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الإهداء
املصطفى صادق ًا أمين ًا..
إ ٰىل من كان كجدِّ ه
ٰ

وض َبط مناهج املعرفة..
أسس قواعد العلم َ
إ ٰىل من َّ
ِ
فترش ْفنا..
إ ٰىل من نُس ْبنا إليه َّ
إ ٰىل من كان زين ًا ،وأراد ْ
أن نكون له زين ًا..
إليك يا موالي..

حممد الصادق..
يا جعفر بن ّ
يا بحر العلم الزاخر..

ُأهدي لك جهد ًا ،باالعتذار مشفوع ًا..

وبطلب الصفح عن التقصري مصحوب ًا..
من عبدكم ..وحم ِّبكم..

والراجي قربكم ..وشفاعتكم..
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مقدمة املعهد
ّ


مؤسسة علمية حوزوية تُدِّ رس املناهج الدِّ ينية امل َعدَّ ة لطُلاّ ب
معهد تراث األنبياءَّ ،

احلوزة العلمية يف النجف األرشف.

الدراسة فيه عن طريق االنرتنيت وليست مبارشة.

يساهم املعهد يف نشـر وترويج املعارف اإلسالم َّية وعلوم آل البيت ووصوهلا

إ ٰىل أوس��ع رشحية ممكنة من املجتمع ،وذل��ك من خالل توفري املواقع والتطبيقات

واملصممني يف جمال برجمة
متخصص من املربجمني
اإللكرتونية التي يقوم بإنتاجها كادر
ِّ
ِّ
عىل أجهزة احلاسوب واهلواتف الذك َّية.
وتصميم املواقع اإللكرتونية والتطبيقات ٰ

عىل
وبالنظر للحاجة الفعلية يف جمال التبليغ اإلسالمي النسوي فقد أخذ املعهد ٰ
فتم إنشاء جامعة ُأ ِّم البنني
عاتقه تأسيس جامعة
ِّ
متخصصة يف هذا املجالَّ ،
اإللكرتونية لتلبية حاجة املجتمع وملء الفراغ يف الساحة اإلسالم َّية إلعداد مب ِّلغات

عىل إيصال اخلطاب اإلسالمي بطريقة علمية بعيدة عن االرجتال يف
رسال ّيات قادرات ٰ

العمل التبليغي ،باإلضافة إىل فتح التخصصات العقائدية والفقهية والقرآنية.
عىل َّ
أن املعهد مل هُي ِمل اجلانب اإلعالمي ،فبادر إ ٰىل إنشاء مركز القمر لإلعالم

عىل شبكة االنرتنيت ووسائل
عىل تقوية
ٰ
املحتوى اإلجي��ايب ٰ
الرقمي ،الذي يعمل ٰ
موجه ًا إليصال فكر أهل البيت
اإلعالم االجتامعي ،حيث يكون هذا املحتوى َّ
وتوجيهات املرجعية الدِّ ينية العليا إ ٰىل نطاق واسع من الشـرائح املجتمعية املختلفة
وبأحدث تقنيات اإلنتاج الرقمي وبأساليب خطابية تناسب املتل ّقي العرصي.
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واملعهد يقوم بطباعة ونشـر اإلنتاج الفكري والعلمي لطلبة العلم ،ضمن سلسلة

من اإلصدارات يف خمتلف العناوين العقائدية والفقهية واألخالقية  -التي هتدف إ ٰىل
ترسيخ العقيدة والفكر واألخالقُ ،بأسلوب بعيد عن التعقيد ،يستقي معلوماته من
مدرسة أهل البيت املوروثة.

ومن ضمن ما هيدف املعهد إىل طباعته ،هي املناهج املعدّ ة لطلبته (سواء يف املعهد

أو يف جامعة أم البنني ،)وهذا الكتاب هو أحد دروس مرحلة املقدمات /األوىل

يف معهدنا ،حيث عمل فيه املؤلف عىل االستفادة من آيات القرآن الكريم وكلامت أهل
البيت للخروج بمجموعة من القواعد األخالقية ذات التطبيقات املتعددة ،تنفع
يف هتذيب األخالق وتقويم السلوك.

نسأل اهلل عز وجل أن جيعل عملنا يف عينه ،وأن يتق َّبله بقبوله احلسن ،إنَّه سميع

جميب.

إدارة املعهد
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ِّلؤملا ةمّ قدم

مقدمة امل�ؤ ِّلف
ّ


من احلقائق الوجدانية التي ُق��دِّ ر لإلنسان أن يعيشها ،هي أنَّه يضيع يف زمحة

التفاصيل ،ويتعب ذهنه إذا أراد ْ
أن جيمع شتات ُأمور كثرية ،فال يتمكَّن من مجع
املتفرقات إلاَّ بعد عناء الذهن وشدِّ األعصاب.
ِّ

عىل تذليل صعوباهتا،
وحت َّٰى خُي ِّفف اإلنسان من ثقل هذه احلقيقة ،أخذ بالعمل ٰ

بالتخصص العلمي وإنشاء املعاهد العلمية ،ولكنَّه وجد َّ
أن
عىل ضبط معارفه
ُّ
فعمل ٰ
التفاصيل ما زالت متأل أرجاء احلياة ،وما زالت زمحتها ت ِ
ُقلق فكره.
فواص َل بحثه لتذليل تلك الصعوبات ،فوجد َّ
أن من أنجع ال ُّط ُرق ملتابعة املعارف
َ

والعلوم وضبطها واالستفادة منها يف احلياة العملية التطبيقية ،هو (تقنني) و(تقعيد)

املعارفْ ،
عىل ذلك الشتات،
بأن جيمع املتشابه من املعارف حتت قاعدة عا َّمة تنطبق ٰ
بحيث يسهل بعدها االلتفات إ ٰىل التفاصيل.

وقد ساعدت هذه العملية اإلنسان كثري ًا يف خمتلف جماالت احلياة ،حت َّٰى إنَّك ال جتد

يتضمن قواعد معرفية إلاَّ ما ندر.
عل ًام ال
َّ

وقد أشار أمري املؤمنني إ ٰىل َّ
أن هذه الطريقة هي ما استفاد منها من إلقاء رسول

اهلل إليه ُأصول العلم وأبوابه ،وذلك فيام روي عنه من قوله« :ع َّلمني رسول

اهلل ألف باب من العلمُ ،يفتَح من ِّ
كل باب ُ
ألف باب.(((»...
((( دالئل اإلمامة للطربي الشيعي (ص  /235ح .)26/162
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وعىل منواهلا بينَّ اإلمام الباقر هذه احلقيقة جلابر حينام قال له« :يا جابر ،لو كنّا
ٰ
نُفتي الناس برأينا وهوانا لكنّا من اهلالكني ،ولكنّا نُفتيهم بآثار من رسول اهللُ ،
وأصول
علم عندنا ،نتوارثها كابر ًا عن ٍ
وفضتهم»(((.
كابر ،نكنزها كام يكنز هؤالء ذهبهم َّ

عىل عاتقهم بيان املعارف اإلسالم َّية ألتباعهم من
وقد أخذ أهل البيتٰ 
فأسسوا الكثري من القواعد املعرفية التي
خالل هذه الطريقة يف كثري من األحيانَّ ،

سهلت ألتباعهم معرفة مقاصد كالمهم ومجع شتاته.
َّ

ومن مؤشرِّ ات هذه احلقيقة هي ما روي عن اإلمام الرضا من قوله« :علينا
التفرع»(((.
إلقاء األُصول إليكم ،وعليكم ُّ

باإلضافة إ ٰىل القواعد العا َّمة يف هذا الشأن من قبيلُّ :
«كل يشء هو لك حالل حت َّٰى
ُّ
و«كل يشء نظيف حت َّٰى تعلم أنَّه قذر»((( ،وغريها كثري.
تعلم أنَّه حرام بعينه فتدعه»(((،
وال يعني هذا األمر سهولة تناول النصوص الدِّ ينية ويسـرها للجميع ،خصوص ًا

فيام يتع َّلق بالقواعد األُصولية والفقهية ،بل َّ
إن نفس القواعد هي منهج معريف منضبط
مستوى ٍ
عال من الد َّقة واالنضباط واملتابعة والصرب.
عىل
ٰ
حيتاج إ ٰىل ُّ
ختصص معريف ٰ
املتخصصة ،والتي بذل
علم األخالق ،علم منهجي معريف تطبيقي ،له قواعده
ِّ

الكثري من علامئنا األفذاذ جهود ًا مضنية ُيشكَرون عليها من أجل مجع شتاهتا ووضعها
يف قالب منضبط ،فكانت املوسوعات األخالقية نافعة جدًّ ا يف جمال تعديل السلوك

وتقويمه وفق ما تريده السامء.

((( بصائر الدرجات للص ّفار (ص  /320ج  /6باب  /14ح .)4
احلل (ص .)575
((( مستطرفات الرسائر البن إدريس يّ
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /5ص  /313باب النوادر /ح .)40
((( هتذيب األحكام للشيخ الطويس (ج  /1ص  /285ح .)119/832
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وعىل هذا األساس ،جاءت الفكرة بكتابة بعض القواعد املعرفية األخالقية ،التي
ٰ

متفرقة يف أبواهبا ،ور َّبام ال ُيلتَفت إ ٰىل
جتمع حتتها تطبيقات عديدة ،خمتلفة فيام بينهاِّ ،

انضوائها حتت قاعدة واحدة ،وسيكون جمَ ْ ُعها حتت عنوان واحد أشبه يشء بالتفسري

املوضوعي للقرآن الكريم.

سبب التأليف:

أصل التفكري هبذا املوضوع ،هو االستجابة لطلب األخ العزيز الشيخ حسني

الرتايب  -مدير معهد تراث األنبياء للدراسات احلوزوية اإللكرتونية  -بإعطاء درس

فعمدت إ ٰىل كتابة
منهجي يف األخالق لطالبات جامعة ُأ ِّم البنني احلوزوية اإللكرتونية،
ُ
هذه القواعد.

فكانت (ثالثون قاعدة) ملنهج السنة األُو ٰىل يف اجلامعة ،وهي ما ستجده يف هذه

الكتاب.

أن يتق َّبلها بام هو أهلهْ ،
أسأل اهللْ 
وأن ُيعطينا عليها ما هو الئق بكرمه وسعة

عىل ِّ
املستمرْ ،
جودهْ ،
كل من كانت
وأن يتجاوز عن تقصريي الدائم ونقصـي
ّ
وأن يم َّن ٰ

له يد يف إخراج هذا الكتاب إ ٰىل النور بام ُينجيه من عقبات يوم املحرش ،إنَّه و ُّيل التوفيق.
حسني عبد الرضا األسدي
مكَّة املكرمة
يوم املباهلة (1439هـ)
اخلامس من أيلول (2018م)

()1
الوجهة الأخالقية للدين
عىل ثالث ركائزُ :أصول وفروع وآداب سلوكية وأخالق اجتامعية.
الدِّ ين ُبني ٰ

واألُصول اعتقادات ،والفروع أكثرها أعامل بني العبد ور ِّبه ْ
وإن كان هلا آثار سلوكية.
أرى صالة
والذي يمكن رؤيته من الدِّ ين إنَّام هو السلوك اخلارجي للفرد ،فأنا ال ٰ

أرى توحيده أو اعتقاده باملعاد ،إلاَّ من خالل سلوكياته
أرى صومه ،بل وال ٰ
الفرد ،وال ٰ

وتعامالته مع اآلخرين.

عىل حكاية ما يف الداخل ،فإذا دخلت مدينة
ولذلك كان للسوك اخلارجي القدرة ٰ

أمكنك ْ
أن تعرف ديانتها واعتقادات أهلها من خالل ممارساهتم وسلوكياهتم اخلارجية،
فإذا سمعت األذان أو رأيتهم يدفنون موتاهم باتجِّ اه القبلة ،عرفت هَّأنم مسلمون ،أ َّما

عىل قباب أماكن عبادهتم ،أو رأيتهم يحُ رقون موتاهم ،جزمت
إذا رأيت الصلبان مع َّلقة ٰ
ترى َّ
أن السلوك اخلارجي يكشف عن االعتقاد.
بأنم غري مسلمني ،وهكذا ٰ
هَّ

وهكذا لو رأي��ت أحدهم ُي يّ
صل وهو ُيسبِل يديه ،عرفت أنَّ��ه من شيعة أهل

البيت ،وإذا رأيته وهو ُيك ِّفر بيديه ،عرفت أنَّ��ه من أتباع غري مذهب أهل

البيت.

التوجه املذهبيْ ،
وإن مل تكن
عىل حكاية املعتقد أو
ُّ
فالسلوك اخلارجي له القدرة ٰ

حكاية تا َّمة ،لكنَّه بالتايل هو الوجه الظاهر من االعتقاد العقائدي والفقهي.

بأن تلك االعتقادات العقائدية والفقهية ال بدَّ ْ
صـرح َّ
بل َّ
أن تنعكس
إن الدِّ ين ُي ِّ
11
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عىل سلوك الفرد ،وإلاَّ َّ ،
فإن التفكيك بني االعتقاد وبني العمل
عىل أرض الواقع ،أي ٰ
ٰ
عىل
السلوكي املرتتِّب عليهُ ،يعتَرب مرض ًا فتّاك ًا ُيعبرَّ عنه بالنفاق يف بعض مراتبه .وهو ٰ
حدِّ تعبري القرآن الكريمَ :
ض ا ْلكِ ِ
ون بِ َب ْع ٍ
ُون بِ َب ْع ِ
ض﴾(البقرة.)85 :
تاب َو َت ْك ُف ُر َ
﴿أ َفت ُْؤ ِمن َ

أن ِّ
عىل
وقد أشار أمري املؤمنني إ ٰىل هذه احلقيقة بقوله« :واعلم َّ
لكل ظاهر باطن ًا ٰ
مثاله ،فام طاب ظاهره طاب باطنه ،وما خبث ظاهره خبث باطنه ،وقد قال الرسول
إن اهلل حُيِب العبد ويبغض عمله ،حُ ِ
أن
ب العمل ويبغض بدنه .واعلم َّ
الصادقَّ :
وي ُّ
ُّ
ٍ
لكل ٍ
عمل نبات ًاُّ ،
ِّ
غنى به عن املاء ،واملياه خمتلفة ،فام طاب سقيه طاب غرسه
وكل نبات ال ٰ
وأمرت ثمرته»(((.
وح َّلت ثمرته ،وما خبث سقيه خبث غرسه َّ

يّ
﴿و ِعبا ُد
فلذلك يقول القرآن الكريم يف جمال
التجل السلوكي للعبادة احل َّقةَ :
ِ
ال ِ
ِ
رض َه ْون ًا َوإِذا خا َط َب ُه ُم جْ
ون َعلىَ ٰ الأْ َ ِ
ين
اه ُل َ
ين َي ْم ُش َ
ون قا ُلوا َسالم ًاَ وا َّلذ َ
الر مْح ِن ا َّلذ َ
َّ
ِ
ِ
يبِيت َ ِ
ون َر َّبنَا رْ ِ
ذابا
اص ْ
ين َي ُقو ُل َ
ف َعنَّا َع َ
ُون ل َر هِّبِ ْم ُس َّجد ًا َوقيام ًاَ وا َّلذ َ
ذاب َج َهن ََّم إِ َّن َع هَ
َ
ساء ْت ُم ْس َت َق ًّرا َو ُمقام ًاَ وا َّل ِذ َ ِ َ
ِ
كان
توا َو َ
َ
كان غَرام ًا إِ هَّنا َ
ين إذا أ ْن َف ُقوا مَل ْ ُي ْسـر ُفوا َو مَل ْ َي ْق رُ ُ
ِ
ون ال َّن ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم اهللُ إِلاَّ
َبينْ َ ذلِ َ
ون َم َع اهللِ إِهل ًا َ
آخ َر َوال َي ْق ُت ُل َ
ين ال َيدْ ُع َ
ك َقوام ًاَ وا َّلذ َ
ِ
بِ حَْ
يام ِة َو خَ ْ
ُون َو َم ْن َي ْف َع ْل ذلِ َ
ك َي ْل َق َأثام ًاُ يضا َع ْ
ي ُلدْ فِ ِيه
ال ِّق َوال َي ْزن َ
ف َل ُه ا ْل َع ُ
ذاب َي ْو َم ا ْلق َ
ئاتِم حس ٍ
حِ
صال ًا َف ُأ ْولئِ َ
تاب َو َآم َن َو َع ِم َل َع َم ً
كان
ال
نات َو َ
ُمهان ًا إِلاَّ َم ْن َ
ك ُي َبدِّ ُل اهللُ َس ِّي هِ ْ َ َ
ِ
حِ
ِ
ِ
ون
ين ال َي ْش َهدُ َ
ُوب إِ ىَ ٰل اهللِ َمتاب ًاَ وا َّلذ َ
تاب َو َعم َل صال ًا َفإِ َّن ُه َيت ُ
اهللُ َغ ُفور ًا َرحي ًامَ و َم ْن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّور َوإِذا َم ُّروا بِال َّلغ ِْو َم ُّروا كرام ًاَ وا َّلذ َ
الز َ
ين إِذا ُذك ُِّروا بِآيات َر هِّبِ ْم مَل ْ خَي ُّروا َع َل ْيها ُصماًّ
ِ ِ
ِ
ِ
ب َلنا ِم ْن َأز ِ
ني
ين َي ُقو ُل َ
اج َع ْلنا ل ْل ُمتَّق َ
ْواجنا َو ُذ ِّر َّياتنا ُق َّر َة َأ ْعينُ ٍ َو ْ
ون َر َّبنا َه ْ
َو ُع ْميان ًاَ وا َّلذ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
إِمام ًاُ أ ْولئِ َ
َت
ين فِيها َح ُسن ْ
بوا َو ُي َل َّق ْو َن فيها حَت َّي ًة َو َسالم ًا خالد َ
ك جُ ْ
يز َْو َن ا ْلغ ُْر َف َة بام َص رَ ُ
ُم ْس َت َق ًّرا َو ُمقام ًا﴾ (الفرقان.)76- 63 :
((( هنج البالغة (ج  /2ص  44و.)45
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جتل الصالة سلوكي ًا يقول تعاىل﴿ :ات ُْل ما ُأ ِ
ك ِم َن ا ْلكِ ِ
وح َي إِ َل ْي َ
ويف يّ
تاب َو َأ ِق ِم
ٰ
ِ ِ
ِ
َ
ون﴾
ْب َواهللُ َي ْع َل ُم ما ت َْصنَ ُع َ
الصال َة إِ َّن َّ
َّ
الصال َة َتن ٰ
ْهى َع ِن ا ْل َف ْحشاء َوالمُْنْكَر َو َلذك ُْر اهللِ أك رَ ُ
(العنكبوت.)45 :

نرى َّ
أن أهل البيت حدَّ دوا بعض السلوكيات التي
ومن نفس هذا املنطلقٰ ،

احلق ،وعدم زيغه عن
تكشف عن الفرد املؤمن هبم إيامن ًا راسخ ًا ،حيكي التزامه املبدأ َّ
الصـراط األقوم ،ممَّا يعني رضورة التزام الفرد املؤمن هبذه السلوكيات ،تنفيذ ًا لألمر

الذي جاء من أهل البيت.

ومن تلك السلوكيات التي يلزم ْ
أن يتحلىّ ٰ هبا شيعة أهل البيت هي ما جاء يف

وص َّية اإلمام الصادق لعبد اهلل بن جندب((( ،ونذكر منها بعض الفقرات ،كالتايل:
ِ
عىل
زوجه اهلل احلور العني
رسه ْ
َّ
أن ُي ِّ
ويتوجه بالنور فل ُيدخل ٰ
«يا ابن جندب ،من َّ
أخيه املؤمن الرسور.
إن للشيطان مصائد يصطاد هبا ،فتحاموا شباكه((( ومصائده».
يا ابن جندبَّ ،

قلت :يا ابن رسول اهلل ،وما هي؟

وأما شباكه فنوم عن قضاء الصلوات التي
«أما مصائده فصدٌّ عن ِّبر اإلخوانَّ ،
قالَّ :

إىل ِّبر اإلخوان وزيارهتم.
فرضها اهللَ .أما إنَّه ما ُيع َبد اهلل بمثل نقل األقدام ٰ

يا ابن جندب ،املايش يف حاجة أخيه كالساعي بني الصفا واملروة ،وقايض حاجته
كاملتشحط بدمه يف سبيل اهلل يوم بدر ُ
وأ ُحد ،وما َّ
عذب اهلل ُأ َّم ًة إلاَّ عند استهانتهم بحقوق
ِّ
فقراء إخواهنم.

احلراين (ص  302وما بعدها).
((( حتف العقول البن شعبة ّ
((( فتحاموا :اجتنبوها وتو ُّقوها .الشباك مجع َش َبكة  -بالتحريك  :-رشكة الص ّياد يعني حبائل
الصيد( .من هامش املصدر).
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فواهلل ال تُنال
يا ابن جندب ،ب ِّلغ معارش شيعتنا وقل هلم :ال
تذهبن بكم املذاهبَ ،
َّ

واليتنا إلاَّ بالورع واالجتهاد يف الدنيا ومواساة اإلخوان يف اهلل ،وليس من شيعتنا من
يظلم الناس.

وبأن
عرفون بخصال شت ّٰى :بالسخاء والبذل لإلخوانْ ،
يا ابن جندب ،إنَّام شيعتنا ُي َ

ُيص ُّلوا اخلمسني لي ً
ال وهنار ًا ،شيعتنا ال هيرون هرير الكلب ،وال يطمعون طمع الغراب،

اجلري،
وال جياورون لنا ًّ
عدوا ،وال يسألون لنا مبغض ًا ولو ماتوا جوع ًا ،شيعتنا ال يأكلون ّ

عىل الزوال ،وال يرشبون مسكر ًا.
عىل اخل َّفني ،وحيافظون ٰ
وال يمسحون ٰ

وال تكن ف ًّظا غليظ ًا يكره الناس قربك ،وال تكن واهن ًا حُي ِّقرك من عرفك.

مر بأخيه
إن
عيسى بن مريم قال ألصحابه :أرأيتم لو َّ
يا ابن جندبَّ ،
أن أحدكم َّ
ٰ

فرأى ثوبه قد انكشف عن بعض عورته أكان كاشف ًا عنها ك ِّلها أم ير ُّد عليها ما انكشف
ٰ

منها؟ قالوا :بل نر ُّد عليها ،قال :كلاَّ  ،بل تكشفون عنها ك ِّلها  -فعرفوا أنَّه مثل رضبه

عىل العورة من أخيه فال
هلم  ،-فقيل :يا روح اهلل ،وكيف ذلك؟ قال :الرجل منكم ي َّطلع ٰ
بحق أقول لكم :إنَّكم ال تصيبون ما تريدون إلاَّ برتك ما تشتهون ،وال تنالون
يسرتهاٍّ ،
وكفى
فإنا تزرع يف القلب الشهوة
عىل ما تكرهون ،إ ّياكم والنظرة هَّ
ٰ
ما تأملون إلاَّ بالصرب ٰ

طوبى ملن جعل بصـره يف قلبه ومل جيعل بصـره يف عينه ،ال تنظروا
هبا لصاحبها فتنة،
ٰ

مبتىل
يف عيوب الناس كاألرباب وانظروا يف عيوبكم كهيأة العبيد ،إنَّام الناس رجالنٰ :
عىل العافية.
ومعاىف ،فارمحوا
ٰ
املبتىل وامحدوا اهلل ٰ
ٰ
ِ
ِ
ِ
إىل من أساء إليك،
يا ابن جندب ،ص ْل من قطعك ،وأعط من حرمك ،وأحسن ٰ
ِ
ِ
ُ
أن
وأنصف من خاصمك،
عىل من س َّبك،
ب ْ
عمن ظلمك كام أنَّك حُت ُّ
واعف َّ
وس ِّلم ٰ
عفى عنك فاعترب بعفو اهلل عنك ،ألاَ
وأن
عىل األبرار وال ُف ّجارَّ ،
ترى َّ
ٰ
ُي ٰ
أن شمسه أرشقت ٰ
عىل الصاحلني واخلاطئني؟
مطره ينزل ٰ
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إن فعلت ذلك فقد
عىل أعني الناس ل ُيزكّوك ،فإنَّك ْ
يا ابن جندب ،ال تتصدَّ ق ٰ
فإن الذي تتصدَّ ق
استوفيت أجرك ،ولكن إذا أعطيت بيمينك فال تُطلِع عليها شاملكَّ ،

أن ال((( ي َّطلع الناس
يضـرك ْ
عىل رؤوس األشهاد يف اليوم الذي ال ُّ
رسا جُيزيك عالني ًة ٰ
له ًّ
تسـرون وما تُعلِنون قد علم
عىل صدقتك .واخفض الصوتَّ ،
إن ر َّبك الذي يعلم ما ُّ
ٰ
ت فال تغتب أحد ًا ،وال تلبسوا صيامكم بظلم ،وال
ما تريدون قبل أن تسألوه ،وإذا ُص ْم َ
تكن كالذي يصوم رئاء الناس ،مغربة وجوههم ،شعثة رؤوسهم ،يابسة أفواههم لكي

يعلم الناس هَّأنم صيام».

* * *

يرضك ْ
أن ي َّطلع الناس ٰ
عىل صدقتك».
((( هكذا يف املصدر ،واملناسب« :ال ّ

()2
رحلة الأخالق املتعاك�سة
يتم ترمجتها يف النهاية إ ٰىل سلوك عميل خارجي،
إذا تأ َّملنا يف السجايا األخالقية التي ُّ

متر بمرحلتني متعاكستني بالنسبة للنفس اإلنسانية ،فالسلوك
نجد هَّأنا يف احلقيقة ُّ

اخلارجي هو انعكاس لشـيء داخيل ،وذلك الشـيء الداخيل جاء من اخلارج (يف أغلب
األحيان) ،وبيانه بالتايل:

أي سلوك فعيلُ ،يو َلد وكام وصفه
عندما ُيو َلد اإلنسان ،فهو ُيو َلد خايل الوفاض من ِّ
﴿واهللُ َأ ْخ َر َجك ُْم ِم ْن ُب ُط ِ
ون َش ْيئ ًا
القرآن الكريم بقوله َّ
ون ُأ َّمهاتِك ُْم ال َت ْع َل ُم َ
عز من قائلَ :

ون﴾ (النحل.)78 :
صار َوالأْ َ ْفئِدَ َة َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
الس ْم َع َوالأْ َ ْب َ
َو َج َع َل َلك ُُم َّ

أي يشء ،ولكن ،بعد هذه املرحلة ،تبدأ رحلته االستكشافية
فيخرج وهو ال يعلم َّ

يف هذا العامل ،ويبدأ يستورد من اخلارج الكثري الكثري من املفاهيم احلياتية ،عرب منافذ
ثالثة ذكرها القرآن الكريم :السمع ،والبرص ،وال
فؤاد ،أو قل :العقل.

لتتم
يتم استرياد الصور من اخلارج ،تدخل يف الذهن البشـري وتحُ َفظ فيهَّ ،
وعندما ُّ

معاجلتها فيام بعد عرب العديد من العمليات العقلية ،حتلي ً
ال ومقايسة بعضها من البعض
صور جديدة ،وهكذا ،وبعد
اآلخر ،ودمج بعض الصور مع البعض اآلخر لتخرج لنا
ٌ

ْ
عىل
أن َّ
يتم إنتاج مفاهيم يف الذهن ،ترجع تلك املفاهيم إ ٰىل اخلارج من خالل ترمجتها ٰ
شكل أفعال وأقوال.
17
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الحظوا طف ً
ال مثالً ،إذا كان أبوه ُيع ِّلمه األلفاظ اجلميلة ،والكلامت العفيفة ،فإنَّه
سيختزن تلك الصور يف ذهنه ،و ُي ِ
رجعها إ ٰىل اخلارج بنفس القالب الذي دخلت فيه
أو ما يقرب منه كثري ًا ،ولكن إذا متَّت تغذية الطفل بكلامت ساذجة وغري عفيفةَّ ،
فإن

القالب الذي ستخرج فيه ألفاظه سيكون مشاهب ًا للقالب الذي دخلت فيه.
أمام هذه احلقيقة ،علينا ْ
أن نلتفت إ ٰىل التايل:

َّأوالً :علينا ْ
هنتم كثري ًا بالواردات إ ٰىل أذهاننا ،سواء كانت من نوع األلفاظ أو
أن َّ

عىل سلوكنا اخلارجي.
املواقف أو األفكار ،هَّ
ألنا  -شئنا أم أبينا  -ستنعكس يف يوم ما ٰ

عيل« :عجبت ملن يتفكَّر يف مأكوله ،كيف ال
روي أنَّه قال اإلمام احلسن بن ٍّ
يتفكَّر يف معقوله ،فيجنِّب بطنه ما يؤذيه ،وي ِ
ودع صدره ما ُيرديه»(((.
ُ
ُ
ُ
فإن من شأهنا ْ
أن نبتعد عن أماكن السوءَّ ،
ثاني ًا :علينا ْ
أن تُوحي للنفس بام فيها من

سوء ،ولذلك ورد التحذير من التواجد يف أماكن مع َّينة ،واآليات والروايات يف ذلك
كثرية ،منها:

تاب َأ ْن إِذا س ِمعتُم ِ
﴿و َقدْ َنز ََّل َع َل ْيك ُْم فيِ ا ْلكِ ِ
آيات اهللِ ُي ْك َف ُر
قال اهلل تبارك وتعا ٰىلَ :
َ ْ ْ
وضوا فيِ ح ِد ٍ
يث غ رْ ِ
هِبا َو ُي ْست َْهز َُأ هِبا َفال َت ْق ُعدُ وا َم َع ُه ْم َحت َّٰى خَ ُ
ي ُ
َي ِه إِ َّنك ُْم إِذ ًا ِم ْث ُل ُه ْم إِ َّن اهللَ
َ
ِ
ِِ
ِ
ين فيِ َج َهن ََّم مَجِيع ًا﴾ (النساء.)140 :
جام ُع المُْنافق َ
ني َوا ْلكاف ِر َ

احلق ويكذب
عنى هبذا الرجل جيحد َّ
وقال اإلمام الصادق يف هذه اآلية« :إنَّام ٰ

األئمة ،فقم من عنده وال تقاعده كائن ًا من كان»(((.
به ويقع يف َّ
وقال تعاىل﴿ :وإِذا ر َأي َ ِ
وضوا فيِ
ون فيِ آياتِنا َف َأ ْع ِر ْض َعن ُْه ْم َحت َّٰى خَ ُ
ين خَ ُ
ي ُ
ي ُ
وض َ
ت ا َّلذ َ
ٰ َ َ ْ

((( الدعوات لقطب الدِّ ين الراوندي (ص  144و /145ح )375؛ ويف املصدر( :ما ُيزكّيه) بدل (ما
ُيرديه) ،واألخرية يف بحار األنوار للعلاَّ مة املجليس (ج  /1ص .)218
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /377باب جمالسة أهل املعايص /ح .)8
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لمِِ
ح ِد ٍ
يث غ رْ ِ
طان َفال َت ْق ُعدْ َب ْعدَ ِّ
َي ِه َوإِ َّما ُين ِْس َين َ
َّك َّ
ني﴾ (األنعام:
الش ْي ُ
ْرى َم َع ا ْل َق ْو ِم ال َّظا َ
الذك ٰ
َ

.)68

وفيها يقول رسول اهلل« :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال جيلس يف جملس
إن اهلل يقول يف كتابه﴿ :وإِذا ر َأي َ ِ
ين خَ ُ
ي ُ
ون
وض َ
ب فيه إمام ،أو ُيغتاب فيه مسلمَّ ،
ت ا َّلذ َ
ُي َس ُّ
َ َ ْ

فيِ آياتِنا[﴾...األنعام.(((»]68 :

فإن العبد ال
شـرب عليها اخلمرَّ ،
عىل مائدة ُي َ
عيل« :ال جتلسوا ٰ
ويقول اإلمام ٌّ

ؤخذ»(((.
متى ُي َ
يدري ٰ

وعنه« :إ ّياك واجللوس يف الطرقات»(((.

عىص اهلل فيه وال
وقال اإلمام الصادق« :ال ينبغي للمؤمن ْ
أن جيلس جملس ًا ُي ٰ

عىل تغيريه»(((.
يقدر ٰ

عيل« :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يقوم مكان ريبة»(((.
وقال اإلمام ٌّ

اضطررنا إ ٰىل استامع ما ال يليق باملؤمن االستامع إليه ،أو ْ
أن نكون يف
ثالث ًا :إذا ما
ْ
أن نكون عىل قدْ ٍر ٍ
مكان يوحي بالس ِّيئ من املفاهيم ،فعلينا ْ
عال من ضبط النفس ،بحيث
ٰ
ِ
يستقر يف نفوسناْ ،
أي يشء سلبي ،ونحاول ْ
بأن ننساه أو نتناساه.
أن ال نجعله
هُنمل َّ
َّ
ونتم َّثل قانون (كن فيهم وال تكن منهم).

بعض من املفاهيم السلبية املخزونة من مواقف سابقة،
رابع ًا :إذا كان يف الذهن ٌ

القمي (ج  /1ص .)204
((( تفسري ّ
((( اخلصال للشيخ الصدوق (ص  /619حديث أربعامئة).
((( بحار األنوار للعلاَّمة املجلسـي (ج  /72ص  /465ح  ،)6عن أمايل الشيخ الطويس (ص /8
ح .)8/8
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /374باب جمالسة أهل املعايص /ح .)1
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /378باب جمالسة أهل املعايص /ح .)10
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أن ال نستثريها بالتذكُّر ،أو بالذهاب إ ٰىل أماكن تُذكِّرنا هبا ،فعلينا ْ
فعلينا ْ
أن نضبط اخليال
يف هذا املجال حت َّٰى ال يجُ رجرنا إ ٰىل ما ال تحُ َمد عقباه.

عيسى ،فقالوا له:
إىل
ٰ
وقد روي عن أيب عبد اهلل أنَّه قال« :اجتمع احلواريون ٰ

أن ال حتلفوا باهلل تبارك
إن
موسى كليم اهلل أمركم ْ
يا مع ِّلم اخلري أرشدنا ،فقال هلمَّ :
ٰ

أن ال حتلفوا باهلل كاذبني وال صادقني ،قالوا :يا روح اهلل زدنا،
وتعاىل كاذبني ،وأنا آمركم ْ
ٰ
أن ال حُتدِّ ثوا أنفسكم بالزنا
إن
أن ال تزنوا ،وأنا آمركم ْ
نبي اهلل أمركم ْ
فقالَّ :
موسى َّ
ٰ

فض ً
فإن من حدَّ ث نفسه بالزنا كان كمن أوقد يف بيت مزوق فأفسد
أن تزنواَّ ،
ال عن ْ
(((
وإن مل حيرتق البيت»(((.
التزاويق
َ
الدخان ْ
ُ

وعن أمري املؤمنني أنَّه قال« :صيام القلب عن الفكر يف اآلثام أفضل من صيام

البطن عن الطعام»(((.

عىل
إىل العمل هبا ،وفكرك يف املعصية حيدوك ٰ
وعنه« :فكرك يف الطاعة يدعوك ٰ
الوقوع فيها»(((.
خامس ًا :يلزم االهتامم بمنافذ األخالق األصيلة ،املتم ِّثلة بالقرآن الكريم ،وروايات

املعصومني ،والتجربة الشخصية ،وأخذ التجربة من الغري.

مهمني يف جمال االهتامم بمنافذ
ويف هذا املجال ُألفت النظر إ ٰىل رضورة أمرين َّ

األخالق ،ومها:

األمر األول :رضورة األُستاذ ِ
املرشد ،الذي يرجع إليه طالب األخالق والسجايا
َّ

((( التزويق :التزيني والتحسني( .القاموس)( .من هامش املصدر).
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /5ص  /542باب الزاين /ح .)7
ِ
حممد الليثي الواسطي (ص .)302
لعيل بن ّ
((( عيون احلكَم واملواعظ ِّ
ِ
حممد الليثي الواسطي (ص .)357
لعيل بن ّ
((( عيون احلكَم واملواعظ ِّ

سكاعتملا قالخألا ةلحر
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رأى من نفسه تقهقر ًا إ ٰىل الوراء ،فإنَّه وكام روي عن
الكريمة ك َّلام احتاج إليه ،وك َّلام ٰ
اإلمام السجاد« :هلك من ليس له حكيم ي ِ
رشده»(((.
ّ
ُ

وأفضل حكيم نسرتشد به هو القرآن الكريم ،وكلامت املعصومني ،فقد روي

«إن هذه القلوب تصدأ كام يصدأ احلديد» ،قيل :فام جالؤها؟
عن الرسول األكرمَّ :

قال« :ذكر اهلل ،وتالوة القرآن»(((.

«إن حديثنا حُييي القلوب»(((.
وعن اإلمام الباقرَّ :

وإن اهلل سبحانه مل يعظ أحد ًا بمثل هذا القرآن ،فإنَّه
وعن أمري املؤمننيَّ ...« :

حبل اهلل املتني وسببه األمني ،وفيه ربيع القلب وينابيع العلم ،وما للقلب جالء غريه»(((.

إن
فإن احلديث جالء للقلوبَّ ،
وعن رسول اهلل« :تذاكروا وتالقوا وحتدَّ ثوا َّ

القلوب لرتين((( كام يرين السيف جالؤها احلديث»(((.

إن اإلنسان وبعد ْ
األمر الثاينَّ :
أن يلجأ إ ٰىل املرشد اخلارجي (الذي هو القرآن
والروايات الشـريفة) عليه ْ ِ
ُسمه (الوجدان)
أن ُيوجد هو يف داخله ُأستاذ ًا داخلي ًا ،لن ِّ
أو (الضمري) أو (الواعظ النفسـي أو الباطني) ،أي ْ
أن يكون هو مصدر موعظة نفسه،

فاإلنسان العاقل ال بدَّ أن ُيفكِّر ج ِّيد ًا فيام يصدر منه من أقوال وأفعالْ ،
وأن يحُ كِّم عقله،

عىل الفضائل ،وهيجر الرذائل.
ليحبس نفسه ٰ

فعن اإلمام زين العابدين« :ابن آدم! إنَّك ال تزال بخري ما كان لك واعظ من

((( بحار األنوار للعلاَّمة املجليس (ج  /75ص .)159
((( الدعوات لقطب الدِّ ين الراوندي (ص  /237ح .)662
((( الدعوات لقطب الدِّ ين الراوندي (ص  /62ح .)155
((( هنج البالغة (ج  /2ص .)95
الرين :الدنس والوسخ( .من هامش املصدر).
((( َّ
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /1ص  /41باب بذل العلم /ح .)8
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مهك»(((.
نفسك ،وما كانت املحاسبة من ِّ

عىل نفسه حت َّٰى يكون له منها واعظ
وعن أمري املؤمنني« :واعلموا أنَّه من مل ُي َع ْن ٰ

وزاجر مل يكن له من غريها زاجر وال واعظ»(((.

حممد« :من مل يكن له واعظ من قلبه ،وزاجر
وعن اإلمام الصادق جعفر بن ّ

عدوه من عنقه»(((.
من نفسه ،ومل يكن له قرين مرشد ،استمكن ّ
وقال الشاعر:

ل��ن ت��رج��ع األن��ف��س ع��ن غ ِّيها

م���ا مل ي��ك��ن م��ن��ه��ا هل���ا زاج�����ر

* * *

احلراين (ص .)280
((( حتف العقول البن شعبة ّ
((( هنج البالغة (ج  /1ص .)160
((( أمايل الشيخ الصدوق (ص  /526ح .)2/711
((( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ج  /7ص  ،)457والبيت الشعري أليب نواس.

(((

()3
�إنَّ الف�ضائل  -وكذا الرذائل  -مفاهيم م�شكَّكة
أن الفضائل ليست ذات مرتبة واحدة ،إ َّما ْ
بمعنىَّ :
أن يصل إليها الفرد فيتَّصف
ٰ

أن ال يصل إليها فال يتَّصف هبا ،كلاَّ  ،بل َّ
هبا ،وإ َّما ْ
إن هلا مراتب طولية متعدِّ دة ،تبدأ
بنقطة مع َّينة ،وتشتدُّ إ ٰىل مراتب عالية جدًّ ا ،فالصدق قد يكون يف املواقف العادية فقط،

ولكن إذا وقع اإلنسان يف موقف حمرج ،فر َّبام يكذب ،ولكن البعض جتده صادق ًا يف ِّ
كل
ِ
ب.
أحواله وأقواله ،فال جتد للكذب عنده موضع ًا ولو ذهب ألجله ما يحُ ُّ
وهكذا بق َّية الفضائل.

ونفس الكالم ُيقال يف الرذائل ،فليست هي ذات مرتبة واح��دة ،بل هي ذات

َد َركات تسافلية متعدِّ دة.

معنى كوهنا مفاهيم مشكَّكة.
وهذا هو ٰ

أي
عن أيب عمرو الزبريي ،عن أيب عبد اهلل ،قال :قلت له :هّأيا العامل أخربين ُّ
األعامل أفضل عند اهلل؟ قال« :ما ال يقبل اهلل شيئ ًا إلاَّ به» ،قلت :وما هو؟ قال« :اإليامن

أعىل األعامل درج ًة وأرشفها منزل ًة وأسناها ح ًّظا» ،قال :قلت:
باهلل الذي ال إله إلاَّ هوٰ ،
ألاَ تخُ ربين عن اإليامن ،أقول هو وعمل أم قول بال عمل؟ فقال« :اإليامن عمل ك ُّله

حجته ،يشهد
والقول بعض ذلك العمل ،بفرض من اهلل بينِّ يف كتابه ،واضح نوره ،ثابتة َّ
له به الكتاب ويدعوه إليه» ،قال :قلت :صفه يل ُجعلت فداك حت َّٰى أفهمه ،قال« :اإليامن

املنتهى متامه ،ومنه الناقص البينِّ نقصانه،
حاالت ودرجات وطبقات ومنازل ،فمنه التا ّم
ٰ
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ومنه الراجح الزائد رجحانه.(((»...

ولذلك ،كان أحد تفسريات أبواب اجلنَّة الثامنية وأبواب جهنَّم السبعة هو تفسريها

بمراتب اجلنَّة و َد َركات جهنَّم حسب أعامل اإلنسان.
عىل هذه القاعدة التايل:
ويرتتَّب ٰ

أ َّما يف جانب الفضائل ،فعلينا ْ
أن نلتفت إ ٰىل التايل:

َّأوالًَّ :
مستمرة يف مراتبها الكاملية إ ٰىل ما ال هناية ،وهو ما ُيشري إليه قوله
أن الفضائل
َّ
ك حتَّى ي ْأتِي َ ِ
فسـروا اليقني باملوت،
ك ا ْل َيق ُ
تعا ٰىلَ :
ني﴾ (احلجر ،)99 :وقد َّ
﴿وا ْع ُبدْ َر َّب َ َ ٰ َ َ
فيكون
املعنى :اعبد ر َّبك ما دمت ح ًّيا(((.
ٰ

ولو كان للفضائل سقف حمدَّ د ،ألمكن ْ
أن يصل فر ٌد ما إليها ،وبالتايل تنقطع العبادة

عندها ،ولكنّا نجد َّ
عىل ما
أن أعظم خملوق خلقه اهلل تعا ٰىل ،وهو الرسول األعظمٰ ،
هو عليه من الكامل ،كان ي ِ
تعب نفسه بالعبادة ،بحيث كان ُي يّ
عىل أطراف أصابعه،
ُ
صل ٰ
عىل ذلك قال« :أفال أكون عبد ًا شكور ًا؟»(((.
ولـماَّ عوتب ٰ

يتصو َر َّن أحدٌ أنَّه يمكن ْ
أن يصل إ ٰىل مرحلة علمية مع َّينة ،أو مرحلة
وعليه ،فال
َّ
كاملية معينة ،وبعدها يتو َّقف عن حتصيل الكامل ،فإنَّه وكام قال تعاىل﴿ :نَر َفع در ٍ
جات
َّ
ْ ُ ََ
ٰ
((( انظر الرواية بطوهلا يف الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /37 - 33باب يف َّ
أن اإليامن مبثوث
جلوارح البدن ك ِّلها /ح .)1
((( تفسري ُشبرَّ (رشح ص .)266
((( روي عن أيب بصري ،عن أيب جعفر ،قال« :كان رسول اهلل عند عائشة ليلتها ،فقالت:
يا رسول اهلل ،لِـم ت ِ
تأخر؟ فقال :يا عائشة ألاَ
ُتعب نفسك وقد غفر اهلل لك ما تقدَّ م من ذنبك وما َّ
َ
عىل أطراف أصابع رجليه ،فأنزل اهلل سبحانه
أكون عبد ًا شكور ًا؟» ،قال« :وكان سول اهلل يقوم ٰ
ك ا ْل ُقر َ ِ
قى﴾ [طه 1 :و( .»]2الكايف للشيخ الكليني :ج  /2ص /95
آن لت َْش ٰ
وتعاىل﴿ :ما َأ ْن َز ْلنا َع َل ْي َ ْ
ٰ
باب الشكر /ح .)6

�� ��������������������������������������� ���
ِ
ِ ِ
يم﴾ (يوسف.)76 :
َشاء َو َف ْو َق ك ُِّل ذي ع ْل ٍم َعل ٌ
َم ْن ن ُ
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ثاني ًا :مهام وصل اإلنسان إ ٰىل مراتب كاملية عالية ،فعليه ْ
أن ينظر إ ٰىل حجمه الواقعي،

وأنَّه (ال يشء) أمام الكامل اللاّ متناهي هلل تعا ٰىل ،بل هو (ال يشء) بالنسبة إ ٰىل الكامالت

أن ال ُيعجب بنفسهَّ ،
التي وصل إليها أهل البيت ،وبالتايل ،فعليه ْ
فإن ال ُع ْجب من
أشدّ األمراض التي تفتك باألعامل الصاحلة.

واإلعجاب بنفسك والثق َة بام ُي ْع ِ
ب
يقول أمري املؤمنني« :وإ ّياك
وح َّ
ج ُبك منها ُ
َ

فإن ذلك من أوثق ُف َرص الشيطان يف نفسه ،ليمحق ما يكون من إحسان
االط��راءَّ ،

املحسنني»(((.

عىل أبيه زين العابدين ،فإذا هو قد بلغ
وقد روي أنَّه دخل اإلمام أبو جعفر ٰ

اصفر لونه من السهر ،ورمصت((( عيناه من البكاء،
من العبادة ما مل يبلغه أحد ،فرآه قد
َّ

ودبرت [أي قرحت] جبهته وانخرم أنفه من السجود ،وورمت ساقاه وقدماه من القيام

يف الصالة ،فقال أبو جعفر« :فلم أملك حني رأيته بتلك احلال البكاء ،فبكيت رمح ًة

بني ،أعطني بعض تلك
إيل بعد هنيهة من دخويل ،فقال :يا َّ
له ،وإذا هو ُيفكِّر ،فالتفت َّ

ثم تركها
ُّ
عيل بن أيب طالب ،فأعطيته ،فقرأ فيها شيئ ًا يسري ًاّ ،
الص ُحف التي فيها عبادة ِّ
عيل؟!»(((.
تضجر ًا ،وقال :من
من يده
ٰ
ُّ
عىل عبادة ٍّ
يقوى ٰ

((( هنج البالغة (ج  /3ص .)108
الر َمص.
(ر َم َص ْت عينه :سال منها َّ
((( يف مكارم األخالق للشيخ الطربيس (هامش ص َ :)318
والر َمص  -بالتحريك  :-وسخ أبيض جيتمع يف موق العني).
َّ
((( اإلرشاد للشيخ املفيد (ج  /2ص  ،)142ومن اللطيف ما روي عن داود الر ّقي ،قال :سمعت
عيسى بن مريم كان من رشايعه السيح يف
إن
أبا عبد اهلل يقول« :اتَّقوا اهلل وال حيسد بعضكم بعض ًاَّ ،
ٰ
انتهى
البالد ،فخرج يف بعض سيحه ومعه رجل من أصحابه قصري ،وكان كثري اللزوم
ٰ
ٰ
لعيسى ،فلماَّ
إىل
بصحة يقني منه
إىل البحر قال :بسم اهللَّ ،
ٰ
ٰ
عىل ظهر املاء ،فقال الرجل القصري حني نظر ٰ
فمشى ٰ
عيسى ٰ
بعيسى ،فدخله ال ُعجب بنفسه،
عىل املاء وحلق
بصحة يقني منه
عيسى جازه :بسم اهلل،
َّ
ٰ
ٰ
ٰ
فمشى ٰ
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أن ننظر إ ٰىل من هم أكمل منّا ،ونحاول ْ
وباختصار :علينا دوم ًا ْ
أن نصل إليهم،

ونتكامل معهم ،وال نعجب بأنفسنا مهام وصلنا إ ٰىل مراحل كاملية عالية.
وأ َّما يف جانب الرذائل ،فعلينا ْ
أن نلتفت إ ٰىل التايل:

َّأوالًَّ :
أن الذنوب يف حقيقتها سقوط يف اهلاوية ،يف جهنَّم والعياذ باهلل ،وهو

سقوط له َد َركات عديدة ،وحت َّٰى يتخ َّلص الفرد من اهلاوية ،عليه ْ
أن يرتك مجيع الذنوب
تتجمع لتكون ركام ًا هائ ً
ال
وبجميع مراتبها ،فالذنوب التي يعتربها البعض صغرية ،قد
َّ

من الذنوب ،التي قد هتوي بالفرد يف وادي جهنَّم لسنوات طوال ،وقد روي َّ
أن رسول

اهلل نزل بأرض قرعاء (أي ال نبات فيها) فقال ألصحابه« :ائتوا بحطب» ،فقالوا :يا
ِ
«فليأت ُّ
كل إنسان بام قدر عليه»،
رسول اهلل نحن بأرض قرعاء ما هبا من حطب ،قال:
عىل بعض ،فقال رسول اهلل« :هكذا جتتمع
فجاؤوا به حت َّٰى رموا بني يديه ،بعضه ٰ

لكل يشء طالب ًا ،ألاَ
فإن ِّ
وإن طالبها
َّ
ثم قال« :إ ّياكم واملح ّقرات من الذنوبَّ ،
الذنوب»ّ ،
﴿وك َُّل شيَ ٍء َأ ْح َص ْينا ُه فيِ إِما ٍم ُمبِ ٍ
ني﴾ [يس.(((»]12 :
يكتب ما قدَّ موا وآثارهمَ ،
ْ

ثاني ًا :مهام سقط البعض يف الرذائل ،ومهام ابتعد عن ُس َّلم الكامل ،فعليه ْ
أن يعرف

أن باب التوبة مفتوح ،وأنَّه تعا ٰىل لن يغلقه بوجه عبد قصده خملص ًا ،فطريق الرذائل ْ
َّ
وإن

كان تنازلي ًا ،بل هو عبارة عن سقوط يف اهلاوية ،ولكن ذلك ال يمنع الفرد من ْ
أن يتش َّبث
عيل؟» ،قال« :فرمس يف املاء،
فقال :هذا
ٰ
عىل املاء فام فضله َّ
عىل املاء وأنا أمشـي ٰ
عيسى روح اهلل يمشـي ٰ
قلت :هذا روح اهلل
فاستغاث
قلت يا قصري؟ قالُ :
ثم قال له :ما َ
بعيسى ،فتناوله من املاء ،فأخرجهّ ،
ٰ
عيسى :لقد وضعت نفسك يف
عىل املاء فدخلني من ذلك ُعجب ،فقال له
ٰ
عىل املاء وأنا أمشـي ٰ
يمشـي ٰ
قلت» ،قال« :فتاب الرجل
إىل اهلل مم َّا َ
عىل ما َ
قلت ،فت ْ
ُب ٰ
غري املوضع الذي وضعك اهلل فيه فمقتك اهلل ٰ
حيسدن بعضكم بعض ًا»( .الكايف للشيخ الكليني:
إىل مرتبته التي وضعه اهلل فيها ،فاتَّقوا اهلل وال
َّ
وعاد ٰ
ج  /2ص  306و /307باب احلسد /ح .)3
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /288باب اإلرصار ٰ
عىل الذنب /ح .)3
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وس َّلم الرأفة والعطف والعفو اإلهلي.
بحبل التوبةُ ،

عن معاوية بن وهب ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :إذا تاب العبد توب ًة

نصوح ًا أح َّبه اهلل ،فسرت عليه يف الدنيا واآلخرة» ،فقلت :وكيف يسرت عليه؟ قالُ « :ينسـي

إىل
إىل جوارحه :اكتمي عليه ذنوبه ،ويوحي ٰ
َم َلكيه ما كتبا عليه من الذنوب ،و ُيوحي ٰ
ِ
فيلقى اهلل حني يلقاه وليس يشء
عليك من الذنوب،
بقاع األرض :اكتمي ما كان يعمل
ٰ

يشهد عليه بيشء من الذنوب»(((.

* * *

((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  430و /431باب التوبة /ح .)1

()4
غاية ال متناهية
أن اإلنسان موجود ٍ
وأن النقص حييط به من ِّ
متناه حمدودَّ ،
من الواضح جدًّ ا َّ
كل جوانب

كمله ،وحيث َّ
إن اهلل تعا ٰىل هو الكامل املطلق ،وهو
وجوده ،لذلك احتاج بفطرته إ ٰىل ما ُي ِّ

الغني احلميد ،فقد كان طريق التكامل وسدُّ النقص املحيط باإلنسان منحصـر ًا بقصده
ُّ

َّ
جل وعال ،وحيث إنَّه تعا ٰىل ال متناهي ،كان الطريق إليه ال متناهي ًا أيض ًا.
والنتيجةَّ :
أن طريق التكامل غري متناهي.
وهذا يعني التايل:

عىل املؤمن ْ
أن ال ُيق ِّيد نفسه بسقف دون الكامل املطلق ،فالتكامل ما دام نحو
َّأوالًٰ :

اهلل تعا ٰىل ،فال بدَّ ْ
أعىل كامل يمكن
أن تكون َّ
مهة املؤمن عالية جدًّ ا ،بحيث جيعل هدفه ٰ
ْ
ْسان إِن َ
َّك
أن يصل إليه ،وقد رسم القرآن الكريم هذا الطريق بقوله تعا ٰىل﴿ :يا َأيـ َُّها الإْ ِ ن ُ
ك كَدْ ح ًا َفم ِ
ِ
كاد ٌح إِ ٰىل َر ِّب َ
الق ِيه﴾ (االنشقاق.)6 :
ُ

فطريق التكامل صعودي غري متناهي ﴿إِ ٰىل َر ِّب َ
طريق ذات الشوكة
��ك﴾ ،وهو
ُ
ِ
﴿كاد ٌح ...كَدْ ح ًا﴾ ،والكدح هو السري بصعوبة وجهاد ،إذ طبيعة الصعود تقتضـي بذل
ٍ
مزيد من اجلهد ،ويف نفس الوقت ستكون النتيجة متناسبة مع اجلهد املبذول.

املستمر من أهل
ثاني ًا :ومنه سنفهم السبب وراء الدعوة الشديدة والتأكيد
ّ
ِ
أن يكون شيعتهم الرأس يف ِّ
عىل ْ
يرتض لنا أهل البيت
كل يشء ،فلم
البيتٰ 
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أبد ًا ْ
أن نكون ذي ً
أي جمال من جماالت احلياة.
ال أو تبع ًا يف ِّ

عيل بن أيب زيد ،عن أبيه ،قال :كنت عند أيب عبد اهلل،
ويف هذا املجال ،روي عن ِّ

عيسى بن
ثم قال« :يا
فدخل
القميَّ ،
ٰ
وقرب من جملسهّ ،
فرحب به َّ
عيسى بن عبد اهلل ّ
ٰ

عبد اهلل ليس منّا  -وال كرامة  -من كان يف مصـر فيه مائة ألف أو يزيدون وكان يف ذلك

املصـر أحدٌ أورع منه»(((.

