ
من عليه الحق تعالى من املعرفة الخاصة.
 - 10ال ينبغي للسائر أن يركن إلى ما ينتابه من الحاالت
الروحية  -املتمثلة بالطمأنينة واالرتياح والسكون  -ويغتر بها ،وتكون
هدفه ،فهي بمثابة محطات استراحة وتشجيع له على إدامة السير .فهو
ُ
كمن يم�شي إلى سلطان ،وتنثر له في الطريق الرياحين والزهور ،فليس له
االنشغال بالتقاطها ،حتى ال تفوت عليه فرصة اللقاء بالسلطان.
 - 11ال ينبغي للسالك أن يتوقع آن يكون سيره إلى هللا تعالى على نسق
واحد؛ فإن لكل مرحلة من السفر لها عقباتها الخاصة ،والتي قد تكون
على شكل :شهوة ملحة ،أو أمواج من الخواطر واألوهام ،أو سيل من
وساوس الشيطان ،أو أذى الخلق له ،وغيرذلك مما َّ
مربه السالكون.
 - 12إذا انتابت املؤمن حالة اإلدبار ،فعليه أن يبحث عن األسباب
ً
املوجبة لها ويتجنبها؛ ليخرج من تلك الحالة .وأما إذا لم يعلم سببا
ً
ّ
فليفو ْ
ّ
فلعل ضيقه بما هو فيه :تكفير
ض أمره إلى هللا تعالى،
ظاهرا،
عن سيئة سابقة ،أو رفع لدرجة حاضرة ،أو دفع للعجب عنه ،ولعل
ً
هللا تعالى ينثر الضيق في بعض القلوب  -تبعا إلمام العصر - #فإن
القلوب املتشبهة بإمامها ،كالسواقي املتصلة بالنهرالكبير.
 - 12كما أن هللا تعالى يوصل الجنين إلى كماله ،فيصوره في األرحام
كيفما يشاء ،حتى يخرجه في أحسن تقويم ،فإنه كذلك يوصل هذه

كان ل َ ُه َق ْل ٌب
ل ِ َم ْن
َ
16

لا قلاخلاعم ةقالعلا يف تاسبق :لّوألا بابلا

األرواح إلى كمالها ،إال أن العبد بسوء اختياره وبمخالفته ،يمنع تلك
الرعاية ،فيكون مثله كالجنين السقط أو املشوه الذي ال يطاق النظر
إليه لقبحه!
 - 14إن الفرص وموجبات الرقي متفاوتة في العباد بحسب بالدهم
وزمانهم ،ومن الطبيعي  -بمقت�ضى العدل اإللهي  -إعادة املوازنة وتقريب
الفرص بين العباد ،ببث بعض الباليا املتناسبة مع الفرص املتاحة .وأما
من حرم من بعض النعم ولم تتح له الفرص ،فإنه سيعوض بتيسير
الحساب.
ّ
 - 15إنه ملن الضروري للعبد أن يطلب النور من ربه حتى ال يتعثر في
ً
طريقه ،فإنه في حياته قد يواجه كثيرا من األمور املبهمة ،ومن املعلوم أن
خطأه في التشخيص ّ
يفوت على نفسه منافع كثيرة ،كان من املمكن أن
ً
يحوزها ،لو كان ماشيا على بصيرة من رّبه.
 - 16إن الذي يع�صي هللا تعالى مع اإليمان به ،يحمل روح الكفر بين
جنبيه ،ولكن تتابع العصيان قد يقلب العفوية في ارتكاب املعصية إلى
ً
تعمد ،فيزداد اقترابا من روح الكفر ،إلى أن يصل إلى قلب الكفر نفسه؛
فيرتكب ما لم يرتكبه إبليس نفسه.
 - 17إن من موجبات ترك املعصية  -ليس لخوف العذاب في الدنيا أو
اآلخرة  -إحساس العبد بمحبته هلل تعالى ،الذي يهبه حالة من اليقظة
ً
ّ
املغيرة ملسيرة حياته؛ فيصير مثله مثل إنسان كان نائما على مزبلة نتنة،
ً
وملا استيقظ لم يجد بدا من الفرارمنها.
ً
 - 18إن من يطلب مقام القرب من هللا تعالى ،ويلح في الدعاء ،معاتبا
ً
ً
ملواله في نفسه لتأخراإلجابة ،وهو ال يعلم أحكام شريعته حالال وحراما،
ً
فضال عن العمل بها؛ فإنه مستهزئ بنفسه .والحال أن غيره ممن أحرز
الرتب العالية ،جمع بين :الدعاء املتواصل ،والعمل الكامل ،وقد روي
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 - 19إن من يرى في نفسه حالة الخشية والرهبة من غير هللا تعالى،
فليعلم أنه على غير السبيل السوي ،وعليه أن يبحث عما أدى إلى مثل
هذا الخلل في نفسه ،ومن موجباته :أن يعظم ما دون الحق في عينه؛
ليستلزم صغرالحق في نفسه.
ً
 - 20كم من املناسب أن يعيش العبد  -إذا رأى إقباال في نفسه على
ما يوجب له الهبوط من عامله العلوي  -حالة اإلحساس بما يشبه الغيرة
املنقدحة في نفس املرأة تجاه ضرتها ،فيعيش مشاعرالكراهية الشديدة
تجاه النفس وما تشتهيه عند االسترسال في الشهوات؛ وهذا اإلحساس
والشعور ملن أفضل الروادع التي توجب استقامة العبد في الحياة.
 - 21إن أثر ساعات اإلقبال  -التي تكون بين فترة وأخرى  -في العبد
الغافل ،كأثراملطرفي األرض القاحلة ،فإنه سرعان ما يجف وال يستنبت
ً
ً
شيئا .خالفا ألثرها في العبد الذاكر ،فتكون كأثر املطر في األرض
الخصبة ،فإن كل قطرة لها دورها في سرعة نمو البذور ووفرة النبات.
 - 22إن من القبيح أن يذكرالعبد رّبه بلسانه في صالته ،وينشغل عنه
بقلبه! .فمثله كمن يترك جليسه ويوكله إلى آلة تحدثه ،ويذهب إلى حيث
الخلوة بمن يحب! .ولنتصور قبح مثل هذا العمل لو صدرفي حق عظيم
من عظماء الخلق ،فكيف إذ صدر مثل ذلك في حق جبار السموات
واألرض؟!
 - 23ينبغي للمؤمن أن ّ
يحول حالة االنبهار الذهني عند ّ
التأمل في
بديع صنع الخالق إلى حالة التفاعل القلبي مع عظمته ،فذلك يفيض
عليه حالة من االطمئنان الدائم في حاضره ومستقبله؛ ألنه يرى ذلك
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ً
املدبرلهذا الكون ،وأيضا يفيض عليه من الخشوع؛ ملا يرى أنه بين يدي
صاحب امللك الواسع املتقن.
 - 24إذا كانت حسرة اإلنسان لفقد ما هو مصيره إلى الفقد والزوال
الفانيات ،قد توجب له الوهن والسقم الدائم  -كمن يفقد ماله ومنصبه
ً
في ليلة  -فكيف بحسرة من يرى نفسه فاقدا ملن يعود إليه كل موجود!.
ومن هنا كانت حسرة وأنين العارفين باهلل تعالى ،من أعظم حاالت
ً
الحسرة واألنين في حياة البشر؛ لعظمة من فقدوه ذكرا في النفوس،
ً
وتجليا في القلوب.
 - 25إن املشغول عن هللا تعالى  -ولو باملهم من األمور  -متنزل إلى رتبة
الغافلين؛ إذ إن أهمية ما هو مشغول فيه من تجارة أو علم ،ال يخرجه
ً
عن تلك املرتبة النازلة ،التي يشترك فيها الغافلون جميعا ،على اختالف
درجات اهتمامهم .فال حق ملن كان على األرض ولو في أعالي الجبال ،أن
يقيس نفسه إلى من هو في أعالي السماء.
 - 26إن العبد عندما ُيعطى منحة االنقطاع إلى هللا تعالى ،فإنه
يستشعر حالة من الثقل املرهق في ممارسة شؤون حياته الالزمة .ولهذا
ً
فإن هللا تعالى  -لطفا به  -يخفف عنه هذه الهبات املتميزة ،حتى ال يختل
نظام معاشه ،وينسحب أثرذلك على املحيطين به من أهله وعياله.
 - 27إن العبد قد يمرفي ظرف خاص ،فتهجم عليه الخواطرواألوهام،
ً
فيرى نفسه معذورا في االسترسال معها .والحال أن أدنى التفاتـة منه إلى
ً
ً
هللا تعالىُ ،يـعد سعيا مشكورا ،ويكشف عن مدى حرصه على اإلقبال
على مواله حتى في تلك الحالة.
 - 28إن قدرة األذهان في ابتداع الصور العظيمة والحقيرة على حد
سواء ،تقرب لنا تصور القدرة اإللهية الواقعة بين الكاف والنون ،ويرتفع
االندهاش من الثواب العظيم على العمل القليل في الجزاء التفضلي
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واالستحقاقي عند هللا تعالى؛ النتفاء الكلفة واملؤونة.
 - 29إن تحقق األثر املرجو من الصالة املتمثل في النهي عن الفحشاء
واملنكر ،إنما هو مترتب على تحقيق املعراجية في الصالة ،وذلك يحتاج
إلى تهيؤ واستعداد ،والعمل بمقدمات الصالة ،وال يتم دفعة واحدة ،وفي
حالة ذهول وانشغال بالحياة اليومية.
 - 30إن سعي العبد ألن يكون في هيئة املقبلين ،مع العجز عن
اإلقبال الفعلي في الحاالت الطارئة ،كـ :املرض ،والسفر ،والتعب؛ مما
يوجب له الهبات العظمى في الساعات الالحقة لها .فإذا ّ
كنا نشكر من
يذكرنا  -ونحن في مثل تلك الحاالت  -فكيف بالرب الشكور!
 - 31إن الذي يستغل األجواء العبادية  -حيث هطول الغيث
اإللهي  -قبل أن تنقطع ،وذلك باإلكثار من زرع بذور الخير؛ فإن مثله
مثل الذي زرع بذرة في مشتله الخصب ،حتى إذا اشتد عودها اقتلعها
وزرعها في مزرعته املجدبة؛ ليجني ثمارها ولو بعد حين.
 - 32إن من موجبات االلتزام بالذكر الدائم :االلتفات إلى مراقبة هللا
تعالى لعبده ،وإلى افتقار العبد إليه ،وإلى عظمة الجزاء ،كما قال تعالى:
َْ ُْ ُ
َ ْ ُُ
ك ْم﴾((( ،والتفكر في آثار ذكره لعبده دنيا وآخرة ،والتي
ون أذكر
﴿فاذكر ِ
ً
ً
ال يمكن أن يحيط العبد علما بها؛ إذ هو املالك لألسباب جميعا.
 - 33إن العبد يترقى في حبه هلل تعالى ،بحيث ال يكون هذا الحب مقدمة
ً
لحيازة مزايا القرب ،بل ألنه ال يرى محال في قلبه لغيرذكراملحبوب وحبه.
فإن القلب شأنه شأن باقي عناصر هذا الوجود مخلوق هلل تعالى ،ومن
أولى بهذا الظرف من خالقه ليحل حبه وذكره فيه؟!
ً
 - 34إن الخلوة باهلل تعالى إنما تتحقق بترك األغيار طرا  -حتى النفس
التي هي من أكبراألغيار  -ال بالهجرة من املكان ،أواالعتزال عن الخلق .ولو
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تحققت من العبد هذه الخلوة في العمر مرة واحدة؛ ألحدث قفزة كبرى
ً
في الطريق ،جابرا بذلك تخلفه عن ركب السائرين إليه.
 - 35إن الذي أنس بروح بالصالة ال يشتكي من كثرة الشكوك؛ ألن
لكل جزء من أجزاء الصالة طعمه املتميز عنده ،ويستذوق وجوده بكل
وضوح ،فهو كمن يسير في بستان له حقول متميزة ،فال يذهل عن أوله
وال وسطه وال آخره ،بل يستمتع في كل خطوة بما فيه من صور الجمال
املتميزة.
 - 36إن الذي يتدرج في دخول حرم الحق في الصالة باإلتيان
باملقدمات ،لهو أقرب إلى مراعاة أدب الورود على العظيم من غيره.
ّ
وأما الذي يدخل في الصالة من دون ّ
تدرج ،فكأنه دخل على السلطان
مباشرة غير ّ
متهيب ،وال شك أن هذه الكيفية من الدخول ،من موجبات
الحرمان أو عدم اإلقبال.
 - 37يجب على العبد أن ييهئ نفسه قبل يوم الجمعة وليلتها؛ ّ
ليتعرض
لتلك النفحات الخاصة املتجلية في ليلة الجمعة عند السحر ،وفي يومه
ً
عند ساعة الغروب .ومن هنا نجد كثيرا من األدعية التي تبدأ من غروب
شمس ليلة الجمعة ،وتنتهي عند غروب شمس يوم الجمعة.
ً
 - 38إن السائر في أول الطريق يلقن نفسه الحب اإللهي تلقينا،
ً
ً
ً
ويتصوره في ذهنه تصورا ،ثم يستشعره واقعا في نفسه ،مبتغيا القرب
من ذلك املحبوب؛ فيستمتع بلوازم القرب ،من الطمأنينة في الدنيا،
واألنس في اآلخرة .ولكن األرقى هو الوصول إلى مرحلة الحب الخالص له،
ً
ال طلبا ملزايا القرب.
 - 39يجب على العبد املتوكل الذي فوض أمره إلى هللا تعالى ،أن
يعيش حالة من االرتياح والطمأنينة ،فاملظلوم الذي أوكل أمر خصمه
ً
إلى محام خبير ،أال يكون مطمئنا؟! .فكيف به وهو قد أوكل أمره إلى
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ّ
السلطان الحاكم في األمور كلها؟!
 - 40إن األزمة الكبرى للسالكين في أول الطريق ،هو الجمع بين عالمي
ً
املادة واملعنى ،والحل هو أن يجعل الحضور اإللهي قريبا من حضور
املحسوسات ،ثم تنمية هذا الحضور إلى درجة اندكاك املحسوسات
فيه ،فال يرى إال هللا تعالى.
ّ
 - 41إن الصالة بأجزائها مركب شرعي ظاهري ،وبموازاة ذلك املركب
ّ
هنالك مركب اعتباري معنوي ،يجمعه ملكوت كل جزء من أجزاء
ً
ّ
الصالة ،والذي يأتي بظاهرالصالة خاليا من الباطن ،فقد أخل باملركب
ّ
االعتباري اآلخربكله أو ببعضه.
 - 42إن أول درس  -بعد درس الطاعة واملعصية  -هو درس التوبة
واإلنابة ،حيث تاب آدم× إلى رّبه بعد أن تلقى منه الكلمات .فالدعوة
إلى التوبة قارنت شروع املسيرة البشرية على وجه األرض ،وال غنى عن
ذلك مع اختالف رتب الخلق.
 - 43إن مرور األعداء ال يخل بأدب الحضور بين يدي السلطان ،إذا
ً
كان الجالس يتجاهلهم ،منشغال بالحديث مع السلطان .بخالف ما لو
ً
استرسل معهم ،وتابعهم بنظراته ،فضال عما إذا تحدث معهم بما ال
ّ
ير�ضى عنه السلطان؟! .وعليه فإن توارد الشياطين على املصلي ال يضر
بالصالة إذا كان األمربهذا النحو.
ُ
 - 44إن هللا تعالى نهى عن الصالة حال السكر ،مما يشعر بنوع نفور
ملن يريد لقائه في تلك الحالة .وقد ُيستفاد من ذلك تحقق النفور بدرجة
ً
من درجاته ،بالنسبة إلى من ال يعلم ما يقول في صالته ،متأثرا بسكر
ُ
أشياء أخرى.
 - 45إن العبد املراقب لنفسه يتجنب بعض األمور بالنظرإلى الغايات
القبيحة التي تليها وإن كانت مباحة ولم يتجل قبحها في البدايات ،فكل
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أمريصده عن سبيل هللا تعالى يتجنبه  -كتجنبه للخمروامليسر  -لتشابه
ً
املالك فيها جميعا.
ً
 - 46إن الذي يصل إلى هذه الدرجة بأن يكون ميله وإرادته تابعا ملراد
مواله ،فإنه يرتاح من املجاهدة ومعاناة حرمان نفسه مما تميل إليه،
ً
فيتفرغ إلى مراحل أرقى ،يغلب عليها التلذذ بعطاء املولى ،بدال من تلك
املعاناة والحرمان.
ً
 - 47إن الذي ال يكلف نفسه شيئا من املجاهدة ،فإن هللا تعالى  -رأفة
به  -يوقعه في أنواع البالء؛ ألن هداية السبل ال تكون إال باملجاهدة،
وبذلك يكون قد خسر العافية ،وبركات املجاهدة املباشرة ،التي قد ال
ً
يعوضها البالء تماما.
 - 48إن الذي ينشغل بما يلهيه عن ذكر هللا تعالى ،يعيش حالة من
تشتت الفكر ،واضطراب النفس ،مما يجعله ال يهنأ بعيش مهما كان
ً
رغيدا؛ إذ إن االبتالء بالنفس والفكر ،ملن أهم صور االبتالء.
 49ينبغي الحذر من ّ
تعدي حدود هللا تعالى ،وخاصة فيما يتعلق
بالخالف بين الزوجين ،حيث يسهل عليهما تجاوز الحدود؛ لعدم وجود
الرقيب بينهما ،أضف إلى ذلك جو الخصومة الذي ينسيهما الحدود
اإللهية.
 - 50إن العبد الذي يود الدخول في دائرة العناية الخاصة ،التي
تجعله يلتحق بركب األنبياء والشهداء ،ينبغي له أن يعمل بما يحقق له
ً
الترجيح من بين الخلق ،فإن الهبات اإللهية ال تكون جزافا بال حكمة
ظاهرة فيها.
 - 51إن بعض األمور تكشف عن إرادة الخير للعبد ،ومن املعلوم أن
ذلك الخير بداية مرحلة ال خاتمة لها ،فإن هللا تعالى ّ
أجل من أن يسوق
ً
خيرا إلى عبده ثم يسلبه منه ،إال إذا صدرمنه ما يوجب له ذلك الحرمان.
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 - 52إن العبد حريص في صرف لحظات عمره في الباقي  -وهو ما
يحقق العندية للحق تعالى  -كذكره تعالى والعمل بطاعته ،بخالف
العمل للفاني  -وهو ما يحقق العندية للخلق  -كاالشتغال بغير الواجب
ً
ْ ُ
واملندوب ،فضال عن الحرام .وهو ما يفهم من قوله تعالىَ ﴿ :ما ِعن َدك ْم
َينْ َف ُد َو َما عنْ َد ا َ
اق﴾(((.
ِ
ِ
هلل ب ٍ
 - 53إن االعتقاد بحقيقة تدبير هللا تعالى لعالم التكوين ،وأنه بيده
تسبيب األسباب ،وأن ما يكون من معوقات وعقبات هي بنظر العبد
العاجز ال ّ
الرب القدير؛ ملن موجبات السكون والطمأنينة ولو في أحلك
الظروف.
ً
ً
 - 54إن املؤمن إرادته  -حبا وبغضا  -تابعة مليل املولى وإرادته ،وهذا
هو السر في كرامة يوسف الصديق× على هللا تعالى إذ كان السجن
أحب إليه مما يدعونه إليه!
ّ
 - 55ينبغي للعبد أن يكرر االعتذار لربه ،بأنه لم يرتكب املعصية
على وجه املكابرة واالستخفاف بحق الربوبية ،إنما التباع الهوى وغلبة
الشهوة ،فإن ذلك أقرب إلى رحمته وعفوه.
 - 56يجب على أصحاب النعم في :الفكر ،أو القلب ،أو البدن،
استغاللها في سبيل مرضاة الرب؛ لئال تسلب من جهة ،ولئال توجب لهم
البالء من جهة أخرى ،كضريبة لكفران تلك النعم.
 - 57إن الوقوف بين يدي هللا تعالى في الصالة بتوجه والتفات ،ملن
ً
موجبات تعالي النفس إلى رتبة ال يرى معها العبد وقعا للذائذ املحرمة في
ً
نفسه ،فضال عن املعا�صي الخالية من تلك اللذائذ.
 - 58إن من يريد العزة وامللك ،فليتصالح مع القدير ،فهو الذي بيده
األسباب ،ويسوقها بحكمته ملن يشاء ،فكما تصرف في قلب العزيز

كان ل َ ُه َق ْل ٌب
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ً
وجعله يهوى يوسف× ويكرمه تمهيدا لتمكينه في األرض ،فكذلك
ييهئ األسباب ملن يريد من عباده.
 - 59إن االستعاذة ال تكون إال من الخائف من ضرر محدق به،
ويستلزم ذلك الفرار إلى الحصن املنيع ،أما املصاحب ملا يخاف منه
والعاكف عليه ،فهو مستهزئ بنفسه ويوقعها بيده في التهلكة ،وإن
استعاذ ليله ونهاره ،فكيف ترتجى له اإلعاذة حينئذ؟!
 - 60إن الفرق بين املعية العامة والخاصة من هللا تعالى لعباده:
أن األولى معية اإلشراف التكويني املستلزم للرزق والحفظ وغيره ،أما
الثانية فهي معية التربية والتنمية والتسديد .وعليه ،فكم يرتاح العبد
من التعثرلو تحققت هذه املعية؟!
 - 61إن من امللفت تسخير هللا تعالى للمالئكة الكرام في تدبير شؤون
العبد  -سواء في كتابة سيئاته وحسناته ،أو في حفظه من الشرور  -مع
شدة غفلته عما يحيط به من عوالـم مذهلة! .ومن ذلك ُيعلم أهمية
موقع اإلنسان في عالم الوجود!
 - 62إن العبد قد ال يعتقد ب�شيء من معاني الكفر والشرك ،وال
ُيظهرها على لسانه ،ولكنه يتصرف كمن هو ّ
ّ
كالتبرم من
متلبس بها
ً
مكروه القضاء ،فهو وإن لم يكن كافرا بمجرد ذلك ،إال أنه متشبه بهم،
وما أسوأه من تشبه!
 - 63إن من موجبات اإلقالع عن املعصية هو إحساس العبد بأن
كل ما حوله ّ
يسبح بحمد هللا تعالى :إما بلسان حاله ،أو بلسان مقاله،
ِ
ً
ً
وأنه عندما يع�صي ب�شيء مسبح هلل تعالى ،يكون موجودا شاذا عن كل
املوجودات.
 - 64إن التفاعل الروحي مع الطاعات في األزمنة واألمكنة العبادية،
ً
يحتاج إلى نوع اندماج معها ال مجاورة ،ولكن الذي يحصل غالبا هو

 - 70إن من موجبات تعميق املحبة ،هو االلتفات التفصيلي ملا يتمتع

 )1إقبال األعامل ،ج ،1ص.348

كان ل َ ُه َق ْل ٌب
ل ِ َم ْن
َ

 - 69إن املولى  -املطلع على الضمائر  -لو أثاب عبده على هذا الذكر
املقترن بالشرود فهو تفضل وكرم منه ،ويستحق عليه الشكراملشوب
بالخجل؛ لعدم قيام العبد بحق العبودية كما يليق بوجهه الكريم ،وفي
ن َطا َع ٍة
َم ِم ْ
الدعاء املنسوب لالمام الحسين× في يوم عرفة« :إِ َ ِلي ك ْ
َبنَ ْيت َُها َو َحا َل ٍة َش َّيدْ ُ َتا َهدَ َم ا ْعتِ َم ِدي َع َل ْي َها َعدْ ُل َك َب ْل َأ َقا َلنِي ِمن َْها َف ْض ُلك»(((.
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الحالة الثانية؛ فترى البعض في جوف الحرم وقرب الكعبة وقلبه في
عالم آخر.
 - 65إن اإلنسان بفطرته يميل إلى مبدأ وجوده ،ومهما حجبته الغفلة
عن هللا تعالى ،فإنه في الشدائد ينقلب إلى ّ
موحد مخلص ،ولو بقي على
مثل ذلك اإلخالص؛ ُلفتحت له اآلفاق التي لم يكن يحلم بها من قبل.
 - 66إن العبد الذي يتعرض للنفحات املتالحقة ،فإنها من املمكن أن
توجد فيه القابلية لو أراد ،كاألرض السبخة املجدبة التي ينقيها الغيث
املتواصل ،وتتحقق فيها قابلية اإلنبات ،وتتحول إلى أرض خصبة.
 67إن العبد إذا لم ّ
يقدر ما ُيمنحه من التوفيق والتحليق في أجواء
العبادة وذلك بصدوده عن هللا تعالى؛ فإنه في مظان السقوط املدوي إلى
أسفل الدرجات ،كالكارثة التي تقع بارتطام الطائرة باألرض بعد الصعود
والتحليق.
ّ
 - 68لو تعمق في نفس العبد إحساسه بالعبودية ملن له هذه القدرة
العظيمة القاهرة الالمتناهية؛ لجعله يعيش حالة من االستعالء بل
ً
الالمباالة بأعتى القوى على وجه األرض فضال عن التعالي عن سفاسف
األمور التي تصدرمن هذا الخلق الغافل.

