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العابدين  زين  لإلمام  األفعال  ومرضّي  األخالق  مكارم  دعاء 
سالم اهلل عليه

ِتي  ْغ ِبِإميَاِني َأْكَمَل اإِلميَاِن، َواْجَعْل َيِقيِن��ي َأْفَضَل اْلَيِقنيِ، َواْنَتِه ِبِنيَّ ٍد َوآِلِه، َو َبلِّ ُه��مَّ َص��لِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ

ْح ِبَما ِعْنَدَك َيِقيِني،  ِتي، َوَصحِّ ْر ِبُلْطِفَك ِنيَّ ُهمَّ َوفِّ اِت، َوِبَعَمِلي ِإَلى َأْحَسِن اأَلْعَماِل. اللَّ يَّ ِإَلى َأْحَسِن النِّ

ي. َواْسَتْصِلْح ِبُقْدَرِتَك َما َفَسَد ِمنِّ

ُلِني االْهِتَماُم ِبِه، َواْس��َتْعِمْلِني ِبَما َتْس��َأُلِني َغدًا َعْنُه،  ٍد َوآِلِه، َواْكِفِني َما َيْش��غَ ُه��مَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ

ي  ِني َوال َتْبَتِلَينِّ َظِر، َوَأِعزَّ ي ِبالنَّ اِمي ِفيَما َخَلْقَتِني َلُه، َوَأْغِنِني َوَأْوِسْع َعَليَّ ِفي ِرْزِقَك، َوال َتْفِتنِّ َواْسَتْفِرْغ َأيَّ

، َوَهْب  اِس َعَلى َيِدَي اْلَخْيَر َوال َتْمَحْقُه ِباْلَمنِّ ْدِني َلَك َوال ُتْفِسْد ِعَباَدِتي ِباْلُعْجِب، َوَأْجِر ِللنَّ ِباْلِكْبِر، َوَعبِّ

ِلي َمَعاِلَي اأَلْخَلِق، َواْعِصْمِني ِمَن اْلَفْخِر.

اِس َدَرَج��ًة ِإالَّ َحَطْطَتِن��ي ِعْنَد َنْفِس��ي ِمْثَلَها، َوال  ��ٍد َوآِل��ِه، َوال َتْرَفْعِني ِف��ي النَّ ُه��مَّ َص��لِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ

ًة َباِطَنًة ِعْنَد َنْفِسي ِبَقَدِرَها. ُتْحِدْث ِلي ِعّزًا َظاِهرًا ِإالَّ َأْحَدْثَت ِلي ِذلَّ

ْعِني ِبُهًدى َصاِلٍح ال َأْسَتْبِدُل ِبِه، َوَطِريَقِة َحقٍّ ال َأِزيُغ َعْنَها،  ٍد، َوَمتِّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ

��ْيَطاِن  ْرِني َما َكاَن ُعُم��ِري ِبْذَلًة ِف��ي َطاَعِتَك، َف��ِإَذا َكاَن ُعُمِري َمْرَتعًا ِللشَّ ��ِة ُرْش��ٍد ال َأُش��كُّ ِفيَه��ا، َوَعمِّ َوِنيَّ
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. ، َأْو َيْسَتْحِكَم َغَضُبَك َعَليَّ َفاْقِبْضِني ِإَلْيَك َقْبَل َأْن َيْسِبَق َمْقُتَك ِإَليَّ

ْنَتَها، َوال ُأْكُروَمًة ِفيَّ َناِقَصًة  ي ِإالَّ َأْصَلْحَتَها، َوال َعاِئَبًة ُأَونَُّب ِبَها ِإالَّ َحسَّ ُهمَّ ال َتَدْع َخْصَلًة ُتَعاُب ِمنِّ اللَّ

ِإالَّ َأْتَمْمَتَها.

َة، َوِمْن َحَس��ِد َأْهِل  ��َنآِن اْلَمَحبَّ ��ٍد، َوَأْبِدْلِني ِمْن ِبْغَض��ِة َأْهِل الشَّ ��ٍد َوآِل ُمَحمَّ ُه��مَّ َص��لِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ

َقَة، َوِمْن َع��َداَوِة اأَلْدَنْيَن اْلَوالَيَة، َوِمْن ُعُق��وِق َذِوي اأَلْرَحاِم  ��لِح الثِّ ِة َأْهِل الصَّ َة، َوِمْن ِظنَّ اْلَبْغ��ِي اْلَم��َودَّ

َة، َوِمْن ُحبِّ اْلُمَداِريَن َتْصِحيَح اْلِمَقِة، َوِمْن َردِّ اْلُملِبِس��نيَ َكَرَم  ْص��رَ َة، َوِمْن ِخْذالِن اأَلْقَرِبنَي النُّ اْلَمَب��رَّ

اِلِمنَي َحلَوَة اأَلَمَنِة. اْلِعْشَرِة، َوِمْن َمَراَرِة َخْوِف الظَّ

ٍد َوآِلِه، َواْجَعْل ِلي َيدًا َعَلى َمْن َظَلَمِني، َوِلَس��انًا َعَلى َم��ْن َخاَصَمِني، َوَظَفرًا  ُه��مَّ َص��لِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ

ِبَم��ْن َعاَنَدِن��ي، َوَهْب ِلي َمْكرًا َعَل��ى َمْن َكاَيَدِني، َوُق��ْدَرًة َعَلى َم��ِن اْضَطَهَدِني، َوَتْكِذيبًا ِلَم��ْن َقَصَبِني، 

َدِني، َوُمَتاَبَعِة َمْن َأْرَشَدِني. ْقِني ِلَطاَعِة َمْن َسدَّ َدِني، َوَوفِّ ْن َتَوعَّ َوَسلَمًة ِممَّ

 ، ْصِح، َوَأْجِزَي َمْن َهَجَرِني ِباْلِبرِّ ِني ِبالنُّ ْدِني أَلْن ُأَعاِرَض َمْن َغشَّ ٍد َوآِلِه، َوَس��دِّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ

ْكِر، َوَأْن  َلِة، َوُأَخاِلَف َمِن اْغَتاَبِني ِإَلى ُحْس��ِن الذِّ َوُأِثي��َب َمْن َحَرَمِني ِباْلَبْذِل، َوُأَكاِف��َي َمْن َقَطَعِني ِبالصِّ

َئِة. يِّ َأْشُكَر اْلَحَسَنَة، َوُأْغِضَي َعِن السَّ

ِقنيَ، ِفي َبْس��طِ اْلَعْدِل،  ي ِزيَنَة اْلُمتَّ اِلِحنَي، َوَأْلِبْس��نِ ِني ِبِحْلَيِة الصَّ ٍد َوآِلِه، َوَحلِّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ

اِئَرِة، َوَضمِّ َأْهِل اْلُفْرَقِة، َوِإْصلِح َذاِت اْلَبْيِن، َوِإْفَشاِء اْلَعاِرَفِة، َوَسْتِر اْلَعاِئَبِة، َوِلنِي  َوَكْظِم الَغْيِظ، َوِإْطَفاِء النَّ
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��ْبِق ِإَلى اْلَفِضيَلِة،  يِح، َوِطيِب اْلُمَخاَلَقِة، َوالسَّ رَيِة، َوُس��ُكوِن الرِّ اْلَعِريَكِة، َوَخْفِض اْلَجَناِح، َوُحْس��ِن السِّ

، َواْسِتْقلِل اْلَخْيِر  ، َواْلَقْوِل ِباْلَحقِّ َوِإْن َعزَّ ْعِيرِي، َواإِلْفَضاِل َعَلى َغْيِر اْلُمْسَتِحقِّ ِل، َوَتْرِك التَّ َفضُّ َوِإيَثاِر التَّ

اَعِة،  ��رِّ َوِإْن َقلَّ ِمْن َقْوِلي َوِفْعِل��ي، َوَأْكِمْل َذِلَك ِلي ِب��َدَواِم الطَّ َوِإْن َكُث��َر ِم��ْن َقْوِلي َوِفْعِلي، َواْس��ِتْكَثاِر الشَّ

ْأِي اْلُمْخَتَرِع. َوُلُزوِم اْلَجَماَعِة، َوَرْفِض َأْهِل اْلِبَدِع، َوُمْسَتْعِمِل الرَّ

ِتَك ِفيَّ ِإَذا َنِصْبُت، َو ال  ٍد َوآِلِه، َواْجَعْل َأْوَسَع ِرْزِقَك َعَليَّ ِإَذا َكِبْرُت، َوَأْقَوى ُقوَّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ

ِتَك، َوال ُمَجاَمَعِة  ِض ِلِخلِف َمَحبَّ َعرُّ ي ِباْلَكَس��ِل َعْن ِعَباَدِتَك، َوال ِباْلَعَمى َعْن َس��ِبيِلَك، َوال ِبالتَّ َتْبَتِلَينِّ

َق َعْنَك، َوال ُمَفاَرَقِة َمِن اْجَتَمَع ِإَلْيَك. َمْن َتَفرَّ

ُع ِإَلْيَك ِعْنَد اْلَمْسَكَنِة، َوال  ُروَرِة، َوَأْسَأُلَك ِعْنَد اْلَحاَجِة، َوَأَتَضرَّ ُهمَّ اْجَعْلِني َأُصوُل ِبَك ِعْنَد الضَّ اللَّ

ِع ِإَلى َمْن  َضرُّ َعاَنِة ِبَغْيِرَك ِإَذا اْضُطِرْرُت، َوال ِباْلُخُضوِع ِلُس��َؤاِل َغْيِرَك ِإَذا اْفَتَقْرُت، َوال ِبالتَّ ي ِباالْس��تِ َتْفِتنِّ

اِحِمنَي. ُدوَنَك ِإَذا َرِهْبُت، َفَأْسَتِحقَّ ِبَذِلَك ِخْذالَنَك َوَمْنَعَك َوِإْعَراَضَك، َيا َأْرَحَم الرَّ

رًا ِفي  ي َواْلَحَس��دِ ِذْكرًا ِلَعَظَمِتَك، َوَتَفكُّ َظنِّ ي َوالتَّ َمنِّ َطاُن ِفي ُروِعي ِمَن التَّ ��يْ ُهمَّ اْجَعْل َما ُيْلِقي الشَّ اللَّ

َك، َوَما َأْجَرى َعَلى ِلَس��اِني ِمْن َلْفَظِة ُفْحٍش َأْو ُهْجٍر َأْو َش��ْتِم ِعْرٍض َأْو َش��َهاَدِة  ُقْدَرِتَك، َوَتْدِبريًا َعَلى َعُدوِّ

َناِء َعَلْيَك،  َباِطٍل َأِو اْغِتَياِب ُمْؤِمٍن َغاِئٍب َأْو َسبِّ َحاِضٍر َوَما َأْشَبَه َذِلَك ُنْطقًا ِباْلَحْمِد َلَك، َوِإْغَراقًا ِفي الثَّ

َوَذَهابًا ِفي َتْمِجيِدَك، َوُشْكرًا ِلِنْعَمِتَك، َواْعِتَرافًا ِبِإْحَساِنَك، َوِإْحَصاًء ِلِمَنِنَك.

��ي، َوال َأْظِلَمنَّ َوَأْن��َت اْلَقاِدُر َعَلى  ْفِع َعنِّ ��ٍد َوآِلِه، َو ال ُأْظَلَمنَّ َوَأْن��َت ُمِطيٌق ِللدَّ ُه��مَّ َص��لِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ
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ي، َوال َأْطَغَينَّ َوِمْن ِعْنِدَك  نَّ َوَقْد َأْمَكَنْتَك ِهَداَيِتي، َوال َأْفَتِقَرنَّ َوِمْن ِعْنِدَك ُوْس��عِ ��ي، َوال َأِضلَّ ْلَقْب��ِض ِمنِّ

ُوْجِدي.

ْقُت، َوِبَفْضِلَك َوِثْقُت، َوَلْيَس  ُهمَّ ِإَلى َمْغِفَرِتَك َوَفْدُت، َوِإَلى َعْفِوَك َقَصْدُت، َوِإَلى َتَجاُوِزَك اْش��تَ اللَّ

ِعْنِدي َما ُيوِجُب ِلي َمْغِفَرَتَك، َوال ِفي َعَمِلي َما َأْس��َتِحقُّ ِبِه َعْفَوَك، َوَما ِلي َبْعَد َأْن َحَكْمُت َعَلى َنْفِس��ي 

. ْل َعَليَّ ٍد َوآِلِه، َوَتَفضَّ ِإالَّ َفْضُلَك، َفَصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ِتي ِهَي َأْزَكى، َواْس��َتْعِمْلِني ِبَما ُهَو َأْرَضى.  ْقِن��ي ِللَّ ْقَوى، َوَوفِّ ُه��مَّ َوَأْنِطْقِني ِباْلُه��َدى، َوَأْلِهْمِني التَّ اللَّ

ِتَك َأُموُت َوَأْحَيا. ِريَقَة اْلُمْثَلى، َواْجَعْلِني َعَلى ِملَّ ُهمَّ اْسُلْك ِبَي الطَّ اللَّ

َش��اِد،  ِة الرَّ ��َداِد، َوِمْن َأِدلَّ ْعِني ِباالْقِتَصاِد، َواْجَعْلِني ِمْن َأْهِل السَّ ٍد َوآِل��ِه، َو َمتِّ ُه��مَّ َص��لِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ

َوِمْن َصاِلِح اْلِعَباِد، َواْرُزْقِني َفْوَز اْلَمَعاِد، َو سلَمَة اْلِمْرَصاِد.

ُصَها، َوَأْبِق ِلَنْفِس��ي ِمْن َنْفِس��ي َما ُيْصِلُحَها، َفِإنَّ َنْفِسي َهاِلَكٌة  ُهمَّ ُخْذ ِلَنْفِس��كَ ِمْن َنْفِس��ي َما ُيَخلِّ اللَّ

َأْو َتْعِصَمَها.

ا  ِتي ِإْن َحِزْنُت، َوَأْن��َت ُمْنَتَجِعي ِإْن ُحِرْمُت، َوِبَك اْس��ِتَغاَثِتي ِإْن َكِرْث��ُت، َوِعْنَدَك ِممَّ ُه��مَّ َأْن��َت ُعدَّ اللَّ

َلِب  َف��اَت َخَل��ٌف، َوِلَما َفَس��َد َصلٌح، َوِفيَم��ا َأْنَكْرَت َتْغِي��رٌي، َفاْمُنْن َعَل��يَّ َقْبَل اْلَب��لِء ِباْلَعاِفَيِة، َوَقْب��َل اْلطَّ

ِة اْلِعَباِد، َوَهْب ِلي َأْمَن َيْوِم اْلَمَعاِد، َواْمَنْحِني ُحْسَن  َشاِد، َواْكِفِني َمُئوَنَة َمَعرَّ لِل ِبالرَّ ِباْلِجَدِة، َوَقْبَل الضَّ

اإِلْرَشاِد.
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ي ِبُلْطِفَك، َواْغُذِني ِبِنْعَمِت��َك، َوَأْصِلْحِني ِبَكَرِمَك، َوَداِوِني  ، َو اْدَرْأ َعنِّ ٍد َوآِل��هِ ُه��مَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ

ْقِني ِإَذا اْشَتَكَلْت َعَليَّ اأُلُموُر أَلْهَداَها، َوِإَذا َتَشاَبَهِت  ْلِني ِرَضاَك، َوَوفِّ ِني ِفي َذَراَك، َوَجلِّ ِبُصْنِعَك، َوَأِظلَّ

اأَلْعَماُل أَلْزَكاَها، َوِإَذا َتَناَقَضِت اْلِمَلُل أَلْرَضاَها.

ِني ُحْس��نَ اْلِوالَيِة، َوَهْب ِلي ِصْدَق اْلِهَداَيِة،  ْجِني ِباْلِكَفاَيِة، َوُس��مْ ٍد َوآِلِه، َوَتوِّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ

َعِة، َوال َتْجَعْل َعْيِشي َكّدًا َكّدًا، َوال َتُردَّ ُدَعاِئي َعَليَّ َرّدًا، َفِإنِّي ال  َعِة، َواْمَنْحِني ُحْسَن الدَّ ي ِبالسَّ َوال َتْفِتنِّ

َأْجَعُل َلَك ِضّدًا، َوال َأْدُعو َمَعَك ِنّدًا.

ْر َمَلَكِتي ِباْلَبَرَكِة  َلِف، َوَوفِّ ْن ِرْزِقي ِمَن التَّ ِف، َوَحصِّ ��رَ ٍد َوآِلِه، َواْمَنْعِني ِمَن السَّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ

ِفيِه، َوَأِصْب ِبي َسِبيَل اْلِهَداَيِة ِلْلِبرِّ ِفيَما ُأْنِفُق ِمْنُه.

ٍد َوآِلِه، َواْكِفِني َمُئوَنَة االْكِتَس��اِب، َواْرُزْقِني ِمْن َغْيِر اْحِتَس��اٍب، َفل َأْش��َتِغَل  ُه��مَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ

ُهمَّ َفَأْطِلْبِني ِبُقْدَرِتَك َما َأْطُلُب، َوَأِجْرِني  َلِب، َوال َأْحَتِمَل ِإْصَر َتِبَعاِت اْلَمْكَس��ِب. اللَّ َع��ْن ِعَباَدِتَك ِبالطَّ

ا َأْرَهُب. ِتَك ِممَّ ِبِعزَّ

ٍد َوآِل��ِه، َوُصْن َوْجِه��ي ِباْلَيَس��اِر، َوال َتْبَت��ِذْل َجاِهي ِباإِلْقَت��اِر َفَأْس��َتْرِزَق َأْهَل  ُه��مَّ َص��لِّ َعَل��ى ُمَحمَّ اللَّ

ِرْزِقَك، َوَأْس��َتْعِطَي ِش��َراَر َخْلِقَك، َفَأْفَتِتَن ِبَحْمِد َم��ْن َأْعَطاِني، وُأْبَتَلى ِبَذمِّ َمْن َمَنَعِن��ي، َوَأْنَت ِمْن ُدوِنِهْم 

َوِليُّ اإِلْعَطاِء َواْلَمْنِع.

ًة ِفي ِعَب��اَدٍة، َوَفَراغًا ِفي َزَه��اَدٍة، َوِعْلمًا ِفي اْس��ِتْعَماٍل،  ��ٍد َوآِلِه، َواْرُزْقِن��ي ِصحَّ ُه��مَّ َص��لِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ
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َوَوَرعًا ِفي ِإْجَماٍل.

ْن  ْل ِإَلى ُبُلوِغ ِرَضاَك ُسُبِلي، َوَحسِّ ْق ِفي َرَجاِء َرْحَمِتَك َأَمِلي، َوَسهِّ ُهمَّ اْخِتْم ِبَعْفِوَك َأَجِلي، َوَحقِّ اللَّ

ِفي َجِميِع َأْحَواِلي َعَمِلي.

اِم  ْهِني ِلِذْكِرَك ِف��ي َأْوَق��اِت اْلَغْفَلِة، َواْس��َتْعِمْلِني ِبَطاَعِت��َك ِفي َأيَّ ��ٍد َوآِل��ِه، َوَنبِّ ُه��مَّ َص��لِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ

ْنَيا َواآلِخَرِة. ِتَك َسِبيًل َسْهَلًة، َأْكِمْل ِلي ِبَها َخْيَر الدُّ اْلُمْهَلِة، َواْنَهْج ِلي ِإَلى َمَحبَّ

ْيَت َعَلى َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك َقْبَلُه، َوَأْنَت ُمَصلٍّ َعَلى َأَحٍد  ٍد َوآِلِه، َكَأْفَضِل َما َصلَّ ُهمَّ َوَصلِّ َعَلى ُمَحمَّ اللَّ

اِر���.  ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقِني ِبَرْحَمِتَك َعَذاَب النَّ َبْعَدُه، َوآِتَنا ِفي الدُّ

الصحيفة السّجادية: 99 رقم 20 في مكارم األخالق ومرضّي األفعال  ���
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 مقّدمة المؤّسسة

دنا حمم��د وآله الطاهرين، واللع��ن الدائم على أعدائهم  احلم��د هلل رب العاملني وصلى اهلل على س��يّ

أمجعني إىل قيام يوم الدين.

لق��د تظاف��رت الرواي��ات الش��ريفة يف الدع��وة حلض��ور جمال��س العلم��اء للس��تفادة م��ن علومه��م 

واالسترش��اد بتعاليمه��م الروحي��ة والفكري��ة واخُلُلقي��ة؛ فع��ن رس��ول اهلل صّل��ى اهلل عليه وآل��ه أّنه قال: 

»جمالس��ة العلماء عب��ادة«���. وعن أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه أّنه قال: »العق��ل والدة، والعلم إفادة، 

وجمالسة العلماء زيادة«���.

كم��ا حّث��ت الروايات عل��ى تدوين العل��م وتقييده بالكتاب��ة، مثل قول الن��ي صّل��ى اهلل عليه وآله: 

»قّيدوا العلم« قيل: وما تقييده؟ قال: »كتابته«���.

وم��ن بني تل��ك املجالس املليئ��ة باملعارف والع��ر، جمالس مساح��ة املرجع الديين آي��ة اهلل العظمى 

الس��ّيد صادق احلس��يين الش��ريازي دام ظّل��ه، الذي طامل��ا أحتف مس��تمعيه بالنكات اخلفي��ة واملعارف 

الدقيقة الكامنة يف طّي كلمات أهل البيت س��لم اهلل عليهم وسريهتم، فكانت جمالسه ُتَعدُّ حبّق منابع 
���  بحار األنوار: � / 204 ح24 باب4، مذاكرة العلم ومجالسة العلماء .

��2  كنز الفوائد: �3 الفصل األّول، مختصر الكالم في أّن للحوادث أّواًل .
��3  مستدرك سفينة البحار: 9 / 28 باب فضل كتابة الحديث وروايته .
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تربوّية كفيلة بأن ترش��د املؤمنني إىل االقتداء بأهل البيت عليهم الس��لم وحتّثهم يف السري على هنجهم، 

عقيدًة وفكرًا، وأدبًا وُخُلقًا.

فم��ن منطل��ق العمل باألحادي��ث الش��ريفة الداعية إىل االس��تفادة م��ن جمالس العلم��اء، وحرصًا 

على نش��ر ما محلته تلك املحاضرات من املفاهيم اإلس��لمية األصيلة، باش��ر قسم التحرير يف مؤّسسة 

الرس��ول األك��رم صّلى اهلل علي��ه وآله بعون اهلل تع��اىل وتوفيقه بتدوينه��ا مّث إخراجها بع��د تنقيحها وتتبع 

مداليله��ا الروائية والتارخيية عر مظاّنها، فكانت �نفحات اهلداية� املجموعة األوىل اليت قّدمناها للقّراء 

الكرام، واليت ضّمت طائفة قّيمة من أحاديث مساحته التربوية يف مناسبات خمتلفة.

ونس��تتبع يف ه��ذا الكت��اب ما أف��اض به مساحته م��ن اإلرش��ادات التربوي��ة واخللقية يف ض��وء دعاء 

»مكارم األخلق ومرضّي األفعال«��� لإلمام زين العابدين علي بن احلس��ني س��لم اهلل عليهما حيث 

تن��اول مساحت��ه �خلل الفترة من �0 ذي القعدة �4�0ه� ح��ى �7 رمضان ���4 ه�� بعض فقرات 

هذا الدعاء الشريف بالشرح والتحليل متوّخيًا بذلك استلهام الدروس والعر منها، وذلك من خلل 

حماضرات األخلق اليت كان يلقيها يوم األربعاء من كّل أسبوع.

ويف هذه املناس��بة جتّدد املؤّسس��ة ش��كرها لكّل اإلخوة العاملني يف قس��م التحري��ر يف موقع مساحة 

��� وهو أحد أدعية الصحيفة السّجادية التي ينتهي سندها إلى اإلمام زين العابدين سالم اهلل عليه، 
والتي تحتوي على أكثر من خمسين دعاًء منها هذا الدعاء. لقد تضّمنت هذه الصحيفة من الكنوز 
ما بلغت من العظمة حتى ُعّبر عنها بأخت القرآن، وإنجيل أهل البيت سالم اهلل عليهم، وزبور آل 

محمد صّلى اهلل عليه وآله.
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الس��ّيد املرج��ع دام ظّل��ه، الذين س��امهوا يف إعداد وإخراج ه��ذا الكتاب، س��ائلني اهلل العل��ّي القدير أن 

يس��ّددنا وإياه��م ويوّفقن��ا لتقدمي املزي��د لكّل ما حيّب��ه ويرضاه، وصلى اهلل على س��ّيدنا ونبّين��ا حممد وآله 

الطّيبني الطاهرين.

مؤّسسة الرسول األكرم صلي اهلل عليه و آله الثقافية 
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الصالة على محّمد وآله 

ٍد َوآلِه، َوبلِّغ  الّلُهمَّ َصلِّ َعل��ى محمَّ

بإيمان��ي أكَم��َل اإليم��اِن، َواْجَعْل 

َيقين��ي أفَْضَل الَيقي��ِن، َوانَتِه بِِنيَّتي 

��اِت، َوبَِعَملي إلى  إلى أْحَس��ِن الِنيَّ

أْحَسِن األْعَمال. الّلُهمَّ َوف�ِّْر بُِلْطِفَك 

ْح بِما ِعنْ��َدَك َيِقيني،  ت��ي، َوَصحِّ نِيَّ

َواْسَتْصِلْح بُِقْدَرتَِك َما فَ�َسَد ِمنّ�ي.

يفتتح إمامنا زين العابدين س��لم اهلل عليه دعاءه بالصلة على حممد وآله، بل جيعلها مفتاحًا لكّل 

فق��رة من فقراته كما ترى وذلك للمأثور عنهم صلوات اهلل وس��لمه عليهم أّن الصلة على حممد وآله 

تعتر من األس��باب الرئيس��ية الس��تجابة الدعاء، وق��د ورد ذل��ك يف روايات متواترة ع��ن خمتلف فرق 

ى  املس��لمني؛ فقد روي عن الن��ي صّلى اهلل عليه وآله أّنه قال: »كّل دع��اء حمجوب عن اهلل حى يصلَّ

على حمّمد وأهل بيته«���. 
���  نقله جمهرة من علماء العاّمة، منهم السيوطي في الجامع الصغير: � / 656 ح 4266، والمتقي 
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وهذه حقيقة تكوينية واقعية وإن كانت أس��رارها خفّية بالنس��بة لنا، كما يف بعض األمور الواقعية يف 

هذا الكون واليت نؤمن هبا؛ إلدراكنا هلا، وإن كّنا ال حنّسها باحلواّس، كاجلاذبية مثًل.

لق��د ربط اهلل س��بحانه وتع��اىل بني إجابة الدعاء وب��ني الصلة على الني وأهل بيت��ه عليهم الصلة 

والسلم.

واملظِه��ر لذلك ومق��ام إثباته الرواي��ات املصّرحة بذلك���واليت تكش��ف أّن من أس��باب إجابة اهلل 

الهندي في كنز العمال: 2 / 78 ح 32�5 وغيرهما.
��� وردت في فضل الصلوات على محمد وآله روايات كثيرة، فقد روي عن اإلمام الباقر سالم اهلل 
عليه أّنه قال: ما من شيء ُيعَبد اهلل به يوم الجمعة أحّب إلّي من الصالة على محّمد وآل محّمد. 

�الحدائق الناضرة: �0/ ��98.
وعن اإلمام الصادق سالم اهلل عليه أّنه قال: إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء مالئكة بعدد الذّر 
في أيديهم أقالم من الذهب وقراطيس الفضة ال يكتبون إلى ليلة السبت إال الصالة على محمد 
وعلى آل محمد، فأكثروا منها. ثّم قال: إّن من السّنة أن تصّلي على محّمد وعلى أهل بيته في كّل 

جمعة ألف مّرة وفي سائر األّيام مئة مّرة. �تذكرة الفقهاء: 4/ ��03.
وعنه سالم اهلل عليه أيضًا: أفضل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصالة على محمد وعلى أهل بيته. 

�قرب اإلسناد: �4 ح�45.
وعن اإلمام الرضا سالم اهلل عليه أّنه قال: من لم يقدر على ما يكّفر به ذنوبه فليكثر من الصالة على 

محمد وآله فإّنها تهدم الذنوب هدمًا. �الحدائق الناضرة: 8/ ��47.
كما ورد استحباب الصلوات على محمد وآله في أّول الدعاء ووسطه وآخره؛ فعن اإلمام الصادق سالم 
اهلل عليه أّنه قال: من كانت له إلى اهلل عّز وجّل حاجة فليبدأ بالصالة على محمد وآله ثّم يسأل 
حاجته ثّم يختم بالصالة على محمد وآل محمد، فإّن اهلل عّز وجّل أكرم من أن يقبل الطرفين 
ويدع الوسط إذ كانت الصالة على محمد وآله ال تحجب عنه. �الوسائل: 7/ 95 ح�� الباب 36، 

استحباب الصالة على محمد وآله في أّول الدعاء ووسطه وآخره�.
ومع أّن النبي األكرم صلى اهلل عليه وآله قد بّين بنفسه الشريفة كيفية الصالة عليه، وذلك ُبعيد نزول 
قوله تعالى:}إنَّ اهلل َوَمالِئَكَتـُه ُيَصـلُّوَن َعلى النَّبي يا أيُّها اّلذيَن آَمـُنوا َصـّلوا َعـَليِه َوَسـلُِّموا َتسِليمًا{ 
�األحزاب: �56 حين سأله المسلمون: يا رسول اهلل قد عّلمتنا السالم عليك، فكيف الصالة عليك؟ 
فقال: قولوا اللهّم صّل على محمد وآل محمد كما صّليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد 
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تعاىل للدعاء أن ُيفتتح بالصلة على حممد وآله، كما يف احلديث املتقّدم.

إذًا فهذا تعليم وإرشاد لنا من اإلمام عليه السلم، وهو يف الوقت نفسه وقبل أن يكون تعليمًا، عمل 

من اإلمام بالواقع الذي يعلمه ويعرفه.

مجيد �ذكره العاّمة في صحاحهم ومسانيدهم كاّفة، فراجع�. 
كما أّكد صلى اهلل عليه وآله عليهم بعد ذلك بعدم بترها، أي االكتفاء بالصالة عليه منفردًا دون 
البتراء؟  البتراء. فقالوا: وما الصالة  ذكر اآلل؛ قال صلى اهلل عليه وآله: ال تصّلوا علّي الصالة 
اللهم صّل على محمد وعلى آل محمد.  بل قولوا  اللهم صّل على محمد وتسكتون،  تقولون  قال: 
�ذكره ابن حجر في صواعقه: �46 في اآليات النازلة في أهل البيت سالم اهلل عليهم اآلية الثانية، 
 ،�55  /2 العقدين:  جواهر  في  السمهودي  رواه  ما  على  رقم�4   37  /� ينابيعه:  في  والقندوزي 
والشعراني في كشف الغمة: �/ 2�9، وغيرهم فراجع�. وقال صّلى اهلل عليه وآله: من صّلى صالًة 
ولم يصّل فيها علّي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه. �ذكره الدارقطني في علله: 6/ �97 ح�066 
وسننه أيضًا: �/ 355 ح6 وابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية: �/ �58 ح�89، وابن 
الجوزي في التحقيق في أحاديث الخالف: �/ 402 الحديث الثالث، والزيلعي في نصب الراية: �/ 
427، والشوكاني في نيل األوطار: 2/ 322 باب ما جاء في الصالة على رسول اهلل صلى اهلل عليه 

وآله وغيرهم�.
وحّذرهم صلى اهلل عليه وآله من احتجاب دعاء العبد عن اهلل تعالى ما لم يصّل فيه على محّمد وأهل 
بيته. �راجع ما ذكره السيوطي في الجامع الصغير: �/ 656، ح4266، والمناوي في شرحه فيض 
القدير: 3/ 725، ح4266، والمتقي الهندي في كنز العمال: 2/ 78، ح 32�5 والقاضي عياض في 
الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى اهلل عليه وآله: 2/ 65 والهيثمي في مجمع الزوائد: �0/ 

�60 وغيرهم فراجع�. 
وآله  النبي  يؤّدون الصالة على  الشديد ال  المسلمين ولألسف  أّنك تجد قسمًا من  إال  رغم هذا كّله 
هكذا كاملًة تاّمة، كما أرشدهم لها صلى اهلل عليه وآله، ويصّرون على مخالفة أمره، فيؤّدونها 
بتراء، في حين يروون عنه صلى اهلل عليه وآله حديث النهي عن الصالة البتراء فيقولون: قال صلى 

اهلل عليه وسّلم �!�: ال تصّلوا علّي الصالة البتراء.
فليتدّبروا قول اهلل تعالى: }َيا أيُّها اّلذيَن آَمنوا ِلَم َتـُقوُلون ما ال َتْفـَعُلون` َكـُبَر مْقتًا ِعنَد اهلِل أن َتـُقولوا 

ما ال َتْفـَعُلون{ �الصّف: 2 �3.
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الدعاء واالستعانة باهلل

بع��د أن افتتح اإلمام دعاءه بالصلة على حممد وآله، انتقل عليه الس��لم إىل مقام س��ؤال حوائجه 

م��ن اهلل تع��اىل مبتدئ��ًا هب��ذه الكلمات األرب��ع: �بّل��غ بإمياين أكم��ل اإلميان� أي أن��ا ال أس��تطيع الصعود 

والبلوغ بإمياين إىل أكمل اإلميان من دون عونك وتسديدك يا رّب، وأنت الكفيل بذلك فأعّني.

اإلنسان بحاجة إلى تسديد الله دومًا

مهم��ا بل��غ اإلنس��ان م��ن املرات��ب العالي��ة س��واء الديني��ة أو الدنيوي��ة فه��و حباج��ة إىل ع��ون اهلل تعاىل 

وتسديده.

ح��ى الذين توّفرت فيهم ملك��ة العدالة بأعلى درجاهتا وأصدق معانيه��ا، واجتنبوا يف مقام العمل 

كلَّ املحّرم��ات، وأت��وا ب��كّل الواجب��ات، وكان عندهم ف��وق ذلك كّل��ه ورع كامل، ليس��وا بقادرين على 

النهوض واالرتقاء من دون أن يعينهم اهلل تعاىل على ذلك ويأخذ بأيديهم؛ ألّن الشهوات املختلفة من 

شأهنا أن حتول ولو شيئًا� دون ذلك.

إّن اإلنسان حماٌط بالشهوات شاء ذلك أم أبی، والتفت أم تغافل. فقد يتأّمل اإلنسان فيلتفت إىل 



1�

خمتلف شهواته، وقد يغفل فل يلتفت.

إّن اهلل سبحانه وتعاىل أودع فينا الشهوات لكي خيترنا وَيميز اخلبيث من الطّيب.

ق��د ينجح املرء يف كبح بعض ش��هواته، كاملرتاض��ني الذين حيّققون ذلك ببعض املمارس��ات، ولكن 

ماذا يفعل اإلنس��ان حيال الش��هوات اليت ال تعّد وال حتصى؟ وإن استطاع اإلنسان أن خيفف من غلواء 

بعضه��ا بالتروي��ض والتمرين فإّن هذا وح��ده ال يكون كفيًل بكب��ح بعضها اآلخر ال��ذي ميكن أن يثقله 

ويشّده إىل األرض؛ وإليك مثااًل واحدًا على تنّوع الشهوات وشدة ابتلء اإلنسان هبا:

يق��ول بع��ض الفقه��اء: إّن الرياء قد يك��ون بترك الرياء!! مثًل: قد يطيل ش��خص ركوعه وس��جوده 

وُيحسن القراءة ويتظاهر باخلشوع بسبب وجود شخص آخر ملتفت إليه. فهذا هو الرياء املتعارف.

وق��د يعم��د إىل خ��لف ذل��ك إذا عل��م أّن امللتفت إليه إنس��ان ذك��ّي يعِرف م��ن حاله فيم��ا لو أطال 

وحّس��ن من ظاهر صلته أّنها ليس��ت صلته العادية وأّنه يرائي فيها فيأيت بص��لة عادّية لكي ال يقول 

عن��ه الناظ��ر إّنه مراٍء. وهذا هو املقصود من قوهلم: إّن الرياء ق��د يكون يف ترك الرياء، أي يف ترك التظاهر 

باخلشوع وما أشبه.

هكذا هو احلال يف الش��هوات فهي حتيط بنا من كّل صوب وجانب. ولعّل أكثر الناس يفهمون هذه 

األمور جيدًا وإن مل يستطيعوا التعبري عنها بشكل جيد.

إّن مَثلنا يف هذا الطريق مَثل اإلنس��ان البدين أو الش��خص الذي حيمل أثقااًل كثرية، فهو ال يستطيع 
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تسّلق اجلبال أو القفز والوثوب بسهولة، ورّبما هوی وسط الطريق.

مهما كان اإلنس��ان ذكيًا وواعيًا ونش��طًا، مس��توعبًا ألطرافه وما حييط به، غري أّنه ال يستطيع أن يصنع 

شيئًا مع ما عليه من ثقل الشهوات وهو ثقل واقعي غالبًا ما حيول دون اإلنسان ورقّيه ما مل ُيعْنه اهلل تعاىل 

��ي َلْواَل ُدَعاُؤُكْم﴾���.  ويأخ��ذ بي��ده، وهذا حباجة إىل الدعاء؛ قال س��بحانه وتعاىل: ﴿ُقْل َما َيْعَبأ ُ ِبُكْم َربِّ

واإلمام الس��ّجاد عليه الس��لم يرش��دنا يف ه��ذا الدعاء ويعّلمن��ا أن نطلب من اهلل تع��اىل أن يأخذ بأيدينا 

ليبلغ بنا أكمل اإلميان.

لزوم العمل إلى جنب الدعاء

ق��د جيري اإلنس��ان ألفاظ الدعاء على لس��انه فق��ط، فيكون دعاؤه س��طحيًا. وقد ينطل��ق الدعاء من 

أعماق��ه، وه��ذا أفضل من األول بلش��ّك، ولكّنه أيض��ًا ال يكفي، بل ال بّد أن يك��ون إىل جانب الدعاء 

واخلشوع سعي من قبل اإلنسان نفسه لتحصيل ما يطلب من اهلل مستفيدًا مما أعّده اهلل سبحانه وتعاىل 

للعباد، فقد روي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله أّنه قال: الداعي بل عمل كالرامي بل وتر���. 

األدب في الدعاء

مّث إّن هاهن��ا نكتة مهمة تتطّلب املزيد من االلتفات، وهي أن يهتّم اإلنس��ان جبمال العبارة وصياغتها 

الفرقان: 77 .  ���
الدعوات: �9 ح��.  �2�
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وصّبه��ا يف وعاء مجيل؛ ف��إّن اإلمام مل يغفل عن هذا اجلانب حى حني يدعو اهلل س��بحانه وتعاىل، بل 

مثّ��ة ن��كات لغوية جندها يف كلمات اإلمام س��لم اهلل عليه ذات آفاق فوق اإلدراك املتعارف، ولكّنا نش��ري 

غ بإمياين  إىل نكت��ة واحدة فيها وهي البلغة والراعة يف اس��تعمال األلفاظ؛ فاإلمام مل يق��ل مثًل: »وبلِّ

أكمل اإلميان وبيقيين إىل أكمل اليقني وبنييت إىل أكمل النيات وبعملي إىل أكمل األعمال« بل أبدل 

الفعل يف كّل مجلة كما أبدل صيغة التفضيل فيها، فاس��تعمل س��لم اهلل عليه من األفعال: �اجعل، 

انتِه�، ومن صيغ التفضيل: �أفضل، وأحسن� ومل يقتصر على »بّلغ« و »أكمل« يف باقي اجلمل.

صحيح أّن هناك واقعّية وراء هذه التعابري واأللفاظ، ولكن يف التغيري جتميل للعبارة أيضًا، واجلمال 

يف كّل أم��ر حمم��ود، كم��ا روي ع��ن اإلم��ام أم��ري املؤمنينس��لم اهلل عليه أنّ��ه ق��ال: » إّن اهلل مجيل حيّب 

اجلمال «���.

إّن اإلم��ام يف حالة دعاء وتضّرع ومناجاة مع اهلل تعاىل. إّنه يف حالة س��ؤال وطلب من الرّب اجلليل، 

ولي��س يف مق��ام احلديث مع الناس، وم��ع ذلك نراه مل يغفل ه��ذا اجلانب، بل أواله األمهي��ة أيضًا، فهو 

يغّي��ر التعب��ري ويقّلل من التكرار مللحظة تس��توجب ذلك، فل��م يكّرر مثًل كلمة »بل��غ« أو »الكمال« بل 

اس��تعمل املترادفات مع ملحظة الفروق الدقيقة بينها؛ األمر الذي يدّل على أّن املطلوب من اإلنس��ان 

الداعي أن يصّب دعاءه يف قوالب مجيلة حينما يسأل اهلل تعاىل.

الكافي: 6 / 438، باب التجمل وإظهار النعمة.  ���
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العالقة بني اإلميان واليقني والنية والعمل

مّثة نقطة أخرى جتدر اإلش��ارة إليها قبل التعّرض إىل مجل ه��ذه الفقرة والترابط فيما بينها، وهي أّنه 

لي��س كّل م��ن كان قريب��ًا من النور ميكن أن يس��تفيد منه، م��ا مل يكن أهًل للس��تفادة، كما هو احلال يف 

القريب من البحر الفرات فإّما أن ينهل من درره وعطاياه ويرتوي من عذب مائه أو يغرق فيه ويكون من 

اهلالكني.

وهك��ذا ه��و احلال فيمن كان��وا قريبني من أهل البيت س��لم اهلل عليهم والذين عاش��وا يف عصرهم، 

حي��ث ُقّي��ض لكثري منه��م أن غنم وف��از يف الدارين، حى ج��اء يف بعضهم املدح والدع��اء عن املعصوم 

بينما تاه البعض اآلخر يف ضللته وترّدى يف غوايته رغم أّنه كان قريبًا من املعصوم أو معاصرًا له.

وحنن اليوم عندما نقرأ أدعيتهم عليهم الس��لم ونس��تلهم العر من أقواهل��م، فهذا يعين أّننا قريبون 

منه��م، وإن كّن��ا ال نرى أش��خاصهم ونعي��ش يف غري عصرهم، أّما م��ن مل يّطلع عل��ى أدعيتهم ومل ينهل 

من معني علومهم، فليس مبستوى أن يوّفق إىل اخلري ألنه مل يتعّرف عليهم ومل يعرف قدرهم وعظمتهم 

اليت يقصر البيان عن وصفها.

فف��ي ه��ذه الفقرة م��ن دعاء م��كارم األخ��لق وحده��ا على س��بيل املث��ال ال احلصر يكم��ن مفتاح 

كّل خ��ري; فاإلم��ام يطلب من اهلل تع��اىل من اإلميان أكمله، وم��ن اليقني أفضله، وم��ن النّيات واألعمال 

أحس��نها، والشّك أّن هذه اخلصال صنعت عظماء كأيب ذر وسلمان وحبيب بن مظاهر والشيخ املفيد 
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والسّيد حبر العلوم واملقّدس األردبيلي وأمثاهلم.

بعد هذه املقّدمة نقول:

لعّل هذا الترتيب الوارد يف هذه الفقرة من دعاء اإلمام عليه الس��لم �اإلميان، اليقني، النّية احلس��نة 

مّث العمل احلس��ن� يبّي��ن نوعًا من التس��بيب اخلارجي الواقعي. فبنس��بة درجات اإلمي��ان يكون املجال 

مفتوح��ًا أمام النس��بة املناس��بة من اليقني، وبنس��بة درج��ات اليقني يك��ون املجال مفتوحًا أمام النس��بة 

املناس��بة م��ن النّية احلس��نة، وبنس��بة درجات النّية احلس��نة يك��ون املجال مفتوحًا للنس��بة املناس��بة من 

العمل احلسن.

ومن دون اكتمال هذه احللقات األربع ال يتحّقق التكامل. فاإلميان وحده غري كاف بل البّد له من 

اليق��ني، واليق��ني وحده غ��ري جمٍد من دون النّية احلس��نة، والنّية احلس��نة ال معىن هل��ا إن مل تترجم إىل 

عمل حسن.

فه��ذه العناص��ر األربع��ة تكم��ل بعضها بعض��ًا ويدع��و بعضها لبع��ض. فاإلمي��ان يدع��و إىل اليقني، 

واليقني يدعو إىل النّية احلس��نة، والنّية احلسنة تدعو إىل العمل احلسن. ولكن حيث إّن هناك جواذب 

ومؤّثرات ضخمة وقوّية تثقل من حركة اإلنس��ان حنو التكامل وتبطئه، اقتضى األمر أن ُيعمل اإلنس��ان 

كّل قدراته وطاقاته من أجل أن جيمع بني هذه العناصر كّلها.

ومن هنا ميكن أن نفهم موقف مس��لم بن عقيل رضوان اهلل عليه وعدم إقدامه عندما ُعرض عليه أن 
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يفت��ك بابن زياد، مبّين��ًا ذلك بقوله: حلديث حّدثنيه الناس عن الني صل��ى اهلل عليه وآله: أّن »اإلميان 

قّيد الفتك«���.

وعلی النقيض من ذلك ما حكاه الكتاب العزيز عن بعض الكافرين الذين مل يردعهم يقينهم عن 

اجلحود واإلنكار للحّق، كما يف قوله سبحانه: ﴿َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَها أْنُفُسُهْم﴾���، وهو ما يعين أّن 

يق��ني بعض الكافرين يف أمر ّما قد يفوق يقني بع��ض املؤمنني، ولكّنهم جيحدونه، فل يعملون به، ومن مّث 

فل قيمة ليقينهم هذا.

وال ينص��رف لذه��ن أح��د منكم أّن اليقني املش��ار إليه يف اآلي��ة الكرمية إّنما هو جم��از. بل هي كلمة 

مس��تعملة يف معناه��ا احلقيق��ي، ولكّن��ه يق��ني أبت��ر ال يتبع��ه نّي��ة وال عم��ل، ولذل��ك ي��ؤول إىل اجلح��ود 

والكفر.

إّن العلقة بني العناصر الواردة يف هذه الفقرة من الدعاء تش��به ما يصطلح عليه أهل العلم بالعلقة 

ب��ني أجزاء املركب االرتباط��ي���; أي بعضها مرتبط ببعض. فإذا ُفقد ج��زء منها ُفقد الكّل، وإذا عرض 

لبعضه��ا مانع فكأّنما عرض للكّل. ف��إذا وجدت يف النفس نّية صّدقتها اجلوارح، ويكون التصديق هذا 

متناسبًا مع النّية قّوة وضعفًا.

راجع مقاتل الطالبيين: 65.  ���
النمل: �4 .  �2�

غير  المرّكب  ألجزاء  الصالة؛ خالفًا  مثاله:  االمتثال.  في  أجزائه  بين  التفكيك  يمكن  ال  ما   �3�
االرتباطي كالحقوق المختلفة في ذّمة الشخص، فسقوط بعضها باألداء يبرئ ذّمته في المورد. 
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ولتقريب املطلب أذكر هذا املثال:

أتذك��ر موّل��دة الكهرب��اء القدمية يف مدينة س��امراء وّفقنا اهلل مجيعًا لزيارة مش��اهد األئمة س��لم اهلل 

عليهم فيها ويف غريها وكيف أّنها كانت ضعيفة، فكان الزّوار الذين يفدون إىل سامراء ال يشاهدون حى 

املنارة أثناء الليل، وكانوا يقولون عن املصابيح اليت تعمل على هذه املوّلدة إّنها ال ُتري إال نفسها!!

فكّلم��ا كان��ت املوّلدة قوية كان��ت اإلضاءة الص��ادرة منها مثلها، أّم��ا إذا كانت ضعيف��ة فل ميكن أن 

نتوّقع منها إال النور الضعيف الذي ال يكاد يبني ما حوله.

وهك��ذا احل��ال بالنس��بة النع��كاس اإلميان واحل��االت النفس��ية لإلنس��ان عل��ى أعمال��ه وتصّرفاته. 

ف��ذو النف��س الكرمية ال تبخل يده، ومن كان ش��جاع النف��س ال يصفّر وجهه، وصاح��ب اليقني ال حتّطم 

املشكلت أعصابه، ومن كانت نّي�ته خالصة هلل ال يعري ملدح الناس أو ذّمهم أدىن أمّهية.

ولئن خفيت عّنا بعض اآلثار فإّنها ال ختفى على اهلل تعاىل فإّنه يعلم ما يف نفوسنا، كما يعلم كلٌّ مّنا ما 

يف نفسه; ﴿َبِل اإلْنَساُن َعلى َنْفِسِه َبِصرَيٌة َوَلْو أْلَقى َمَعاِذيَرُه﴾���.

القيامة: �4 و�5.  ���
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أكمل اإليمان

غ«. ومن الواض��ح أّن هذه الصيغة  إّن اإلمام س��لم اهلل عليه مل يس��تعمل كلمة »أبلغ« ب��ل قال: »بلِّ

يس��تفاد منها مع��ىن التدّرج الذي يدّل على أّن التغّير ال حيصل دفع��ة واحدة وإن كانت املراتب ختتلف 

من شخص آلخر بل األمر كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: »اخلري عادة«���.

