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المقدمة
ّ
رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم عل ��ى المبعوث رحم ًة للعالمين وقدو ًة
الحم ��د هلل ّ
للم�ؤمنين �أبي القا�سم مح ّمد وعلى �آله ّ
الطيبين الطاهرين.
بعد �أن القى كت ��اب الموعظة ال�صادر عن مركز نون للت�أليف والترجمة في جمعية
المع ��ارف الإ�سالم ّية �ص ��دى �إيجاب ّي ًا لدى العلماء الكرام� ،سع ��ى المركز لو�ضع اثنتي
ع�ش ��رة موعظ ��ة جديدة لتكون م ��ا ّدة وعظ ّية بي ��ن �أيديهم .وهذه المواع ��ظ المختارة
م�ستق ��اة من حاجة بع�ض مجتمعاتنا وبيئاتنا ،وم ّما ق ��د يعانيه بع�ض الأخوة الأع ّزاء،
ول ��م نتع ّر�ض ل�صلب الم�شاكل االجتماعية الجزئ ّية ،تاركين ذلك لوعي وخبرة العلماء
الكرام ،مكتفين بالإ�شارة؛ ل ّأن اللبيب تغنيه الإ�شارة ،وعليه �أن يف ّرع الأمثلة من البيئة
ا ّلتي يعي�شها.
والرقي بها
وحي ��ث � ّإن هذه المواعظ ال تُعطى �إلاّ لأهله ��ا ،ولمن يريد تهذيب نف�سه
ّ
وبمجتمعه نحو مجتمع �أف�ضل و�أ�سمى ،حاولنا قدر الإمكان �إغناء هذه المواعظ بالآيات
إن�ساني .وقد
الكريمة ،والأحاديث ال�شريفة ،لأنّها المعيار الفا�صل في عمل ّية التكامل ال ّ
اخترنا بع�ض ِ
الحكم والمواعظ من كلمات �أمير الم�ؤمنين  Qمن النهج ال�شريف،
لم ��ا لكلماته ال�ص ��ادرة من ينبوع الحكم ��ة والموعظة من �أثر على النفو� ��س الإن�سان ّية
الرقي والكمال.
ال�ساعية نحو ّ
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ن�س� ��أل اهلل �سبحانه وتعال ��ى �أن يملأ بهذا الكتاب فراغ ًا ف ��ي ال�ساحة االجتماع ّية،
ويعال ��ج بع�ض الظواهر والم�ش ��كالت ا ّلتي ي�سعى لمعالجتها المخل�ص ��ون ،و�أن يرزقنا
ح�سن العاقبة والفوز بالجنّة والر�ضوان مع مح ّمد و�آله �صلوات اهلل عليهم �أجمعين.

1

حكمة االختبار
عن �أمير الم�ؤمنين :Q

« ..ولكنّ اهلل يختبر عباده ب�أنواع ال�شدائد ،ويتع ّبدهم ب�أنواع المجاهد،
ويبتليه ��م ب�ضروب الم ��كاره� ،إخراجاً للتك ّبر من قلوبهم ،و�إ�سكاناً للتذ ّلل
ف ��ي نفو�سه ��م ،وليجعل ذل ��ك �أبواباً ُف ُتح� �اً �إلى ف�ضل ��ه ،و�أ�سباب� �اً ُذ ُل ً
ال �إلى
عفوه».
نهج البالغة ،الخطبة .192
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اإللهي س ّنة خالدة
االمتحان
ّ
علي � Qإلى حقيق ��ة و�سنّة �إلهية جارية عل ��ى النا�س في حياتهم
ي�شي ��ر الإمام ّ
الدنيوي ��ة ،وه ��ي �س ّن ��ة االختبار واالمتح ��ان ،وهي حقيقة كثي ��ر ًا ما �أ�شار له ��ا القر�آن
الكريم.
يقول تعال ��ى} :ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ{(((.
ويقول �سبحانه} :ﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧ ﭨ

ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{(((.

م�شتق من «الفتنة» وهي في الأ�صل و�ضع الذهب في النّار لمعرفة مقدار
«يفتنون» ّ
ومعنوي.
ظاهري
خلو�صهّ ،ثم �أطلق هذا التعبير على ك ّل امتحان
ّ
ّ

((( �سورة العنكبوت ،الآيتان 2 :ـ .3
((( �سورة البقرة ،الآيات 155 :ـ .157
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اإللهي؟
لماذا االختبار
ّ
ف ��ي مج ��ال االختبار الإله � ّ�ي تطرح بحوث كثي ��رة .و�أ ّول ما يتب ��ادر للذهن في هذا
المج ��ال ه ��و �سبب هذا االختبار .فنح ��ن نختبر الأفراد لنفهم م ��ا نجهله عنهم .فهل
� ّأن اهلل �سبحان ��ه وتعالى بحاجة �إلى مثل هذا االختبار لعباده ،وهو العالم بك ّل الخفايا
والأ�سرار؟! وهل هناك �شيء خفي عنه ح ّتى يظهر له بهذا االمتحان؟!
الب�شري.
إلهي يختلف عن االختبار
ّ
والجوابّ � :إن مفهوم االختبار ال ّ
اختباراتن ��ا الب�شري ��ة ت�سته ��دف رفع الإبه ��ام والجه ��ل ،واالختبار الإله � ّ�ي ق�صده
«التربية» و�إي�صال الإن�سان �إلى الكمال ب�إخراج الدفائن المكنونة فيه.
إلهي ،باعتباره �سنّة كونية م�ستم ّرة من �أجل
كثير ًا ما تح ّدث القر�آن عن االختبار ال ّ
إلهي من
تفجي ��ر الطاقات الكامنة ،ونقلها من الق ّوة �إل ��ى الفعل ،وبالتالي فاالختبار ال ّ
�أج ��ل تربية العباد ،فكما � ّأن الف ��والذ يتخ ّل�ص من �شوائبه عند �صهره في النار ،كذلك
خ�ضم الحوادث ،وي�صبح �أكثر قدرة على مواجهة ال�صعاب
الإن�سان يخل�ص وينقى في ّ
والتح ّديات.
إلهي ي�شبه عمل زارع خبير ،ينثر البذور ال�صالحة في الأر�ض ال�صالحة،
االختبار ال ّ
ك ��ي ت�ستفيد هذه الب ��ذور من مواهب الطبيعة وتب ��د�أ بالنم ّوّ ،ثم ت�ص ��ارع هذه البذرة
ك ّل الم�ش ��اكل وال�صعاب بالتدريج ،وتق ��اوم الحوادث المختلفة كال ّرياح العاتية والبرد
ال�شدي ��د والح ّر الالفح ،لتخ ��رج بعد ذلك نبتة مزهرة �أو �شج ��رة مثمرة ،ت�ستطيع �أن
توا�صل حياتها �أمام ال�صعاب.
وم ��ن �أجل ت�صعيد معنويات الق ّوات الم�س ّلحة ،ي�ؤخ ��ذ الجنود �إلى مناورات وحرب
ا�صطناعية ،يعانون فيها من م�شاكل العط�ش والجوع والح ّر والبرد والظروف ال�صعبة
والحواجز المنيعة .وهذا هو �س ُّر االختبارات الإِلهية.
يق ��ول �سبحانه في مو�ضع �آخر من كتابه العزيز} :ﮖﮗﮘﮙﮚ
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ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ{(((.
ويق ��ول �أمي ��ر الم�ؤمنين عل � ّ�ي Qفي بيان �سب ��ب االختبارات الإلهي ��ةَ ...« :و�إِنْ
واب
َكا َن ُ�س ْب َحا َن� � ُه � ْأعلَ� � َم ِب ِه ْم ِمنْ �أَ ْنف ُِ�س ِه ْمَ ،و َل ِكنْ ِلت َْظ َه َر ا َلأ ْف َع ُال ا َّلتي ِب َها ُي ْ�ست ََحقُّ ال َّث ُ
َاب»(((.
َوا ْل ِعق ُ
�أي � ّأن ال�صفات الكامنة ال يمكن �أن تكون وحدها معيار ًا للثواب والعقاب ،فال ب ّد �أن
تظهر من خالل �أعمال الإن�سان ،واهلل يختبر عباده ليتج ّلى ما ي�ضمرونه في �أعمالهم،
ولكي تنتقل قابل ّياتهم من الق ّوة �إلى الفعل ،وبذلك ي�ستحقّون الثواب �أو العقاب.
تفجرت ه ��ذه القابل ّيات ،ولما �أثم ��رت الكفاءات،
إلهي لما ّ
ل ��و لم يكن االختب ��ار ال ّ
إلهي في منطق الإ�سالم.
وهذه هي فل�سفة االختبار ال ّ
عام
االختبار
ّ
اإللهي ّ
نظ ��ام الحياة في الكون نظام تكامل وتربية ،وك ّل الموجودات الح ّية تطوي م�سيرة
تكامله ��ا ،ح ّتى الأ�شجار تع ّبر عن قابل ّياتها الكامن ��ة بالأثمار .من هنا ف� ّإن ك ّل الب�شر،
إلهي كي تنجلي قدراتهم.
ح ّتى الأنبياء ،م�شمولون بقانون االختبار ال ّ
االمتحان ��ات ت�شم ��ل الجميع و�إن اختلف ��ت �ش ّدتها وبالتالي تختل ��ف نتائجها �أي�ض ًا،
يقول �سبحانه} :ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ{(((.
القر�آن يعر�ض نماذج الختبارات الأنبياء �إذ يقول} :ﮤﮥﮦﮧﮨ{(((.
النبي �سليمان} :Qﮜﮝﮞﮟ
ويق ��ول في مو�ضع �آخر ب�ش�أن اختبار ّ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ.((({...
((( �سورة �آل عمران ،الآية.154 :
((( نهج البالغة ،الكلمات الق�صار ،رقم .93
((( �سورة العنكبوت ،الآية.2 :
((( �سورة البقرة ،الآية.124 :
((( �سورة النمل ،الآية.40 :
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علي �« :Qأَ َّما َب ْع� � ُدَ ،ف�إِ َّن َ
اهلل َل ْم َيق ِْ�ص ْم َج َّب ��ارِي َد ْهرٍ َق ُّط �إ اَِّل َب ْع َد
يق ��ول الإمام ّ
َت ْم ِهي � ٍ�ل َو َرخَ ��ا ٍء َو َل� � ْم َي ْج ُب� � ْر َع ْظ� � َم �أَ َح ٍد ِم ��نَ ْ أُ
ال َم � ِ�م �إ اَِّل َب ْع� � َد �أَز ٍْل َو َبلاَ ٍء َو ِف ��ي ُد ِ
ون َما
ْا�س َت ْق َب ْل ُت ْم ِمنْ َعتْبٍ َو َما ْا�س َت ْد َب ْر ُت ْم ِمنْ خَ ْطبٍ ُم ْع َت َب ٌر َو َما ُك ُّل ِذي َقلْبٍ ِبلَبِيبٍ َ ،و اَل ُك ُّل
يعَ ،و اَل ُك ُّل ن ِ
َاظرٍ ِب َب ِ�صيرٍ»(((.
ِذي َ�س ْم ٍع ب َِ�س ِم ٍ
ويقول �« :Qإِ َّن َ
ال�س ِّي َئ ِة ِب َنق ِ
ْ�ص ال َّث َم َر ِاتَ ،و َح ْب ِ�س
اهلل َي ْب َت ِلي ِع َبا َد ُه ِع ْن َد ْ أ
الَ ْع َم ِال َّ
�وب تَا ِئ ٌبَ ،و ُي ْق ِل� � َع ُم ْق ِل ٌعَ ،و َي َت َذ َّك� � َر ُم َت َذ ِّك ٌر،
ا ْل َب� � َر َك ِاتَ ،و�إِغْ �َل�اَ قِ خَ زَا ِئ ��نِ ا ْلخَ ْي� � َر ِاتِ ،ل َي ُت � َ
َو َي ْز َدجِ َر ُم ْز َدجِ ٌر»((( .
طرق االختبار
ال�سلبي.
� ّإن اختبار اهلل تعالى للنا�س متن ّوع ومتع ّدد وال يقت�صر على الجانب
ّ
يقول �سبحان ��ه} :ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ{(((.

لكن الآية التالية
هذه الآية الكريمة ت�شير الى البالء واالختبار في الجانب
ال�سلبيّ ،
ّ
تع ّمم االختب ��ار ،يقول تعال ��ى} :ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﰅ{(((.
يروى � ّأن �أمير الم�ؤمنين  Qمر�ض فعاده قوم فقالوا له :كيف �أ�صبحت يا �أمير
الم�ؤمنين؟ فقال� :أ�صبحت ب�ش ّر ،فقالوا له� :سبحان اهلل هذا كالم مثلك؟! فقال :يقول
ال�صحة والغنى ،وال�ش ّر المر�ض
اهلل تعالى« :ونبلوكم بالخير وال�ش ّر فتنة .فالخير
ّ
والفقر ،ابتال ًء واختباراً»(((.
((( نهج البالغة ،الخطبة .88
((( م .ن ،الخطبة .123
((( �سورة البقرة ،الآيات 155 :ـ .157
((( �سورة الأنبياء ،الآية.35 :
((( الدعوات ،قطب الدين الراوندي� ،ص .169
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وعن ��ه  Qف ��ي قول ��ه تعال ��ى}:ﭲﭳﭴﭵ{(((« :ومعنى
ذلك �أنّه �سبحانه يختبر عباده بالأموال والأوالد ليتب ّين ال�ساخط لرزقه والرا�ضي
بق�سم ��ه ،و�إن كان �سبحان ��ه �أعل ��م به ��م من �أنف�سه ��م ،ولكن لتظهر الأفع ��ال التي بها
ي�ستحقّ الثواب والعقاب»(((.
�إذاً ،فاالمتحانات الإلهية ت�أتي ب�صور مختلفة:
فالجماع ��ة الذين يعي�شون في محيط مل ّوث بالمفا�س ��د والو�ساو�س تحيط بهم من
ك ّل جان ��ب ،ف� �� ّإن امتحانهم الكبير في مثل هذا الج ّو والظروف ،هو �أن ال يت�أ ّثروا بلون
المحيط و�أن يحفظوا �أ�صالتهم ونقاءهم.
والجماعة الذين يعي�شون تحت �ضغط الحرمان والفقر ،يرون �أنّهم لو �ص ّمموا على
ت ��رك ر�أ�س مالهم الأ�صيل «الإيمان» ف�إنّهم �سرعان ما يتخ ّل�صوا من الفقر والحرمان
لك � ّ�ن ثمن ذلك هو فقدانهم للإيمان والتقوى والكرامة والحر ّية وال�شرف ،فهنا يكمن
امتحانهم..
وجماع ��ة �آخرون على عك�س �أُولئك غرقى ف ��ي اللذائذ والنعم ،والإمكانات المادية
متو ّف ��رة لديهم م ��ن جميع الوجوه ،ترى هل ي�ؤ ّدون في مثل ه ��ذه الظروف ال�شكر على
وحب الذات والأنانية ،غرقى ال�شهوات
النع ��م� ،أم �سيبقون غرقى في اللذائ ��ذ والغفلة ّ
واالغتراب عن المجتمع وعن �أنف�سهم؟!
وجماعة منهم كالمتغ ّربين في ع�صرنا ،يرون بع�ض الدول بعيدة عن اهلل والف�ضيلة
االجتماعي .هنا تجذب
والأخالق ح ّق ًا ،ولكنّها تتم ّتع بالتم ّدن الما ّد ّي المذهل والرفاه
ّ
ه� ��ؤالء المتغ ّربين ق� � ّوة خف ّية �إلى �سلوك ه ��ذا النوع من الحي ��اة �أو �سحق جميع القيم
والأ�ص ��ول والأعراف التي يعتقدون به ��ا ،ويبيعون �أنف�سه ��م �أذلاّ ء عمالء لتلك الدول،
((( �سورة الأنفال ،الآية.28 :
((( �شرح نهج البالغة ،ابن �أبي الحديد ،ج � ،18ص .248
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ليوفّروا لهم ولمجتمعهم مثل هذه الحياة ...وهذا نوع �آخر من االمتحان.
الم�صائ ��ب ،والآالم والهم ��وم ،والح ��روب والنزاع ��ات ،والقحط والغ�ل�اء ،وما
تثي ��ره الحكومات الأناني ��ة لتجذبهم �إليها وت�ستعبدهم به و�أخي ��ر ًا الأمواج النف�سية
القوي ��ة وال�شهوات ،ك ّل منها و�سيلة لالمتحان في طري ��ق عباد اهلل ،وال�سائرين في
الميادين التي تتم ّيز فيها �شخ�ص ّية الأفراد وتقواهم و�إيمانهم وطهارتهم و�أمانتهم
وح ّريتهم ..الخ.
ولكن ال طريق لالنت�صار في هذه االمتحانات ال�صعبة الجتيازها �إ ّال ال�صبر والج ّد
وال�سعي الم�ستمر ،واالعتماد على لطف اهلل �سبحانه.
وم ��ن الطريف �أنّنا نق ��ر�أ حديث ًا عن �أحد المع�صومين في �أ�صول الكافي في تف�سير
الآية }ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ{ يقول فيهُ « :يفتنون كما
ُيفتن الذهب ،ث ّم قال :يخل�صون كما يخل�ص الذهب»(((.
وعل ��ى ك ّل ح ��ال ،ف� ّإن طالب ��ي العافية الذين يظ ّن ��ون � ّأن �إظهار الإيم ��ان كاف بهذا
المق ��دار ليكون ��وا ف ��ي �صف ��وف الم�ؤمنين وف ��ي �أعل ��ى ع ّليين ف ��ي الجنّة م ��ع النّبيين
وال�ص ّديقين وال�شهداء وال�صالحين ،فهم في خط�أ كبير.
وعل ��ى ح� � ّد تعبير �أمي ��ر الم�ؤمنين  Qفي نهج البالغ ��ة« :والذي بعث ��ه بالحقّ
لتبلبل ��نّ بلبل ��ة ولتغربلنّ غربلة ،ولت�ساطنّ �سوط القدر حتّى يعود �أ�سفلكم �أعالكم
و�أعالكم �أ�سفلكم»(((.

((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،1ص .370
((( نهج البالغة ،الخطبة .16
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م���ط���ال���ع���ة
وتحمل اإلمام
صبر
ّ

عليQ
ّ

بع ��د �أح ��داث التحكيم ف ��ي «دوم ��ة الجن ��دل» �أ�صب ��ح الكثير من �أ�صح ��اب �أمير
الم�ؤمني ��ن Qبالأم� ��س �أعداءه اليوم ،وه ��م الخوارج الذين خرج ��وا عن طاعته
علي» وذلك بعد واقعة التحكيم .ولقد كان الإمام
ورفعوا �شعار «الحكم هلل ال لك يا ّ
يعاني منهم الأم ّرين خ�صو�ص ًا �أنّهم كانوا يعي�شون في الكوفة وبين �أتباعه.
ويروى � ّأن �أمير الم�ؤمنين Qكان جال�س ًا في �أ�صحابه �إذ م ّرت بهم امر�أة جميلة
فرمقها القوم ب�أب�صارهم ،فقال:Q
«�إِ َّن �أَ ْب َ�ص ��ار ه � ِ�ذ ِه ا ْلف ُُح ِ
ول َط َو ِام� � ُحَ ،و�إِ َّن ذ ِل َك َ�س َب ُب َه َبا ِب َها ،ف ِ�إ َذا ن ََظ� � َر �أَ َح ُد ُك ْم �إِ َلى
ْام َر�أَة ُت ْعجِ ُب ُه َف ْل ُي َ
ال ِم ْ�س �أَ ْهلَهَُ ،ف�إِ َّن َما ِه َي ْام َر�أَ ٌه َك ْام َر َ�أة.
فقال رجل من الخوارج :قاتله اهلل كافراً ما �أفقهه.
فوثب القوم ِليقتلوه.
فقالُ :ر َو ْيداً� ،إِ َّن َما ُه َو َ�س ٌّب ب َِ�س ٍّب� ،أَ ْو َع ْف ٌو َعنْ َذنْب!»(((.
وهذه الحادثة تب ّين لنا طبيعة الحياة ال�سيا�سية ا ّلتي �أ�شاعها �أمير الم�ؤمنين Q
في دولته الفت ّية بالرغم من ك ّل ال�صعوبات والعراقيل ا ّلتي �أوجدها معار�ضوه في طريق
هذه الدولة .فهذه الحادثة تب ّين:
 1ـ �سيطرة �أمير الم�ؤمنين  Qعلى البالد.
الديمقراطي ا ّلذي �أ�شاعته حكومة الإمام.Q
 2ـ الج ّو
ّ
 3ـ �سعة �صدر الإمام Qوعفوه ح ّتى عن �أعدائه.
 4ـ �إ�ضاف ��ة �إل ��ى م�س�ألة �أخالقي ��ة تب ّينها الحادثة وهي �أ�سل ��وب الق�ضاء على فوران
الغريزة الجن�سية بااللتجاء �إلى الطريق الحالل في �إ�شباعها.
((( �شرح نهج البالغة ،ابن �أبي الحديد ،ج� ،20ص .63

2

كيد الشيطان
عن �أمير الم�ؤمنين:Q
«اتّخذوا ال�شيطان لأمرهم ِمالكاً ،واتّخذهم له �أ�شراكاً .فبا�ض وف ّرخ
ودب ودرج في حجورهم .فنظر ب�أعينهم ونطق ب�أل�سنتهم.
في �صدورهمّ .
فرك ��ب ِبه ��م ال َّزل ��ل وز ّين له ��م الخَ َطل ِف ْع َل م ��ن قد �شَ ِر َك� � ُه ال�شيطان في
�سلطانه ونطق بالباطل على ل�سانه».

نهج البالغة ،الخطبة 7

مالك الأمر :ما به قوامه و ديمومته.
الأ�شراك :جمع �شرك حبائل ال�صيد.
با� ��ض وف ّرخ :كناية ع ��ن توطنه �صدورهم وطول
مكث ��ه فيه ��ا ،ل ّأن الطائ ��ر ال يبي� ��ض �إال في
ع�شّ ه .وفراخ ال�شيطان و�ساو�سه.
دب :م�شى على اليدين والرجلين كالطفل.
ّ

درج :م�شى.
الحجور :مفردها حجر الح�ضن وفالن ن�ش�أ في
حجر فالن �أي في كنفه و منعته.
الزلل :الخط�أ.
ح�سنه و ال�شيء زخرفه.
ز ّين :له الأمر ّ
الخطل� :أقبح الخط�أ.
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أخالق الشيطان
� ّإن الإن�س ��ان الم�ؤم ��ن كما �أ ّن ��ه مدع ّو لمعرف ��ة اهلل تعالى و�أخالق ��ه ليتخ ّلق بها:
«تخ ّلق ��وا ب�أخ�ل�اق اهلل» كذلك هو مدع ّو لمعرفة عد ّوه ال�شيطان الرجيم ليبتعد عن
�أخالقه.
وال�شيطان هو ك ّل موجود م� ٍؤذ مغ ٍو طا ٍغ متم ّرد� ،إن�سان ًا كان �أم غير �إن�سان ،و�إبلي�س
ا�سم ال�شيطان الذي �أغوى �آدم ويتر ّب�ص هو وجنده الدوائر ب�أبناء �آدم دوم ًا(((.
ولل�شيطان �أخالق و�صفات منها:
 -1اال�ستكبار والع�صبية

ففي خطبة لأمير الم�ؤمنين :Qوهي تت�ض ّمن ذ ّم �إبلي�س لعنه اهلل ،على ا�ستكباره
و ترك ��ه ال�سج ��ود لآدم  ،Qو �أ ّن ��ه �أ ّول من �أظهر الع�صبية و تب ��ع الحم ّية ،و تحذير
النا�س من �سلوك طريقته.
ي�س ْاع َت َر�ضَ ْت ُه ا ْل َح ِم َّي ُة َفا ْفتَخَ َر َعلَى �آ َد َم
« َف َ�س َج� � َد ا ْل َمال ِئ َك ُة ُك ُّل ُه ْم َ�أ ْج َم ُعونَ� .إ اَِّل ِ �إ ْب ِل َ
بِخَ ْل ِق� � ِهَ ،و َت َع َّ�ص � َ�ب َعلَ ْي ِه ِ َ أل ْ�ص ِل� � ِهَ .ف َع ُد ُّو ا ِ
هلل �إِ َم ��ا ُم ا ْل ُم َت َع ِّ�صبِينَ َ ،و َ�سلَ ��فُ ا ْل ُم ْ�س َت ْك ِبرِينَ ،
((( انظر ،الأمثل ،ال�شيخ مكارم ال�شيرازي ،ج� ،1ص.171
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ا�س ا ْل َع َ�ص ِب َّي� � ِةَ ،و َن ��ا َز َع َ
اهلل ِر َدا َء ا ْل َج ْب ِر َّي ِةَ ،وا َّد َر َع ِل َبا� � َ�س ال َّت َع ُّززَِ ،وخَ لَ َع
ا َّل � ِ�ذي َو�ضَ � � َع �أَ َ�س َ
ِقنَا َع ال َّت َذ ُّلل»(((.
للحق والدين ،ويبتعد عن � ّأي ع�صب ّية
يتع�صب �إلاّ ّ
لذلك على الإن�سان الم�ؤمن �أن ال ّ
�أخرى ح ّتى لو كان لأهله و�إخوته و�أقاربه.
2ـ اتّباع الهوى

م ��ن �صفات ال�شيط ��ان اتّباع هواه ،فهو يري ��د عبادة ر ّبه ح�سب ه ��واه ،فعن الإمام
رب وعزّتك �إنْ �أعفيتني
ال�ص ��ادق �« :Qأمر اهلل �إبلي�س بال�سج ��ود لآدم ،فقال :يا ّ
م ��ن ال�سج ��ود لآدم لأعبد ّن ��ك عبادة ما عبدك �أحد ق � ّ�ط مثلها ،قال اهلل جل جالله:
أحب �أن �أطاع من حيث �أريد»(((.
�إنّي � ّ
وك ��م نرى م ��ن النا�س من ي ّت�صف به ��ذه ال�صفة حيث يريد دين� � ًا ح�سب ما ت�شتهي
نف�س ��ه ،فبع�ضه ��م تقول له �أط ��ع اهلل� ،ص ّل ال�صل ��وات الخم�سِّ ،
زك ،خ ّم� ��س ،انته عن
المعا�ص ��ي ،يجي ��ب� :إنّما الإيمان في القل ��ب ،وين�سى �أو يتنا�س ��ى � ّأن الإيمان بالقلب ال
يكفي �إن لم يلزمه العمل ال�صالح .لذلك نرى في كثير من الآيات الكريمة قرن ًا دائم ًا
بين الإيمان والعمل ال�صال ��ح ،يقول تعالى} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ{(((.
ويقول �سبحان ��ه}:ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ{(((.
فنالح ��ظ ف ��ي الآية ال�شريف ��ة � ّأن � ّأي عمل لل�صالحات ال ب ّد ح ّت ��ى ي�ؤتي ثمرته وهي
دخول الجنّة �أن يكون مقرون ًا بالإيمان.
((( نهج البالغة ،الخطبة .192
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،2ص .262
((( �سورة الع�صر ،الآيات 1 :ـ .3
((( �سورة الن�ساء ،الآية.124 :
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ات َّ
ان
ُخ ُط َو ِ
الش ْي َط ِ
من الأم ��ور التي ت�ساعد على مجابه ��ة ال�شيطان معرفة خطط ��ه ،ومن خططه �أنّه
ال يوق ��ع الإن�س ��ان الم�ؤمن في المعا�ص ��ي الكبيرة بخطوة واح ��دة وب�شكل مك�شوف،بل
يعطيه ال�سموم على جرعات ،وهذا ما �أ�شارت �إليه الآية الكريمة} :ﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷ{ فعب ��ارة (خُ ُط� � َو ِات ال�شَّ ْي َط ��انِ ) قد ت�شي ��ر �إلى م�س�ألة
دفعي
تربوي ��ة دقيق ��ة ،وهي � ّأن االنحرافات تدخ ��ل �ساحة الإِن�سان ب�ش ��كل
تدريجي ،ال ّ
ّ
يتم على مراحل:
ّ
فوري .فتل ُّوث ٍّ
�شاب بالقمار� ،أو �شرب الخمر� ،أو بالمخ ّدراتّ ،
 -فمث�ل ً�ا ي�شت ��رك �أ ّو ًال متف ّرج� � ًا في جل�سة م ��ن جل�سات لعب الورق ،ظا ّن� � ًا �أنّه عملاعتيادي ال �ضير فيه.
ّ
 ّ -ثم ي�شترك في اللعب نف�سه للترويح عن النف�س (دون ربح �أو خ�سارة)� ،أو يتناولبحجة رفع التعب �أو المعالجة �أو �أمثالها من الحجج.
�شيئ ًا من المخ ّدرات ّ
 -وفي الخطوة الأخرى يمار�س العمل المح ّرم قا�صد ًا �أنه يمار�سه م�ؤقت ًا. -وهك ��ذا تتوال ��ى الخطوات واحدة تل ��و الأخرى وي�صبح الفرد مقام ��ر ًا محترف ًا �أومدمن ًا مري�ض ًا.
فو�ساو�س ال�شيطان تدفع بالفرد على هذه ال�صورة التدريجية نحو هاوية ال�سقوط.
أ�صلي فح�سب ،بل ك ّل الأجهزة ال�شيطانية تنفّذ خططها
ولي�ست هذه طريقة ال�شيطان ال ّ
الم�ش�ؤوم ��ة على �شكل «خُ ُط ��وات» .لذلك يحذّر القر�آن كثير ًا من اتّخاذ الخطوة الأولى
على طريق االنزالق.
يق ��ول تعال ��ى} :ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷ{((( .ويق ��ول �سبحان ��ه} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
((( �سورة البقرة ،الآية.168 :
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ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ{
عليَ « :Qوا َّتقُوا َم َدا ِر َج ال�شَّ ْي َط ِان»(((.
وعن الإمام ّ
وعن ��ه�« :Qإِ َّن ال�شَّ ْي َط ��ا َن ُي َ�س ِّن ��ي َل ُك� � ْم ُط ُر َق� �هَُ ،و ُي ِري� � ُد �أَنْ َي ُح� � َّل ِدي َن ُك� � ْم ُع ْق َد ًة
ُع ْق َدةً»((( .
(((

ما يساعد الشيطان على اإلنسان
ثم �إن هناك �أمور ًا عديدة ت�ساعد ال�شيطان على الإن�سان منها:
1ـ مجال�سة �أهل الهوى

ع ��ن �أمير الم�ؤمني ��نَ « :Qو ْاعلَ ُم ��وا َ�أ َّن َي ِ�سي� � َر ال ِّر َيا ِء ِ�ش� � ْر ٌكَ ،و ُم َجا َل َ�س� � َة �أَ ْه ِل
لي َم ِان ،مح�ضر ٌة لل�شيطان»(((.
ا ْل َه َوى َمن َْ�سا ٌة ِل ِْ إ
م ��ن هنا حذّر الإمام م ��ن مجال�سة �أهل الأ�س ��واق ل ّأن �أكثرهم �أهل ه ��وىَ « :و�إِ َّي َ
اك
الَ ْ�س َواقِ َ ،ف ِ�إ َّن َها َم َح ِ
َو َمق ِ
ا�ض ُر ال�شَّ ْي َط ِانَ ،و َم َعار ُ
ِي�ض ا ْل ِفتَنِ »(((.
َاع َد ْ أ
الحق
-2االفتراق عن جماعة �أهل
ّ