به املحبوب من صفات الجمال واالقتدار؛ فاألول عنصراجتذاب يوجب
دوام محبة املحبوب ،والثاني عنصرارتياح يوجب قضاء مآرب الحبيب.
ّ
 - 71إن هللا تعالى يجلل أصحاب الليل من أنوارجالله؛ جزاء خلوتهم
َّاس َو ْجها» ،ويكسو
ن الن ِ
ن َأ ْح َس ِ
به ،ولهذا صاروا –کما روی((( ِ « -م ْ
عقولهم من أنواراملعارف الحقة ،ما ال ُيعطاها جهابذة الفكرالبعيدين
عنه.
كان ل َ ُه َق ْل ٌب
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 - 72إن الذكر القلبي هلل تعالى  -وإن كان من أعظم صور الذكر  -إال
أنه قليل فيما لو قيس بعظيم حق املولى على عبده؛ لعدم استلزامه
حركة فيها جهاد ومنافرة ،وقد يجتمع حتى مع انشغال العبد بلذائذه.
 - 73ينبغي للعبد في تعامله مع األسباب أن يلتفت إلى مسبب األسباب؛
لئال يخرج من زي العبودية ،ويرى أن هللا تعالى هو ّ
الفعال ملا يريد في هذه
الحياة؛ لجعله عالقة السببية القائمة بين أفعال العبد والنتائج.
 - 74إن العبد بعد فترة من الطاعات املتواصلة واملجاهدة املستمرة،
يمنحه املولى رتبة عالية من القرب أوإلى ما يكون مقدمة لذلك ،كالتوفيق
ً
في السفرإلى األماكن املقدسة دفعا له للسيرالحثيث نحوه.
ً
 - 75ال يبعد أن يكون األمر بالسجود آلدم× ،تدريبا للخلق على
تعظيم املخلوق الذي أمر املولى بتعظيمه؛ لنوطن أنفسنا في تعاملنا مع
املعصومين^ على أعظم درجات الخضوع والتعظيم.
 - 76إن من املقاييس املهمة لتمييز درجات العبودية ،هما :العقل،
واملعرفة؛ فبالعقل ُيعرف هللا تعالى ُويعبد ،وبه يرتسم مجمل مسار
العبد إلى رّبه ،وباملعرفة يتعرف على جزئيات ذلك املسار.
 - 77إن العبد قادر  -لو أراد  -على استجماع املتفرق من أفكاره حتى
 )1علل الرشایع ،ج ،2ص.366
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في بعض الظروف الصعبة والتوجه ملواله؛ كما أنه قادر على االستغراق
بذكرمحبوبه مع وجود الخواطرالصارفة واألوهام الكثيفة.
 - 78لو اعتقد العبد بإحاطة املولى بكل عناصر الوجود ،ألورثه هذا
ً
ً
االعتقاد إحساسا بالرهبة واملراقبة املتصلة ،وإحساسا بالسكينة
واالطمئنان؛ لعلمه بأن كل ما يجري في عالم الوجود ،إنما هو بعلمه
ورأفته.
 - 79ينبغي للعبد أن يستحضرالرقابة املتصلة من هللا تعالى له في كل
تقلباته ،ولكن ذلك يتأكد أثناء الصالة؛ فإن الذهول والشرود عن ذكره
حينها ،أبلغ في تحقيق عدم االعتناء بتلك النظرة اإللهية له ،وفي َج ْعـله
أهون الناظرين إليه.
 - 80إن العبد ال ينفك في كل آن من نظرة هللا تعالى ورعايته ،ولكن
في الصالة هناك دعوة للمثول بين يديه وملخاطبته ،ومن هنا يجب على
العبد أن يراعي أدب املثول للخطاب ،زيادة عن أدب املثول املجرد.
 - 81إن املجنون  -بنظر عامة الناس  -هو من تصدر منه األفعال
غير املتعارفة عندهم ،أما الخواص فإن كل خروج عما عليه االولياء
الصالحون ،املتعبدون بأوامر هللا تعالى ونواهيهُ ،يعد أيضا بنظرهم
ضرب من الجنون.
ّ
 - 82إن العبد الذي يقوي رابط الود بينه وبين مواله ،فإن املولى
سينشر وده في قلوب الخلق ،بل  -كما روي(((  -في قلوب املالئكة املقربين
ً
أيضا .وهذا هو السر في محبوبية األولياء ،رغم انتفاء األسباب املادية
الظاهرية ملثل ذلك.
ً
ً
ََ
 - 83إن روح العبادة هو االلتفات والطاعة  -قوال وفعال  -للملتفت
ً
إليه ،ومن هنا ُ
اعتبر اإلصغاء للناطق عبادة ،والهوى إلها .وعليه ،فما
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القيمة ملثل هذه العبادة في حق من نعتقد بربوبيته ،مع عدم االلتفات
ً
ً
إليه ،ال إجماال وال تفصيال؟!
 - 84إن املؤمن املعتقد باألبدية ال يدعو فقط ُليستجاب له في حياته
الدنيا ،بل حتى ملا بعد موته في البرزخ والقيامة ،ولهذا فهو يصر في
دعائه ،وال يكترث باالستجابة العاجلة ،ويتلذذ بنفس الحديث مع رّبه
وإذنه له بمناجاته.
 - 85إن العبد يصل بعد مرحلة طويلة من املجاهدة في طريق هللا تعالى،
إلى مرحلة االصطفاء اإللهي ،ومن مميزات هذه املرحلة :أن يعيش العبد
حالة حضور دائم بين يدي املولى ،ويستمتع بالقرب الثابت منه تعالى.
ّ
 - 86إن الذي يوطن نفسه على حب األمور املؤثرة في تقريبه من
مواله  -سواء في تعامله مع الخلق أو الزمان أو املكان  -تتغير الكثير من
رغباته النفسية ،ومن ثم تصرفاته الخارجية.
 - 87إن العبد يحدد بكسبه في هذه الحياة الدنيا مصيره األبدي:
سعادة ،وشقاء .ولهذا فمن مظاهر لطف هللا تعالى بعبده ،أنه منح
ً
بعض األوقات واألعمال من البركات واآلثار بما يذهل األلباب؛ تعويضا
لقصرالحياة الدنيا.
 - 88كما أن اآلالم العضوية منبهة على وجود العارض في البدن،
فكذلك اآلالم الروحية املوجبة لضيق الصدر ،منبهة على وجود عارض
البعد عن هللا تعالى ،وكما بذكر هللا تعالى تطمئن القلوب ،فباإلعراض
عنه تضيق الصدور.
 - 89إن مما يوجب الخلود واألبدية لألعمال الفانية ،هو انتسابها هلل
تعالى املتصف بالخلود والبقاء ،وأما األعمال العظيمة بظاهرها والخالية
من هذا االنتساب ،فهي حقيرة فانية ،كالصادرة من الظلمة وأعوانهم.
ُ
 - 90إن من يعظم هللا تعالى في قلبه ،يصغرما سواه في عينه :فال يفرح
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ل ِ َم ْن
َ
29

لا قلاخلاعم ةقالعلا يف تاسبق :لّوألا بابلا

بإقبال �شيء عليه ،وال يأ�سى على فوات �شيء منه ،وال يستهويه �شيء من
لذائذ الدنيا ،كالبالغ الذي ال يكترث بما يتسلى به الصغار.
ً
 - 91إن البعض يصل إلى مرحلة العمى الباطني ،فال يرى شيئا من
ً
الحقائق اإللهية ،ولوكان معلقا بأستارالكعبة .ويستمرهذا العمى إلى يوم
القيامة ،حيث الحاجة الشديدة لإلبصارعند مواجهة املهالك العظام.
 - 92إن الدعاء من العبد بتوجه  -حتى وإن كان يخلو من اإلصرار  -إال
إنه مؤثرفي تحريك إرادة املولى لتحقيق حاجته ،وهوالذي ال يعجزه �شيء،
والعجزإنما هو بالنسبة للعبد ،ال للمولى الذي هو على كل �شيء قدير.
ً
 - 93إن العبد قد يخلو من حالة اإلصرار بظاهره ،عندما يرى تأخيرا
ً
في قضاء حاجته ،ولكنه يبقى مصرا بباطنه ،فيعيش حالة من الضيق
الشديد ،والحال أنه ينبغي له التسليم الظاهري والباطني لتدبيرمواله.
 - 94إن املؤمن ال ّ
يفوت على نفسه ساعة الفجر ،حيث صعود مالئكة
الليل وهبوط مالئكة النهار ،مما يجعل أعماله في هذه الفترة مشهودة
من مالئكة الليل والنهار ،ومسجلة في القائمتين؛ وكذلك ال يفوت عليه
ساعة الغروب.
 - 95ال ينبغي للعبد االسترخاء والراحة ،بعد أدائه لفريضة واجبة أو
مستحبة ،وكأنه فرغ من وظائف العبودية بكل أقسامها ،وما عليه إال أن
ُ
يرتع ويلعب كما يلعب الصبيان بعد فراغهم مما الزموا به من تكاليف
ثقلت عليهم!
ّ
 - 96إن هللا تعالى قد تجلى في عالم اآلفاق ،فأوجد هذا النظام
ّ
املتقن؛ فكيف إذا أراد الحق أن يتجلى في عالم األنفس ملن أراد سياسته
ُ
وتقويمه؟! .ولئن كانت العجائب ال تعد في عالم اآلفاق ،فإن العجائب ال
ُ
تد َرك – لغيرأهلها  -في عالم األنفس!
 - 97إن امليل إلى العبادة يشبه امليل إلى الطعام ،فقد يميل العبد
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بمقت�ضى حالته  -التي قد ال يعلم منشأ لها  -إلى صنف خاص من
الطاعة ،وال ضير حينئذ في مراعاة ميله ،لئال يقوم بالعمل على مضض
وإكراه ،فال ُيؤتى ثماره.
 - 98ينبغي للعبد  -وهو يقرأ األدعية املستحبة قبل النوم  -أن
يستشعربأن النوم هو املوت األصغر ،ولعل َ
قدره هو املوت في املنام كما
ُ
ق ّدر للكثيرين ،فإن هذا الشعور يجعله يتوجه إلى هللا تعالى ،ويجـنبه
تالعب الشياطين في املنام.
 - 99إن الدين عبارة عن مجموعة من القوانين التي تنظم عالقة
العباد مع الحق والخلق ،وهي من شؤون حاكمية امللك الحق املبين،
ً
ً
وعليه فإن أي تدخل غير مأذون به في هذا املجالُ ،ي ّ
عد تحديا وتجاوزا
لتلك الحاكمية القاهرة.
ُ
 - 100إن الحب اإللهي جوهرة نفيسة ،ال تمنح إال للنفوس التي أحرزت
أعلى درجات القابلية ،ولو أم�ضى العبد كل حياته  -باملجاهدة  -ليمتلك
هذه الجوهرة؛ لختم حياته بالسعادة العظمى ،والستقبل املولى بثمرة
الوجود ،وهدف الخلقة.
ً
 - 101إن للقرآن نورا يهدي هللا به من يشاء من عباده ،ومحجوب
عمن لم يرد أن يهديه؛ لخلل في العبد نفسه .والدليل على ذلك ،هو
ً
انفكاك هذا النور عن بعض من حفظوا ألفاظه ،بل فسروا كثيرا من
معانيه ولطائفه.
 102إن العبد الذي قد ّ
يقدم التوافه من األمور على اللقاء مع ربّ
ً
ً
َ
ْ
العاملين ،رغم دعوته األكيدة للصالة ،وجعـلها كتابا موقوتا ،إذن كيف
يتوقع مسارعة الحق في استجابة دعائه ،وهواملستخف بندائه ،والحال
أنه كما تدين تدان!
 - 103إن التفاعل النف�سي مع عظمة الخالق يفيض على املؤمن حالة

كان ل َ ُه َق ْل ٌب
ل ِ َم ْن
َ
31

لا قلاخلاعم ةقالعلا يف تاسبق :لّوألا بابلا

ً
االطمئنان؛ ملا يرى من أن نوا�صي الخلق طرا بيد ذلك املدبر للكون،
وحالة الخشوع ملا يرى أن من يقف بين يديه هو صاحب هذا امللك
الواسع املتقن.
 - 104إن العبد بعد اجتياز مرحلة التعبد املحض ،تترقى عالقته مع
رّبه ،من عالقة املولوية  -القائمة على األمر واالمتثال  -إلى عالقة أرقى
تتمثل باألنس ،واملجالسة ،والجوار ،والخلة ،والحب الشديد.
 - 105إن من األذكار املؤثرة في تغيير مسيرة العبد هو الذكر اليون�سي،
ولكن لو أتى به العبد بحالة كيونس× من االنقطاع وااللتجاء
الصادق؛ فهو جامع بين :التوحيد ،والتنزيه ،واالعتراف بالخطيئة.
 - 106إن العبد بين يدي رّبه ،كالجالس بين يدي السلطان في قاعته
املزينة بكل أنواع املتاع ،فليس له أن يلهو عنه بالنظر إلى ما حوله من
متاع وزينة ،وإال ُع ّد سوء أدب يستلزم الطرد أو االحتجاب.
 - 107إن حالة الفراق عند األولياء أرجى لهم من حاالت الوصل؛ إذ في
الوصل تسكن النفس للجائزة املقدرة فيقل الطلب ،أما في الفراق يشتد
التضرع واألنين؛ فيرتفع قدرالجائزة فوق املقدر.
 - 108إن هللا تعالى يرغب في ذكرعبده له في جميع تقلباته  -كما يتبين
ّ
وكأن األصل في الحياة هو ذكر هللا
من مراجعة أعمال اليوم والليلة -
تعالى ،إال ما خرج لضرورة قاهرة أو سهو غالب.
 - 109إن الذي يتحسس اآلالم الروحية وضيق الصدر  -عند
اإلعراض عن ذكرهللا تعالى  -أقرب إلى العالج قبل استفحاله .بينما الذي
ً
ال يكتوي بنارالبعد عن هللا تعالى ،يكاد يكون شفاؤه مستحيال.
 - 110لو التفت العبد إلى حقيقة الرقابة اإللهية ،ألي عمل كان ،وألي
شأن يكون فيه ،الشتدت مراقبته لنفسه ،بل أشفق عليها ولو كان في
حال عبادة.
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 - 111إن من مظاهر تجلي حب هللا تعالى للتوابين ،ما يكون لبعض
ذوي املعا�صي من حاالت الطفرة في القرب ،وهجران السيئات بال عودة؛
وهذا مما يبعث األمل في القلوب اليائسة.
 - 112إن العبد مكلف بالقيام بوظائف العبودية في كل يوم وليلة من
حياته ،فال ينبغي أن ّ
يعول على ما وفق له في مواسم الطاعة فيسترخي
بعدها؛ ألنه مكلف بعد املوسم بتكليف جديد.
بمقتضيات
 - 113إن من يمكنه سفك الدماء واإلفساد في األرض
ِ
ً
املقتضيات ،ويلتزم جادة الحق
طبعه شهوة وغضبا ،ثم يتعالى عن تلك
ِ
والصواب؛ هو الجديربخالفة هللا تعالى في األرض.
 - 114إن العبد املهتم بأمر نفسه ،ما عليه إال أن يترك موجبات
التسافل واإلخالد إلى األرض ،وهللا تعالى أدرى بكيفية الصعود بعبده،
إلى ما ال يخطربباله من الدرجات التي ال تتناهى.
ّ
 - 115إن من الجهالة بمكان أن يترك العبد ذكرربه؛ لوقوعه في عالم
الغفلة برهة من الزمان ،فهذا تسويل شيطاني يراد منه استقرار العبد
ً
في غفلته ،وعدم الخالص منها أبدا.
 - 116ال يليق بالكريم أن يسلب نعمة وهبها لعبده ،إال إذا قام
العبد بما يوجب له ذلك السلب بارتكابه للذنوب؛ ولذلك تجتمع عليه
مصيبتان :مصيبة فقدان النعم ،وفقدان التعويض.
 - 117إن من مظاهر تصرف هللا تعالى في القلوب ،هو إلقاء الرعب
فيها ،وهذا من السبل في نصرة املؤمنين طوال التأريخ ،سواء في حياتهم
الخاصة ،أو في معركتهم مع أعداء الدين.
ً
 - 118إن هللا تعالى  -وإن أراد لإلنسان أن يكون مختارا في أفعاله  -إال
أنه حريص على استقامة عبده الذي استخلصه لنفسه ،وجعله في
دائرة رعايته الخاصة؛ فيصرف عنه موارد الكيد والفتنة.
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 - 119يجب على العبد أن يسعى للعمل بهمة ،ويوكل أمر النتائج إلى
ّبه ،فإنه مأمور بالسعي ال بالنتيجةّ ،
فتمني الدرجات العليا  -كحالة
ر
الخشوع في العبادة  -مع عدم تحققها ،من موجبات اليأس واإلحباط.
 - 120إن الشارع املقدس قد أكد على الطهارة الظاهرية لصحة
الصالة ،ولعل األقرب لتحقيق روح الصالة االهتمام بالطهارة الباطنية؛
فاملتدنس بباطنه ال يستحق مواجهة هللا تعالى ،وإن تطهربظاهره.
ً
 - 121إن هللا تعالى خلق اإلنسان مختارا ،فله أن يفعل ما يريد ،إال
أن النتائج بيده ،فهو ال يبلغ ُمناه في كل ما يريده ،ومن املعلوم أن اآلمال
املتحققة في الخارج ،أقل بكثيرمن اآلمال املنعقدة في القلوب.
ً
 - 122ينبغي للعبد أن ال يجعل زينة الحياة الدنيا حجابا ُيشغله عن
ً
التوجه إلى رّبه ،ومانعا عن تحقيق أدب املثول بين يديه ،بل يجعل ذلك
مقدمة لاللتفات إلى عظمة سلطان من هو بحضرته.
ً
 - 123إن العبد الذي ّ
فوض أمرالرزق مثال إلى رّبه البصيربكل العباد،
ً
فإنه سيختار  -على عينه  -من يكون سببا لسوق الرزق إليه .وهكذا األمر
في التزويج وغيره من شؤون الحياة.
 - 124إن كل حركة جد ونشاط في الحياة ،إن لم يكن في سبيل
َ َ ْ َ ُ ُ َّ ْ ُ
َ َ َ
اء َح َّت إ َذا َج َ
آن َم ً
اء ُه
اب بِ ِقيع ٍة يسبه الظم
ِ
مرضاة هللا تعالى ،فهو﴿ :كس ٍ
َ َ
ل ْم ِي ْد ُه َشيْئًا﴾(((.
 - 125إن الطريق إلى هللا تعالى مفتوح للجميع ،ومن موجبات الترشح
للسير :املجاهدة املستمرة لفترة طويلة ،والتضحية العظيمة ،وااللتجاء
إلى هللا تعالى.
 - 126إن العبد الذي أصلح وجهة قلبه ،وأسلمها هلل تعالى ،وأعرض
ّ
عما سواه ،ثم صدرت منه الصالحات ،فإنها تؤتي ثمارها؛ ألنها صادرة
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من ذات تحققت فيها قابلية تلقي اإلحسان االلهي.
 - 127إن من يعتقد بأنه عبد مملوك هلل تعالى ،ال ينتابه الهم والتحسر
عند املصيبة؛ العتقاده بأنه هناك من هو أولى منه في التصرف ،وأنه
ً
أجنبي عن امللك قياسا إلى مالكه الحقيقي.
ً
 128إن العبد بمخالفته هلل تعالى يكون قد ّ
تحدى  -عمليا  -أوامره
ونواهيه ،ولو يؤاخذ املولى عباده على هذا التجاوز ،ألخذهم بألوان
العذاب ،وما ترك على ظهراألرض من دابة.
 - 129يجب على العبد أن يوجد في نفسه القابلية لتلقي الحكمة
اإللهية ،بتطهير قلبه ،وتجنب املوانع ،والتي منها :الشرك في العمل،
وعدم العمل بما يقتضيه العلم.
 - 130إن االعتقاد بهيمنة هللا تعالى على شؤون العباد ،وقدرته على
ً
التصرف في الحواس فضال عن القلوب ،يبعث على االرتياح التام بنصرة
هللا تعالى.
 - 131إذا كانت عالقة هللا تعالى مع أوليائه تصل إلى هذه الدرجة من
األنس والدالل في هذه الدنيا ،فكيف تتجلى تلك العالقة يوم العرض
األكبرحيث يكشف الغطاء ،ويرفع الحجاب بين العبد و رّبه؟!
 - 132إن املولى قد ُيري عبده البهجة املونقة إغر ًاء له عند تحمله
ً
بعض املشاق ،حتى يستمر في أسبابها ،وتخفيفا لبعض متاعب السير،
وخاصة عندما يقترب من اليأس من تحقيق درجات القرب.
 - 133إن العبد في املواسم العبادية تكون له قدرة مضاعفة على
العبادة ال يتوقعها ،ويدل ذلك على وجود طاقات كامنة في نفسه لم
يستخرجها ،فتكون حجة عليه يوم القيامة توجب له الحسرة والندامة.
 - 134إن هللا تعالى يزوي عن عبده بعض الهبات الروحية املتميزة
التي يتمناها  -رأفة به  -لعدم قابليته لتحمل لوازمها؛ ألن اإلعراض عن
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هللا تعالى بعد اإلقبال الشديد ،يعرض العبد لعقوبات قاسية.
 - 135إن العبادة وسيلة لتقرب املحب إلى حبيبه ،بل هو التقرب
بعينه ،واملفروض أن ال يرى املحب مشقة في طاعة محبوبه ،ما دامت
ً
سبيال إلى ما فيه لذته وبغيته من الوصل واللقاء.
 - 136إن املطلوب من العبد أن ال يذهل عن ذكرمواله ،وإن اشتغلت
الجوارح بعمل قربي ،فإن حسن اشتغال الجارحة بالعبادة ،ال يجبرقبح
خلو الجانحة من ذكرهللا تعالى.
ً
ّ
 - 137ال غرابة في انحراف بعض مدعي املقامات ممن أوتي نصيبا من
العلم؛ ألن العبد يلزمه في كل مرحلة االستقامة في العبودية ،وهذه ال
تتحقق إال بالحصانة اإللهية له.
 - 138ينبغي للعبد عدم االلتفات ألي صارف قلبي أو ذهني ،إذا
سنحت له الفرصة للتحدث مع ّ
الرب الجليل ،من خالل رقة القلب
ً
وجريان الدمع التي هي من عالمات االستجابة قطعا.
 - 139إن مثل العبد املستجلب لرأفة رّبه في صالة الجماعة ،كمن
يكون عليه حق لعظيم ويخ�شى منه ،فيندس في وفد قادم لذلك العظيم؛
ً
تحاشيا للخلوة به املستتبعة للعقاب أو العتاب.
 - 140إن ذكر هللا يمنح العبد االستقامة في السلوك ،والجدية في
اإلرادة ،والعبد ال يخلومن قيام أوقعود أواضطجاع ،فمن ذكرهللا تعالى
ً
في هذه املواضع ،كان ذاكرا له على كل حال.
 - 141إن من أهم الغايات التي يسعى إليها املجاهدون في سبيل هللا
تعالى ،هو الوصول إلى رتبة الصناعة اإللهية التي كانت ملو�سى× حيث
َ
قال تعالى عنهَ :
﴿و ِ ُل ْصنَ َع َع َعيْ ِن﴾((( ،وهي التي توجب الرعاية اإللهية
ملجمل تصرفات العبد.
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ً
 - 142إن العمل مهما كان جليال فهوحقيرعند هللا تعالى ،الذي تصاغر
عنده الوجود بأكمله .ولكن لو تحققت علقة االنتساب إليه ،فإن كل ما
هو منتسب إليه يكتسب الشرافة؛ ألنه من شؤونه تعالى.
ً
 - 143إن من أعظم الدرجات أن يجد اإلنسان نفسه عبدا هلل تعالى،
كإحساسه بباقي صفاته الوجدانية ،مثل :األبوة ،والزوجية ،وغيرها ،فلو
أحس بهذا الشعور ،لتحول إلى متعبد بين يدي مواله بظاهره وباطنه.
ّ
 - 144ينبغي للعبد ترتيب سلم األولويات في الواجبات واملستحبات
ً
معا؛ لئال ُيبطل املهم الحاصل ،بركات األهم املطلوب! .ومعرفة هذا
الترتيب تتوقف على قابلية االستلهام الرافع لإلبهام في كل مراحل السير
إلى هللا تعالى.
 - 145يجب على العبد السائرفي ساحة هذه الحياة املليئة باملغريات،
أن يغض الطرف عن كثير من األمور التي تصده عن الوصول إلى
مقصده ،وإال فإنه سينشغل بها ،ولن يصل حتى إلى مقربة من هدفه!
ً
 - 146إن هللا تعالى أولى بحسنات العبد من نفسه؛ ألن وجوده فضال
ً
عن آثاره إنما هو فيض من هللا تعالى حدوثا وبقاء ،فدوره ال قيمة له
ً
قياسا الى دور ّ
الرب ،ولكنه أراد له بهذه الحسنات أن يتكامل ويحقق
قك ِلَر َب َح َع َل َ
بن آ َد َم َل َأخ ُل َ
يك
السعادة األبدية ،وفي الحديث القد�سي« :يا َ
ِ
فاتذين بدَ الً ِمن ك ُِّل َ ٍ
ُك لِ َتبح ع َل َّ ِ
َاص َل َ
إنَّام َخ َلقت َ
ك ِم ْن ك ُِّل
ْ
َ
شء َفإِ ِّن ن ٌ
ْ
َ َ َ َّ
ش ٍء»(((.
َ ْ

 - 147إن خير البالد ليس ما استوطنه العبد ،وإنما ما أعانه على
ّ
الطاعة ،وخير األشخاص ليس الصديق ،وإنما من يذكره باهلل رؤيته،
وخيراألزمان ليس هي ساعة التلذذ ،وإنما ما وقع فيها من طاعة.
 - 148لو أمكن للعبد أن يصل إلى مرتبة الرضوان ،والتلذذ بالنظرإلى
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هللا تعالى وهو في الحياة الدنيا؛ فإنه يحوز على ألذ متع اآلخرة قبل أن
ً
ينتقل إليها ،فيكون في حالة التذاذ دائم :دنيا ،وبرزخا ،وعقبى.
 - 149إن الباحثين في الطبيعة والغافلين عن هللا تعالى ،كمن يحلل
اللوحة الجميلة إلى أخشاب وألوان ،فيرهق نفسه في البحث في املادة،
وال يدرك جمال الصورة وال ّ
مصورها ،وذلك النتفاء اللب فيهم.
 - 150إن نعمة التوحيد والوالية يتجلى أثرها في وقت أحوج ما يكون
العبد فيه لبركات تلك النعمة ،وهو بدايات االنتقال من هذه النشأة
الدنيا إلى النشأة األخرى ،بكل ما فيها من وحشة واضطراب.
 - 151إن النصوص القرآنية والروايات املتعددة حذرت من الشرك:
خفيه وجليه  -ولو في مورد واحد  -ملا فيه من التفات وتوجه ال ينبغي أن
يكون إال للمعبود ،ومن هنا فإن روح العبادة تتمثل في التوجه وااللتفات.
 - 152إن االعتقاد بالبداء يشجع اإلنسان على اإللحاح في الدعاء
مهما كانت تلك الحاجةْ ،
فإن كان العبد يلح في طلب ما ليس بصالحه،
فاهلل تعالى قادرعلى تغييراملفسدة في حاجته إلى املصلحة.
 - 153إن السير التكاملي إلى هللا تعالى محكوم بسلسلة من القواعد
والسنن ،وأما الطفرة واإلعجاز واإلعفاء من بعض السنن ،فإنه يغاير
األصل األولي وال يعول عليه اللبيب في سيره إلى هللا تعالى.
 - 154إن الطالب قد ُينقل من رتبته إلى رتبة أرقى بكثير لساعات
محدودة؛ ملناسبة تقت�ضي النقل ،إال أنه ال يلبث أن يرجع إلى رتبته
ً
الفعلية ،ليواصل سيره بالتدريج حتى يصل فعال لتلك الرتب العليا.
 - 155إن البعض عندما ُيمنح حالة روحية متميز ،يتعالى على غيره،
والحال أنه ما يلبث أن يعود إلى ما عليه الغير من الغفلة ،فهو وإن ُمنح
التحليق إال أنه ما الفرق بينه وبين غيره عند الهبوط؟!
 - 156إن العبد في عالقته مع رّبه له حاالت ،فتارة يحب أن يدعوه

