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علي رضا بناهیان
شرح خطبة المتقين

من  الثالثة  الجلسة  هو  العزيز  القارئ  أيها  يديك  بين  الذي  هذا 
رضا  علي  الشيخ  والمسلمين  اإلسالم  حجة  سماحة  أبحاث  سلسلة 
ألقاها  حيث  المؤمنين)ع(  ألمير  المتقين  خطبة  شرح  في  بناهيان 
طهران.  جامعة  مسجد  في  الجامعة  وأساتذة  طالب  من  جمع  في 

الجلسة الثالثة
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بسم الله الرحمن الرحيم وصىل الله عىل سيدنا وحبيبنا أيب القاسم املصطفى محمد وآله 

الطيبني الطاهرين املعصومني.

نظرة قصرية أخرى إىل روائع هذه الخطبة

بوّدي أن أشري مرة أخرى إىل إحدى خصائص هذه الخطبة املباركة كمدخل للبحث، ثم 

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

به من الشمولية مبستوى كبري. فأحيانا نحن منلك الحافز الالزم 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 من يقف 

تحت فيضها وتسقط قطرات فضائلها عىل فكره ومشاعره، تنبت أمثارا وأزهارا يف وجوده.    

خصائص السؤال الجّيد

لقد قال يل اإلخوة إنه كان أثر أبحاث الجلسة املاضية هو أن منتنع عن طرح السؤال 

متاما، وعليه فاقتضت الرضورة عىل أن نؤكد الجانب اإليجايب يف السؤال 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، بيد أن القرآن ال يطرح السؤال 

والجواب وحسب، بل يطرح دوافع طرح السؤال أيضا وبكل جرأة. فبأمكاننا أن نخوض 

يف معرفة النفس عرب دراسة أسئلتنا والبحث عن جذورها ودوافعها. إما باإلضافة إىل هذه 
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أنه ال داعي لطرح  أردفنا نقطة أخرى وهي  املاضية،  الجلسة  التي ذكرناها يف  النقاط 

الكثري من األسئلة الجيّدة، إذ إن »حسن السؤال نصف العلم«.]1[ إذن بإمكان اإلنسان 

أن يحصل عىل النصف الباقي عرب الفكر والتأمل. ولهذا ال داعي لطرح السؤال الجيد 

والحسن أيضا يف بعض األحيان. ولكن اسمحوا يل يف هذه الجلسة أن أثني عىل األسئلة 

أثر سلبّي  السابقة من  األبحاث  تركته  ما  بها  نتدارك  الحسنة يف بضع جمل قصرية يك 

ضّد السؤال. وهي أن السؤال الجيّد ينشأ من مصدرين: فإما هو ناشئ من وحي العلم، 

وإما ناشئ من وحي الهّم. وال ميكن الحصول عىل الجواب الالزم بدونهام. فتارة تكون 

األسئلة من وحي العلم وحسب وليس فيها يشء من الهّم واألمل. فال أثر لها وللجواب 

الذي يحصل عليه اإلنسان عرب طرحها وال سيام يف املجاالت املعنوية. وتارة تصدر من 

اقرتح عيّل بعض اإلخوة قبل سنني  العلم. فألرضب مثاال:  املجرد عن  الهّم واألمل  وحي 

أن أقيم هنا )يف جامعة طهران( جلسات استشارية يف املجاالت املعنوية لطالب قسم 

الطبيّة. فأقبل الطالب يسّجلون لحجز املوعد ملّدة أسابيع، وفعال بدأت الجلسات. أما 

باملئة  الطالب كانت سبعني  التي كنت بخدمة  األيام  تلك  اللطيف وامللفت هو أن يف 

من أسئلة الطالب متشابهة ومن منط واحد. كانت قد انطلقت أكرث أسئلتهم من هّم 

لطرح  دفعهم  الذي  إن هّمهم  الهّم.  لذاك  علم مكمل  يصاحبه  أن  بال  واحد ومشرتك 

أسئلتهم هو أنهم كانوا يريدون أن يعرفوا مدى شأنهم وقدرهم عند الله. فعىل سبيل 

املثال قال أحدهم: ارتكبت ذنبا وتبت بعد ذلك، فهل قد تقبلها الله أم ال؟ وقال اآلخر: 