فعن ��هَ « :Qو َم ��نْ َر َمى ِب ِه ال�شَّ ْي َط ��انُ َم َر ِام َيهَُ ،و �ضَ َر َب ِب ِه ِتي َه ُه َف� � ِ�إ َّن ال�شَّ ا َّذ ِمنَ
الن ِ
َّا�س ِلل�شَّ ْي َط ِانَ ،ك َما �أَ َّن ال�شَّ ا َّذ ِمنَ ا ْل َغن َِم ِلل ِّذئْبِ »(((.
فلذل ��ك ال ب� � ّد �أن يحر�ص الإن�س ��ان على البقاء في �أجواء �أه ��ل الحق والذكر وعمل
الخير وال ي�ش ّذ عنهم كي ال يقع في �شرك وم�صيدة �إبلي�س اللعين.
((( �سورة النور ،الآية.21 :
((( نهج البالغة ،الخطبة .151
((( م .ن ،الخطبة .121
((( م .ن ،الخطبة .86
((( م .ن ،الكتاب .69
((( م .ن ،الخطبة .127
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3ـ الظلم والكبر

�اهلل َ
فعن ��ه« :Qف � َ
اهلل ِف ��ي َعاجِ ِل ا ْل َب ْغ � ِ�يَ ،و �آجِ ِل َوخَ ا َم� � ِة ُّ
الظ ْل ِمَ ،و ُ�س ��و ِء َعا ِق َب ِة
وب ال ِّر َج ِال
ي�س ا ْل ُع ْظ َمىَ ،و َم ِكي َد ُت ُه ا ْل ُك ْب َرى ،ا َّل ِتي ت َُ�سا ِو ُر ُق ُل َ
ا ْل ِك ْبرَِ ،ف�إِ َّن َها َم ْ�ص َي َد ُة �إِ ْب ِل َ
ال�س ُمو ِم ا ْلقَا ِتلَ ِة»(((.
ُم َ�سا َو َر َة ُّ
فلذلك ال ب ّد من االجتناب عن الظلم والكبر كي ال يقع الم�ؤمن في مكيدة �إبلي�س.
4ـ االن�شغال بعيوب غيره عن عيوب نف�سه

الظ ُل َم � ِ
فعن ��هَ « :Qف َم ��نْ �شَ َغ� � َل َنف َْ�س ُه ِب َغ ْي� � ِر َنف ِْ�س� � ِه ت ََح َّي َر ِف ��ي ُّ
�اتَ ،و ا ْر َت َب َك ِفي
َاتَ ،و َم َّدتْ ِب ِه �شَ َي ِ
ا ْل َهلَك ِ
اطي ُن ُه ِفي ُط ْغ َيا ِن ِهَ ،و َز َّين َْت َل ُه َ�س ِّي َئ �أَ ْع َما ِل ِه»(((.
وهذه �آفّة عظيمة عند الإن�سان حيث يلقي بالمالمة دائم ًا على غيره ويب ّرئ نف�سه،
بينما نجد الأولياء يقولون} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ{(((.
5ـ الوقوع في الفتنة

فعن ��ه َ « :Qو َل� � ْو �أَ َّن ا ْل َح ��قَّ خَ لَ� � َ�ص ِم ��نْ َل ْب� � ِ�س ا ْل َب ِ
اط � ِ�ل ،ا ْنق ََط َع � ْ�ت َع ْن� � ُه َ�أ ْل ُ�س ��نُ
ا ْل ُم َعا ِن ِدينَ َو َل ِكنْ ُي�ؤْخَ ُذ ِمنْ َهذَا ِ�ضغْثٌ َ ،و ِمنْ َهذَا ِ�ضغْثٌ َ ،ف ُي ْمز ََج ِان َف ُهنَا ِل َك َي ْ�س َت ْو ِلي
ال�شَّ ْي َطانُ َعلَى �أَ ْو ِل َيا ِئ ِهَ ،و َين ُْجو ا َّل ِذينَ َ�س َبق َْت َل ُه ْم ِمنَ ا ِ
هلل ا ْل ُح ْ�سنى»(((.
الحق
ف�ل�ا ب� � ّد من المعرف ��ة والتعلم والوع ��ي لكي ي�ستطي ��ع الإن�سان �أن يم ّي ��ز بين ّ
والباط ��ل ،وعليه بالرج ��وع �إلى العلماء و�إل ��ى المخل�صين الواعين م ��ن الم�ؤمنين كي
ين�صحوه فال يقع في الفتنة وبالتالي ي�ض ّل الطريق.

((( نهج البالغة ،الخطبة .192
((( م .ن ،الخطبة .157
((( �سورة يو�سف ،الآية.53 :
((( نهج البالغة ،الخطبة .51
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وحب المدح
6ـ الإعجاب بالنف�س ّ

فعنهَ « :Qو�إِ َّي َ
ال ِْط َرا ِءَ ،ف�إِ َّن
اب ِب َنف ِْ�س َكَ ،وال ِّث َق َة ِب َما ُي ْعجِ ُب َك ِم ْن َهاَ ،و ُح َّب ْ إ
اك ْ إِ
وال ْع َج َ
َذ ِل َك ِمنْ �أَ ْو َثقِ ُف َر ِ�ص َّ
ال�ش ْي َط ِان ِفي َنف ِْ�س ِه ِل َي ْم َح َق َما َي ُكو ُن ِمنْ �إ ِْح َ�س ِان ا ْل ُم ْح ِ�س ِنينَ »(((.
ف� ّإن الإعجاب بالنف�س وانتظار مدح النا�س له ي�ؤ ّدي �إلى محق العمل فيدخل �إبلي�س
من هذا الباب وتكون نهاية الإن�سان التعب في الدنيا والخ�سران في الآخرة.
ال�شك
7ـ
ّ

عنهَ « :Qو َمنْ َت َر َّد َد ِفي ال َّر ْيبِ َو ِط َئ ْت ُه َ�سنَاب ُِك ال�شَّ َي ِ
اطينِ »(((.
لذلك ال ب ّد من �أن يخطو الإن�سان الم�ؤمن في كل خطواته بثقة وعلم ومعرفة ويقين
ال �سيما في المعتقدات ،ح ّتى ال يقع تحت وط�أة حوافر ال�شياطين.
 8ـ الغ�ضب

ي�س»(((.
فعنهَ « :Qو ْاح َذ ِر ا ْلغ ََ�ض َبَ ،ف ِ�إ َّن ُه ُج ْن ٌد َع ِظي ٌم ِمنْ ُجنُو ِد �إِ ْب ِل َ
« َو�إِ َّي َ
اك َوا ْلغ ََ�ض َب َف ِ�إ َّن ُه َط ْي َر ٌة ِمنَ ال�شَّ ْي َط ِان»(((.
وم ��ن الوا�ض ��ح � ّأن الغ�ضب نار ت�شتعل في الإن�سان فتطغى عل ��ى العقل وبالتالي يقع
بالمف�سدة وال�ضرر.
حب الن�ساء والخلوة بالأجنبية
-9الإفراط في ّ

حب الن�ساء وهو �سيف ال�شيطان ،و�شرب
علي « :Qالفتن ثالثّ :
ع ��ن الإمام ّ
الخمر وهو ف ّخ ال�شيطان ،وحب الدينار والدرهم وهو �سهم ال�شيطان»(((.
((( نهج البالغة ،الكتاب .53
((( م .ن ،الحكمة .31
((( م .ن ،الكتاب .69
((( م .ن ،الكتاب 76
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،2ص.107

ناطيشلا ديك

25

وف ��ي الرواية �أنّه قال �إبلي�س لمو�سى  :Qي ��ا مو�سى ال تخل بامر�أة ال تح ّل لك،
ف�إنه ال يخلو رجل بامر�أة ال تح ّل له �إال كنت �صاحبه دون �أ�صحابي(((.
فل�ش� � ّدة خط ��ورة هذه الخطوة ولأنه ��ا �سريعة في �إيقاع الم�ؤم ��ن بالمع�صية يتدخّ ل
�إبلي� ��س بنف�س ��ه ليوقع الم�ؤمن بم ��ا يغ�ضب اهلل ،لذل ��ك ال ب ّد من �أخ ��ذ الحيطة للدين
والحذر من الخلوة بالمر�أة الأجنبية.
حب المال والترف
10ـ ّ

عن ��ه  Qمن كت ��اب له �إلى معاوي ��ة  «:ف�إ ّن ��ك مترف ق ��د �أخذ ال�شيط ��ان منك
م�أخذه ،وبلغ فيك �أمله ،وجرى منك مجرى الروح والدم»(((.
وعن ��ه �« :Qإنّ ال�شيط ��ان يدي ��ر ابن �آدم في ك ّل �شيء ،ف� ��إذا �أعياه جثم له عند
المال ف�أخذ برقبته»(((.
وهذه م�صيبة عا ّمة البلوى ،ت�أخذ بالإن�سان برقبته وتورده المهالك ،فعلى الإن�سان �أن
يع ��ي � ّأن المال لي�س �إلاّ و�سيلة للعي�ش في هذه الدنيا الفانية بر�ضا اهلل والتق ّرب �إليه فيها
للو�صول �إلى ذلك العالم ،فالمال و�سيلة لر�ضا اهلل �سبحانه ،ولي�س هدف ًا بنف�سه.
-11الح�سد والعداوة

يقول تعالى}:ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ. ((({...
وعن الإمام ال�صادق « :Qيقول �إبلي�س لجنوده� :ألقوا بينهم الح�سد والبغي،
ف�إنهما يعدالن عند اهلل ال�شرك»(((.
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،13ص.350
((( نهج البالغة ،الكتاب .10
((( �شرح �أ�صول الكافي ،المولى مح ّمد �صالح المازندراني ،ج� ،9ص.337
((( �سورة المائدة ،الآية.91 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،72ص .278
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م���ط���ال���ع���ة
النبي
توبة
ّ

آدمQ

خل ��ق اهلل �آدم Qووهبه المعرف ��ة ا ّلتي يف ّرق بها بين الح � ّ�ق والباطل ،و�أ�سكنه
�سبحانه دار ًا �أرغد فيها عي�شته ،و�آمن فيها مح ّلته ،وحذّره �إبلي�س وعداوته.
ولكن �إبلي�س اللعين انتهز منه غ ّرة ف�أغواه ،وكان الحامل لل�شيطان على غواية �آدم
ّ
ح�س ��ده له على الخلود في دار المقام ومرافقته الأبرار من المالئكة الأطهار ،ف�أدخل
علي ��ه ال�ش � ّ�ك في �أن ما تناول منه �سائغ التناول بع ��د �أن كان قد نهاه اهلل عن تناول ما
يوجب له اليقين بحظره عليه.
َا�س ًة َعلَ ْي ِه ِب� � َدا ِر ا ْل ُمقَامَِ ،و ُم َرا َف َق ِة ا َْال ْب َرارِ،
يق ��ول �أمير الم�ؤمنين« :Qاغْ َت َّر ُه َنف َ
َف َب ��ا َع ا ْل َي ِقي ��نَ ب َِ�ش ِّك ِهَ ،وال َعزِي َم َة ِب َو ْه ِن� � ِهَ ،و ْا�س َت ْب َد َل بِا ْل َجذ َِل َو َج�ل ً�اَ ،وبِا ْالغْ ِت َرا ِر َن َدماً.
ُث� � َّم َب َ�س � َ�ط ُ
اهلل ُ�س ْب َحا َن� � ُه َل ُه في َت ْو َب ِت ِهَ ،و َل َّق ��ا ُه َك ِل َم َة َر ْح َم ِت ِهَ ،و َو َع َد ُه ال َم� � َر َّد �إِ َلى َج َّن ِت ِه،
َا�س ِل الذُّ ِّر َّي ِة»(((.
َف�أَ ْه َب َط ُه �إِ َلى َدا ِر ا َل َب ِل َّي ِةَ ،و َتن ُ
فقد �أخرجهما مما كانا فيه وغفر خطيئتهما بعدما تابا ولم يرجعهما �إلى الجنّة(((،
ب ��ل �أهبطهما �إلى الدني ��ا ليحييا فيها .ولو ل ��م تكن الحياة الأر�ضية م ��ع �أكل ال�شجرة
وظهور ال�سو�أة حتم ًا مق�ضي ًا ،والرجوع �إلى الجنّة مع ذلك محا ًال ،لرجعا �إليها بعد ّ
حط
الخطيئ ��ة ،فالعامل في خروجهما م ��ن الجنّة وهبوطهما هو الأكل من ال�شجرة وظهور
ال�سو�أة ،وكان ذلك بو�سو�سة ال�شيطان اللعين(((.

((( نهج البالغة ،ابن �أبي الحديد ،ج� ،1ص .20
((( يعتق ��د بع� ��ض النا�س �أن الجنّة ا ّلت ��ي كان فيها �آدم هي جنّة الخلد ،وهذا القول غير �سلي ��م حيث تنفيه الكثير من الروايات
منها ما روي عن �أبي عبد اهلل Qبعد �أن �سئل عن جنّة �آدم ،فقال :جنّة من جنان الدنيا ،يطلع عليها ال�شم�س والقمر،
ولو كانت من جنان الخلد ما خرج منها �أبد ًا .نور الثقلين .62 :1
((( تف�سير الميزان ،العلاّ مة الطباطبائي ،ج� ،1ص  193ـ .197

3

الشيطان أضعف ركن ًا
عن �أمير الم�ؤمنين :Q

«و َع ��نْ َذ ِل � َ�ك َم ��ا َح َر� � َ�س ُ
ِال�صلَ� � َو ِات َوال َّز َك� � َو ِات،
اهلل ِع َب ��ا َد ُه ا ْل ُم�ؤ ِْم ِني ��نَ ب َّ
الَ َّيا ِم ا ْل َم ْف ُرو�ضَ ِات».
ال�ص َيا ِم ِفي ْ أ
َو ُم َجا َه َد ِة ِّ
نهج البالغة ،الخطبة .192
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ما يساعد اإلنسان على الشيطان
لق ��د �أ�شرنا في الدر� ��س ال�سابق كيف ي�ستطيع �إبلي�س عبر خطوات �أن يوقع الإن�سان
في الهاوية ،وال ب ّد من التعرف �إلى ما ي�ساعد هذا الإن�سان للتغ ّلب على �إبلي�س ،ف� ّإن اهلل
�سبحان ��ه �أودع هذه الق ّوة في الإن�سان ،لي�ستطيع الو�صول �إلى الجنّة بعد هذا االمتحان
في�ستحق بذلك ر�ضا اهلل والجنّة .نذكر منها:
الكبير
ّ
-1العبادة

علي  Qبع ��د �أن يحذّر من ال�شيطان يذك ��ر ما يحر�س منه
ف ��ي خطب ��ة للإمام ّ
فيق ��ول« :وعن ذلك ما حر�س اهلل عباده الم�ؤمني ��ن بال�صلوات والزكوات ،ومجاهدة
ال�ص ّيام في الأ ّيام المفرو�ضات»(((.
-2الدعاء
يق ��ول تعال ��ى} :ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪ{(((.
((( نهج البالغة ،الخطبة .192
((( �سورة غافر ،الآية.60:
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علي �« :Qأكثر الدعاء ت�سلم من �سورة ال�شيطان»(((.
وعن الإمام ّ
أهم الأم ��ور المق ّربة منه
فالدع ��اء وه ��و من لحظ ��ات الأن�س مع اهلل �سبحان ��ه من � ّ
تعالى ،والتي تعين على االبتعاد عن �إبلي�س اللعين.
-3ذكر اهلل

ع ��ن الإمام ال�صادق « :Qقال �إبلي�س :خم�سة �أ�شياء لي�س لي فيهنّ حيلة و�سائر
النا�س في قب�ضتي :من اعت�صم باهلل عن ن ّية �صادقة واتّكل عليه في جميع �أموره ،ومن
كث ��ر ت�سبيح ��ه في ليله ونهاره ،ومن ر�ضي لأخيه الم�ؤمن بم ��ا ير�ضاه لنف�سه ،ومن لم
يجزع على الم�صيبة حين ت�صيبه ،ومن ر�ضي بما ق�سم اهلل له ولم يهت ّم لرزقه»(((.
قصة لطيفة
ّ
روي ع ��ن الإمام ال�ص ��ادق � Qأنّه :ل ّما نزلت ه ��ذه الآية} :ﭭﭮﭯ
ﭰ� ((({...صع ��د �إبلي�س جب ًال بم ّكة يق ��ال له :ثور ،ف�صرخ ب�أعلى �صوته بعفاريته
فاجتمع ��وا �إليه ،فقال ��وا :يا �س ّيدنا َلم دعوتنا؟ قال :نزلت ه ��ذه الآية ،فمن لها؟ فقام
عفري ��ت من ال�شياطين فقال� :أنا لها بك ��ذا وكذا ،قال :ل�ست لها ،فقام �آخر فقال مثل
ذل ��ك ،فقال :ل�ست لها ،فق ��ال الو�سوا�س الخنّا�س� :أنا لها ،ق ��ال :بماذا؟ قال� :أعدهم
و�أمنّيهم ح ّتى يواقع ��وا الخطيئة ف�إذا واقعوا الخطيئة �أن�سيتهم اال�ستغفار ،فقال� :أنت
لها فو ّكله بها �إلى يوم القيامة»(((.
والنبي والآل
-4االعت�صام بالقر�آن
ّ

أحب �أن يرك ��ب �سفينة النج ��اة ،وي�ستم�س ��ك بالعروة
ع ��ن ر�سول اهلل « :Pم ��ن � ّ
((( بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج� ،75ص.9
((( م .ن ،العالمة المجل�سي،ج� ،60ص .248
((( �سورة �آل عمران ،الآية.135 :
((( بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج� ،66ص.349
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الوثق ��ى ،ويعت�ص ��م بحب ��ل اهلل المتي ��ن ،فلي � ِ
�وال عل ّي� �اً بعدي ،وليع ��ا ِد ع ��د ّوه ،ولي�أت ّم
بالأئ ّم ��ة الهداة من ولده ،ف�إ ّنه ��م خلفائي و�أو�صيائي وحجج اهلل على الخلق بعدي،
و�س ��ادة � ّأمتي ،وقادة الأتقي ��اء �إلى الجنّة .حزبهم حزبي ،وحزبي حزب اهلل ع ّز وج ّل،
وحزب �أعدائهم حزب ال�شيطان»(((.
ال�سا ِئ ُلَ :ف َم ��ا َد َّل َك ا ْل ُق ْر�آنُ َعلَ ْي ِه ِمنْ ِ�ص َف ِت ِه
عليَ « :Qفان ُْظ ْر �أَ ُّي َها َّ
وع ��ن الإمام ّ
َفا ْئ َت� � َّم ِب� � ِه َو ْا�ست َِ�ض ��ئْ ِبنُو ِر ِه َدا َي ِت ِهَ ،و َما َك َّل َف � َ�ك ال�شَّ ْي َطانُ ِع ْل َم ُه ِم َّم ��ا َل ْي َ�س ِفي ا ْل ِكتَابِ
َعلَ ْي َك َف ْر ُ�ضهَُ ،و اَل ِفي ُ�س َّن ِة ال َّنب ِِّي �َ -ص َّلى ُ
اهلل َعلَ ْي ِه َو �آ ِل ِه َ -و �أَ ِئ َّم ِة ا ْل ُه َدى �أَ َث ُر ُهَ ،ف ِك ْل
هلل ُ�س ْب َحا َنهَُ ،ف�إِ َّن َذ ِل َك ُم ْن َت َهى َح ِّق ا ِ
ِع ْل َم ُه �إِ َلى ا ِ
هلل َعلَ ْي َك»(((.
الولي الفقيه،
وف ��ي زمن غيبة الإمام المه � ّ
�دي| ينبغي االعت�صام واللجوء �إل ��ى ّ
ف�إ ّن ��ه بما يملك من علم وعدال ��ة وب�صيرة و�شجاعة وزهد في الدني ��ا ومخالفة لهواه،
الع�سكري« :Qمن كان من
ي� ِؤم ��ن الم�ؤمنين من الفتنة واالختالف ،فعن الإم ��ام
ّ
الفقه ��اء �صائن� �اً لنف�سه ،حافظ� �اً لدينه ،مخالفاً لهواه ،مطيع� �اً لأمر مواله فللعوام
�أن يق ّلدوه»(((.
وعن الإم ��ام ال�صادق � Qأنّه قال�« :إ ّياكم �أن يحاكم بع�ضكم بع�ضاً �إلى ق�ضاة
الجور ،ولكن انظروا �إلى رجل منكم يعلم �شيئاً من ق�ضايانا ،فاجعلوه بينكم قا�ضياً،
فقد جعلته عليكم قا�ضياً فتحاكموا �إليه»(((.
المهدي|« :و� ّأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها �إلى
وف ��ي المكاتبة عن الإمام
ّ
حجة اهلل»(((.
حجتي عليكم و�أنا ّ
رواة حديثنا ،ف�إنّهم ّ
((( بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج� ،23ص.144
((( نهج البالغة ،الخطبة .91
((( العروة الوثقى ،ال�سيد اليزدي ،ج� ،1ص.26
((( عوالي اللآلي ،ابن �أبي جمهور الإح�سائي ،ج� ،3ص.518
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي ،ج� ،27ص.140
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-5الب�صيرة

ع ��ن �أمير الم�ؤمني ��ن �« :Qأال و�إنّ ال�شيطان قد جمع حزب ��ه ،وا�ستجلب خيله
ورجله ،و�إنّ معي لب�صيرتي»(((.
فالإن�س ��ان الم�ؤمن مدع ّو المت�ل�اك الوعي والب�صيرة وزيادتهما لكي ال تنطلي عليه
حيل ومكر ال�شياطين.
-7التوكّل على اهلل

}ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ{(((.
ّ
إن كيد الشيطان كان ضعيفاً
ينبغي للإن�سان الم�ؤمن �أن ال يخاف �إلاّ اهلل وال يخاف من �شياطين الإن�س والجن،
ف�إ ّنم ��ا يخ� � ّوف �أولي ��اءه} :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ {(((.
فكي ��د ال�شيطان �ضعي ��ف �أمام �صالبة ووع ��ي وب�صيرة الإن�س ��ان الم�ؤمن} :ﮂﮃ
ﮄﮅﮆ{(((.
وع ��ن الإم ��ام الكاظم  Qف ��ي و�ص ّيته له�ش ��ام« :فل ��ه � -أي لإبلي� ��س  -فلت�شت ّد
عداوت ��ك ،وال يكون ��نّ �أ�صبر على مجاهدته لهلكتك من ��ك على �صبرك لمجاهدته،
ف�إنّه �أ�ضعف منك ركناً في قوته ،و�أق ّل منك �ضرراً في كثرة �ش ّره� ،إذا �أنت اعت�صمت
باهلل فقد هديت �إلى �صراط م�ستقيم»(((.
فال�شيطان لي�س له �سلطان على الإن�سان �إال �أن ي�ساعده الإن�سان على نف�سه} :ﮌ
((( نهج البالغة ،الخطبة .10
((( �سورة النحل ،الآية.99 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.175 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.76 :
((( بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج� ،75ص.315
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ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ
ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝ{(((.
فابر�أ من ال�شيطان ال�ضعيف قبل �أن يبر�أ منك يوم ال ينفع الندم} :ﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ{(((.

علي�« :Qإِ َّن ال�شَّ ْي َطا َن ا ْل َي ْو َم َق ِد ْا�س َت َف َّل ُه ْمَ ،و ُه َو َغداً ُم َت َب ِّر ٌئ ِم ْن ُه ْم،
وعن الإمام ّ
َو ُمتَخَ ٍّل َع ْن ُه ْم»(((.
ونح ��ن نرى ب�أ ّم �أعينن ��ا كيف � ّأن �شياطين الإن�س مثل �أمري ��كا و�إ�سرائيل ي�ستعملون
عمالءهم ّثم يلفظونهم ويتركونهم لم�صيرهم الم�ش�ؤوم.
فاحذروا �أن تكونوا قرناء ال�شياطين بين طابقين من نار ،فعن �أمير الم�ؤمنين:Q
«�أَ َف َر َ�أ ْي ُت� � ْم َج َز َع �أَ َح ِد ُك ْم ِمنَ َّ
ال�ش ْو َك� � ِة ُت ِ�صي ُبهَُ ،وا ْل َع ْث َر ِة ُت ْد ِمي ِهَ ،وال َّر ْم َ�ضا ِء ُت ْح ِر ُق ُه َف َك ْيفَ
�إِ َذا َكا َن َب ْينَ َطا َب َق ْينِ ِمنْ نَارٍ� ،ضَ جِ ي َع َح َجرٍَ ،و َقرِينَ �شَ ْي َط ٍان»(((.
م���ط���ال���ع���ة
ّ
إن الشيطان قد استق َّلهم

كان الخري ��ت ب ��ن را�شد ،م ��ع ثالثمائة رج ��ل من بن ��ي ناجية مقيمين م ��ع الإمام
عل � ّ�ي Qبالكوفة قدم ��وا معه م ��ن الب�صرة ،وكانوا ق ��د خرجوا �إليه ي ��وم الجمل،
علي Qفي ثالثين راكب ًا من �أ�صحابه،
و�شه ��دوا معه �صفّين والنهروان ،فجاء �إلى ّ
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.22 :
((( �سورة الح�شر ،الآية.16 :
((( نهج البالغة ،الخطبة .181
((( م .ن ،الخطبة .182
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علي ال �أطيع �أمرك وال �أُ�ص ّلي خلفك و�إنّي غد ًا لمفارقك.
فقال له :واهلل يا ّ
فق ��ال له الإم ��ام  :Qثكلتك �أُ ّمك� ،إذ ًا تع�صي ر ّب ��ك وتنكث عهدك وال ت�ض ّر �إ ّال
نف�سك ،خ ّبرني ِل َم تفعل ذلك.
الحق �إذا ج ّد الج ّد ،وركنت �إلى القوم
ق ��ال :لأنّك حكمت في الكت ��اب و�ضعفت عن ّ
الذين ظلموا �أنف�سهم ،ف�أنا عليهم زارٍ ،وعليهم ناقم ولكم جميع ًا مباين.
فقال ل ��ه الإمامَ :Qه ُل � َّ�م �أدار�سك الكت ��اب ،و�أُناظرك في ال�سن ��ن ،و�أُفاتحك
الحق �أنا �أعلم بها من ��ك ،فلع ّلك تعرف ما �أنت له الآن منكر ،وت�ستب�صر ما
�أُم ��ور ًا من ّ
�أنت عنه الآن جاهل.
قال :ف�إنّي عائد �إليك.
ق ��ال :ال ي�ستهوي ّن ��ك ال�شيط ��ان ،وال ي�ستخف ّن ��ك الجه ��ل ،وواهلل لئ ��ن ا�ستر�شدتني
وا�ستن�صحتني وقبلت منّي لأهدينّك �سبيل الر�شاد.
ال ولم يعد �إلى �أميرالم�ؤمنين ،Qف�أر�سلQ
فنفر الخريت م ��ع �أ�صحابه لي ً
رج�ل ً�ا م ��ن �أ�صحابه ي�ستعلم حاله ��م ،فل ّما عاد �إليه الرجل قال ل ��ه� :أ�أمنوا فقطنوا �أم
جبنوا فظعنوا؟ فقال الرجل :بل ظعنوا يا �أمير الم�ؤمنين.
فقالُ « :Qب ْعداً َل ُه ْم ( َك َما َب ِع َدتْ َث ُمو ُد)! �أَ َما َل ْو �أُ�شْ ِر َع ِت ا ْال ِ�س َّن ُة ِ�إ َل ْي ِه ْم َو ُ�ص َّب ِت
ال�س ُي � ُ
�وف َعلَ ��ى َها َما ِته� � ْمَ ،ل َق� � ْد ن َِد ُم ��وا َعلَ ��ى َم ��ا َكا َن ِم ْن ُه� � ْم� ،إ َّن ال�شَّ ْي َط ��ا َن ا ْل َي� � ْو َم َق ِد
ُّ
ْا�س َت َق َّل ُه� � ْمَ ،و ُه َو َغداً ُم َت َب ِّرى ٌء ِم ْن ُه ْمَ ،و ُم ٌّ
خل َع ْن ُه ْمَ ،ف َح ْ�س ُب ُه ْم بِخُ ُروجِ ه ْم ِمنَ ا ْل ُه َدى،
َوا ْر ِتك ِ
ال�ض َ
الل َوا ْل َع َمىَ ،و َ�ص ِّد ِه ْم َعنِ ا ْل َحقّ َ ،وجِ َم ِاحه ْم ِفي ال ِتي ِه»(((.
َا�س ِه ْم ِفي َّ

((( نهج البالغة ،ابن �أبي الحديد ،ج� ،2ص  .102نهج ال�سعادة ،ج� ،5ص .173

4

اجتناب الشبهات
عن �أمير الم�ؤمنين :Q

«�إنّ من �ص ّرحت له ال ِع َب ُر ع ّما بين يديه من ال َم ُثالت ،حجزته التّقوى
َقحم ال�شّ بهات».
عن ت ُّ
نهج البالغة ،الخطبة.16 :

�ص ّرحت :ك�شفت.
العبر :بك�سر ففتح جمع عبرة :الموعظة.
المثالت :العقوبات.