روي عن اإلمام أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه أّنه قال: »إذا صعدت روح املؤمن إىل السماء تعّجبت 

امللئكة وقالت: عجبًا كيف جنا من دار فسد فيها خيارنا؟!«���.

وهذا معناه أّن املؤمن عملة نادرة. فالفرد كّلما حاول أن يصبح إنسانًا جّيدًا واجهته صعوبات كثرية 

حت��اول أن تثني��ه، ورمبا أثنت��ه. وليس ذلك لضع��ف يف عطاء اهلل تع��اىل، بل لتقصري من جانب اإلنس��ان 

نفس��ه؛ فإّن ش��هواته قد تبلغ من الكثرة والقّوة ما تتطّلب جهدًا إضافيًا للسيطرة عليها. ونيُل املعنويات 

والتغّل��ب عل��ى الش��هوات يتطّلب��ان دائمًا قّوة أكث��ر وعزمًا أكر مما هو مطلوب يف س��بيل نيل الش��هوات، 

ولذلك ترى الناس عادة ما يبلغون املقصود يف حتقيق شهواهتم أكثر مما يبلغون يف كسب املعنويات.

فكم��ا أنّ��ه ال خلف يف صعوبة االلتزام باملعنويات، فكذلك ال خلف يف أّنه كّلما أراد اإلنس��ان أن 

��� عّدة الداعي: �93.
��2 عيون الحكم والمواعظ: �36 الفصل الحادي عشر من الباب األّول.
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حيتّل مس��احة أوس��ع من املعنويات كّلفه ذل��ك جهدًا أكر، حاله يف ذلك حال م��ن يريد احلصول على 

مس��احة أوس��ع يف املاّديات؛ فإّن ذلك يتّطلب منه بذاًل أكثر. فمثًل: تكون كلفة شراء بيت سعته ألف 

متر، أكثر مما هو مطلوب لبيت مساحته مئة متر فقط.

وإذا عرفنا أّن الشهوات املحيطة باإلنسان كثرية جّدًا، أدركنا مدى صعوبة صراعه مع املغريات اليت 

ميك��ن أن جتذبه لتحول دون ارتقائه س��ّلم املعنوي��ات اليت من خلهلا يروم الوص��ول إىل أكمل اإلميان. 

وهلذا نرى املؤمنني يف تفاوت بدرجات اإلميان كما جاء يف قوله تعاىل: ﴿ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد اهلِل﴾���.

ُروي عن أيب عمرو الزبريي أّنه قال: قلت لإلمام الصادق عليه السلم: إّن لإلميان درجات ومنازل 

يتفاضل املؤمنون فيها عند اهلل؟ قال: »نعم«���.

إّنه لفوز عظيم أن يبّلغ اهلل تعاىل بإمياننا أكمل اإلميان ولو يف آخر س��اعة من العمر، فنكون ممن حباهم 

اهلل تعاىل حبسن العاقبة.

وفيما يلي نذكر مناذج من الذين سعوا لإلميان الكامل:

صهر األمير امليرداماد ـ

ُينق��ل أّن بن��ت األمري يف إحدى م��دن إيران كان��ت عائدة إىل بيته��ا يف وقت متأّخر من ليلة ش��اتية، 

إذ صادف��ت يف طريقه��ا مدرس��ة دينية، ففّكرت أن تلج��أ إليها حى الصباح، طلب��ًا لألمان، ومل يكن يف 
��� آل عمران: �63.

راجع الكافي: 2 / 40 ح� باب السبق إلى اإليمان.  �2�
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املدرس��ة يف تل��ك الليلة إال طالب علم أع��زب ينام يف إحدى الغ��رف وحيدًا فريدًا. فلم��ا طرقت الباب 

فوجئ الطالب بش��اّبة تطلب اللجوء يف املبيت عنده حى الصباح���؛ فأدخلها الطالب حينئذ حجرته 

على وجل! ونامت آمنة مطمئنة حى الصباح، مّث غادرت إىل بيت أبيها األمري.

عندما سأهلا أبوها األمري عن مكان مبيتها ليلة أمس حكت له القّصة. فشّك األمري وأرسل خلف 

طال��ب العلم ليس��توضح األمر، فتبّين له بعد ذلك أّن هذا الطالب منع��ه تقواه من أن يتكّلم معها فضًل 

عن أن يدنو منها أو غري ذلك!

وعندم��ا أراد األم��ري أن يش��كر الطالب اكتش��ف أّن إحدى أصابع��ه قد ُأحرقت حديثًا، فس��أله عن 

السبب فقال: تعلم أّني شاّب وأعزب، واّتفق أن نامت يف غرفيت ابنتك وهي امرأة شاّبة ومل يكن معنا 

أحد غرينا، فأخذ الش��يطان يوس��وس يل، فخفت أن أفش��ل يف مقاومته، فكانت يف غرفيت شعلة نفطية، 

فب��دأُت أق��ّرب إصبعي من النار كّلما وس��وس يل الش��يطان وقدميًا قي��ل: واجلرح ُيس��كنه الذي هو آمل 

فصرُت أسّكن أمل الشهوة بأمل االحتراق، وبقيت هكذا إىل الصباح حى جّناين اهلل من الوقوع يف فّخ 

الشيطان وما توسوس به النفس األّمارة بالسوء.

وعندما مسعت الفتاة ذلك قالت: هو كذلك، ألّني كنت أشّم رائحة شواء، ومل أكن أعلم أّن هذا 

املسكني إّنما كان يشوي إصبعه! 

إليه لكونه طالبًا في مدرسة دينية، وهذا يكشف عن عظم  األمر الذي يظهر مدى اطمئنانها   ���
يحتملون صدور  ثقتهم وال  فيهم كامل  الناس يضعون  الدينية، ألّن  العلوم  مسؤولية علماء وطلبة 

الخطيئة منهم.
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وقيل: إّن األمري زّوجها إياه بعد ذلك ملا رأى من جَلده وتقواه.

وهذا الشاّب هو أحد علمائنا األعلم الذي عرف فيما بعد ب� »مريداماد« أي صهر األمري.

الشيخ األنصاري والشيخ خنفر رحمهما الله

كان الش��يخ األنص��اري رمح��ه اهلل��� طالب عل��م مّث أصبح مدّرس��ًا فمرجعًا عاّمًا للتقلي��د يرجع إليه 

امللي��ني من املس��لمني وجتىب إلي��ه األموال الكثرية، وعندما مات مل تزد تركته على س��بعة عش��ر تومانًا 

م��ع أنّ��ه كان يعيل زوجة وأطف��ااًل وكذلك أّمه اليت كان��ت تعيش معه، كما كان يأتي��ه الضيوف من كّل 

مكان.

وكان يعاصر الشيخ األنصاري عامل جليل القدر يدعى الشيخ حمسن خنفر، وكان رمحه اهلل أكر 

سّنًا منه وإن كان دونه يف املزنلة العلمية.

مرض �الش��يخ خنفر� أخريات أّيام حياته مرضًا ألزمه داره، فُأخر الشيخ األنصاري بذلك؛ فتأّلم 

ودعا له، وملا أعوز الش��يخ خنفر بعض املال أرسل له الش��يخ األنصاري كيسًا من الذهب وكانت عمدة 

األموال يومئذ الذهب والفّضة، وكانت جتىب يف أكياس لكي يأخذ حاجته منه.

التستري،  الدين  ���  هو الشيخ مرتضى بن الشيخ محمد أمين بن الشيخ مرتضى بن الشيخ شمس 
الدزفولي، األنصاري � �2�4 - ��28 ه  �. يرجع نسبه الى الصحابي الجليل جابر بن عبد اهلل 
األنصاري. فقيه، أصولي . ُولد بدزفول، وتوّفي بالنجف األشرف في �8 جمادى الثانية. من آثاره: 
كتاب في أصول الفقه ويعرف بالرسائل، كتاب في المتاجرة ويعرف بالمكاسب، كتاب في 

الطهارة، كتاب في الصالة، كتاب في النكاح، إلى غير ذلك.
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وفع��ًل فإّن الش��يخ خنفر مل يكن ليأخ��ذ أكثر من دينار وثلث��ة أرباع الدينار أي مثق��ااًل من الذهب 

وثلث��ة أرب��اع املثق��ال مّث أرج��ع الباق��ي وق��ال: أبلغ��وا ش��كري للش��يخ مرتضى وأخ��روه أنّ��ين أخذت 

كفاييت!

وعندم��ا توّفي الش��يخ خنفر بعد مّدة وجي��زة تبّين أّن ما أخ��ذه كان فعًل مبقدار حاجت��ه ملا تبّقى من 

حياته���.

ف��إذا كانت كّل تل��ك األموال الضخمة ترد على الش��يخ األنصاري ولكّنه مل يترك أكثر من س��بعة 

عش��ر تومانًا، وأّن الش��يخ خنفر قد اكتفى مبا يسّد عوزه، أفل يعين هذا أّنهما رمحهما اهلل تعاىل قد ارتقيا 

درجات رفيعة يف سّلم أكمل اإلميان؟

الش��ّك أّن ه��ذا يتطّلب عمًل كبريًا يس��بقه ع��زم أكيد وتوّكل عل��ى اهلل، ألّن املغريات والش��هوات 

ليس��ت بالقليل��ة، ومنها ش��هوة املال واالكتناز، والرئاس��ة واحلكم، والتف��ّوق والغرور، واجله��ل والتظاهر 

بالعلم���و...

إذًا فلنتوّج��ه إىل اهلل تع��اىل ونطل��ب من��ه أن يبّلغ بإميانن��ا أكمل اإلمي��ان، وأن نتعظ بالعلم��اء األتقياء؛ 

��� هذه القّصة موجودة في »أعيان الشيعة« وفي »أعالم الشيعة«، وتعود إلى أيام الشيخ األنصاري رحمه 
اهلل أي لما قبل زهاء مئة وأربعين سنة.

الشرعي،  بتكليفه  عماًل  السكوت؛  له  يجوز  وال  علمه  ُيظِهر  أن  أحيانًا  اإلنسان  على  يحتَّم  قد   �2�
الدين؛ فقد روي عن الصادقين  الباطل ومحق  الناس وطغى  البدع في  إذا ما استشرت  خصوصًا 
عليهما السالم أّنهما قاال: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل ُسلب نور اإليمان 
�وسائل الشيعة: �6/ �27، ح�9 وال كالم في هذا، ولكن ما أكثر الحاالت التي ليس فيها وجوب 

ولكن الفرد ال يستطيع أن يملك نفسه عن التحّدث رغبًة في إظهار ما يملك من معلومات؟!
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فإّنهم مل يبلغوا تلك املرتبة الرفيعة دفعة واحدة، بل علی القاعدة ُهم أيضًا طلبوا أن يبّلغ اهلل بإمياهنم إلی 

الكمال، فأعاهنم اهلل تعاىل وأخذ بأيديهم، بعد أن اس��توفوا ش��روط ذلك يف الورع والتقوى واالجتهاد، 

فهو سبحانه »باسط اليدين بالعطية«���.

فإذا كان اهلل ال مينعنا عطاءه، وخلقنا لريمحنا��� ال ليمنعنا، فلماذا ال نسعى وهنتّم قليًل مثّ نضاعف 

س��عينا لكي يش��ملنا فيض اهلل تعاىل ونكون من الذي��ن بّلغ بإمياهنم أكمل اإلميان؟ وأّول ش��روط اإلميان 

الكامل هو االلتزام بالواجبات والكّف عن املحّرمات. 

تعّلم علوم أهل البيت عليهم السالم من شروط اإلميان الكامل

 روي ع��ن أيب الصلت��� أّنه قال: مسعت أبا احلس��ن علي بن موس��ى الرضا عليه الس��لم يقول: 

»رح��م اهلل عبدًا أحىي أمرنا«. فقلت له: كيف حييي أمركم؟ قال عليه الس��لم: »يتعّلم علومنا ويعّلمها 
��� انظر مصباح الكفعمي: 647 فصل 46. أقول: إّن هذه الكلمات قد عّبرت عن كرم اهلل تعالى بما 
لم أره في غيرها من الكلمات. فإن اليد تمّثل رمزًا إلظهار جملة من مصاديق القدرة عند اإلنسان، 
ففيها مثاًل تتجّلى قدرته في المنع واإلعطاء، والبطش والكّف وغير ذلك، واألدعية والخطابات 
الدينية لّما كانت موّجهة للبشر فهي تراعي وتحاكي حاالتهم وأفهامهم؛ فكأّن المعنى في عبارة: 
يا باسط اليدين بالعطية أن كّل قدرة اهلل تعالى هي في اإلعطاء، المراد منه غايته ال مبدأه وكما 

قيل عن المعاني في المقام: »خذ الغايات واترك المبادي«.

��2 قال تعالى: }إاّل من رحم رّبك ولذلك خلقهم{ أي ليرحمهم.
��3 أبو الصلت، عبد السالم بن صالح الهروي نسبة إلى هراة من مدن أفغانستان خادم اإلمام الرضا 
سالم اهلل عليه ومن الرواة الثقات، وّثقه عامة رجاليي الشيعة وبعض رجالّيي العاّمة، منهم: عمر بن 
شاهين في كتابه تاريخ أسماء الثقات: �56 رقم 876 وما رواه البغدادي في تاريخه من توثيق يحيى 
بن معين ألبي الصلت. تاريخ بغداد: ��/ 50، ضمن ترجمة الهروّي، كذلك في تهذيب الكمال: 

�8/ 73 رقم �342 في ترجمته.
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الناس«���.

وإذا كان علم��اء اللغة واألدب يقولون: إّن اجلمع املض��اف يفيد العموم، كان معىن العبارة: »يتعلم 

كّل علومنا«. وهذا الكلم موّجه بالدرجة األولی لنا حنن طلب العلم.

ف��كّل م��ن تتوّف��ر في��ه ش��روط االس��تطاعة يكون علي��ه لزام��ًا أن يتعّل��م علوم أه��ل البيت س��لم اهلل 

عليهم  ليعّلمها الناس فيهتدوا هبديهم سلم اهلل عليهم.

• ينقل الش��يخ شريف العلماء���يف بعض دروسه مناقشات السّيد مهدي حبر العلوم رمحه اهلل مع 

بع��ض علم��اء اليهود والنصارى وكيفية إفحامه هلم. فإذا مل يكن عند الس��ّيد حبر العلوم من علوم أهل 

البيت سلم اهلل عليهم فهل كان يتمّكن أن يناقش علماء اليهود والنصارى ويفحمهم.

فلنقتِد بأهل البيت سلم اهلل عليهم ولنقتِف آثارهم، ولنعمل بالواجبات ومن أمّهها تعّلم علومهم 

س��لم اهلل عليهم وتعليمها للناس؛ عس��ى اهلل تعاىل أن يأخذ بأيدينا إىل أكمل اإلميان بركة حممد وآل 

حممد صلوات اهلل وسلمه عليهم. 

عيون أخبار الرضا: 275/2 ح69 باب28.  ���
��2  هو الشيخ محمد شريف المازندراني المتوفى سنة �245 هـ . أستاذ الشيخ األنصاري، وقد أدرك 
جواهر  طالب.  ألف  من  أكثر  درسه  يحضر  عليه. كان  اهلل  رضوان  العلوم  بحر  مهدي  السيد 

الكالم: � / 9.
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أحسن األعمال

يت إىل  ْغ بإمياين أكَمَل اإلمياِن، َواْجَعْل َيقيين أْفَضَل الَيقنِي، َواْنَتِه ِبِنيَّ قال اإلمام عليه الس��لم: »َوبلِّ

اِت، َوِبَعَملي إىل أْحَسِن األْعَمال«. يَّ أْحَسِن النِّ

لقد حتّدثنا يف ما تقّدم عن أكمل اإلميان، وكان من املفروض أن جيري احلديث اآلن عن أفضل اليقني 

وأحس��ن النيات كما يقتضيه السياق ولكن مبا أّننا سنتعّرض ملوضوع النّية واليقني عند قول اإلمام يف 

ْصِلْح بُقْدَرِتَك ما فس��دَ ِمّني«.  ْح مِبا ِعْنَدك يقيين، َواْس��تَ اجلملة التالية: »الّلُهمَّ َوّفْر ِبُلْطِفَك ِنّييت، َوَصحِّ

لذا سنتناول اآلن قوله سلم اهلل عليه: »وبعملي إىل أْحَسِن األْعمال«؛ لنرى ماذا يقصد اإلمام ويعين 

ب� »أحسن األعمال« اليت ينبغي للمؤمن أن يطلبها من اهلل تعاىل وأن جيعلها غاية عمله؟

من لباب النصائح

روى احلس��ني ب��ن أيب الع��ل قال: خرجن��ا إىل مّكة نيف وعش��رون رجًل، فكنت أذب��ح هلم يف كّل 

مزنل ش��اة، فلما أردت أن أدخل على أيب عبد اهلل عليه الس��لم قال يل: »يا حسني وتذّل املؤمنني؟!« 

قلت: أعوذ باهلل من ذلك.
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فقال عليه السلم: »بلغين أّنك كنت تذبح هلم يف كّل مزنل شاة؟!« 

قلت: ما أردت إال اهلل.

فق��ال: »أم��ا كن��ت ت��رى أّن فيهم م��ن حي��ّب أن يفعل فعال��ك فل يبل��غ مقدرت��ه ذلك فتتقاص��ر إليه 

نفسه«.

قلت: أستغفر اهلل وال أعود���.

وهذا العمل كما هو واضح ال إشكال فيه وال شبهة، ولوال بقية الرواية لقلنا إّنه من أفضل األعمال 

وأحس��نها. فما أفضل إطعام املؤمنني وهم يف طريق احلّج إىل بيت اهلل احلرام؟! إذا كان اإلطعام يف حّد 

ذاته عمًل مستحّبًا فكيف بإطعام املؤمنني؟ وكيف إذا كانوا يف طاعة اهلل تعاىل؟

إّن احلس��ني ب��ن أيب الع��لء مل يك��ن إنس��انًا عاديًا ب��ل كان قريب��ًا من ن��ور اإلمامني الباق��ر والصادق 

عليهم��ا الس��لم، وكان يريد بعمل��ه وجه اهلل تعاىل، كما يظه��ر من جوابه لإلمام س��لم اهلل عليه. وعدُم 

إنكار اإلمام لصنيعه واالكتفاء بعتابه يدّل على صدق نّيته���.

لق��د أراد اإلم��ام م��ن ه��ذه النصيحة أن يلفت نظر احلس��ني ب��ن أيب الع��لء إىل ما ينبغي ل��ه وهو أن 

���  المحاسن: 2 / 359، ح 80 .
الرواية صحيحة إن اعتبرنا الحسين بن أبي العالء ثقة، كما ليس بالبعيد، وإن كان محّل كالم بين 

علماء الرجال، ولكّنه بال شك من خيرة أصحاب اإلمامين الباقر والصادق سالم اهلل عليهما.
من المعروف عن األئّمة سالم اهلل عليهم أّنهم ال يذكرون النصائح الحّساسة لعاّمة الناس أو إلى   �2�
الذين ال يتحّملونها، األمر الذي يفرض علينا نحن الشيعة وأهل العلم خاّصة أن ننتبه أكثر من 

غيرنا ونتأّمل في كلمات المعصومين سالم اهلل عليهم.
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يتحّرى »أحسن األعمال« وأن يعلم أّن بلوغه لذلك يتطّلب وعيًا دقيقًا وعونًا من اهلل تعاىل.

فمع أّن اإلطعام الذي قام به كان عمًل حس��نًا، خاّصة وأّنه كان هلل تعاىل، ولكّنه يف الوقت نفس��ه مل 

يكن أحس��ن األعمال؛ كما وّضحه اإلمام بقوله: »أما كنت ترى أّن فيهم من حيّب أن يفعل فعلك فل 

يبل��غ مقدرته ذلك فتتقاصر إليه نفس��ه«. فرمب��ا كان يف هؤالء الذين تطعمهم من حيّب أن يفعل الش��يء 

ذاته، أي يقوم هو بإطعام املجموع ولو مّرة واحدة، كما تقوم أنت بذلك، ملكان الفعل وحمبوبّيته، ولكن 

مل تكن لديه القدرة املالية على ذلك، فيحّس حينئذ بالضعف أو الضعة أو شيء من الذّل.

ال ش��ّك أّن ما كان من فعل احلس��ني بن أيب العلء مل يكن من اإلذالل املقصود، وإال ردعه اإلمام 

وهناه. مّث إّن اإلمام ههنا ليس يف مقام النهي عن منكٍرما بقدر ما هو بصدد اإلرشاد إىل أحسن األعمال، 

فكان األولی باملنفق هنا أن يلتفت إىل هذه النكتة الدقيقة اليت أشار إليها اإلمام ويعاجلها بطريقة ذكية 

كأن ال ُيظهر أّن اإلطعام كّله منه. 

وه��ذا يع��ّد من لباب النصائ��ح، وقل من يتحّمله��ا إال من أويت حّظًا من العل��م واألخلق. ولذلك 

نلح��ظ أّن احلس��ني بن أيب الع��لء أدرك مقصود اإلمام فورًا وقال: »أس��تغفر اهلل وال أعود« أي س��وف 

أكّف عن اإلطعام بنحو يشعر اآلخرين بشيء من القصور أو اإلذالل، وما أشبه.

حّقًا لوال أهل البيت س��لم اهلل عليهم ملا ُعبد اهلل حّق عبادته، كما روي عن اإلمام الصادق س��لم 

اهلل عليه: »لوالنا ما ُعبد اهلل«���.

الكافي: � / �93 ح 6.  ���
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فلنتوّقف قليًل وحناسب أنفسنا قبل أن حناَسب���فقد روي عن اإلمام أيب احلسن موسى بن جعفر 

عليهما السلم قوله: »ليس مّنا من مل حياسب نفسه يف كّل يوم؛ فإن عمل حسنًا استزاد اهلل، وإن عمل 

سّيئًا استغفر اهلل منه وتاب إليه«��� ولنعتر بقصص املسترشدين؛ ومنها القصة التالية:

توبة أحد كّتاب بني أمّية

َة َفَقاَل يل:  اب َب��ين ُأَميَّ اد َعْن َعليِّ ْبِن َأِبي َحْم��َزَة َقاَل: َكاَن يل َصديٌق مْن ُكتَّ َع��ْن َعْبد اهللَّ ْب��ن َحمَّ

َم َوَجَلَس ُثمَّ  ا َأْن دخل َسلَّ اْس��َتْأِذن يل على َأيب َعْبد اهللَّ عليه الس��لم. َفاْسَتْأَذْنُت َلُه َعَلْيه، َفَأذَن َلُه. َفَلمَّ

َقاَل: ُجعْلُت فداَك إنِّي ُكْنُت يف ديوان هؤالء الَقوم َفَأَصْبُت مْن ُدنياُهْم َمااًل َكثريًا َوَأْغَمْضُت يف َمَطالبِه 

ة َوَجدوا َمْن َيْكُتُب َلُه��مْ َوَيْجي َلُهُم اْلَفْي َء وُيَقاتُل  َفَق��اَل َأُبو َعْبد اهلل س��لم اهلل علي��ه : »لوال أّن بين أميَّ

اُس َوَما يف أْيديهْم ما وجدوا َش��ْيئًا ِإال ما وَقَع يف  نا، َولو َتَرَكُهُم النَّ َعْنُهْم َوَيْش��َهُد َجَماَعَتُهْم ملا َس��لبونا َحقَّ

أْيديهْم«.

َق��اَل: َفَقاَل اْلَفَتى: ُجعلُت فداَك فهل يل َمْخَرٌج مْنه؟ َقاَل: »إن ُقْلُت لك تْفعُل؟« َقاَل: َأْفَعُل. َقاَل 

َل��ُه: »َفاْخ��ُرْج مْن مجيع َما اْكَتَس��ْبَت يف ديواهنْم؛ َفَم��ْن َعَرْفَت منُه��ْم َرَدْدَت َعليه ماَلُه، َوَم��ْن َلْم َتْعرْف 

َة«. ْقَت به، َوَأَنا َأْضَمُن َلَك َعَلى اهللَّ َعزَّ َوَجلَّ اجَلنَّ َتَصدَّ

َقاَل: َفَأْطَرَق اْلَفَتى َرْأَسُه َطويًل ُثمَّ َقاَل له: َقْد َفَعْلُت ُجعلُت فداَك.
كما فى الحديث: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. انظر وسائل الشيعة: �6/ 99 ح 9.  ���

��2 الكافي: 2 / 453 ح 2.
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ى  َقاَل اْبُن َأيب َحْمَزَة: َفَرَجَع اْلَفَتى َمَعنا إىل اْلُكوَفة َفَما َتَرَك َشْيئًا َعَلى َوْجه اأَلْرض إال َخَرَج مْنُه َحتَّ

يت َكاَنْت َعَلى َبَدنه. ثيابه الَّ

ى  َقاَل: َفَقَسْمُت َلُه قْسَمًة َواْشَتَرْيَنا َلُه ثَيابًا َوَبَعْثَنا إَلْيه بَنَفَقة. َقاَل: َفَما َأَتى َعَلْيه إال َأْشُهٌر َقلئُل َحتَّ

ا َنُعوُدُه...���. َمرَض، َفُكنَّ

ومعىن قول الرجل »وأغمضت يف مطالبه« أي مل أحتّر أصله أمن حلل أم حرام.

وه��ذا اإلغماض هو أحد مصاديق الزلل اليت ميكن أن يتعّرض هلا كّل إنس��ان، وقد يكون يف العلم 

أيضًا كما لو احتال املدّرس ومل يعط الدرس حّقه أو مل يتثّبت فيما يلقيه على الطلبة فيتحّدث بش��يء 

ال يعرفه أو ال يتقنه، وهكذا احلال بالنسبة للطالب إن مل َيستوِف املباحثة حّقها، وكذا غريه.

وه��ذا الف��ى عندم��ا قال له اإلم��ام: »خترج م��ن كّل مال��ك« أدرك أّن ه��ذه الكلمة حقيقة وليس��ت 

جم��ازًا، ولذل��ك »أطرق رأس��ه طويًل مّث قال: قد فعل��ت«. وعندما رجع إىل الكوفة خ��رج من كّل أمواله 

حى الثياب اليت كانت عليه! ولذلك اشتری له أصحاب اإلمام الصادق عليه السلم ثيابًا وأعطوها 

له مع بعض املال لكي يعيش، مّث مات بعد ذلك بفترة قصرية!

والغري��ب أّن ال��ذي ج��اء بالرجل إىل اإلمام الصادق س��لم اهلل عليه وصار س��ببًا لتوبته هو علي بن 

أيب محزة البطائين، وهو من أصحاب اإلمام الصادق واإلمام موسى بن جعفر سلم اهلل عليهما ومن 

وكلئهما ولكّنه احنرف بعد ذلك وكان أحد الثلثة الذين أبدعوا مذهب الوقف!

مدينة المعاجز: 5 / 307 ح 65.  ���
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فيج��در مراجعة كتب الس��ري؛ ففيه��ا دواعي االعتبار حب��ال أمثال هذين الرجلني، ف��ذاك الذي كان 

عامًل لبين أمّية كيف اهتدى، وهذا الذي كان من أصحاب األئمة كيف احنرف!

إذًا علين��ا أن نلتف��ت إىل م��ا نعمل وأن ال يك��ون عملنا مصلحًا من جانب ومفس��دًا م��ن جانب آخر، 

وعلين��ا أن نط��رد الوس��اوس ألّنها من الش��يطان، فل نت��رك العمل الذي بدأن��اه بل نصلح��ه ونتقنه، وأن 

نس��تلهم يف ه��ذا الطري��ق كّل ال��دروس والعر ونس��تفيد من النصائ��ح واحلكم اليت وصلتن��ا عن الني 

صلى اهلل عليه وآله واألئمة من أهل البيت سلم اهلل عليهم.

وه��ذا األم��ر حباجة إىل قلي��ل من االلتفات والتأّمل، ف��ل نَدع العمل وال نندف��ع وراءه دون وعي، بل 

نكون كما أرادنا اهلل تعاىل أّمة وسطًا.

وعلين��ا يف كّل ح��ال أن ال نغف��ل ع��ن حبائل الش��يطان، الذي أج��راه اهلل تعاىل فينا جم��رى الدم يف 

العروق���، فلنكن منه ومن حبائله على حذر.

ما املقصود بأحسن األعمال؟

لقد ُوّجه هذا الس��ؤال إىل اإلمام زين العابدين عليه الس��لم كما ُوّجه إىل س��ائر األئمة املعصومني 

س��لم اهلل عليهم فأجاب كّل إمام مبا يتناس��ب وظرف الس��ؤال وطبيعته، ولرمبا أجاب أحدهم صلوات 

اهلل عليه��م بأكث��ر م��ن إجابة حس��ب املوق��ف واملناس��بة اليت تقتضي��ه. فمثًل هن��اك روايات تق��ول: إّن 

انظر عوالي الآللي: �/ 273 ح97.  ���
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الص��لة أحس��ن األعمال، وأخ��رى تقول: إّن صل��ة الرحم أحس��ن األعم��ال���. إذًا ما املقص��ود حّقًا 

بأحس��ن األعمال؟ س��ّيما وأّن كلمة »أعمال« وردت بصيغة اجلمع املحّل��ى باأللف واللم وهي صيغة 

تفيد العموم، فيكون املقصود منها »كّل األعمال«.

َيجمع الفقهاء عادًة بني روايات كهذه إّما على املعىن اإلضايف أي النس��ي، أو على اعتبار درجات 

احلس��ن والتفاضل؛ ألّن األئمة س��لم اهلل عليهم كانوا جييبون أحيانًا مبقتضى حال الش��خص السائل، 

أي على حنو ما يصطلح عليه العلماء بالقضية اخلارجية���.

توضيح ذلك: اإلجابات املختلفة عن أحسن األعمال يف كلمات املعصومني سلم اهلل عليهم إّما 

أن حتمل على درجات األفضلية املطلقة، وإّما أن حتمل على األفضلية النس��بية، أي إّن العمل الفلين 

أحسن عمل بالنسبة لكذا موقف أو لفلن من الناس، والعمل اآلخر أحسن بالنسبة لشخص آخر أو 

���  روي أّن رجال جاء إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله فقال: أخبرني ما أفضل األعمال؟ فقال: 
األعمال  أفضل  قال:  أّنه  وآله  عليه  اهلل  النبي صلى  عن  وروي   .�376 الرضا:  �فقه  باهلل.  اإليمان 
الصالة ألّول وقتها. �جامع المقاصد: 2 / �25. وروي أيضًا: أفضل األعمال الحّب في اهلل والبغض 
في اهلل. �مشكاة األنوار: �222. وأيضًا: أفضل األعمال ما أكرهت عليه النفوس. مسّكن الفؤاد: 

.47
وروي عن اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم أّنه قال: صّح عندي قول النبي صلى اهلل عليه وآله: 
أفضل األعمال بعد الصالة إدخال السرور في قلب المؤمن بما ال إثم فيه. �بحار األنوار: 44/ ��94. 
وروي أيضًا: أفضل األعمال الصالة على محمد وآله، وسقي الماء، وحّب علي بن أبي طالب عليه 

السالم. �مستدرك سفينة البحار: 4 / ��2.
��2  وهي عبارة عن ثبوت وصف أو حكم على شخص خاّص بحيث ال يتعّدى ذلك الوصف إلى غيره 
وإن كان مماثاًل له في األوصاف؛ إذ المناط فيها هو أن يكون الحكم واردًا على األشخاص ال 

على العنوان الثابت في القضية الحقيقية.



��

موقف آخر. وما أكثر املوارد املشاهبة لذلك يف الكتب الفقهية واليت عوجلت بأحد هذين النحوين.

العمل بالسّنة أحسن األعمال

ورد ع��ن اإلم��ام زين العابدين عليه الس��لم أّنه ق��ال: »إّن أفضل األعمال عند اهلل ما ُعمل بالس��ّنة 

وإن قّل«���، واملقصود بالس��ّنة هنا معناها األعّم وتش��مل الفريضة، ألّن السّنة قد تطلق ويراد هبا معناها 

األخّص وهي ما يقابل الفريضة كما يف كثري من املستحّبات، وقد تطلق ويراد هبا املعىن األعّم فتشمل 

الفريضة. وهذا حبث علمّي استداليل وله شواهد كثرية.

فيك��ون معىن احلديث: إّن على كّل إنس��ان أن يعرف ما هي مس��ؤوليته الش��رعية فيعمل هبا، ألّنها 

هي أحسن األعمال بالنسبة إليه.

فأفض��ل األعمال بالنس��بة لصاح��ب العيال ش��حيح املال هو االكتس��اب احل��لل للحصول على 

امل��ال واإلنف��اق على من جتب علي��ه نفقتهم. وأفضل األعمال مل��ن يرى العاَلم منغمس��ًا يف الضللة أن 

يبادر لتعّلم علوم أهل البيت س��لم اهلل عليهم ويعّلمها الناس، كما يف صحيحة عبد السلم بن صاحل 

اهلروي املذكورة سابقًا���.

وأفض��ل األعمال للذي بينه وبني رمحه قطيعة أن يصلهم وُيحس��ن إليه��م، وال تكون صلة الليل 

مثًل أحسن األعمال بالنسبة إليه؛ وهو قاطع لرمحه، وإن كانت حسنة يف نفسها.
��� الكافي: � / 70 ح7.

راجع ص30 -�3 من الكتاب �موضوع: أكمل اإليمان�.   �2�
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عندما يقال إّن أفضل األعمال صلة الرحم، فمعناه أّن على الشخص الذي بينه وبني رمحه قطيعة 

أن يب��ادر لصلته��ا قب��ل القيام بأّي عمل آخ��ر، ألّنها أفضل عم��ل يطلبه اهلل تعاىل منه، فهي أحس��ن من 

ص��لة الليل ومن الدراس��ة ومن قراءة القرآن من باب األولوية وهذا مع��ىن: »أفضل األعمال ما ُعمل 

بالسّنة«.

فه��ذا احلدي��ث امل��روّي ع��ن اإلمام الس��ّجاد س��لم اهلل عليه يع��ّد قرين��ة ودلي��ًل عل��ى أّن التباين يف 

الرواي��ات املتع��ددة عن املعصومني س��لم اهلل عليه��م يف تبيني أحس��ن األعمال إّنم��ا ألجل إختلف 

القضايا اخلارجّية، وليس تباينًا حقيقّيًا.

اد س��لم اهلل عليه أن نسأل اهلل تعاىل ونطلب منه أن ينتهي  وفيما حنن فيه حيث يعّلمنا اإلمام الس��جّ

بعملن��ا إىل أحس��ن األعمال جيب علينا أن نبح��ث يف التزاماتنا اليت ينبغي فعلها س��واء كانت واجبة أو 

مستحّبة ملعرفة األولوية فيها، لنضمن بعد ذاك الوصول اىل أحسن األعمال ونسعى إىل حتقيقها. فمن 

حيّب شيئًا ويطلبه من اهلل تعاىل البّد أن يسعى إليه، كما أّن من يطلب معيشة أفضل يسعى حنوها؛ فمن 

ع��رف مث��ًل أّن األجرة يف مكان ما دينار ويف م��كان آخر ديناران، ال يترّدد يف الذه��اب إىل املكان الثاين 

مادام يبحث عن أحسن مستوًى للدخل. 

 مناذج عملية

• ملا دخل مس��لم بن عقيل رضوان اهلل تعاىل عليه الكوفة س��كن يف دار سامل بن املسيب فبايعه اثنا 
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عش��ر أل��ف رجل. فلما دخل ابن زياد الكوفة انتقل مس��لم من دار س��امل إىل دار ه��اين يف جوف الليل 

ودخل يف أمانه، وكان يبايعه الناس حى بايعه مخسة وعشرون ألف رجل.

فعزم على اخلروج، فقال له هاين: ال تعجل. وكان شريك بن األعور اهلمداين جاء من البصرة مع 

عبيد اهلل بن زياد فمرض فزنل دار

ه��اين أّيام��ًا، مّث قال ملس��لم: إّن عبيد اهلل يعودين وإنّ��ي مطاوله احلديث فاخرج إليه بس��يفك فاقتله، 

وعلمت��ك أن أق��ول اس��قوين ماء، وهن��اه هاين عن ذل��ك فلما دخل عبيد اهلل على ش��ريك وس��أله عن 

وجعه وطال سؤاله ورأى أّن أحدًا ال خيرج فخشي أن يفوته فأخذ يقول:

ما االنتظار بسلمى أن حتّيوها حّيوا سليمى وحّيوا من حيييها

فتوّهم ابن زياد وخرج.

فلّم��ا خ��رج اب��ن زياد دخل مس��لم والس��يف يف كّف��ه. فقال له ش��ريك: م��ا منعك من قتل��ه؟ قال: 

خصلت��ان أّما إحدامها فكراهية هاين أن ُيقتل يف داره، وأّما األخرى فحديث حّدثنيه الناس عن الني 

صّلى اهلل عليه وآله: »إّن اإلميان قيد الفتك، فل يفتك مؤمن«���.

حّق��ًا ما أعظم هذه الكلمات الثلث؟! أج��ل إّنها ثلث كلمات فقط، ولكن الدنيا تزول يف يوم ما، 

وتبقى هذه الكلمات خالدة.

د بالسلسلة ال يستطيع التصّرف حبرّية ألّنها تقّيده ومتنعه من احلركة فكذلك  فكما أّن اإلنسان املقيَّ

���  راجع مقاتل الطالبيين: 64.
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اإلسلم مينع اإلنسان املؤمن من الفتك، فإذا فتك فذلك يعين أّنه قد حتّرر من اإلسلم ومل يعد متقّيدًا 

به.

وهب��ذا يكون مس��لم رضوان اهلل عليه قد اّتخ��ذ املوقف األمثل الذي ينبغي ل��ه، أي عمل مبا تقتضيه 

السّنة، فكان موقفه هذا أحسن األعمال.

صحي��ح أّن مس��لمًا قد ف��ّوت فرصة سياس��ية ذهبية لقلب املعادل��ة لصاحله وصاحل اإلمام احلس��ني 

عليه الس��لم من الناحية املاّدية والدنيوية وإن مل تكن كذلك حس��ب املفهوم اإلسلمي، ألّن سياسة 

الغدر بعيدة عن روح اإلس��لم إاّل أّنه رضوان اهلل عليه مل يفّوت ما هو أعظم منها يف الدارين؛ فتمّس��ك 

مبا حفظه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله.

فالغلب��ة املاّدي��ة م��ن خ��لل الغ��در والفتك لي��س فيها بق��اء لروح اإلس��لم ال��ذي هو ف��وق املاّديات 

وتوابعها، وما عمله مسلم بن عقيل رضوان اهلل تعاىل عليه كان عمًل بالسّنة وهو أحسن األعمال.

• كما أّن هناك رواية صحيحة الس��ند، عن احلس��ن بن حمبوب يقول: َعْن َرُجٍل مْن َأْصَحابَنا َعْن 

��اح اْلِكَن��اينِّ َق��اَل: ُقْلُت أليب َعْبد اهلل عليه الس��لم: إّن لنا ج��ارًا من َهْمَداَن ُيَق��اُل َلُه اْلَجْعُد  بَّ َأيب الصَّ

ْب��ُن َعْب��د اهلِل وُهَو َيْجل��ُس إَلْيَنا َفَنْذُكُر َعلّيًا َأمرَي اْلُمْؤمنني عليه الس��لم وَفْضَلُه َفَيَقُع في��ه، َأَفَتْأَذُن يل فيه؟ 

اح أَو ُكْنَت َفاعًل؟« َفُقْلُت: إي واهلل َلئْن َأذْنَت يل فيه ألرُصدنَُّه، َفإَذا َصاَر فيَها  بَّ َق��ال: َفَق��ال: »َيا َأَبا الصَّ

اِح َهَذا اْلَفْتُك، وَقْد َنَهى َرُسوُل اهلل  بَّ ى َأْقُتَلُه. َقاَل: َفَقال: »َيا َأَبا الصَّ اْقَتَحْمُت َعَلْيه بَس��ْيفي َفَخَبْطُتُه َحتَّ
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َد اْلَفْتَك«���. اِح إنَّ اإلسلَم َقيَّ بَّ صّلى اهلل عليه وآله َعن اْلَفْتك، َيا َأَبا الصَّ

فالقت��ال والدف��اع عن النفس واملبارزة يف املي��دان أمور مفهومة من ِقبل اإلس��لم، أّما الغدر فل جيوز 

أب��داً. أج��ل إّن احل��رب خدعة واخلدع��ة جائ��زة يف احلرب، ولك��ن الغدر غ��ري اخلدع��ة. فاخلدعة تصّح 

واحلرب قائمة، أّما أن تقتل رجًل جاء لزيارتك أو حضر جملسك فهذا ليس من شيم اإلسلم.

وميكن تصّور اخلدعة أثناء احلرب كخلق أجواء خاّصة يف صفوف العدّو بالصراخ وغريه، كما حدث 

يف ح��رب اجلمل، عندما صاح اإلمام أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه بأعلی صوت��ه واحلرب حمتدمة: »يا 

حممد بن أيب بكر، انظر إذا عرقب اجلمل فأدرك أختك فوارها«���، وكانت عائشة تقود اجليش املعادي؛ 

فتصّوروا أّن عائش��ة إّما سقطت وإّما أوشكت على السقوط، فتفّرقوا عنها واهنزم اجليش. فهذه تسّمی 

خدعة، أّما الغدر فهو أن تعطي األمان خلصمك مّث تفتك به، وهذا ما ال يقّره اإلسلم. 

صحيح أّن ابن زياد كان من أشّر الناس على أهل البيت سلم اهلل عليهم، ولكنه مل يأت إلی بيت 

هاين بصفته حماربًا بل جاء عائدًا؛ ولذلك مل يبادر مسلم لقتله غيلة، وهاهنا تكمن عظمة مسلم اليت 

يقف حتی التاريخ إجلاًل هلا.

د قبل الدرس، وقلت له:  • نقل أحد تلميذ الس��ّيد الوالد��� رمحه اهلل قال: ذهبت يومًا إىل الس��يّ

عندي سؤال مهم، وأرجو منكم أن جتيبوا عليه.

تهذيب األحكام: �0/ 2�4 ح50.  ���
��2 بحار األنوار: 32 / �82، باب وقعة الجمل.

آية اهلل العظمى السيد مهدي الحسيني الشيرازي قّدس سّره.   �3�
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قال السّيد: تفضل، إسأل.

قلت: س��ّيدي، إذا علمَت أنك س��تفارق الدنيا بعد س��اعة أو يوم، فماذا أنت فاعل خلل هذه املّدة 

القصرية الباقية من عمرك؟ 

فأجاب��ين الس��ّيد عل��ى الف��ور ودون أدىن تأّم��ل أي عل��ى خ��لف عادته ال��يت ُعرف هبا يف أوس��اط 

املحيط��ني ب��ه، وه��ي أّنه ال جييب على أّي س��ؤال بس��رعة بل كان يتأّمل ول��و قليًل مّث جيي��ب؛ األمر الذي 

يكش��ف ع��ن أّنه كان قد فّكر س��ابقًا يف هذا األم��ر، ولذلك كان جواب��ه حاضرًا عنده قائ��ًل: أعمل هذا 

الذي أنا مشغول به اآلن - وكان جالسًا يطالع كتاب »اجلواهر« متهّيئًا إللقاء الدرس وكان الوقت قبيل 

وقت إلقاء درسه كما قلنا.

فق��د يك��ون ه��ذا هو أفضل األعم��ال بالنس��بة إلی مرج��ع تقليد، أع��ين مطالعة األحكام الش��رعية 

والتوّفر عليها ليتسّنى له اإلجابة على أسئلة الناس واستفتاءاهتم، فضًل عن تدريس الطلبة وتعليمهم، 

ة أي العمل باملس��ؤولية وهو  فه��ذه من الواجبات املهّمة، فيكون ما أجاب به رمحه اهلل هو العمل بالس��نّ

أفضل األعمال كما يقول اإلمام زين العابدين سلم اهلل عليه.

• كان حممد بن مسعود العياشي���أحد علماء العاّمة، أّلف كتبًا عديدة تأييدًا ملذهبه، وكان الشيعة 

يوم��ذاك أقّلية من ناحية العدد، ولكن كان هناك ش��باب من علماء الش��يعة الذي��ن مل يذكرهم التاريخ 

هـ،   320 عام  وتوّفي  بغداد  في  عاش  المعروفين،  الطائفة  علماء  من  العياشي  مسعود  بن  محمد   ���
وكان ممن عاصر الشيخ الكليني فيكون بذلك من المعاصرين لفترة الغيبة الصغرى حتى قريب 

انصرامها عام 329 هـ حيث بدأت الغيبة الكبرى.
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والذين سُيكش��ف عنهم حتمًا وعن دورهم يف يوم القيامة- استطاعوا أن يغّيروا فكر العياشي وحيّولوه 

عن مذهبه وجيعلوه ش��يعيًا من أتباع أهل البيت س��لم اهلل عليهم، حتی ذكر أصحاب السري والتراجم 

أّن مسعود العياشي �األب� كان من التّجار الكبار وورث منه ابنه حمّمد هذا ثلمثئة ألف دينار أي أكثر 

من طّن من الذهب أنفقها كّلها يف سبيل العلم ونشر مذهب أهل البيت سلم اهلل عليهم.

الش��ّك أّن الش��خص ال��ذي كان وراء تغي��ري عقي��دة العّياش��ي ق��د عم��ل بأحس��ن األعم��ال حني 

اس��تطاع أن يغّي��ر عاِلم��ًا ويهدي��ه، مع أّن العاِل��م اليتغّير بس��هولة، فليس هو كاإلنس��ان الع��ادي يتغّير يف 

جلس��ة أوجلس��تني، مضافًا إىل أّن تغيري العاِلم يع��ين تغيري العاَلم، ألّن العالِِِ��م اذا صلح، صلح العامل. 

أفل يكون تغيري العّياشي وأمثاله من أفضل األعمال؟!

• كان املرحوم الس��ّيد الروجردي���رمحه اهلل، يدّرس األصول يف مسجد »عشق علي«���عصرًا، 

د يلقي الدرس من علی املنر وّجه أحد التلميذ احلاضرين إش��كااًل علی  ويف أحد األّيام وبينما الس��يّ

املوض��وع ال��ذي كان يطرح��ه الس��ّيد. فأجاب الس��ّيد علی اإلش��كال، ولك��ن التلميذ استش��كل مّرة 

أخری، وأجاب السّيد أيضًا، ولكنه احتّد هذه املّرة يف كلمه بعض الشيء، فسكت التلميذ.

يق��ول الس��ّيد اخلونس��اري: كنت قد أمتم��ت صلة املغ��رب يف اليوم نفس��ه ومل أصّل العش��اء بعد 

عبدالكريم  الشيخ  المرحوم  مؤّسسها  رحيل  بعد  المقّدسة  قم  مدينة  فى  العلمية  الحوزة  تزّعم   ���
الحائري، ولعّل العشرات بل المئات من األفاضل الموجودين اآلن في قم حضروا درسه أو التقوه، 
وهذه القّصة التي وقعت إبان مرجعيته العاّمة للشيعة مدّونة في تاريخه، وُنقلت عنه كثيرًا، ومن 

الذين نقلوها مرارًا السيد مصطفى الخونساري رحمه اهلل، الذي كان مالزمًا له.
أحد المساجد المعروفة في قم المقّدسة.  �2�
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عندما جاءين خادم الس��ّيد الروجردي وقال يل: »يطلب منك السّيد أن حتضر عنده اآلن«. أسرعت 

الی السّيد فرأيت التأّثر باديًا عليه وكان واقفًا عند باب مكتبته متعّجًل قدومي؛ فقال يل: لقد صدرت 

حّدة يف كلمي مع ذلك التلميذ الذي استشكل علّي اليوم وأريد منك أن تأخذين إليه قبل أن أصّلي 

املغرب والعشاء ألعتذر منه، فلم يكن ما قد صدر مّني جتاهه صحيحًا. 

يق��ول الس��ّيد اخلونس��اري: قلت للس��يد: ان الش��يخ �التلمي��ذ� يؤّم مجاع��ة املصّلني يف املس��جد 

الف��لين مّث يذك��ر بعد ذلك بعض املس��ائل الش��رعية للن��اس وجييب علی أس��ئلتهم، فهن��اك أمامنا زهاء 

ساعتني ريثما يذهب الشيخ إلی بيته، فألذهب الليلة وحدي إلی بيته وأخره باألمر وُارّتب معه موعدًا 

لزيارته غدًا، لكي نذهب سوّية إلی مزنله.

وهك��ذا ح��َدث، فلق��د أخ��رت الش��يخ باألمر لي��ًل، ويف الصب��اح الباكر ذهب��ت إلی حرم الس��ّيدة 

املعصوم��ة عليه��ا الس��لم كم��ا جرت ع��اديت عل��ی ذل��ك، مّث رجعت ال��ی البي��ت وإذا يب أری الس��ّيد 

الروجردي مس��تقلًّ عربته، مستعّدًا أمام بييت ينتظرين، وكان رمحه اهلل كبري السّن اليستطيع املشي 

بس��هولة، فركب��ت معه العربة وانطلقنا إلی بيت الش��يخ ال��ذي ما إن مسع طرق الباب حتی أس��رع إلی 

فتحه ورّحب بالس��ّيد كثريًا. كيف ال وقد كان طالبًا بني يديه والسّيد يومذاك كان مرجعًا عاّمًا للشيعة، 

وكان الشيخ من مقّلديه.