حممدَّ 
أن نفر ًا أتوه من الكوفة من شيعته
وروي عن أيب عبد اهلل جعفر بن ّ

يسمعون منه ،ويأخذون عنه ،فأقاموا باملدينة ما أمكنهم املقام ،وهم خيتلفون إليه

ويرت َّددون عليه ويسمعون منه ويأخذون عنه ،فلماَّ حضـرهم االنصـراف وو َّدعوه ،قال
له بعضهم :أوصنا يا بن رسول اهلل ،فقالُ :
بتقوى اهلل والعمل بطاعته
«أوصيكم
ٰ
وأن
واجتناب معاصيه ،وأداء األمانة ملن ائتمنكم ،وحسن الصحابة ملن صحبتموهْ ،

تكونوا لنا دعاة صامتني» ،فقالوا :يا بن رسول اهلل ،وكيف ندعو إليكم ونحن ُصموت؟

قال« :تعملون ما أمرناكم به من العمل بطاعة اهلل ،وتتناهون عماَّ هنيناكم عنه من ارتكاب
حمارم اهلل ،وت ِ
ُعاملون الناس بالصدق والعدل ،وتُ��ؤ ُّدون األمانة ،وتأمرون باملعروف

وتنهون عن املنكر ،وال ي َّطلع الناس منكم إلاَّ
عىل خري ،فإذا رأوا ما أنتم عليه قالوا:
ٰ

هؤالء الفالنية ،رحم اهلل فالن ًا ،ما كان أحسن ما ُيؤ ِّدب أصحابه ،وعلموا فضل ما كان

عيل رضوان اهلل عليه ورمحته وبركاته ،لقد
عىل أيب ّ
حممد بن ٍّ
عندنا ،فسارعوا إليه ،أشهد ٰ

إن كان إما ُم مسجد يف
سمعته يقول :كان أولياؤنا وشيعتنا فيام
خري من كانوا فيهْ ،
ٰ
مضـى َ
صاحب وديعة كان منهم،
وإن كان
وإن كان
مؤذن يف القبيلة كان منهمْ ،
ٌ
احلي كان منهمْ ،
ُ
ِّ

وإن كان عامل ٌ من الناس يقصدونه لدينهم ومصالح
وإن كان
صاحب أمانة كان منهمْ ،
ْ
ُ
ُ
إىل الناس ،وال تُبغِّضونا إليهم»(((.
أمورهم كان منهم ،فكونوا أنتم كذلك ،ح ِّببونا ٰ
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /78باب الورع /ح .)10
((( دعائم اإلسالم للقايض النعامن املغريب (ج  /1ص  56و.)57
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يهانتم ال ةياغ

ِ
ويف احلقيقةَّ ،
ون َر َّبنا
ين َي ُقو ُل َ
﴿وا َّلذ َ
أسس له القرآن الكريم بقوله تعا ٰىلَ :
إن هذا أمر َّ
ِ ِ
ِ
ب َلنا ِم ْن َأز ِ
ني إِمام ًا﴾ (الفرقان.)74 :
اج َع ْلنا ل ْل ُمتَّق َ
ْواجنا َو ُذ ِّر َّياتنا ُق َّر َة َأ ْعينُ ٍ َو ْ
َه ْ
املعنى قال الشاعر:
ويف هذا
ٰ

وال بدَّ ْ
أسعى ألرشف رتبة
أن
ٰ
وأقتحم اخلطب املهول بحيث ْ
أن

فإ َّما مقام ًا يضـرب املجد دونه
إذا أن��ا مل أب��ل��غ م��ق��ام�� ًا أروم��ه

وأم��ن��ع ع��ن عيني ل��ذي��ذ منامي
أرى امل��وت خلفي ت���ار ًة وأمامي
ٰ

رسادق�������ه أو ن���اع���ي��� ًا حل�مام��ي
ٍ
ح��س��ـ��رات يف ن��ف��وس ك��را ِم
فكم

إن طريق التكامل ال متناهي ،وحيث َّ
ثالث ًا :حيث َّ
إن حياتنا متناهية ،إذن ،علينا
حساب ٍ
ٍ
ْ
جار ألعاملنا الصاحلة ،كام يضع البعض حساب ًا جاري ًا يف
عىل فتح
أن نعمل ٰ
البنك ،ليضيف أمواالً إ ٰىل أمواله باستمرار ،وقد فتح اإلسالم لنا  -بم ِّن اهلل تعا ٰىل وكرمه
(حساب ٍ
ٍ
تستمر حت َّٰى بعد وفاتنا ،فينبغي
جار) ألعامل صاحلة
وعطفه  -باب ًا واسع ًا لفتح
ُّ
للمؤمن ْ
مستمرا من خالل هذه األعامل.
أن جيعل تكامله
ًّ

ومن ذلك ما ورد عن رسول اهلل« :إذا مات اإلنسان انقطع عمله إلاَّ من ثالث:

رى له ،أو ولد صالح يدعو له»(((.
علم ُينتَفع به ،أو صدقة تجُ ٰ

هدى
وعن ميمون القدّ اح ،عن أيب جعفر ،قال« :أ ُّيام عبد من عباد اهلل َس َّن ُسنَّة
ٰ
أن ينقص من ُأجورهم يشء ،وأ ُّيام عبد من
كان له أجر مثل أجر من عمل بذلك من غري ْ

أن ينقص من أوزارهم
عباد اهلل َس َّن ُسنَّة ضالل كان عليه مثل وزر من فعل ذلك من غري ْ
يشء»(((.

رابع ًا :ومن ِّ
كل ما تقدَّ م ،نفهم أنَّه ال بدَّ ْ
يستمر املؤمن بتحصيل الكامالت ما دام
أن
َّ

((( روضة الواعظني للفتّال النيسابوري (ص .)11
((( ثواب األعامل للشيخ الصدوق (ص .)132
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ح ًّيا ،وال يتو َّقف عند نقطة مع َّينةَّ ،
ألن التو ُّقف يعني ُّ
التأخر ،إذ القافلة تسري ،وال تنتظر
من يبحث عن الراحة والدعة ،ومن هنا روي عن أيب عبد اهلل« :ال تدع قيام الليل،

فإن املغبون من ُغبِ َن قيام الليل»(((.
َّ

وعنه أنَّه قال« :املغبون من َغ َب َن عمره ساعة بعد ساعة»(((.

استوى يوماه فهو مغبون ،ومن كان آخر يوميه خريمها
وعنه أيض ًا أنَّه قال« :من
ٰ

إىل
رشمها فهو ملعون ،ومن مل َير الزيادة يف نفسه فهو ٰ
فهو مغبوط ،ومن كان آخر يوميه ّ
إىل النقصان فاملوت خري له من احلياة»(((.
النقصان ،ومن كان ٰ
أن التكامل طريق غري متناهيَّ ،
فالقاعدة هناَّ :
ألن الغاية غري متناهية ،فلتكن لنا

ُأ ُذن واعية.

* * *

معنى املغبون /ح .)1
((( معاين األخبار للشيخ الصدوق (ص  /342باب ٰ
معنى املغبون /ح .)2
((( معاين األخبار للشيخ الصدوق (ص  /342باب ٰ
معنى املغبون /ح .)3
((( معاين األخبار للشيخ الصدوق (ص  /342باب ٰ

()5
وال�شر جلاجة
اخلري عادة
ُّ
يمكن تقسيم األخالق إ ٰىل نوعني ،فبعض األخالق والسجايا يستسيغها اإلنسان
ِ
أي
منذ نعومة أظفاره،
أي تلكُّؤ من فعلها ،وال َّ
وكأنا ُولدَ ت معه ،فال جيد من نفسه َّ
هَّ
صعوبة يف االلتزام هبا ،وهو ما يمكن ْ
سميه البعض باألخالق الوراثية ،أو الذاتية،
أن ُي ّ
وما شابه.

فهذه الصفات يفعلها اإلنسان من دون تك ُّلف أو عناء.

ولكن ،هناك بعض األخالق التي ال جيد املؤمن نفسه ّتواق ًة هلا ،أو هَّأنا حتتاج إ ٰىل
بذل جهد فكري أو عميل للتخ ُّلق هبا ،أو أنَّه مل يفعلها من قبل ،وما شابه ،وهذه حتتاج

تتحول من صفة عابرة إ ٰىل
ثم
َّ
إ ٰىل خطوات عديدة ،حت َّٰى يتمكَّن املؤمن من فعلها َّأوالًّ ،
ملكة ال ُّ
تنفك عنه يف العادة ،وهذا الكالم جيري يف إرادة االتِّصاف بالفضائل ،أو إرادة
ختلية النفس وختليصها من الرذائل.

واخلطوات لتحصيل ذلك عديدة ،نذكر منها التايل:

عىل الفضائل والرذائل،
عىل الثمرات العملية والنتائج التي ترتتَّب ٰ
َّأوالً :اال ِّطالع ٰ

وهذا األمر ممكن جدًّ ا بمراجعة ال ُكتُب األخالقية والروائية.

عىل الفضائل
وفائدة هذه اخلطوة هو توفري
ّ
التصورات الواضحة للثمرات املرتتِّبة ٰ

والرذائل ،ومن املعلوم َّ
التصورات الواضحة هي ُأو ٰىل خطوات الفعل اإلرادي
أن توفري
ّ
33

34

درو�س تطبيقية يف القواعد الأخالقية

التصورات جاءت من مصدر معصوم  -وهو القرآن الكريم
لإلنسان ،فإذا كانت
ّ

التصور الساذج إ ٰىل قناعة نفسية بضـرورة االتِّصاف
حتول
ّ
والروايات الشـريفة َّ ،-
ب والشوق لفعل األُو ٰىل واهلروب
حل ِّ
بالفضائل وترك الرذائل ،األمر الذي سيعقبه تو ُّلد ا ُ
يبق أمام املؤمن إلاَّ أن ُيف ِّعل إرادته ليصدر الفعل احلسن منه
خرى ،وبعدها لن َ
من األُ ٰ
يف اخلارج.

ثاني ًاْ :
عىل التزام الصفات األخالقية دفعة واحدة أو ما يقرب من
أن يعمل املؤمن ٰ

فإن مل يستطع ،فليعمل بنظام (خطوة خطوة) ْ
الدفعةْ ،
بأن خيتار املؤمن صفة أخالقية
عىل ْ
خرى،
مر ًة ُأ ٰ
كررها َّ
أن ُي ِّ
للمرة األُو ٰىلّ ،
عىل عملها َّ
ثم يعمل ٰ
مع َّينة ،وحيمل نفسه ٰ
وهكذا.

أن يرتكهاْ ،
عىل ْ
فإن استطاع
وهكذا احلال يف الصفات اللاّ أخالقية ،ف ُي ِّ
صمم املؤمن ٰ

ْ
أن يرتكها ك َّلها دفعة واحدة فبها ،وإلاَّ فليعمل بنظام خطوة خطوة أيض ًا.

يقول الس ِّيد الطباطبائي يف إشارة إ ٰىل ذلكَّ :
(إن العمل الذي مل تعهد النفس وقوعه

مرة بدا كأنَّه انقلب من امتناع إ ٰىل إمكان
يف اخلارج يصعب انقيادها له ،فإذا وقع َّ
ألول َّ
ثم إذا وقع ثاني ًا وثالث ًا هان أمره
وعظم أمر وقوعه وأورث يف النفس قلق ًا واضطراب ًاّ ،

وإن اخلري عادة كام َّ
وانكسـر سورته والتحق بالعاديات التي ال يعبأ بأمرهاَّ ،
الشـر
أن
َّ

عادة)(((.

ثالث ًاْ :
أن خيتار عم ً
وكمه ،ويلتزمه
ال صاحل ًا مع َّين ًا ،حت َّٰى لو كان صغري ًا يف حجمه ِّ

ملدَّ ة سنة كاملة ،يداوم عليه َّ
ثم خيتار عم ً
ال آخر ويداوم عليه كذلك ،وهكذا،
كل يومّ ،

فإن التزامه ذلك وتكراره للعمل َّ
َّ
كل يوم ،سيجعل من أدائه سه ً
ال جدًّ ا ،ور َّبام لن يتمكَّن

لتعود نفسه عليه .وهكذا يف األفعال الس ِّيئة ،فلو كان املؤمن يقع
املؤمن من تركه أبد ًاُّ ،
النبي للس ِّيد الطباطبائي (ص .)37
((( ُسنَن ِّ
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يف معصية مع َّينة ،أو ٍ
فعل ممَّا ال ينبغي صدوره منه ،فيمكنه ْ
عىل تركه
أن يتعاهد مع نفسه ٰ

ملدَّ ة سنة كاملة ،ويلتزم بذلك ،وهكذا خيتار عم ً
ال ثاني ًا من هذا النوع ،ويلتزم برتكه ملدَّ ة

سنة ،وبعدها ،سيجد أنَّه بالتزامه هذا قد عصم نفسه من مواقعة احلرام أو ما ال ينبغي

له من األفعال واألقوال.

وقد أشارت بعض الروايات الشـريفة إ ٰىل هذه احلقيقة ،فعن أيب عبد اهلل الصادق

إىل غريه،
ثم
يتحول عنه ْ
َّ
عىل عمل فليدُ م عليه سنةّ ،
إن شاء ٰ
أنَّه قال« :إذا كان الرجل ٰ

أن يكون»(((.
أن ليلة القدر يكون فيها يف عامه ذلك ما شاء اهلل ْ
وذلك َّ

إىل اهلل ما داوم
خرى عن أيب جعفر الباقر أنَّه قال:
ُّ
ويف رواية ُأ ٰ
«أحب األعامل ٰ

وإن َّ
قل»(((.
[ما دام] عليه العبد ْ

عىل نفسك
ويف رواية ثالثة عن أيب عبد اهلل الصادق أنَّه قال« :إ ّياك ْ
أن تفرض ٰ

فريضة فتفارقها اثني عرش هالالً»(((.
ذريته ْ
بأن يطالعوا مجيع ما ورد من األعامل
رابع ًا :ن ُِق َل عن أحد العلامء أنَّه
أوىص ّ
ٰ
الصاحلة ،واجبة كانت أو مستح َّبةْ ،
عىل الدوام،
عىل فعل األعامل الواجبة ٰ
وأن يعملوا ٰ
بأن يعملوا َّ
وأ َّما املستح ّبات ،فأوصاهم ْ
أي عمل
كل األعامل الصاحلة ،وال يرتكوا َّ

((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /82باب استواء العمل واملداومة عليه /ح )1؛ وجاء يف
هامش املصدر( :يكون) خرب َّ
(إن) ،و(فيها) خرب (يكون) ،الضمري راجع إ ٰىل (الليلة) .وقوله( :ما شاء
اهلل أن يكون) اسم (يكون) ،وقوله( :يف عامه) متع ّلق بـ (يكون) أو حال عن (الليلة) ،واحلاصل أنَّه
إذا داوم سنة يصادف ليلة القدر التي يكون فيها ما شاء اهلل كونه من الربكات واخلريات واملضاعفات،
فيصري له هذا العمل مضاعف ًا مقبوالً .وحيتمل ْ
بمعنى التقدير ،أو ُيقدَّ ر مضاف يف (ما
أن يكون الكون
ٰ
شاء اهلل).
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /82باب استواء العمل واملداومة عليه /ح .)2
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /83باب استواء العمل واملداومة عليه /ح .)6
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مطلق ًا ،ولو ْ
مرة واحدة يف حياهتم.
أن يفعلوه َّ

«إن اهلل تبارك
وهذه الوص َّية مستوحاة ممَّا روي عن أمري املؤمنني من أنَّه قالَّ :

تستصغرن شيئ ًا من طاعته ،فر َّبام وافق رضاه وأنت
أخفى رضاه يف طاعته ،فال
وتعاىل
َّ
ٰ
ٰ
ال تعلم»(((.

عىل اخلريْ ،
عىل
خامس ًا :ينفع كثري ًا يف ُّ
أن يتذكَّر املؤمن ،أنَّه ال بدَّ من الورود ٰ
التعود ٰ
عىل ِّ
كل
اهلل تعا ٰىل يوم القيامة ،وهناك سينصب اهلل تعا ٰىل املوازين َّ
احلق ،وسيبدأ احلساب ٰ

وضع كتاب ال ُيغادر صغرية وال كبرية ،وسيكون املوقف مهوالً
ما صدر من املرء ،وس ُي َ
ِ
َّاس
جدًّ ا ،بحيث ﴿ت َْذ َه ُل ك ُُّل ُم ْر ِض َع ٍة َعماَّ َأ ْر َض َع ْ
ى الن َ
ح َلها َوت ََر ٰ
ح ٍل مَ ْ
ت َوت ََض ُع ك ُُّل ذات مَ ْ
ِ
(احلج.)2 :
ذاب اهللِ َش ِديدٌ ﴾
كارى َوما ُه ْم بِ ُس
ُس
ّ
كارى َولك َّن َع َ
ٰ
ٰ
أي عمل صالح ولو كان بسيط ًا ،إذ َّ
لعل عم ً
ال
حينها ،سيكون اإلنسان حمتاج ًا إ ٰىل ِّ
عىل املؤمن ْ
صغري ًا ُي ِنقذه من هول ذلك اليوم ،وهذا يعنيَّ :
عىل
أن
ٰ
يسعى جهده ٰ
أن ٰ
التم ُّثل باألعامل الصاحلة ،ليجمع لنفسه رصيد ًا منها ينفعه يف ذلك اليوم.

ذر« :ولو كان لرجل
ويف هذا املجال روي عن الرسول األعظم أنَّه قال أليب ٍّ
ٍ
َّ
يومئذ»(((.
يرى
عمل سبعني نب ًّيا
الستقل عمله من شدَّ ة ما ٰ
ِ
أن رج ً
إىل يوم يموت
خرى عنه« :لو َّ
ويف رواية ُأ ٰ
ال َّ
عىل وجهه من يوم ُولدَ ٰ
جر ٰ
إىل الدنيا كيام يزداد من األجر
هرم ًا يف طاعة اهلل ،حل َّقر ذلك يو َم القيامة ،ولو َّد أنَّه ُي َر ُّد ٰ
ٰ
أخفى أربعة
وتعاىل
«إن اهلل تبارك
((( اخلصال للشيخ الصدوق (ص  209و ،)210ومتام احلديثَّ :
ٰ
تستصغرن شيئ ًا من طاعته ،فر َّبام وافق رضاه وأنت ال تعلم.
أخفى رضاه يف طاعته ،فال
يف أربعة:
َّ
ٰ
تستصغرن شيئ ًا من معصيته ،فر َّبام وافق سخطه معصيته وأنت ال تعلم.
وأخفى سخطه يف معصيته ،فال
َّ
ٰ
وأخفى ول َّيه
تستصغرن شيئ ًا من دعائه ،فر َّبام وافق إجابته وأنت ال تعلم.
وأخفى إجابته يف دعوته ،فال
َّ
ٰ
ٰ
تستصغرن عبد ًا من عبيد اهلل ،فر َّبام يكون ول َّيه وأنت ال تعلم».
يف عباده ،فال
َّ
((( أمايل الشيخ الطويس (ص .)533
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والثواب»(((.

إن مل تكن ذاتيةَّ ،
أن األخالق والفضائلْ ،
فالقاعدة إذنَّ :
فإن حتصيلها ليس ممتنع ًا

إن اهلل تعا ٰىل جعل حتصيلها ممكن ًا جدًّ ا ،ليس إلاَّ
َّ
عىل املؤمن ،بل َّ
ألن اإلنسان موجود
ٰ

يفعل بإرادته واختياره ،وليس هو آلة عمياء صامء بكامء.

وختي هلا من ِّ
كل
«عود نفسك السامح(((،
وقد اختصـرها أمري املؤمنني بقولهِّ :
رَّ

فإن اخلري عادة»(((.
ُخ ُلق أحسنهَّ ،

* * *

((( كنز ال ُعماّ ل للمتَّقي اهلندي (ج  /15ص  /788ح .)43120
((( السامح :اجلود ،أي صيرِّ نفسك معتادة باجلود( .من هامش املصدر).
احلراين (ص .)86
((( حتف العقول البن شعبة ّ

()6
�إنَّ الدنيا و�سيلة ال هدف
عندما نالحظ مسرية اإلنسان يف عامل الوجود ،نجد أنَّه وبعد ْ
أن كان يف كتم العدم،

(عىل اختالف اآلراء يف
مر بعدَّ ة مراحل ،هي :عامل ِّ
ووهب اهلل تعا ٰىل له الوجودَّ ،
الذر ٰ
ثبوته ويف تفسريه) ،وعامل األصالب ،فاألرحام ،فالدنيا .وبقي علينا  -نحن الذين ما

مفر منه ،وهو املوت ،وعامل الربزخ ،والقرب ،إ ٰىل ْ
زلنا أحيا ًء ْ -
أن ننتهي إ ٰىل
نمر بام ال َّ
أن َّ
عامل اآلخرة.

أن َّ
املهمة هنا هيَّ :
مر هبا اإلنسان هي من نوع (اجلسـر)
كل املراحل التي َّ
املالحظة َّ

تبقى فيه فرتة من الزمن،
و(الواسطة بني طرفني) ،فأنت يف عامل األصالب ال ختلد ،وإنَّام ٰ

ثم تنتقل إ ٰىل عامل األرحام ،وهكذا ما تربح فيه إلاَّ تسعة أشهر حت َّٰى تنتقل إ ٰىل الدنيا،
ّ

نبقى فيها أ ّيام ًا معدودة ،تبدأ بالتناقص من اللحظة التي نُو َلد
وهكذا يف الدنيا ،حيث ٰ

فيها ،لتكون أنفاسنا خطانا إ ٰىل آجالنا وقبورنا ،وهكذا القرب إنَّام هو قنطرة بني الدنيا
واآلخرة ،وال خلود وال بقاء إلاَّ يف عامل القيامة.
وهذا أمر يشهد به الوجدان والربهان.

إلاَّ َّ
يتناسى أنَّه يف هذه
أن املفارقة الغريبة يف اإلنسان ،هي أنَّه يف كثري من األحيان
ٰ

يمر بمرحلة انتقالية فقط ،فيحسب أنَّه خالد فيها ،وهنا ،تبدأ واحدة من أعقد
الدنيا ُّ

مشاكل اإلنسان يف هذه احلياة ,وهي التعامل مع الدنيا معاملة اخلالد فيها ،ونسيان أو

ممرا إ ٰىل عامل الربزخ.
تنايس كوهنا ًّ
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ِ
عىل
عىل الضعيف ،وال ُينفق ٰ
ولذلك جتد البعض يظلم غريه ،ويأكل ح َّقه ،ويعتدي ٰ
عياله ،ور َّبام ترك الصالة ،وأباح لنفسه َّ
حاولت ْ
أن تنهاه عن ذلك ،مل َتر
حمرم ،وإذا
َ
كل َّ
يرس.
منه إلاَّ ما ال ُّ

إن الظامل ،والعايص ،واملذنب ،لو فكَّر يف حقيقة َّ
َّ
ممر ،ملا انتهك
جمرد ّ
أن الدنيا َّ

حرمات اهلل تعا ٰىل.

عىل ب ِّينة من األمر ،نُذكِّر باألُمور التالية:
وحت َّٰى نكون ٰ

األول:
األمر َّ

من احلقائق الوجدانية أنَّه ال خلود يف هذه احلياةَّ ،
وأن املوت هو قدرنا ،وأنَّنا مهام

فإنا قصرية جدًّ ا ،ولنتذكَّر ما روي عن أيب عبد اهلل ،قال« :عاش
طالت بنا األ ّيام هَّ

ألفي سنة وثالثامئة سنة ،منها ثامنامئة ومخسني((( سنة قبل أن ُيب َعث ،وألف سنة
نوحّ 

إلاَّ مخسني عام ًا وهو يف قومه يدعوهم ،ومخسامئة عام بعد ما نزل من السفينة ونضب

إن َم َلك املوت جاءه وهو يف الشمس
ثم َّ
املاء ،رَّ
فمص األمصار وأسكن ولده البلدانّ ،

فقال :السالم عليك ،فر َّد عليه نوح ،قال :ما جاء بك يا َم َلك املوت؟ قال :جئتك

إىل ِّ
ثم
الظل ،فقال له :نعم،
َّ
فتحولّ ،
ألقبض روحك ،قال :دعني أدخل من الشمس ٰ
إىل ِّ
قال :يا َم َلك املوتُّ ،
الظل،
مر يب من الدنيا مثل حتوييل ُّ
كل ما َّ
(حتويل) من الشمس ٰ
ِ
فامض ملا ُأ ِم ْر َت به ،فقبض روحه.(((»

األمر الثاين:

هيتم هبا اإلنسان ،وخصوص ًا املؤمنَّ ،
إن كون الدنيا قنطرة ال يعني ْ
َّ
فإن
أن ال َّ

((( كذا ،والظاهر( :مخسون)( .من هامش املصدر) .وضبطها بالرفع يف أمايل الشيخ الصدوق (ص
 /602ح .)7/836
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /8ص  /284ح .)429

فده ال ةليسو ايندلا َّنإ

41

الروايات وصفتها باملزرعة لآلخرة ،وبالتايل ،إذا أراد الفلاّ ح ْ
أن حيصد زرعه ويربح،

عليه ْ
نميها ،بالطريق الصحيح للتنمية ،ولذلك
هيتم بمزرعته ،وحيافظ عليها ،و ُي ّ
أن َّ

منعت الروايات الشـريفة من ْ
عىل غريه ،ومدحت من يعمل ويكدُّ
أن يكون املؤمن َكلاّ ً ٰ

عىل عياله ،وجعلته كاملجاهد يف سبيل اهلل.
ٰ

النبي وأصحابه رجل من قريش ،من رأس ٍّتل،
عىل
ِّ
فقد روي أنَّه أرشف ٰ

النبي« :أو ليس يف
فقالوا :ما أجلد هذا الرجل! لو كان جلده يف سبيل اهلل ،فقال ُّ
ِ
ثم قال« :من خرج يف األرض يطلب حالالً
ُّ
يكف به أهله فهو
سبيل اهلل إلاَّ من ُقت َل؟»ّ ،
يف سبيل اهلل ،ومن خرج يطلب حالالً ُّ
يكف به نفسه فهو يف سبيل اهلل ،ومن خرج يطلب
التكاثر فهو يف سبيل الشيطان»(((.

وهذا ما عبرَّ ت عنه الروايات الشـريفة بأنَّه ينبغي ْ
عىل هَّأنا
أن َّ
يتم التعامل مع الدنيا ٰ

عىل اآلخرة الدنيا»(((.
عون لآلخرة ،فعن أيب عبد اهلل أنَّه قال« :نعم العون ٰ

وعن عبد اهلل بن أيب يعفور ،قال :قال رجل أليب عبد اهلل :واهلل إنّا لنطلب الدنيا
أن نؤتاها؟ فقال :حُ ِ
ِ
ب ْ
عىل نفسـي وعيايل،
ب ْ
«ت ُّ
ونُح ُّ
أن تصنع هبا ماذا؟» ،قال :أعود هبا ٰ

وأحج ،وأعتمر ،فقال« :ليس هذا طلب الدنيا ،هذا طلب
وأصل هبا ،وأتصدَّ ق هبا،
ّ

اآلخرة»(((.

األمر الثالث:

جمرد مزرعة يعني َّ
َّ
أن ما حيدث فيها من بالء أو مشاكل أو صعاب
إن كون الدنيا َّ

إنَّام هي يف أغلب األحيان ْ -
إن مل يكن ك َّلها  -صنيعة اإلنسان نفسه ،فاإلنسان هو الذي
الرزاق الصنعاين (ج  /5ص  271و.)272
((( املصنَّف لعبد ّ
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /5ص  /72باب االستعانة بالدنيا ٰ
عىل اآلخرة /ح .)9
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /5ص  /72باب االستعانة بالدنيا ٰ
عىل اآلخرة /ح .)10
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يظلم أخاه ،وهو الذي حيرمه من أخذ فرصته يف احلياة ،وهو الذي يقتل أخاه ،والدنيا
يصح لعاقل ْ
عىل الدنيا،
يف هذا منه براء ،فال
ُّ
أن يرمي سبب فشله أو سبب ظل ٍم أمل َّ به ٰ
عىل ِّ
التل ،إلاَّ َّ
أن اإلنسان هو من يفعل فيها ما يفعل.
فالدنيا يف احلقيقة حمايدة ،وتقف ٰ

فنعمت مط َّية املؤمن،
وهو مفاد ما روي عن رسول اهلل أنَّه قال« :ال تس ُّبوا الدنيا
ْ

الشـر ،إنَّه إذا قال العبد :لعن اهلل الدنيا ،قالت الدنيا:
فعليها يبلغ اخلري ،وهبا ينجو من
ِّ

لعن اهلل أعصانا لر ِّبه»(((.

وقال أمري املؤمنني وقد سمع رج ً
املغرت بغرورها،
ال يذ ُّم الدنيا« :أيهّ ا الذا ُّم للدنيا
ُّ

املتجرمة
املتجرم عليها أم هي
تذمها؟ أنت
تذمها،
ُ
ِّ
ِّ
ثم ُّ
أتغرت بالدنيا ّ
ثم ُّ
املخدوع بأباطيلها ّ
ُّ
البىل أم بمضاجع ُأ َّمهاتك
متى َّ
متى استهوتك أم ٰ
عليك؟ ٰ
غرتك؟ أبمصارع آبائك من ٰ
غنى
حتت
الثرى؟َّ ...
ٰ
إن الدنيا دار صدق ملن صدقها ،ودار عافية ملن فهم عنها ،ودار ٰ
تزود منها ،ودار موعظة ملن اتَّعظ هبا ،مسجد أح ّباء اهلل ،ومصلىّ ٰ مالئكة اهلل ،ومهبط
ملن َّ
يذمها
اكتسبوا فيها الرمحة ،وربِحوا فيها اجلنَّة ،فمن ذا ُّ
وحي اهلل ،ومتجر أولياء اهللَ ،

ت هلم ببالئها البالء،
وقد آذنت ببينها ،ونادت بفراقها ،ونعت نفسها وأهلها ،فم ُث َل ْ

إىل السـرور ،راحت بعافية وابتكرت بفجيعة ،ترغيب ًا وترهيب ًا،
َّ
وشوقتهم بسـرورها ٰ
وختويف ًا وحتذير ًا.(((»...

األمر الرابع:

ممَّا تقدَّ م نستنتج َّ
أن حقيقة الدنيا تكمن يف كوهنا وسيلة لغريها ،ال هدف ًا مقصود ًا

بنفسه ،والنجاح يف هذه احلياة إنَّام يكون فيام إذا تعامل اإلنسان معها تعامل الوسيلة،
َّ
وإن الفشل يكمن يف اتخِّ اذها هدف ًا مقصود ًا بذاته.

((( بحار األنوار للعلاَّمة املجليس (ج  /74ص .)178
((( هنج البالغة (ج  /4ص  31و.)32

فده ال ةليسو ايندلا َّنإ
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ُ
أصف من دار َّأوهلا عناء،
ويف ذلك يقول أمري املؤمنني يف صفة الدنيا(((« :ما
استغنى فيها ُفتِ َن ،ومن افتقر
وآخرها فناء ،يف حالهلا حساب ،ويف حرامها عقاب ،من
ٰ
ُ
(((
فيها ِ
بصته ،ومن أبرص
حزن ،ومن ساعاها فاتته ،ومن قعد عنها واتته  ،ومن أبرص هبا رَّ

إليها أعمته»(((.

وهنا ع َّلق الشـريف الريض رمحه اهلل تعا ٰىل فقال( :وإذا تأ َّمل املتأ ِّمل قوله« :من

املعنى العجيب والغرض البعيد ما ال تُب َلغ غايته ،وال
بصـرته» وجد حتته من
أبصـر هبا َّ
ٰ
غوره ،والس ّيام إذا قرن إليه قوله« :ومن أبصـر إليها أعمته» ،فإنَّه جيد الفرق بني
درك ُ
ُي َ
أبصـر هبا وأبرص إليها واضح ًا نيرِّ ًا وعجيب ًا باهر ًا).

إن هذا األساس األخالقي ُيم ِّثل قيمة سلوكية عظيمة ،إذ من الواضح َّ
َّ
أن اختالف

عىل تلك النظرة ،فسعي الذي يتَّخذ
النظرة إ ٰىل الدنيا ُيؤ ّدي إ ٰىل اختالف السلوك املرتتِّب ٰ

مقرا ثابت ًا ،وحيسب نفسه فيها خالد ًا ،ال َّ
شك يف أنَّه خيتلف اختالف ًا جذري ًا
من الدنيا ًّ
عمن يتَّخذ منها قنطرة تعرب به من جانب إ ٰىل جانب.
َّ

((( هنج البالغة (ج  /1ص  130و.)131
اهتم هبا وجدَّ يف طلبها .وقوله( :فاتته) أي سبقته ،فإنَّه ك َّلام
((( من
ٰ
جرى معها يف مطالبها ،والقصد َّ
نال شيئ ًا ُفتِ َحت له أبواب اآلمال فيها ،فال يكاد يقضـي مطلوب ًا واحد ًا حت َّٰى هيتف به ألف مطلوب.
قوم اللذائذ الفانية بقيمتها احلقيقية وعلم َّ
وقوله( :ومن قعد عنها وأتته) يريد به َّ
أن الوصول
أن من َّ
إليها إنَّام يكون بالعناء وفواهتا يعقب احلسـرة عليها ،والتمتُّع هبا ال يكاد خيلو من شوب األمل ،فقد
عىل فائت منها ،وال يبطر حلارض ،وال يعاين أمل االنتظار
وافقته هذه احلياة وأراحته ،فإنَّه ال يأسف ٰ
ملقتبل( .من هامش املصدر).
((( أبرص هبا أي جعلها مرآة عربة جتلو لقلبه آثار اجلدِّ يف عظائم األعامل ،وتمُ ِّثل له هياكل املجد الباقية
ممَّا رفعته أيدي الكاملني ،وتكشف له عواقب أهل اجلهالة من املرتفني ،فقد صارت الدنيا له برص ًا
عمى عن ِّ
كل خري فيها ،ويلهو عن الباقيات
وحوادثها عرب ًا .وأ َّما من أبصـر إليها واشتغل هبا فإنَّه ُي ٰ
بالزائالت ،وبئس ما اختار لنفسه( .من هامش املصدر).
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ذر ،ما لنا نكره املوت؟ فقال:
ذر فقال :يا أبا ٍّ
ومن هنا ،فقد ورد أنَّه جاء رجل إ ٰىل أيب ٍّ

عمرتم الدنيا وأخربتم اآلخرة ،فتكرهون ْ
أن تُن َقلوا من عمران إ ٰىل خراب)،
(ألنَّكم َّ

عىل
فقال له :فكيف ٰ
عىل اهلل؟ فقال( :أ َّما املحسن منكم فكالغائب يقدم ٰ
ترى قدومنا ٰ
ترى حالنا عند اهلل؟
عىل مواله) ،قال :فكيف ٰ
أهله ،وأ َّما املسـيء منكم فكاآلبق يرد ٰ
عىل الكتابَّ ،
رار َل ِفي ن َِعيمٍَ وإِ َّن ا ْل ُف َّج َار
إن اهلل يقول﴿ :إِ َّن الأْ َ ْب َ
قال( :اعرضوا أعاملكم ٰ
ِ
ِ
ت
ح َ
﴿ر مْ َ
َلفي َجحيمٍ﴾ [االنفطار 13 :و ،)]14قال :فقال الرجل :فأين رمحة اهلل؟ قالَ :
ِ ِ
اهللِ َق ِر ِ
ني﴾ [األعراف.(((]56 :
يب م َن المُْ ْحسن َ
ٌ

وهذا ما ب َّينه اإلمام احلسني يف كالمه مع أصحابه يوم عاشوراء« :صرب ًا بني

إىل اجلنان الواسعة والنِّ َعم
الكرام ،فام املوت إلاَّ قنطرة تعرب بكم عن البؤس
ِّ
والضـر ٰ

إىل قصـر ،وهؤالء أعداؤكم كمن ينتقل من
الدائمة ،فأ ُّيكم يكره ْ
أن ينتقل من سجن ٰ

أن الدنيا سجن املؤمن
إن أيب حدَّ ثني عن رسول اهللَّ 
إىل سجن وعذاب أليمَّ .
قصـر ٰ
ت
إىل جحيمهم ،ما ك َِذ ْب ُ
إىل جنّاهتم ،وجسـر هؤالء ٰ
وجنَّة الكافر ،واملوت جسـر هؤالء ٰ
ت»(((.
وال ك ُِذ ْب ُ
* * *

((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /458باب حماسبة العمل /ح .)20
((( االعتقادات يف دين اإلمام َّية للشيخ الصدوق (ص .)52

()7
ال �إفراط وال تفريط
أهم املناهج احلياتية عموم ًا ،فأنت يف ِّ
كل مفردة من مفردات
التوازن ،هو من ّ

حياتك ال بدَّ ْ
أن تكون متوازن ًا ،يف عالقاتك ،يف حم َّبتك ،يف دراستك ،يف عملك ،وحت َّٰى
يف العالقة مع اهلل تعا ٰىل ،ال بدَّ ْ
أن يعيش املؤمن التوازن بني اخلوف والرجاء ،األمر الذي
أشارت له الروايات يف مناسبات عديدة ،ومنها ما روي عن اإلمام الصادق جعفر بن
ِ
عىل معاصيه،
«ارج اهلل
حممد:
وخف اهلل خوف ًا ال ُيؤيسك من
ُ
ّ
ً
رجاء ال جيرؤك ٰ

رمحته»(((.

وما روي عن احلارث بن املغرية أو أبيه ،عن أيب عبد اهلل ،قال :قلت له :ما كان

أن قال البنه:
يف وص َّية لقامن؟ قال« :كان فيها األعاجيب ،وكان أعجب ما كان فيها ْ

برب الثقلني َّ
رجاء لو جئته بذنوب الثقلني
وارج اهلل
لعذبك،
ُ
ً
خف اهلل خيف ًة لو جئته ِّ

ثم قال أبو عبد اهلل« :كان أيب يقول :إنَّه ليس من عبد مؤمن إلاَّ [و]يف
لرمحك»ّ ،
ِ
ِ
عىل
عىل هذا ،ولو ُوز َن هذا مل يزد ٰ
قلبه نوران :نور خيفة ونور رجاء ،لو ُوز َن هذا مل يزد ٰ
هذا»(((.
خاصة ،بل هو يف قاعدة عا َّمة تقول:
وكالمنا اآلن ليس يف مفردة َّ

َّ
إن الفضائل عاد ًة ما تكون وسط ًا بني اإلفراط والتفريط ،فالفضيلة وسط بني
((( أمايل الشيخ الصدوق (ص  /65ح .)5/29
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /67باب اخلوف والرجاء /ح .)1
45
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عىل ما تقدَّ م الكالم فيه يف قاعدة َّ
أن الصفات اإلنسانية هي من
رذيلتني .وهذا يبتني ٰ

النوع املشكِّك ،أي الذي له مراتب متعدِّ دة ،وهذا يعني فيام يعنيهَّ :
أن الصفات اإلنسانية
مستوى واحد ،ففي بعض املقاطع تكون فضيلة،
عىل
ٰ
يف مقاطعها املمتدَّ ة ،ليست ك ُّلها ٰ
تتحول إ ٰىل رذيلة.
فإنا َّ
أ َّما إذا حصل إفراط أو تفريط فيها ،هَّ
وحت َّٰى تتَّضح الصورة نذكر التايل:

قالواَّ :
القوة الغضبية،
قوى ثالثة ،هبا قوام استمرار حياته ،وهيَّ :
إن لإلنسان ٰ

والشهوية ،والعقلية.

قوة طاردة
القوة التي تدفع عن اإلنسان املكاره واألرضار ،فهي َّ
أ َّما الغضبية ،فهي َّ

عىل األهوال
عىل النفس( .وت ّ
ُسم ٰى نفس ًا س ُبعية ،وهي مبدأ الغضب واإلقدام ٰ
ملا فيه رضر ٰ
عىل الغري)(((.
والتس ُّلط والرت ُّفع ٰ

ُسم ٰى نفس ًا هبيمية ،يف
وأ َّما الشهوية ،فهي َّ
القوة التي جتذب للنفس ما ينفعها( ،وت ّ

مبدأ الشهوة وطلب الغذاء وشوق االلتذاذ باملآكل واملشارب واملناكح)(((.

القوة ِ
املدركة ،التي م َّيزت اإلنسان عن بق َّية موجودات هذه
وأ َّما العقلية ،فهي َّ
األرض ،وهي املسماّ ة بالنفس الناطقة ،أي ِ
املدركة.

(عىل نحو اإلفراط أو التفريط) من ناحيتني :ناحية التضا ِّد
وهذه
ٰ
القوى متضا َّدة ٰ

القوى الثالثة الرئيسية بعضها مع
القوة الواحدة ،وناحية تضا ِّد
ٰ
بني فروع وأصناف َّ

عىل العقل ،بحيث ال تُعطي للعقل ما يستح ُّقه ،وقد
البعض اآلخر ،فقد تسيطر الشهوة ٰ

عىل الشهوة بحيث ال ُيعطيها ح َّقها.
يسيطر العقل ٰ

القوى بعضها مع البعض اآلخر ،وتصبح كفريق عمل واحدٌّ ،
كل
وقد تتوازن هذه
ٰ

((( رشح ُأصول الكايف ٰ
حممد صالح املازندراين (ج  /1ص .)212
ملوىل ّ
((( املصدر السابق.

يرفت الو طارفإ ال
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حق.
عىل ما لآلخر من ٍّ
يعمل ما عليه ،وال يتعدّ ٰى ٰ

الكربى أو العدل األخالقي ،وفيها
سم ٰى بالعدالة
ٰ
وهذه احلالة األخرية هو ما ُي ّ

قوى النفس من دون ْ
أن ينتهك حقوقها أو يجُ ِّمدها
عىل بق َّية ٰ
يكون العقل هو احلاكم ٰ

عن العمل.

أن ختدم اإلنسان فال بدَّ ْ
القوى ْ
أن تكون متوازنة ،ال
واحلاصل :أنَّه إذا ُأريد هلذه
ٰ

ميل فيها لإلفراط وال للتفريط(((.

قوة
القوة من َّ
حتولت تلك َّ
فإذا حصل ميل فيها ألحد طريف اإلفراط والتفريطَّ ،

حتولت من فضيلة إ ٰىل رذيلة.
ضارة ،أو قلَّ :
كانت لتخدم اإلنسان ،إ ٰىل َّ
قوة َّ
والتفصيل بالتايل:

سم ٰى (شجاعة)،
القوة الغضبية ،فقوامها َّ
أ َّما َّ
القوة ،والفضيلة والوسط فيها ُي ّ
وهو اإلقدام حينام يكون الوقت مناسب ًا لإلقدام ،واإلحجام حينام يكون الظرف مناسب ًا

لإلحجام ،أ َّما إذا أحجم الفرد يف وقت اإلقدام ،فهي صفة اجلُبن ،وأ َّما إذا مل يحُ سن الفرد

((( يف رشح ُأصول الكايف ٰ
نصه:
حممد صالح املازندراين (ج  /1ص  212و ،)213قال ما ُّ
ملوىل ّ
عىل
(لإلنسان ٰ
قوى ثالثة متباينة هي مبادي آلثار خمتلفة مع مشاركة اإلرادة ،وإذا غلبت أحدها ٰ
ُسم ٰى نفس ًا ملكية ،وهي
البواقي صارت البواقي مغلوبة أو مفقودة ،وتلك
القوى َّأوهلا َّ
ٰ
قوة ناطقة ،وت ّ
ُسم ٰى نفس ًا سبعية ،وهي
مبدأ الفكر يف املعقوالت والنظر يف حقائق األُمور .وثانيها َّ
القوة الغضبية ،وت ّ
ُسم ٰى نفس ًا
عىل الغري .وثالثها َّ
القوة الشهوية ،وت ّ
عىل األهوال والتس ُّلط والرت ُّفع ٰ
مبدأ الغضب واإلقدام ٰ
القوة
حتركت َّ
هبيمية يف مبدأ الشهوة وطلب الغذاء وشوق االلتذاذ باملآكل واملشارب واملناكح .وإذا َّ
حتركت
الناطقة باالعتدال يف ذاهتا واكتسب املعارف اليقينية حصلت فضيلة العلم واحلكمة ،وإذا َّ
للقوة العاقلة فيام تعدُّ ه ح ًّظا ونصيب ًا هلا ومل تتجاوز عن ِحكَمها
القوة الغضبية باالعتدال وانقادت َّ
َّ
للقوة العاقلة
القوة الشهوية باالعتدال وانقادت َّ
حتركت َّ
حصلت فضيلة احللم والشجاعة ،وإذا َّ
عىل ما تعدُّ ه العاقلة نصيب ًا هلا ومل ختالفها يف حكمها حصلت فضيلة الع َّفة والسخاء ،وإذا
واقتصـرت ٰ
تركَّبت هذه الفضائل الثالثة ومتازجت حصلت حالة متشاهبة هي فضيلة العدالة).
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ومتادى يف أخذ حقوق اآلخرين واالعتداء عليهم وسلب حقوقهم،
قوته،
ٰ
استعامل َّ

هتور ال شجاعة.
هتور ًا ،وكذا لو كان الفرد مغامر ًا من دون حساب النتائج ،فهو ُّ
صارت ُّ
(القوة) موجودة يف ِّ
فنحن نالحظ َّ
القوة الغضبية ،فاجلبان والشجاع
أن
كل مقاطع َّ
َّ

قوة ،إلاَّ َّ
القوة إنَّام تكون فضيلة فيام إذا كانت وسط ًا بني
أن تلك َّ
واملتهور ك ُّلهم عندهم َّ
ِّ
والتهور(((.
اجلبن
ُّ

قوة ،ال فضيلة فيها ما مل تُستَعمل استعامالً صحيح ًا ،ومن هنا،
القوة بام هي َّ
فنفس َّ

جاء يف األدبيات الدِّ ينيةَّ ،
قوة العضالت لوحدها من دون ضبط النفس ال تمُ ِّثل
أن َّ

نصه( :وأ َّما فضيلة
حممد مهدي النراقي يف جامع السعادات (ج  /1ص  88و )89ما ُّ
((( قال الشيخ ّ
تصـرفها بحسب أمره وهنيه،
القوة الغضبية للعقل حت َّٰى يكون
الشجاعة فقد عرفت هَّأنا ملكة انقياد َّ
ُّ
عىل األُمور اهلائلة،
وال يكون لالتِّصاف هبا وصدور آثارها دا ٍع
ٰ
سوى كوهنا كامالً وفضيل ًة ،فاإلقدام ٰ
واخلوص يف احلروب العظيمة ،وعدم املباالة من الضـرب والقطع والقتل لتحصيل اجلاه واملال ،أو
الظفر بامرأة ذات مجال ،أو للحذر من السلطان ومثله ،أو للشهوة بني أبناء جنسه ،ليست صادرة
عن ملكة الشجاعة ،بل منشؤها إ َّما رذيلة َّ
الش َـره أو اجلبن ،كام هو شأن عساكر اجلائرين ،وقاطعي
عىل األبطال للوصول إ ٰىل يشء من
ال ُّط ُرق والسارقني ،فمن كان أكثر خوض ًا يف األهوال ،وأشدّ جرأ ًة ٰ
عىل ذلك الوقوع يف املهالك
تلك األغراض ،فهو أكثر جبن ًا وحرص ًا ،ال أكثر شجاع ًة ونجدةً .وقس ٰ
رت
واألهوالُّ ،
تكرر ذلك منه مع حصول الغلبة ،فاغ َّ
تعصب ًا عن األقارب واألتباع ،ور َّبام كان باعثه ُّ
يبال باإلقدام اتِّكاالً عىل العادة اجلارية .ومثله مثل رجل ذي سالح مل ِ
بذلك ومل ِ
يبال باملحاربة مع
ٰ
طفل أعزلَّ ،
فإن عدم احلذر عنه ليس لشجاعته ،بل لعجز الطفل [.ومن هذا القبيل ما يصدر عن
القوة
بعض احليوانات من الصولة واإلقدام ،فإنَّه ليس صادر ًا عن ملكة الشجاعة ،بل عن طبيعة َّ
سوى
والغلبة .وباجلملة :الشجاع الواقعي ما كانت أفعاله صادرة عن إشارة العقل ومل يكن له باعث
ٰ
كوهنا مجيلة ،فر َّبام كان احلذر عن بعض األهوال من مقتضيات العقل فال ينايف الشجاعة ،ور َّبام مل
يكن اخلوض يف بعض األخطار من موجباته فينافيها ،ولذا قيل :عدم الفزع مع شدَّ ة الزالزل وتواتر
الصواعق من عالئم اجلنون دون الشجاعة ،وإيقاع النفس يف اهللكات بال دا ٍع عقيل أو رشعي
كتعرضه للسباع املؤذية ،أو إلقاء نفسه من املواضع الشاهقة ،أو يف البحار والشطوط الغامرة من دون
ُّ
علم بالسباحة من أمارات القحة واحلامقة).
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مر بقوم فيهم رجل يرفع حجر ًا يقال له :حجر
فضيلة ،فقد روي عن رسول اهلل أنَّه َّ

األشدّ اء ،وهم يعجبون منه ،فقال« :ما هذا؟» ،قالوا :رجل يرفع حجر ًا يقال له:
حجر األشدّ اء ،فقال« :ألاَ ُأخربكم بام هو أشدّ منه؟ رجل س َّبه رجل فحلم عنه ،فغلب

نفسه ،وغلب شيطانه ،وغلب شيطان صاحبه»(((.

القوة الشهوية ،فقوامها الرغبة ،وهذه الرغبة إنَّام تكون فضيلة إذا اتَّصفت
وأ َّما َّ

بالع َّفة ،فهناك رغبة يف حتصيل املال ،ويف الزواج ،ويف اجلاه ،وغريها من األُمور.

وهذه الرغبة ْ
تتحرك جللب النافع هلا من هذه األُمور،
إن ماتت يف النفس ،بحيث مل َّ

خرى عن (الرهبانية) التي رفضها اإلسالم أشدَّ الرفض ،فقد روي عن أيب
فهي عبارة ُأ ٰ

النبي ،فقالت :يا رسول اهلل،
إىل ِّ
عبد اهلل ،قال« :جاءت امرأة عثامن بن مظعون ٰ
إن عثامن يصوم النهار ويقوم الليل ،فخرج رسول اهلل مغضب ًا حيمل نعليه حت َّٰى جاء
َّ

رأى رسول اهلل ،فقال له :يا عثامن ،مل
إىل عثامن ،فوجده ُيصليّ  ،فانصـرف عثامن حني ٰ
ٰ
يرسلني اهلل تعاىل بالرهبانية ،ولكن بعثني باحلنيفة السهلة السمحة ،أصوم ُ
وأصليّ وأملس
ٰ
بسنَّتي ،ومن ُسنَّتي النكاح»(((.
أحب فطريت
َّ
أهيل ،فمن َّ
فليستن ُ

أ َّما إذا زادت عن حدِّ ها املطلوب ،وصار الفرد يطلب ما ال يشبع معه وال يقنع،

ستتحول تلك الرغبة إ ٰىل شرَ َ ه ،بحيث قد يصل احلال بأحدهم إ ٰىل ما قاله الرسول
حينها
َّ

((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري (ج  /11ص /289ح ً ،)10/13050
ورام
نقال عن الشيخ ّ
يف تنبيه اخلاطر.
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /5ص  /494باب كراهية الرهبانية وترك الباه /ح )1؛ وجاء يف
يرتهبون
اهلامش( :قال يف النهاية :الرهبانية هي من رهبنة
النصارى ،وأصلها من الرهبة اخلوف ،كانوا َّ
ٰ
وتعمد مشا ِّقها حت َّٰى َّ
يّ
إن منهم
بالتخل من اشتغال الدنيا وترك مال ِّذها والزهد فيها والعزلة عن أهلها
ُّ
النبي عن
من كان خُيصـي نفسه ويضع السلسلة يف عنقه وغري ذلك من أنواع التعذيب ،فنفاها ُّ
وهنى املسلمني عنها).
اإلسالمٰ ،
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البتغى إليهام ثالث ًا ،وال يمأل جوف ابن
األعظم« :لو كان البن آدم واديان من ذهب
ٰ
عىل من تاب»(((.
آدم إلاَّ الرتاب ،ويتوب اهلل ٰ

فالفضيلة يف الشهوة تكمن يف اعتداهلا بني الرهبانية والشرَّ َ ه(((.

وأ َّما العقل ،فقوامه اإلدراك ،والتع ُّقل ،والتفكُّر ،وحت َّٰى يكون التع ُّقل والتفكُّر

املستوى املعتدل إ ٰىل حدِّ الغباء واهلبل واجلنونَّ ،
فضيلة ،ال بدَّ ْ
فإن هذه
أن ال ينزل عن
ٰ

املفردات ال تمُ ِّثل فضيلة لإلنسان.

القوة ِ
وكذلك ال بدَّ ْ
املدركة ،بحيث تُؤ ّدي إ ٰىل استغالل
أن ال ُيساء استعامل هذه َّ

اآلخرين أو اإلرضار هبم أو خديعتهم والنصب واالحتيال عليهم ،فهذه املفردات

ليست من العقل ،وإنَّام هي (جربزة) أو (شيطنة) كام ُيعبرِّ ون.

ويف ذلك ورد عن أيب عبد اهللَّ 
أن رج ً
ال سأله :ما العقل؟ قال« :ما ُعبِدَ به الرمحن
ِ
ب به اجلنان» ،فقال :فالذي كان يف معاوية؟ قال« :تلك النكراء وتلك الشيطنة،
واكتُس َ

وهي شبيهة بالعقل وليست بعقل»(((.

((( روضة الواعظني للفتّال النيسابوري (ص .)429
نصه( :وأ َّما فضيلة
حممد مهدي النراقي يف جامع السعادات (ج  /1ص  87و )88ما ُّ
((( قال الشيخ ّ
عىل
الع َّفة فقد عرفت هَّأنا عبارة عن ملكة انقياد َّ
ترصفها مقصور ًا ٰ
القوة الشهوية للعقل ،حت َّٰى يكون ُّ
يتضمن املفسدة بتجويزه ،وال خيالفه يف أوامره
َّ
عىل ما فيه املصلحة وينزجر عماَّ
أمره وهنيه ،فيقدم ٰ
جمرد كوهنا فضيل ًة وكامالً
ونواهيه ،وينبغي ْ
أن يكون الباعث لالتِّصاف بتلك امللكة وصدور آثارها َّ
رض ،أو جلب نفع ،أو اضطرار وإجلاء،
للنفس وحصول السعادة احلقيقية هبا ،ال يشء آخر من دفع ٍّ
فاإلعراض عن ّ
اللذات الدنيوية لتحصيل األزيد من جنسها ليس ع َّف ًة ،كام هو شأن بعض تاركي
القوة وقصورها وضعف اآللة وفتورها ،أو حلصول النفرة
الدنيا للدنيا ،وكذا احلال يف تركها خلمود َّ
من كثرة تعاطيها ،أو للحذر من حدوث األمراض واألسقام ،أو ا ِّطالع الناس وتوبيخهم ،أو لعدم
درك تلك ّ
اللذات كام هو شأن بعض أهايل اجلبال والبوادي ،إ ٰىل غري ذلك).
حممد بن خالد الربقي (ج  /1ص  /195باب العقل /ح .)15
((( املحاسن ألمحد بن ّ
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فمثل ُأولئك الذين استعملوا عقوهلم يف صناعة أسلحة مد ِّمرة قتلت ماليني البرش،

مل يكن عندهم إلاَّ مثل الذي كان عند معاوية.

القوى،
لدى اإلنسان ،ونفس الكالم يأيت يف فروع تلك
هذا ما يتع َّلق
ٰ
بالقوى العا َّمة ٰ
ٰ

فاحللم هو اعتدال بني اجلُبن والغضب ،واإلخالص هو اعتدال بني النفاق والرياء،
والكرم وسط بني البخل والتبذير ،واحلياء وسط بني الوقاحة واخلجل ،والعدالة وسط
بني الظلم واجلور وبني التظ ُّلم اللاّ مسؤول ،واحلكمة وسط بني السفه والبله ،وهكذا.

لكل الفضائل أو ِّ
وإن ناقش البعض يف عموميتها ِّ
وهذه القاعدة ْ
لكل األحوال،

ولكن بالنتيجة هي قاعدة غالبية ،وفهمها ينفع كثري ًا يف التكامل األخالقي ،ويف ضبط
النفس عن ْ
أن متيل إ ٰىل طرف اإلفراط أو التفريط.

أن كون الفضيلة وسط ًا بني رذيلتني ،ال يعني َّ
مع مالحظة َّ
أن هلا حدًّ ا منضبط ًا جدًّ ا،

بل هي يف وسطها هلا مراحل ومراتب ،تطبيق ًا للقاعدة املتقدِّ مة يف كون الفضائل مراتب

مشكَّكة ،فالكرم ليس له مرتبة واحدة ،بل له مراتب متعدِّ دة تزيد وتنقص رغم كونه مل
يصل إ ٰىل حدِّ البخل أو اإلرساف ،وقس عليه ما سواه من الفضائل.
املهمة هي :االعتدال بني اإلفراط والتفريط.
والقاعدة َّ
* * *

()8
ارتدادية ال�سلوك
ٍ
لكل ٍ
هناك قاعدة يذكروهنا يف علم الفيزياء تقولِّ :
بالقوة،
فعل ر ُّد فعل،
مساو له َّ

ومعاكس له باالتجِّ اه.

وقد متَّت الربهنة عليها فيزيائي ًا ،ومتَّت االستفادة منها يف تطبيقات عديدة.

ويف احلقيقةَّ ،
اخلاصية ،فالفعل الصادر بإرادة اإلنسان
إن سلوك اإلنسان فيه هذه
ّ

عىل صاحبه ،متام ًا كام إذا
له امتداد معينَّ يسري فيه ،حت َّٰى إذا ما وصل إ ٰىل مرحلة ،ارتدَّ ٰ
ربطت شيئ ًا بحبل م ّطاطي ،فإنَّك إذا رميت هذا الشـيء ،فإنَّه سيبتعد عنك إ ٰىل ْ
أن يصل
َ
بقوة ،بل (وهنا
احلبل امل ّطاطي إ ٰىل توتُّره النهائي ،عندها سيعود عليك ذلك الشـيء َّ

القوة التي
بقوة أكرب من َّ
تبدأ القاعدة السلوكية ختتلف عن القاعدة الفيزيائية) ر َّبام ارتدَّ َّ
انطلق هبا.