ال�شبه ��ات :جمع �شبهة :االلتبا�س ،ما يلتب�س فيه
الحقّ بالباطل والحالل بالحرام.
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علي  Qفيه �إ�شارة �إل ��ى �أمرين ال ب ّد من مراعاتهما لمن يريد
� ّإن ق ��ول الإمام ّ
ال�سلوك �إلى اهلل تعالى ،وهما:
ّ
1ـ االعتبار

«�إنّ من �ص ّرحت له العبر ع ّما بين يديه من المثالت».
يعتب ��ر الإ�سالم رب ��ط الما�ضي بالحا�ضر والحا�ضر بالما�ض ��ي �أمر ًا �ضروري ًا لفهم
الحقائق ،ل ّأن االرتباط بين هذين الزمانين (الما�ضي والحا�ضر) يك�شف عن م�س�ؤولية
الأجيال القادمة ،ويوقفها على واجبها.
تخت�ص بهم ،ب ��ل هي �سنن وقوانين عا ّمة في
وه ��ذا يعن ��ي � ّأن هلل في الأُمم �سنن ًا ال
ّ
الحي ��اة تج ��ري على الحا�ضري ��ن كما جرت عل ��ى الما�ضين �سواء ب�س ��واء ،وهي �سنن
للتق� � ّدم والبقاء و�سن ��ن للتدهور واالندحار ،التق� � ّدم للم�ؤمنين الم ّتقي ��ن المجاهدين
الم ّتحدي ��ن الواعين ،والتدهور واالندحار للأُمم المتف ّرق ��ة المت�ش ّتتة الكافرة الغارقة
في الذنوب والآثام.
� ّإن للتاري ��خ �أه ّمي ��ة حيوية ل ��ك ّل �أ ّمة من الأُم ��م ،ل ّأن التاريخ يعك� ��س الخ�صو�صيات
الأخالقية والأعمال ال�صالحة وغير ال�صالحة ،والأفكار التي كانت �سائدة في الأجيال
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ال�سابق ��ة ،كما يك�شف عن علل �سقوط المجتمع ��ات �أو �سعادتها ،ونجاحها وف�شلها في
الع�صور الغابرة المختلفة.
وبكلم ��ة واح ��دةّ � :إن التاريخ مر�آة الحياة الروحي ��ة والمعنوية للمجتمعات الب�شرية
وهو لذلك خير مر�شد محذّر للأجيال القادمة.
� ّإن �آثار الما�ضين خير ِعبرة للقادمين ،وبالنظر فيها واالعتبار بها يمكن للنا�س �أن
يعرفوا الم�سير ال�صحيح لل�سلوك والحياة.
وله ��ذا نجد القر�آن الكريم يدعو الم�سلمين �إل ��ى ال�سير في الأر�ض والنظر ب�إمعان
ثم ب ��ادت �إذ يقول} :ﮖﮗﮘﮙ
وتد ّب ��ر في �آثار الأُم ��م وال�شعوب التي �سادت ّ
ﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠ ﮡﮢ{(((} ،ﯡﯢ
ﯣ{ (((.
علي �أمير الم�ؤمنين � Qإلى هذه الحقيقة في كلمات وخطب
وقد �أ�شار الإم ��ام ّ
عديدة منها قوله:
«فاعتب ��روا بم ��ا �أ�ص ��اب الأُم ��م الم�ستكبرين من قبلك ��م من ب�أ� ��س اهلل و�صوالته،
ووقائع ��ه و ُم ُثالت ��ه واتّعظ ��وا بمثاوي خدوده ��م ،وم�صارع جنوبه ��م وا�ستعيذوا باهلل
من لواقح الكبر كما ت�ستعيذونه من طوارق الدهر...
واح ��ذروا م ��ا نزل بالأُم ��م قبلكم م ��ن المثالت ب�س ��وء الأفعال ،وذمي ��م الأعمال،
فتذ ّك ��روا في الخير وال�ش� � ّر �أحوالهم ،واحذروا �أن تكون ��وا �أمثالهم ف�إذا تفكّرتم في
تف ��اوت حاليه ��م فالزم ��وا ك ّل �أمر لزمت الع� �زّة به �ش�أنهم وزاحت الأع ��داء له عنهم،
وم� � ّدت العافي ��ة به عليهم ،وانقادت النعمة له معه ��م ،وو�صلت الكرامة عليه حبلهم
والتحا�ض عليه ��ا ،والتوا�صي بها ،واجتنبوا
م ��ن االجتناب للفرقة والل ��زوم للألفة
ّ
ك ّل �أمر ك�سر فقرتهم و�أوهن منّتهم ،من ت�ضاغن القلوب ،وت�شاحن ال�صدور وتدابر
((( �سورة �آل عمران ،الآية.137 :
((( �سورة الح�شر ،الآية.2 :
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النفو�س ،وتخاذل الأيدي.(((»...
ولذلك ن ��رى القر�آن الكريم عامر ًا بق�ص�ص الما�ضي ��ن ،يقول �سبحانه} :ﮙﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ{(((}،ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ{((( } .ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ{(((}.ﯧﯨﯩﯪ{(((.
ويقول �أي�ض ًا} :ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ{(((.
2ـ التقوى

ّقحم فى ال�شّ بهات».
«حجزه التّقوى عن الت ّ
والوج ��ه فيه ه ��و � ّأن الإن�س ��ان العاقل �إذا اعتب ��ر بما وقع من الح ��وادث على الأمم
ال�سب ��ب فيها لم تك ��ن �إلاّ الع�صيان
ال�سالف ��ة وعل ��م � ّأن الع ّلة و ّ
الما�ضي ��ة ف ��ي القرون ّ
والمخالف ��ة لأوامر اهلل تعال ��ى وارتكاب المنهيات وعدم االنقي ��اد للنّوامي�س ال�شّ رعية
التي بعث اهلل تعالى الأنبياء لأجلها فال جرم يكون هذا االعتبار مانع ًا له عن الدخول
في ال�شّ بهات ف�ض ًال عن المح ّرمات.
الخميني {:
يقول الإمام
ّ
الخوا�ص:
« ...لل ��ورع مرات ��ب كثيرة :فورع العوام :االجتن ��اب عن الكبائر ،وورع
ّ
االبتع ��اد ع ��ن ال�شبهات خ�شية الوقوع ف ��ي المح ّرمات .وورع �أه ��ل الزهد :االجتناب
عن المباحات لالبتعاد عن وزرها .وورع �أهل ال�سلوك :ترك النظر �إلى الدنيا لأجل
الو�صول �إلى المقامات .وورع المجذوبين :ترك المقامات لأجل الو�صول �إلى باب
((( نهج البالغة ،الخطبة.192:
((( �سورة الأعراف ،الآية.101 :
((( �سورة هود ،الآية.120 :
((( �سورة طه ،الآية.99 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.176 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.111 :
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التوجه �إلى الغايات»(((.
اهلل ،وم�شاهدة جمال اهلل .وورع الأولياء :االجتناب عن ّ
الخوا�ص في روايات عديدة منها:
وقد �أ�شير �إلى ورع
ّ
ع ��ن ر�س ��ول اهلل « :Pح�ل�ال ب ّي ��ن و ح ��رام ب ّي ��ن و�شبه ��ات بين ذل ��ك فمن ترك
ال�شّ به ��ات نج ��ا م ��ن المح ّرمات و من �أخذ بال�شّ بهات ارتك ��ب المح ّرمات و هلك من
حيث ال يعلم»((( و ذلك ل ّأن الوقوف عند ال�شّ بهات خير من االقتحام في الهلكات.
وعن النّعمان بن ب�شير قال� :سمعت ر�سول اهلل  Pيقول�« :إنّ لك ّل ملك حمى و�إنّ
حم ��ى اهلل حالل ��ه و حرامه و الم�شتبهات بي ��ن ذلك كما لو �أنّ راعياً رعى الى جانب
الحمى لم يثبت غنمه �أن تقع في و�سطه فدعوا الم�شتبهات»(((.
وعن ف�ضيل بن عيا�ض عن �أبي عبد اهلل  Qقال :قلت لهَ :من الور ِع من النّا�س؟
قال « :Qالذي يتو ّرع من محارم اهلل و يجتنب ه�ؤالء ف�إذا لم يتّق ال�شّ بهات وقع
في الحرام و هو ال يعرفه»(((.
وعن �أبي عبد اهلل �« :Qأورع النّا�س من وقف عند ال�شّ بهة .(((»...
ازدواج الشخصية
� ّإن هن ��اك �أنا�س ًا يملكون �شخ�صية مزدوجة ,فهم �أتقياء ورعون محتاطون في �أمور
وغير مبالين في �أمور �أخرى.

((( انظر:الأربعون حديث ًا ،الإمام الخميني ،الحديث � ،29ص .426 -425
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص.68
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج�،2ص.259
((( م�ستدرك الو�سائل،الميرزا النوري،ج�،12ص.177
((( م .ن ،ج� ،11ص .278
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يقول الإمام
الخميني{:
ّ
المتن�سكين ،ال
«نج ��د الكثي ��ر م ��ن ذوي الو�سو�س ��ة الت ��ي ال مب� � ّرر له ��ا والجهل ��ة
ّ
يحتاط ��ون ف ��ي موا�ضع يج ��ب االحتياط فيه ��ا �أو ي�ستحب .هل �سمع ��ت �أحداً يعي�ش
حالة الو�سو�سة في ال�شبهات المالية؟ َمن من [الو�سوا�سيين] دفع الزكاة والخم�س
م ��رات عدي ��دة؟ وذهب �إلى الح ّج لأداء الواجب مرات متك ّررة؟ و�أعر�ض عن الطعام
الم�شتبه؟ لماذا كانت �أ�صالة الح ّلية في الأطعمة الم�شتبهة جارية و�أ�صالة الطهارة
في م�شكوك النجا�سة غير جارية؟...
كان �أح ��د الأئ ّم ��ة المع�صومين [الإمام الكاظ ��م] �سالم اهلل عليه وعليهم ال�سالم
ر�ش الماء على فخذيه ،حتّى �إذا تر�شّ حت لدى اال�ستبراء �أو
�إذا ذهب لق�ضاء حاجته ّ
يح�س بذلك ـ فهو لم يحتط ولم يتو�سو�س ـ .وهذا
اال�ستنجاء قطرات من الماء لم ّ
الم�سكي ��ن ال ��ذي يرى نف�سه محتذياً حذو الإمام المع�صوم  Qو�آخذاً دينه منه،
ال ي ّتق ��ي لدى الت�ص ّرف ف ��ي الأموال ،وال يحتاط تجاه الطعام بل يتّكل على قاعدة
يتم�سك ب�أ�صالة
�أ�صالة الطهارة وي�أكل ،ثم يقوم ويغ�سل فمه ويديه� .إنّه حين الأكل ّ
الطهارة وبعد �أن ي�شبع يقول :كل �شيء نج�س»(((.
مثال الجتناب الشبهات
«�إنّ تعوي ��د النف� ��س عل ��ى الغيب ��ة ف ��ي الأح ��وال الجائ ��زة ،ي�ض� � ّر بحاله ��ا �أي�ض� �اً.
لأن النف� ��س تمي ��ل نح ��و ال�ش ��رور والقبائ ��ح ،فم ��ن المحتم ��ل �أن ينج� � ّر [الإن�س ��ان]
روي ��داً روي ��داً م ��ن الم ��وارد الجائ ��زة �إل ��ى مرحل ��ة �أخرى وه ��ي الم ��وارد المح ّرمة ,
كم ��ا �أنّ الدخ ��ول ف ��ي ال�شبه ��ات غير محم ��ود ،رغم ج ��وازه ،لأنّها حم ��ى المح ّرمات
وم ��ن الممك ��ن �أنّ االقتح ��ام ف ��ي الحم ��ى يف�ض ��ي �إل ��ى الدخ ��ول ف ��ي المح ّرم ��ات.
يج ��ب عل ��ى الإن�س ��ان مهم ��ا �أمك ��ن �أن يبع ��د النف� ��س ع ��ن الغيب ��ة ف ��ي الأح ��وال
الخميني ،الحديث � ،25ص .368 -367
((( الأربعون حديث ًا ،الإمام
ّ
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الم�سموح ��ة ،ويحت ��رز ع ��ن الأمور الت ��ي يحتمل �أن يك ��ون فيها طغي ��ان للنف�س»(((.
قصص الجتناب الشبهات
دع ��ا �أبو عب ��د اهلل  Qمولى له يقال ل ��ه :م�صادف ،ف�أعطاه �أل ��ف دينار وقال:
ل ��ه تج ّه ��ز ح ّتى تخرج �إلى م�صر ف� �� ّإن عيالي قد كثروا ،قال :فتج ّه ��ز بمتاع وخرج مع
التج ��ار �إلى م�صر فل ّما دنوا من م�صر ا�ستقبلتهم قافل ��ة خارجة من م�صر ف�س�ألوهم
ّ
(((
ع ��ن المتاع الذي معهم ما حاله ف ��ي المدينة وكان متاع العا ّمة ف�أخبروهم �أنّه لي�س
بم�صر منه �شيء فتحالفوا وتعاقدوا على �أن ال ينق�صوا متاعهم من ربح الدينار دينار ًا
فل ّما قب�ضوا �أموالهم وان�صرفوا �إلى المدينة فدخل م�صادف على �أبي عبد اهلل Q
ومعه كي�سان في ك ّل واحد �ألف دينار ،فقال :جعلت فداك هذا ر�أ�س المال وهذا الآخر
ربح ،فقالّ � :إن هذا الربح كثير ولكن ما �صنعته في المتاع؟ فح ّدثه كيف �صنعوا وكيف
تحالف ��وا :،فقال� :سبحان اهلل تحلفون على قوم م�سلمي ��ن �ألاّ تبيعوهم �إلاّ ربح الدينار
دين ��ار ًاّ ،ثم �أخذ الكي�سي ��ن((( فقال :هذا ر�أ�س مالي وال حاجة لن ��ا في هذا الربحّ ،ثم
قال :يا م�صادف مجادلة ال�سيوف �أهون من طلب الحالل(((.
قصة أخرى
ّ
� ّإن المراجع ل�سيرة علمائنا الأبرار يالحظ مدى احتياطهم وبعدهم عن ال�شبهات،
وهذه بع�ض قب�ساتهم المع ّبرة.
يروى عن �آية اهلل ال�س ّيد مح ّمد باقر الدرجه �أي ما يلي:
التج ��ار الأثرياء مع عدد من العلماء والطلاّ ب ،وم ّد �سفرة و�سيعة �أنيقة
دعاه �أحد ّ
مكلفة ،عليها �أنواع الأطعمة ،وكعادته رحمه اهلل اكتفى بتناول مقدار قليل من الطعام،
((( الأربعون حديث ًا ،الإمام الخميني ،الحديث � ،19ص .293 -292
((( (متاع العامة) �أي الذي يحتاج �إليه عامة النا�س.
((( وفي م�ستدرك الو�سائل�« :أحد الكي�سين».
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،5ص.162
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وبع ��د االنتهاء من تن ��اول الطعام وغ�سل الأي ��دي ،ق ّدم �صاحب الدع ��وى لل�س ّيد �سند ًا
يت�ض ّمن �أمر ًا حرام ًا بح�سب فتواه ،وطلب منه �أن يو ّقع عليه.
�أدرك (ر�ضوان اهلل عليه) � ّأن هذه الوليمة كانت مق ّدمة لإم�ضاء هذا ال�سند.
� ّإن فيها �إذن �شبهة الر�شوة ،فتغ ّير لونه وارتعدت فرائ�صه وقال� :أ ّية �إ�ساءة �أ�س�أتها
�إليك ح ّتى و�ضعت في حلقي هذا الز ّقوم؟..
لماذا لم ت� ِأت بهذا ال�سند قبل الغداء ح ّتى ال �أل ّوث يدي بهذا الطعام؟..
ث � ّ�م نه�ض م�ضطرب ًا وم�ضى م�سرع ًا �إل ��ى المدر�سة وجل�س بجوار الحديقة المقابلة
لحجرته ،وو�ضع �إ�صبعه في فمه ح ّتى ا�ستفرغّ ،ثم تنف�س ال�صعداء(((.

((( �سيماء ال�صالحين� ،ص.47
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م���ط���ال���ع���ة
عمار والمغيرة
ّ

ق ��ال �أمي ��ر الم�ؤمنين Qلع ّمار ب ��ن يا�سر (ر�ضي اهلل عنه) وق ��د �سمعه يراجع
المغيرة بن �شعبة كالم ًا:
الد ْن َي ��اَ ،و َعلَى َعمد َل َّب َ�س
« َد ْع� � ُه َي ��ا َع َّم ��ا ُرَ ،ف�إِ َّن ُه َل ْم َي�أْخُ ْذ ِمنَ ال ِّدي ��نِ �إِ َّال َما َقا َر َب ْت ُه ُّ
َعلَى َنف ِْ�س ِهِ ،ل َي ْج َع َل ال�شُّ ُب َه ِات َعا ِذراً ِل َ�سق ََطا ِت ِه».
قال ابن �أبي الحديدّ � :إن �أ�صحابنا غير م ّتفقين على ال�سكوت على المغيرة ،بل �أكثر
يف�سقون ��ه ،ويقولون فيه ما يقال في الفا�سق ،ول ّم ��ا جاء عروة بن م�سعود
البغداديي ��ن ّ
الثقفي �إلى ر�سول اهلل  Pعام الحديبية نظر �إليه قائم ًا على ر�أ�س ر�سول اهلل مق ّلد ًا
ّ
�سيف ًا ،فقيل :من هذا؟
قيل :ابن �أخيك المغيرة.
قال :و�أنت ها هنا يا غدر! واهلل �إنّي �إلى الآن ما غ�سلت �سو�أتك.
وكان �إ�سالم المغيرة من غير اعتقاد �صحيح ،وال �إنابة ون ّية جميلة .كان قد �صحب
قوم� � ًا في بع�ض الط ��رق ،فا�ستغفلهم وهم نيام ،فقتلهم و�أخ ��ذ �أموالهم ،وهرب خوف ًا
�أن ُيلح ��ق ف ُيقت ��ل� ،أو ي�ؤخذ م ��ا فاز به من �أمواله ��م ،فقدم المدين ��ة ف�أظهر الإ�سالم،
وكان ر�س ��ول اهلل Pال ير ّد على �أحد �إ�سالمه� ،أ�سلم عن ع ّلة �أو عن �إخال�ص ،فامتنع
بالإ�سالم ،واعت�صم وحمى جانبه(((.

((( �شرح نهج البالغة ،ابن �أبي الحديد ،ج� ،20ص .8

5

اتّباع الهوى وطول األمل
عن �أمير الم�ؤمنين :Q

«�أ ّيه ��ا النّا� ��س� :إنّ �أخوف ما �أخاف عليك ��م اثنتان :اتّباع الهوى و طول
الأم ��ل ،ف� ّأم ��ا ا ّتب ��اع اله ��وى في�ص ّد ع ��ن الح ��قّ  ،و �أ ّما طول الأم ��ل ف ُين�سي
الآخرة».
نهج البالغة ،الخطبة .42
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يتح� � ّدث �أمير الم�ؤمنين Qعن �أمرين خطيري ��ن على �سلوك الإن�سان نحو اهلل
تعالى ،الأمر الأول :اتّباع الهوى ،الأمر الثاني :طول الأمل.
الأمر الأ ّول :اتّباع الهوى

ال �ش � ّ�ك � ّأن للنف� ��س الإن�سانية رغبات وغرائز ومتط ّلب ��ات وحاجات وميو ًال مختلفة،
فالإن�س ��ان -مث ًال -يحتاج �إلى االرتب ��اط بزوج ليل ّبي حاجته الج�سدي ��ة بالإ�ضافة �إلى
حاجت ��ه ل�ل��أوالد ،ويحتاج �إلى المال ليحفظ به نف�سه وعيال ��ه ويط ّور حياته ،ويحب �أن
يكون محترم ًا بين النا�س عزيز ًا ،و�أن يكون حر ًا.
�ضروري لبقاء
ه ��ذه بع�ض الحاج ��ات والغرائز الموجودة ف ��ي الإن�سان ،وجميعه ��ا
ّ
حياته ،وال ّ
تكاملي.
�شك � ّأن مبدع الوجود خلقها جميع ًا لهدف
ّ
واله ��دف التكامل � ّ�ي يتحقّق ب�أن ال تتج ��اوز الغرائز والحاج ��ات ح ّدها ،وتخرج عن
الت ��وازن والح ّد الو�سط �إلى الإفراط �أو التفريط ،وذل ��ك بالتم ّرد على ال�شرع والعقل،
وبذلك تكون �سائرة مع الهوى المذموم وتابعة له .
فالحاج ��ة الج�سدي ��ة �إذا خرجت عن التوازن �إل ��ى التفريط ب�أن ال يت ��ز ّوج� ،أو �إلى
الإف ��راط ب�أن يل ّب ��ي حاجته هذه ب� ّأي �شيء دون رقيب �أو ح�سي ��ب من دين �أو عقل ،ب�أن
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يرتكب المح ّرمات مث ًال  -والعياذ باهلل  -فهذا وذاك اتّباع للهوى.
انكب على
والحاجة �إلى جمع المال �إذا �أبطلها الإن�سان وزهد فيها زهد ًا �سلبي ًا� ،أو ّ
الجم ��ع من � ّأي طريق وب� �� ّأي و�سيلة ولو كانت من حرام كال�سرق ��ة والغ�صب واالحتيال
والربا ،فهذا وذاك من اتّباع الهوى.
وح � ّ�ب االحت ��رام والع ّزة بين النا� ��س �إذا �أعدمه الإن�سان و�أذلّ نف�س ��ه� ،أو �إذا طلب
الجاه بطرق منحرفة ،فكال الحالتين من اتّباع الهوى.
وح � ّ�ب الحرية �إذا �أبطله الإن�سان و�أ�صبح ي�ألف العبودية لال�ستعمار مث ًال� ،أو �أرخى
لنف�سه العنان دون �ضابط ،فكالهما من اتّباع الهوى.
وهكذا ك ّل حاجات الإن�سان �إذا خرجت عن االعتدال فهي تتبع الهوى والهوى ي�ص ّد
الحق كما قال الإمام .Q
عن ّ
وق ��د حذّرن ��ا اهلل تعالى م ��ن اتّباع الهوى ف ��ي كثير من �آي ��ات الق ��ر�آن ،منها ،قال
�سبحان ��ه} :ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ{((( }ﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕ{ (((.
والرواي ��ات ف ��ي ذ ّم ��ه كثي ��رة ،منه ��ا ع ��ن الإم ��ام عل � ّ�ي« :Qوال�شّ ق � ّ�ي من
انخ ��دع له ��واه وغ ��روره ....ومجال�س ��ة �أهل اله ��وى من�ساة للإيم ��ان ،ومح�ضرة
لل�شيطان.(((»...
«عباد اهلل :ال تركنوا �إلى جهالتكم ،وال تنقادوا لأهوائكم ،ف�إنّ النازل بهذا المنزل
نازل ب�شفا جرف هار ،ينقل ال ّردى على ظهره من مو�ضع �إلى مو�ضع.(((»..
((( �سورة الجاثية ،الآية.23 :
((( �سورة �ص ،الآية.26 :
((( نهج البالغة ،الخطبة .82
((( م .ن ،الخطبة .105
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رغبات النفس ال تنتهي
يق ��ول الإم ��ام
الخميني{« :اعل ��م �أيها العزي ��ز� ،أنّ رغب ��ات النف� ��س و�آمالها ال
ّ
تنته ��ي وال ت�ص ��ل �إل ��ى ح ّد �أو غاية .ف�إذا اتّبعها الإن�س ��ان ولو بخطوة واحدة ،ف�سوف
ي�ضط� � ّر �إل ��ى �أن ي ّتب ��ع تلك الخط ��وة خط ��وات ،و�إذا ر�ضي بهوى واحد م ��ن �أهوائها،
�أجب ��ر على الر�ضى بالكثي ��ر منها .ولئن فتحت باباً واحداً لهوى نف�سك ،ف�إنّ عليك
�أن تفتح �أبواباً عديدة له.
�إ ّن ��ك بمتابعت ��ك ه ��وى واحداً من �أه ��واء النف� ��س توقعها في عدد م ��ن المفا�سد،
وم ��ن ث ��م �سوف تُبتل ��ى ب�آالف المهالك ،حتّى تنغلق ـ ال �سمح اهلل ـ جميع طرق الحقّ
ن�ص كتابه الكريم ،وكان
بوجهك في �آخر لحظات حياتك ،كما �أخبر اهلل بذلك في ّ
وولي الأمر ،والمولى ،والمر�شد والكفيل
هذا هو �أخ�شى ما يخ�شاه �أمير الم�ؤمنين ّ
والموجه للعائلة الب�شرية .(((»Q
للهداية
ِّ
وه ��ذا يعني � ّأن على الإن�سان �أن يقطع الطريق عل ��ى الهوى من بداية الطريق ح ّتى
ال ي�سقط في الهاوية ال�سحيقة؛ ل ّأن الإن�سان في البدايات هو �أقدر على ال�سيطرة على
الأمور من المراحل المتق ّدمة ف�ض ًال عن النهايات.
سد طرق الحرام
ّ
� ّإن قط ��ع الطريق على ال�شهوة المح ّرمة ينبغي �أن يكون من �أ ّول الطريق فال ينبغي
للإن�س ��ان �أن يتب ��ع ه ��واه في �أن ينظ ��ر النظر المح ّرم �س ��واء النظ ��ر المبا�شر �أم عبر
الإعالم� ،أو يختلي بامر�أة ال تح ّل له� ،أو يمازح امر�أة ال يجوز له ممازحتها�،أو يختلط
مع الن�ساء ب�شكل ال �ضابط فيه ،ف� ّإن ك ّل ذلك مق ّدمات �إن لم يقطعها الإن�سان من �أ ّول
الطريق يخ�شى عليه �أن يقع في الهاوية ال�سحيقة.
ف� �� ّإن هوى النف�س كالن ��ار ال ت�شبع ،وعليك �أن تقطع علي ��ه المزيد بقناعتك بحالل
((( الأربعون حديث ًا ،الإمام الخميني ،الحديث � ،10ص .166
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الغرائز والميول واالحتياجات.
علي  Qم ��ن �أ ّول اله ��وى وبدايات ��ه�« :إ ّياكم وتم ّك ��ن الهوى
وق ��د حذّر الإم ��ام ّ
منك ��م ،ف� ��إنّ �أ ّوله فتنة و�آخره محنة»((( ،وعن ��ه �« :Qأ ّول ال�شهوة طرب ،و�آخرها
عط ��ب»((( ،وعن ��ه �« :Qإ ّياكم وغلبة ال�شه ��وات على قلوبكم ،ف� ��إنّ بدايتها ملكة،
ونهايتها هلكة»((( ،وعنه « :Qكم من �شهوة �ساعة �أورثت حزناً طوي ً
ال»(((.
فعلى الإن�سان الم�ؤمن �أن يحذر الهوى كما يحذر �أعداءه ،فعن الإمام ال�صادق :Q
«احذروا �أهواءكم كما تحذرون �أعداءكم ،فلي�س �شيء �أعدى للرجال من اتّباع �أهوائهم،
وح�صائد �أل�سنتهم»((( و«�أ�شجع النا�س من غلب هواه»((( كما عن ر�سول اهلل.
م� � ّر ر�سول اهلل  Pبق ��وم يت�شايلون حجر ًا ،فقال :ما هذا؟ فقال ��وا :نختبر �أ�ش ّدنا
و�أقوان ��ا ،فقال� :أال �أخبركم ب�أ�ش ّدكم و�أقواكم؟ قالوا :بلى يا ر�سول اهلل ،قال�« :أ�ش ّدكم
و�أقواك ��م ال ��ذي �إذا ر�ضي لم يدخله ر�ض ��اه في �إثم وال باطل ،و�إذا �سخط لم يخرجه
َ
يتعاط ما لي�س له بحقّ »(((.
�سخطه من قول الحقّ  ،و�إذا ملك لم
ف� ��إذا كنّا نريد الجنّة فعلينا بنهي النف�س عن الهوى،يقول �سبحانه} :ﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ{(((.
الأمر الثاني :طول الأمل