اتخذت برنامجا معنويا وتلكأت يف تنفيذه فهل يقبلني ريب أم ال؟ وقال آخر: عزمت عىل 

القيام بالعمل الفالن فهل سيجيبني الله أم ال؟ فكان هّمهم هو أن يقضون 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.
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وهي أن الله سبحانه قد أحاط عالقته مع عباده بهالة من الغموض. فلامذا تريدون أن 

تزيلوا هذا الغموض برمته؟ وملاذا تعتربون هذا الغموض عائقا يف مسار حركتهم املعنوية؟ 

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 أريد أن 

أشعر به من الناحية املادية، بل أريد أن أشعر بذلك عرب حايل املعنوي وروحيتي وبهجتي 

يف العبادة. فقلت له: إنك تأيت بكلمة »املعنویة« ولكنك تريد أن تشعر به من الناحية 

النفسية والوجدانيّة. بينام يجب أن نفرّق بني املعنى واملسائل املعنوية وبني الحاالت 

واملشاعر النفسيّة. فال داعي ألن يشعر اإلنسان برضا الله. وهنا يأيت دور اإلميان بالغيب. 

وهنا يأيت دور العقل. ولكنه استغرب هذا الكالم! ويف املقابل إذا كان السؤال منطلقا من 

العلم فحسب دون أن يصاحبه هّم وغّم، عند ذلك يتالعب السائل بالجواب، أو لن يوفّق 

للحصول عىل الجواب الصحيح، وإذا حصل عىل الجواب الصحيح ومل يتالعب به ومل يجادل 

فيه، لن يطبّقه ولن يعمل مبقتضاه. إذن البّد ألي سؤال حسن وجميل أن يكون نابعا من 

مصدري العلم والهّم. فهذه أسئلة جيدة فإن طرحت يف 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.

شهود و إدراك الجامل و مستلزماته

لقد كان سؤال هامم عن وصف املتقني لينظر إليهم ويشاهدهم وال بأس أن نقف قليال 

عند موضوع »املشاهدة« يف هذا املقام. إن املشاهدة هي حاجة حقيقة وليست آلية. 

إذ ليس املقصود من النظر إىل الزهرة هو رشاؤها. ولكن عادتنا ومقتىض حياتنا الدنيوية 

هي أننا عندما ننظر إىل الوردة ننظر إليها لنشرتيها ثم لنضعها يف البيت يف سبيل أن 
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نتفاخر بها. وقّل ما نجد إنسانا يشرتي الوردة لينظر إليها وال يقصد وراء النظر أية غاية 

ذاتها وليست مقدمة ليشء آخر. بحد  الغاية  املعرفة هي  أهل  لدى  النظر  إن  أخرى. 

إن املشاهدة بحاجة إىل إدراك الجامل يف بداية األمر، وبعد ذلك تحتاج إىل شعور روحي. 

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

ال يعتربون النزعة إىل الجامل يف عداد االحتياجات األوىل لدى اإلنسان. فهم يقسمون 

الحياتية  الحاجات  الحاجات إىل أربعة أقسام: عىل رأس قامئة احتياجات اإلنسان هي 

التي تؤمن حياته وتقيه من املوت والهالك. ثم تأيت يف الدرجة الثانية الحاجة إىل اللذات، 

اإلنسان  احتياجات  العاطفة واملشاعر. ويعتربون آخر  الحاجة إىل  وبعد ذلك نصل إىل 

هي حاجته إىل الجامل. ولكن ترى بعض الناس قد شغفوا بحّب الجامل قبل أن تتوفر 

لديهم احتياجاتهم األوىل. إن سألني أحد عن سبب تديني أقل له: أنا التزم بديني ليك 

من  بالدين  االلتزام  يف  انطلقت  قد  يعني  جهّنم.  نار  أدخل  وال  القرب،  عذاب  أذوق  ال 

احتياجايت األوىل ومل ارتفع للمستوى الذي أقول فيه قد اضطّرن إىل االلتزام بالدين جامل 

