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الله  الرحيم وصىل  الرحمن  الله  بسم 

القاسم  أيب  وحبيبنا  سيدنا  عىل 

الطيبني  وآله  محمد  املصطفى 

الطاهرين املعصومني.

سيدنا  عىل  الله  وصىل  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 

وحبيبنا أيب القاسم املصطفى محمد وآله الطيبني 

املعصومني. الطاهرين 

هذه  روائع  إىل  أخرى  قصرية  نظرة 

الخطبة

خصائص  إحدى  إىل  أخرى  مرة  أشري  أن  بوّدي 

ننتقل  ثم  للبحث،  كمدخل  املباركة  الخطبة  هذه 

أن  إنسان  لكل  الرضوري  من  األبحاث.  تكملة  إىل 
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يستعرض هذه الخطبة ملا تتصف به من الشمولية 

الالزم  الحافز  منلك  نحن  فأحيانا  كبري.  مبستوى 

للصالح، وكذلك نحظى برأس مال جيّد لنيل الصالح، 

ولكن مل نُحص الفضائل ومصاديق هذا الصالح يك ال 

تفوتنا واحدة منها. فمرور الفضائل معا حال كونها 

مجموعة منتظمة واحدة أمر رضوري لكل من أراد 

أن يحصل عىل هذه الفضائل. كام أن لهذه الخطبة 

إنجازات وآثارا أخرى سأشري إليها الحقا إن شاء الله. 

يف الواقع إن خطبة املتقني هي أمطار الفضائل، فكل 

فضائلها  قطرات  وتسقط  فيضها  تحت  يقف  من 

عىل فكره ومشاعره، تنبت أمثارا وأزهارا يف وجوده.    
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خصائص السؤال الجّيد

لقد قال يل اإلخوة إنه كان أثر أبحاث الجلسة املاضية 

هو أن منتنع عن طرح السؤال متاما، وعليه فاقتضت 

السؤال  اإليجايب يف  الجانب  الرضورة عىل أن نؤكد 

ونذكر مواطن الحسن والصالح يف إبداء السؤال. مع 

أّن مل أرفض يف الجلسة املاضية السؤال الحسن، بل 

إمنا قلت: البّد أن نتجنب السؤال السيئ. إن ما أردت 

أن أؤكد عليه هو أن نقوم بتقييم أسئلتنا ونبحث عن 

دوافعه وحوافزه حتى أن ندرس أسئلتنا من الناحية 

النفسية. وهذا ما قام به القرآن بشكل دقيق جدا. من 

أهم الفوارق املوجودة بني القرآن والكتب العلمية 

هو أن الكتب العلمية تطرح السؤال وتجيب عنه، 

القرآن ال يطرح السؤال والجواب وحسب،  بيد أن 

جرأة.  وبكل  أيضا  السؤال  طرح  دوافع  يطرح  بل 
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دراسة  عرب  النفس  معرفة  يف  نخوض  أن  فبأمكاننا 

أسئلتنا والبحث عن جذورها ودوافعها. إما باإلضافة 

املاضية،  الجلسة  التي ذكرناها يف  النقاط  إىل هذه 

أردفنا نقطة أخرى وهي أنه ال داعي لطرح الكثري 

نصف  السؤال  »حسن  إن  إذ  الجيّدة،  األسئلة  من 

عىل  يحصل  أن  اإلنسان  بإمكان  إذن  العلم«.]1[ 

داعي  ال  ولهذا  والتأمل.  الفكر  عرب  الباقي  النصف 

لطرح السؤال الجيد والحسن أيضا يف بعض األحيان. 

عىل  أثني  أن  الجلسة  هذه  يف  يل  اسمحوا  ولكن 

األسئلة الحسنة يف بضع جمل قصرية يك نتدارك بها 

ما تركته األبحاث السابقة من أثر سلبّي ضّد السؤال. 