مهم في
ينبغ ��ي الإلف ��ات �إلى � ّأن �أ�صل (الأم ��ل) لي�س فقط غير مذموم ب ��ل له دور ّ
الب�شري في الأبعاد المادية والمعنوية.
�إدامة حركة الحياة والتط ّور
ّ
((( عيون الحكم والمواعظ ،علي بن محمد الليثي الوا�سطي� ،ص .101
((( م .ن� ،ص .112
((( م .ن� ،ص .101
((( جامع �أحاديث ال�شيعة ،ال�سيد البروجردي ،ج � ،13ص .299
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص .335
((( جامع �أحاديث ال�شيعة ،ج � ،13ص .250
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي ،ج� ،15ص.361
((( �سورة النازعات ،الآيتان 40 :ـ .41
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�إذا ُ�سل ��ب الأم ��ل من قلب (ا ُال ّم) ف�إ ّنه ��ا ال تجد دافع ًا لإر�ضاع طفله ��ا وتح ُّمل �أنواع
النبوي ال�شريف «اَ َْال َم ُل
الم�شقّة والألم بتربيته وتن�شئته كما ورد هذا المعنى في الحديث
ّ
َر ْح َم ٌة ُِال َّم ِتي َو َل ْو َال ا َْال َم ُل َما َر ِ�ض َع ْت َوا ِل َد ٌة َو َل َد َها َو َال َغ َر َ�س َغار ٌِ�س �شَ َج َر َها»(((.
� ّإن من يعلم مث ًال ب� ّأن هذا اليوم هو �آخر يوم من حياته �أو �أنّه �سيموت بعد �أ ّيام قليلة
ويغ ��ادر الدنيا ف�إنّه �سيترك جميع م ��ا في يده من �أعمال ون�شاطات في دائرة المعي�شة
والعالق ��ات الإجتماعية .وفي الحقيقة ف� ّإن ذلك يعني انطفاء �شعلة الحياة .ولع ّل �أحد
الأ�سب ��اب لخف ��اء الأجل هو �أن يبقى الإن�سان في حالة الأم ��ل والرجاء ويعي�ش الحركة
الطبيعية في �أمور المعي�شة.
عن ر�سول اهلل �« :Pإن قامت ال�ساعة وفي يد �أحدكم ف�سيلة ،ف�إن ا�ستطاع �أن ال
يقوم حتّى يغر�سها فليغر�سها»(((.
وع ��ن الم�سي ��ح � Qأنّه« :بينم ��ا عي�سى اب ��ن مريم  Qجال� ��س و�شيخ يعمل
بم�سح ��اة ويثي ��ر الأر�ض ،فقال عي�سى  :Qالله� � ّم انزع منه الأمل ،فو�ضع ال�شيخ
الم�سح ��اة وا�ضطجع فلبث �ساعة ،فقال عي�س ��ى :الله ّم اردد �إليه الأمل ،فقام فجعل
يعم ��ل ،ف�س�أل ��ه عي�سى ع ��ن ذلك ،فقال :بينما �أنا �أعمل �إذ قال ��ت لي نف�سي� :إلى متى
تعمل و�أنت �شيخ كبير؟ ف�ألقيت الم�سحاة وا�ضطجعت ،ثم قالت لي نف�سي :واهلل ال
ب ّد لك من عي�ش ما بقيت ،فقمت �إلى م�سحاتي»(((.
ومن هنا قال ال�شاعر:
�أع � � ّل� ��ل ال �ن �ف ����س ب � ��الآم � ��ال �أرق��ب��ه��ا م��ا �أ��ض�ي��ق العي�ش ل��وال ف�سحة الأم��ل
فالأم ��ل �ض ��روري لإيجاد التح ّرك �أكث ��ر لدى �أفراد المجتمع م ��ن موقع النظر �إلى
الم�ستقبل في حركة الحياة.
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،74ص .173
((( كنز العمال،المتقي الهندي ،ج � ،3ص .892
((( انظر :بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،14ص .329
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ولك � ّ�ن نف�س ه ��ذا الأمل ا ّلذي ُيع ّد رمز حرك ��ة الإن�سان و�سعيه ف ��ي حياته الدنيوية
والم ��اء ا ّلذي ي�سقي �أر�ض حياته الم ّيتة و ُينع�ش �إح�سا�ساته وعواطفه بغد �أف�ضل ،نف�س
ه ��ذا الأمل �إذا تجاوز ح ّده المر�سوم �أ�صبح على �ش ��كل �سيل مد ّمر ي�أتي على الأخ�ضر
حب الدنيا والظلم والجريمة والإثم.
والياب�س و ُيغرق الإن�سان في وحل ّ
ي ��روى ع ��ن الإمام الكاظ ��م « :Qاعم ��ل لدني ��اك ك�أن ��ك تعي� ��ش �أب ��داً ،واعمل
(((
إيجابي
لآخرت ��ك ك�أنك تموت غ ��داً»  .فال�شطر الأول من الحديث ي�شير �إلى الأمل ال ّ
لإعم ��ار الدني ��ا ،وال�شطر الثاني من الحدي ��ث ي�شير �إلى �ض ��رورة �أن ال ين�سى الإن�سان
الموت لإعمار الآخرة.
وق ��د ح ّذر الإ�سالم من طول الأمل المذموم الذي ُين�سي الآخرة ،قال تعالى وا�صف ًا
الك ّف ��ار}:ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ{((( وق ��ال
�سبحانه} :ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ{(((.
النبي الأكرم  Pقول ��ه�« :أ ْر َب َع ٌة ِم ��نَ ال�شَّ قَا ِء ُج ُم ��و ُد ا ْل َع ْينِ َو َق َ�س ��ا َو ُة ا ْل َقلْبِ
وع ��ن ّ
َو ُط ُ
الد ْن َيا»(((.
ول ا َْال َم ِل َوا ْل ِح ْر ِ�ص َعلَى ُّ
وعن �أميرالم�ؤمنين  Qقولهَ «َ :منْ اَ َطا َل اَ َملَ ُه َ�سا َء َع َم ُله»(((.
وعن فاطمة بنت الح�سين  Lعن �أبيها الإمام الح�سين  Qعن ج ّده ر�سول
اهلل  Pق ��الِ « :ا َّن َ�ص�ل َ�ا َح اَ َّو ِل َه � ِ�ذ ِه ا ُْال َّم ِة بِالز ُّْه � ِ�د َوا ْل َي ِقينِ َو َه�ل َ�ا َك � ِآخ ِر َها بِال�شُّ ِّح
(بِال�شَّ ِّك) َوا َْال َم ِل»(((.
((( تحرير الأحكام ،العالمة الحلي ،ج � ،2ص .249
((( �سورة الحجر،الآية.3:
((( �سورة الحديد ،الآية.16 :
((( تف�سير القرطبي ،ج � ،5ص  ،3618ورد �شبه له مع اختالف ي�سير في بحار الأنوار ،ج� ،70ص.16
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،70ص .163
((( م.ن ،ج � ،70ص .164
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من العوامل المه ّمة النت�صار الم�سلمين في �صدر الإ�سالم الإيمان واليقين الرا�سخ
بالإ�ضاف ��ة �إلى عدم اهتمامهم بزخارف الدنيا وبريقها ،حيث ت�س ّبب ذلك في �أن يرد
الم�سلم ��ون الأوائل �إل ��ى ميدان القتال والجهاد ب�شجاعة فائق ��ة و�شوق بالغ فلم يكونوا
يرون �إ ّال اهلل تعالى والدار الآخرة.
ولك ��ن عندما امت ّدت �إليه ��م الآمال الطويلة وملكتهم العالئ ��ق الدنيوية وخدعتهم
ظواه ��ر الدنيا ح ّل ّ
ال�شك والترديد مح ّل اليقين ،وال�شغ ��ف ب�أُمور الدنيا مح ّل الزهد،
الح�ضاري
وب ��د�أوا يتراجعون �أم ��ام �أعدائه ��م وي�سلكون �سبي ��ل التخ ّلف واالنحط ��اط
ّ
والثقاف � ّ�ي ،فال �سبيل لهم اليوم لتجديد عظمتهم الأولى �س ��وى �إحياء اليقين والزهد
وق�صر الأمل وذكر الموت والآخرة وعدم ن�سيانهما.
فف ��ي و�صية ر�سول اهلل لأبي ذ ّر« :يا �أبا ذ ّر� :إ ّياك والت�سويف ب�أهلك ،ف�إنّك بيومك
ول�س ��ت بم ��ا بع ��ده ،ف�إن يكن ل ��ك غد فكن في الغد كم ��ا كنت في الي ��وم ،و�إن لم يكن
غد ،لم تندم على ما ف ّرطت في اليوم  .يا �أبا ذ ّر :كم من م�ستقبل يوماً ال ي�ستكمله،
ومنتظ ��ر غ ��داً ال يبلغ ��ه .يا �أبا ذر :ل ��و نظرت �إل ��ى الأجل وم�صي ��ره لأبغ�ضت الأمل
وغ ��روره .ي ��ا �أب ��ا ذ ّر :ك ��ن ك�أ ّن ��ك ف ��ي الدنيا غري ��ب �أو عاب ��ر �سبيل ،وع� � ّد نف�سك من
�أ�صح ��اب القب ��ور .يا �أبا ذ ّر� :إذا �أ�صبحت ال تح� � ّدث نف�سك بالم�ساء ،و�إذا �أم�سيت فال
تح ّدث نف�سك بال�صباح»(((.
وف ��ي رواية� :أ ّنه اجتمع عبدان من عب ��اد اهلل فقال �أحدهما للآخر :ما بلغ من ق�صر
�أملك؟ فقال� :أملي �إذا �أ�صبحت �أن ال �أم�سي ،و�إذا �أم�سيت �أن ال �أ�صبح .فقال� :إ ّنك لطويل
الأمل� .أما �أنا فال �أ�ؤمل �أن يدخل لي نفَ�س �إذا خرج ،وال يخرج لي نفَ�س �إذا دخل.
ويروى � ّأن حذيفة قال يوم ًا لرجل� :أراك �إذا دخلت الكنيف �أبط�أت في م�شيتك و�إذا
خرجت �أ�سرعت ،فقال� :أدخل و�أنا على و�ضوء و�أخرج و�أنا على غير و�ضوء ف�أخاف �أن
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي ،ج � ،1ص .400
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أتو�ض�أ ،فقال له حذيف ��ة� :إنّك لطويل الأمل ،لكنّي �أرفع قدمي
يدركن ��ي الموت قبل �أن � ّ
ف�أخاف �أن ال �أ�ضع الأخرى ح ّتى �أموت(((.
ق ��د ال ت�ستطيع ��ون �أن تكون ��وا ق�صيري الأمل به ��ذه الد ّقة ولكن �أعين ��وا ر�سول اهلل
والأئمة والأولياء قدر م�ستطاعكم.
�أعانن ��ا اهلل عل ��ى محاربة اله ��وى وطول الأم ��ل ،فانت�صارنا عليهم ��ا مق ّدمة مه ّمة
النت�صارنا على �أعداء اهلل والإن�سانية.

((( �أعيان ال�شيعة ،ال�س ّيد مح�سن الأمين ،ج� ،4ص.603
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م���ط���ال���ع���ة
االستغفار والتوبة الحقيقية

قال �شخ�ص بح�ضرة �أمير الم�ؤمنين � :Qأَ ْ�س َت ْغ ِف ُر َ
اهلل!
فق ��ال له �أمير الم�ؤمنين َ :Qث ِك َل ْت َك �أُ ُّم � َ�ك�َ ،أت َْدرِي َما ا ِْال ْ�س ِت ْغفَا ُر؟ � َّإن ا ْال ْ�س ِت ْغفَا َر
ا�س ٌم َوا ِق ٌع َع َلى ِ�س َّت ِة َم َعان:
َد َر َج ُة ا ْل ِع ِّل ِّي َ
ينَ ،و ُه َو ْ
�أَ َّو ُل َها :الن ََّد ُم َع َلى َما َم َ�ضى.
َوال َّثا ِني :ا ْل َع ْز ُم َع َلى َت ْر ِك ا ْل َع ْو ِد �إِ َل ْي ِه �أَ َبد ًا.
َوال َّثا ِل ��ثُ � :أَ ْن ُت� ��ؤَ ِّد َي ِ�إ َلى الْـ َمخْ ُلو ِقي � َ�ن ُحقُو َق ُه ْم َح َّتى َت ْلقَى َ
اهلل ع ّز وج� � ّل َ�أ ْم َل َ�س َل ْي َ�س
َع َل ْي َك َت ِب َع ٌة.
ي�ضة َع َل ْي َك َ�ض َّي ْع َت َها َف ُت َ�ؤ ِّد َي َح َّق َها.
َوال َّرا ِب ُع� :أَ ْن َت ْع ِم َد �إِ َلى ُك ِّل فَرِ َ
ال�س ْح ِت َفت ُِذي َب� � ُه با َْال ْحزَ انِ َ ،ح َّتى
َوا ْلخَ ِام� � ُ�س� :أَ ْن َت ْع ِم � َ�د �إِ َلى ال َّل ْح ِم ا َّل � ِ�ذي َن َب َت َع َلى ُّ
َي ْل ِ�صقَ ا ْلجِ ْل ُد بِا ْل َع ْظ ِمَ ،و َينْ�شَ �أَ َب ْي َن ُه َما َل ْح ٌم َج ِدي ٌد.
ال�سا ِد ُ�س� :أَ ْن ت ُِذيقَ ا ْلجِ ْ�س َم �أَ َل َم َّ
الط َاع ِة َك َما َ�أذَ ْق َت ُه َح َال َو َة ا ْل َم ْع ِ�ص َي ِة.
َو َّ
ُول� :أَ ْ�س َت ْغ ِف ُر َ
َف ِعن َْد ذ ِل َك َتق ُ
اهلل(((.

((( نهج البالغة ،الحكمة .417

6

الوفاء توأم الصدق
عن �أمير الم�ؤمنين :Q
ال�صدق و ال �أعلم ُج ّن ًة �أوقى منه .وال َيغ ِْد ُر
«�أ ّيه ��ا النّا� ��س �إ ّن الوفاء ت ��و�أم ّ
م ��ن عل ��م كيف المرجع .ولقد �أ�صبحنا في زم ��ان قد اتّخذ �أكثر �أهله الغدر
َك ْي�س� �اً و ن�سبه ��م �أهل الجهل فيه �إل ��ى ح�سن الحيلة .ما لهم قاتلهم اهلل ،قد
الح ّو ُل ال ُق ّلب وجه الحيلة ودونها مانع من �أمر اهلل ونهيه فيدعها ر�أي
يرى ُ
عين بعد القدرة عليها ،وينتهز فر�صتها من ال حريجة له في ال ّدين».
نهج البالغة ،الخطبة .41
الجنّة :ب�ضم الجيم :الوقاية.
ُ
الكي�س :العقل.
الح ّول :الب�صير بتحويل الأمور.

القلّب :الخبير بتق ّلبها.
ينتهز :يبادر.
الحريجة :التح ّرز.
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نقض العهد من الكبائر
�إِ ّن ق�ضي ��ة الوف ��اء بالعه ��د والميث ��اق تعتب ��ر واح ��د ًا من �أه ��م م�ستلزم ��ات الحياة
االجتماعي ،و�إِذا فقد نوع
يتم � ّأي نوع م ��ن التعاون والتكافل
االجتماعي ��ة� ،إِذ بدونها ال ّ
ّ
الب�شر هذه الخ�صلة فقدوا بذلك حياتهم االجتماعية و�آثارها �أي�ض ًا.
�سالمي ـ ب�شكل ال مثيل له ـ على ق�ض ّية الوفاء بالعهود
ولهذا ت�ؤ ّكد م�صادر الت�شريع ا ِلإ
ّ
الت ��ي قد تكون م ��ن الق�ضايا النوادر التي تمتاز بهذا النوع م ��ن ال�سعة وال�شمولية ،ل ّأن
الوف ��اء لو انع ��دم بين �أبناء المجتم ��ع الواحد لظهرت الفو�ضى وع � ّ�م اال�ضطراب فيه
وزالت الثقة العا ّمة .وزوال الثقة يعتبر من �أكبر و�أخطر الكوارث.
ونق�ض العهد من الكبائر ،وقد ا�س َت�شْ َه َد الإمام ال�صادق Qالعتبار هذا الذنب
م ��ن الكبائ ��ر بقول ��ه تعال ��ى} :ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ{((( .وف ��ي �أكثر من
مو�ضع في القر�آن الكري ��م ،اعتبر الوفاء بالعهد واجب ًا ،يقول تعالى} :ﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟ ﯠ{(((.
((( �سورة الرعد ،الآية.25 :
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.34 :
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}ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ{(((.
}ﭵﭶﭷﭸﭹ{(((.
والروايات في قبح نق�ض العهد كثيرة منها:
عن ر�سول اهلل « :Pال دين لمن ال عهد له»(((.
وع ��ن �أمير الم�ؤمنين« :Qالخُ ل ��ف يوجب المقت عند اهلل وعن ��د النا�س ،قال
تعالى} :ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ{(((»(((.
وعن الإمام الباقر�« :Qأربعة �أ�سرع �شيء عقوبة :رجل �أح�سنت �إليه ويكافئك
بالإح�سان �إليه �إ�ساءة .ورجل ال تبغي عليه وهو يبغي عليك ،ورجل عاهدته على �أمر
فمن �أمرِك الوفاء به ومن �أمرِه الغدر بك .ورجل ي�صل قرابته ويقطعونه»(((.
� ّإن قبح نق�ض العهد من ال�شناعة بحيث ال �أحد على ا�ستعداد لأن يتح ّمل م�س�ؤوليته
ب�صراح ��ة �إ ّال النادر من النا�س ح ّتى � ّأن ناق�ض العه ��د يلتم�س لذلك اعذار ًا وتبريرات
مهما كانت واهية لتبرير فعلته.
نقض العهد على نحوين
1ـ نق�ص العهد مع اهلل تعالى:
}ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ{(((.
((( �سورة المائدة ،الآية.1 :
((( �سورة البقرة ،الآية.177 :
((( بحار الأنوار ،ج � ،72ص .96
((( �سورة ال�صف ،الآية.3 :
((( التف�سير ال�صافي ،الفي�ض الكا�شاني ،ج � ،5ص .168
((( الخ�صال ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج � ،1ص .230
((( �سورة الأعراف ،الآيتان 172 :ـ .173
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عالم قبل الحياة الدني ��ا بنحو لديهم �إدراك
� َّإن اهلل تعال ��ى خل ��ق �أرواح الب�ش ��ر في ٍ
و�شع ��ور ولياقة للمخاطب ��ة والمكالمة ،و�أخذ منهم �إقرار ًا بربوب ّيت ��ه ،وعهد ًا ب�أن يثبتوا
عل ��ى ذل ��ك وال ي�شركوا ب ��ه وال ينحرفوا ع ��ن ر�ساالت الأنبي ��اء ،وال ي ّتبع ��وا ال�شيطان،
وعاهده ��م اهلل تعال ��ى في مقابل ذل ��ك على �أن يعينه ��م ويرحمه ��م وي�سكنهم جنّته،
و�إذا ل ��م يف ��وا بما عاه ��دوا اهلل عليه في ذلك العال ��م لم يعطهم م ��ا عاهدهم عليه.
إلهي من الذنوب الكبيرة.
ونق�ض العهد ال ّ
علي عهد اهلل �أن
وم ��ن �أن ��واع العهد مع اهلل تعالى �أن يقول مث ًال :عاه ��دت اهلل� ،أو ّ
�أفع ��ل ك ��ذا �أو �أترك كذا� ،إذا ُرزقت العافية �أو رجعت م ��ن ال�سفر �سالم ًا �أن �أدفع مبلغ ًا
ما للفقير.
فالعه ��د مع اهلل �إذا تح ّقق ��ت �شروطه الموجودة في كتب الفق ��ه يجب االلتزام به.
وقد ذ ّم اهلل تعالى من ينق�ض العهد مع اهلل بقوله} :ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙ{(((.

وق ��د و�صف اهلل تعالى من ينق� ��ض العهد معه بقوله} :ﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫ{(((.

الآية ت�شير �إِلى (رايطة) تلك المر�أة التي عا�شت في قري�ش زمن الجاهلية ،وكانت
عندهن من
ه ��ي وعامالته ��ا يعملن من ال�صب ��اح ح ّتى منت�ص ��ف النهار في غزل م ��ا
ّ
أمرهن بنق�ض ما غزلن ،ولهذا ُعرفت
ال�صوف وال�شعر ،وبعد �أن ينتهين من
عملهن ت� ّ
ّ
بين قومها بـ (الحمقاء)(((.
((( �سورة التوبة ،الآيات 75 :ـ  76ـ .77
((( �سورة النحل ،الآية.92 :
((( انظر :التف�سير الأمثل ،ال�شيخ مكارم ال�شيرازي ،ج� ،8ص.305
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فما كانت تقوم به (رايطة) ال يم ّثل عم ًال بال ثمر ـ فح�سب ـ بل هو الحماقة بعينها،
وك ��ذا الح ��ال بالن�سبة لمن يبرم عهد ًا مع اهلل وبا�سمهّ ،ثم يعمل على نق�ضه ،فهو لي�س
بعابث فقط ،و ِ�إنّما هو دليل على انحطاطه و�سقوط �شخ�صيته.
 2ـ معاهدة النا�س
فيج ��ب الوفاء بالعهود معهم ويحرم نق�ضه ��ا كما في قوله تعالى} :ﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟ ﯠ{(((.

}ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ{(((}،ﭾﭿ ﮀﮁﮂ{(((.
وعن الر�سول« :Pمن كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر ِ
فليف �إذا وعد»(((.
الخا�صة بي ��ن الأفراد ف ��ي الق�ضاي ��ا االقت�صادية
فه ��و ي�شمل العه ��ود والمواثي ��ق
ّ
والمعا�شي ��ة ،وف ��ي العم ��ل وال ��زواج ،وه ��و ي�شمل �أي�ض� � ًا المواثي ��ق والمعاه ��دات بين
الحكومات وال�شعوب.

خلف الوعد من صفات اليهود والمنافقين
وقد ذ ّم اهلل تعالى اليهود التّ�صافهم ب�صفة نق�ض العهود مع اهلل ومع النا�س ،يقول
تعالى} :ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ{(((.
نزل ��ت هذه الآية في يه ��ود بني قريظة الذين عاهدوا ر�س ��ول اهلل� Pأن ال يعينوا
�أع ��داء الإ�سالمّ ،ثم نق�ضوا عهدهم في معركة ب ��در حيث ز ّودوا الم�شركين بال�سالح،
ث � ّ�م قالوا لر�س ��ول اهلل  :Pن�سين ��ا عهدنا ،وعاهدوه م� � ّرة ثانية ث ��م نق�ضوا عهدهم
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.34 :
((( �سورة المائدة ،الآية.1 :
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآية.8 :
((( بحار الأنوار ،ج � ،74ص .149
((( �سورة الأنفال ،الآيتان 55 :ـ .56
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ف ��ي معرك ��ة الخن ��دق ،حيث اتّحدوا م ��ع �أبي �سفيان ف ��ي حربه �ض� � ّد ر�سول اهلل.P
وق ��د ورد ع ��ن ر�سول اهلل  Pف ��ي �صفات المنافق« :ث�ل�اث من كنَّ في ��ه كان منافقاً
و�إن �ص ��ام و�ص ّل ��ى وزع ��م �أنّه م�سل ��م :من �إذا ائتُمن خ ��ان ،و�إذا ح ّدث ك ��ذب ،و�إذا وعد
�أخلف»(((.
احترام المعاهدة
يخت�ص بالم�سلمين فيما بينهم فقط بل ينبغي لهم �أن يفوا بما
� ّإن الوفاء بالعهد ال
ّ
عاهدوا عليه غير الم�سلمين.
ع ��ن الإمام ال�صادق« :Qثالثة ل ��م يجعل لأحد فيها رخ�ص ��ة :ب ّر الوالدين
ب ّري ��ن كان ��ا �أو فاجري ��ن ،والوف ��اء بالعه ��د للب� � ّر والفاج ��ر و�أداء الأمان ��ة �إل ��ى الب� � ّر
والفاجر»(((.
وبع ��د اقت ��دار الم�سلمين وق� � ّوة �شوكته ��م �أمر اهلل تعال ��ى في �سورة ب ��راءة بجهاد
الم�شركي ��ن وتطهير م ّكة ّ
المعظم ��ة من ال�شرك وعبادة الأ�صن ��ام لكنّه ا�ستثنى �أولئك
الم�شركين الذين كان بينهم وبين الم�سلمين معاهدة.
ق ��ال �سبحان ��ه} :ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ{(((.
وال�شواه ��د كثي ��رة م ��ن تاري ��خ ر�س ��ول اهلل Pعلى مزي ��د اهتمام ��ه Pبالوفاء
بالعهد.
م ��ن جمل ��ة تلك ال�شواه ��د ما حدث ف ��ي �صلح الحديبي ��ة بينه Pوبي ��ن م�شركي
يحق
م ّك ��ة ،وا ّلذي يق�ضي � َّأن من حقِّ قري� ��ش �أن تقبل من يلج�أ �إليها من الم�سلمين وال ّ
للم�سلمين �أن يقبلوا من يلج�أ �إليهم من قري�ش.
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص .291
((( الخ�صال ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص .128
((( �سورة التوبة ،الآية.4 :
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يروي �أب ��و رافع� :أر�سلتني قري�ش �إلى ر�سول اهلل Pف ّلما ر�أيته �أ�شرق في قلبي نور
الإ�سالم فقلت :يا ر�سول اهلل ،Pال �أعود �إلى قري�ش.
فقال�« :Pإنّي ال �أخالف عهداً عاهدته ،ارجع �إليهم».
ولكن الم�ؤ�سف �أنّه بعد ر�سول اهلل جاء من يت�س ّمى با�سم الم�سلمين ولكنّه ال يحفظ
ّ
عه ��د ًا� ،أمثال معاوي ��ة وعمرو بن العا�ص حيث كانا ينته ��زان الفر�صة من �أ ّول الحرب
في �صفّين في �إجراء الحيلة برفع الم�صاحف فل ّما ظهرت لهما �آثار الفتح والغلبة من
تم�سكا بالقر�آن حيلة منهماّ ،ثم بعد هذه الق�ض ّية وقبلها
علي Qو �أ�صحابه ّ
الإمام ّ
ل ��م يعمال ب ��ه �أ�ص ًال كما هو �ش�أن الخائ ��ن .و�أنت �إذا ت�أ ّملت المق ��ام وت�صفّحت الكتب
تعلم � ّأن الغدر في الأمور من �صدر الخلقة ووجود الب�شر في هذه ال ّدنيا كان بمعزل عن
والف�ساق .وهذا ما �أ�شار �إليه
وال�صلحاء بل كان �أني�س ًا رفيق ًا ّ
الأنبياء والأو�صياء ّ
للفجار ّ
الإمام « :Qوينتهز فر�صتها من ال حريجة له في ال ّدين».
وق�ض ّية �صلح معاوية مع الإمام الح�سن ونق�ض معاوية لبنود ال�صلح معروفة تاريخي ًا.
فلسفة احترام العهد
كم ��ا هو معلوم ف� ��إِ ّن الثقة المتبادلة بين �أف ��راد المجتمع تم ّثل �أه � ّ�م دعائم ر�سوخ
المجتمع ،بل من دعائم ت�شكيل المجتمع و�إِخراجه من حالة الآحاد المتف ّرقة و�إِعطائه
�صف ��ة التج ّم ��ع ،بالإِ�ضاف ��ة لك ��ون �أ�صل الثق ��ة المتبادلة يعتب ��ر ال�سند القوي ��م للقيام
بالفعاليات االجتماعية والتعاون على م�ستوى وا�سع.
والعهد والق�سم من م�ؤ ّكدات حفظ هذا االرتباط وهذه الثقة ،و�إِذا ت�ص ّورنا مجتمع ًا
كان نق� ��ض العه ��د فيه ه ��و ال�سائد ،فمعن ��ى ذلك انع ��دام الثقة ب�شكل ع ��ا ّم في ذلك
المجتم ��ع ،وعندها �سوف يتح ّول المجتمع �إل ��ى �آحاد متناثرة تفتقد االرتباط والقدرة
والفاعلية االجتماعية.
وله ��ذا نجد � ّأن الآيات القر�آنية والأحاديث ال�شريفة ت�ؤ ّكد باهتمام بالغ على م�س�ألة
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الوفاء بالعهد والأيمان ،وتعتبر نق�ضها من كبائر الذنوب.
وقد �أ�شار �أمير الم�ؤمني ��ن� Qإِلى �أهمية هذا المو�ضوع في الإِ�سالم والجاهلية
أهم الموا�ضيع في قوله عند عهده لمالك الأ�شتر «ف�إِنّه لي�س من فرائ�ض
واعتبره من � ّ
اهلل �ش ��يء النا�س �أ�ش ّد عليه اجتماعاً م ��ن تف ّرق �أهوائهم وت�شتّت �آرائهم ،من تعظيم
الوف ��اء بالعه ��ود ،وقد لزم ذلك الم�شركون فيما بينهم دون الم�سلمين لما ا�ستوبلوا
من عواقب الغدر»(((.
وجمل ��ة «لما ا�ستوبلوا من عواقب الغ ��در» معناها :لما نالهم من وبال من عواقب
الغدر.
ونجد في �أحكام الحرب الإِ�سالمية � ّأن ِ�إعطاء الأمان من قبل فرد واحد من جي�ش
الم�سلمين ل�شخ�ص �أو كتيبة من كتائب العد ّو يوجب مراعاة ذلك على ك ّل الم�سلمين!
عليّ � Qأن العه ��د ح ّتى لو كان بالإِ�شارة يجب الوفاء به ،وذلك
ُنق ��ل عن الإِمام ّ
ف ��ي قوله�« :Qإذا �أوم ��ى �أحد م ��ن الم�سلمين �أو �أ�ش ��ار �إِلى �أحد م ��ن الم�شركين،
فنزل على ذلك فهو في �أمان»(((.
ظن النا�س وتنفّرهم من الدين
من الآثار ال�سلبية لنق�ض العهود والأيمان �شياع �سوء ّ
الح � ّ�ق ،وت�ش ّتت ال�صفوف وفقدان الثقة ح ّتى ال يرغب النا�س في ا ِلإ�سالم ،و ِ�إ ْن عقدوا
معه ��م عه ��د ًا ف�سوف ال يجدون �أنف�سه ��م ملزمين بالوفاء به .وهذا م ��ا ي�ؤ ّدي لم�ساوئ
ومفا�سد كثيرة وبروز حالة التخ ّلف في الحياة الدنيا.
والمف�س ��رون :من جملة الأُمور التي جعل ��ت الكثير من النا�س في
يق ��ول الم�ؤ ّرخون
ّ
�ص ��در الإِ�س�ل�ام يعتنقون ه ��ذا الدين الإِله � ّ�ي العظيم ه ��و التزام الم�سلمي ��ن الرا�سخ
بالعهود والمواثيق ورعايتهم لأيمانهم.
((( نهج البالغة ،الر�سالة .53
((( م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج � ،2ص .250
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الفار�سي« :تهلك هذه الأُ ّمة بنق�ض
ونظ ��ر ًا لما لهذا الأمر من �أهم ّي ��ة قال �سلمان
ّ
مواثيقها»(((.
� ْأي � ّأن الوف ��اء بالعهد والميثاق كما �أنّه يوجب الق ��درة والنعمة والتق ّدم ،فنق�ضهما
ي�ؤ ّدي �إِلى ال�ضعف والعجز والهالك.
وال ��كالم الذي يجري عل ��ى الوفاء يجري على ال�صدق ف�إنّهم ��ا تو�أمان كما قال
الإمام .Q
فال�ص ��دق من عالمات �صدق الإيم ��ان ور�أ�سه ،عن الإمام عل � ّ�ي « :Qال�صدق
�أقوى دعائم الإيمان»(((.
وعن ��ه« :Qال�صدق ر�أ�س الدي ��ن»((( .وعنه « :Qالإيمان �أن ت�ؤثر ال�صدق
حيث ي�ض ُّرك ،على الكذب حيث ينفعك»(((.
وع ��ن الإم ��ام ال�صادق« :Qال تغت� � ّروا ب�صالتهم وال ب�صيامهم ،ف� ��إنّ الرجل
ر ّبم ��ا له ��ج بال�صالة وال�ص ��وم حتّى لو تركه ا�ستوح�ش ،ولك ��ن اختبروهم عند �صدق
الحديث و�أداء الأمانة»(((.
ه ��ذا وطريق ال�ص ��دق هو طريق الأنبي ��اء والأولياء الر ّبانيين ،حي ��ث كانوا يتجنّبون
ك َّل ك ��ذب ِّ
وغ�ش وخداع وحيلة في �أفكارهم و�أقوالهم و�أعمالهم ،وهذا بخالف �شياطين
الإن�س من الزعماء والر�ؤ�ساء والملوك الذين ديدنهم الكذب والخداع ّ
والغ�ش ،وهذا من
�أ�سباب ف�شل الم�سلمين ،ذلك �أ َّنه ��م اتّبعوا �شياطين الإن�س الكاذبين وتركوا الأ�شخا�ص
ال�صادقي ��ن ،ف ��ي حين � َّأن اهلل تعال ��ى �أمرنا �أن نكون م ��ع ال�صادقين }ﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ{(((.
((( مجمع البيان ،في تف�سير الآية (.)94
((( غرر الحكم ودرر الكلم ،الآمدي ،حكمة.4310
((( عيون الحكم والمواعظ ،علي بن محمد الليثي الوا�سطي� ،ص.25
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي ،ج� ،12ص.255
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص.104
((( �سورة التوبة ،الآية.119 :
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م���ط���ال���ع���ة
أنين عقيل من حرارة الحديد