الله وحب مشاهدة املزيد من جامله. إن الله سبحانه قد نهى عن الغيبة بذكر قبحها 

ال أرضارها. حيث قد صورّها كعمل قبيح جدا يشمئز منه اإلنسان. ومن املهّم أن متتنع 

عن الغيبة لقبحها وحسب، وإال فنستطيع أن منتنع عنها فرارا من نار جهّنم. فإن امتنع 

أحد عن الغيبة لقبحها فقط، هذا إنسان يحّب الجامل، والذي ينتهي عنها لخوفه من 

نار جهّنم فهو إنسان نفعي. ومقام حّب الجامل أسمى من مقام النفعيّة بال ريب. ولعله 

لهذا السبب قد دعانا اإلسالم إىل تجنب الشهوات. إذ أن الشهوات تعمي برص اإلنسان 

لرؤية مظاهر الجامل اإلنسان فيصبح اإلنسان بعد هذا العمي ينتهز أنواع الجامل يف 

سبيل تلبية شهواته. أما الجامل اإلنسان فهو ذو معان عميقة جدا حتى الجامل املادي 

السطحي فضال عن الجامل املعنوي الذي هو أصل الجامل ورأسه وذو عمق واسع جدا.



شرح خطبة المتقين

6

المحاضرة 3

وما يجري اآلن يف األفالم مع األسف هو انتهاز واستغالل الجامل يف سبيل مصالح ومنافع 

أخس منه رتبة وأدون منه مثنا. إن طلب املشاهدة هو يف سبيل أن يرى اإلنسان ذاك 

الجامل ويتمتع به. والتمتع بالجامل يتم مبرحلتني: األوىل هي إدراكه والثانية هو عيشه 

والشعور به. يجب ان تعيش جامل اليشء الجميل.  املشكلة كل املشكلة هي يف الشعور 

نحن  يعوزنا يشء.  ال  واإلدراك  العلم  مرتبة  ففي  وإال  املعنوي،  الجامل  بالجامل وملس 

ال نحتاج يف سبيل إدراك جامل الله والعلم بجامله أكرث من قوله: »قل هو الله أحد«. 

ولكن ما يعوزنا هو اإلحساس والشعور بهذا الجامل. نحن بحاجة إىل ما يجعلنا نشعر 

اللطيفة  الكلامت  أثر بعض  أنكر  الله عز وجل. طبعا ال  نعلمه من  ما  ونلمس جامل 

والبديعة يف مزق بعض الحجب الرقيقة ما قد تهّز قلب اإلنسان ومتّهده لتذوق بعض 

أنواع الجامل، ولكن ال تنحل املشكلة بشكل عام بإلقاء واستامع املحارضات. البّد من 

تفريغ القلب لذلك. كان أحد الشباب الجامعيني يتلو القرآن بجوار الكعبة فقال يل: قد 

أثناء ما  أثناء تالويت ال أستطيع وصفه، وإن وصفته ال يدركه أحد. قال:  اعرتان شعور 

كنت أتلو القرآن وجعت رجالي إذ كنت أتلوه بال وقفة لساعة أو ساعتني. فبينا أنا أتلو 

القرآن وإذا اعرتان شعور جعلني أبيك إىل الصبح. فقلت له ملاذا؟ قال: رأيت فجأة كم 

أن الله قد تكلم عني وشؤون مع نبيّه يف القرآن، وكم قد رصف من وقته لذلك. فكدت 

أجيل  من  أنزل  قد  ولهذا  سبحانه  الله  لدى  مهام  موجودا  كون  من  البكاء  من  أهلك 

هذا القرآن. إن العلم هو الخطوة األوىل إلدراك الجامل، وما يحدث بعده هو الشعور. 

الله وأسامئه. كتب يل شاّب آخر وقال يل  الصدر إلدراك جامل  ما يقتيض رشح  وهذا 

ليلة  إحيائنا يف  الكبري يف جلسة  الجوشن  أهلكتني عبارة واحدة من عبارات دعاء  قد 

القدر، ما جعلتني أجهش بالبكاء إىل صباح تلك الليلة وهي عبارة »يا ذا العهد والوفاء«. 