مهمة ،وهي :أنَّك مهام تفعل ،فإنَّه سريتدُّ عليك ،وهذا يعني:
هذه قاعدة سلوكية َّ

أنَّه يمكنك ْ
أن جتعل نفسك ميزان ًا يف أفعالك ،فام رضيته لنفسك افعله مع غريك ،وما
أوىص أمري
ترضه لغريك ،وهذا ما أشارت له روايات عديدة ،فقد
ترضه هلا فال َ
مل َ
ٰ

بني ،اجعل نفسك ميزان ًا فيام بينك
املؤمنني ولده اإلمام احلسن فقال له« :يا َّ
ِ
ِ
ب
ب لنفسك ،واكره له ما تكره هلا ،وال تظلم كام ال حُت ُّ
وبني غريك ،فأحبب لغريك ما حُت ُّ
ِ
أن حُي َسن إليك ،واستقبح من نفسك ما تستقبح من غريك،
ب ْ
ْ
أن تُظ َلم ،وأحسن كام حُت ُّ
53
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َ
وارض من الناس بام ترضاه هلم من نفسك.(((»...

وهلذه القاعدة تطبيقات عديدة ،نذكر منها التايل:

ال أو آجالًُّ ،
سريى نتيجة عملهْ ،
األولَّ :
إن عاج ً
فكل ما يصدر
أن اإلنسان
ٰ
التطبيق َّ

سريى نتيجته مرتدَّ ة عليه وملتصقة به.
منه ،ولو كان كلمة واحدة ،فإنَّه
ٰ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ون يا َو ْي َلتَنا ما
ني ممِ َّا فِ ِيه َو َي ُقو ُل َ
ني ُم ْشفق َ
ى المُْ ْج ِرم َ
﴿و ُوض َع ا ْلك ُ
يقول تعا ٰىلَ :
ت ٰ
تاب َف رَ َ
تاب ال ي ِ
ِ
لهِ
غاد ُر َص ِغ َري ًة َوال َكبِ َري ًة إِلاَّ َأ ْحصاها َو َو َجدُ وا ما َع ِم ُلوا حاضرِ ًا َوال َي ْظلِ ُم
َذا ا ْلك ِ ُ

َر ُّب َ
ك َأ َحداً﴾ (الكهف.)49 :

﴿و َأ ْن َل ْي َس لِلإْ ِن ِ
يزا ُه
عىَ و َأ َّن َس ْع َي ُه َس ْو َ
ف ُي ٰ
ويقول تعا ٰىلَ :
رىُ ث َّم جُ ْ
ْسان إِلاَّ ما َس ٰ
جَْ
زاء الأْ َ ْو ٰىف﴾ (النجم.)41 - 39 :
ال َ

ويقول تعا ٰىلَ ﴿ :ل ْي َس بِ َأمانِ ِّيك ُْم َوال َأمانيِ ِّ َأ ْه ِل ا ْلكِ ِ
ي َز بِ ِه َوال
تاب َم ْن َي ْع َم ْل ُسوء ًا جُ ْ
حِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
جَيِدْ َل ُه ِم ْن ُد ِ
ْثى َو ُه َو
ون اهللِ َول ًّيا َوال نَصري ًا َ و َم ْن َي ْع َم ْل م َن َّ
الصالات م ْن َذك ٍَر َأ ْو ُأن ٰ
ون جَْ
ُم ْؤ ِم ٌن َف ُأولئِ َ
ون ن َِقري ًا﴾ (النساء.)124 - 123 :
النَّ َة َوال ُي ْظ َل ُم َ
ك َيدْ ُخ ُل َ
تنى من الشوك العنب ،كذلك
وروي عن رسول اهلل األعظم أنَّه قال« :كام ال جُي ٰ

عىل
أي طريق شئتمُّ ،
الفجار منازل األبرار ،فاسلكوا َّ
ال ينزل ّ
فأي طريق سلكتم وردتم ٰ
أهله»(((.

أن اإلنسان إذا َّبر والديهَّ ،
التطبيق الثاينَّ :
ربه
فإن هذا العمل سيكون مقتضي ًا لي َّ

أوال ُده ،والعكس بالعكس متام ًا ،وهو أمر أكَّدته الروايات الشـريفة ،فقد روي عن أيب
يربكم أبناؤكم.(((»...
عبد اهلل أنَّه قالُّ :
«بروا آباءكم ّ

((( هنج البالغة (ج  /3ص  45و.)46
((( اجلامع الصغري جلالل الدِّ ين السيوطي (ج  /2ص  /294ح .)6408
((( اخلصال للشيخ الصدوق (ص  /55ح .)75
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ُعجل عقوبتها يف الدنيا قبل اآلخرة،
ولذلك كان عقوق الوالدين من الذنوب التي ت َّ

إىل اآلخرة:
ُعجل عقوبتها وال ت َّ
فقد روي عن رسول اهلل« :ثالثة من الذنوب ت َّ
ُؤخر ٰ

عىل الناس ،وكفر اإلحسان»(((.
عقوق الوالدين ،والبغي ٰ

أن اإلنسان إذا ترك عينيه تلتهم أع��راض النساء ،ف َّ
التطبيق الثالثَّ :
��إن هذا

عىل نسائه ،فقد روي عن أيب عبد اهلل أنَّه قال« :ع ُّفوا عن نساء الناس
سينعكس ٰ

ُّ
تعف نساؤكم»(((.

إىل
أوحى اهلل تبارك
وعن أيب عبد اهلل ،قال« :لـماَّ أقام العامل اجلدار
ٰ
وتعاىل ٰ
ٰ
فشـر ،ال تزنوا فتزين
إن خري ًا فخري ْ
موسى :إنيّ جمازي األبناء بسعي اآلباء ْ
رشا ٌّ
ٰ
وإن ًّ
نساؤكم ،ومن وطئ فراش امرء مسلم ُوطِ َئ فراشه ،كام تَدين تُدان»(((.
أن يبتلوا بذلك يف
«أم��ا
خيشى الذين ينظرون يف أدب��ار النساء ْ
ٰ
وعنه ،قالَ :

نسائهم؟!»(((.

فإنم ع ُّفوا فع َّفت نساؤهم،
إىل آل فالن هَّ
وروي أنَّه قال رسول اهللَّ :
«تزوجوا ٰ

فإنم بغوا فبغت نساؤهم» ،وقال« :مكتوب يف التوراة :أنا اهلل
إىل آل فالن هَّ
وال تزوجوا ٰ
قاتل القاتلني ،ومفقر الزانني ،أيهّ ا الناس ال تزنوا فتزين نساؤكم ،كام تَدين تُدان»(((.

((( أمايل الشيخ املفيد (ص  /237ح .)1
((( اخلصال للشيخ الصدوق (ص  /55ح .)75
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /5ص  553و /554باب َّ
ف عن
عف عن حرم الناس ُع َّ
أن من َّ
حرمه /ح .)1
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /5ص  553و /554باب َّ
ف عن
عف عن حرم الناس ُع َّ
أن من َّ
حرمه /ح .)2
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /5ص  553و /554باب َّ
ف عن
عف عن حرم الناس ُع َّ
أن من َّ
حرمه /ح .)4
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سؤال وجوابه:

عىل نفسه ْ
نحن نعلم َّ
أن ال يؤاخذ اإلنسان بذنب غريه ،فقد قال
أن اهلل تعا ٰىل قد أخذ ٰ
ِ
س إِلاَّ َع َل ْيها َوال ت َِز ُر ِ
ب ك ُُّل َن ْف ٍ
رى﴾(األنعام.)164 :
واز َر ٌة ِوز َْر ُأ ْخ ٰ
﴿وال َتكْس ُ
تعا ٰىلَ :

َدى َفإِنَّام يهَ ْ ت َِدي لِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َض َّل َفإِنَّام َي ِض ُّل َع َل ْيها َوال ت َِز ُر
﴿م ِن ْاهت ٰ
وقال تعا ٰىلَ :
ِ
رى﴾ (اإلرساء.)15 :
واز َر ٌة ِوز َْر ُأ ْخ ٰ
فام هو ذنب النساء إذن إذا فعل الرجال ذنب ًا حت َّٰى يقعن يف نفس الذنب؟
واجلواب :يمكن ْ
أن نذكر جوابني هنا:

األولَّ :
بمعنى
أن ما ورد يف هذه الروايات هو من باب التحذير ال أكثر،
اجلواب َّ
ٰ
هَّأنا تحُ ِّذر الذي ال حيفظ عينيه وفرجه عن أعراض الناس ،أنَّه ر َّبام وقع هذا الشـيء يف
إن اإلنسان ال يرىض هذا لنفسه ِ
ولعرضه ،فال بدَّ ْ
ِعرضه ،وحيث َّ
أن ال يرضاه لغريه.
ٰ
بأنم «بغوا فبغت
النبي من الزواج من (آل فالن) ،وع َّلل منعه ذاك هَّ
ولذلك منع ُّ
نساؤهم».

وهذا ما ب َّينه رسول اهلل ببيان رائع ،بينَّ فيه َّ
عىل النفس،
أن (عكس احلالة) ٰ
ُيؤ ّدي إ ٰىل اإلنصاف يف الفعل ،فقد روي َّ
النبي ،فقال :يا رسول
أتى َّ
فتى شا ًّبا ٰ
أن ً

اهلل ،ائذن يل بالزنا! فأقبل القوم عليه فزجروه ،وقالواَ :م ْه َم ْه! فقال« :ادنه» ،فدنا منه
قريب ًا ،فجلس ،قال :حُ ِ
«أت ُّبه ألُ ِّمك؟» ،قال :ال واهلل جعلني اهلل فداءك ،قال« :وال

الناس حُيِبونه ألُمهاهتم» ،قال« :أفت ِ
ُح ُّبه البنتك؟» ،قال :ال واهلل يا رسول اهلل جعلني
ُّ
َّ
اهلل فداءك ،قال« :وال الناس حُيِبونه لبناهتم» ،قال« :أفت ِ
ُح ُّبه ألُختك؟» ،قال :ال واهلل
ُّ

ِ
ِ
لعمتك؟»،
جعلني اهلل فداءك ،قال« :وال الناس حُي ُّبونه ألخواهتم» ،قال« :أفتُح ُّبه َّ
قال :ال واهلل جعلني اهلل فداءك ،قال« :وال الناس حُيِبونه لعماّهتم» ،قال« :أفت ِ
ُح ُّبه
ُّ
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خلالتك؟» ،قال :ال واهلل جعلني اهلل فداءك ،قال« :وال الناس حُيِ ُّبونه خلاالهتم» ،فوضع

وحصن َف ْرجه» ،فلم يكن بعد ذلك
وطهر قلبه،
هم اغفر ذنبهِّ ،
ِّ
يده عليه وقال« :ال ّل ّ

الفتى يلتفت إ ٰىل يشء(((.
ٰ

اجلواب الثاينَّ :
أن املقصود من ذلك ليس هي الع َّلة التا َّمة لوقوع الفجور من

بمعنى َّ
أن فجور الرجال ُيو ِّفر األجواء املناسبة
نسائهم ،وإنَّام املقصود هو املقتضـي،
ٰ

لفجور النساءَّ ،
ترصفات نفس الفاجر ،ممَّا يعني
عىل ُّ
فإن هذه األفعال الشائنة تنعكس ٰ
أنَّه قد ُيو ِّفر ظروف ًا مالئمة تُؤ ّدي إ ٰىل انجرار نسائه إ ٰىل الفجور ولو بعد حني.
وبالنتيجةَّ ،
عىل فاعله ولو بعد حني.
فإن هذا الفعل سريتدُّ ٰ

التطبيق الرابع :األكل احلرام ،سواء كان املقصود من احلرام هو كونه ُمكتسب ًا من

عىل بيوهتم وأخذ منها شيئ ًا عنوة ومن
احلرام (كام إذا رسق من الناس بامليزان ،أو َّ
جترأ ٰ

دون استئذان) أو كان أك ً
عىل
ال لشـيء َّ
حمرم (كامليتة أو اخلمر وما شابه) ،فإنَّه سينعكس ٰ
الذرية،
الفاعل نفسه ،بعذاب ُأخروي وخزي يف الدنيا .وقد يبني األكل احلرام حت َّٰى يف ّ

ْ
بأن يكونوا عا ّقني له ،أو يفعلوا أفعاالً يذ ُّمونه ألجلها((( ،أو ر َّبام ينقلب عليهم بالفقر

وسوء احلال.

الذرية»(((.
عن أيب عبد اهلل ،قال« :كسب احلرام يبني يف ّ
التطبيق اخلامس :تت ُّبع عورات املؤمنني:

عىل نفسه ْ
أن يعمل بوظيفة (رادار) أو (كامريا مراقبة)،
هناك من الناس من أخذ ٰ

يبقى يتت َّبع اآلخرين ،ويستقصـي عليهم أخطاءهم ،ويكشف عوراهتم.
بحيث إنَّه ٰ
((( مسند أمحد بن حنبل (ج  /5ص  256و.)257
((( ونفس السؤال املتقدِّ م يف التطبيق الثالث وجوابه يأيت هنا.
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /5ص  124و /125باب املكاسب احلرام /ح .)4
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وبغض النظر عن السبب وراء هذا الفعل ،وأنَّه من أجل تعنيف اآلخرين بأخطائهم
ِّ

بغض النظر عن ذلكَّ ،
فإن الروايات
أو تعيريهم هبا ،أو أنَّه يعيش ضعف ًا يف شخصيتهِّ ،

تحُ ِّذر من ذلك ،وتهُ دِّ د مثل هذا الشخص َّ
بأن تت ُّبع عورات اآلخرين سينعكس عليه يف

عاجل الدنيا قبل اآلخرة ،فقد روي َّ
ثم انصـرف مسـرع ًا
أن رسول اهلل صلىّ ٰ بالناس ّ
بأعىل صوته« :يا معشـر من آمن بلسانه ومل
نادى
ثم ٰ
عىل باب املسجدّ ،
ٰ
حت َّٰى وضع يده ٰ

إىل قلبه ،ال تتَّبعوا عورات املؤمنني فإنَّه من تت َّبع عورات املؤمنني تت َّبع اهلل
خيلص اإليامن ٰ

عورته ،ومن تت َّبع اهلل عورته فضحه ولو يف جوف بيته»(((.

إىل عورة رجل أو شعر امرأة أو
وعنه أنَّه قال« :من ا َّطلع يف بيت جاره فنظر ٰ
يشء من جسدها ،كان ح ًّقا عىل اهلل أن ي ِ
دخله النار مع املنافقني ،الذين كانوا يبتغون
ُ
ٰ
عورات الناس يف الدنيا ،وال خيرج من الدنيا حت َّٰى يفضحه اهلل ،ويبدي للناس عورته يف
اآلخرة»(((.

َّ
إن التطبيقات كثرية يف هذا املجال ،نكتفي هبذا القدر ،الذي يكفي موعظ ًة ملن كان

ألقى السمع وهو شهيد.
له قلب أو ٰ

* * *

حممد بن خالد الربقي (ج  /1ص  /104باب عقاب من تت َّبع عثرة املؤمن/
((( املحاسن ألمحد بن ّ
ح .)83
((( ثواب األعامل للشيخ الصدوق (ص .)282

()9
�إزاحة الأوهام املحيطة بحياة الإن�سان
أي حركة ،فمن دون حقيقة واقعية تكون احلركة عبثية وغري
احلقيقة ،هي بداية ِّ

جرة سمن الراعي! فاحلياة إنَّام
عىل َّ
جمدية ،لذلك ،ال حيصل من يعيش أحالم اليقظة إلاَّ ٰ

هي ملن يعيشها بواقعها ،وحقيقتها.

يف طريق التكامل ،هناك عدَّ ة أوهام حتيط باإلنسانْ ،
إن أعطاها اإلنسان أكرب من

حجمها وأكثر من قيمتها ،شكَّلت يف طريقه حجر عثرة تُدمي القدم وتكسـر القلبْ ،
وإن

َ
بقوة قلب ورسوخ قدم.
عىل َقدْ رها ،استفاد منها،
وأكمل طريقه التكاميل َّ
تعامل معها ٰ
عىل ب ِّينة من األمر ،نذكر بعض ًا من هذه األوهام:
وحت َّٰى نكون ٰ

األول :وهم اخللود يف الدنيا:
الوهم َّ

َّ
وأن هذه احلياة هي حياة اخللود والبقاء ،وهذا الوهم رغم وضوح كونه ومه ًا ال

حقيق ًة ،إلاَّ َّ
عىل هَّأنا حياة اخللود.
أن التعامل مع احلياة يف كثري من األحيان يكون ٰ
ِ
يقول تعاىل﴿ :وما ِ
ب َوإِ َّن الدَّ َار الآْ ِخ َر َة لهَ ِ َي حَْ
هذ ِه حَْ
وان َل ْو
ال َي ُ
اليا ُة الدُّ نْيا إِلاَّ لهَْ ٌو َو َلع ٌ
ٰ َ
ون﴾ (العنكبوت.)64 :
كانُوا َي ْع َل ُم َ
ينجر حت َّٰى إ ٰىل لذائذها ،فهي وإن كانت لذائذ حم َّللة ،ومباحة للمؤمن
وهذا األمر ُّ

بشـرط حتصيلها بالطريق الشـرعي ،لكن لذائذها مهام كانت فهي مشوبة باألمل أو
الفقدان أو اخلسارة ،ويمكن ألي ٍ
فرد ْ
باملجان
لريى هَّأنا ال تأيت ّ
أن ينظر إ ٰىل لذائد احلياة ٰ
ِّ
59
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أبد ًا ،هذا إذا مل تأخذ وقت املرء وجهده وماله ،وقد ت ِ
ُبعده عن عياله ،وقد تسلب النوم
عىل حساب ترك َّ
عىل َّ
خرى ،وهكذا.
لذة ُأ ٰ
لذة ٰ
من عينيه ،وقد يكون احلصول ٰ

الوهم الثاين :وهم العشرية:

شك يف َّ
مهية عشرية الفرد ،وال َّ
ال َّ
أن العشرية تنفع الفرد يف ساعات
شك يف أ ّ

ِ
«وأكر ْم عشريتك،
العسـرة ،وتُعطيه هيبة أمام الناس ،ويف ذلك يقول أمري املؤمنني:
فإنم جناحك الذي به تطري ،وأصلك الذي إليه تصري ،ويدك التي هبا تصول»(((.
هَّ

وإن كان ذا مال  -عن عشريته
ويقول« :أيهّ ا الناس ،إنَّه ال يستغني الرجل ْ -

وألـمهم لشعثه،
ودفاعهم عنه بأيدهيم وألسنتهم ،وهم أعظم الناس حيط ًة من ورائه،
ُّ
يرى هبا
وأعطفهم عليه عند نازلة إذا نزلت به ،...ألاَ ال
يعدلن أحدُ كم عن القرابة ٰ
َّ
إن أمسكه ،وال ي ِ
إن أهلكه .ومن ْ
يقبض يده
نقصه ْ
أن يسدَّ ها بالذي ال يزيده ْ
اخلصاصة ْ
ُ
عن عشريته ،فإنَّام تُقبض منه عنهم يدٌ واحدة ،وتُقبض منهم عنه ٍ
أيد كثرية.(((»...
َ
البعض يفتخر بأنَّه من العشرية الفالنية ،وهذا أمر ال مانع منه يف حدِّ نفسه ،لكن ْ
أن

عىل الغري من غري عمل ،أو ْ
أن يكون
يكون االنتساب إ ٰىل عشرية مع َّينة مدعاة للتفاخر ٰ

عىل العشرية يف اآلخرة ،فهذا وهم ال بدَّ ْ
أن نزحيه
مدعاة إلهانة اآلخرين ،أو االعتامد ٰ

من الذهن متام ًا.

ٍِ
يقول تعا ٰىلَ ﴿ :ف��إِذا ن ُِف َخ فيِ
الص ِ
ون﴾
َساء ُل َ
ور َفال َأن َ
ُّ
ْساب َب ْين َُه ْم َي ْو َمئذ َوال َيت َ

(املؤمنون.)101 :

ُ
ثم أذكر
عيل خطيئتيّ ،
ومن مناجاة أمري املؤمنني« :إهلي أفكِّر يف عفوك فتهون َّ
العظيم من أخذك فتعظم عيل بليتي» ،ثم قالٍ :
الص ُحف س ِّيئة أنا
«آه ْ
إن أنا قرأت يف ُّ
ّ
َّ َّ

((( هنج البالغة (ج  /3ص .)57
((( هنج البالغة (ج  /1ص .)62
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ناسيها وأنت حمصيها ،فتقول :خذوه! فيا له من مأخوذ ال تُنجيه عشريته ،وال تنفعه

قبيلته.(((»...

هيهات يا طاووس ،دع
«هيهات
اإلمام زين العابدين يقول لطاووس اليامين:
َ
َ
عنّي حديث أيب ُ
وأ ّمي وجدّ ي ،خلق اهلل اجلنَّة ملن أطاعه وأحسن ولو كان حبشي ًا ،وخلق

ِ
الص ِ
ور َفال
تعاىلَ ﴿ :فإِذا نُف َخ فيِ ُّ
النار ملن عصاه ولو كان س ِّيد ًا قرشي ًاَ ،أما سمعت قوله ٰ
ٍِ
ون﴾؟ واهلل ال ينفعك غد ًا إلاَّ تقدمة تُقدِّ مها من عمل
َساء ُل َ
َأن َ
ْساب َب ْين َُه ْم َي ْو َمئذ َوال َيت َ

صالح»(((.

((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب (ج  /1ص .)389
((( يف مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب (ج  /3ص  291و :)292عن طاووس الفقيه،
قال :رأيت اإلمام زين العابدين يطوف من العشاء إ ٰىل السحر ويتع َّبد ،فلماَّ مل َير أحد ًا رمق السامء
بطرفه وقال« :إهلي غارت نجوم سامواتك ،وهجعت عيون أنامك ،وأبوابك مفتَّحات للسائلني،
بكى ،وقال« :وعزَّتك
ثم ٰ
حممد يف عرصات القيامة»ّ ،
جئتك لتغفر يل وترمحني وتريني وجه جدّ ي ّ
وجاللك ،ما أردت بمعصيتي خمالفتك ،وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك ٌّ
شاك ،وال بنكالك جاهل،
عيل ،فأنا اآلن من
سرتك
متعرض ،ولكن َّ
ٰ
وال لعقوبتك ِّ
املرخى به َّ
سولت يل نفيس وأعانني ٰ
عىل ذلك ُ
إن قطعت حبلك عنّي ،فوا سوأتاه غد ًا من الوقوف بني
عذابك من يستنقذين ،وبحبل من اعتصم ْ
يديك إذا قيل للمخ ِّفني :جوزوا ،وللمثقلني :ح ُّطوا ،أمع املخ ِّفني أجوز أم مع املثقلني ُّ
أحط؟ وييل ك َّلام
بكى ،ثم أنشأ يقول:
آن يل ْ
طال عمري كثرت خطاياي ومل أتبَ ،أما َ
ثم ٰ
أن أستحي من ربيّ ؟»ّ ،
امل��ن��ى
أحت��رق��ن��ي ب��ال��ن��ار ي���ا غ��اي��ة
ٰ
ٍ
ب����أع��م�ال ق���ب���اح رد َّي�����ة
أت����ي����ت
ُ

ث�����م أي�����ن حم�� َّب��ت��ي
ف���أي���ن رج����ائ����ي
ّ

��ى كجنايتي
وم��ا يف
ٰ
ال����ورى خ��ل ٌ��ق ج��ن ٰ
إىل خلقك بحسن
ترى،
بكى وقال« :سبحانك ت
ُعصـى كأنَّك ال ٰ
ُ
ٰ
ثم ٰ
ّ
وحتلم كأنَّك مل ُت ْع َص ،تتو َّدد ٰ
خر إ ٰىل األرض ساجد ًا ،فدنوت منه
كأن بك احلاجة إليهم ،وأنت يا س ِّيدي
الصنيع َّ
ثم َّ
الغني عنهم»ّ .
ُّ
فاستوى جالس ًا وقال« :من
عىل خدِّ ه،
ُ
ٰ
عىل ركبتي وبكيت حت َّٰى جرت دموعي ٰ
وشلت رأسه ووضعته ٰ
ذا الذي أشغلني عن ذكر ربيّ ؟!».فقلت :أنا طاووس يا ابن رسول اهلل ما هذا اجلزع والفزع؟ ونحن
يلزمنا ْ
عيل ،و ُأ ُّمك فاطمة الزهراء ،وجدُّ ك
أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جافون! أبوك احلسني بن ٍّ
هيهات يا طاووس ،دع عنّي حديث أيب ُ
وأ ّمي وجدّ ي ،خلق اهلل
«هيهات
رسول اهلل .فالتفت إ َّيل وقال:
َ
َ
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الوهم الثالث :وهم األوالد والزوجة:

شك َّ
ال َّ
وأنم يعينون أبوهيام عند ملماّ ت الدهر،
أن األوالد غنيمة يف هذه احلياة ،هَّ

أن نجعل َّ
ولكن ْ
عىل حساب آخرتنا ،فهذا هو الوهم الذي ال بدَّ
كل ِّ
مهنا أوال َدنا ،ولو ٰ

ْ
أن نُفيق منه.

عىل حساب دينه ،وإذا
البعض يعمل ولو باحلرام ،ولو برتكه للصالة يف وقتها ،ولو ٰ

سألته عن ذلك أجابك :ال بدَّ ْ
عىل عيايل!
أن أكدَّ ٰ

حفظت شيئ ًا وغابت عنك أشيا ُء.
فإذا أجابك بذلك فقل له:
َ

ربروا لك
يف اآلخرة ،ستقف وحدك ،ال عشرية ،وال أوالد ،وال زوجة ،ولن ُي ِّ

عىل املرء ْ
أن حيافظ
عملك ،ولن ُيعطوك من حسانتهم ،ولن يأخذوا س ِّيئاتك .إذنٰ ،

وعىل عياله كذلك ،فإذن ليس من الصحيح ْ
أن تُض ِّيع نفسك ،وال من
عىل نفسه ودينه
ٰ
ٰ

الصحيح ْ
املهمني .وهو ما
أن تُض ِّيع عيالك ،بل ال بدَّ من التوازن بني هذين املطلبني َّ
ِ
ين َآمنُوا ُقوا َأ ْن ُف َسك ُْم َو َأ ْهلِيك ُْم
أوىص به القرآن الكريم بقوله َّ
عز من قائل﴿ :يا َأيـ َُّها ا َّلذ َ
ٰ
نار ًا و ُقودها النَّاس و حِْ
جار ُة َع َل ْيها َمالئِ َك ٌة ِغ ٌ
ون
ون اهللَ ما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل َ
الظ ِشدا ٌد ال َي ْع ُص َ
ُ َ
َ َُ
ال َ
ون﴾ (التحريم.)6 :
ما ُي ْؤ َم ُر َ

فإن
ويف ذلك يقول أمري املؤمنني« :ال
جتعلن أكثر شغلك بأهلك وولدكْ ،
َّ

مهك
وإن يكونوا
فإن اهلل ال ُيض ِّيع أولياءهْ ،
يكن أه ُلك وولدُ ك أولياء اهلل َّ
أعداء اهلل فام ُّ
َ
وشغلك بأعداء اهلل؟»(((.

اجلنَّة ملن أطاعه وأحسن ولو كان حبشي ًا ،وخلق النار ملن عصاه ولو كان س ِّيد ًا قرشي ًاَ ،أما سمعت قوله
ٍِ
ِ
الص ِ
ون﴾ [املؤمنون ،]101 :واهلل ال ينفعك
َساء ُل َ
ور َفال َأن َ
تعاىلَ ﴿ :فإِذا نُف َخ فيِ ُّ
ْساب َب ْين َُه ْم َي ْو َمئذ َوال َيت َ
ٰ
غد ًا إلاَّ تقدمة تُقدِّ مها من عمل صالح».
((( هنج البالغة (ج  /4ص .)82
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بل َّ
عدو مهني ،يقول تعا ٰىل﴿ :يا
لعل بعض األوالد
يتحول من صديق معني إ ٰىل ٍّ
َّ
ِ
ِ
ين َآمنُوا إِ َّن ِم ْن َأز ِ
وه ْم﴾(التغابن،((()14 :
اح َذ ُر ُ
ْواجك ُْم َو َأ ْوالدك ُْم َعدُ ًّوا َلك ُْم َف ْ
َأيـ َُّها ا َّلذ َ
وذلك كام إذا َّ
تدخلوا يف منع األب عن عمل اخلري ،أو كانوا سبب ًا يف إجلائه إ ٰىل فعل
عىل الوالدين ،وما شابه هذه األُمور.
احلرام ،أو فعلوا ما ُيس ِّبب
ٰ
األذى ٰ

الوهم الرابع :وهم املال:

يقضـي العديد من الناس حياهتم يف اكتساب املال ،وال إشكال يف هذا يف حدِّ

عىل
عىل املؤمن ،حت َّٰى ال يقع يف حاجة لئيم ،وحت َّٰى ال يكون كلاّ ً ٰ
نفسه ،بل هو ممَّا يلزم ٰ
غريه ،وحت َّٰى ال يدع أهله وعياله يتك َّففون الناس ،ولكن إذا مل يلتزم بحدود كسب املال،

صحته
صحته من أجل ماله ،فسيفدي ماله من أجل َّ
فدى َّ
انقلب عليه املال وباالً ،وإذا ٰ

ولن حيصل عليها!

إن خسارة املال ْ
َّ
وإن كانت مؤملة ،ولكنَّها ليست هي اخلسارة احلقيقية ،إنَّام اخلسارة
سرِ
ِ
ين
احلقيقية هي ما حكاه القرآن الكريم بقوله َّ
ين ا َّلذ َ
عز من قائلُ ﴿ :ق ْل إِ َّن الخْ ا ِ َ
ِ
َخ ِس ُـروا َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َأ ْهلِ ِ
يام ِة َأال ذلِ َ
ني﴾ (الزمر.)15 :
ك ُه َو الخُْ ْس ُ
ـران المُْبِ ُ
يه ْم َي ْو َم ا ْلق َ
وازينُه َف ُأولئِ َ ِ
ين َخ ِس ُـروا َأ ْن ُف َس ُه ْم بِام كانُوا بِآياتِنا
﴿و َم ْن َخ َّف ْ
ك ا َّلذ َ
ت َم ِ ُ
ويقول تعا ٰىلَ :

ون﴾ (األعراف.)9 :
َي ْظلِ ُم َ

القمي (ج  /2ص  )372يف رواية أيب اجلارود عن أيب جعفر يف قوله﴿ :يا َأيـ َُّها
((( يف تفسري ّ
ِ
ِ
ين َآمنُوا إِ َّن ِم ْن َأز ِ
أن الرجل كان إذا أراد
وه ْم﴾« ،وذلك َّ
اح َذ ُر ُ
ُ��م َعدُ ًّوا َلك ُْم َف ْ
ا َّلذ َ
ْواجك ُْم َو َأ ْوالدك ْ
أن تذهب عنّا وتدعنا فنضبع [أي
إىل رسول اهلل تع َّلق به ابنه وامرأته وقالوا :نُنشدك اهلل ْ
اهلجرة ٰ
نجبن ،ويف نسخة :نضيع] بعدك ،فمنهم من ُيطيع أهله ف ُيقيمَّ ،
فحذرهم اهلل أبناءهم ونساءهم وهناهم
ثم جيمع اهلل بيني وبينكم
عن طاعتهم ،ومنهم من يمضـي ويذرهم ويقولَ :أما واهلل لئن مل هتاجروا معي ّ
ِ
ويسن ويصلهم ،فقال:
أن ُيويف حُ
يف دار اهلجرة ال أنفعكم بشـيء أبد ًا ،فلماَّ مجع اهلل بينه وبينهم أمره اهلل ْ
ِ
ِ
يم﴾ [التغابن.»]14 :
َ
ور َرح ٌ
﴿وإِ ْن َت ْع ُفوا َوت َْص َف ُحوا َو َتغْف ُروا َفإِ َّن اهللَ َغ ُف ٌ
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ْ
عوضها مال الدنيا ك ُّله.
فأن خيرس املرء أهله ونفسه ،هلي خسارة ال ُي ِّ

كم ممكن من املالَّ ،
ال عن َّ
هذا فض ً
اهلم
فإن َّ
أن الربح احلقيقي ليس هو يف اكتناز أكرب ٍّ
﴿و َلت ِ
هبذا األمر قد يوصل الرجل إ ٰىل ْ
َجدَ هَّنُ ْم َأ ْح َر َص
أن يكون كام قال القرآن الكريمَ :
ِ
ٍ ِ
الن ِ
ين َأشرْ َ كُوا َي َو ُّد َأ َحدُ ُه ْم َل ْو ُي َع َّم ُر َأ ْل َ
ف َسن ٍَة َوما ُه َو بِ ُمز َْح ِز ِح ِه
َّاس َع ٰىل َحياة َوم َن ا َّلذ َ
ِم َن ا ْل َع ِ
ون﴾ (البقرة.)96 :
ذاب َأ ْن ُي َع َّم َر َواهللُ َب ِص ٌري بِام َي ْع َم ُل َ
وقد أنشد بعضهم(((:

��ت به
ال��ن��ار آخ���ر دي��ن��ار ن��ط��ق ُ
ُ
وامل���رء بينهام م��ا مل يكن ِ
ورع�� ًا

آخ��ر ه��ذا ال��دره��م اجل��اري
واهل���م ُ
ُّ

َّ
اهل���م وال��ن��ار
م��ع��ذ ُب القلب ب�ين
ِّ
س ذائِ َق ُة المَْ��و ِ
إن الربح احلقيقي هو ما قاله تعا ٰىل﴿ :ك ُُّل َن ْف ٍ
بل َّ
ت َوإِنَّ�ما ت َُو َّف ْو َن
ْ
ِ
يام ِة َف َم ْن ز ُْح ِز َح َع ِن الن ِ
النَّ َة َف َقدْ فا َز َو َما حَْ
َّار َو ُأ ْد ِخ َل جَْ
تاع
اليا ُة الدُّ نْيا إِلاَّ َم ُ
ورك ُْم َي ْو َم ا ْلق َ
ُأ ُج َ
ا ْلغ ُُر ِ
ور﴾(آل عمران.)185 :

علينا ْ
أن نتذكَّر أنَّه مهام كان عندنا من أموال الدنيا ،فليست هي بأعظم ممَّا ُأويت
﴿وآ َت ْينا ُه ِم َن ا ْل ُكن ِ
فات ُه َل َتن ُ
ُوأ
ُوز ما إِ َّن َم حِ َ
قارون ،تلك التي قال القرآن الكريم عنهاَ :
بِا ْل ُع ْص َب ِة ُأوليِ ا ْل ُق َّو ِة﴾ (ال َقصص.)76 :

ولكنَّه عندما أخلد األرض واتَّبع هواه وتغطرس وجتبرَّ  ،كانت النتيجة هي:
كان َل ُه ِم ْن فِئ ٍَة َين ُْص ُـرو َن ُه ِم ْن ُد ِ
﴿ َفخَ َس ْفنا بِ ِه َوبِ ِ
كان ِم َن
ون اهللِ َوما َ
��دار ِه األَ ْر َض َفام َ
ا ُملنْت رِ ِ
ين﴾ (ال َقصص.)81 :
َص َ
* * *

((( إعانة الطالبني للبكري الدمياطي (ج  /2ص .)171

()10
ال�شعور العملي بالفقر الوجودي
ٍ
وبمعنى
بمعنى عدم مت ُّلك املقتنيات،
معان :منها الفقر
ُيط َلق الفقر و ُيراد منه عدَّ ة
ٰ
ٰ
شرَ َ ه النفس يف قبال القناعة ،وهذان املعنيان ليسا مها َّ
حمط نظر هذه القاعدة.
معنى آخر بيانه بالتايل:
إنَّام املقصود من الفقر هو ٰ

فلسفي ًا قالواَّ :
إن اإلنسان حقيقته الفقر ،ألنَّه ممكن وحادث وحمتاج ،فليس له من

ِّ
املستقل ،وهو حمتاج إ ٰىل ع َّلته
ذاته إلاَّ االحتياج ،وهو وجود رابط ال حقيقة له من دون

حدوث ًا وبقا ًء ،متام ًا كاملصباح الكهربائي الذي حيتاج  -لكي يضـيء  -إ ٰىل الت ّيار الكهرباء
حدوث ًا وبقا ًء ،وإلاَّ فليس له إلاَّ الظالم.

املعنى شامل ِّ
لكل مفردات حياة اإلنسان ،فهو يف ذاته ،وصفاته ،وأفعاله،
وهذا
ٰ

القوة واحلول ،وهو ما ُفسرِّ ت به احلوقلة ،حيث ورد عن
فقري ،حمتاج ،إ ٰىل من ُيعطيه َّ

معنى:
عيل الباقر ،قال سألته عن
ٰ
جابر بن يزيد اجلعفي ،عن أيب جعفر ّ
حممد بن ٍّ

قوة إلاَّ باهلل) ،فقال« :معناه ال حول لنا عن معصية اهلل إلاَّ بعون اهلل ،وال
(ال حول وال َّ

عىل طاعة اهلل إلاَّ بتوفيق اهلل.(((»
َّ
قوة لنا ٰ

َّ
أهم املشاكل الروحية يف طريق التكامل ،هو إحساس الفرد باالستغناء
إن من ّ
ُ ِ
�لى ِع ْل ٍم
واالستقاللية ،فيدَّ عي مدَّ عيات أكرب من حجمه ،فيقول﴿ :إِنَّ�ما أوتي ُت ُه َع ٰ
ِعن ِْدي﴾(ال َقصص.)78 :

((( التوحيد للشيخ الصدوق (ص  /242باب  /35ح .)3
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ت َلك ُْم ِم ْن إِ ٍله
يتصـرف
بل قد
تصـرف ًا متناسب ًا مع ا ِّدع��اء فرعون﴿ :ما َعلِ ْم ُ
ُّ
َّ
غ رْ ِ
َيي﴾(ال َقصص.)38 :
وبالتايلَّ ،
فإن إحساسه باالستغناء عن اهلل تعا ٰىل ،سيجعله يعيش حالة من التعايل

عىل العباد ،والتنايس لألحكام اإلهل َّية ،وقد يصل به األمر إ ٰىل اعتبار نفسه يّ
الكل
ٰ
املنحصـر بفرد ،فال جاء أحد قبله ،وال جييء أحد بعده ،ويرتتَّب عليه أنَّه سيعترب نفسه
يرىض ْ
أن خُي ِّطئه أحد ،وال يتق َّبل
مستوى الوعظ واإلرشاد ،فال يقبل نصيحة ،وال
فوق
ٰ
ٰ
النقد ،ألنَّه صار يف موقع أعالئي.

واحلقيقةَّ ،
أهم مدارج الكامل ،هو اإلحساس بالفقر الوجودي إ ٰىل اهلل
إن من ّ

صح التعبري،
تعا ٰىل ،فإنَّه عني
الغنى احلقيقي ،أي إنَّه من نوع القوانني املتعاكسة إذا َّ
ٰ
الغنى ،فعليه ْ
أن يعيش الفقر إ ٰىل اهلل تعا ٰىل ،وهو مفاد ما روي عن
فاإلنسان إذا أراد
ٰ

وغنى بال مال ،وهيب ًة بال سلطان ،فلينتقل
اإلمام الصادق« :من أراد عزًّا بال عشرية،
ً

إىل ع ِّز طاعته»(((.
من ُذ ِّل معصية اهلل ٰ

ِ
فالكامل ُّ
ألنا
كل الكامل يف االفتقار إ ٰىل اهلل تعا ٰىل ،وهذه القاعدة مل تأت من فراغ ،هَّ

عىل احلقيقة الواقعية التكوينية ،إذ ُّ
كل ما ُيمكن ْ
أن جيعل اإلنسان مستغني ًا هو يف
مبتنية ٰ

احلقيقة من اهلل تعا ٰىل ،فالعلم مث ً
ال هو كام يقول اإلمام الصادق« :ليس العلم بالتع ُّلم

فإن أردت العلم فاطلب َّأوالً
إنَّام هو نور يقع يف قلب من يريد اهلل تبارك
أن هيديهْ ،
وتعاىل ْ
ٰ
من نفسك حقيقة العبودية ،واطلب العلم باستعامله ،واستفهم اهلل ُي ِ
فهمك»(((.
عىل العلم.
فالشعور بالعبودية والفقر ،هو من ّ
أهم أسباب احلصول ٰ

الرز ُ
وكذا األموالَّ ،
َّاق ُذو
فإن الرزاق ليس هو إلاَّ اهلل تعا ٰىل ،قال تعا ٰىل﴿ :إِ َّن اهللَ ُه َو َّ

((( اخلصال للشيخ الصدوق (ص  /169ح .)222
لعيل الطربيس (ص .)563
((( مشكاة األنوار ٍّ

����������������������������
ِ ِ
ني﴾ (الذاريات.)58 :
ا ْل ُق َّوة المَْت ُ
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ثم من نطفة فلم
وروي أنَّه جاء يف الوحي القديم( :يا بن آدم خلقتك من تراب ّ

أ ْعي((( بخلقكَ ،أويعييني رغيف أسوقه إليك يف حينه؟)(((.

القوة العضلية ،واجلاه ،واملنصبُّ ،
وكل يشءَّ ،
فإن املس ِّبب احلقيقي له هو
وهكذا َّ

اهلل.

ُّ
َّاس َأ ْنت ُُم
وكل هذا هو تطبيق للحقيقة التي يذكرها القرآن الكريم﴿ :يا َأيـ َُّها الن ُ
راء إِ ىَ ٰل اهللِ َواهللُ ُه َو ا ْلغَن ِ ُّي حَْ
ال ِميدُ ﴾ (فاطر.)15 :
ا ْل ُف َق ُ
ومن هنا ،روي عن ابن أيب يعفور ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول وهو رافع

إىل نفسـي طرفة عني أبد ًا ،ال َّ
أقل من ذلك وال أكثر»،
يده إ ٰىل السامءِّ :
«رب ال تكلني ٰ

أن حتدر الدموع من جوانب حليته»(((.
قال :فام كان بأرسع من ْ

النبي األعظم أنَّه افتخر به ،فقال« :الفقر فخري وبه
وهذا هو ما ورد عن
ِّ

أفتخر»(((.

هم أغنني باالفتقار إليك ،وال تُفقرين
وهو املقصود ممَّا ورد من الدعاء« :ال ّل ّ

باالستغناء عنك»(((.

﴿ر ِّب إِنيِّ لمِا
النبي
عنى
موسى كام حكاه القرآن الكريم بقوله تعا ٰىلَ :
ٰ
ُّ
وإ ّياه ٰ
ت إِليَ َّ ِم ْن َخ رْ ٍي َف ِق ٌري﴾ (ال َقصص.)24 :
َأ ْن َز ْل َ
عيى من باب تعب :عجز عنه( .املجمع)( .من هامش املصدر).
((( قوله( :فلم أعي) هو أفعل من ٰ
احلل (ص .)83
((( عدَّ ة الداعي البن فهد يّ
((( الكايف للشيخ الكليني (ج /2ص /581باب دعوات موجزات جلميع احلوائج/ح .)15
احلل (ص .)113
((( عدَّ ة الداعي البن فهد يّ
((( بحار األنوار للعلاَّمة املجليس (ج  /69ص .)31
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وهبذا أمل َّ الشاعر فقال:

ويعجبني فقري إليك ومل يكن

لِ ُيعجبنَي ،ل��وال حم�� َّب��تُ��ك الفقرا

ويسمع
يرى ما يف الضمري
ُ
يا من ٰ

ِّ
��ع
أن���ت ا ُمل��� َع���دُّ
ل��ك��ل م���ا ُي��ت��و َّق ُ

وإليه أشار الشاعر فيام نقله ابن فهد يّ
احلل يف عدَّ ته(((:
��ى للشدائد ك ِّلها
ي��ا م��ن ُي ّ
��رج ٰ
يا من خزائن ِ
ملكه يف قول ( ُك ْن)

سوى فقري إليك وسيل ٌة
ما يل
ٰ

سوى قرعي لبابك حيل ٌة
ما يل
ٰ

وأهتف باسمه
ومن الذي أدعو
ُ

حاشا ملجدك ْ
أن تُقنِّط عاصي ًا

وامل��ف��زع
امل��ش��ت��ك��ى
ي��ا م��ن إل��ي��ه
ُ
ٰ

َّ
أمج���ع
ف����إن اخل�ي�ر ع��ن��دك
ُام���ن���ن
ُ

أدف���ع
ب��االف��ت��ق��ار إل��ي��ك ف��ق��ري
ُ
أق���رع
ف���أي ب���اب
ول��ئ��ن ُر ِد ْد ُت
ُ
َّ
ْ
إن ك��ان فض ُلك ع��ن فقري ُيمن َُع
��ع
والفضل أج��زل وامل��واه��ب أوس ُ

إذا تب َّينت هذه القاعدة ،ال بدَّ من االلتفات إ ٰىل التايل:

َّأوالً :ال يعني اإلحساس بالفقر الوجودي املشار إليهْ ،
أن يظهر الرجل بمظهر

الفقري املحتاج املسكني املستكني أمام الناسَّ ،
فإن هذا ممَّا ال ينبغي للمؤمن ،فحت َّٰى لو
ال ِ
﴿ي َس ُب ُه ُم جْ
كان حمتاج ًا بالفعل ،لكن عليه ْ
اه ُل
أن يكون كام يقول القرآن الكريم :حَ ْ
َأغْنِياء ِمن ال َّتع ُّف ِ
ف﴾(البقرة.)273 :
َ َ َ

بأن ُي ِ
ومن هنا ،وردت الروايات الشـريفة بتأديب املؤمن ْ
الغنى وعدم احلاجة
ظهر
ٰ

َّ
إ ٰىل الناس مهام أمكنه ،فقد روي عن أيب عبد اهلل« :رحم اهلل عبد ًا َّ
وكف
عف وتع َّفف

يتعجل الدن َّية يف الدنيا ،وال ُيغني الناس عنه شيئ ًا.(((»...
عن املسألة ،فإنَّه َّ

عىل أيب عبد اهلل ،فذكرت له
وعن َّ
مفضل بن قيس بن ر ّمانة ،قال :دخلت ٰ

احلل (ص  28و.)29
((( عدَّ ة الداعي البن فهد يّ
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /4ص  21و /22باب كراهية املسألة /ح .)6
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ِ
وتفرج
بعض حايل ،فقال« :يا جارية ،هات ذلك الكيس ،هذه أربعامئة دينار ،...فخذها َّ
أحببت ْ
أن تدعو اهلل
هبا» ،قال :فقلت :ال واهلل ،جعلت فداك ما هذا دهري((( ،ولكن
ُ
أن تخُ رِب الناس ِّ
بكل حالك ،فتهون عليهم»(((.
يل ،قال :فقال« :إنيّ سأفعل ،ولكن إ ّياك ْ

ومن هنا ،كان من صفات شيعة أهل البيت هو هَّأنم ُي ِ
الغنى وإن
ظهرون
ٰ

«وإن فقراءكم
كانوا فقراء ،حيث روي عن أمري املؤمنني أنَّه قال يف فضل الشيعة:
َّ

وإن أغنياءكم ألهل القناعة»(((.
ألهل
الغنى(((َّ ،
ٰ

ثاني ًاَّ :
أن اإلحساس بالفقر الوجودي املستغرق والضعف التا ّم أمام اهلل تعا ٰىل،

الغنى املا ّدي مهام أمكن
ال يعني اجللوس عن طلب الرزق ،وعن السعي لتحصيل
ٰ
لإلنسان ،وال يعني االتِّكال والتواكل ،حت َّٰى إذا ما سألت أحدهم عن السبب الذي

عىل النفس والعيال ،اعتذر َّ
بأن اهلل تعا ٰىل هو
كان وراء عدم خروجه إ ٰىل العمل والكدِّ ٰ
الرزاق ،وأنَّه سيرُ ِسل له رزقهَّ ،
فإن مثل هذا الفرد هو ممَّن ال ُيستجاب دعاؤهم ،حيث
ّ
روي عن اإلمام الصادق« :أربعة ال ُيستجاب هلم دعوة :رجل جالس يف بيته يقول:

هم ارزقني ،فيقال له :أمل آمرك بالطلب؟! ورجل كانت له امرأة فدعا عليها ،فيقال
ال ّل ّ

هم ارزقني ،فيقال له:
له :أمل أجعل أمرها إليك؟! ورجل كان له مال فأفسده فيقول :ال ّل ّ
ِ
ين إِذا َأ ْن َف ُقوا مَل ْ ُي ْس ِـر ُفوا
«﴿وا َّلذ َ
ثم قالَ :
أمل آمرك باالقتصاد؟! أمل آمرك باإلصالح؟!»ّ ،
كان َبينْ َ ذلِ َ
ك َقوام ًا﴾ [الفرقان ،]67 :ورجل كان له مال فأدانه بغري ب ِّينة،
توا َو َ
َو مَل ْ َي ْق رُ ُ

فيقال له :أمل آمرك بالشهادة؟!»(((.

مهتيَّ ،
للهمة والعادة( .من هامش املصدر).
فإن الدهر يقال َّ
((( أي ليس هذا عاديت و َّ
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /4ص  21و /22باب كراهية املسألة /ح .)7
غنى النفس واالستغناء عن اخللق بتوكُّلهم ٰ
عىل ربهِّم( .من هامش املصدر).
((( أي ٰ
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /8ص  /214فضل الشيعة /ح .)259
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /511باب من ال تُستجاب دعوته /ح .)2
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ثالث ًاَّ :
أن الفقر الوجودي ،يف الوقت الذي يعني الطلب والتع ُّلق باألسباب املا ّدية

التمسك باألسباب املعنوية
التي جعلها اهلل تعا ٰىل يف هذا العامل ،هو يعني أيض ًا رضورة
ُّ

والغيبية التي هلا دور يف التوفيق اإلهلي والتسهيل ألُمور الدينا ،أي َّ
إن املطلوب هو

التوسل باألسباب املا ّدية وباألسباب املعنوية ،وهو أمر أشارت له رواية
التوازن بني
ُّ

غاية يف الكناية ،حيث روي َّ
أن اإلمام الباقر كان إذا أصابته حمُ ّ ٰى استعمل املاء البارد،

حممد»((( ،أي إنَّه يف الوقت الذي استعمل العالج الط ّبي املتم ِّثل
ٰ
ونادى« :يا فاطمة بنت ّ

بالتوسل بالزهراء.
باملاء البارد ،هو استعان أيض ًا باألسباب الغيبية املتم ِّثلة
ُّ
* * *

عيل بن أيب محزة ،عن أيب إبراهيم ،قال :قال
((( يف الكايف للشيخ الكليني (ج  /8ص  :)109عن ِّ
احلم ٰى (من هامش املصدر)] منذ سبعة أشهر ،ولقد وعك ابني اثني عشـر
يل« :إنيّ ملوعوك [والوعكّ :
عىل صيغة اخلطاب املعلوم
عىل البناء للمجهول ،أو ٰ
شهر ًا وهي تضاعف علينا ،أشعرت [أشعرت ٰ
مع مهزة االستفهام ،أي هل أحسست بذلك؟[ َّ
ولعل مرادهَّ :
أن احلرارة قد تظهر آثارها يف أعايل
أعىل
اجلسد وقد تظهر يف أسافلها( .من هامش املصدر)] هَّأنا ال تأخذ يف اجلسد ك ِّله ر َّبام أخذت يف ٰ
أعىل اجلسد ك ِّله؟» ،قلتُ :جعلت فداك،
اجلسد ومل تأخذ يف أسفله ،ور َّبام أخذت يف أسفله ومل تأخذ يف ٰ
ْ
إن أذنت يل حدَّ ثتك بحديث عن أيب بصري ،عن جدِّ ك ،أنَّه كان إذا وعك استعان باملاء البارد ،فيكون له

عىل باب الدار:
عىل جسده يراوح بينهام ّ
ثم ينادي حت َّٰى يسمع صوته ٰ
ثوبان :ثوب يف املاء البارد وثوب ٰ
للحم ٰى عندكم دواء؟ فقال:
حممد ،فقال« :صدقت» ،قلتُ :جعلت فداك ،فام وجدتم
ّ
يا فاطمة بنت ّ
«ما وجدنا هلا عندنا دواء إلاَّ الدعاء واملاء البارد.»...

()11
التعاون على الف�ضيلة
يف هذه احلياة ،الكثري من األُمور التي حيتاج إليها اإلنسان ،وكثرهتا متنعه من ْ
أن

عىل االجتامع مع غريه من أفراد نوعه،
يقضيها ك َّلها بنفسه ولوحده ،ولذلكٰ ،
بنى حياته ٰ
ٍ
أن َّ
وتعاون معهمِّ ،
حلل األزمات ،وتسهيل ُأموره ،فكانت النتيجة َّ
واحد من بني
كل

البشـر صار خيدم غريه من موقعه ،وهم خيدمونه من مواقعهم.

ولذلك استطاع اإلنسان ْ
أن يتخ ّط ٰى املتو َّقع ،عندما تعاون من أخيه اإلنسان.
أهم ،ك َّلام احتاج إ ٰىل التعاون مع غريه أكثر.
وك َّلام كانت احلاجة ّ

ونحن نعتقد َّ
أهم مشاريع اإلنسان يف هذه احلياة ،هو مشـروعه يف تكامله
أن من ّ

أعىل ما يمكن ْ
الوجودي ،ويف تنمية روحه ،إ ٰىل ْ
أن يصل إليه من مراتب الكامل.
أن يبلغ ٰ

ويف هذا الطريق ،يمكن لإلنسان ْ
أن ينفرد بنفسه ،ليلتزم بعض األوراد التي يذكرها

أن السائر يف طريق التكامل عليه ْ
ال يذكرون َّ
علامء األخالق ،فمث ً
أن ينفرد بنفسه ،ليتفكَّر

وأن عليه ْ
بأن هلا من ِّظ ًام وخالق ًا أبدعهاَّ ،
يف خلق الساموات واألرض ،ليوقن َّ
أن يتفكَّر يف
حق شكرها ،وعليه ْ
أن
ليخر خاشع ًا له ،ويف النِّ َعم اإلهل َّية ،ليشكرها َّ
عظمة اهلل تعا ٰىلَّ ،
ْت ُس ْبحان َ
َك
يلتزم السجود الطويل ،وبعض األذكار ،كالذكر اليونسـي﴿ :ال إِل َه إِلاَّ َأن َ
لمِِ
إِ ُكن ُ ِ
ني﴾( :األنبياء.)87 :
ْت م َن ال َّظا َ
نيِّ

ُّ
أن ُألفت النظر إليهَّ ،
وكل هذا صحيح ،ولكن الذي ُأريد ْ
أن االنفراد بالنفس ليس
71
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عىل املؤمن ْ
أن
متاح ًا للجميع ،وقد يستلزم تعطيل بعض األُمور احلياتية َّ
املهمة ،لذلكٰ ،
خيتلط بغريه ،واختالطه بغريه لن يمنعه من االستمرار يف تكامله ،لكن بشـرط ْ
أن خيالط
إن عليه ْ
عىل ذلك ،أي َّ
أن يبتعد عن األماكن واألشخاص الذين يصدُّ ونه عن
من يعاونه ٰ

التكاملْ ،
وأن يكون اختياره دقيق ًا للمجتمع الذي يتواجد فيه.

عىل التكامل ،كان قد ربح ربح ًا عظي ًام.
فإذا وجد من اإلخوة املؤمنني من يساعدونه ٰ

تستمر يف تكاملك ،فإنَّك ال بدَّ ْ
َّ
أن تتعاون مع غريك،
إن القاعدة هنا تقول :حت َّٰى
َّ
ٍ
من موقعكم ،ليأخذ ُّ
واحد منكم بيد صاحبه.
كل
وبعبارة أوضحَّ :
إن املجتمع ك َّلام كان أقرب إ ٰىل الصالح بصورته اجلامعية ،ك َّلام فتح

أبواب ًا أكثر لتكامل أفراده ،والعكس بالعكس متام ًا.