كان لفاطم ��ة بن ��ت �أ�سد� ،أُم عل � ّ�ي� ،Qأربعة �أوالد ،وهم عل ��ى الترتيب :طالب،
وعلي ،Qوكان عقيل ثاني �أبناء �أب ��ي طالب واعي ًا و�شجاع ًا و�سريع
عقي ��ل ،جعفرّ ،
الج ��واب ،وكان حا�ضر ًا في معركة �ص ّفي ��ن مع �أميرالم�ؤمنين .Qوكما وقف عقيل
علي� Qض ّد �أعدائه ،وقف ابنه م�سلم بن عقيل مع ابن ع ّمه الإمام
مع �أخيه الإمام ّ
الح�سين Qفي واقعة كربالء.
علي Qفي خطبة له:
يقول الإمام ّ
« َوا ِ
تماح ِن ��ي ِمنْ ُب ِّر ُك� � ْم َ�صاع� �اًَ ،و َر�أَ ْيتُ
هلل َل َق� � ْد َر َ�أ ْي ��تُ َع ِقي�ل ً�ا َو َق� � ْد � ْأملَ� � َق َح َّت ��ى ْا�س َ
وه ُه ْم بِا ْل ِع ْظ ِل ِم،
ِ�ص ْب َيا َن� � ُه �شُ ْع ��ثَ ال�شُّ ُعورُِ ،غ ْب َر ا َْال ْل َو ِانِ ،منْ َف ْقر ِِه ْمَ ،ك َ�أ َّن َما ُ�س� � ِّو َدتْ ُو ُج ُ
َو َعا َو َد ِن ��ي ُم�ؤَ ِّك ��داًَ ،و َك َّر َر َعلَ َّي ا ْل َق� � ْو َل ُم َر ِّدداًَ ،ف�أَ ْ�ص َغ ْي ��تُ ِ �إ َل ْي ِه َ�س َم ِعيَ ،ف َظ ��نَّ �أَنِّي �أَبِي ُع ُه
ِدي ِن ��يَ ،و�أَ َّت ِب� � ُع ِق َي ��ا َد ُهُ ،مفَارِقاً َطرِي ِق ��يَ ،ف َ�أ ْح َم ْيتُ َل ُه َح ِدي� � َدةًُ ،ث َّم �أَ ْد َن ْي ُت َه ��ا ِمنْ جِ ْ�س ِم ِه
ي�س ِم َهاَ ،ف ُق ْلتُ
ِل َي ْع َت ِب� � َر ِب َه ��اَ ،ف َ�ض� � َّج �ضَ جِ ي َج ِذي َدنَف ِمنْ َ�أ َل ِم َهاَ ،و َكا َد �أَنْ َي ْح َت� � ِر َق ِمنْ ِم َ
َلهَُ :ث ِكلَت َْك ال َّث َوا ِك ُلَ ،يا َع ِقي ُل! �أَ َت ِئنُّ ِمنْ َح ِدي َدة �أَ ْح َما َها �إِن َْ�سا ُن َها ِللَ ِع ِب ِهَ ،وت َُج ُّر ِني �إِ َلى
ظى؟!»(((.
نَار َ�س َج َر َها َج َّبا ُر َها ِلغ ََ�ض ِب ِه! �أَ َت ِئنُّ ِمنَ الأَ َذى َو َال �أَ ِئنُّ ِمنْ َل ً
ق�ص ��ة الحديدة المحماة ،فبكى وق ��ال :نعم� ،أقويت
�س� ��أل معاوي ��ة عقي ًال يوم ًا عن ّ
و�أ�صابتن ��ي مخم�صة �شديدة ،ف�س�ألته فلم تن ّد �صفات ��ه ،فجمعت �صبياني وجئته بهم،
والب�ؤ� ��س وال�ض ّر ظاهران عليهم .فقال :ائتني ع�ش ّية لأدفع �إليك �شيئ ًا ،فجئته يقودني
بالتنحيّ ،ثم ق ��ال� :أال فدونك! ف�أهويت حري�ض� � ًا قد غلبني الج�شع
�أح ��د ولْدي ف�أمره
ّ
�أظ ّنه ��ا �ص ّرة ،فو�ضعت يدي على حديدة تلتهب ن ��ار ًا! فلما قب�ضتها نبذتها وخ ْرت كما
((( �شرح نهج البالغة ،ابن �أبي الحديد:ج� ،11ص.245
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يخ ��ور الث ��ور تحت يد جازره ،فقال لي :ثكلتك �أُ ّمك! هذا م ��ن حديدة �أوقدت له((( نار
الدني ��ا ،فكي ��ف بي وبك غ ��د ًا �إن �سلكنا في �سال�سل جهنم؟ ث � ّ�م قر�أ} :ﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛ{((( ث � ّ�م قال :لي�س لك عندي ف ��وق حقّك ا ّلذي فر�ضه
اهلل لك �إ ّال ما ترى ،فان�صرف �إلى �أهلك.
يتعجب ويقول :هيهات! هيهات! عقمت الن�ساء �أن يلدن مثله(((.
فجعل معاوية ّ

((( وفي رواية «لها».
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآية.71 :
((( مواقف ال�شيعة ،الأحمدي الميانجي ،ج� ،1ص .234

7

ال تسألوا فوق الكفاف
عن �أمير الم�ؤمنين :Q
«ا ْل َح ْم� � ُد لهلِ ِ َغ ْي� � َر َم ْق ُن � ٍ
�وط ِم ��نْ َر ْح َم ِت� � ِه َو اَل َمخْ ُل� � ٍّو ِم ��نْ ِن ْع َم ِت� � ِه َو اَل
َم�أْ ُي ٍ
و�س ِمنْ َم ْغ ِف َر ِت ِه َو اَل ُم ْ�س َت ْنك ٍَف َعنْ ِع َبا َد ِت ِه ا َّل ِذي اَل َت ْب َر ُح ِم ْن ُه َر ْح َم ٌة
َو اَل ُت ْف َق ُد َل ُه ِن ْع َم ٌة.
الد ْن َيا َدا ٌر ُم ِن َي َل َها ا ْل َفنَا ُء َو ِ ألَ ْه ِل َها ِم ْن َها ا ْل َجلاَ ُء َو ِه َي ُح ْل َو ٌة خَ ْ�ض َرا ُء
َو ُّ
لطا ِلبِ َوا ْل َت َب َ�س ْت ِب َقلْبِ الن ِ
َو َق ْد َعجِ لَ ْت ِل َّ
َّاظ ِر َفا ْرت َِح ُلوا ِم ْن َها ِب�أَ ْح َ�سنِ َما
ب َِح ْ�ض َر ِت ُك� � ْم ِم ��نَ ال� �زَّا ِد َو اَل ت َْ�س َ�أ ُلوا ِفي َها َف� � ْو َق ا ْل َك َف � ِ
�اف َو اَل ت َْط ُل ُبوا ِم ْن َها
�أَ ْك َث َر ِمنَ ا ْل َبلاَ ِغ».
نهج البالغة ،الخطبة .45
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معنى القناعة
الر�ض ��ا بالكفاف يعن ��ي القناعة «والقناع ��ة ...الر�ضا بالق�س ��م ...وفي الحديث:
«القناعة كنز ال يفنى»؛ لأنّ الإنفاق منها ال ينقطع ،ك ّلما تعذر عليه �شيء من �أمور
الدنيا قنع بما دونه ور�ضي .وفي الحديث« :ع ّز من قنع ّ
وذل من طمع ،لأنّ القانع
ال يذ ّل ��ه الطل ��ب ف�ل�ا يزال عزي ��زاً ...وف ��ي المثل :خير الغن ��ى القن ��وع ،و�شر الفقر
الخ�ضوع.(((»...
فالقناع ��ة لغة هي الر�ض ��ا بالق�سم ،وهو يلتقي مع معناها في المرتكزات ال�شرعية
حي ��ث تعني القناع ��ة� :أن يقنع الإن�سان بما ق�سم اهلل له من الأمور الدنيوية ،بمعنى � ّأن
الإن�سان �إذا كانت طاقته ال تتح َّمل �أن يتق ّدم مادي ًا ،وظروفه ال ت�ساعده ،فعليه �أن يقنع
المالي� ،إلى �أن يفتح اهلل عليه باب ًا من �أبوابه الحالل .وهذا
بما هو عليه من الم�ستوى
ّ
ال يعن ��ي �أن ال ي�سعى الإن�سان �إل ��ى تح�سين حاله الما ّد ّي �إن ا�ستطاع عن طريق الك�سب
الحالل.
وال تع ُّم القناع ��ة الأمور المعنوية ،فالإ�سالم دعا الم�سلمي ��ن �إلى التز ّود والتناف�س
((( ل�سان العرب ،ابن منظور ،ج� ،8ص.298

72

ُ
مواعظ من نهج البالغة

في الأمور المعنوية ،كالعلم والإيمان والتقوى والخ�صال الأخالقية الحميدة.
قال تعالى} :ﯢﯣﯤﯥ{(((.
وقال �سبحانه} :ﭩﭪﭫﭬﭭ{ (((.
علي �« :Qإن كنت ��م ال محالة متناف�سين ،فتناف�سوا في الخ�صال
وع ��ن الإمام ّ
الرغيبة«(((.
الغربي والحر 
ص
ّ
المجتمع
و�إذا �أردن ��ا �أن نعرف �أهم ّية �صف ��ة القناعة ،فما علينا �إلاّ �أن ننظر �إلى المجتمعات
المادي ��ة ،كالمجتمع ��ات الغربي ��ة (�أوروبا و�أمري ��كا) ،ف� ّإن هذه المجتمع ��ات ال قناعة
فيه ��ا ،وقيمها قيم مادية ،يتناف�س النا� ��س في هذه البالد على جمع الأموال وتح�صيل
المنا�ص ��ب ،ويتكالبون على الدنيا نهم ًا و�شرا�سة ،لذلك وقع هذا المجتمع في �أمرا�ض
روحية ونف�سية و�سلوكية خطيرة.
و�إليكم تقرير ي�شهد لما نقول :ففي �إح�صاء �صدر في الواليات المتحدة الأميركية
نف�سي) ،و�أنّ
«�أنّ �أكث ��ر م ��ن  %6من ال�سكّان يعانون نوعاً من �س ��وء التوافق (�أي تعب ّ
النف�سي �إن عاج ً
ال �أو
واح ��داً م ��ن ك ّل ع�ش ��رة من ال�سكّان يحتاج �إلى معونة الطبي ��ب
ّ
�آج ً
عقلي،
ال ،و�أنّ واحداً من ك ّل ثمانية ع�شر �شخ�صاً ينفق بع�ض الوقت في م�شفى ّ
و�أنّ ع ��دد م ��ن يدخل ��ون ف ��ي الم�شافي ف ��ي ك ّل عا ّم ي�س ��اوي عدد م ��ن يتخ ّرجون من
الجامع ��ات ،و�أنّ الم�صابي ��ن ب�أمرا�ض عقلية �أي جنون ي�شغلون م ��ن �أ�س ّرة الم�شافي
�أكثر مما ي�شغله جميع المر�ضى بكا ّفة الأمرا�ض الأخرى ،و�أنّ ن�صف من يتر ّددون
على �أط ّباء لعلل ج�سمية يعانون في الواقع من ا�ضطرابات نف�سية»(((.
((( �سورة المطففين ،الآية.26 :
((( �سورة البقرة ،الآية.197 :
((( ميزان الحكمة ،الري �شهري ،مج� ،3ص ،146ح.5042
((( ال�صحة النف�سية ،د .م�صطفى فهمي� ،ص.7
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الغربي من متاعب نف�سية و�أمرا�ض
فمن هذا التقرير ن�شهد مدى ما يعانيه المجتمع
ّ
نف�سي ��ة ،وما ذل ��ك �إلاّ لأنّهم يح ّبون المال ح ّب ًا ج ّم ًا ويحر�صون على جمعه واال�ستزادة
منه ،تاركين التناف�س على المعنويات.
علي Q
فالمجتمع
الغربي ال يعي�ش الحياة الط ّيبة التي ت�س ّببها القناعة�ُ .سئل الإمام ّ
ّ
عن قوله تعالى} :ﮒﮓﮔ{((( ،قال« :هي القناعة»((( .فمن الأمور المه ّمة
ف ��ي طم�أنينة الروح ،و�سعادة الحياة ،وطيب العي�ش ،وراحة البال ،القناعة ا ّلتي هي كنز ال
ينفد.
آفات الحر 
ص
ولع ��دم القناعة عل ��ى م�ستوى الفرد (والت ��ي تن�سحب على المجتم ��ع) �آفات كثيرة
منها:
 -1الغ � ُّ�م ف ��ي الدنيا :قال ر�سول اهلل « :Pمث ��ل الحري�ص على الدنيا كمثل دودة
الق ّز ك ّلما ازدادت على نف�سها ل ّفاً كان �أبعد لها من الخروج حتّى تموت غ ّماً»(((.
- 2الح�سد :ف� ّإن من ال يقنع بما رزُق ،فمن المحتمل �أن يقع في �آفّة الح�سد .والوقاية
«�صحة الج�سد
علي ّ :Q
من �آفّة الح�سد والطمع �سكينة وعافية ،فعن الإمام ّ
م ��ن ق ّلة الح�سد»(((� .أ ّما الطم ��ع ف�صاحبه طول حياته هائم وحائر ،كيف يجمع
وي َّدخر.
- 3الوق ��وع ف ��ي ال�شّ ّر :فغير القانع ر َّبما ي�سل ��ك م�سالك منحرفة لكي يح�صل على
الأموال ،فر ّبما ي�سرق �أو يغ�صب �أو يقتل ،يقول ر�سول اهلل « :Pخير الم�ؤمنين
((( �سورة النحل ،الآية.97 :
((( ميزان الحكمة ،الري �شهري ،ح.17124
((( جامع ال�سعادات ،ال�شيخ النراقي ،ج� ،2ص.103
((( فل�سفة الأخالق في الإ�سالم ،ال�شيخ محمد جواد مغنية� ،ص.208
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القانع ،و�ش ّرهم الطامع»(((.
 -4ف�س ��اد النف� ��س :يق ��ول الإم ��ام عل � ّ�ي �« :Qأع ��ون �شيء عل ��ى �ص�ل�اح النف�س
القناعة»((( ،فالحر�ص ال ي�ساعد على �صالح النف�س.
 -5ذ ّلة النف�س :في الحديث« :ثمرة القناعة العزّ»((( فمن ال يقنع يذلّ نف�سه.
�إلى كثير من الآفّات التي ت�ش ّكل خطورة كبيرة على حياة الإن�سان الدنيوية وم�صيره
في الآخرة.
عالج الحرص والطمع (عدم القناعة)
� - 1أن تع ��رف م�ض ��ا ّر عدم القناع ��ة ،وت�أخذ العبرة من المجتمع ��ات والأ�شخا�ص
المبتلين بعدم القناعة.
� - 2أن ال تطل ��ب ف ��وق طاقتك ،وفوق ظروفك ،بمعنى �أن تر�ضى بما ق�سم اهلل لك،
وبما �أعطاك من طاقة ،وه ّي�أ لك من ظروف.
� - 3أن يكون اهتمامك في المعنويات ،وتناف�سك في معالي الأخالق ،ال في اكت�ساب
الأموال.
� - 4أن ت�أخ ��ذ بن�صيح ��ة الإم ��ام ال�ص ��ادق �« :Qأنظ ��ر �إلى من ه ��و دونك في
المق ��درة وال تنظ ��ر �إل ��ى من هو فوقك ف ��ي المقدرة ،ف�إنّ ذل ��ك �أقنع لك بما
ق�سم لك»(((.
ون�صيح ��ة �أخ ��رى للإم ��ام ال�ص ��ادق  ،Qفقد ج ��اءه �شخ�ص ي�شك ��و �إليه عدم
القناع ��ة فق ��ال له�« :إن كان ما يكفيك يغنيك ف�أدنى م ��ا فيها يغنيك ،و�إن كان
((( ميزان الحكمة ،الري �شهري ،حديث .17142
((( م .ن ،حديث .17161
((( م .ن ،حديث .17160
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،8ص.244
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ما يكفيك ال يغنيك فك ّل ما فيها ال يغنيك»(((.
� - 5أن تع ��رف � ّأن اهلل ي ��وم القيام ��ة ال ينظ ��ر �إلى الأم ��وال بل ينظر �إل ��ى الأعمال
الخال�صة }ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ{(((.
النبي الأكرم« :اقنع بما �أوتيته يخف عليك الح�ساب»(((.
عن ّ
خاتمة
�إذا �أردت ��م راح ��ة الدنيا قبل الآخرة ،و�سع ��ادة الأولى قبل الآخ ��رة ،فما عليكم �إلاّ
بالتم�سك ب�صفة القناعة في الما ّديات.
ُّ
و�إن كنت ��م ال تقنع ��ون ،فلتكن ع ��دم قناعتكم ف ��ي المعنوي ��ات ،فلتتناف�س ��وا فيها،
الحقيقي هو غن ��ى المعنويات ،ال غنى
لتعم ��ر نفو�سك ��م وعقولكم بالغنى ،ف� �� ّإن الغنى
ّ
الما ّديات.
«بت ليلة عند �أمير الم�ؤمنين  Qفكان ي�ص ّلي الليل ك ّله،
عن نوف
البكالي قالّ :
ّ
ويخ ��رج �ساع ��ة بعد �ساعة فينظر �إلى ال�سماء ويتل ��و القر�آن ،قال :فم ّر بي بعد هدوء
من الليل ،فقال :يا نوف �أراقد �أنت �أم رامق؟ قلت :بل رامق �أرمقك بب�صري يا �أمير
الم�ؤمني ��ن ،ق ��ال :ي ��ا نوف طوبى للزاهدين ف ��ي الدنيا الراغبين ف ��ي الآخرة �أولئك
الذين اتّخذوا الأر�ض ب�ساطاً ،وترابها فرا�شاً ،وماءها طيباً ،والقر�آن دثاراً ،والدعاء
�شعاراً ،وقر�ضوا من الدنيا تقري�ضاً ،على منهاج عي�سى ابن مريم .(((»...Q
وق ��ال « :Qطوبى لمن ذك ��ر المعاد ،وعمل للح�ساب ،وقن ��ع بالكفاف ،ور�ضي
عن اهلل»(((.
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص.139
((( �سورة ال�شعراء ،الآيتان 88 :ـ .89
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،حديث .17168
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،66ص.275
((( نهج البالغة ،الحكمة.44
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م���ط���ال���ع���ة
طلب المزيد والكمال المطلق

يقول الإم ��ام
الخميني{« :ال يخفى على ك ّل ذي وج ��دان �أنّ الإن�سان ،بح�سب
ّ
ويتوجه قلبه �شطر الجميل على الإطالق
فطرت ��ه ...يع�شق الكمال الت ��ا ّم المطلق،
ّ
والكامل من جميع الوجوه ،وهذا من فطرة اهلل التي فطر النا�س عليها...
فيتوجه قلبه
غير �أنّ كل امرىء يرى الكمال في �شيء ما ،ح�سب حاله ومقامه،
ّ
متوجهة
�إلي ��ه ،ف�أهل الآخرة يرون الكمال في مقام ��ات الآخرة ودرجاتها ،فقلوبهم ّ
�إليها .و�أهل اهلل يرون الكمال في جمال الحقّ  ،والجمال في كماله...
و�أهل الدنيا عندما ر�أوا �أنّ الكمال في لذائذها ،وتب ّين لأعينهم جمالها ،اتّجهوا
الفطري
التوج ��ه
ّ
فطري� �اً نحوه ��ا .ولك ��ن عل ��ى الرغم م ��ن ك ّل ذل ��ك ،ف�إنّه ل ّم ��ا كان ّ
والع�ش ��ق الذات � ّ�ي ق ��د تع ّلق بالكمال المطلق ،كان ما عدا ذل ��ك من التع ّلقات عر�ضياً
ومن باب الخط�أ في التطبيق.
�إنّ الإن�سان مهما ك ُثر ملكه ...ومهما نال من الملكات النف�سية �أو الكنوز الدنيوية
�أو الجاه وال�سلطان ،ازداد ا�شتياقه �ش ّدة ،ونار ع�شقه التهاباً.
ف�صاح ��ب ال�شه ��وة ،ك ّلم ��ا ازدادت �أمام ��ه الم�شتهيات ،ازداد تع ّلق قلب ��ه بم�شتهيات
�أخرى لي�ست في متناول يده ،وا�شت ّدت نار �شوقه �إليها.
كذل ��ك النف� ��س التي تطلب الرئا�سة ،فهي عندم ��ا تب�سط لواء قدرتها على قطر
تتوجه بنظ ��ر ٍة طامعة �إلى قطر �آخر ،بل ل ��و �أنّها �سيطرت على الكرة
م ��ن الأقط ��ارّ ،
الأر�ضية بر ّمتها ،لرغبت في التحليق نحو الكرات الأخرى لال�ستيالء عليها.
�إال �أنّ ه ��ذه النف� ��س الم�سكينة ال تدري ب�أنّ الفطرة �إنّما تتط ّلع �إلى �شيء �آخر...
متوجه� �اً قلبي� �اً �إل ��ى الكم ��ال المطل ��ق ،ف�إ ّن ��ه مهم ��ا جمع من
�إ ّن ��ه ل ّم ��ا كان الإن�س ��ان ّ
زخرف الحياة ف�إنّ قلبه يزداد تع ّلقاً بها .ف�إذا اعتقد �أنّ الدنيا وزخارفها هي الكمال
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ازداد ولع ��ه به ��ا ،وا�شت ّدت حاجت ��ه �إليها ،وتج ّلى �أمام ب�صره فق ��ره �إليها ،بعك�س �أهل
توجههم نح ��و الآخرة،
الآخ ��رة الذي ��ن �أ�شاح ��وا بوجوههم ع ��ن ال ّدنيا ،فك ّلم ��ا ازداد ّ
ق� � ّل التفاته ��م واهتمامهم بهذه الدنيا ،وتال�شت حاجته ��م �إليها ،وظهر في قلوبهم
الغن ��ى ،وزه ��دوا في الدني ��ا وزخارفها ،كما �أنّ �أهل اهلل م�ستغن ��ون عن كال العا َل َم ْين
الغني المطلق.(((»...
(الدنيا والآخرة) ...،وك ّل حاجتهم نحو ّ

((( الأربعون حديث ًا ،الإمام الخميني ،الحديث � ،6ص.127 -126

8
1

األهل والعشيرة
عن �أمير الم�ؤمنين:Q
«�أَ ُّي َه ��ا النَّا� � ُ�س �إِ َّن� � ُه اَل َي ْ�س َت ْغ ِن ��ي ال َّر ُج� � ُل َو �إِنْ َكا َن َذا َم � ٍ
�ال َع ��نْ َع ِ�ش ْي َر ِت� � ِه
َو ِد َف ِاع ِه� � ْم َع ْن� � ُه ِب�أَ ْي ِدي ِه� � ْم َو َ�أ ْل ِ�س َن ِت ِه ْم َو ُه ْم َ�أ ْع َظ ُم النَّا� � ِ�س َح ْي َط ًة ِمنْ َو َرا ِئ ِه
ال�ص ْدقِ
َو �أَ َل ُّم ُه� � ْم ِل َ�ش َع ِث� � ِه َو �أَ ْع َط ُف ُه ْم َعلَ ْي ِه ِع ْن َد نَا ِز َل� � ٍة �إِ َذا َن َز َل ْت ِب ِه َو ِل َ�سانُ ِّ
َي ْج َع ُل� � ُه ُ
اهلل ِل ْل َم� � ْر ِء ِف ��ي النَّا� � ِ�س خَ ْي ٌر َل� � ُه ِمنَ ا ْل َم � ِ
�ال َي ِر ُث ُه َغ ْي� � ُر ُهَ ....و َمنْ
�ض ِم ْن ُه َع ْن ُه� � ْم َي ٌد َو ِاح� � َد ٌة َو ُت ْق َب ُ
َي ْق ِب� � ْ�ض َي� � َد ُه َع ��نْ َع ِ�شي َر ِت� � ِه َف إِ� َّن َم ��ا ُت ْق َب ُ
�ض
ِم ْن ُه ْم َع ْن ُه �أَ ْي ٍد َك ِثي َر ٌة َو َمنْ َت ِلنْ َح ِا�ش َي ُت ُه َي ْ�ست َِد ْم ِمنْ َق ْو ِم ِه ا ْل َم َو َّد َة».

نهج البالغة ،الخطبة.23

الحيط ��ة :بفت ��ح الح ��اء -الرعاي ��ة ،وبك�سره ��ا
ال�صيانة :والمعنيان متقاربان.
ال�شع ��ث :بفت ��ح العي ��ن -التف� � ّرق .والنازل ��ة:

الم�صيبة.
ل�سان ال�صدق :ح�سن الذكر بالحقّ ..
الحا�شية :الجانب والجناح.
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اإلسالم دين التواصل
� ّإن من يراجع م�صادر الإ�سالم ،من خالل القر�آن الحكيم والأحاديث ال�شريفة ،ي َر
بك ّل ِ و�ضوح وجالء ،حقيقة وهيّ � :أن كثير ًا من و�صايا الإ�سالم وواجباته و�أحكامه تدعو
�إلى �إزالة الحجب والحواجز القائمة بين النا�س جماعات و�أفراد ًا.
يقول تعالى} :ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ{(((.
فالقاع ��دة الأولي ��ة في الإ�سالم هي التعارف والتعاون وتب ��ادل الخبرات بين الأمم
فال ينبغي للم�سلمين التقاطع والتحارب مع ال�شعوب الأخرى ،بل ال�سالم والوئام هما
الحاكمان على عالقات الم�سلمين مع غيرهم.
الحجة والدليل والبرهان على �صدق ّيته،
فالإ�سالم ال يخاف � ّأي فكر �آخر؛ لأنّه يملك ّ
حجة.
و�إنّما يخاف َمن ال منطق عنده وال ّ
وكم ��ا دع ��ا الإ�سالم �إلى الوئام م ��ع غير الم�سلمين فبال�ض ��رورة دعا �إلى ذلك بين
الم�سلمين �أنف�سهم.
قال تعالى} :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ{(((.
((( �سورة الحجرات ،الآية.13 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.103 :
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وع ��ن ر�سول اهلل« :مث ��ل الم�ؤمنين في توا ّدهم وتراحمه ��م كمثل الج�سد الواحد
�إن ا�شتكى منه ع�ضو تداعت �سائر الأع�ضاء بال�سهر والح ّمى»(((.
ف�إذا ما تكاتف المجتمع داخلي ًا ،و� ِأمن من داخله ،فحينئذ من ال�سهولة �أن ينت�صر
عل ��ى �أعدائه� ،أ ّما �إذا كان المجتمع مقاطع� � ًا بع�ضه بع�ض ًا ،فحينئذ على هذا المجتمع
ال�سالم ،ولن ي�ستطيع �أن ينت�صر على �أعدائه.
إ�سالمي ي�ؤ ِّكد لنا هذه الحقيقةّ � ،أن الم�سلمين تراجعوا حينما تقاطعوا،
والتاريخ ال
ّ
و�إذا �أرادوا الرجوع �إلى ميدان قيادة الأمم فما عليهم �إلاّ �أن يتوا�صلوا ويتكاتفوا.
وه ��ذا التوا�صل ينبغ ��ي �أن يبد�أ في الع�شي ��رة والأ�سرة والعائل ��ة� ،أي بين الأرحام،
االجتماعي
ليك ��ون البيت الداخلي �آمن ًا ،ومن َّثم ينج ّر الكالم �إل ��ى الوحدة والتوا�صل
ّ
أعم.
ال
إن�ساني ب�شكل � ّ
إ�سالمي ب�شكل عام وال ّ
ّ
وهذا الجانب من العالقة الح�سنة مع الع�شيرة هو ما يدعو �إليه �أمير الم�ؤمنين.
بين العصبية وصلة الرحم
رغ ��م � ّأن الإ�س�ل�ام دعا �إل ��ى التوا�صل والمرحم ��ة ،لكنّه في الوق ��ت نف�سه نهى عن
التع�صب الأعمى للعائلة والأرحام.
ُّ
يقول الإمام
الخميني{« :الع�صبية واحدة من ال�سجايا الباطنية النف�سانية،
ّ
وم ��ن �آثاره ��ا الدفاع ع ��ن الأقرباء ،وجميع المرتبطين ب ��ه وحمايتهم ،بما في ذلك
الم�سلكي ،وكذلك االرتباط بالوطن وترابه...
المذهبي �أو
الديني �أو
االرتباط
ّ
ّ
ّ
والع�صبية من الأخالق الفا�سدة وال�سجايا غير الحميدة ،وتكون �سبباً في �إيجاد
مفا�سد في الأخالق وفي العمل...
تع�صب لأقربائه �أو �أح ّبته ودافع عنهم ،فما كان بق�صد �إظهار الحقّ
�إنّ المرء �إذا ّ
تع�صب محمود ودفاع عن الحقّ والحقيقة...
ودح�ض الباطل ،فهو ّ
((( كنز العمال ،المتقي الهندي ،ج � ،4ص .2837
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�أم ��ا �إذا تح� � ّرك بدافع قوميت ��ه وع�صبيته بحيث �أخذ بالدفاع ع ��ن قومه و�أح ّبته
ف ��ي باطله ��م و�سايرهم فيه ودافع عنهم ،فهذا �شخ�ص تج ّلت فيه ال�سج ّية الخبيثة،
�سج ّي ��ة الع�صبية الجاهلي ��ة ،و�أ�صبح ع�ضواً فا�سداً في المجتم ��ع ...و�صار في زمرة
�أعراب الجاهلية.(((»...
تع�صب له
تع�صب �أو ِّ
ج ��اء في الكافي عن �أبي عبد اهلل ال�صادق  Qقال« :من َّ
فقد خُ ِلع رِبقُ الإيمان من عنقه»(((.
ع�صبه اهلل بع�صابة من النار.(((»..
تع�صب ّ
وعنه  Qقال« :من ّ
ف�صل ��ة الرحم والأقرباء والتعاون معه ��م والتكافل مطلوبة �إ�سالمي ًا ،ولكن �إذا كان
التعاون معهم على الباطل والظلم فهذا غير مطلوب ،يقول تعالى} :ﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ{(((.
يمت �إلينا ب�صلة
متع�صبين لمن ُّ
وقد �أمرنا اهلل تعالى في كتابه الكريم� ،أن ال نكون ِّ
الحق ولو عل ��ى �أرحامنا ،قال
القرب ��ى ،و�أن يك ��ون رائدنا هو الح � ّ�ق ُ والعدل ،و�أن نقول ّ
تعالى} :ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ{(((.
أسباب القطيعة
هن ��اك �أ�سباب عديدة ت�ؤ ّثر �سلب� � ًا على عالقات النا� ��س وتوا�صلهم ،وتن�سحب هذه
الأ�سباب على عالقات الأقارب والأرحام منها:
� - 1سيط ��رة روح الما ّدي ��ة على المجتمع والأف ��راد ،مما ي�س ِّبب تمح ��ور ك ّل �إن�سان
ح ��ول ذاته ،بال�شكل الذي ي�ؤ ّدي �إلى عدم االهتمام بالآخرين .وهذا ما نراه في
((( الأربعون حديث ًا ،الإمام الخميني ،الحديث � ،8ص.143
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص.307
((( م .ن ،ج� ،2ص.308
((( �سورة المائدة ،الآية.2 :
((( �سورة الأنعام ،الآية.152 :
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المجتمع ��ات الغربية التي ال تقي�س عالقاته ��ا مع الآخرين إ�لاّ بالقيا�س الما ّدي،
ويخت�صرون عالقاتهم بقيا�س الجيب وما يحويه من المال.
حب
وه ��ذه الروح الما ّدية رف�ضها الإ�سالم العزي ��ز ،داعي ًا �إلى عدم اال�ستغراق في ِّ
وحب المال ،الم�ؤ ّديين �إلى كثير من الم�ساوئ ،ومنها قطع الرحم.
الدنياِّ ،
�إ ّننا نرى كثير ًا من الأغنياء المنك ّبين على جمع المال ،ال يتوا�صلون مع �أقاربهم ،وما
ذلك �إلاّ لأ ّنهم فقراء ،ال ي�ستفيدون منهم �شيئ ًا ،بمقيا�س الجيب والم�صالح الما ّدية.
وه ��ذا ما ن ّبه علي ��ه �أمير الم�ؤمني ��ن�« :Qأ ّيه ��ا النا�س �إ ّن ��ه ال ي�ستغن ��ي الرجل
و�إن كان ذا م ��ال ع ��ن ع�شيرته ودفاعهم عنه ...وم ��ن يقب�ض يده عن ع�شيرته ف�إنّما
تقب�ض منه عنهم يد واحدة وتقب�ض منهم عنه �أيد كثيرة»(((.
حب العظمة� ،إلى التك ُّبر على الآخرين
 - 2التك ُّبر :ي�ؤ ّدي بالإن�سان الذي تغ ّلب عليه ّ
واحتقارهم ،وقد قال ر�سول اهلل « :Pال يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال
ح ّب ��ة م ��ن كب ��ر»((( .و�إذا كان التك ُّب ��ر مذموم ًا في الإ�سالم ،ف� ��إن التك ُّبر على ذي
الرحم �أ�ش ُّد قبح ًا؛ فكم نرى غني ًا� ،أو ذا جاه ،ال ي�صل رحمه الفقير �أو الذي ال جاه
الغني الوجيه احترمه،
ل ��ه ،وال يعرف له قرابته ويتك َّبر عليه� ،أ ّم ��ا �إذا ر�أى رحمه ّ
وه ��ذا في الحقيقة لي�س �صلة للرح ��م ،بل اعتناء بالم ��ال والم�صالح ال�ض ّيقة ،ال
ب�شخ� ��ص الرحم ،فهذا قد احترم المال ولم يحترم قريبه� ،أال يعلم هذا المتك ِّبر
� ّأن اهلل }ﰃﰄﰅﰆﰇ{(((.
� - 3س ��وء الظ ��نّ  :وه ��و م�س ِّب ��ب للكثير م ��ن الع ��داوات والأحقاد ،وكم م ��ن �أخوين
الظن؟ وكم من عائالت و�أ�سر تف ّككت ب�سبب هذه الخ�صلة
تقاطع ��ا لأنّهما �أ�ساءا ّ
المدمرة؟
ِّ
((( نهج البالغة ،الخطبة.23
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص .310
((( �سورة لقمان ،الآية.18 :
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ولذل ��ك حذّرنا اهلل من ه ��ذه الرذيل ��ة} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜ{(((.