وهي أن السؤال الجيّد ينشأ من مصدرين: فإما هو 

ناشئ من وحي العلم، وإما ناشئ من وحي الهّم.
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بدونهام.  الالزم  الجواب  عىل  الحصول  ميكن  وال 

فتارة تكون األسئلة من وحي العلم وحسب وليس 

وللجواب  لها  أثر  فال  واألمل.  الهّم  من  يشء  فيها 

الذي يحصل عليه اإلنسان عرب طرحها وال سيام يف 

املجاالت املعنوية. وتارة تصدر من وحي الهّم واألمل 

املجرد عن العلم. فألرضب مثاال: اقرتح عيّل بعض 

اإلخوة قبل سنني أن أقيم هنا )يف جامعة طهران( 

لطالب  املعنوية  املجاالت  يف  استشارية  جلسات 

قسم الطبيّة. فأقبل الطالب يسّجلون لحجز املوعد 

اللطيف  أما  الجلسات.  بدأت  وفعال  أسابيع،  ملّدة 

بخدمة  كنت  التي  األيام  تلك  يف  أن  هو  وامللفت 

الطالب  أسئلة  من  باملئة  سبعني  كانت  الطالب 

انطلقت أكرث  متشابهة ومن منط واحد. كانت قد 

يصاحبه  أن  بال  ومشرتك  واحد  هّم  من  أسئلتهم 
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دفعهم  الذي  هّمهم  إن  الهّم.  لذاك  مكمل  علم 

يعرفوا  أن  يريدون  كانوا  أنهم  هو  أسئلتهم  لطرح 

مدى شأنهم وقدرهم عند الله. فعىل سبيل املثال 

فهل  ذلك،  بعد  وتبت  ذنبا  ارتكبت  أحدهم:  قال 

قد تقبلها الله أم ال؟ وقال اآلخر: اتخذت برنامجا 

معنويا وتلكأت يف تنفيذه فهل يقبلني ريب أم ال؟ 

القيام بالعمل الفالن فهل  وقال آخر: عزمت عىل 

الله أم ال؟ فكان هّمهم هو أن يقضون  سيجيبني 

عىل حالة الغموض يف رؤية الله تجاههم. وأنا كنت 

أشري إىل نقطة يف مقام الجواب وأشعر أن لو كانت 

هذه الحقيقة يف علم اإلخوة الطالب لغضوا الطرف 

عن طرح أمثال هذه األسئلة. وهي أن الله سبحانه 

قد أحاط عالقته مع عباده بهالة من الغموض.



شرح خطبة المتقين
المحاضرة 3 8

وملاذا ترون هذا الغموض دليال عىل عدم رضا الله 

عنكم؟ كام سألني صبيحة اليوم أحد الطالب وقال: 

أحيانا أفقد الحال املعنوي، وهذا ما يحيك عن عدم 

رضا الله عني... . فقلت له: ملاذا تعتقد بأنك يجب 

أن تشعر برضا الله عنك وتلمس ذلك؟ فقال يل: ال 

الناحية املادية، بل أريد أن  أريد أن أشعر به من 

وبهجتي  وروحيتي  املعنوي  حايل  عرب  بذلك  أشعر 

»املعنویة«  بكلمة  تأيت  إنك  له:  العبادة. فقلت  يف 

النفسية  الناحية  من  به  تشعر  أن  تريد  ولكنك 

املعنى  بني  نفرّق  أن  يجب  بينام  والوجدانيّة. 

واملسائل املعنوية وبني الحاالت واملشاعر النفسيّة. 

الله. وهنا يأيت  فال داعي ألن يشعر اإلنسان برضا 

العقل. ولكنه  يأيت دور  بالغيب. وهنا  دور اإلميان 

السؤال  كان  إذا  املقابل  ويف  الكالم!  هذا  استغرب 
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هّم  يصاحبه  أن  دون  فحسب  العلم  من  منطلقا 

لن  أو  بالجواب،  السائل  يتالعب  ذلك  عند  وغّم، 

الصحيح، وإذا حصل  الجواب  يوفّق للحصول عىل 

يجادل  ومل  به  يتالعب  ومل  الصحيح  الجواب  عىل 

فيه، لن يطبّقه ولن يعمل مبقتضاه. إذن البّد ألي 

مصدري  من  نابعا  يكون  أن  وجميل  سؤال حسن 

يف  طرحت  فإن  جيدة  أسئلة  فهذه  والهّم.  العلم 

محلها، يكون ذلك عالمة عىل أن الجواب يف الطريق 

وسيصل للسائل إن شاء الله. كام ال يخفى أن التطور 

املعنوي لكل شخص مرهون مبستوى األسئلة التي 

تتبلور عنده عن علم وهّم يف مسار حركته التكاملية.
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شهود و إدراك الجامل و مستلزماته