يق��ول الس��ّيد اخلونس��اري: عندما دخل الس��ّيد أمس��ك بيد الش��يخ وه��ّم بتقبيلها لوال أّن الش��يخ 
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سحب يده بقّوة ممتنعًا!!

قال الس��ّيد الروجردي: اعذرين علی ش��ّديت يف الكلم معك أمس، فم��ا كان ينبغي يل أن أفعل 

ذلك!

فقال له الش��يخ: أنت س��ّيدنا وموالنا ومرجع املس��لمني وأنا أحدهم، وتوّجهك ه��ذا إيّل يعّد فضًل 

منك علّي. 

ولكن السّيد الروجردي كّرر قوله بطلب العفو والصفح. 

وهنا نس��أل: اذا صدر من اإلنس��ان ش��يء مل يكن أو ش��عر أّنه مل يكن يف حمّله، أال جيدر به العمل 

مبا وافق الس��ّنة؟ فإن عمل به فهو أحس��ن األعمال وإال فل. ولو مل يكن الس��ّيد الروجردي رمحه اهلل 

ممتلئًا بعلوم أهل البيت سلم اهلل عليهم ملا ُوفق هلذا التوفيق ببلوغ أحسن األعمال؛ األمر الذي جيعلنا 

ن��درك مدى أمهّية احلدي��ث املتقّدم املروّي عن اإلمام الرضا س��لم اهلل عليه والذي يق��ول فيه: »يتعّلم 

علومنا ويعّلمها الناس«. 

أحسن األعمال في ليلة عرفة ويومها والعيدين

لإلم��ام احلس��ني س��لم اهلل عليه دعاء يف ي��وم عرفة���كما هناك دع��اء لإلمام الس��ّجاد وآخر لإلمام 

الص��ادق س��لم اهلل عليهم��ا، ومن ُوّف��ق لقراءة ه��ذه األدعية الثلث��ة بتدّبر فق��د نال خريًا كث��ريًا؛ ألّنها 

كان هذا استدراكًا من سماحته بمناسبة أّن حديث سماحته هذا كان قد صادف ليلة عرفة.  ���
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كنوز عظيمة يف احلقيقة. وقد ذكر املرحوم الش��يخ عباس القّمي صاحب كتاب مفاتيح اجلنان من هذه 

األدعية الثلثة دعاء اإلمام احلسني سلم اهلل عليه، أّما األدعية األخری فقد وردت يف كتب الزيارات 

واألدعية األخری. 

وعم��دة األعم��ال يف ي��وم عرف��ة وليلتها وي��وم العيد وليلته س��واء كان عي��د األضحی أو عي��د الفطر 

ه��ي أن يتعّل��م امل��رء فيها علوم أه��ل البيت س��لم اهلل عليهم ويعّلمه��ا الناس، ومن مجل��ة علومهم تلك 

األدعي��ة ال��يت أش��رنا إليها آنفًا، كما يس��تحّب يف ليلة عرفة وي��وم العيد أيضًا أن يض��ّم إىل تلك األدعية 

كما جاء يف بعض الروايات قراءة زيارة اإلمام احلس��ني سلم اهلل عليه ملا فيها من علوم آل البيت عليهم 

السلم ولغناها مبعارف التوحيد والنبّوة والعدل واإلمامة واملعاد، علوة على بياهنا صفات اهلل الثبوتية 

والس��لبية، وما جيوز إطلقه عل��ی اهلل وما ال جيوز. فهذه األدعية والزيارات املروّية عن أهل البيت س��لم 

اهلل عليهم هي أوسع باب وأقوم طريق ملعرفة اهلل تعالی واالهتداء إىل أصول دينه احلنيف. 

لذا ينبغي لنا أن نتعّلم هذه األدعية والزيارات لكي نفهم عرها أصول الدين وأحكامه، وال نكتفي 

بالق��راءة فق��ط. فمن عكف على تعّلمه��ا وتدّبر يف آفاقها الب��ّد وأن تتغّير حالته حنو األفضل ويس��مو يف 

آفاق العلم واملعرفة.

فهن��اك بعض الناس قد يص��اب بآفة التكّبر والغرور ملجرد أّنه تعلم كلمتني أو درس مرحلتني أوطالع 

د الروج��ردي رمحه اهلل مثًل  كتاب��ني أو حفظ بعض املصطلحات، يف حني تری مرجعًا مبس��توی الس��يّ
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اليه��دأ له بال قبل أن يذهب ويعتذر من تلميذه ملج��رد أّنه احتّد معه يف الكلم، ويری أّن هذا االعتذار 

أوج��ب األعم��ال عليه وأحس��نها، حتی أّنه فّوت على نفس��ه فضيل��ة أداء الص��لة يف أّول وقتها���وعّد 

وقت طلب العذر مقّدمًا عليها.

وه��ذا االس��تعداد للعت��ذار� عند الس��ّيد الروج��ردي مع مكانت��ه العلمي��ة واالجتماعي��ة، مل يأت 

اعتباط��ًا ب��ل هو نتيج��ة تربية وخلفي��ة ضخمة أوجدت فيه ه��ذه احلالة؛ فه��ل حنن مس��تعّدون إن اقتنعنا 

بصدور خطأ مّنا يف حّق ش��خص ما أن نعمل الش��يء نفس��ه الذي عمله الس��ّيد الروجردي مع أّننا مل 

نبل��غ مكانته؟ أس��أل اهلل تعالی أن جيعلن��ا كذلك وأن يوّفقنا بركة أهل البيت س��لم اهلل عليهم للتحّلي 

بأحسن األعمال.

ألّن أداء الصالة في أّول وقتها مستحّب وليس واجبًا، ووقت الصالة مّوسع اليحاسب على فواتها إن   ���
أدركه األجل خالل الوقت، أما تقديم االعتذار واالستحالل من العباد فهو واجب فورّي يحاَسب 
المرء على تركه إن لم يؤّده وأدركه الموت. فلو مات اإلنسان في أول الوقت ولم يصّل الفريضة 
التي حّل وقتها اليقال له ِلم َلم تؤّدها؟ ألّن اهلل سبحانه قد وّسع من وقت الصالة، ولم يحصر وقت 
أدائها في أّول الوقت، بل جعل لها الفضيلة في أدائها، واليحاَسب المكلف على الصالة إال إذا 

تركها عامدًا حتى فات وقتها إلى غيرها، أما حّق الناس، فإن مات عنه، حوسب عليه.
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توّفر النيّة

مهما أويت اإلنس��ان من اإلحاطة يف البلغة والدراية إال أّنه يبقى على س��واحل حبار معاين كلمات 

أه��ل البي��ت س��لم اهلل عليهم ألّنهم أروم��ة اللغة وس��ادات األدب والبلغ��ة؛ ومن األمثل��ة على ذلك 

كلمات اإلمام السّجاد سلم اهلل عليه يف هذا الدعاء.

م��ا يبدو لنا يف هذا املجال أّن اإلمام الس��ّجاد عليه الس��لم ميزج املعاين هنا بعضها ببعض وُيش��رب 

بع��ض األلف��اظ مبعاين ألف��اظ أخرى؛ ه��ذا اإلش��راب األديب للفظ مبع��ىن لفٍظ آخ��ر جيعله قالب��ًا وقابًل 

للمعنيني معًا.

تس��تعمل مفردة »وف��ر« يف اللغة تارة متعدية وأخرى الزمة، وكلٌّ بلح��اظ خيتلف عن اآلخر. تقول: 

ِر الش��يء� أي كّمله واجعله وافرًا. كما يس��تعمل التوفري مبعىن  �وُف��َر املاُل� أي كثر واّتس��ع، وتقول �وفِّ

الصيانة واحلفظ أيضًا.

وقد استعمل اإلمام هذه الكلمة بشأن النّية ألّن ما يطلبه اإلمام من اهلل تعاىل هو املراتب العالية من 

الش��يء وليس أصل الش��يء كما يف طلبنا حنن. فإّن اإلمام يطلب هنا توفري النّية مبعىن الوصول هبا إىل 

الكمال وثبوهتا، ال مبعىن إجيادها يف نفسه.
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إّن الثبات على النّية أصعب شيء على النفس ألّنها متذبذبة بالنسبة إىل النّية ذبذبة غريبة، ومثاله 

التذب��ذب ال��ذي حيصل لنا يف الص��لة. فرمبا تبدلت نّية بعضن��ا يف الصلة الواحدة أكثر من عش��رين 

م��رة! فقد يبدأ الش��خص صلته بنّية تنس��جم وق��ول أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه: »إهل��ي ما عبدُتك 

خوفًا من نارك وال طمعًا يف جّنتك ولكن وجدُتك أهًل للعبادة فعبدتك«���، فيبدأ تكبريته هبذه النّية، 

ولكن مبجّرد أن ُيتّم التكبري هتجم على ذهنه األفكار، فإذا كان خطيبًا مثًل فّكر يف املجلس الذي ينتظره، 

وإذا كان تاج��رًا فّك��ر يف جتارته وهكذا. فهل هذا هو املراد م��ن التكبري؟! هل كّبر اخلطيب ليبدأ اإلعداد 

ملجلسه مثًل؟ إّن اإلعداد للمجلس أمر حسن وال بأس به، ولكن ليس أثناء الصلة.

إّن مس��ألة الثبات على النّية تعتر حبّد ذاهتا مس��ألة صعبة جّدًا. فإّن اإلنس��ان مهما أويت من توفيق 

وإخلص حى لو اس��تمّر عليه س��بعني سنة فإّنه ال يؤَمن من تزلزل النّية يف نفسه، ألّن اإلنسان كما هو 

معلوم مكّبل ومشدود بغرائز وأهواء خمتلفة. وقد ورد يف كثري من اآليات الكرمية واألحاديث القدسية 

والروايات الشريفة أّن مجهرة عظيمة وكبرية من الناس يدخلون جهنم والعياذ باهلل لعدم ثبات نياهتم؛ 

قال تعاىل: »ُمَذْبَذبنَي َبْيَن َذلَك اَل إَلى َهؤاَلء َواَل اَلى َهؤاَلء«���.

ولذل��ك يطلب اإلمام من اهلل تعاىل إكمال النّي��ة وإبعاد النقص فيها، ويطلب كذلك صيانتها، فهي 

معّرض��ة للتأث��ريات املختلف��ة، األمر ال��ذي جيدر بنا بع��د انعقاد نوايانا يف نفوس��نا أن نطلب م��ن اهلل تعاىل 

��� منازل اآلخرة: �3.
��2 النساء: �43.
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توفريها وصيانتها من أخطار الشيطان والشهوات وتأثرياهتا املختلفة.

ر نّييت« بل ق��ال: »وّفر بلطفك نّييت«. فهذه الباء هي باء الس��ببية،  ولذل��ك ف��إّن اإلمام مل يقل: »وفِّ

أي ليتدّخ��ل لطف��ك يا إهلي يف توّفر نييت، وإاّل فإّني غري مس��تحّق لوال لطفك ورمحتك. فما هو املراد 

من اللطف هنا؟

إّن كّل كلمة من كلمات هذا الدعاء يعّد كتابًا حّقًا، ولو عرضَت هذا الدعاء وحده على ش��خص ال 

يعرف أهل البيت وكان أديبًا وعارفًا باملعاين ومنصفًا مع نفس��ه لغّير نظرته وحتّول إىل أهل البيت عليهم 

السلم!

اللطي��ف: صفة من صفات اهلل تع��اىل وأمسائه، ويف اللغة له عّدة معان، وم��ن تلك املعاين: الرفيق 

أي صاح��ب الرف��ق. ومن مع��اين اللط��ف: التوفيق والعصم��ة���. وغري مس��تبعد أن يري��د اإلمام كل 

املعنَيني. 

ف��كأّن الداع��ي يقول: يا إهلي أن��ت رفيق بعبادك �ترفق هب��م� فرفقك يا إهلي وّف��ر نييت، ويا اهلي 

أنت املوّفق والعاصم لعبادك توّفق وتعصم ِوْفَق مشيئتك، فبتوفيقك يا إهلي اعِصم نّييت.

لق��د أودع اهلل تع��اىل يف اإلنس��ان من الطاقات م��ا هي كفيلة بتصحيح مس��اره، لكّنه اإلنس��ان كثريًا 

م��ا يضعف ع��ن صيانة نّيت��ه وحفظها ع��ن الزيغ والتذب��ذب، فتراه يعجز ع��ن الصعود واالرتق��اء هبا إىل 

درجات الكمال العليا؛ ولذا يقول اإلمام السّجاد عليه السلم: »اللهم وّفر بلطفك نّييت«. أي يا إهلي 

انظر لسان العرب: 9/ 3�6، مادة لطف.  ���
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خذ بيدي واصعد بنّييت، فل أستطيع االرتقاء من دون عونك. 

النّية إطار العمل ومانحة لونه

والنّي��ة إط��ار العمل، فالعم��ل ال لون له، مثل امل��اء الصايف ال��ذي مل ختالطه أجزاء ترابية أو ش��وائب 

أخرى. فلو كان املاء صافيًا جدًا وُصّب يف إناء زجاجي شّفاف، حينها ال يتمّكن اإلنسان أن يبصر حّد 

املاء من بعيد بس��هولة، خصوصًا إذا كان س��اكنًا ال متّوج فيه، وذلك ألّن املاء يف األصل ال لون فيه وإّنما 

يكتسب لون اإلناء الذي يوضع فيه أو لون الشيء الذي ميتزج معه، أو غري ذلك.

فالعمل كاملاء بصفائه، وإّن النّية هي ذلك الشيء الذي مينحه لونه.

فمث��ًل زيد يدّرس، ولكن املهّم هو اهل��دف الذي يدّرس من أجله فإن كان إهليًا قلنا إّن عمله إهلي، 

وإال كان له لون آخر. وهكذا احلال مع كّل عمل س��واء كان تدريس��ًا أو دراس��ة أو خطابة أو تأليفًا أو بناء 

مسجد أو أّي عمل آخر.

مثال آخر: شخص شتمك، ولكّنك حلمت عليه، فاحللم شيء صعب ومجيل يف نفس الوقت، 

ولك��ن األصع��ب من احلل��م تأطريه بني��ة إهلي��ة. أّم��ا إذا كان الدافع الس��تعمالك احلل��م أن تقّوي 

مكانت��ك ب��ني األصدقاء أو يقال عن��ك حليم، أو تعلن للن��اس من خلله أنك ق��وّي اإلرادة، فهذا 

خيتلف عّمن حيلم لعلمه أّن اهلل حيّب احللم ويدعو إليه، ولكلٍّ حساب.

•
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ال عمل إال بنّية 

روي ع��ن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله أّنه قال: »ال ق��ول إال بعمل، وال قول وال عمل إال بنّية، وال 

قول وال عمل وال نّية إال بإصابة السّنة«���.

وهناك أحاديث كثرية هبذا املضمون، ذكر بعضها احلّر العاملي رمحه اهلل يف كتابه���.

و »ال« هن��ا نافي��ة للجن��س؛ ألّن امسها مبيّن عل��ى الفتح، وهي ختتل��ف يف أدائه��ا ومدلوهلا عن »ال« 

املشّبهة ب� »ليس« يف كون النافية للجنس تنفي جنس الشيء وهو العمل يف املقام، وهذا معناه أّن العمل 

واللعمل سّيان إن مل يكن العمل مصحوبًا بنّية حسنة، وليس املقصود نفي احلقيقة والواقع اخلارجي 

بل نفي االعتبار. فمن واصل الدراسة ملّدة عشرين أو ثلثني سنة حى بلغ مرحلة االجتهاد، إّنما يعّبر 

ع��ن وج��ود مّهٍة صاحُبها رجل مثاب��ر، إذًا فكيف ال يعّد كّل ما بذله من جهد عم��ًل؟! وهكذا من بذل 

إطعامًا أو ألقى خطابًا استوجب مدح الناس وإعجاهبم، كيف يقال عّما صدر عنه أّنه مل يكن عمًل؟ ال 

شّك أّن املقصود هو نفي االعتبار وليس احلقيقة. وتوضيحه مبثال:

لو أّن ش��خصًا أّلف كتابًا ضخمًا وأتعب نفس��ه يف تأليفه مّث قّدمه لعاِلم والتمسه أن يكتب له تقريظًا، 

ولك��ن العامل اكتش��ف بع��د مطالعته الكت��اب أّنه ال قيمة ل��ه من الناحي��ة العلمية واملوضوعي��ة واعتذر 

لصاحب��ه ع��ن كتابة التقري��ظ قائًل: إّن ه��ذا ليس بكتاب أص��ًل! فماذا ُيفه��م؟ هل نفى الواق��ع املاّدي 

���  الكافي: �/ 70، ح9، كتاب فضل العلم.
وسائل الشيعة: �/ 33 54، أبواب مقّدمة العبادات من كتاب الطهارة.  �2�
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ف م��ن أوراق كتبت عليها عبارات وخط��وط، أم نفى توّفر الكتاب على  امللم��وس للكتاب ككتاب مؤلَّ

الشروط اليت يستحّق هبا أن يسّمى كتابًا كما ينبغي.

إذًا م��ا كتبه الكاتب يف املثال هو كتاب، ويف الوقت نفس��ه ليس بكت��اب. هو كتاب خارجًا وحقيقة، 

ولكّنه ليس كتابًا اعتبارًا، أي وفق الشروط اليت يعترها أهل الفّن.

إذا اّتضح هذا املثال نقول: هكذا جيب أن نفهم مراد األحاديث الش��ريفة اليت تقول إّنه ال عمل إال 

بنّية.

واخلوف كّل اخلوف أن يأيت اليوم الذي ينتش��ر فيه هذا اللعمل. فلكّل فرد مّنا مئات املليني من 

األعم��ال يف حيات��ه، ألّن العم��ل ليس منرًا أو تأليفًا أو تدريس��ًا أو بناء حس��ينية فحس��ب، بل كّل نظرة 

وكّل نفحة، وكّل تأّمل وتفّكر وكّل ملس��ة ومهس��ة وملزة وخلسة، وكّل اس��تماع وجنوى وتعبري، والبّد أن 

حتصى هذه األعمال كّلها عند اهلل تعاىل وتنشر يوم القيامة، ليكشف عن عدد هائل من اللعمل بعدد 

مصاديق األعمال املجّردة عن النّية احلسنة.

ـّة وال عمل وال نّية إال بإصابة السنـ

وهذا تتّمة احلديث���، وإن مل يكن مورد حبثنا اآلن، ولكن ال بأس بإشارة إليه ألمّهيته. ولعل أقرب 

مث��ال يوّض��ح هذا املعىن قد جتّس��د يف أولئك الذين عادوا اإلمام أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه وش��هروا 

��� المتقدم آنفًا.
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سيوفهم يف وجهه بنّية التقّرب إىل اهلل تعاىل! 

فكيف ُيتصّور قبول عمل من ش��هر سيفه يف وجه اإلمام علي عليه السلم وهو ميزان األعمال يوم 

القيام��ة���؟! أي مب��وّدة علي عليهم الس��لم توزن أعم��ال العباد ليعرف ثقلها، ويتحّق��ق قول اهلل تعاىل: 

ُه هاوَية﴾���. ْت َمَواِزيُنُه - فأمُّ ا َمْن َخفَّ ا َمْن َثُقَلْت َمَواِزيُنُه - َفُهَو يف عيَشٍة راِضَية - َوأمَّ ﴿َفأمَّ

أيعق��ل أن جيع��ل اهلُل تع��اىل علي��ًا عليه الس��لم ميزان��ًا ومعي��ارًا ألعمال اخللئ��ق وفيصًل ب��ني احلّق 

والباطل، يدور احلّق معه حيثما دار���، مّث يرضى مبحاربته وإشهار السيف بوجهه؟!

ورغ��م ذل��ك نرى قومًا كان ه��ذا فعلهم. ولذل��ك يذكر املؤّرخون أنّ��ه عندما ُطعن أح��د اخلوارج يوم 

النهروان, مش��ى يف الرمح وهو ش��اهر س��يفه إىل أن وصل إىل طاعنه فضربه فقتله وهو يقرأ: ﴿َوَعجْلُت 

إَلْي��َك َربِّ ِلَتْرَض��ى﴾ ط��ه: 84 ��4. فهذا عنده نّي��ة وعمل ولكن عمل��ه ونّيته مل يصيبا الس��ّنة، فيكون 

عمله بذلك من مصاديق اللعمل.

النّية قبل العمل وحينه وبعده 

يظهر من مضمون األحاديث والروايات أّن النّية تؤّثر يف العمل س��واء كانت قبل العمل أو حينه أو 
���  إشارة لما جاء في زيارة أميرالمؤمنين سالم اهلل عليه حين يقف الزائر على باب السالم فيقول: 

السالم ... على ميزان األعمال، انظر المزار: �84.
��2  القارعة: 6 – 8 .

��3  قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار، شرح نهج 
البالغة: �8 / 72.

��4  شرح النهج: 2/ 282.
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بعده ال فرق، سوى أّن فسادها بعد العمل يفسده دون أن يبطله. والفقهاء رضوان اهلل عليهم قد فّصلوا 

األم��ر وقالوا: إّن النّية إذا كانت فاس��دة حني العمل أي كان العمل لغ��ري اهلل كما لو كان رياًء مثًل فهذه 

النية الفاس��دة تفس��د العم��ل وتبطله، ولكّنها إن فس��دت بعد العم��ل فهي ال تبطل العمل بل تفس��ده 

فق��ط. و ال يتناق��ض هذا الفه��م مع مفهوم الرواي��ات املتقّدمة فضًل ع��ن منطوقها بل هو فه��م يفّرق بني 

البطلن الذي يعين لزوم إعادة العمل وبني اإلفساد الذي يعين عدم القبول.

فلو أّن شخصًا صدر منه الرياء أثناء الصلة، فل شّك حينئذ بفساد الصلة وبطلهنا يف احلالتني، 

األمر الذي يستوجب اإلعادة يف الوقت، والقضاء خارج الوقت إن فاته.

ولك��ن ل��و فرضن��ا أّن الش��خص مل تكن ه��ذه نّيته ولكّن��ه بع��د أن أمّت الص��لة حّدثته نفس��ه بالرياء 

والتظاه��ر، وعمل بذلك، فتحّدث لغريه عن صلته وخش��وعه فيها، فهنا يق��ول الفقهاء إّن الصلة وإن 

فسدت فهي ال تبطل، ويعنون بذلك عدم بطلهنا الظاهري، وهذا املعىن مساوق لعدم وجوب اإلعادة 

أو القضاء.

أّما الروايات اليت تقول باشتراط حسن النّية حى بعد العمل فهي ناظرة إلی القبول، ولذلك فإّن 

هذه الصلة تساوق العدم من حيث األجر والقبول وإن مل تستلزم اإلعادة يف الدنيا لسقوط التكليف 

بالف��راغ منها قبل حص��ول اخللل يف النّية. أّما اخللل احلاصل حني العم��ل فهو خمّل بالركنني الصّحة 

والقبول معًا، ولذلك ُعّد من رائی أثناء صلته كمن صّلى بل وضوء أو مس��تدبَر القبلة أو مع النجاس��ة 
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غ��ري املعف��ّو عنها وما أش��به، وم��ن مّث فتجب علي��ه اإلعادة، والقض��اء إن مل ُيعد يف الوق��ت، بل جتب على 

ورثته قضاؤها إن مل يقضها، على التفصيل املذكور يف الكتب الفقهية.

مثال من واقع الحياة

واش��تراط النّي��ة وصّحته��ا يف قب��ول العمل من األم��ور اليت جرت عليها س��رية العق��لء يف حياهتم 

العملية، واألمثلة ليس��ت عزيزة يف هذا املجال، فكثرية هي األمور اليت قد ُيتعب اإلنس��ان نفسه عليها، 

مّث يفّرط هبا ويتلفها بسهولة ورّبما باندفاع ألّنه يرى أّنها كانت عدمية الفائدة، وإن شكلت كّمًا ضخمًا يف 

الواقع اخلارجي.

نقل يل أحد العلماء رمحه اهلل قال: لقد أّلفت جمموعة من الكتب خلل عش��رين س��نة مّث بدا يل 

بع��د ذل��ك أّني غري راغب فيها – م��ن الناحية الدينية طبعًا وليس السياس��ية – وال أريد بقاءها عندي، 

ففّكرت بطريقة للتخّلص منها، ألّنين ال أس��تطيع إحراقها بس��بب وجود أمس��اء اهلل تعاىل وآيات قرآنية 

وروايات للمعصومني فيها، يقول: ففّكرت أن أعطيها لش��خص لكي يرميها يف النهر ولكّني خش��يت 

أن ال يرميها يف املاء أو أن يبقي منها ما قد يدركه أحد ويستخرجه، فرأيت أّن أفضل طريقة هي أن أدفنها 

يف حفرة أحتفرها يف داخل بييت، فاس��تأجرت حّف��ارًا ليحفر يل بئرًا يف موضع من البيت، وبعد أن حفر 

مق��دارًا أعطيت��ه أجرته وطلب��ت منه أن ينص��رف. وعندما خرج من البيت أس��رعت بوض��ع الكتب يف 

احلفرة وفتحت عليها املاء مّث أهلت التراب حى اختفت مّث سّويت ما عليها!
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هك��ذا يفع��ل اهلل مع أعمالنا الباطل��ة، يقول تع��اىل: ﴿َوَقِدْمَنا إَلى َما َعِمُل��وا ِمْن َعَم��ٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء 

َمْنُث��ورًا﴾���. حّقًا م��ا آمله من عذاب، ذلك ع��ذاب اليوم اآلخر الذي يهون عن��ده كّل أنواع العذاب يف 

دار الدنيا، ألّن اإلنس��ان املؤمن س��ريتاح باملوت من عذاب الدنيا ومهومه��ا، ولكن ال راحة من العذاب 

األخروي لسواه، سّيان النفسي منه واجلسدي.

إّن املفت��اح بي��د اإلنس��ان وإن مل خيُل األمر م��ن صعوبة ولكّنه ممك��ن، غايته أّنه يتطّل��ب إرادة وتوّكًل 

عل��ى اهلل تعاىل. والنّية تؤّط��ر العمل يف كّل حال. فهي تؤّطر اخلطابة والتدريس والبذل واإلطعام، وهي 

تؤّطر عمل املرجع واملؤّلف واملبّلغ وإمام اجلماعة والقاضي، كما تؤّطر العمل يف سائر املجاالت.

اخللود بسبب النّية

يق��ول العّلمة املجلس��ي: ومن هذا يظهر س��ّر أّن أهل اجلّنة خيل��دون فيها بنّياهتم، ألّن النّية احلس��نة 

تس��تلزم طينة طّيبة، وصفات حس��نة، وملكات مجيلة تس��تحّق اخللود بذلك؛ إذ مل يكن مانع العمل 

م��ن قبله فه��و بتلك احلالة مهّي��أ لألعمال احلس��نة واألفعال اجلميل��ة، والكافر مهّيأ لض��ّد ذلك، وبتلك 

الصفات اخلبيثة املستلزمة لتلك النّية الرديئة استحّق اخللود يف النار���.

توضيحه: إّن املؤمن الثابت على اإلميان مهما مّد اهلل يف عمره أقام على الطاعة فهذه نّيته، والعاصي 

املصّر على العصيان مهما عاش يف الدنيا استمّر على عصيانه، وهذا عزمه.
الفرقان: 23 .  ���

بحار األنوار: 67/ �98، باب 53- النّية و شرائطها و مراتبها.  �2�
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أمثلة على النّية الحسنة

 للش��يخ عباس القّم��ي رمحه اهلل كتب عدي��دة منها »مفاتي��ح اجلنان«���وله كت��اب عميق املحتوى 

كتبه باللغة الفارس��ية ومّتت ترمجت��ه مؤّخرًا إىل اللغة العربية، أمساه »منازل اآلخ��رة« وهو حّقًا يعّبر عن 

حمتواه.

كان أبوه �حممد رضا� رجًل عاديًا، ومن الكس��بة األخيار، فكان ملتزمًا باحلضور يف مسجد اإلمام 

احلسن العسكري سلم اهلل عليه املعروف يف مدينة قم املقّدسة، حيث كان هناك خطيب قد تأّثر خبطابه 

وبوعظه وإرشاده؛ فقد كان خطيبًا جّيدًا، ويف نفس الوقت كان من الذين خيدمون أهل البيت سلم اهلل 

عليهم عن هذا الطريق.

أّما الشيخ عباس القّمي فلم تكن حرفته األصلية اخلطابة بل كان مؤلفًا حمققًا، ولكّنه مع ذلك كان 

يصع��د املنر أحيان��ًا، وكان املرحوم الش��يخ عبد الكرمي احلائ��ري �زعيم احلوزة العلمي��ة� يدعوه الرتقاء 

املنر يف مدينة قم، كما كان السّيد حسني القّمي رمحه اهلل يدعوه أحيانًا ليصعد املنر يف بيته يف مدينة 

مشهد املقّدسة. وكان غالبًا ما يأخذ معه كتابًا بيده ويقرأ منه، ألّنه كان خيشى الزيادة والنقيصة ويتوّرع 

يف ذلك.

كان حمم��د رضا يس��أل ابنه »الش��يخ عّباس« مرارًا: مل��اذا ال تزيد من معلومات��ك وتصعد املنر مثل 

��� ابحثوا عن كتب األدعية المؤّلفة عبر مئات السنين، رّبما تجدونها بالمئات. وإّنني رأيت العشرات 
منها ما بين مطبوع ومخطوط، ولكّن المالحظ أّن كتاب »مفاتيح الجنان« هو الوحيد الذي أصبح 

معروفًا لدرجة رّبما ال يعلم كثير من سواد الشيعة بوجود كتاب في األدعية غيره!
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اخلطيب الفلين الذي أحضُر جملس��ه يف مسجد اإلمام العس��كري سلم اهلل عليه، فهو خطيب جّيد 

حيضر منره مجهور كثري وهو يقرأ من كتاب معه حيوي مواعظ وحكمًا وحكايات مؤّثرة؟

وكان الكتاب الذي يطالع فيه ذلك اخلطيب هو كتاب »منازل اآلخرة« للشيخ عّباس القّمي، ولكن 

الشيخ مع ذلك مل خير أباه أبدًا أّن هذا اخلطيب إّنما يقرأ من كتاب »منازل اآلخرة« وأّنه من تأليفي.

وهذه احلالة تكشف عن اإلخلص يف النّية.

• للشيخ ابن فهد احلّلي رمحه اهلل تأليفات كثرية منها كتاب »عّدة الداعي« كنت سابقًا قد مسعت 

عن الكتاب ورأيت بعض ما ُنقل عنه، ولكّني مل أكن قد رأيت الكتاب نفسه. وعندما حصلت عليه، 

بعد أن جاءين به ش��خص يف أّول الليل، أخذت يف قراءته وس��هرت بذلك الليل كّله تقريبًا، فش��عرت 

بتأث��ري مطالب��ه علّي مع أّني كنت قد مسعت مبعظمها، حتی إّنه ميكنين القول أّني مل أجد ش��يئًا جديدًا 

سوی مجلة واحدة ال تزيد على سطر واحد.

وكعادة طلب العلوم الدينية الذين يبحثون دائمًا عن جذور األشياء وأسباهبا، فّكرت عند نفسي 

عن الس��بب الذي يكمن وراء كّل هذا التأثري الذي وجدته من وراء هذا الكتاب رغم أّن معظم مطالبه 

مل تكن جديدة يل فلم أصل إاّل إىل أمر واحد فقط وهو أّن املؤّلف كتب كتابه هذا بنّية خالصة!

لقد كان الش��يخ اب��ن فهد احلّلي رمح��ه اهلل من الفقهاء األتقي��اء وصاحب كرامات وق��د ُنقلت عنه 

أشياء نادرة وأمور مبتكرة ولعّلها فريدة.
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ولقد كانت نّيته موّفرة وخالصة لدرجة أّن عمله يف كتابه هذا على وجه اخلصوص، يؤّثر يف النفوس 

رغم مرور مئات السنني عليه!

• مل��ا أظفر اهلل تعاىل أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه: بأصحاب اجلمل ق��ال له بعض أصحابه: وددت 

أّن أخ��ي فلنًا كان ش��اهدنا لريى م��ا نصرك اهلل به على أعدائك. فقال س��لم اهلل عليه: »أ هوى أخيك 

معنا؟« قال: نعم. قال: »فقد ش��هدنا، ولقد ش��هدنا يف عس��كرنا هذا، أقواٌم يف أصلب الرجال وأرحام 

النساء سريعف هبم الزمان ويقوى هبم اإلميان«���.

البّد من النّية والتوّكل معا

إّن النّية هي األساس يف العمل، وهي إطار العمل كما أسلفنا، واالختيار يبقى بيد اإلنسان، ولكن 

مبا أّنه مكّبل ومشدود إىل األرض فهو حباجة إىل تأييد رّباين. نضرب لذلك مثًل:

إّن الذين يتسّلقون اجلبال ميسكون حببل أحد طرفيه مثّبت يف أعلى اجلبل، فاملتسّلق منهم وإن تراه 

يصع��د بعزميته وجهده وفكره وأعصابه إاّل أنّ��ه مع ذلك البّد له من وجود ذلك احلبل ألّن أدىن زّلة منه 

قد تودي حبياته أو هتّشم عظامه، إذا ما هوى. فل العزمية وحدها كافية دون احلبل وال احلبل وحده كاف 

دون العزمي��ة، ألّن من ال عزمية وقّوة له ال يس��تطيع التس��ّلق وإن كان هناك حبل، كم��ا أّن اإلرادة والعزمية 

غ��ري كافيتني دون احلبل ألّن الطريق صع��ب وحمفوف باملخاطر، وأّن أدىن غفلة أو زّلة تنتهي بصاحبها 

بحار األنوار: 32/ 345.  ���
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إىل التحّطم واهللك.

وهكذا احلال بالنسبة للنّية وجناحها، فإّنها تتطلب إرادة وعزمية وتصميمًا من العبد، وتوّكًل منه على 

اهلل تع��اىل إىل جان��ب ذلك. فإّن الت��وّكل وحده دون إرادة واختي��ار من العبد ال يكفي، كم��ا أّن اعتماد 

العبد على إرادته وحدها دون مدد من اهلل هو أيضًا غري مضمون النتائج.

وتلك الوس��يلة اليت تعني العبد على تس��ّلق درجات املعرفة والكمال والف��لح، هي النّية والتوّكل 

على اهلل تعاىل.

• كان أبو محزة الثمايل���ش��خصية عظيمة، ويكفي أّن واحدة من حسناته روايته الدعاء املعروف 

بدع��اء أيب مح��زة الثم��ايل، ال��ذي كان يدعو به اإلم��ام زين العابدين س��لم اهلل عليه يف أس��حار ش��هر 

رمضان املبارك.

روي أّن س��بطه حس��ينًا روى عن أبيه، عن أيب محزة أّنه قال: »واهلل إّني لعلى ظهر بعريي بالبقيع إذ 

أدرك أبو حمزة �واسمه ثابت بن دينار� أربعة من األئمة المعصومين سالم اهلل عليهم، فقد عاصر   ���
اإلمام زين العابدين واإلمام الباقر واإلمام الصادق واإلمام الكاظم سالم اهلل عليهم، وهناك خالف 
في كونه أدرك اإلمام الحسن واإلمام الحسين سالم اهلل عليهما. والمتيّقن أّنه أدرك أربعة من ذرية 
الحسين سالم اهلل عليه �أعني السّجاد والباقر والصادق والكاظم سالم اهلل عليهم�. وهناك قول 
بأّنه أدرك اإلمام الرضا سالم اهلل عليه أيضًا، ألّن هناك روايات تقول بأّنه كان أّيام اإلمام زين 

العابدين سالم اهلل عليه شاّبًا وأّيام اإلمام الكاظم سالم اهلل عليه شيخًا كبيرًا.
وكان ألبي حمزة الثمالي أوالد من خيرة أصحاب األئمة، فكانوا خيرة األوالد ومن خيرة آباء، وهم 
محمد وعلي وهما ثقتان، وكان عنده ابن يسّمى حسينًا، وسبط بهذا االسم أيضًا، ولكن اختلف 
علماء الرجال هل حسين هذا هو ابنه أو سبطه أم هما اثنان؛ قال العالمة المجلسي وجماعة إّنهما 

شخصان أحدهما ابنه واآلخر ابن بنته، وكالهما ثقتان.
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جاءين رسوٌل فقال: أجب يا أبا محزة! فجئت وأبو عبداهلل عليه السلم جالس، فقال: »إّني ألستريح 

إذا رأيتك«���.

ه��ذه كلم��ة عظيم��ة جّدًا، فاإلم��ام الصادق س��لم اهلل علي��ه كان له أصح��اب كثريون، فلم��اذا كان 

يس��تريح أليب محزة باخلصوص؟ هل كان س��لم اهلل عليه يستريح لشكله أو منطقه أو لسانه أو ماله أم 

كان يس��تريح إلخلصه؟ الش��ّك أّن إخلص أيب محزة هو الذي رفعه إىل هذه الدرجة العظيمة، وأّن 

اإلمام كان يستريح خللوص نّيته.

لنعمل على توفير النّية

فلنتج��اوز ه��ذه العقب��ة الك��ؤود عقبة التذب��ذب يف الني��ة ولنؤّط��ر أعمالنا بنّي��ة خالص��ة مادمنا على 

الطري��ق، نؤمن ب��اهلل واليوم اآلخر، ونؤّدي س��ائر الف��روض والواجبات، وندرس ون��دّرس العلوم الدينية 

ونع��ظ الن��اس ويؤّل��ف بعضنا الكتب هلدايته��م أو لبيان معامل الدين، ألّننا مع األس��ف ن��رى أّن بعض 

الناس بعيدون حى عن أوليات الدين احلنيف، لذا يلزم أن نبذل جهدًا متمّيزًا يف الوصول إىل أحسن 

النّيات. غاية األمر أّنه حيتاج إىل تركيز وتصميم وتوّس��ل باهلل تعاىل واستش��فاع بأهل البيت س��لم اهلل 

عليه��م. ف��إّن العمل اخلالص هو ال��ذي ال تريد أن ميدحك عليه أحد كما أش��ار إلي��ه األئّمة املعصومون 

سلم اهلل عليهم���� وإن كان هذا أمرًا صعب املنال ولكّنه ممكن.
���  رجال الكشي: 33، ح�6.

روي عن أميرالمؤمنين سالم اهلل عليه أّنه قال: إّتق اهلل في نفسك ونازع الشيطان قيادك واصرف   �2�
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بعد س��اعات أو أّيام أو ش��هور أو س��نني كلٌّ حسب أجله س��ننتقل إىل الدار اآلخرة، حينها نتأسف 

لع��دم اس��تثمار حياتن��ا وأعمارنا يف العم��ل بإخلص، وأّن عمدة مّهن��ا كان منصّب��ًا يف التظاهر بأعمالنا 

وذواتنا.

صحيح أّنه ينبغي يف بعض املوارد أو يستحّب بل قد جيب أن ُيظهر اإلنسان نفسه، ومثاله: أن تكتب 

امس��ك على الكت��اب الذي تؤّلفه لُيع��رف أّنه لك فيؤخذ مبا في��ه إن كنَت ممن يوث��ق بكلمه���. ولكن 

ليكن كتابة امسك من أجل التوثيق ال لكي تري نفسك وتظهر ذاتك ألجل التفاخر وما أشبه.

وهذا األمر يتطّلب انتباهًا مستمّرًا وتوّكًل على اهلل تعاىل، فرّب غفلة أّدت إىل سقوط مميت! كالذين 

يقودون س��ّياراهتم يف ط��رق ذات منعطفات ومزالق خط��رية تتطلب منهم انتباهًا ويقظ��ة وحذرًا لكي ال 

تؤّدي هبم الغفلة إىل خسارة أعمارهم أو البقاء معوقني طيلة حياهتم! 

الى اآلخرة وجهك، واجعل هلل جّدك. �غرر الحكم ودررالكلم: 269 رقم �5840.
على  أسماءهم  يذكرون  مثاًل  الحّلي  المحقق  أو  المفيد  الشيخ  أو  الطوسي  الشيخ  لم يكن  فلو   ���

مؤّلفاتهم وكتبهم فُتعرف أّنها لهم لما اعُتِمد عليها وال حصل االطمئنان بها والرجوع إليها.
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تصحيح اليقين

إّن أعلى درجات العلم عند اإلنس��ان هو اليقني. فقد يس��ري اإلنس��ان على طريق ما هبدف الوصول 

إىل غايته، ويف الوقت نفسه يكون شاّكًا يف سلمة هذا الطريق ومدى صوابه، ومع ذلك يصل إىل مرامه 

ومقصوده إن اس��تعمل االحتياط. وقد يسري اإلنس��ان على الظّن، فيكون احتمال جناحه أكر. ولكن 

مهما قوي الظّن فإّنه ال يبلغ مرحلة اليقني، ألّن اليقني أعلى مرتبة يف العلم ميكن أن يبلغها اإلنسان.

بيد أّنه حى اليقني كثريًا ما ينكشف أّنه كان خلف الواقع، فهناك حاالت كثرية من اليقني يتبّين 

أّن اإلنسان كان خمطئًا فيها.

وهذا االنكش��اف قد يكون بعد آن وقد يكون بعد مرور أش��هر، وقد ال يتحّقق إال بعد مرور س��نوات 

وهناك أمثلة كثرية على هذا األمر��� - وأحيانًا قد ال ينكش��ف زيف يقني ّما إال يف اآلخرة والعياذ باهلل، 
���  كما لو تزّوج شخص بامرأة بعد البحث والسؤال ثّم تبّين له أّن الواقع يخالف ما قيل له؛ أو تلميذ 
يثق بأستاذ ثّم يتبين له بعد ذلك أّنه لم يكن الئقًا، أو العكس، أو شخص يتعب نفسه سنين طويلة 
في جمع ثروة كبيرة، ثّم يبدو له أن يحّولها إلى عملة قوّيةـ  كالدوالر مثاًلـ  = = ويتبّين له بعد فترة 
أّن تلك العملة التي استلمها كانت مزّورة، أو سّجلت في السوق هبوطًا مريعًا بحيث ذهبت بأرباح 
لسنوات  أعرف شخصين كانا صديقين  والكسب.  التجارة  في  والعناء  التعب  من  طويلة  سنين 
طويلة وكان كّل منهما يثق باآلخر تمام الثقة، ولكّنهما اختلفا بعد ذلك عندما كبر سّنهما حتى 
انتهى بهما األمر إلى أن اشتكى كّل منهما على اآلخر واستمّرا على الشكوى وصرفا األموال 
ولم يتصالحا أو يصال إلى نتيجة إلى أن ماتا. قال لي أحدهما مندهشًا ذات مّرة: إّنني أعرف فالنًا 
معي هكذا؟! وكان  تصّرف  به كثيرًا، فكيف  أثق  أربعين سنة وكنت  منذ  �يعني صاحبه� 
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وهذه هي الطاّمة الكرى.

اليقني بالله أفضل اليقني

روي ع��ن اإلمام أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه أّنه قال: »إّن قوم��ًا عبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة التجار، 

وإّن قومًا عبدوا اهلل رهبة فتلك عبادة العبيد، وإّن قومًا عبدوا اهلل شكرًا فتلك عبادة األحرار«���.

فهناك من يعبد اهلل تعاىل عبادة العبيد، حيث يدفعه خوفه من النار للمتثال، فل يكذب وال يظلم 

وال يرتك��ب م��ا ح��ّرم اهلل تعاىل؛ خوف��ًا من نار جهّن��م، ويقوم بالطاعات والواجبات للس��بب نفس��ه، فهو 

يصّل��ي ويصوم ويتصّدق على الفقراء لتحاش��ي الوقوع يف العذاب. وهذه مرتب��ة من اليقني أيضًا وإن 

كان س��ببها اخل��وف، ولكّنها مقبولة على كّل ح��ال، وااللتزام هبذا احلّد ال بأس به، وما أس��عد الناس لو 

التزموا هبذا احلّد وهبذا املقدار. ولكن إذا ما قورنت هذه احلالة وهذا املقدار مبن يعبد اهلل ألّنه أهل للعبادة 

فإّنها ستبدو ناقصة أو كاألعور يف مقابل من له عينان صحيحتان. فاألعور ال ميّثل احلالة الفضلى ولكّنه 

أحسن من األعمى على كّل حال، وال مناقشة يف األمثال.

وهناك من يعبد اهلل تعاىل طلبًا لثوابه وطمعًا يف اجلّنة اليت حشوها الركة���.
يتساءل: هل كانت ثقتي به كّل هذه المّدة في غير محّلها؟

���  بحار األنوار: 67 / �96 ، باب النّية وشرائطها ومراتبها.
��2  �3 كما في الدعاء: »اللهم اجعلني من أهل الجّنة التي حشوها البركة« �وسائل الشيعة: 7 / 
398. الدعاء بعد صالة النافلة في يوم الجمعة�. و»حشوها البركة« أي ملؤها وكّل ما في داخلها 
بركة، فما من شيء فيها إال وهو مبارك، والبركة تعني النعمة الدائمة وال توجد نعمة دائمة في 

الدنيا ألّنها ال محالة تنتهي بموت اإلنسان مهما طال به العمر. أّما الجّنة فنعيمها دائم.
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]وأك��ر النعم يف اجلّنة رضوان اهلل تع��اىل؛ يقول تعاىل: ﴿َوِرْضواٌن ِم��نَ اهلِل أْكَبُر﴾��� مبعىن أّن عْلم 

أهل اجلّنة بأّن اهلل راض عنهم يعّد من أكر النعم. لتوضيٍح أكثر نقّرب املوضوع مبثال:

ل��و أّنك كنت حتترم ش��خصًا م��ا ولنفرض أب��اك وكان يكرمك ويعطي��ك املال بل ُيعطي��ك من وقته 

واهتمام��ه، ولكن��ك ال تعل��م هل هو راض عن��ك حّقًا، فإّنك إذ ذاك ال تش��عر بالقيمة احلقيقّي��ة ملا يقّدمه 

ل��ك، ولك��ن إذا كنت تعلم بأّنه راض عنك فس��يكون رضاه أهّم ش��يء وأكر مكس��ب عندك. واألب 

مثال يف املقام وإال فقد يكون من حتّب صديقًا عزيزًا أو غريه.

وهك��ذا احلال يف ش��عور املؤمن بالل��ذة يف اجلّنة، فإّن أكر مكافاة له هي ش��عوره برض��ى الرّب تعاىل 

عنه[.

ولكن تبقى هذه احلالة �العبادة طمعًا يف اجلّنة� أيضًا عبادة جّتار

� كم��ا عّبر عنها اإلمام عليه الس��لم � وهي أدىن مرتب��ة من عبادة األحرار اليت ال تنبع من خوف وال 

طمع بل من يقني بأّن اهلل تعاىل يستحّق العبادة.

روي ع��ن أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه قوله: »إهلي ما عبدتك خوفًا م��ن نارك وال طمعًا يف جّنتك، 

ولكن وجدتك أهًل للعبادة فعبدتك«���.

ولتوضي��ح املطلب نذك��ر مثااًل: إذا كان ملرجع ديٍن خ��ادٌم وصديٌق ومقّلد، أما اخل��ادم فتراه ُيجّد يف 

���  التوبة: 72 .
��2  �5 منازل اآلخرة: �3.
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عمل��ه خماف��ة أن ُيطرد وُيبدل بآخر إن مل يؤّد مهّمته على الوجه املطلوب ألّن اهلدف الذي كان يتوّخی 

من��ه مل يتحّق��ق. فهو يعمل جب��د وال يتخّلف عن احلضور يف األوق��ات املطلوبة للخدم��ة خمافة الطرد أو 

االستغناء عنه.

أّم��ا الصديق فتراه حياول أن حيّبب أو يقّرب نفس��ه للمرجع أيضًا، ولك��ن بدافع خمتلف عن األّول، 

ألنّ��ه ال يبتغ��ي م��ااًل من وراء ظه��وره باملظهر اللئق ال��ذي جيعل املرجع يرت��اح إليه. بيد أّنه ه��و أيضًا رمبا 

يك��ون يبحث ع��ن منفعة وإن مل تك��ن املنفعة ماّدية بصورة مباش��رة، كما لو كان حياول أن يكس��ب ثقة 

املرج��ع أكثر فأكثر ليكون من مقّربيه؛ لينال حظوة أو مكان��ة اجتماعية، ومن مّث يكون مؤّثرًا يف املجتمع، 

أو ذا كلمة مسموعة قد يستطيع من خلهلا أن حيصل على فوائد ماّدية أو فئوية.