قال: شعرت فجأة بهذه الحقيقة وهي أنه ليس ألحد يف هذه الدنيا أن يعطيني كالما 

ويعاهدن عىل يشء، إذ ليس بيد أحد يشء وال يوجد ذو وفاء يف هذا العامل. فالشخص 
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الوحيد الذي عهد ويويف بعهده هو الله سبحانه، إذ شاهدت عهده ووفاءه. فإذا طالبتم 

هذا الشاّب أن يرشح لكم هذه العبارة لتدركوا جاملها وحرارتها فال ميكن. فال تعالج 

املشكلة بالرشح، بل نحن بحاجة إىل عملية ترشيح يف صدورنا وقلوبنا ليتمكن القلب 

من مشاهدة هذا الجامل. يف سبيل كسب هذا الشعور وتعزيزه الذي يجعل الجامل عىل 

رأس حاجات اإلنسان وميكنه من إدراك جامل الله، البّد اجتياز بعض املقدمات واملراحل. 

1ـ االبتعاد عن القبائح

فعىل سبيل املثال البّد لإلنسان أن يغّض عني قلبه عن املشاهد غري الجميلة يف العامل. البّد 

أن يكّف عن إنتاج ما ليس بجميل. كيف يريد اإلنسان أن يشعر بجامل الله وهو ينتج 

غري الجميل بأعامله وصفاته. فإذا كان اإلنسان ينتج األفعال القبيحة وغري الجميلة، عند 

ذلك تعجز روحه عن إدراك مصاديق الجامل يف هذا العامل. فال يشعر حينئذ بجامل الله. 

يجب أن يبتعد اإلنسان عن الغيبة والكذب وباقي السيئات والقبائح حتى تتمهد روحه 

أية رائحة، حتى يحافظ عىل شامته  أنه ال يشتّم  العطّار  إلدراك الجامل. من مراقبات 

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 يف أجواء هذه املدينة، فنتلوث بأشكال املشاهد 

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 القبيحة هي كّل ما 

القبيحة  القبيحة والرغبات  ينبغي اإلنسان أن يجتنبه، فالبّد من االجتناب عن األفكار 

كالحقد عىل اآلخرين. فلنحاول أن نبعد كل هذه األمور عن قلبنا. ونفرّغه إلدراك الجامل. 

فإن الهجرة إىل الله بدافع الجامل لها طعم آخر.
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2ـ مصاحبة أهل الجامل

الخطــوة األخــرى التــي البــّد أن نخطوهــا يف هــذا املســار هــو مصاحبــة أهــل الجــامل. 

ــك  ــد ذل ــم، فعن ــه«، فلنصاحبهــم ونســتأنس به ــا املعصومــني هــم »وجــه الل إن أمئتن

تتغــري ذائقتنــا ونســتأنس حينهــا بجاملهــم.

3ـ الخلوة مع الطبيعة

ــون  ــرب الفنان ــث يعت ــة. حي ــن جــامل الطبيع ــرام ع ــرور الك ــّر م ــي أن ال من ــام ينبغ ك

بأجمعهــم أن هــذا الجــامل الطبيعــي هــو مصــدر إدراك الجــامل بشــكل عــام. فلتكــن 

لكــم خلــوة مــع الطبيعــة، مــع الليــل ونجومــه، مــع الصحــاري والجبــال والبحــار. فــإن 

الخلــوة مــع الطبيعــة مستحســن جــدا. أنــا أعتقــد أن مــا قالــه أمــري املؤمنــني)ع( أن: 

»النَّظـَـُر إِىَل الُْخــرْضَِة يـُـْر؛ صحفيفــة اإلمــام الرضــا)ع(، ص72«، مل يكــن بغــرض صحــة 

الجســم وحســب. واســتبعد أن تكــون بعــض إرشــادات أمــري املؤمنــني)ع( ذات بعــد 

واحــد، وال ميكــن افــرتاض الحيــاة ذات بعــد واحــد. عندمــا يــويص أمــري املؤمنــني بهــذه 

التوصيــة فالبــّد أن يكــون يف هــذا النظــر أثــر خــاص عــىل روح اإلنســان. عــىل كل نحــن 

بحاجــة إىل مراقبــة عامــة يف ســبيل تطهــري القلــب مــن األوســاخ والقبائــح لــيك نتمكــن 

مــن إدراك الجــامل املعنــوي يف هــذا العــامل. 

]1[ . بحار األنوار، ج1، ص224.