والأحاديث في هذا ال�صدد كثيرة منها ما روي عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال :قال:
�أمي ��ر الم�ؤمنين �« :Qضع �أمر �أخيك على �أح�سنه حتّى ي�أتيك ما يغلبك منه وال
تظنّنّ بكلمة خرجت من �أخيك �سوءاً و�أنت تجد لها في الخير محم ً
ال»(((.
للدينِّ ،
ومقط ��ع �أو�صال الأح ّب ��ة والم�ؤمنين ،ولقد
 - 4الح�س ��د :وه ��و �أي�ض ًا ماح ��ق ِّ
حذّرتنا ال�شريعة الإ�سالمية من هذه الخ�صلة.
}ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ{(((.
}ﭺﭻﭼﭽﭾ{(((.
دب �إليكم دا ُء الأمم من قبلكم
وعن ر�سول اهلل� Pأنّه قال لأ�صحابه�« :أال �إنّه قد ّ
وهو الح�سد لي�س بحالق ال�شعر لكنه حالق الدين»(((.
�أل ��م يك ��ن الح�سد �سبب ًا لقت ��ل قابيل لأخي ��ه هابيل؟ فعن الإم ��ام ال�صادق :Q
«والح�س ��د �أ�صل ��ه من عمى القل ��ب ...وبالح�سد وقع ابن �آدم ف ��ي ح�سرة الأبد وهلك
مهلكاً ال ينجو منه �أبداً.(((»...
وق�صته
�أل ��م يح ��اول �إخوة النب � ّ�ي يو�سف  Qقتل ��ه انطالق ًا من �صفة الح�س ��دّ ،
معروفة؟
 -5الغيب ��ة :وه ��ي �أي�ض ًا م�س ّببة لتف ّكك العوائل ،في حي ��ن � ّأن اهلل تعالى ينهانا عنها
لم�صلحتنا.
((( �سورة الحجرات ،الآية.12 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص .362
((( �سورة الن�ساء ،الآية.54 :
((( �سورة الفلق ،الآية.5 :
((( الو�سائل ،الح ّر العاملي ،ج � ،15ص .368
((( م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج � ،12ص .18
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}ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ{(((.

 - 6النميم ��ة ،والحق ��د ،والغ�ض ��ب ،وفح� ��ش ال ��كالم ،وع ��دم وج ��ود االحت ��رام
الغربي لنا ،بحيث نكاد ن�صير كالغرب
المتب ��ادل ،ف�ض ًال عن الغزو الثقاف � ّ�ي
ّ
وتوجهاته.
في �أخالقه وقيمه ّ
نف�صل فيها ،ح ّتى ال يط ��ول المقام ،ويح�سن مراجعة الكتب
ه ��ذه الأ�سباب لم ِّ
الأخالقي ��ة ،الت ��ي تتح � َّ�دث عن ه ��ذه الموا�ضي ��ع ب�إ�سه ��اب ،وتعطي الع�ل�اج لهذه
الرذائ ��ل ،فبعالجها يعالج مو�ضوع قطيعة الرح ��م ،وكثير من العداوات والأحقاد
في المجتمع ككلّ.
خاتمة
لقد تب ّين م ّما مر �أنّه ال الع�صبية الجاهلية مقبولة وال القطيعة للرحم مقبولة �أي�ض ًا،
و�إ ّنم ��ا المطلوب من الإن�سان الم�ؤمن �أن يتق ّرب م ��ن ع�شيرته و�أهله و�أقاربه و�أرحامه،
ب�ش ّت ��ى �أنواع التق� � ّرب الذي ير�ضي به اهلل �سبحانه وتعالى ،لأ ّن ��ه �إن انقطع عنهم فقد
خ�س ��روا ه ��م رج ًال واحد ًا بينما هو قد خ�س ��ر الع�شيرة ك ّلها ،و�أ ّم ��ا �إذا توا�صل وتق ّرب
بالحق فقد ك�سب ر�ضا اهلل في الآخرة وع�شيرته و�أقاربه و�أهله في الدنيا ،حيث
منهم
ّ
يجد عونهم وم�ؤازرتهم له في ال�شدائد والنوائب.
�أعاننا اهلل على التوا�صل الح�سن مع النا�س ومع �أقاربنا.

((( �سورة الحجرات ،الآية.12 :
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م���ط���ال���ع���ة
اإلمام أمير المؤمنين Qوأحد والته الخونة

العبدي(((وقد كان ا�ستعمله على بع�ض
من كتاب له� Qإلى المنذر بن الجارود
ّ
النواحي ،فخان الأمانة في بع�ض ما ولاّ ه من �أعماله:
«�أَ َّما َب ْع ُدَ ،ف�إِ َّن َ�ص َ
ال َح �أَب َ
ِيك َغ َّر ِني ِمن َْكَ ،و َظ َننْتُ �أَن ََّك َت َّت ِب ُع َه ْد َيهَُ ،وت َْ�س ُل ُك َ�سبِيلَهُ،
َف� ��إِ َذا �أَ ْن ��تَ ِف َيما ُر ِّق َي �إِ َل َّي َعن َْك َال َت� � َد ُع ِل َه َو َ
اك ا ْن ِق َياداًَ ،و َال ُت ْب ِقي ِل ِآخ َر ِت َك َعتَاداًَ ،ت ْع ُم ُر
ُد ْن َي َ
اك َبخَ َرابِ � ِآخ َر ِت َكَ ،وت َِ�ص ُل َع ِ�شي َرت ََك ِبق َِطي َع ِة ِدي ِن َك.
َو َل ِئ ��نْ َكا َن َم ��ا َبلَ َغ ِني َع ْن � َ�ك َح ّقاًَ ،ل َج َم ُل �أَ ْه ِل َك َو ِ�ش ْ�س ُع َن ْع ِل � َ�ك خَ ْي ٌر ِمن َْكَ ،و َمنْ َكا َن
ب ِِ�ص َف ِت َك َفلَ ْي َ�س ِب�أَ ْهل َ�أنْ ُي َ�س َّد ِب ِه َث ْغ ٌر� ،أَ ْو ُي ْن َف َذ ِب ِه �أَ ْم ٌر� ،أَ ْو ُي ْعلَى َل ُه َق ْد ٌر�َ ،أ ْو ُي�شْ َر َك ِفي
�أَ َمانَة� ،أَ ْو ُي�ؤْ َمنَ َعلَى ِخ َيانَة.
َف�أ ْقب ِْل �إِ َل َّي ِحينَ َي ِ�ص ُل ِ�إ َل ْي َك ِكتَابِي هذَا �إِنْ �شَ ا َء ُ
اهلل»(((.
النبي Pفي �سن ��ة ت�سع ،وقيل :في �سن ��ة ع�شر ،وذكر �صاحب
وف ��د الج ��ارود على ّ
اال�ستيعاب� :أ نّه كان ن�صراني ًا ف�أ�سلم وح�سن �إ�سالمه.

((( ا�س ��م الج ��ارود ب�ش ��ر بن خني�س بن المعل ��ى ،و�إنّما �سمي الجارود لبيت قاله بع�ض ال�شعراء فيه في �آخره :كما جرد الجارود
بكر بن وائل.
((( �شرح نهج البالغة ،ابن �أبي الحديد ،ج � ،18ص .54
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معرفة الزمان وأهله
عن �أمير الم�ؤمنين :Q

«ح�سب المرء ...من عرفانه ،علمه بزمانه».
بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج � ،75ص .80
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أهم ّية الزمن
ّ
يق�سم اهلل �سبحانه وتعالى في القر�آن الكريم بالزمان ،كما في قوله تعالى:
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠ{(((} .ﭲ{(((.
وفي قوله تعالى} :ﯲﯳﯴ{(((.
وم ��ا تل ��ك الأق�سام بالزم ��ان �إلاّ للإ�شارة �إل ��ى �أهم َّية الزمان .والزم ��ان م�ؤ ّلف من
ال�ضروري للإن�سان �أن يعرف الما�ضي �أي التاريخ الذي
ما�ض وحا�ضر وم�ستقبل ،ومن
ّ
م�ض ��ى على النا�س �أفراد ًا وجماعات؛ ليعتبر وي ّتعظ ،في�أخذ بح�سنات الما�ضي ويترك
علي  Qفي و�ص ّيته للإمام الح�سن:Q
�سيئات ��ه و�ضالله وهفواته .يقول الإمام ّ
ني �إنّي و�إن لم �أكن ع ّمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في �أعمالهم ،وفكّرت
«�أي ُب ّ
إلي من
ف ��ي �أخباره ��م ،و�سرت في �آثارهم ح ّت ��ى عدت ك�أحدهم .بل ك�أنّي بم ��ا انتهى � ّ
�أموره ��م قد ع ّمرت م ��ع �أ ّولهم �إلى �آخرهم ،فعرفت �صفو ذلك من كدره ،ونفعه من
((( �سورة الع�صر ،الآيات 1 :ـ  2ـ .3
((( �سورة ال�ضحى ،الآية.1 :
((( �سورة المدثر ،الآية.34 :
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�ض ��رره ،فا�ستخل�ص ��ت ل ��ك م ��ن ك ّل �أمر نخيل ��ه وتوخّ يت لك جميل ��ه ،و�صرفت عنك
مجهوله ،ور�أيت حيث عناني من �أمرك ما يعني الوالد ال�شفيق و�أجمعت عليه من
�أدبك �أن يكون ذلك و�أنت مقبل العمر ومقتبل الدهر.(((»...
معرفة الحاضر والمستقبل
وم ��ن المه � ّ�م للإن�س ��ان �أي�ض ًا �أن يع ��رف حا�ض ��ره �أي ع�صره وزمانه ال ��ذي يعي�ش
في ��ه ،فلك ّل ع�صر �أهله وخ�صائ�صه و�ضرورات ��ه ومتط ّلباته و�أولو ّياته ،وهي تنطلق من
المتغيرات االجتماعية والفكرية والثقافي ��ة وال�سيا�سية الطارئة على مفا�صل الحياة.
فالم�ؤمن الواعي هو الذي يفه ��م �أهل ع�صره و�ضروراته ومتط ّلباته ،ويدرك الم�شاكل
والأولو ّيات� ..أ ّما �أولئك الذين ال يدركون هذه الم�سائل� ،أو ال يتفاعلون معها ب�سبب عدم
انتمائهم �إلى ع�صرهم ،فهم الهام�شيون المنعزلون الذين يح�سبون �أنّهم يعي�شون في
�صحراء منعزلة فال يقدرون على الت�أثير وال على المعالجة ،بل يقفون دوم ًا مت� ّأ�سفين
ومتح�سرين و�شاكين وم�شتبهين وم�ست�سلمين.
ّ
علي« :Qح�سب المرء ...من عرفانه،
وهذا ما �أ�شار �إليه �أمير ك ّل زمان الإمام ّ
يتعجب من �أحداثه»(((،
علمه بزمانه» وعنه �« :Qأعرف النا�س بالزمان ،من لم ّ
وعن ��هَ « :Qم ��ن �أم ��نَ الزم ��ان خان ��ه ،ومن �أعظم ��ه �أهان ��ه»((( .و ف ��ي و�صية �أمير
الم�ؤمني ��ن للح�س ��ن �صل ��وات اهلل عليهما «يا ُبن � ّ�ي �إنّه ال ب� � ّد للعاقل م ��ن �أن ينظر في
�ش�أنه ،فليحفظ ل�سانه ،وليعرف �أهل زمانه»(((.
وع ��ن الإم ��ام ال�ص ��ادق « :Qالعال ��م بزمان ��ه ،ال تهجم علي ��ه اللواب� ��س»(((.
واللواب�س تعني ال�شبهات.
((( نهج البالغة ،الخطبة .31
((( عيون الحكم والمواعظ ،علي بن محمد الليثي الوا�سطي� ،ص .126
((( م .ن� ،ص .431
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،68ص .281
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،1ص .27
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ومعرفة الع�صر الحا�ضر تفيد في قراءة الم�ستقبل وفي �صناعته ،ف�إنّنا ب�صناعتنا
للحا�ضر ن�صنع م�ستقبل �أوالدنا و�أحفادنا.
من �أ�سباب �ضياع فل�سطين � ّأن �أهل ذلك الع�صر لم يقر�أوا حا�ضرهم ب�شكل �صحيح،
لذلك لم ي�صنعوا م�ستقبل �أوالدهم و�أحفادهم ب�شكل �صحيح.
الحق على الزمان في ف�شلنا وتراجعنا وانهزامنا فـ }ﮬﮭﮮ
فعلينا �أن ال ن�ضع ّ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ{(((.
(((
عن الر ّيان بن ال�صلت� :أن�شدني الر�ضا  Qلعبد ّ
المطلب:
ي� �ع� �ي ��ب ال � �ن� ��ا�� ��س ك� � ّل� �ه���م زم���ان���ا
ن� �ع� �ي ��ب زم� ��ان � �ن� ��ا وال � �ع � �ي� ��ب ف �ي �ن��ا
و� ّإن ال� ��ذئ� ��ب ي� �ت ��رك ل� �ح ��م ذئ ��ب
ل �ب �� �س �ن��ا ل� �ل� �خ ��داع م� ��� �س ��وك طيب

وم� � � ��ا ل� ��زم� ��ان � �ن� ��ا ع � �ي� ��ب �� �س���وان���ا
ول� � ��و ن� �ط ��ق ال � ��زم � ��ان ب� �ن ��ا ه �ج��ان��ا
وي� � ��أك � ��ل ب �ع �� �ض �ن��ا ب� �ع� ��� �ض� � ًا ع �ي��ان��ا
()2
ووي� � � ��ل ل� �ل� �غ ��ري ��ب �إذا �أت� � ��ان� � ��ا

علم األنبياء واألئمّ ة بزمانهم
كان الأنبي ��اء جميعه ��م يدركون متط ّلب ��ات ع�صورهم ،فيق ��ودون مجتمعاتهم على
�أ�سا�س ��ه .و�إن ن�سخ الأديان الما�ضية م ��ن قبل الأنبياء من �أولي العزم �أف�ضل دليل على
�إثبات دور الزمان في القيادة ،ح�سب ر�ؤية الأديان ال�سماوية كلها.
واالجتماعي.
ال�سيا�سي
� ّإن معرفة الع�صر في الحقيقة �أحد العنا�صر الأ�صلية للوعي
ّ
ّ
وك ّلما ازدادت معرف ��ة القائد ب�شعبه و�أدرك مطالبه وحاجاته المادية والمعنوية بنحو
�أدقّ و�أحاط بنقاط ق ّوته و�ضعفه كان �أنجح.
وال جرم � ّأن الأنبياء  Rجميع ًا كانوا ي ّت�سمون بهذه ال�صفة.
ورد عن الإمام ال�صادق « :Qما ك ّلم ر�سول اهلل  Pالعباد بكنه عقله ّ
قط .قال
((( �سورة الرعد ،الآية.11 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،49ص .111
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ر�سول اهلل � :Pإنّا معا�شر الأنبياء �أمرنا �أن نك ّلم النا�س على قدر عقولهم»(((.
النبي  - Pم ��ن منظار معرفته بزمان ��ه و�إدراكه لمتط ّلبات
وت ��دلّ درا�س ��ة �سيرة ّ
علي Q
ع�صره  -على �أنّه نموذج بارز للقائد العارف بزمانه ،يتلوه �أمير الم�ؤمنين ّ
والأئ ّمة من بعده.
وف ��ي ع�صرنا الحا�ضر الول � ّ�ي الفقيه هو من يتو ّلى قيادة الأ ّمة فهو العارف بزمانه
فلذلك ال تهجم عليه اللواب�س ،فينبغي لنا �إطاعته ففي طاعته هدي من ال�ضالل و�أمان
من الفتنة ومن كيد الأعداء.
الخميني ر�ض ��وان اهلل تعالى علي ��ه في دور معرف ��ة الزمان في
 ....يق ��ول الإم ��ام
ّ
هداي ��ة النا�س وقيادتهم ،وفي �ضرورة ّ
االطالع على متط ّلب ��ات الع�صر بو�صفه �شرط ًا
لالجتهاد:
« الزمان والمكان عن�صران حا�سمان في االجتهاد .والم�س�ألة التي كان لها حكم
في الما�ضي ر ّبما يكون لها حكم جديد في العالقات التي تحكم ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية لنظام من الأنظمة� .أي� :إن المعرفة الدقيقة للعالقات
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية تجعل المو�ضوع الأ ّول الذي لم يختلف ع ّما كان
عليه في الما�ضي من حيث الظاهر مو�ضوعاً جديداً يتط ّلب حكماً جديداً ال محالة.
وينبغ ��ي للمجته ��د �أن يل� � ّم بق�ضايا ع�ص ��ره .وال ي�ست�سي ��غ النا�س وال�شب ��اب بل حتّى
الع ��وا ّم �أن يق ��ول المرجع والمجتهد :ال ر�أي لي ف ��ي الق�ضايا ال�سيا�سيةّ ،
فاالطالع
العالمي ،ومعرفة �ضروب ال�سيا�سة وال�سيا�سيين
عل ��ى كيفية التعامل مع االقت�صاد
ّ
وال�شيوعي
أ�سمالي
ومعادالتهم المفرو�ضة ،و�إدراك الموقع الذي يحت ّله النظام الر�
ّ
ّ
ف ��ي العال ��م ،والتع� � ّرف عل ��ى نق ��اط ق ّوتهم ��ا و�ضعفهم ��ا �إذ هم ��ا الل ��ذان يح� � ّددان
ا�ستراتيجية الت�س ّلط على العالم ،ك ّل ذلك من �صفات المجتهد الجامع»(((.
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،1ص .23
((( �صحيفة النور ،ج� ،٢١ص  ،٩٨نداء الإمام �إلى علماء البالد ومراجع الم�سلمين بتاريخ  ١٥رجب  ١٤٠٩ه.
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من أسباب نجاح غير المؤمنين
� ّإن هناك �أ�سباب ًا لتق ّدم ونجاح وانت�صار بع�ض الكفّار والفا�سقين في الحياة الدنيا،
وت�أخّ ر بع�ض الم�ؤمنين ،ومن هذه الأ�سباب � ّأن الطائفة الأولى رغم خل ّوهم من عن�صر
الإيم ��ان يتح ّلون � -أحيان ًا  -ببع�ض نقاط الق ّوة ا ّلتي يحقّقون في ظ ّلها ما يحقّقون من
المكا�سب ،ويحرزون ما يحرزون من النجاحات ،فيما تعاني الطائفة الثانية من نقاط
�ضع ��ف توجب ت�أخّ ره ��م وانحطاطهم .فنحن نعرف �أ�شخا�ص� � ًا  -رغم انقطاعهم عن
اهلل  -ي ّت�سمون بالجد ّية الكبيرة في �أعمالهم ،ويتح ّلون باال�ستقامة والعزم ،والتن�سيق
والتع ��اون فيما بينهم ،والمعرفة بق�ضايا الع�صر ومتط ّلباته ،ومقت�ضياته وم�ستج ّداته،
وم ��ن الطبيع � ّ�ي �أن يحقّق ه� ��ؤالء مكا�سب كبيرة ويح ��رزوا انت�ص ��ارات ونجاحات في
حياته ��م المادي ��ة ،وما هم في هذا الأمر  -في الحقيق ��ة � -إلاّ مطبقين لتعاليم الدين
وبرامجه من دون �إ�سنادها �إلى الدين و�إعطائها �صفته و�صبغته.
وف ��ي المقاب ��ل ،هناك �أ�شخا� ��ص متد ّينون �أوفي ��اء للعقائد الديني ��ة ،لكنّهم ب�سبب
غفلته ��م ع ��ن تعاليم الدي ��ن الحيوية يعان ��ون من الجب ��ن والإحجام ،ويفتق ��رون �إلى
ال�شهامة واال�ستقامة ويفق ��دون عن�صر الثبات واال�ستمرار واالتّحاد والتعاون ،وقراءة
الع�ص ��ر والواقع ،وطبيع � ّ�ي �أن ي�صاب ه ��ذا ال�صنف من النا� ��س ب�إخفاقات متالحقة
ولكن هذه الهزائم والإخفاقات لي�ست �أبد ًا ب�سبب �إيمانهم باهلل ،بل
وهزائ ��م متتابعةّ .
ه ��ي ب�سبب ما بهم من نق ��اط ال�ضعف ،وما ب�أنف�سهم من عوام ��ل الهزيمة ،وموجبات
ال�سقوط والإخفاق.
�إ ّنه ��م يت�ص ّورون (وبالأح ��رى يظنّون) ب�أ ّنه ��م �سيتن�صرون بمج� � ّرد �إيمانهم باهلل
وانت�سابه ��م �إلى الدين ف ��ي جميع المجاالت ،وينجحون في جمي ��ع المواقف ،في حين
جاء الدين ب�سل�سلة من البرامج والمناهج العملية الحيوية للتق ّدم والنجاح في الحياة،
ي�ستلزم تجاهله ��ا الف�شل وال�سقوط والهزيمةّ � .إن لك ّل �شيء �سبب ًا ،ولك ّل نجاح مفتاحه
الخا� ��ص ،وو�سيلت ��ه الخا�صة ،وقد �أتى الدين بك ّل ذلك ،وب ّينه ف ��ي تعاليمه وتو�صياته،
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ف�ل�ا يمكن �أن يتحقّق نجاح بغير هذه التعاليم وبغير هذه الو�سائل ،ومن هذه التعاليم
المه ّمة المعرفة بالزمان.
فالنج ��اح ف ��ي الحي ��اة واالنت�ص ��ار يقت�ضي ��ان الوع ��ي وال يكف ��ي الإيم ��ان ال�ساذج
الب�سيط.
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م���ط���ال���ع���ة
أنين اإلمام
علي Qفي محراب العبادة
ّ

اني على معاوية فقال له� :صف لي عل ّي ًا.
دخل �ضرار بن �ضمرة الك ّت ّ
فقال� :أوتعفيني يا �أمير الم�ؤمنين؟ قال :ال �أعفيك!
ق ��ال ل ��ه :و�إذ الب ّد منه ف�إ ّن ��ه واهلل كان بعيد الم ��دى� ،شديد الق ��وى ،يقول ف�ص ًال،
يتفجر العلم من جوانبه ،ي�ستوح�ش من الدنيا وزهرتها ،وي�ست�أن�س بالليل
ويحكم عد ًالّ ،
وظلمته! كان واهلل غزير العبرة ،طويل الفكرة ،يق ّلب كفّه ويخاطب نف�سه ،ويعجبه من
اللبا�س ما ق�صر ،ومن الطعام ما ج�شب! كان واهلل ك�أحدنا يدنينا �إذا �أتيناه ،ويجيبنا
تب�سم فعن مثل الل�ؤل�ؤ
�إذا �س�ألناه ،وكان مع تق ّربه �إلينا وقربه منّا ال نك ّلمه هيبة له ،ف�إن ّ
المنظوم ،كان ّ
القوي في باطله وال يي�أ�س
ويحب الم�ساكين ،ال يطمع ّ
يعظم �أهل الدينّ ،
ال�ضعيف من عدله ،ف�أ�شهد باهلل لقد ر�أيته في بع�ض مواقفه ـ وقد �أرخى الليل �سدوله
وغارت نجومه ـ يتم ّثل في محرابه قاب�ض ًا على لحيته يتململ تململ ال�سليم ويبكي بكاء
الحزين ،فك�أنّي �أ�سمعه الآن وهو يقول:
ي ��ا ر ّبن ��ا يا ر ّبنا ـ يت�ض ّرع �إلي ��ه ـ ويقول للدنيا� :أبي تع ّر�ض ��ت؟ �أَ�إِ َّلي ت�ش ّوقت؟ هيهات
هيه ��ات غ ّري غيري قد ط ّلقتك ثالث� � ًا فعمرك ق�صير ،وعي�شك حقير وخطرك ي�سير،
�آه �آه من ق ّلة الزاد ،وبعد ال�سفر ،ووح�شة الطريق.
فوكف ��ت دموع معاوية عل ��ى لحيته ما يملكها وجعل ين�شّ فها بك ّمه ،وقد اختنق القوم
بالبكاء(((.

((( نهج ال�سعادة ،ج� ،3ص .199
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ذكر الموت
عن �أمير الم�ؤمنين :Q

« َو ُ�أ ِ
و�صي ُك ْم ب ِِذ ْك ِر ا ْل َم ْو ِت َو ِ�إقْلاَ ِل ا ْل َغ ْفلَ ِة َع ْن ُه َو َك ْيفَ َغ ْفلَ ُت ُك ْم َع َّما َل ْي َ�س
وه ْم
ُي ْغ ِف ُل ُك� � ْم َو َط َم ُع ُك ْم ِفي َم ��نْ َل ْي َ�س ُي ْم ِه ُل ُك ْم َف َكفَى َو ِاعظ� �اً ِب َم ْوتَى َعا َي ْن ُت ُم ُ
ُح ِم ُلوا �إِ َلى ُق ُبور ِِه ْم َغ ْي َر َرا ِكبينَ َو �أُ ْن ِز ُلوا ِفي َها َغ ْي َر نَا ِز ِلينَ ».
نهج البالغة ،الخطبة .88
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كيف نذكر ما نخاف؟
علي Qفي هذه الخطبة من نه ��ج البالغة بذكر الموت والحال
يو�ص ��ي الإمام ّ
� ّأن �أكث ��ر النا�س يخاف الموت ،فكيف نو�صيهم بذكره؟ ف� ّإن الإن�سان يبتعد عن ذكر ما
يخيفه ،وين�ساه �أو يتنا�ساه لكي ال يت�أ ّلم وال يقلق وال يزعج باله وي�شغل خاطره.
أسباب الخوف من الموت
في الحقيقة � ّإن للخوف من الموت �أ�سباب ًا:
-1الخوف من الفناء والعدم

� ّإن كراه ��ة معظ ��م النا� ��س للموت وخوفه ��م منه لأج ��ل � ّأن الإن�س ��ان ح�سب فطرته
الت ��ي فطرها اهلل �سبحانه ،وجب ّلته الأ�صيلة ،يح � ّ�ب البقاء والحياة ،ويتنفّر من الفناء
يحب ويع�شق
الحب وذاك التن ّف ��ر ،ف�إنّه ّ
والمم ��ات ،وحيث � ّإن في فطرة الإن�س ��ان هذا ّ
ويحب ويع�شق العالم ال ��ذي يرى فيه الحياة الخالدة ،ويهرب من
م ��ا يرى فيه البقاءّ ،
العال ��م ال ��ذي يقابله .وحيث � ّإن كثير ًا من النا�س ال ي�ؤم ��ن �إيمان ًا يقيني ًا بعالم الآخرة،
ال�سرمدي لذلك العالم ،ف�إنّهم يح ّبون
تطمئن قلوبهم نحو الحياة الأزلية ،والبقاء
وال
ّ
ّ
هذه الدنيا ،ويهربون من الموت ح�سب تلك الفطرة والجب ّلة.
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� ّإن �أكث ��ر النا�س تن�ش ّد قلوبهم �إلى تعمير الدنيا ،وتغفل عن تعمير الآخرة ،ولهذا ال
يرغبون في االنتقال من مكان فيه العمران واالزدهار �إلى مكان فيه الدمار والخراب.
وهذا ناتج من نق�ص في الإيمان واالطمئنان .و�أ ّما �إذا كان الإيمان كام ًال ،فال ي�سمح
ّ
المنحطة ويغفل عن بناء الآخرة.
الإن�سان لنف�سه �أن ي�شتغل ب�أموره الدنيوية
2ـ الجهل بالموت

ع ��ن الإمام الج ��واد  - Qل ّما �سئل عن ع ّل ��ة كراهة الم ��وت « :-لأنّهم جهلوه
فكره ��وه ،ول ��و عرف ��وه وكانوا م ��ن �أولياء اهلل ع ّز وج� � ّل لأح ّبوه ،ولعلم ��وا �أنّ الآخرة
خي ��ر له ��م م ��ن الدنيا ،ثم ق ��ال  :Qيا �أبا عب ��د اهلل((( ما بال ال�صب � ّ�ي والمجنون
يمتن ��ع م ��ن ال ��دواء المنقّي لبدنه والناف ��ي للألم عنه؟ قال :لجهله ��م بنفع الدواء،
ق ��ال  :Qوال ��ذي بعث مح ّمداً بالح ��قّ نب ّياً �إنّ من ا�ستع ّد للم ��وت حقّ اال�ستعداد
فهو �أنفع له من هذا الدواء لهذا المتعالج� ،أما �إنّهم لو عرفوا ما ي�ؤ ّدي �إليه الموت
م ��ن النعيم ال�ستدعوه و�أح ّبوه �أ�ش ّد ما ي�ستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآ ّفات
واجتالب ال�سالمة»(((.
علي بن مح ّمد  Lعلى مري�ض من �أ�صحابه
وعن الإمام الع�سكري « :Qدخل ّ
وهو يبكي ويجزع من الموت ،فقال له :يا عبد اهلل تخاف من الموت لأنّك ال تعرفه،
�أر�أيت ��ك �إذا اتّ�سخ ��ت وتقذّرت وت�أذّيت من كثرة الق ��ذر والو�سخ عليك و�أ�صابك قروح
وجرب وعلمت �أنّ الغ�سل في ح ّمام يزيل ذلك ك ّله �أما تريد �أن تدخله فتغ�سل ذلك عنك
�أو تكره �أن تدخله فيبقى ذلك عليك؟ قال :بلى يا ابن ر�سول اهلل ،قال :فذاك الموت
هو ذلك الح ّمام ،وهو �آخر ما بقي عليك من تمحي�ص ذنوبك وتنقيتك من �سيئاتك،
ف� ��إذا �أن ��ت وردت علي ��ه وجاوزته فق ��د نجوت من كل غ ّم وه� � ّم و�أذى ،وو�صلت �إلى ك ّل
((( وفي ن�سخة كتاب االعتقادات لل�شيخ ال�صدوق« :يا عبد اهلل».
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،6ص .156
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�سرور وفرح ،ف�سكن الرجل وا�ست�سلم ون�شط وغم�ض عين نف�سه وم�ضى ل�سبيله»(((.
3ـ الخوف من العقاب