��د مل يقّل��د املرج��ع خوف��ًا وال طمعًا بأّي نف��ع م��اّدي أو اجتماعي وإّنم��ا قّلده ألنّ��ه رآه أهًل  بينم��ا املقلِّ

لذلك. فإذا قال املرجع إّن الصلة كذا قال مسعًا وطاعة، وإذا قال اخلمس كذا نّفذ مقالته بل ترّدد.

فطاع��ة املقّلد ألقوال املرج��ع واالمتثال ألوامره نابعة من نظرته للمرج��ع يف أّنه ممن جيب تنفيذ أقواله 

وامتث��ال أوامره فهو مرجعه املتخصص يف الش��ؤون الش��رعية، وليس خوفًا من ط��رده كاخلادم أو األجري 

وال طمعًا يف كسب الدنيا من ورائه كبعض األصدقاء.

هك��ذا هو ح��ال األئمة عليهم الس��لم يف علقتهم باهلل، فهم ال يعبدونه س��بحانه خوف��ًا من ناره وال 

طمعًا يف جّنته وإّنما رأوه أهًل للعبادة فعبدوه.
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اليقني باعث على الطمأنينة

اإلنس��ان ال��ذي يؤمن بالغي��ب وعنده يقني ب��أّن املقادير كّله��ا بيد اهلل تع��اىل، ينعم براحة ب��ال دائمة 

وطمأنين��ة واس��تقرار؛ ألّنه يعتقد بأّن كّل م��ا يصيبه إّنما هو بقضاء من اهلل وقدره؛ ق��ال تعاىل: ﴿ُقْل َلْن 

ُيِصيَبنا إاّل َما َكَتَب اهلُل َلَنا﴾���. ولكن هذا ال يعين أن ال يعمل اإلنسان بالشروط واألسباب الطبيعية 

اليت أمره اهلل تعاىل هبا، مّررًا فشله بعد ذلك بأّنه مكتوب عليه من اهلل سبحانه.

فلو أّن طالبًا تقاعس عن الدراس��ة ومل يصبح متعلمًا رغم مرور الس��نني، فهذا ال ميكنه القول إّن اهلل 

ع��ّز وجّل كتب عليه اجلهل والتخّلف. ف��إّن اهلل تعاىل كتب أّن طريق الرقي العلمي هو اجلد واالجتهاد، 

والبّد من سلوكه للوصول إىل اهلدف، وال شّك أّن من ال يسلك الطريق ال يصل إىل الغاية. والشيء 

نفس��ه يصدق على كّل جماالت احلياة الفردية واالجتماعية، فكما أّن اهلل تعاىل س��نّ قوانني تش��ريعية 

َياُم﴾��� وغ��ري ذلك من الف��روض والواجب��ات أو النواه��ي واملحّرمات مثل  مث��ل ﴿ُكِت��َب َعَلْيُك��ُم الصِّ

ُم َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر﴾��� وغريها، فكذلك هنالك هلل عّز وجّل س��نن تكوينية  َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ ﴿ُحرِّ

ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهلُل﴾��4. وَن اهلَل َفاتَّ يستتبع التخّلف عنها شقاًء الزمًا، مثل ﴿ُقْل إْن ُكْنُتْم ُتِحبُّ

ق مع ذلك يستسلم إىل تقدير اهلل ويرّدد  إذًا على اإلنس��ان أن يعمل باألسباب الظاهرية، فإن مل يوفَّ

���  التوبة: �5. وروي عن االمام زين العابدين سالم اهلل عليه أّنه قال: الرضا بمكروه القضاء من أعلى 
درجات اليقين. التمحيص: 60

.3�  �2�
��3  البقرة: �83 .

��4  �8 المائدة: 3 .
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قوله تعاىل: ﴿ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا إاّل َما َكَتَب اهلُل َلَنا﴾.

من يصّحح اليقني غير الله عّز وجّل؟

الظاهر من عبارات اإلمام الس��ّجاد س��لم اهلل عليه يف هذه اجلملة واليت قبلها أّنه عندما طلب توفري 

النّية ذكر السبب الذي يتّم به توّفرها وهو لطف اهلل تعاىل فقال: »اللهم وّفر بلطفك نّييت«، ولكّنه عندما 

طل��ب تصحيح اليقني - وهو أهّم ما يبين عليه اإلنس��ان العاقل حياته - أوكل األمر يف تعيني الس��بب 

والوسيلة إىل اهلل تعاىل نفسه، فلم يقل بلطفك أو أّي صفة من صفاتك يا إهلي بل قال: »مبا عندك« أي 

بالصف��ة ال��يت تراها أن��ت يا إهلي؛ وال ُيتوّه��م أّن اإلمام مل يذكر الس��بب ههنا من جهة أنّ��ه قد ال يكون 

مبس��توى أفهامنا � فإّنه س��لم اهلل عليه ليس بصدد التفس��ري والبيان، بل هو يف حالة س��ؤال من اهلل تعاىل 

� ولك��ن ليثّبت حقيقة ويكش��فها لنا وهي: أّن موضوع تصحيح اليقني مش��كل جّدًا، ألّن اإلنس��ان إذا 

كانت نّيته غري صاحلة فهو يعلم بذلك، ولكن أّنی له أن يعلم أّن يقينه غري صحيح وهو علی يقني؟!

ولفظة »ما« املوصولة - كما نعلم - تس��تعمل للعاقل وغري العاقل، للمفرد واملثّنى واجلمع، واملذكر 

واملؤّنث على السواء، فهي أعّم لفظة.

ه��ل يس��تطيع أن يصّح��ح اليق��نَي اخلاطئ غ��ري اهلل تع��اىل؟ إّن اإلنس��ان يف ش��دّة قّوته ه��و يف منتهی 

الضع��ف، فكيف يف ضعفه؟ ولذل��ك يعّلمنا اإلمام صلوات اهلل عليه أن نتوّس��ل يف مثل هذه احلاالت 

إىل اهلل تعاىل، فنقول: »اللهم صّحح مبا عندك يقيين«، فكان اختياره س��لم اهلل عليه لكلمة »مبا عندك« 
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يف غاية الدّقة والروعة.

أي: ي��ا إهلي أنا ال أعرف أس��لوب تصحي��ح اليقني، فأنت الذي تصّحح يل � مب��ا عندك � يقيين، ألّن 

املرء عندما يكون متيّقنًا بش��يء فمعناه أّنه متيّقن بصّحته فكيف يصّححه؟ أجل، إّن اهلل س��بحانه قادر 

على أن يبّدل يقني اإلنسان إن كان زائفًا إىل اليقني الصحيح.

فُرّب شخٍص اعتمد علی صديق له ووثق به ثقة مطلقة، فأودعه أسراره وكشف له عن أموره خاّصها 

وعاّمها، مّث تبّين له بعد ذلك أّنه كان يتجّسس عليه وينقل أخباره إىل أعدائه! والعكس بالعكس���.

فمن ذا الذي يصّحح يقني اإلنسان واحلال هذه؟ ال شّك ال أحد غري اهلل عّز وجّل، وال طريق لذلك 

ي َلْوال ُدَعاُؤُكْم﴾���. إال الدعاء! قال تعالی: ﴿ُقْل َما َيْعَباُ ِبُكْم َربِّ

إّن اإلنس��ان الذي ال يدعو اهلل تعاىل ال يس��تحّق العناية اإلهلية، ومن ال يس��تحّق العناية فليس من 

احلكم��ة أن ُيعطاه��ا. إّن الطفل مهما كان عزيزًا عن��د أبويه فإّنهما ال يعطيانه ص��ّكًا نقديًا كبريًا ليلعب به 

م��ع الصبي��ة يف الطرق��ات، ألّنه غري م��درك لقيمته، وقد يباغته ش��خص ويس��رقه منه. ف��إذا كان األبوان 

حكيم��ني فإّنهما ال يعطيانه الصك مهما بكى وأحّل، إذ ليس من احلكمة إعطاؤه. وهكذا اإلنس��ان غري 

���  أعرف شخصين كانا صديقين حميمين توّفي أحدهما واآلخر أخبرني بما كان منه من إساءة 
الظّن باألّول في حياته بسبب بعض القرائن وصّرح له بذلك أيضًا، ألّنه كان يزعم أّنه متيّقن من 
األمر، وبعد موته انكشف له أّن ظنه كان خاطئًا وأّن صديقه كان بريئًا! فتأّلم كثيرًا لذلك، 
لما  ولكن  لموته  أبكي  ال  أنا  لي:  قال  السبب؟  عن  سألته  وعندما  بحرقة،  يبكي  رأيته  ولقد 
صارحته به من فقدان ثقتي به، مع أّن األمر كان خالف الواقع. فمثل هذا الشخص يبقى معّذبًا 

إذا كان صاحب وجدان وضمير حّي.
��2  الفرقان: 77.
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املستحّق لعناية اهلل تعاىل، ليس من احلكمة أن يعطاها.

ولذل��ك ن��رى األئّمة صلوات اهلل عليهم أمجعني يتضّرعون إىل اهلل ع��زّ وجّل يف دعائهم، تضّرعًا ال 

يبلغه سواهم، وهم الذين خلقهم اهلل تعاىل يف الذروة وطّهرهم من كّل رجس، والروايات يف هذا املجال 

كث��رية وما وصلنا ال يش��ّكل إال نزرًا يس��ريًا ألّن أكثر عبادهتم عليهم الس��لم كان��ت يف اخلفاء، وهذا هو 

شأن من يعبد اهلل عّز وجّل حّق عبادته ملّا وجده أهًل للعبادة.

فحال األئّمة املعصومني س��لم اهلل عليهم مع املوىل تعاىل ش��أنه؛ هو أّنهم رأوه أهًل للعبادة، فبالغوا 

يف عبادت��ه ودعائ��ه والتضّرع إليه، وما ظهر لنا يف هذا املج��ال عنهم صلوات اهلل عليهم ال ميّثل إال القليل 

النادر مما مل يظهر أو مل ُينقل.

« استصلح الفساد

يقول اإلمام سلم اهلل عليه بعد ذلك: واستصلح بقدرتك ما فسد مّني.

االستفعال يف اللغة ُوضع يف األصل لطلب وقوع الفعل، ولكّنه قد يأيت مبعىن اإلفعال، كما يف قول 

اإلمام »اس��تصلح« فهو مبعىن »أصلح« وكما يف دعاء التوبة املروّي عنه عليه الس��لم: »يا من اس��تصلح 

فاسدهم بالتوبة«���.

���  الصحيفة السّجادية، دعاء �3 في التوبة.
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اإلصالح بحاجة إلى قدرة الله تعالى

يف ه��ذا الدع��اء يطلب اإلمام س��لم اهلل عليه من اهلل تع��اىل أن يتدارك أمر اإلص��لح بقدرته. وهذا 

الطل��ب يوح��ي أّن هذا املجال �أي إصلح ما فس��د من اإلنس��ان� صع��ب جّدًا، حبي��ث يتطّلب تدّخل 

القدرة اإلهلية.

ض للفس��اد فقد يقع فيه وقد ال يقع، والكلم هنا عن فعلية الفساد ووقوعه، ألّن اإلمام  اإلنس��ان معرَّ

يقول: »ما فس��د مّني« ال ما يقتضي أن يفس��د، وليس كّل فاسد ميكن إصلحه بسهولة، علمًا أّن كلمة 

»ما« املوصولة يف قوله س��لم اهلل عليه: �ما فسد مّني� تفيد العموم والسعة والشمول، فتشمل ما فسد 

من أمور الدنيا واآلخرة، ومن البدن والنفس، وكذا يف املسائل املالية والنفسية واالجتماعية وغريها.

وال خيفى أّن اإلمام هنا بصدد تعليمنا وإرش��ادنا���، فمعىن قوله س��لم اهلل عليه هو: إّن اإلنس��ان ال 

يق��وى عل��ى إصلح ما فس��د منه دون االعتم��اد على قدرة اهلل تع��اىل وتوفيقه، فكّل من��ا ميكنه أن يكون 

من خيار الناس، كما ميكن أن يكون من ش��رارهم � والعياذ باهلل � فهؤالء األش��رار املوجودون يف املجتمع 

والذين بقوا كذلك حى آخر عمرهم كانوا أناسًا أيضًا، ولكّنهم مل يريدوا الصلح، وال استعانوا بقدرة 

اهلل تعاىل إلصلح ما فسد منهم، فاستمّروا على ما هم عليه.

إّن إصلح الفاس��د حباجة إىل الدعاء، ولذلك يقول اإلمام سلم اهلل عليه: »واستصلح بقدرتك ما 

فسد مّني«.

���  أي وضع نفسه مكان السائل ليبّين فداحة األمر لنا.
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استصالح الفساد

يقول اإلمام سلم اهلل عليه بعد ذلك: واستصلح بقدرتك ما فسد مّني.

االستفعال يف اللغة ُوضع يف األصل لطلب وقوع الفعل، ولكّنه قد يأيت مبعىن اإلفعال، كما يف قول 

اإلمام »اس��تصلح« فهو مبعىن »أصلح« وكما يف دعاء التوبة املروّي عنه عليه الس��لم: »يا من اس��تصلح 

فاسدهم بالتوبة«���.

اإلصالح بحاجة إلى قدرة الله تعالى

يف ه��ذا الدع��اء يطلب اإلمام س��لم اهلل عليه من اهلل تع��اىل أن يتدارك أمر اإلص��لح بقدرته. وهذا 

الطل��ب يوح��ي أّن هذا املجال �أي إصلح ما فس��د من اإلنس��ان� صع��ب جّدًا، حبي��ث يتطّلب تدّخل 

القدرة اإلهلية.

ض للفس��اد فقد يقع فيه وقد ال يقع، والكلم هنا عن فعلية الفساد ووقوعه، ألّن اإلمام  اإلنس��ان معرَّ

يقول: »ما فس��د مّني« ال ما يقتضي أن يفس��د، وليس كّل فاسد ميكن إصلحه بسهولة، علمًا أّن كلمة 

»ما« املوصولة يف قوله س��لم اهلل عليه: �ما فسد مّني� تفيد العموم والسعة والشمول، فتشمل ما فسد 

���  الصحيفة السّجادية، دعاء �3 في التوبة.
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من أمور الدنيا واآلخرة، ومن البدن والنفس، وكذا يف املسائل املالية والنفسية واالجتماعية وغريها.

وال خيفى أّن اإلمام هنا بصدد تعليمنا وإرش��ادنا���، فمعىن قوله س��لم اهلل عليه هو: إّن اإلنس��ان ال 

يق��وى عل��ى إصلح ما فس��د منه دون االعتم��اد على قدرة اهلل تع��اىل وتوفيقه، فكّل من��ا ميكنه أن يكون 

من خيار الناس، كما ميكن أن يكون من ش��رارهم � والعياذ باهلل � فهؤالء األش��رار املوجودون يف املجتمع 

والذين بقوا كذلك حى آخر عمرهم كانوا أناسًا أيضًا، ولكّنهم مل يريدوا الصلح، وال استعانوا بقدرة 

اهلل تعاىل إلصلح ما فسد منهم، فاستمّروا على ما هم عليه.

إّن إصلح الفاس��د حباجة إىل الدعاء، ولذلك يقول اإلمام سلم اهلل عليه: »واستصلح بقدرتك ما 

فسد مّني«.

���  أي وضع نفسه مكان السائل ليبّين فداحة األمر لنا.
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ما ُيشغل اإلنسان

هناك أمور ومس��ؤوليات تقع على عاتق اإلنس��ان، منها ما هو كفائّي ومنها ما هو عييّن � وهو مرادنا يف 

البحث � . فالعييّن هو األمر الذي ال يسقط عن اإلنسان بإتيان الغري له كالصلة والصوم واحلّج واألمر 

باملعروف والنهي عن املنكر يف بعض أقس��امه، والزكاة واخلمس. لكن من العيين ما يكون الغرض منه 

التحّقق، فلو قام به شخٌص سقط عّمن وجب عليه.

مث��ًل: ش��خٌص قدم من بلد نائية إىل احل��وزة العلمية من أجل تلّقي الدراس��ة، وبينا هو منغمس يف 

الدراس��ة ومترّقب للمتحانات إذ يأتيه اخلر أّن أباه قد ابتلي مبرض ما وأّنه حباجة ماّس��ة إىل دواء جيب أن 

يبحث عنه مهما كّلف األمر ويوصله إليه بأس��رع ما ميكن، فهذا واجب عييّن ولكن ال يش��ترط أن يقوم 

به املكّلف نفسه، بل جيوز أن يقوم به غريه نيابة عنه.

ههنا ال ش��ك ّ أّن هذا األمر سيش��غل بال هذا الطالب واهتمامه، ألّنه أوجُب عليه حى من حتصيل 

العل��م بل من كّل العبادات، لتزاحم األمر بني ما خيش��ى عدم درك��ه؛ لفواته، وبني ما ميكن دركه؛ لعدم 

فوات��ه. ل��ذا يك��ون الواجب املطلوب منه حتقي��ق األمر وإيصال ال��دواء املعّين إىل أبيه عل��ى أّي حنو كان، 

ح��ى لو اس��تأجر ش��خصًا أو التم��س من صدي��ق أن ينوب عن��ه بذلك، وال يش��ترط أن يق��وم الطالب 
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بالبحث عن الدواء ومحله إىل أبيه بنفسه إال إذا احنصر الطريق به، فحينها يقوم به.

يف مثل هذه احلالة إذا كان الفرد حائرًا ال جيد من يكّلفه للقيام هبذه املهّمة، فهو من جهة يشعر بأن ما 

عرض له هو أمر البّد من استجابته، ألّنه واجب عليه شرعًا وعرفًا وعقًل وعاطفة، ومن جهة أخرى يرى 

أّنه إن قام بالواجب بنفس��ه فس��وف يتأّخر عن دراس��ته رمبا ملّدة عام كامل. وبينما هو مهتّم ومنشغل يف 

هذا األمر وخوف فواته، ومتأّثر ألّنه سيتأّخر عن دراسته فيما لو استجاب له بنفسه، يّتجه حينها إىل اهلل 

تع��اىل فيقول: إهلي أن��ت أدرى بنّييت وحبايل فاكفين هذا األمر الذي يش��غلين االهتمام به عن أمر هو 

اآلخ��ر حمبوب لديك، وهو تلّق��ي العلم الذي طويت ألجله كّل هذه املس��افات، فقّيض يل من يكفين 

أمر استحصال الدواء وإيصاله حى ال أنشغل بسببه عن دراسيت.

ويّتف��ق يف األثن��اء أن حيّص��ل الدواء وأن يلقي ش��خصًا من أبن��اء منطقته يروم الس��فر إليها فيوافق 

عل��ى إيص��ال الدواء، واألمر يف كل احلال��ني متعّلق بإرادة اهلل تعاىل، ولذلك ينبغي لإلنس��ان املؤمن أن 

يتوّج��ه بالدعاء إىل اهلل تع��اىل يف هذه احلاالت، وما أكثرها يف احلي��اة ويف خمتلف املجاالت االقتصادية 

والسياس��ية واالجتماعية وغريها، وعلى مس��توى الفرد واجلماعة، فإّن اإلنس��ان يف الغالب مبتلى طيلة 

حيات��ه بطريق��ني بينهم��ا تزاحم، وكلمه��ا مهّم��ان، أحدمها يك��ون على النح��و األّول، أي ال��ذي البّد 

للنس��ان أن يقوم بأدائه بنفس��ه كالدراس��ة وطلب العلم � فهل ميكن أن تنيب شخصًا يف الدراسة عنك 

مّث تصري عاملًا؟ ال ميكن هذا بالطبع � واآلخر على النحو الثاين الذي ميكن إيعازه إلی ش��خص آخر يقوم 
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به بالوكالة و النيابة.

ومبا أّن اهلل تعاىل مسّبب األسباب، لذا يطلب منه اإلمام سلم اهلل عليه أن يكفيه األمر الذي يشغله 

بأّي حنو ش��اء، حتی يتفّرغ لألمور الضرورية اليت البد من قيامه بذاته ألدائها، وال ينشغل عنها باألمور 

ال��يت ميكن لغ��ريه أن يقوم هبا نيابة عنه أو أصال��ة، فضًل عن األمور اليت مل ُيخلق من أجلها وال ُيس��أل 

عنها يوم القيامة.

فبعد أن طلب اإلمام من اهلل تعاىل أن يكفيه ما يش��غله االهتمام به، توّجه إليه بالس��ؤال مباش��رة أن 

يعينه لكي يصرف الوقت الذي حصل له بسبب ذلك يف األمور اليت سُيسأل عنها يوم القيامة.

وإذا ما عرفنا أّن الدعاء وحده ال يكفي بل البد لإلنس��ان من الس��عي حنو ما يدعو ويس��أله من اهلل؛ 

لقول��ه تع��اىل: ﴿َوأْن َلْيَس لإلْنَس��اِن إاّل َما َس��َعى﴾���، كما أّن الس��عي من دون الدع��اء ال ينفع؛ لقوله 

ي َلْوال ُدَعاُؤُكْم﴾���، إذا عرفنا ذلك تبّين لنا أّن علينا التفكري والس��عي �  عّزوجل: ﴿ُقْل َما َيْعَبأُ ِبُكْم َربِّ

إىل جانب الدعاء � دائمًا ألن نصرف أعمارنا يف ما خلقنا اهلل تعاىل من أجله وما هو سائلنا غدًا عنه.

���  النجم: 39.
��2  الفرقان: 77.
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العمل لآلخرة

يقول اإلمام صلوات اهلل وس��لمه عليه بعد ذلك: واس��تعملين مبا تس��ألين غدًا عن��ه. أي: وّفقين 

ألن أتفّرغ لألعمال اليت ستسألين عنها غدًا. ويبدأ الغد عند كّل إنسان من ساعة موته ويستمّر حى 

اآلخرة والدار اليت يقول اهلل تعاىل عنها: ﴿ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴾.

فل بّد أن حتضر جوابًا حني يس��ألك اهلل سبحانه وتعاىل يف اليوم اآلخر، ومعلوم ما هي تلك املسائل 

اليت جيب أن تعىن هبا واليت سُتس��أل عنها غدًا. فلن ُتس��أل: ملاذا مل تأكل األطيب أو تلبس األنعم أو 

تركب األسرع أو ختتار ما هو أغلى للعيش وأمجل؟ إين مل أر يف األدّلة الشرعية أّنا سُنسأل يوم القيامة 

أسئلة من هذا القبيل.

روي عن اإلمام الرضا س��لم اهلل عليه أّنه قال: »لو وجدُت ش��اّبًا من ش��ّبان الشيعة ال يتفّقه يف دينه 

لضربته«���. وكلمة الفقه يف تعابري أهل البيت سلم اهلل عليهم يراد هبا معىن أوسع وأمشل من املعىن 

االصطلح��ي للفقه، ألنّ��ه يف االصطلح األخري هو العلم ال��ذي يعىن باألح��كام العملية كالعبادات 

واملعاملت وحنوها أّما يف املصطلح الروائي فيقصد به تعّلم كاّفة مس��ائل اإلس��لم الذي متّثل األحكام 

العملية جزءًا منه.
���  بحار األنوار: 75 / 346.
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كم��ا أّن ق��ول اإلم��ام �لضربته� تعبري جم��ازّي، وإال فلم يعه��د أّن أحدًا من األئّمة س��لم اهلل عليهم 

ض��رب أح��دًا لذلك، وإّنما اس��تخدم اإلمام س��لم اهلل علي��ه هذا التعبري لبي��ان أمهّية هذا األم��ر وأّنه مما 

ُيسأل عنه العبد يوم القيامة.

سيرة النبي مما ُيسأل العبد عنه يوم القيامة

ومن مجلة ما يس��أل عنه العبد املس��لم يوم القيامة سرية الرس��ول الكرمي صلى اهلل عليه وآله ومدى 

االقتداء به والعمل وفق ما أرشد إليه القرآن الكرمي؛ قال اهلل تعاىل: ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اهلِل ُاْسَوٌة 

َحَسَنٌة﴾���.

بل من الواجبات علی كّل مس��لم أيضًا الدفاع عن س��رية رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله إزاء الذين 

يكذب��ون علي��ه صل��ی اهلل علي��ه وآله. فما أكث��ر املتطاولني على قداس��ته صل��ى اهلل عليه وآل��ه من الذين 

يفترون األكاذيب حبّقه، سواء كانوا من غري املسلمني أم من الذين يزعمون أّنهم مسلمون���.

إّن االقتداء بس��ّنة رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وآله بعد معرفة س��ريته هي من أهم ما ُنس��أل عنها يوم 
���  األحزاب: �2.

��2 لقد رأيت أخيرًا كتابًا ألحد المستشرقين مترجمًا في إحدى البالد اإلسالمية، وكانت الترجمة 
الثامنة!  أّن النسخة التي حصلت عليها كانت من الطبعة السابعة أو  مطبوعة عّدة طبعات حتى 
يختلق الكاتب على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله أمورًا ما ُتنبئ عن استمرار النَفس الالأخالقي 
الذي كال التهم ألنبياء اهلل ورسله من قبل، مع أّن كّل كتب التاريخ بما فيها كتب المنصفين من 
المستشرقين تشهد أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله هو أطهر إنسان خلقه اهلل. فمن الذي يجب أن 
ع عليه، حتى  يتصّدى للرّد على مثل هذه التخّرصات، خصوصًا وهي تحدث في بلد إسالمي وتشجِّ

أّنها طبعت هذا الكتاب وفي مدينة واحدة من مدنها أكثر من سبع طبعات.
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ٌة َحَس��َنٌة﴾ فكيف يتس��ّنى للمرء أن  القيام��ة؛ ألّن اهلل تعاىل يقول: ﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُس��وِل اهلِل ُاْس��وَ

يقتدي ويتأّسى بالرسول صلى اهلل عليه وآله وهو ال يعرف سريته وسّنته يف كيفية تعامله مع أصحابه أو 

مواجهة أعدائه، وكيف كان يتصّرف مع املنافقني، وكيف كان مع أس��رته؟ وهكذا يف س��ائر املعاملت، 

فضًل عن علقته مع اهلل تعاىل يف عبادته؟ وهكذا يف طريقة أكله وشربه ونومه ويقظته وصلته وصيامه، 

ومجيع فعاله وخصاله. 

الشّك أّن ما وصلنا من تاريخ الني صلى اهلل عليه وآله وسريته قليل جّدًا، بل لعّلي أستطيع القول 

إنّ��ه لو مجعتم كّل ما يف كتب التاريخ والس��ري واآلثار وغريها ملا حصلتم علی معش��ار س��رية رس��ول اهلل 

صل��ى اهلل عليه وآله. لك��ن مع ذلك ينبغي لنا أن نصّمم على االقتداء ب��ه صلى اهلل عليه وآله يف كّل ما 

وصلنا مهما قّل قياسًا مبا مل يصلنا.

• لق��د كان رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآله قّم��ة يف األخلق ح��ى أّن اهلل تعاىل مدح��ه يف قوله عّز 

وجّل: ﴿َوإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيم﴾���.

• رغ��م أّن الق��رآن الكرمي قد صّرح يف مورد واحد � قد يكون اس��تثنائيًا � خبيار ض��رب املرأة، إال أّنه مل 

ُيس��مع أّن الن��ي صل��ى اهلل عليه وآله قد صدر منه ه��ذا الفعل حبّق أّي من زوجاته التس��ع، مع أّنه كانت 

فيه��ن م��ن هي من خرية نس��اء العاملني كخدجية س��لم اهلل عليه��ا، وكان منهّن املتوس��طات يف الفضل، 

وكان فيه��ن م��ن تظاهرت عليه، على ما صّرح به القرآن الك��رمي يف آيات عديدة، منها قوله تعاىل: ﴿َوإْن 

���  القلم: 4.
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َتَظاَهَرا َعَلْيِه﴾ أي تش��ّد إحداكما ظهرها بالثانية فتتآزران ضّده صّلى اهلل عليه وآله، ﴿َفإنَّ اهلَل ُهَو َمْوالُه 

َوِجْبِريُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِننَي َواْلَملِئَكُة َبْعَد َذِلَك َظِهرٌي﴾���. ومع كّل ذلك مل ُينقل أّن رسول اهلل صّلى 

اهلل عليه وآله استعمل الضرب مع أّي من زوجاته وال مّرة واحدة.

• َث��ّم كت��اب لكات��ب مس��يحي طالعته قبل أكث��ر من عش��رين س��نة، أّرخ فيه ألعظم مئة ش��خصية 

يف التاري��خ عل��ى زعم��ه. وذك��ر يف املقّدمة أّنه رّتب الش��خصيات حس��ب األمهية، فالش��خصية األوىل 

يف كتاب��ه ه��ي أعظم الش��خصيات يف نظره على اإلط��لق. ولكن امللفت للنتباه أّنه أورد اس��م الس��ّيد 

املس��يح بع��د نبّينا صلى اهلل عليه وآله! وعندما س��ئل عن الس��بب م��ع كونه رجًل مس��يحيًا، قال: أنا مل 

أرّتب التسلس��ل حس��ب عقيديت بل حسب أمهّية األش��خاص وجناحهم، وإّني أرى أّن حممدًا أعظم 

من السّيد املسيح عليه السلم ألّن حمّمدًا صلى اهلل عليه وآله استطاع أن يبّث يف أتباعه روحًا امتّدت 

عر القرون املتعاقبة، وكّلما ضعف اإلس��لم يف الدنيا كان هناك أش��خاص من أتباعه ممن اّتصلوا بتلك 

الروح العظيمة يقومون بتجديد اإلسلم.

ولع��ّل ه��ذا يتطابق مع م��ا ورد يف األحادي��ث النبوية كما يف قوله صّل��ى اهلل عليه وآل��ه: »َيْحمُل َهَذا 

ي��َن يف ُكلِّ َق��ْرن ُع��ُدوٌل َيْنُفون َعْن��ُه َتأويَل اْلُمْبطل��نَي وحْتريَف اْلَغال��نَي واْنتَحاَل اْلَجاهل��نَي َكَما َيْنفي  الدِّ

اْلِكرُي َخَبَث اْلَحديد«���.

���  التحريم: 4.
��2  وسائل  الشيعة: �� / �50.
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إذًا ينبغي أن يتجّس��د فينا معىن التأّس��ي احلّق برس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله. واالجدر للمتأّسي 

برسول اهلل أن يتصّرف كما لو كان بني يدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله يشهده ويراه، ال كما حيلو له 

وما متلى عليه شهواته أو كما توّجهه بيئته فيميل ميينًا ويسارًا، وال أن يبتدع سلوكًا من عنده، بل عليه أن 

يطّبق سّنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله حبذافريها.

ْيِل.  ْوَم باللَّ َهار والنَّ َس��اَء واإلفَطاَر بالنَّ ُم النِّ ُموا َعَلى َأْنُفِس��هِ َحاَبة َكاُنوا َقد َحرَّ روي أنَّ َجَماَعًة مَن الصَّ

َفَأْخَبَرْت ُأمُّ َسَلَمَة َرُسوَل اهللَّ صّلى اهلل عليه وآله، َفَخَرَج إىل َأْصَحابه َفَقال: »أ َتْرَغُبوَن َعِن الّنَساء؟ إّني 

ِتي َفَلْيَس مّني«���. ْيِل. َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّ َهاِر وَأَناُم باللَّ آِتي الّنَساَء وآُكُل ِبالنَّ

لو ُعرضت سرية النّي صلى اهلل عليه وآله على العامل بنحو موضوعي جاّد، ألقبل عليها املليني، 

ألّن الناس يف الغالب غري معاندين. وأكثر املعاندين مل يكونوا كذلك إال على أثر غس��ل الدماغ الذي 

تعّرضوا له بسبب الكّم اهلائل من املواضيع املختلفة املدسوسة؛ ومسؤوليتنا تفرض علينا املساعدة يف 

تطهري هذه األدمغة من تلك الرواسب العالقة هبا.

نقل يل أحد األصدقاء قال: وّجه ش��خص عر الش��بكة املعلوماتية �اإلنترنت� نقدًا الذعًا لبند من 

بنود اإلس��لم، وت��رك عنوان بري��ده �اإللكتروين� لل��رّد عليه، وكان نقده مصحوبًا بالس��ّب والش��تائم، 

فانرى له أحد املؤمنني يف الرّد عليه رّدًا علميًا موضوعيًا خاليًا من التجريح ومستندًا إىل املصادر. يقول 

راوي القصة: فكتب األول يف اليوم الثاين جوابًا يبّين فيه أّنه يعتذر عما بدر منه يف هذا املجال ألّنه كان 

وسائل  الشيعة: 20 / �2 باب كراهة العزوبة وترك التزويج.  ���
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قد تشّوش فكره بسبب تلك اإلثارات الفاسدة، وأنه مل يكن يعرف املوضوع حّق معرفته!

فما أكثر أمثال هؤالء وما أعظم مسؤوليتنا يف هذا املجال!

لقد أّس��س الس��ّيد الروج��ردي رمحه اهلل مركزًا إس��لميًا يف هامب��ورغ يف أملانيا، وبع��ث مبّلغًا دينيًا 

هن��اك. فُطل��ب م��ن ه��ذا املبّل��غ أن يعطيهم صورة للس��يد الروج��ردي لعرضه��ا من خ��لل التلفزيون. 

ففكر املبّلغ أّي صورة س��تكون مؤّثرة أكثر لو عرضت، وانتهى تفكريه إىل أن يعطيهم صورة الس��ّيد وهو 

يتوّضأ؛ ملا تعكس من خشوع السّيد حال هتّيئه للقاء اهلل تعاىل يف الصلة.

يقول هذا املبّلغ: ما إن عرض هذا الفيلم � الذي يصّور وضوء السّيد الروجردي � حى أثار يف نفوس 

املشاهدين روح احلّب والوالء، فأسلم يف اليوم نفسه عدٌد من النصارى ممن شاهدوا الفيلم.

فإذا كان هذا تأثري مش��اهدة صورة وضوء الس��ّيد الروجردي وهو مبثابة أصغ��ر تلميذ للنّي األكرم 

صّلى اهلل عليه وآله فكيف بالتأثري الذي تتركه سرية الني صّلى اهلل عليه وآله فيما لو عرضت بصدٍق 

على الناس؟!

فلنتزّود مبعرفة الس��رية الصحيحة لنّي اإلس��لم مبقدار ما أوتينا من طاقة وإمكانات، ولنسَع إلفهام 

اآلخري��ن وتنويرهم هبا؛ فإّنه لو عرضت الس��رية الصحيحة لنّي اإلس��لم على الع��امل لغّيرت التاريخ 

برّمته. وما أسرع تغّير العامل يف هذا الزمان!

نس��أل اهلل تعاىل أن يس��تعملنا مبا يسألنا غدًا عنه، وأن يوّفقنا للمزيد من معرفة سرية الني صلى اهلل 
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عليه وآله والتأّسي به. 
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التفّرغ لعبادة اهلل تعالى

قال اإلمام سلم اهلل عليه بعد ذلك: »واستفرغ أّيامي فيما خلقتين له«.

االس��تفراغ على وزن استفعال، واألصل يف هذا الباب الطلب أو ما يقع نتيجة الطلب، ولكن تقدم 

أّنه قد يستعمل مبعنی الثلثّي املجّرد، وقد ورد كثريًا هذا النحو من االستعمال يف القرآن الكرمي أيضًا، 

ويكون معناه يا إهلي أنت توّل هذا األمر واكفنيه.

واالس��تفراغ مش��تّق من اإلفراغ، فكأّن اإلمام س��لم اهلل عليه يقول: اللهم اجعل أّيامي فارغة من 

كّل أم��ور الدني��ا مللئها مبا خلقت��ين له. وهذا تعبري جم��ازّي. فاإلمام س��لم اهلل عليه يش��ّبه األّيام باإلناء 

الذي تفّرغه من حمتوياته من أجل أن متأله مبا حتّب. 

وهذه اجلملة ليس��ت تكرارًا للجملة السابقة، أي قوله س��لم اهلل عليه: واستعملين مبا تسألين غدًا 

عنه؛ وذلك لألمور التالية: 

�. اختلف الظهور بني اجلملتني.

�. ظه��ور واو العط��ف يف االثنينّي��ة؛ توضيحه: إذا قيل: جاء زيد وأبو عمرو، فاملتبادر أّن ش��خصني 

جاءا أحدمها زيد واآلخر أبو 
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عمرو، فهذا هو االس��تعمال احلقيقي للواو، وال يقال إّن اجلائي واحد إمسه زيد وكنيته أبو عمرو إال 

أن يكون جمازًا وليس استعمااًل حقيقيًا . وهنا أيضًا طلبان عطف اإلمام فيهما الثاين علی األّول بالواو، 

فقال س��لم اهلل عليه أّواًل: »اس��تعملين مبا تس��ألين غدًا عنه«، مّث عطف الطلب الثاين فقال: »واستفرغ 

أّيامي فيما خلقتين له«. وإذا كان واو العطف يفيد االثنينّية، أي له ظهور فيها، فالظاهر أّن اإلمام سلم 

اهلل عليه أراد هنا أمرين، فل تكرار يف البني.

�. إّن الس��ؤال ال يكون إال عن الواجبات واملحّرمات، أّما فيما عدامها فقد يكون هناك إستفس��ار، 

ه��ذا أّواًل، وثاني��ًا: قوله س��لم اهلل عليه فيم��ا خلقتين له، أعّم م��ن الواجبات واملحّرم��ات، فيكون معنی 

هذه اجلملة كالتايل: �يا إهلي أنت خلقتين يف هذه الدنيا هلدف ما، فأفرغ أّيامي له�، فيما يكون معنی 

اجلملة السابقة: �ياإهلي إّنك ستسألين يوم القيامة عن أمور، فاجعلين يف هذه الدنيا عامًل هلا ملتزمًا 

هبا�.

الهدف من اخللق 

إذا كان اإلمام سلم اهلل عليه يعّلمنا أن نسأل اهلل تعالی أن يفّرغ أّيامنا فيما خلقنا له، فما هو اهلدف 

الذي خلقنا اهلل من أجله؟

يق��ول اهلل تعالی يف حمك��م كتابه: ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلْن��سَ إاّل ِلَيْعُبُدوِن﴾���؛ إذن اهلدف من 

الذاريات: 56.  ���
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خلقن��ا هو عبادة اهلل تعالی. وعبادة اهلل تعاىل تتحّقق م��ن خلل االمتثال ألوامره واالنتهاء عن نواهيه. 

وم��ن املعروف ل��دى الفقهاء أّن األوامر اإلهلية منه��ا ما هو واجب االمتثال على العب��د، ويعاقب تاركه، 

ومنه��ا م��ا هو مس��تحّب، أي ندب إليه الش��رع، فهو مرغوب ش��رعًا ولكن ال يعاقب الش��ارع على تركه. 

��ف اجتناهبا ويعاقب إن ارتكبها، وهي اليت تس��ّمى  وهك��ذا النواه��ي الش��رعية فمنها ما جيب على املكلَّ

املحّرم��ات، ومنها ما ال يعاقب الش��رع من أتى هبا وإن كانت غري مرغوبة لدي��ه وهي اليت يصطلح عليها 

باملكروهات.

وم��ن الواجب��ات الش��رعية األمر باملع��روف، أي األمر مبا رغب الش��رع في��ه، والنهي ع��ن املنكر، وهو 

م��ا أنكره الش��رع. وهذان الواجبان م��ن الواجبات املهّم��ة والعظيمة يف اإلس��لم، وال خلف يف أصل 

وجوهبما. 

ولك��ن وقع حبث ب��ني الفقهاء مفاده: هل املقص��ود باألمر باملعروف هو األم��ر بالواجب من املعروف 

فقط دون املستحّب منه؟ وهكذا النهي عن املنكر حبيث ال جيب النهي عن املنكر املكروه أيضًا، ويقتصر 

الوجوب على النهي عن املنكر احلرام؟

ش��ّكك بع��ض الفقه��اء يف إطلق املس��ألة، وقال��وا: إذا كان األم��ر باملس��تحّب والنهي ع��ن املكروه 

م��ن باب حّث الف��رد وترغيبه يف أداء العمل املس��تحّب وثنيه ع��ن العمل املكروه فقط فهما مس��تحّبان 

الش��ّك يف ذلك، أّما إذا كانا � األمر والنهي � من باب بيان حكم من أحكام اهلل تعالی، فقد يدخلن يف 
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الوجوب. 

فمثًل: اذا كان ش��خص عاملًا باس��تحباب صلة الغفيل��ة أو صلة الليل، وال يؤّديهم��ا تثاقًل، فأمره 

هبما مس��تحّب كما هو واضح، وهكذا هني من كان عاملًا بكراهية فعل من األفعال، ولكن قد جيب األمر 

والنه��ي � ب��رأي بع��ض الفقهاء � إذا كان اآلمر باملس��تحّب أو الناهي عن املكروه يف موق��ع بيان أحكام اهلل 

تعاىل وتعريفها للذين جيهلوهنا.

وألصح��اب هذا ال��رأي أدّلتهم يف ه��ذا املجال وليس هنا حم��ّل حبثها، ولكين ذكرهتا اس��تطرادًا يف 

بي��ان أّن اهل��دف من خلقنا ه��و عبادة اهلل تعالی، وهذا أع��ّم من أن تكون هذه العب��ادة امتثااًل لواجب أو 

مستحّب أو انتهاء عن حرام أو مكروه، الشتماهلا على كّل ما أمر اهلل أن يؤتى به سواء كان أمرًا بواجب 

أم مستحّب، أو كان هنيًا عن حمّرم أم مكروه. 

ولذلك عّقب اإلمام عليه السلم بقوله: »واستفرغ أّيامي فيما خلقتين له«.

أفضل العبادة 

روی البزنط��ي��� أّن اإلم��ام الص��ادق عليه الس��لم قال: »أفضل العب��ادة إدمان التفّك��ر يف اهلل ويف 

قدرته«���.
هو أحمد بن محمد بن أبي نصر، من أصحاب اإلمام الكاظم واإلمام الرضا سالم اهلل عليهما   ���
بن  ثانيهما محمد  أيضًا. وهو أحد ثالثة أشخاص  الجواد سالم اهلل عليه  اإلمام  أدرك  إّنه  وقيل: 

عمير، والثالث صفوان بن يحيى، انعقد إجماع الفقهاء على العمل برواياتهم. 
بحار األنوار: 68 / �32. روى الكليني رحمه اهلل في الكافي رواية بسندين معتبرين عن البزنطي،   �2�
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الشّك أّن املقصود � يف الرواية � بالتفّكر يف اهلل تعالی هو التفّكر يف قدرته عّز وجّل���، فإّن التفّكر يف 

ذاته � فضًل عن النهي عنه شرعًا � ال يوصل إلی نتيجة وال يزيد صاحبه إال ضلاًل، وذلك ألّن املحاط 

به ال ميكن أن حييط مبحيطه كما هو احلال يف املسائل املاّدية، وميكن تقريب األمر إلی الذهن مبثال اإلناء، 

فهل ميكن ملحتواه أن حييط مبحيطه اخلارجي؟! 

إذًا املقص��ود بالتفّك��ر يف اهلل تع��اىل هو التفّكر يف صفاته الثبوتية والس��لبية، مبع��ىن التفّكر يف عظمته 

تعالی.

لة وإنََّما  يام والصَّ وهذه الرواية تنس��جم مع الروايات الكثرية اليت تقول: »َليَس اْلعب��ادُة َكْثرَة الصِّ

اْلعبادُة اْلفْكُر يف اهللَّ َتعاىل«���.

مّث إّن الرواي��ة املتقّدم��ة يف كون »اإلدمان عل��ی التفّكر أفضل العبادة« ناظرة الی العبادات املس��تحّبة 

إذا حص��ل بينه��ا تزاحم، وال تصل النوبة الی العبادات الواجب��ة ومنها الصلة املفروضة حبال . نعم اذا 

حصل تزاحم بني أداء صلة مستحّبة والتفّكر يف اهلل فالتفّكر مقّدم ألّنه أفضل العبادات املستحّبة.

عل��ی أّن التفّك��ر ال يش��ترط فيه وقت كثري بل ه��و حباجة إلی تركي��ز وتدّبر، فإذا كث��ر التدّبر والتركيز 

في سلسلتها عبارة »عن بعض رجاله« وهذا معناه أّن أحد الرواة مجهول، ولكن الشيخ الطوسي 
رضوان اهلل عليه ذكر أّن إجماع الطائفة جرى على العمل بما رواه البزنطي إال ما خرج بدليل. 
الرواية  فهذه  معتبر سندًا  بعضها غير  إّن  قلنا  إن  المضمون ولكن  بهذا  روايات كثيرة  وهناك 

معتبرة سندًا؛ لما تقّدم.
��� قال المجلسّي رحمه اهلل: »وفي قدرته« عطف تفسيري لقوله »في اهلل«  فإّن التفّكر في ذات اهلل 

وكنه صفاته ممنوع. �بحار األنوار: 68/ �32 ح�3.
وسائل  الشيعة: �5 / �97 باب استحباب التفكر.  �2�
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حصل��ت عن��د اإلنس��ان ملك��ة جتعل��ه يش��عر حبض��ور اهلل تع��اىل دوم��ًا، ولذل��ك روي أّن »أش��ّد العب��ادة 

الورع«���.

بناء النفس والتفّكر في الله عّز وجل

اإلنس��ان ضعي��ف ولكّنه ال يش��عر بضعفه فيتكّب��ر ويتهاون بأح��كام اهلل تعاىل، فقد يت��رك ما أمر اهلل 

تعال��ی به أو يأيت مبا هنى عنه س��بحانه، ولكّنه إذا أدمن التفّكر يف جروت اهلل وقدرته، اس��تحضر حينها 

ضعف نفسه، ويف هذا مقّدمة ألن يسعى املرء يف سبيل أداء التكاليف اإلهلية.

وعلی قدر معرفة االنسان باهلل تعاىل وقدرته يكون اهتمامه بأحكام اهلل، فالذي ال يبايل بالقيام ألداء 

فريضة الصبح مثًل، غري متفّكر يف اهلل تعاىل وقدرته، وإاّل لش��عر حبضوره ورقابته وملا اس��تهان بأحكامه، 

وإال فهل يعقل أن يشعر العبد حبضور مواله مّث ال يكترث مبا أراده منه؟!

إّن التفك��ر يف اهلل ع��ّز وجّل يؤّدي إلی تعزيز الش��عور حبضوره تعالی لدى العب��د، األمر الذي يؤّدي 

ب��دوره إلی تغّير س��لوك االنس��ان وحالته، فيك��ون األمر كما لو ُوّجه إلی إنس��ان عادّي س��ؤال يف جمال 

معّي��ن- ولنف��رض الفق��ه أو الطّب � وكان ق��د حضر يف املجلس رج��ل متخّصص يف ذل��ك املجال، فقد 

جييب الش��خص علی الس��ؤال بس��رعة إذا مل يك��ن يعرف من احلاض��ر يف املجلس، ولكنه م��ا إن يعرف 

احلاضر املتخصص حتی يظهر ذلك علی س��لوكه فيحاول أن ال جييب ألّنه ال يری نفس��ه أهًل لإلجابة 

الكافي: 2 / 77، ح5.  ���
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عل��ی ذل��ك الس��ؤال مع علم��ه حبضور من ه��و أعلی مرتبة من��ه، أو يدّقق كث��ريًا قبل أن جيي��ب، ملحظة 

لذلك اإلنس��ان املتخّصص. احلالة نفس��ها تصدق علی انضباط االنس��ان إذا ش��عر حبضور اهلل تعالی، 

وهذا الشعور ال يتأّتى إال بعد اإلدمان علی التفّكر يف قدرة اهلل سبحانه وتعاىل.

إذا كان الفرد يشعر بأن اهلل تعالی موجود قّيوم حاضر عنده علی الدوام، فإّنه ال شك سيغّير وضعه 

ويدّق��ق يف أفعال��ه وأقواله ويتوّرع قبل االسترس��ال فيها لئّل يصدر عنه ما خيال��ف أوامر اهلل وهو الرقيب 

عليه.

أمثلة من الواقع

• نق��ل يل أحد اخلطباء: كنت ذات يوم علی املنر وقد هّيأت نفس��ي للمحاضرة، وعندما ش��رعت 

بق��راءة املقّدمة إذ دخل أس��تاذي اىل املجلس، فاختّل حينها عرضي للموضوع الذي أعددته، بس��بب 

هتّيي من حضور األستاذ!

• وكان الس��ّيد الوال��د��� رمح��ه اهلل حيض��ر جملس��ًا ألح��د اخلطب��اء، فج��اءه يف أحد األّي��ام � وكنت 

حاضرًا عنده � وقال له: س��ّيدنا أنا أتشّرف حبضورك جملسي، ولكن أرى من األفضل أن يتزامن وقت 

حضوركم مع هناية املجلس حيث أكون قد دخلت يف فصل قراءة التعزية!

الش��ّك أّن اخلطيب ُيس��ّر إذا حض��ر مرجع التقليد جملس��ه، ولكّنه يف الوقت نفس��ه يش��عر بالتقّيد 

أيضًا، ألّنه قد يريد أن ينقل حديثًا أو يفّس��ر آية، أو يشرح مسألة فقهية أو يفّصل قضية عقائدية، فيشعر 

���  إشارة الى آية اهلل العظمى السّيد ميرزا مهدّي الحسيني الشيرازي قّدس سّره.
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باحلرج واإلرباك خمافة أن ال يكون كلمه مستدالًّ بنحو صحيح.