بحسب ما تمليه عليه حالته ،وتارة يستغرق في املعاني واملناجاة القلبية
ً
مستثقال حتى األلفاظ املعبرة عن حبه.
 - 157إنه ملن الالزم لتحويل الحاالت املتناوبة إلى مقامات ثابتة:
استمرارها ،وتحا�شي موجبات اإلدبار ،وااللتزام بما ير�ضي هللا تعالى،
وااللتجاء الدائم إليه ،والتوسل بذوي الزلفى لديه.
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 - 158إن األولياء يعيشون حالة من النشاط واالنبساط  -الذي
يفتقده املترفون من أهل الدنيا  -وذلك النصرافهم عما ال ُينال؛ ألن
ً
ً
حقيقتها كماء البحر ،كلما ازددت منه شربا ازددت عطشا ،وتوجههم
إلى ما يمكن أن ُينال في كل آن وهو النظرإلى وجهه الكريم ،وبتعبيرأمير
الس َل َم ِة َو َد ِار ْ ِ
َت
ل َب ِ 
اب إِ َ 
املؤمنين×َ « :و تَدَ ا َف َع ْت ُه ْالَ ْب َو ُ 
ال َق َام ِةَ ،و َث َبت ْ
اب َّ

ِ ِ ِِ
اح ِة بِ َم ْاس َت ْع َم َل َق ْل َب ُه َو َأ ْر َض
الر َ
ِر ْج َل ُه بِ ُط َم ْأنينَة َبدَ نه ِف َق َر ِار ْالَ ْم ِنَ ،و َّ
َر َّبه»(((.
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ّ
التوجه إلى هللا تعالى يكون تارة بالقلب من خالل اإلحساس
 - 159إن
ببعض املشاعرالوجدانية ،كـ :الحب ،والشوق ،والرغبة ،والرهبة ،وتارة
بالتركيزالذهني الستحضاراملعية اإللهية.
 - 160إن من تجليات التوجه للحق تعالى :الشوق إلى لقائه ،والحزن
على ما قصرفي حقه ،والتأمل في عظمته ،والخوف من مقامه ،واالفتقار
إلى عنايته ورعايته ،واالستشعارالدائم ملحضريته.
 - 161إن السياحة األنفسية سياحة تدرك لذتها وال توصف ،وهي ال
تحتاج إلى بذل مال وال إلى جهد جهيد ،ومتيسرة لصاحبها متى ما أراد؛
ومن مواطنها :أعقاب الفرائض ،وجوف الليل.
 - 162إن الذكر الدائم هلل تعالى ال يتيسر إال للقلوب التي بلغت أعلى
 )1هنج البالغه ،ص.337
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درجات القدرة على ترويض النفس ،لتتمكن بذلك من التوجه الدائم
إلى جهة واحدة ،رغم وجود الصوارف القاهرة.
ّ
 - 163ليس من الضروري أن يثمر االتباع للشرع املحبة الفعلية
ُ
السريعة من الشارع؛ إذ إن هذه الثمرة قد تعطى بعد مرحلة من
الطاعةُ ،يثبت فيها العبد إصراره على مواصلة الطريق.
ُ
 - 164إن أبواب السماء تفتح في وقت السحر وبين الطلوعين ،فهذه
الساعة املباركة هو السبيل ملن أراد الفضل في الرزق مادة ومعنى ،وذلك
من خالل استغاللها في اإللحاح في الطلب.
ُ
 - 165إن الحاالت الروحية املتقطعة التي تعطى للعبد بين فترة
وأخرى ،تغاير املقامات الروحية الثابتة ،فعليه أن يسعى لتحويل تلك
ً
الحاالت إلى مقامات ال تفارقه أبدا.
 - 166إذا ُمنح العبد ساعة األنس واللقاء باهلل تعالى ،فإنه يزرع في
قلبه الهوى املقدس ،فيحن ويشتاق لتلك الساعة ،ويرتدع عن كثيرمن
ً
األمور؛ خوفا من أن ُيسلبها.
 - 167إن مما يخفف على األولياء بعض أعباء النهار ومكدراته ،هو
ترقبهم ساعة الصفاء في جوف الليل عند لقائهم بربهم ،والتي تخرجهم
من كدرالدنيا وزحامها.
ُ
ُ
 - 168إن اإلنسان له وجه به يقبل على األمور الخارجية أو يعرض
ً
ً
عنها ،وكذلك القلب؛ فإن له وجها به يتوجه إلى ما يريد التوجه إليه حبا،
ً
أو يعرض عنه بغضا.
 - 169إن العبد يصل  -بعد مرحلة طويلة من املجاهدة في طريق
الحق  -إلى مرحلة االصطفاء اإللهي له ،وعندئذ يعيش حالة حضور
دائم بين يدي املولى الجليل.
 - 170إن الذي يجمع بين القدرة القاهرة والعطاء بال حساب ،ال

كان ل َ ُه َق ْل ٌب
ل ِ َم ْن
َ
40

لا قلاخلاعم ةقالعلا يف تاسبق :لّوألا بابلا

يعجزه األجر الذي ال يقاس إلى العمل؛ إذ إن الثواب املبذول ،إنما هو
أقرب للعطايا منه إلى األجور.
ّ
 - 171ال يحسن بالعبد عند ندائه ربه بقوله« :اللهم» أن يذهل عنه،
وعند طلبه للحوائج يتوجه بقلبه؛ فإن ذلك سوء أدب مع املولى العظيم
الذي يطمع في املنفعة منه.
 - 172إن السجود هو من أفضل مواضع الخلوة مع هللا تعالى ،والذي
ً
ً
يمثل الذروة في ترك األغيار جسما؛ إذ ال يرى أحدا في حالة السجود،
ً
وروحا؛ ألنه أقرب ما يكون إلى رّبه.
 - 173إن العبد في كل حركاته وسكناته ينوي قصد القربة من مواله،
وسياحته إنما هي في مواطن الطاعة التي تعينه على تجديد نشاطه؛
ليواصل سيره في طريق العبودية بجد واجتهاد.
 - 174إن الركوع والسجود حركتان بدنيتان ،يراد بهما إظهار
الخضوع والتواضع القلبي ،فمع خلوهما من ذلك ،فإنهما ّ
يعدان حينئذ
من الحركات التي ال قيمة لها في عالم املعنى ،وإن دفع بها عقاب التارك
للصالة.
 - 175ال ضيرفي توارد الخواطرالقبيحة أثناء الصالة ،ما دام العبد ال
ً
يتابعها ،بل قد يكون ذلك اختبارا له؛ ليرى املولى مدى إقباله عليه مع
وجود تلك الصوارف الشاغلة.
 - 176إن معركة الحق والباطل إنما هي في االستقامة على الصراط،
ومن املعلوم أن الثابتين عليه قليلون ،ومن هنا تأكدت الحاجة للدعاء
باالستقامة في كل فريضة ونافلة.
 - 177إن الدعاء حالة من حاالت القلب ،ومع عدم تحرك القلب
نحو :املدعو وهو هللا تعالى ،واملدعو به وهي الحاجة – وقد تكون قربه
واألنس به  -ال يتحقق معنى للدعاء ،فكيف تتحقق االستجابة؟!
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ً
ً
 - 178إن االختالف في اللذائذ شدة وضعفا موجود في الجنة أيضا،
فال يعقل أن يلتذ املقربون من هللا تعالى بلذائذ عامة أهل الجنة ،فهناك
رتبة النظرة والرضوان.
 - 179إن هللا تعالى إذا كان يرعى جزئيات عالم الوجود  -كمسك الطير
بعد قبضها في السماء  -فكيف ال يرعى العباد وجزئيات شؤونهم ،وهم
أقرب إليه من الطيروغيره؟!
 - 180إن العبد إذا وصل إلى مرحلة طلب هللا تعالى ال طلب حوائجه،
فإن املولى يتفضل بتحقيق مطلوبه ،وهو معايشته لحقيقة العبودية،
والتي هي الغاية من الخلقة والوجود.
 - 181إن االلتفات في قضاء الحوائج إلى هللا تعالى ،يوجب تحقق
َّ
املسبب الذي يريده الساعي ،والخروج عن صفة الغفلة التي تطبق على
الكثيرين في مثل هذه الحاالت.
 - 182إن السياحة األنفسية بمناجاة املولى الجليل تدرك لذتها ،وال
يوصف كنهها ،فالعجائب إذا كانت ال تعد في عالم اآلفاق؛ فإنها ال تدرك
في عالم األنفس!
ّ
 - 183إن األولياء يعيشون «حالة التهيب» عند دخولهم في الصالة؛
الستشعارهم موقف اللقاء مع هللا تعالى ،و«حالة ألم الفراق والتوديع»
عند التسليم؛ ألنه إنهاء لهذا اللقاء املبارك.ملونآأ
 - 184إن «الحال» :هو ما ُيعطى للعبد من الحاالت الروحية
املتقطعة  -بحسب قابليته  -بين فترة وأخرى .أما «املقام» :فهو الحاالت
ً
الروحية الثابتة التي ال تفارق صاحبها أبدا.
 - 185إن التألم من مرارة اإلدبار يوجب ارتفاعه ،وقد ُيثمر اإلدبار
ً
ً
ً
املتواصل ،إقباال شديدا راسخا في القلب ،إذا سعى العبد في رفع
موجباته التي هو أدرى بها من غيره.
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 - 186إن التفكير ّ
املعمق في املبدأ واملعاد ،من موجبات عروج صاحبه
حقيقة ،لدرجة يظهر آثار هذا التفكير حتى على البدن ،من القشعريرة
املنبعثة من وجل القلب وخشوعه.
 - 187إن هللا تعالى تجلى في عالم اآلفاق ،فأوجد هذا النظام املتقن
الذي أذهل العقول؛ فكيف إذا أراد أن يتجلى في عالم األنفس ،وذلك
لعبده الذي أراد سياسته وتقويمه؟!
 - 188إن العبد الذي يستحضر مالكية املولى عند دخوله املسجد،
يعظم توقيره لذلك املكان ،ويزداد أنسه به ،ويكون لصالته وقع متميزفي
نفسه؛ فيعظم معها أمله باإلجابة.
 - 189لو أن العبد قطع كل تعلقاته بما سوى هللا تعالى وأبقى علقة
ً
واحدة ،فإن تلك العلقة الواحدة كافية ألن تجعله متثاقال إلى األرض،
مانعة إياه من الطيران في األجواء العليا للعبودية.
 - 190إن املؤمن الذي له عالقة متميزة مع هللا تعالى ،ال يختلف
تفاعله معه ،سواء في الخلوات أو الجلوات ،بل إنه يحرص على ذكر رّبه
في الخلوات أكثر؛ ألن ذلك أقرب إلى اإلخالص.
ّ
 - 191إن من املناسب للعبد أن يطلب من ربه الحوائج الجامعة
لخير الدنيا واآلخرة ،فهو أكرم الكرماء ،وال يعجزه �شيء في األرض وال في
ً
السماء ،وال فرق في قدرته على العطاء بين أن يكون املطلوب قليال أو
ً
كثيرا.
 - 192إن السائرفي بدايات الطريق في حالة تأرجح بين فريقين ،فهو ال
يشارك أهل الدنيا في لذائذهم لعزمه على تركها ،ولم يصل إلى ما وصل
إليه الكاملون من استذواق اللذائذ املعنوية ،ولكنه مع الجد في هذا
السبيلُ ،يرجى أن يلم هللا شمله بالصالحين.
 - 193إن البقاء فترة طويلة في املنازل األولى يؤدي إلى امللل واليأس،
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ومن ثم التراجع إلى البدايات ،فيكون في معرض االنتقام الشديد من
الشياطين؛ ألنه حاول الخروج عن سلطانها.
 - 194إن املؤمن ال ّ
يفوت فرصة الدعاء واالستغفار عند الغروب
والشروق ،إذ إنها بدء مرحلة وختم مرحلة ،وفيها صعود املالئكة
بأعماله؛ فيتداركها باالستغفارقبل تثبيتها.
 - 195إن من آثار التفكير في املبدأ واملعاد على الروح و البدن :وجل
القلب ،وقشعريرة الجلد ،وجريان الدمع ،بل إن األمرقد يصل إلى حالة
الصعق الذي انتاب مو�سى× عند التجلي.
 - 196إن الذاكر بلسانه الغافل بقلبه ،كاملصغي إلى جليسه وهو
شارد عنه ،فلو اطلع هذا الجليس على شروده ألعرض عنه ،بل لعاقبه
على سوء أدبه.
 - 197إن توجه النفس إلى جمال املخلوق ،يوجب لها االنقطاع عما
سواه؛ فكيف إذا توجهت إلى جمال الخالق املستجمع لكل صفات
الجمال والكمال؟!
 - 198إن عدم االستجابة لنداء املؤذن مع الفراغ من املوانع ،هو نوع
عدم اكتراث بدعوة الغني عن العبادّ ،
ويعرض العبد لعقوبة املدبرين
املتمثلة بمعيشة الضنك.
 - 199إن العبد الذي يوكل أموره إلى هللا تعالى ،يجد بوضوح مدد
التيسير والتسديد منه في كل شأن من شؤون حياته :كالرزق والعلم،
والذرية ،والعبادة وغيرها.
 - 200إن فعلية الهداية مترتبة على فعلية القيادة ،فالعقل والشرع
هاديان ،ولكن ملن اتبعهما ،ال ملن وجد انعكاسهما في قلبه فحسب،
ّ
فيكون ممن أضله هللا على علم.
 - 201إذا وصل العبد إلى درجة محبة املولى له ،فعندئذ تنحسر
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الخصائص البشرية للعبد ،ليحل محلها تجليات األسماء الربوبية،
فتندك اإلرادة البشرية في اإلرادة الربوبية.
 - 202إن السائر إلى هللا تعالى يستمتع بما يراه من تلك الصور
الجميلة ،وال يحتاج إلى زجر لإلعراض عما قد يسبب له السقوط في
الهاوية والحرمان مما هو فيه.
 - 203إن العبد الذي يسعى للتقرب إلى هللا تعالى بعمل الخير  -وهو
غافل عنه  -قد يقع أثناء سعيه فيما ال ير�ضى عنه ،واملفترض أنه يتقرب
إليه تعالى بهذا العمل.
 - 204إن من يستحضر تحبب الغني املطلق إلى عباده؛ فإن ذلك
ً
ً
يضفي عليه شعورا عميقا بالخجل واالستحياء من شدة رأفة وحنان
هذا ّ
الرب العظيم.
 - 205إن املبدع في عالم اآلفاق هو نفسه املبدع في عالم األنفس ،بل
ً
تجليا فيها؛ ألن النفس عرش تجليه األعظم؛ فاملهم أن ّ
يعرض
إنه أكثر
العبد نفسه لهذه النفحات.
 - 206إن الحج والجهاد والصيام عبادات موسمية ممتدة بحسب
الزمان  -بخالف الصالة والزكاة  -ومن هنا يكون العبد في ضيافة املولى
ً
الجليل بامتداد أوقاتها ،ومأجورا في كل تقلباته.
 - 207إن الراحة وهدوء البال من دواعي التوجه في الدعاء ،فينبغي
للعبد في مواسم العبادة  -كالحج وغيره  -أن يريح نفسه من بعض املشاق
املانعة من التوجه.
ّ
 - 208إن العبد ال يعلق قلبه في تحقيق ما يرجوه إال بمواله؛ فإن
االتكال على الغير ،يوجب خيبة األمل فيمن اتكل عليه من دون هللا
تعالى.
 - 209إن الذنب بعد الذنب عالمة الخذالن ،والطاعة بعد الذنب
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عالمة التوبة ،والطاعة بعد الطاعة عالمة التوفيق ،والذنب بعد
الطاعة عالمة الرد.
 - 210ينبغي االلتجاء الدائم إلى هللا تعالى من سوء العاقبة ،وقد
شهد التاريخ نماذج مذهلة ممن لم ُيتوقع منهم ذلك ،ممن بلغوا من
العلم والعمل ما بلغوا!
 - 211إن هللا تعالى أحرص على هداية العبد من العبد نفسه ،وهو
ييهئ له السبيل إلى املربي الصالح الذي يتكفله بالهداية واإلرشاد عند
وجود حاجة لذلك.
ً
ّ
 - 212إن املؤمن يسأل ربه التوفيق دائما وأن يجنبه الخذالن؛ ألنه
من دون هذا التوفيق كيف يستقيم في سيره إليه تعالى ،مع وجود
العقبات الكبرى في هذا الطريق؟!
 - 213إن العبد الذي غلب على وجوده هوى املولى ،يرى أن االلتفات
ً
ً
إلى نفسه :إرضاء لها ،وإعجابا بها ،بدال من االلتفات إلى مواله؛ كالنظرإلى
ما يقبح النظرإليه.
 - 214إن العبد يجمع بين السير في األرض والسير في األنفس ،فال
يكتفي بالتفرج على مظاهر العمران في البالد فحسب ،بل يسيح في
جوانب نفسه متى شاء!
 - 215إن التذاذ العبد بكشف آفاق جديدة في نفسه ،ييسر له
مخالفة الهوى ،إلى درجة يصل فيها إلى مرحلة احتراف مخالفة النفس،
فال يجد أي عناء في ذلك.
 - 216إنه ملن الصعب قصد القربة الواقعية الخالصة لغير العارفين
باهلل تعالى؛ إذ كيف نقصد القربة إلى وجه لم نستشعر جماله ولو في
أدنى مراتبه؟!
 - 217إن التوجه إلى هللا تعالى يتجلى في صور مختلفة ،منها :بكاء

كان ل َ ُه َق ْل ٌب
ل ِ َم ْن
َ
46

لا قلاخلاعم ةقالعلا يف تاسبق :لّوألا بابلا

الحنين والشوق للقائه تعالى ،وبكاء الحزن على التفريط في حقه تعالى.
ً
 - 218إن العبد يسعى جاهدا في العمل بحذافير الشريعة بأحكامها
ً
ً
األربعة ،ال طلبا لألجر فحسب ،وإنما تحاشيا لسجن املحجوبية عن هللا
تعالى.
 - 219إن العبد يمكنه أن يشتغل بما يريد بظاهره ،مع االحتفاظ
باليقظة بباطنه ،التي تمنعه من التورط فيما يوجب له غضب املولى
الجليل.
 - 220إن العبد حريص على جعل أفضل أوقاته هلل تعالى ،ومع سالمة
النية ،وصفاء السريرة ،تنتسب أوقاته كلها الى هللا تعالى ،ويكون العبد
دائم املثول بين يدي مواله.
 - 221إن العبد الذي يهمه رضا مواله في كل عمل ال رضا نفسه؛
يستفهم رّبه ليدله على ما هو األر�ضى في حالة التزاحم بين املستحبين
أي املهم واألهم.
 - 222إذا كان محور اهتمام القلب والغالب على همه هو رضا هللا
ً ً
تعالى ،صار إلهيا تبعا ملحوره ،وإال استحال إلى ما يصب اهتمامه فيه،
ً ً
ولو كان أمرا تافها.
 - 223إن الذي يمسك الطيرفي الهواء ،هوالذي يمسك قلب عبده املؤمن
ً
من السقوط إذا أمسك عن الطيران بعد التحليق اعتمادا على قدرته.
ّ
 224إن هللا تعالى ّ
يتبنى بعض القلوب بالرعاية والتقويم ،كتبنيه
لقلوب األنبياء مع اختالف الرتب ،ومن مفاتيح هذه املنزلة :حب
اإلخالص لطاعته.
ً
ّ
 - 225إن السالك إلى هللا تعالى له هم بأن يكون غده خيرا من أمسه،
ً
ً
ً
مستمدا التوفيق من مواله ،مسرعا نحو الكمال ،وخارجا من دائرة
الخسران.
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 - 226إن السبب في عدم استجابة هللا تعالى لعبده الذي يتمنى بعض
الهبات الروحية  -كالحب ّ
املتيم  -عدم قدرة العبد على االلتزام بلوازم
هذه الحاالت.
ُ
 - 227إن األداء الظاهري للعبادة مع استثقالها ،قد ال يعطي ثماره
الكاملة ،فينبغي عالج موجبات ذلك؛ ليستذوق العبد حالوة العبادة
كما يستذوقها أهلها.
ً
 - 228إن هلل تعالى عبادا يتلذذون بتحملهم للعبادات الشاقة،
الحر ،وقيام الليل في ّ
كصيام النهارفي ّ
القر ،وأمثال ذلك مما يراه غيرهم
مشقة وعناء.
 - 229إن الدعاء الذي ال يعرج إلى هللا تعالى ،كأنه لم يصدر من
صاحبه؛ لعدم استلزامه لالستجابة ،ومن هنا ينبغي للعبد التأمل في
موجبات عروج الدعاء وعدمه.
 - 230إن العبد ُيمنح من درجات العقل بحسب حب هللا تعالى له؛
ولهذا يتحقق هذا االختالف في مستوى اإلدراك بين العباد ،وتكون
حسنات األبرارسيئات عند املقربين.
 - 231إن صعوبة اإلخالص تكمن في أن العبد يحتاج إلى انقالب
ً
جوهري ،بحيث ال يجد في نفسه اعتبارا ملا سوى هللا تعالى ،حتى يدعوه
لغيراإلخالص.
 - 232إن إعفاء الخلق عن استحضار املعاني القلبية من تعظيم
املولى في الصالة ،إنما كان رأفة بهم ،ولو حاسبهم ملا َس ِلم من العذاب
إال القليل.
 - 233إن إحساس العبد باالرتياح وانشراح الصدر ،واستشعاره
للرعاية اإللهية ،قد يكون من أمارات الصالح والرجحان للطريق الذي
يسلكه.
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 - 234إن رأس ساعات الجد هوساعة اإلقبال على هللا تعالى في الصالة
ّ
الجد على ساعات الحياة األخرى.
وغيرها ،ومن ساعة الجد هذه يترشح ِ
 - 235إنه ملن الغريب أن يستشعر اإلنسان برد الرضا تجاه من هو
فان – أي :ارتياحه لبشر مثله يرى الخير منه  -وال يرى قيمة لبرد رضا
مواله عنه ،بل وال يستشعره ،والحال أنه هو الحي القيوم الذي بيده
ملكوت كل �شيء!
 - 236يجب على العبد أن يستشعر  -ولو بين فترة وأخرى  -حالة
التقصير العظيم في حق املولى الجليل؛ لغفلته عن ذكره وهو الذي ال
ً
يغفل عنه طرفة عين أبدا.
 - 237إن العبد الذي يلتفت الى أنه قد ُيمنح في مواسم الطاعة بعض
ً
الترقيات االستثنائية  -إكراما لوقوعه في دائرة الضيافة  -فإنه ال ينخدع
بها ،ويظن أنها مقامات ثابتة.
 - 238إن التوفيقات الكبرى واملتتالية املمنوحة للعبد ،هي تعجيل في
ً
إيصاله إلى مرحلة االستقرار ،والتحليق الثابت في أجواء العبادة ،بعيدا
عن جاذبية الشهوات.
ً
ً
ّ
 - 239إن كل عنصر يؤثر تأثيرا إيجابيا على تقريب العبد من ربه ،لهو
عنصرمحبوب في واقعه ،وإن استثقله العبد بحسب ميله الذي ال صلة
له بالواقع.
 - 240إن للذكر الكثير قيمة كمالية مستقلة ،ولهذا فإن العبد ال
يستغني عن ذكر رّبه ،ولو كان في حال الجهاد في سبيله ،حيث غلبة
الغفلة واملعاناة.
 - 241إن القرآن الكريم ينير للعبد السائر إلى هللا تعالى الطريق
ً
ً
ً
بوضوح ،وكلما زادت تالوته له ،زادته إيمانا راسخا في القلب ،ال علما
ً
مجردا في الذهن.
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 - 242إن الحب اإللهي يتغلغل في قلب العبد املطيع ،إلى درجة أنه
ً
ً
يجد استيحاشا ونفورا من كل من ال يشاطره هذا الشعور ،ولو كان من
املقربين.
ْ
 - 243إن الوصول إلى هللا تعالى يحتاج إلى نفر وفرار ومسارعة ،وفي
كل ذلك مخالفة ملقت�ضى الطبع البشري امليال إلى الدعة واالستقرار
والتباطؤ.
ً
 - 244إن اإلدبار املفاجئ الخارج عن اختيار العبد قد يكون :دفعا
ً
للعجب عنه ،وتذكيرا له بتصريف املولى الجليل لقلب عبده املؤمن
كيفما شاء.
ُ
 - 245إن علم العبد بأن ما منح من لذة الوصال باهلل تعالى ،هي
ّ
فيحفزه هذا على الثبات في طريق
حصيلة استقامة ومراقبة متواصلة؛
الهدى عن رغبة وشوق.
 - 246إن من أشد أنواع العذاب على املستأنس بألطاف املولى ،هو
اإلدبارالقلبي ،حيث يعيش الوحدة والوحشة ،كالسجين املحجوب عمن
يهواه.
ُ
 - 247إن العبد الغافل عن هللا تعالى واملعافى من البالء لهو في خطر
عظيم؛ ألنه أبعد ما يكون عن هذه الرحمة بشقيها التي تكون للذاكر
واملبتلى.
ّ
ّ
 - 248إن من العوامل املساعدة للتدبر واملغيرة ملسيرة الحياة في
السفر :االنقطاع عن البيئة ،والخروج من أسر القيود املتعارفة،
والراحة النفسية.
ً
 - 249إن املؤمن ال يريد من الدنيا واآلخرة إال ما كان حسنا عند
مواله ،ولهذا يوكل أمر آخرته ودنياه إليه؛ ألنه األدرى بالحسن الذي
يالئمه بالخصوص.