التعرب بعد اهلجرة ،أي ْ
ولذلك نجد َّ
(أن ينتقل
أن من
عىل املؤمنُّ :
َّ
املحرمات ٰ

املك َّلف من بلد يتمكَّن فيه من تع ُّلم ما يلزمه من املعارف الدِّ ينية واألحكام الشـرعية،

ويستطيع فيه أداء ما وجب عليه يف الشـريعة املقدَّ سة ،وترك ما حرم عليه فيها ،إ ٰىل بلد

عىل ذلك كلاّ ً أو بعض ًا)(((.
ال يستطيع فيه ٰ

وهذه القاعدة هي ما ُيمكن ْ
أن تُستفاد من العديد من اآليات والروايات الرشيفة،

ونذكر هنا عدَّ ة مؤشرِّ ات لذلك:

َّ
عز من قائل:
إن القرآن الكريم يويص املؤمنني بذلك بصـريح العبارة ،فيقول َّ
َعاونُوا َعلىَ الإْ ِ ْث ِم َوا ْل ُعدْ ِ
وان َوا َّت ُقوا اهللَ إِ َّن اهللَ َش ِديدُ
وى َوال ت َ
ب َوال َّت ْق ٰ
﴿وت َ
َ
ٰ
َعاونُوا َعلىَ ٰ ا ْل رِ ِّ
ا ْل ِع ِ
قاب﴾ (املائدة.)2 :
وسورة العصـر مثالً ،رصحية يف َّ
احلق يأيت من التوايص بني املؤمنني،
أن التزام ِّ

((( فقه احلضارة للس ِّيد السيستاين (ص .)135
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والتوايص هو عمل مجاعي يصدر من األفراد بعضهم مع البعض اآلخر ،فأنا ُأوصيك

باحلق ،والثالث يويص الرابع ،وهكذا.
باحلق ،وأنت توصيني ِّ
ِّ

َّ
عىل هذه القاعدة ،أي
وإن أصل مبدأ (األمر باملعروف والنهي عن املنكر) يبتني ٰ

النبي أنَّه قال« :ال يزال الناس بخري ما
عىل التكامل اجلامعي .وقد روي عن ِّ
التعاون ٰ

والتقوى ،فإذا مل يفعلوا ذلك ن ُِز َعت
الرب
ٰ
أمروا باملعروف وهنوا عن املنكر وتعاونوا ٰ
عىل ِّ

عىل بعض ومل يكن هلم نارص يف األرض وال يف السامء»(((.
وس ِّلط ُ
منهم الربكات ُ
بعضهم ٰ
خرى لذلك ،روي عن عبد العزيز القراطيسـي ،قال :قال يل أبو عبد
ويف إشارة ُأ ٰ

الس َّلم ُيص َعد منه مرقاة بعد
اهلل« :يا عبد العزيزَّ ،
إن االيامن عشـر درجات بمنزلة ُّ

إىل
مرقاة ،فال
َّ
يقولن صاحب االثنني لصاحب الواحد :لست عيل يشء ،حت َّٰى ينتهي ٰ
ُسقط من هو دونك في ِ
العارش ،فال ت ِ
سقطك من هو فوقك ،وإذا رأيت من هو أسفل
ُ

فإن من كرس
منك بدرجة فارفعه إليك برفق ،وال
حتملن عليه ما ال يطيق فتكسـرهَّ ،
َّ

مؤمن ًا فعليه جربه»(((.

فالرواية تدعو املؤمن إ ٰىل ْ
أن يساعد أخاه املؤمن يف صعوده يف طريق التكامل.

عىل َّ
أن هناك العديد من األحكام الشـرعية التع ُّبدية ،التي تكشف عن دور اجلامعة
ٰ

يف التأثري اإلجيايب لرفع اجلامعة ك ِّلها مراتب تكاملية ،فض ً
ال عن تكامل نفس الفرد
عىل حتقيق تلك األحكام التع ُّبدية ،مثل :صالة اجلامعة ،والدعاء اجلامعي،
الذي يعمل ٰ
والتكافل االجتامعي املتم ِّثل بالصدقات الواجبة واملستح َّبة ،واجللوس مع اإلخوة

املؤمنني ،وقضاء حوائجهم ،وغريها.

أي اجللساء خري؟ قال« :من ذكَّركم باهلل
عن ابن ع ّباس ،قال :قيل :يا رسول اهللُّ ،

((( هتذيب األحكام للشيخ الطويس (ج  /6ص  /181ح .)22/373
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  44و /45باب آخر من درجات اإليامن /ح .)2
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رؤيته ،وزادكم يف علمكم منطقه ،وذكركم باآلخرة عمله»(((.

املفضل :و َّد ْعنا أبا جعفر ،فقال« :يا خيثمة ،أبلغ موالينا منّا السالم ،وقل
وعن َّ
وحليمهم
فقريهم ،وقويهُّ م ضعي َفهم،
هلم :إنيّ ُأوصيهم
بتقوى اهللْ ،
ٰ
ُ
وأن يعني غن ُّيهم َ
فإن لقاء بعضهم بعض ًا
وأن يتالقوا يف بيوهتمَّ ،
وأن يشهد ح ُّيهم جنازة م ِّيتهمْ ،
جاه َلهمْ ،
حيا ٌة ألمرنا ،فرحم اهلل من أحيا أمرنا َ
أهل البيت»(((.

وعن صفوان اجلماّ ل ،عن أيب عبد اهلل ،قال« :أ ّيام ثالثة مؤمنني اجتمعوا عند أخٍ

وإن سألوا
إن دعوا اهلل أجاهبمْ ،
هلم ،يأمنون بوائقه وال خيافون غوائله ويرجون ما عندهْ ،

وإن سكتوا ابتدأهم»(((.
وإن استزادوا زادهمْ ،
أعطاهمْ ،

وعن صفوان اجلماّ ل ،قال :كنت جالس ًا مع أيب عبد اهلل إذ دخل عليه رجل من

أهل مكَّة ُيقال له :ميمون ،فشكا إليه ُّ
تعذر الكراء عليه ،فقال يل« :قم فأعن أخاك»،
فيسـر اهلل كراه ،فرجعت إ ٰىل جملسـي ،فقال أبو عبد اهلل« :ما صنعت يف
فقمت معهَّ ،

أن تعني أخاك
«أما إنَّك ْ
حاجة أخيك؟» ،فقلت :قضاها اهلل  -بأيب أنت و ُأ ّمي  ،-فقالَ :
إيل من طواف ُأسبوع بالبيت مبتدئ ًا(((.(((»...
املسلم َّ
أحب َّ
* * *

((( أمايل الشيخ الطويس (ص  /157ح .)14/262
((( الدعوات لقطب الدِّ ين الراوندي (ص  /225ح .)622
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /178باب زيارة اإلخوان /ح .)14
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2هامش ص )198؛ قوله( :مبتدئ ًا) إ َّما حال عن فاعل (قال) أي
عىل
قال ذلك مبتدئ ًا قبل أن أسأله عن أجر من
ٰ
قضـى حاجة أخيه ،أو عن فاعل الطواف ،أو هو ٰ
وعىل التقديرين األخريين إلخراج طواف الفريضة .وقيل:
بناء اسم املفعول حاالً عن (الطواف)،
ٰ
حال عن فاعل (تعني) أي تعني مبتدئ ًا [قبل أن يسألك اإلعانة]( .من هامش املصدر).
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /198باب السعي يف حاجة املؤمن /ح .)9

()12
ُمتْ باختيارك
�أو ُمتْ بالإرادة حتيى بالطبيعة
عىل ِّ
شك َّ
شك َّ
كل ذي نفس ،وال َّ
ال َّ
أن املوت فعل من أفعال اهلل
أن املوت ٌّ
حق ٰ

تعا ٰىل ،فنحن ال نموت بإرادتنا ،حت َّٰى الذي ينتحر ،فإنَّه يفعل املقدّ مات للموت ،أ َّما

نفس املوت ،وهو انفصال الروح عن البدن ،فهو فعل اهلل تعا ٰىل ،حيث أوكل هذا األمر

لبعض مالئكته ليقوموا بإماتة ذوي النفوس.
وهذا أمر واضح.

إلاَّ أنَّه ويف طريق التكامل الوجودي ،تواجهنا توصية حتتاج إ ٰىل تأ ُّمل دقيق ملعرفة

معناها ،وتلك التوصية تقول :موتوا قبل ْ
أن متوتوا(((.
معنى هذا التوصية ج ِّيد ًا ،نقول:
وحت َّٰى نفهم ٰ

َّ - 1
إن اإلنسان ليس جسد ًا فقط ،وليس روح ًا فقط ،بل هو مركَّب من الروح

مهها َّ
أن من يريد احلصول
املهمة ،والتي أ ّ
والبدن ،وهذا يرتتَّب عليه الكثري من األُمور َّ

عىل الراحة والسعادة يف الدنيا واآلخرة فال بدَّ ْ
جانبي وجوده :الروح
أن يعتني بكال
ّ
ٰ

والبدن .وليس هذا َّ
حمل تفصيل هذا األمر ،إنَّام نريد القولَّ :
جمرد،
إن الروح هي وجود َّ

املتصوفة ،أو
بغض النظر عن كون هذه املقولة حديث ًا ألحد املعصومني أو كلمة لبعض
((( ِّ
ِّ
حكمة لبعض احلكامءَّ ،
فإن املقصود هنا هو معناها املذكور يف القاعدة بام يتناسب مع القواعد العا َّمة
لإلسالم.
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ُكون اإلنسان.
وهي مع البدن ت ِّ

بنى اهلل تعا ٰىل عليه
 - 2هذه الدنيا ،هي دنيا التسابق والتكامل ،وهذا هو ما ٰ

مستمرة ،وهذا من ُسنَن اهلل
عامل الدنيا ،فليس يف عامل الدنيا سكون ،بل هي حركة
َّ
تعا ٰىل التكوينية يف دنيا اإلنسان ،وهذا ما تشري إليه اآلية الرشيفة﴿ :ك َُّل َي ْو ٍم ُه َو فيِ
َش ْأ ٍن﴾(الرمحن.)29 :

فمن الناس من يسري باتجِّ اه اهلل تعا ٰىل ،ومنهم من يرتاجع عن ما أراده اهلل تعا ٰىل منه
كل ٍ
وعىل ِّ
ليصري كاألنعام بل ّ
حال ،فالدنيا هي قاعة التسابق ،والفرصة الوحيدة
أضل.
ٰ
التي يمكن للبعض ْ
أن يسبق هبا غريه.
إن َّ
َّ - 3
مهمة
كل من يريد سلوك طريق  -ما ّدي أو معنوي  -فال بدَّ له من ُأمور َّ

فإنا حتتاج إ ٰىل وسيلة وآلة ،كام
حيتاجها يف سريه ،وروح اإلنسان يف الدنيا كي تتكامل هَّ

أنَّك حتتاج يف سفرك إ ٰىل مدينة من ا ُملدَ ن إ ٰىل طريق ووسيلة نقل وعالمات ،كذلك الروح

حتتاج يف تكاملها إ ٰىل هذه األُمور ،وكالمنا اآلن يف آلة الروح ،فآلة الروح يف عامل الطبيعة
والدنيا هو البدن.

إذن ،البدن ليس إلاَّ آلة وأداة لتفعل الروح أفعاهلا.

زوده اهلل تعا ٰىل بالعديد من األدوات
 - 4هذا البدن الذي هو آلة ال��روح ،قد َّ

و(األسلحة) التي يستفيد منها يف كشف العامل اخلارجي واالستفادة منه ،تلك األدوات
ِ
صار
الس ْم َع َوالأْ َ ْب َ
التي أشار هلا تعا ٰىل يف قولهُ ﴿ :ق ْل ُه َو ا َّلذي َأن َْش َأك ُْم َو َج َع َل َلك ُُم َّ
َوالأْ َ ْفئِدَ َة َقلِي ً
ون﴾ (امللك.)23 :
ال ما ت َْشك ُُر َ

باحلواس
فأدوات البدن التي تنقل احلدث مبارش ًة إ ٰىل الروح هي ما ُيعبرَّ عنها
ِّ

اخلمس.
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وه��ذا يشري إ ٰىل وج��ود عالقة محيمة وشديدة بني ال��روح والبدن هي عالقة
االستكامل ،أي َّ
إن الروح تستكمل بواسطة البدن يف بعض أنواع االستكامل ،بل نجد

َّ
عىل اآلخر
أن العالقة بني الروح والبدن َّ
تتطور حت َّٰى تصل إ ٰىل حدٍّ بحيث ُيؤ ِّثر أحدمها ٰ
عىل
فسيولوجي ًا ،وهذا ما نراه واضح ًا عندما يصاب البدن بمرض ما فإنَّه ُيؤ ِّثر سلب ًا ٰ
عىل الروح حت َّٰى قيلَّ :
إن
الروح والعكس بالعكس،
فصحة البدن َّ
َّ
وقوته تنقلب بالفائدة ٰ

العقل السليم يف اجلسم السليم .ولذا جتد َّ
أن الروح ترتاح نوع ارتياح إذا ارتاح البدن
بالنوم واألكل مثالً.

فرتى
عىل البدن،
ٰ
وهكذا لـماَّ تُصاب الروح ببعض النوبات املرضية هَّ
فإنا تُؤ ِّثر ٰ
يتحمل من أمل احلسد ،وهكذا احلزن واخلوف ،ك ُّلها تُؤ ِّثر
احلسود ال يرتاح له جسد ملا
َّ

عىل البدن .وعكسها صحيح ،فالفرح يبعث النشاط يف الروح ،والغبطة تريح البدن،
ٰ
واألمن يعافيه ،وهكذا فالعالقة متبادلة بينهام هنا يف عامل الدنيا والتكامل.

عىل َّ
 - 5وينبغي االلتفات إ ٰىل َّ
يرى بالعني ويسمع
أن الذي ٰ
أن العلامء ُيؤكِّدون ٰ

ويمس بإصبعه ليس هو البدن ،بل هي الروح ،ولكنَّها حتتاج يف هذا اإلحساس
باألُ ُذن
ُّ
يرى هي الروح بواسطة العني ،والذي يسمع هي
إ ٰىل آلة ،فتستخدم البدن ،فالذي ٰ
احلواس.
الروح بواسطة األُ ُذن ،وهكذا بق َّية
ِّ

ومن هنا يتَّضح َّ
أن البدن ليس هو الذي يتكامل ،بل التكامل هو للروح ،لكنَّها

معنى احلديث
حتتاج إ ٰىل وسيلة يف بعض الكامالت فتستخدم البدن .ومن هنا يتَّضح
ٰ

الشـريف« :نية املرء خري من عمله»((( ،باعتبار َّ
أن الن َّية هي فعل ال��روح ،والعمل
حممد بن خالد الربقي (ج  /1ص  /260باب الن َّية /ح  :)315عن أيب
((( يف املحاسن ألمحد بن ّ
رش من عملهُّ ،
وكل عامل
عبد اهلل ،قال :قال رسول اهلل« :ن َّية املرء خري من عمله ،ون َّية الفاجر ٌّ
يعمل بن َّيته».
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أي قيمة من دون الروح ،ولذا كان الفعل
اجلارحي هو فعل البدن ،والبدن ليس له ُّ

الروحي  -اجلانحي  -الصادر من اجلزء األصيل يف اإلنسان  -وهي الروح  -أفضل

من الفعل اجلارحي الصادر من اجلزء الفرعي من اإلنسان  -وهو البدن .-

أن اإلنسان يف الدنيا ال يستطيع ْ
 - 6ومن الواضح َّ
أن يستغني عن هذه األدوات يف

حواس أو بعضها ،ولذا
حياته ،بل ر َّبام تتو َّقف الكثري من األُمور احلياتية لو مل تكن هناك
ٌّ

حسا َف َقدْ َف َقدَ عل ًام).
قيل( :من َف َقدَ ًّ

وهذا يعني َّ
عىل
أن البدن يف حقيقته ما هو إلاَّ سجن للروح َّ
املجردة ،تلك الروح ٰ
عظمتها ،ولكنَّها يف عامل الدنيا حمتاجة يف تكاملها إ ٰىل البدن ،ور َّبام يكون هذا من معاين
أن الدنيا سجن املؤمن ،حيث َّ
َّ
إن روحه حمدَّ دة بحدود البدن وقابلياته القليلة.

ومعنى التكامل
 - 7ومشـروع اإلنسان يف هذه الدنيا  -كام أرشنا  -هو التكامل،
ٰ

مستمرة ،أي مع عدم التو ُّقف يف
عىل املراتب الكاملية املتعالية بصورة
َّ
هو احلصول ٰ
املعنى هو ما تشري إليه بعض األحاديث الشـريفة ،مثل ما روي عنه:
التكامل ،وهذا
ٰ

عيل يوم ال أزداد فيه عل ًام ،فال بورك يف طلوع شمس ذلك اليوم»(((.
«إذا ٰ
أتى َّ

وبعبارة أرصح :مشـروع اإلنسان يف الدنيا هي حماولة اهلروب من سجن البدن،

فرتى بال عني وتسمع بال ُأ ُذن ،وال تتق َّيد بالزمان
تتحرر الروح ،فتستغني عنه،
ٰ
حت َّٰى َّ
واملكان.

ولكن مع األسف ،نجد َّ
أن البعض قد جعل مشـروعه يف الدنيا هو تكامل البدن

عىل حساب دينه ومعتقداته .ويف احلقيقةَّ ،
إن
فقط ،فرتاه ال ُيفكِّر إلاَّ يف راحة بدنه ولو ٰ

عىل اإلنسان ،باعتبار َّ
أن البدن حيتاج يف استمرار وجوده إ ٰىل األُمور املا ّدية
للبدن ح ًّقا ٰ

املهمة كاملسكن وامللبس واملال
من أكل ورشب وراحة بدنية ونوم وتوفري بعض األُمور َّ
((( املعجم األوسط للطرباين (ج  /6ص .)367
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و ،...ولكن هذا ال يعني َّ
أن اإلنسان يعترب هذه األُمور هي األساس من وجوده ،بل
أن اإلنسان ال بدَّ ْ
احلقيقة َّ
أن يعتني هبذه األُمور بام خيدم هدفه األصيل ،وهو التكامل،

ورصح َّ
بأن مشـروع اإلنسان ليس هو تكامل البدن
وهذا ما دعا له أمري املؤمنني
َّ
ت ليشغلني أكل
فقط ،فقال يف واحدة من روائعه يف هذا املجال ...« :فام ُخلِ ْق ُ

تقممها ،تكرتش من أعالفها
املرسلة شغلها ُّ
مهها علفها ،أو َ
الط ِّيبات كالبهيمة املربوطة ُّ

وتلهو عماَّ ُيراد هبا.(((»...

ويف هذا املجال يقول الشاعر:
تشقى بخدمته
يا خادم اجلسم كم
ٰ

عىلالروحفاستكملفضائلها
أقبل ٰ

ُ
خسـران
أتعبت نفسك فيام فيه
ُ
إنسان
فأنت ب��ال��روح ال باجلسم

 - 8وهذا التكامل ال يقف عند حدٍّ ((( ،بل من املمكن ْ
ويستمر
ويستمر
يستمر
أن
َّ
َّ
َّ
إ ٰىل ْ
أن يصل إ ٰىل مقام ال يصل إليه حت َّٰى مثل ا َمل َلك جربائيل ،حيث وصل الرسول

أدنى .وهو ما دعت إليه الروايات الشـريفة تعضدها
األعظم ،فكان قاب قوسني أو ٰ
﴿و ُق ْل َر ِّب ِز ْدنيِ ِع ْل ًام﴾ (طه.)114 :
اآليات الكريمة ،مثل قوله تعا ٰىلَ :
حترره من البدن ،إ ٰىل ْ
أن يصل  -كام
 - 9وك َّلام ازداد تكامل اإلنسان ،ك َّلام ازداد ُّ

فريى من غري عني ،ويسمع من دون ُأ ُذن .وهذا
قلنا  -إ ٰىل مرحلة يستغني هبا عن البدنٰ ،

((( هنج البالغة (ج  /3ص .)72
خاصا باإلنسان ،بل هو عا ٌّم ِّ
لكل خملوق شاعر مك َّلف ،مثل اجل ِّنَّ ،
فإن التكامل
((( ليس التكامل ًّ
يرفع من رتبة املوجود ،ولذا َّ
فإن إبليس رغم أنَّه من اجل ِّن ،لكنَّه كان مشموالً بأمر السجود آلدم ،رغم
﴿وإِ ْذ ُق ْلنا لِ ْل َمالئِك َِة ْاس ُجدُ وا لآِ َد َم[﴾...البقرة ،]34 :ولكن حيث َّ
َّ
إن إبليس
أن األمر كان بلسانَ :

تكامل ،فوصل إ ٰىل مرتبة املالئكة ،كام قال أمري املؤمنني ...« :فاعتربوا بام كان من فعل اهلل بإبليس
سني الدنيا أم
إذا أحبط عمله الطويل وجهده اجلهيد ،وكان قد عبد اهلل ستَّة آالف سنة ال ُي ٰ
درى أمن ِّ
عىل اهلل بمثل معصية؟ كلاَّ ( .»...هنج
ِّ
سني اآلخرة عن كرب ساعة واحدة .فمن ذا بعد إبليس يسلم ٰ
البالغة :ج  /2ص  138و.)139
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ما نراه رصحي ًا يف الرسول األعظم وأهل البيت ،فقد ورد َّ
أن من خصائص

الرسول األعظم أنَّه :كان ِّ
النبي معجزة ،...ومعجزة عينيه
لكل عضو من أعضاء ِّ
يرى من أمامه ،ومعجزة ُأ ُذنيه هي أنَّه كان يسمع األصوات
يرى من خلفه كام ٰ
أنَّه كان ٰ

يف النوم كام يسمع يف اليقظة.(((...

َّ - 10
احلواس اخلمس أو إ ٰىل البدن،
إن اإلنسان لـماَّ يموت فإنَّه ال يعود بحاجة إ ٰىل
ِّ
ألنَّه باملوت الطبيعي َّ
معنى املوت  ،-فإذا انفصلت
فإن روحه ستنفصل عن البدن  -وهو ٰ

عن البدن مل تعد بحاجة إليه ومل تعد يف سجنه.
النتيجة:

أن التوصية املتقدِّ مة التي دعت اإلنسان إ ٰىل ْ
من هذا نعلم َّ
أن يموت قبل أن يموت

كانت تقصد ما ييل:

عىل اإلنسان ْ
َّ
أن يتكامل يف الدنيا بأنواع الكامالت املتاحة له ،والتي هي غري
أن ٰ

متناهية ،إ ٰىل ْ
أن يصل إ ٰىل مرحلة يستغني هبا عن البدن ،فال يعود بحاجة إليه وال إ ٰىل آالته

اخلمس وال غريها ،وهبذا سيصبح اإلنسان وهو يف الدنيا قد صار كامل ِّيت يف كونه ال

حيتاج إ ٰىل البدن وأدواته ،فيموت يف الدنيا (باملوت االختياري كام ُيعبرِّ الفالسفة) قبل
ْ
سميه الفالسفة) .ويف هذا فضيلة
أن يموت املوت الطبيعي (أو املوت االخرتامي كام ُي ّ
ٍ
مستمر وعمل دؤوب وسعي متواصل من
جهاد
ألنا تكشف عن
ٍّ
عظيمة لإلنسان ،هَّ

عىل الكامالت املتاحة لبني البرش.
أجل احلصول ٰ

وقد يكون املقصود منها هو ْ
حواسه الظاهرية إلاَّ من احلالل،
أن ُيميت اإلنسان
َّ

املعنى أيض ًا يدخل ضمن
عىل احلالل يكون كأنَّه أماهتا عن غريه ،وهذا
ٰ
فإنَّه بحبسها ٰ

((( بحار األن��وار للعلاَّمة املجلسـي (ج  /17ص  ،)299عن اخلرائج واجلرائح لقطب الدِّ ين
الراوندي (ص .)221

 ةعيبطلاب ىيحت ةدارإلا ب ْتُم وأ كرايتخاب ْتُم

81

نظام التكامل اللاّ متناهي.

حممد الشريازي:
ويف هذا املجال قال صدر الدِّ ين ّ

( ...وإنَّام ينكشف ملن يكشف يف هذه الدنيا من األنبياء واألولياء بواسطة غلبة

واحلواس يف مشتهياهتا
عىل قلوهبم ،لرفضهم استعامل هذه املشاعر
ِّ
سلطان اآلخرة ٰ

ّ
ولذاهتا ،بموهتم اإلرادي عن زخارف هذه احلياة الدنيا لنيل مآرب احلياة األُخروي ،كام

احلواس
قال رسول الثقلني عليه وآله الصلوات« :موتوا قبل أن متوتوا» ،أي ع ِّطلوا هذه
َّ
عن اإلحساس لينفتح منكم مشاعر إدراك األُمور اآلخرة قبل موتكم الطبيعي .وقال
غمض
بعض احلكامء مشري ًا إ ٰىل هذا
املعنى :الناس يقولون :افتح عينك ٰ
لرتى ،وأنا أقول ِّ
ٰ

لرتى ،وقال بعضهم أيض ًا رامز ًا إ ٰىل هذا :من أراد ْ
يتنور بيت قلبه فل َيسدُ د
عينك
أن َّ
ٰ

الروازن اخلمس.((()...

حتيى بالطبيعة)(((.
ويقول أفالطون اإلهليُ ( :م ْت باإلرادة ٰ
* * *

((( املبدأ واملعاد لصدر املتألهِّني (ص .)540
احلسنى للملاَّ هادي السبزواري (ج  /1ص  148و.)149
((( رشح األسامء
ٰ

()13
حتمل م�س�ؤولية الأمانة
ُّ
يف ٍ
آن ما ،حيكي القرآن الكريم َّ
عىل أشياء هي
أن اهلل تعا ٰىل عرض (أمانة) ماٰ ،

تتحمل تلك األمانة ،إلاَّ َّ
من عظمة اجل َّثة بمكان ،وكان متو َّقع ًا لتلك األشياء ْ
أن
أن
َّ

عىل عكس املتو َّقع ،حيث اعتذرت تلك األشياء إ ٰىل اهلل تبارك وتعا ٰىل،
املفاجأة جاءت ٰ

عىل ذلك.
بل وأظهرت خوفها وعدم قدرهتا ٰ

يف هذه األثناء ،برز موجود قد حيسب نفسه ّ
أقل قدر ًة من تلك األشياءَّ ،
ورشح
نفسه لتحمل األمانة ،فأذن اهلل تعاىل له بذلك ،إلاَّ أنَّه ظلم نفسه عندما مل ي ِ
حق
ؤدها َّ
ُ
ٰ
ُّ
أدائها ،وعندما جهل قدرها.

عز من قائل﴿ :إِنَّا َع َر ْضنَا الأْ َما َن َة
هذه خالصة حكاية نقلها لنا القرآن الكريم بقوله َّ
ِ
بال َف َأب َأ ْن حَ ِ
ِ
رض َو جِْ
اموات َوالأْ َ ِ
كان
الس
ْسان إِ َّن ُه َ
ح َل َها الإْ ِ ن ُ
ال ِ َ ينْ َ
يم ْلنَها َو َأ ْش َف ْق َن منْها َو مَ َ
ْ
َعلىَ ٰ َّ
َظ ُلوم ًا َج ُهوالً﴾ (األحزاب.)72 :

عىل قدر املسؤولية ،وحت َّٰى ال يكون ظلوم ًا لنفسه
ومن هنا ،وحت َّٰى يكون املؤمن ٰ

يستمر بتكامله الوجودي ،عليه ْ
أن ُيؤ ّدي تلك
جهوالً بقدرها وبقدر األمانة ،وحت َّٰى
َّ

عىل أحسن ما يكون األداءْ ،
وأن يبذل جهده ما استطاع من أجل ذلك.
األمانة ٰ
أ َّما ما هي تلك األمانة؟

معنى هذه األمانة ،ولكن يمكن القولَّ :
إن املراد
اختلفت التفسريات الواردة يف
ٰ
83
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لكل ٍ
منها« :التكليف بالعبودية هلل ِّ
عبد بحسب وسعه»(((.

فهي لوحة عا َّمة تشمل َّ
كل ما يدخل حتت عنوان العبودية املطلقة هلل تعا ٰىل ،ويدخل

ضمن هذه اللوحة العديد من املفردات التي ورد يف التفاسري القرآنية هَّأنا تأويل لتلك

األمانة.

أن العبودية ِّ
إن القاعدة هناَّ :
أي َّ
حتملها
بكل جت ّلياهتا هي األمانة اإلهل َّية التي َّ

اإلنسان ،ويدخل حتت هذه القاعدة العديد من املفردات التي يصدق عليها هَّأنا (أمانة)،
ومن تلك املفردات التايل:

َّأوالً :اخلالفة اإلهل َّية ،أي اإلمامة ،فقد ورد يف عدَّ ة روايات رشيفة تفسري األمانة

باإلمامة ،ورتَّبت بعض الروايات َّ
أن الذي يدَّ عي اإلمامة وهو ليس هلا بأهل فقد خان

األمانةَّ ،
نصبه اهلل تعا ٰىل وجعله بأمره ،فقد خان األمانة أيض ًا.
وأن من يتَّخذ إمام ًا غري من َّ
ِ
اموات
الس
فعن اإلمام الصادق أنَّه قال يف قوله تعا ٰىل﴿ :إِنَّا َع َر ْضنَا الأْ َما َن َة َعلىَ ٰ َّ
ِ
بال َف َأب َأ ْن حَ ِ
رض َو جِْ
َوالأْ َ ِ
كان َظ ُلوم ًا
ْسان إِ َّن ُه َ
ح َل َها الإْ ِ ن ُ
ال ِ َ ينْ َ
يم ْلنَها َو َأ ْش َف ْق َن منْها َو مَ َ
ْ
عيل بن أيب طالب.(((»
َج ُهوالً﴾« :هي والية ِّ

موسى الرضا عن قول
عيل بن
ٰ
وعن احلسني بن خالد ،قال :سألت أبا احلسن َّ
ِ
ال ِ
رض َو جِْ
اموات َوالأْ َ ِ
ي ِم ْلنَها﴾ ،فقال:
الس
بال َف َأ َبينْ َ َأ ْن حَ ْ
اهلل﴿ :إِنَّا َع َر ْضنَا الأْ َما َن َة َعلىَ ٰ َّ
حق فقد كفر»(((.
«األمانة :الوالية ،من ا َّدعاها بغري ٍّ

يسعى
عىل املؤمن الذي
ٰ
ويدخل حتت هذه املفردة :معرفة إمام الزمان ،فينبغي ٰ
خاصا ملعرفة إمام زمانهَّ ،
للتكامل األخالقيْ ،
فإن «من
أن يضع يف جدوله اليومي وقت ًا ًّ

األصفى للفيض الكاشاين (ج  /2ص .)1006
((( التفسري
ٰ
((( بصائر الدرجات للص ّفار (ص .)96
((( عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق (ج  /2ص  273و.)274

ةنامألا ةيلوؤسم لُّمحت
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مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»(((.

عىل اإلنسان
ثاني ًا :الطاعة عموم ًا ،أي التكاليف الشـرعية التي افرتضها اهلل تعا ٰىل ٰ

عىل اإلنسان دون غريه من املوجودات ،واملؤمن ال يمكنه
البالغ العاقل ،هَّ
فإنا واجبة ٰ

ْ
أن يتكامل أبد ًا وهو بعيد عن أداء ما افرتضه اهلل تعا ٰىل عليه ،فإذا أراد زياد ًة يف التوفيق

وكامالً يف الطريق ،فعليه ْ
أرقى ما
أن يلتزم النوافل واملستح ّبات ،فهذه الطاعات تمُ ِّثل ٰ

يمكن ْ
أعىل هرم الكامل.
أن يصعد باإلنسان إ ٰىل ٰ

وتعاىل...:
النبي األعظم يف احلديث القديس« :قال اهلل تبارك
ويف ذلك روي عن ِّ
ٰ
إيل عبدي بمثل أداء ما افرتضت عليه ،وال يزال عبدي يتن َّفل يل حت َّٰى ُأ ِح َّبه،
ما َّ
تقرب َّ
وإن سألني أعطيته»(((.
إن دعاين أجبتهْ ،
ومتى أحببته كنت له سمع ًا وبصـر ًا ويد ًا ومؤ ِّيد ًاْ ،
ٰ
تلون
ثالث ًا :الصالة ،فقد روي أنَّه كان أمري املؤمنني إذا حضـر وقت الصالة َّ

عىل الساموات
وتزلزل ،فقيل له :ما لك؟! فيقول« :جاء وقت أمانة عرضها اهلل
تعاىل ٰ
ٰ
أن حيملنها ومحلها اإلنسان يف ضعفه»(((.
واألرض واجلبال فأبني ْ

ألنا تُؤ ّدي فيام تُؤ ّدي إليه إ ٰىل تزكية
إن الصالة مت ّثل خري ُس َّلم للكامل الوجودي ،هَّ

الرين واخلبث جراء مواقعة املعايص وما ال ينبغي
النفس وتطهريها ممَّا يصيبها من َّ

عىل باب أحدكم
للمؤمن فعله ،ويف ذلك روي عن اإلمام الصادق أنَّه قال« :لو كان ٰ

هنر فاغتسل منه َّ
عىل جسده من الدَّ َرن يشء؟! إنَّام
مرات ،هل كان ٰ
[كل] يوم مخس ّ
يبقى ٰ

ٍ
مثل الصالة مثل النهر الذي ُينقي الدَّ َرن ،ك َّلام صلىّ ٰ صالة كان ك ّفارة لذنوبه ،إلاَّ
ذنب

((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق (ص  /409ما روي من حديث ذي القرنني /ح .)9
((( التوحيد للشيخ الصدوق (ص  /400 - 398باب َّ
أن اهلل ٰ
تعاىل ال يفعل بعباده إلاَّ األصلح هلم/
ح .)1
((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب (ج  /1ص .)389

86

درو�س تطبيقية يف القواعد الأخالقية

أخرجه من اإليامن مقيم عليه»(((.

أهم ما أوصت به الروايات الرشيفة ،وأكَّدت
فإنا من ّ
رابع ًا :األمانة املتعارفة ،هَّ

عليه تأكيد ًا شديد ًا ،األمر الذي مل يجُ َعل فيها العذر ملن خاهنا أبد ًا ،فقد روي عن أيب
الب والفاجر،
جعفر ،قال« :ثالث مل جيعل اهلل ألحد َّ
فيهن رخصة :أداء األمانة ٰ
إىل رَ ِّ

للب والفاجر ،وبِ ُّر الوالدين َب َّرين كانا أو فاجرين»(((.
والوفاء بالعهد رَ ِّ
ِ
أهم صفات التش ُّيع ألهل البيت ،ممَّا يعني َّ
أن التكامل يف
بل ُجع َل أداؤها من ّ

طريقهم يقتضـي أداء األمانة إ ٰىل أهلها ،وما يستلزمه هذا األداء من احلفاظ عليها وعدم

متى شاؤوا ،فقد روي عن جابر،
التصـرف هبا أكثر من املأذون به ،وتسليمها إ ٰىل أهلها ٰ
ُّ

أن يقول بح ِّبنا
عن أيب جعفر ،قال :قال يل« :يا جابر ،أيكتفي من ينتحل التش ُّيع ْ

عرفون يا جابر إلاَّ
أهل البيت؟ َ
َّقى اهلل وأطاعه ،وما كانوا ُي َ
فواهلل ما شيعتنا إلاَّ من ات ٰ

ُّ
والب بالوالدين والتعاهد
بالتواضع
والتخشع واألمانة وكثرة ذكر اهلل والصوم والصالة رِ ِّ

للجريان من الفقراء وأهل املسكنة والغارمني واأليتام وصدق احلديث وتالوة القرآن
ِّ
وكف األلسن عن الناس إلاَّ من خري ،وكانوا ُأمناء عشائرهم يف األشياء»(((.
عىل ذلك أنَّه
ولذلك ،كان ُّ
النبي األعظم مؤ ّدي ًا لألمانة حت َّٰى ألعدائه ،والشاهد ٰ

عندما هاجر إ ٰىل املدينة ،فإنَّه ترك عل ًّيا يف مكَّة ل ُيؤ ّدي األمانات وير َّدها إ ٰىل أهلها،

ممَّا يكشف عن َّ
فإنم
عىل غري دينه وكان ُيك ِّفرهم ،هَّ
أن أهل مكَّة رغم هَّأنم كانوا ٰ

إىل
عىل أمواهلم ،وهو كان ُيؤ ّدي األمانة ،فقد قال« :ال تنظروا ٰ
كانوا يأمتنونه ٰ
إىل صدق
كثرة صالهتم وصومهم ،وكثرة ِّ
احلج واملعروف ،وطنطنتهم بالليل ،انظروا ٰ

((( ُاألصول الستَّة عشـر لعدَّ ة حمدِّ ثني (ص )73؛ وبحار األنوار للعلاَّمة املجلسـي (ج  /79ص
 /236ح .)66
رب بالوالدين /ح .)15
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /162باب ال ِّ
والتقوى /ح .)3
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /74باب الطاعة
ٰ
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ةنامألا ةيلوؤسم لُّمحت
احلديث وأداء األمانة»(((.

عىل أنَّه ُذ ِك َرت مفردات
أهم املفردات التي ذكروها يف التفاسري ٰ
هذه ّ
ملعنى األمانةٰ ،

خرى لألمانة((( ،كحفظ املرأة َف ْرجها والرجل َف ْرجه عن الفاحشة ،واجلوارح اخلارجية
ُأ ٰ

عن فعل احلرام ،واملرأة ،واليتيم ،وما ملكت اليمني ،وصفة االختيار التي متتَّع هبا

اإلنسان ،والعقل الذي هو مناط التكليف والثواب والعقاب ،ومعرفة اهلل تعا ٰىل ،وك ُّلها

تدخل حتت ذلك العموم املتقدِّ م.

أعىل ع ّلينيْ ،
عىل من أراد ْ
فالقاعدة هنا تقولَّ :
وأن يسابق املتَّقني يف
أن يكون يف ٰ
إن ٰ

طريق الكامل ،فعليه ْ
يتحمل تلك األمانة اإلهل َّية العظيمة ،وإلاَّ فإنَّه لن يكون َّ
مرشح ًا
أن
َّ

لنيل درجات القرب اإلهلي.

* * *

((( أمايل الشيخ الصدوق (ص  /379ح .)6/481
((( راجع :التبيان للشيخ الطويس (ج  /8ص  367و)368؛ وتفسري جممع البيان للشيخ الطربيس
(ج  /8ص )186؛ وتفسري األمثل للشيخ نارص مكارم الشريازي (ج  /13ص  368و)369؛
وغريها من التفاسري.

()14
اعبد اهلل كما يريد هو
يسعى إليه املؤمن له هدف معينَّ  ،وهدفه ليس إلاَّ
شك َّ
ال َّ
أن طريق التكامل الذي
ٰ
عىل ْ
أن ال يقرتب إ ٰىل
عىل رضا اهلل تعا ٰىل ،وبالتايل ،فاملؤمن
ٰ
يسعى َقدْ ر إمكانه ٰ
احلصول ٰ

أن يكون سبب ًا لل ُبعد عن اهلل تعا ٰىلْ ،
أي يشء من املمكن ْ
بأي سبب ُيؤ ّدي إ ٰىل
يتمسك ِّ
ِّ
وأن َّ
عىل رضا الباري تبارك تعا ٰىل ،ولذلك فهو حياول ْ
أن يسري يف طريق التكامل.
احلصول ٰ
هذا هو املفروض.

وهذا املفروض يستلزم أمر ًا مهماًّ جدًّ ا قد يغفل البعض عنه ،وهنا فقط نُلفت النظر

له ،وهو:

َّ
أي إنسان ،إنَّام يكون بالطريقة التي يحُ ِ ُّبها ذلك اإلنسان ،ال
أن التكامل
والتقرب إ ٰىل ِّ
ُّ

بام أراه أنا  -الذي ُأريد ْ
أتقرب إليه  ،-وهذا أمر واضح جدًّ ا ،فلو كان ذلك اإلنسان
أن َّ
ِ
ِ
ب لون ًا آخر ،فليس من الصحيح
ب اللون الفالين يف مالبسه مثالً ،ولكنّي أنا كنت ُأح ُّ
يحُ ُّ
أن يكون باللون الذي ُأ ِح ُّبه أنا ،بل ال بدَّ ْ
أن ُأهدي له ثوب ًا مع َّين ًا ْ
عقالئي ًا إذا أردت ْ
أن
يكون باللون الذي يحُ ِ ُّبه هو.

وهكذا عندما نريد ْ
نتقرب إ ٰىل اهلل تعا ٰىل من خالل طريق التكامل ،الذي يعني
أن َّ

التزام أعامل مع َّينة تُؤ ّدي إ ٰىل حتصيل الرضا اإلهلي ،إذ من الواضح َّ
التقرب إليه تعا ٰىل
أن ُّ
تقرب ًا مكاني ًا ،ألنَّه تعا ٰىل ال مكان له ،ألنَّه خالق املكان ،وهو موجود وعامل ِّ
بكل
ليس ُّ
جل وعال ،قال تعاىل﴿ :وهو ا َّل ِذي فيِ الس ِ
ٍ
امء إِل ٌه َوفيِ
مكان ،فال مكان وال زمان حيدُّ ه َّ
ٰ َ ُ َ
َّ
89
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ِ
رض إِله وهو حَْ ِ
يم﴾(الزخرف.)84 :
الأْ َ ِ ٌ َ ُ َ
يم ا ْل َعل ُ
الك ُ
يرج ِمنْها وما ين ِْز ُل ِمن الس ِ
وقال تعا ٰىلَ ﴿ :ي ْع َل ُم ما َيلِ ُج فيِ الأْ َ ِ
امء َوما َي ْع ُر ُج
رض َوما خَ ْ ُ ُ
َ َّ
َ َ
ون َب ِص ٌري﴾ (احلديد.)4 :
فِيها َو ُه َو َم َعك ُْم َأ ْي َن ما ُكنْت ُْم َواهللُ بِام َت ْع َم ُل َ

تقرب معنوي من خالل التزام أعامل مع َّينة ،من شأهنا ْ
أن
فالتقرب إليه تعا ٰىل هو ُّ
ُّ

تزيد من فرصة فوز املؤمن برضا اهلل تعا ٰىل.

وضح هلم املنهاج األمثل يف ذلك الطريق ،من
وقد تل َّطف اهلل تعا ٰىل بعباده ،حينام َّ

خالل تبليغهم منظومة متكاملة يف العقائد والفقه واألخالق ،والتي وصلت إلينا من

خالل القرآن الكريم ،وأحاديث املعصومنيِّ ،
بكل وضوح وجالء ،فال خفاء يف
السبِ َ
يل إِ َّما شاكِر ًا
طريق ِّ
احلق ،وال خفاء وال إهبام يف الباطل ،قال تعا ٰىل﴿ :إِنَّا َهدَ ْينا ُه َّ
﴿و َهدَ ْينا ُه الن َّْجدَ ْي ِن﴾ (البلد.)10 :
َوإِ َّما َك ُفور ًا﴾ (اإلنسان ،)3 :وقال تعا ٰىلَ :
كان اهللُ لِ ُي ِض َّل
﴿وما َ
حممد الط ّيار ،عن أيب عبد اهلل يف قول اهللَ :
عن محزة بن ّ

ون﴾[التوبة ،]115 :قال« :حت َّٰى يعرفهم
داه ْم َحت َّٰى ُي َبينِّ َ لهَُ ْم ما َي َّت ُق َ
َق ْوم ًا َب ْعدَ إِ ْذ َه ُ
ورها َو َت ْقواها﴾ [الشمس ،]8 :قال:
ما ُيرضيه وما ُيسخطه» ،وقالَ ﴿ :ف َألهَْ َمها ُف ُج َ
السبِ َ
يل إِ َّم��ا شاكِر ًا َوإِ َّم��ا َك ُفور ًا﴾
«بينَّ هلا ما تأيت وما ت�ترك» ،وق��ال﴿ :إِنَّ��ا َهدَ ْينا ُه َّ
ٌ
فإما ٌ
﴿و َأ َّما َث ُمو ُد
وإما
تارك ،»...وعن قوله تعا ٰىلَ :
آخذ َّ
«عرفناه َّ
[اإلنسان ،]3 :قالَّ :
دى﴾ [ ُف ِّصلت ،]17 :قال« :هناهم عن قتلهم،
مى َعلىَ ٰ الهُْ ٰ
َف َهدَ ْي ُ
است ََح ُّبوا ا ْل َع ٰ
ناه ْم َف ْ
اهلدى وهم يعرفون»(((.
عىل
فاستح ُّبوا
ٰ
ٰ
العمى ٰ
ومن هذا نعلم التايل:

َّأوالًَّ :
رشعه اهلل تعا ٰىل
أن الطريق األمثل لتحصيل الكامالت األخالقية هو التزام ما َّ

احلجة/
حممد بن خالد الربقي (ج  /1ص  /276باب البيان والتعريف ولزوم َّ
((( املحاسن ألمحد بن ّ
ح .)389
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وما ارتضاه من طريق للتكامل ،ومصدره هو القرآن الكريم وروايات أهل البيت.

وأه��م مفردات التسليم املطلوب من املؤمن ،ف َّ
��إن الروايات تبع ًا
وه��ذا أحد
ّ
عىل َّ
أهم يشء يف الدِّ ين اإلسالمي هو االتِّباع املقرون
أن ّ
لبعض اآليات الكريمة تُؤكِّد ٰ

بالتسليم والرضا القلبي وعدم االعرتاض وعدم طرح االقرتاحات اللاّ مسؤولة ،فقد

أن قوم ًا عبدوا اهلل وحده ال رشيك له ،وأقاموا الصالة،
روي عن أيب عبد اهلل« :لو َّ

تعاىل أو
وآتوا الزكاة،
ُّ
وحجوا البيت ،وصاموا شهر رمضانّ ،
ثم قالوا لشـيء صنعه اهلل ٰ

النبي :ألاَ صنع خالف الذي صنع؟ أو وجدوا ذلك يف قلوهبم ،لكانوا بذلك
صنعه ُّ
يك ُِّم َ
ثم تال هذه اآليةَ ﴿ :فال َو َر ِّب َ
وك فِيام َش َج َر َب ْين َُه ْم ُث َّم
ك ال ُي ْؤ ِمن َ
ُون َحت َّٰى حُ َ
مشـركني»ّ ،
ِ
ثم قال أبو عبد
ال جَيِدُ وا فيِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم َح َرج ًا ممِ َّا َق َض ْي َ
ت َو ُي َس ِّل ُموا ت َْسلي ًام﴾ [النساءّ ،]65 :

اهلل« :وعليكم بالتسليم»(((.

ثاني ًا :ليس لإلنسان ْ
أن يأيت بطريق يدَّ عي أنَّه الطريق التكاميل إذا مل يكن مستند ًا إ ٰىل
أن يتع َّبد هلل تعا ٰىل ْ
املصدرين السابقني ،كمن يريد ْ
بأن ُي يّ
صل صالة الفجر أربع ركعات

مثالً ،أو ْ
أن جيعل صالة مع َّينة واجبة عليه ،وما شابه هذه األُمور.

وقد روي يف ما حكاه اهلل تعا ٰىل عن بداية اخللقة وأمر اهلل تعا ٰىل للمالئكة بالسجود

رب ،اعفني من السجود آلدم وأنا أعبدك عبادة مل يعبدْ كها َم َلك
آلدم :قال إبليس :يا ِّ

مرسل! قال اهلل تبارك وتعا ٰىل :ال حاجة يل إ ٰىل عبادتك ،إنَّام ُأريد ْ
أن ُأعبد
نبي َ
مقرب وال ٌّ
َّ
َ
فأبى ْ
اخ ُر ْج ِمنْها
أن يسجد ،فقال اهلل تعا ٰىل:
﴿قال َف ْ
من حيث ُأريد ال من حيث تُريدٰ ،
ك ال َّل ْعنَ َة إِ ٰىل َي ْو ِم الدِّ ِ
يمَ وإِ َّن َع َل ْي َ
َفإِن َ
ين﴾ [احلجر 34 :و.(((]35
َّك َر ِج ٌ
ولذلك نجد َّ
أن أهل البيت ما كانوا ينسبون شيئ ًا ألنفسهم ،إنَّام كانوا ينسبون

حممد بن خالد الربقي (ج  /1ص  /271باب  /38ح .)365
((( املحاسن ألمحد بن ّ
القمي (ج  /1ص .)42
((( تفسري ّ
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ما يأتون به إ ٰىل رسول اهلل ،وبالتايل إ ٰىل اهلل تعا ٰىل ،فقد روي عن قتيبة ،قال :سأل رجل

أرأيت ْ
إن كان كذا وكذا ما يكون
أبا عبد اهلل عن مسألة ،فأجابه فيها ،فقال الرجل:
َ

«م ْه ،ما أجبتُك فيه من يشء فهو عن رسول اهلل ،لسنا من:
القول فيها؟ فقال لهَ :

أرأيت((( يف يشء»(((.
َ

عىل ُأمور غري منضبطة ،أو باطنية غري
ثالث ًا :ال بدَّ من رفض ِّ
أي منهج يعتمد ٰ

واضحة ،أو من مآخذ ومصادر غري معصومة وغري مستندة إ ٰىل الرشيعة السمحاء.

وذلك َّ
حممد حالل
ألن القاعدة اإلسالم َّية تقول ما قاله اإلمام أبو عبد اهلل« :حالل ّ

إىل يوم القيامة ،ال يكون غريه وال جييء غريه»،
إىل يوم القيامة ،وحرامه حرام أبد ًا ٰ
أبد ًا ٰ

عيل :ما أحد ابتدع بدعة إلاَّ ترك هبا ُسنَّة»(((.
وقال« :قال ٌّ

رابع ًا :ال بدَّ من الد َّقة يف اختيار املنهج األخالقي ملن يريد التكاملَّ ،
فإن السقطة هنا

غري مغتفرة ،وعاقبتها س ِّيئة جدًّ ا ،وقد يفيق املخطئ لكن بعد ْ
أن يقع يف احلفرة.

أي ٍ
جمال من جماالت احلياةَّ ،
وأن
وهذا يعني رضورة االلتزام بمنهج منضبط يف ِّ

السري من دون منهج ليس صحيح ًا حت َّٰى لو صادف بطريقة ُ
خرى الوصول إ ٰىل
وبأ ٰ

احلقيقة ،وهذا ما يشري إليه ما روي عن أيب بصري ،قال :قلت أليب عبد اهلل :ترد علينا

أشياء ليس نعرفها يف كتاب اهلل وال ُسنَّة ،فننظر فيها [يعني نُعطي رأينا فيها]؟ فقال« :ال،

عىل اهلل.(((»
ُؤجرْ ،
َأما إنَّك ْ
إن أصبت مل ت َ
وإن أخطأت كذبت ٰ

((( لـماَّ كان مراده أخربين عن رأيك الذي ختتاره بالظ ِّن واالجتهاد هناه عن هذا الظ ِّن وبينَّ له
هَّأنم ال يقولون شيئ ًا إلاَّ باجلزم واليقني وبام وصل إليهم من س ِّيد املرسلني صلوات اهلل عليه وعليهم
أمجعني( .من هامش املصدر).
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /1ص  /58باب ال ِّبدَ ع والرأي واملقاييس /ح .)21
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /1ص  /58باب ال ِّبدَ ع والرأي واملقاييس /ح .)19
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /1ص  /56باب ال ِّبدَ ع والرأي واملقاييس /ح .)11
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واملنهج هو ما تقدَّ مت اإلش��ارة إليه ،وهو منهج القرآن الكريم وأحاديث

املعصومني.

* * *

()15
احلذر من ال ِّن َعم
شك َّ
ال َّ
أن املرء يفرح إذا أنعم اهلل عليه نعمة ما ّدية أو معنوية ،وهذا أمر ال بأس به،

شك َّ
وال َّ
عىل املؤمن
عىل ترتيب ُأموره احلياتية ،ولكن ٰ
أن النِّ َعم وتتابعها تساعد اإلنسان ٰ

الذي يسري يف طريق التكامل األخالقي ْ
أن ينظر إ ٰىل النِّ َعم بالنظرة الواقعية اإلسالم َّية،

يعني ْ
املغزى منها وفق الرؤية اإلسالم َّية العا َّمة.
أن يفهم
ٰ

ووفق هذه النظرة علينا ْ
أن نتعامل مع النِّ َعم بالتايل:
ِ
َّ
عىل قلب املؤمن ،لكنَّها يف الوقت
إن النِّ َعم اإلهل َّية يف الوقت الذي تُدخل السـرور ٰ
نفسه تفرض عليه ْ
أن ُيؤ ّدي ح َّقها ،وح ُّقها هو شكر اهلل تعا ٰىل وعدم استعامهلا يف احلرام
إطالق ًا ،فقد روي عن أمري املؤمنني أنَّه قال« :أحسن الناس حاالً يف النِّ َعم من استدام
حارضها بالشكر ،واسرتجع فائتها بالصرب»(((.

ِ
وعنهُّ :
عىل معاصيه»(((.
«أقل ما يلزمكم هلل ْ
أن ال تستعينوا بن َعمه ٰ

وروي عن اإلمام الصادق أنَّه قال« :ال تدوم النِّ َعم إلاَّ بعد ثالث :معرف ٌة بام

يلزم هلل سبحانه فيها ،وأداء شكرها ،والتعب فيها»(((.
هذا َّأوالً.

ِ
حممد الليثي الواسطي (ص .)123
لعيل بن ّ
((( عيون احلكَم واملواعظ ِّ
((( هنج البالغة (ج  /4ص .)78
احلراين (ص .)318
((( حتف العقول البن شعبة ّ
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وثاني ًاَّ :
ب اإلهلي هلذا الفرد ،وإنَّام
حل ِّ
عىل اإلنسان ليست دائ ًام عالمة ا ُ
أن كثرة النِّ َعم ٰ

هي يف بعض األحيان تكون عالمة للنقمة اإلهل َّية ،أو تكون وسيلة لالبتعاد عنه َّ
جل
وعال .وحت َّٰى تتَّضح الصورة نذكر أشدَّ خطرين يمكن ْ
متر هبام النِّ َعم:
أن َّ

األول :االستدراج:
اخلطر َّ

أن اإلنسان قد يكون مستح ًّقا للعقوبة ،وحت َّٰى يوقع نفسها فيها َّ
بمعنى َّ
فإن اهلل
ٰ
تعا ٰىل ُيعطيه نِ َع ًام باستمرار ،بحيث تتوا ٰىل عليه النِّ َعم ،فيظ ُّن حينها َّ
أن اهلل تعا ٰىل يحُ ِ ُّبه ،رغم

عىل هذا املذنب ،ألنَّه رغم زيادة
أنَّه يعمل يف معاصيه ،وبالتايل ،ستكون
َّ
احلجة آكد ٰ
النِّ َعم اإلهل َّية عليه ،هو ما زال يف املعصية غارق ًا وال يرعوي عنها.
فقد روي أنَّه ُس ِئ َل أبو عبد اهلل عن االستدراج ،فقال« :هو العبد يذنب الذنب
مستدرج من
ويدِّ د له عندها النِّ َعم فتُلهيه عن االستغفار من الذنوب ،فهو
ف ُيميل له جُ
َ
حيث ال يعلم»(((.

وهذه احلالة هي من أخطر ما يمكن ْ
عىل اإلنسان،
أن َّ
متر فيه النِّ َعم ،وأشدّ ها سوء ًا ٰ

عىل ْ
يتم التعامل
أن َّ
ولشدَّ ة خطورهتا نجد هناك تأكيد ًا شديد ًا يف اآليات والروايات ٰ
ِ
ين َك َف ُروا َأنَّام ن ُْمليِ لهَُ ْم َخ رْ ٌي
ي َس َب َّن ا َّلذ َ
مع النِّ َعم اإلهل َّية بحذر دقيق ،يقول تعا ٰىلَ :
﴿وال حَ ْ
ِ
لأِ ِ
ليِ
ني﴾ (آل عمران.)178 :
ذاب ُم ِه ٌ
َ ْن ُفس ِه ْم إِنَّام ن ُْم لهَُ ْم ل َيزْدا ُدوا إِ ْث ًام َولهَُ ْم َع ٌ

ِ
ين ك ََّذ ُبوا بِآياتِنا َسن َْستَدْ ِر ُج ُه ْم ِم ْن َح ْي ُ
ونَ و ُأ ْمليِ لهَُ ْم
ث ال َي ْع َل ُم َ
﴿وا َّلذ َ
وقال تعا ٰىلَ :
ِ
ِ
ني﴾ (األعراف 182 :و.)183
إِ َّن َك ْيدي َمت ٌ
عن أمري املؤمنني« :يا ابن آدم ،إذا رأيت ر َّبك سبحانه يتابع عليك نِ َعمه وأنت

تعصيه فاحذره»(((.