النعم املاّدية وسيلة اختبار ومقّدمات وجود

يف الوق��ت الذي تعّد فيه النعم املادّية وس��يلة الختبار اإلنس��ان لُيعرف أمْف��ِرط هو أم مفّرط، كذلك 

هي مقّدمات البّد من وجودها لكي يس��تطيع االنس��ان العيش يف هذه الدني��ا وأداء وظائفه املوكلة إليه، 

فيعب��د اهلل عّزوج��ّل ويتعّل��م أحكام��ه ويعّلمها الن��اس، فيدرس وي��دّرس ويع��ظ الناس ويؤّل��ف الكتب 

ويرتقي املنر و. . . اخل

إّن اهلل س��بحانه وتعال��ی مل خيل��ق االنس��ان يف ه��ذه الدنيا من أجل األكل والش��رب وس��ائر اللذات 

الدنيوي��ة، وإّنم��ا خلقه تعال��ی من أجل اختباره هب��ا وجعلها مقّدم��ات وجودية ألج��ل أن متّكنه من أداء 

األم��ور األخ��ری اليت خلقه اهلل تع��اىل هلا، لكن الش��يطان حياول دائم��ًا أن يوقع االنس��ان يف اإلفراط أو 

التفريط ليفش��له يف االختبار اإلهلي بواس��طة عرقلته عن االس��تفادة منها كمقّدمات وجودّية للعبادة، 

أي ال يستفيد منها بالنحو الصحيح، فريتكب من خلهلا املعاصي ويترك الطاعات.

فلننتب��ه جّي��دًا ولنح��ذر وس��اوس الش��يطان ومكائ��ده، ونتعامل مع ه��ذه النع��م علی أّنه��ا مقّدمات 

إليصالن��ا إلی النع��م األخروية اخلالدة اليت خلقها اهلل لعب��اده املؤمنني، ولنراِع الدّق��ة يف قضايانا، وهذا 

معن��ی م��ا ُنقل عن اإلمام الصادق س��لم اهلل عليه أّنه قال ألصحابه: »فالطف��وا يف حاجيت كما تلطفون 
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يف حوائجكم«���.

فكم��ا أّن أحدن��ا يلطف يف س��بيل قضاء حوائج��ه الدنيوي��ة، فيفّكر يف أفضل طريق ويس��عی يف رفع 

املوان��ع والعوائ��ق، ويت��رك أعمال��ه وأش��غاله ويتحّمل أنواع املش��اكل واملش��اّق يف س��بيل ذل��ك، فلنكن 

كذلك يف االستجابة إلمامنا اليت عّبر عنها حبوائجي، واليت هي حوائجنا األخروية.

الكافي: 2 / 222.  ���
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الغنى وِسعُة الرزق

»وأغنني وأوسع علّي في رزقك«.

الغنی ويقابله الفقر، قد استعمل غالبًا على لسان األدعية والروايات ملا هو األصل فيهما، وهو غنی 

النفس وفقرها؛ فغنی النفس أصل کّل غنی وسببه، ومبعث غنی کّل حواّس اإلنسان ومعقوالته، وال 

خري يف غنی البدن إذا مل يصاحبه غنی النفس.

أّم��ا الس��عة يف الرزق فهو جزئّي أو مصداق م��ن مصاديق الغنی. ومن مّث فإّن قول اإلمام س��لم اهلل 

عليه »أوسع علّي يف رزقك« يف املقام هو من قبيل ذكر اخلاّص بعد العاّم، ألّن الغىن أعّم وأوسع.

أّما احتمال أن يكون قوله »وأوسع علّي« عطفًا تفسرييًا علی »وأغنين«، وإن صّح يف موارد أخری فإّنه 

ق��د ال يص��ّح هنا كما يبدو؛ لبعده عن مقام البلغة واألدب الرفيع ألهل البيت س��لم اهلل عليهم؛ ألّن 

الظاهر أّن السؤال األّول لإلمام هو يف غنی النفس، أّما سؤاله الثاين فهو يف سعة الرزق خاّصة. واإلمام 

وإن كان يف مق��ام الدع��اء، لكن م��ن حيث إّنه إمام فهو يف مق��ام تعليمنا أيضًا، فه��و يعّلمنا أن نطلب من 

اهلل تعاىل غنی النفس والس��عة يف الرزق معًا؛ ملا س��يأيت أّن الفقر ليس مطلوبًا أو ممدوحًا لنفس��ه بل علی 
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اإلنس��ان أن يسعی لدفعه عن نفس��ه ما أمكنه ذلك، أّما إذا كان مقّدرًا له من اهلل ُعّد حينها أمرًا حمبوبًا، 

ويف ذلك وردت الروايات اليت متدح الفقر؛ فقد روي عن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله أّنه قال: الفقر 

فق��ران: فقر الدنيا وفقر اآلخرة، فقر الدنيا غ��ىن اآلخرة، وغىن الدنيا فقر اآلخرة، وذاك اهللك���. وإذا 

كان األمر كذلك فل يهّم املرء س��واء كان مرزوقًا يف ماله أم فقريًا ما دامت نفس��ه غنّية، فهو يف احلالني يف 

معرض االمتحان واالبتلء، وكل االمتحانني صعب سواء كان يف الغنی أو الفقر.

هذا مضافًا إلی أّن كلمة الرزق استعملت هي األخری يف الروايات لألعّم من املال.

الغنى والفقر درجات

الغنی والفقر موضوعان مش��ّككان � حبس��ب اإلصط��لح املنطقي � أي لكّل منهم��ا مراتب خمتلفة 

تبدأ بالضعيفة مّث تزداد وصواًل إلی أعلی املراتب.

عن عبد اهلل بن مس��عود قال: دخلت أنا ومخس��ة رهط من أصحابنا يومًا على رس��ول اهلل صلى اهلل 

علي��ه وآله وق��د أصابتنا جماعة ش��ديدة ومل يكن رزقن��ا منذ أربعة أش��هر إال املاء واللنب وورق الش��جر؛ 

فقلنا: يا رسول اهلل إىل مى حنن على هذه املجاعة الشديدة؟ فقال صلى اهلل عليه وآله: »ال تزالون فيها 

ما عشتم فأحدثوا هلل شكرًا، فإّني قرأت كتاب اهلل الذي أنزل علّي وعلى من كان قبلي فما وجدت من 

يدخلون اجلّنة إال الصابرون«���.
روضة الواعظين: 454.  ���

مكارم األخالق: 446، في موعظة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله البن مسعود.  �2�
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فه��ذه مرتبة ش��ديدة م��ن الفقر حبي��ث ال ميلك الف��رد قوت يومه حى يف أدىن مس��تويات املعيش��ة، 

وهن��اك مرتب��ة أضعف منها بأن ميلك اإلنس��ان قوت يومه ولكن مبس��توى دان أو مبق��دار ال يكفيه كما أّن 

هناك مرتبة من الفقر يكون مس��توى الفرد أحس��ن من سابقيه لكن ال ميلك قوت سنته. فهؤالء الثلثة 

يطلق على كّلهم لفظ الفقري باالصطلح الش��رعي وإن اختلفت مس��توياهتم املعاش��ية. والشيء نفسه 

يصدق بالنسبة للغىن، ألّن الفقر والغىن متقابلن كما هو واضح.

من هنا نلحظ أّن اإلمام املعصوم � مع أّنه مّتصل باهلل تعاىل وهو مصدر الفيض والعطاء � مهما أعطاه 

اهلل س��بحانه من الغنی يف النفس فهو يطلب املزيد قائًل: »وأغنين«، ألّن األمر ال يقف عند حّد، فهناك 

جمال للمزيد، وعطاء اهلل تعالی ليس حمدودًا أيضًا.

أج��ل، إّن املعصوم��ني س��لم اهلل عليهم هم أكث��ر املخلوقات قاطبة اس��تفاضًة لفض��ل اهلل تعالی يف 

خمتل��ف املج��االت وامليادين، حى قرهنم اهلل تعاىل إىل نفس��ه يف إفاضة الفض��ل على اخللق أمجعني، 

فق��ال تعاىل: ﴿َوَقاُلوا َحس��ُبَنا اهلُل َس��ُيْؤتيَنا اهللُ ِم��ْن َفْضِلِه َوَرُس��وُلُه﴾���وقال أيضًا: ﴿َوَم��َا َنَقُموا إاّل أْن 

أْغَناُه��ُم اهلُل َوَرُس��وُلُه ِمْن َفْضِلِه﴾���ومع ذلك، يرى اإلمام املعص��وم أّنه حباجة إلی عطاء اهلل تعالی وإلی 

س��ؤاله املزيد واس��تزادته يف غنی النفس، وإن كان هو بالنس��بة إلينا األغنی واألرقی واألعظم واألعلی 

واألكر واألقدر، وذلك كّله قد مّت هلم صلوات اهلل عليهم بفضل اهلل تعاىل. فإذا كان هذا حاهلم فكيف 

التوبة: 59.  ���

التوبة: 74.  �2�
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بسائر الناس؟

نكتة لغوية

من يدّقق يف كلمات أهل البيت س��لم اهلل عليهم يكتش��ف الكثري من الدقائق واللطائف سواء يف 

األدعية أو يف خطبهم ورسائلهم ويف سائر كلماهتم األخری.

ففي هذا املجال والذي عّبر عنه س��لم اهلل عليه بالرزق، أرى من املناس��ب اإلش��ارة إلی نكتة لغوية 

لطيفة، تتلّخص بأّن اإلمام ملاذا مل يقل: »وّسع علّي يف رزقك« وقال: »أوسع علّي يف رزقك«؟

ل« و»أفِعل« أّن كليهما يس��تفاد منه  ويف اجل��واب نق��ول: إّن من مبادئ علم الصرف يف صيغيت »فعِّ

لتعدية الفعل اللزم، ولكن علماء األدب يقولون: إّن الصيغتني ختتلفان يف املعنی.

فأصل التوس��عة يس��تفاد من باب اإلفعال �أوس��ع� أّما باب التفعيل �وّس��ع�، فيستفاد منه التكثري 

والزيادة وما أشبه يف الغالب���.

فاملستفاد من كلمة �وّسع� يعين زيادة التوسعة. أّما أصل حتقيق السعة إن مل تكن � أو كانت ولكن 

لندرهتا الشديدة وكأّنها مل تكن � فتفيدها كلمة �أوسع�.

إذا اّتضح��ت ه��ذه املقدم��ة نفهم مل��اذا قال اإلمام س��لم اهلل عليه: »أوس��ع« ومل يقل: »وّس��ع«، وهو 

أنّ��ه س��لم اهلل علي��ه يطلب الكفاف م��ن اهلل تعاىل يف األمور املاّدي��ة، كما هو دأب أهل البيت س��لم اهلل 
كما ذكر ذلك وفّصله الشيخ الرضي�رضي اهلل عنه� في شرحه على الكافية، وورد البحث في   ���

كتب اللغة إجمااًل.
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عليهم.

ُهمَّ  ا َكُث��َر وَأْلَهى، اللَّ كم��ا روي عن رس��ول اهلِل صلى اهلل علي��ه وآله أّنه قال: »ِإنَّ َماَق��لَّ وَكَفى َخْيٌر ِممَّ

ٍد الَكَفاف«���. دًا وآَل ُمَحمَّ اْرُزْق ُمَحمَّ

أما ما ورد يف أدعية ُأخری من الس��ؤال بصيغة �وّس��ع�، فقد يش��ري إىل أّن املعصوم س��لم اهلل عليه 

كان يطل��ب الس��عة يف الرزق ألجل أن يس��تفيد منه خلدمة الدين وس��ائر األمور اخلريي��ة، كصلة الرحم 

ومساعدة الفقراء وما أشبه.

إّن هن��اك م��وارد يدعو فيها اإلمام املعصوم ويكون يف مقام الدعاء من قبل نفس��ه فقط، وهناك موارد 

يك��ون اإلم��ام بص��دد تعليمنا وإرش��ادنا أيضًا م��ن قبيل تعلي��م األئمة س��لم اهلل عليهم املباش��ر لبعض 

أصحاهب��م، كقوهل��م س��لم اهلل عليهم مثًل: �ق��ل بعد كّل فريضة� وما أش��به، كما ه��و احلال يف بعض 

الزي��ارات. فثّم��ة زيارات أّداها اإلم��ام املعصوم لإلمام الذي س��بقه كزيارة اإلمام الس��ّجاد ألبيه اإلمام 

احلسني سلم اهلل عليهما أو زيارة اإلمام الصادق جلّده اإلمام أمرياملؤمنني أو اإلمام احلسني سلم اهلل 

الكافي: �40 /2 باب الكفاف.َمرَّ َرُسوُل اهللَِّ صلى اهلل عليه وآله ِبَراِعي ِإِبٍل، َفَبَعَث َيْسَتْسِقيِه،   ���
ا َما ِفي آِنَيِتَنا َفَغُبوُقُهْم. َفَقال َرُسوُل اهللَّ صلى اهلل  ، وَأمَّ ا َما ِفي ُضُروِعَها َفَصُبوُح اْلَحيِّ َفَقال: َأمَّ
عليه وآله: اللَُّهمَّ َأْكِثْر َماَلُه وُوْلَدُه. ُثمَّ َمرَّ ِبَراِعي َغَنٍم َفَبَعَث ِإَلْيِه َيْسَتْسِقيِه َفَحَلَب َلُه َما ِفي ُضُروِعَها 
وَأْكَفَأ ما ِفي ِإَناِئِه ِفي ِإَناِء َرُسوِل اهللَّ صلى اهلل عليه وآله وَبَعَث ِإَلْيِه ِبَشاٍة وَقال: َهَذا ما ِعْندنا وِإْن 
َأْحَبْبت َأن َنِزيدَك ِزدناك؟ َفَقال: َرُسوُل اهللَّ صلى اهلل عليه وآله: اللَُّهمَّ اْرُزْقُه اْلَكَفاف. َفَقاَل َلُه َبْعُض 
ُتَنا ُنِحبُُّه، وَدَعْوَت ِللَِّذي َأْسَعَفَك ِبَحاَجِتَك ِبُدَعاٍء  َأْصَحاِبِه: يا َرُسوَل اهللَِّ َدَعْوَت ِللَِّذي َردََّك ِبُدَعاٍء َعامَّ
ا َكُثَر وَأْلَهى، اللَُّهمَّ  ُكلَُّنا َنْكَرُهُه؟ َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ صلى اهلل عليه وآله: ِإنَّ َما َقلَّ وَكَفى َخْيٌر ِممَّ

ٍد الَكَفاف. دًا وآَل ُمَحمَّ اْرُزْق ُمَحمَّ
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عليهم، وهناك زيارات عّلموها بعض أصحاهبم، فنقرأ يف رواية أّن اإلمام س��لم اهلل عليه قال ألحدهم: 

زر هبذه الزيارة، وأمثال ذلك���.

نكتتان بالغّيتان

هناك نكتتان بلغيتان يف قول اإلمام، األّول قوله: »وأوس��ع علّي«، فإّن حرف اجلّر »علی« يستعمل 

للض��رر إال لنكت��ة بلغي��ة، فكأّن اإلمام أش��ربه وضّمن��ه معنی الفوقي��ة. فهو يصّور نزول ال��رزق من اهلل 

تعاىل وانصبابه علی اإلنس��ان وإحاطته به، كالرمحة اليت ُمثِّل هلا باملطر النازل من الس��ماء حني يغمر 

االنس��ان الذي يق��ف حتته، وحيث إّن س��عة الرزق صادرة م��ن اهلل تعالی فقد ُضّمنت وأش��ربت معنی 

الفوقية، ولذلك قال اإلمام سلم اهلل عليه: »وأوسع علّي«.

أّم��ا النكت��ة األخری فهي: ِلم اس��تعمل اإلمام حرف اجلر »يف« فقال: »وأوس��ع علي يف رزقك« ومل 

يقل: من رزقك، كما يف أدعية ُأخری؟

اجلواب: حرف اجلر �ِمن� إّما تبعيضية أو بيانية. فلو رفعنا »يف« ووضعنا »ِمن« مكاهنا، فإّما أن يكون 
والشيعة  األصحاب  يعّلمها  التي  وتلك  خاّصة  اإلمام  يزورها  التي  الزيارة  في كلمات  تمّعنتم  إذا   ���
الفرق، فمثاًل توجد في زيارة أنصار اإلمام الحسين سالم اهلل عليه في آخر زيارة  لرأيتم بعض 
اإلمام الحسين سالم اهلل عليه المعروفة بزيارة »وارث« عبارة: بأبي أنتم وأّمي، يخاطب بها أنصار 
اإلمام الحسين سالم اهلل عليه. ولو نظرتم إلى سند هذه الزيارة لرأيتم أّنها الزيارة التي عّلمها اإلمام 
الصادق سالم اهلل عليه صفوان وقال له: زر بهذه الزيارة �يعني زيارة وارث�. أما اإلمام الصادق سالم 
اهلل عليه وهو إبن المعصوم فال ينبغي أن يخاطب غير المعصوم ـ مهما عظم قدره ـ بقوله: بأبي أنت 
وأّمي، إذن فهو سالم اهلل عليه قد زار جّده الحسين سالم اهلل عليه بزيارة ُأخرى. وهذه من النكات 

اللطيفة.
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املعنی »أوس��ع علّي بعض رزقك« أو »أوس��ع علّي رزقك« ألّن وجود �من� يف احلالة الثانية يكون وجودًا 

ملحّيًا أو جلمال التعبري، أّما من حيث املعنی فوجوده وعدمه سواء.

أّما مع وجود �يف� فكأّن الرزق ُجعل ظرفًا ووعاء يعيش فيه اإلنس��ان، واإلمام س��لم اهلل عليه يطلب 

من اهلل تعالی أن يوّسعه عليه، فلو كان مترًا مرّبعًا مثًل جيعله مترين، ولو كان ثلثة جيعله عشرين وهكذا. 

وهذا أبلغ مما لو قال: »من رزقك«.

وهك��ذا يتبّي��ن لن��ا أّن األئم��ة س��لم اهلل عليه��م مع أّنه��م كان��وا منصرف��ني ُكّل االنص��راف إلی اهلل 

س��بحانه وتعال��ی، خاّصة عند مناجاهتم مع��ه، نراهم يف الوقت نفس��ه ال تفوهتم ه��ذه الدقائق البلغية، 

دون أن تصرفه��م عن توّجههم إل��ی اهلل عّز وجّل. وكيف ال يكونون كذلك وُه��م أمراء الكلم وأرباب 

البلغ��ة، كما أّن ش��عورهم حبض��ور اهلل تعاىل ال خيتلف وال يتخّل��ف، إال أّننا حباجة إل��ی تأّمل وتفّكر من 

أجل االلتفات إلی هذه الدقائق والتدّبر يف مضامينها.

دواعي الفقر

تطالعنا روايات كثرية متدح الفقر وُأخری تذّمه، وإن كان هذا يبدو تناقضًا أو تعارضًا للوهلة األولی، 

إال أّنه بلشّك ال تناقض وال تعارض يف البني ألّن املوارد ختتلف.

فهناك كثري من اآليات والروايات اليت حتّث وتندب وأحيانًا توجب وتفرض علی اإلنس��ان السعي 

والعمل من أجل احلصول علی الرزق، وأن يعمل الناس ليكسبوا أرزاقهم، كّل حسب سعته ومقدرته، 
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األمر الذي يكشف أّن الفقر يف أصله مذموم، ألّن السعي والعمل يوجبان حتديد الفقر أو طرده.

أّما إذا بذل الفرد كّل ما بوسعه ولكّنه مع ذلك مل يغَن، إّما لضعف مواهبه وإمكاناته أو ألمور ُأخرى 

مقّدرة أبقته فقريًا، فهذا الفقر ليس مذمومًا البّتة، وهو مورد الروايات اليت ُيفهم منها املدح.

أّما إذا قّصر الفرد يف الس��عي ومل خيرج إلی العمل وبقي فقريًا لذلك، فهذا هو الفقر املذموم، الذي 

قي��ل عنه أّنه: س��واٌد يف الدارين، وهلذا قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه : »ملعون من ألقى َكّله على 

الناس«���. وهناك رواية ُأخری فيها توكيد: »ملعون ملعون من ألقى َكّله...«���.

ُنقل أّن أحد العلماء مّر بفقري مفترٍش األرض يس��تعطي الناس، فقال له : مّد يدك ألعطيك مقدارًا 

من املال، فمّد الش��خص يده واس��تلم املال. فقال له العاِلم: مّد يدك األخری واستلم مقدارًا آخر، ومّد 

الش��خص يده األخری واس��تلم املال. مّث ق��ال له العاِلم: هن��اك مقدار آخر، ُمّد إح��دی رجليك ألناوله 

لك. وهكذا فعل املس��تعطي. وم��رة ُأخری طلب العاِلم منه أن ميّد رجله األخ��ری وأعطاه مقدارًا آخر. 

وأخ��ريًا ق��ال له: قم وقف علی قدميك وتقّدم حنوي أُلناولك آخر م��ا تبّقی من املال. وهكذا كان. وهنا 

توّجه العاِلم إليه وقال له: إذا كانت يدك اليمنی س��املة ويدك اليس��ری كذلك، وهكذا قدماك وبدنك، 

فلماذا تستعطي إذًا؟ اذهب وكّد يف طلب الرزق!

قال اإلمام الباقر س��لم اهلل عليه: س��أل موسى عليه الس��لم رّبه: أّي عبادك أبغض إليك؟ فقال: 

تهذيب األحكام: 6/ 327 ح902.  ���
من ال يحضره الفقيه: 2/ 68 ح��74.   �2�
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»جيفة بالليل بّطال بالنهار«���.

وميكن أن يكون هلذا احلديث مصاديق متعّددة املراتب � فليس األمر دائرًا بني الوجود والعدم � فقد 

يكون من املصاديق من هو كّل الليل جيفة وكّل النهار بّطال، فل تأّمل عنده وال اس��تغفار وال تفّكر يف 

اللي��ل، وال كس��ب وال عمل وال جهاد يف النهار، وهذا أبغ��ض املراتب. ومنهم من هو بعض الليل جيفة 

وبعض النهار بّطال.

إّن الراح��ة مطلوب��ة لإلنس��ان س��واء يف اللي��ل أو يف النهار، كما يف احلدي��ث النبوّي الش��ريف: »وإّن 

لنفسك عليك حّقًا«���. وهذه الراحة باملقدار املطلوب ال تعّد من البطالة أصًل بل هي مطلوبة للتقّوي 

ع حت��ی دقيق��ة واحدة من  هب��ا عل��ی العم��ل والعب��ادة. أّم��ا ما عدى ذل��ك فل ينبغ��ي لإلنس��ان أن يضيِّ

حياته.

َعْن ُزَراَرَة َقال: إنَّ َرُجًل َأَتى َأَبا َعْبِد اهلل الصادق عليه السلم َفَقال: إنِّي ال ُأْحسُن َأْن َأْعَمَل َعَمًل 

جَر وَأَنا ُمَحاَرٌف ُمْحَتاٌج. َفَقال: »اْعَمْل َفاْحِمْل َعلى َرأسك �أي اعمل مّحااًل�  بَيدي وال ُأْحسُن َأْن َأتَّ

اِس«���. واْسَتْغِن َعِن النَّ

فالفق��ري ال��ذي ال يعمل وهو قادر عل��ی العمل هو الذي يقال ع��ن فقره أّنه: �س��واد يف الدارين� أّما 

أولئك الذين ال يتكاس��لون وال يتقاعس��ون عن اجلّد واالجتهاد والس��عي والعمل، وهم مع ذلك فقراء 

بحار األنوار: �3 / 354، ح52.  ���
تذكرة الفقهاء: 20/ 297.  �2�

الكافي: 5 / 77.  �3�
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فأولئك املقّربون عند اهلل تعاىل ويدخلون اجلّنة قبل األغنياء يف يوم القيامة.

روي أّن الن��ي صلى اهلل عليه وآله دعا فق��ال: »اللهم إّني أعوذ بك من الكفر والفقر«. فقال رجل: 

أيعدالن؟ قال صلى اهلل عليه وآله: نعم���.

إذًا الفق��ر يف نفس��ه مذم��وم لدرجة أّن الن��ي صلى اهلل علي��ه وآله يتعّوذ من��ه ويقرنه بالكف��ر يف دعاء 

واحد، ومنه يظهر أّن الفقر قد يؤّدي إلی الكفر، كما يف احلديث النبوّي الش��ريف: »كاد الفقر أن يكون 

كفرًا«���.

البّد من السعي والتوّكل معًا

قد يقال: ملاذا قال اإلمام سلم اهلل عليه: »رزقك«، ومل يقل: »رزقي«؟

نق��ول: ال��رزق مص��در، واملص��در قد يضاف إل��ی فاعله وق��د يضاف إلی م��ورده. فإن قلن��ا »رزقك« 

فمعناه الرزق النازل منك، أي من اهلل تعالی، وإن قلنا »رزقي« فمعناه الرزق الواصل إيّل. 

وهن��ا علقة تضايف، فإذا قلنا »رزقي« فل ب��ّد أن يتصّور َمن صدر عنه الرزق وهو اهلل تعاىل، وإن قلنا 

»رزقك« فل بّد أيضًا من تصّور من يزنل الرزق إليه، وهو العبد. ولذلك نلحظ ورود التعبريين كليهما 

يف األدعية.

وعندم��ا يرد تعب��ري �رزقك� فإّنما ي��راد اإللفات إل��ی أّن اهلل تعالی هو مصدر الرزق وه��و الذي بيده 
ميزان الحكمة: 3/ 3220.   ���

عوالي الآللئ: 2 / �7، ح�84.  �2�
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كّل ش��يء، فيل��ّح العب��د يف الدع��اء ويطلب من اهلل أن يوّس��ع رزق��ه إن كان العب��د مقترًا، وأّم��ا عندما يرد 

لفظ »رزقي« فإّنما يش��ري إلی احلّصة اخلاّصة باملرزوق، وقد يكون يف ذلك ملح إىل وجوب الس��عي واجلّد 

واالجته��اد؛ ألّن طل��ب الرزق كس��ائر األمور ال بّد له من الركنني معًا: الس��عي؛ اس��تنادًا لقوله تعالی: 

ي  ﴿َوأْن َلْيَس للْنَس��اِن إاّل َما َس��َعى﴾���والدعاء والتوّكل علی اهلل؛ لقوله تعالی: ﴿ُقْل َماَيْعَبأ ِبُكْم َربِّ

َلْوال ُدَعاُؤُكْم﴾���.

الش��ّك أّن الدع��اء وحده ال يكفي بل ال بّد من الس��عي معه، كما أّن الس��عي وح��ده غري مضمون 

النتائج، فل بّد من السعي والدعاء معًا، كما أمر اهلل تعاىل هبما. 

أجل، إذا س��عی اإلنس��ان يف رزقه ومل يكن بّطااًل، حينها سيجعل له الرمحن من أمره يسرًا، ما دام 

يف طاعته دون أن ميّد عينيه إلی ما مّتع اهلل غريه بنعم احلياة الدنيا واملال الوفري، وال يتحّسر وال يأسی بل 

يرضی مبا قّدر اهلل تعاىل وكتب له، وإن أبطأ عنه باإلجابة يذعن ويسّلم؛ لعلم اهلل تعاىل بعواقب األمور���، 

ممتثًل لقوله تعاىل: ﴿ِلَكْيل َتأَسْوا َعَلى َما َفاَتُكْم﴾��4.

وخلصة القول: إّن غنی النفس هو األس��اس، ومن حاز عليه يف مراتبه العليا فقد حصل علی كّل 

النجم: 39 .  ���
الفرقان: 77 .  �2�

كما في دعاء اإلمام الحّجة بن الحسن عّجل اهلل تعالى فرجه الشريف المستحّب قراءته في ليالي   �3�
شهر رمضان المبارك، والمعروف بدعاء االفتتاح، من قوله: ولعّل الذي أبطأ عّني هو خير لي لعلمك 

بعاقبة األمور.�إقبال األعمال: �/ ��39. 
الحديد: 23.  �4�
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شيء، وانفتح له باب كّل خري يف الدنيا واآلخرة، وإن كان هذا األمر بالغ الصعوبة إال أّنه ممكن حتّققه.
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العّزة وعدم االبتالء بالكبر

إّن الع��ّزة والك��ر مها م��ن حاالت النفس اإلنس��انية ال��يت تظهر على جوارح اإلنس��ان يف س��لوكه. 

وإظهار الكر يس��مى تكّبرًا، كما يف اللغة. والكر والتكّب��ر مذمومان، أّما العّزة فمحمودة ويقابلها الذّل 

وهو مذموم أيضًا.

والعزي��ز من أعّزه اهلل تعاىل، ولذلك يقول اإلمام س��لم اهلل عليه: »وأعّزين«. أي إهلي أطلب العّزة 

منك. 

الع��ّزة والذّلة مس��ألتان دقيقتان كبقية املس��ائل النفس��ية، فما ه��و ملكهما؟ هل ُيع��ّد أخذ املال من 

الغري مثًل عّزة أم ذّلة؟ إّن امللك لكليهما يكمن يف املوضع الذي يضع اإلنسان فيه نفسه؛ فإّما أن يكون 

م��ورد عّزة وقد يكون مورد ذّلة، فليس بوس��عنا أن حنكم دوم��ًا على عمل ما بأّنه مصداق للعّزة أو الذّلة ما 

مل نع��رف نّية املرء في��ه. فإن كانت هلل تعاىل فهي عّزة، وإن كانت لغري اهلل كان��ت ذّلة. فالعبودية لغري اهلل 

ذّلة ما دوهنا ذّلة، أّما العبودية هلل تعاىل فهي أعظم عّزة، فإّن الذليل من مل يكن عبدًا هلل تعاىل.

روي عن عامر الش��عي أّنه قال: »تكّلم أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه بتسع كلمات ارجتلهن ارجتااًل، 

فقأن عيون البلغة وأيتمن جواهر احلكمة، وقطعن مجيع األنام عن اللحاق بواحدة منهّن، ثلث منها 
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يف املناج��اة، وث��لث منها يف احلكمة، وثلث منها يف األدب، فأّما الليت يف املناجاة فقال: »إهلي كفى 

يل عّزًا أن أكون لك عبدًا، وكفى يب فخرًا أن تكون يل رّبًا«���.

ويف هذا داللة على أّن العّزة كّل العّزة يف عبودّية املرء ملالك امللك، واالرتباط احلّق باهلل عّزوجّل.

العّزة والدخول حتت القدرة

روي ع��ن اإلم��ام أم��ري املؤمن��ني س��لم اهلل علي��ه أيض��ًا أنّ��ه ق��ال: »كّل عزي��ز داخ��ل حت��ت الق��درة 

فذليل«���.

فم��ن كان حمكوم��ًا لقدرة الغرائز يف نفس��ه فقد مشله ال��ذّل وإن كان يتظاهر بالع��ّزة، وما العّزة اليت 

يتس��ّمى هبا إال قشرة ظاهرية ولكّنه يف احلقيقة ذليل ألّنه أسري شهواته، ال فرق يف ذلك بني شهوة املال 

أو البطن أو الفرج أو حّب الظهور أو غريها من الشهوات.

أّم��ا الذي ال يرى الق��درة إال قدرة اهلل تعاىل، فهذا له العّزة بعينها، وهك��ذا ما يرتبط باهلل تعاىل كأهل 

البيت سلم اهلل عليهم؛ ألّنه يقود إىل عبودية اهلل تعاىل، بل هكذا األمر أيضًا فيمن يقوم بتلبية حاجاته 

املاّدية كاألكل والس��كن، فيما إذا كان منطلقه إهليًا � س��واًء كان ذلك من باب الوجوب، أي اس��تجابة 

ألمر إهلي ُيعاِقب على تركه، أو االس��تحباب، أي االس��تجابة ألمر حيّبه اهلل مطلقًا � ويس��عى من خلله 

اىل مرض��اة اهلل تع��اىل، أّما االس��تجابة للش��يطان والنفس األّمارة بالس��وء ف��ل ميكن أن تكون ع��ّزة أبدًا، 
���  الخصال للصدوق: 420، ح�4، باب التسعة.

��2  تحف العقول: 2�5.
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ألّنه��ا ليس��ت ترّفعًا بل ه��ي احنطاط وذّلة! مل��ا ورد يف احلديث: »من تواضع لغيّن ألج��ل غناه ذهب ثلثا 

دينه«���.

األعم��ال  »إّنم��ا  الش��ريف:  احلدي��ث  يف  ورد  ولذل��ك  هوّيت��ه،  العم��ل  متن��ح  ال��يت  ه��ي  النّي��ة  إذًا، 

بالنيات«���.

أّما إذا تواضع املرء لغيّن لغرض أن يوّجهه ويرش��ده ألن يبذل ماله وجاهه يف أمور اخلري، فهذا ليس 

مصداقًا للذّلة بل هو عّزة أيضًا، وقد جيب إذا كان من باب مقّدمات الوجود، كما عّبر عن ذلك الفقهاء 

رضوان اهلل تعاىل عليهم.

ـّا الذّلة هيهات من

م��ن يكن قريبًا من أهل البيت س��لم اهلل عليه��م وتوّجهاهتم يدرك أّن مواقفه��م كّلها عزيزة ألّنها يف 

طاعة اهلل تعاىل أبدًا، فموقف اإلمام احلس��ن س��لم اهلل عليه كان ميّثل عني العّزة مع أّنه أغمد س��يفه ومل 

خي��رج كما خرج أخوه اإلمام احلس��ني س��لم اهلل عليه، وقد أخط��أ ُكلَّ اخلطأ من خاطب اإلمام احلس��ن 

س��لم اهلل عليه بقوله: »يا مذّل املؤمنني«؛ ألّن االمام س��لم اهلل عليه كان يتأّسى جبّده رسول اهلل صلى 

اهلل علي��ه وآل��ه حني كتب املعاهدة بينه وبني املش��ركني ح��ى اضطّر فيها إىل كتابة امسه الش��ريف دون 

���  الجواهر السنية: 79.
��2  بحار األنوار: 67 / 2�0.
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وصفه الكرمي���.

واإلم��ام احلس��ني س��لم اهلل علي��ه أيضًا وأه��ل بيت��ه وأصحابه تعّرض��وا إىل أن��واع األذى النفس��ي، 

وتعّرضوا للسّب والشتم و... ومع ذلك يقول اإلمام احلسني سلم اهلل عليه : »قد ركز �أي يزيد� بني 

ة والذّلة، وهيهات مّنا الذّلة«���. وهذا معناه أّن كّل ما تعّرض له اإلمام س��لم اهلل عليه  اثنتني، بني الس��لّ

وأصحابه مل يكن ذّلة بل كان عّزة.

فلو بايع اإلمام س��لم اهلل عليه عاِمل يزيد على املدينة باعتباره نائب يزيد، ملا عّرض نفس��ه للقتل وال 

ج��رى عل��ى أهل بيته ما جرى، وألغ��دق عليه الكثري من األم��وال واألمور الدنيوي��ة، ولكن اإلمام كان 

يرى أّن هذه البيعة حبّد ذاهتا ذّلة، النصباهبا يف سخط اهلل تعاىل وغضبه، فتحّمل هو وأهل بيته وأصحابه 

ما حتّملوا ومل يرضوا بالذّل.

لقد رضي اإلمام سلم اهلل عليه أن يعلَو صدره الشريف شخٌص دينء مثل مشر ومل ير ذلك ذالًّ، 

بل كان يراه عني العّز مادام يف طاعة اهلل تعاىل، على العكس من الرضوخ ليزيد، فكان اإلمام سلم اهلل 

عليه يراه عني الذّلة، وإن كانت فيها دنيا، والذّلة بعيدة بذاهتا عن أهل البيت سلم اهلل عليهم، ولذلك 

قال اإلمام: »هيهات مّنا الذّلة«. أي بعيدة عّنا.

إذًا ال ميك��ن أن حنكم على عمل واحد أو عملني متش��اهبني ص��درا يف موقفني بأّنهما عّزة يف املوقفني 

���  بحار األنوار: 44 : 23 الباب �8 / ح 7 .
��2  اللهوف في قتلى الطفوف: 42.
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أو ذّلة فيهما دائمًا، بل ينبغي معرفة خصوصيات كّل منهما.

لقد كان موقف اإلمام احلسن متهيدًا لنهضة اإلمام احلسني عليهما السلم، فكانت معاهدة اإلمام 

احلس��ن سلم اهلل عليه عّزة كما كانت ثورة اإلمام احلسني س��لم اهلل عليه وهنضته عّزة، ألّن منطلقهما 

كان واحدًا وإن اختلفا ظاهرًا.

أبو ذر مثااًل على عّزة النفس

روي أنّ��ه بع��ث عثم��ان بن عف��ان إىل أيب ذّر ِبصّرة على يد عبد ل��ه وقال له: إن قبله��ا فأنت حّر. فلم 

يقبلها؛ فقال: إقبلها فإّن فيها عتقي. فقال: إن كان فيها عتقك، فإّن فيها رّقي، وأنا قطعت علئق الدنيا 

لئّل أكون عبدًا لغري اهلل���.

أمثلة على المفهوم الخاطئ للعّزة

أع��رف ش��خصًا كان من أه��ل العلم يف بداية ش��بابه، ولكّنه ترك طل��ب العلم واّتج��ه إىل عمل آخر، 

ألّنه كان من أقرباء أحد مراجع التقليد يف عصره. ومل يكن على خلف معه، بل كان من مقّلديه ومن 

املعتقدي��ن بأعلميت��ه وعدالت��ه وكان يدرس عن��ده ولكّنه كان يق��ول - كما نقل يل بع��ض أبنائه - : إّن 

ع��ّزة النف��س متنعين من اس��تلم الراتب الش��هري من هذا املرج��ع، فكيف يكون هو املعي��ل يل وهو ابن 

عمي؟!

���  شجرة طوبى: 75.
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لق��د غّير الرج��ل طريقه يف احلي��اة، وكان من املمكن أن يصب��ح جمتهدًا يف يوم م��ا أو مرجعًا يهتدي 

بعلمه األلوف، أو على األقّل خطيبًا أو مدّرسًا أو مبّلغًا أو رجل دين على مستوى قرية يهتدي بواسطته 

العش��رات من الناس؛ روي عن رس��ول اهلل صلى اهلل علي��ه وآله أّنه قال: »ياعلّي ن��وم العامل أفضل من 

عبادة العابد اجلاهل...«���.

فاالبتع��اد ع��ن فكر أه��ل البيت س��لم اهلل عليهم وع��دم الفهم الصحيح ملع��ىن الع��ّزة والذّلة � وفق 

مدرستهم سلم اهلل عليهم � قد ُيخسر اإلنسان الكثري إن مل ُيخسره آخرته.

إّن العّزة ليس��ت يف ترّفع اإلنس��ان عن أقربائه وعش��ريته، بل هي العبودية املطلقة هلل تعاىل ومعرفة ما 

هي الواجبات وما هي املستحّبات والعمل هبما، وما هي املحّرمات وما هي املكروهات واالبتعاد عنهما؛ 

ألّن الذّلة تتحّقق يف اإلتيان مبا ُيسخط اهلل تعاىل.

والع��ّزة � بع��د ذل��ك � كالطاق��ة إن مل تؤّطرها باإلط��ار الصحيح تنقلب وب��ااًل عليك، فإنّ��ك لو أّطرت 

الطاقة الكهربية باإلطار الصحيح ووّظفتها بالشكل املناسب استفدت منها يف خمتلف أحناء احلياة، أّما 

إذا مل تضعها يف إطارها الصحيح وأمهلت كيفية استخدامها فقد تقتلك.

وآفة العّزة الكر ألّن فيها ميًل واقتضاًء قوّيًا لذلك ما مل ُتضَبط، ولذلك عّقب اإلمام زين العابدين 

سلم اهلل عليه يف دعائه بقوله: »وال تبتِلَيّني بالكر«.

كم��ا أّن الع��ّزة فرض على املؤم��ن، كما يف روايات مس��تفيضة ب��ل متواترة منها: م��ا روي عن اإلمام 

���  مكارم األخالق: �44.
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أيب عبد اهلل الصادق س��لم اهلل عليه أّنه قال: »إّن اهلل عّز وجّل فّوض إىل املؤمن أموره ُكّلها ومل يفّوض 

ُة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِننَي﴾ فاملؤمن ينبغي أن  إليه أن ُيذّل نفس��ه، أمل تسمع لقول اهلل عّزوجّل: ﴿َوهلِل اْلِعزَّ

يكون عزيزًا وال يكون ذليًل. ُيعّزه اهلل باإلميان واإلسلم«���. 

فاملؤم��ن ال ينبغ��ي له أن يذّل نفس��ه من أجل متاع الدني��ا وزخرفها، ومن كان خاضع��ًا هلواه أو لقّوة 

أخ��رى من أجل بلوغ ش��يء ما ظّن��ًا منه أّنه العّزة، ينبغي له أن خيرج نفس��ه من ه��ذه احلالة لئل ينخدع، 

وليعلم أّنها الذّلة بعينها.

وهكذا هو حال من يتجاوز احلدود اليت فرضها اهلل تعاىل، يظّن نفس��ه عزيزًا لكّنه الذليل وال يعلم، 

فت��راه مث��ًل يفتخر بأّنه ضرب فلنًا ألّنه قال له قواًل أغاظه، مع أّن اإلنس��ان ال حيّق له أن يضرب ش��خصًا 

ملج��ّرد أنّ��ه تكّلم عليه، ولك��ّن هليب النفس غري املؤّطرة بالتواضع هلل تعاىل أش��ّد من هليب الش��مس!! 

فإذا كانت الزيادة يف هليب الش��مس قد تودي حبياة بعض الناس، فقد ميوت ش��خص وهو يف اخلمس��ني 

م��ن عمره بس��ببها، وكان مقّدرًا له أن يعيش س��بعني لوال إصابت��ه هبا، فإّن اللهي��ب املنبعث عن النفس 

البشرية قد يؤّدي إىل إتلف مليني السنوات من عمر اإلنسان يف نار اآلخرة.

حاجة العقل لنور الوحي

إّن العق��ل خمل��وق حم��دود، وخالقه وح��ده الذي يعل��م حاجاته وأنه لك��ي ينمو ويس��مو حيتاج إىل 

���  الكافي: 5/ 63.
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املدد منه تعاىل، واالس��تنارة مبن بعثهم سبحانه � س��واء بعثة مباشرة كاألنبياء عليهم السلم أو بعثة غري 

مباش��رة وهم األئمة املعصومون س��لم اهلل عليهم � ومن هنا نرى اإلمام زين العابدين سلم اهلل عليه يف 

هذا الدعاء ويف غريه من األدعية يعّلمنا ويدعو بنفسه طالبًا من اهلل تعاىل أن يعّزه، ألّن الشعور باالفتقار 

إىل اهلل تع��اىل ه��و قّمة الع��ّزة ورأس الغىن، وليس يكفي أن يكون الش��خص رئيس��ًا قوّيًا مطاع��ًا أو تاجرًا 

ناجحًا أو مدّرسًا مشهورًا أو خطيبًا مفّوهًا، ما مل يشعر من أعماقه بأّنه حمتاج إىل اهلل تعاىل. فإن مل يشعر 

اإلنس��ان بذلك فه��و ال يعدو أن يكون ذليل املنص��ب أو املال أو العل��م أو األدب أو املكانة االجتماعية، 

ألّنه بلشك يكون داخًل حتت قدرة إحدى هذه األمور أو غريها.

ـّي بالكبر وال تبتِلَين

االبت��لء ق��د يكون مبعىن االختبار، وقد يكون مبعىن املحنة والبلّي��ة، وال خيتلف املعنييان كثريًا؛ ألّن 

أحد املعنيني سبب واآلخر مسّبب.

هناك حاالت كثرية يتصّور اإلنسان فيها أّنه يتصّرف بدافع العّزة مع أّنه ِكر يف احلقيقة.

أذكر احلادثة التالية توضيحًا لذلك:

كّن��ا جمموعة م��ن الطلبة ندرس عند أحد األس��اتذة، فدار يف أحد األّيام نقاش علمّي بني األس��تاذ 

وأح��د التلمي��ذ � توّفي��ا كلمه��ا رمحهما اهلل تع��اىل � واش��تّد النقاش، فاحتّد األس��تاذ وغض��ب، فتفّوه 

بكلمة غري مناس��بة حب��ّق الطالب. وإذا بالطالب يطوي كتابه ويقول لألس��تاذ: م��ا دمُت هكذا يف نظرك 
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فإّني سأوّدع الدراسة إىل األبد.

وبالفعل ترك هذا الرجل الدراس��ة بس��بب كلمة غري مناس��بة صدرت من أس��تاذه حبّق��ه. فهل هذا 

التص��ّرف يعّب��ر عن ع��ّزة أم كر؟ ال ش��ّك أّنه من الك��ر، وإال فكيف ميكن مل��ن يعتقد بأمّهية الدراس��ة 

وطلب العلم وأفضلّيته أن يتصّرف هكذا ويّتخذ قرارًا هبذه اخلطورة، فيغّير مسرية حياته العلمية بسبب 

حّدة أو كلمة قاسية؟!

ض��ون ملواقف من هذا القبيل، ول��ذا ينبغي لنا أن نأخذ مفاهيم الع��ّزة من أهلها ومصداقها  كّلن��ا معرَّ

األعلى أهل البيت سلم اهلل عليهم لئل تضيع حياتنا اآلخرة بسبب موقف تافه والعياذ باهلل.

االعتبار مبا جرى لعلماء السوء

��ذي آَتْيَناُه  لق��د كان بلع��م ب��ن باع��ورا ��� عامل��ًا بلغ مرحل��ة من العل��م حبيث قال عن��ه اهلل تع��اىل: ﴿الَّ

آَياِتَن��ا﴾��� واجلم��ع املض��اف �آياتن��ا� ظاه��ر يف العموم كما يق��ول علماء الفق��ه واألص��ول، وإن كان رمبا 

العموم هنا نسبّيًا.

ولكن اهلل تعاىل يقول عنه يف اآلية نفسها: ﴿َفاْنَسَلَخ ِمْنَها﴾. وهذا تشبيه بلغّي عظيم أي اآليات 

� ويعىن هبا العلوم � صارت بالنسبة له كالقشرة أو اجللد، أرأيت كيف ُيسلخ جلد الشاة؟!
���  كان رجاًل على دين موسى عليه السالم وكان عنده اسم اهلل األعظم، إذا دعا اهلل تعالى به أجابه، 
فمال إلى فرعون، فأخذ منه اإلسم األعظم. انظر تفسير مجمع البيان: 4/ 394 مورد اآلية �75 من 

سورة األعراف.
��2  األعراف: �75 .
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َطاُن﴾. وهذا معناه أن بلعم بن باعورا هو الذي بدأ  ��يْ مّث يق��ول اهلل تعاىل عنه بعد ذلك: ﴿َفأْتَبَعُه الشَّ

االحنراف مّث زاده الشيطان يف ذلك البتعاده عن اهلل تعاىل، وهذا مصداق قوله صلى اهلل عليه وآله: »من 

ازداد علمًا، ومل يزدد هدى مل يزدد من اهلل إال بعدًا«���. 

ف��إذا كانت ه��ذه عاقبة ابن باعورا رغم علمه، بس��بب ك��ره أو ما اعتره خطًأ عّزة، وليس��ت كذلك، 

فكيف سيكون حالنا إن زللنا حنن، ال مسح اهلل؟!

فما دمن��ا ندرس وندّرس وخنطب ونؤّلف ونقوم بالوعظ، والناس يس��تمعون إلينا ويتعّلمون مّنا، وقد 

ضون هل��ذا االبت��لء، وكما يف احلدي��ث الش��ريف: »... فإّن املفيت على ش��فري  ميدحونن��ا، فنح��ن معرَّ

جهنم«���. فأقّل غفلة ميكن أن تودي بنا، ال مسح اهلل، وينتهي كّل شيء.

وهذا ال يعين ترك طلب العلم أو التبليغ، ولكن األمر يتطّلب وعيًا عميقًا مع الدعاء واالستعانة باهلل 

تع��اىل ليجعلن��ا اهلل قادرين على التمييز بني ما هو هلل وما هو لغري اهلل عمومًا، فنأخذ مبا هو هلل تعاىل ونذر ما 

هو لغريه.

كما علينا أن نفّرق بني العّزة والكر، فنسأل اهلل تعاىل أن مينحنا األّول وجيّنبنا الثاين.