ُ
 - 250إن بعض درجات القرب ال تنال إال بتقديم قربان متميز،
وذلك بتجاوز بالء يتمثل ب�شيء من الخوف والجوع ،ونقص في األموال
واألنفس والثمرات.
 - 251إن الذي يستغرب ترتب الثواب العظيم على اليسير من
العبادة ،فهو إما :قاصر عن إدراك قدرة هللا تعالى ،أو شاك في كرمه
وسعة فضله.
 - 252يجب على العبد أن يقوم بوظائف العبودية وال يكترث لإلقبال
ً
واإلدبار ،وإال صارت عبادته طلبا للحظوظ النفسية ،وليست خالصة
هلل تعالى.
 - 253إن الذكر له أهمية كبرى في استقامة سلوك العبد؛ إذ إن كل
ما سوى الحق في حياته ،لهو عنصر غفلة وإلهاء ،وليس بعد الحق إال
الضالل.
 - 254إن السير إلى هللا تعالى يكون :إما باملجاهدة ،أو االصطفاء
ً
اإللهي ،وكلما ازداد صفاء الباطن كان السير حثيثا؛ ملالئمة الطاعة
للمزاج.

2
قبسات يف
العالقة مع أهل البيت ^
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 - 1إن املؤمن مأمور بأن يطلب من رّبه أن يهبه رأفة ورحمة ولي
األمر ،#فالرأفة والرحمة وإن كانت منقدحة في قلب الولي ،إال أنها
مستندة إلى ر ّب العاملين ،يهبها ملن يشاء من عباده .وبذلك يتجلى لنا عدم
املفارقة بين االلتجاء إلى الحق أو إلى أوليائه ،سواء في :مجال استجابة
الدعاء ،أو الشفاعة ،أو األنس بالذكر.
 - 2إن األدعية املأثورة عن أئمة أهل البيت^ ليست وسيلة
للحديث مع هللا تعالى فحسب ،بل هي مناهج ملعرفة السبيل إلى لقائه؛
ففيها إشارة إلى :موجبات الغفلة ،ودواعي القرب ،واملقامات التي يمكن
أن يصل إليها العبد ،وجزئيات العناية اإللهية بخواص أوليائه .وهو ما
ًّ ً
جليا مثال في املناجيات الخمسة عشر.
نراه
 - 3إن التوسل بأئمة الهدى^ أمر متيسر ،ينقدح في قلوب حتى
غير املوالين ،أو من ال يملك الفهم الكامل لدورهم في تبليغ الرسالة،
وذلك إلحاطتهم باملآ�سي العظام .وهنا تتجلى ّ
منـة الحق ،إذ أهبط
أنوارهم املحدقة بالعرش إلى األرض ،بمآسيها وآالمها؛ ليستنقذ عباده
من الجهالة وحيرة الضاللة.
 - 4إن العلم املخزون في معادن الحكمة  -أئمة الهدى^  -ال يعكسه
ً
ً
ً
ً
ما صدرمنهم ،خالل قرنين ونصف من الزمان :قوال وفعال وتقريرا ،فضال
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ً
عما وصل إلينا من تراثهم وهو أقل القليل؛ نظرا إلى عدم تدوين آثارهم
من ِق َبل مواليهم بما يليق بشأنهم ،إضافة إلى ضياع الكثير من مروياتهم
على أيدي أعدائهم.
 - 5إن املصائب التي جرت على أهل البيت^ ليست مواجهة
شخص لشخص؛ لتزول آثارها بزوال أصحابها! .إنما هي مواجهة بين
ً
أولياء الحق والطاغوت ،وهذه املواجهة استمرت جيال بعد جيل ،ووارث
املآ�سي في هذا العصر هو بقية املاضين ،#الذي ينتظر ساعة حسم
هذا الصراع ،الذي بدأ وال ينتهي إال على يديه الكريمتين.
 - 6إن البعض يتحسر على عدم إدراكه لزمان العلماء والصالحين
ً
السلف ،ليقتبس شيئا من نورهم ،والحال أن الصالحين في كل عصر
ما اكتسبوا الصالح إال بمباركة ورعاية صاحب األمر ،#فينبغي
للعبد أن يعيش الحسرة لفقد من بيده أز ّمة األمور ،وبيمنه رزق الورى،
وبوجوده ثبتت األرض والسماء.
 - 7إن الخوارق التي تجري على أيدي األولياء ،هي من صور التكريم
لهم؛ الستقامتهم في طاعة هللا تعالى ،ومن املعلوم أن عظمة التكريم
املكرم ،وجريانها إنما كان بإذنه تعالى ،بل إنه الخالق
تعكس عظمة ِ
لنفوس أصحابها وهي قائمة بإرادته؛ فال غرابة فيما يصدر منهم من
املعاجزوالكرامات.
 - 8إن املعصية حالة من التمرد على هللا تعالى ،ومن هنا يشعر
العبد التائب بالخجل ،وخاصة مع عظم جرمه .ولهذا جعل هللا تعالى
املعصومين^ بينه وبين عباده شفعاء ،كاألب الذي يشفع البنه عند
السلطان ،بطلب من السلطان نفسه.
 - 9إن استحضار شدة اضطرار صاحب األمر #يؤجج العاطفة
نحوه؛ لفرط ما يعيشه من األ�سى واألحزان طوال هذه القرون؛ إلحاطته
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في كل آن باملصائب التي يراها بنفسه ،باإلضافة إلى املصائب التي سلفت
ّ
على أجداده امليامين ،والتي ُو ِكل أمرالثأرمنها إليه.
 - 10إن املؤمن ال تهدأ نفسه في هذه الحياة الدنيا ،ملا يعيشه من
الحرمان ،وعدم االستمتاع باآلثارالعاجلة لنعمة الوالية ،بمقت�ضى زمان
الغيبة وما فيه من شدة وفتنة ،فإن من أعظم الفتن غيبة املعصوم،
الذي بظهوره تزاح الشبهة ،وتنجلي الكربة.
 - 11إن عالقة األولياء باهلل تعالى أشبه ما تكون بعالقة األب مع
أبنائه ،فإنه يقبل منهم اليسير بمقت�ضى محبته املوجبة لسرعة الر�ضى؛
إذ إنهم من حزبه املنتسبين إليه ،خالفا لغيرهم الذين ال تربطهم به ،إال
نسبة الخالقية واملخلوقية وما يتفرع منها.
 - 12إنه ملن املناسب استقراء أدعية األئمة^ ،الختيار ما يناسب
ً
ّ
املقصر مثال يناسبها مناجاة التائبين،
الحاالت املختلفة للعبد :فحالة
ّ
وحالة الوجل يناسبها مناجاة الخائفين ،وهكذا .وهو ما يحتاج إلى تذوق
خاص لكلماتهم ،يحصل باملمارسة.
 - 13إن الجهل بعلودرجات حجج هللا على الخلق من املعصومين^،
منشؤه عدم استيعاب دورهم الذي رسمه هللا تعالى لهم في عالم الوجود،
ُ
فمن اتخذ خليفة في األرض ،ال ّبد وأن ُي ّزود بمستلزمات الخالفة ،من
جهة عظمة االنتساب والتكليف.
ً
 - 14إن من لوازم املحبة العميقة هواإلحسان للغير ،إكراما للمحبوب
ً
َ
عند الق َسم به ،وهذا األسلوب مألوف أيضا في التعامل مع هللا تعالى
َ
وأوليائه ،ومن املعلوم أن الق َسم املؤثر هو ما كان عن معرفة بدرجاتهم،
وصدق والتفات جاد في مخاطبتهم.
 - 15إن الطواف حول البيت فيه تكريم ألحجارمنتسبة إلى هللا تعالى،
وزيارة قبور املعصومين^ فيها تقديس ُ
لح َجج منتسبة إلى هللا تعالى؛
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وكل تقديس بأمره فهو طاعة له ،ويترتب عليه األجرالعظيم .ولكن شتان
بين تكريم حجروتقديس ُح ّجة!
 - 16ال عجب في تناول أئمة أهل البيت^ ،مسألة اإلمام املنتظرمن
ُ
زواياها املختلفة ،فإن بدولته الكريمة تحيى آمال األنبياء واألوصياء ،من
لدن آدم× إلى النبي الخاتم‘ ،إذ لم تشهد األرض العدل املطبق
منذ بدء الخليقة إلى زمان ظهوره.
 - 17إن من يقارن بين حالة اإلمام الحسين× في يوم عرفة بدعائه
املتميز ،وحالته في يوم عاشوراء بأحداثه الثقيلة ،يشعرب�شيء من عظمة
الكارثة ،وكيف أنه ّ
عزعلى ر ّب العاملين أن ُيعامل أعرف أهل زمانه ،هذه
ً
املعاملة التي لم يشهد لها التاريخ مثيال!
 - 18إن املحبة صفة كمالية متحققة عند أئمة أهل البيت^ بأعلى
ً
درجاتها ،ولهذا فإن تأثرهم على مصائب أعزتهم يكون شديدا ،باإلضافة
إلى علمهم بمنزلة أولئك األعزة من هللا تعالى .ومن هنا كان التأ�سي بهم في
تأثرهم ،من أعظم موجبات رضاهم ،وكسب ُ
الحظوة عندهم^.
 - 19إن من الخطأ بمكان االعتقاد بأن التعامل مع األولياء ،هو في
عرض التعامل مع هللا تعالى ال في طوله .ومع االعتقاد بهذه الطولية،
ترتفع االشكاالت الكثيرة ،ويزول االستغراب من االعتقادات الناشئة
من توهم العرضية في التعامل.
 - 20إن من الدواعي الخفية التي جعلت البعض من املنحرفين عن
ً
ً
ً
خط أهل البيت^ يتخذ لنفسه اتجاها أخالقيا متميزا ،هو جذب
قلوب املريدين املتعطشين للمعارف اإللهية ،ومنافسة خط أئمة أهل
البيت^ في ذلك.
ّ - 21إن ّ
تحول املاء إلى دم كان عبارة عن عقوبة من العقوبات التي
حلت ببني إسرائيل؛ لذا فال يستغربن أحد من حلول الغضب بعد مقتل

 )2املعجم الكبري ،ج ،3ص113؛ سري أعالم النبالء ،ج ،3ص.314
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ً
الحسين× ،بأن قطرت السماء دما(((ُ ،ووجد الدم العبيط تحت
الحجارة في بيت املقدس(((!
ً
ً
 - 22ليس غريبا ارتباطنا باألئمة^ بعد وفاتهم :استمدادا
ً
ً
ً
واستلهاما واستشفاعا ،وذلك لبقاء تلك الحقائق اإللهية :سابقا
ً
ً
ً
وحاضرا ومستقبال؛ إذ ال فارق في حقيقة اإلنسان أن يكون راجال أو
ً
راكبا ،وعليه ال فرق بين حياتهم ومماتهم ،فاألرواح هي هي ،سواء ركبت
الجسد أو ترجلت عنه ،وارتدات ثياب عالم اآلخرة.
 - 23إن مدح األئمة^ للشعراء الذين أحسنوا صرف قريحتهم
ّ
الذب عن الحق ،إنما كان بمالحظة مخزونهم الشعوري
في سبيل
وعواطفهم الصادقة ،وهو ينطبق على من يحمل العواطف الكامنة وال
يقدرعلى إظهارها على لسانه.
 - 24إن طبيعة تعامل األئمة^ مع أصحابهم  -من حيث استيعاب
املعاني  -كانت تختلف بلحاظ اختالف الدرجات والقابليات ،فما كانوا
يتوقعونه من أصحاب الطبقة العليا ،لم يكونوا يتوقعونه من أصحاب
الطبقة السفلى.
ً
 - 25إن املؤمن  -أيا كان موقعه  -يتصدى للدعوة إلى سبيل أهل
البيت^ :بذكر محاسن كلماتهم ،واختيار الحجج الواضحة في إثبات
عقائدهم ،والدعوة إلى التمسك بهديهم بالحكمة واملوعظة الحسنة.
 - 26إن التوسل بأولياء هللا تعالى عبارة عن املواجهة املعنوية بين
ّ
َّ
املتوسل به ،املستلزمة لآلثارالعميقة ،وإن
املتوسل وبين حقيقة
حقيقة
ِ
ّ
تجلت تلك املواجهة من خالل فعل ظاهري ،كالزيارة ،والبكاء ،والنذور
وما شابه ذلك.

كان ل َ ُه َق ْل ٌب
ل ِ َم ْن
َ
58
يبلا لهأ عم ةقالعلا يف تاسبق :يناثلا بابلا

 - 27إن اإلمامة رتبة عليا متقومة بحكومة البالد وهداية العباد ،إال
أن مما يدمي الفؤاد انحسارإمامة أهل البيت^ عن الخلق ،وسلطنة
من ال حق له في الحكم ،وال شأن له في الهداية ،بل هم من األئمة الذين
يدعون إلى النار.
 - 28إن املعرفة بمقام األئمة^ تتحقق بمراجعة األحاديث
ً
والكتب ،وغيرها من روافد املعرفة االكتسابية ،إال أن هناك طريقا آخر
ُ
وهو املعرفة اإلشراقية التي تمنح للسائرين في طريق هللا تعالى واملتوسلين
بأوليائه^.
 - 29إن االعتقاد بحقيقة خلقة أرواح املعصومين^ قبل أن
تنتقل إلى هذه األبدان األرضية ،يستوجب االعتقاد بآثارها :قبل حياتهم،
وفي حياتهم ،وبعد وفاتهم؛ إذ ال فرق في تحققها ما دامت تلك الحقائق
القدسية خالدة.
ً
ُ
 - 30إن مودة أهل البيت^ جعلت أجرا للرسالة؛ ألنها مقدمة
لفهم الرسالة والعمل بها! .وعليه ،فإن الفائدة في ذلك إنما تعود إلى من
ً
شاء أن يتخذ إلى رّبه سبيال.
 - 31إن منهج أئمتنا^ في مجال تهذيب السلوك اإلنساني متمثل في:
ً
ً
االستقامة على طريق الشرع أوال ،واالعتدال في السير ثانيا ،والجامعية
ً
لكل جهات التكليف ثالثا.
ً
 - 32إن املؤمن عندما يفقد عزيزا لديه ،وتنتابه حالة األلم الشديد
لفقده ،يتذكر مصائب أهل البيت^ في أعزتهم ،مع ما لهم من املقام
الرفيع عند هللا تعالى؛ فتهون عليه كل مصيبة.
 - 33إن سلوك العبد الذي وصل إلى درجة عالية من صفاء الباطن،
مطابق لبعض األخبار الواردة عن املعصومين^ ،حتى ولو لم يلتفت
إليها؛ ألنها حاكية عن الفطرة السليمة.

كان ل َ ُه َق ْل ٌب
ل ِ َم ْن
َ
59
يبلا لهأ عم ةقالعلا يف تاسبق :يناثلا بابلا

ً
 - 34إن املعصومين^ أشد ميال لقضاء الحوائج املعنوية املتعلقة
باملعارف والحقائق اإللهية قياسا إلى الحوائج الدنيوية؛ ألنها الغاية التي
بعثوا من أجلها ،وال شك في صالحها للعبد.
 - 35إن املؤمن املهتم بتكامل نفسه ،يطلب من املعصومين^
املعارف الحقة ،وسبل الوصول إلى املولى الحق ،ولو كانت على حساب
حوائجه املادية.
 - 36إذا رق القلب في مجالس رثاء أهل البيت^ فمن املهم استغالل
حالة الرقة بالتوجه إلى هللا تعالى ،وخاصة بعد الفراغ من املجلس؛ فإنها
من املظان الكبرى الستجابة الدعاء.
 - 37إن اآلثارالكاملة لزيارة املعصومين^ مترتبة على زيارة األرواح
ً
ً
ال األبدان؛ ولهذا ال نالحظ تحوال جوهريا في سلوك بعض الزائرين النتفاء
املواجهة املتفاعلة.
 - 38إن من املناسب للزائر أن يلح في طلب الرعاية من املزور ،فلو
استجيب في حقه هذا الدعاء ،وصار من ّ
هم املعصوم؛ فسيكون له
منعطف جديد في الحياة بعد تلك الزيارة.
 - 39إن املؤمن يتمنى لو يحظى بإشراف املعصومين^ ،كاليتيم
املفتقرإلى من يتبناه ويأخذ بيده؛ ألنه لو تحقق له ذلك اإلشراف ،لكفاه
من التيه والتخبط والتردي في الهلكات.
 - 40إن النبي‘ واألئمة املعصومين^ من شؤون هللا تعالى،
والتوجه إليهم بالصلوات والزيارة والتوسل وغيره ،موجب للقرب منه
تعالى؛ ملا فيه من التوقيرلشأن من شؤونه.
 - 41إن مبدأ التعويض سارحتى في معاملة هللا تعالى للمعصومين^،
فقد ّ
عوض الحسين× عن قتله بأن جعل الشفاء في تربته ،واإلجابة
تحت قبته ،واألئمة من نسله.
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 - 42إن التجانس في أقوال األئمة^ وأفعالهم خالل قرنين ونصف
 على ما فيه من تغيير للحكام والثقافات والبنى االجتماعية  -إنما هولوحدة النهج اإللهي الذي ساروا عليه.
 - 43إنه ملن الضروري للوصول إلى مرتبة استيعاب املعاني القرآنية،
املسانخة مع النبي وآله^؛ لتتحقق القابلية إلدراك هذه املعاني
السامية ،وال يكون ذلك إال باالستمداد من هللا تعالى.
 - 44إن املؤمن قد ينتابه ضيق مفاجئ لتأثرروحه بروح أحد املؤمنين،
وإن كان في أقا�صي شرق األرض أوغربها ،وبال شك فإن لتأثرقلب صاحب
األمر #انعكاس على قلوب محبيه.
ُ
 - 45إن الذين ش ّرفوا بشرف الوالية لألئمة^ ،يتوجب عليهم
املبالغة في شكر هذه النعمة؛ ألنهم خصصوا بأشرف األديان ،وبأشرف
الفرق من بين الطرائق املتعددة!
 - 46إن الذين تشرفوا بلقاء صاحب األمر #هم :إما من الذين
وقعوا في شدة أوجبت لهم االنقطاع إلى هللا تعالى والتوسل بأوليائه ،أو
من الذين اشتد شوقهم إلى لقائه.
 - 47إن الرجعة مطابقة ملقت�ضى الحكمة اإللهية ،في أن يحقق املولى
آمال أوليائه^ التي لم يحققوها في حياتهم؛ لجور الحكام ،وإعراض
الخلق عنهم ،و قصرحياة بعضهم.
 - 48إن محبة أهل البيت^ وواليتهم  -في حد نفسها وإن لم تقترن
بالعمل  -ملن ذرائع النجاة ،ولكن تراكم الذنوب قد يسلب هذه الجوهرة،
كما حصل للبعض طوال التاريخ.
 - 49إن الصالة على النبي وآله دعاء من العبد لرفع درجاتهم ،ولو
ُ
استجيب هذا الدعاء في حقهم ،فكيف ال يردون له هذا الجميل بأحسن
ً
منه ،وهو الدعاء منهم^ له أيضا برفع درجته؟!
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 - 50إن إهداء بعض األعمال للمعصومين^ ،هو محاولة ألداء
ً
�شيء من حقوقهم ،وال شك في أنهم يردون الهدية أضعافا مضاعفة كما
هو مقت�ضى كرمهم ،وخاصة مع انتفاعهم بأعمالنا.
 - 51إن املعصوم خليفة هللا تعالى في األرض ،وخليفة العظيم عظيم،
وهو واسطة لعناية هللا تعالى في كل ما يتصل بشؤون املبدأ واملعاد ،وبما
يضمن سعادة الخلق في عوالم الدنيا والبرزخ والقيامة.
 - 52إن احتجاب اإلمام ال يمنع من رعايته ملواليه ،ومن املعلوم أن
ً
األئمة^ في زمان الظهور أيضا كانت لهم هذه الرعاية والتسديد
ً
ملواليهم ،حتى للذين لم ُيقدرلهم رؤية إمام زمانهم أبدا؛ لبعد املكان.
 - 53إن وجود البركة في اآلثار املنتسبة إلى أولياء هللا تعالى ،أمر أكده
القرآن والسنة والواقع ،فال شك في شرافة القبور التي تضم أجساد
خواص خلق هللا تعالى.
 - 54إن الذي يعتقد أن إرادة األئمة للشفاعة ،وللخارق من األمور،
إنما هي في طول إرادة هللا تعالى وبإذنه؛ ال يستغرب مما روي أو رئي من
أنواع الكرامة.
ً
 - 55ليس غريبا أن يتوسل األنبياء السلف كآدم× ومن بعده
بأرواح املعصومين^ في الشدائد(((؛ إذ إن اتخاذ الوسيلة إلى الحق
مطلوب في كل عصروأوان.
 - 56إن كل املآ�سي بعد زمان الغيبة ،شهدها ويشهدها صاحب
األمر ،#فيجب على محبيه مواساته في مصائبه ،وأفضل املواساة
هو االتباع والعمل بما ّ
يقرب من الظهور.
 - 57إن الذي يتوجه إلى املعصوم و يستشفع به لطلب املعارف
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والحقائق اإللهية ،وسبل الوصول إلى هللا تعالى ،تفتح له أبواب واسعة
من املعارف ،وتجعله يعيش على نور من رّبه ،يمتد أثره إلى ما بعد هذه
الحياة.
 - 58إن العبد كلما زاد تعظيمه لشؤون هللا تعالى زاد تعظيمه هلل
تعالى نفسه ،فاألب ال يتأذى من املبالغة في تعظيم ابنه ما دام ذلك في
طول التعظيم لنفسه.
 - 59إن الوالية نعمة ال تعادلها نعمة؛ لخلودها وفناء النعم األخرى،
فلذلك يتوجب على املؤمن املبالغة في الشكر على هذه النعمة ،وأفضل
الشكرهو االتباع والعمل.
 - 60إن املداراة والتقية ال تنافي الخشية التي ينبغي للمؤمن حصرها
باهلل تعالى؛ ألن عدم الخشية محلها القلب ،وهو أمر من هللا تعالى ،وقد
ً
كان ذلك متجليا في حياة أئمة الهدى^ فنراهم حتى في حال التقية
يتجلى االستعالء اإليماني في بعض مواقف املواجهة مع الطواغيت ،وهو
من لوازم عدم الخشية في الباطن.