((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /452باب االستدراج /ح .)2
((( هنج البالغة (ج  /4ص .)7

ّنلا نم رذحا
عِ
ل
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مستدرج باإلحسان إليه ،ومغرور بالسرت عليه ،ومفتون بحسن
وعنه« :كم من
َ

ابتىل اهلل أحد ًا بمثل االمالء له»(((.
القول فيه ،وما ٰ

التكب:
اخلطر الثاين:
رُّ

َّ
إن ممَّا تكون النِّ َعم املتتالية سبب ًا له يف بعض األحيان هو هَّأنا ستكون مدعا ًة للتكبرُّ
عىل من هو ّ
أقل نعمة ،سواء كانت النعمة ماالً أو ولد ًا أو جاه ًا أو عشري ًة وما شابه،
ٰ
ِ
وسى
وقد
ون َ
قار َ
كان م ْن َق ْو ِم ُم ٰ
حكى القرآن الكريم ذلك فيام حكاه عن قارون﴿ :إِ َّن ُ
ٰ
غى َع َل ْي ِه ْم َوآ َت ْينا ُه ِم َن ا ْل ُكن ِ
فات ُه َل َتن ُ
ُوأ بِا ْل ُع ْص َب ِة ُأوليِ ا ْل ُق َّو ِة إِ ْذ َ
قال َل ُه َق ْو ُم ُه ال
ُوز ما إِ َّن َم حِ َ
َف َب ٰ
ِ
ِ
وا ْب َت ِغ فِيام َ
آتاك اهللُ الدَّ َار الآْ ِخ َر َة َوال َتن َْس ن َِصي َب َ
ك ِم َن
ب ا ْل َف ِرح َ
ني َ
َت ْف َر ْح إِ َّن اهللَ ال حُي ُّ
ِ ِ
ِ
ك َوال َت ْب ِغ ا ْل َفسا َد فيِ الأْ َ ِ
الدُّ نْيا َو َأ ْح ِس ْن كَام َأ ْح َس َن اهللُ إِ َل ْي َ
ين
ب المُْ ْفسد َ
رض إِ َّن اهللَ ال حُي ُّ
ك ِم ْن َق ْبلِ ِه ِم َن ا ْل ُق ُر ِ
َ
قال إِنَّام ُأوتِي ُت ُه َع ٰىل ِع ْل ٍم ِعن ِْدي َأ َو مَل ْ َي ْع َل ْم َأ َّن اهللَ َقدْ َأ ْه َل َ
ون َم ْن ُه َو َأ َشدُّ
ونَ فخَ رج عىل َقو ِم ِه فيِ ِزينَتِ ِه َ ِ
ِ
جع ًا َوال ُي ْسئ َُل َع ْن ُذن هِ
ين
ُوبِ ُم المُْ ْج ِر ُم َ
قال ا َّلذ َ
َ َ َ ٰ ْ
منْ ُه ُق َّو ًة َو َأ ْك َث ُر مَ ْ
ِ
ون حَْ
ون إِ َّن ُه َل ُذو َح ٍّظ َعظِيمٍ(﴾...ال َقصص:
اليا َة الدُّ نْيا يا َل ْي َ
قار ُ
ُي ِريدُ َ
ت َلنا م ْث َل ما ُأوتيِ َ ُ
.)79 - 76
ٍ
مرتف ال يؤمن باهلل العظيمَ :
ْك ماالً
هَّإنا النتيجة التي سيحكيها ُّ
﴿أنَا َأ ْك َث ُر ِمن َ
كل
َو َأ َع ُّز َن َفر ًا﴾ (الكهف.)34 :
وأ َّما إذا أراد العبد ْ
أن يتخ َّلص من خطر النعمة فعليه:

َّأوالًْ :
أن يلتزم شكر النعمة بأداء ح ِّقها هلل تعا ٰىل ،وعدم االنجرار وراء املعايص أو
استعامل النِّعم اإلهلية فيام ي ِ
غضبه َّ
جل وعال.
ُ
َّ
َ

أن يرزقني ماالً
فعن عمر بن يزيد ،قال :قلت أليب عبد اهلل :إنيّ سألت اهللْ 

((( هنج البالغة (ج  /4ص  27و.)28
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أن يرزقني ولد ًا فرزقني ولد ًا ،وسألته ْ
فرزقني ،وإنيّ سألت اهلل ْ
أن يرزقني دار ًا فرزقني،

وقد خفت ْ
«أما  -واهلل  -مع احلمد فال»(((.
أن يكون ذلك استدراج ًا ،فقالَ :

ثاني ًاْ :
أن يعيش القلق واإلحساس باخلوف من توايل النِّ َعم عليه ،وليكن ملتزم ًا

بالدعاء يف ْ
أن ال جيعل اهلل تعا ٰىل عليه النِّ َعم نقم ًة وعذاب ًا ،فعن أمري املؤمنني ،قال:

«أيهّ ا الناس ،لريكم اهلل من النعمة وجلني كام يراكم من النقمة َف ِرقني ،إنَّه من ُو ِّسع عليه

يف ذات يده فلم َير ذلك استدراج ًا فقد أمن خموف ًا ،ومن ُض ِّيق عليه يف ذات يده فلم َير
ذلك اختبار ًا فقد ض َّيع مأموالً»(((.
أن تكون النعمة دافعة له للتواضع ولصلة من هو ّ
ثالث ًاْ :
أقل منه ،ال العكس ،فإذا

كنت غن ًّيا فارفق بمن هو ّ
أقل منك ماالًْ ،
قوي البنية مفتول العضالت فأعن
وإن كنت ّ

الضعيف واعف عن املسـيء ما استطعت.

وقد حفظ لنا التاريخ وثائق نورانية يف كيفية التعامل مع النعمة ،فقد روي أنَّه

نقي الثوب ،فجلس إ ٰىل رسول اهلل ،فجاء رجل
جاء رجل مورس إ ٰىل رسول اهللُّ 

معسـر درن الثوب ،فجلس إ ٰىل جنب املورس ،فقبض املورس ثيابه من حتت فخذيه،

أن
يمسك من فقره يشء؟» ،قال :ال ،قال« :فخفت ْ
فقال له رسوله اهلل« :أخفت ْ
أن َّ

أن يوسخ ثيابك؟» ،قال :ال ،قال« :فام
يصيبه من غناك يشء؟» ،قال :ال ،قال« :فخفت ْ

كل قبيح و ُيق ِّبح يل َّ
إن يل قرين ًا ُيز ِّين يل َّ
عىل ما صنعت؟» ،فقال :يا رسول اهللَّ ،
كل
محلك ٰ

حسن((( ،وقد جعلت له نصف مايل ،فقال رسول اهلل للمعسـر« :أتقبل؟» ،قال :ال،
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /97باب الشكر /ح .)17
((( هنج البالغة (ج  /4ص  83و.)84
((( أي َّ
إن يل شيطان ًا يغويني وجيعل القبيح حسن ًا يف نظري واحلسن قبيح ًا ،وهذا الصادر منّي من مجلة
اغوائه .ويمكن أن ُيراد به النفس األ ّمارة التي طغت وبغت باملال( .من هامش املصدر).

ّنلا نم رذحا
عِ
ل
ِ
أن يدخلني ما دخلك»(((.
ـم؟ قال« :أخاف ْ
فقال له الرجل :ول َ
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وقد ُحكي َّ
أن مالك ًا األشرت كان جمتاز ًا بسوق وعليه قميص خام وعاممة منه،

فمىض ومل يلتفت ،فقيل له:
فأزرى بز ِّيه ،فرماه ببندقة هتاون ًا به،
فرآه بعض السوقة،
ٰ
ٰ
ويلك تعرف ملن رميت؟ فقال :ال ،فقيل له :هذا مالك صاحب أمري املؤمنني،

ومضـى ليعتذر إليه ،وقد دخل مسجد ًا وهو قائم ُي يّ
انكب
صل ،فلماَّ انفتل
فارتعد الرجل
َّ
ٰ
عىل قدميه ُيق ِّبلهام ،فقال :ما هذا األمر؟ فقال :أعتذر إليك ممَّا صنعت ،فقال :ال
الرجل ٰ

فواهلل ما دخلت املسجد إلاَّ
َّ
ألستغفرن لك(((.
بأس عليكَ ،
* * *

((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  262و /263باب فضل فقراء املسلمني /ح .)11
((( بحار األنوار للعلاَّمة املجليس (ج  /42ص .)157

()16
التعاطي الإيجابي مع تزاحم احلياة
أن هذه احلياة هي حياة تزاحمَّ ،
أن نكتشف َّ
بأدنى تأ ُّمل ،يمكننا ْ
ألن ال ُف َرص املتاحة
ٰ

لدى ِّ
فيها ّ
عىل فرصته
أقل بكثري من الرغبات ٰ
كل إنسان ،وبالتايل حت َّٰى حيصل الفرد ٰ
ِ
وألن َّ
ب ذاتهَّ ،
َّ
فإن
عىل نفس الفرصة.
كل إنسان يحُ ُّ
سيجد ألف ًا غريه يريدون احلصول ٰ
رغباته وإحساسه باحتامل اخلسارة عندما ال ُي ِ
درك الفرصة قبل غريه تدفعه إ ٰىل ْ
أن ُيسـرع

عىل تلك الفرصة قبل غريه ،والنتيجة أنَّنا سنعيش
بأقصـى ما عنده من َّ
ٰ
قوة ليحصل ٰ

عىل حلبة رصاع ،األمر الذي س ُيؤ ّدي إ ٰىل :التنافس،
أشبه بحياة سباق س ّيارات رسيعة ٰ

واالحتكاك ،والتصادم ،وقد تصل احلال إ ٰىل حماولة تثبيط اآلخر ،أو تسقيطه ،أو إبعاده

عن حلبة السابق بدعاية مغرضة ،أو إسقاط شخصيته ،أو حت َّٰى إزهاق روحه لو استلزم
األمر!

أن احلياة أقصـر بكثري من ْ
ُيضاف إ ٰىل ذلك ك ِّلهَّ :
أن تسع رغبات اإلنسان ،بل قد

أقصـى نقطة يف حياته ،ولكنَّه ما زال متع ّلق ًا باحلياة أكثر من ذي قبل،
يصل اإلنسان إ ٰىل
ٰ

عىل ُأ َّمة اإلسالم.
وهو ما كان خُياف منه ٰ

وهذا ما أشارت له الروايات الشـريفة ،فقد روي عن الرسول األعظم أنَّه قال
قصـر أملك ،فإذا أصبحت فقل( :إنيّ ال ُأمسـي) ،وإذا
البن مسعود« :يا ابن مسعودِّ ،

ُ
وأحب لقاء اهلل وال تكره لقاءه،
عىل مفارقة الدنيا،
َّ
أمسيت فقل( :إنيّ ال أصبح) .واعزم ٰ
101
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ِ
ِ
ب لقاءه ويكره لقاء من يكره لقاءه»(((.
َّ
ب لقاء من حُي ُّ
فإن اهلل حُي ُّ

اهلوى،
إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان :اتِّباع
وعن أمري املؤمنني« :أيهّ ا الناسَّ ،
ٰ

وأما طول األمل ف ُينيس اآلخرة»(((.
فأما اتِّباع
اهلوى فيصدُّ عن ِّ
ٰ
احلقَّ ،
وطول األملَّ .

املستمر،
يتم التعاطي والتعامل مع هذا التزاحم والتضا ِّد
ِّ
أمام هذا الواقع ،كيف ُّ

من مؤمن يريد ْ
أن يتكامل يف طريق اخللود؟
هنا عدَّ ة نقاط ال بدَّ ْ
أن نلتفت إليها:

النقطة األُو ٰىل :ليس من الصحيح ْ
أن ينسحب املؤمن من مضامر السباق ،ليكون

مفر منه ،وهذا يعني َّ
متفرج ًا فقطَّ ،
عىل املؤمن
ألن التسابق يف احلياة أمر واقعي ال َّ
ِّ
أن ٰ

مهته ليدخل املضامر ِّ
عىل ْ
بكل إرادة وعزمْ ،
ْ
أن يزيد من فرصته
أن يشحذ َّ
وأن يعمل ٰ

يف الفوز ،وهو ما تشري إليه بعض الروايات الشـريفة ،من قبيل ما روي عن اإلمام

رشمها فهو ملعون،
الصادق« :من
ٰ
استوى يوماه فهو مغبون ،ومن كان آخر يوميه ّ

إىل النقصان أقرب
إىل النقصان أقرب ،ومن كان ٰ
ومن مل يعرف الزيادة يف نفسه كان ٰ
فاملوت خري له من احلياة»(((.

عىل املؤمن ْ
أن جيعل هدفه من هذا السباق هي احلياة األبدية ،وليس
النقطة الثانيةٰ :

عىل املؤمن جعله هدف ًا
شيئ ًا فاني ًا مؤ َّقت ًا ،وقد حدَّ دت لنا النصوص القرآنية ما يلزم ٰ
ٍ
ِ ٍ ِ
﴿و ِ
اموات َوالأْ َ ُ
رض
الس ُ
لسباقه ،فقال تعا ٰىلَ :
سار ُعوا إِ ٰىل َمغْف َرة م ْن َر ِّبك ُْم َو َجنَّة َع ْر ُض َها َّ
ِ ِ
ِ
ني﴾ (آل عمران.)133 :
ُأعدَّ ْت ل ْل ُمتَّق َ
ف فيِ وج ِ
وقال تعاىل﴿ :إِ َّن الأْ َبرار َل ِفي ن َِعيمٍ علىَ الأْ َرائِ ِ
وه ِه ْم
ونَ ت ْع ِر ُ
ك َينْ ُظ ُر َ
ُ ُ
ْ َ
ٰ
َ ٰ
((( مكارم األخالق للشيخ الطربيس (ص .)452
((( هنج البالغة (ج  /1ص  92و.)93
((( أمايل الشيخ الصدوق (ص  /766ح .)4/1030
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ِ
ن َْض َـر َة الن َِّعيمُِ ي ْس َق ْو َن ِم ْن َر ِح ٍ
ك َف ْل َيتَنا َف ِ
ك َوفيِ ذلِ َ
تام ُه ِم ْس ٌ
ون﴾
س المُْتَنافِ ُس َ
يق مخَ ْتُومٍ خ ُ

(املط ِّففني.)26 - 22 :

وإن اآلخرة قد
«إن الدنيا قد أدبرت وآذنت ب��وداعَّ ،
ويقول أمري املؤمننيَّ :

أرشفت با ِّطالع ،ألاَ
وإن اليوم املضامر وغد ًا السباق ،والسبقة اجلنَّة ،والغاية النار»(((.
َّ

النقطة الثالثة :ال يعني هذا عدم االهتامم بالسباقات الدنيوية ٍ
بقدر معتدٍّ به ،وهو

عىل غريه وال يكون بموضع ِّ
الذل واهلوان ،أي َّ
ْ
عىل املؤمن
إن ٰ
أن ال يكون املؤمن َكلاّ ً ٰ
ْ
فيسعى لتحصيل ما يمكنه منها من خالل ال ُّط ُرق املح َّللة،
أن يعيش القناعة من الدنيا،
ٰ
ْ
مستمرا بسعيه وسباقه
ويبقى
يرىض بواقعه،
عىل يشء منها فبها ،وإلاَّ فإنَّه
ًّ
ٰ
ٰ
فإن حصل ٰ

نحو اآلخرة.

النقطة الرابعة :هناك عدَّ ة حلول طرحها اإلسالم  -وقد أ َّيدها العقل  -يف كيفية

التعامل مع حياة التزاحم ،لتقليل حدَّ ة التصادم قدر اإلمكان ،متم ِّثلة ببعض القوانني

األخالقية ،ومنها التايل:

ِ
ِ
األولْ :
ب
ب هلم ما تحُ ُّ
أن جتعل نفسك ميزان ًا فيام بينك وبني الناس ،فتُح َّ
القانون َّ

تم تفعيله ،خل َّفت وطأة التصادم بشكل
لنفسك ،وتكره هلم ما تكره هلا ،وهو قانون لو َّ

كبري جدًّ ا.

عىل قاعدة« :وإذا رأيت من هو أسفل
القانون الثاين :التعاون يف طريق التكاملٰ ،

منك بدرجة فارفعه إليك برفق» ،كام يقول اإلمام الصادق.(((

يبقى ،إذ َّ
إن هناك العديد من األفراد ممَّن يتنافسون
القانون الثالث :الزهد فيام ال ٰ
ِ
يبقى لك ولو كان قلي ً
ال بنظرهم،
يف الفاين ،فال تُتعب نفسك معهم ،وليكن سعيك ملا ٰ

((( هنج البالغة (ج  /1ص  70و.)71
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /45باب آخر من اإليامن /ح .)2
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«فلر َّب أمر قد طلبته
وهذا ما أكَّده أمري املؤمنني يف أكثر من كلمة ،فقد قالُ :
وينفى عنك وباله ،فاملال
يبقى لك مجاله
ٰ
فيه هالك دينك لو ُأوتيته ،فلتكن مسألتك فيام ٰ

ت لآلخرة ال للدنيا ،وللفناء ال للبقاء،
تبقى له ،واعلم أنَّك إنَّام ُخلِ ْق َ
يبقى لك وال ٰ
ال ٰ
وللموت ال للحياة.(((»...

وقال عندما سأله ٌ
رجل ْ
التصـرفات ،ومنها« :ال
أن يعظه ،ناهي ًا إ ّياه عن بعض
ُّ

رجي التوبة بطول األمل ،يقول يف الدنيا بقول
تكن ممَّن يرجو اآلخرة بغري العمل ،و ُي ّ
وإن ُمن ِ َع منها مل يقنع ،...إن
إن ُأعطي منها مل يشبع ْ
الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبنيْ ،
إن عرضت له
استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن ،يقصـر إذا عمل ويبالغ إذا سألْ ،
ٰ

وإن عرته حمنة انفرج عن رشائط امل َّلة ،...ينافس
وسوف التوبةْ ،
شهوة أسلف املعصية َّ
يرى الغنم مغرم ًا والغرم مغن ًام.(((»...
يبقىٰ ،
يفنى ويسامح فيام ٰ
فيام ٰ

يفنى»(((.
يبقى ويزهد فيام ٰ
ويقول يف صفة املؤمن« :املؤمن يرغب فيام ٰ

القانون الرابع :اإليثار يف مواضعه ،وذلك فيام يمكن للفرد ْ
أن ُيقدِّ مه ممَّا ال يرتكه

هو أو أحد ًا ممَّن جتب نفقته عليه يف حرجَّ ،
فإن ذلك من شأن املؤمن ،وهو ُخ ُلق من
عىل املؤمنني ْ
شأنه ْ
أن
أن يفتح آفاق ًا واسعة للتكامل ،وهو أحد ّ
أهم الصفات التي يلزم ٰ
يتَّصفوا هبا.

وقد روي عن أمري املؤمنني أنَّه قال« :ال تكمل املكارم إلاَّ بالعفاف و اإليثار»(((.
القانون اخلامس :التكافل االجتامعي مع الفقري ،تطبيق ًا لقول أمري املؤمنني:

((( هنج البالغة (ج  /3ص  48و.)49
((( هنج البالغة (ج  /4ص  38و.)39
((( بحار األنوار للعلاَّمة املجليس (ج  /75ص .)26
ِ
حممد الليثي الواسطي (ص .)540
لعيل بن ّ
((( عيون احلكَم واملواعظ ِّ
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«إن اهلل سبحانه فرض يف أموال األغنياء أقوات الفقراء ،فام جاع فقري إلاَّ بام ُمتِّع به
َّ

غني((( ،واهلل ٰ
تعاىل سائلهم عن ذلك»(((.
ٌّ

* * *

غني (ن .خ).
((( منع ٌّ
((( هنج البالغة (ج  /4ص .)78

()17
هوية االنتماء للدِّ ين
عىل من يريد التكامل الوجودي ْ
أن ُين ِّفذها بشكل دقيق:
هناك ثالثة ُأمور يلزم ٰ

تتم من خالل استعامل منافذ املعرفة
األمر َّ
األول :املعرفة النظرية بالدِّ ين ،والتي ُّ

عىل مصادر املعرفة يف اإلس�لام ،وهي
لدى اإلنسان
ّ
ٰ
(احل��واس والعقل) ،باالعتامد ٰ

والسنَّة).
(القرآن ُّ

األمر الثاين :مطابقة العمل للمعرفةْ ،
بأن يكون سلوك الفرد الفقهي مطابق ًا ملا

يريده اإلسالم منه من خالل املعرفة التي اكتسبها بالدِّ ين.

األمر الثالث :االنتامء إ ٰىل الدِّ ين ،وهذا هو ما نريد تسليط الضوء عليه.
وحت َّٰى يتَّضح املقصود من االنتامء ،نطرح السؤال التايل:

عىل النظام اإلسالمي يف ْ
هل يكفي ْ
أن يكون مسل ًام؟
أن َّ
يتعرف اإلنسان ٰ

جمرد املعرفة ال تكفيَّ ،
اجلواب :من الواضح َّ
جمرد األقوال
فإن اإليامن ليس َّ
أن َّ

باللسان فقط ،وهذا أمر واضح.

فهل يكفي ْ
أن تكون أعامل الفرد مطابقة لنظام اإلسالم ليكون مؤمن ًا؟

أن هذا أيض ًا ال يكفيَّ ،
واجلوابَّ :
فإن هناك من الك ّفار َم ْن يتَّصفون بالعديد من

الصفات املرغوب فيها يف اإلسالم ،كالصدق واألمانة ومساعدة املحتاج وما شابه،
ملجرد مطابقة بعض أعامهلم لإلسالم.
ولكنَّنا ُّ
ُسميهم مسلمني َّ
نحس بالوجدان أنَّنا ال ن ّ
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عىل الفرد؟
إذن ما هو الشـيء الذي به ُّ
يصح انطباق عنوان (املؤمن) ٰ
اجلواب :إنَّه االنتامء.

ولكن ما هو االنتامء؟

وضح الفكرة:
اجلواب :لنرضب مثاالً ُي ِّ

لو كان هناك مهندس معامري عبقري يف جماله ،وعنده من النظريات اهلندسية ما
مل ِ
ال أو ْ
يأت به أحد قبله ،فهل يمكن ْ
عىل (نقابة املهندسني) مث ً
أن نعتربه
أن نحسبه ٰ
ملجرد كونه مهندس ًا بارع ًا؟ أم أنَّه ال بدَّ من االنتساب العميل
(منتسب ًا) يف دائرة مع َّينة َّ
للنقابة أو الدائرةْ ،
بأن تصدر له (هوية نقابة) أو (كتاب تنسيب)؟

من الواضح جدًّ ا أنَّه من دون صدور كتاب تنسيب يشهد له بأنَّه ضمن هذه النقابة

يبقى بال انتساب وال انتامء ،رغم امتالكه للمعرفة ،ورغم تطبيقه تلك
أو الدائرة ،فإنَّه ٰ

املعرفة يف بناء عامرات ناطحات للسحاب.

ونفس الكالم ُيقال يف االنتساب إ ٰىل الدِّ ينَّ ،
جمرد املعرفة والعمل املطابق ال
فإن َّ

يكفي يف حتقيق االنتساب ،بل ال بدَّ من أمر إضايف هي (اهلوية اإليامنية) ،ليكون املؤمن

صح التعبري) يف الدِّ ين ،وبالتايل ،يكون تكامله شام ً
ال داخ ً
فع ً
ال
ال (بصورة رسمية إذا َّ

املهمة فيه.
لكل العنارص َّ

عىل (هوية) االنتامء؟
أ َّما كيف يكون الفرد منتمي ًا إ ٰىل الدِّ ين؟ وكيف حيصل ٰ
فهذا ما يحُ دِّ ده الدِّ ين نفسه.

وعىل
فقد رسم الدِّ ين لنا العديد من ممارسات التي تكشف عن االنتامء إ ٰىل الدِّ ين،
ٰ
من يريد التكامل األخالقي ْ
أن يضع تلك املامرسات يف ح ِّيز التنفيذ ،وهي عديدة ،نذكر
منها التايل:

ِّدلل ءامتنالا ةيوه
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َّأوالً :رضورة اإلقرار اللساين والقلبي بالدِّ ين وما جاء به.

راهيم وإِس ِ
قال تعاىلُ ﴿ :قو ُلوا آمنَّا بِاهللِ وما ُأن ِْز َل إِ َلينا وما ُأن ِْز َل إِىل إِب ِ
امع َ
يل َوإِ ْس َ
حاق
ٰ ْ
ْ َ
َ
َ َ ْ
َ
ٰ
ِ
ِ
ون ِم ْن َر هِّبِ ْم ال ُن َف ِّر ُق َبينْ َ َأ َح ٍد
ـى َوما ُأوتيِ َ النَّبِ ُّي َ
َو َي ْع ُق َ
يس ٰ
وسى َوع َ
وب َوالأْ َ ْسباط َوما ُأوتيِ َ ُم ٰ
ون﴾ (البقرة.)136 :
ِمن ُْه ْم َون َْح ُن َل ُه ُم ْسلِ ُم َ
وورد« :قولوا :ال إله إلاَّ اهلل تُفلحوا»(((.

عىل ْ
ثاني ًا :رضورة قصد القربة إ ٰىل اهلل تعا ٰىل يف األعامل العباديةَّ ،
أن
فإن عقد القلب ٰ

لون العمل بلون آخر غري اللون الذي يكون فيه
التقرب إ ٰىل اهلل تعا ٰىل ُي ِّ
يكون العمل بن َّية ُّ
إذا صدر من دون ن َّية القربة.

غض النظر ع ي ِ
صلح حاهلم ،فعن رسول
ثالث ًا :االهتامم ُبأمور املسلمني ،وعدم ِّ
ماَّ ُ
هيتم((( ُبأمور املسلمني فليس بمسلم»(((.
اهلل« :من أصبح ال ُّ
وعنه« :من ر َّد عن قوم من املسلمني عادية [ما ًء]((( أو نار ًا ،وجبت له اجلنَّة»(((.
عىل
وعن املعلىّ ٰ بن ُخنَيس ،قال :سألت أبا عبد اهلل ،فقلت :ما ُّ
حق املؤمن ٰ

((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب (ج  /1ص .)51
((( يف رشح ُأصول الكايف ٰ
األذى
حممد صالح املازندراين (ج  /9ص  :)30أي ال يعزم دفع
ٰ
ملوىل ّ
والكرب عنهم وال يقصد إعانتهم يف أمر الدنيا واآلخرة وقضاء حوائجهم وإيصال اخلري إليهم
وإرشادهم إ ٰىل مصاحلهم.
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /163باب االهتامم ُبأمور املسلمني والنصيحة هلم ونفعهم/
نصه :أي ليس
حممد صالح املازندراين يف رشح ُأصول الكايف (ج  /9ص  )29بام ُّ
ح )1؛ وع َّلق املو ٰىل ّ
أعم من األُمور الدنيوية واألُخروية ،ولو مل يقدر
بكامل يف اإلسالم وال ُيعبأ بإسالمه ،واملراد ُبأمورهم ّ
عليها فالعزم حسنة ُيثاب به وكامل له.
((( لفظة (ماء) ليست يف أكثر النسخ ،و(العادية) املتجاوز من احلدِّ  ،والتاء للمبالغة.
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /164باب االهتامم ُبأمور املسلمني والنصيحة هلم ونفعهم/
ح .)8
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أن تعلم وال تعمل ،وتُض ِّيع وال تتح َّفظ».
املؤمن؟ فقال« :إنيّ عليك شفيق ،أخاف ْ
قوة إلاَّ باهلل.
قال :قلت :ال حول وال َّ

عىل
عىل املؤمن سبع حقوق واجبات ليس منها ٌّ
حق إلاَّ واجب ٰ
قال« :للمؤمن ٰ
إن ض َّيع منها ح ًّقا أخرج من والية اهلل ويرتك طاعته ومل يكن له فيها نصيب:
أخيه ْ
ِ
حق منها ْ ِ
وأن تكره له ما تكره لنفسك.
أيرس ٍّ
ب لنفسكْ ،
ب له ما حُت ُّ
أن حُت َّ
ُ
أن تعينه بنفسك ،ومالك ،ولسانك ،ويدك ،ورجلك.
والثاينْ :
أن تتَّبع رضاه ،وجتتنب سخطه ،وتطيع أمره.
والثالثْ :
أن تكون عينه ودليله ومرآته.
والرابعْ :

ويعرى.
أن ال تشبع وجيوع ،وتروي ويظمأ ،وتلبس
واخلامسْ :
ٰ

إن كان لك خادم وليس له خادم ،ولك امرأة تقوم عليك وليس له امرأة
والسادسْ :

مهد فراشه.
تقوم عليهْ ،
أن تبعث خادمك يغسل ثيابه ويصنع طعامه و ُي ِّ

وإن كانت له حاجة فبادر
ترب قسمه ،وتعود مريضه ،وتشهد جنازتهْ ،
والسابعْ :
أن َّ

أن يسألك ،فإذا فعلت ذلك وصلت بواليتك واليته وواليته
إليها مبادرة ،وال تُك ِّلفه ْ

بواليتك»(((.

وطبع ًا ،أكثر من ُيطالب هبذا األمر هم الذين بيدهم زمام األُمور ومقاليد اإلدارة
مستوى ٍ
عال جدًّ ا يف هذا اجلانب من االهتامم
عىل
ٰ
واحلكم ،وقد كان أمري املؤمننيٰ 
ُبأمور املسلمني ،األمر الذي ب َّينه بعبارة غاية يف الروعة ،فقال« :ولو شئت

مصفى هذا العسل ،و ُلباب هذا القمح ،ونسائج هذا القزِّ ،ولكن
إىل
الهتديت
َ
ٰ
الطريق ٰ

ختي األطعمةَّ ،
ولعل باحلجاز أو الياممة من
َ
هيهات ْ
إىل رُّ
أن يغلبني هواي ويقودين جشعي ٰ
((( الدعوات لقطب الدِّ ين الراوندي (ص  /226ح .)625

ِّدلل ءامتنالا ةيوه
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غرثى وأكباد
بطون
أبيت ِمبطان ًا وحويل
ال طمع له يف القرص ،وال عهد له بالشبعَ ،أو ُ
ٌ
ٰ

ى؟ َأو أكون كام قال القائل:
حر ٰ
ّ

ٍ
وح��و َل��ك أك��ب��اد حت���ن إىل ِ
وحس ُبك دا ًء ْ
ببطنة
أن تبيت
ال��ق��دِّ
ٌ
ُّ ٰ
بأن يقال :أمري املؤمنني ،وال ُأشاركهم يف مكاره الدهرْ ،أو أكون
أأقنع من نفسـي ْ
ُ

ُأسوة هلم يف جشوبة العيش؟!»(((.

رابع ًا :الدفاع عن اإلسالم واملسلمني ما ُأويت إ ٰىل ذلك سبيالً ،سواء كان الدفاع

عنهم باجلهاد يف سوح القتال ،أو بر ِّد الغيبة عنهم ،وما شابه ،فقد روي أنَّه نال رجل من
ِ
النبي فر َّد رجل من القوم عليه ،فقال رسول اهلل« :من ر َّد عن
عرض رجل عند ِّ
ِع ْرض أخيه كان له حجاب ًا من النار»(((.
وروي أنَّه نظر أمري املؤمنني إ ٰىل رجل يغتاب رج ً
ال عند احلسن ابنه ،فقال:

إىل أخبث ما يف وعائه فأفرغه يف وعائك»(((.
«يا َّ
بنيَ ،ن ِّز ْه سمعك عن مثل هذا ،فإنَّه نظر ٰ

خامس ًا :صياغة السلوك اخلارجي وفق املنظومة الكاشفة عن االنتامء ،األمر الذي

املجتبى أنَّه قال:
حدَّ دته بعض الروايات الشـريفة ،ومنها ما روي عن اإلمام احلسن
ٰ

عىل
عيل هم الذين ال يبالون يف سبيل اهلل أوقع املوت عليهم أو وقعوا ٰ
« ...شيعة ٍّ
ِ
عىل أنفسهم ولو كان هبم خصاصة،
عيل هم الذين ُيؤثرون إخواهنم ٰ
املوت ،وشيعة ٍّ
عيل هم
وهم الذين ال يراهم اهلل حيث هناهم وال يفقدهم من حيث أمرهم ،وشيعة ٍّ

بعيل يف إكرام إخواهنم املؤمنني»(((.
الذين يقتدون ٍّ
((( هنج البالغة (ج  /3ص  71و.)72
((( أمايل الشيخ املفيد (ص .)338
((( االختصاص للشيخ املفيد (ص .)225
((( التفسري املنسوب لإلمام العسكري( ص .)319
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حممد الصادق أنَّه قال« :امتحنوا شيعتنا عند ثالث:
وعن اإلمام جعفر بن ّ

عند مواقيت الصالة كيف حمافظتهم عليها ،وعند أرسارهم كيف حف ُظهم هلا عند

وإىل أمواهلم كيف مواساهتم إلخواهنم فيها»(((.
ِّ
عدوناٰ ،

عيل من َّ
عف بطنه وفرجه ،واشتدَّ جهاده ،وعمل خلالقه،
وعنه ...« :فإنَّام شيعة ٍّ
ورجا ثوابه ،وخاف عقابه ،فإذا رأيت ُأولئك ُفأولئك شيعة جعفر»(((.
* * *

((( اخلصال للشيخ الصدوق (ص  /103ح .)62
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /233باب املؤمن وعالماته وصفاته /ح .)9

()18
الد َّقة يف تفعيل االختيار
خلق اهلل تعا ٰىل اإلنسان وجعله موجود ًا خمتار ًا يفعل بإرادته ،وليس هو كاآللة

العمياء ،وهذا أمر وجداين ال يمكن التشكيك فيه من عاقل.

ثم َّ
إن السبب الرئيسـي وراء كون اإلنسان مسؤوالً عن أفعاله هو كونه خمتار ًا،
ّ

وإلاَّ  -أي لو كان كاآللة  -فال يمكن ْ
أن يحُ كَم عليه بكونه مسؤوالً عماَّ يصدر عنه من

صح عقاب املخطئ.
أفعال ،ولكن االختيار هو الذي كان وراء ذلك ،وبالتايلَّ ،

والطريق إ ٰىل اهلل تعا ٰىل ال بدَّ فيه من تفعيل االختيار بصورة صحيحة ،إذا ما جعلنا

التايل يف احلسبان:

أن اإلنسان يف الوقت الذي ُج ِّهز بعقل هو أيض ًا ُج ِّهز بشهوات ،وكام َّ
َّأوالًَّ :
أن

العقل يدفع اإلنسان نحو فعل الصواب َّ
بأي
فإن الشهوات تدفعه نحو إشباع هنمها ِّ
طريق كان ،وهذا يعني حدوث نزاعات كثرية بني العقل والشهوات يف مقام الفعل ،أو

قل :يف مقام تفعيل اإلرادة.

ثاني ًاَّ :
أن الرغبات يف احلياة أكثر من ال ُف َرص ،وبالتايل قد حتدث تصادمات يف مقام

حتصيل الفرصة ،وهو أمر ُيؤ ّدي أيض ًا إ ٰىل حدوث تنازع يف داخل النفس اإلنسانية يف

مقام تفعيل اإلرادة.

ثالث ًا :قد حتصل نزاعات وخصومات بني األفراد لسبب وآلخر ،وبالتايل قد يعمل
113
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ُّ ٍ
عىل ْ
أن يكون هو الطرف املنتصـر ،وهنا أيض ًا يأيت دور تفعيل اإلرادة يف اختيار
كل فرد ٰ

طريق ما.

يضطر الفرد إ ٰىل التضحية بأمر معينَّ  ،إ َّما الضطراره إ ٰىل ذلك (كمن
رابع ًا :قد
ُّ

عىل باقي بدنه) ،أو ألنَّه بتضحيته بأمر
ُّ
يضطر للتضحية بعضو من أعضاء بدنه ليحافظ ٰ

ما يربح أمر ًا آخر ،وهنا أيض ًا يأيت دور اإلرادة يف االختيار الصحيح.

ويف ِّ
كل هذه احلاالت وغريها تكون الكلمة األخرية لإلرادة ،وهي بيد اإلنسان

إ ٰىل آخر حلظة.

األهم هو لتلك األداة اإلنسانية:
ويف طريق التكامل األخالقي أيض ًا يكون الدور
ّ

اإلرادة.

ولذلك نجد يف النصوص الدِّ ينية إشارات عديدة إ ٰىل رضورة ْ
أن يكون املؤمن

ُوج ُه فع َله نحو الكامل ،وإ ٰىل رضورة ضبط
عىل التحكُّم بإرادته ،بحيث جيعلها ت ِّ
قادر ًا ٰ

االختيار وعدم تركه من دون قيادة صحيحة.

ٍ
وعىل ِّ
عىل املؤمن ْ
أن يضبط اختياره وإرادته وفق التايل:
كل حال ،يلزم ٰ
ٰ

اهلدى مع املعرفة والتذكُّر ،وعدم امليل إ ٰىل طريق الضالل أبد ًا.
َّأوالً :اختيار طريق
ٰ
السجادَ ...« :و َم ْن َأ ْب َعدُ غ َْور ًا فيِ ا ْل َباطِ ِلَ ،و َأ َشدُّ إ ْقدَ ام ًا
من دعاء ملوالنا اإلمام
ّ
ِ ِ ِ
الش ْي َط ِ
َّبع َد ْع َو َت ُه َعلىَ غ رْ ِ
ف َبينْ َ َد ْع َوتِ َ
ني َأ ِق ُ
ك َو َد ْع َو ِة َّ
مى ِمنّي
السوء منّي ح َ
انَ ،ف َـأت ُ
َي َع ٰ
َعلىَ ٰ ُّ
ٰ
فيِ مع ِر َفة بِ ِه ،ولاَ نِسيان ِمن ِح ْفظِي َله ،و َأنَا ِحينَئِ ٍذ م ِ
إل جَْ
وق ٌن بِ َأ َّن ُمنْت ََه ٰى َد ْع َوتِ َ
الن َِّة،
ُ َ
ْ
َ ْ
ُ
َ ْ َ
ك ىَ ٰ
َو ُمنْت ََه ٰى َد ْع َوتِ ِه ىَإل الن ِ
َّار.(((»...
ٰ
النص واضح جدًّ ا يف َّ
أن اإلنسان عندما يقف يف مفرتق ُط ُرق تُؤ ّدي إ ٰىل هداية
فهذا ُّ

السجادية (ص  /82الدعاء رقم .)16
((( الصحيفة
ّ

تخالا ليعفت يف ةَّقدلا
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أو ضالل ،فإنَّه هو بإرادته خيتار طريق ًا مع َّين ًا ،وبالتايل ،ليس من الصحيح ْ
أن يرمي الفرد

عىل أمر خارج عن ذاته ،فالفعل منك وإليك وال غري.
إثم جريمته أو معصيته ٰ

ثاني ًا :اختيار الفعل األكمل لو دار األمر بني فعلني كالمها فيه خري وكاملْ ،
وأن

عىل اختيار األسئلة التي يكون جلواهبا درجة
يكون كالطالب الذي يمتحن ،الذي يعمل ٰ

عىل تراكم للدرجات أكثر ،أو كالتاجر الذي يبحث عن التجارة
أكثر من غريه ،ليحصل ٰ

تدر عليه املال أكثر ،وهكذا املؤمن ،عليه ْ
أن خيتار من األعامل ما تكون ثمرته أعظم
التي ُّ
وأنفع لهْ ،
وإن كان العمل اآلخر خري ًا أيض ًا.

النبي األكرم أنَّه« :ما ورد عليه أمران
وقد روي عن اإلمام الباقر يف صفة ِّ

ُّ
رىض ،إلاَّ أخذ بأشدّ مها((( ٰ
عىل بدنه»(((.
قط كالمها هلل ٰ
ولقد ُم ِد َح عماّ ر بن يارس التِّصافه هبذه الصفة أيض ًا ،كام روي ذلك عن رسول
اهلل« :ما ُخ رِّي عماّ ر بن يارس بني أمرين إلاَّ اختار أشدّ مها»(((.

ثالث ًا :إذا كان املؤمن خميرَّ ًا بني فعلني يرجع أثرمها لغريه ،وكان األمر بيده ،فعليه ْ
أن
عىل صاحبه وأرفقهام به ،وال يحُ ِّمله األصعب ْ
حتمله.
عىل ُّ
وإن كان قادر ًا ٰ
خيتار أهوهنام ٰ
عىل ْ
أن تكون ه ِّين ًا
احلق ،فإذا كان لك ٌّ
ومن ذلك مسألة استقصاء ِّ
عىل غريك ،فاعمل ٰ
حق ٰ
عىل أخذ األكثر ،وليضع املؤمن يف باله َّ
أن هلل تعا ٰىل عليه حقوق ًا
ل ِّين ًا معه ،رغم قدرتك ٰ

حممد صالح املازندراين يف رشح ُأصول الكايف (ج  /12ص  93و )94بقولهً :
((( وع َّلق ٰ
محال
املوىل ّ
تقرر «أفضل
عىل الرياضة ،واالنحراف عن الكسل والراحة ،وطلب ًا لألفضل كام َّ
لنفسه القدسية ٰ
عىل أنَّه ال بدَّ من تذليل
األعامل أمحزها» ،وروي« :أفضل األعامل ما أكرهت عليه نفسك» ،وفيه تنبيه ٰ
األشق من الطاعات عليها لتعتاد يف اخلريات ،ويسهل هلا سلوك سبيل
النفس املائلة إ ٰىل الراحة بحمل
ّ
الطاعات ،حت َّٰى ترتقي إ ٰىل غاية الكامالت وتدرك أرفع درجة املثوبات.
النبي /...ح .)100
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /8ص  /130يف زهد ِّ
((( أمايل الشيخ الصدوق (ص  /490ح .)9/667
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ِ
أن يرأف به الباري َّ
جل وعالْ ،
ب ْ
وأن خُيفف عليه أثناء املطالبة.
كثرية ،وأنَّه يحُ ُّ

زاء
فلو أساء إليك أحدهم ،فيمكنك أخذ ح ِّقك ،ولكن تذكَّر قوله تعا ٰىلَ :
﴿و َج ُ
لمِِ
ِ
ِ
ٍ
(الشورى،)40 :
ني﴾
ب ال َّظا َ
ٰ
َس ِّيئَة َس ِّي َئ ٌة م ْث ُلها َف َم ْن َعفا َو َأ ْص َل َح َف َأ ْج ُر ُه َعلىَ ٰ اهللِ إِ َّن ُه ال حُي ُّ

حينها سيكون تفعيلك الختيارك بشكل آخر.

ٍ
عىل اهلل
روي عن رسول اهلل أنَّه قال« :إذا ُأوقف العباد ٰ
نادى مناد :ليقم من أجره ٰ

عىل اهلل؟ قال« :العافون عن الناس ،فقام كذا
وليدخل اجلنَّة» ،قيل :من ذا الذي أجره ٰ
وكذا ألف ًا فدخلوا اجلنَّة بغري حساب»(((.

األئمة ،حيث روي َّ
أن
عىل أخيك ،فكن كام أراد
وهكذا لو كان لك ٌّ
َّ
حق ٰ

أبا عبد اهلل قال لرجل شكاه بعض إخوانه« :ما ألخيك فالن يشكوك؟» ،فقال:
ِ
ثم قال« :كأنَّك إذا استقصيت
أيشكوين أن استقصيت ح ّقي؟! قال :فجلس مغضب ًا ّ
ون سوء حِْ
ال ِ
ساب﴾ [الرعد،]21 :
حكى اهلل تبارك
مل تُسئ! أرأيت ما
وتعاىلَ :
ٰ
﴿و خَيا ُف َ ُ َ
ٰ
أن جيور عليهم اهلل؟! ال واهلل ما خافوا إلاَّ االستقصاء ،فسماّ ه اهلل سوء احلساب،
أخافوا ْ
استقىص فقد أساء»(((.
فمن
ٰ

* * *

((( كنز ال ُعماّ ل للمتَّقي اهلندي (ج  /3ص  /374ح .)7009
((( تفسري الع ّيايش (ج  /2ص .)210

()19
الإميان بالكتاب ك ِّله
َّ
إن الدِّ ين اإلسالمي عبارة عن منظومة متكاملة ،تعالج خمتلف املسائل احلياتية

ال حلمل هذا الدِّ ين عليه ْ
عقائدي ًا وفقهي ًا وأخالقي ًا ،وحت َّٰى يكون املؤمن أه ً
أن يلتزمه
ِّ
بكل مفرداته ،وال ُيب ِّعض يف التد ُّين.

أن القرآن الكريم حيكي لنا عن حالة ي ِ
أن ن ِ
مكن ْ
إلاَّ َّ
ُطلق عليها حالة (الفصام يف
ُ

الشخصية اإلسالم َّية) ،وهي حالة انتقائية قد يتَّخذها بعض من يدَّ عي التد ُّينْ ،
بأن

يتامشى مع مصلحته
يأخذ من الدِّ ين بعض ًا ويرتك بعض ًا آخر ،لسبب وآخر ،فقد يأخذ ما
ٰ

الشخصية ويرتك ما يتعارض معها ،وقد يأخذ ما يعتربه موافق ًا ملا يؤمن به من متبنّيات

احلس ويرفض ما ال يعتمد
ُمسبقة ويرفض ما ال يتوافق معها ،وقد يأخذ ما يتوافق مع ِّ
عليه ،وقد يأخذ ما يتوافق مع أحكامه العرفية ويرفض ما دوهنا ،وهكذا.

عىل املؤمن ْ
أن يقي نفسه منها ما ُأويت إ ٰىل ذلك
ويف احلقيقة ،هذه حالة َم َرضية يلزم ٰ

سبيالً ،بل هي أمر الزم عليه وال رخصة فيه.

ومن ال يلتزم بالدِّ ين ُكلاّ ً واحد ًا ،يكن ممَّن قال عنهم القرآن الكريمَ :
ُون
﴿أ َفت ُْؤ ِمن َ
ض ا ْلكِ ِ
ون بِ َب ْع ٍ
بِ َب ْع ِ
ض﴾(البقرة.)85 :
تاب َو َت ْك ُف ُر َ
ولكن مع االلتفات إ ٰىل َّ
أن هذه احلالة ليست دائ ًام تخُ رج اإلنسان عن اإليامن إ ٰىل
الكفر ،فقد تخُ رجه كذلك (كام إذا كفر ببعض ُأصول الدِّ ين) ،وقد تخُ رجه إ ٰىل الفسق (كام

إذا ترك بعض الفروع مع االعرتاف هبا) ،وقد تخُ رجه إ ٰىل عماَّ ال ينبغي للمؤمن ْ
أن خيرج
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عنه ،كام إذا ترك بعض الصفات األخالقية.

كل ٍ
وعىل ِّ
حالَّ ،
عىل من يريد
فإن التبعيض يف االلتزام بمفردات الدِّ ين ممَّا يلزم ٰ
ٰ

ألن َّ
التكامل األخالقي االبتعاد عنهَّ ،
كل مفردة من مفردات الدِّ ين  -سواء كانت
ٍ
واحدة منها
أي
عقائدية أو فقهية أو سلوكية  -هلا نصيب يف التكامل األخالقي ،وترك ِّ
حيرم املؤمن من فرصة للتكامل.

عىل ب ِّينة من األمر نذكر بعض األُمور التي حيصل فيها (تبعيض) يف
وحت َّٰى نكون ٰ

التد ُّين ،األمر الذي يعني رضورة احلذر منها ،ومن تلك األُمور التايل:

شك َّ
األول :ال َّ
أن العلم رشف عظيم ،وأنَّه كام قال رسول اهلل« :تع َّلموا
األمر َّ

فإن تع ُّلمه حسنة ،ومدراسته تسبيح ،والبحث عنه جهاد ،وتعليمه من ال يعلمه
العلم َّ

صدقة ،وبذله ألهله قربة.(((»...

ولكن العلم يف الوقت الذي هو رشف ،هو مسؤولية عظيمة أيض ًا ،ومن مسؤوليته

عىل اإلنسان.
العمل به ورضورة نشـره ملن ال يعلم به ،وإلاَّ فسيكون وباالً ٰ

عيل بن أيب طالب أنَّه قال« :ما أخذ اهلل ميثاق ًا من
وقد روي عن أمري املؤمنني ِّ

ألن
للج ّهالَّ ،
أهل اجلهل بطلب تبيان العلم ،حت َّٰى أخذ ميثاق ًا من أهل العلم ببيان العلم ُ
العلم كان قبل اجلهل»(((.

األمر الثاينَّ :
﴿و َأ ِق ِم
أن القرآن الكريم ُيعطي حدًّ ا واضح ًا للصالة بقوله تعا ٰىلَ :
الصال َة إِ َّن الصال َة َتنْهى ع ِن ا ْل َفح ِ
شاء َوالمُْنْك َِر﴾(العنكبوت ،)45 :فكامل الصالة يف
ْ
ٰ َ
َّ
َّ

فعىل املؤمن ْ
أي
أن جيعل من صالته حاجز ًا دون ِّ
هنيها عن الفحشاء واملنكر ،وبالتايلٰ ،
وخ ْر ُق هذا احلاجب بفعل ما ال جيوز ،يعني َّ
منكر أو معصيةَ ،
عىل
أن الصالة مل تكن ٰ

((( اخلصال للشيخ الصدوق (ص .)522
((( أمايل الشيخ املفيد (ص .)66

ّلك باتكلاب ناميإلا
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احلال التي أرادها اهلل تعا ٰىل هلا ،وبالتايل قد تنقلب من كوهنا (قربان ِّ
كل تقي)((( ٰإىل ما
النبي حيث روي أنَّه قال« :من مل تنهه صالته عن الفحشاء و املنكر مل يزدد من
ذكره ُّ
اهلل إلاَّ ُبعد ًا»(((.

األمر الثالثَّ :
أن اهلل تعا ٰىل فرض الصوم وجعله ُجنَّة من النار ،ولكن الصوم ليس

االنقطاع عن الطعام والشـراب فقط ،كام يفعله البعض ،وإنَّام هو طريق الجتناب ِّ
كل

معصية ،ولفعل ِّ
كل طاعة ،وقد ب َّينت ذلك موالتنا الزهراء بام روي عنها هَّأنا

قالت« :ما يصنع الصائم بصيامه إذا مل يصن لسانه وسمعه وبرصه وجوارحه»(((.

شك َّ
األمر الرابع :ال َّ
أن البشاشة واالبتسامة من األُمور التي تنبغي للمؤمن ،فعن

تبسم يف وجه أخيه كانت له حسنة»(((.
أيب عبد اهلل أنَّه قال« :من َّ

والذي ينبغي عليه ْ
أن يكون املؤمن هو ما قاله أمري املؤمنني« :املؤمن برشه يف

وجهه ،وحزنه يف قلبه ،أوسع يشء صدر ًا»(((.

ولكن البعض مع األسف ،رغم التزامه هبذا األمر مع أصدقائه وزمالئه ،إلاَّ أنَّه

إذا دخل إ ٰىل بيته مل َير أهله منه إلاَّ وجه ًا عبوس ًا ،ولسان ًا يقطر قمطرير ًا! ولع َّله يصل إ ٰىل
«إن الرجل ليدرك ِ
باحل ْلم درجة الصائم القائم ،وإنَّه
ما روي عن الرسول األعظمَّ :
ُ

ل ُيكتَب ج ّبار ًا وال يملك إلاَّ أهل بيته»(((.

بينام املفروض ْ
أن يكون ألهل بيته النصيب األوفر من هذا اخلُ ُلق الط ِّيب ،وكام

((( هنج البالغة (ج  /4ص .)34
((( بحار األنوار للعلاَّمة املجليس (ج  /79ص .)198
((( دعائم اإلسالم للقايض النعامن املغريب (ج  /1ص .)268
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  205و /206باب يف إلطاف املؤمن وإكرامه /ح .)1
((( هنج البالغة (ج  /4ص  78و.)79
((( كنز ال ُعماّ ل للمتَّقي اهلندي (ج  /3ص  /129ح .)5809
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روي عن رسول اهلل« :خريكم خريكم ألهله ،وأنا خريكم ألهيل»(((.

إىل
وعنه« :عيال الرجل ُأرساؤه ،وأح ّ
إىل اهلل أحسنهم صنع ًا ٰ
��ب العباد ٰ
ُأرسائه»(((.

عىل املؤمنَّ ،
شك َّ
األمر اخلامس :ال َّ
وأن
عىل العيال من األُمور الالزمة ٰ
أن الكدَّ ٰ

عىل عياله كاملجاهد يف سبيل اهلل»(((.
«الكا ّد ٰ

عىل املؤمن ْ
أن يكون كدُّ ه باحلدِّ الشـرعي من مجيع جهاته ،والتي يمكن
ولكن ٰ

اختصارها ْ
بأن يكون اكتسابه للامل من حالل ،ورصفه للامل يف احلالل أيض ًا ،واختالل

أحد هذين األمرين يعني خل ً
ال يف الشخصية اإليامنية .وقد روي عن أيب جعفر أنَّه

حج ،وال عمرة ،وال صلة رحم»(((.
قالَّ :
«إن الرجل إذا أصاب ماالً من حرام مل ُيق َبل منه ّ

كل ٍ
وعىل ِّ
أن يلتزم املؤم ُن الدِّ ي َن من مجيع أطرافهْ ،
فإن القاعدة تقتضـي ْ
حالَّ ،
وأن
ٰ

وأي خلل معريف أو تطبيقي فيه ُيؤ ّدي إ ٰىل ُّ
تأخره يف حتصيل الكامل،
يلتزم مجيع حدودهُّ ،

أو ر َّبام تراجعه إ ٰىل الوراء.

* * *

((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق (ج  /3ص  /555ح .)4908
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق (ج  /3ص  /555ح .)4909
((( الكايف للشيخ الكليني (ج /5ص /88باب من كدَّ ٰ
عىل عياله/ح  ،)1عن أيب عبد اهلل.
((( أمايل الشيخ الطويس (ص  /680ح .)26/1447

()20
كن حم�سن ًا
يواجه اإلنسان يف حياته الدنيا الكثري من مفرداهتا الصعبة ،والتي تتط َّلب منه موقف ًا

احلق يف الكثري من اخلصومات فيها ،فام هو التعامل الذي ينبغي ْ
أن
مع َّين ًا ،وقد يكون له ُّ

وس َّل ًام
يكون عليه املؤمن؟ وكيف جيعل من تعامله مع الناس مركب ًا من مراكب الكامل ُ
إليه؟

َّ
إن القرآن الكريم ُيعطي القاعدة األخالقية الرتبوية يف ذلك ،وهي قاعدة( :كن

حمسن ًا).

وخطاب القرآن يف ذلك جاء بصيغتني:

الصيغة األُو ٰىل :بيان َّ
التصـرف الصحيح من املؤمن مع عموم الناس هو
أن
ُّ
﴿و ُقو ُلوا لِلن ِ
َّاس ُح ْسن ًا﴾(البقرة ،)83 :التي ورد يف تفسريها عن
اإلحسان ،قال تعا ٰىلَ :
أيب جعفر« :قولوا للناس أحسن ما حُ ِ
أن ُيقال فيكم»(((.
ت ُّبون ْ

عىل من يدَّ عي أنَّه عبد هلل تعا ٰىل ،أو من يريد ْ
الصيغة الثانية :بيان َّ
أن يكون عبد ًا
أن ٰ
أن يتعامل وفق األحسن ،وليس جمرد احلسن ،قال تعاىل﴿ :و ُق ْل لِ ِع ِ
هلل تعا ٰىلْ ،
بادي َي ُقو ُلوا
ٰ َ
َّ
ا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾(اإلرساء.)53 :
وهلذه القاعدة تطبيقات عديدة ،نذكر منها التايل:

((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /165باب االهتامم ُبأمور املسلمني /...ح .)10
121
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األول :اجلدال ،فعندما حيصل جدال ونقاش يف قض َّية مع َّينة ،سواء كانت
التطبيق َّ

التعصب
احلق وما شابه ،فليس املطلوب من املؤمن
علمية أو غريها ،فيام يتع َّلق بإثبات ِّ
ُّ

والتي ُّبس ،بل املطلوب هو تفعيل قاعدة (كن حمسن ًا) من خالل ما رسمه الباري َّ
جل
ِ ِ
﴿وال
الس ِّي َئ َة﴾(املؤمنون ،)96 :وبقوله تعا ٰىلَ :
وعال بقوله﴿ :ا ْد َف ْع بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن َّ
تجُ ِ
اد ُلوا َأ ْه َل ا ْلكِ ِ
تاب إِلاَّ بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن﴾(العنكبوت.)46 :

﴿وال ت َْست َِوي حَْ
ال َسنَ ُة
والنتيجة
املرجوة من هذا التعامل حينها هو ما قاله تعا ٰىلَ :
َّ
ِ
الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّل ِذي َب ْين َ
يم﴾ ( ُف ِّصلت:
َك َو َب ْينَ ُه َع َ
داو ٌة ك ََأ َّن ُه َوليِ ٌّ مَح ٌ
َوالَ َّ
.)34
يتعرض املؤمن إ ٰىل إساءة من غريه ،فمن الواضح َّ
احلق
أن َّ
التطبيق الثاين :عندما َّ

يقول لك :خذ الصاع بالصاع والكيل بالكيل ،ولكن األفضل من ذلك هو ْ
أن تكون
ِ ِِ ِ
ِ ِِ
حمسن ًا ،تطبيق ًا لقوله تعا ٰىلِ َ :
بت ُْم لهَُ َو َخ رْ ٌي
﴿وإ ْن عا َق ْبت ُْم َفعاق ُبوا بم ْث ِل ما ُعوق ْبت ُْم به َو َلئ ْن َص رَ ْ
ِ
زاء َس ِّيئ ٍَة َس ِّي َئ ٌة ِم ْث ُلها َف َم ْن َعفا َو َأ ْص َل َح
ين﴾ (النحل ،)126 :ولقوله تعا ٰىلَ :
لصابِ ِر َ
ل َّ
﴿و َج ُ
لمِِ
ِ
(الشورى.)40 :
ني﴾
ب ال َّظا َ
ٰ
َف َأ ْج ُر ُه َعلىَ ٰ اهللِ إِ َّن ُه ال حُي ُّ
عمن أساء هلم.
وهذا هو ما دأب عليه أهل البيت ،فكانوا كثري ًا ما يعفون َّ

عيل بن احلسني يف إمارته ،فلماَّ ُع ِز َل
قال الواقدي :كان هشام بن إسامعيل يؤذي َّ
أمر به الوليد ْ
عيل بن احلسني! وقد وقف عند
أن ُيو َقف للناس ،فقال :ما أخاف إلاَّ من ِّ

مر ناداه
عيل قد تقدَّ م إ ٰىل َّ
خاصته ألاَّ يعرض له أحد منكم بكلمة ،فلام َّ
دار مروان ،وكان ٌّ
هشام﴿ :اهللُ َأ ْع َل ُم َح ْي ُ
ي َع ُل ِرسا َل َت ُه﴾[األنعام.(((]124 :
ث جَ ْ

وزاد ابن ف ّياض يف الرواية يف كتابهَّ :
إىل ما
إن زين العابدين أنفذ إليه وقال« :انظر ٰ

ُؤخذ به فعندنا ما يسعك ،فطب نفس ًا منّا ومن ِّ
فنادى
كل من يطيعنا،
أعجزك من مال ت َ
ٰ

((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب (ج /3ص )301؛ تاريخ الطربي (ج /5ص .)217

ًانسحم نك
هشام﴿ :اهللُ َأ ْع َل ُم َح ْي ُ
ي َع ُل ِرسا َل َت ُه﴾»(((.
ث جَ ْ
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عىل املؤمن ْ
باحلسنى ،مهام كانت احلال التي
أن يتعامل مع والديه
ٰ
التطبيق الثالثٰ :

جاه َ
عىل الولد ْ
عليها الوالدانَّ ،
داك
فإن هلام َّ
﴿وإِ ْن َ
بأن يكون حمسن ًا هلام ،لقوله تعا ٰىلَ :
احلق ٰ
ك بِ ِه ِع ْلم َفال تُطِعهام و ِ
َع ٰىل َأ ْن ت ُْش ِـر َك بيِ ما َل ْي َس َل َ
صاح ْب ُهام فيِ الدُّ نْيا َم ْع ُروف ًا﴾(لقامن.)15 :
ُْ َ
ٌ
عىل
عن زكريا بن إبراهيم ،قال :كنت نصـراني ًا ،فأسلمت وحججت ،فدخلت ٰ
عىل النصـرانية وإنيّ أسلمتَّ ،...
عىل
وإن أيب و ُأ ّمي ٰ
أيب عبد اهلل ،فقلت :إنيّ كنت ٰ
النصـرانية وأهل بيتي ،و ُأ ّمي مكفوفة البصـر ،فأكون معهم وآكل يف آنيتهم؟ فقال:

يمسونه ،فقال« :ال بأس ،فانظر َّأمك فربها،
«يأكلون حلم اخلنزير؟» ،فقلت :ال ،وال ُّ

إىل غريك ،كن أنت الذي تقوم بشأهنا ،»...فلماَّ قدمت الكوفة
فإذا ماتت فال تكلها ٰ
(((
بني ،ما كنت
ألطفت ألُ ّمي وكنت ُأطعمها وأفيل ثوهبا ورأسها وأخدمها ،فقالت يل :يا َّ
أرى عنك منذ هاجرت فدخلت يف احلنيفية؟
عىل ديني ،فام الذي ٰ
تصنع يب هذا وأنت ٰ

نبي؟ فقلت :ال ولكنَّه ابن
فقلت :رجل من ولد نب ِّينا أمرين هبذا ،فقالت :هذا الرجل هو ٌّ
نبيَّ ،
بنيَّ ،
إن هذه وصايا األنبياء ،فقلت :يا ُأ َّمه ،إنَّه ليس يكون
إن هذا ٌّ
نبي ،فقالت :يا َّ
ٍّ

عيل ،فعرضته عليها،
نبي ولكنَّه ابنه ،فقالت :يا َّ
بعد نب ِّينا ٌّ
بني دينك خري دين ،اعرضه َّ

ثم
فدخلت يف اإلسالم ،وع َّلمتها ،فص َّلت الظهر والعصـر واملغرب والعشاء اآلخرةّ ،
فأقرت
عيل ما ع َّلمتني ،فأعدته عليهاَّ ،
عرض هلا عارض يف الليل ،فقالت :يا َّ
بني ،أعد َّ

غسلوها ،وكنت أنا الذي ص َّليت عليها
به وماتت ،فلماَّ أصبحت كان املسلمون الذين َّ

ونزلت يف قربها(((.