ومثل هذا الخوف يالحق المذنبين الم�ؤمنين بالآخرة ،فيخافون �أن يحين حينهم
وهم مثقلون بالآثام والأوزار ،فينالوا جزاءهم ،ولذلك يو ّدون �أن تت�أخّ ر �ساعة انتقالهم
�إلى العالم الآخر.
علي« :Qال تك ��ن م ّمن  ...يكره الموت لكث ��رة ذنوبه ،و يقيم
ورد ع ��ن الإمام ّ
على ما يكره الموت له ...يخ�شى الموت ،و ال يبادر الفوت»(((.
وعن الإمام �أبي ِ
عبداهلل  Qقال« :جاء َر ُج ٌل �إلى �أبي َذ ٍّر َفقا َل :يا �أبا َذ ٍّر ما َلنا
ْرهو َن �أَنْ ُت ْن َق ُلوا ِمن
الدنْيا و�أَخْ َر ْبتُم ال ِآخ َر َةَ ،ف َتك ُ
نَك َر ُه ال َم ْوتَ ؟ َفقا َل :لأَ َّن ُك ْم َع َّم ْر ُت ُم ُّ
ِع ْم ٍ
ران �إلى خَ رابٍ َ ،فقَا َل َلهَُ :ف َك ْيفَ تَرى ُق ُدو َمنا َعلَى اهلل؟ َفقا َل� :أ َّما ال ُم ْح ِ�سنُ ِم ْن ُك ْم
َفكَالغَا ِئبِ َي ْق ُد ُم َعلَى � ْأه ِل ِهَ ،و َ�أ َّما ال ُم ِ�سي ُء ِم ْن ُك ْم َفكَالآبِقِ ُي َر ُّد َعلَى َم ْو َال ُه.(((»....
ه ��ذه الأ�سباب للخوف من الموت ـ خوف الع ��دم والجهل بالموت وخوف العقاب -
عالجها الإ�سالم حيث �أحيا في القلوب الإيمان باليوم الآخر ،وبذلك �أبعد �شبح الفناء
واالنعدام من الأذهان ،وب ّين � ّأن الموت انتقال �إلى حياة �أبدية خالدة من ّعمة.
ومن جهة �أخرى دعا الإ�سالم �إلى العمل ال�صالح واالبتعاد عن ع�صيان اهلل تعالى،
كي يبتعد الإن�سان عن الخوف من العقاب.
الته ّيوء لساعة الموت
وكوننا نحن م�ؤمنين بالحياة بعد الموت و�أنّه لي�س فناء ًا و�أنّه قنطرة نعبرها �إ ّما الى
ج ّن ��ة و�إ ّما �إلى ن ��ار -كما عن ر�سول اهلل « :Pالموت الموت ! �أال وال ب ّد من الموت،
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،6ص .156
((( نهج البالغة ،الحكمة .150
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص .458
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ج ��اء الم ��وت بم ��ا فيه ،جاء بال ��روح والراحة والك� � ّرة المباركة �إلى ج ّن ��ة عالية لأهل
دار الخل ��ود ،الذي ��ن كان له ��ا �سعيهم وفيه ��ا رغبتهم ،وجاء الموت بم ��ا فيه بال�شقوة
والندامة وبالك ّرة الخا�سرة �إلى نار حامية لأهل دار الغرور ،الذين كان لها �سعيهم
وفيه ��ا رغبته ��م»((( ،وعن �أمي ��ر الم�ؤمنين « :Qوما بين �أحدك ��م و بين الجنة �أو
ال�ساعة ،لجديرة
النار � اّإل الموت �أن ينزل به ،و �إنّ غاية تنق�صها اللحظة ،و تهدمها ّ
لحري ب�سرعة الأوبة،
بق�ص ��ر الم� � ّدة ،و �إنّ غائباً يحدوه الجديدان :ال ّليل و النّهار،
ّ
و �إنّ قادم� �اً يق ��دم بالف ��وز �أو ال�شّ ق ��وة لم�ستح ��قّ لأف�ضل الع� � ّدة ،فتز ّودوا ف ��ي ال ّدنيا
م ��ن ال ّدني ��ا م ��ا تحرزون ب ��ه �أنف�سكم غ ��داً»(((� -إذا كان الموت هك ��ذا بهذه الخطورة
والم�صيرية ينبغي لنا �أن نته ّي�أ لتلك ال�ساعة التي ال مف ّر منها ل ّأي �أحد.
وع ��ن الإمام عل � ّ�ي« :Qوب ��ادروا الم ��وت وغمراته ،وامه ��دوا له قب ��ل حلوله،
و�أع ّدوا له قبل نزوله»(((.
فالإن�س ��ان الحكي ��م ال يغم� ��ض عينيه ع ��ن الأمور الخطي ��رة والم�صيري ��ة وال يفعل
متوهمة � ّأن الذئب الآتي �إليها لن يفتر�سها!
كالنعامة التي ت�ضع ر�أ�سها في التراب ّ
الإن�سان الحكيم يته ّي�أ للأمور الخطيرة والم�صيرية وال ين�ساها وال يتنا�ساها لأنها
ال تن�ساه.
فالم ��وت ال ين�سان ��ا و�إن ن�سين ��اه �أو تنا�سين ��اه «وكيف غفلتك ��م ع ّما لي� ��س يغفلكم،
وطمعكم فيمن لي�س يمهلكم؟».
التف ّكر بالموت
� ّإن اهلل تعال ��ى كم ��ا �أنّه خلق الحي ��اة كذلك خلق الم ��وت} :ﭛﭜﭝﭞ
((( جامع �أحاديث ال�شيعة ،ال�سيد البروجردي ،ج� ،14ص .60
((( نهج البالغة ،الخطبة .64
((( م .ن ،الخطبة .190
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ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ{(((.
فالإن�س ��ان الم�ؤمن علي ��ه �أن يف ّكر في الحي ��اة الدنيا وفي الموت ال ��ذي هو قنطرة
للحياة الأبدية الباقية .....} :ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﭑﭒﭓ.((({ ....
ولكن الم�ؤ�سف � ّأن الإن�سان يف ّكر في دنياه الزائلة وال يف ّكر في الموت الذي هو باب
ّ
�إلى الآخرة الى الحياة ال�سرمدية ،بل � ّإن التفكير بالموت له ت�أثير على حياته الدنيوية
ف�ض ًال عن �آخرته.
ف� �� ّإن وجهة نظر الإن�سان نح ��و الموت وما بعده مه ّمة جد ًا ف ��ي حياته ،فك ّلما كانت
نظرت ��ه واقعي ��ة ومو�ضوعية و�صحيح ��ة ،ك ّلما كان ��ت حياته �سعيدة ون�شط ��ة ومتح ّركة
ومتفائلة ،والعك�س �صحيح �أي�ض ًا.
فتركيبة الإن�سان النف�سية ومن ّثم �سلوكه و�أخالقه تت�أ ّثر جد ًا من خالل نظرته �إلى
الموت وما بعده.
فلي�س التفكير في الموت وما بعده �أو بالأحرى لي�س االعتقاد بوجهة نظر مع ّينة تجاه
الم ��وت وما بعده فكرة عابرة تم ّر بالخيال وترحل ،ولو حاول الإن�سان �أن يخرجها من
النف�سي
الباطني وكيانه
خيال ��ه و�شعوره ،ف�إنّها �ستنزل رغم ًا عن ��ه �إلى ال �شعوره وعقله
ّ
ّ
وتطبعه بطابع مع ّين �إ ّما �سلب ًا �أو �إيجاب ًا.
فعل ��ى ه ��ذا لي�س التفكير في الموت وما بعده موت ًا ب ��ل حياة� ،أي له دخالة في حياة
والعقلي.
والنف�سي
الروحي
الإن�سان وبنائه
ّ
ّ
ّ
و�أنت ��م �إذا دقَّقتم جيد ًا �ستعرفون؛ � ّأن الإن�سان �إذا كانت نظرته �إلى الموت على �أنّه
فناء �ستك ��ون تركيبته النف�سية مع ّق ��دة خائفة مت�شائمة م�ضطرب ��ة م�ستهترة متح ِّللة،
((( �سورة الملك ،الآية.2 :
((( �سورة البقرة ،الآيتان 219 :ـ .220
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�أ ّم ��ا �إذا كانت نظرته على النقي�ض من ذل ��ك واعتقد ب� ّأن الموت لي�س انحال ًال تا ّم ًا وال
الخا�ص ��ة ،ف�ستكون حياته النف�سية وتركيبته
فن ��ا ًء مح�ض ًا� ،إنّما حياة ثانية لها نكهتها
ّ
الروحية متفائلة مطمئنة ملتزمة.
اكتشاف ما بعد الموت يحيي أمماً وأفرادا ً
يق ��ول بع� ��ض الفال�سفة�« :إنّ اكت�شاف الم ��وت هو الذي ينتقل بال�شع ��وب والأفراد
الروحي»(((.
العقلي �أو البلوغ
�إلى مرحلة الن�ضج
ّ
ّ
�صحي ��ح ق ��ول هذا المف ّكر وت�ؤ ّي ��ده الوقائ ��ع التاريخية ،وللتدليل عل ��ى هذه الفكرة
نعطيكم مثا ًال واحد ًا.
كان �أكثر الأ ّمة العربية قبل الإ�سالم منكر ًا للحياة بعد الموت ،يقول تعالى} :ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ{(((.
}ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ{(((.
}ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ{(((.
فكي ��ف كانت حياتهم؟ كانت حياتهم حي ��اة جهلٍ وتخ ّلف وتبع ّية ،ولكن عندما جاء
الإ�سالم ،وغ ّير نظرتهم �إلى الموت وما بعده ،تغ َّير العرب تغ ّير ًا جذري ًا ،فانطلقوا في
ال ّدنيا بكل ان�شراح وق ّوة وغ ّيروا مجرى التاريخ بعد �أن كانوا هم ًال.
�ضروري للفرد والمجتمع،
فيتب ّين م ّما م ّر � ّأن ذكر الموت والتف ّكر فيه وعدم ن�سيانه
ّ
فهو �ص ّمام �أمان للفرد ،ودفع للمجتمع للتغيير ،ف�ش ّتان بين من يح�سب الموت فناء ومن
يقط ��ع ب�أن الموت حياة �أخرى ،ف ��الأ ّول جبان كما عليه اليهود }ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
((( انظر :تغلب على الخوف ،م�صطفى غالب� ،ص..74
((( �سورة الجاثية ،الآية.24 :
((( �سورة ال�سجدة ،الآية.10 :
((( �سورة ال�صافات ،الآية.47 :
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ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ{(((} ،ﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠ{((( ،والثاني �شجاع كما عليه �أبناء الإ�سالم.

وله ��ذا االعتقاد درجات يتر ّقى فيها الإن�سان ح ّت ��ى ي�صبح الموت بالن�سبة له �أمر ًا
علي بن الح�سين « :Lال �أبالي وقعنا على الموت �أو
عادي� � ًا عل ��ى ح ّد تعبير الإمام ّ
وقع الموت علينا».

((( �سورة البقرة ،الآية.96:
((( �سورة الح�شر ،الآية.14:
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م���ط���ال���ع���ة
ّ
بذل
الموت بع ّز أفضل من العيش

�ست
الحج ��ة �سنة ّ
كان ن ��زول الإم ��ام عل � ّ�ي  Qب�صفي ��ن للي ��الٍ بقين م ��ن ذي ّ
ال�سلمي على مق ّدمة معاوية ،وكان قد ناو�ش مق ّدمة الإمام
وثالثي ��ن .وكان �أبو الأع ��ور
ّ
النخعي مناو�شة لي�س ��ت بالعظيمةّ ،ثم ان�صرف �أبو الأعور
عل � ّ�ي Qوعليها الأ�شتر
ّ
ع ��ن الحرب راجع ًا ،ف�سبق �إلى الماء فغلب عليه في المو�ضع المعروف بقنّا�سرين �إلى
جان ��ب �صفّين ،و�ساق الأ�شتر يتبعه ،فوجده غالب ًا على الماء ،وكان في �أربعة �آالف من
النخعي ف�أعطاه لواءه ّثم �صاح الأ�شتر
�أه ��ل العراق ،فدعا الأ�شتر بالحارث بن هم ��ام
ّ
ف ��ي �أ�صحابه فدتك ��م نف�سي �ش ّدوا �ش� � ّدة المحرج الراجي للفرج ف� ��إذا نالتكم الرماح
فليع�ض الرجل على ناجذه ف�إنّه �أ�ش ّد ل�ش�ؤون الر�أ�س
ع�ضتكم ال�سيوف
ّ
التووا فيها ف�إذا ّ
ّثم ا�ستقبلوا القوم بهامكم.
وع ��ن �صع�صع ��ة قال� :أقب ��ل الأ�شتر يوم الماء ف�ض ��رب ب�سيفه جمه ��ور �أهل ال�شام
ح ّت ��ى ك�شفهم ع ��ن الماء وحمل �أبو الأع ��ور وحمل الأ�شتر عليه فل ��م ينت�صف �أحدهما
�صاحبه.
وق ��ال عم ��رو بن العا�ص لمعاوية ،ل ّم ��ا ملك �أهل العراق الماء :م ��ا ظنّك يا معاوية
بالق ��وم �إن منعوك الماء كما منعتهم �أم�س �أتراك ت�ضاربهم عليه كما �ضاربوك عليه؟
ما �أغنى عنك �أن تك�شف لهم ال�سوءة؟
بعلي بن �أبي طالب؟
فقال له معاوية :دع عنك ما م�ضى فما ظنّك ّ
قال :ظنّي �أ نّه ال ي�ستح ّل منك ما ا�ستحللت منه و� ّأن ا ّلذي جاء له غير الماء.
علي Qله :امنعهم الماء يا �أمير الم�ؤمنين كما منعوك.
وقال �أ�صحاب الإمام ّ
فق ��ال :ال ،خ ّلوا بينهم وبينه ال �أفعل ما فعله الجاهلون ف�سنعر�ض عليهم كتاب اهلل
وندعوهم �إلى الهدى ف�إن �أجابوا و�إ ّال ففي ح ّد ال�سيف ما يغني �إن �شاء اهلل.
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قال :فو اهلل ما �أم�سى النا�س ح ّتى ر�أوا �سقاتهم و�سقاة �أهل ال�شام ورواياهم وروايا
�أهل ال�شام يزدحمون على الماء ما ي�ؤذي �إن�سان �إن�سان ًا(((.
وكان م ّم ��ا قال ��ه الإم ��ام Qل ّما غل ��ب �أ�صحاب معاوي ��ة �أ�صحابه عل ��ى �شريعة
الفرات:
ال�س ُي َ
وف
« َق � ِ�د ْا�ست َْط َع ُمو ُك� � ُم ا ْل ِق َت ��ا َلَ ،ف�أَ ِق ُّروا َعلَى َم َذ َّل ��ةَ ،و َت�أْ ِخي ِر َم َح َّل ��ة� ،أَ ْو َر ُّووا ُّ
ِم ��نَ ال ِّد َم ��ا ِء َت� � ْر َو ْوا ِمنَ ا ْل َم ��ا ِءَ ،فال َم ْوتُ في َح َيا ِت ُك� � ْم َم ْق ُهو ِرينَ َ ،وا ْل َح َي ��ا ُة في َم ْو ِت ُك ْم
َق ِاهرِينَ .
�أَ َال َو�إِ َّن ُم َعا ِو َي� � َة َق ��ا َد ُل َم ًة ِمنَ ا ْل ُغ َوا ِة َو َع َّم َ�س َعلَ ْي ِه� � ُم ا ْلخَ َب َرَ ،حتَّى َج َع ُلوا ن ُُحو َر ُه ْم
�أَغْ َر َ
ا�ض ا ْل َم ِن َّي ِة»(((.

((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،32ص .443
((( �شرح نهج البالغة ،ابن �أبي الحديد ،ج� ،3ص .312

11

معرفة القرآن الكريم
عن �أمير الم�ؤمنين :Q

وه� � ْم َه َملاً
« َوخَ َّل ��فَ ِفي ُك� � ْم َم ��ا خَ َّل َف � ِ�ت ْ َ أ
ال ْن ِب َيا ُء ِف ��ي �أُ َم ِم َه ��ا ـ �إِ ْذ َل ْم َي ْت ُر ُك ُ
ِب َغ ْي� � ِر َط ِري ��قٍ َو ِ
�اب َر ِّب ُك� � ْم ِفي ُك� � ْم ُم َب ِّين� �اً َحلاَ َل� � ُه
ا�ض � ٍ�ح َو اَل َعلَ � ٍ�م َقا ِئ � ٍ�م ـ ِك َت � َ
َو َح َرا َمهُ.»....
نهج البالغة ،الخطبة .1
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فضل القرآن وعظمته
لقد �أر�سل اهلل تعالى الأنبياء لهداية الب�شرية �إلى �سواء ال�سبيل ،و�أنزل على بع�ضهم
كتب� � ًا لتكون منارات ي�ستهدي بها النا�س ،ولكن للأ�س ��ف ح ّرف النا�س كتب اهلل تعالى
كما في الت ��وراة والإنجيل ،وبذلك انحرفوا عن ال�صراط الم�ستقيم ووقعوا في �ضالل
مبين.
�إل ��ى �أن �أر�سل اهلل تعال ��ى نب ّيه الكريم مح ّمد ًا Pليرج ��ع النا�س �إلى طريق اهلل،
ويزيله ��م عن االنحراف ،وينير لهم الطريق ،ف�أن ��زل على قلبه الكتاب الكريم القر�آن
المجيد وحفظه تعالى من التحريف}:ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ{(((.
ف ��كان اله ��ادي والمبين والموعظة والمني ��ر لطريق ال�سالكين �إل ��ى اهلل تعالى،فهو
تم�سه يد التحريف .يقول تعالى} :ﭟﭠﭡ
الكت ��اب
ّ
ال�سماوي الوحيد الذي لم ّ
ﭢﭣﭤﭥ{(((.
}ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
((( �سورة الحجر ،الآية.9 :
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.9 :
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ﭰﭱﭲ{(((.
}ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ{ (((.
وح�س ��ب القر�آن عظمة وكفاه منزلة وفخر ًا وف�ض ًال �أنّه كالم اهلل العظيم ،ومعجزة
نب ّي ��ه الكريم ،و� ّأن �آياته هي المتكفّلة بهداية الب�شر في جميع �ش�ؤونهم و�أطوارهم وفي
جمي ��ع �أجيالهم و�أدوارهم ،وهي ال�ضمينة لهم بنيل الغاية الق�صوى وال�سعادة الكبرى
في العاجل والآجل.
هو كالم اهلل و«ف�ضل كالم اهلل على �سائر الكالم كف�ضل اهلل على خلقه»(((.
ه ��و و�ص ّي ��ة الر�سول Pالأولى والثقل الأكبر الذي خ ّلف ��ه قائ ًال�« :إنّي تارك فيكم
تم�سكتم بهم ��ا ،و�إنّهما لن
الثقلي ��ن :كت ��اب اهلل وعترت ��ي �أهل بيتي ل ��ن ت�ض ّلوا ما �إن ّ
يفترقا حتّى يردا علَ َّي الحو�ض»(((.
ي�ص ��ف الإمام عل � ّ�ي Qكت ��اب اهلل ويب ّين منزلته حي ��ن يقول« :ث ّم �أن ��زل عليه
م�صابيحه ،و�سراجاً ال يخب ��و تو ُّق ُده ،وبح ��راً ال ُ
يدرك قع ُره،
�اب ن ��وراً ال تُطف� ��أ
الكت � َ
ُ
نهجه ،و�شعاعاً ال ُي ِظلم �ضو�ؤه ،وفرقاناً ال يخم ُد ُبرهانُه ،وتبياناً
ومنهاجاً ال ُي ِ�ض ّل ُ
ال ته ��دم �أركان ��ه ،و�شف ��ا ًء ال تُخ�ش ��ى �أ�سقا ُمه ،وعزاً ال ُته� �زَم �أن�صا ُره ،وح ّق� �اً ال تُخذ َُل
�أعوانُه.
فهو ِ
معدن الإيمان وبحبوحته ،وينابيع العلم وبحوره ،وريا�ض العدل وغدرانه،
و�أثاف � ّ�ي الإ�س�ل�ام وبنيان ��ه ،و�أودي ��ة الح ��قّ وغيطانه ،وبح� � ٌر ال ي َن ْز َف ��ه الم�ستنزفون،
نهجها
وعيون ال ين�ضبها الماتحون ،ومناهل ال يغي�ضها الواردون ،ومنازل ال ي�ض ّل َ
الم�سافرون ،و�أعال ٌم ال يعمى عنها ال�سائرون ،و�آكا ٌم ال يجوز عنها القا�صدون.
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.1 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.138 :
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج � ،6ص .89
((( الحديث متواتر رواه خم�سة وثالثون �صحابي ًا (راجع م�صادره في خال�صة عبقات الأنوار الجزء الأول والثاني).
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جعل ��ه اهلل ر ّياً لعط�ش العلماء ،وربيعاً لقل ��وب الفقهاء ،ومحا ّج َلطرق ال�صلحاء،
ال منيعاً
ال وثيقاً عروت ��ه ،ومعق ً
ودوا ًء لي� ��س بع ��ده داء ون ��وراً لي�س مع ��ه ظلمة ،وحب ً
ذروته ،وعزاً لمن اّ
وهدى لمن ائت ّم به ،وعذراً لمن انتحله،
توله ،و�سلماً لمن دخله،
ً
وبرهان� �اً لم ��ن تك ّلم به ،و�شاه ��داً لمن خا�صم به ،وفلجاً لمن ح ��ا ّج به ،وحام ً
ال لمن
وج ّن ��ة لمن ا�ستلأمِ ،
وعلماً لمن وعى،
تو�سمُ ،
حمل ��ه ،ومط ّي ��ة لمن �أعمله ،و�آي ًة لمن ّ
وحديثاً لمن روى وحكماً لمن ق�ضى»(((.
اعتراف المف ّكرين بعظمة القرآن
وق ��د اعت ��رف بعظم ��ة الق ��ر�آن وف�ضله المن�صف ��ون من المل ��ل الأخ ��رى ،يقول ول
ديوران ��ت« :وقد ظ ّل َ(الق ��ر�آن) �أربعة ع�شر قرناً من الزم ��ان محفوظاً في ذاكرتهم
(الم�سلمي ��ن) ،ي�ستثي ��ر خيالهم ،وي�شكِّل �أخالقهم ،وي�شح ��ذ قرائح مئات الماليين
م ��ن الرج ��ال .والق ��ر�آن يبع ��ث في النفو� ��س� ...أ�سهل العقائ ��د ،و�أبعدها ع ��ن التق ّيد
بالمرا�س ��م والطقو� ��س ،و�أكثرها تح ّرراً م ��ن الوثنية والكهنوتية .وق ��د كان له �أكبر
والثقافي ،وهو الذي �أقام فيهم قواعد
أخالقي
الف�ضل في رفع م�ستوى الم�سلمين ال
ّ
ّ
وح�ضهم على ا ّتب ��اع القواعد ال�صحية،
النظ ��ام االجتماع � ّ�ي والوحدة االجتماعي ��ةّ ،
وح� � ّرر عقوله ��م من كثي ��ر من الخراف ��ات والأوهام ،وم ��ن الظلم والق�س ��وة ،وح�سن
�أحوال الأر ّقاء ،وبعث في نفو�س ال اّأذلء الكرامة والعزة ،و�أوجد بين الم�سلمين (�إذا
ا�ستثنين ��ا م ��ا كان يقترف ��ه بع�ض الخلف ��اء المت�أخرين) درجة م ��ن االعتدال والبعد
ع ��ن ال�شه ��وات ل ��م يوجد له ��ا نظير ف ��ي �أ ّية بقع ��ة من بق ��اع العالم ي�سكنه ��ا الرجل
الأبي�ض.(((»...
أثافي :جم ��ع �أُثف ّية ،وهي ما يو�ض ��ع عليه ال ِق ْدر ،فالم ��راد �أنه قواعد
((( نه ��ج البالغ ��ة ،الخطب ��ة  ،198بحبوحت ��ه :و�سطه ،و� ّ
الإ�س�ل�ام وبنيان ��ه .غيطان ��ه :الم�ستقر من الأر� ��ض .الماتحون :الذين ينزح ��ون الماء من البئر �أو العي ��ن .ال يغي�ضها :ال
جف ون�ضب .معقالً :ملج�أ ،ذروت ��ه� :أعاليه .فلَجاً :الف َلج هو َ
الظفَر والغلبة ،ا�ستلأم :لب�س اللأمة
ين�ضبه ��ا ،غي� ��ض الماءّ :
والجنّة :الوقاية ،فهو وقاء لمن �أراد �أن ي ّدرع ليقي نف�سه الأخطار.
�أي الدرعُ ،
((( ق�صة الح�ضارة ،ول ديورانت ،مج  ،2-1ج� ،1ص ،48دار الجيل.
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ه ��ذه �شهادة  -من �شهادات كثي ��رة  -للقر�آن الكريم من �أحد الغربيين ،وهو م�ؤ ّرخ
كبير معروف� ،ألي�س في �شهادته داللة على ف�ضل القر�آن وعظمته؟
�ألي� ��س في �شهادته و�شهادة �أمثاله ،داللة على مدى ت�أثير القر�آن وفاعليته وهدايته
للب�شرية؟
العمل بالقرآن
ولأج ��ل م ��ا يحم ��ل القر�آن الكري ��م من ف�ض ��ل وعظمة و�أهم ّي ��ة كان و�ص ّي ��ة �أمير
الم�ؤمنين« :Qفاهلل اهلل �أ ّيها النّا�س ،فيما ا�ستحفظكم من كتابه ،و ا�ستودعكم
من حقوقه ..و�أنزل عليكم الكتاب تبياناً لكلّ �شيء ،وع ّمر فيكم نب ّيه �أزماناً ،حتّى
�أكم ��ل ل ��ه ولك ��م فيما �أنزل من كتاب ��ه دينه ا ّلذي ر�ض ��ي لنف�سه ،و�أنه ��ى �إليكم على
ل�سان ��ه محا ّبه م ��ن الأعمال ومكاره ��ه ،ونواهيه و�أوام ��ره ،و�ألقى �إليك ��م المعذرة،
الحجة ،وق ّدم �إليكم بالوعيد ،و�أنذركم بين يدي عذاب �شديد»(((.
واتّخذ عليكم ّ
والو�صية بالقر�آن تعني العمل به و�إلاّ ما فائدة �أن نقر�أ القر�آن لقلقة ل�سان ،كما �أنّه
ال فائدة لو�صفة الطبيب دون �أن نعمل بها.
وم ��ن هنا يو�ص ��ي الإمام عل � ّ�ي Qبالعمل بالق ��ر�آن« :واهلل اهلل في الق ��ر�آن ،ال
ي�سبقكم بالعمل به غيركم»(((.
فهل ن�ستفيد من القر�آن الكريم �إن ز ّينّاه و�ألب�سناه ذهب ًا وع ّلقناه في المنزل؟!
هل نعطي للقر�آن حقّه �إن ن�سيناه في زوايا البيوت وعاله الغبار؟!
وح�سنّا �أ�صواتنا في ترتيله ،هل به ��ذا ن�ؤ ّدي حقّه؟!
ه ��ل �إن تع ّلمنا ر�سوم التجوي ��د ّ
نع ��م � ّإن ذلك مطل ��وب وج ّيد ولكن لي�س هو اله ��دف والمبتغى وما لأجل ��ه نزل القر�آن
الكريم.
((( نهج البالغة ،الخطبة .86
((( م .ن ،الخطبة .47
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ه ��ل ن�ستفيد من القر�آن المجيد �إن تلوناه على الأموات وكان مقروء ًا في منا�سبات
الموت �أ ّما في منا�سبات الحياة فنحن نا�سونه ومعر�ضون عنه؟!
ه ��ل � ْإن طبعنا ع ��دد ًا كبير ًا من الق ��ر�آن المجيد ووزّعناه في منا�سب ��ات الموت ّثم
�ألقينا به على الرفوف ليعلوه الغبار ،هل نكون قد �أ ّدينا واجبنا؟!
الق ��ر�آن الكريم ج ��اء للحياة لنحي ��ا به ،جاء لي�سل ��ك طريقه في الحي ��اة الفردية
واالجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية وكل مجاالت الحياة.
عليّ Q
يحذرنا
اإلمام
ّ
علي  Qمن الإعرا�ض عن العمل بالقر�آن و�أن ال يبلغ �أل�سنتنا
لقد حذّرنا الإمام ّ
وبذلك ندخل النار« :ومن قر�أ القر�آن فمات ،فدخل النّار ،فهو م ّمن كان يتّخذ �آيات
اهلل هزواً»(((.
ولقد ن ّبه الإمام � Qإلى �أنّه �سيبتعد النا�س عن القر�آن فقال« :ي�أتي على النّا�س
زمان ،ال يبقى فيهم من القر�آن �إ ّال ر�سمه ،ومن الإ�سالم �إ ّال ا�سمه»(((.
اللهم �إنّا نعوذ بك من �أن ندخل النار ونحن نقر�أ القر�آن.
ّ
اللهم �أعنّا على تالوة القر�آن والعمل به.
ّ
يح�سن
اللهم �أعنّا على تعليم �أوالدنا القر�آن الكريم فـ «حقّ الولد على الوالد� :أن ّ
ّ
يح�سن �أدبه ،و يع ّلمه القر�آن»(((.
ا�سمه ،و ّ
الله � ّ�م �أع ّن ��ا عل ��ى �أن ن ّت�صف ب�صف ��ات الم ّتقين فقد قال  Qي�ص ��ف الم ّتقين:
«� ّأم ��ا ال ّلي ��ل ف�صا ّف ��ون �أقدامهم ،تالي ��ن لأجزاء الق ��ر�آن يرتّلونها ترتي�ل ً�ا .يحزّنون
ب ��ه �أنف�سه ��م ،وي�ستثي ��رون ب ��ه دواء دائهم .ف� ��إذا م ّروا ب�آي ��ة فيها ت�شويق ركن ��وا �إليها
((( نهج البالغة ،الحكمة .228
((( م .ن ،الحكمة .369
((( م .ن ،الحكمة .399
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طمعاً ،وتط ّلعت نفو�سهم �إليها �شوقاً ،وظنّوا �أنّها ن�صب �أعينهم .و�إذا م ّروا ب�آية فيها
تخوي ��ف �أ�صغ ��وا �إليه ��ا م�سامع قلوبهم ،وظ ّن ��وا �أنّ زفير جه ّن ��م و�شهيقها في �أ�صول
�آذانهم»(((.
اللهم �أعنّا على �أن ن ّت�صف ب�صفات الزاهدين فقد قال  Qفي �صفة الزاهدين:
ّ
«�أولئك قوم اتّخذوا الأر�ض ب�ساطاً ،و ترابها فرا�شاً ،و ماءها طيباً ،و القر�آن �شعاراً(((,
وال ّدعاء دثاراً»(((.
م���ط���ال���ع���ة
أمن هو قانت
َّ

متوجه ًا �إلى داره وقد
خ ��رج �أمير الم�ؤمنين Qذات ليل ��ة من م�سجد الكوفة ّ
م�ض ��ى ربع م ��ن الليل ومعه كميل بن زي ��اد وكان من خيار �شيعت ��ه ومح ّبيه ،فو�صل
ف ��ي الطريق �إلى باب رج ��ل يتلو القر�آن في ذلك الوقت ويق ��ر�أ قوله تعالى} :ﯦ
ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
(((
�شجي حزين فا�ستح�سن
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ{ ب�صوت ّ

كمي ��ل ذلك في باطنه و�أعجبه حال الرجل من غير �أن يقول �شيئ ًا ،فالتفت �صلوات
اهلل علي ��ه و�آل ��ه �إلي ��ه وق ��ال :يا كمي ��ل ال تعجبك طنطة الرج ��ل �إنّه م ��ن �أهل النار
و�س�أنبئك فيما بعد!
فتح ّي ��ر كميل لمكا�شفته �إ ّياه على ما في باطنه ول�شهادته بدخول النار مع كونه في
ه ��ذا الأمر وتلك الحالة الح�سن ��ة وم�ضت م ّدة متطاولة �إل ��ى �أن �آل حال الخوارج �إلى
((( نهج البالغة ،الخطبة .191
((( ال�شعار :ما يلي البدن من الثياب� ،أي يقر�ؤون القر�آن �س ّرا للتفكر واالتّعاظ.
((( نهج البالغة ،الحكمة .104
((( �سورة الزمر ،الآية.9 :
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م ��ا �آل وقاتله ��م �أميرالم�ؤمنين Qوكانوا يحفظون القر�آن كم ��ا �أنزل فالتفت �أمير
الم�ؤمني ��ن� Qإلى كمي ��ل بن زياد وهو واقف بين يديه وال�سي ��ف في يده يقطر دم ًا
ور�ؤو� ��س �أُولئك الكفرة الفجرة مح ّلقة عل ��ى الأر�ض فو�ضع ر�أ�س ال�سيف على ر�أ�س من
تلك الر�ؤو�س وقال:
يا كميل }ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ{ �أي هو ذلك ال�شخ�ص ا ّلذي كان
يقر�أ القر�آن في تلك الليلة ف�أعجبك حاله ،فق ّبل كميل قدميه وا�ستغفر اهلل و�ص ّلى على
مجهول القدر(((.
وج ��اء في نهج البالغة �أي�ض� � ًا � ّأن �أمير الم�ؤمنين� Qسم ��ع رج ًال من الحرورية
يتهجد ويقر�أ فقالَ « :Qن ْو ٌم َعلَى َي ِقين خَ ْي ٌر ِمنْ َ�ص َ
الة ِفي �شَ ّك»(((.
(الخوارج) ّ
وقد تكون مقولته هذه مرتبطة بهذا ال�شخ�ص.