3
قبسات يف العالقة بالنفس
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 - 1إنه ملن الضروري إقناع النفس بالحقائق املحركة لها ،واملوجبة
الستسهالها بعض الصعاب ،ومنها :العلم بضرورة سلوك هذا السبيل
الذي ينتهي إلى لقاء هللا تعالى ،والعلم بأن مراد املولى ال يتحقق إال
باملخالفة املستمرة للنفس ،والتذكير بما ُيعطاه من اللذات املعنوية
البديلة ،واملكافأة بما يحل ويجمل من اللذائذ الحسية.
 - 2إن الشيطان ّ
يصور الدين للبعض ،بأنه عبارة عن سلسلة من
املناهي ونتيجتها الحرمان؛ لينفرهم من الدين وأهله .والحال أن هذه
املناهي مطابقة للفطرة السليمة؛ لضمان سالمة الفرد واملجتمع ،وأن
ً
نسبتها أقل من املباحات بكثير ،وأنها كثيرا ما تقابل املباحات من الجنس
نفسه ،كالزواج الذي يقابل الزنا ،والبيع الذي يقابل الربا.
 - 3إننا نقول للذي يتأمل في أعجوبة سالمة بدن اإلنسان ،واستمرار
أعضائه في أداء وظائفها املعقدة ،ملا يقارب القرن أو دونه من الزمان،
ً
وما هو إال لحم وعظم ،ولو كان حديدا لتآكل ،كيف ال تستشعر دقة
الصنع املذهلة ،والتي توجب لك الخشوع والخضوع ،ثم اإلحساس
العميق بالعبودية املستوعبة لكل مناحي الحياة؟!
 - 4إن عشق الفانيات يوجب اضطراب النفس والعقل ،بما يفوق في
أثره بعض الذنوب؛ والدليل على ذلك :عدم قدرة العبد املبتلى بالعشق
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على االلتفات إلى هللا تعالى ،بل اإلحساس بحالة من الصدود عنه؛ لشدة
ً
انشغال الفؤاد بمادة العشق؛ وهذا خالفا لبعض الذنوب التي قد يقلع
ً
العبد عنها  -بعد استقذارها  -تائبا إلى رّبه.
ً
ًّ
صفا متراصا
 - 5إن من يريد فتح ميادين العبودية للحق ،يواجه
من الشياطين يرونه وال يراهم؛ فما عليه إال أن يشهر سالحه ويقتحم
ّ
امليدان ،ثم ينتظر جنود املالئكة املسومين واملوكلة بالنصر والفتح.
وينبغي عليه مواصلة السير بعد االقتحام ،وإال فإن التباطؤ والركون إلى
النصراألول ،مما قد يوجب اجتماع فلول الشياطين املنهزمة الستدراك
الهزيمة واالنقضاض عليه مرة أخرى.
ّ
 - 6إن طبيعة اللقاء تقت�ضي سريان اآلثار بين املتالقيين ،وكلما سما
ً
أحدهما اشتد التفاعل والتأثير بينهما .ففي عالم املعرفة مثال ،يوجب
توجه الجهازاملدرك للمعلومة انعكاس املعاني في عالم األفكار ،وفي عالم
اإلنارة الحسية توجب مواجهة ال�شيء للنور انعكاس النور فيه ،ومثله
الحال في عالم الحقائق حيث توجب مواجهة القلب للحقائق ،انعكاس
آثارها في القلب.
ّ
 - 7إن القرآن الكريم عبر عن التفاعالت السيئة  -كالتأثر بشهوة
النساء  -بمرض القلب ،فهو الذي يدعو العبد للطمع عند خضوع
النساء ،ومن دون القضاء على مرض القلب ،فإن امليل سينقدح  -بين
فترة وأخرى  -للتلذذ املحرم وإن امتنع صاحبه من تحقيق الحرام
ً
خارجا ،وهكذا في كل السيئات؛ فهناك استعداد نف�سي مسبق للتفاعل
معها مع وجود مرض القلب.
ً
 - 8إن الحب ّ
يوحد الهم ويجعله منحصرا في املحبوب ،كما يبعث
الهمة العالية للوصول إليه؛ ومن هنا قيل إن من اكتوى بالحب املجازي
ً
يسهل عليه الوصول إلى الحب الحقيقي .فمثله كمثل من اتخذ معبودا
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ً
ً
واحدا غير هللا تعالى ،ثم انقطع إليه في حركة واحدة ،وذلك خالفا ملن
أنس بآلهة متعددة ،االنقطاع عن كل إلـه ،يحتاج إلى جهد خاص بإزائه.
وعليه فإن االنقطاع عن كل محبوب سواه ،فرع توحيد الهم الذي يجمع
الجوانح على ّ
الهمة في الطلب ،والصدق في الرغبة.
 - 9إن االنسان بطبعه األولي تنتابه حالة من النشاط واالرتياح إذا
ُ
رأى موجبات االستقرار في حياته واكتفائه بما اوتي من متاع الدنيا،
ولكنه نشاط كاذب ،ولهذا فإنه سرعان ما ينقلب إلى كآبة وفتور ألدنى
موجب من موجبات القلق والتشويش .أما النشاط الصادق فهواملستند
إلى إحساس العبد برضا هللا تعالى ،وذلك عند مطابقة أفعاله وتروكه
ألوامره ونواهيه.
 - 10ما العمر إال مجموعة من نقاط النور والظلمة ،وما دام العبد
ً
ً
قادرا على التحكم في بعضها ليحولها إلى بقعة من نور ،فما املانع عقال
من التحكم في النقاط األخرى؛ ليضفي على حياته هالة من النور الثابت
املستغرق؟! .ومن املعلوم أن هذا النور الذي يكتسبه في الحياة الدنيا،
هو نفسه الذي يسعى بين يديه يوم العرض األكبر.
 - 11إن الغافل عن هللا تعالى يقترن به شيطان يغويه ،غير الشيطان
األكبر الذي ُيشرف عليه وعلى قرينه؟! .ومن املعلوم أن هذا الشيطان
ً
القرين ،يصاحبه في كل تقلباته ،فيكون خبيرا بواقعه أكثر من نفسه،
ً
ً
معرضا عن نقاط قوته ،مستعينا
ويعلم نقاط ضعفه وقوته؛ فيجعله ِ
عليه بنقاط ضعفه؛ ليبعده عن جادة الهدى ،ويسوقه في األخير إلى
الهاوية.
 - 12إن وجود آثار ال�شيء في رتبة الحقة أو مقارنة لوجوده ،كالدخان
الذي هوأثرالنار ،ومثله االستغفارواالستعاذة والدعاء ،والتي هي ليست
إال لوازم لحقائق باطنية من :الندامة ،والخوف ،واالفتقار ،واأللفاظ
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ً
إنما تشير إليها من باب ُجعل اللفظ على املعنى دليال ،ال أنها توجدها
ً
فضال عن آثارها ،ومن هنا يمكن أن نفسرفقدان آثارهذه األذكار.
 - 13ينبغي للعبد أن ُيحسن استغالل ما أعطاه هللا تعالى من حق
ً
الوصية بالثلث ،فإنه أحوج ما يكون للدرهم بعد وفاته ،ردا ملظلمة ،أو
ً
كسبا لدرجة ،وإال فسوف تعظم حسرته عندما يرى أن ما أفنى عمره في
جمعه ،صاربيد الغيراملستغني عنه ،والحال أنه في أشد االفتقارإليه.
 - 14إن من مصاديق الجهل املركب وااللتباس في باب املعارف ما وقع
فيه البعض ممن يظن أنه عرف الطريق املوصل إليه تعالى ،فضلوا وأضلوا
العباد؛ وذلك لعدم مطابقة الواقع لصورهم الوهمية ،وكشوفاتهم
الباطلة ،ووارداتهم الزائفة ،سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا.
 - 15إن البعض يعول على مكتسباته في موسم الطاعة ،والحال بأن
الزمان الالحق لتلك املواسم قد يتحقق فيه �شيء من موجبات البعد
ً ً
عن هللا تعالى ،فيكون مثله كمثل من خرج من بستان ،حامال شيئا من
روائح زهورها ،وسرعان ما تتال�شى باالبتعاد عن ذلك البستان.
 - 16إن من سبل تحويل املعلومة إلى عقيدة في القلب  -لتتحرك اإلرادة
في ضوء هذه العقيدة  -هو :تحقيق البلوغ النف�سي ،واالستحضارالدائم
لتلك املعلومة ،وتحا�شي العمل بما ينافيها ،واإلصرار على التطبيق عند
منافرة الطبع لها ،والعيش في ضمن األجواء املحفزة لها ،واالستمداد
الدائم من هللا تعالى.
 - 17إن مثل من يداوم على االستغفار في اليوم والليلة ،كمن يغسل
ً
بدنه من دون أن يلتفت إلى قذارته ،فإنه يحرز الطهارة قطعا ولو لم
يقصدها .ومن املعلوم أن العبد حتى لو خليت جوارحه من املعصية،
فإن جوانحه ال تخلو من الغفلة ،وهو كاف إليجاب االستغفار.
 - 18إن البعض يسعى في طلب الكمال ،ولكنه يتذبذب في بدايات
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سيره؛ فيعيش حالة برزخية ،فال هو يطيق الركون إلى حياة البهائم،
وال هو من الواصلين إلى الغايات واملستمتعين باملعية اإللهية؛ فيعيش
حرمان اللذتين بنوعيها ،فينتابه �شيء من العذاب الباطني؛ ألنه ليس
ّ
هناك في وجوده ما يسليه.
 - 19إن القلب والفكر مملوكان هلل تعالى ،كمملوكية البدن ،فال
َ
ُ
خطر على قلبه
ينبغي التصرف فيهما بما لم يأذن به املالك .ومثل من ي ِ
الخطرات الفاسدة ،كمثل َمن يتصرف في لوح مملوك للغير؛ فينقش
فيه ما ال ُير�ضي صاحبه ،ثم يمسحه بعد كل مخالفة.
 - 20إن من لوازم االعتقاد بأن الشياطين يحومون حول قلوب بني
ً
آدم هو :الحذر أثناء التعامل مع أي فرد حتى لو كان صالحا ،و عدم
االقتداء املطلق به وتقديسه لدرجة املعصوم ،و نظرة الشفقة إلى
ً
العاصين املستلزمة لإلرشاد واألخذ بأيديهم بدال من نظرة التحقير.
 - 21إن العبد هو صاحب املنة على الطعام؛ فهو الذي يحوله من
جماد إلى جزء من وجوده نابض بالحياة .والحال أن الخلق يرون ّ
املنة
ُ
قبلون عليه بنهم
للطعام؛ ألنه يجلب لهم التلذذ واالستمتاع ،ولهذا ي ِ
وولع شديد ،ويبذلون من أجله الوقت واملال الوفير!
 - 22يجب على العبد أن يحذر من االعتقاد بأي أمر  -ولو كان
ً
بسيطا  -ما لم يقم عليه الدليل من الشرع أوالعقل؛ لئال يعتاد على اتباع
ّ
الظن املنهي عنه ،فيقع في شباك الشيطان؛ لتبنيه العقائد الفاسدة
التي تغيرمسيرة العباد وتفسد صالح البالد.
 - 23إن من ثمار صالة الجماعة تنمية الجانب االجتماعي وتحقيق
التآلف والتآخي بين العباد .أما صالة الليل فإن فيها تنمية للجانب
الفردي ،والخلوة باهلل تعالى ،والتفكير ّ
املعمق بموقع اإلنسان في عالم
ً
الوجود الذي لم ُيخلق باطال.
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 - 24إن من الذنوب الكبيرة التي فقد املتعامل بها اإلحساس بقبحها
هو الربا ،فهو كمن فقد عقله ،فال يمكنه تمييزالحسن والقبيح ،وبتعبير
ْ
َ َ َ َّ ُ ُ َّ ْ َ ُ
ان ِم َن ال َم ِّس﴾((( فهو يسير بغير استواء،
القرآن الكريم﴿ :يتخبطه الشيط
وكأنه ممسوس اختلت قوى تمييزه.
 - 25إن العبد امللتفت لنفسه ال يقدم على بعض املستحبات  -كمتعة
النساء  -ملجرد ارتياحه لها واستمتاعه بها ،بل يقارن بين الطاعات،
ً
ويوازن بين سلبياتها وإيجابياتها ،فكم من مستحب ّ
جر عليه ضررا
بعنوان آخرلم يلتفت إليه ،أو لم يود االلتفات إليه!
 - 26إن البعض يستهويه طلب العلوم املختلفة من دون النظر إلى
مدى نفعها في دنياه أوآخرته ،فينشغل بها عن االهتمام ملا خلق من أجله.
ً
ً
والحال أن العبد عليه أن يجعل كل حركاته  -علما أو عمال  -منسجمة
مع هدف الخلقة ،وهي عبودية الواحد القهار.
 - 27إن من يمارس عملية التفكير والتأمل في املجال العلمي  -ولو
الدنيوي  -يمتلك قابلية التركيز والسيطرة على الذهن في مجمل حياته.
ومن هنا كان أهل الفكر والنظر أقدر من غيرهم على التركيز الذهني في
العبادة ،والسيرالفكري والنف�سي إلى هللا تعالى.
 - 28إنه من املمكن للمؤمن أن يعيش حالة االثنينية النافعة ،فالذي
يواجه أذى الخلق هو شخصه الظاهر ال شخصيته الروحية؛ ألنها
ً
مجردة ال تطالها أيدي البشر ،فهو ليس ملزما أن يقحم روحه في مواجهة
من يتعرض له باألذىّ ،
فينزلها من عاملها العلوي اآلمن ،ليكدرها بكدر
أهل الدنيا.
 - 29إن من أعظم موجبات الفوز والفالح أن يكون للعبد االستعداد
النف�سي لتلقي كل مكروه من قضاء هللا وقدره ،برضا وتسليم ،ويقرن
 )1سورة البقرة ،اآلیة.275 :

 - 31إن الذي يستحضرحقيقة االرتباط واملجانسة بين مادة املعصية
وأثرها البرزخي؛ فإنه تتحقق عنده حالة من الزجر عند الهم باملعصية
ً
ً
فضال عن ارتكابها؛ ألنه يرى األثرمتصال بمادته .ولكن عامة الخلق يرون
املادة بما فيها من لذائذ ،وكأنها خالية عن األثر الناري املترتب عليها،
يح ال ِّط ِ
يب
يف َو ِر ُ
يح ا ْلكَن ِ ِ 
وقد ورد عن اإلمام الكاظم× أنه قالِ « :ر ُ

 - 32إن الذي يعلم بأن ما هو فيه من البالء إنما هو بعين من يعلم
ّ
صالحه؛ فإنه تطيب نفسه وال يجزع بذلك البالء ،فيعظم أمله بالفرج
عند اشتداد بالئه؛ ألنه يرى نفسه في سجن من هو عطوف به حريص
ً
عليه ،كسجن األب الشفيق لولده ملصلحة يراها .وهذا خالفا ملن ال يرى
 )1الکايف ،ج ،4ص.223

71

نلاب ةقالعلا يف تاسبق :ثلاثلا بابلا

ِ
ِ
ب ا ْل َي ِم ِ
ني
الريحِ َ ،ف َق َال َصاح ُ
َس َو ٌاء؟ ...إِ َذا َه َّم بِا ْل َح َسنَة َخ َر َج َن َف ُس ُه َط ِّي َ
ب ِّ
لِص ِ
اح ِ
ب ِّ
َان لِ َسا ُن ُه َق َل َم ُهَ ،و
الش َم ِلُ :ق ْم َفإِ َّن ُه َقدْ َه َّم بِا ْل َح َسن َِةَ ،فإِ َذا َف َع َل َها ك َ
َ
ِ
ِ
ِ
الريحِ َ ،ف َي ُق ُ
ول
الس ِّيئَة َخ َر َج َن َف ُس ُه ُمنْت َن ِّ
ِري ُق ُه مدَ ا َد ُهَ ،ف َأ ْث َبت ََها َل ُهَ ،و إِ َذا َه َّم بِ َّ
الشم ِل لِص ِ
ِ
ب ا ْل َي ِم ِ
اح ِ
نيِ :ق ْ
الس ِّيئ َِةَ ،فإِ َذا ُه َو َف َع َل َها
َ
َصاح ُ
فَ ،فإِ َّن ُه َقدْ َه َّم بِ َّ
ب ِّ َ
َان لِ َسا ُن ُه َق َل َم ُهَ ،و ِري ُق ُه ِمدَ ا َد ُهَ ،و َأ ْث َبت ََها َع َل ْيه!»(((.
ك َ
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ذلك االستعداد باإلثبات العملي .وهذا هو سر خلود أصحاب سيد
ً
الشهداء× ،الذين لم يشهد التاريخ جمعا مثلهم في التفاني حول راية
الهدى.
 - 30إن تمامية املعرفة النظرية تحتاج إلى عناصر ثالثة ،وهي :الذات
املدركة ،واملوضوع املد َرك ،واإلدراك املطابق للواقع .فال ّبد من بلوغ
ِ
ّ
الذات إلى مرحلة إدراك الحقائق ،كما ال بد من إدراكها للموضوع وهذا
ً
فرع إدراكها ألهمية املواجهة ،كما ال ّبد أخيرا من انعكاسه في الذهن
بصورته الواقعية ،ال أن ينتقش الباطل املبين على أنه الحق املبين!.