���  بحار األنوار: 2/ 37 ح50.
��2  رسالة في العدالة: 268.
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العجب آفة العبادة

م��ن يتدّبر يف دعاء االمام س��لم اهلل عليه يرى أّنه يس��أل اهلل س��بحانه وتع��اىل روح الفضائل ويطلب 

من��ه أيض��ًا أن يقيه وحيفظه مما يفس��دها، ألّن لكّل فضيلة آفة تفس��دها، فقد قرأنا يف اجلمل الس��ابقة قول 

اإلمام سلم اهلل عليه: »وأوسع علّي يف رزقك وال تفتّني بالنظر« أو بالبطر، ألّنهما من آفات سعة الرزق، 

وكذلك قوله سلم اهلل عليه: »وأعّزين وال تبتِلَيّني بالِكر« ألّن الكر آفة العّزة؛ حيث يتكّلف اإلنسان 

فيه الش��موخ على غريه بل موجب، والكر يف النفس كما أّن التكر يف املظهر والس��لوك. وَس��يمّر قول 

اإلمام س��لم اهلل عليه: »وأجِر للناس على يدي اخلري وال متحقه باملّن«؛ ألّن املّن آفة عمل اخلري للناس، 

وأيضا قوله سلم اهلل عليه: »وهب يل معايل األخلق واعصمين من الفخر« فإّنه آفة معايل األخلق. 

أّم��ا هنا فيقول عليه الس��لم: »وعّبدين لك وال ُتفس��د عب��اديت بالعجب«؛ ألّن العب��ادة فضيلة بل هي 

أّم الفضائ��ل وأرومته��ا، ولكن آفته��ا العجب، ولذلك عندم��ا يطلبها اإلمام من اهلل يطل��ب معها أن يقيه 

العجب. 

إذًا يف ه��ذه اجلملة أيضًا يطل��ب اإلمام طلبني من اهلل تعاىل ومها التعبي��د والوقاية من العجب الذي 

يفسده.
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معنى التعبيد

مل ي��رد اس��تعمال لفظة �التعبي��د� يف األدعية ال��يت وصلتنا � عل��ى كثرهتا� إال ن��ادرًا، ورمبا مل يرد يف 

الق��رآن الك��رمي إاّل م��ّرة واحدة وذل��ك يف قوله تع��اىل حكاية عن موس��ى عل��ى نبينا وآله وعلي��ه الصلة 

ْدَت َبِني إْسَراِئيَل﴾���. والسلم خماطبًا فرعون: ﴿َوِتْلَك ِنْعَمٌة َتُمن�َُّها َعَليَّ أْن َعبَّ

إّن فرع��ون اّتخذ بين إس��رائيل عبيدًا وجعل يعاملهم معاملة الس��ّيد الظامل املتجّب��ر لعبيده، مّث أخذ 

َك  مي��ّن على موس��ى عليه الس��لم يف تربيته له ويقول له - كم��ا حكاه القرآن الك��رمي - : ﴿... أَلْم ُنَربِّ

ِفيَن��ا َوِلي��دًا َوَلِبْثَت ِفيَن��ا ِمْن ُعُمِرَك ِس��ِننَي﴾���، فرّد عليه موس��ى عليه الس��لم بالقول: ﴿َوِتْل��َك ِنْعَمٌة 

اِئيَل﴾. أي ِلم حرمَت أهلي من تربييت وهّددت قومي فاضُطّرت أّمي  ْدَت َبِني إْس��رَ َتُمن�َُّها َعَليَّ أْن َعبَّ

إىل إلقائ��ي يف البح��ر، فإّن وقوعي ب��ني يديك وتربيتك إياّي إّنما كانت بس��بب تعبيدك لبين إس��رائيل 

وخوفهم منك ومن بطش��ك، فهذه ليست مّنة بل هي جناية ألّنها نتيجة تعبيد وإخافة وبطش وإرهاب، 

فما وجه املّنة بذلك؟

فيكون معىن قول اإلمام سلم اهلل عليه: »عّبدين لك«: اّتخذين، أو اجعلين عبدًا، واملعىن الثاين 

أدّق من باب مناس��بة احلكم واملوضوع � كما يق��ول الفقهاء � ألّن االّتخاذ نوع خصوصية وامتياز كما يف 

َخَذ َاهللُ إْبَراِهيَم َخِليًل﴾��� أي خّصه هبذه الفضيلة. قوله تعاىل: ﴿َواتَّ

���  الشعراء: 22.

��2  الشعراء: �8.
��3  النساء: �25 .
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لكن قد يثار سؤال، وهو: أليس اخللق كّلهم عباد اهلل، وأّن اهلل مالك امللك، كما نقرأ يف قوله تعاىل: 

ُهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء﴾��� ؟ إذًا ملاذا يطلب اإلمام من اهلل أن جيعله عبدًا له؟ ﴿ُقِل اللَّ

بعب��ارة أخ��رى: إذا كانت عبوديتن��ا هلل تعاىل تكوينية قهري��ة؛ النقطاعنا إليه س��بحانه يف اخللقة دون 

سواه، فما معىن طلب جعلنا عبيدًا له؟

نقول: املقصود هنا هو القيام مبا تقتضيه العبودية من العبد واإلتيان مبا ينبغي له، وهذا األمر يتطّلب 

سعيًا ودعاًء، ولذلك نرى اإلمام سلم اهلل عليه وهو القّمة يف العبودية هلل يطلب ذلك منه تعاىل ويقول: 

»وعّبدين لك« أي يا إهلي امنحين التوفيق بفضلك ألن أكون عبدًا لك حّق املعىن.

ه��ب أّن أح��دًا مّنا عمل ما يف وس��عه وطاقت��ه يف عبادة اهلل تعاىل، وق��ام بكّل ما ينبغ��ي له من فروض 

العبودي��ة، م��ن قي��ام بالواجبات واملس��تحّبات وت��رك للمحّرمات واملكروه��ات، بل عم��ل بوصّية الني 

صل��ى اهلل علي��ه وآله للصحايّب اجلليل أيب ذّر حي��ث يقول صلى اهلل عليه وآله: »ي��ا أباذّر ليكن لك يف 

كّل ش��يء نّية صاحلة حى يف النوم واألكل«��� ومفادها أن يس��عى العب��د ألن جيعل كّل أعماله � حى 

تل��ك ال��يت ال ميك��ن االس��تغناء عنها � عبادة هلل س��بحانه وتع��اىل، فهل يكون ق��د وّفى ح��ّق اهلل تعاىل يف 

العبادة وبلغ ما يليق مبقامه؟

كّل، ال يبل��غ العب��د مع ذلك حى كنس��بة القط��رة إىل البحر املحي��ط، وهذا ما ندركه حنن مبس��توانا، 

���  آل عمران: 26 .
��2  مكارم األخالق: 464، وصاياه صلى اهلل عليه وآله ألبي ذر.
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ناهيك عن املقدار واملستوى الذي ال نشعر به وال ندركه!

فيكون معىن عبارة اإلمام السّجاد سلم اهلل عليه يف قوله: »وعّبدين لك« هو: إهلي إّن عباديت هذه 

ليست مبستوى عبوديتك � وهو مزّنه عن املستوى� لكن إجعلها وكأّنها بذلك املقام؛ فضًل منك.

روي عن اإلمام الباقر س��لم اهلل عليه أّنه قال: »دخلت على أيب عليه الس��لم يف أحد األّيام فرأيته 

وقد اصفّر لونه من الس��هر، ورمضت عيناه من البكاء ودبرت جبهته واخنرم أنفه من الس��جود، وورمت 

س��اقاه وقدم��اه من القيام يف الصلة فلم أملك حني رأيته بتلك احل��ال البكاء فبكيت رمحة له، فإذا هو 

يفّك��ر، فالتف��ت إيّل بعد هنيئة من دخويل، فق��ال: يا بيّن أعطين بعض تلك الصح��ف اليت فيها عبادة 

عل��ّي ب��ن أيب طالب عليه الس��لم، فأعطيته فقرأ فيها ش��يئًا يس��ريًا مّث تركه��ا من يده تضّج��رًا وقال: من 

يقوى على عبادة علّي بن أيب طالب عليه السلم«���.

العبادة الصحيحة ما كانت مرضّية عند الله تعالى

نستنتج مما تقدم أّن القيام بالعبادة ال يكفي ما مل يعترها املعبود كذلك، أي تكون عنده عبادة، فل 

يكفي أن يقول املرء أنا أعبد اهلل، بل املهّم أن يقبل املعبود عبادته.

صحيح أّن التكليف يس��قط عن العبد وترأ ذّمته إذا قام بالعبادة وكانت جامعة للشرائط واألجزاء 

التكليفي��ة وفاق��دة للموانع والقواط��ع التكليفية، ولكّن القبول ش��يء آخر قد وّضح��ه الفقهاء مبثال وقد 
وعبادته صلوات اهلل وسالمه  السجاد  اإلمام  أخالق  باب مكارم  األنوار: 46/ 75، ح65،  بحار    ���

عليه.
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ذكره املرحوم املريزا النائيين رمحه اهلل يف شرح مسألة أصولية وعّبر عنها »اللعب بالعبادة«.

وتوضيح��ه: إذا ق��ال موىل لعب��ده: ائتين بكأس م��اء، فامتثل العبد وج��اء باملاء إىل امل��وىل ولكّنه يف 

الطري��ق إليه كان يرقص ويضحك ويس��تهزئ باملوىل أو يقوم حبركات ال تليق بش��أنه، فإّن املوىل إذا كان 

حكيمًا يقول: إّن هذا العبد قد أتى بالتكليف لكّنه خرق مقام العبودية، فل يعاقبه على عدم االمتثال 

له يف جْلب املاء ولكّنه ال يقبله منه، ألّنه ال يعّده من املتقّربني إليه؛ واإلمام سلم اهلل عليه يعّلمنا يف هذا 

الدعاء أن نطلب من اهلل تعاىل أن يقبل عبادتنا ألّننا ال نعلم إن كّنا قد أّديناها مبا يليق ومقام قدسه تعاىل 

أم اقتصرنا على إس��قاط التكليف وإبراء الذّمة، حسب. ومن مّث نسأله تعاىل ونقول له: »وعّبدين لك« 

أي اجعلين اللهم عبدًا مقبول العبودّية عندك.

آفة العجب

وآف��ة العب��ادة العجب، ولذلك نرى اإلمام س��لم اهلل عليه يقرن دعاءه وس��ؤاله م��ن اهلل عّز وجّل أن 

يعّب��ده ل��ه، بأن ال يفس��د عبادت��ه بالعجب. فاإلنس��ان وإن بل��غ القّمة الش��اخمة يف العب��ادة، يكون أيضًا 

معّرضًا للمزالق أو ما ُعّبر عنه بالزحاليف���.

مثة مس��ألة ش��رعية موجودة يف الرس��ائل العملية ومش��هورة بني الفقهاء وهي أّن الري��اء أثناء العبادة 

���  ورد في دعاء الصباح لإلمام أمير المؤمنين سالم اهلل عليه: »وصّل اللهم على الدليل إليك في الليل 
األليل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن األول« يعني به الرسول األعظم صلى اهلل عليه وآله. 

�مفاتيح الجنان ـ دعاء الصباح�.
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مبطل هلا، وبعد العبادة مفس��د هل��ا وليس مبطًل، فإّن العبد إذا رائى يف أثن��اء صلته فإّنها تبطل وجيب 

عليه قضاؤها وإاّل حوسب يوم القيامة على عدم اإلتيان هبا. وهذا أمر يقّره العقلء أيضًا، أّما لو رائى بعد 

صلته، فإّنه ال جتب عليه اإلعادة أو القضاء لكن ال ُتحسب له بصلة وال ُتدرج يف قائمة حسناته.

أّم��ا الُعجب فاملش��هور بني الفقهاء حس��ب الرواي��ات أّنه ليس مبط��ًل للعب��ادة وإن كان أثناء العمل 

العب��ادّي � وإن كان هن��اك رأي يقول بأّنه كالرياء من ه��ذه الناحية أي يبطل العمل إذا كان مقرونًا به، أي 

واقع��ًا يف أثنائ��ه � ولكّنه ُيفس��د العب��ادة على كّل حال، أي ال يث��اب املكّلف عليها وإن مل حياَس��ب لعدم 

تركه��ا، فالعبادة اليت ُيعجب هبا صاحبها غري باطلة � حس��ب مش��هور الفقهاء � ولكّنها فاس��دة، وما كان 

فاسدًا فل يؤَجر عليه صاحبه وإن أتى به.

إّن العج��ب ال يقتص��ر عل��ى إفس��اده للعبادة فقط بل يفس��د كّل ش��يء، فهو يفس��د العل��م والتقّدم 

والصّح��ة واألخ��لق. فالع��امل إذا كان عن��ده عجب بعلم��ه يكون قد غفل ع��ن نكات دقيق��ة قد تفوته 

بس��بب غ��روره وإعجابه بعلمه، وهك��ذا املعجب بصّحته قد يصاب بأمراض حيس��ب نفس��ه بعيدًا عنها، 

والشيء نفسه يصدق بالنسبة للمعجب بأخلقه. أّما العبادة فيفسدها وُيذهب ثواهبا. 

إّن الدنيا كّلها ال تساوي شيئًا من دون العبادة، فإذا فسدت العبادة فماذا يبقى لإلنسان بعد ذلك؟ 

فقد ورد يف الروايات أّن الدنيا كّلها ال تساوي عند اهلل جناح بعوضة���.

���  روي عن الرسول األعظم صلى اهلل عليه وآله أّنه قال: يا علي إّن الدنيا لو عدلت عند اهلل تبارك 
وتعالى جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة من ماء. من ال يحضره الفقيه: 4/ 362.
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فك��م س��يعيش اإلنس��ان يف هذه الدنيا؟ ح��ى لو فرضنا أّنه عاش مئات الس��نني بل آالف الس��نني 

وأكث��ر وهو يرف��ل بالصّحة والعلم وغري ذلك من مباهج الدنيا، فإّنه س��ريحل عنه��ا إىل اآلخرة، فإىل أين 

سيوّلي وجهه يف اآلخرة إن مل تكن عنده عبادة حّقة أو كانت عبادته فاسدة بالعجب، المسح اهلل.

وهلذا نرى التركيز على بيان ضرر العجب يف العبادة خاّصة يف لس��ان األدعية والروايات الش��ريفة 

ب��ل أش��ار لذلك القرآن الك��رمي يف قوله تعاىل: ﴿َوَي��ْوَم ُحَنْي��ٍن إْذ أْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُك��ْم﴾��� وقوله تعاىل: 

اَر َنَباُتُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه ُمْصَفّرًا﴾���. ﴿َكَمَثِل َغْيٍث أْعَجَب اْلُكفَّ

ل ولو  فالعجب يف العبادة أمر يرّده اإلنسان وال يرى له موجبًا إذا التفت إىل نفسه أدىن التفاتة أوتأمَّ

قلي��ًل؛ فما الذي يغري العبد ألن يعجب يف عبادات��ه؟ هل يعجب بصلته وصومه وزكاته وصدقاته أم 

يعجب بصّحته اليت بسببها استطاع أن يعبد اهلل تعاىل أم بعقله الذي به عرف اهلل تعاىل وأدرك وجوب 

طاعته وعبادته، وكّل تلك الوسائل وغريها اليت مّكنته من أداء العبادة إّنما هي من اهلل تعاىل.

فه��ل حي��ّق لنا بعد ذلك أن منّن على اهلل تعاىل يف عباداتن��ا أو أن نعجب هبا وهو الذي هدانا لإلميان إن 

كّنا صادقني���. فإذا كان كّل ش��يء من اهلل، أفل يكون عجب املرء بعبادته هلل تعاىل إس��فافًا وأمرًا مثريًا 

للعَجب إذا تأّمل املرء قليًل أدرك ذلك بس��رعة، ولكّن الش��هوات هي اليت ال تدع اإلنس��ان يلتفت إىل 

���  التوبة: 25.
��2  الحديد: 20.

��3  إشارة الى قوله تعالى: »يمّنون عليك أن أسلموا قل ال تمّنوا علّي إسالمكم بل اهلل يمّن عليكم أن 
هداكم لإليمان إن كنتم صادقين«: الحجرات: �7.
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هذه احلقائق.

ه��ذا م��ن جهة جهلنا وضعفنا وعجزن��ا، ناهيك إذا نظرنا إىل القضية من جه��ة العظمة ومقام الربوبية 

ولس��نا ببالغني حّق قدرها، وما يصدر عنا حني نعّبر عنهما فبمقدارنا ومبستوى ألفاظنا وتصّوراتنا فقط. 

وإاّل ف��إّن اهلل تع��اىل ه��و الذي مينحن��ا األم��وال مّث يطلب مّنا إقراض��ه، ويعدنا بأّنه س��يضاعفها لن��ا أضعافًا 

ِذي ُيْقِرُض اهلَل َقْرضًا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُه َلُه﴾���. كثرية؛ كما يف قوله تعاىل: ﴿َمْن َذا الَّ

إذًا جدي��ر بأن نس��ّخر كّل العقل فين��ا لعبادته حّقًا، ألّنه قد ميّر على اإلنس��ان � والعياذ باهلل � عش��رات 

السنني وهو غافل غري ملتفت؛ ومن مّث فهو حيتاج إىل املراقبة والدعاء، فريشده اإلمام سلم اهلل عليه بأن 

يتوّجه إىل اهلل تعاىل بالقول: »وعّبدين لك وال ُتفسد عباديت بالعجب«.

اإلفساد، واختيار اإلنسان

ق��د يتبادر س��ؤال إىل الذه��ن وهو: ملاذا يقول اإلمام س��لم اهلل علي��ه يف دعائه: »وال ُتفس��د عباديت 

بالعجب«. فمن الذي يفسد العبادة؛ أيفسدها اهلل سبحانه، أم اإلنسان يفسدها باختياره؟

اجلواب: إّن معىن قول اإلمام هو: اللهم ال تتركين وختّليين وش��أين فيس��تحوذين العجب وَتفُسد 

عباديت. ومثاله من واقع احلياة كالش��خص النازل من جبل ذي منحدرات ش��ديدة فإّنه يكون معّرضًا 

للهوّي، إال إذا كان هناك حبل ذو مقابض ميسك هبا، فإّنه حباجة إىل وجود هذه األداة لئل يزّل ويسقط، 

���  الحديد: ��.
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فيقول ملن بيده الطرف األعلى من احلبل: ال تسقطين يف الوادي؛ ففي يدك جنايت وحيايت ما دمت أنا 

متمّس��كًا يف الطرف اآلخر. فهكذا احلال بالنسبة لإلفساد واإلضلل عندما ينسب إىل اهلل تعاىل، فإّن 

العبد هو الذي ينفلت عن قبضة الطرف الثاين للهداية فيفس��د ويضّل، حينها ُيخّلى بينه وبني نفس��ه، 

لعلم��ه تع��اىل بعدم جدوى الص��لح واهلداية فيه. قال تع��اىل: ﴿َوَمْن َلْم َيْجَع��ِل اهلُل َلُه نُ��ورًا َفَما َلُه ِمْن 

نُ��وٍر﴾���، ولذلك كان على اإلنس��ان أن ُيلّح عل��ى اهلل تعاىل دائمًا يف أن يهّيئ له أس��باب اهلداية وأن ال 

يدعه وشأنه وإال فإّنه هالك ال حمالة.

ولك��ن ينبغ��ي أن يعلم أيض��ًا أّن اهلل تعاىل ال يفعل ش��يئًا عبثًا، فهو ال يوّفر أس��باب النج��اة واهلداية 

والصلح أو مينعها عن أحد دون حكمة.

إّن اهلل تع��اىل ميتن��ع عليه العبث س��بحانه فه��و احلكيم، واحلكيم يضع الش��يء يف موضع��ه، فإذا كان 

د  العقلء يدركون ذلك وال يتخّطونه يف حياهتم أو حياولون أن ال يتخّطوه، فكيف باهلل عّزوجّل وهو س��يّ

احلكماء؟!

لو جاء إنس��ان عاّدي إىل فقيه � مثًل � وس��أله مسألة شرعية، فالفقيه يكتفي بإعطائه احلكم الشرعي، 

كأن يق��ول ل��ه: إّنه واجب أو مس��تحّب أو حرام أو مكروه، ولكن إذا كان الس��ائل م��ن أهل الفضل فرمبا 

أضاف يف جوابه أّنه هناك رواية صحيحة السند عمل هبا الفقهاء، وداللتها تاّمة تقول كذا وكذا. 

ف��إذا كنا ندرك هذا يف مس��توانا وحن��اول أن نتصّرف حبكمة ونعطي كلًّ ما يناس��به، فه��ل نتوّقع أن ال 

���  النور: 40 .
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يعاملنا اهلل باحلكمة فيأخذ بيد من ال يستحّق العناية، ويتخّلى عّمن يستحّقها؛ حاشاه سبحانه وتعاىل 

عن ذلك.

لله احلّجة البالغة

روى أنّ��ه: »جي��اء يوم القيامة بالرجل احلس��ن الذي قد افتنت حبس��نه فيقول: يا رّب حّس��نت َخْلقي 

حى لقيت من النس��اء ما لقيت. فيجاء بيوس��ف عليه الس��لم فيقال: أنت أحسن أو هذا، قد حّسناه 

فل��م يفت��نت؟ وجياء بصاحب الب��لء الذي قد أصابه الفتن��ة يف بلئه فيقول: يا رّب ش��ددت علّي البلء 

حى افتتنت. فيجاء بأّيوب عليه السلم فيقال: أبلّيتك أشّد أو بلية هذا، فقد ابتلي فلم يفتنت؟«���.

وروي ع��ن مس��عدة ب��ن زياد أنّ��ه قال: مسع��ت جعفر بن حمم��د عليه الس��لم وقد س��ئل عن قوله 

تع��اىل: »قل فلل��ه احلّجة البالغة«��� فق��ال: »إّن اهلل تعاىل يقول للعبد يوم القيام��ة: عبدي! أكنت عاملًا؟ 

ف��إن ق��ال: نعم. قال ل��ه: أفل عملت مب��ا علمت؟ وإن ق��ال: كنت جاه��ًل. قال له: أف��ل تعلمت حى 

تعمل؟ فيخصمه، وذلك احلّجة البالغة«���.

وهاتان احلالتان ليس��تا من باب احلصر بل مها مثاالن وإاّل فإّن الش��يء نفس��ه يصدق على كّل فرد 

تشغله مسألة ما عن العبادة سواء كانت مسألة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غريها.

���  بحار األنوار: 7 / 285 .
��2  األنعام: �49.

��3  األمالي للمفيد: 227 ح6 مجلس 26.
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واألمر بعد ذلك حباجة إىل دعاء وتوّسل إىل اهلل تعاىل، مساوقة مع العزم والتصميم يف السعي لنبذ 

الشيطان ووساوسه.

ف��إذا حص��ل أّن أحدًا م��ا يريد ق��راءة دعاء � كدع��اء كميل يف ليل��ة اجلمعة مث��ًل� ويغالب��ه النعاس أو 

ذهنه مش��غول بأمر ما، فيترّدد: أيكون الترك أفضل أم قراءة الدعاء مع حال اش��تغال الذهن واللهو عن 

التوّج��ه بعم��ق إىل مضامني الدعاء؟ هذا س��ؤال ُوّجه لكثري من الفقهاء ومنهم الس��ّيد الوالد رمحه اهلل 

ف��كان يقول: عدم الت��رك أفضل يف كّل حال؛ ألّننا إذا قلنا بترك الدع��اء يف مثل هذه احلالة فإّن النفس 

ستبحث عن األعذار يف غريه من أسباب العبادة مهما كانت تلك األعذار ضعيفة واهية، أّما إذا عّودت 

نفسك على الدعاء فسيأيت التوّجه تباعًا.

 ثالث فوائد

وأق��رب م��ا ميكن أن نس��تفيده من عب��ارة اإلمام س��لم اهلل علي��ه: »وعّبدين لك وال تفس��د عباديت 

بالعجب« ثلثة معاٍن.

لين عبدًا، أي اجعلين أعبدك وفق ما يّسرتين له من الطاعة، واعتر عباديت يف مستوى  األول: َتَق�بَّ

ساحة قبولك ورضاك.

الثاين: تقّبلها مّني بغناك عّني.

الثالث: اجعلين مشغواًل بعبادتك عن العجب بعباديت لك.
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وملزيد من التوضيح نذكر املثال التايل:

إذا كان أح��د املل��وك ميل��ك مئة من العبي��د فهل هؤالء كّلهم يف مس��توى واحد من حي��ث ارتباطهم 

باملل��ك؟ كّل بالطب��ع، فبعضهم يعم��ل يف البناء، وبعضهم يق��وم باخلدمة داخل القص��ر، وبعض يكون 

واس��طة بني امللك ووزرائه، إذًا فاملس��تويات ختتلف، ولكن املهّم أن يكون عمل العبد مقبواًل لدى امللك 

وأن ال يزّل فيطرده.

عبادة الله فخر وشرف

َه��ب أّن ش��خصًا ما كان خادمًا للملك، أال تراه يفتخر على اآلخري��ن ألّنه قريب من مصدر القّوة أو 

املال أو الوجاهة؟ فكيف إذا كان عبدًا هلل تعاىل؟ ال ش��كّ أّن مثل هذا اإلنس��ان ال هتّمه الدنيا وال خيشى 

يف اهلل لومة الئم، وحّق له ذلك.

جاء رجل لإلمام الصادق سلم اهلل عليه وقال: إّني أرى من هو شديد احلال مضّيقًا عليه العيش، 

وأرى نفسي يف سعة من هذه الدنيا ال أمّد يدي إىل شي ء إال رأيت فيه ما أحّب، وقد أرى من هو أفضل 

مّن��ي ق��د صرف ذلك عنه، فقد خش��يت أن يك��ون ذلك اس��تدراجًا من اهلل يل خبطيئ��يت؟ فقال اإلمام 
سلم اهلل عليه: »أّما مع احلمد فل و اهلل«���

���  بحار األنوار: 68 / 54، ح86 .
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إجراء الخير بال مّن

يقول اإلمام سلم اهلل عليه: »وأجر للناس على يدّي اخلري وال متحقه باملّن«

يستفاد من كلمة »أجِر« مضمونان:

املضمون األّول: أّن اإلمام ينس��ب فعل اخلري الذي يفعله اإلنسان إىل اهلل تعاىل؛ حيث ُيفهم ذلك 

م��ن صيغ��ة الطلب »أج��ِر«. وهذا معناه أّن اإلنس��ان املباش��ر بفعل اخلري هو وس��يلة أّم��ا الفاعل احلقيقي 

اَها  للخري فهو اهلل تعاىل؛ إاّل أّن هذه الوسيلة خمتارة وغري جمرة على فعل اخلري وتركه ﴿َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّ

اَها﴾ إذ لوال االختيار لبطل الثواب والعقاب. َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ

املضم��ون الث��اين: أّن م��اّدة ه��ذه الكلم��ة، �أجر� وه��ي: اجلري��ان، هي عل��ى وزن َفع��لن، وكما هو 

معروف يف كتب اللغة فإّن هذا الوزن يدّل على االس��تمرار وعدم االنقطاع، كما يف وصف اهلل س��بحانه 

اَر اآلِخَرَة َلِهَي اْلَحَيَواُن﴾��� فاستعمل صيغة  للحياة اآلخرة بأّنها هي احلَيوان، يف قوله تعاىل: ﴿َوإنَّ الدَّ

َفَعلن �حيوان� أي احلياة املستمّرة املتواصلة اليت ال انقطاع هلا.

كذل��ك هن��ا اإلمام يقول: »أجر« ومل يقل »أصدر مّني اخل��ري«، ألّن أصدر، ال حيمل ما حيمله �أجر� 

من طلب دوام صدور اخلري وليس جمّرد صدوره.
���  العنكبوت: 64 .
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اإلسالم يريد اخلير جلميع الناس

الكلمة الثانية، من هذه الفقرة هي قوله س��لم اهلل عليه: �للناس�. وهذا معناه أّن اإلمام يطلب من 

اهلل تع��اىل أن جي��ري على يديه اخلري جلميع الناس وليس للمؤمنني أو املس��لمني وحدهم بل لكّل الناس 

مؤمنني ومس��لمني وغريه��م بل حى لغ��ري املعتقدين بدين أصًل. هكذا يس��أل اإلمام م��ن اهلل تعاىل، 

ويرشدنا أّنه ينبغي لنا أن نسأل اهلل تعاىل يف أن جيري اخلري على أيدينا لكّل الناس.

وهذه هي نظرة اإلس��لم إىل عباد اهلل تعاىل، ففي احلديث الش��ريف: »اْلِجرَياُن َثلَث��ةٌ َفِمْنُهْم َمْن َلُه 

اِن: َحقُّ اإِلْس��لِم َوَحقُّ  َثلَث��ُة ُحُقوٍق: َحقُّ اإِلْس��لِم، َوَح��قُّ اْلِجَواِر، َوَح��قُّ اْلَقَراَبِة، َوِمْنُهْم َم��ْن َلُه َحقَّ

اْلِجَواِر، َوِمْنُهْم َمْن َلُه َحقٌّ َواِحٌد: اْلَكاِفُر َلُه َحقُّ اْلِجَواِر«���.

هذه هي أخلق اإلسلم، مضافًا إىل ما حتمله هذه النظرة من كسب لإلسلم.

وكم��ا أّن اهلل س��بحانه وتعاىل يعط��ي النعم للمؤم��ن والكاف��ر، واملتدّين وغري املتدّي��ن كذلك اإلمام 

يسأل اهلل تعاىل أن جيري على يديه اخلري جلميع الناس دون متييز.

هك��ذا كان أه��ل البيت س��لم اهلل عليه��م، جيري اخلري عل��ى يديهم جلمي��ع الن��اس. روي أّن اإلمام 

الصادق سلم اهلل عليه كان يأخذ معه اخلبز والتمر واحلنطة يف منتصف الليل يوّزعها على فقراء املدينة 

وه��م نيام فيضعها حتت رؤوس��هم؛ فيق��ال له هؤالء غري موالني لكم. فيقول س��لم اهلل علي��ه : »لو كانوا 

���  مستدرك الوسائل: 8 / 424، ح�4، باب وجوب كّف األذى عن الجار.
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موالني لنا لواسيناهم بالُدّقة«���.

على يدي أو على يدّي

يف بعض املوارد من كلم أهل البيت سلم اهلل عليهم وردت كلمة »يدّي« بتشديد الياء، وهي تفيد 

التثني��ة، كما وردت يف بعضها اآلخر بلفظ املفرد أي دون تش��ديد الياء، وال فرق بينهما س��وى من جهة 

زي��ادة التأكي��د؛ ألّن اليد � كما هو معل��وم يف البلغة � قد ترد مبعىن هذا العضو اخل��اّص، وقد ترد للتعبري 

عن القدرة واملكنة���، ولذلك ورد اس��تعمال »يدي« أي اجلارحة الواحدة، و »يدّي« أي كلتامها، لبيان 

أّن األخرية تفيد التوكيد أي كّل القدرة أو كّل العطاء، كما نقرأ يف الدعاء: »يا باسط اليدين بالعطية«��� 

أي تعط��ي كّل الفض��ل، وإاّل ف��إّن اهلل تعاىل مزّنه عن أن تك��ون له يد مادّية فضًل ع��ن اثنتني، وإّنما كان 

اس��تعمال صيغة املثىن �يدّي� كناية عن مطلق العطاء من مطلق القدرة، وهكذا يف هذا الدعاء إذا قلنا 

ْت َوُهَو ُيريُد ُظلََّة َبني  ���  روي َعْن ُمَعلَّى ْبِن ُخَنْيس َقاَل: َخَرَج َأُبو َعْبد اهللَّ عليه السالم في َلْيَلة َقْد ُرشَّ
َفَأَتْيُتُه فَسلَّْمُت  َقاَل:  َعَلْيَنا.  ُردَّ  اللَُّهمَّ  َفَقاَل: بْسم اهللَِّ  َقْد َسَقَط مْنُه َشيْ ٌء.  ُهَو  َفإَذا  َفاتََّبْعُتُه  َساعَدَة 
َعَلْيه، َقاَل َفَقاَل: ُمَعلًّى! ُقْلُت: َنَعْم، ُجعْلُت فَداَك. َفَقاَل لي: اْلَتمْس بَيدَك َفَما َوَجْدَت مْن َشيْ ء َفاْدَفْعُه 
َحْمله  َعْن  َأْعجُز  َأَنا بجراب  َفإَذا  َوَجْدُت،  َما  إَلْيه  َأْدَفُع  َفَجَعْلُت  ُمْنَتشر َكِثير  بُخْبٍز  َأَنا  َفإَذا   . إَليَّ
مْن ُخْبز، َفُقْلُت: ُجعْلُت فَداَك َأْحمُلُه َعَلى َرْأسي؟ َفَقاَل: ال َأَنا َأْوَلى به مْنَك َوَلكن اْمض َمعي. َقاَل: 
غيَفْين َحتَّى َأَتى َعَلى آخرهْم  غيَف َوالرَّ َفَأَتْيَنا ُظلََّة َبني َساعَدَة َفإَذا َنْحُن بَقْوم نَيام َفَجَعَل َيُدسُّ الرَّ
ُة ِهَي  قَّ قَّة. َوالدُّ ؟ َفَقاَل: َلْو َعَرُفوُه َلَواَسْيَناُهْم بالدُّ ُثمَّ اْنَصَرْفَنا. َفُقْلُت: ُجعْلُت فَداَك َيْعرُف َهُؤالء اْلَحقَّ

اْلِمْلُح. �الكافي: 4 / �9.
��2  ومن ذلك قول اهلل تعالى: »َيُد اهلِل َفْوق أْيِديِهْم« �الفتح: ��0 والمقصود قدرة اهلل تعالى وسلطته 

ومكنته ـ وكذلك فضله ونعمته ـ ألن اهلل تعالى ليس له يد كأيدينا أو غير ذلك من األعضاء.
��3  انظر مصباح الكفعمي: 647 فصل46، من أدعية ليلة الجمعة.
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»وأج��ِر للناس على يدي اخلري« فهو طلب صدور اخلري مّنا للناس على الدوام، أّما قوله س��لم اهلل عليه: 

»وأج��ِر للناس على يدّي اخلري« فهو يعين طل��ب التوفيق لصدور اخلري والبذل الدائم مبطلق الطاقة اليت 

ُيتوّفر عليها، أي هو املبالغة يف اإلعطاء.

املّن ميحق عمل اخلير

مّث إّن اإلمام سلم اهلل عليه بعد أن يسأل اهلل تعاىل أن جيري على يديه اخلري للناس، يسأله قائًل: وال 

متحق��ه بامل��ّن. أي، إهلي أنت إذ وّفقت��ين وأجريت للناس على يدي اخلري ال متحق��ه باملّن، فاحفظين من 

الشيطان وال تكلين إىل نفسي، فإين ال أستطيع النجاح مستقلًّ عنك.

أّما املحق فهو اإلبطال واملحو واإلحباط. وقد ورد استعمال اإلبطال وأريد منه املحق أكثر، مثل قوله 

تع��اىل: ﴿ال ُتْبِطُلوا َصَدَقاِتُك��ْم ِباْلَمنِّ َواألَذى﴾��� أّما املحق فقد ورد قلي��لً ومنه قوله تعاىل: ﴿َيْمَحُق 

َدَقاِت﴾��� وقوله تعاىل: ﴿َوَيْمَحَق اْلَكاِفِريَن﴾���، وهنا أيضًا قال اإلمام س��لم اهلل  َبا َوُيْرِبي الصَّ اهلُل الرِّ

عليه يف دعائه: »وال متحقه باملن« ألّن املّنة حتبط عمل اخلري وتبطله كما يف هذه الرواية:

د اجلواد س��لم اهلل عليه َوُهَو َمْس��ُروٌر. َفَقاَل: »َما يل َأَراَك َمْس��ُرورًا؟«  َدَخ��َل َرُج��ٌل َعَلى اإلمام ُمَحمَّ

ات  ُ َصَدَقاٍت َوَمَبرَّ َقاَل: َيا اْبَن َرُسول اهللَّ َسمْعُت َأَباَك َيُقوُل: »َأَحقُّ َيْوم بَأْن ُيَسرَّ اْلَعْبُد فيه َيْوٌم َيْرُزُقُه اهللَّ

���  البقرة: 264 .

��2  البقرة: 276 .
��3  آل عمران: ��4 .
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ت مْن ِإْخَوان َلُه ُمْؤمننَي« َوإنَُّه َقَصَدين اْلَيْوَم َعَشَرٌة مْن إْخَواين اْلُمْؤمننيَ اْلُفَقَراء َلُهْم ِعَياالٌت  َوَسدَّ َخلَّ

: »َلَعْمري  ُد ْبُن َعليٍّ َفَقَصُدوين مْن َبَلد َكَذا َوَكَذا َفَأْعَطْيُت ُكلَّ َواحد مْنُهْم، َفلَهَذا ُسُروري. َفَقاَل: ُمَحمَّ

ُج��ُل: َوَكْيَف َأْحَبْطُتُه َوَأَنا مْن  ِإنَّ��َك َحقيٌق بَأْن ُتَس��رَّ ِإْن َلْم َتُكْن َأْحَبْطَت��ُه َأْو َلْم ُتْحبْطُه فيَما َبْعُد«. َقاَل الرَّ

َك بِإْخَوانَك َوَصَدَقاتَك«. َقاَل: َوَكْيَف َذلَك َيا اْبَن َرُس��ول  ِص؟ َقاَل: »َهاْه َقْد َأْبَطْلَت برَّ ِش��يَعِتُكْم اْلُخلَّ

ذي��نَ آَمُنوا ال ُتْبطُل��وا َصَدقاتُكْم باْلَمّن  : يا َأيَُّها الَّ : »اْق��َرأ َقْوَل اهللَّ َعزَّ َوَج��لَّ ��ُد ْبُن َعليٍّ ؟ َق��اَل َل��ُه ُمَحمَّ اهللَّ

ْقُت َعَلْيِهْم َوال آَذْيُتُهْم. َقاَل  ِذيَن َتَصدَّ ُجُل: َيا اْبَن َرُس��وِل اهللَِّ َما َمَنْنُت َعَلى اْلَقْوِم الَّ َواأَلذى«��� َقاَل الرَّ

ُد ْبُن َعِليٍّ عليه السلم: »ِإنَّ اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ َقاَل: ال ُتْبِطُلوا َصَدقاتُكْم باْلَمنِّ َواأَلذى، َوَلْم َيُقْل ال  َلُه ُمَحمَّ

ُقوَن َعَلْيه َوُهَو ُكلُّ َأذى«���. ُقوَن َعَلْيه َوباأَلَذى مَلْن َتَتَصدَّ ُتْبطُلوا باْلَمّن َعَلى َمْن َتَتَصدَّ

يستفاد من هذا احلديث أّنه إذا ذَكر املتفّضل على أحد فضله حى يف غيابه ُعّد ذلك من مصاديق 

املّنة، لذا يشري احلديث اىل أّن الشخص إذا صنع خريًا ألحد مّث ذكره يف جملس، فإّن اخلر حتمًا سيصل 

د األذى بأن يكون مباش��رًا كما لو يقول امل��اّن: أنا الذي أعطيتك  إلي��ه عاج��ًل أو آجًل فيت��أّذى، ومل يقيَّ

امل��ال بع��د أن مل يكن عندك، أو أن يكون بصورة غري مباش��رة كاإلحياء مثًل، وه��ذا امتحان صعب جّدًا 

يتطّلب االستعانة باهلل تعاىل حى جيتازه املرء بنجاح.

���  آل عمران: ��4 .
��2  مستدرك الوسائل: 7 / 234 .
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قّصة فيها عبرة

كان هن��اك رج��ل حاّج أعرفه جيدًا يعيش يف إحدى املدن املقّدس��ة، فقد ص��ادف أن نزل يف مدينته 

رجل زائر من بلد آخر جاء هو وعائلته، وكانوا قد نزلوا فيها ألّول مّرة ألداء الزيارة وال يعرفون فيها أحدًا، 

فذهب��وا يبحث��ون عن مكان يف الفنادق واملن��ازل اليت يؤّجرها أصحاهبا، فلم حيصلوا على مكان بس��بب 

كث��رة الزوار، فاضط��ّروا للجلوس يف مكان ما، فلّم��ا رآهم ذلك الرجل احلاج � وهوكم��ا أعرفه كان يعمل 

اخلري ما وس��عه ألّي ش��خص س��واء كان يعرفه أم ال � على هذه الصورة جالس��ني على األرض، سأهلم: 

مل��اذا أنت��م جالس��ون هنا؟ قال��وا له: حن��ن مس��افرون جئنا للزي��ارة، ولكن��ا مل نعثر عل��ى مكان ن��زنل فيه، 

فاضطررنا للجلوس هنا عسى أن ميّر بنا شخص فريشدنا إىل مكان ما نأوي إليه.

عنده��ا ق��ال هلم احلاّج: تعالوا مع��ي إىل بييت، ففرحوا بذلك؛ وأضمروا أن يعطوه األجرة املناس��بة 

آخر األمر � ألّنهم كانوا أناسًا متمّكنني مادّيًا � فأنزهلم احلاّج يف بيته مزناًل كرميًا، حى أقاموا عنده عشرة 

أّي��ام، كان يق��ّدم هلم خلهل��ا كّل متطّلبات كرم الضيافة مب��ا فيها الطعام، وملا ش��ارفوا على الرحيل بعد 

انته��اء مّدة زيارهتم، عرضوا عليه مبلغًا من املال خلدماته هلم، ففوجئوا أّنه ال يقبل على عمله هذا أجورًا 

أو شيئًا من هذا القبيل، قائًل هلم: إّنكم مل تكونوا ضيويف بل ضيوف اإلمام سلم اهلل عليه وإّن األجر 

الذي س��أحصل علي��ه منه يفوق ما تعطونه يل مهما بلغ. وعندما الحظ��وا إصراره على رفض أخذ املال 

وّدعوه شاكرين وانصرفوا.
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وبعد مرور بضع س��نوات حدثت للحاّج �املضّيف� مش��كلة سياس��ية يف نفس البلد الذي قدم منه 

ذل��ك الزائ��ر �الضيف� لي��زّج باحلاّج يف الس��جن، وكان م��ن املحتم��ل أن يصدر حبّقه حك��م اإلعدام، 

وحينم��ا كان يتع��ّرض للس��تجواب لعّدة أّي��ام، جاءه يف آخر اس��تجواب ميارس معه ش��خص يظهر من 

الرت��ب العس��كرية ال��يت حيمله��ا على كتف��ه أّنه رج��ل رفيع املنص��ب يف الدول��ة بصفة حمّق��ق قضائي. 

فلّما رآه س��أله: ألس��َت فلنا؟ قال بلى. مّث شرع بتوجيه األس��ئلة عليه؛ من قبيل: ألسَت تسكن البلد 

الف��لين؟ وكان احل��اّج جييب: لقد س��ألتموين من قب��ل واملعلومات مدّون��ة عندكم، فق��د أدليت بكّل 

إف��اديت. وأخريًا س��أله املحّق��ق: أليس بيت��ك يف املكان الف��لين؟ قال: نع��م. مّث نظر املحّق��ق إليه نظرة 

خاّص��ة وق��ال: أمل تعرف��ين؟ قال: ال. قال: دّق��ق يّف جّيدًا، مّث رف��ع قّبعته من على رأس��ه. فقال احلاّج: 

كأّني رأيتك ولكن ال أتذّكر أين، فقال الرجل: لقد كنت وعائليت عش��رة أّيام ضيوفًا يف بيتك أكرمتنا 

كثريًا دون مقابل. قال احلاّج بعد تذّكره ما كان قد نسيه: إّنما فعلته هلل.

وهن��ا قال ل��ه: ها هو حكمك بي��دي، وعقوبتك تصل حى اإلع��دام، ولكّني أم��ّزق الورقة أمامك 

وأقول لك: تفّضل واخرج فليس عليك شيء!

يّتضح من هذه القضّية وغريها مما س��لف من آثار ِفعل الر واإلحس��ان أّن اخلري الذي يفعله اإلنسان 

لغ��ريه إّنما يعود يف احلقيقة لنفس��ه بل هو مس��ّجل له منذ البداية، ولكن انكش��اف ه��ذا األمر حيتاج إىل 

وق��ت، غايت��ه أّن النتائج قد ال تظه��ر كّلها يف هذه احلياة الدني��ا بل قد يراها اإلنس��ان يف اآلخرة، فإذا كان 
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عن��د اإلنس��ان بصرية والتف��ات وكان معتِبرًا بقص��ص اآلخرين س��ُهل عليه األمر وب��ادر إىل عمل اخلري 

للناس، مهما كلف األمر.
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معالي األخالق والعصمة من الفخر

ال ش��ّك أّن ملعايل األخلق والعصمة من الفخر مراتب. وهذا يعين أّن س��ؤال اإلمام املعصوم من 

اهلل تع��اىل ب��أن يهبه مع��ايل األخلق ال ين��ايف العصمة، ومما ال ش��كّ فيه أّن كّل ما لدى املعصوم س��لم 

اهلل عليه حى العصمة هو لطف من اهلل س��بحانه وتعاىل، ومن مّث فإّن اإلمام ليس بصدد تعليمنا الدعاء 

فحس��ب بل يتوّجه إىل اهلل أيضًا ويس��أله أن يهبه معايل األخلق والعصمة م��ن الفخر، غايته أّن اإلمام 

سلم اهلل عليه يسأل مراتبهما العليا.

صحي��ح أّن مراتب اإلمام يف معايل األخ��لق عالية جدًا بل ال يقاس به أحد البّتة، ولكن الصحيح 

أيض��ًا أّن ه��ذا ال يتناىف وطل��ب األئمة صلوات اهلل عليهم املزي��د من املراتب األكثر عل��ّوًا وإن بلغوا ما مل 

يبلغ��ه أحد من العاملني حى ح��ازوا أعلى مرتبة من بني خلق اهلل عّز وجّل من األّولني واآلخرين، وهذا 

. مطلب معّمق وتفصيله يتطّلب حبثًا مستقلًّ

وقفات مع مفردات الدعاء

نقف اآلن وقفات س��ريعة مع كلمات هذه اجلمل��ة من الدعاء: »هب يل معايل األخلق واعصمين 
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من الفخر«. فنقول:

»هب« من اهلبة وهي غري العطاء، وقد وردت ماّدة اهلبة واشتقاقاهتا يف القرآن كثريًا، ومن ذلك قوله 

ة َأْعُيٍن﴾���  اِتَنا ُقرَّ يَّ تعاىل: ﴿َفَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِلّيًا﴾���، وقوله سبحانه ﴿َربََّنا َهْب َلَنا ِمْن أْزَواِجَنا َوُذرِّ

فما هو معىن اهلبة؟ يقول الفقهاء: اهلبة عقد��� فائدته متليك عني بل عوض.

ف��إذا كان ه��ذا معىن اهلبة فإّن اإلمام س��لم اهلل عليه يطلب من اهلل أن يهب��ه معايل األخلق وليس 

يعطيه��ا له فق��ط؛ ألّن اإلعطاء أعّم م��ن التمليك؛ فإّن اإلمام س��لم اهلل عليه عندما يق��ول: �هب يل�، 

فمعناه يا رّب، مّلكين معايل األخلق واجعلها ملكًا ومَلكة يل، ومالك الشيء سّيده��4.

إذًا، يك��ون مع��ىن هب يل مع��ايل األخلق: مّلك��ين إياها، ال أن تك��ون عارية، فتك��ون مثًل عندي 

فترة الغىن، فإذا صرت فقريًا زالت عين، أو تكون عندي زمن الراحة أو الصّحة وإذا ضقت أو مرضت 

���  مريم: 5 .
��2  الفرقان: 74 .

��3  فقولهم: »عقد« يعني أّنها ليست إيقاعًا، والفرق بين العقد واإليقاع أّن األول ال يتقّوم إال بطرفين؛ 
إليه الهبة يقول: قبلت، خالفًا لإليقاع فإّنه ال  إيجاب وقبول. فالواهب يقول: وهبت، والذي تنتقل 
الواهب:  قال  فلو  بعوض،  تمليك  فإّنه  البيع  مثل  »بال عوض«  بقولهم:  وخرج  القبول.  فيه  ُيشَترط 
وهبتك كذا، وسكت، دون أن يضيف عبارة �بال عوض�، فال يقدح ذلك في العقد؛ ألّن مقتضى 
الهبة أن يكون بال عوض، وإال لم يكن هبة. فِذكر هذا القيد في التعريف إّنما هو على نحو 

اإلقتضاء وليس العلية التاّمة، أي أّن الهبة بطبعها تقتضي أن تكون بال عوض.
��4  يقال – والشيء بالشيء يذكر - : إّن َمِلكًا قال لرجل وكان زاهدًا مبتعدًا عنه: لماذا ال تأتيني 
وأنت عبدي؟ عجب الزاهد وقال: كيف أصبحُت عبدًا لك؟! قال الملك: ألسَت من رعاياي. قال 
الزاهد: وكيف أكون عبدًا لك وأنت عبد عبدي؟ قال الملك مستغربًا غاضبًا: وكيف ذلك؟! قال: 

أنت عبد الهوى وأنا سّيد الهوى، فأنت عبد لعبدي!



1��

ذهبْت عّني، كّل، بل اجعل اللهم معايل األخلق مملوكة يل.

ه��ذا م��ا ندركه حنن على قصور فهمن��ا، أّما ما يقصده اإلمام املعصوم س��لم اهلل عليه - وهو يف مقام 

الطلب من اهلل تعاىل - فل شّك أّنه أعمق بكثري مما يدركه أمثالنا.