لقد كان سؤال هامم عن وصف املتقني لينظر إليهم 

موضوع  عند  قليال  نقف  أن  بأس  وال  ويشاهدهم 

»املشاهدة« يف هذا املقام. إن املشاهدة هي حاجة 

حقيقة وليست آلية. إذ ليس املقصود من النظر إىل 

حياتنا  ومقتىض  عادتنا  ولكن  رشاؤها.  هو  الزهرة 

الدنيوية هي أننا عندما ننظر إىل الوردة ننظر إليها 

لنشرتيها ثم لنضعها يف البيت يف سبيل أن نتفاخر 

بها. وقّل ما نجد إنسانا يشرتي الوردة لينظر إليها 

وال يقصد وراء النظر أية غاية أخرى. إن النظر لدى 

أهل املعرفة هي الغاية بحد ذاتها وليست مقدمة 

ليشء آخر. إن املشاهدة بحاجة إىل إدراك الجامل يف 

بداية األمر، وبعد ذلك تحتاج إىل شعور روحي. إن 

إدراك الجامل وطلب الجامل غري متوفر لدى كثري 
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من الناس. حيث إن علامء النفس ال يعتربون النزعة 

إىل الجامل يف عداد االحتياجات األوىل لدى اإلنسان. 

فهم يقسمون الحاجات إىل أربعة أقسام: عىل رأس 

الحياتية  الحاجات  هي  اإلنسان  احتياجات  قامئة 

التي تؤمن حياته وتقيه من املوت والهالك. ثم تأيت 

ذلك  وبعد  اللذات،  إىل  الحاجة  الثانية  الدرجة  يف 

العاطفة واملشاعر. ويعتربون  إىل  الحاجة  إىل  نصل 

الجامل.  إىل  حاجته  هي  اإلنسان  احتياجات  آخر 

الجامل  بحّب  شغفوا  قد  الناس  بعض  ترى  ولكن 

قبل أن تتوفر لديهم احتياجاتهم األوىل. إن سألني 

أحد عن سبب تديني أقل له: أنا التزم بديني ليك 

يعني  جهّنم.  نار  أدخل  وال  القرب،  عذاب  أذوق  ال 

قد انطلقت يف االلتزام بالدين من احتياجايت األوىل 

اضطّرن قد  فيه  أقول  الذي  للمستوى  ارتفع  ومل 
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إىل االلتــزام بالديــن جــامل اللــه وحــب مشــاهدة 

ــى  ــد نه ــبحانه ق ــه س ــه. إن الل ــن جامل ــد م املزي

عــن الغيبــة بذكــر قبحهــا ال أرضارهــا. حيــث قــد 

صورّهــا كعمــل قبيــح جــدا يشــمئز منــه اإلنســان. 

لقبحهــا  الغيبــة  عــن  متتنــع  أن  املهــّم  ومــن 

وحســب، وإال فنســتطيع أن منتنــع عنهــا فــرارا مــن 

نــار جهّنــم. فــإن امتنــع أحــد عــن الغيبــة لقبحهــا 

فقــط، هــذا إنســان يحــّب الجــامل، والــذي ينتهــي 

عنهــا لخوفــه مــن نــار جهّنــم فهــو إنســان نفعــي. 

ــة  ومقــام حــّب الجــامل أســمى مــن مقــام النفعيّ

بــال ريــب. ولعلــه لهــذا الســبب قــد دعانــا اإلســالم 

إىل تجنــب الشــهوات. إذ أن الشــهوات تعمــي برص 

اإلنســان لرؤيــة مظاهــر الجــامل اإلنســان فيصبــح 

اإلنســان بعــد هــذا العمــي ينتهــز أنــواع الجــامل 



شرح خطبة المتقين
المحاضرة 3 13

ــان  ــامل اإلنس ــا الج ــهواته. أم ــة ش ــبيل تلبي يف س

فهــو ذو معــان عميقــة جــدا حتــى الجــامل املــادي 

الســطحي فضــال عــن الجــامل املعنــوي الــذي هــو 

أصــل الجــامل ورأســه وذو عمــق واســع جــدا. 