كان ل َ ُه َق ْل ٌب
ل ِ َم ْن
َ
72

نلاب ةقالعلا يف تاسبق :ثلاثلا بابلا

ً
أيا من الخصلتين ،وهو في سجن الظالم الجائر.
 - 33إن انغماس أهل الدنيا في الشهوات وامللذات ،إنما هو للفرارمما
هم فيه من الضيق والضنك في العيش ،ولهذا يلتجئون إلى املسكرات
وأمثالها .والحال أن املؤمن ال يرى في حياته ما يوجب الهروب منه؛ ليلجأ
إلى االستمتاع املجرد من الهدف ،فهو متزود من الدنيا ال مستمتع بها.
 - 34لو استوعب العبد هذه الحقيقة بأن الخير والشر في كل لحظة
من العمر املحدود ،له أثره الالمحدود سعادة أو شقاءّ ،
لتحرز من هدر
أية لحظة من عمره ،بل الشتد حزنه وحسرته على ما أضاعه من عمره
فيما ال نفع فيه ،وعلى ما ارتكبه من املعا�صي والذنوب العظام.
 - 35إن العبد عند املحاسبة يوم القيامة قد ُيفاجأ باطالعه على
اآلثار غير املقصودة املترتبة على أفعاله االختيارية ،فإن آثار عمله  -وإن
ً
ً
لم يعملها هو  -تنتسب له ،خيرا كانت أو شرا .وعليه فإن التفكيرفي هذه
ً
ً
العاقبة ،يدفع العبد للمراقبة في كل حركة وسكنة ،قوال كان أو فعال.
 - 36إن النفس في مملكة الوجود بمثابة حاكم أعمى أصم أبكم،
وبيده املقدرات وال يطلب إال الشهوات! .وعليه فينبغي ملن حوله من
الوزراء  -املتمثل بالعقل وجنوده  -أن يعاملوه بما يجنبهم التبعات
الفاسدة ،وذلك بـ :تقليص قدراته ،وتجاهل أوامره ،وترشيده ،وتهديده.
 - 37إن الشيطان يسعى بشدة لصرف املصلي عن صالته ،حتى ال
يتحقق أثرها من نهيه عن الفحشاء واملنكر؛ فيسهل عليه التغلغل في
قلبه .ولهذا نجد املصلي يتذكرما نسيه في سابق أيامه ،أو يتأثر بالتوافه
من األمور التي لم يكن يتأثربها قبل الصالة وال بعدها.
ً
 - 38إنما جعلت الشهوات في وجود العبد ،تحريكا له لتحقيق أهداف
أسمى من بقاء النسل البشري ،ولوال ذلك فإن البعض قد ال تحركه تلك
األهداف .فيجب على العبد امللتفت لنفسه أن ال يبالغ في التلذذ ،وين�سى
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األهداف ،وإن كانت ال تتحقق إال في ضمن تلك اللذائذ.
 - 39لو تأمل العبد في إعجاز بقاء حياته ،وحفظ هللا تعالى له بصرف
الحوادث القاتلة عنه ،والتي قد تغيب عنه وال يعلم بها إال يوم القيامة؛
ً
ً
لرأى أنه يعيش موتا متكررا في كل آن من آناء حياته ،والستشعر شكر
من ُ
استوهب الحياة بعد املمات ،وما يلزمه من الخجل ،والعمل بما
ير�ضى به املنعم.
 - 40إن الذي يصر على ارتكاب املعصية ،يبيع نفسه للنار كل يوم
ً
مرات ومرات ،مؤكدا بذلك إصراره على املبايعة القاتلة! .وال حل لهذه
ً
املعاملة امللزمة ،إال بتدخل امللك القهار الذي بيده أز ّمة األمور فسخا
ً
وابراما ،كالسلطان الذي يفسخ العقود الالزمة بمقت�ضى سلطنته
املطلقة.
 - 41إن كثرة مثيرات الشهوات في هذا العصر إلى درجة لم تعهده
ُ ّ ً
ـعد عذرا للعبد يوم القيامة ،بعدما منح قوة التمييز
البشرية من قبل ،ال ي
بين الحسن والقبيح من جهة ،وحرية االختيار واإلرادة من جهة أخرى،
ّ
وعظمة الجزاء الذي ُبشربه الثابتون في آخرالزمان من جهة ثالثة حيث
إن مثلهم كمثل القابض على الجمر!
 - 42إن املؤمن لو ّ
تأمل في نفسه ،الستشعر حقيقة ما يعيشه من
الوحدة؛ فوحدة قبل نفث الروح ،ووحدة في ساعات نومه ،وكثير من
ساعات يقظته ،وحتى ساعات معاشرته مع الخلق هو في وحدة؛ إذ لم
ً
تمتزج األرواح باألرواح ،وسيكون وحيدا في برزخه إلى يوم البعث ويأتي
ً
رّبه وحيدا.
 - 43إن الشيطان يستغل نسيان العبد لذكر رّبه حتى يغويه ويوقعه
في شراكه ،وال يهمه بعد أن نال بغيته منه في حال املعصية أن يكون
ً
ذاكرا بعدها أو قبلها .وعليه فليس من املهم للعبد نفي الغفلة املطبقة
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بالذكراملتخلل ،وإنما إثبات الذكرالغالب؛ لئال تضره الغفلة املتخللة.
 - 44إن املتعلق قلبه بعشق أمر مادي يعيش االضطراب والقلق
الدائم؛ ألن سكون القلب يتوقف على الوصل باملعشوق ،ومن املعلوم
ً
أن ذلك يحتاج إلى مقدمات قد ال تتيسر دائما .وهذا بخالف ما لو كان
املعشوق هو املولى ،حيث يتحقق له الوصل متى ما أراد في عالم القلب،
ث ِشئ ُ ِ ِ
ففي الدعاءَ « :و َأ ْخ ُلو بِ ِه َح ْي ُ
سي» (((.
ْت ل ِّ
 - 45إن النفس بطبيعتها تركن إلى تقييم اآلخرين ومديحهم ،فقد
ّ
ّ
ليصدق به .ولهذا يرى
يصدق املمدوح  -بعد طول تكرار  -ما لم يكن
ً
السلطان نفسه واجدا لكثيرمن الكماالت املوهومة ،لكثرة من حوله من
ً
املتزلفين الذين يصورون له السراب ماء ،حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
 - 46إن تحمل مظالم العباد من العقبات الكبرى في يوم القيامة والتي
ً
قد تجعله فقيرا؛ فإن املظلومين أحوج ما يكونون إلى حسناته في ذلك
اليوم العسير .ومن هنا ينبغي للعبد أن يطلب من رّبه التوفيق للتخلص
من تبعات العباد في الدنيا ،وأن ُير�ضي عنه الخصماء فيما عجزعنه.
 - 47إن تعلق املرأة الشديد بزوجها ،هو ما يسبب لها األذى النف�سي
والغيرة؛ ألنها ترغب في جلب حبه لها ،وتفترض أن ال يشاركها فيه غيرها.
فلو غالبت هذا اإلحساس ،ولم تحصر توجهها لزوجها ،باالرتباط بمن
الخير كله بيده ،ألراحت نفسها ،وهانت عليها بعض الصعاب الخارجة
من يدها.
ّ
ّ
 - 48إن الهوية الشخصية من لوازم اإلنية التي ال بد وأن يذيبها العبد
في مشيئة الحق وإرادته ،وعندئذ يتحول اإليثارعنده إلى حالة طبيعية غير
منافرة ملزاجه ،فال يرى ُع ْج ًبا في نفسه ،وال ّ
منة على العباد .وهذه الحالة
ّ
من أعظم كواشف البلوغ النف�سي ،الذي قلما وصل إليها الواصلون.
 )1مصباح املتهجد ،ج ،2ص .582
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ًُ
ً
 - 49لو أن ميتا أذن له أن يرجع أياما إلى الدنيا ،ليعوض عن تقصيره،
ً
ُ
ويكتسب شيئا من الدرجات التي فاتته أيام حياته؛ فيا ترى كم سيبلغ
حرص مثل هذا امليت املستأنف للحياة ،في استغالل كل لحظة من
لحظات عودته إلى الدنيا ،وخاصة إذا كانت قصيرة ال تقبل اإلمهال
والتمديد؟!
 - 50إن النفس من طبيعتها امليل للهو واللعب ،والتثاقل عن العمل
الصالح ،ولكن مع تكرار العمل يرتفع ذلك التثاقل .وهذا هو السر في
قدرة أولياء هللا تعالى على تحمل األعمال الشاقة ،التي كانت ثقيلة عليهم
في بدء سيرهم إلى هللا تعالى.
 - 51إن مجرد صدور املعصية من العبد عن جارحته أو جانحته ،ال
يكفي بأن تكون صفة الزمة توجب له اليأس؛ فكما أن نفسه طريق لعابر
الشر ،كذلك فإنها طريق لعابرالخير ،فال يتصف بوصف غالب إال عند
طغيان أحدهما على اآلخر.
 - 52إن العبد مهما حاول أن يتحا�شى موجبات القلق في حياته إال
أنه في داخله مخزون من األحداث املقلقة واملثيرة ألحزانه ولو باعتبار ما
ً
م�ضى ،فينبغي له أن يجعلها تحت رقابته ،فال يستحضر شيئا منها وال
ً
ً
يتفاعل معها ،إال إذا رأى في ذلك خيرا ونفعا.
ّ
 - 53إنه ألمرمحيرومثيرللتحسروهو أن يكرس العباد سعيهم الحثيث
في شؤون دنياهم ،أما فيما يورث لهم سعادة األبد ،فال موقع له في
نشاطهم ،أو له موقع ال ُيعبأ به ،متمثل في صالة ال يقبلون فيها بقلوبهم،
ً
وال تغيرشيئا من واقعهم!
 - 54إن الشياطين املقترنة بالعبد خبيرة بكيفية صرفه عما فيه
ّ
صالحه ،فإذا أراد التوجه إلى رّبه في ساعة خلوة أو انقطاع ،ذكرته
ّ
ببعض زالته ،لتنفث روح اليأس في نفسه ،أو ذكرته بما يثير حزنه
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وقلقه ،لتشغل باله ،وتسلبه التوجه والتركيزفي الدعاء.
 - 55إن عالقة املالئكة بالخلق عالقة وطيدة ،ولهذا فإن املؤمن
ّ
يسلم على ملكيه في كل يوم ،على أنها موجودات ذوات شعور ،وتستحق
ً
الخطاب والتكريم ،فضال عن أنها تستفيد من عبادة املؤمنين ،كما تدل
عليه بعض النصوص الشريفة.
 - 56إن العبد الذي أخضع نفسه للتربية والتهذيب ،ال يطلق العنان
لها في إعطاء أحكام مسبقة على األمور واألشخاص ،بل يستلهم من هللا
ً
تعالى الصواب في رؤية األشياء كما هي واقعا؛ ليكون على نور من هللا
تعالى يم�شي به في الناس.
 - 57إن أبناء الدنيا يعيشون حالة من الولع وامليل املفرط ،الذي ال
يشبعه �شيء من الدنيا ،فهم في حالة عطش دائم ال رواء له ،فالعاقل
عليه أن يزيل هذا العطش الكاذب نحو ما يشبه املاء ،ال البحث وراء ما
ال يروي الغليل.
ّ
 - 58كما أن التعامل مع األبدان ال بد من تناسبه مع النمو والقدرة،
فال يكلف الطفل بما يكلف به الراشد املقتدر واملكتمل في نموه،
فكذلك التعامل مع النفوس في عالم التكامل ،إذ ينبغي فيه اتباع الرفق
واملرحلية والتحايل واملخادعة.
ً
ً
 - 59إن الذي يوجه اإلنسان في ساحة الحياة خيرا كان أو شرا،
هو جهاز اإلرادة ،ولهذا في باطنه تدور معركة :بين الشيطان وجنوده،
والعقل و جنوده؛ لالستيالء على هذا الجهاز ،ومن املعلوم أن مصير
اإلنسان متوقف على فوز أحدهما.
 - 60إن الذي يعايش حقيقة أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى
الدم في العروق ،فإنه يتهم نفسه في كل حركة ،ويعيش حالة القلق
والخوف ،ما دام هو في معرض هذا التأثير الشيطاني .وثمرة ذلك القلق
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هو االلتجاء الدائم إلى هللا تعالى.
 - 61ينبغي إلمام الجماعة أن يلتفت إلى قصده في التقدم أمام
الوفد الذي يواجه ر ّب العزة والجالل ،من حيث عدم االكتراث بكثرتهم
ً
ومتابعتهم له ،بل يفترض نفسه أنه يصلي منفردا ،فإن ذلك أدعى إلى
تحقيق اإلخالص في قصد القربة!
 - 62إن عدم رؤية الشيطان ،والضعف البشري ،والجهل بالنفس،
والغفلة ساعة املواجهة :من سبل تسلط الشيطان .وهللا تعالى هوالقوي
العزيز ،وهو العليم الخبير ،وهو الحي القيوم؛ فاالعتصام به تعالى رافع
لتلك املوجبات.
ً
 - 63إن الذي يرى املوت جسرا بين العناء والسعادة املطلقة ،ومطمئن
من أداء تكليفه وملا قدمه من الصالحات ،ال يمكن أن يستوحش من
ً
املوت وهو على مشارفه؛ وهذا خالفا ملن ال يعلم ما وراء ذلك الحد ،بل
ويخ�شى من عاقبة أعماله السيئة.
 - 64إن عالم القلب محفوف بالشهوات التي تسلبه إرادته ،وعالم
الفكر محفوف بالشبهات التي تسلبه بصيرته ،وللشيطان دور التزيين في
املجالين ،فمن الضروري للعبد االستعاذة الجادة بمواله؛ ليعينه على
ً
أمرنفسه ويخلصه من كيد الشيطان في املجالين معا.
 - 65إن العبد إنما يخ�شى من عدم تحقق اإلخالص في مواطن امليل
النف�سي ،وأما األمر الذي تكون فيه املنافرة للطبع ،فإنه أبعد ما يكون
عن الشوائب ،ويكون أرجى للقبول لو غالب نفسه في اإلتيان به.
 - 66إن الذي يستحضرالذكريات املحزنة ويتفاعل معها كأنها واقعة
في الحاضر ،يوجب لنفسه بيده التعب والقلق! .ومثله كمن يذهب
للمحاكم السترجاع ملفات خصومه التي انتهت أحكامها ،بل ومات
أصحابها!
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 - 67إن العبد الذي يزين له الشيطان ملذات الدنيا ،يصاب
باإلحباط وخيبة أمل شديدة ،وذلك عندما يصل للذته وال يجد تلك
الحالوة املوهومة؛ وهذا ما يجعله يستحدث وسائل غريبة لالستمتاع
قد تصل إلى حد الجنون!
 - 68إن العبد يصل إلى درجة يرى أن كل التفات  -سواء إلى املتع
الباطلة أو إلى النفس وما يصدر منها من العبادات والصالحات  -هو
التفات إلى ما سوى هللا تعالى ،ويترتب عليه أثر اإلعراض ولو بأدنى
درجاته.
 - 69إن كثرة الهموم تنشأ من تعدد مطالب العبد في الحياة الدنيا،
والطموحات الزائفة التي ال يمكنه تحقيقها ،فلو اقتصرت همته على ما
يحسن الطمع فيه والطموح إليه؛ لقلت عنده فرص الفشل وتخلص
من الهموم.
ّ
 - 70إن البعض يغفلون عن تكاملهم في حركتهم الروحية ،مفوتين
على أنفسهم أفضل فرص العمر التي تم�ضي في عبادات خالية من روح
ً
ً
التغيير ملسيرة العبد في الحياة ،والتي ال تتغير  -قلبا وال قالبا  -طوال
العمر.
 - 71إن املنغصات في حياة املؤمن ،من دواعي تكامله وصعوده
إلى الدرجات العليا؛ إذ إن أدنى ما في تلك املنغصات  -سوى األجر
ً
األخروي  -أنها ال تدع مجاال لالستئناس بالدنيا والركون إلى متاعها.
 - 72إن الذي ال يعيش املعرفة املحركة للكمال ،فإنه ال يصل إلى
تلك الدرجات العالية ،وإن أتعب جوارحه بالعبادة؛ ألن تعب الجوارح
بالعبادة مستلزم لألجر ،وللمعرفة عالم متمايز عن عالم األجور ولها
أسبابها وآثارها.
 - 73إن األفعال القبيحة تستبطن النار وإن لم يشعر بها صاحبها،
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والقرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة عندما وصف نار جهنم بأن
ْ
َُ ُ
ال َج َار ُة﴾(((ّ ،
ود َها َّ ُ
وعبرعن آكل مال اليتيم بأنه يأكل النار.
﴿وق
انلاس َو ِ
 - 74لو استحضر العبد نارية بعض األفعال؛ ّ
لتحرز عن كل ما يكون
ً
ً
وقودا لنارجهنم ،وإن تلذذ أهل الغفلة باإلتيان بها ،جهال بذلك الباطن،
الذي ُيكشف لهم في وقت ال ينفعهم مثل هذا االنكشاف.
 - 75إن البعض قد يكتسب املزايا العليا باملجاهدة املستمرة ،ولكن
هناك من يحوز على نفس تلك الرتب باملجاهدة الدفعية للحظات،
ً ً
ماال وفيرا في صفقة واحدة ،لم تكلفه سوى
فمثل هذا العبد كمن ربح
اإليجاب والقبول.
 - 76إن الذي يلتفت إلى صفة التوقيت في الحياة على األرض،
والتوقيت لألرض نفسها ،بل ملا حولها من شموس وكواكب ،فإنه يتعالى
ّ
عن الشهوات ،ويتحمل االبتالءات؛ لعلمه أن ذلك كله زائل كزوال أصل
الحياة.
 - 77لو التفت العبد إلى سنوات عمره املحدودة ،وقارنها بحياته
الالنهائية في البرزخ والقيامة ،ثم املصير إلى الجنة أو النار ،لرأى ما
يذهله أيما ذهول! .ومن املعلوم أنه بعمره املحدود ،يحدد درجته األبدية
سعادة أو شقاء.
 - 78إن املؤمن الذي يستذكر أن ما وصل إلينا من املعارف الحقة،
إنما هو ثمرة ملجاهدات باألنفس واألموال ومآس وآالم عظام ،فإن هذا
االستذكاريدعوه ملعرفة قيمة النعم التي هوفيها ،وضرورة عدم التفريط
ب�شيء منها.
ّ
 - 79إن املفطر الذي تنصرف نفسه عن الطعام ،مقدم  -في عالم
الترويض واملجاهدة  -على الصائم الذي يكف نفسه عن الطعام مع
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ميله الشديد إليه ،ولعل هذا هو السر في عدم تحقق األثر التكاملي من
الصيام عند الكثيرين.
 - 80إن حياة اإلنسان بمتعها وآالمها ،ما هي إال حالة من التبدل
املستمر من واقع يعيشه إلى صور ذهنية ،فالعبد الذي يتصور هذه
الحقيقة ،يهون عليه ما يعيشه من املآ�سي ،ويخفف من اندفاعه نحو
اللذائذ.
 - 81كما أن اجتياز الحدود في البالد ولو بخطوة واحدة ،يوجب
العقوبة املغلظة ،كذلك فإن تجاوز حدود ر ّب العاملين وإن كان في أمر
ً
يسير ،فإنه قد يوجب للعبد العقوبة الشديدة ،عندما يكون قاصدا
ملثل ذلك التجاوز.
 - 82إن النعم العظيمة كـ :رجاحة العقل ،وطهارة القلب ،والعلم
ً
الكثير ،ليست في صالح العبد دائما ،فالحجة على هذا العبد أبلغ ،وقد
تعرضه للعجب والغرور ،أو يستعملها فيما يبعده عن هللا تعالى ،أو ال
يشكره بما يناسبها.
ُ
 - 83إن االنتخاب التلقائي للقلب ،يعكس توجهه وميله ،فيعلم
مستوى ارتفاعه أو انحطاطه .فالقلب املغرم بالشهوات  -وإن بلغ
ُ
صاحبه من العلم ما بلغ  -لو ترك على رسله من دون تدخل العقل ،لقاد
صاحبه إلى الهاوية.
 - 84إن متعة األنس واالرتياح والسكون مع من يهواه القلب من أعظم
املتع ،وإن لم تتخلل ذلك لذة حسية .فإذا كان هذا حال عشاق الهوى
مع بعضهم ،فكيف حال العبد الذي وصل إلى درجة األنس بمصاحبة
مواله؟!
 - 85إن االنشغال بطلب العلم  -ولوفي العلوم الدينية  -إذا كان يوجب
َ
الذهول عن هللا تعالى في ساعة لقائه ،فهو حجاب للعبد ،ومثله كمن
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ُ
انشغل بقراءة ما كتب عن السلطان ،وعن األنس به ،وهو في حضرته.
 - 86إن اإلنسان ال يخلو من ساعات الوحدة في حياته الدنيا ،وتعظم
الوحشة بعد انتقاله منها ،فاألجدربه أن يحقق في نفسه الشعور باملعية
اإللهية؛ لئال يعيش الوحدة القاتلة في عالم البرزخ إلى يوم لقاء هللا تعالى.
ً
 - 87إن أصل الغضب قد يكون له ما يبرره شرعا ،ولكن الداعي إليه
ً
ً
قد ال يكون إلهيا ،وإنما للتشفي واالنتقام للذات .وقد يكون إلهيا ،إال أن
صاحبه يتجاوز حدوده الشرعية؛ فيغضب أكثر مما غضب هللا تعالى
لنفسه.
 - 88إن السر في التعثر والسقوط بعد التوفيق :إما من جهة غيظ
الشياطين من العبد ورغبتهم في االنتقام منه ،أو لتقصيره وعدم وفائه
بما عاهد عليه املولى ،رغم كل تلك النفحات التي ّ
هبت عليه من دون
استحقاق.
 - 89ينبغي للعاقل الخروج من العبث الهادر للعمر بالتفكير في
محدودية عمره ،وعدم وجود فرصة للتدارك ،واستحضاراملعية اإللهية
له  -املستلزمة للمراقبة الدقيقة  -التي تدعوه لالنشغال بما ير�ضي هللا
تعالى.
 - 90إن من أساليب التحايل واإلقناع لنفوس املبتدئين :إعطاؤها
اليسيرمن الحالل مقابل الكثيرمن الطاعة ،وترك النوافل عند اإلدبار؛
لئال تدبر عند الفرائض ،وترغيبها في اللذائذ اآلجلة؛ لتزهد في اللذائذ
العاجلة.
ً
 - 91إن مخالفة النفس تفتح آفاقا واسعة أمام صاحبها لم يكتشفها
من قبل ،والتذاذه بهذا الفتح ييسر له مواصلة الطريق إلى درجة يصل
ً
فيها إلى مرحلة االحتراف في مخالفة النفس ،فال يجد عناء توقعا للثمار.
 - 92ينبغي االلتفات إلى سعة كيد الشيطان ،وخفاء مكره ،الذي
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ً
ّ
والتشبه ّ
بالرب عرشا ومالئكة
يصل إلى حد تزييف عناصرعالم امللكوت،
ً
ووحيا ،ولهذا نالحظ كثرة الدعاوى الزائفة في مجال التهذيب والسلوك.
 - 93إن الذي يستشعر اإلحساس بالعبوديةّ ،
يهمه رضا مواله في كل
صغيرة وكبيرة ،ولهذا فإنه في موارد التحيريلجأ إلى االستخارة إما بمعناها
العام أو باملعنى الخاص الوارد في الكتب ،وكأنه جندي في معركة القتال،
ال يتحرك في امليدان إال بأمرمن قائده.
 - 94إن الذي يحرص على االستقامة في طريق الهدى ،يعيش شفافية
خاصة؛ تجعله يتألم بشدة عندما يرتكب معصية ولوكانت صغيرة ،وقد
ُ
تعيقه تلك الحالة عن القيام بما أ ِمربه ،وتوقعه في مخالفات أخرى.
 - 95إن من الخطأ أن يتصدى من ال معرفة له بقواعد البحث
واملجادلة ،وال إملام له بتفاصيل الفروع واألصول ،للدفاع عن العقيدة
الحقة؛ إذ قد ي�سيء بذلك إلى الدين أكثر مما يحسن ،ويفسد أكثر مما
يصلح.
 - 96إن العبد ال يستوحش من البالء عقيب زلة من الزالت؛ لعلمه
ً
ً
بأن ذلك ال يعد عذابا قياسا لعذاب اآلخرة املقدر على زلته .بل إن توارد
النعم بعد املعا�صي ،من صور االستدراج الذي يستوحش منه العبد.
 - 97إن الطعام الذي يتناوله العبد يكون ً
جزء من كيانه البدني؛
ً
فمن الضروري التفحص فيه جيدا؛ إذ إن الخبيث ال يصدرمنه الطيب،
ً
ومن هنا فإن من ال يراعي في طعامه حليته يالحظ فتورا في أعضائه عن
العبادة.
 - 98إن للنفس مراحل نضج كما للبدن ،إال أنها تحتاج إلى رعاية
وتنمية ،ولهذا نالحظ أن بعض النفوس تالزم املراحل األولى من
الطفولة واملراهقة ،وإن تعنون صاحبها بأعظم العناوين الظاهرية أو
التخصصات العلمية.
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 - 99إن البعض يسعى في طلب العلم ،وله رغبة في تحدي املعلومات
الصعبة ،واملجاهدة في استيعابها؛ ليتباهى بقدرته ،ويستطيل على
ً
ً
نظرائه ،ومن املعلوم أن ذلك العلم  -ولو كان دينيا  -ال يزيده إال ُبعدا
عن هللا تعالى.
 - 100إن من املعلوم ارتفاع عقوبة املسخ والخسف في أمة النبي
ً
الخاتم‘ ،إكراما ملن بعثه هللا تعالى رحمة للعاملين ،إال أن هناك
عقوبة أخرى شبيهة بتلك العقوبات ،وهي املسخ في األنفس ،والخسف
في األفئدة والعقول!
 - 101إن العبد إذا لم يعالج رذائله الباطنية ،فال يؤمن من وقوعه في
ً
الزلل ،وإن تكلف في دفعها خوفا أو حياء! .فاللبيب هو الذي يجتثها من
ً
جذورها الضاربة في أعماق النفس ،بدال من تشذيب سيقانها املتفرعة
على الجوارح.
 - 102إن الشهوة تسلب اإلرادة من صاحبها حتى توصله إلى ما يقرب
من السكر بل الجنون! .فعلى املؤمن أن ال يسترسل أثناء ممارسته
ً
لشهوته بما يفقده حالة االعتدال ،ملتزما بما ورد من آداب وسنن لئال
تذهله عن مواله!
 - 103إن املحقرات من الذنوب  -والتي يستهين بها صاحبها  -قد تكون
بمثابة الخطوة األخيرة التي تخرجه عن حدود مملكة ر ّب العاملين ،بكل
ما يحمله الخروج من تبعات الحرمان من الحماية اإللهية ،والدخول في
مملكة الطاغوت.
 - 104إن من يرى فنائية اللذائذ املادية ،ويدرك حقيقتها كما هي،
ويستشعر بلذائذ ال تقاس بلذائذ عالم الحس؛ فإن نفسه مطمئنة
ومرتاحة من التجارب واإلحباطات املرهقة ،وملا يكتشفه من الجديد في
عالم اللذائذ املعنوية.
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 - 105إن الغافل املتعالي على اآلخرين ،حاله كالجسم الذي ُيرمى
بقوة إلى أعلى ،فإنه سرعان ما يعود إلى موضعه الذي كان عليه ،فما
الفرق بين هذا الجسم بعد هبوطه ،عن باقي األجسام التي لم ّ
يقدر لها
الصعود والهبوط؟!
 - 106هناك حركة دائبة في عالم الطبيعة حول محور واحد ال
ً
ً
تتخلف أبدا .واملطلوب من العبد املختار أيضا أن ينسجم مع هذه
الحركة الكونية ،فتكون له حركته الدائبة والثابتة حول محور واحد في
الوجود بال انقطاع.
 - 107إن بعض البالء تنبيه للعبد ،فينبغي له أن يفكرفي الذنوب التي
أوجبت له ذلك ،ويستغفر منها ،ال أنه يحصر ّ
همه في كيفية التخلص
ً
منه ،والدعاء لرفعه طلبا للراحة فحسب!
 - 108إن الخشية  -بصريح القرآن الكريم  -صفة مختصة بالعلماء،
فالذي يرى أنه من هذه الزمرة ،وال يجد في نفسه هذه الصفة ،فكيف ال
يعيش القلق واالضطراب الشديد من جهة أنه قد يعيش في وهم؟!
ً
 - 109إن من يكون دافعه في التعامل هو رضا الناس  -طمعا في
ً
نفعهم ،أو خوفا من شرهم  -فإنه من الطبيعي أن ينشط في الجلوات
ويفترفي الخلوات ،ويفرح للمدح ،ويضيق صدره بالذم.
 - 110إن يوم الجمعة وليلتها بمثابة موعد العفو العام الذي يصدره
ً
السلطان بين فترة وأخرى؛ دفعا لليأس من قلوب العصاة املتمردين
الذين ال يجرؤون على مواجهة هللا تعالى لقبح فعالهم.
 - 111إن طريق الخير طريق ذو شعب ،يدل بعضه على بعض ،فمن
دخل في مجال منه انفتح له السبيل بعد السبيل ،وكذلك األمرفي الشر،
فإنه يهوي بصاحبه إلى أسفل الدركات.
 - 112إذا انكشفت حقيقة النفس  -بفضل هللا تعالى  -عرف العبد
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داء نفسه ودواءها؛ إذ إن لكل نفس عوارضها الخاصة بها ،ودواءها
املناسب لها ،رغم العلم بكليات العوارض وعالجها.
 - 113إن مجرد مصاحبة الصلحاء ال يكفي للرقي إلى درجات
الصالحين ،والشاهد على ذلك عدم استفادة الكثيرين من صحبة
النبي‘ ،كاملنافقين والغافلين من األعراب وأشباههم.
 - 114إن من أهم عالمات القبول هو :إحساس العبد بتغير في ذاته
ّ
يستتبع صدور األعمال املوافقة لر�ضى هللا تعالى من دون تكلف ،واملهم
في هذه العالمة هي استمرارية ذلك التغيير.
 - 115إن الشهوات التي تتوارد على العبد بقوة ،كاألعاصيرالتي تجتاح
البالد بين فترة وأخرى؛ فإن العلم بأن اإلعصار ال دوام له ،يمنح القوة
والعزم للثبات أمامه ،ريثما يعود األمرإلى طبيعته.
 - 116إن وضوح الخطة  -ببعديها النظري والعملي  -للسائر وإتقانها،
وهندسة مراحلها ،مدعاة للسير على هدى واطمئنان ،وإال فالسائر على
ً
غيرهدى ال تزيده كثرة السيرإال بعدا.
 - 117إن املؤمن يصل إلى درجة من السمو الروحي بحيث ال يرى  -في
ً
عالم الواقع ال التلقين  -أولوية لحوائج نفسه قياسا إلى حوائج غيره ،فإن
نسبة العباد إلى الحق نسبة واحدة من جهة الخلق.
 - 118إن مرحلة االصطفاء واالستخالص واالصطناع ،وإن كانت من
ً
املراحل العالية ،ولكن ال ينافي أن يطلب العبد شيئا من هذه الدرجات،
ولو بمستوياتها الدانية املمكنة لغيراملعصومين.
 - 119إن اللذائذ التي تستهوي أهل الدنيا ما هي إال نموذج من عالم
اللذائذ التي أودعها هللا تعالى في هذا الوجود ،يذيقها من يشاء من عباده،
وليست بأرقى مما عند هللا تعالى من اللذائذ!
 - 120ال ينبغي إنكار املقامات الروحية ألولياء هللا تعالى ،ولو اقترن
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يعرض العبد لسخط املولىُ ،
ذلك االنكار باستصغارهم ،فقد ّ
فيحجب
عن الدرجات التي كان من املمكن أن يصل إليها.
 - 121إن القلب حظه من العبادة املشاعر ،والعقل حظه منها
اإلدراك ،والبدن حظه الحركة الخارجية .وأدنى الحظوظ إنما هو
للبدن ،ولكن الناس صرفوا ُج ّل اهتمامهم في العبادة إلى حظ البدن.
 - 122إن التفكير في هدر العمر املحدود ،واستحضار معية هللا تعالى
لعباده ،تجعل العبد ينتظم في أمر املعيشة واملعاد ،وينشغل بما ُير�ضي
هللا تعالى في كل مرحلة من حياته.
 - 123إن االغترار بقوة النفس لتجاوزها مرة واحدة ملخاطر املغريات
بسالم ،واالقتراب بعدها من حدود الحرام ،قد يوجب الوقوع في شباك
الشيطان املترصد لالنتقام ،ومصادرة ذلك النجاح.
 - 124ال ينبغي للمؤمن أن يختار لنفسه املسلك املحبب إليها  -حتى
في مجال الطاعة والعبادة  -بل ينظر في كل مرحلة من حياته ،إلى طبيعة
العبادة التي يريدها هللا تعالى منه.
 - 125إن العبد يستوحش من بعض القلوب التي تحيط بها
الشياطين ،ولو كان من أقرب الناس إليه ،ويستوحش من أماكن
املعصية ولو كان من أكثرالبالد ألفة لديه!
 - 126لو استشعر اإلنسان حقيقة الوحدة التي يعيشها ،النتابه
شعور بالوحشة الشديدة؛ فإن الوحدة ال ترتفع إال عند االرتياح إلى
ّ
مروح األرواح ،وتحقيق حالة املعية اإللهية.
 - 127إن ما كان وسيلة لتحقق الخير ،فإنه مستحق للتكريم ولو
ً
كان حيوانا ال يعقل ،فكيف األمربالعباد الصالحين الذين كانوا وال زالوا
ً
سببا لتحقق الخيرات عن قصد والتفات؟!
 - 128ينبغي للعبد  -الذي يرجوالفوز في مواسم الطاعة واإلقبال  -أن
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يتحا�شى موجبات اإلدبار الظاهرية والباطنية ،ثم يسلم أمره إلى مقلب
القلوب واألبصار ،الذي يقلب قلبه كيفما يشاء.
 - 129إن الهواجس االنتقامية ،أو الخواطر الشهوانية  -إذا لم
ً
ينعكس أثرها على الجوارح  -ال تعد من املعا�صي ،إال أن لها أثرا في حجب
الرؤية الصحيحة ،وفقدان التركيزفي العبادة.
ً
ُ
ّ
 - 130إن العلم ال يعد  -في حد نفسه  -كماال يعول عليه في مسيرة
الكمال؛ ولهذا اجتمع العلم وهو أداة اإلنارة ،مع الضالل وهو واقع
َ َ َ َّ ُ ُ َ ْ
اهلل َع ِعل ٍم﴾(((.
الظلمة ،كما في قوله تعالى﴿ :وأضله
 - 131ال ينبغي للعبد االستهانة بأثر الذنوب  -وإن كانت من
الصغائر  -على قلبه ،فإنها كالثمرة الفاسدة التي تفسد اإلناء الذي
يحويها ،فال يفيد مجرد إزالة الثمرة ،بل ال ّبد من تغييراإلناء.
 - 132ال يستبعد معاملة هللا تعالى ملن أراد هدايته إلى الكمال،
بالتسديد واإللهام ،كمعاملته للنحل في هدايتها إلى الجبال ،فيكون
ً
نتاجه شرابا فيه شفاء لألفئدة واأللباب!
ً
 - 133يجب على املؤمن أن يكون على بصيرة من أمر نفسه دائما،
ً
ً
فيعلم ما لها وما عليها ،وأما ما يقوله الخلق مدحا أو ذما ،فهو ليس إال
إخبارعما يكون املمدوح أو املذموم أخبربه منهم.
 - 134إن تقليد املجتهد حجة للعبد يوم القيامة ،وما املانع من كرم
هللا تعالى أن يثيبه على عمل تبين أنه لم يوافق الشرع؛ ألنه عمل بأمرهللا
تعالى في تقليده لذلك املجتهد.
 - 135إن التركيز الذهني الستحضار املعية اإللهية ،أيسر من التوجه
القلبي املقترن بهيجان العواطف واملشاعر ،ولكن طول فترة التركيز
الذهني ،هو الذي يوجب هبوب النفحات الخاصة بالقلب.
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 - 136إن صغرالدنيا في عين العبد ،عالمة صادقة على تحليق روحه
ً
في أجوائه العليا ،ومن يكون معجبا ب�شيء من متاع الدنيا ،فهو ال زال
ً
ً
متثاقال إلى األرض ال محلقا إلى السماء.
 - 137إذا أحس العبد بالتثاقل الروحي ،عليه أن يستلقي في جو
هادئ ،ويفكر فيما يعينه إلعادة حالة التوازن النف�سي الذي اختل في
زحمة الحياة ،سواء في دائرة مشاكله الخاصة أو العامة.
 - 138إن صفة الخشية ثابتة عند العلماء ،وإال فإن الخشية
املتقطعة قد تنتاب غير العالم ،ومن املعلوم أن العلم الذي يحمله أهل
الخشية ،هو نوع علم ُيورث تلك الخشية مع اجتماع أسبابها األخرى.
 - 139إن طرد الخاطرة  -وخاصة امللحة  -أمر عسير؛ ولكن عدم
املجاهدة في طردها يجعلها تترسخ؛ فتتحول إلى ميل شديد في النفس،
ثم يحرك جهازاإلرادة إلصدارأوامره للبدن لتحقيق تلك الخاطرة.
ََ
 - 140إن اإلنسان في خسارة دائمة؛ إذ إن كل نفس من أنفاسه
قطعة من عمره ،فلو لم يتحول إلى شحنة طاعة ،لذهب سدى بل أورثه
حسرة وندامة .فمن يعيش هذه الحقيقة ،أال تنتابه الدهشة القاتلة؟!
 - 141ليس املطلوب في عداء الشيطان العداء التعبدي فحسب ،بل
العداء الواعي من الشعور بكيد العدو وتربصه للقضاء على اإلنسان،
ً
مع ما ّ
يكنه من الحقد القديم لكون جده األعلى سببا في شقائه األبدي.
 - 142إن الذي ال يجاهد نفسه في مخالفة وساوس الشيطان،
قد يصل إلى مرحلة يفقد فيها السيطرة على نفسه؛ إذ إن زمامها بيد
ُ
الشيطان الذي يسوقه فيما يريد ،وعندئذ فكيف ترجى له السالمة؟!.
 - 143إن العمل باآلداب الواردة عند ممارسة الشهوة ،يخفف من
ّ
استيالئها على وجوده ،ويذكره باملالك املطلق ،وهذا مما يوجب للعبد
االتزان في حركته ،حتى في مجال استيفائه للشهوات التي أبيحت له.
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 - 144إن بعض الذنوب ال تنحصر آثارها في العقوبة البرزخية أو
األخروية ،وإنما تسلب النور من العبد ،ومن املعلوم أن ذهاب النور
يالزم حلول الظلمة التي تجعل العبد ال يهتدي إلى سبيله في الحياة.
ّ
 - 145إن الشيطان عندما ييأس من املؤمن ،فإنه يؤلب عليه
املحيطين حوله من املقربين ،فإذا عجزانتقل إلى أعدائه ،فيثيرأحقادهم
عليه ،بما يصل إلى حد األذى في نفسه وأهله وماله.
 - 146إن اإلنسان بعد املجاهدات واملراقبات املستمرة ،من املمكن
ً
أن يصل إلى درجة يكون فيها وجه قلبه متجها نحو املبدأ ،وإن اشتغل
البدن وتوزع وجهه الظاهري في أمور مختلفة.
ّ
 - 147إن الشر املكبوت في نفس اإلنسان ،كالحيوان الهائج املقيد
ً
بالسالسل ،فإنه قد يحطم تلك األغالل مهلكا صاحبه .ومن هنا فعليه
أن يطرده أو يقتله ،حتى يكون في أمان دائم.
 - 148ينبغي للعبد تجنب فضول القول والنظر ،فإن ذلك من
موجبات بعثرة الفكر ،وسد أبواب الحكمة في القلب .ومن هنا كان
املحروم من نعمة الكالم والبصر ،أبعد من بعض دواعي الغفلة!
 - 149إن الشعور بالحسرة واأللم لفقد ما يهواه العبد ،من دالئل
العلقة واالرتباط؛ وكلما عظمت هذه العلقة عظمت حسرة الفقدان،
ولهذا ابيضت عينا يعقوب من الحزن لفقد من كان يحبه أشد الحب.
 - 150إن العبد الذي يتمنى الخيرلآلخرين  -كما يتمناه لنفسه  -يسلم
من األمراض النفسية ،كالحسد والحقد ،املترتبة على الحرمان أو
التنافس ،وتتأكد عنده حالة الشفقة واملودة بال تكلف.
ً
ً
 - 151إن هناك ارتباطا واضحا بين الروح والبدن ،فآثار كل
منهما تنعكس على اآلخر ،كحمرة الخجل وصفرة الوجل ،وأثر بعض
ً
السلوكيات  -املكروهة منها فضال عن املحرم  -ينعكس على الروح.
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 - 152إننا نالحظ تركيز الناس في أعمالهم؛ ألنهم يرغبون في ذلك
ً
ً
طمعا للمنافع ،ولو تحققت فيهم هذه الرغبة عند الصالة  -طلبا ملا فيها
من املنافع العظيمة  -ألمكنهم التركيزبأعلى صوره!
 - 153إن االبتالء باملرض والفقر ،قد ال يشوش العبد املراقب لقلبه؛
ألن ذلك بالء متوجه للبدن ،ومراقبة هللا تعالى إنما هي بالقلب ،ومثله
كالسقيم في بدنه مع سالمة بصره ،فال يمنعه سقمه من اإلبصار.
ً
 - 154إذا اتخذ العبد وجهته الثابتة في الحياة ،فإنه يحدد وصفا
ً
لقلبه إن كان إلهيا أو غيره ،وتكون حركاته تابعة لتلك الوجهة ،وأما
الحاالت املخالفة فال تؤثرعلى سلب الوصف الذي اتصف به القلب.
 - 155إن الذي يحدد مستوى العبد في درجاته الروحية هو :الحد
األدنى للهبوط ،ال الحد األعلى في الصعود؛ ألن التعالي أمر استثنائي،
بينما الهبوط هو املوافق لطبيعة النفس امليالة للهو واللعب.
 - 156كما أن الطبيعة متغيرة بحسب التغير في األنوار الحسية،
ً
ً
فنجد ألول النهارجوا متميزا عن آخره ،فإنها كذلك متغيرة بحسب التغير
في األنواراملعنوية ،ففي كل وقت له أنوارمتميزة متفاوتة.
 - 157إن الشهرة ليست إال انطباع صورة حسنة لإلنسان في قلوب
اآلخرين ،وليست ً
جزء من كيانه يلتذ بوجدانها ،والقلوب بطبيعتها
ّ
املحسنة فيها.
تتجاذبها األهواء ،فال ضمانة لبقاء الصورة
ُ
 - 158إن الذي ُحبب إليه اإليمان ،وك ّره إليه الكفروالعصيان ،تخف
معاناته في رفضه للشهوات؛ فيتفرغ ملراحل أعلى من القرب ،يغلب عليها
ً
ً
التلذذ بدال من املعاناة ،والعطاء بدال من الحرمان.
 - 159إن من أهم أسس التزكية :مخالفة النفس فيما تهوى وتكره،
وخاصة عند اإللحاح الشديد .وما يجده العبد من حالوة اإليمان في قلبه،
يعوضه عما قد ينتابه من اإلحساس لحرمانه من تلك الشهوة امللحة.
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 - 160إن الغناء يجعل صاحبه في حالة من السكر والطرب ،فيعيش
في عالم من األحالم واألوهام الكاذبةُ ،ويصور له املرأة التي يتغزل بها في
الغناء وكأن الوصل بها وصل بأعظم لذة في الحياة!
 - 161يجب على العبد الحذر الشديد من اآلثار الالحقة للسيئة،
ً
فضال عن السيئة نفسها ،وال شك في أن توقع اآلثار واحتمال وقوعها
يحتاج إلى بصيرة ونور ،وتمنح ملن يحذراآلخرة ويرجو رحمة رّبه.
 162يجب على العبد أن ّ
يصفي نفسه من حقوق الخلق والخالق
قبل املوت ،وأن يفكر في موجبات األجر الجاري الذي ال ينقطع بانقطاع
الحياة ،لئال يجبرعلى التصفية بسكرات املوت وعذاب البرزخ.
 - 163إن امليل إلى النساء ،من الشهوات املتأصلة في طينة العباد،
فكيف إذا زينها الشيطان؟! .فالعبد امللتفت يمارس ما ّ
أحل هللا تعالى له،
ولكن مع عدم االسترسال املذهل عن حق العبودية.
 - 164إن اجتماع الهواجس السيئة من عوامل اشتدادها في النفس،
ً
فتتعدى إلى الجوارح  -ولو لم يرد صاحبها  -فيغتاب مثال عند اشتداد
الهواجس االنتقامية ،وينظر إلى ما ال يحل له عند فوران الخواطر
الشهوانية.
 - 165إن وجود الثلة الثابتة في قلب دائرة الفساد واإلفساد ،ملن
أقوى الحجج على باقي العباد يوم القيامة؛ إذ ال يمكنهم التذرع بجبر
املشتركة معها في الزمان واملكان.
البيئة والزمان ،بعد وجود تلك النماذج
ِ
 - 166إن من موجبات اإلنابة وحيازة األجر زيارة املوتى زيارة واعية،
ً
تذكيرا للنفس باملصير املحتوم ،الذي ينتظر جميع الخلق ،ذلك اليقين
ً
ً
ً
الذي لم ُيرمثله يقينا يخالطه الشك والتردد سلوكا وعمال!
 - 167إن األنس شرط مليل العبد إلى كل فعل ،فالذي يجد في نفسه
ً
ً
ثقال مرهقا عند تالوة القرآن ،يدعوه إما :لالنصراف ،أوللتالوة الساهية،
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وهذا بسبب الحجب الكثيفة التي أفقدته ذلك األنس.
 - 168يجب على السالك في طريق هللا تعالى أن يعمل بما يعلمه،
ُليفتح له الطريق إلى ما ال يعلمه ،فاملهم أن يزيل موانع الوصول ،وإال
كاف لجلب العناية اإللهية.
فإن اليسيرمن املقتضيات ٍ
 - 169إن املؤمن يتمنى التفرغ لعبادة هللا تعالى ،ويستوحش من إقبال
الدنيا عليه وإن كان فيها خير ،ويستوحش من تفرق باله في الصالحات؛
لئال يذهل عن اإلحساس الدائم باملثول بين يديه.
 - 170إن البعض يعيش عيشة األنعام السائمة ،همها علفها،
ً
وشغلها تقممها ،وال ُينكر بأنه يجد شيئا من الراحة الحيوانية ،كراحة
الحيوان في ِمربطه إذا اجتمع علفه وأنثاه!
 - 171إن العبد يحس بهالة من السمو والعزة ،ويجد حالوة اإليمان
في قلبه ،عند مخالفة شهوة من الشهوات ،وهذه الحالة جائزة معجلة
في الدنيا قبل اآلخرة.
ُ
 - 172إن املؤمن قد يفرح عندما يبتلى بأمواج من الشهوات أو
عواصف من الغضب؛ ألنه يحب االنتصار في هذه املعركة الحامية،
ليثبت عظم عبوديته للرب الجليل.
ً
 - 173إن الحرص على جمع املال غالبا ما يكون لتأمين االلتذاذ
املستقبلي ،وهل يستحق ذلك ما يالزمه من املشقة واملعاناة ،والغفلة
عن هدف الخلقة؟!
ّ
ُ
 - 174إن العبد يعتبرنفسه كاألجيرالذي ال بد وأن ير�ضي صاحبه من
أول الوقت إلى آخره فيما أراده منه ،وإن إخالله بشروط األجرة مستلزم
للعقاب أو العتاب.
 - 175إن الذي يطلب الدرجات العالية من الكمال ،يجعل نيته في
أي عمل ،كسب رضا الحق ،والرغبة في القرب منه ،وليس ما يترتب
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على ذلك العمل من الثواب.
 - 176إن كل عمل غير مبدوء بالتسمية ،فهو أبتر وال بركة فيه؛ ألنه
ً
ً
ليس منتسبا إلى هللا تعالى ،وليس منطلقا من رضاه ،بل إنه تصرف في
ملكه من دون إحرازرضاه.
 - 177إن الذي يعتقد أن الغضب شعبة من الجنون ،يتحا�شى
موجباته ،ويراقب أفعاله بدقة عند فوران غضبه ،لئال يظهر جنونه
ً
خارجا ،فيعمل ما ال يمكنه التكفيرعنه!
ً
 - 178إنما سمي القلب قلبا لشدة تقلبه ،ومن هنا لزم تعهد محور
ً
ً
القلب في كل وقت ،تحاشيا النقالبه عن محوره ،متأثرا باهتمام قلبه
فيما يفسده ،ويغيرمن جهة ميله.
ً
ّ
 - 179إن من يعلم بأنه في سجن ضيق ،ويتمنى الحياة حرا ،ال بد أن
يعمل ما يوجب له الخروج منه ،بخالف الجاهل الذي ال يدرك وجود
مكان أرحب من السجن الذي هو فيه!
ً
 - 180إن املؤمن العالم بحقيقة الدنيا وضيقها ،يسعى جاهدا
للخروج منها بروحه ،وإن بقي فيها ببدنه ،وهذا اإلحساس يجعله يعيش
عوالم رحبة وإن ضاقت به األرض.
 - 181ينبغي للعبد أن يتدبر فيما وراء الحكم الشرعي من املالكات
ُ
املراد منه تحقيقها ،ويترقى من حالة التعبد الظاهري باألوامر والنواهي،
إلى التفاعل الشعوري مع اآلمروالناهي.
 - 182إن املخلوقات جميعها ليست لها إرادة في اختيار مسيرة حياتها
إال اإلنسان ،فإذا طابقت إرادته مع إرادة املولى  -مع ما جعل فيه من
دواعي الغضب والشهوة  -فإن هللا تعالى يباهي به مالئكته.
 - 183إذا لم يرض الشارع بإبقاء الخبائث الخارجية في املسجد،
وحكم بفورية إزالتها؛ فكيف ير�ضى ببقاء الخبائث الباطنية في قلب