فاهلب��ة تع��ين التمليك بل ع��وض. وهذا هو احل��ّق يف كّل ما نطلب م��ن اهلل وما يتفّضل به س��بحانه 

علين��ا، ف��كّل ذلك بل عوض، وال يس��تثىن من ذلك أحد حى املعصومون س��لم اهلل عليهم، وإال فما 

عس��ى أن يك��ون الع��وض الذي يقّدم��ه العب��د الفقري هلل الغين؟ ه��ل هي العب��ادة وهي بدوره��ا من ِنعم 

اهلل س��بحانه وأفضال��ه. وما فرضها عليه��م إاّل لعلمه تع��اىل بافتقارهم إليها يف الوص��ول إىل أرفع مراتب 

اإلنس��انية. وهكذا احلال بالنس��بة لإلمام الس��ّجاد س��لم اهلل عليه رغم عصمته وش��رف مقامه من بني 

كّل خملوقات اهلل عّز وجّل، ولكن مع ذلك ال ميكنه القيام مبا يعّوض به اهلل تعاىل. فإذا قام بالعبادة فإّنما 

هي بفضل اهلل ونعمته.

مّث إّن اهلب��ة والعطي��ة مبع��ىن واح��د يف اخل��ّط الع��ام ولك��ن االخت��لف يف أّن العطية ميك��ن أن تعطى 

ل��كّل أح��د، أّما اهلبة فبمقتضى لزوم القبول قد ينتزع منها مع��ىن قابلية التمّلك مادامت العني قائمة، 

ولذلك فهي ال تشمل سوى العاقل حلضور ملكة القبول والرّد لديه؛ ومن هنا فنحن ال هنب املاء للقطة 

العطشى بل نعطيه هلا، وهكذا الطعام الذي نقّدمه للطري مثًل، ذلك أّن اهلبة حباجة إىل قبول وهو حباجة 

إىل عقل، وهذا ال يكون إال يف اإلنسان.
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الفرق بني معالي األخالق ومحاسنها

بعد اتضاح معىن اهلبة وأّنها متليك بل عوض، قد ُيسأل: ما هو الشيء الذي يدعو اإلمام فيه رّبه أن 

ميّلكه إياه؟ أهو املال أم البيت؟ أم الزوجة واألوالد أم الرئاس��ة؟ اجلواب: ال هذا وال ذاك، بل إّن اإلمام 

يسأل اهلل تعاىل أن يهبه معايل األخلق. فما هو املقصود هباتني الكلمتني؟ 

»املع��ايل« يف اللغ��ة العربية مجع »معلة« على وزن »مرماة«، و»املع��لة« مصدر ميمي مع تاء التأنيث 

�للمبالغة�، أي أصله »معلى« وهو مبعىن العلّو، وقد ُأحلقت به كّل هذه اإلضافات والتحويرات للمبالغة 

والتوكي��د. فالعل��ّو معلوم ولكن »معل��ى« مصدر ميمّي يفيد توكي��د الصفة، حلقته ت��اء التأنيث كما قلنا 

للتوكي��د أيضًا، فص��ارت معلة، مّث جاءت بصيغة اجلمع �معايل� زيادة يف التوكيد. على أّن اس��تعمال 

املص��در بنفس��ه يفيد التوكي��د كما هو معروف يف اللغ��ة. فاخُللق يوصف بأّنه عاٍل، ف��إن قيل »علّو«، كان 

ذل��ك مبالغ��ة وتأكيدًا، ومثاله إذا أريد وصف زيد بأّنه عادل ولك��ن أريد التأكيد على وجود هذه الصفة 

فيه أو اإلش��ارة إىل أّنه ميّث��ل املراتب العليا من العدالة أو أّنه عادل حّقًا، قي��ل: زيد عدل، فيؤتى باملصدر 

بدل اسم الفاعل، وكذلك بدل اسم املفعول لغرض التأكيد. 

إذًا اس��تعمال املصدر هن��ا توكيد، مّث املصدر امليم��ّي توكيد ثاٍن مّث حلوقه بالت��اء توكيد ثالث، وصيغة 

اجلمع توكيد رابع لألخلق العالية. 

أي أّن اإلمام يسأل اهلل تعاىل من االخلق أعلى مراتبها. 
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وهناك توكيد خامس اس��تعمله اإلمام س��لم اهلل عليه، وهو صيغة اجلمع املضاف؛ ألّنه كما يقال: 

ظاهر يف العموم. أي كّل معايل األخلق.

مّث تأكيد آخر وهو الفرق املوجود بني معنيي كلميت معايل األخلق وحماس��ن األخلق. فاملفهوم 

املوجود يف كلمة معايل األخلق غري موجود يف حماس��ن األخلق؛ ولذلك ورد يف احلديث أّن رسول 

اهلل

صل��ى اهلل عليه وآله ق��ال: »إّنما بعثت المتم م��كارم األخلق«��� أي معايل األخ��لق؛ وذلك ألّن 

اخُللق قد يكون س��ّيئًا وقد يكون حس��نًا، فاجلنب مثًل خلق سّيئ والشجاعة خلق حسن، والبخل خلق 

سّيئ والكرم خلق حسن، واجلزع خلق سّيئ والصر خلق حسن، وهكذا.

فالكرم مثًل هو ندى الكّف أي هو س��بوغ اإلحس��ان، وهكذا بالنس��بة لبقية األخلق احلس��نة، أّما 

م��كارم األخ��لق فهي أعلى من ذلك ألّنها تعود للنفس وتربيتها ومحلها على ملزمة اخللق احلس��ن؛ 

فإّن النفس اليت ال تتحّلى مبكارم األخلق قد ال تلتزم باخللق احلس��ن إذا مل يوافق ش��هواهتا وغرائزها، 

فاخللق احلس��ن ينسجم مع طبيعة صاحبه، أي يوافق غرائزه وشهواته عادة، أّما مكارم األخلق فتعين 

االلتزام بكّل اخلصال احلس��نة، حى عندما ال تتوافق مع الش��هوات والغرائز، وخري مثال يوّضح ذلك 

البشاشة وعدم العبوس، فرّب شخص اّتصف هبذا اخللق أي يكون بشوشًا ألّنه حيّب أن يكون حمبوبًا 

وممدوحًا يف املجتمع، فتراه يتحّلى هبذه اخلصلة لكي حيّقق رغبة من رغباته وهي املحبوبية، وهكذا احلال 

���  مستدرك الوسائل: �� / �87، الباب 6، الحديث 2.
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بالنس��بة للش��جاعة وغريها. أّم��ا مكارم األخلق فل تناغ��م بينها وبني امليول والرغب��ات بل هي عمليه 

ترويض للنفس وتعويدها على فعل اخلري كيفما كان، فتقول للفرد مثًل: سّلم على من سّبك، وهذا أمر 

صعب ألّنه ال يوافق رغبة الفرد وش��هوته، ولذلك قد جتد ثّلة من بني كّل ألف صائم ومصّل وحاّج من 

هو كذلك؛ ممّا يعين أّن مكارم األخلق تعين إجبار النفس وترويضها على التحّلي باخلصال احلس��نة 

وإن كانت منافية إلرادهتا ومضاّدة لطبيعتها.

لذلك فإّن اإلمام سلم اهلل عليه يطلب يف هذا الدعاء من اهلل أن مينحه معايل األخلق أي مكارمها، 

ولذلك مّسي هذا الدعاء ب� �دعاء مكارم األخلق� وليس حماسن األخلق.

وتأكيد آخر يكش��ف الفرق بني معايل األخلق وحماس��نها هو أّن اإلمام س��لم اهلل عليه قّدم كلمة 

املعايل فقال: �معايل األخلق�، ومل يقل: األخلق العالية، أي قّدم الوصف على املوصوف.
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بين الرفعة والعّزة والحّط والذلة

ال ب��أس أن نذّك��ر بأّن اإلمام س��لم اهلل علي��ه معصوم وأّن مق��ام العصمة أعلى مق��ام ميكن أن يصله 

بش��ر، واملعصومون هم م��ن اختارهم اهلل تعاىل واصطفاهم ووّفقهم لبلوغ ه��ذا املقام وهذه املزنلة، ولكن 

مع ذلك كّله فإّنه حى املعصوم ليس مس��تثىًن من الس��ري التكاملي، ألّن العصمة وإن كانت بالنس��بة 

لن��ا متّث��ل أعل��ى مرحلة للتكام��ل، ولكّنها ليس��ت كذلك بالنس��بة للمعص��وم، بل هو قاب��ل للمزيد من 

التكامل؛ ومن هنا نستطيع أن نفهم أدعية األئّمة املعصومني � ومنها هذا الدعاء � فإّنهم سلم اهلل عليهم 

إّنم��ا يدعون اهلل تع��اىل ويطلبون منه املزيد، إضاف��ة إىل كوهنم يف مقام تعليم العب��اد كيفية خماطبة الرّب 

اجلليل.

يتوّج��ه اإلمام الس��ّجاد س��لم اهلل عليه يف هذه الفقرة م��ن الدعاء إىل اهلل تع��اىل ويطلب منه مطلبني 

مها يف الغالب متلزمان. يقول اإلمام: »وال ترفعين يف الناس درجة إاّل حططتين عند نفس��ي مثلها«، 

فما هو املقصود من االرتفاع يف الناس؟ قد ُيحس��ن اإلنس��ان تعامله مع الناس أو يتظاهر حبسن اخللق أو 

ُيظهر علمه، فترتفع درجته عندهم، وقد ترتفع درجته بس��بب جوده وكرمه، إال أّن اإلنس��ان عمومًا إذا ما 

دت يف نفس��ه حالة من الغرور جتعله ينس��ى كّل ما كان عليه س��ابقًا ورّبما  ارتفعت مزنلته بني الناس تولَّ
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يغف��ل عّما س��يؤول إليه الحقًا، فيختّل توازن��ه ويهوي من حيث ارتفع؛ ولذلك ينبغي لنا أن نس��أل اهلل 

تعاىل بأن يصّغرنا يف نفوسنا كّلما كرنا يف أعني الناس، كما يعّلمنا اإلمام سلم اهلل عليه.

إّن العب��ارات الواردة يف الدعاء دقيقة جدًا، فلفظة »درجة« وردت نكرة، ويقول العلماء إّن النكرة يف 

س��ياق النفي تفيد العم��وم، ومعناه: أّي درجة أرتف��ع هبا يف الناس، فبقدرها يارّب أنزلين عند نفس��ي. 

أي اجعلين أرى نفسي نازلًة بالدرجة ذاهتا، لئّل أصاب بالغرور ولكي أسعى للرتفاع دائمًا وال تغّرين 

نظ��رة الناس إيّل؛ ألّنين إذا اغت��ررت بتقييمهم وإطرائهم أو نظرهتم إيّل، تراجع��ُت أو توّقفت عن الرفعة 

على أقّل تقدير.

وه��ذه الفق��رة تدعو اإلنس��ان للتأّمل، فم��ا يراه من االحت��رام واالرتف��اع يف الناس قد ي��زول يومًا ما، 

فيج��در أن ال يغت��ّر ب��ه وال يرّتب عليه أث��رًا، ألّن املهّم هو أن يتس��امى اإلنس��ان يف الباطن كم��ا يف الظاهر 

مثلما يراه الناس. ومن كان يعّظم نفسه لتعظيم الناس له حتّكم الناس يف أمره، مع أّن اإلنسان املّتزن هو 

الذي يكون أمره بيده، واملتحّكم يف نفس��ه يرّبيها ويرفع درجتها حبس��ب إميانه وتقواه، ومثل هذا اإلنسان 

قطعًا يكون صادقًا مع نفس��ه، فامهًا هلا، رافعًا من درجتها، سائرًا هبا حنو الكمال؛ ويبقى اإلنسان مع هذا 

كّله مفتقرًا إىل اهلل تعاىل ليعينه على نفسه ويقيه من الزاّلت، ولذلك يعّلمه اإلمام سلم اهلل عليه كيف 

يستمّد العون منه يف قوله: »إهلي وال ترفعين يف الناس درجة إاّل حططتين عند نفسي مثلها«.
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العّزة الظاهرة والذلّة الباطنة

يق��ول اإلم��ام س��لم اهلل علي��ه بعد ذل��ك: »وال حتدث يل ع��ّزًا ظاه��رًا إاّل أحدثت يل ذّل��ة باطنة عند 

نفسي بقدرها«.

كمقدم��ة نع��رض أّنه قد يكون ش��خٌص عزيزًا ظاهرًا، ولكّن��ه ذليٌل صاغٌر أمام الش��هوات. فيزيد بن 

معاوي��ة مث��ال واضح لل��ذّل احلقيق��ي رغم م��ا كان يتمّتع به م��ن هيبة احلكوم��ة اليت انتزعها م��ن الناس 

بالق��ّوة، ورغ��م العّزة الظاهرّية، أّما اإلمام احلس��ني س��لم اهلل عليه فكان مثال الع��ّزة والكرامة احلقيقية. 

فهو سلم اهلل عليه مل يرضخ لطاغوت زمانه، األمر الذي أّدى إىل أن ُرّض جسُده الشريف باخليل بعد 

قتله، وسي نساؤه وعياله.

وال تناق��ض بني قول اإلمام احلس��ني س��لم اهلل علي��ه: »هيهات مّن��ا الذّلة« وبني ق��ول اإلمام الرضا 

س��لم اهلل عليه � عندما يصف يوم عاش��وراء وما جرى فيه على جّده اإلمام احلس��ني س��لم اهلل عليه � : 

»وأذّل عزيزن��ا«���، ألّن كلًّ م��ن القولني ناظر إىل جهة، فإّن عبارة اإلمام الرضا س��لم اهلل عليه ناظرة إىل 

الذّل��ة الظاهري��ة اليت حتّملها آل البيت س��لم اهلل عليهم يف س��بيل اهلل تعاىل. أّما عبارة اإلمام احلس��ني 

فناظرة إىل الذّلة احلقيقية، املنتفية عن أهل البيت؛ ولذلك نقرأ يف زيارة اإلمام احلسني سلم اهلل عليه: 
���  بحار األنوار: 44 /283 باب 34.
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ك وال مغل��وب واهلُل ناص��رك«���. فكي��ف يكون ذليًل م��ن أع��ّزه اهلل؟ وكيف يكون  »ال ذلي��ل واهلُل مع��زُّ

مغلوب��ًا من نص��ره اهلل؟ لقد حتّدى اإلمام احلس��ني أكر طاغوت على وج��ه األرض وحتّمل هو وأهل بيته 

كّل املصائ��ب واهلوان الظاهري ومل يتنازل عن مبادئه؛ ألّنه كان يرى يف ذلك الذّلة احلقيقية؛ ولذلك 

ق��ال: »يأىب اهلل لنا ذلك ورس��وله واملؤمنون«���. فالزنول لرأي يزيد كان م��ن وجهة نظر اإلمام هو الذّل 

احلقيقي، أّما ما تعّرض له من اهلوان الظاهري وسي وتشريد أهله فإّنه العّزة احلقيقية ما دامت يف رفض 

الظلم والوقوف يف وجهه؛ ابتغاًء ملرضاة اهلل تعاىل.

أّم��ا الذّل��ة الباطنة ال��يت وردت يف الدع��اء، فاملقصود منها تواض��ع النفس وليس ضعتها، ف��إّن العّزة 

الظاه��رة قد تضّر باإلنس��ان وختّل يف توازنه، فيتصّور نفس��ه أعظم من غريه، فإذا صار كذلك فقد تأّس��ر، 

بنظرة الّناس.

الله ولّي كّل نعمة

توج��د يف ه��ذه الفقرة م��ن الدعاء أربعة مطال��ب هي: الرفعة يف الن��اس واحلّطة يف النف��س، والعّز يف 

الظاهر والذّل يف الباطن.

وكّل ه��ذه األمور ينس��بها اإلمام إىل اهلل تع��اىل، فل يقول اإلمام: إهلي إذا ارتفع��ت يف الناس أو إذا 

رفع��ين الن��اس، بل يق��ول: إهلي �الترفع��ين�، �إاّل حططتين�، �ال حت��دث يل ع��ّزًا�، �إاّل أحدثت يل 
���  البلد األمين: 284 أدعية شهر شعبان.

��2  اللهوف في قتلى الطفوف: 97.
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ذّلة�، وهذا معناه: ياإهلي أنت الذي تعّز وأنت الذي تذّل، وأنت الذي ترفع وأنت الذي تضع.

حّقًا، لوال أهل البيت سلم اهلل عليهم ملا عرفنا كيف نتكّلم مع اهلل عّز وجّل.

ولك��ّن أهل البيت عّلمونا أّن األس��باب كّلها من اهلل س��بحانه وتعاىل، فإّن رفع��ة الفرد بني الناس قد 

تكون بس��بب ذكائ��ه ومعرفته يف كيفية التعامل مع الن��اس عادًة لترتفع درجته، وقد تكون بس��بب املال 

ال��ذي يبذل��ه، وقد تعود ألس��باب أخ��رى، ولكن كّل م��ا ميكن أن يكون س��ببًا حلصول رفعة الش��خص 

يف الن��اس فهو من اهلل، ق��ال تعاىل: ﴿َوَما ِبُكْم ِم��ْن ِنْعَمٍة َفِمَن اهلل﴾���؛ ولذلك نرى أّن اإلمام الس��ّجاد 

ُه��مَّ َماِلَك املُْلِك  ينس��ب األم��ر إىل اهلل وليس إىل الفرد وال إىل الن��اس؛ حماكيًا قول اهلل تعاىل: ﴿ُقل اللَّ

ُتْؤِتي املُْلَك َمْن َتَش��اُء َوَتْنِزُع املُْلَك ممَّْن َتَش��اُء َوُتِعُز َمْن َتَش��اُء َوُتِذلُّ َمْن َتَش��اُء ِبَيِدَك اْلَخْيُر إنََّك َعَلى ُكلِّ 

َشْيء َقِديٌر﴾���.

وك��ذا احلال مع الصفة املقابلة، أي اس��تصغار النفس وتواضعها، أمام نع��م اهلل تعاىل؛ فإّن األمر وإن 

كان يع��ود يف الظاهر إىل الف��رد - ألّن الذي يتمّتع هبذه الصفة يكون متحّكمًا هو بنفس��ه واملالك لزمام 

أمورها بدل أن يتحّكم هبا اآلخرون - ولكّنه هو اآلخر غري متمّكن من دون توفيق اهلل وتسديده وهتيئة 

أسباب الرشاد إليه. إذًا فالباعث احلقيقي للقّوة على الفعل هو اهلل عّزوجّل وليس الفرد.

���  النحل: 53 .
��2  آل عمران: 26.
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أهمية التوازن في النفس اإلنسانية

إّن النفس اإلنس��انية دقيقة جّدًا وس��ريعة التأثر إىل درجة كبرية، فه��ي كالنابض الذي يهبط ألدىن 

ضغط ويرتفع بارتفاعه بسرعة. مثاله: لو تبّسمَت يف وجه شخٍص ما، فسوف تنبسط أساريره ويتعامل 

مع��ك باّتزان، مّث لو عّبس��ت يف وجهه بع��د ذلك، تراه يفقد وعيه وخيتّل توازن��ه وال تعود معاملته لك كما 

كانت آنفًا، وال يعذرك أو حيتمل وجود سبب ما لعبوسك.

ولكي يكون اإلنسان مالكًا لزمام نفسه مّتزنًا ال يتأّثر ألدىن سبب وال يفقد توازنه بسرعة، فإّنه حيتاج 

إىل تسديد إهلّي، واإلمام السّجاد يطلب من اهلل تعاىل يف هذا الدعاء أن مينحه التوازن بأعلى مستوياته؛ 

ولذلك يقول: »وال ترفعين يف الناس درجة إاّل حططتين عند نفس��ي مثلها« أي درجة بدرجة حى ال 

حيصل عندي أدىن اختلل.

والتوازن يف النفس مهّم جّدًا، كما هو مهّم يف كّل ش��يء؛ وكما أّن أدىن اختلل يف توازن األش��ياء 

قد يؤّدي إىل حتّطمها أو خراهبا، فكذلك احلال مع النفس.

فالطائرة اليت حتّلق يف الفضاء رمبا س��اهم يف توازهنا اجتماع آالف العوامل على حنو األمر االرتباطي 

- عل��ى ح��ّد تعبري الفقه��اء- . فما أكثر األجزاء والعوامل والش��روط ال��يت البّد من توافره��ا، وما أكثر 
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املوان��ع وامُلخ��ّلت اليت البّد من رفعها، حى تس��تطيع أن حتّل��ق هكذا يف الفضاء وال هت��وي، ولو اختّل 

جزء واحد من تلك األجزاء أو حصل مانع ما فرمبا تفقد الطائرة توازهنا وتسقط.

واخل��رج الذي يوض��ع على ظهر الدواّب حلمل البضائ��ع، فإّنه ينبغي أن يوازن ب��ني طرفيه، فلو ُوضع 

يف أحد الطرفني ما زنته عش��رة كيلوغرام، فإّنه ينبغي أن يعادل يف الطرف اآلخر بالوزن نفس��ه، وإاّل مال 

الطرف األثقل وسقط اخلرج. وهكذا احلال بالنسبة لكّل شيء.

فكّل هذا يش��ري إىل أمهّية الت��وازن يف األمور التكوينية، وهذا ما يلمس��ه عاّمة الناس عادة ويدركونه 

بسهولة.

فكذلك التوازن مطلوب يف النفس وباقي األمور املعنوية، بل هو أهّم، ألّن فقدان التوازن يف املاّديات 

قد يؤّدي إىل تلف األبدان، أّما يف املعنويات فيؤّدي إىل تلف النفوس، وبالتايل خسارة الدنيا واآلخرة.

وإذا كان بدن اإلنس��ان حباجة إىل توازن حيفظ س��لمته من أّي اختلل ق��د يؤّدي إىل تلف يف الكبد 

أو امل��ّخ أو أّي عض��و م��ن أعضائه األخرى، فإّن األمر م��ع النفس آكد؛ ألّنه بالنف��وس حتيا األبدان وليس 

العكس، وبالنفوس يصل الناس للتكامل والرقّي وليس باألبدان.

ولذلك يطلب اإلمام من اهلل تعاىل أن مينحه هذا التوازن فيقول: يا إهلي مبقدار ما ترفعين يف الناس، 

احطط��ين باملقدار نفس��ه عند نفس��ي. ومبقدار ما حتدث يل ع��ّزًا ظاهراً، أحدث يل عند نفس��ي ذّلة باطنة 

لئّل حيصل عندي أدىن اختلل، ولكي أحظى باّتزان حيفظين من اهلوّي واالنزالق. فإّن هذا التعادل 
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والت��وازن املوج��ود يف العبارات لي��س من باب البلغة ومج��ال التعبري فقط � وإن كان��ت البلغة ال ختلو 

منها كلمات أهل البيت س��لم اهلل عليهم � وإّنما هو الدّقة املقصودة أيضًا؛ ألّن أدىن اختلل يف توازن 

النفس قد يؤّدي هبا إىل اهللكة أخريًا.

ضرورة السعي والدعاء 

معلوم أّن األسباب كّلها بيد اهلل تعاىل، ولذلك نسب اإلمام سلم اهلل عليه الرفعة يف الناس، واحلّطة 

يف النف��س، والع��ّز الظاه��ر، والذّلة الباطنة كّله��ا إىل اهلل تعاىل على حن��و احلقيقة، ولكن حي��ث إّن الدعاء 

ص��ادر من اإلمام املعص��وم فهو يلفت نظرن��ا إىل األدواء اليت قد تصاب هبا النفس وس��بل علجها عر 

األدوية اليت تناس��بها. فاإلمام هنا خيرنا أّن الرفعة اليت حتصل لإلنس��ان ب��ني الناس قد تصيبه بالغرور 

والبّد له من أن يوازهنا بأن ال يستعظم نفسه بل يستصغرها ويطلب من اهلل أن يعينه على ذلك.

فل��و قيل: إذا كان األمر بيد اإلنس��ان فلماذا يطلب ذلك من اهلل تع��اىل؟ وإذا كان بيد اهلل فما هو دور 

اإلنسان يف ذلك؟

لها ملن ال يطلبها بسعيه، كما ال ميكن  نقول: صحيح أّن األس��باب كّلها بيد اهلل ولكّنه تعاىل ال يس��هّ

أن يناهلا الس��اعي بس��عيه فقط لوال عناية اهلل تعاىل له واليت تستلزم عدم فتور اإلنسان بدعائه، ولذلك 

اقتضى األمر املولوّي باإلجابة من خلل السعي والدعاء معًا.
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ِة اْلَمِتنيُ﴾��� ولكن ه��ذا ال يعين أن جيلس اإلنس��ان يف بيته  اُق ُذو اْلُق��وَّ زَّ إنن��ا نؤم��ن ﴿إنَّ اهلَل ُهَو ال��رَّ

ويكتفي بالدعاء يف طلب الرزق من اهلل تعاىل؟

صحي��ح أّن اهلل ه��و ال��رزاق، ولكن الب��ّد لإلنس��ان أن يعمل يف س��بيل حتصيل الرزق، أّم��ا الذي ال 

يسعى فل شيء له؛ ألّن اهلل تعاىل يقول: ﴿َوأْن َلْيَس ِلإِلْنَساِن إاّل َما َسَعى﴾���.

لقد خلقنا اهلل يف هذه احلياة الدنيا ليخترنا ويبلونا س��واء يف س��عينا لتحصيل الرزق املاّدي أو الرزق 

املعنوي، فعلينا أن نبذل ما منحنا اهلل تعاىل من طاقات للستفادة منها يف كّل املجاالت املباحة.

وصحي��ح أيض��ًا أّن اإلمام س��لم اهلل عليه يعّلمن��ا أن نطلب املوازنة من اهلل تعاىل فنس��أله أن حيّطنا يف 

أنفسنا مثًل، أو أن حيدث لنا ذّلة باطنة كّلما ُرفعنا يف أعني الناس وأعززنا، ولكن مفتاح هذا األمر بأيدينا 

أيض��ًا، وم��ا مل نصّمم على أن نك��ون كذلك فإّن اهلل تع��اىل ال يعيننا، كما أّننا ال نس��تطيع بلوغ األمر من 

دون إرادة اهلل.

ولذلك ينبغي للعبد أن يتوّجه بالدعاء إىل اهلل تعاىل وأن يتضّرع إليه؛ قال تعاىل: ﴿ُقْل َما َيْعَبأ ِبُكْم 

َرّبي َلْوال ُدعاُؤُكْم﴾���، ويف الدعاء أيضًا: »وال ينّجي منك إال التضّرع إليك«��4.

ومن هنا يّتضح أّن يف الدعاء حّثًا للتوّجه على اخلصال احلميدة واالجتناب عن اخلصال الذميمة، 

���  الذاريات: 58 .
��2  النجم: 39 .

��3  الفرقان: 77 .
��4  من ال يحضره الفقيه: � : 487 باب دعاء قنوت الوتر...
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كما أّن فيه إلفاتًا إىل أّن كّل األمور هي بيد اهلل تعاىل وجيب االستعانة به والتضّرع إليه.

التأّسي بالناجحني 

قب��ل س��نوات ُدعيت للصلة عل��ى جنازة أح��د التّجار املؤمنني � كنت قد ش��اهدته وعايش��ته � كان 

شخصًا عاديًا وكان حيظى باحترام مجيع الطبقات بدًءا بالعلماء ورئيس احلكومة وانتهاًء بعاّمة الناس؛ 

حى أّنين أحببت أن أس��أله مّرة - وكنت يف داره - عّما إذا كان هناك س��ّر ينطوي عليه فرزقه اهلل هذه 

املحّب��ة واالحترام يف قلوب الناس، فامتنعت وصرفت النظر، غري أّن املعروف عنه أّنه كان رجًل متدّينًا، 

مؤّدبًا، يشهد صلة اجلماعة ويتحّلى بكثري من الفضائل.

نقل يل بعض من يعرف تارخيه قائًل: إّنه كان يف شبابه مّحااًل ولكّنه كان يتحّلى باألخلق والذكاء 

واجل��ّد، فترّقى وضعه املايل تدرجيي��ًا حى أصبح تاجرًا وصاحب نعمة، واس��تمّر على أخلقه وتواضعه 

حى بعد أن تغّير وضعه وحتّس��ن، فجمع إىل جانب املال حس��ن اخللق والدين فكس��ب بذلك احترام 

الناس لدرجة كبرية، حى أّني عندما حضرت جملس الفاحتة الذي ُأقيم على روحه شاهدت حضورًا 

كثيفًا من خمتلف الطبقات علماء وموظفني وكسبة وجّتارًا وشيوخًا وشبابًا.

م��ا يلف��ت النظر أّن الرج��ل مل يكن من العلماء وال من الزّهاد وال من املتمّيزين يف ش��يء س��وى أّنه 

كان تاجرًا متدّينًا عادّيًا.

نَقل يل بعض أصدقائه القدامى عن أحواله فقال: كان هذا الرجل حيتفظ حى آخر حياته بالوسيلة 
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ال��يت كان حيمل هبا البضائع على ظهره أّيام كان مّحااًل، ليس هذا فحس��ب ب��ل كان ينظر إليها كّل يوم 

قبل مغادرة البيت وخياطب نفسه قائًل: لقد كنَت مّحااًل فل تنَس !

فه��ذا الرج��ل كان حيف��ظ توازنه هبذا العم��ل، ألّن اهلل وّفقه ألن يكون مصداقًا مل��ا ورد يف دعاء اإلمام 

السّجاد سلم اهلل عليه: »وال ترفعين يف الناس درجة إال حططتين عند نفسي مبثلها، وال حتدث يل عّزًا 

ظاهرًا إال أحدثت يل ذّلة باطنة بقدرها«.

وهذا األمر وإن كان صعبًا يف الواقع إاّل أّن التوفيق اإلهلي يهّونه؛ فاإلنسان حباجة إىل توفيق من اهلل 

تع��اىل، وحرّي باإلنس��ان � علوة على ذلك � أن يتذّكر دائمًا أصله، ومم ُخل��ق، ﴿أَلْم َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنيٍّ 

ُيْمَنى﴾���.

إّن اإلنس��ان إذا تأّم��ل يف هذه اآلية الش��ريفة وحدها وتدّبر فيها كفته ليتذّك��ر واقعه وحقيقته، ودعته 

للتواضع والسعي للعمل مبضمون ما ورد يف هذه الفقرة من دعاء مكارم األخلق.

ق��ال اإلم��ام أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه: »مس��كني اب��ن آدم... تؤمل��ه البّقة وتقتله الش��رقة، وتنته 

العرقة«���.

فك��م ه��و ضعيف ه��ذا اإلنس��ان. وإذا كان ضعيفًا إىل ه��ذه الدرجة فم��ا الذي يدع��وه للتكّبر؟ هل 

الثروة واملال والسلطة واجلاه أم البدن القوّي، وهذه كّلها قد تزول يف حلظة.

���  القيامة: 37 .
��2  نهج البالغة: 550 رقم 4�9 الحكم القصار.
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لق��د ُنقل عن الس��ّيد الروجردي رمحه اهلل أّنه نذر نذرًا ش��رعيًا يف أّيام ش��بابه إن صدرت منه إهانة 

ألح��د فإنّ��ه يصوم س��نة كامل��ة. وقيل إّنه صام لذلك س��نة أو س��نتني. ه��ذا األمر ليس يس��ريًا، خاّصة 

بالنسبة لشخص كالسّيد الروجردي فإّنه مل يكن شخصًا عاديًا مزنويًا بل كان رجًل كثري االحتكاك 

بالن��اس، ي��ؤّم املصلني ويلتقيهم يف املس��جد ويلقي الدروس على الطلب ويس��تمع ملش��كلت الناس 

ويفتيه��م، ومن مّث فإّن جناحه يف مهّمة ضبط نفس��ه يف هذا املجال، وعدم صدور م��ا عزم على اجتنابه إاّل 

نادرًا، إّنما يشري إىل علّو مّهته وتوفيق اهلل تعاىل له.

فعلينا أن ننتهز الفرص لتربية أنفسنا وتزكيتها بالعزم واملثابرة بعد التوّكل على اهلل تعاىل.

م��ن الضروري اإلش��ارة والتنبيه إىل أمر وه��و أّن كثريًا من الناس ُيتعب نفس��ه كثريًا لغرض تزكيتها 

وتربيتها يف املواظبة على املس��تحّبات ولكّنه قد يغفل عن أمور هي من الواجبات، فل يلتفت إليها؛ مع 

م على العمل باملس��تحّبات؛ ولذلك ورد يف  أّن االلت��زام بعمل الواجب��ات واالنتهاء عن املحّرمات مقدَّ

احلديث عن االمام أمري املؤمنني سلم اهلل عليه: »ال قرب بالنوافل إذا أضّرت بالفرائض«���.

فمث��ًل: هن��اك بعض الناس يتّصور أّن ابن��ه أو بنته أو أخته أو من هو أصغر من��ه من أرحامه، عبد بل 

ملك له، حيّق له أن يتصّرف جتاهه كيفما شاء، ولعّل كثريًا من امللتزمني أيضًا هكذا حاله.

اٍر وهو من أصح��اب اإلمام الصادق س��لم اهلل عليه َقاَل: ُقْلُت أَلِب��ي َعْبِد اهللَِّ  عن ِإْس��َحاَق ْب��ِن َعمَّ

عليه الس��لم: ُربََّما َضَرْبُت اْلُغلَم ِفي َبْعِض َما َيْحُرُم. َفَقاَل: »وَكْم َتْضِرُبُه؟« َفُقْلُت: ُربََّما َضَرْبُتُه ِمَئًة. 

وسائل الشيعة: 4 / 286 الباب �6 ح 5�76 .  ���
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ِق اهللََّ«. َفُقْلُت: ُجِعْلُت ِفَداَك َفَكْم َيْنَبِغي  َنى؟ اتَّ َتْيِن، ُثمَّ َقال: »َحدَّ الزِّ َفَقال: »ِمَئًة ِمَئًة؟« َفَأَعاَد َذِلَك َمرَّ

ِلي َأْن َأْضِرَبُه؟ َفَقاَل: »َواِحدًا«. َفُقْلُت: َواهللَِّ َلْو َعِلَم َأنِّي ال َأْضِرُبُه ِإالَّ َواِحدًا َما َتَرَك ِلي َشْيئًا ِإالَّ َأْفَسَدُه. 

ى َبَلَغ َخْمَسًة، ُثمَّ  َفَقال: »َفاْثَنَتْيِن«. َفُقْلُت: ُجِعْلُت ِفَداَك َهَذا ُهَو َهلِكي ِإذًا. َقاَل: َفَلْم َأَزْل ُأَماِكُسُه َحتَّ

َغِضَب َفَقاَل: »َيا ِإْسَحاُق ِإْن ُكْنَت َتْدِري َحدَّ َما َأْجَرَم َفَأِقِم اْلَحدَّ ِفيِه وال َتَعدَّ ُحُدوَد اهللَِّ«���.

إذًا ينبغي لنا أّواًل أن نعرف حدود الواجب واحلرام لنمتثل األول وجنتنب الثاين، وبعد ذلك نسعى 

لعمل املس��تحّب؛ ألّنه ال يقال لنا يوم القيامة: ملاذا مل تؤدِّ املس��تحّب الفلين، ولكنا سُنسأل عن أداء 

الواجبات وترك املحّرمات. ولئن تذّرع أحدنا أّنه مل يكن يعلم، قيل له: فِلم َلم تتعلم؟

���  الكافي: باب النوادر: 260 .
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الهدى الصالح وعدم االستبدال

اهلدى يف اللغة ُيذّكر ويؤّنث فتقول هدًى صاحل وهدًى صاحلة، وورد بالصيغتني يف فصيح الكلم، 

ورمبا جاء هنا مذّكرًا مراعاة لنكتة أدبية كما لو يكون مراعاًة للنسق الذي يقتضيه الترتيب.

أّما قوله سلم اهلل عليه �صاحل� فهو:

• إّم��ا باعتبار أّن للهداية مراتب. فيكون املراد م��ن »اهلدى الصاحل«: تلك املرتبة من اهلداية اليت 

ها؛ ألّنه ال شّك أّن للبشر حى املؤمنني منهم بل األخيار  تكون صاحلة للداعي، أو املرتبة اليت يستحقِّ

واألبرار مراتب من اهلداية، ولكن ال يصّح لإلنس��ان أن يقتصر على املرتبة الدنيا من اهلداية، بل عليه 

أن يس��عى ألن جيعله اهلل تعاىل أهًل لبلوغ مراتبها العليا. أّما من ال يكون مس��تحّقًا هلا، فإّن اهلل س��بحانه 

وتع��اىل المينحه��ا إّي��اه؛ ألّنه غري أهل هل��ا، فل تصلح له، ومن مّث ال يس��تطيع اإلنس��ان الصعود أعلى من 

املرتبة اليت هو أهل هلا.

• وإّم��ا أن يك��ون املراد من �الصاحل� وصفًا توضيحيًا أو تفس��رييًا ل� �هدى�، أو احترازيًا - حس��ب 

االصطلح العلمي - .

أّم��ا قول��ه س��لم اهلل عليه �ال أس��تبدل به� فه��و صفة ثانية ل��� �ه��دًى�، ومعناه: الله��م وهذا اهلدى 
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الص��احل ال��ذي س��ألتك أن متّتعين ب��ه، فاجعله مس��تمّرًا دائمًا مع��ي، ولي��س كالوديعة ال��يت تبقى عند 

اإلنس��ان مّدة من الزمن مّث ُتس��ترّد بعد ذلك. فل يكفي أن يتمّتع اإلنس��ان باهلدى والصلح يف بعض 

أوقات حياته ما مل ختتتم حياته وهو كذلك، وال يستبدل الضللة باهلدى.

إّن هّم الش��يطان وجهده منصّبان على هذه النقطة، وهي دفع اإلنسان ألن يبدل اهلدى بالضللة، 

واخلري بالشّر، والصلح بالفساد، وما أكثر من ينجح يف إغوائهم!

ُكوُر﴾���. قال اهلل تعاىل: ﴿َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ

وقال أيضًا: ﴿َوَقِليٌل َما ُهْم﴾���.

والقليل هو ما يقابل الكثري، فيكون املعىن أّن كثريًا من الناس غري شاكرين.

���  سبأ: �3 .
��2  سورة ص: 24 .
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طريق الحّق وعدم الزيغ

احلّق والصاحل مفهومان ملصداق واحد، فهما يف الذهن معنيان لكن الوجود اخلارجي هلما واحد؛ 

فيك��ون قول��ه: »طريق��ة حّق« من ب��اب العطف التفس��ريي والتوضيح��ي لقوله س��لم اهلل عليه: »هدى 

ص��احل«. بي��د أنّ��ه ميك��ن أن يكون امل��راد باهلدى الدي��ن والعقي��دة، وأن يكون امل��راد بالطريق��ة العادات 

والس��نن؛ فيكون معىن قوله س��لم اهلل عليه »مّتعين هبدى صاحل ال أس��تبدل ب��ه« الثبات على اإلميان 

واملعتق��د؛ ألّنه ق��د ال يبقى الفرد املس��لم - والعياذ باهلل - على اإلميان واإلس��لم بل يس��تبدل باإلميان 

غ��ريه ويرتّد ع��ن دينه، وما أكث��ر الذين ارتّدوا ع��ن اإلميان واملعتقد. فم��ن يقرأ التاريخ جي��د أّن كثريًا من 

الن��اس ق��د ارت��ّدوا ورجعوا عن اإلس��لم ح��ى يف زمن الني صّل��ى اهلل علي��ه وآله، فه��ؤالء مل يتمّتعوا 

هب��دى صاحل دائم بل اس��تبدلوا الكفر به، كما كان هناك أقوام بقوا مع اإلمام أمري املؤمنينعليه الس��لم 

حى الس��نني األخرية من عمره الش��ريف، ولكّنهم ش��هروا س��يوفهم يف وجهه يف السنتني األخريتني 

من حياته املباركة، كاخلوارج الذين مرقوا عن اإلسلم وارتّدوا عن إمياهنم وزاغوا عنه واحنرفوا.

مّثة من يزعم أّنه ملتزم طريق احلّق، ولكن تراه يتوّفر على عادات وتقاليد باطلة ال تتناسب مع زعمه، 

فمث��ل ه��ذا ال يتمّت��ع بطريقة حّق، وخري مث��ال على ذلك ما ن��راه يف تقاليد الزواج؛ فبع��ض اآلباء يزّوج 
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ابنته البالغة الرش��يدة من دون أن يستش��ريها. وإن أعلمها باألمر، فل يكون إاّل بعد عقده وإبرامه حى 

ة، أّما إذا تس��ّرع وأعطى كلمة مّث جعلها ترضى بعد ذلك فل  ال يبقى هلا خيار بعده. وهذا خلف الس��نّ

إشكال، ولكن البّد من رضاها على كّل حال.

ممّ��ا ينق��ل يف هذا الصدد أّن رجًل كان كّلما تقّدم إليه أح��د يف طلب ابنته للزواج رفضه، حى تقّدم 

إليه أحد األشخاص فوافق عليه، فقال ذلك الشخص له: هل أرى أّنك أعطيتين كلمًا عليها وانتهى 

كّل ش��يء؟ ق��ال األب: نع��م. قال اخلاط��ب: هّل تس��أل البنت؟ قال: ه��ذا ال يعنيها، إّنم��ا أمرها يعود 

إيّل!

وال تقتصر الطرق الباطلة على املحّرمات والواجبات بل تصدق يف املستحّبات واملكروهات أيضًا؛ 

ولذلك ينبغي للمس��لم أن يكون على طريقة حّق فيهما أيضًا؛ ومثاله: البدء بالتحّية والس��لم، فترى 

بعض األشخاص ال يسّلم على أحد أبدًا، وإذا سّلم عليه أحد اكتفى بالرّد عليه متكّلفًا، أّما هو فل يبدأ 

أحدًا بالسلم ترّفعًا واستكبارًا!!

إذن ميكن أن يكون املراد من قول اإلمام س��لم اهلل عليه »هدى صاحل«: اإلميان الصاحل، واملراد من 

»طريقة حّق«: السنن الصحيحة، كما ميكن أن يكون الثاين عطفًا تفسرييًا لألّول.

وعل��ى كّل ح��ال، فإّن امله��ّم يف األمر ه��و الثبات عل��ى اهلدى الص��احل وطريق احل��ّق؛ ولذلك قال 

اإلم��ام س��لم اهلل عليه: »وطريقة حّق ال أزيغ عنها«. فما أكثر الذي��ن كانوا على طريقة احلّق ولكّنهم مل 
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يس��تمّروا عليها؛ إّما نتيجة مش��كلت سياس��ية أو اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية أو تأّثرًا بغريهم. ويف 

كّل األحوال ال ضمان ألّي أحد بالثبات على طريقة احلّق إاّل بالدعاء واالس��تعانة باهلل تعاىل والس��عي 

أيضًا؛ فاألمر حباجٍة إىل دعاء وخشوع وتضّرع، إضافة إىل السعي واجلّد.

م��ا يلف��ت النظر أّن اإلمام س��لم اهلل عليه كان يف الفقرات الس��ابقة من الدعاء يع��زي تغّير احلاالت 

كّله��ا هلل تعاىل، مث��ل قوله: »وال ترفعين يف الن��اس درجة إاّل حططتين عند نفس��ي مثلها، وال حتدث يل 

عّزًا ظاهرًا إاّل أحدثت يل ذّلة باطنة عند نفس��ي بقدرها« إال أّنه س��لم اهلل عليه يف هذه الفقرة من الدعاء 

نس��ب اجلانب السلّي �أي االس��تبدال والزيغ والشّك� لإلنسان نفسه، فقال: »ومّتعين هبدى صاحل 

ال أستبدل به، وطريقة حّق ال أزيغ عنها، ونّية رشد ال أشّك فيها«، فما هو السبب يف ذلك؟

إّن اهلل تعاىل هو مسّبب األسباب كّلها؛ ولذلك فكّل فعل يصدر من اإلنسان يكون منسوبًا إىل اهلل 

َئٌة  تعاىل من هذه اجلهة؛ قال اهلل سبحانه: ﴿َوإْن ُتِصْبُهْم َحَسَنٌة َيُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد اهلِل َوإْن ُتِصْبُهْم َسيِّ

َيُقوُلوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك. ُقْل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اهلِل﴾���. ومن مّث فإّن نس��بة فعل اخلري وما يصيب اإلنس��ان من 

حسنات، إىل اهلل تعاىل، وإن كان بفعل اإلنسان وإرادته فإّنما هو من جهة التوفيق اإلهلي، فلواله ملا كان 

اخلري يصيب اإلنس��ان مطلقًا، ولكن حيث إّن اإلنس��ان هو الذي يهّيئ الس��بب باختي��اره، وإّن اهلل يغّير 

حال اإلنس��ان تبعًا الختياره، فإّن صدور الش��ّر وما يصيب اإلنس��ان من س��يئة ينس��ب لإلنسان نفسه؛ 

ألّن اهلل تعاىل خيّليه وهوى نفس��ه يف حّب الش��رّ وإتيانه. قال تعاىل: ﴿َما أَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اهلِل َوَما 

���  النساء: 78.
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َئٍة َفِمْن َنْفِس��ك﴾��� ومن هنا نفهم معىن نس��بة الضللة إىل اهلل يف قوله تعاىل: ﴿َوَمْن  أَصاَبَك ِمْن َس��يِّ

ُيْضِل��ِل اهلُل َفَم��ا َلُه ِمْن َهاٍد﴾��� ونس��بتها إىل اإلنس��ان يف آي��ات أخرى، يف حني ُنس��بت اهلداية إىل اهلل 

تعاىل وحده كما يف قوله تعاىل: ﴿إنََّك ال َتْهِدي َمْن أْحَبْبَت َوَلِكنَّ اهلَل َيْهِدي َمْن َيَشاُء﴾���، والسبب 

كم��ا قلن��ا يعود لإلنس��ان ال��ذي جعله اهلل تعاىل خمت��ارًا ليختار أح��د الطريقني، ق��ال تع��اىل: ﴿َوَهَدْيَناُه 

ْجَدْين﴾��4. فرغم أّن اهلل تعاىل قد منح اإلنس��ان حّق االختيار، إاّل أّنه نس��ب تيس��ري اخلري والشّر معًا  النَّ

إليه سبحانه ؛ كما أّن األب الذي يعطي ابنه نقودًا وينصحه أن يصرفها يف سبيل اخلري وحيّذره من طرق 

الش��ّر، مّث خيّي��ره ولكن االبن ال يعم��ل بوصّية األب ونْصحه، فينفق النقود يف طريق الش��ّر، فإّن األب ال 

يكون مسؤواًل عن تصّرف االبن، ومع ذلك يقول له: أنا املسّبب ملا عملته ألّنين مّكنتك وخّيرتك.

عه  ، ومنحه حّق االختيار، ويف الوقت نفس��ه ش��جّ إّن اهلل تعاىل مّكن اإلنس��ان من فعل اخلري أو الش��رّ

على فعل اخلري واإلقلع عن الشر، كما دعاه للتوبة، فأرسل إليه األنبياء والكتب، وجعل األئمة الذين 

يهدونه ويعّلمونه، وكان من مجلة تعاليمهم هو الدعاء إىل اهلل تعاىل وطلب الثبات منه. 

���  النساء: 79.
��2  الزمر: 23.

��3  القصص: 56 .
��4  البلد: �0 .
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نية الرشد والثبات عليها

لق��د طل��ب اإلمام س��لم اهلل عليه م��ن اهلل تعاىل اهل��دى الصاحل وه��و اإلميان واملعتقد احل��ّق، وعدم 

االس��تبدال ب��ه، وطل��ب الطريقة احلّقة وه��ي العادة والس��ّنة الصحيحة، وع��دم الزيغ عنه��ا. مّث طلب نّية 

الرش��د وه��ي إطارمها، فرمب��ا تكون الظ��روف واألجواء حبي��ث يكون اهل��دى الصاحل وطريق��ة احلّق مها 

الغالب��ان، فينض��ّم إليهما أغلب الن��اس كما حدث أثناء فتح مّكة حيث قال تع��اىل: ﴿إَذا َجاَء َنْصُر اهلل 

اَس َيْدُخُلوَن يف ِديِن اهلِل أْفَواجًا﴾���، ألّن الدخول يف اإلميان س��هل والكّفة الدنيوية  ِ َواْلَفْت��ُح َوَرأْي��َت النَّ

الراجح��ة بي��د أه��ل احل��ّق، ففي مث��ل هذه احلال��ة ال تع��رف حقيق��ة النوايا، ل��دى تلك األف��واج، خلفًا 

للطمئنان احلاصل من صدق نوايا أولئك الذين أس��لموا يف مّكة املكّرمة � عندما كانت بيد املش��ركني 

� رغ��م تعّرضهم لش��ّتى صنوف العذاب���؛ ولذلك يقول اهلل تعاىل: ﴿ال َيْس��َتِوي ِمْنُك��ْم َمْن أْنَفَق ِمْن 
���  النصر: �.