((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي ،ج� ،33ص .399
((( نهج البالغة ،الحكمة .97
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م ��ن خطبة له  Qل ّما �أظفره اهلل ب�أ�صحاب الجمل وقد قال له بع�ض
�أ�صحاب ��ه :وددت � ّأن �أخ ��ي فالن ًا كان �شاهدنا لي ��رى ما ن�صرك اهلل به على
�أعدائك.
فق ��ال له �« :Qأهوى �أخي ��ك معنا؟ فقال نعم ،ق ��ال :فقد �شهدنا.
ولق ��د �شهدنا في ع�سكرنا هذا �أقوام ف ��ي �أ�صالب الرجال و�أرحام الن�ساء،
�سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان».
نهج البالغة ،الخطبة .12

محبّة أهل البيت R

123

تمهيد
ق ��ال اهلل �سبحانه وتعالى في محكم كتاب ��ه} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ{(((.

علي
�أجم ��ع �أهل البي ��ت و�أوليا�ؤهم على � ّأن المق�صود في (القرب ��ى) هنا �إنّما همّ :
وفاطمة و�أبنا�ؤهما ،والمعنى :قل ال �أ�س�ألكم على �أداء الر�سالة �أجر ًا �إال �أن تو ّدوا قرابتي
وتحفظوني فيهم .وهذا في الحقيقة لي�س �أجر ًا له  ،Pل ّأن قرابته حجج اهلل البالغة
عل ��ى الخلق ،ونعمه ال�سابغة لديهم ،فمو ّدتهم الزم ��ة للخلق ،ونفعها عائد عليهم ،كما
ق ��ال في �سورة �سب�أ  -وهو �أ�صدق القائلي ��ن} :-ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ{(((،
يعن ��ي ال �أ�س�ألكم عل ��ى تبليغ الر�سالة �شيئ ًا من ع َر�ض الدني ��ا لي ّتهمني المنافقون ،وما
طلبت منكم �أجر ًا من مو ّدة قرابتي ف�إنّما هو لكم.
المف�سرين ال�سنّة ،قال�« :أتت الأن�صار ر�سول
وقد روى
ّ
الزمخ�شري وهو من �أعالم ّ
اهلل  Pبم ��ال جمع ��وه وقال ��وا :ي ��ا ر�س ��ول اهلل ق ��د هدان ��ا اهلل ب ��ك و�أنت اب ��ن �أختنا
((( �سورة ال�شورى ،الآية.23:
((( �سورة �سب�أ ،الآية.47:
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وتع ��روك نوائب وحقوق ومالك �س ��عة فا�س ��تعن به ��ذا على ما ينوب ��ك ،فنزلت ،ور ّده
(النب � ّ�ي  Pوتالها عليهم)» �إلى �أن ق ��ال (�أي الزمخ�شري)« :والظاهر العموم في
� ّأي ح�س ��نة كان ��ت �إال �أنّها لما ذكرت عقيب ذكر الم ��و ّدة في القربى ّ
دل ذلك على �أنّها
تناولت المو ّدة تناو ًال �أ ّول ّياً ك�أنّ �سائر الح�سنات لها توابع»(((.
الهيثمي وغيره :عن ابن ع ّبا�س قال :لما نزلت }ﭛﭜﭝﭞ
وروى اب ��ن حجر
ّ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ{ قال ��وا :ي ��ا ر�سول اهلل من قرابتك ه� ��ؤالء الذين وجبت علينا
«علي وفاطمة وابناهما»(((.
مو ّدتهم؟ قالّ :
وف ��ي الحدي ��ث المتوات ��ر عن ر�س ��ول اهلل  Pبلغ ��ة للباحث وهداي ��ة للطالب وقد
حب �آل مح ّمد مات
ذك ��ره �أعالم الم�سلمين في كتبهم� ،إذ يقول « :Pمن مات على ّ
حب
حب �آل مح ّمد مات مغفوراً له� ....أال ومن مات على ّ
�شهيداً� ،أال ومن مات على ّ
�آل مح ّم ��د م ��ات على ال�سنّة والجماعة� ،أال وم ��ن مات على بغ�ض �آل مح ّمد جاء يوم
القيامة مكتوباً بين عينيه �آي�س من رحمة اهلل.(((»...
وبعد ه ��ذا ك ّله يتب ّين لنا � ّأن مح ّبة �أهل البيت  Rومو ّدتهم الخال�صة هي �سبيل
النج ��اة ،و�سبب الفالح ،ومنطلق الو�صول �إلى �ساحة ر�ضا اهلل تعالى ،وبدونها ال يقبل
العمل �إذ � ّإن �سائر الح�سنات لها توابع.
ولنعم ما قيل:
�إذا �أن� � ��ا ل� ��م �أه� � � � َو ال� �ن� �ب � ّ�ي و�آل � ��ه فمن غيرهم ل��ي ف��ي القيامة ي�شفع
ف�ل��ا دي� � ��ن �إال ح� � � ّ�ب �آل م �ح � ّم��د وال ���ش��يء ف ��ي ي� ��وم ال �ق �ي��ام��ة �أن �ف��ع
لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بمحبّتهم R؟
الع�سكري Q
� ّإن الج ��واب عن ه ��ذا ال�س�ؤال يظهر م ّم ��ا روي عن الإمام الح�س ��ن
ّ
((( راجع الك�شاف ،الزمخ�شري ،ج� ،3شرح �ص.468
((( مجمع الزوائد ،الهيثمي ،ج� ،7ص.103
((( تف�سير الرازي ،ج� ،27ص.166
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علي بن مح ّمد عن �إ�سحاق بن �إ�سماعيل الني�سابوري � ّأن
حيث روى مح ّمد بن يعقوب عن ّ
�ري �« :Lإ ّن اهلل تعالى بمنّه ورحمته
علي الع�سك � ّ
العال ��م كتب �إليه يعني الح�سن بن ّ
ل ّم ��ا فر� ��ض عليك ��م الفرائ�ض لم يفر� ��ض ذلك عليكم لحاجة من ��ه �إليها بل رحمة منه
وليمح�ص
�إليك ��م -ال �إل ��ه �إال هو -ليميز الخبيث من الط ّيب وليبتلي ما في �صدوركم
ّ
م ��ا ف ��ي قلوبكم ولتت�سابق ��وا �إلى رحمته ،ولتتفا�ضل منازلكم ف ��ي جنّته فف ّو�ض عليكم
الح ّج والعمرة و�إيقام ال�صالة و�إيتاء الزكاة وال�صوم والوالية وجعل لكم باباً لتفتحوا
به �أبواب الفراي�ض ،ومفتاحاً �إلى �سبيله ،ولوال مح ّمد  Pوالأو�صياء من ولده كنتم
حيارى كالبهائم ال تعرفون فر�ضاً من الفراي�ض ،وهل تدخل قرية �إال من بابها؟!
فل ّم ��ا م ��نّ اهلل عليكم ب�إقامة الأولياء بعد نب ّيكم  Pقال اهلل ع ّز وج ّل} :ﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ{ وفر�ض عليكم
لأوليائ ��ه حقوق� �اً ف�أمرك ��م ب�أدائها �إليهم ليح� � ّل لكم ما وراء ظهورك ��م من �أزواجكم
و�أموالك ��م وم�أكلك ��م وم�شربكم ويع ّرفكم بذلك البرك ��ة والنماء والثروة وليعلم من
يطيع ��ه منك ��م بالغي ��ب ،وق ��ال اهلل تب ��ارك وتعال ��ى} :ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
الغني و�أنتم
ﭢﭣﭤ{ فاعلم ��وا �أنّ م ��ن يبخ ��ل ف�إ ّنم ��ا يبخل على نف�س ��ه �إنّ اهلل ه ��و ّ
الفق ��راء �إلي ��ه ال �إله � اّإل هو ،فاعملوا من بعد ما �شئت ��م ف�سيرى اهلل عملكم ور�سوله
(((
والم�ؤمن ��ون ث� � ّم ت ��ر ّدون �إل ��ى عالم الغي ��ب وال�شه ��ادة فين ّبئك ��م بما كنت ��م تعملون
رب العالمين»(((.
والعاقبة للمتّقين والحمد هلل ّ
النبي الأكرم P
فمح ّبة �أهل البيت  Rواتّباعهم هي امتحان للم�ؤمنين بر�سالة ّ
به ��ا يم ّي ��ز اهلل �سبحان ��ه الخبيث من الطيب ويرف ��ع الدرجات ويجعل البرك ��ة في الدنيا
والآخرة.
((( �إ�ش ��ارة �إل ��ى قوله تعالىَ } :و ُقلِ ْاع َم ُلو ْا ف ََ�س َي َرى ُ
ون �إِلَى َعا ِل ِم ا ْل َغ ْيبِ َوال�شَّ َها َد ِة َف ُي َن ِّب ُئ ُكم
ُون َو َ�س ُت َر ُّد َ
اهلل َع َم َل ُك ْم َو َر ُ�سو ُل ُه َوا ْل ُم�ؤ ِْمن َ
ون{ (�سورة التوبة ،الآية.)105 :
ِب َما ُكنت ُْم َت ْع َم ُل َ
((( علل ال�شرائع ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،1ص.250
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ولنعم ما قال الفرزدق:
ه ��م م�ع���ش��ر ح � ّب �ه��م دي� ��ن وبغ�ضهم
ي���س�ت��دف��ع ال �� �س��وء وال��ب��ل��وى بح ّبهم
م�� �ق�� � ّدم ب� �ع ��د ذك� � ��ر اهلل ذك ��ره ��م
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ك��ف��ر وق ��رب� �ه ��م م �ن �ج��ى ومعت�صم
�رب ب���ه الإح� ��� �س���ان وال �ن �ع��م
وي� ��� �س� �ت � ّ
ف� ��ي ك� � � ّل ب� � � ّر وم� �خ� �ت ��وم ب� ��ه ال �ك � ِل��م

كيف تكون المح ّبة؟
أحب
الحب بعمله و�صنف � ّ
أحب بقلبه ول ��م يظهر ذلك ّ
� ّإن المح � ّ�ب �صنفان ف�صنف � ّ
بقلبه و�أ ّيد ذلك بعمله ،ف� ّأي ال�صنفين ُيق�صد من مح ّبة �أهل البيت R؟
نج ��د الج ��واب عن هذا ال�س�ؤال �أي�ض� � ًا في كالم �إمامن ��ا الباقر  Qحيث قال
أن�صاري «:يا جابر �أيكتفي من ينتحل الت�ش ّيع �أن يقول بح ّبنا
لجابر بن عبد اهلل ال
ّ
�أه ��ل البي ��ت؟ ف ��واهلل م ��ا �شيعتنا � اّإل م ��ن اتّقى اهلل و�أطاع ��ه؛ وما كان ��وا ُيعرفون يا
جاب ��ر � اّإل بالتوا�ض ��ع والتخ�شّ ��ع والأمانة وكث ��رة ذكر اهلل وال�ص ��وم وال�صالة والب ّر
بالوالدي ��ن والتعاه ��د للجيران م ��ن الفقراء و�أه ��ل الم�سكنة والغارمي ��ن والأيتام
و�صدق الحديث وتالوة القر�آن وكفّ الأل�سن عن النا�س � اّإل من خير ،وكانوا �أمناء
ع�شائرهم في الأ�شياء.
قال جابر :فقلت :يا ابن ر�سول اهلل ما نعرف اليوم �أحداً بهذه ال�صفة ،فقال:Q
أحب عل ّياً و� اّ
أتوله ث ّم ال يكون
يا جابر ال تذهبنّ بك المذاهب ح�سب الرجل �أن يقولّ � :
علي Q
م ��ع ذل ��ك ف ّعا ًال؟ فل ��و قال� :إنّي � ّ
أحب ر�سول اهلل فر�س ��ول اهلل  Pخير من ّ
ث� � ّم ال ي ّتب ��ع �سيرت ��ه وال يعم ��ل ب�سنّته م ��ا نفعه ح ّبه �إي ��اه �شيئاً ،فا ّتق ��وا اهلل واعملوا لما
عن ��د اهلل ،لي� ��س بي ��ن اهلل وبي ��ن �أح ��د قرابة� ،أح � ّ�ب العباد �إل ��ى اهلل ع ّز وج� � ّل [و�أكرمهم
علي ��ه] �أتقاه ��م و�أعمله ��م بطاعت ��ه ،يا جابر واهلل م ��ا يتق ّرب �إلى اهلل تب ��ارك وتعالى � اّإل
حجة ،م ��ن كان هلل مطيعاً
بالطاع ��ة وم ��ا معن ��ا براءة من الن ��ار وال على اهلل لأح ��د من ّ
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ولي ومن كان هلل عا�صياً فهو لنا عد ّو ،وما تنال واليتنا � اّإل بالعمل والورع»(((.
فهو لنا ّ
� ّإن كثي ��ر ًا م ��ن الروايات جاءت دالة على نف�س ه ��ذا المعنى وفيه تحذير وا�ضح لك ّل
إلهي بمو ّدتهم R
من ا ّدعى مح ّبة وو ّد ووالية �أهل البيت ولم يعمل بعملهم ،فالأمر ال ّ
ال عن عبث بل المراد منه �أ ّنهم و�صلوا �إلى هذه الدرجة بطاعتهم هلل فك ّل عمل يقدمون
علي ��ه ال يمكن �أن ت�شوبه �شائب ��ة المع�صية ،و�إلاّ فكيف ي�أم ��ر اهلل تعالى بمو ّدة الع�صاة
ومح ّبته ��م� ،إ ّن ��ه �سبحانه ي�أمر بم ��و ّدة المطيعين ،ل ّأن مح ّبتهم م ��ن مح ّبة عملهم ،ف�إن
الحب فعليك بالعمل الموافق له ،و�إلاّ تكون كما قال الفرزدق للإمام
كنت من �أهل هذا ّ
الح�سين Qفي و�صفه لأهل الكوفة« :قلوبهم معك و�سيوفهم عليك».
علي  Qفي جميع األبعاد
االقتداء باإلمام
ّ
ُ
وفي ه ��ذا يقول الإمام الخمين � ّ�ي {ُ « :ن ِقل ع ��ن �أمير الم�ؤمني ��ن �Qشغله
بعا َّمة الم�سلمين وفكره بالجائعين ،فكان ُيعاني �شظفَ ال َع ْي�ش و�ش ّدة الجوع خ�شية
�أن يكون �أحد في الثغور الإ�سالم ّية من هو �أكثر جوعاً منه.
ذلك �أمي ُرنا ،هو �س ِّيدنا� ،إما ُمنا ،وما �أكثر ما نقول عنه� :إما ُمنا ،وال نقتدي به!
فلي�س لنا اقتداء في الأعمال� ،أهذا هو معنى (الإمام)؟! في حين �أنّ معنى الإمام
وال�شيعة هو �أن يتق ّد َمهم ،ويقتفوا �أثره(فلو كان هناك جنازة فيها نع�ش ومن يريد
ت�شييع �صاحب النع�ش يم�شي في طريق غير طريقه �أكان ي�س ّمى م�ش ّيعاً؟!).
هك ��ذا يجب �أن يكون ال�شيعة؛ �أن يتّبعوا علياً(-Q -في �أعماله و�أفعاله) وال
ق ��درة لن ��ا طبعاً �أن نك ��ون مثلَه( يعني �أن ن�صل �إلى مقامه ومنزلته) .ال �أحد يمتلك
ه ��ذه القدرة ،لكن(بالإم ��كان �أن) نتّبعه في الزهد والتقوى واالنت�صار للمظلومين
وم�ساعدة الفقراء»(((.
((( الكافي ،الكليني ،ج� ،2ص.75
((( �صحيفة نور ،ج�،8ص.19
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علي �« :Qأال و�إنّ لكل م�أموم �إماماً يقتدي به وي�ست�ضيء
ومن خطبة للإمام ّ
بن ��ور علم ��ه� ،أال و�إنّ �إمامك ��م ق ��د اكتفى م ��ن دنياه ِ
بطمري ��ه (الث ��وب الخلق) ،ومن
طعمه بقر�صيه� .أال و�إنّكم ال تقدرون على ذلك ولكن �أعينوني بورع واجتهاد ،وعفّة
و�سداد»(((.
أهوى أخيك معنا؟
فم ��ن كان يمتل ��ك ه ��ذه الخ�صائ� ��ص ولديه هذا الح � ّ�ب فهو م ّمن ذك ��ره �أمير
الم�ؤمني ��ن  Qفي معركة الجمل �إذ �س�أله بع�ض �أ�صحابه فقال :وددت � ّأن �أخي
فالن ًا كان �شاهدنا ليرى ما ن�صرك اهلل به على �أعدائك.
فقال له �« :Qأهوى �أخيك معنا؟ فقال نعم ،قال« :فقد �شهدنا .ولقد �شهدنا
ف ��ي ع�سكرن ��ا ه ��ذا �أقوام في �أ�ص�ل�اب الرجال و�أرح ��ام الن�ساء� ،سيرع ��ف بهم الزمان
ويقوى بهم الإيمان»(((.
المحب ومنية المريد �إذ معناه � ّأن من كان
� ّإن الج ��واب من الإمام  Qفيه �أم ��ل
ّ
يح ّبنا ويميل بقلبه �إلينا فهو معنا وم�شارك فيما �صنعنا و�شريك في �أجرنا ح ّتى �إن لم
يكن معنا في مكاننا وزماننا.
ونحن نالحظ ت�أكيد الإمام  Qعلى الهوى ،ف� ّإن من كان قلبه معه فهو م�شارك
في هذا الم�شهد� ،إذ ال فرق بين حا�ضر وغائب ،وال بين زمان ومكان ،وقد �أنب�أ الإمام
�أ ّن ��ه �سي�أتي رجال يرعف ويج ��ود بهم الزمان بعد حين ،تك ��ون قلوبهم معنا ،يفرحون
لفرحنا ويحزنون لحزننا ،وه�ؤالء ك�أنّما هم حا�ضرون معنا في معركتنا هذه...
فاله ��وى هنا هوى من لو �أدرك �أمي ��ر الم�ؤمنين  Qلكان معه في جنده وحارب
بي ��ن يديه وبين يدي ر�سول اهلل  Pفي معارك ب ��در و�أحد وخيبر والأحزاب ،بل كان
((( نهج البالغة ،الخطبة .45
((( م .ن ،الخطبة .12
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م ّمن ن�صر الإمام الح�سين  Qبكربالء ووقاه بنف�سه الحتوف وح ّد ال�سيوف.
نق ��ول ف ��ي زيارته « :Qل ّبيك داع ��ي اهلل� ،إن كان لم يجبك بدن ��ي فقد �أجابك
قلبي و�شعري وب�شري ور�أيي وهواي»(((.

((( كامل الزيارات ،جعفر بن مح ّمد بن قولويه� ،ص.388
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م���ط���ال���ع���ة
عاشق اإلمام
علي Qمع أحد الحاقدين
ّ

ق ��ال الأ�صب ��غ بن نبات ��ة :كن ��ت جال�س ًا عن ��د �أمي ��ر الم�ؤمنين Qوه ��و يق�ضي
بي ��ن النا� ��س� ،إذ �أقبل جماع ��ة ومعهم �أ�سود م�ش ��دود الأكتاف ،فقالوا :ه ��ذا �سارق يا
�أميرالم�ؤمنين ،فقال :Qيا �أ�سود �أ�سرقت؟
قال :نعم يا موالي.
قال :ويلك� ،أُنظر ماذا تقول� .أ�سرقت؟ قال :نعم.
فقال له :ثكلتك �أُ ّمك �إن قلتها ثانية قطعت يدك� ،أ�سرقت؟
قال :نعم ،فعند ذلك قال :Qاقطعوا يده ،فقد وجب عليه القطع ،قال :فقطعت
يمين ��ه ،ف�أخذها ب�شماله وه ��ي تقطر ،فا�ستقبله رجل يقال له اب ��ن الك ّواء فقال له :يا
�أ�سود َم ْن قطع يمينك؟
المحجلين ،و�أولى النا�س باليقين...
قال له :قطع يميني �س ّيد الو�ص ّيين ،وقائد الغ ّر
ّ
خاتم الأو�صياء ل�صفوة الأنبياء ،الق�سور الهمام ،والبطل ال�ضرغام ،الم�ؤ ّيد بجبرئيل،
رب العالمين ،المطفي ني ��ران الموقدين ،وخير
والمن�ص ��ور بميكائي ��ل المبين ،فر�ض ّ
علي بن �أبي
من ن�ش�أ من قري�ش �أجمعين ،المحفوف بجند من ال�سماء� ،أميرالم�ؤمنين ّ
طالب Qعلى رغم �أنف الراغمين ،ومولى الخلق �أجمعين.
قال :فعند ذلك قال له ابن الك ّواء :ويلك يا �أ�سود ،قطع يمينك و�أنت تثني عليه هذا
الثناء ك ّله؟ قال :وما لي ال �أثني عليه وقد خالط ح ّبه لحمي ودمي؟ واهلل ما قطع يميني
علي.
�إ ّال ّ
بحق �أوجبه اهلل تعالى َّ
ق ��ال ابن الك� � ّواء :فدخل ��ت �إل ��ى �أميرالم�ؤمنين Qوقل ��ت له :يا �س ّي ��دي ر�أيت
عجب ًا.
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فقال :وما ر�أيت؟
قل ��ت� :صادف ��ت الأ�سود وقد قطعت يمين ��ه ،وقد �أخذها ب�شمال ��ه ،وهي تقطر دم ًا،
فقلت :يا �أ�سود َم ْن قطع يمينك؟
فق ��ال� :س ّيدي �أمي ��ر الم�ؤمنين ،ف�أعدت عليه القول وقلت ل ��ه :ويحك قطع يمينك،
و�أن ��ت تثن ��ي عليه هذا الثناء ك ّل ��ه؟ فقال :ما ل ��ي ال �أثني عليه وقد خال ��ط ح ّبه لحمي
بحق �أوجب ��ه اهلل تعالى ،فالتفت �أمير الم�ؤمنين� Qإلى
ودم ��ي ،واهلل ما قطعها �إ ّال ّ
ولده الح�سن وقال له :قم وهات ع ّمك الأ�سود.
قال :فخرج الح�سن Qفي طلبه فوجده في مو�ضع يقال له :كندة ،ف�أتى به �إلى
علي؟
�أمير الم�ؤمنين ،فقال :يا �أ�سود ،قطعت يمينك و�أنت تثني َّ
فق ��ال :يا موالي يا �أمي ��ر الم�ؤمنين ،وما لي ال �أثني علي ��ك وقد خالط ح ّبك لحمي
علي م ّما ينجي من عذاب الآخرة.
ودمي؟ فواهلل ما قطعتها �إ ّال ّ
بحق كان َّ
فق ��ال :Qهات يدك ،فناوله �إ ّياها ،ف�أخذها وو�ضعها في المو�ضع ا ّلذي قطعت
منهّ ،ثم ّ
غطاها بردائه ،وقام ف�ص ّلى Qودعا بدعوات لم تر ّد ،و�سمعناه يقول في
�آخر دعائه� :آمينّ ،ثم �شال الرداء وقال :اتّ�صلي �أ ّيتها العروق كما كنت.
وبعلي ا ّلذي ر ّد اليد بعد القطع،
قال :فقام الأ�سود وهو يقول� :آمنت باهلل وبمح ّمد ر�سوله ّ
انكب على قدميه وقال :ب�أبي �أنت و�أُ ّمي يا وارث علم النب ّوة(((.
وتخليتها من الزندّ ،ثم ّ
الق�صة ت�ؤ ّكد قوله :Qل ��و �ضربت خي�شوم الم�ؤم ��ن ب�سيفي هذا على �أن
وه ��ذه ّ
يبغ�ضن ��ي م ��ا �أبغ�ضني ،ولو �صبب ��ت الدنيا بجماته ��ا على المنافق عل ��ى �أن يحبني ما
علي ال
النبي ا ُالمي�Pأ ّن ��ه قال« :يا ّ
�أحبن ��ي .وذل ��ك �أ نّه ق�ضى فانق�ض ��ى على ل�سان ّ
يبغ�ضك م�ؤمن وال يح ّبك منافق»(((.
((( الخرائج والجرائح ،قطب الدين الراوندي ،ج� ،2ص  ،561ح.19
((( نهج البالغة ،الحكمة .45

الفهرس

المقدمة 5......................................................................................
ّ
 -1حكمة االختبار 7.......................................................................
إلهي �سنّة خالدة9.............................................................................
االمتحان ال ّ
إلهي؟ 10...................................................................................
لماذا االختبار ال ّ
إلهي عا ّم 11.......................................................................................
االختبار ال ّ
طرق االختبار 12................................................................................................

 -2كيد ال�شيطان 17........................................................................
�أخالق ال�شيطان19.............................................................................................
خُ ُط َو ِات ال�شَّ ْي َطانِ 21...........................................................................................
ما ي�ساعد ال�شيطان على الإن�سان 22...................................................................

 -3ال�شيطان �أ�ضعف ركن ًا 27.............................................................
ما ي�ساعد الإن�سان على ال�شيطان 29...................................................................
ق�صة لطيفة 30...................................................................................................
ّ
� ّإن كيد ال�شيطان كان �ضعيف ًا32..........................................................................

134

ُ
مواعظ من نهج البالغة

 -4اجتناب ال�شبهات 35...................................................................
من كالم له 37................................................................................... Q
ازدواج ال�شخ�صية40..........................................................................................
مثال الجتناب ال�شبهات 41.................................................................................
ق�ص�ص الجتناب ال�شبهات 42.............................................................................
ق�صة �أخرى 42...................................................................................................
ّ

 -5اتّباع الهوى وطول الأمل 45........................................................
رغبات النف�س ال تنتهي 49..................................................................................
�س ّد طرق الحرام 49...........................................................................................

 -6الوفاء تو�أم ال�صدق 57...............................................................
نق�ض العهد من الكبائر 59.................................................................................
نق�ض العهد على نحوين 60.................................................................................
خلف الوعد من �صفات اليهود والمنافقين 62....................................................
احترام المعاهدة 63...........................................................................................
فل�سفة احترام العهد 64......................................................................................

 -7ال ت�س�ألوا فوق الكفاف69............................................................
معنى القناعة71.................................................................................................
المجتمع الغربيّ والحر�ص 72.............................................................................
�آفات الحر�ص 73................................................................................................
عالج الحر�ص والطمع (عدم القناعة) 74.........................................................
خاتمة 75............................................................................................................

سرهفلا

135

 -8الأهل والع�شيرة 79....................................................................
الإ�سالم دين التوا�صل 81....................................................................................
بين الع�صبية و�صلة الرحم 82............................................................................
�أ�سباب القطيعة 83.............................................................................................
خاتمة 86............................................................................................................

 -9معرفة الزمان و�أهله 89..............................................................
�أه ّم ّية الزمن91..................................................................................................
معرفة الحا�ضر والم�ستقبل 92............................................................................
علم الأنبياء والأئمّة بزمانهم 93.........................................................................
من �أ�سباب نجاح غير الم�ؤمنين 95.....................................................................

 -10ذكر الموت 99..........................................................................
كيف نذكر ما نخاف؟ 101.................................................................................
�أ�سباب الخوف من الموت 101............................................................................
الته ّيوء ل�ساعة الموت 103...................................................................................
التف ّكر بالموت 104.............................................................................................
اكت�شاف ما بعد الموت يحيي �أمم ًا و�أفراد ًا 106...................................................

 -11معرفة القر�آن الكريم111........................................................
ف�ضل القر�آن وعظمته 113..................................................................................
اعتراف المف ّكرين بعظمة القر�آن 115................................................................
العمل بالقر�آن 116..............................................................................................
علي Qيحذّرنا 117............................................................................
الإمام ّ

136

ُ
مواعظ من نهج البالغة

 -12مح ّبة �أهل البيت 121. .................................................... R

تمهيد 123..........................................................................................................
لماذا �أمرنا اهلل �سبحانه وتعالى بمحبّتهم R؟ 124......................................
كيف تكون المح ّبة؟126......................................................................................
علي  Qفي جميع الأبعاد 127..............................................
االقتدا ُء بالإمام ّ
�أهوى �أخيك معنا؟ 128.......................................................................................

الفهر�س 133...................................................................................

