
 ( النفسٌة اآلداب: )العاشرة المحاضرة

 تهذٌب فً الذاتً الكمال بها ٌتنامى التً والَملَكات الصفات مجموعة النفسٌة باآلداب المراد

 اإلنسان عند الروحً الجانب إلى معها ٌطمئن بحٌث واالنحراؾ الزٌػ عن وصٌانتها النفس

 ونقاء الطاعة ولزوم السرٌرة، إصلح ذلك ٌناسب وما وحذر، حٌطة من به ٌتمتع عما فضلا 

 االعتقاد، فً صّحة من أسراره، فً والتفّكر القرآن، فً التدّبر للنفس ٌهٌئ مما الضمٌر،

 والكشؾ المعرفة مجال فً منه العون وطلب هللِا، إلى األمور وتفوٌض النٌة، فً وإخلص

 سبٌل على اآلتٌة لمؤشراتبا معالمه إجمال ٌمكن السبٌل بهذا ٌكون ما إنّ . العلمٌة واالستزادة

 طبٌعة تملٌه ضروري أمر وهذا: االعتقاد صحة -أ. واالستقصاء الحصر ال والنموذج المثال

ٌّه على المنزل الكتاب هو القرآن بأنّ  اإلٌمان  إلٌه والنظر نقصان، أو زٌادة دون المرسل نب

 النفس داخل من عقٌدته تنبعث جاّداا، مفسراا  مضامٌنه فً الباحث لٌكون مقدس، بمنظور

 ٌداخلها ال وعقٌدة جدالا، تقبل ال حقٌقة ضمٌره، صمٌم من نابعاا  ٌمٌنه ٌخطه ما فٌصبح اإلنسانٌة

 بصلة العقٌدة إلى تمت ال والتً التفسٌر فً الؽوؼائٌة أّما. بألقها وٌستضاء بهدٌها ٌعمل رٌب،

 تارة، التحرٌؾ تعتمد سطحٌة ثقافة عن بهما ٌعبر والثرثرة الهذر من نوع فهً الهادؾ الوعً

 دون الؽارب، على الحبل إلقاء وهدفها بالنابل، الحابل خلط همها وٌكون أخرى، تارة والتضلٌل

 مجدها وٌستهدؾ األُّمٌة تراث ٌهّدد الذي الهدام الخطر ٌكمن وهنا مسؤولٌة، تحّمل أو أمانة أداء

 شبهات من وجملة المنحرفٌن، كٌد من بالتحرز مجابهته بل ذلك مراعاة ٌجب لهذا الشامخ،

 -ب. بالعسل السم ٌدٌفون ممن والفكرٌة النفسٌة العاهات ذوي حملت من وكثٌر المستشرقٌن،

 للنفس مكملا  النٌة إخلص جاء شائبة، كلّ  من خالصاا  االعتقاد كان وإذا: والتفوٌض اإلخلص

 بتخلٌص إلٌه، والتفوٌض هللاِ  على بالتوكل اإلخلص اقترن إذا سٌما ال نقٌصة، كلّ  من اإلنسانٌة

 والسرٌرة، القلب ونقاء والفطرة، الخاطر بصّحة العمل ولٌتسم والدواعً، اآلفات من النفس

ٌن، فً الحرٌجة ذلك مظاهر وأبرز  هللا نحو والتوجه الدنٌا، فً والزهد المعاصً، عن الورع الدِّ

: األثر فً ورد فقد ٌنضب، ال معٌناا  المواهب من اإلنسان ٌهب ما وهذا والضراء، السّراء فً

 مواله، ألمر متبعاا  لهواه، مجانباا  القلب هذا ٌكون أن على" ٌشاء َمن قلب فً هللا ٌقذفه نور العلم"

 أّنه( ع) الصادق محّمد بن جعفر اإلمام فعن ؼٌره، وٌعلّمه بعلمه، ٌعمل هلِل، الكتاب فً متفقهاا 

 هلل تعلّم: فقٌل عظٌماا، السماوات ملكوت فً دعً: هلل وعلّم به، وعمل العلم، تعلّم َمن: "قال

 من ومرامٌه، بمعانٌه والتفّكر القرآن، آٌات فً التدّبر: والتفّكر التدّبر -ج". هلل وعلم هلل وعمل

 التفّكر، تستأهل معانٌه وكلّ  التدّبر، إلى تدعو القرآن آٌات فكلّ  الهادؾ، المفسر سمات أبرز

 أحكامه فتكون التقرٌر، فً اإلسفاؾ عن وٌتحرز التفسٌر، فً الخطأ من المفسر ٌستعصم وبهما

 التأّمل مصاحبة الجاد والتفّكر الواعً التدّبر طبٌعة إذ دراٌة، عن آراؤه وتصدر بصٌرة، عن

 استفرغ وإذا االجتهاد، فً وتتحّكم الجهد، تستفرع دقٌقة مؤشرات أولئك وكلّ  والترصد، والٌقظة

 أسد واآلراء أصالة، أكثر النتائج كانت إلٌه، ٌتوصل ما حقائق االجتهاد على وأقام جهده، المفسر

( هجري 199) السٌوطً رّجح وقد: الموهبة علم. هللا مراد الكشؾ إلى التفسٌر ووصل تصوٌباا،

 التعلٌمٌة الفنون من وال المكتسبة، العلوم من لٌس وهو الموهبة، بعلم نفسٌاا  المفسر ٌتمتع أن

ا ِمنْ  َوَعلَّْمَناهُ: )تعالى قوله إلى استناداا  الدٌنً والعلم الرّبانً الفٌض به المراد وإنما المحصلة،  لَُدنَّ

ا  ٌوّرثه علم بهذا وهو" ٌعلم لم ما علم هللا وّرثه علم، بما عمل َمن: "بحدٌث اإلشارة وإلٌه( ِعْلما

 اإلنسان خاطر تعترض التً اإلٌحاءات: الموهبة بعلم المراد ولعلّ . علم بما عمل لمن تعالى هللا

 انقداح هً بل جهة، من اكتسابها أو أحد، من تلقٌها دون تفسٌره فً فٌصٌبها ذهنه، فً وتحتشد



 مصدر وٌكون ونقائها، بشفافٌتها استئناساا  النفس إلى طرٌقها تشقّ  الفطرة من وبداهة بالفكر،

 وال فرد، لكلّ  ذلك ٌتأتى وال والمعرفة، بالكسب ال واإلٌحاء، بالموهبة تعالى هللا هو حٌنئذ ذلك

 هللا نحو والتوجه الروحً الصفاء هو ذلك وملك جٌل، كلّ  فً المختارة الصفوة إاّل  به ٌفوز

 .......تعالى