((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب (ج  /3ص .)301
((( يف القاموس :فال رأسه يفليه كيفلوه :بحثه عن ال ُق َّمل كفاله( .من هامش املصدر).
رب بالوالدين /ح .)11
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  160و /161باب ال ِّ
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أن تتعامل معه ِّ
عىل يتيم ،فعليك ْ
بكل إحسان،
التطبيق الرابع :عندما تكون ول ًّيا أو ق ِّي ًام ٰ

يمر بظروف نفسية صعبة جدًّ ا ،قد تُؤ ّدي به إ ٰىل ْ
شك َّ
إذ ال َّ
التصـرف يف
أن ُيسـيء
ُّ
أن اليتيم ُّ

بعض األحيان ،فاملطلوب حينها من املؤمن ْ
أن ال ينهره وال يتعامل معه بقسوة ،فاإلحسان
ِ
(الضحى.)9 :
يم َفال َت ْق َه ْر﴾
ٰ
هنا مطلوب جدًّ ا جدًّ ا ،قال تعا ٰىلَ ﴿ :ف َأ َّما ا ْل َيت َ

«إن يف اجلنَّة دار ًا يقال هلا :دار الفرح ،ال يدخلها
وقد روي عن الرسول األعظمَّ :

يتامى املؤمنني»(((.
إلاَّ من َّفرح
ٰ

التطبيق اخلامس :عندما يأتيك سائلْ ،
فإن أعطيته فبها وإلاَّ فر َّده بامء وجهه ر ًّدا
ِ
ِ
مجيالًْ ،
السائِ َل َفال
فإن مل تحُ سن له باملك فأحسن له بقولك ،وقد قال تعا ٰىلَ :
﴿و َأ َّما َّ

(الضحى.)10 :
َتن َْه ْر﴾
ٰ

وقد كان من صفات نب ِّينا األكرم أنَّه ما سأله أحد حاجة إلاَّ رجع هبا أو بميسور

من القول(((.

ُقرر اإلعطاءْ ،
أن تُعطي بإحسان أيض ًا ،وال تُرفِق
ويف نفس الوقت ،عليك عندما ت ِّ

عط َّيتك بوابل من الكالم املؤذي للسائلَّ ،
وف
فإن اهلل تبارك وتعا ٰىل يقولَ ﴿ :ق ْو ٌل َم ْع ُر ٌ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يم﴾ (البقرة.)263 :
َو َمغْف َر ٌة َخ رْ ٌي م ْن َصدَ َقة َي ْت َب ُعها َأ ٰ
ذى َواهللُ غَن ٌّي َحل ٌ

ُ
«ولبعض إمساكك عن أخيك مع لطف،
وقد روي عن أمري املؤمنني أنَّه قال:
خري من ٍ
بذل مع َجنَف»(((.
ٌ
* * *

((( كنز ال ُعماّ ل للمتَّقي اهلندي (ج  /3ص  /170ح .)6008
((( معاين األخبار للشيخ الصدوق (ص .)82
احلراين (ص )81؛ واجلنف :اجلور ،ر َّبام كان االمساك مع حسن ُ
اخل ُلق
((( حتف العقول البن شعبة ّ
خري من البذل مع اجلور( .من هامش املصدر).

()21
احلذر من �آفات الف�ضائل
أسمى للمؤمن يف هذه احلياة ،وهو يف سعيه
حتصيل الفضائل والكامالت هدف
ٰ

لذلك يواجه العديد من املشاكل والصعوبات ،وسرتافقه تلك املشاكل أن ّٰى كان يف طريق
عىل أنَّه ُيستفاد من الروايات الشـريفة َّ
أن الصعوبات تتزايد طردي ًا مع حتصيل
التكاملٰ .

ثم األمثل فاألمثل(((.
الكامالت والفضائل ،لذلك كان أكثر الناس بال ًء األنبياءّ ،

املهمة هنا ،هي َّ
أن هناك بعض املشاكل و(الفريوسات األخالقية) من
املالحظة َّ

خرى أوضحَّ :
إن الفضائل يف الوقت
النوع الذي يرتافق مع الفضائل نفسها .وبعبارة ُأ ٰ

الذي هي تزيد من كامل املؤمن ،هي تُفرز يف بعض األحيان آفات ورذائل سلوكية ،أي

إن هناك رذائل تنبع من نفس الفضائل ،األمر الذي يعني احلذر َّ
َّ
كل احلذر من السامح
لتلك الفضائل ْ
بأن تُفرز تلك الرذائل ،وهذا من عجائب النفس اإلنسانية ،التي تُو ِّلد
من الفضيلة رذيلة!

عىل ب ِّينة من هذا األمر نذكر األُمور التالية:
وحت َّٰى نكون ٰ

أن العلم فضيلةَّ ،
شك َّ
األول :ال َّ
وأن للعامل منزلة عند اهلل تعا ٰىل ،ولكن العلم
األمر َّ

يف بعض األحيان يكون سبب ًا للتحاسد والتكبرُّ  ،ور َّبام يصل األمر إ ٰىل حماولة تسقيط
اآلخر من أجل ْ
أن ُي ِربز الشخص علمه.
ِ
أي الناس أشدّ بال ًء؟
النبيُّ :
((( يف الدعوات لقطب الدِّ ين الراوندي (ص  /166ح ُ :)460سئ َل ُّ
ثم األمثل فاألمثل».
ثم الصاحلونّ ،
ثم األوصياءّ ،
قال« :األنبياءّ ،
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يبقى متش ِّبث ًا بجهله! أي ْ
عىل من يسري يف طريق حتصيل العلم ْ
أن يضع
أن ٰ
لذلكٰ ،

يف حسبانه دوم ًا وأبد ًا أنَّه مهام كان عنده من املعلومات املخزونة يف ذهنه َّ
فإن هناك من

فإنا لن تنفعه،
هو أعلم منه ،وأنَّه مهام اكتسب من املعارف فام مل ُيق ِّيدها بالعمل الصالح هَّ
وحسبك بإبليس الذي ما كان يعوزه العلم ولكن علمه مل ينفعه حينام مل َّ
يتخل عن تكبرُّ ه،

ومن هنا قال أمري املؤمنني« :فاعتربوا بام كان من فعل اهلل بإبليس ،إذ أحبط عمله

سني
الطويل وجهده اجلهيد ،وكان قد عبد اهلل ستَّة آالف سنة ال ُي ٰ
سني الدنيا أم ِّ
درى أمن ِّ

عىل اهلل بمثل معصية؟!»(((.
اآلخرة عن كرب ساعة واحدة ،فمن ذا بعد إبليس يسلم ٰ

األمر الثاين :العبادة معراج للكامل ،ولن ينال أحد كامالً من دون العبادة ،وك َّلام

أكثرت من العبادة هلل تعا ٰىل ك َّلام أرسعت يف مركب الكامل ،ولكنَّها قد تُفرز غرور ًا
َ

ُيصيب العبد ،األمر الذي قد جيعله يعمل من أجل ْ
عىل
أن يسود الناس ،وحيصل ٰ
التكريم واالحرتام منهم ،أي إنَّه قد ُي ِ
فيدب إليه الرياء من
رشك يف عبادته غري اهلل تعا ٰىل،
ُّ
ٍ
عىل التعب والنصب!
طرف ٍّ
خفي ،وإذا به ال حيصل من عبادته إلاَّ ٰ

أن تعبده وال تُشـرك به شيئ ًا،
فعن س ِّيد العابدين أنَّه قالُّ :
«حق اهلل األكرب عليك ْ

أن يكفيك أمر الدنيا واآلخرة»(((.
عىل نفسه ْ
فإذا فعلت ذلك بإخالص جعل لك ٰ

«إن أخوف ما أخاف عليكم :الشـرك
ويف نفس الوقت روي عن رسول اهللَّ :

األصغر» ،قالوا :وما الشـرك األصغر يا رسول اهلل؟ قال« :الرياء ،يقول اهلل يوم

إىل الذين كنتم تراؤون يف الدنيا ،هل جتدون
القيامة إذا
ٰ
جازى العباد بأعامهلم :اذهبوا ٰ

عندهم ثواب أعاملكم؟»(((.

((( هنج البالغة (ج  /2ص  138و.)139
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق (ج /2ص  618و/619باب احلقوق/ح .)3214
احلل (ص .)214
((( عدَّ ة الداعي البن فهد يّ
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بل قد يصل األمر ببعض الع ّباد ْ
عىل اهلل تعا ٰىل بعبادته! األمر الذي حكاه
أن يم َّن ٰ
ُّون َع َل ْي َ
المك ُْم
القرآن الكريم بقوله َّ
عز من قائلَ ﴿ :ي ُمن َ
ك َأ ْن َأ ْس َل ُموا ُق ْل ال تمَ ُنُّوا َعليَ َّ إِ ْس َ
ِِ
َب ِل اهللُ َي ُم ُّن َع َل ْيك ُْم َأ ْن َهداك ُْم لِلإْ ِ ِ
ني﴾ (احلجرات.)17 :
يامن إِ ْن ُكنْت ُْم صادق َ
عن عيل بن سويد ،عن أيب احلسن ،قال :سألته عن العجب((( الذي ي ِ
فسد
ُ
ُ
ِّ
سوء عمله فرياه حسن ًا ،ف ُيعجبه
العمل ،فقال« :ال ُعجب درجات :منها ْ
أن ُيز َّين للعبد ُ
عىل اهلل ،وهلل عليه فيه
أن يؤمن العبد بر ِّبه
وحيسب أنَّه حُيسن صنع ًا ،ومنها ْ
َّ
فيمن ٰ

املن»(((.
ُّ

ِ
ِ
ب
األمر الثالث :العطاء ،والكرم ،والبذل ،والسخاء ،صفات يحُ ُّبها اهلل تعا ٰىل ،ويحُ ُّ

أن يراها يف عبده ،ولكنَّها يف بعض األحيان تكون سبب ًا لرذيلة (امل ِّن) ،وحينها لن تنفع
عىل ماله ،وال هو
اإلنسان ،وسيبذل اإلنسان ماله ويكون حرس ًة عليه ،فال هو حصل ٰ

عىل ثواب بذله!
حصل ٰ

يتعود اإلنسان العطاء ،ولكنَّه يصل إ ٰىل مرحلة يستحيي فيها من عدم العطاء
بل قد َّ

تتحول ن َّيته إ ٰىل إرضاء الناس ال القربة إ ٰىل اهلل
حت َّٰى ال يقع يف حرج مع الناس بحيث
َّ

تعا ٰىل.

األمر الرابع :العقل نعمة عظيمة ،هبا صار اإلنسان َم ِلك األرض وحاكمها ،ولكن

القوة املدركة قد تُفرز سلوكيات جتعل اإلنسان يستخدم عقله يف الدمار الشامل،
هذه َّ
يتحول العقل من مركب للعمران إ ٰىل مدفع للخراب وقتل ماليني البرش!
بحيث َّ

((( ال ُعجب :الزهو ،ورجل معجب من هو بام يكون منه حسن ًا أو قبيح ًا يزهو ،ويف العبادة استعظام
العمل الصالح واستكباره واالبتهاج واإلدالل بهْ ،
يرى نفسه خارج ًا عن حدِّ التقصري ،وهذا هو
وأن ٰ
الرب ومانع له عن رؤية منِّه ونِ َعمه وتوفيقه( .من
ال ُعجب املفسد للعبادة ،ألنَّه حجاب للقلب عن ِّ
هامش املصدر).
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /313باب ال ُعجب /ح .)3
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األمر اخلامس :القدرة نعمة أيض ًا ،يمكن لإلنسان ْ
أن يستعملها يف صنع كامالت

عىل عياله ،ويبني هبا نفسه ما ّدي ًا ومعنوي ًا ،ولكنَّها
متعدِّ دة ،فيساعد هبا الفقري ،ويكدُّ هبا ٰ

عىل الضعاف ،وللظلمُ ،فر َّب رئيس وقائد ظلموا
يف الوقت نفسه قد تكون سبب ًا للتس ُّلط ٰ
رع َّيتهم ،ومل يعطوهم النصف من أنفسهم.

وهكذا يمكن ْ
أن نجد عرشات األمثلة يف ذلك.

واخلالصة التي يمكن قوهلا هنا هي التايل:

َّأوالًَّ :
عىل رشافته ال يعني العصمة من اخلطأ ،وال يوجب
أن حتصيل الفضائل ٰ

االطمئنان يف حدِّ نفسه ،الحتامل ْ
أن تكون الفضائل منبع ًا لرذائل من حيث ال يشعر
املؤمن.

عىل املؤمن ْ
أن ينظر إ ٰىل واقعه ،وال خيدع نفسه ،وال ُيغايل يف ذاته ،فإنَّه مهام
ثاني ًاٰ :
ِ
ِ ِ
ٍ
كان عامل ًا مث ً
يم﴾ (يوسف:
َشاء َو َف ْو َق ك ُِّل ذي ع ْل ٍم َعل ٌ
ال فليتذكَّر﴿ :ن َْر َف ُع َد َرجات َم ْن ن ُ
.)76

وهكذا لو كان عند اإلنسان قدرة مع َّينة ،مالية كانت أو سلطوية أو ما شابه ،فليتذكَّر

ما روي عن أيب قتادة ،قال :كنت عند أيب عبد اهلل ،فدخل عليه زياد القندي ،فقال

له« :يا زياد ،و ّليت هلؤالء؟» ،قال :نعم يا بن رسول اهلل ،يل مروءة وليس وراء ظهري

مال ،وإنَّام ُأوايس إخواين من عمل السلطان ،فقال« :يا زيادَ ،أما إذا كنت فاع ً
ال ذلك،
عىل عقوبتك،
عىل ذلك فاذكر قدرة اهللٰ 
إىل ظلم الناس عند القدرة ٰ
فإذا دعتك نفسك ٰ

إىل نفسك عليك ،والسالم»(((.
وذهاب ما أتيت إليهم عنهم ،وبقاء ما أتيت ٰ

وهكذا يف ِّ
كل صفة يكتسبها املؤمن عليه ْ
أن ينظر هلا بقدرها وبحجمها ال أكثر.

((( أمايل الشيخ الطويس (ص  /303ح .)49/602
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أن يتش َّبث بفقره الوجوديْ ،
عىل املؤمن دوم ًا ْ
موسى بن
وأن يتم َّثل دوم ًا قول
ٰ
ثالث ًاٰ :
ت إِليَ َّ ِم ْن َخ رْ ٍي َف ِق ٌري﴾ (ال َقصص.)24 :
﴿ر ِّب إِنيِّ لمِا َأ ْن َز ْل َ
عمرانَ :
إىل نفسـي طرفة عني أبد ًا ،ال َّ
ْ
أقل من ذلك
وأن ُير ِّدد دوم ًا وأبد ًاِّ :
«رب ال تكلني ٰ

وال أكثر»(((.

* * *

((( الكايف للشيخ الكليني (ج /2ص /581باب دعوات موجزات جلميع احلوائج/ح .)15

()22
كن عزيز ًا
العزة والذ َّلة ،صفتان متضا َّدتان ،تتجاذبان شخصية اإلنسان ،حسب املواقف
َّ
أن ُيذلهَّ ا ،إلاَّ َّ
أن ُي ِع َّز نفسه ،كام يمكنه ْ
يمر هبا ،واإلنسان يمكنه ْ
أن املؤمن -
احلياتية التي ُّ
وحت َّٰى يكون يف الوجهة الصحيحة للتكامل  -عليه ْ
عزة النفس ما ُأويت إ ٰىل ذلك
أن يلتزم َّ
وأن ال ي ِ
دخلها يف ٍّ
ذل مهام أمكنه ذلك.
سبيالًُ ْ ،
وحت َّٰى تتَّضح الصورة أكثر نذكر التايل:

العزة َّأوالً وبالذات هي هلل تعا ٰىل ،فهو وحده العزيز املطلقُّ ،
َّأوالًَّ :
العزة له
وكل َّ
أن َّ
َّ
كان ُي ِريدُ ا ْل ِع َّز َة َفلِ ّٰل ِه ا ْل ِع َّز ُة مَجِيع ًا﴾(فاطر.)10 :
﴿م ْن َ
جل وعال ،قال تعا ٰىلَ :

جل وعال ،إذ ُّ
ومن هنا ،كان اإلعزاز  -وكذا اإلذالل  -بيده َّ
كل ما دونه فهو

العز فال
بالنسبة إليه ذليل فقري ،وحيث إنَّه تعا ٰىل هو الكامل املطلق ،فبالتايل ،من أراد َّ
ك المُْ ْل ِ
بدَّ له من استجدائها منه َّ
ك ت ُْؤتيِ المُْ ْل َ
الله َّم مالِ َ
ك َم ْن
جل وعال .قال تعا ٰىلُ ﴿ :ق ِل ُ

ِ
ِ
تَشاء و َتن ِْزع المُْ ْل َ ممِ
َشاء بِ َي ِد َك الخَْ رْ ُي إِن َ
َّك َع ٰىل ك ُِّل شيَ ْ ٍء
ُ َ ُ
َشاء َوتُذ ُّل َم ْن ت ُ
َشاء َوتُع ُّز َم ْن ت ُ
ك َّ ْن ت ُ
َق ِد ٌير﴾ (آل عمران.)26 :
العز من غري اهلل تعا ٰىل ومن غري طريقه َّ
فإن َّ
جل وعالَّ ،
ولذاَّ ،
فإن
كل من يطلب َّ
ِ
ِ
الذل واهلوان ،قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذين يت ِ
ياء ِم ْن ُد ِ
سوى َّ
ون
نصيبه ليس
َّخ ُذ َ
ون ا ْلكاف ِر َ
ٰ
َ َ
ٰ
ين َأ ْول َ
ِِ
ُون ِعنْدَ ُه ُم ا ْل ِع َّز َة َفإِ َّن ا ْل ِع َّز َة لهلِِ مَجِيع ًا﴾ (النساء.)139 :
ني َأ َي ْب َتغ َ
المُْ ْؤمن َ
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ثاني ًا :شاء اهلل تعا ٰىل ْ
مقسم ًة بينه وبني رسوله واملؤمنني ،قال
أن تكون َّ
العزة َّ
ِِ ِ ِِ
ِ ِ
ني﴾(املنافقون.)8 :
﴿ولهلِِ ا ْلع َّز ُة َول َر ُسوله َول ْل ُم ْؤمن َ
تعا ٰىلَ :
حث ديني ْ
وهذه املشيئة استتبعها ٌّ
بعز اهلل تعا ٰىل ،وال ُي ِذ َّل
بأن يكون املؤمن عزيز ًا ِّ
املعنى ،فعن أيب عبد اهلل،
عىل هذا
ٰ
نفسه ،األمر الذي كشفته الروايات الشـريفة الدا َّلة ٰ

أن يكون ذليالًَ ،أما تسمع
فوض إليه ْ
قالَّ :
إىل املؤمن ُأموره ك َّلها ومل ُي ِّ
«إن اهللَّ 
فوض ٰ
ِِ ِ ِِ
ِ
ِ
ني﴾؟ فاملؤمن يكون عزيز ًا وال يكون
﴿ولهلِِ ا ْلع َّز ُة َول َر ُسوله َول ْل ُم ْؤمن َ
قول اهلل يقولَ :
ُّ
يستقل منه باملعاول واملؤمن ال
إن اجلبل
«إن املؤمن أع ُّز من اجلبلَّ ،
ثم قالَّ :
ذليالً»ّ ،
ُّ
يستقل من دينه يشء»(((.

بعز اهلل تعا ٰىل عليك ْ
العز اإلهلي ،الذي
أن تطلب طريق ِّ
ثالث ًا :وحت َّٰى تكون عزيز ًا ِّ

ذكرت الروايات الرشيفة أنَّه يكون من خالل التايل:

أ  -طاعة اهلل تعا ٰىل ،األمر الذي ب َّينه الرسول األعظم ببيان رائع فيام روي عنه

تعاىل يقول َّ
كل يوم :أنا ر ُّبكم العزيز ،فمن أراد ع َّز الدارين فليطع
«إن اهلل
أنَّه قالَّ :
ٰ

العزيز»(((.

ومن نفس هذا املنطلق جاء اإلمام الصادق ليقول« :من أراد عزًّا بال عشرية،

وغنى بال مال ،وهيب ًة بال سلطان ،فلينقل من ِّ
إىل ع ِّز طاعته»(((.
ً
ذل معصية اهلل ٰ

عزا ال
ب  -اليأس من الناس ،وعدم الطمع بام يف أيدهيم ،فإنَّه يورث اإلنسان ًّ

مثيل لهَّ ،
فإن احلاجة إ ٰىل الناس قد تستوجب إذالل النفس يف بعض األحيان ،وقد أشار

إ ٰىل ذلك اإلمام الصادق بام روي عنه أنَّه قال« :ال يزال الع ُّز قلق ًا حت َّٰى يأيت دار ًا قد

التعرض ملا ال ُيطيق /ح .)1
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /5ص  /63باب كراهة ُّ
((( كنز ال ُعماّ ل للمتَّقي اهلندي (ج  /15ص  /784ح .)43101
((( اخلصال للشيخ الصدوق (ص  /169ح .)222
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استشعر أه ُلها اليأس ممَّا يف أيدي الناس ،فيوطنها»(((.

قوته
عىل إظهار غيظه وتنفيذ ما تمُ ليه عليه َّ
ج  -كظم الغيظ ،رغم قدرة املؤمن ٰ

ّ
احلق بطريقة (العني بالعني) ،فعن أيب عبد
عىل
األقل أخذ ِّ
السبعية من االنتقام أو ٰ
اهلل« :ما من عبد كظم غيظ ًا إلاَّ زاده اهلل عزًّا يف الدنيا واآلخرة ،وقد قال اهلل:
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ني َع ِن الن ِ
ني﴾ [آل عمرن،]134 :
ب المُْ ْحسن َ
ني ا ْل َغ ْي َظ َوا ْلعاف َ
﴿وا ْلكاظم َ
َّاس َواهللُ حُي ُّ
َ

وأثابه اهلل مكان غيظه ذلك»(((.

عمن يسـيء إليك ،وأنت
ويدخل ضمن هذا
عمن يتجاوز عليك ،أو َّ
املعنى :العفو َّ
ٰ

تقرب ًا إ ٰىل اهلل تعا ٰىل ،ويف ذلك روي عن رسول اهلل األعظم أنَّه
تعفو عنه ال لشـيء إلاَّ ُّ
قال« :من عفا عن مظلمة ،أبدله اهلل هبا عزًّا يف الدنيا واآلخرة»(((.

عىل املصيبةَّ ،
فإن هذه احلياة مليئة باملصائب واالبتالءات ،واملؤمن له
د  -الصرب ٰ

بقوة عليه ْ
حتمله وصربه اتجِّ اهها،
أن يزيد من َّ
منها النصيب األوفر ،وحت َّٰى يواجهها َّ
قوة ُّ
وهذا س ُيؤ ّدي فيام ُيؤ ّدي إليه ْ
عىل املصيبة أو البالء،
أن هيب اهلل تعا ٰىل له ًّ
عزا جزا ًء لصربه ٰ

عىل
عىل مصيبة زاده اهلل عزًّا ٰ
ويف ذلك روي عن أيب جعفر الباقر أنَّه قال« :من صرب ٰ
حممد وأهل بيته»(((.
عزِّه ،وأدخله جنَّته مع ّ
عىل املؤمن أيض ًا ْ
رابع ًاَّ :
أن
العز ال يكتمل
أن َّ
َّ
بمجرد القيام بموجباته املتقدِّ مة ،وإنَّام ٰ

ّ
(الذل)َّ ،
فإن له موجبات أيض ًا إذا فعلها املؤمن أذ َّلته ومل تنفعه
يبتعد عن موجبات ضدِّ ه

بمعنى َّ
العز
للعز،
للعز ُتعبرِّ عن مقتضيات لتحصيل ِّ
أن تلك املوجبات ِّ
تلك املوجبات ِّ
ٰ

((( بحار األنوار للعلاَّمة املجليس (ج  /75ص .)206
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /110باب كظم الغيظ /ح .)5
((( أمايل الشيخ الطويس (ص  182و /183ح .)8/306
((( ثواب األعامل للشيخ الصدوق (ص .)198
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من اهلل تعا ٰىل ،وحت َّٰى يفعل املقتضـي فعله ال بدَّ ْ
أن تُب َعد عنه املوانع من تأثريه ،وتلك
املوانع هي عبارة عن موجبات ِّ
الذل وأسبابه ،وتلك األسباب عديدة ،منها:

يرى إلاَّ
أ  -الطمع ،فإنَّه يوجب الوقوع يف ِّ
الذلَّ ،
فإن الطمع مركب
أعمى ،ال ٰ
ٰ

ذل النفس ،فمن كان طماّ ع ًا كان إ ٰىل ِّ
عىل حساب ِّ
الذل
الوصول إ ٰىل إشباع حاجته ،ولو ٰ
ذل ِّ
العز .وقد روي عن اإلمام الباقر أنَّه قال« :ال َّ
كذل الطمع»(((.
أقرب منه إ ٰىل ِّ

فإنا موجبة ْ
يستخف الناس بالفرد،
ألن
ب  -كشف
َّ
الضـر واحلاجة إ ٰىل الناس ،هَّ
ِّ

عىل إخفاء ضرُ ِّ ه ما
ولذا كانت هناك توجيهات من
َّ
األئمة بأن يعمل املؤمن ٰ
ِّ
ـ]الذل من كشف [عن]
استطاع ،ويف ذلك روي عن أمري املؤمنني أنَّه قال« :ريض [ب

رضه»(((.
ِّ

عىل أيب عبد اهلل فذكرت له بعض حايل،
وعن َّ
مفضل بن قيس ،قال :دخلت ٰ
ِ
وتفرج هبا» ،قال:
فقال« :يا جارية ،هات ذلك الكيس ،هذه أربعامئة دينار ،...فخذها َّ
أحببت ْ
أن تدعو اهلل يل ،قال:
فقلت :ال واهللُ ،جعلت فداك ما هذا دهري((( ،ولكن
ُ
أن تخُرب الناس ِّ
بكل حالك فتهون عليهم»(((.
فقال« :إنيّ سأفعل ،ولكن إ ّياك ْ

ج  -ظلم الناس ،فإنَّه ُيؤ ّدي إ ٰىل ِّ
وعىل رؤوس األشهاد،
الذل بني يدي اهلل تعا ٰىل،
ٰ

وقد روي َّ
أن رج ً
شكى إ ٰىل اإلمام الصادق من جاره ،فقال له« :اصرب عليه»،
ال
ٰ

فقال :ينسبني الناس إ ٰىل ِّ
الذل ،فقال« :إنَّام الذليل من َظ َل َم»(((.

احلراين (ص .)286
((( حتف العقول البن شعبة ّ
احلراين (ص .)201
((( حتف العقول البن شعبة ّ
مهتيَّ ،
للهمة والعادة( .من هامش املصدر).
فإن الدهر يقال َّ
((( أي ليس هذا عاديت و َّ
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /4ص  21و /22باب كراهية املسألة /ح .)7
((( بحار األنوار للعلاَّمة املجليس (ج  /75ص .)205
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مهمتان:
مالحظتان َّ

والتصـرفات ال بدَّ للمؤمن ْ
أن يربو بنفسه
املالحظة األُو ٰىل :هناك بعض األفعال
ُّ

ألنا من موجبات إذالل النفس ،ومنها ما روي عن
عنها ،وال يتناوهلا بفعله وال بقوله ،هَّ

إيل ثوب ًا ال ُيرغَب فيه ،أجعله
اإلمام احلسني من أنَّه قال يف آخر حلظات حياته« :ابعثوا َّ
جرد»ُ ،فأيت بت ّبان ،فقال« :ال ،ذاك لباس من ضرُ ِ َبت عليه بالذ َّلة.(((»...
حتت ثيايب ،لئلاَّ ُأ َّ
ومن ذلك أيض ًا ما روي عن عبد اهلل جبلة الكناين ،قال :استقبلني أبو احلسن اإلمام

أن
الكاظم وقد ع َّل ْق ُت سمكة يف يدي ،فقال« :اقذفها ،إنَّني ألكره للرجل السـري ْ

ثم قال« :إنَّكم قوم أعداؤكم كثرية ،عاداكم اخللق ،يا
حيمل الشـيء
الدين بنفسه»ّ ،
ّ

معشـر الشيعة إنَّكم قد عاداكم اخللق ،فتز َّينوا هلم بام قدرتم عليه»(((.
أي أمر من شأنه ْ
عىل املؤمن ْ
أن ُي ِذ َّله ولو بعد حني،
أن يأنف عن معاقرة ّ
وهكذا ٰ
كالكذب والسـرقة والغيبة والنميمة وما شابه هذه األُمور.

عىل املؤمن ْ
املالحظة الثانية :صحيح َّ
يتعزز ما أمكنه ،ولكن هناك مقامني
أن َّ
أن ٰ

العز فيهام بالتذ ُّلل ،ومها :التم ُّلق إ ٰىل اهلل تعا ٰىل ،وإ ٰىل األُستاذ يف طلب العلم ،وقد
يكون ُّ
روي عن أمري املؤمنني أنَّه قال« :ليس من أخالق املؤمن التم ُّلق ...إلاَّ يف طلب

العلم»(((.

* * *

((( بحار األنوار للعلاَّمة املجليس (ج  /45ص .)54
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  /480باب النوادر /ح .)12
((( اجلامع الصغري جلالل الدِّ ين السيوطي (ج  /2ص  /464ح .)7671

()23
اختيار اخلليط
شك وال ريب َّ
ال َّ
أن اإلنسان اجتامعي يف حياته العملية اليومية((( ،وبالتايل فإنَّه

سوف ُيقيم الكثري من العالقات االجتامعية ،التي تقتضـي عقد اجللسات واالجتامعات
خرى ْ
املدى ،ومن ذلك نجد َّ
أن جيالس بعض
خمتلفة
أن اإلنسان حيتاج بني الفينة واألُ ٰ
ٰ
عىل املؤمن ْ
أن يكون
األصدقاء واألخلاّ ء .وهنا ،تأيت القاعدة األخالقية التي تقضـي ٰ

اختياره جللسائه منسج ًام مع هدفه املفرتض ،وهو حتصيل الكامل والقرب اإلهلي ،األمر
الذي يعني ْ
عىل ذلك ،ال هَّأنم يقفون مانع ًا من حتصيل
أن يكون جلساؤه ممَّن يساعدونه ٰ

الكامل.

عىل املؤمن ْ
وهذا يعني بصـراحةَّ :
أن يكون دقيق ًا فيمن خيتارهم ليكونوا خلاّ نه
أن ٰ

تتم الصورة نذكر األُمور التالية:
ومؤانسيه ،وحت َّٰى َّ

األولَّ :
عىل
األمر َّ
أن جمالسة اإلخوان ومفاكهتهم من األُمور التي تساعد املؤمن ٰ
جتاوز صعاب احلياة ونسيان أحزاهنا ،بالرتفيه عن نفسه معهم ،وهذا أمر حيتاجه املؤمن
خرى ،لئلاَّ تنغلق عليه نفسه أو َّ
يمل قلبه.
بني فرتة و ُأ ٰ

أن يكون زمانكم أربع ساعات:
ولذا روي عن اإلمام الكاظم« :اجتهدوا يف ْ

ساعة ملناجاة اهلل ،وساعة ألمر املعاش ،وساعة ملعارشة اإلخ��وان والثقات الذين
ويلِصون لكم يف الباطن ،وساعة ختلون فيها ّ
حمرم،
عرفونكم عيوبكم ،خُ
للذاتكم يف غري َّ
ُي ِّ
بغض النظر عن كونه كذلك بطبعه أو أنَّه مستخدم بطبعه.
((( ِّ
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عىل الثالث ساعات»(((.
وهبذه الساعة تقدرون ٰ

األمر الثاينَّ :
سيتم حسابه
أن جمالسة اإلخ��وان هي عمل من أعامل الفرد التي
ُّ

عليها ،ولذلك افرتضت النصوص الدِّ ينية ْ
أن جيالس املؤمن عدَّ ة أصناف ال خُياف منهم
وضحت الروايات الشـريفة تلك األصناف ،ومنها ما روي َّ
أن لقامن احلكيم
عليه ،قد َّ

عىل عينكْ ،
فإن رأيت قوم ًا يذكرون اهلل فاجلس
قال البنه :يا َّ
بني ،اخرت املجالس ٰ

َّ
ولعل اهلل ْ
فإن تكن عامل ًا نفعك علمكْ ،
معهمْ ،
وإن تكن جاه ً
أن يظ َّلهم
ال ع َّلموك،

فيعمك معهم .وإذا رأيت قوم ًا ال يذكرون اهلل ،فال جتلس معهمْ ،
فإن تكن عامل ًا
برمحته َّ

ال يزيدوك جهالًَّ ،
ولعل اهلل ْ
مل ينفعك علمكْ ،
وإن كنت جاه ْ
فيعمك
أن يظ َّلهم بعقوبة َّ

معهم(((.

لعيسى :يا روح اهلل ،من نجالس؟ قال :من
وعن رسول اهلل« :قالت احلواريون
ٰ

ُيذكِّركم اهللَ رؤيتُه ،ويزيد يف علمكم منط ُقه ،و ُيرغِّبكم يف اآلخرة عم ُله»(((.

وعنه« :ال جتلسوا عند ِّ
إىل اخلمس :من
كل عامل ،إلاَّ عامل يدعوكم من اخلمس ٰ

ِّ
إىل
إىل اإلخالص ،ومن العداوة ٰ
إىل التواضع ،ومن الرياء ٰ
إىل اليقني ،ومن الكرب ٰ
الشك ٰ
إىل الزهد»(((.
النصيحة ،ومن الرغبة ٰ
األمر الثالثَّ :
أن هناك العديد من األصناف الذين هنت الروايات الشـريفة عن

جمالستهمَّ ،
فعىل املؤمن
عىل القلب ،بسبب أعامهلم التي يقومون هباٰ ،
ألن هلم تأثري ًا سلبي ًا ٰ
أن يكون مستعدًّ ا للتضحية بمجالستهم مقابل ْ
ْ
أن يربح قلبه وقربه من اهلل تعا ٰىل.

احلراين (ص  409و.)410
((( حتف العقول البن شعبة ّ
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /1ص  /39باب جمالسة العلامء وصحبتهم /ح .)1
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /1ص  /39باب جمالسة العلامء وصحبتهم /ح .)3
((( بحار األنوار للعلاَّمة املجليس (ج  /1ص .)205

يلخلا رايتخا
ومن ُأولئك التايل:
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َّأوالً :األنذال :النذل هو اخلسيس من الناس الذي تزدريه يف خلقته وعقله ،أي إنَّه

املحتقر يف مجيع أحواله((( .ومن الواضح َّ
أن اجللوس مع هكذا فرد ُيؤ ّدي ٰإىل اكتساب

ّ
عىل من
وعىل
اخلسة منه ولو بعد حني،
بعض َّ
األقل يلزم من جمالسته تعميم حكمه ٰ
ٰ

جيالسهَّ ،
عىل الشخص برفيقه ومن يجُ السه ،وهذه حقيقة واقعية ال
فإن الناس حتكم ٰ
يمكن إنكارها.

وعىل ّ
ثاني ًا :غري املحارم من النساءَّ ،
األقل إ ٰىل الشبهة
فإن ذلك يسحب إ ٰىل احلرام
ٰ

شيئ ًا فشيئ ًا .ونفس األمر ُيقال للنساء ،فال جتالس غري حمارمها لنفس السبب ،ولذا روي

خيلون
هنى عن حمادثة النساء ،يعني غري ذوات املحارم ،وقال« :ال
َّ
عن رسول اهلل أنَّه ٰ

رجل بامرأة ،فام من رجل خال بامرأة إلاَّ كان الشيطان ثالثهام»(((.

فليحذر الذين يعملون يف أماكن خمتلطة ،أو ُيعاملون غري جنسهم يف رشاء أو

معاملة رسمية وما شابهَّ ،
فإن اخلروج عن احلدود الشـرعية يف التعامل ممَّا ُيعمي القلب
قسيه.
و ُي ّ

ثالث ًا :جمالسة األغنياء ،وقد يستغرب البعض بادئ ذي بدء من عدِّ هذا العنوان من

واملغزى الذي كان
وضحت املقصود منه،
مجلة من ال ينبغي جمالستهم ،ولكن الروايات َّ
ٰ

خاص من األغنياء ،ال ّ
وراء النهي عن جمالستهمَّ ،
غني ،فقد
وأن املقصود هو نوع
ٌّ
كل ٍّ

املوتى؟ قال:
املوتى» ،قيل :يا رسول اهلل ،من
روي عن رسول اهلل« :إ ّياكم وجمالسة
ٰ
ٰ

ُّ
غني أطغاه غناه»(((.
«كل ٍّ

((( تاج العروس للزبيدي (ج  /15ص  /728ما َّدة نذل).
((( دعائم اإلسالم للقايض النعامن املغريب (ج  /2ص  /214ح .)788
ورام (ج  /2ص .)32
((( تنبيه اخلواطر للشيخ ّ

140

درو�س تطبيقية يف القواعد الأخالقية

وقد مجع هذه الثالثة ما روي عن رسول اهلل األعظم« :ثالثة جمالستهم تمُ يت

القلب :جمالسة األنذال ،واحلديث مع النساء ،وجمالسة األغنياء»(((.
رابع ًا :خمالطة ِ
الس ْفلة)((( ،فقد روي عن أيب عبد اهلل أنَّه قال« :إ ّياك
السفلة (أو ِّ
َّ

إىل خري»(((.
وخمالطة السفلة َّ
فإن السفلة ال يؤول ٰ

معنى السفلة فقد قيل يف معناه أحد املعاين التالية(((:
أ َّما عن ٰ
األولَّ :
الس ِفلة هو الذي ال يبايل ما قال وال ما قيل له ،فقد روي عن أمري
املعنى َّ
أن َّ
ٰ

«إن كنت ال تبايل ما قلت وما قيل لك ،فأنت سفلة»(((.
املؤمنني أنَّه قالْ :
تس ْئ ُه اإلساءة.
يرسه اإلحسان ومل ُ
ٰ
املعنى الثاين :أنَّه من مل ّ

عى األمانة (أو اإلمامة) وليس هلا أهل.
املعنى الثالث :أنَّه من ا َّد ٰ
ٰ

املعنى الرابع واخلامس :من يضـرب بالطنبور ،ومن يشـرب اخلمر ،فقد روي عن
ٰ
أيب عبد اهلل أنَّه ُس ِئ َل عن السفلة ،فقال« :من يشـرب اخلمر ،ويرضب بالطنبور»(((.

املعنى السادس :الذي يأكل يف األس��واق ،أي من ال جيلس يف جملس مناسب
ٰ
وخمصص للطعام ،فقد روي أنَّه ُس ِئ َل اإلمام أبو احلسن الكاظم عن السفلة ،فقال:
َّ

((( اخلصال للشيخ الصدوق (ص .)87
((( قال الشيخ ّ
عيل النامزي الشاهرودي يف مستدرك سفينة البحار (ج  /5ص  :)64بكرس السني
وسكون الفاء ،أو بفتحها مع كرس العني.
ُكره معاملته وخمالطته /ح .)7
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /5ص  /158باب من ت َ
وىل من هامش املصدر ً
((( املعاين األربعة ُاأل ٰ
نقال عن كتاب من ال حيضـره الفقيه للشيخ الصدوق (ج
 /3ص .)165
((( هتذيب األحكام للشيخ الطويس (ج  /6ص  /295ح .)28/821
((( اخلصال للشيخ الصدوق (ص  /62ح .)89
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يلخلا رايتخا
«السفلة الذي يأكل يف األسواق»(((.

املعنى السابع :من يلهو عن ذكر اهلل تعا ٰىل وال يذكره ،ومن ال خياف اهلل تعا ٰىل يف
ٰ
ِ
فعله وقوله ،فقد روي أنَّه ُسئ َل األمام الرضا عن السفلة فقال« :من كان له يشء
ُيلهيه عن اهلل»((( ،وروي عن أمري املؤمنني يف حديث األربعامئة« :احذروا السفلة،
فإن السفلة من ال خياف اهلل ،فيهم قتلة األنبياء وفيهم أعداؤنا»(((.
َّ
* * *

احلل (ص .)576
((( مستطرفات الرسائر البن إدريس يّ
احلراين (ص .)442
((( حتف العقول البن شعبة ّ
((( اخلصال للشيخ الصدوق (ص .)635

()24
املنك�سرة قلوبهم
ُسم ٰى القلب،
أفضل ما يف الوجود هو اإلنسان ،وأفضل ما يف اإلنسان مضغة فيه ت ّ

القلب قلب ًا لتق ُّلبه وعدم استقراره،
وهي مركز املشاعر واألحاسيس وغريها ،وإنَّام ُس ّمي
ُ

وإن (مثل القلب مثل الريشة تُق ِّلبها الرياح بفالة)((( ،ولذلك َّ
َّ
فإن للقلب حاالت

متعدِّ دة ،فقد يكون أزهر ًا يسطع َّ
كأن فيه مصباح ًا ،وقد يكون منكوس ًا مقلوب ًا رأس ًا

عىل عقب ،وقد يكون رمادي ًا فال هو أسود وال هو أبيض ،وقد روي يف حاالته عن أيب
ٰ

جعفر ،قال« :القلوب ثالثة :قلب منكوس ال يعي شيئ ًا من اخلري ،وهو قلب الكافر،
والشـر فيه يعتلجان((( ،فأيهُّ ام كانت منه غلب عليه ،وقلب
وقلب فيه نكتة سوداء ،فاخلري
ُّ

إىل يوم القيامة ،وهو قلب املؤمن»(((.
مفتوح فيه مصابيح تزهر ،وال يطفأ نوره ٰ
ولكن تذكر بعض الروايات قلب ًا من نوع آخر ،إنَّه قلب يحُ ِ ُّبه اهلل تعا ٰىل ،لذلك إذا
أن جتد اهلل تعاىل ،فال تبحث عنه يف ٍ
رشق أو ٍ
أر ْد َت ْ
غرب ،بل ستجده عند ذلك القلب،
ٰ
إنَّه القلب (املنكسـر) ،فقد روي عن الرسول األعظم أنَّه ُس ِئ َل :أين اهلل؟ فقال:
«عند املنكسـرة قلوهبم»(((.

((( اجلامع الصغري جلالل الدِّ ين السيوطي (ج  /2ص  /529ح .)8135
((( االعتالج :املصارعة وما يشاهبها( .من هامش املصدر).
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /422باب يف ظلمة قلب املنافق ْ
أعطى اللسان ،ونور
وإن
ٰ
قلب املؤمن ْ
وإن قصرَّ به لسانه /ح .)3
((( الدعوات لقطب الدِّ ين الراوندي (ص  /120ح .)282
143
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وحت َّٰى تتَّضح الصورة نذكر األُمور التالية:

األول :من الواضح يف عقيدتنا َّ
أن اهلل تعا ٰىل ليس من سنخ املوجودات املا ّدية
األمر َّ

جمرد ال حيتويه مكان ،بل هو
لكي حيتاج إ ٰىل مكان أو يوجد يف مكان ،وإنَّام هو موجود َّ
خالق املكان ،وقد روي َّ
أن أمري املؤمنني أجاب هيودي ًا سأل عن مكان اهلل تعا ٰىل فقال
أن حيويه مكان ،وهو يف ِّ
جل وع َّز أ َّي َن األين فال أين لهَّ ،
«إن اهلل َّ
كل مكان
وجل عن ْ
لهَّ :

مماسة وال جماورة ،حييط عل ًام بام فيها وال خيلو يشء منها من تدبريه ،وإنيّ خمربك بام
بغري َّ

أن
جاء يف كتاب من كتبكم ُيصدِّ ق ما ذكرته لك ،...ألستم جتدون يف بعض كتبكم َّ

موسى:
موسى بن عمران كان ذات يوم جالس ًا إذ جاءه َم َلك من املرشق ،فقال له
ٰ
ٰ

ثم جاءه َم َلك من املغرب ،فقال له :من أين جئت؟
من أين أقبلت؟ قال :من عند اهللّ ،
قال :من عند اهلل ،وجاءه َم َلك آخر ،فقال :قد جئتك من السامء السابعة من عند اهلل

السفىل من عند اهلل ع َّز
تعاىل ،وجاءه َم َلك آخر ،فقال :قد جئتك من األرض السابعة
ٰ
ٰ

إىل مكان أقرب من
اسمه ،فقال
ٰ
موسى :سبحان من ال خيلو منه مكان ،وال يكون ٰ

مكان؟»(((.

معنى َّ
أن اهلل تعا ٰىل يكون عند القلب املنكسـر هو الكون والقرب
ومعه ،فيكون
ٰ

املعنوي ال املا ّدي.

ومن هذا القبيل ما روي يف احلديث القديس« :ال يسعني أريض وال سامئي ،ولكن

يسعني قلب عبدي املؤمن»(((.

رض ما يك ُ ِ
ِ
قال تعا ٰىلَ :
وى
ُون م ْن ن َْج ٰ
الساموات َوما فيِ الأْ َ ِ َ
﴿أ مَل ْ ت ََر َأ َّن اهللَ َي ْع َل ُم ما فيِ َّ
ِ
ٍ
ٍ
نى ِم ْن ذلِ َ
ك َوال َأ ْك َث َر إِلاَّ ُه َو َم َع ُه ْم
َثال َثة إِلاَّ ُه َو رابِ ُع ُه ْم َوال خمَ َْسة إِلاَّ ُه َو ساد ُس ُه ْم َوال َأ ْد ٰ
((( اإلرشاد للشيخ املفيد (ج  /1ص  201و.)202
((( عوايل اللئايل البن أيب مجهور األحسائي (ج  /4ص .)7
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ٍ ِ
َأين ما كانُوا ُثم ينَبئُهم بِام ع ِم ُلوا يوم ا ْل ِق ِ
يم﴾ (املجادلة.)7 :
َّ ُ ِّ ُ ْ َ
ْ َ
يامة إِ َّن اهللَ بِك ُِّل شيَ ْ ء َعل ٌ
َ
ََْ

األمر الثاينَّ :
حيس بالفقر واحلاجة
أن
معنى القلب املنكسـر هو القلب الذي ُّ
ٰ

واخلضوع واالنكسار حلالة من احلاالت ،فكأنَّه انكسـر بسبب ذلك اإلحساس ،وهو

عىل وجود لني فيه أو هشاشة ،بحيث يتأ َّثر برسعة ،فكأنَّه زجاج
توصيف جمازي للداللة ٰ
رقيق ،خُياف عليه من االنكسار.

بمعنىَّ :
أن اإلنسان إذا
أحس بالفقر الوجودي،
وإنَّام يكون القلب منكسـر ًا إذا َّ
ٰ

التفت إ ٰىل وجوده يف هذه احلياة ،وجد نفسه ضعيف ًا جدًّ ا ،بحيث إنَّه خياف من خملوقات

َّ
املجردة ْ
فتشل حركته أو تطرحه أرض ًا،
أن تدخل إ ٰىل جسمه عنو ًة
ُرى بالعني
ال ت ٰ
َّ
أن يواجهه باملبارشةْ ،
وبالتايل ،فهو بحاجة إ ٰىل من يدافع عنه وحيميه ممَّا ال يستطيع ْ
وإن
كان صغري ًا يف حجمه!

وهكذا جيد اإلنسان نفسه مفتقر ًا إ ٰىل الكثري من الوسائط واآلالت لكي يتمكَّن من

تستمر لو فقد الناس ُّ -
قضاء حوائجه يف هذه احلياة ،فاحلياة عموم ًا ال يمكن ْ
كل
أن
َّ

ال عيوهنم! ويمكننا ْ
الناس  -مث ً
نتصور الظالم احلالك الذي تعيشه البرشية لو فقدت
أن
َّ
هذه اآللة فقط!

رى ،إنَّه حمتاج إ ٰىل
لمس ،وال ُي ٰ
وهكذا جيد اإلنسان نفسه حمتاج ًا إ ٰىل موجود ال ُي َ
(األُوكسجني) لكي يعيش ،وهذا األُوكسجني ليس متاح ًا لإلنسان ،فهو ال ُيصنَع يف

أعىل،
معامل تكفي للبشـر ك ِّلهم ،وال ُي
ٰ
شرتى يف بورصة عاملية ،إنَّه هبة من موجود ٰ
كريم جواد.

ُّ
كل هذا وغريه ،لو التفت إليه اإلنسان لوجد نفسه ضعيف ًا جدًّ ا جدًّ ا ،ممَّا ُيس ِّبب له

يتحول ذلك القلب املنكسـر إ ٰىل
االنكسار واإلحساس باحلاجة والفقر املدقع ،وهنا،
َّ
ُّ
عىل توفري ِّ
ويذل
كل ما حيتاجه اإلنسان يف حياته ،فيخشع
التفكري باللجوء إ ٰىل القادر ٰ
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بني يدي اهلل تعا ٰىل.

«إن هلل عباد ًا كسـرت قلوهبم خشية اهلل،...
روي عن أمري املؤمنني أنَّه قالَّ :

يس َتبِقون إليه باألعامل الزاكية ،ال يستكثرون له الكثري ،وال يرضون له القليل.(((»...

فإذا انكسـر القلب من خشية اهلل تعا ٰىل ،كان له ما روي عن أمري املؤمنني:

«طوبى للمنكرسة قلوهبم من أجل اهلل»(((.
ٰ

األمر الثالثَّ :
مرة ت َ
ُؤخذ بلحاظ املؤمن نفسه ،فيكون
أن صفة انكسار القلب َّ

أن يستشعر ضعفه وفقره إ ٰىل الباري َّ
املطلوب منه ْ
جل وعال ،فيعيش اخلشوع واخلضوع

له َّ
جل وعال .كام تقدَّ م يف األمر الثاين.

ومرة ت َ
ُؤخذ يف إنسان آخر ،انكسـر قلبه لسبب وآلخر ،وهنا ،يكون املطلوب من
َّ

املؤمن ْ
وي ِّفف عنه ،ليكون مع
أن يقف إ ٰىل جنب صاحب القلب املنكسـر ،ليواسيه ،خُ
املرجوة ،وهي القرب من اهلل
عىل نفس النتيجة
َّ
الذين انكسـرت قلوهبم ،وسيحصل ٰ

تعا ٰىل.

ومن ُأولئك الذين انكرست قلوهبم التايل:

َّأوالً :عزيز قوم َّ
وغني قوم افتقرَّ ،
فإن مثل هؤالء ُيم ِّثلون مصداق ًا واضح ًا
ذل،
ُّ

فعىل املؤمن ْ
أن ال ُيعيرِّ أمثال
ملن انكسـر قلبه بسبب تق ُّلبات الدنيا وغدرها ،وبالتايلٰ ،
هؤالء ،وال يستهزئ هبم ،بل يدعو اهلل تعا ٰىل بالعافية ،ويقف إ ٰىل جنب ُأولئك املنكوبني،
قرب ًة لوجه اهلل تعا ٰىل.

وهذا ما كان فعله رسول اهلل مع صف َّية بنت حيي بن أخطب كبري اليهود بعد

((( كتاب الزهد للحسني بن سعيد الكويف (ص )5؛ وبحار األنوار للعلاَّمة املجلسـي (ج /66ص
.)286
ِ
حممد الليثي الواسطي (ص .)313
لعيل بن ّ
((( عيون احلكَم واملواعظ ِّ
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فتح خيرب ،حيث إنَّه مل جيعلها كسائر الغنائم ،بل خيرَّ ها بني العتق والزواج به ،وبني

الرجوع ألهلها ،فاختارت الزواج به(((.