كان ل َ ُه َق ْل ٌب
ل ِ َم ْن
َ
94

نلاب ةقالعلا يف تاسبق :ثلاثلا بابلا

ً
عبده املؤمن الذي ُيفترض أن يكون عرشا للرحمن؟!
 - 184إن منع الحقوق املالية الواجبة مستلزم :إما للفقر ،أو لنزع
البركة من املال ،وفيه مالك الفقر نفسه؛ إذ ما قيمة املال الذي ال
ً
يستجلب بركة في الدنيا ،أو أجرا في اآلخرة؟!
ً
 - 185إن القلب الذي يشتغل بسفاسف األمور يضيق تبعا لضيق
ما يشتغل به ،بخالف االشتغال بالفسيح من األمور التي تتصل باملبدأ
ً
واملعاد ،حيث يبقى القلب معه منشرحا.
 - 186إن العبد إذا وقع فيما ال ينبغي من مثله ،فإنه يلتفت إلى
ضعفه ،ويشعربحاجته لالستجارة باهلل تعالى في كل أحواله؛ فلوال فضل
هللا تعالى ورحمته ،لهوى مع الهاوين.
ً
 - 187إن املتعصب للحق قد يكون مذموما على تعصبه إذا كان
ً
جاهال؛ ألنه قد ُيخطئ السبيل في الترويج في�سيء للفكرة نفسها ،إال أنه
ممدوح على شدة تعلقه بالحق.
 - 188إن هداية السبل تكون باملجاهدة ،فالذي ال يعيش في حياته
ً
شيئا من املجاهدة :في نفسه ،أو ماله ،أو بدنه؛ كيف يتوقع االهتداء إلى
السبل املوصلة هلل تعالى؟!
ُ
ّ
 - 189إن لألكل حيثيتين :استذواق حالوته ،وتحوله إلى قوت يعين
على القيام بوظائف العبودية .وال شك أن الثانية هي املطلوبة للمؤمن،
وإن تحققت األولى من دون قصد.
 - 190إن املؤمن عند الطعام ينتابه شعور عميق بالخجل من املنعم
ً
الذي خلق صنوفا شتى من األطعمة ،رغم تقصيره وعدم قيامه بما
ً
يكون شكرا لنعمه املتواترة.
 - 191إن استبعاد موجبات القلق يكون :إما بدفعها وعدم
ّ
التعرض لها ،أو برفعها وإزالة املوجب لها ،أو بالتعالي وصرف الذهن
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عنها مع العجز عن الدفع والرفع.
 - 192إن املشكلة ليست في أصل وجود الغضب ،وإنما في عدم
كظمه ،واملؤمن املراقب ال يغضب إال هلل تعالى ،وباملقدار الذي يغضب
هللا تعالى لنفسه.
 - 193إن هللا تعالى هو الذي أبدع خلق األطعمة ،وخلق من أعده من
املخلوقين؛ فاإلحساس بلزوم شكره ال يقاس بما يحس تجاه صاحب
الطعام الظاهري.
 - 194إن قلب املؤمن خير دليل له على رجحان ما يقوم به أو
مرجوحيته ،من حيث إحساسه باالرتياح وانشراح الصدروالتسديد ،أو
بامللل والثقل الروحي والتعثروالفشل.
 - 195إن العبد يصل إلى درجة من صفاء املزاج بحيث يكون التقيد
ً
بحدود الشريعة موافقا مع مزاجه األولي ،فال يجد معاناة في العمل بها،
ً
بل يكون سيره حثيثا حتى لقاء هللا تعالى.
 - 196ينبغي للعبد عند التعرض ملواطن الطاعة  -التي تتطلب منه
اليقظة الروحية  -أن يستعد لها؛ لئال يذهله هول املفاجأة عن التزود في
تلك املرحلة الخصبة من حياته.
ً
 - 197إن القلب مركزامليل واالنجذاب نحو املطلوب واملحبوب  -حقا
ً
كان أو باطال  -وإذا تحقق امليل الشديد في القلب تجاه رغبة ما ،ال يمكن
للفكروالبدن أن يقاوما تلك الرغبة.
 - 198ال ينبغي استصغار بعض الذنوب كالنظرة املحرمة ،فإنها
ُ
بمثابة الط ْعم الذي يوقع آكله في الشباك ،فينتقل من بيئته اآلمنة ،إلى
حيث الهالك الذي ال نجاة منه.
 - 199إن حاالت االنتكاس والتعثر والفشل لدى العبد ،واإلحساس
بامللل والثقل الروحي مع الفرد الذي يتعامل معه أو النشاط الذي
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يزاوله ،قد يكون إشارة على مرجوحية األمر.
 - 200إن الواجد للكماالت العلمية والعملية ،في معرض الفتنة
املهلكة ،كاملرأة املتزينة ،فإنها كلما زادت زينتها ،أشرق جمالها ،فتفتتن
هي بنفسها ،ويفتتن اآلخرون بجمالها.
 - 201إن التأكيد وشدة التعبير الزم لردع النفس وإيقاظها من
سباتها؛ ألن النفس في غفلة عن حقائق واضحة ومصيرية ،والتي بها
قوام سعادتها في الدنيا واآلخرة.
 - 202إن لكل يوم وليلة ربحهما وخسارتهما ،مفصولين عما قبلهما
من الليالي واأليام ،والحرمان من األرباح العظيمة خسارة عظيمة ،ملن
تعقل حقيقة الربح و الخسارة!
 - 203إن الصعود خالف مقت�ضى الطبع األولي في عالم املادة واملعنى،
ً
والذي يسترسل في شهواته تكون حركته نحوها سريعة جدا؛ ألنها مما
يوافق دواعي الهوى.
 - 204إن كان الخوض فيما ال يعني تترتب عليه هذه اآلثاراملهلكة :من
قساوة القلب ،وسقم في البدن ،ونقص في املال ،وحريمة من الرزق؛
فكيف بالخوض في الحرام؟!
 - 205إنه من الطبيعي انقداح حالة الغضب في النفس ،عند
مواجهتها ملا ينافر طبعها ،ولكن ينبغي لإلنسان أن يحاول عدم تسريته
إلى الخارج ،وهو ما ُي ّ
عبرعنه بكظم الغيظ.
ً
 - 206إن املؤمن يأنس باملوت؛ ألنه يراه سفرا من الضيق إلى عالم ال
يعرف الحدود ،وتفرغ من مصاحبة الخلق إلى مجالسة الحق ،في مقعد
الصدق عند املليك املقتدر.
 - 207إنه من املمكن ملن يعيش أجواء متوترة في املنزل أو العمل ،أن
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يعيش حالة من االثنينية النافعة ،فيواجه األزمات بشخصه الظاهر ال
بشخصيته الروحية.
 - 208إن الذي يعتقد بأن الطعام يعينه على القيام بوظائف
العبودية ،ال يأكل إال بمقدارما يحتاجه ،وليس ملجرد االستمتاع وإشباع
الشهوة البهيمية لديه.
 - 209ينبغي للعبد مراجعة كتب األدعية ،ملعرفة مناسبات الشهور
قبل قدومها ،وفضل البقاع قبل الذهاب إليها؛ حتى ال تفوته الفرص
النادرة وهو في غفلة عنها.
 - 210إن البصير بصالح نفسه يحسم أمره في أول الطريق ،باختيار
ً
ً
العيش في إحدى اململكتين :الحق ،أو الطاغوت؛ متحمال ومحتمال لكل
تبعات تلك اإلقامة.
 - 211ينبغي للمؤمن أن ييهئ نفسه للذكر املركز ،إذا اضطر لحضور
بعض املجالس التي في مظان اللهو أو الوقوع في الحرام؛ لتحا�شي املزالق
قبل التورط.
 - 212إن حاجة بدن اإلنسان الحقيقية للنوم أقل من نومه الفعلي،
فلو غالب نفسه وطرد عنها الكسل؛ فإنه سيوفر على نفسه ساعات
كثيرة فيما هو خيرله وأبقى.
 - 213إن اإلطالع على ما ال يزيد اإلنسان فائدة في دينه أو دنياه ،ملن
مترف في الفكر،
فضول النشاط العلمي املذموم ،فيتحول صاحبه إلى ٍ
َ
ومستودع للمعلومات.
 - 214إن املؤمن املراقب إذا انقدحت في نفسه حالة الغضب ،فإنه
ً
ّ
يشخص الداعي؛ فإذا كان إلهيا فال يغضب إال هلل ،وباملقدار الذي
يغضب هللا تعالى لنفسه.
 - 215ينبغي للمؤمن أن يسيطر على فكره بالذكر الكثير ،وعلى قلبه
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بالحب الشديد ،فإنه دون السيطرة على هذين الجهازين ،ال يستقيم له
سيرفي هذه الحياة.
 - 216إن معنى طلب العتق من النار يشعر بأن اإلنسان عبد مملوك
لجهنم ،فكل معصية بمثابة عقد عبودية بينه وبين النار ،وكلما كثرت
العقود ترسخت معاملة العبودية!
 - 217ال ينبغي للمؤمن أن يأنس بمدح اآلخرين أو يضيق بذمهم ،ما
دام يعلم انطباقه للواقع أو عدم انطباقه؛ إنما ينبغي أن يكون تأثره
للواقع الذي هو األعلم به.
 - 218يجب على العبد عندما يبتلى بمواقف حرجة ،أن يتجاوزها
بنجاح ،وال ّ
يفرط في هذه األرباح العظيمة التي يبيعها أهل الهوى بشهوة
عابرة ،تذهب لذتها وتبقى تبعتها.
 - 219إن من الضروري للعبد املسارعة في اإلقالع عن الخطايا ،قبل
أن يفقد القلب سالمته ،ويؤول أمره إلى الختم ،وعندئذ يبقى القلب
على حالته وإن أقلع عن املعصية.
 - 220إن العبد امللتفت إلى حقيقة فناء امللذات حتى في الحياة
الدنيا  -حيث الشعور بامللل والفتور بمجرد الفراغ منها  -ال يتحسر على
ملذات املستغرقين في الشهوات.
 - 221ينبغي للشاب املراهق الذي يعيش حالة فوران شهوته ،أن
يعلم بأن هذا إعصاريجتاح العباد في تلك املرحلة ،ومن ثم يرتفع بعدها،
سواء ثبت أو استسلم أمامها.
ً
 - 222ينبغي للعبد أن ال يعرض نفسه ملثيرات الشهوات  -حسا
ً
وفكرا  -لئال يتورط باملواجهة ،بعد اشتعال نيران الشهوات في النفس،
بما ال يطفؤها أعظم الزواجر.
َ
 - 223إن الذي يعتقد أنه مستخلف على املال ،ال يستشعرحالة املنة
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َ
عند اإلحسان إلى العباد ،فاملنة هلل تعالى على املعطي واملعطى له ،فهو
مالكهما ومالك املال.
 - 224إن املبتلى في فكره بالوساوس واألوهام والقلق ،واقع في أعظم
أنواع البالء؛ ألنه يفقد السيطرة على نفسه ،فال يمكنه التفكير فيما
يعنيه في أمرآخرته ودنياه.
 - 225إن من موانع تلقي الحكمة :كثرة توارد الخواطر واألوهام في
ً
النفس ،بحيث يفقدها السالمة واالستقرار ،فتكون مرتعا للشياطين
املانعة من إلهامات املالئكة.
 - 226إن العبد املراقب لنفسه ،ال يسترسل في الفرح واالنبساط
بشهوات الدنيا ومتعها ،وفرحه إنما ملا يقوم به من أعمال تقربه إلى هللا
تعالى وتوجب مرضاته.
 - 227إن العبد لو تصرف في ميل نفسه إلى الشهوات الدنيا ،بجعلها
تتوجه إلى العالم العلوي ،لزال ذاك البريق الكاذب ،وحل محلها عالم
آخرمن الشهوات العالية.
 - 228إن املؤمن يفرح حقيقة بحرمانه من بعض متع الحياة الدنيا؛
الرتياحه من زوال الفتنة املوقعة للزلل في ساعات الغفلة ،والعتقاده
بالتعويض عما سلب منه.
 - 229إن من سبل تقوية السيطرة على النفس وكبح جماحها،
حرمانها من بعض الشهوات امللحة عليها؛ ألن من قدر على األقوى ،قدر
على األضعف بطريق أولى.
 - 230ال ّبد لطالب الكمال الجمع بين العلم والعمل ،بالسعي الالزم
لكل منهما ،وإال فإنه ينمو عنده جانب ويضمر اآلخر ،مما قد يوجب له
الوقوع في املزالق الخطيرة.
 - 231إن األولياء يعيشون حالة الخوف من سوء العاقبة في جميع
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مراحل حياتهم؛ لتربص الشياطين بهم بالخصوص ،وخاصة في موارد
االمتحان العسير.
ّ
 - 232ال ينبغي للعبد أن يغتربربه الكريم ،ويتمادى في عصيانه؛ فإنه
ال يدري متى ّ
يحل عليه هذا الغضب املوقوف ،ولك أن تتصور حينئذ
حال هذا العبد البائس!
 - 233إن االبتالءات أثرها في حياة املؤمن ،كاألشواك النابتة على
األرض ،التي تمنع الطير من اإلخالد إلى األرض ،موجبة لتحليقه في
أجوائه العليا.
 - 234إن املؤمن يصل إلى درجة من مخالفته لنفسه ،أنه يعيش
حالة التلذذ بترك التلذذ؛ ملا فيها من اإلحساس بالسمو والتعالي عن
مقتضيات الطبيعة.
 - 235إن البعض قد ال يتهيب من تعرضه للمواقف الحرجة؛ ألنه
يريد أن يثبت فيها استقامته وثباته ،فيحوز على ما لم يحزه باملجاهدة
املستمرة.
ً
ً
 - 236إن العبد ال يمكنه أن يحقق صالحا وال نجاة وال كماال ،من دون
املراقبة الدقيقة واملبرمجة للقلب؛ ألنه إن صلح القلب صلحت الجوارح
كلها.
 - 237إن من الشهوات التي تستهوي الخواص من العباد حب
الشهرة ،حتى أنهم يبذلون من أجلها الكثير لدرجة إيقاع أنفسهم في
مهاوي الردى.
 - 238إن الذي تتكرر استجابته لدعوة الشيطان ،يصبح من أوليائه
ً
إلى درجة يفقد معها السيطرة على نفسه ،ويتحكم به الشيطان تحكما
ً
مطلقا.
 - 239إن الذي ترقى عن عالم اللذائذ الحسية ،له ما يشغله عن
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جمع املال ،بل عن االلتفات إليه؛ فمن ال تغريه اللذة ،ال تغريه مادتها
وهي املال.
 - 240إن الذي يصيبه البالء وهو ال يعلم أنه رفع لدرجة أو كفارة
لسيئة ،يستوحش من أدنى بالء يصيبه ،ملا يرى فيه من تفويت للذائذ
من دون تعويض.
 - 241إن األفعال السيئة إذا كانت ترجع إلى صفة سيئة واحدة ،فإنه
يسهل عالجها بعالج تلك الصفة ،بخالف ما لو كانت ترجع إلى صفات
شتى.
 - 242إن الذي يتأثر بما ال يورث اليقين  -كاألحالم املقلقة
والسحر  -فإن البالء الذي يورده على نفسه من التشويش واالضطراب،
قد ال يؤجرعليه ،فتفوته بذلك راحة الدارين.
ً
 - 243إن التوجه إلى الخلق بكونهم سببا في تحقق الخيرات ،والغفلة
عن املولى املسبب لألسباب والذي بيده الخير ،ملن موجبات احتجابه
تعالى عن العبد.
ّ
 - 244إن العبد الذي فوض أمر تزويجه إلى املولى البصير بالعباد،
ً
ً
فإنه يسوق له من يكون متوافقا معه محققا ملصلحته ،وهكذا في كل
شؤون الحياة.
 - 245إن الحل األسا�سي في شهوة النساء ،هو السعي المتالك حالة
من التعالي على جنس النساء بكل أفراده ،إال املعني بهن العبد كالزوجة
واملحارم.
 - 246إن التسافل إلى األرض حركة طبيعية ال يحتاج إلى بذل جهد،
بخالف الحركة إلى أعلى فإنها حركة قسرية ومعاكسة ملقت�ضى الطبع،
ومن هنا لزمت املجاهدة.
 - 247إن من أعظم سلبيات املدح :هو التفات املمدوح إلى نفسه
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ً
وانشغاله بها لو كان واجدا لصفة املدح ،أو إصابته بالعجب والغرور
ً
الكاذب لو كان فاقدا لها.
 - 248إن الشيطان في تعامله مع البعض ،كالراعي الذي يسوق
قطيعه ويهمزها كلما أبطأت في السير ،وفي ذلك غاية املذلة والهوان ملن
ُ
خلق في أحسن تقويم!
 - 249إن من يأكل أو يشرب زيادة عن حاجته ،يكون قد تصرف في
ملك هللا تعالى من دون إذنه ،بل مع نهيه عنه؛ إذ نهى عن اإلسراف في
األكل والشرب.
 - 250ينبغي املسارعة في طهارة القلب ،قبل أن تتراكم فيه الخبائث،
فيصعب إزالتها ،وبذلك يتبدل ما خلق للطهارة والصفاء ،إلى َم َ
جمع
للرجس واألدناس.
 - 251إن من عظمت الدنيا في قلبه ،يكبر كل �شيء من متاعها في
عينه ،ويحرص على جمعه وال يشبع مهما جمع ،وتعظم حسرته على
فقد أدنى متاع.
 - 252ينبغي للعبد الحذرمن العجب عندما يرى في نفسه من الكمال
ما ال يراه في عامة الخلق؛ ألن املعجب الواجد للكمال أقرب للهالك من
الفاقد له.
ُ
 - 253إن ما بين املعلومة والعمل هناك مسافة كبيرة ال تطوى إال
بمركب اإليمان ،واملعرفة النظرية في مجال التكامل ال تدل على كمال
صاحبها بالضرورة.
 - 254إن ما يعيشه العبد املذنب من حالة االحتقار واالشمئزاز من
نفسه؛ قد توجب له طفرة تكاملية ،وهجرة دائمة من املعا�صي التي كان
ً
عاكفا عليها.
 - 255إن الخوف من إبليس  -الذي أقسم على إغواء جميع البشرإال
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َ
املخلصين  -ملن الخوف املحمود؛ ملا يستلزمه من الحذر من الوقوع في
حبائله.
 - 256إن من منا�شئ العبثية هي :الالهدفية ،وعدم حمل طموحات
كبرى في الحياة ،واالستغراق بلهو القول والفعل ،وانتفاء النظم في أمر
املعيشة واملعاد.
ّ
 - 257إن العبد قد يكون لديه كم كبير من األفكار الصائبة ،إال أنه
يجد صعوبة في تحويلها إلى عقيدة قلبية تحركه نحو الكمال ،فتكون
كاألسفاراملحمولة.
 - 258إن كثرة األدعية الواردة قبل النوم ،من موجبات تذكير العبد
بأن هذه العملية الشبيهة باملوت ،إنما هي وسيلة الستعادة نشاط الحياة
من أجل عبودية أفضل!
 - 259إن من أفضل ِمنح هللا تعالى للعبد ،أن يكشف له عن حقيقة
نفسه ،فيراها  -كما يرى بدنه  -بكل عوارضها ،وما فيه صالح أمرها
وفسادها.
 - 260ال مجال للخالص والكمال إال باملراقبة املستوعبة للجوارح
ً
ً
والجوانح معا؛ لنفي كل صور الشرك الجلية املهلكة ،فضال عن صوره
الخفية املانعة من التكامل.
 - 261ينبغي للسالك السعي الجاد لتحرير حكومة النفس من جنود
الشيطان ،ومن املعلوم ان السيطرة على الهواجس القلبية ال تحصل إال
بالرياضة واملجاهدة.
 - 262إن من آثار الذنب على الفرد :قساوة القلب ،وموت الفجأة؛
وقد يتجاوز أثره ليشمل الطبيعة :كمنع املطر ،وجدب األرض ،وإفساد
الهواء.
 - 263إن الذين خرجوا عن الصراط املستقيم إما بسبب :العناد