ومــا يجــري اآلن يف األفــالم مــع األســف هــو انتهــاز 

واســتغالل الجــامل يف ســبيل مصالــح ومنافع أخس 

منــه رتبــة وأدون منــه مثنــا. إن طلــب املشــاهدة 

هــو يف ســبيل أن يــرى اإلنســان ذاك الجــامل 

ــني:  ــم مبرحلت ــامل يت ــع بالج ــه. والتمت ــع ب ويتمت

األوىل هــي إدراكــه والثانيــة هــو عيشــه والشــعور 

بــه. يجــب ان تعيــش جــامل الــيشء الجميــل. 
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املشــكلة كل املشــكلة هــي يف الشــعور بالجــامل 

وملــس الجــامل املعنــوي، وإال ففــي مرتبــة العلــم 

واإلدراك ال يعوزنــا يشء. نحــن ال نحتــاج يف ســبيل 

إدراك جــامل اللــه والعلــم بجاملــه أكــرث مــن 

ــا  ــا يعوزن ــه أحــد«. ولكــن م ــل هــو الل ــه: »ق قول

ــن  ــامل. نح ــذا الج ــعور به ــاس والش ــو اإلحس ه

بحاجــة إىل مــا يجعلنــا نشــعر ونلمــس جــامل مــا 

ــر  ــا ال أنكــر أث ــه عــز وجــل. طبع نعلمــه مــن الل

بعــض الكلــامت اللطيفــة والبديعــة يف مــزق بعض 

الحجــب الرقيقــة مــا قــد تهــّز قلــب اإلنســان 

ومتّهــده لتــذوق بعــض أنــواع الجــامل، ولكــن 

ــتامع  ــاء واس ــام بإلق ــكل ع ــكلة بش ــل املش ال تنح

املحــارضات. البــّد مــن تفريــغ القلــب لذلــك.

القــرآن  يتلــو  الجامعيــني  الشــباب  أحــد  كان 
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بجــوار الكعبــة فقــال يل: قــد اعــرتان شــعور 

ــه ال  ــه، وإن وصفت ــتطيع وصف ــالويت ال أس ــاء ت أثن

ــو القــرآن  ــت أتل ــا كن ــاء م ــال: أثن يدركــه أحــد. ق

وقفــة  بــال  أتلــوه  كنــت  إذ  رجــالي  وجعــت 

ــرآن وإذا  ــو الق ــا أتل ــا أن ــاعتني. فبين ــاعة أو س لس

ــت  ــح. فقل ــيك إىل الصب ــي أب اعــرتان شــعور جعلن

ــد  ــه ق ــم أن الل ــأة ك ــت فج ــال: رأي ــاذا؟ ق ــه مل ل

ــم  ــرآن، وك ــه يف الق ــع نبيّ ــي وشــؤون م ــم عن تكل

ــه لذلــك. فكــدت أهلــك مــن  قــد رصف مــن وقت

البــكاء مــن كــون موجــودا مهــام لــدى اللــه 

ســبحانه ولهــذا قــد أنــزل مــن أجــيل هــذا القــرآن.

إن العلــم هــو الخطــوة األوىل إلدراك الجــامل، 

ومــا يحــدث بعــده هــو الشــعور. وهــذا مــا 

يقتــي رشح الصــدر إلدراك جــامل اللــه وأســامئه. 
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كتــب يل شــاّب آخــر وقــال يل قــد أهلكتنــي عبــارة 

ــري يف  ــن الكب ــاء الجوش ــارات دع ــن عب ــدة م واح

جلســة إحيائنــا يف ليلــة القــدر، ما جعلتنــي أجهش 

ــا  ــارة »ي ــة وهــي عب ــاح تلــك الليل بالبــكاء إىل صب

ــذه  ــأة به ــعرت فج ــال: ش ــاء«. ق ــد والوف ذا العه

ــا  ــه ليــس ألحــد يف هــذه الدني الحقيقــة وهــي أن

أن يعطينــي كالمــا ويعاهــدن عــىل يشء، إذ ليــس 

بيــد أحــد يشء وال يوجــد ذو وفــاء يف هــذا العــامل. 

فالشــخص الوحيــد الــذي عهــد ويــويف بعهــده 

ــاءه. ــده ووف ــاهدت عه ــبحانه، إذ ش ــه س ــو الل ه

فــإذا طالبتــم هــذا الشــاّب أن يــرح لكــم هــذه 

العبــارة لتدركــوا جاملهــا وحرارتهــا فــال ميكــن. فــال 

ــة إىل  ــن بحاج ــل نح ــرح، ب ــكلة بال ــج املش تعال

عمليــة تريــح يف صدورنــا وقلوبنــا ليتمكن القلب 
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ــب  ــبيل كس ــامل. يف س ــذا الج ــاهدة ه ــن مش م

هــذا الشــعور وتعزيــزه الــذي يجعــل الجــامل عىل 

رأس حاجــات اإلنســان وميكنــه مــن إدراك جــامل 

ــل.  ــات واملراح ــض املقدم ــاز بع ــّد اجتي ــه، الب الل

1ـ االبتعاد عن القبائح

فعىل سبيل املثال البّد لإلنسان أن يغّض عني قلبه 

يكّف  أن  العامل. البّد  الجميلة يف  املشاهد غري  عن 

اإلنسان أن  يريد  إنتاج ما ليس بجميل. كيف  عن 

بأعامله  الجميل  غري  ينتج  وهو  الله  بجامل  يشعر 

القبيحة  األفعال  ينتج  اإلنسان  كان  فإذا  وصفاته. 