سارى إ ٰىل بالد املسلمني ،مل
كسـرى ُأ
وقد نقل احللبي يف سريته أنَّه لـماَّ جيء ببنات
ٰ
ٰ
ِ
وانتهى احلال هب َّن ْ
يرتض أمري املؤمننيْ 
يتزوجن
نادى عليه َّن كبق َّية السبايا،
بأن َّ
أن ُي ٰ
ٰ

وحممد بن أيب بكر ،واإلمام احلسني ،وكانت زوجة اإلمام احلسني
من سامل بن عمر ّ

هي ُأ َّم اإلمام زين العابدين.(((

العقبى ألمحد بن عبد اهلل الطربي (ص َّ :)190
أن رسول اهلل ص ٰلىّ اهلل عليه [وآله] قد
((( يف ذخائر
ٰ
واصطفى رسول اهلل صلىّ ٰ اهلل عليه [وآله]
افتتح خيرب وغنم أمواهلم وجرت سهام اهلل يف أمواهلم،
ٰ
حي بن أحطب فأعدَّ ها لنفسه ،وخيرَّ ها بني اثنني ْ
أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها،
صف َّية بنت ّ
فاختارت ْ
أن يعتقها وتكون زوجته...
ِ
ِ
ين َآمنُوا لاَ َي ْسخَ ْر َقو ٌم
القمي (ج  /2ص  321و :)322يف قوله تعا ٰىلَ ﴿ :يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
وقد نُق َل يف تفسري ّ
ِمن َقو ٍم عسـى َأ ْن يكُونُوا َخيا ِمنْهم ولاَ نِس ِ ِ ٍ
ـى َأ ْن َيك َُّن َخ رْ ًيا ِمن ُْه ّنَ﴾ [احلجرات،]11 :
اء م ْن ن َساء َع َس ٰ
ْ ْ َ َ ٰ َ
رْ ً ُ ْ َ َ ٌ
حي بن أخطب ،وكانت زوجة رسول اهلل ،وذلك َّ
أن عائشة وحفصة
فإنا نزلت يف صف َّية بنت ّ
هَّ
كانتا تؤذياهنا وتشتامهنا وتقوالن هلا :يا بنت اليهودية ،فشكت ذلك إ ٰىل رسول اهلل ،فقال هلا« :ألاَ
موسى كليم اهلل ،وزوجي
وعمي
ٰ
نبي اهللّ ،
جتيبنَّهام؟» ،فقالت :بامذا يا رسول اهلل؟ قال« :قويل :أيب هارون ُّ
حممد رسول اهلل ،فام تنكران منّي؟» ،فقالت هلام ،فقالتا :هذا ع َّلمك رسول اهلل ،فأنزل اهلل يف ذلك:
ّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـى َأ ْن
﴿ َيا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
اء م ْن ن َساء َع َس ٰ
ين َآمنُوا لاَ َي ْسخَ ْر َقو ٌم م ْن َق ْو ٍم َع َس ٰ
ـى َأ ْن َيكُونُوا َخ رْ ًيا من ُْه ْم َولاَ ن َس ٌ
َيك َُّن َخ رْ ًيا ِمن ُْه َّن َولاَ َت ْل ِمزُوا َأ ْن ُف َسك ُْم َولاَ َتنَا َبزُوا بِالأْ َ ْل َق ِ
اب بِئ َْس الاِ ْس ُم ا ْل ُف ُس ُ
ُب
وق َب ْعدَ الإْ ِ يماَ ِن َو َم ْن مَل ْ َيت ْ
ِ
َف ُأو َلئِ َ
ْثى َو َج َع ْلناك ُْم ُش ُعوب ًا
ك ُه ُم ال َّظا ُلمِ َ
ون﴾ ،وقوله تعا ٰىل﴿ :يا َأيـ َُّها الن ُ
َّاس إِنَّا َخ َل ْقناك ُْم م ْن َذك ٍَر َو ُأن ٰ
ِ ِ
َعار ُفوا﴾ [احلجرات ،]13 :قال :الشعوب العجم ،والقبائل العرب ،وقوله﴿ :إِ َّن َأك َْر َمك ُْم
َو َقبائ َل لت َ
ِ
َ
عىل من يفتخر باألحساب واألنساب.
عنْدَ اهللِ أتْقاك ُْم﴾ وهو ر ٌّد ٰ
كرسى
((( يف السرية احللبية (ج  /2ص  221و :)222ولـماَّ جيء لعمر يف زمن خالفته بسواري
ٰ
احلىل
كسـرى وك َّن ثالث ًا وعليه َّن
كسـرى وبنات
وتاجه ومنطقته ،...وجيء له بامل كثري من مال
ٰ
ٰ
ٰ
ثم جيء ببنات ا َمل ِلك الثالث فوقفن بني يديه،
واحلُ َلل واجلواهر ما يقصـر اللسان عن وصفهّ ،...
أن ينادي عليه َّن ْ
وأمر املنادي ْ
وأن يزيل نقاهب َّن عن وجوهه َّن ليزيد املسلمون يف ثمنه َّن فامتنعن من
كشف نقاهب َّن ووكزن املنادي يف صدره ،فغضب عمر وأراد أن يعلوه َّن بالدُّ َّرة وه َّن يبكني ،فقال له
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حتى لو كان غن ًّيا بامله ،وحت َّٰى لو كان له أعامم أو أخوال مث ً
ال
ثاني ًا :اليتيم ،فإنَّه ٰ

حيس بأمل يعتصـر قلبه ال يشعر به
يراعونه ،ولكنَّهم مهام كانوا فليسوا كأبيه ،وهو بالتايل ُّ
فعىل املؤمن ْ
عىل قلب
إلاَّ من َّ
عىل إدخال الرسور ٰ
أن يعمل ٰ
مر بال ُيتم يف صغره ،وبالتايلٰ ،

اليتيم مهام أمكنه ذلك.

«إن يف اجلنَّة دار ًا يقال هلا( :دار الفرح) ،ال
ومن هنا روي عن الرسول األعظمَّ :

يتامى املؤمنني»(((.
يدخلها إلاَّ من َّفرح
ٰ

* * *

عيل ريض اهلل تعا ٰىل عنه« :مهلاّ ً ،...فإنيّ سمعت رسول اهلل صلىّ ٰ اهلل عليه [وآله] يقول :ارمحوا عزيز
ٌّ
قوم َّ
غريهن من
«إن بنات امللوك ال يعاملن معاملة
ذل،
عيلَّ :
َّ
َّ
وغني قوم افتقر» ،فسكن غضبه ،فقال له ٌّ
ثمنهن يقوم
قومن ،ومهام بلغ
َّ
بنات السوقة» ،فقال له عمر :كيف الطريق إ ٰىل العمل معه َّن ،فقالُ « :ي َّ
عيل [ ]عنه ،فدفع واحدة لعبد اهلل بن عمر ،فجاء منها بولده
به من
َّ
خيتارهن» ،ف ُق ِّومن وأخذه َّن ٌّ
ملحمد بن أيب بكر ،فجاء منها بولده القاسم ،والثالثة لولده احلسني ،فجاء منها بولده
سامل ،و ُأ ٰ
خرى ّ
عيل املل َّقب بزين العابدين ،وهؤالء الثالثة فاقوا أهل املدينة عل ًام وورع ًا ،وكان أهل املدينة قبل ذلك
ّ
الترسي ،فلماَّ نشأ هؤالء الثالثة فيهم رغبوا فيه...
عن
يرغبون
ّ
((( اجلامع الصغري جلالل الدِّ ين السيوطي (ج  /1ص  /354ح .)2322

()25
جتمل امل�ؤمن
ُّ
هذه احلياة ،رخيصة جدًّ ا بالقياس إ ٰىل اآلخ��رة ،بل ال قيمة هلا بالقياس إليها،
أن ال يتع َّلق املؤمن هباْ ،
ولذلك جاءت النصوص الرتبوية تدعو إ ٰىل ْ
وأن ال يتعامل

جمرد مركب يوصلك إ ٰىل هدفك
معها إلاَّ كجسـر يوصله إ ٰىل هدفه املعينَّ  ،ولذلك فهي َّ
َّك ِ
كاد ٌح إِ ٰىل َر ِّب َ
ْسان إِن َ
ك كَدْ ح ًا
يف رحلتك نحو اهلل تعا ٰىل ،قال تعا ٰىل﴿ :يا َأيـ َُّها الإْ ِ ن ُ
َفم ِ
الق ِيه﴾ (االنشقاق.)6 :
ُ
وهذا أمر واضح جدًّ ا.

والذي ُيراد التنبيه عليه هنا ،هو َّ
أن هذا التعامل مع احلياة ال يقتضـي من املؤمن

مشـرد ًا! ليس مطلوب ًا منه ْ
ْ
أن
أن يظهر بمظهر البائس الفقري ،بحيث يراه الرائي وحيسبه َّ
يبقى أشعث ًا أغرب ًا ،ليس رضوري ًا ْ
ويتقمص الرهبنة.
أن يلبس املسوح
َّ
ٰ

كلاَّ َّ ،
رشع
فإن اهلل تعا ٰىل مل حيرم املؤمن من احلياة ،ومل جيعلها َّ
خاصة بالكافرين ،بل َّ

للمؤمن ْ
أحق هبا من غريه ،ألنَّه يتعامل معها كام يريد
أن يستفيد من احلياة وط ِّيباهتا ،فإنَّه ّ
اهلل تعاىل ،ال كام يريد الشيطان ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل من حرم ِزينَ َة اهللِ ا َّلتِي َأ ْخرج لِ ِع ِ
باد ِه
َ َ
َ ْ َ َّ َ
ٰ
ٰ
ِ
ِ
بات ِمن الرز ِْق ُق ْل ِهي لِ َّل ِذين آمنُوا فيِ حَْ ِ
وال َّطي ِ
يام ِة كَذلِ َ
ك
الياة الدُّ نْيا خال َص ًة َي ْو َم ا ْلق َ
َ َ
َ
َ ِّ
َ ِّ
ُن َفص ُل الآْ ِ
ون﴾ (األعراف.)32 :
يات لِ َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
ِّ

عن أيب عبد اهلل ،قال« :أبصـر رسول اهلل رج ً
شعر رأسه وسخ ًة ثيابه
ال شعث ًا ُ
149
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س ِّيئ ًة حاله ،فقال رسول اهلل :من الدِّ ين املتعة وإظهار النعمة»(((.
وعنه« :بئس العبد القاذورة(((»(((.

ٍ
أن يظهر بمظهر حمرتم ٍ
فعىل املؤمن ْ
رب عظيم
الئق بعبد انتسب إ ٰىل ٍّ
ومن هناٰ ،

وأن يتز َّين بام َّ
حل من الزينةَّ ،
جليلْ ،
فإن يف ذلك رسور ًا ألخيه املؤمن ،وكبت ًا وغيظ ًا

لعدوه ،ومن هنا روي عن أمري املؤمنني« :ليتز َّين أحدكم ألخيه املسلم كام يتز َّين
ِّ
ِ
أن يراه يف أحسن اهليأة»(((.
ب ْ
للغريب الذي حُي ُّ
ِ
والتجمل ويبغض البؤس
��ب اجلامل
وعن أيب عبد اهلل ،قالَّ :
«إن اهلل حُي ُّ
ُّ

والتباؤس(((»(((.
النبي األعظم أنَّه إذا أراد ْ
أن خيرج ألصحابه ه َّيأ نفسه
وقد ُذ ِك َر يف أحوال
ِّ
ورتَّب مالبسه وص َّفف شعره(((.
ويف هذا املجال عدَّ ة تطبيقات ،نذكر منها التايل:

التجمل وإظهار النعمة /ح .)5
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  438و /439باب
ُّ
((( القاذورة من الرجال الذي ال يبايل ما قال وما صنع( .من هامش املصدر).
التجمل وإظهار النعمة /ح .)6
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  438و /439باب
ُّ
التجمل وإظهار النعمة /ح .)10
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  439و /440باب
ُّ
((( التباؤس :التفاقرْ ،
يرى ُّ
وترضع ًا( .من هامش املصدر).
ختشع الفقراء اخبات ًا
وأن ٰ
ُّ
التجمل وإظهار النعمة /ح .)14
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  439و /440باب
ُّ
روى مكحول ،عن عائشة ،قالت :كان نفر من أصحاب
((( يف تفسري القرطبي (ج  /7ص ٰ :)197
عىل الباب ،فخرج يريدهم ،ويف الدار ركوة فيها ماء ،فجعل
رسول اهلل صلىّ ٰ اهلل عليه [وآله] ينتظرونه ٰ
سوي حليته وشعره .فقلت :يا رسول اهلل ،وأنت تفعل هذا؟ قال« :نعم ،إذا خرج الرجل
ينظر يف املاء و ُي ّ
ِ
ب اجلامل».
إىل إخوانه فل ُيه ِّيئ من نفسهَّ ،
فإن اهلل مجيل حُي ُّ
ٰ
ويف كنز ال ُعماّ ل للمتَّقي اهلندي (ج  /10ص  612و /613ح َّ :)30315
النبي صلىّ ٰ اهلل عليه
أن َّ
[وآله] كان إذا َق ِد َم عليه الوفد لبس أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك ،قال الراوي :فرأيته َو َفدَ عليه
َو ْفد كندة وعليه ح َّلة يامنية.

ؤملا لُّمجت
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أن تكون مالبسه نظيفة مرتَّبةْ ،
األول :املالبس ،فإنَّه ينبغي للمؤمن ْ
وأن
التطبيق َّ

تكون متناسبة مع وضعه االجتامعي واملا ّدي والعريف ،ال ْ
املشـردين
أن يلبس مالبس
َّ

بحجة الزهد يف الدنيا ،فالزهد ال ُيراد به ذلك كام هو واضح ملن قرأ النصوص الدِّ ينية
َّ
الواردة فيه ،والتي تعترب حقيقة الزهد يف ترك احلرام.

إىل اهلل من
روي أنَّه قال أبو عبد اهلل لعبيد بن زياد« :إظهار النعمة
ُّ
أحب ٰ
زي
صيانتها ،فإ ّياك ْ
زي قومك» ،قال :فام ُرئي عبيد إلاَّ يف أحسن ِّ
أن تتز َّين إلاَّ يف أحسن ِّ

قومه حت َّٰى مات(((.

النقي يكبت
وعن أيب عبد اهلل يقول« :الثوب
العدو»(((.
َّ
ِّ
وعن رسول اهلل« :من اتخَّ ذ ثوب ًا فل ُين ِّظفه»(((.

فرأى أبا عبد اهلل وعليه ثياب
مر سفيان الثوري يف املسجد احلرام
ٰ
وروي أنَّه َّ

كثرية القيمة حسان ،فقال :واهلل آلتينه وألُو ِّب َخنَّه! فدنا منه ،فقال :يا ابن رسول اهلل ،ما
عيل وال أحد من آبائك ،فقال له أبو عبد
لبس رسول اهلل مثل هذا اللباس وال ٌّ
وإن الدنيا
اهلل« :كان رسول اهلل يف زمان َق رْ ٍت ُم رَّ
قت ،وكان يأخذ لقرته واقتداره َّ

ثم تالُ ﴿« :ق ْل َم ْن َح َّر َم ِزينَ َة اهللِ
بعد ذلك أرخت عزاليها(((،
ُّ
فأحق أهلها هبا أبرارها»ّ ،
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
أحق من أخذ منها
الرز ِْق﴾ [األعراف ،]32 :ونحن ّ
ا َّلتي َأ ْخ َر َج لعباده َوال َّط ِّيبات م َن ِّ
ثم اجتذب يد
ما أعطاه اهلل ،غري أنيّ يا ثوري ،ما ٰ
عيل من ثوب إنَّام ألبسه للناس»ّ ،
ترى َّ

عىل جلده غليظ ًا،
ثم رفع الثوب
فجرها إليهّ ،
سفيان َّ
األعىل وأخرج ثوب ًا حتت ذلك ٰ
ٰ

التجمل وإظهار النعمة /ح .)15
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  440و /441باب
ُّ
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  /441باب اللباس /ح .)1
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  /441باب اللباس /ح .)3
ٰ
العزاىل مجع العزالء مثل احلمراء ،وهو فم املزادة ،فقوله( :أرخت) أي أرسلت ،يريد شدَّ ة وقع
(((
عىل التشبيه بنزوله من أفواه املزادة( .من هامش املصدر).
املطر ٰ
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عىل سفيان أعاله غليظ
فقال« :هذا ألبسه لنفسـي ،وما رأيتَه للناس»ّ ،
ثم جذب ثوب ًا ٰ

األعىل للناس ،ولبست هذا لنفسك
«لبست هذا
خشن وداخل ذلك ثوب لينِّ  ،فقال:
َ
ٰ

ترسها»(((.
ُّ

التطبيق الثاين :الشعر ،فإنَّه من أفضل زينة بني آدم ،وقد روي عنه أنَّه قال:
«الشعر احلسن من كسوة اهلل فأكرموه((( ،ومن اتخَّ��ذ شعر ًا فلي ِ
حسن واليته أو
ُ
ِ
يجزَّه»(((.
ل ُ
﴿خ ُذوا ِزي َن َتك ُْم ِعنْدَ ك ُِّل
وروي أنَّه ُس ِئ َل أبو احلسن الرضا عن قول اهللُ :
َم ْس ِ
التمشط عند ِّ
ُّ
كل صالة»(((.
ج ٍد﴾ [األعراف ،]31 :قال« :من ذلك

ويقصه بام ال جيعله يف موضع غيبة ،وبشكل
ومن هنا ،فاملؤمن حيرتم شعر رأسه،
ُّ

ال خيرج فيه عن احلدِّ العقالئي املتعارف ،عل ًام َّ
قص الشعر
أن بعض الروايات هنت عن ِّ

سم ٰى بال ُقنازع أو القزع ،تشبيه ًا له بقزع السحاب ،أي قطعها،
بشكل معينَّ  ،وهو ما ُي ّ
حيث روي عن أمري املؤمنني أنَّه قال« :ال حتلقوا الصبيان القزع ،والقزع أن حيلق
موضع ًا ويدع موضع ًا»(((.

أن القزع ْ
أن أبا عبد اهلل كان يكره القزع يف رؤوس الصبيان ،وذكر َّ
وروي َّ
أن

(((
حيلق الرأس إلاَّ قلي ً
بصبي
النبي
ٍّ
سم ٰى القزعة  ،وأنَّه ُأيت ُّ
ال ويرتك وسط الرأس ُي ّ

((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  442و /443باب اللباس /ح .)8
((( دعائم اإلسالم للقايض النعامن املغريب (ج  /1ص .)125
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق (ج  /1ص  /129ح .)326
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق (ج  /1ص  /128ح .)318
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  39و /40باب كراهية القنازع /ح .)1
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  39و /40باب كراهية القنازع /ح .)2
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ؤملا لُّمجت
فأبى ْ
أن يدعو له ،وأمر بحلق رأسه.(((...
يدعو له وله قنازعٰ ،

َحب للمؤمن ْ
أن يدوم عليها ،وقد
التطبيق الثالث :الطيب ،فإنَّه من الزينة التي ُيست ُّ

أن يدع الطيب يف ِّ
فإن مل
كل يومْ ،
روي عن أيب احلسن أنَّه قال« :ال ينبغي للرجل ْ

فإن مل يقدر ففي ِّ
كل مجعة وال يدع»(((.
يقدر عليه فيوم ويوم الْ ،

ولقد كان أهل البيت ال يدعون الطيب أبد ًا ،بل روي أنَّه ما أنفقت يف الطيب
فليس بسـرف((( ،وأنَّه كان رسول اهللُ ي ِنفق يف الطيب أكثر ممَّا ُي ِنفق يف الطعام((( ،وأنَّه

عرف موضع سجود أيب عبد اهلل بطيب رحيه(((.
كان ُي َ

نعم ،املرأة ال بدَّ ْ
تتحرز من إظهار طيبها لغري حمارمها ،ألنَّه ُيم ِّثل عورة هلا ،وقد
أن َّ

يشم طيبها يرغب فيام ال ُّ
حيل منها ،ومن هنا روي عن رسول اهلل أنَّه قال:
جيعل من ُّ

عىل قوم ليجدوا رحيها فهي زانية»(((.
ثم خرجت َّ
«أ ّيام امرأة استعطرت ّ
فمرت ٰ

وفيام يتع َّلق بحدِّ طيب املرأة روي عن رسول اهلل« :طيب النساء ما ظهر لونه

وخفي رحيه ،وطيب الرجال ما ظهر رحيه وخفي لونه»(((.

ومن هنا حكم بعض الفقهاء بعدم جواز تع ُّطر املرأة وخروجها من بيتها إذا كان

بقصد إيقاع الرجال يف احلرام أو لزم منه افتتان الرجال.
* * *

((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  39و /40باب كراهية القنازع /ح .)3
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  /510باب الطيب /ح .)4
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  /512باب الطيب /ح .)16
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  /512باب الطيب /ح .)18
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  /511باب الطيب /ح .)11
((( اجلامع الصغري جلالل الدِّ ين السيوطي (ج  /1ص  /459ح .)2971
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  /512باب الطيب /ح .)17

()26
ال ت�ستوح�شوا طريق احلقِّ
اإلنسان  -ألنَّه كائن اجتامعي  -يأنس بغريه من أبناء جنسه ،وك َّلام كثرت جهات

االشرتاك بينك وبني اآلخر ،ك َّلام كان األُنس به أكثر.

واإلنسان لذلك يكره الوحشة والوحدة ،وهذا أمر وجداين.
والدِّ ين كان يعرف هذه احلقيقة يف اإلنسان ،لذلك وردت بعض التشـريعات التي
تدفع اإلنسان نحو االختالط بغريه ،وت ِ
والتوحش ما أمكن ،ومن ذلك
ُبعده عن الوحدة
ُّ
التايل:

أن ال يبيت الرجل لوحده يف البيت إلاَّ ْ
َّأوالً :رجحان ْ
أن يكون معه غريه.
ثاني ًا :رجحان ْ
أن ال يدخل الرجل يف مكان مظلم إلاَّ ومعه رساج.
ثالث ًا :رجحان السفر مع رفيقْ ،
وأن ال يسافر اإلنسان وحده.
ومن النصوص التي أشارت إ ٰىل هذه األُمور هي التايل:

عىل أيب جعفر ،فقال« :يا ميمون ،من يرقد معك
عن ميمون ،قال :نزلت ٰ

فإن أجرأ ما يكون الشيطان
بالليل؟ أمعك غالم؟» ،قلت :ال ،قال« :فال تنم وحدكَّ ،

عىل اإلنسان إذا كان وحده»(((.
ٰ

((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  /533باب كراهية ْ
املنهي
أن يبيت اإلنسان وحده واخلصال
ّ
عنها لع َّلة خموفة /ح .)1
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وعن سامعة بن مهران ،قال :سألت أبا عبد اهلل عن الرجل يبيت يف بيت وحده،
إىل ذلك فال بأس ،ولكن ُيكثِر ذكر اهلل يف منامه ما
وإن
فقال« :إنيّ ألكره ذلكْ ،
َّ
اضطر ٰ
استطاع»(((.

هيم باإلنسان إذا كان وحده ،فال
وعن أيب عبد اهلل ،قالَّ :
«إن الشيطان أشدّ ما ُّ

تسافرن وحدك»(((.
تبيتن وحدك ،وال
َّ
َّ

وعن رسول اهلل أنَّه كره ْ
أن يدخل بيت ًا مظل ًام إلاَّ برساج(((.

«س ْل عن الرفيق قبل الطريق»(((.
وعن أمري املؤمنني أنَّه قالَ :

ثم الطريق»(((.
وعن رسول اهلل« :الرفيق ّ

فاإلنسان ال يألف الوحشة ،ويستوحش من الوحدة ،ولذلك ،استوحش من

القرب ،وارتعب قلبه من تذكُّر وحشته ووحدته وضيقه ،القرب الذي له كالم يف ِّ
كل يوم
يقول :أنا بيت الغربة ،أنا بيت الوحشة ،أنا بيت الدود ،أنا القرب ،أنا روضة من رياض
اجلنَّة أو حفرة من حفر النار(((.
هذا َّأوالً.

((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  /534باب كراهية ْ
املنهي
أن يبيت اإلنسان وحده واخلصال
ّ
عنها لع َّلة خموفة /ح .)4
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  /534باب كراهية ْ
املنهي
أن يبيت اإلنسان وحده واخلصال
ّ
عنها لع َّلة خموفة /ح .)9
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  /534باب كراهية ْ
املنهي
أن يبيت اإلنسان وحده واخلصال
ّ
عنها لع َّلة خموفة /ح .)6
((( هنج البالغة (ج  /3ص .)56
حممد بن خالد الربقي (ج  /2ص  /357ح .)15
((( املحاسن ألمحد بن ّ
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /3ص  /242باب ما ينطق به موضع القرب /ح  ،)4732والرواية
عن اإلمام الصادق.
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وثاني ًاَّ :
عىل حساب املصالح واملجامالت،
أن طريق ِّ
احلق يعني التزام املبادئ ولو ٰ
ون َم ْن َحا َّد اهللَ َو َر ُسو َل ُه َو َل ْو
ُون بِاهللِ َوا ْل َي ْو ِم الآْ ِخ ِر ُيوا ُّد َ
قال تعا ٰىل﴿ :ال تجَ ِدُ َق ْوم ًا ُي ْؤ ِمن َ

َب فيِ ُق ُل هِ
وانُ ْم َأ ْو َع ِش َري هَ ُت ْم ُأولئِ َ
يامن َو َأ َّيدَ ُه ْم
وبِ ُم الإْ ِ َ
ك َكت َ
ناء ُه ْم َأ ْو إِ ْخ هَ
آباء ُه ْم َأ ْو َأ ْب َ
كانُوا َ
ٍ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ين فِيها َرضيِ َ اهللُ َعن ُْه ْم َو َر ُضوا
بِ ُروحٍ منْ ُه َو ُيدْ خ ُل ُه ْم َجنَّات تجَ ْ ِري م ْن حَ ْتت َها الأْ َ هْن ُار خالد َ
ِ
عنْه ُأولئِ َ ِ
ون﴾ (املجادلة.)22 :
ْب اهللِ ُه ُم المُْ ْفلِ ُح َ
ْب اهللِ َأال إِ َّن حز َ
ك حز ُ
َ ُ

وهذا يعنيَّ ،
أن املؤمن سوف جيد الكثري من الناس ممَّن يرغب عن هذا املبدأ،

َّ
احلق قليل الصحبة
وأن من يرغب فيه هم ُث َّلة قليلة ،لذا ،سيكون السائر يف طريق ِّ
ضئيل الرفاق ،وهو أمر ن َّبه عليه أمري املؤمنني من قبل ،حينام قال« :أيهّ ا الناس ،ال

عىل مائدة شبعها قصري
تستوحشوا يف طريق
اهلدى لق َّلة أهلهَّ ،
ٰ
فإن الناس قد اجتمعوا ٰ

وجوعها طويل»(((.

وهنا ُألفت النظر إ ٰىل عدَّ ة مالحظات:

املالحظة األُو ٰىل :ليست الكثرة عالمة احل ّقانية ،وال هي مالكها وأساسهاَّ ،
فإن

احلق ْ
عىل
عىل ِّ
َّ
وإن كان لوحده ،والقرآن ُين ِّبه ٰ
احلق أمر ثابت واضح ،ومن يلتزم به يكن ٰ
جاء ُه ْم بِ حَْ
َّ
ال ِّق َو َأ ْك َث ُر ُه ْم لِ ْل َح ِّق
أن الكثرة قد تكون يف الطريق الباطل ،فيقول تعا ٰىلَ ﴿ :ب ْل َ
((( هنج البالغة (ج  /2ص )181؛ ويف رشح ُأصول الكايف ٰ
حممد صالح املازندراين (ج /9
ملوىل ّ
ص  :)187قال بعض األفاضل :لـماَّ كانت العادة ْ
أن يستوحش الناس من الوحدة وق َّلة الرفيق يف
هنى عن االستيحاش يف تلك الطريق ،وكن ّٰى به عماَّ عساه يعرض لبعضهم
طريق طويل صعبٰ ،
حق لق َّلتهم وكثرة خمالفيهمَّ ،
ألن ق َّلة العدد يف الطريق مظنَّة اهلالك
عىل ٍّ
من الوسوسة هَّ
بأنم ليسوا ٰ
اهلدى ْ
عىل ق َّلة عدد أهل طريق
عىل هَّأنم يف طريق
ٰ
وإن كانوا قليلنيّ ،
ثم ن َّبه ٰ
والسالمة مع الكثرة ،فن َّبههم ٰ
«فإن الناس »...إ ٰىل آخره ،واستعار للدنيا املائدة بمالحظة
عىل الدنيا ،فقالَّ :
ٰ
اهلدى وهي اجتامع الناس ٰ
تشبيهها يف كوهنا جمتمع ّ
اللذات ،وكن ّٰى عن قصـر مدَّ هتا بقصـر شبعتها عن استعقاب االهنامك فيها
للعذاب الطويل يف اآلخرة بطول جوعها ،ولفظ اجلوع مستعار للحاجة الطويلة بعد املوت إ ٰىل املطاعم
احلقيقية الباقية من الكامالت النفسانية ،وهو بسبب الغفلة يف الدنيا ،فلذلك نسب اجلوع إليها.
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ِ
ون﴾ (املؤمنون.)70 :
كار ُه َ

وإن كان لوحدهْ ،
احلق ْ
عىل املؤمن ْ
وإن كان ُم ًّرا،
عىل ِّ
أن يصرب ٰ
وهذا األمر يقتضـي ٰ

ضمني
عيل بن احلسني الوفاة َّ
فقد روي عن أيب جعفر ،قال« :لـماَّ حضـرت أيب َّ
أن أباه
بنيُ ،أوصيك بام أوصاين به أيب حني حضـرته الوفاة ،وبام ذكر َّ
إىل صدره وقال :يا َّ
ٰ

وإن كان ُم ًّرا»(((.
عىل ِّ
احلق ْ
أوصاه به .يا َّ
بني ،اصرب ٰ

املالحظة الثانيةَّ :
احلق ليس جمّاني ًا ،بل هو حيتاج إ ٰىل تقديم تضحيات
أن التزام طريق ِّ

حتمل الكثرة املضا َّدة ،والرتحيب بالق َّلة املوافقة.
عديدة ،ومن تلك التضحيات هو ُّ

نبي اهلل إبراهيم اخلليل حينام قال يف ما نقله عنه
وليكن املؤمن كام كان بطل التوحيد ُّ
ِ
ب إِ ٰىل َربيِّ َس َي ْه ِد ِ
ين﴾ (الصا ّفات.)99 :
القرآن الكريم﴿ :إِنيِّ ذاه ٌ

فعن سامعة بن مهران ،قال :قال يل عبد صالح (صلوات اهلل عليه)« :يا سامعة،

عىل فرشهم وأخافوين(((َ ،أما واهلل لقد كانت الدنيا وما فيها إلاَّ واحد يعبد اهلل ولو
أمنوا ٰ
ِ
ِ
ِ
يم َ ُ
كان معه غريه ألضافه اهلل إليه حيث يقول﴿ :إِ َّن إِ ْبراه َ
كان أ َّم ًة قانت ًا لهلِِ َحنيف ًا َو مَل ْ
ِ
ي ُ ِ
(((
إن اهلل آنسه بإسامعيل
ثم َّ
ك م َن المُْ ْش ِـرك َ
َ
ني﴾ [النحل ،]120 :فغرب بذلك ما شاء اهلل ّ ،
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /91باب الصرب /ح .)13
((( أي باإلذاعة وترك التق َّية ،والضمري يف (آمنوا) راجع ٰإىل املدَّ عني للتش ُّيع( .من هامش املصدر).
((( قوله( :وما فيها) الواو للحال و(ما) نافية( .ولو كان معه غريه) أي من أهل اإليامن( .إلضافة
ِ
ألن الغرض ذكر أهل اإليامن التاركني للشـرك حيث قال﴿ :و مَل ي ُ ِ
اهلل إليه) َّ
ني﴾ ،فلو
ك م َن المُْ ْش ِـرك َ
َ َْ
ِ
يم َ ُ
عىل دين مل يكن عليه أحد غريه ،فكان ُأ َّم ًة
كان معه غريه لذكره معه﴿ .إِ َّن إِ ْبراه َ
كان أ َّم ًة﴾ ألنَّه كان ٰ
ِ
ِ
عىل
واحدةً ،وكان هذا بعد وفات لوط .وقوله﴿ :قانت ًا لهلِِ﴾ أي مطيع ًا لهَ .
﴿حنيف ًا﴾ أي مستقي ًام ٰ
املوحدة ،أي
الطاعة وطريق ِّ
احلق وهو اإلسالم .و قوله( :فغرب) يف أكثر النسخ بالغني املعجمة والباء َّ
وعىل الثاين فاعله (ما شاء
األول فيه ضمري مسترت راجع إ ٰىل إبراهيم،
مكث أو
فعىل َّ
ٰ
ٰ
مضـى وذهبٰ ،
لألول ،ويف بعضها بالعني املهملة ،فهو موافق للثاين.
اهلل) ،ويف بعض النسخ[ :فصرب] ،فهو موافق َّ
(من هامش املصدر).
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ِ
ـم
إن املؤمن لقليل َّ
وإسحاق فصاروا ثالثةَ ،أما واهلل َّ
وإن أهل الكفر لكثري ،أتدري ل َ
«ص رِّيوا ُأنس ًا للمؤمنني ،يب ُّثون إليهم ما يف
ذاك؟» ،فقلت :ال أدري ُجعلت فداك ،فقالُ :

إىل ذلك ويسكنون إليه»(((.
صدورهم فيسرتحيون ٰ

املالحظة الثالثة :ليكن معلوم ًا للمؤمن َّ
حتمل الوحدة أو ق َّلة الرفاق يف طريق
أن ُّ

احلق لن يذهب عليه من دون أجر ،بل َّ
عىل
ِّ
إن اهلل تعا ٰىل وعد املؤمن بثواب عظيم إذا ثبت ٰ
محاد السمدري [أو السمندري] ،قال :قلت أليب عبد اهلل جعفر بن
ِّ
احلق ،فقد روي عن ّ
وإن من عندنا يقولْ :
حممد :إنيّ أدخل بالد الشـركَّ ،
مت َث َّم ُح ِش ْـر َت معهم؟
إن َّ
ّ
محاد ،إذا كنت َث َّم تذكر أمرنا وتدعو إليه؟» ،قال :قلت :نعم ،قال:
قال :فقال يل« :يا ّ

«فإذا كنت يف هذه ا ُملدُ ن ُ -مدُ ن اإلسالم  -تذكر أمرنا وتدعو إليه؟» ،قال :قلت :ال،
وسعى نورك بني يديك»(((.
ت َث َّم ُح ِش ْـر َت ُأ َّمة وحدك،
إن ِم َّ
فقال يل« :إنَّك ْ
ٰ

النبي إبراهيم بأنَّه كان لوحده ُأ َّمة ،قال تعا ٰىل:
وهذا ما وصف به القرآن الكريم َّ
ِ
كان ُأم ًة قانِت ًا لهلِِ حنِيف ًا و مَل ي ُ ِ
ِ
ني﴾ (النحل.)120 :
ك م َن المُْ ْش ِـرك َ
َ
َ َْ
يم َ َّ
﴿إِ َّن إِ ْبراه َ
عىل املؤمن ْ
أن يقطع وحشة الق َّلة بنور االتِّصال بالغيب ،فعن
املالحظة الرابعةٰ :

عيل بن احلسني أنَّه قال« :لو مات من بني املرشق واملغرب ،ملا استوحشت
اإلمام ِّ
أن يكون القرآن معي»(((.
بعد ْ

((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  243و /244باب يف ق َّلة عدد املؤمنني /ح .)5
((( أمايل الشيخ الطويس (ص  45و /46ح .)23/54
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /602كتاب فضل القرآن /ح )13؛ ويف رشح ُأصول الكايف
حممد صالح املازندراين (ج  /11ص  :)21أراد َّ
أن من كان معه القرآن بالتالوة والتد ُّبر يف آياته
ملو ٰىل ّ
هيتم باالنقطاع
والتفكُّر فيام فيه من أرساره وأحكامه و َقصصه وحكاياته ال يستوحش من الوحدة وال ُّ
املعنى املعروف مع احتامل ْ
عن اخللق .والظاهر َّ
أن ُيراد به انقطاع اخللق ك ُّلهم عنه ،إذ
أن املراد باملوت
ٰ
فيه موت نفوسهم بالضاللة واجلهالة.
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َّ
إن اهلل تعا ٰىل ُي ِّ
بشـر عباده بأنَّه معهم ،فليتذكَّر املؤمن تلك اإلرشاقات الر ّبانية عليه
ِ
ِ
ب
ين َآمن
﴿و ْ
ُوا﴾(احلج ،)38 :وقوله تعا ٰىلَ :
ّ
يف قوله تعا ٰىل﴿ :إِ َّن اهللَ ُيداف ُع َع ِن ا َّلذ َ
اص رِ ْ
ِ
ك َفإِن َ
ُحِل ْك ِم َر ِّب َ
﴿و ُه َو َم َعك ُْم َأ ْي َن ما ُكنْت ُْم﴾
َّك بِ َأ ْع ُيننا﴾(الطور ،)48 :وقوله تعا ٰىلَ :
املعنى.
(احلديد ،)4 :وغريها من اآليات يف هذا
ٰ

وإن كان يعيش بني ق َّلة مثله ،إلاَّ
أن املؤمن ْ
أن نلتفت إ ٰىل َّ
املالحظة اخلامسة :ينبغي ْ

َّ
أن الكثرة ال تعني إلاَّ الوحشة اإليامنية ،ممَّا يعني هَّأنم قد ُيم ِّثلون ُأنس ًا للمؤمنني يف هذه

أن ال يقطع عالقته متام ًا بالكثرةَّ ،
عىل املؤمن ْ
احلياة املوحشة ،ويعني أيض ًا َّ
فإن احلياة
أن ٰ

بالتايل جتمع بني املؤمن وبني غريه ،فعليه ْ
عىل دينه.
أن يتعايش مع اجلميع بام ال ُيؤ ِّثر ٰ

سميهم أمري املؤمنني بإخوان املكارشة ،فقد روي أنَّه قام رجل
ومن ذلك من ُي ّ

بالبصـرة إ ٰىل أمري املؤمنني ،فقال :يا أمري املؤمنني ،أخربنا عن اإلخ��وان ،فقال:

«اإلخوان صنفان :إخوان الثقة ،وإخوان املكارشة(((.

ُّ
فأما إخوان الثقة فهم
عىل حدِّ
َّ
الكف واجلناح واألهل واملال ،فإذا كنت من أخيك ٰ
ِ
(((
رسه وعيبه،
الثقة فابذل له مالك وبدنك وصاف من صافاه  ،وعاد من عاداه ،واكتم َّ
وأظهر منه احلسن ،واعلم أيهّ ا السائل هَّأنم ّ
أقل من الكربيت األمحر.

تطلبن ما
تقطعن ذلك منهم وال
وأما إخوان املكارشة فإنَّك تصيب َّلذتك منهم ،فال
َّ
َّ
َّ

وراء ذلك من ضمريهم ،وابذل هلم ما بذلوا لك من طالقة الوجه وحالوة اللسان»(((.

وعن اإلمام الصادق ،قال« :اإلخوان ثالثة :فواحد كالغذاء الذي حُيتاج إليه

((( الكشـر :ظهور األسنان يف الضحك ،وكارشه إذا ضحك يف وجهه وباسط ،واالسم الكرشة
كالعرشة( .من هامش املصدر).
((( أي أخلص الو َّد ملن أخلص له الو َّد( .من هامش املصدر).
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  248و /249باب يف َّ
أن املؤمن صنفان /ح .)3
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ّقحلا قيرط اوشحوتست  لا

َّ
كل وقت فهو العاقل ،والثاين يف
معنى الدواء
معنى الداء وهو األمحق((( ،والثالث يف
ٰ
ٰ
فهو اللبيب»(((.

* * *

بني إ ّياك ومصادقة األمحق ،فإنَّه يريد
((( يف هنج البالغة (ج  /4ص  ،)11قال أمري املؤمنني« :يا َّ
فيرضك».
أن ينفعك
ْ
ّ
وفيه أيض ًا (ص  :)52وقيل له :صف لنا العاقل ،فقال« :هو الذي يضع اليشء مواضعه»،
فقيل :فصف لنا اجلاهل ،فقال« :قد فعلت»( ،يعني َّ
أن اجلاهل هو الذي ال يضع الشـيء مواضعه،
َّ
فكأن ترك صفته صفة له إذ كان بخالف وصف العاقل).
احلراين (ص .)323
((( حتف العقول البن شعبة ّ

()27
أحب الأنف�س �إليك
نف�سك � ّ
ب اخلري للنفس ممَّا ُجبِ َل عليه اإلنسان ،فهو ال يريد هلا تلف ًا طرفة ٍ
عني أبد ًا ،وهو
ُح ُّ

يف هذا مل خيرج عن الطبيعة اإلنسانية ،ومل يرتكب جريمة تارخيية ،فله ُّ
احلق يف ذلك،
كل ِّ
أحب األنفس إليه ،ومن ح ِّقه ْ
أن حيافظ عليها.
فنفس اإلنسان ّ

عىل هَّأنا أبغض األنفس إليه ،وبالتايل،
ولكنَّه يف مقام العمل قد يتعامل مع نفسه ٰ

سيكون هذا التعامل عام ً
األسمى.
ال من عوامل تثبيطها عن هدفها الكاميل
ٰ

والقاعدة هنا تريد القول :عليك هّأيا املؤمن ْ
عىل هَّأنا
أن تتعامل مع ذاتك ونفسك ٰ

وأن يكون هذا التعامل واقعي ًا ،ال خيالي ًاْ ،
أحب األنفس إليكْ ،
عىل
ّ
وأن يكون مبتني ًا ٰ
أساسات متينة تضمن لك النجاح والربح والوصول إ ٰىل اهلدف املنشود.

عىل املؤمن ْ
أن يلتفت
وحت َّٰى تكون الصورة واضحة نشري هنا إ ٰىل ثالث نقاط يلزم ٰ

إليها يف تعامله مع نفسه احلبيبة:

النقطة األوىل :ال ِ
تؤذ نفسك باملعصية:

كام َّ
أن البدن يتأ ّذ ٰى إذا أصابته بعض األمراض والعلل أو احلوادث املا ّدية ،كذلك
ال��روح تتأ ّذ ٰى إذا أصابتها بعض األم��راض الروحية ،وليس هناك من يشء ُيؤلمِها
ِ
ب ذاته ونفسه ،عليه ْ
أن حيافظ عليها
كارتكاب املعصية ،وبالتايل ،فالذي يدَّ عي أنَّه يحُ ُّ
عىل بدنه من اآلالم املا ّدية.
من اآلالم الروحية كام حيافظ ٰ
163
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ذر،
ذر :يا أبا ٍّ
إىل أيب ٍّ
ويف ذلك روي أنَّه قال أبو عبد اهلل« :كتب رجل ٰ

إىل من
إن قدرت ْ
أطرفني بشـيء من العلم .فكتب إليه :العلم كثري ،ولكن ْ
أن ال تُسـيء ٰ
ِ
إىل من حُيِ ُّبه؟ فقال له :نعم،
حُت ُّبه فافعل .قال :فقال له الرجل :وهل رأيت أحد ًا ُييسء ٰ
أحب األنفس إليك ،فإذا أنت عصيت اهلل فقد أسأت إليها»(((.
نفسك ّ

غريك!
النقطة الثانية :ال ت ُْش ِق نفسك ليسعد ُ

أحب األنفس إليه ،فاملفروض ْ
أن ال ُي ْش ِقها ألجل سعادة
إذا كانت نفس املرء هي ّ

غريه!

أن عليه ْ
وصحيح َّ
عىل املؤمن ْ
صحيح َّ
أن ُيو ِّفر هلم احلياة
أن يلتزم نفقة عياله،
ٌ
ٌ
أن ٰ

وصحيح أنَّه ينبغي له ْ
أن جيعلهم يف مأمن من
الكريمة ،من ملبس ومأكل ومسكن،
ٌ
رصوف الدهر وغدرات الزمن ،ولكن ليس من الصحيح ْ
أن ُيو ِّفر هذه األُمور هبالك
عىل ب ِّينة ُألفت النظر إ ٰىل التايل:
وشقاء نفسه ،وحت َّٰى نكون ٰ

اسع واكسب ما استطعت ،لكن باحلالل ،فإنَّك ْ
إن كسبت شيئ ًا من حرام
َّأوالًَ :
فلن يشفع لك أهلك وولدك وال عشريتك! فإنَّه ﴿ك ُُّل َن ْف ٍ
ت َر ِهينَ ٌة﴾ (املدَّ ِّثر:
س بِام ك ََس َب ْ

.)38

عز
ويف صورة ينقلها لنا القرآن الكريم عن بعض ما حيدث يف يوم القيامة ،يقول َّ
ِ ِ
من قائل﴿ :و َ ِ
ين َآمنُوا ا َّتبِ ُعوا َسبِي َلنا َو ْلن َْح ِم ْل َخطاياك ُْم َوما ُه ْم
ين َك َف ُروا ل َّلذ َ
قال ا َّلذ َ
َ
حاملِني ِمن َخطاياهم ِمن شيَ ٍء إِنم َل ِ
بِ ِ
ونَ و َل َي ْح ِم ُل َّن َأ ْثقالهَُ ْم َو َأ ْثقاالً َم َع َأ ْثقالهِِ ْم
كاذ ُب َ
َ ْ
ُ ْ ْ ْ هَّ ُ ْ
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /458باب حماسبة النفس /ح )20؛ ويف رشح ُأصول الكايف
حممد صالح املازندراين (ج  /10ص َّ :)214
لعل املراد به هو الزجر عن إساءة املحبوب احلقيقي
ملو ٰىل ّ
وهو اهللْ 
بأن ال يقابل نعامه بالكفران وال ُيبدِّ ل طاعته بالعصيان ،والتمثيل بالنفس إليضاح ما
استبعده السائل ،وهذه كلمة وجيزة َّ
عىل علم األخالق والشـرائع ك ِّلها
ألن الوفاء بمضموهنا متو ِّقف ٰ
طرها.
مع األعامل القلبية والبدنية ّ

������������������������
و َليس َئ ُلن يوم ا ْل ِق ِ
ون﴾ (العنكبوت 12 :و.)13
ت َ
َ
َ ُ ْ َّ َ ْ َ
يامة َعماَّ كانُوا َي ْف رَ ُ
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عىل حذر.
فأنت وحدك من
َّ
ستتحمل تبعات عملك ،فكن ٰ

عىل عيالك ،وليكن نصب أعيننا ُ
قول أمري
عىل نفسك ،وال ٰ
ثاني ًا :ال تكن بخيالً ،ال ٰ

الغنى الذي إ ّياه
«عجبت للبخيل! يستعجل الفقر الذي منه هرب ،ويفوته
املؤمنني:
ُ
ٰ
اسب يف اآلخرة حساب األغنياء»(((.
طلب ،فيعيش يف الدنيا عيش الفقراء ،حُ
وي َ

أن تنفع نفسك َّأوالًْ ،
ثالث ًا :ال تكن خازن ًا لغريك ،فعليك ْ
وأن تقيها من املصري
ِ
ين َآمنُوا ُقوا َأ ْن ُف َسك ُْم َو َأ ْهلِيك ُْم نار ًا
ثم تُفكِّر بغريك ،قال تعا ٰىل﴿ :يا َأيـ َُّها ا َّلذ َ
املظلمّ ،

و ُقودها النَّاس و حِْ
جار ُة َع َل ْيها َمالئِ َك ٌة ِغ ٌ
ون ما
ون اهللَ ما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل َ
الظ ِشدا ٌد ال َي ْع ُص َ
ُ َ
َ َُ
ال َ
ون﴾ (التحريم.)6 :
ُي ْؤ َم ُر َ

بني ،ال تخُ َ ِّل َف َّن وراءك شيئ ًا من الدنيا،
وقال أمري املؤمنني البنه احلسن« :يا َّ

وإما رجل
فإنَّك تخُ َ ِّلفه ألحد رجلنيَّ :إما رجل عمل فيه بطاعة اهلل ،فسعد بام شقيت بهَّ ،
أن تُؤثِره
عىل معصيته ،وليس أحد هذين حقيق ًا ْ
عمل فيه بمعصية اهلل ،فكنت عون ًا له ٰ
عىل نفسك»(((.
ٰ

وضع يف حساباتك ما روي عن اإلمام زين العابدين« :خلق اهلل اجلنَّة ملن أطاعه

وأحسن ولو كان حبشي ًا ،وخلق النار ملن عصاه ولو كان س ِّيد ًا قرشي ًاَ ،أما سمعت قوله
ٍِ
ِ
الص ِ
ون﴾ (املؤمنون،)101 :
َساء ُل َ
ور َفال َأن َ
تعاىلَ ﴿ :فإِذا نُف َخ فيِ ُّ
ْساب َب ْين َُه ْم َي ْو َمئذ َوال َيت َ
ٰ
(((
واهلل ال ينفعك غد ًا إلاَّ تقدم ٌة تُقدِّ مها من عمل صالح» .

((( هنج البالغة (ج  /4ص  29و.)30
((( هنج البالغة (ج  /4ص  96و.)97
((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب (ج  /3ص  291و.)292
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النقطة الثالثة :ال هُتِ ْن نفسك:

ِّ
من الطبيعي جدًّ ا َّ
احلر  -فض ً
والذل،
يرىض لنفسه باإلهانة
ال عن املؤمن  -ال
أن َّ
ٰ

العز وما يقابله من اهلوان(((،
العز والسؤدد ،وقد نلتفت إ ٰىل بعض مفردات ِّ
بل يريد هلا َّ

ولكن قد نغفل عن بعض األُمور التي تُؤ ّدي إ ٰىل املهانة من حيث ال نشعر ،وقد أسعفتنا

النصوص الدِّ ينية بمفردات علينا ْ
أن نلتفت إليها ج ِّيد ًا يف هذا املجال ،نذكر منها التايل:
ِ
أبى ،وقد روي عن لقامن
َّأوالً :إظهار العوز والفقر ،فإنَّه ُيذ ُّل النفس شاء املرء أم ٰ

أمر
بني ،ذقت الصرب وأكلت حلاء الشجر ،فلم أجد شيئ ًا هو َّ
احلكيم أنَّه قال البنه :يا َّ
ليت به يوم ًا فال ت ِ
من الفقرْ ،
ُظهر الناس عليه فيستهينوك وال ينفعوك بشـيء ،ارجع
فإن ُب َ
وس ْله ،من ذا الذي سأله فلم ُيعطِه أو وثق به
عىل فرجك َ
إ ٰىل الذي ابتالك به ،فهو أقدر ٰ
فلم ُي ِ
نجه؟!»(((.
ِ
﴿يسبهم ال ِ
جْ��اه ُ
فعليك ْ
��اء ِم َن
ب��أن تكون كام ق��ال القرآن الكريم :حَ ْ َ ُ ُ ُ
��ل َأغْ��ن��ي َ
ال َّتع ُّف ِ
ف﴾(البقرة.)273 :
َ
ٍ
ٍ
النبي
التصـرف برعونة أو من دون
ثاني ًا:
حساب ج ِّيد للموقف ،كام روي عن ِّ
ُّ
إن ُأهينوا فال يلوموا إلاَّ أنفسهم»(((:
عيل ،ثامنية ْ
أنَّه قال يف وص َّيته ألمري املؤمنني« :يا ُّ
إىل مائدة مل ُيدْ َع إليها» ،أي إذا كانت املائدة مبذولة ألُناس خمصوصني
« - 1الذاهب ٰ

بالدعوةَّ ،
فإن الذي يذهب من دون دعوة ،إذا ُأهني فال يلوم َّن إلاَّ نفسه.
« - 2واملتأمر عىل رب البيت» ،أي الذي ي ِ
عىل صاحب بيت هو جالس
صدر
ُ
ٰ ِّ
َ
ِّ
أوامر ٰ
فيه ،فالضيف ينبغي له ْ
أن يلتزم األدب يف بيت غريه.
((( راجع :القاعدة (ُ :)22ك ْن عزيز ًا.
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /4ص  /22باب كراهية املسألة /ح .)8
((( اخلصال للشيخ الصدوق (ص .)410
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عدوك؟ هل تتو َّقع ْ
أن ُيعطيك
« - 3وطالب اخلري من أعدائه» ،فام الذي تتو َّقعه من ِّ

حاجتك ِّ
بكل احرتام وحفظ للمقام؟!

« - 4وطالب الفضل من اللئام» ،فاللئيم خيذل املرء وقد هُيينه بقصد أو بدون

عىل اللئيم ،فإنَّه خيذل من
قصد ،وقد روي عن أمري املؤمنني أنَّه قال« :إ ّياك ْ
أن تعتمد ٰ

اعتمد عليه((( ،وبذل الوجه ٰإىل اللئام املوت األكرب»(((.
شك أنام حينام مل ي ِ
ِ
دخاله
ُ
رس هلم مل ُيدخاله فيه» ،إذ ال َّ هَّ
« - 5والداخل بني اثنني يف ٍّ
ِ
رسمها فهام ال يريدان ْ
ب.
دس الفرد أنفه يف ذلك مل جيد إلاَّ ما ال يحُ ُّ
أن ي َّطلع عليه ،فإذا َّ
يف ِّ
«واملستخف بالسلطان» ،إذ ال توجد قيود أو حدود يمكن للسلطان الظامل ْ
ُّ
أن
-6

عىل
يتو َّقف عندها ،فال يأمن الفرد إذا استهان بالسلطان من إهانة السلطان له ،لذلكٰ ،
املؤمن ْ
عزة نفسه عند كالمه مع السلطان ،وإذا كان
أن يتحينَّ الفرصة املناسبة التي حتفظ َّ

بعزة نفس ،فليقف املؤمن ولو كان ثمن وقفته
املوقف يستلزم الوقوف ضدَّ السلطان َّ

تلك حياته.

« - 7واجلالس يف جملس ليس له بأهل» ،وهذا يمكن ْ
ُفسـره بتفسريين:
أن ن ِّ

األولْ :
أن يذهب الفرد إ ٰىل أماكن مشبوهة أو ُيصاحب ُأناس ًا مشبوهني وجيلس
َّ

معهمَّ ،
َّ
الشك إليه ،وممَّا جيعله يف موضع إهانة ولو بعد
جير
فإن أمثال تلك املجالس ممَّا ُّ

حني ،ولذا َّ
الظن» ،كام يقول
فإن «من وضع نفسه مواضع التهمة فال
يلومن من أساء به َّ
َّ
أمري املؤمنني.(((

الثاين :يف األعراف االجتامعية هناك جمالس حمدَّ دة ألشخاص هلم نوع من الوجاهة

ِ
حممد الليثي الواسطي (ص .)95
لعيل بن ّ
((( عيون احلكَم واملواعظ ِّ
ِ
حممد الليثي الواسطي (ص .)195
لعيل بن ّ
((( عيون احلكَم واملواعظ ِّ
((( هنج البالغة (ج  /4ص .)41
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ّ
لألقل شأن ًا اجتامعي ًا
مثالً ،وما دون تلك املجالس املحدَّ دة تكون لألصغر عمر ًا أو

عرض نفسه
أعىل من شأنه االجتامعي ،فإنَّه ُي ِّ
وهكذا ،فإذا جلس الفرد يف جملس هو ٰ

عىل ّ
األقل س ُيط َلب منه ْ
أن ينزل عن ذلك املجلس إ ٰىل ما هو دونه ،وهو نوع
لإلهانة ،أو ٰ

وإن كانت خم َّففة ،ولذلك وردت النصوص الرتبوية آمر ًة املؤمن ْ
من اإلهانة أيض ًاْ ،
بأن

جيلس يف جملس هو ّ
يتم رفعه إ ٰىل جملسه املناسب ،وبالتايل سيكون
أقل من مستواه ،حت َّٰى َّ

إىل أرفع
يف هذا إظهار لرفعته وإكرام ًا له ،فعن أمري املؤمنني أنَّه قال« :ال ت
َّ
ُسـرعن ٰ

خري من املوضع الذي حُ َت ُّط عنه»(((.
موضع يف املجلسَّ ،
فإن املوضع الذي تُر َفع إليه ٌ

إن أمري املؤمنني كان
ويف وص َّية اإلمام الكاظم هلشام بن احلكم« :يا هشامَّ ،
أن يكون فيه ثالث خصال :جُييب إذا ُسئِ َل ،وينطق إذا عجز
إن من عالمة العاقل ْ
يقولَّ :

القوم عن الكالم ،ويشري بالرأي الذي يكون فيه صالح أهله ،فمن مل يكن فيه من هذه
إن أمري املؤمنني قال :ال جيلس يف صدر املجلس إلاَّ
اخلصال الثالث يشء فهو أمحقَّ .

منهن فجلس فهو
منهن ،فمن مل يكن فيه يشء
رجل فيه هذه اخلصال الثالث أو واحدة
َّ
َّ

أمحق»(((.

عىل من ال يسمع منه» ،فال تر ِم حديثك إلاَّ يف موضع
« - 8واملقبل باحلديث ٰ

عيل يوم ًا البن
مناسب ووقت مناسب ،وقد روي أنَّه قال اإلمام احلسني بن ٍّ
ع ّباس« :ال تتك َّل َم َّن فيام ال يعنيك ،فإنيّ أخاف عليك الوزر ،وال تتك َّل َم َّن فيام يعنيك
حتَّى ترى للكالم موضع ًا ،فرب متك ِّلم قد تك َّلم ِّ ِ
ب»(((.
باحلق فع ْي َ
ُ َّ
ٰ ٰ
* * *

ِ
حممد الليثي الواسطي (ص .)522
لعيل بن ّ
((( عيون احلكَم واملواعظ ِّ
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /1ص  /19كتاب العقل واجلهل /ح .)12
((( بحار األنوار للعلاَّمة املجليس (ج  /75ص .)127

()28
احلذر من �إحباط العمل
شك َّ
أن هدف املؤمن هي اآلخرة ،وال َّ
ال َّ
شك أنَّه هيدف منها إ ٰىل الربح األُخروي

عىل املؤمن ْ
اخلالد ،وهذا أمر ليس جمّاني ًا ،بل َّ
عىل غايته،
أن يدفعه ،حت َّٰى حيصل ٰ
إن له ثمن ًا ٰ
ِِ
قال تعاىل﴿ :إِ َّن اهللَ ْاش رَت ِ
ون فيِ َسبِ ِ
ني َأ ْن ُف َس ُه ْم َو َأ ْموالهَُ ْم بِ َأ َّن لهَُ ُم جَْ
يل
النَّ َة ُيقاتِ ُل َ
ى م َن المُْ ْؤمن َ
ٰ
ٰ

ون وعد ًا ع َلي ِه ح ًّقا فيِ التَّو ِ
يل َوا ْل ُق ْر ِ
راة َوالإْ ِ ن ِ
ْج ِ
آن َو َم ْن َأ ْو ٰىف بِ َع ْه ِد ِه ِم َن
اهللِ َف َي ْق ُت ُل َ
ْ
ون َو ُي ْق َت ُل َ َ ْ َ ْ َ
ِ
اس َت ْب ِش ُـروا بِ َب ْي ِعك ُُم ا َّل ِذي با َي ْعت ُْم بِ ِه َوذلِ َ
يم﴾ (التوبة.)111 :
ك ُه َو ا ْل َف ْو ُز ا ْل َعظ ُ
اهللِ َف ْ
فاجلنَّة ليست جمّانية ،وإنَّام هلا ثمن كام ب َّينت اآلية الكريمة.