كان ل َ ُه َق ْل ٌب
ل ِ َم ْن
َ
104

واإلصرار على الخروج باالختيار وهم املغضوب عليهم ،وإما بالعمى عن
السبيل وهم الضالون.
 - 264إن الحكمة في اآلداب الواردة عند ممارسة شهوة البطن
ّ
والفرج  -لعلها  -للتخفيف من استيالء هذه الشهوة على صاحبها،
وتذكيره باملالك لئال يعيش الغفلة الغالبة.
 - 265لو رفعت الحصانة اإللهية عن العبد؛ لصدرت منه أعمال ال
تليق به ،ومن هنا فان املؤمن يستجير ّ
بربه ليعينه على ضعفه في كل
أحواله.
 - 266إن عدم االكتراث بنداء الفطرة  -ذلك الوميض اإللهي املودع
ضارال رادع لها.
في النفوس  -يوجب إنطفاءه ،فتنقلب النفس إلى وحش ٍ
ّ
يتحسرعلى عدم قدرته للقيام ببعض الخيرات ،فإنه
 - 267إن الذي
ً
يؤجرعلى نيته إن كان صادقا؛ ألن العمدة في الجزاء هو القلب السليم.
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قبسات يف العالقة مع الخلق
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 - 1إن الذي يميل إلى النساء ،من الطبيعي أن يتفاعل مع كل أنثى،
ولو أدى ذلك األمر إلى وقوعه في الحرام .ومن هنا فليس الحل الجذري
في مجاهدة كل فرد من النساء بعدم امليل اليها ،بل السعي المتالك
حالة من التعالي على جنس النساء ،وعندئذ لن يجد مجاهدة ومعاناة
في التجاوز عن الفرد؛ إلندراجه تحت ذلك الجنس الذي نجح في التعالي
عليه .وهكذا في باقي الشهوات ،فالحل هو مجاهدة الجنس ال الفرد.
 - 2إن تأثر العبد عند تعامله مع النساء إنما هو فرع املسانخة
واالنسجام مع تلك األجواء؛ فلوأن العبد قيد نفسه بعدم التفاعل املنهي
عنه مع غير املحارم ،لتحققت فيه عدم السنخية الواعية  -وإن بقيت
ً
ُ
الدوافع الغريزية بحالها  -وبذلك ترفع مقتضيات الوقوع في الزالت ،بدال
من إيجاد املوانع التي ال دوام لها ،أمام أمواج الشهوات العاتية.
 - 3ال ينبغي لخدمة الدين التحيرفي اختيارالسبيل األصلح ،بل عليهم
أن يتسلحوا بما يعينهم على فتح امليادين املختلفة ،التي أمر هللا تعلى
بفتحها .كاملقاتل الذي يتعلم فنون القتال ،من دون أن يشترط جبهة
ّ
قتال بعينها ،فهو يسلم نفسه إلى ولي أمره الذي يوجهه أينما شاء ،والذي
ً
ينظر إلى الجميع بنظرة واحدة ،ما داموا جميعا في حالة واحدة من
االستعداد المتثال األوامر.
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 - 4كما أن هلل تعالى قوانين طبيعية ال تتخلف في عالم اآلفاق ،فكذلك
له قوانين في عالم األنفس ،ومنها قانون الدفع بالتي هي أحسن ،وإرادة
اإلصالح من كال الزوجين؛ فينبغي التعامل معها كالتعامل مع أي قانون
ّ
من قوانين الطبيعة ،فاملقنن فيهما واحد.
 - 5ال ينبغي للعبد أن يكترث باألغيار الذين لم يتلبسوا بأي معنى من
معاني اإليمان والكمال ،فال يلحظهم في تعامله ،وال قيمة لهم عنده سواء
ً
كانوا فردا أو جماعة؛ إذ إن الوجود الناقص ال يكتسب الكمال بتعدده،
كما أن األصفارال تنقلب إلى عدد صحيح بتكررها.
 - 6يجب على املتصدي للدفاع عن العقيدة أن يتسلح بسالح
األسلوب الهادف ،واملضامين الصحيحة لترويج الدين ،وإال فيجب عليه
ً
أن يدل على من يكون واجدا لتلك الصفات ،من العلماء الذين جمعوا
بين األسلوب الحكيم واملضمون الحق.
ً
 - 7إن الذي يسترسل في تعامله مع الخلق ،أنسا بهم بدواع شخصية،
ال يمكن ادعاء قصد القربة إلى هللا تعالى في مثل هذا التعامل ما دام
يوقعه فيما ال نفع فيه ،و قد يوجب له التورط بمعصية اللسان،
ويشغله عن أداء الحقوق الواجبة لألهل والعيال.
 - 8إن من خصائص العامل في املجتمع :الجمع بين حالة الوحشة من
الخلق؛ لعدم تحقق امللكات الصالحة فيهم ،وبين حالة الرفق بهم؛ ألنهم
أيتام آل محمد^ .والذي يجمع بين هاتين الخصلتين ،أقرب للنجاح
في إرشاد الخلق ،ولالحترازمن مقت�ضى طباعهم الفاسدة.
 - 9ينبغي للداعي مراعاة سلوكه بدقة في تعامله مع الناس ،وخاصة مع
أهله ،وذلك الطالعهم  -بحكم معاشرتهم اللصيقة  -على هفواته ،والذي
قد يوجب لهم النفور املانع من قبول املوعظة والنصيحة ،والرغبة في
تحدي الداعي ،ولو أوجب مخالفة هللا تعالى وسخطه.
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 - 10إننا عندما نحسن إلى أحد ،نتوقع منه الكثير من التعظيم
ً
والتقدير ،وهذا يجعلنا نستصغر إحسانه الصادر منه فضال عن
إساءته ،ونشعر بالسخط عليه ولزوم تأديبه .والحال أن املولى حقه
علينا عظيم وال يقاس بغيره ،ونحن غافلون عنه ،ومع ذلك فإنه يشملنا
بعفوه ولطفه وإحسانه.
 - 11إن عنصر األلفة واملودة مفتقد في كثير من العالقات الزوجية،
وخاصة بعد م�ضي السنوات األولى من الزواج .وأما الواقع املتعارف إنما
هو حب للتلذذ واالستمتاع املوجب للحب الشهوي ،والشاهد على ذلك
انقطاع تلك األلفة بانتفاء التلذذ منها ،أوالعثور على من يتلذذ بها أكثرمنها.
 - 12إن هللا تعالى هوالجاعل للمودة بين الزوجين ،ولكن كثرة الذنوب
منهما ،وظلم أحدهما لآلخر ،وظلم من تحت أيديهم من األطفال البريئين
واملولودين على الفطرة ،ملن أعظم موجبات سلب هذه املودة املجعولة،
فيحل محلها البغض والنفور ألتفه األسباب ،بما يؤدي إلى الطالق أو
العيش املنغص.
 - 13إن معاشرة الصالح مما يعين العبد على الثبات في طريق الطاعة،
ً
إال أنه قد يكون حجابا ،إذا كان العبد ينشغل بذات ذلك الصالح،
ويستغرق في حبه ،وجلب وده ورضاه .ومثله كمن في يده مرآة مزخرفة،
ً
وانشغل بالتأمل في حسنها ،بدال من النظربها ليستكشف عيوبه!
ً
 - 14إن البعض قد تسول له نفسه ،فيرى ارتياحا ملجرد معاشرته
ً
ً
ُ ً
ألحد الصلحاء املتميزين خلقا وعلما وإيمانا ،ومن املوهمات في هذا
ً
املجال :أن يرى هذا العبد نفسه وكأنه اتحد بهذا الصالح وجودا،
ً
وصارت له ملكاته الصالحة .فيكون مثله كمن يسير في بستان متنزها،
فيظن أنه قد ملكها بما فيها ،والحال أنه سيفارقه بعد حين ،ليعود إلى
خلوته املوحشة!
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 - 15إن سرعة قبول االعتذار من سمات النفوس الكريمة ،التي ال
يمكنها أن تتحمل ما يكون عليه املعتذرمن إحساس بالذل واملهانة ،ومن
موجبات استنزال الرحمة اإللهية على العبد الذي ال ينفك عن االحتياج
لرحمة رّبه وعفوه.
 - 16ينبغي للمؤمن املبتلى بمعاشرة من ال يتوافق معه بروحه أن
يعاشرهم ببدنه ال بروحه ،ليتخلص من تبعات عدم التوافق الذي
ً
ّ
ينغص عيشه .وعليه كتمان ما ينتابه من الضيق؛ ألن في ذلك انتقاصا
للخلق ،وقد ّ
يعرض نعمة العلو الروحي للزوال.
 - 17إن القرآن الكريم يحث العباد على الذكرالكثيربعد الطاعة ،كـ:
الفريضة ،أو صالة الجمعة ،أو اإلفاضة من عرفات .والحال أن أغلب
ً
الخلق يعيشون حالة من الغفلة املفرطة بعد قضاء املناسك؛ اعتمادا
على املغفرة التي شملتهم فيها!
 - 18إنه ألمرجميل أن يفزع املؤمن إلى الصالة كلما دهمه أمر ،بل قد
يصل األمر عند البعض إلى درجة االلتذاذ بالصالة ،بحيث تذهله عن
حوائجه؛ ملا يعيشه من املعراجية ،التي تنقله من ضيق الدنيا وكدرها
إلى اآلفاق الواسعة.
 - 19إن شهر رمضان شهر الضيافة اإللهية حقيقة ،وليس من دأب
الكريم إال إغداق العطايا على ضيوفه من غير سؤال ،فكيف بمن ّ
يلح
في السؤال؟! .وليلة العيد ليلة الجوائز العظمى ،ولكن الكثيرين يغفلون
فيها ،ومن هنا قد يحرمون من هذا العطاء!
ّ
 - 20إن البعض يلتفت إلى حقوق الناس ،ولكنه يضيع حقوق
ً
األقربين من أهله وعياله ،مستغال سلطته عليهم ،وحاجتهم الشديدة
له ،وغياب الرقيب .والحال أنه ينبغي للعبد الحذر الشديد في التعامل
مع الذين ال ناصرلهم إال هللا تعالى.
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 - 21إن ضعفاء الخلق املسخرين لقضاء املآرب  -كالخدم  -من
موارد تحمل الظالمة ،فينبغي الحذر معهم  -وخاصة من ال ناصر له إال
هللا تعالى  -لذهاب املنافع ،وبقاء التبعات ،والتي قد تجر العقوبة على
صاحبها في الدنيا قبل اآلخرة.
 - 22إن الذي ُيعطى الوالية على الخلق لعلقة األبوة أو الزوجية أو
غيرها ،ينبغي أن يحرص على العمل بما ُير�ضي املالك الحقيقي واملدبر
لشؤون الخلق؛ إذ إن صاحب الوالية املطلقة عليهم هو املولى ّ
جل وعال.
 - 23إن من الصفات املطلوبة للمؤمن اإلقبال على الخلق ،ولكن
بشرط الهدفية ،وعدم االسترسال ،فينبغي له أن ال ُيقبل على الخلق
ً
إال إذا كان في ذلك خيرا لهم دنيا أو آخرة ،وبمقدارما يتحقق به الخير.
 - 24إن إدخال السرور على قلوب الصالحين ،مما يوجب سرور ر ّب
العاملين ،وكلما قرب القلب من هللا تعالى ،عظم السرور عنده تعالى،
وعظم الجزاء الذي ال يعلمه غيره؛ ألنه من العطاء بغيرحساب.
 - 25إن اإلحسان إلى الخلق  -وخاصة إذا جمعه بهم جامع اإليمان
والتقوى  -من أعظم صور العبودية للحق؛ إذ هو املحسن إلى خلقه،
ً
ً
ويحب من يكون سببا لذلك اإلحسان ،ومن أحب شيئا أحب أسبابه.
 - 26إن إقامة الصالة هو تحقيق وجودها بشكل كامل ،سواء
ً
ًّ
كما وكيفا عند الفرد ،أو العر�ضي عند املجتمع؛
في مستواه الطولي
فاملطلوب هو تربية الفرد املصلي ،واملجتمع املصلي.
 - 27إن التوفيقات الكبرى املمنوحة للعبد في ليالي القدر والحج،
بمثابة دفع الطائرة إلى األجواء العليا ،ومع استقرار الطائرة في مسيرها
بعد التحليق ،ال يجد القائد كثيرمعاناة في توجيهها إلى الجهة التي يريدها.
ََ
ُ
 - 28إن بعض ال ـلكات التي تعطى للعبد ،باإلضافة إلى العلوم الحقة
املكتسبة ،إنما هي بمثابة الوسيلة للتكامل ،ولكنه قد يكفربتلك النعم؛
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ً
بدال من أن تكون وسيلة لقربه من ّ
الرب.
فتنقلب إلى حجة عليه،
 - 29إن الخواطر قد تتوارد على العبد من دون اختيار  -وخاصة في
أول الطريق  -ولكن ال ينبغي التعامل مع الهواجس واألوهام على أنها
حقائق متيقنة.
 - 30إن من أخالق املؤمن هو الوفاء ملن أحسن إليه حتى لو وقع في
الخصومة معه ،فإنه ال يتجاوب مع وساوس النفس والشيطان إليذائه
وعداوته ،بل يعفو ويتغا�ضى عنه؛ ملا له من الفضل عليه.
 - 31إن الذي يعتقد بأن سلوك اإلنسان الخارجي يعكس مستوى
رشده ونضجه الباطني ،يسهل عليه تحمل أذى اآلخرين ،وال يكترث بهم؛
ألنه صادرممن ال ُيعتد بفعلهم كما ال يعتد بفعل الطفل الصغير.
 - 32لو أن املؤمن  -الذي يستوحش في طريق الحق لقلة
سالكيه  -استشعر حالة االرتباط بتلك الصفوة الثابتة طوال التأريخ؛
ً
فإن ذلك يرفع شيئا من وحشته ،ولو كان في بلد ال يطاع فيه الحق
ً
أبدا.
 - 33إن روح املؤمن في التعامل مع العباد كتعامله مع املرأة األجنبية،
ً
فهو يتعفف عن الدخول في املأل الذي يرى نفسه أجنبيا عنهم ،كما
تتعفف املرأة عن غير املحارم من الرجال؛ ومن هنا كان إقبال األولياء
بشيرخيرملن أقبلوا عليه!
 - 34إن األسلوب األمثل في مواجهة وتخليص من يحمل عقيدة
ً
باطلة ،هو اتباع أسلوب التدرج ،وذلك بالتشكيك في معتقده أوال ،ثم
ً
تقديم املعتقد الصالح بالدليل ثانيا ،ال بالتجريح والتسخيف ،حتى
يتبين له فساد ما كان عليه.
 - 35إن من امللفت أن البعض يتحمل ذل العبودية لعبد فقير
ً
مثله ،مقابل القليل من املتاع ،والحال أنهم ال يعيشون شيئا من هذا
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اإلحساس تجاه مصدر الوجود ،ومن هو صاحب العطاء الذي ال ّ
منة
فيه ،ومن إليه املصير!
 - 36إن الذي يجعل هدفه من الزوجة األنس والشهوة ،فإنه يزول
مع األيام ،والحل هو أن يعتبرها الزوج من رعيته ،وهو كامللك الذي ال
يتعالى على من يحبه ،وال يظلم من هو دونه ،ولتكن هذه الرعية أمانة
ً
هللا تعالى لديه ،وهو مسؤول غدا عن رعيته وأمانته يوم العرض األكبر.
 - 37إن االلتفات إلى أن أكثرية الخلق ال يعقلون  -كما وصفهم
القرآن ّ -
يسهل على العبد اإلخالص في العمل ،والتعالي على الجاه،
ّ
وعدم التزلف إلى املخلوقين؛ ألن رغبة العبد في الثناء ،وحبه للجاه ،إنما
العتداده بمن حوله.
 - 38إن حث عامة الناس على الرجوع إلى مؤلفات املنحرفين عن خط
أهل البيت^ ،قد يؤدي من دون قصد إلى صرف الناس عن خط
أئمتهم^ ،أو على األقل عدم استنكارالبنية العقائدية ملخالفيهم.
ّ
 - 39إن املصلح يخلص املتخاصمين من ارتكاب املعا�صي العظام
والتي قد تمتد إلى أجيالهم ،ومن هنا ُيعلم السر في حث الشارع على
إصالح ذات البين ،وأنه أفضل من عامة الصالة والصيام.
 - 40يجب على العبد أن يحذر في تعامله مع ضيوف هللا تعالى ،لو
كانوا حول بيته الحرام ،أو في مشاهد أوليائه ،فال يلحظ علمه بسوء
ً
سابقتهم ،بل وال بسوء الحقتهم ،ما داموا جميعا في ضيافة امللك الكريم.
 - 41إن الشارع حدد الحدود الصارمة في العالقة بين الجنسين ،بما
يوجب السيطرة على الحواس الخمس؛ فالتقيد بهذه الحدود ُي ّ
جنب
العبد الوقوع  -فيما يخاف منه  -في هذه الفتن املستحدثة.
 - 42إن أجر الدعوة ودرجات القرب من هللا تعالى ،ال يتوقف على
التأثيرالفعلي في العباد ،ومن الضروري الرفق بالناس على أنهم أيتام آل
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ً
ً
ً
محمد^ ،وإن خلطوا عمال صالحا وآخرسيئا.
 - 43إن القرآن الكريم قد ّ
عبرعن البعض بالشياطين ،إذ إن بواطنهم
استحالت إلى حقيقة تجانس حقيقة الشياطين؛ ولهذا فإن معاشرتهم
كمعاشرة الشياطين ،تترتب عليها اآلثاراملهلكة.
 - 44ال ينبغي للعبد الطمع في مودة القلوب ،ما لم يكن ذلك مقدمة
إلرشادهم ،وجذب قلوبهم إلى موالهم؛ وإال فإنه ينازع املولى في أعز
ً
ممتلكاته ،وهذا ليس من األدب أبدا.
 - 45يجب على الدعاة إلى هللا تعالى ،مراعاة أساليب الجذب وتحبيب
القلوب إلى هللا تعالى ،في مختلف شؤون الطاعة ،والتحرز عن كل ما
يوجب التنفيرمن الدين.
 - 46إن العاقل من تردعه العواقب عن االعتداء على الغير ولو بأمر
ً
ً
يسير؛ فالتسلط على رقاب العباد ظلما وعدوانا ،يوجب وقوع العبد في
يد ظالم ،أو من هو أظلم منه.
 - 47ينبغي للعبد أن تكون له حالة من الشفقة على أهل
املعا�صي  -وخاصة الذين لم تكتمل عقولهم  -تدفعه لألخذ بأيديهم ،ال
أن ينفرمنهم ،وينظرلهم نظرة التعالي واالحتقار.
 - 48إن نفوس املبتدئين في عالم تكامل األرواح ،كنفوس الناشئة في
عالم تكامل األبدان؛ فال بد من الرفق بهم ،واتباع املرحلية في تربيتهم،
واإلقناع باألساليب املحببة إليهم.
ّ
 - 49ينبغي التعامل مع أولياء هللا تعالى  -وإن قلوا  -بحذر شديد؛ ألن
مواجهتهم مواجهة ّ
لرب العاملين ،والحق سريع االنتصار لهم ،كما ورد
التعبيربإرصاد املحاربة للحق عند ّ
التعرض لهم.
 - 50إن تفريج الكرب عن القلوب ،أوإدخال السرورعليها ،أوداللتها على
الهدى ،أوتخليصها من الهم والغم :مما يوجب سرورهللا تعالى وأوليائه.
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 - 51إن األرواح املبتذلة تأنس مع كل من يجتمع معها ،وهو أنس ال
دوام له ،كعدم ائتالف قلوب البهائم ،وإن طال اعتالفها على مزود واحد!
 - 52إن ارتباط البنوة منشؤه ظرفية األم لنمو الجنين املنعقد من
نطفة األب؛ وأين نسبة علقة الظرفية من نسبة علقة اإليجاد املختص
باملبدع تعالى؟!
 - 53ينبغي تحا�شي ثقيلي املعاشرة ،لئال يلتجئ العبد إلى التصنع
واملداراة في كل صغيرة وكبيرة ،ويقع في إيذاء الغير ،ويبتلى بما يلهيه عن
ذكررّبه.
 - 54إن أولي األلباب يحذرون من أبناء زمانهم؛ ألنهم ال ينظرون إلى
ذواتهم ،وإنما إلى من يسوقهم في حركاتهم وسكناتهم ،من الشيطان
والنفس األمارة.
ّ
 - 55حث الشارع بشدة على إصالح ذات البين؛ ألن املتخاصمين
يصعب عليهما إصالح األمر بأنفسهما؛ ملا يتطلبه من نكران الذات،
والذي قد ال يوفق له عامة الخلق.
 - 56إن املؤمن يتأ�سى بمواليه^ في لزوم معاشرة الخلق ال العزلة
عنهم ،بعدم التفات الباطن إلى ما سوى الحق تعالى ،مع اشتغال الظاهر
بالخلق.
 - 57إن املصلح الذي يحمل على عاتقه مسؤولية إرشاد العباد ،هو
في معرض انتقام الشياطين؛ ألنه يسعى لتحرير اآلخرين من سيطرة
الطاغوت وجنوده.
 - 58إن الدعوة إلى هللا تعالى منصب مرتبط بشأن من شؤون هللا
تعالى ،فالداعي إلى سبيل هللا تعالى عليه عرض بضاعة رابحة ،وال يهمه
من املشتري بعدها!
 - 59إن االهتمام باألوالد ينبغي أن يكون بمقدار ما أمر به هللا تعالى،

كان ل َ ُه َق ْل ٌب
ل ِ َم ْن
َ
116

لا عم ةقالعلا يف تاسبق :عبارلا بابلا

ّ
وخاصة مع االلتفات إلى تقطع أواصر القرابة ،عندما ينفخ في الصور،
ُ
كما ذكرفي القرآن الكريم.
 - 60إن املشغول بخدمة الخلق من دون التفات إلى الحق تعالى  -وإن
ً
كان مأجورا  -إال إنه محروم من العناية الخاصة املبذولة للذاكرين في
كل آن.
ً
 - 61إن احتقارمن بحضرة هللا تعالى وضيافته  -أيا كانوا  -مما يوجب
حلول الغضب؛ ملا فيه من االستخفاف بعظيم سلطانه ،املستلزم
لعظيم عقابه.
 - 62إن منشأ سوء الظن هو :وسوسة الشيطان ،إذ إن له رغبة
جامحة في إيقاع العداوة بين املؤمنين ،واستيالء الوهم الذي ال أساس
له على القلب.
 - 63إن القرآن الكريم جعل الغاية من الزواج هي :السكون ،واملودة،
والرحمة؛ ومن املعلوم أن كل تلك اآلثارمعان من بركات تالقح النفوس.
يصرف شؤون عبده ّ
 - 64إن هللا تعالى ّ
املفوض أمره إليه ،من خالل
سيطرته على العباد ،وبمقت�ضى مولويته املطلقة ،وإحاطته بشؤونهم
أجمعين.