إدراك  عن  روحه  تعجز  ذلك  عند  الجميلة،  وغري 

العامل.  هذا  يف  الجامل  مصاديق 
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فال يشعر حينئذ بجامل الله. يجب أن يبتعد اإلنسان 

عن الغيبة والكذب وباقي السيئات والقبائح حتى 

تتمهد روحه إلدراك الجامل. من مراقبات العطّار أنه 

ال يشتّم أية رائحة، حتى يحافظ عىل شامته وذوقها. 

ومن هذا املنطلق تجدون الشيخ بهجت)رض( ما 

كان ينظر إىل كل شخص وال يكلم كل إنسان، حيث 

كان يراقب نوافذ قلبه وال سيام عينه وسمعه. فليس 

لنا بد من هذه املراقبات.قال يل أحد الشباب: نحن 

املشاهد  بأشكال  فنتلوث  املدينة،  هذه  أجواء  يف 

والصور واألحاديث شئنا أم أبينا، فام نفعل؟ قلت 

له: اقرأ القرآن ليال، وطهر أوساخ قلبك بجامل آيات 

القرآن. وهذا أمر البّد منه. وبالتأكيد ليست األفعال 

يجتنبه،  أن  اإلنسان  ينبغي  ما  كّل  هي  القبيحة 

القبيحة والرغبات  فالبّد من االجتناب عن األفكار 
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نبعد  أن  فلنحاول  اآلخرين.  عىل  كالحقد  القبيحة 

كل هذه األمور عن قلبنا. ونفّرغه إلدراك الجامل. 

لها طعم آخر.  الجامل  الله بدافع  الهجرة إىل  فإن 

2ـ مصاحبة أهل الجامل

الخطوة األخرى التي البّد أن نخطوها يف هذا املسار 

هو مصاحبة أهل الجامل. إن أمئتنا املعصومني هم 

»وجه الله«، فلنصاحبهم ونستأنس بهم، فعند ذلك 

تتغري ذائقتنا ونستأنس حينها بجاملهم.
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3ـ الخلوة مع الطبيعة

كــام ينبغــي أن ال منــّر مــرور الكــرام عــن جــامل 

ــم أن  ــون بأجمعه ــرب الفنان ــث يعت ــة. حي الطبيع

هــذا الجــامل الطبيعــي هــو مصــدر إدراك الجــامل 

ــة،  ــع الطبيع ــوة م ــام. فلتكــن لكــم خل بشــكل ع

مــع الليــل ونجومــه، مــع الصحــاري والجبــال 

ــن  ــة مستحس ــع الطبيع ــوة م ــإن الخل ــار. ف والبح

ــني)ع(  ــري املؤمن ــه أم ــا قال ــد أن م ــا أعتق ــدا. أن ج

ــام  ــة اإلم ــْر؛ صحفيف ــرْضَِة يُ ــُر إِىَل الُْخ أن: »النَّظَ

الرضــا)ع(، ص72«، مل يكــن بغــرض صحــة الجســم 

وحســب. واســتبعد أن تكــون بعــض إرشــادات 

أمــري املؤمنــني)ع( ذات بعــد واحــد، وال ميكــن 

ــويص  ــا ي ــاة ذات بعــد واحــد. عندم ــرتاض الحي اف

أمــري املؤمنــني بهــذه التوصيــة فالبــّد أن يكــون يف 
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هــذا النظــر أثــر خــاص عــىل روح اإلنســان. عــىل 

كل نحــن بحاجــة إىل مراقبــة عامــة يف ســبيل 

تطهــري القلــب مــن األوســاخ والقبائــح لــيك نتمكن 

العــامل.  هــذا  يف  املعنــوي  الجــامل  إدراك  مــن 

]1[ . بحار األنوار، ج1، ص224.