فالعمل هو ثمن اجلنَّة ،وك َّلام زاد املؤمن من أعامله احلسنة ك َّلام اقرتب من احلصول

عليها ،وهذا أمر واضح.

ولكن هناك حقيقة ُم َّرة ال بدَّ ْ
نتجرع مرارة معرفتها ،ونحذر من الوقوع يف
أن
َّ

بأن يسقط من اليد يف منتصف الطريق قبل ْ
أن العمل مهدَّ د ْ
مصيدهتا ،وهي َّ
أن يصل

سميه
يبقى للفرد منه إلاَّ التعب والنصب ،األمر الذي ُي ّ
الفرد به إ ٰىل ساحة املحشـر ،فال ٰ

اإلسالم باإلحباط.

وقد ب َّينه الرسول األعظم بقوله فيام روي عنه أنَّه قال« :من قال( :سبحان اهلل)

غرس اهلل له هبا شجرة يف اجلنَّة ،ومن قال( :احلمد هلل) غرس اهلل له هبا شجرة يف اجلنَّة،

ومن قال( :ال إله إلاَّ اهلل) غرس اهلل له هبا شجرة يف اجلنَّة ،ومن قال( :اهلل أكرب) غرس اهلل

له هبا شجرة يف اجلنَّة» ،فقال رجل من قريش :يا رسول اهللَّ ،
إن شجرنا يف اجلنَّة لكثري،
169
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أن اهلل يقول:
أن تُرسلوا عليها نريان ًا فتحرقوها ،وذلك َّ
قال« :نعم ،ولكن إ ّياكم ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُس َ
(حممد.((()33 :
﴿يا َأيـ َُّها ا َّلذ َ
ول َوال ُت ْبط ُلوا َأ ْعام َلك ُْم﴾ ّ
ين َآمنُوا َأطي ُعوا اهللَ َو َأطي ُعوا َّ
وحت َّٰى تتَّضح الصورة نذكر النقاط التالية:

النقطة األوىل :معنى اإلحباط:

ٍ
معان ،وما يتناسب مع مقامنا هو التايل(((:
عىل عدَّ ة
يأيت (احلبط) يف اللغة ٰ

مرعى ط ِّيب ًا فأفرطت يف األكل حت َّٰى تنتفخ
 - 1حبِطت الدا َّبة حبط ًا ،إذا أصابت
ً

فتموت.

ٍ
مرجوة ،لكن يعقبها عدم حساب دقيق
واستفادة
فهي كناية عن بداية ج ِّيدة
َّ

للنتائج ،بحيث تأيت النتائج عكسية.

الرك َّية (أي البئر) ،إذا ذهب ذهاب ًا ال يعود كام كان.
 - 2أحبط ماء َّ

وهي كناية عن خرسان يشء نافع ،بحيث يذهب عنه أصله.
 - 3إذا عمل الرجل عم ً
ثم أفسده قيل :حبط عمله.
ال ّ

عنه.

ثم أحبط عنه ،إذا تركه وأعرض
 - 4أحبط عن فالن :أعرض ،يقال :قد تع َّلق به ّ
ال لكنَّه ي ِ
ُّ
وكل هذه املعاين تشرتك يف َّ
أن الفرد يبدأ عم ً
فسده أو ُيبطِله أو ُيض ِّيعه بيده
ُ

هو ،بسبب عدم حساب النتائج بد َّقة ،أو عدم االهتامم به وما شابه.

بمعنى
واإلحباط يف االصطالح اإلسالمي مل خيرج عن هذه املعاين اللغوية ،فهو
ٰ

يبقى له من
إبطال األعامل الصاحلة التي كان الفرد قد أتعب نفسه يف إنجازها ،بحيث ال ٰ
((( أمايل الشيخ الصدوق (ص  704و /705ح .)16/968
((( تاج العروس للزبيدي (ج  /10ص  /213ما َّدة حبط).

لمعلا طابحإ نم رذحلا

171

العمل إلاَّ التعب ،بل اللوم ،ور َّبام العقاب.

النقطة الثانية:

صحة اإلحباط ...بالنسبة لثواب األعامل
«هناك بحث بني علامء العقائد يف
َّ

الصاحلة ،...واملشهور بني املتك ِّلمني اإلمام َّية كام يقول العالمة املجلسـي هو بطالن

أن حت ُّقق الثواب مشـروط ْ
اإلحباط ،(((...غاية األمر أنهَّم يرون َّ
يستمر اإلنسان ٰ
عىل
أن
َّ
إيامنه يف الدنيا إ ٰىل النهاية.(((»...

وسواء ثبت اإلحباط أو ال ،وسواء كان معناه هو إلغاء العمل الصالح متام ًا أو

أن يقع يف ٍ
أن حيذر من ْ
عىل املؤمن ْ
إلغاء ثوابهَّ ،
سبب ُيؤ ّدي به إ ٰىل إحباط عمله ،ولو
فإن ٰ

فإن االحتياط العقيل يقتضـي ْ
عىل نحو احتامل انتفاء ثواب العمل الصالحَّ ،
أن يحُ يط
ٰ

والتقوى واالبتعاد عن احلرام.
املؤمن عمله الصالح بسور من الورع
ٰ

معنى اإلحباط هو ْ
خرىَّ :
أن يقوم العبد بعمل س ِّيئة هلا أثر يف إبطال
إن
وبعبارة ُأ ٰ
ٰ

عىل ّ
األقل ،وحيث َّ
إن املطلوب من املؤمن االبتعاد بل
عمل صالح سابق أو إبطال ثوابه ٰ

وعىل طول ِّ
خط وجوده يف احلياة ،فال فرق حينها
اهلرب من الذنوب صغريها وكبريها
ٰ
معنى كان.
بني ثبوت اإلحباط أو عدم ثبوته ِّ
وبأي ً

النقطة الثالثة:

َّ
إن لإلحباط أسباب ًا عديدة نذكر بعض ًا مهماًّ منها ،وهو التايل:

َّأوالً :عدم الورع:

مهها وأخطرها ،فقد روي عن سليامن بن خالد ،قال :سألت أبا عبد اهلل
وهو أ ّ

((( هناك خالف يف ذلك أشار إليه صاحب البحار يف حتقيق له (ج  /5ص  332وما بعدها) ،و(ج
 /68ص  197وما بعدها).
((( تفسري األمثل للشيخ نارص مكارم الشريازي (ج  /2ص .)109
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ِ ِ
ِ
باء َمنْ ُثور ًا﴾ [الفرقان،]23 :
عن قول اهللَ :
﴿و َقد ْمنا إِ ٰىل ما َعم ُلوا م ْن َع َم ٍل َف َج َع ْلنا ُه َه ً

إن كانت أعامهلم أشدّ بياض ًا من القباطي((( ،ولكن كانوا إذا عرض هلم
«أما واهلل ْ
قالَ :

احلرام مل يدعوه»(((.

«ألعلمن أقوام ًا من ُأ َّمتي يأتون يوم القيامة
وروي عن رسول اهلل أنَّه قال:
َّ

هباء منثور ًا! َأما هَّإنم إخوانكم
بحسنات أمثال الـجبال هتامة بيضاء ،فيجعلها اهلل
ً
من أهل جلدتكم ويأخذون من الليل كام تأخذون ،ولكنَّهم قوم إذا خلوا بمحارم اهلل
انتهكوها»(((.

ثاني ًا :الرياء:

ِ
رصح بذلك الفقهاء ،ولذلك َّ
حذرت الروايات منه كثري ًا ،إ ٰىل
فإنَّه ُيبطل العمل كام َّ

احلدِّ الذي اعتربته الرشك اخلفي.

«إن ا َمل َلك ليصعد بعمل العبد مبتهج ًا به ،فإذا صعد بحسناته
النبي األعظمَّ :
عن ِّ

سجني((( ،إنَّه ليس إ ّياي أراد هبا»(((.
يقول اهلل :اجعلوها يف ّ

نادى يوم القيامة :يا فاجر! يا غادر! يا مرائي! َّ
ضل عملك،
وعنهَّ :
«إن املرائي ُي ٰ

وبطل أجرك ،اذهب فخذ أجرك ممَّن كنت تعمل له»(((.

((( القباطي  -بالفتح  -الثياب البيض الرقاق املصـريةِ ،
والقبط  -بالكسـر  -يقال ألهل مرص( .من
هامش املصدر).
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /81باب اجتناب املحارم /ح .)5
((( كنز ال ُعماّ ل للمتَّقي اهلندي (ج  /16ص  /5ح )43685؛ وميزان احلكمة للريشهري (ج /1
ص  /528ما َّدة احلبط).
سجني كام قال
((( أي أثبتوا تلك األعامل ،أو التي تزعمون أنهَّا حسنات يف ديوان ال ُف ّجار الذي هو يف ّ
ِ
ار َل ِفي ِس ِّج ٍ
تاب ال ُف َّج ِ
ني﴾ [املط ِّففني( .]7 :من هامش املصدر).
تعا ٰىلَ ﴿ :كلاَّ إِ َّن ك َ
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  294و /295باب الرياء /ح .)7
((( منية املريد للشهيد الثاين (ص .)318
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ثالث ًا :عقوق الوالدين:

نصت الروايات الرشيفة ،وهو ممَّا ُيؤ ّدي
ُعجل عقوبتها ،كام َّ
فإنَّه من الذنوب التي ت َّ

إ ٰىل عدم قبول العمل إلاَّ مع رضامها.

إىل أبويه نظر ماقت ومها ظاملان له
وقد روي عن أيب عبد اهلل أنَّه قال« :من نظر ٰ

مل يقبل اهلل له صالة»(((.

عىل
وعن أيب جعفر ،قالَّ :
إىل رجل ومعه ابنه يمشـي ،واالبن متَّكئ ٰ
«إن أيب نظر ٰ
ذراع األب» ،قال« :فام ك َّلمه أيب مقت ًا له حت َّٰى فارق الدنيا»(((.

رابع ًا :الغصب:

فإنَّه حرام واضح ،والغاصب مغضوب عليه إلاَّ إذا أرجع ما غصبه إ ٰىل أهلهَّ ،
وإن

الغصب ممَّا ُيؤ ّدي إ ٰىل إحباط العمل ،وقد روي عن رسول اهلل أنَّه قال« :من اقتطع

الب
مال مؤمن غصب ًا بغري ح ِّقه ،مل يزل اهلل معرض ًا عنه ،ماقت ًا ألعامله التي يعملها من رِ ِّ
إىل صاحبه»(((.
واخلري ،ال ُيثبِتها يف حسناته حت َّٰى يتوب وير َّد املال الذي أخذه ٰ
* * *

((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /349باب العقوق /ح .)5
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /349باب العقوق /ح .)8
((( ثواب األعامل للشيخ الصدوق (ص .)273

()29
كفِّر عن ذنوبك
الذنب هو خمالفة قانون إهل��ي ،يرتتَّب عليه استحقاق العقوبة من اهلل تعا ٰىل،

بمستوى ال يمكن ْ
يتحمله بدن اإلنسان الضعيف ،األمر الذي ب َّينه
أن
والعقوبة هي
ٰ
َّ

عىل النار ،فارمحوا
أمري املؤمنني بقوله« :اعلموا أنَّه ليس هلذا اجللد الرقيق
صرب ٰ
ٌ

جربتموها يف مصائب الدنيا .أفرأيتم جزع أحدكم من الشوكة
نفوسكم ،فإنَّكم قد َّ

تُصيبه ،والعثرة تُدميه ،والرمضاء حُترقه؟ فكيف إذا كان بني طابقني من نار ،ضجيع

عىل النار حطم بعضها بعض ًا لغضبه،
حجر وقرين شيطان؟ أعلمتم َّ
أن مالك ًا إذا غضب ٰ

وإذا زجرها تو َّثبت بني أبواهبا جزع ًا من زجرته...؟(((».
ِ
ورفِ َعت األق�لام وج َّفت
ولكن هل جم َّ��رد ارتكاب املعصية يعني أنهَّ��ا كُت َبت ُ
الص ُحف؟
ُّ

أبى إلاَّ ْ
كلاَّ َّ ،
أن يكون رحي ًام بعباده ،ففتح هلم نافذة واسعة يستطيعون
فإن اهلل تعا ٰىل ٰ

من خالهلا التكفري عن خمالفاهتم وحموها ،وحت َّٰى تتَّضح الصورة نتك َّلم يف نقطتني:

النقطة األوىل :معنى التكفري:

الكفر لغ ًة مأخوذ من التغطية ،ولذا ُس ّمي الليل كافر ًا ألنَّه يسرت بظلمته َّ
كل يشء،

وس ّمي البحر كافر ًا أيض ًا ألنَّه يسرت ما فيه ،وكذا السحاب املظلم ألنَّه يسرت ما حتته،
ُ
ٍ
ب
وس ّمي الزارع كافر ًا لسرته البذر بالرتاب ،ومنه قوله تعا ٰىل﴿ :ك ََم َث ِل َغ ْيث َأ ْع َج َ
ُ

((( هنج البالغة (ج  /2ص  112و.)113
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ا ْل ُك َّف َار نَبا ُت ُه﴾(احلديد ،)20 :وكذلك القرب ُس ّمي كافر ًا ألنَّه يسرت البدن(((.

عىل فطرته التي
وإنَّام ُس ّمي الكافر باهلل تعا ٰىل كافر ًا ألنَّه ُيغ ّطي احلقيقة و ُيلقي ظالم ًا ٰ

تنادي به َّ
كل صباح ومساء ْ
﴿و َج َحدُ وا هِبا َو ْاس َت ْي َقنَتْها
أن آمن باهلل تعا ٰىل ،قال تعا ٰىلَ :
َأ ْن ُف ُس ُه ْم ُظ ْل ًام َو ُع ُل ًّوا﴾(النمل.)14 :
املعنى اللغوي.
هذا ك ُّله يف
ٰ

املعنى اللغوي ،فالتكفري
واملقصود من التكفري يف الذنوب ال خيرج كثري ًا عن هذا
ٰ
بمعنى :سرت الذنب وتغطيته ،وقوله تعا ٰىلَ ﴿ :ل َك َّف ْرنا َعن ُْه ْم َس ِّي هِ
ئاتِ ْم﴾(املائدة:
هنا هو
ٰ

كأن مل تكن ،أو يكون املعنى :ن ِ
 ،)65أي سرتناها حت َّٰى تصري ْ
ُذهبها ونُزيلها ،(((...أي
ٰ

سرتناها عليهم ،وغفرناها هلم(((.

بمعنى إلغاء وحذف الذنوب السابقة متام ًا ،وإ َّما إلغاء
فالتكفري باختصار إ َّما
ٰ
كل ٍ
حال ٍّ
عىل ِّ
جتل واضح جدًّ ا للرمحة اإلهل َّية(((.
العقوبة املرتتِّبة عليها .وهو ٰ

النقطة الثانية :ما هي مك ِّفرات الذنوب؟

لقد و َّفرت لنا النصوص الدِّ ينية جهد البحث عن تلك املك ِّفرات ،وأرفدتنا هبا ِّ
بكل

وضوح ،وهي كثرية ،والذي يمكن ْ
عىل نوعني:
أن نراه فيها هَّأنا ٰ

((( تاج العروس للزبيدي (ج  /7ص  /450ما َّدة كفر).
((( املصدر السابق.
((( تفسري جممع البيان للشيخ الطربيس (ج  /3ص .)379
((( يف تفسري األمثل للشيخ نارص مكارم الشريازي (ج  /5ص  :)409وأ َّما الفرق بني (تكفري
املفسـرين َّ
بأن األُو ٰىل إشارة إ ٰىل احلجب من الدنيا ،والثانية
الس ِّيئات) و(الغفران) ،فقد قال بعض ِّ
إ ٰىل النجاة من اجلزاء األُخروي ،ويرد احتامل آخر هنا وهو َّ
أن (تكفري الس ِّيئات) تشري لآلثار النفسية
التقوى ،ولكن (الغفران) إشارة إ ٰىل مسألة العفو اإلهلي
واالجتامعية للذنوب والتي تزول بفعل
ٰ
واخلالص من اجلزاء...
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األول :ال إرادي:
النوع َّ

أي َّ
عىل
إن هناك بعض األُمور التي تُعتَرب من مك ِّفرات الذنوب ،ولكنَّها تنزل ٰ
بأنا من مك ِّفرات الذنوب ،ولع َّله
اإلنسان وتتل َّبس به من دون إرادته ،بل لع َّله ال يعلم هَّ
يكره ْ
أن تنزل به ،ولك َّن اهلل تعا ٰىل ومن باب اللطف بعباده والرمحة هبمُ ،ينزل تلك األُمور
عليهم ليغفر هلم ،إذا ما صربوا ومل خيرجوا عن حدِّ اإليامن .ومن تلك األُمور التايل:

َّأوالً :العقوبة يف الدنيا:

«إن املؤمن إذا قارف الذنوب وابتُيل هبا ابتُيل بالفقر،
فقد روي عن رسول اهللَّ :

فإن كان يف ذلك ك ّفارة لذنوبه وإلاَّ
فإن كان يف ذلك ك ّفارة لذنوبه وإلاَّ ابتُيل باملرضْ ،
ْ

فإن كان يف ذلك ك ّفارة لذنوبه وإلاَّ ُض ِّيق عليه عند
ابتُيل باخلوف من السلطان يطلبهْ ،

وإن الكافر
إىل اجلنَّةَّ .
خروج نفسه ،حت َّٰى يلقاه وما له من ذنب يدَّ عيه عليه ،فيأمر به ٰ
واملنافق ليهون عليهام خروج ِ
أنفسهام حت َّٰى يلقيان((( اهلل حني يلقيانه ،وما هلام عنده من
ُ ِّ
إىل النار»(((.
حسنة يدَّ عياهنا عليه ،فيأمر هبام ٰ

ثاني ًا :األمراض يف الدنيا:

ابتىل اهلل عبد ًا أسقط عنه من الذنوب
فقد روي عن أمري املؤمنني أنَّه قال« :إذا ٰ

بقدر ع َّلته»(((.

اشتكى ليلة
ولكن بشـرط ،وهو ما ذكره اإلمام الصادق فيام روي عنه« :من
ٰ

إىل اهلل شكرها ،كانت له ك ّفارة ستّني سنة» ،قال الراوي أبو عبد
فقبلها بقبوهلا وأ ّد ٰ
ى ٰ
واألصح( :يلقيا) بحذف النون ،لتقدُّ م (حت َّٰى) ٰ
عىل الفعل الذي هو من األفعال
((( هكذا يف املصدر،
ّ
ُنصب بحذف النون.
اخلمسة التي ت َ
لعيل الطربيس (ص .)175
((( مشكاة األنوار ٍّ
((( دعائم اإلسالم للقايض النعامن املغريب (ج  /1ص .)218
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عىل ما كان فيها»(((.
الرمحن :قلت :وما ٰ
معنى قبلها بقبوهلا؟ قال« :صرب ٰ

اهلم واحلزن:
ثالث ًاُّ :

فإنا من مكدِّ رات اخلواطر بال ٍّ
شك ،وتذكر بعض الروايات هَّأنا قد تكون بسبب
هَّ

باهلم واحلزن ،وقد روي
صدور بعض الذنوب من العباد ،فيكون تكفري تلك الذنوب ِّ

اهلم باملؤمن
عن الرسول األعظم« :ساعات اهلموم ساعات الك ّفارات ،وال يزال ُّ
حت َّٰى يدعه وما له من ذنب»(((.

«إن من الذنوب ذنوب ًا ال ُيك ِّفرها صالة وال صوم!» ،قيل :يا رسول اهلل،
وعنهَّ :

فام ُيك ِّفرها؟ قال« :اهلموم يف طلب املعيشة»(((.

رابع ًا :استغفار املالئكة:

إن هلل
حممدَّ ،
فقد روي عن اإلم��ام الصادق أنَّ��ه قال أليب بصري« :يا أبا ّ
سقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا ،كام ي ِ
مالئكة ي ِ
سقط الريح الورق يف أوان سقوطه،
ُ
ُ
ِ
ُون بِ ِه
ون بِ َح ْم ِد َر هِّبِ ْم َو ُي ْؤ ِمن َ
ون ا ْل َع ْر َش َو َم ْن َح ْو َل ُه ُي َس ِّب ُح َ
ي ِم ُل َ
وذلك قوله﴿ :ا َّلذ َ
ين حَ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ٍ
ويس َتغ ِْفر َ ِ ِ
ين تا ُبوا َوا َّت َب ُعوا
ين َآمنُوا َر َّبنا َو ِس ْع َ
ح ًة َوع ْل ًام َفاغْف ْر ل َّلذ َ
ون ل َّلذ َ
ت ك َُّل شيَ ْ ء َر مْ َ
ََ ْ ُ
ال ِ
سبِي َل َ ِ
ذاب جَْ
حيمِ﴾ [غافر ،]7 :استغفارهم واهلل لكم.(((»...
ك َوق ِه ْم َع َ
َ

خامس ًا :املوت:

فقد روي عن رسول اهلل أنَّه قال« :املوت ك ّفارة لذنوب املؤمنني»(((.
((( ثواب األعامل للشيخ الصدوق (ص .)193
((( بحار األنوار للعلاَّمة املجليس (ج  /64ص .)244
((( الدعوات لقطب الدِّ ين الراوندي (ص  /56ح .)141
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /8ص  /34مقامات الشيعة وفضائلهم /...ح .)6
((( أمايل الشيخ املفيد (ص .)283
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عىل َّ
أن القرب إ َّما روضة من رياض اجلنَّة
الربزخ هو القرب ،وتُؤكِّد النصوص الدِّ ينية ٰ

أو حفرة من ُح َفر النريان ،أي إنَّه عبارة عن حمكمة مص َّغرة عن اآلخرة ،وبالتايل َّ
فإن

املؤمن إذا كان عليه بعض الذنوب فإنَّه يأخذ جزاءها يف الربزخ حت َّٰى يقوم يوم القيامة
سامل ًا من آثارها ،وقد روي عن اإلمام الرضا أنَّه قالَ ﴿« :ف َي ْو َمئِ ٍذ ال ُي ْسئ َُل َع ْن َذ ْنبِ ِه
ثم أذنب ومل يتب يف الدنيا
ان﴾ [الرمحن،]39 :
أن من اعتقد َّ
واملعنىَّ :
إِن ٌْس َوال َج ٌّ
احلق ّ
ٰ
ُع ِّذب عليه يف الربزخ ،وخيرج يوم القيامة وليس له ذنب ُيسئَل عنه»(((.

النوع الثاين :إرادي:

أي إنَّه ال بدَّ ْ
أن يقوم العبد ببعض األفعال احلسنة التي يكون هلا أثر يف تكفري

الذنوب ،وعنوان هذه األفعال هو :فعل احلسنات عموم ًا.

عىل تكفري
هَّ
فإنا يف الوقت الذي تزيد من رصيد املؤمن اإلجيايب ،تعمل بعضها ٰ

تعاىل ُيك ِّفر ِّ
بكل
«إن اهلل
الذنوب السابقة ،وقد روي عن أمري املؤمنني أنَّه قالَّ :
ٰ
ك ِذكْرى لِ َّ ِ
نات ي ْذ ِهبن السي ِ
الس ِ
ئات ذلِ َ
ين﴾ [هود:
لذاك ِر َ
ٰ
ُ ْ َ َّ ِّ
حسنة س ِّيئة ،قال اهلل﴿ :إِ َّن حَْ َ

.(((»]114

وضحته لنا النصوص الدِّ ينية ،ونذكر منها التايل:
أ َّما ما هي تلك احلسنات؟ فهذا ما َّ

َّأوالً :الصالة:

ِ
الصال َة َط َرفيَ ِ الن ِ
َّهار َو ُز َلف ًا ِم َن ال َّل ْي ِل
﴿و َأق ِم َّ
وهذا أمر واضح من سياق قوله تعا ٰىلَ :
ك ِذكْرى لِ َّ ِ
نات ي ْذ ِهبن السي ِ
الس ِ
ئات ذلِ َ
ين﴾ (هود.)114 :
لذاك ِر َ
ٰ
ُ ْ َ َّ ِّ
إِ َّن حَْ َ
((( تفسري جممع البيان للشيخ الطربيس (ج  /9ص  343و.)344
((( أمايل الشيخ الطويس (ص .)26
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عىل باب أحدكم هنر ،فاغتسل
وقد روي عن اإلمام الصادق أنَّه قال« :لو كان ٰ

منه َّ
عىل جسده من الدَّ َرن يشء؟! إنَّام مثل الصالة
مرات ،هل كان ٰ
كل يوم مخس ّ
يبقى ٰ

ٍ
مثل النهر الذي ُين ّقي الدَّ َرن ،ك َّلام صلىّ ٰ صالة كان ك ّفارة لذنوبه ،إلاَّ
ذنب أخرجه من
اإليامن مقيم عليه»(((.

ثاني ًا :حسن ُ
اخل ُلق:

«إن حسن ُ
اخل ُلق ُيذيب اخلطيئة كام تُذيب
فقد روي عن أيب عبد اهلل أنَّه قالَّ :
فسد العمل كام ي ِ
اخل ُلق لي ِ
وإن سوء ُ
َ
فسد ُّ
العسل»(((.
اخلل
الشمس اجلليدَّ ،
ُ
ُ

تعاىل:
ثالث ًا :كثرة السجود هلل ٰ

فقد روي أنَّه جاء رجل إ ٰىل رسول اهلل ،فقال :يا رسول اهلل ،كثرت ذنويب
وضعف عميل؟ فقال رسول اهلل« :أكثِر السجود ،فإنَّه حُيِ ُّط الذنوب كام حُ ِ
ت ُّط الريح
ورق الشجر»(((.

رابع ًا :إغاثة امللهوف:

فقد روي عن أمري املؤمنني« :من ك ّفارات الذنوب العظام إغاثة امللهوف

والتنفيس عن املكروب»(((.

احلج والعمرة:
خامس ًاُّ :

فقد روي َّ
واحلجة املتق َّبلة
إىل العمرة ك ّفارة ما بينهام،
َّ
أن رسول اهلل قال« :العمرة ٰ

((( ُاألصول الستَّة عرش لعدَّ ة حمدِّ ثني (ص .)73
((( كتاب الزهد للحسني بن سعيد الكويف (ص  29و /30ح .)73
((( أمايل الشيخ الصدوق (ص  /589ح .)11/814
((( الدعوات لقطب الدِّ ين الراوندي (ص  /223ح .)615

بونذ نع رِّفك
ثواهبا اجلنَّة ،ومن الذنوب ذنوب ال تُغ َفر إلاَّ بعرفات»(((.

حممد وآله الطاهرين:
عىل ّ
سادس ًا :الصالة ٰ
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عىل ما ُيك ِّفر به ذنوبه ،فل ُيكثِر
فقد روي عن اإلمام الرضا أنَّه قال« :من مل يقدر ٰ

فإنا هتدم الذنوب هدم ًا»(((.
حممد وآله ،هَّ
عىل ّ
من الصالة ٰ
* * *

((( دعائم اإلسالم للقايض النعامن املغريب (ج  /1ص .)294
((( أمايل الشيخ الصدوق (ص  /131ح .)8/123

()30
ح�سن العاقبة
تعودنا يف املنتجات الصناعية ْ
أن نقرأ تاريخ نفادها ،أي انتهاء مدَّ ة صالحية
َّ

استعامهلا ،سواء كانت طعام ًا أو جهاز ًا مع َّين ًا أو حت َّٰى عامرة مبن َّية أو جرس ًا أو طائرةً،
ٍّ
فلكل منها تاريخ نفاد.

يف عامل أعامل اإلنسان ال يوجد تاريخ نفاد ،أي إنَّه ال يوجد عمل له مدَّ ة وينتهي
من حيث النتائج ،فقد ينتهي نفس الوجود الفيزيائي للعمل يف غضون ٍ
ثوان ،ولكن
يبقى إ ٰىل ْ
أن يرافق اإلنسان يف آخرة اخللود ،فقد يتك َّلم الفرد بكلمة فتكون كام
أثره ٰ

إن الرجل يتك َّلم بالكلمة
ذرَّ ،
ذر« :يا أبا ٍّ
روي عن الرسول األعظم يف موعظته أليب ٍّ

من رضوان اهلل َّ
وإن الرجل ليتك َّلم
إىل يوم القيامةَّ ،
(جل ثناؤه) فيكتب له هبا رضوانه ٰ
ِ
ذر،
بالكلمة يف املجلس ل ُيضحكهم هبا فيهوي يف جهنَّم ما بني السامء واألرض .يا أبا ٍّ
ويل للذي حُيدِّ ث فيكذب لي ِ
ضحك القوم ،ويل له ،ويل له ،ويل له»(((.
ُ
عىل َّ
أن الذي يرافق املرء يف يوم القيامة إنَّام هي أعامله التي
ولذلك ُيؤكِّد القرآن ٰ

تفنى ْ
فنى البدن.
وإن ٰ
عملها يف حياته هذه ،فهي ال ٰ
ِ
لهِ
قال تعاىل﴿ :من جاء بِ حَْ ِ
زى إِلاَّ ِم ْث َلها
ي ٰ
الس ِّيئَة َفال جُ ْ
جاء بِ َّ
ال َسنَة َف َل ُه َع ْش ُـر َأ ْمثا ا َو َم ْن َ
ٰ َ ْ َ
ون﴾ (األنعام.)160 :
َو ُه ْم ال ُي ْظ َل ُم َ
الص ِ
ور
ويف موقف مهول ،حيكيه القرآن الكريم بقوله َّ
﴿و َي ْو َم ُينْ َف ُخ فيِ ُّ
عز من قائلَ :

((( أمايل الشيخ الطويس (ص  536و.)537
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ِ
ِ
ى جِْ
اموات َو َم ْن فيِ الأْ َ ِ
ال َ
بال
الس
ينَ وت ََر ٰ
شاء اهللُ َوك ٌُّل َأت َْو ُه داخ ِر َ
َف َف ِز َع َم ْن فيِ َّ
رض إِلاَّ َم ْن َ
ِ
ِ
الس ِ
ون
حاب ُصن َْع اهللِ ا َّل ِذي َأ ْت َق َن ك َُّل شيَ ْ ٍء إِ َّن ُه َخبِ ٌري بِام َت ْف َع ُل َ
حَ ْت َس ُبها جامدَ ًة َوه َي تمَ ُ ُّر َم َّر َّ
جاء بِ حَْ
ت
الس ِّيئ َِة َف ُك َّب ْ
ال َسن َِة َف َل ُه َخ رْ ٌي ِمنْها َو ُه ْم ِم ْن َف َز ٍع َي ْو َمئِ ٍذ ِآمن َ
جاء بِ َّ
ُونَ و َم ْن َ
َم ْن َ
وه ُه ْم فيِ الن ِ
ون﴾ (النمل.)90 - 87 :
َّار َه ْل تجُ ْ ز َْو َن إِلاَّ ما ُكنْت ُْم َت ْع َم ُل َ
ُو ُج ُ
أن تُصاب األطعمة بام ي ِ
وكام يمكن ْ
فسدها قبل وقت انتهاء صالحيتها املتو َّقع،
ُ
أن تُصاب األعامل بام ي ِ
كذلك يمكن ْ
فسدها ،وبالتايل يحُ ِّوهلا إ ٰىل غري نتيجتها املتو َّقعة -
ُ

كام تقدَّ م الكالم حول هذا األمر يف قاعدة جتنُّب اإلحباط .-
فعىل املؤمن ْ
أن يلتفت إ ٰىل أمرين:
ومن هناٰ ،

األول :رضورة اجلد يف عمل احلسنة وترك الس ِّيئة.
األمر َّ

عىل احلسنات واالبتعاد عن الس ِّيئات إ ٰىل آخر العمر.
األمر الثاين :رضورة املحافظة ٰ
واألمر الثاين ال ُّ
األول.
مهي ًة وال خطور ًة عن األمر َّ
يقل أ ّ

ولذلك جاءت التوصيات الدِّ ينية بضـرورة االهتامم بالعاقبة واخلامتة احلسنة ،فليس

املهم أيض ًا املحافظة عليها إ ٰىل ْ
أن جتيء معك يوم القيامة.
مهماًّ فقط فعل احلسنة ،وإنَّام ُّ
ولذلك ،نجد َّ
أن هناك ُأناس ًا بدؤوا حياهتم كأفضل ما ُيرام ،ولكنَّهم تع َّثروا يف
وسط الطريق أو يف آخره ،ومل يقوموا بعد عثرهتم ،وحاهلم حال ما ن ُِق َل عن ابن مالك

صاحب األلفية أنَّه قال:

هوىنفيسصغري ًا،فعندما
ُ
عصيت ٰ

اهلوى! عكس القض َّية ليتني
أطعت
ُ
ٰ

دهتني الليايل باملشيب وبالكرب
ِ
(((
ثم عُدْ ُت إ ٰىل الصغر
ُخل ْق ُت كبري ًا ّ

أيب قال قوالً شاع يف البدو واحلضـر

َّ
ع�لى االح��س��ان ُك�ّل�اّ ً وم��ا اقتصـر
وح��ث ٰ

((( ن ُِق َل َّ
أن ابنه بدر الدِّ ين أجابه:

هنيئ ًا ل��ه ،إذ مل يكـن كـابنه الـذي

اهل���وى يف احل��ال��ت�ين وم��ا اعتذر
أط���اع
ٰ

�����������
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وليس بعيد ًا عن األذهان بلعم بن باعورا((( ،الذي كان ُيتو َّقع ْ
أن يكون من القدوات
﴿وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا َّل ِذي آ َت ْينا ُه آياتِنا َفان َْس َل َخ
الصاحلة ،ولكنَّه وكام نقل القرآن الكريمَ :

كان ِم َن ا ْل ِ
ينَ و َل ْو ِشئْنا َل َر َف ْعنا ُه هِبا َولكِنَّ ُه َأ ْخ َلدَ إِ ىَ ٰل الأْ َ ِ
ِمنْها َف َأ ْت َب َع ُه َّ
رض
طان َف َ
الش ْي ُ
غاو َ
ب إِ ْن حَ ْت ِم ْل َع َل ْي ِه َي ْل َه ْ َ
َوا َّت َب َع َهوا ُه َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
َت ْك ُه َي ْل َه ْ
ث ذلِ َ
ك َم َث ُل ا ْل َق ْو ِم
ث أ ْو ت رْ ُ
ِ
ين ك ََّذ ُبوا بِآياتِنا َفا ْق ُص ِ
ون﴾ (األعراف 175 :و.)176
ص ا ْل َق َص َص َل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
ا َّلذ َ

وال الشلمغاين((( الذي كان ُيتو َّقع منه ْ
أن يكون وجه ًا مشـرق ًا من وجوه علامء

الصغرى ،ولكنَّه أخلد إ ٰىل األرض واتَّبع هواه أيض ًا.
الغيبة
ٰ

وهكذا لو ق َّلبت صفحات التاريخ لوجدت العشـرات من ُأولئك الذين انقلبوا

عىل أعقاهبم .ور َّبام نجد عشـرات األمثلة من حياتنا اليومية.
ٰ
أمام هذا الواقع ،علينا ْ
أن نلتفت هنا إ ٰىل عدَّ ة نقاط:

يسعى جهده لتكثري األعامل الصاحلةْ ،
عىل املؤمن ْ
وأن ُيراعي
أن
ٰ
النقطة األُو ٰىلٰ :

القمي (ج  /1ص  :)248عن أيب احلسن الرضا أنَّه ُ
«أعطي بلعم بن باعورا االسم
((( يف تفسري ّ
موسى وأصحابه قال
مر فرعون يف طلب
ٰ
إىل فرعون ،فلماَّ َّ
األعظم ،فكان يدعو به ف ُيستجاب له ،فامل ٰ
موسى
ليمر يف طلب
عىل
ٰ
موسى وأصحابه ليحبسه علينا ،فركب محارته َّ
ٰ
فرعون لبلعم :ادعو اهلل ٰ
عىل ما تضـربني؟
وأصحابه ،فامتنعت عليه محارته ،فأقبل يضـرهبا ،فأنطقها اهلل ،فقالت :ويلك ٰ
نبي اهلل وقوم مؤمنني؟ فلم يزل يضـرهبا حت َّٰى قتلها ،وانسلخ
عىل
موسى ِّ
ٰ
أتريد أجيء معك لتدعو ٰ
االسم األعظم من لسانه».
إن بلعم طلب منه قومه ْ
ويف تفسري جوامع اجلامع للشيخ الطربيس (ج  /1ص  :)722قيلَّ :
أن يدعو
عىل من معه املالئكة؟! فأحلُّوا عليه حت َّٰى فعل ،فخرج
عىل
موسى ومن معهٰ ،
ٰ
فأبى وقال :كيف أدعو ٰ
ٰ
عىل صدره ،وجعل يلهث كام يلهث الكلب.
فوقع
لسانه
ٰ
عيل الشلمغاين أبو جعفر املعروف
((( يف كتاب رجال النجايش (ص  /378الرقم ّ :)1029
حممد بن ٍّ
عىل ترك املذهب
بابن أيب العزاقر ،كان متقدِّ م ًا يف أصحابنا ،فحمله احلسد أليب القاسم احلسني بن روح ٰ
والدخول يف املذاهب الرديئة (الرد َّية) ،حت َّٰى خرجت فيه توقيعات ،فأخذه السلطان وقتله وصلبه.
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كثري ًا جانب (ال��ورع) فيها ،فيجتنب الس ِّيئات مهام حقرت أو صغرتَّ ،
فإن تراكم
أن يو ِّلد بعض احلصانة للمؤمن من الوقوع يف ٍ
واد سحيق.
احلسنات من شأنه ْ ُ

أخفى
أخفى أربعة يف أربعة:
وتعاىل
«إن اهلل تبارك
عن أمري املؤمنني أنَّه قالَّ :
ٰ
ٰ
ٰ
وأخفى
تستصغرن شيئ ًا من طاعته ،فر َّبام وافق رضاه وأنت ال تعلم.
رضاه يف طاعته ،فال
َّ
ٰ

تستصغرن شيئ ًا من معصيته ،فر َّبام وافق سخ َطه معصيتُه((( وأنت
سخطه يف معصيته ،فال
َّ

تستصغرن شيئ ًا من دعائه ،فر َّبام وافق إجابته
وأخفى إجابته يف دعوته ،فال
ال تعلم.
َّ
ٰ

تستصغرن عبد ًا من عبيد اهلل ،فر َّبام يكون ول َّيه
وأخفى ول َّيه يف عباده ،فال
وأنت ال تعلم.
َّ
ٰ
وأنت ال تعلم»(((.

النقطة الثانيةَّ :
ثم احلفاظ عليه
أن مالك العمل ليس ببداية وقوعه ،وإنَّام يف عمله ّ

عىل املؤمن ْ
من ْ
أن يكون حذر ًا جدًّ ا من خسـرانه ما عمل
أن يحُ بط بعمل س ِّيئ ،وبالتايلٰ ،
ِ
ب يف حتصيلها ،وبذل جهده ووقته ور َّبام راحته وماله من أجلها.
من أعامل صاحلة ،ممَّا تَع َ
عن أمري املؤمنني أنَّه قال« :الدنيا ك ُّلها جهل إلاَّ مواضع العلم ،والعلم ك ُّله
ِ
عىل خطر حت َّٰى
َّ
حجة إلاَّ ما ُعم َل به ،والعمل ك ُّله رياء إلاَّ ما كان خملص ًا ،و اإلخالص ٰ

ينظر العبد بام خُيتَم له»(((.

إن
وروي أنَّه قال
عيسى بن مريم« :يا معشـر احلوارينيٍّ ،
بحق أقول لكمَّ :
ٰ

إن البناء بأساسه ،وأنا ال أقول لكم كذلك» ،قالوا :فامذا تقول يا روح
الناس يقولونَّ :

إن آخر حجر يضعه العامل هو األساس»(((.
اهلل؟ قال:
ٍّ
«بحق أقول لكمَّ :

((( يف كامل الدِّ ين للشيخ الصدوق (ص  /296باب  /26ح « :)4فر َّبام وافق سخطه وأنت ال
تعلم» ،وهو أوضح ممَّا يف اخلصال.
((( اخلصال للشيخ الصدوق (ص  209و.)210
((( التوحيد للشيخ الصدوق (ص .)371
((( معاين األخبار للشيخ الصدوق (ص .)348
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عىل املؤمن ْ
أن يعيش اخلوف ،وما يستلزمه من احلذر ،من االنقالب
النقطة الثالثةٰ :

عىل العقبْ ،
يبقى متي ِّقظ ًا
وأن
يتحسس هذا الشعور عملي ًا ،فال يطمئن لنفسه أبد ًا ،بل ٰ
َّ
ٰ

خلدعها ،ع َّلها ختدعه بشـيء حيسب أنَّه حسن ،ومن هنا روي عن رسول اهلل أنَّه قال:

إىل رضوان اهلل ،حت َّٰى يكون
«ال يزال املؤمن خائف ًا من سوء العاقبة ،ال يتي َّقن الوصول ٰ
وقت نزع روحه وظهور َم َلك املوت له»(((.

أن يلتفت إ ٰىل َّ
عىل املؤمن ْ
أن هناك مقتضيات لتحصيل حسن
النقطة الرابعةٰ :
العاقبة ،عليه ْ
عىل حتصيلها وتفعيلها يف حياته اليومية ،وقد أرفدتنا الروايات
أن يعمل ٰ

«إن
الشـريفة هبا ،ومن ذلك ما روي أنَّه كتب اإلمام الصادق إ ٰىل بعض الناسْ :

أن
أن خُيتَم بخري عم ُلك حت َّٰى تُق َبض وأنت يف أفضل األعامل :فع ِّظم هلل ح َّقه ْ
أردت ْ

وأن تغرت بحلمه عنك ،وأكرم َّ
كل من وجدته ُيذكَر منّا أو
ال تبذل نعامءه يف معاصيهْ ،

ثم ليس عليك صادق ًا كان أو كاذب ًا ،إنَّام لك ن َّيتك وعليه كذبه»(((.
ينتحل مو َّدتناّ ،

موسى بن
عيل بن يقطني أنَّ��ه ق��ال :استأذنت م��والي أبا إبراهيم
ٰ
وروي عن ِّ
جعفر يف خدمة القوم فيام ال يثلم ديني ،فقال« :ال ،وال نقطة قلم ،إلاَّ بإعزاز

قضاء حوائج إخوانك،
«إن خواتيم أعاملكم
ثم قالَّ :
مؤمن ،وفكِّه من أرسه»ّ ،
ُ
عىل إخوانكم وارمحوهم
ُ
واإلحسان إليهم ما قدرتم ،وإلاَّ  ،مل ُيق َبل منكم عمل ،حنُّوا ٰ

تلحقوا بنا»(((.

وروي أنَّه نظر أمري املؤمنني إ ٰىل رجل أ َّثر اخلوف عليه ،فقال« :ما بالك؟» ،قال:

إنيّ أخاف اهلل ،فقال« :يا عبد اهلل ،خف ذنوبك ،وخف عدل اهلل عليك يف مظامل عباده،
((( التفسري املنسوب ٰإىل إلمام العسكري( ص  /239ح .)117
((( عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق (ج  /1ص /7ح .)8
((( قضاء حقوق املؤمنني البن طاهر الصوري (ص  /34ح .)48
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ِ
ثم ال ختف اهلل بعد ذلك ،فإنَّه ال يظلم أحد ًا،
وأطعه فيام ك َّلفك ،وال تعصه فيام ُيصلحكّ ،

وال ُي ِّ
فإن أردت
ُغي أو تُبدِّ لْ ،
أن ختاف سوء العاقبة ْ
عذبه فوق استحقاقه أبد ًا ،إلاَّ ْ
بأن ت رِّ

أن ما تأتيه من خري فبفضل اهلل وتوفيقه ،وما تأتيه من
سوء العاقبة ،فاعلم َّ
ْ
أن ُي ِّ
ؤمنك اهللُ َ

سوء فبإمهال اهلل وإنظاره إ ّياك وحلمه وعفوه عنك»(((.

إن هناك ُأمور ًا وأفعاالً
أن هناك مقتضيات حلسن العاقبة ،هناك موانع منها ،أي َّ
وكام َّ

تُؤ ّدي إ ٰىل خسـران املرء آخرته واخلتم بالعمل الس ِّيئ ،وهذه يلزم املؤمن ْ
أن يبتعد عنها ما
اط ت ِ
ُأويت إىل ذلك سبيالً ،قال تعاىل﴿ :وال َت ْقعدُ وا بِك ُِّل رِص ٍ
ون َع ْن َسبِ ِ
يل
ون َوت َُصدُّ َ
ُوعدُ َ
ُ
ٰ َ
ٰ
كان ِ
ِ
ُونا ِع َوج ًا َوا ْذك ُُروا إِ ْذ ُكنْت ُْم َقلِي ً
ال َف َك َّث َرك ُْم َوا ْن ُظ ُروا َك ْي َ
عاق َب ُة
ف َ
اهللِ َم ْن َآم َن بِه َو َت ْبغ هَ
ِ ِ
ين﴾ (األعراف.)86 :
المُْ ْفسد َ
ِ
وقال تعا ٰىلَ ﴿ :ب ْل ك ََّذ ُبوا بِام مَل ْ حُيِي ُطوا بِ ِع ْل ِم ِه َولمََّا َي ْأ هِتِ ْم ت َْأ ِوي ُل ُه كَذلِ َ
ين ِم ْن
ك ك ََّذ َب ا َّلذ َ
لمِِ
ف َ ِ
َق ْبلِ ِه ْم َفا ْن ُظ ْر َك ْي َ
ني﴾ (يونس.)39 :
كان عاق َب ُة ال َّظا َ
* * *

((( التفسري املنسوب ٰإىل اإلمام العسكري( ص .)265

امل�صادر واملراجع
 - 1القرآن الكريم.
مؤسسة آل البيت /ط 1414 /2هـ/
 - 2اإلرشاد :الشيخ املفيد /حتقيقَّ :

دار املفيد /بريوت.

 - 3األُصول الستَّة عشـر :عدَّ ة حمدِّ ثني/حتقيق :ضياء الدِّ ين املحمودي /ط /1

1423هـ /دار احلديث.

 - 4إعانة الطالبني :البكري الدمياطي /ط 1418 /1هـ /دار الفكر /بريوت.
 - 5االعتقادات :الشيخ الصدوق /حتقيق :عصام عبد الس ِّيد /ط1414 /2هـ/

دار املفيد /بريوت.

 - 6األم��ايل :الشيخ الصدوق /حتقيق :قسم الدراسات /ط 1417 /1ه��ـ/

مؤسسة البعثة.
َّ

مؤسسة البعثة /ط 1414 /1ه��ـ /دار
 - 7األمايل :الشيخ الطويس /حتقيقَّ :

الثقافة /قم.

عيل أكرب الغ ّفاري /ط /2
 - 8األم��ايل :الشيخ املفيد /حتقيق :األُس��ت��ادو ّيلّ ،

1414هـ /دار املفيد /بريوت.

املصححة1403 /هـ/
 - 9بحار األن��وار :العالَّمة املجلسـي /الطبعة الثانية
َّ

مؤسسة الوفاء /بريوت.
َّ

حممد بن احلسن الص ّفار /حتقيق :كوچه باغي1404 /هـ/
 - 10بصائر الدرجاتّ :
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مطبعة األمحدي /منشورات األعلمي /طهران.

 - 11تاج العروس :الزبيدي1414 /هـ /دار الفكر /بريوت.

مصطفى عبد القادر عطا /ط /1
 - 12تاريخ بغداد :اخلطيب البغدادي /حتقيق:
ٰ

1417هـ /دار ال ُكتُب العلمية /بريوت.

 - 13التبيان :الشيخ الطويس /حتقيق :أمحد حبيب قصري العاميل /ط /1

1409هـ /مكتب اإلعالم اإلسالمي.

عيل أكرب الغ ّفاري /ط /2
 - 14حتف العقول :ابن شعبة
ّ
احل��راين /حتقيقّ :
مؤسسة النرش اإلسالمي /قم.
1404هـَّ /

األصفى :الفيض الكاشاين /ط 1418 /1هـ /مكتب اإلعالم
 - 15التفسري
ٰ

اإلسالمي.

 - 16تفسري اإلمام العسكري :املنسوب إ ٰىل اإلمام العسكري /الطبعة

األُو ٰىل املح َّققة1409 /هـ /مدرسة اإلمام املهدي ¨ /قم.
 - 17تفسري األمثل :الشيخ نارص مكارم الشريازي.

حممد بن مسعود الع ّيايش /حتقيق :هاشم الرسويل املحلاّ يت/
 - 18تفسري الع ّيايشّ :

املكتبة العلمية اإلسالم َّية /طهران.

 - 19تفسري القرطبي :القرطبي /حتقيق :الربدوين /دار إحياء الرتاث العريب/

بريوت.

القمي /حتقيق :ط ِّيب اجلزائري /ط /3
عيل بن إبراهيم ّ
 - 20تفسري ّ
القميُّ :

مؤسسة دار الكتاب /قم.
1404هـَّ /

 - 21تفسري شبرَّ  :الس ِّيد عبد اهلل شبرَّ  /راجعه الدكتور حامد حنفي داود /ط /3

جارملاو رداصملا
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1385هـ.

 - 22تفسري جممع البيان :الطربيس /حتقيق :جلنة من العلامء /ط 1415 /1هـ/

مؤسسة األعلمي /بريوت.
َّ

ورام بن أيب فراس املالكي األشرتي /ط /2
ورام)ّ :
 - 23تنبيه اخلواطر (جمموعة ّ

1368ش /مطبعة حيدري /دار ال ُكتُب اإلسالم َّية /طهران.

 - 24هتذيب األح��ك��ام :الشيخ الطويس /حتقيق :حسن اخل��رس��ان /ط/3

1364ش /مطبعة خورشيد /دار ال ُكتُب اإلسالم َّية /طهران.

 - 25التوحيد :الشيخ الصدوق /حتقيق :هاشم احلسيني الطهراين /مجاعة

املدرسني /قم.
ِّ

حممد كالنرت /دار النعامن.
حممد مهدي النراقي /حتقيقّ :
 - 26جامع السعاداتّ :
 - 27اجلامع الصغري :السيوطي /ط 1401 /1هـ /دار الفكر /بريوت.

عيل أكرب الغ ّفاري1403 /هـ /مجاعة
 - 28اخلصال :الشيخ الصدوق /حتقيقّ :

املدرسني /قم.
ِّ

 - 29دعائم اإلسالم :القايض النعامن املغريب /حتقيق :آصف فييض1383 /هـ/

دار املعارف /القاهرة.

مؤسسة
 - 30الدعوات :قطب الدِّ ين الراوندي /ط 1407 /1هـ /مطبعة أمريَّ /

اإلمام املهدي ¨ /قم.

العقبى :أمحد بن عبد اهلل الطربي1356 /ه��ـ /مكتبة القديس/
 - 31ذخائر
ٰ

القاهرة.

مؤسسة النشـر اإلسالمي/
 - 32رجال النجايش :النجايش /ط 1416 /5هـَّ /
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حممد مهدي اخلرسان/
 - 33روضة الواعظني :الفتّال النيسابوري /حتقيقّ :

منشورات الرشيف الريض /قم.

حممد ه��ادي الفقهي/
ُ - 34سنَن
حممد حسني الطباطبائي /حتقيقّ :
النبيّ :
ِّ

مؤسسة النرش اإلسالمي /قم.
1419هـَّ /

 - 35السرية احللبية :احللبي1400 /هـ /دار املعرفة /بريوت.

 - 36رشح ُأصول الكايف :املازندراين /حتقيق :الشعراين /ط 1421 /1هـ /دار

إحياء الرتاث العريب /بريوت.
قم.

احلسنى :امللاّ هادى السبزواري /منشورات مكتبة بصرييت/
 - 37رشح األسامء
ٰ

حممد باقر األبطحي /ط 1411 /1هـ /مطبعة
 - 38الصحيفة
ّ
السجادية :حتقيقّ :

مؤسسة األنصاريان /قم.
مؤسسة اإلمام املهدي ¨َّ ،
نمونةَّ /
قم.

 - 39عدَّ ة الداعي :ابن فهد يّ
القمي /مكتبة وجداين/
احلل /حتقيق :أمحد ِّ
املوحدي ّ
جمتبى العراقي /ط /1
 - 40عوايل اللئايل :ابن أيب مجهور األحسائي /حتقيق:
ٰ

1403هـ /مطبعة س ِّيد الشهداء /قم.

 - 41عيون أخبار الرضا :الشيخ الصدوق /حتقيق :حسني األعلمي/

مؤسسة األعلمي /بريوت.
1404هـَّ /
ِ
عيل الليثي الواسطي /حتقيق :حسني البريجندي/
 - 42عيون احلكَم واملواعظٌّ :
ط  /1دار احلديث.

جارملاو رداصملا
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عيل الصغري/
 - 43فقه احلضارة :الس ِّيد السيستاين /بقلم الدكتور ّ
حممد حسني ّ

املؤرخ العريب /بريوت.
دار ِّ

 - 44قضاء حقوق املؤمنني :احلسن بن طاهر الصوري /حتقيق :حامد اخل ّفاف/

مؤسسة آل البيت.
َّ

عيل أكرب الغ ّفاري /ط 1363 /5ش/
 - 45الكايف :الشيخ الكليني /حتقيقّ :

مطبعة حيدري /دار ال ُكتُب اإلسالم َّية /طهران.

 - 46كتاب الزهد :حسني بن سعيد الكويف1399 /هـ /مطبعة العلمية /قم.

عيل أكرب الغ ّفاري1405 /هـ/
 - 47كامل الدِّ ين :الشيخ الصدوق /حتقيقّ :
مؤسسة النرش اإلسالمي /قم.
َّ
مؤسسة
 - 48كنز ال ُعماّ ل :املتَّقي اهلندي /حتقيق :بكري ح ّياين1409 /ه��ـَّ /

الرسالة /بريوت.

وصححه :الس ِّيد جالل الدِّ ين
 - 49املبدأ واملعاد :صدر الدِّ ين الشريازي /قدَّ مه
َّ

اآلشتياين /ط 1422 /3هـ /مركز انتشارات دفرت تبليغات إسالمي.

 - 50املحاسن :الربقي /حتقيق :جالل الدِّ ين احلسيني املحدِّ ث1370 /هـ /دار

ال ُكتُب اإلسالم َّية /طهران.

 - 51مستدرك الوسائل :املريزا النوري /الطبعة األُو ٰىل املح َّققة1408 /هـ/

مؤسسة آل البيت/بريوت.
َّ

عيل النامزي/
عيل النامزي /حتقيق :حسن بن ّ
 - 52مستدرك سفينة البحارّ :
مؤسسة النرش اإلسالمي /قم.
1418هـَّ /

 - 53مستطرفات السـرائر :ابن إدريس يّ
مؤسسة النشـر
احلل /ط 1411 /2هـَّ /
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املرشفة.
اإلسالمي التابعة جلامعة ِّ
املدرسني بقم َّ

 - 54مسند أمحد :أمحد بن حنبل /دار الصادر /بريوت.

عيل الطربيس /حتقيق :مهدي هوشمند /ط 1418 /1هـ/
 - 55مشكاة األنوارٌّ :

دار احلديث.

الرزاق الصنعاين/حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي.
 - 56املصنَّف:عبد ّ

عيل أكرب الغ ّفاري1379 /هـ/
 - 57معاين األخبار :الشيخ الصدوق /حتقيقّ :

مؤسسة النرش اإلسالمي /قم.
َّ

 - 58املعجم األوسط :الطرباين1415 /هـ /دار احلرمني.

 - 59مكارم األخالق :الشيخ الطربيس /ط 1392 /6هـ /منشورات الرشيف

الريض /قم.

عيل أكرب الغ ّفاري /ط /2
 - 60من ال حيضـره الفقيه :الشيخ الصدوق /حتقيقّ :

مؤسسة النرش اإلسالمي /قم.
َّ

 - 61مناقب آل أيب طالب :ابن شهرآشوب /حتقيق :جلنة من أساتذة النجف/

1376هـ /املكتبة احليدرية /النجف.

 - 62منية املريد :الشهيد الثاين /حتقيق :رضا املختاري /ط 1409 /1هـ/

مكتب اإلعالم اإلسالمي.

حممد عبده /ط 1412 /1هـ /مطبعة
 - 63هنج البالغة :الشـريف الريض /رشح ّ

النهضة /دار الذخائر /قم.

* * *
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