��2  كان رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله يذهب بشخصه الكريم إلى القبائل والوفود الذين كانوا 
يأتون إلى مّكة في موسم الحج - وكان الحّج موجودًا قبل اإلسالم ولكن اإلسالم خّلصه من 
الطقوس الوثنية - فكان صّلى اهلل عليه وآله يعرض عليهم اإلسالم فكان بعضهم يرفض وقسم 
قليل يقبل دعوته، وكان بعضهم يسيء األدب مع النبي صّلى اهلل عليه وآله وربما ال يدعه يتّكلم. 
تصّور كم كان األمر صعبًا في البداية، وكم كان يعني الدخول في اإلسالم؛ وهذا يعني أّن 
الهدى الصالح والطريقة الحّقة التي كان عليها غالب المسلمين األوائل، أعني تلك الثّلة المؤمنة 
منهم، لم تكن تقليدًا أو من باب »حشر مع الناس عيد« بل كان إطارها النّية الصادقة والعقيدة 

الراشدة.
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َقْبِل اْلَفْتح َوَقاَتَل﴾���.

كيف نحّصن نّياتنا؟

أسند اإلمام سلم اهلل عليه طلبه هذا بطلب آخر يؤّمن على املعتقد فقال: »نّية رشد ال أشّك فيها«، 

والش��ك يف النّية مس��ألة مهّمة جدًا تتطّلب انتباهًا كبريًا من اإلنس��ان؛ ألّن الش��يطان يرّكز كّل جهوده 

عليه��ا من أجل أن يزّل اإلنس��ان وحيرف��ه عن اهلدى الصاحل والطريقة احلّق��ة. ولكي ندرك أبع�اد محلة 

الش��يطان علين�ا، فلنتأّمل يف اآلية التالية فهي حتكي عزم إبليس وإصراره على إغواء البش��ر، وهو يقسم 

ُهْم ِمْن َبْيَن أْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أْيَماِنِهْم  هلل تعاىل، على ذلك؛ كما حكاه القرآن الكرمي: ﴿ُثمَّ آلِتَينَّ

َوَعْن َش��َماِئِلِهْم َوال َتِجُد أْكَثَرُهْم َش��اِكِريَن﴾��� أي ال أدعهم يصلون إليك بل أقف يف طريقهم، فكّلما 

أت��وك م��ن جهة واجهتهم منه��ا حّتى أصرفهم عنك، وم��ن ال تنفع معه املصارح��ة� أي اإلتيان من أمام � 

أتيت��ه من خلف، أي ألبس��ت له احلّق بالباطل، أو قلت له: انظر إىل ف��لن وفلن ارتكب كذا وهو أعظم 

منك شأنًا أو أحسن منك حااًل ومعاشًا.

فلنكن على حذر من أالعيب الش��يطان الرجيم وأساليبه، ونطلب من اهلل تعاىل نّية الرشد والثبات 

عليها.

يف مقاب��ل ه��ذا، جع��ل اهلل تعاىل لنا العروة الوثقى إن متّس��كنا هبا مل نِزغ ومل ننح��رف أبدًا، ذلكم هو 
���  الحديد: �0.

��2  األعراف: �7.



1��

الق��رآن الك��رمي وعت��رة الني صّل��ى اهلل عليه وآل��ه، فهما الس��نام األمث��ل واملعيار احلّق ال��ذي نعرف من 

خلهلما - أي بتمس��كنا والتزامنا هبما وعدم االبتعاد عنهم��ا - عدم احنرافنا عن الطريقة احلّقة وعدم 

استبدالنا شيئًا باهلدى الصاحل والطريقة احلّقة، فل نشّك يف نّياتنا البّتة.

قال رس��ول اهلل صّل��ى اهلل عليه وآله: »أّيها الن��اس إّني تارك فيكم الثقلني«، قالوا: يا رس��ول اهلل و ما 

الثق��لن؟ قال: »كت��اب اهلل و عتريت أهل بييت، فإّنه قد نّبأين اللطيف اخلب��ري أّنهما لن يفترقا حى يردا 

ابتيه - »وال أقول كهاتني« - ومجع سّبابته والوسطى  علّي احلوض كإصبعّي هاتني« - ومجع بني س��بّ

- »فتفضل هذه على هذه«���.

فههنا نكتة جديرة بالتأّمل، وهي أّن الناس - عادًة - إذا أرادوا وصف شيئني بأّنهما لن يفترقا مّثل 

ابة والوسطى، ولكّنا نلحظ أّن الرس��ول صّلى اهلل عليه وآله مجع بني سّبابتيه، فلماذا  هلما جبمع الس��بّ

فعل ذلك؟

لق��د أراد صّل��ى اهلل علي��ه وآل��ه أن يبّين � إضاف��ة إىل أّنهما لن يفترق��ا � أّنهما عدالن، ومبا أّن الوس��طى 

أط��ول من الس��بابة قليًل فل��م جيمع بينهما، بل مجع صّل��ى اهلل عليه وآله بني س��ّبابتيه، األمر الذي يدّل 

على أن القرآن الكرمي وأهل البيت سلم اهلل عليهم ِعْدالن.

���  تفسيرالقمي: � / �80.



1��

أهل البيت هم املعيار ملعرفة احلّق

ق��ال رس��ول اهلل صّلى اهلل علي��ه وآله: »علّي مع احل��ّق واحلّق مع عل��ي، يدور معه حيثم��ا دار«���. إّن 

إخبار رس��ول اهلل صّلى اهلل عليه وآله بأّن علّيًا مع احلق، يلزم منه أّن احلّق معه أيضًا؛ هذا ما يفيده قياس 

املس��اواة، فلو كان عمرو م��ع زيد، فهذا يعين أّن زيدًا مع عمرو أيضًا، ولكن الرس��ول صّلى اهلل عليه وآله 

أراد بذلك التأكيد ومزيد اإللفات.

هن��ا أيض��ًا نكت��ة أخرى جدي��رة بااللتفات، وه��ي أّن الرس��ول صّلى اهلل علي��ه وآله قال: »ي��دور معه 

حيثم��ا دار« ومل يق��ل: ي��دور حول��ه. وذل��ك يف بيان لكش��ف العلق��ة بينه س��لم اهلل عليه وب��ني احلّق 

كعلق��ة القمي��ص مبتقّمصه، فكيف أّن القميص يدور حيثما دار البس��ه، كذلك احلّق مع أمري املؤمنني 

علي��ه الس��لم. وهبذا أراد الني صّلى اهلل عليه وآله أن يقول: إّن علّي��ًا هو ميزان احلّق ومعياره؛ ولذلك 

ف��إّن احلّق يدور مع علي، وليس العكس. فهذه نكات بليغة ينبغي لنا أن نتوّقف عندها، لعّلنا نكتش��ف 

بع��ض مضامينه��ا الرائع��ة؛ حي��ث املتب��ادر إىل فهمنا من خ��لل هذا احلدي��ث هو أّن األش��خاص مهما 

عظموا ال ميكن أن يكونوا معيارًا للحّق أبدًا، باستثناء أهل البيت سلم اهلل عليهم.

فأهل البيت س��لم اهلل عليهم هم العروة الوثقى اليت ال انفصام هلا، وال يش��اركهم يف ذلك غريهم 

بالغًا ما بلغ، ألّنهم األئّمة املعصومون، وقد جعلهم الني صّلى اهلل عليه وآله عداًل للقرآن، ومعيارًا ملعرفة 

احلّق، فاآلخرون يعرضون على هذا املعيار، ليعرفوا إن كانوا على حّق أم ال، أّما أهل البيت صلوات اهلل 

���  بحار األنوار: 28 / 368 .
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عليهم فل يعرضون على أحد؛ »ال يقاس بآل حمّمد من هذه األّمة أحد«���.

دخل احلارث اهلمداين على أمرياملؤمنني عليه الس��لم يف نفر من الش��يعة وقال: نال الدهر يا أمري 

املؤمنني مّني، وزادين أوارًا وغليًل اختصام أصحابك ببابك، قال س��لم اهلل عليه: وفيم خصومتهم؟ 

ق��ال: في��ك ويف الثلثة من قبلك، فم��ن مفرط منهم غاٍل، ومقتصد تال، ومن مت��رّدد مرتاب، ال يدري 

أيقدم أم حيجم! قال سلم اهلل عليه: »قدك��� فإّنك امرؤ ملبوس عليك؛ إّن دين اهلل ال يعرف بالرجال 

بل بآية احلق، فاعرف احلّق تعرف أهله«���.

وه��ذه كلم��ة خيضع هل��ا التاريخ وجيدر أن يق��ف هلا حى أعداء اإلمام س��لم اهلل علي��ه إجلاًل، فما 

أبلغها وأغناها، إّن حياة كّل إنسان واٍع من بدايتها إىل هنايتها رهينة هذه الكلمة اخلالدة.

فم��ن ع��رف احلّق � وهو ما صّرح به الرس��ول صّلى اهلل علي��ه وآله يف حديثه املتوات��ر: إّني تارك فيكم 

م��ا إن متّس��كتم هبم��ا لن تضّلوا بعدي أب��دًا � ال يتزلزل إميانه بع��د ذلك وإن تغّير زيد م��ن الناس أو عمرو، 

أو رأى رج��ااًل احنرف��وا وكانوا قبل ذلك صاحلني قضوا أعمارهم يف الصلح مّث احنرفوا يف آخر س��اعة من 

حياهتم.

ف��إن مل نّتخذ أهل البيت س��لم اهلل عليهم م��لكًا وعروة فل ضامن لنا من االس��تبدال، ألّن عدّونا 

متخّص��ص يف اإلغ��راء واإلغ��واء، ومتفّرغ لنا وال ش��غل له غري ذلك، وال مش��كلة عنده تلهي��ه عّنا، وهو 

���  نهج البالغة : 46 الخطبة 2 بعد انصرافه من صّفين.
��2  أي حسبك.

��3  األمالي للمفيد: 3 ح 3، المجلس األّول.
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جيري من ابن آدم جمرى الدم يف عروقه���.

ولك��ن اهلل احلكيم ق��د جعل لنا أئّمة أهل البيت س��لم اهلل عليه��م وأمرنا باالعتص��ام والتقّوي هبم 

على الشيطان وتسويلته.

فلنتمّسك هبم ونزن مواقفنا مبعايريهم، لنضمن استقامتنا وثباتنا، ونؤوب إىل احلّق واهلدى أبدًا.

لقد التحق باإلمام احلسني منذ اليوم األّول خلروجه من مّكة جتاه العراق، مجوع غفرية من الناس، 

وكان هؤالء الذين التحقوا به مجيعهم مسلمني، مصّلني صائمني، بل عّرضوا أنفسهم للخطر؛ إلمياهنم 

بإمامة احلسني، ولكن كم بقي منهم يف اليوم العاشر؟

ذكرت املقاتل أّنه مل يبَق مع اإلمام س��وى اثنني وس��بعني، فيما اهنزم الباقون. وهذا معناه أّنه هرب 

أكثر الذين جاءوا مع اإلمام احلسني عليه السلم. وهذا نوع من االستبدال والزيغ. إذن ما الضمانة يف 

أن ال نزيغ وال نستبدل باهلدى الضلل؟

ال ضمانة إال الدعاء والس��ؤال من اهلل بنبّيه وأهل بيته س��لم اهلل عليهم، مع املواظبة من قبل أنفسنا 

حنن أيضًا.

قد خيدع الش��يطان اإلنس��ان بأهون ش��يء فيبتاع منه دينه. إّن كّل ش��يء ميكن أن ُنخدع به يف هذه 

الدنيا ال يستحّق أن نساوم به على ديننا، فإّن الدنيا كلها ال تساوي عند اهلل جناح بعوضة، وال فرق بني 

�مستدرك  الدم...  آدم مجرى  ابن  من  ليجري  الشيطان  إّن  وآله:  عليه  اهلل  رسول اهلل صلى  قال    ���
الوسائل: �6 / 220 ح ��6.
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املليار والفلس الواحد من املال احلرام إال يف احلجم.

اِس  روي أّن معاوي��ة بذل لس��مرة ب��ن جندب مائة أل��ف درهم حى ي��روى أّن هذه اآلية ﴿وِم��َن النَّ

ى َس��عى ِفي  ْنيا َو ُيْش��ِهُد اهللََّ َعلى ما ِفي َقْلِب��ِه وُهَو َأَلدُّ اْلِخصاِم َو ِإذا َتَولَّ َم��ْن ُيْعِجُب��َك َقْوُل��ُه ِفي اْلَحياِة الدُّ

ُ ال ُيِحبُّ اْلَفس��اَد﴾ نزلت يف علي عليه السلم، وأن  ْس��َل واهللَّ اأَلْرِض ِلُيْفِس��َد ِفيها وُيْهِلَك اْلَحْرَث والنَّ

ي َنْفَسُه اْبِتغاَء َمْرضاِة اهللَِّ﴾ نزلت يف ابن ملجم، فلم يقبل، فبذل له  اِس َمْن َيْش��رِ اآلية الثانية ﴿وِمَن النَّ

مائ��يت ألف درهم فلم يقبل، فبذل له ثلمثائة ألف فل��م يقبل، فبذل أربعمائة فقبل���. ولكن مهما كان 

املبلغ الذي أخذه مسرة فهو خسر على كّل حال.

لقد مات أبو ذر رمحه اهلل وهو جائع بينما كان ميكنه أن خيّلف املليني كما خّلف صاحبه عثمان بن 

عفان���.

لق��د كان أب��و ذر وعثم��ان حيض��ران مع��ًا حماضر رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وآل��ه طيلة عش��رين عامًا 

ويصّلي��ان مع��ًا خل��ف رس��ول اهلل صّلى اهلل علي��ه وآله، وش��اهداه مع��ًا تأتيه األم��وال ولكن أب��ا ذر ميوت 

جوعًا، واآلخر خيّلف ما مسعت. فالني األكرم عندما أوشك أن يدعى قال لعلي: يا علي أنت قاضي 

ديين���. فمات صّلى اهلل عليه وآله مدينًا ليهودي قد رهن عنده درعه صّلى اهلل عليه وآله؛ وهكذا كان 

���  شرح نهج البالغة البن أبي الحديد: 4 / 73.
��2  قال المسعودي: في أّيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال، فكان له ـ لعثمان ـ يوم ُقتل عند 
خازنه خمسون ومائة ألف دينار وألف ألف درهم، وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما مائتا 

ألف دينار، وخّلف إباًل وخياًل كثيرة. تاريخ ابن خلدون: � / 204.
��3  بحار األنوار: 38 / 74، باب 60.



1��

أبو ذر يف متابعته لس��رية رس��ول اهلل صّلى اهلل عليه وآله مل يس��تبدل به كما فعل غريه. نس��أل اهلل تعاىل 

الثبات على اهلدى واحلّق والرشد.
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الحذر من كلّّ أنواع العيوب وإصالحها

ق��د تكون يف اإلنس��ان خصلة ولكّنه ال يعلم بوجودها، وقد يعل��م هبا ولكّنه ال يعلم أّنها عيب يوجب 

التعي��ري، وق��د يعل��م هب��ا ويعلم أّنه��ا عيب ولكّن��ه قاصر ع��ن إصلح نفس��ه والتخّل��ص منها، وق��د يكون 

مقّصرًا.

واملث��ال عل��ى ما تق��ّدم هو اجلهل، فإّن اإلنس��ان يعاب عليه. ولك��ن قد يكون جهله ع��ن قصور، ألّنه 

مل يس��عه أن يتعّل��م، وقد يك��ون مقّصرًا، كما لو أمكنه التعّل��م ولكّنه تلّكأ عن األم��ر؛ فعلى أّي من هذه 

احل��االت يعاب؟ اجل��واب: يعاب عليها كّلها؛ ألّن اإلنس��ان ال يعاب على التقصري فق��ط، بل قد يعاب 

عل��ى القص��ور أيضًا، كما أّنه ال يعاب على ش��يء يعلم أنّ��ه عيب فقط، بل قد يعاب على ش��يء ال يعلم 

بوج��وده، ولذلك يقول اإلمام: ال تدع خصلة ُتعاب مّني. واملقصود أّية خصلة، ألّن النكرة يف س��ياق 

النفي تفيد العموم كما هو معلوم.

وق��د يكون العيب ش��رعيًا كارتكاب احلرام واملكروه، أو عرفي��ًا أو أخلقيًا مثل العجلة وعدم التأّني، 

والغضب، والتكاس��ل وما أش��به، فاملفهوم يشملها مجيعًا، ومن مّث تكون مش��مولة للدعاء والطلب من 

اهلل بأن يصلحها مهما كان نوعها وىف أية حالة كانت. فإّن اإلمام مل يقل: �تعيبها مّني� بل قال: »ُتعاب 
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مّني«. وصيغة املبيّن للمجهول تعطي س��عة من ناحية الفاعل، فيكون معىن قول اإلمام: اللهم أصلح 

أّي��ة خصل��ة ُتع��اب مّني، س��واء كان التعييب ش��رعيًا أم عرفي��ًا، وىف أية حال��ة اّتصفُت هبا، س��واء أكنت 

جاهًل هبا وبكوهنا عيبًا أم ال.

العيوب العرفية من منافيات العدالة

ورد يف صحيحة عبد اهلل بن يعفور، أّن اإلمام الصادق س��لم اهلل عليه فّسر العدالة بقوله: »والساتر 

جلميع عيوبه«���.

وعندم��ا ي��أيت الفقه��اء � املش��هور منه��م � إىل تعري��ف الع��ادل يقول��ون: أن يك��ون ت��اركًا للمحّرمات 

وملنافيات املروءة.

فترك املحّرمات واضح، أّما تركه ملنافيات املروءة فقد اس��تفادوه من مضمون قول اإلمام س��لم اهلل 

علي��ه: أن يكون س��اترًا لعيوبه، ففهموا أّن مراد اإلمام ليس العيوب الش��رعية فق��ط، بل العيوب العرفية 

أيضًا، ولذا قالوا إّن العادل هو الذي يترك املحّرمات ومنافيات املروءة أيضًا.

لق��د اعتر الش��رع العيوب العرفية نقائص، وأوص��ى بالتخّلص منها. وخري مث��ال على ذلك رفضه 

���  قال ابن يعفور: قلت ألبي عبد اهلل �الصادق� عليه السالم: بما يعرف عدالة الرجل بين المسلمين 
حتى يقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن يعرفوه بالستر والعفاف والكّف عن البطن والفرج واليد 
واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اهلل عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق 

الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والساتر لجميع عيوبه. �بحار األنوار: 85 / �38
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للب��اس الش��هرة، وأورد الفقه��اء هذه املس��ألة يف كتاب الص��لة يف باب لب��اس املصّل��ي���، ويف مواضع 

أخرى أيضًا.

ومن الفقهاء من أفى حبرمة بعض املستحّبات إذا صارت مدعاة للسخرية من عاملها. وهذه مسألة 

خمتل��ف فيها طبعًا، وال تش��مل الواجب��ات واملحّرمات؛ ألّن أحكام اهلل تعاىل ال تتغّير بس��بب س��خرية 

الن��اس. أّم��ا املس��تحّب الذي قد يقال بترك��ه يف حال حصول الس��خرية فإّن ذلك ال يع��ّد تغيريًا حلكم 

اهلل تع��اىل وتعطي��لً له، ب��ل إّنه ُيترك من باب اس��تلزامه إلرت��كاب حرام، وهو تعريض النفس للس��خرية 

واإلهانة؛ فإن ذلك حراٌم، فإذا دار األمر بني املس��تحّب واحلرام فل ش��كّ يكون ترك احلرام مقّدمًا على 

اإلتيان باملستحّب؛ إذ ال إلزام يف املستحّب، بينما هناك إلزام بترك احلرام.

احلذر من القصور ومن اجلهل املرّكب

ق��د تكون عن��د الفرد خصل��ة أو خصال يعاب عليها ش��رعًا أو عرفًا ولكّن��ه ال يعلم بوجوده��ا أو بأّنها 

معيب��ة، وه��ذا من اجلهل، ويعّد صاحبها قاصرًا؛ فرّبما ينتبه املرء بعد مخس��ني س��نة أو أق��ّل أو أكثر إىل 

أنّ��ه كان مبتلى خبصل��ة معيبة طيلة العقود املاضية من عمره، فيندم ويتأّل��م، وحّق له ذلك، ألّن القصور 

���  فقد حّرم معظم الفقهاء رضوان اهلل عليهم على المؤمن الخروج بلباس الشهرة إلى المحاّل العاّمة 
ه مكروهًا. ومما يؤّكد  مه منهم عدَّ وهو اللباس الذي يوجب أن يعّيره الناس بسببه، ومن لم يحرِّ
حرمة الشهرة روايات عديدة عن المعصومين سالم اهلل عليهم منها رواية عن اإلمام الصادق عليه 
ها في النار �الكافي : 6 / 444 باب كراهية الشهرة، ح  السالم؛ حيث يقول: الشهرة خيرها وشرُّ

.�3
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واجلهل بالعيب ليس مانعًا من احلسرة والندامة.

فمثًل لو أّن شخصًا حجز على السفر بالطائرة وُأخر أّنها تقلع يف ساعة كالتاسعة، وظّن أّنها التاسعة 

مس��اًء، ومل يذهب إىل املطار حى العصر، رغم أّنه مل يكن قد تأّخر بس��بب أمر مهّم شغله، بل ألّنه كان 

يتصّور أّن س��اعة اإلقلع هي التاس��عة بعد الظهر، وعندما ذهب إىل املطار تبّين له أّن الطائرة قد أقلعت 

بالفعل يف التاسعة صباحًا، وأّن من أخره بساعة اإلقلع غفل أن يذكر له أّن اإلقلع يكون ىف التاسعة 

صباحًا بل قال له التاسعة وحسب، فظّنها مساًء. فهل هذا الشخص ال يلوم نفسه وال يتأّلم، خاّصة لو 

فاته موعد مهّم أو مس��ألة مهّمة بس��بب جهله وغفلته؟ الشّك أّنه سيتأّلم ويرى أّنه كان عليه التأّكد قبل 

ذلك.

إذًا علين��ا أن ننتب��ه جّي��دًا وحنذر من الوقوع يف اجله��ل والغفلة والقصور فضًل عن التقصري، ونش��عر 

بأمّهي��ة النصيحة والنقد البّناء املوّجه لنا، ونش��كر من يدّلينا على عيوبن��ا إلصلحها���، ونكون طّيعني 

مع الناس يف تعاملنا معهم لنشّجعهم على أن يهدوا إلينا عيوبنا.

ولنا في علمائنا أسوة

كان الش��يخ حمم��د طه جنف��� ق��د فقد بصره أواخ��ر عمره، وله قّص��ة أذكرها باختص��ار؛ ألّن على 
���  فقد ورد عن اإلمام الصادق سالم اهلل عليه: أحّب إخواني إلّي من أهدى إلّي عيوبي. تحف العقول: 

.366
على  تلّمذ  الهجري،  عشر  الرابع  القرن  أوائل  في  التقليد  ومراجع  الشيعة  فقهاء  كبار  أحد    �2�
الشيخ األنصاري ومن بعده تلّمذ هو ومجموعة زمالء له - منهم اآلخوند الخراساني- على المجّدد 
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طالب العلم � بل على اإلنس��ان املؤمن عمومًا - أن يستلهم الدروس من قصص هؤالء األعاظم، وينظر 

هل سيّتخذ املوقف املشابه ملواقفهم إن عرضت له حالة مماثلة أم ال. يقول الشيخ:

بَدَر يف ذهين يومًا تس��اؤل مفاده: كيف أضمن أن يكون كّل ما أقوم به من أعمال مطابقًا للموازين 

الش��رعية الواقعي��ة؟ حيث كنت أخش��ى مثًل أّني قد أعطي��ت ما لزيد لعمرو، أو حكم��ت بوقفية ملك 

وحرمت أصحابه الشرعيني منه أو العكس، فستطول حسريت، فماذا ينبغي يل أن أعمل لكي أختّلص 

من هذا اهلّم، وفّكرت مع من أطرح هذه القضية، هل أطرحها على بعض العلماء املوجودين يف النجف 

األش��رف، ولكّن��ي أجب��ت نفس��ي بالقول إّن أّي��ًا منهم ال يش��في غليلي ألنّ��ه مثلي يعرف نف��س األدّلة 

املتداول��ة ال��يت أعرفها وهي الكتاب والس��ّنة والعق��ل واإلمجاع، ولو طرحت إش��كايل عل��ى أّي منهم 

ألجابين باجلواب الذي أعرفه أيضًا، وهو: إّن الواجب استفراغ اجلهد وإّن أحكامنا ظاهرّية، وهكذا.

� ه��ذا م��ع العلم أّن الش��يخ كان حينذاك مرجع��ًا للتقليد والفت��وى واحلّل والفص��ل وقبض األموال 

ودفعه��ا ونصب املتوّلني يف الش��ؤون االجتماعية واالقتصادية والسياس��ية إىل غري ذلك. والش��كّ أّنه 

كان يراع��ي يف تل��ك األعمال كّل املوازين الش��رعية اليت يعرفه��ا وكان حمتاطًا فيه��ا، وكانت صحيحة 

حس��ب م��ا تقوده األدّلة، ولكّنه رغم ذلك كان خيش��ى أن ينكش��ف له بعد امل��وت أّن بعضها كان باطًل 

بس��بب قصوره، وإن كان معذورًا ألّنه مل يكن مقّصرًا يف اس��تفراغ اجلهد للوصول إىل وظيفته الشرعية 

الشيرازي، وصاروا كّلهم مراجع تقليد، وبقي الشيخ محمد طه نجف مرجعًا أعلى للتقليد حتى 
وفاته ثّم انتقلت المرجعية بعده إلى اآلخوند الخراساني.
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وتكليفه كمرجع � . يقول الشيخ:

فقّررت التوّس��ل باإلمام أمري املؤمنني سلم اهلل عليه، ومّرت مّدة طويلة مل تنقطع توّسليت باإلمام 

سلم اهلل عليه ولكّني مل أحصل على نتيجة أو جواب، ولو بصورة غري مباشرة، كأن حيصل يف داخلي 

نور أو ألتفت إىل شيء أو أحٍد فأفهم أّن أعمايل صحيحة فأطمئّن، أو ليست صحيحة فأتوّقف، ولكّني 

مل أقطع األمل من اإلمام فتوّس��لت للمرة الثانية والثالثة والعاش��رة والعشرين واخلمسني واملئة... وال 

نتيجة!

فقلت مع نفس��ي: لعّل هناك مصلحة يف التأخري؛ فل ينبغي أن أيأس بل اللزم أن أواصل الدعاء 

واإلحل��اح يف الطل��ب، وبقيت على ذلك زمانًا ح��ى أِصبت بَلوعة. ويف أحد األّي��ام وعندما كنت على 

ع��اديت يف روضة اإلمام أمري املؤمنني س��لم اهلل علي��ه عند ضرحيه املقّدس، خاطبته عاتبًا: س��يدي لقد 

ط��ال توّس��لي بكم ومل جتيبوين، وأنا مل أطل��ب منكم املال ألّني تعّلمت من رواياتكم أّن من يريد ش��يئًا 

فعلي��ه أن يطلب��ه من مظاّنه، وعلى طالب امل��ال أن يتاجر، كما أّني مل أطلب العل��م الظاهري، فإّني أعرف 

جوابكم ملس��أليت حسب العلم الظاهري، وهو أّن عليك أن تذهب وتتعّلم حى تزداد علمًا، ومل أطلب 

منكم شفاء مرض يف بدين، لترشدوين إىل طبيب يعاجلين أو متّنوا علي بالشفاء، سوى أّن يل حاجة ال 

يس��تطيع قضاءها إال أنتم أهل البيت، فلقد أفنيت عمري عل��ى أعتابكم أدرس أحاديثكم، واليوم وقد 

مّرت علّي ثلث سنوات أطلب فيها منكم جوابًا لسؤايل ألعرف هل أنا مرضيٌّ عندكم؟ ومل أحصل 
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على جواب منكم؟!

تأّثرت كثريًا حى لقد أصابتين مّحى شديدة وعدت إىل البيت ومل أستطع تناول العشاء، وكنت 

م��ا زلت رغم إحساس��ي بالعارضة واإلعي��اء، أعيش حالة التضّرع والتوس��ل إىل اهلل تعاىل وكان دعائي 

خيرج من القلب وليس من اللسان، حى غلبين النوم، فرأيت يف عامل الرؤيا اإلمام أمري املؤمنني سلم 

اهلل عليه وقال يل: أطلب حاجتك من ابين املهدي عّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف.

فاس��تيقظت وتذّك��رت أّنه كان ينبغي يل من البداية أن أتوّجه حباج��يت إىل اإلمام املهدي عّجل اهلل 

تع��اىل فرجه الش��ريف ألّنه إم��ام عصرنا، فتوّجهت إلي��ه بالزيارة والدع��اء، ومل متّر علّي ثلث��ة أّيام حى 

حضر عندي ش��خص ظننت بعد ذهابه أّنه إمامي احلّجة عّجل اهلل تعاىل فرجه الش��ريف، سألين أسئلة 

فأجبته عليها� والقّصة مفّصلة � إىل أن التفت إيّل وقال: أنت مرضّي عندنا.

صحي��ح أّن الش��يخ كان مع��ذورًا ألنّ��ه مل يكن مقّص��رًا، ولكن هل ُيعط��ى املعذور م��ا ُيعطى البصري 

العارف املطيع املمتثل من الدرجات؟

ف��إذا كان الش��يخ طه جن��ف قد بلغ درجة حبيث تش��ّرف بلقاء اإلم��ام عّجل اهلل تعاىل فرجه الش��ريف 

ومسع منه هذا الكلم، فعلينا أن نراجع أنفسنا خمافة أن نكون مبتلني خبصال نعاب عليها فتحول بيننا 

وبني درجة القرب من اإلمام املهدي عّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف.

ف��رّب خص��ال معيبة فين��ا وال نعلم هبا أو نعلم بوجوده��ا ولكّنا ال نعلم أّنها معيبة، نس��أل اهلل تعاىل أن 
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خيّلصن��ا منها، وأن نك��ون - قبل ذلك - أهًل إلجابة الدعاء؛ ألن هناك ش��روطًا كثرية البّد أن تتوّفر يف 

الداعي حى يكون أهًل ألن تس��تجاب دعوته، وقد عّد الس��ّيد ابن طاووس ستة عشر شرطًا الستجابة 

الدعاء؛ فرّب شخص ال توجد مصلحة يف إجابة دعوته، األمر الذي أفصح عنه اإلمام احلّجة عّجل اهلل 

تعاىل فرجه الش��ريف فيما ورد عنه يف دعاء االفتتاح من قوله: ولعّل الذي أبطأ عّني هو خري يل لعلمك 

بعاقبة األمور.

لنكسب رضا إمامنا عّجل الله تعالى فرجه الشريف

ويلزم أن نعمل ونسعى لكسب رضا إمامنا املهدي املنتظر عّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف وأن نكون 

م��ن املمتثل��ني ألوامره يف عصر غيبت��ه أيضًا؛ ألّن أوامره ه��ي أوامر آبائه الطاهرين وأوامر جّده الرس��ول 

الكرمي صّلى اهلل عليه وآله وأوامر اهلل تعاىل.

صحيح أّن القيام بالطاعات واالنتهاء عن املعاصي والصر عليها ليس باألمر الس��هل دائمًا، ولكن 

من دون ذلك ال يتحّقق رضا اإلمام عّجل اهلل تعاىل فرجه الشريف وال تستجاب الدعوات.

فلبّد للمؤمن أن خيّصص وقتًا من كّل يوم للستغفار وحماسبة النفس؛ لئّل يتعّدى حالة القصور 

إىل التقصري والعياذ باهلل؛ فقد تصدر من اإلنس��ان معصية ولكّنه ال يلتفت إليها وتفوته إّما حلس��ن ظّنه 

بنفس��ه أو لكثرة مشاغله أو إنسائه الش��يطان فهذا ديدن الشيطان، فكيف يقدر اإلنسان أن يقاوم إن مل 

حياسب نفسه كلَّ يوم، كما أوصى بذلك األئمة األطهار سلم اهلل عليهم. فثّمة روايات مستفيضة يف 
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هذا الباب، منها ما روي عن اإلمام أيب احلسن املاضي سلم اهلل عليه: »ليس مّنا من مل حياسب نفسه 

يف كّل يوم...«���.

فلب��ّد للمؤم��ن أن يكون يقظًا ح��ذرًا دائمًا ويس��عى لرفع احلواجز ع��ن حوله، وأن يك��ون دعاؤه من 

األعم��اق، ولي��س من الذي��ن »يقرأون الق��رآن ال يتج��اوز تراقيه��م«��� أو الذين يق��رأون الق��رآن والقرآن 

يلعنهم���.

أو م��ن الذي��ن يغمضون أعينهم يف كس��ب املال وال يع��ريون اهتمامًا يف كيفية كس��به كما كان حال 

ذلك الذي قال لإلمام: »...وأغمضت...«��4.

فعلين��ا أن نكون يقظني حذرين ناش��دين رضا اإلمام احلّجة عّجل اهلل تعاىل فرجه الش��ريف، وعلينا 

التأّسي بعلمائنا األبرار رضوان اهلل عليهم يف هذا املجال.

كان امل��ريزا حس��ني اخلليلي والس��ّيد إمساعيل الص��در رمحهما اهلل من تلميذ املجدد الش��ريازي 

���  الكافي: 2 / 453 باب محاسبة العمل ح 2.
��2  الكافي: 6�4 باب ترتيل القرآن. والترقوتان هما العظمان المكتنفان بالحلقوم.

��3  روي عن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله أّنه قال: رّب تال للقرآن والقرآن يلعنه. مستدرك وسائل 
الشيعة: 4 / 249 باب 7 ح 2.

��4  عن علي بن أبي حمزة قال كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي استأذن لي على أبي عبد 
اهلل سالم اهلل عليه فاستأذنت له فلما دخل سّلم وجلس ثّم قال: جعلت فداك إني كنت في ديوان 
هؤالء القوم فأصبت من دنياهم مااًل كثيرًا وأغمضت في مطالبه، فقال أبو عبد اهلل سالم اهلل 
عليه: لوال أّن بني أمّية وجدوا من يكتب لهم ويجبي لهم الفي ء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما 
سلبونا حّقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئًا إال ما وقع في أيديهم... بحار األنوار: 

�38 / 47 باب 5. مّر تفصيل القّصة في صفحة 36
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رض��وان اهلل علي��ه، وكلمها بلغا مق��ام املرجعية الدينية، وكانا أّيام درس��هما على الس��ّيد املجّدد زميلني 

يتباحث��ان مع��ًا. واّتف��ق يف إح��دى الليايل أن بات الس��ّيد الص��در عند الش��يخ اخلليلي، فأيقظه الش��يخ 

س��اعتني قب��ل الفج��ر ودعاه للذه��اب إىل ح��رم اإلمام��ني العس��كرّيني س��لم اهلل عليهما، قال الس��ّيد 

الصدر: ولكن باب الصحن مس��دود يف مثل هذا الوقت. فقال الش��يخ: ال عليك، سيفتحوهنا عندما 

نصل.

وبع��د أن أّدي��ا نوافل الليل يف الروضة املقّدس��ة، قال الش��يخ: لنذهب إىل الس��رداب املقّدس لزيارة 

اإلم��ام احلّج��ة عّج��ل اهلل تعاىل فرج��ه الش��ريف مّث نعود بع��د األذان إىل الروض��ة املقّدس��ة ألداء فريضة 

الصبح.

ق��ال الس��ّيد يف جوابه: لكن الس��رداب مغل��ق اآلن. فأجابه الش��يخ: ال ب��أس نزور اإلم��ام من عند 

الشباك املطّل على السرداب، واملوجود يف صحن اإلمام اهلادي سلم اهلل عليه.

وبالفع��ل ذهبا عند الش��ّباك وش��رعا بزي��ارة اإلم��ام املنتظر عّجل اهلل تع��اىل فرجه الش��ريف، وكانت 

أضوي��ة الس��رداب مطفأة، ومل تكن املصابي��ح الكهربائية موجودة يف ذلك الزم��ان، بل كانت املصابيح 

النفطية أو الشموع.

يق��ول الس��ّيد الصدر: لقد الحظت أثن��اء زياريت نورًا ال يش��به نور املصابيح متنّقًل يف الس��رداب؛ 

ففركت عيين الحتمال أن يكون قد غشيين نعاس أو خيال وما أشبه، إاّل أّني كنت متأّكدًا من رؤييت 
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للنور وهو يتحّرك داخل السرداب، وكان ضوءه أنور من ضوء املصابيح.

يقول الس��ّيد: أخرت الشيخ بذلك فقال: هذا النور هو الذي أيقظين وهو الذي يأيت يب كّل ليلة 

إىل هذا املكان.
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الفرق بين العيب والعائبة والنقص

يف ه��ذه الفقرات الثلث نرى أّن اإلمام الس��ّجاد س��لم اهلل عليه يس��أل اهلل تع��اىل ثلث حاجات، 

ولكّنه يف س��ؤاله عن كّل حاجة يس��تعمل كلمة غري اليت يس��تعملها يف الس��ؤال عن احلاجة اأُلخرى، 

فم��ع أّن اإلمام يطلب من اهلل تعاىل يف هذه الفق��رات إصلح احلال وما تنطوي عليه النفس من نقائص، 

وتغيريه��ا إىل م��ا ه��و أحس��ن، ولكّن��ه يعّب��ر ع��ن النق��ص األّول باخلصل��ة املعيب��ة ويطل��ب م��ن اهلل تعاىل 

إصلحه��ا، ويعّبر عن النقص الثاين بالعائبة اليت يؤّنب بس��ببها ويس��أل اهلل تعاىل حتس��ينها، ويعّبر عن 

النقص الثالث بنقصان األكرومة ويطلب من اهلل تعاىل إمتامها.

فاخلصل��ة اليت تعاب حباجة إىل إصلح، والعائبة اليت يؤّنب بس��ببها املرء ويلم حتتاج إىل حتس��ني، 

واألكرومة الناقصة تتطّلب إمتامًا.

وال ش��ّك أّن األلف��اظ ال��يت اس��تعملها اإلم��ام تنط��وي عل��ى بلغ��ة عالية وعل��ى عامل م��ن املعاين 

واملفاهيم.

ميكن تقريب املطلب عر أمثلة:

• شخص سّيئ اخللق، كالعبوس املتجّهم.
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• شخص حسن اخللق ولكّنه خارج عن حّد االعتدال، ككثري املزاح واهلزل.

• شخص حسن اخللق مع بعض الناس دون بعض.

فهذه ثلث حاالت.

أّما الش��خص األّول �س��ّيئ اخللق� فهو حباجة إىل إصلح؛ ألّن سوء اخللق فساد، والفساد يتطّلب 

إصلحًا.

وأّما الش��خص الث��اين �املبتلى باإلف��راط رغم وجود الفضيل��ة عنده� فهو حباجة إىل حتس��ني وضعه 

وحال��ه، ألّن اإلف��راط عي��ب��� وليس فس��ادًا لك��ي ُيقلع بامل��ّرة؛ بل عن��ده فضيلة ولكن عل��ق هبا بعض 

الشوائب؛ فلبّد من حتسينها وتشذيبها فقط.

وأّم��ا الش��خص الثالث �احلِس��ن اخللق مع بع��ض دون بعض، أو ال��ذي ميارس الفضيل��ة أحيانًا دون 

ُأخ��رى�، فهو ينطوي عل��ى أكرومة ولكّنها ناقصة؛ فيقتضى إمتامها. ومثاهلا: الش��خص يكون حس��ن 

ئ اخللق مطلقًا  اخللق يف املجتمع ولكّنه ليس كذلك مع أهله، أو العكس، فمثل هذا اإلنس��ان ليس س��يّ

ليكون حمتاجًا إىل اإلصلح، وال حسن اخللق مع إفراط ليحتاَج إىل حتسني، ولكّنه ال يتوّفر على بعض 

الفضائل وإن كان يتوّفر على بعض آخر، أو يتوّفر عليها ولكن ليس دائمًا، أو مع بعض الناس دون بعض، 

���  يقول علماء األخالق: إّن كّل فضيلة هي وسط بين رذيلتين هما اإلفراط والتفريط. فالكرم وسط 
بين البخل واإلسراف، والشجاعة وسط بين الجبن والتهّور، وهكذا. وكّل شيء جاوز حّده انقلب 
إلى ضّده. ومثال ذلك وضع الملح في الطعام فإّن زيادة الكمية نقٌص كما نقصانها. فالفضائل 

مطلوبة، ولكن ضمن حدودها، فإن تجاوزتها انقلبت إلى أضدادها.
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فهو لذلك حباجة إىل إمتام ما ينقصه.

وهك��ذا يّتضح أّنه كم��ا ينبغي التدّبر يف آيات القرآن الكرمي، بل قد جي��ب من باب مقّدمة الوجود - 

حس��ب االصطلح األصويل - فكذل��ك ينبغي وقد جيب التدّبر يف أدعية املعصومني عليهم الس��لم 

ومواعظه��م وأحاديثه��م وآثاره��م؛ ف��إّن التدّب��ر فيه��ا يكش��ف عن دقائ��ق ونفائ��س يف ط��ّي كلماهتم تنري 

حياتنا.

خذ مثًل كلمة �عائبة� وهي مؤّنث �عائب� والش��يء العائب حيتاج إىل حتس��ني وترميم؛ كالسفينة 

إذا خرق��ت وأصبحت معيب��ة فإن مل ترّمم نفذ إليها املاء تدرجييًا وآل أمره��ا إىل الغرق، كما نقرأ ذلك يف 

قّصة موسى واخلضر عليهما السلم يف قوله تعاىل حكاية عنهما: 

يَنُة َفَكاَنْت ِلَمَس��اِكنيَ َيْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحِر َفأَرْدُت أْن أِعيَبَها َوَكاَن َوَراَءُهْم َمِلٌك َيأُخُذ ُكلَّ  ��فِ ا السَّ ﴿أمَّ

َسِفيِنٍة َغْصبًا﴾���.

وهكذا احلال مع النفس اإلنس��انية إذا كان فيها عيب وخلل يلم عليه اإلنس��ان، فلبّد من ترميمها 

وإزالة ذلك اخللل والعيب؛ ولذلك يقول اإلمام سلم اهلل عليه: »وال عائبة ُاؤّنب هبا إاّل حّسنتها«.

وإذا كان األئّم��ة املعصوم��ون س��لم اهلل عليهم وهم يف أعظ��م مقام ميكن أن يبلغ��ه خملوق، يطلبون 

من اهلل دائمًا أن يعينهم على التكامل، فما أحوجنا ألن نتوّسل باهلل تعاىل يف اإلطار نفسه، فإّن اإلنسان 

كّله نقص وافتقار هلل تعاىل، ومن مّث فهو مدين هلل تعاىل وجيب عليه أن يتوّجه إليه بالشكر على كّل النعم 

���  الكهف: 79.
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س��واء يف اأُلمور املاّدية أو املعنوية. حّتى نعمة الش��كر على ما أنعم عليه، فإّنها تستوجب شكرًا، ولذلك 

ال يتوّقف شكر اإلنسان هلل تعاىل عند حّد.

لق��د أنع��م اهلل تعاىل على اإلنس��ان بالنعم املاّدية لكي يس��تطيع أن يزّكي نفس��ه، ومنحه القوى لكي 

يكتسب املعايل والفضائل.
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الورع وترويض النفس

يظه��ر من الروايات أّن النّي صلى اهلل عليه وآله كان يس��تقبل ش��هر رمض��ان كّل عام خبطبة، ولعّل 

أش��هر تل��ك اخلطب في��ه وأمجعها هي تلك ال��يت يتوّجه اإلمام أم��ري املؤمنني س��لم اهلل عليه يف آخرها 

بالسؤال منه صلى اهلل عليه وآله قائًل: ما أفضل األعمال يف هذا الشهر؟��� 

وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله قد ذكر ُأمورًا عديدة يف خطبته الشريفة ممّا ينبغي للصائم عملها 

يف ش��هر رمض��ان، وحّث املؤمنني عليه��ا، ولكّنه مل يأت على ذكر أّي واحدة منه��ا يف جوابه لإلمام، بل 

أجابه صلى اهلل عليه وآله قائًل: »الورع عن حمارم اهلل«���.

ولكن هل حيصل الورع عند اإلنسان مبجّرد أن يرغب به؟

بالطبع ال، ألّن هناك موانع كثرية تقف يف طريقه، كالش��يطان والش��هوات والنفس األّمارة بالس��وء، 

إذًا البّد من ترويض النفس ومترينها للتغّلب على كّل الصعوبات واملوانع اليت تصادفه يف كّل جماالت 

احلياة لعدم صمود استعدادات اإلنسان من دون ممارسة ومترين.

���  وهو أّنه سؤال العارف الذي يعرف الشيء ولكّنه يسأل ليفهمه الناس. ويالحظ أّن اإلمام لم يقل: 
»ما أفضل هذه األعمال؟« بل قال: »ما أفضل األعمال«؟ أي أعّم مّما ذكره النبي صلى اهلل عليه 

وآله في الخطبة، فإّن الجمع المحّلى بـ »أل« ظاهر في العموم.
��2  راجع األمالي للصدوق: �53 ح 4 المجلس العشرون �تمام الخطبة�.
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ـّقني صفة املت

لق��د وص��ف اإلمام أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه املّتق��ني بقوله: »فهم واجلّنة كمن ق��د رآها فهم فيها 

منّعم��ون، وهم والن��ار كمن قد رآها فهم فيها معّذبون«���. فرغم أّنهم مل يش��اهدوا اجلّنة أو النار بأعينهم 

الباص��رة ولكّنه��م ممتلئ��ون يقينًا بوجودمه��ا، فترى أحده��م حيلم ويصفح عّمن س��ّبه أو ظلم��ه ألّنه يعلم 

أنّ��ه س��ينال بذل��ك درجة يف اجلّنة، فهو س��عيد منّع��م حّتى يف هذه احلال��ة، ألّنه كمن ي��رى اجلّنة ودرجة 

املحسنني فيها بعني البصرية وإن مل يرها بالعني الباصرة.

إّن الورع هو الذي يبلغ باإلنسان إىل هذا املقام، ولكن هل يتحّقق هذا دون سعي وعمل؟ إّن القرآن 

الكرمي صريح يف قوله تعاىل: ﴿َوأْن َلْيَس لإلْنَساِن إالَّ َما َسَعى﴾���. إّن اهلل تعاىل هو الذي يفيض على 

اإلنسان وهو الذي يعطيه ولكن ذلك ال يتّم إاّل مع السعي والتمرين من ِقبل اإلنسان نفسه فضًل عن 

الدعاء.

لو أّن ش��خصًا تثق به أخرك أّنه مس��تعّد لتعويضك عن كّل ما س��تنفقه من أموالك يف جمال اخلري 

ب��ل يزيدك عليه ش��يئًا، فه��ل تتأّخر عن اإلنفاق أم ستبس��ط يدك؟ ال ش��ّك أّنك ال تتأّخ��ر عن اإلنفاق 

ألنّ��ك تعل��م أّن هناك م��ن وعدك أّنه س��يعّوضك عن كّل ما ستخس��ره من أم��وال، وما ذل��ك إاّل ألّنك 

تشاهد الشخص الذي تثق به عيانًا، وترى أمواله وإمكاناته وحتّس بعلقتك املباشرة معه. فهكذا يكون 

���  نهج البالغة: 203 رقم �93.
��2  النجم: 39.
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املّتق��ون يف تعاملهم مع اهلل تعاىل؛ لذلك ترى اإلنس��ان املّتقي ال يق��ول ملاذا عمل معي فلن كذا مع أّني 

ُتْم ألْنُفِس��ُكْم﴾��� بل تراه  ُتْم أْحَس��نْ خَدمته، بل ال يفّكر يف ذلك، ألّنه يؤمن بقوله تعاىل: ﴿إْن أْحَس��نْ

يّتهم نفس��ه دائمًا، فقد روي عن أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه قوله: »املؤمنون ألنفس��هم مّتهمون«��� أي 

أّن املؤمن يّتهم نفس��ه ويراها مقّصرة دائمًا، وما دام األمر كذلك تراه ال يتأّلم وال يقلق ملجرد أّن ش��خصًا 

ما مل يرّد عليه إحس��انه، وأّما حاله مع س��خط اهلل تعاىل فتراه حيتاط حّتى يف قول كلمة واحدة وحيذر من 

أن تصبح له عامًل إىل مؤاخذة اهلل عّزوجّل.

نقل يل س��جني سابق: أّنه كان جالس��ًا مع زملئه يف الس��جن لتناول وجبة إفطار الصباح، إذ نودي 

باس��م أحده��م للذه��اب إىل املحكمة، وصادف أثن��اء النداء بامسه أنّ��ه كان حيمل كوب الش��اي بيده، 

فبدأت يده ترتعش خوفًا حّتى فرغ كّل ما يف الكوب من الشاي، مّث سقط الكوب من يده إىل األرض! 

كّل ذلك خلوفه من املثول أمام حمكمة املخلوق، بعد يقينه بوقوعها.

وهك��ذا ينبغ��ي أن يك��ون ح��ال املّتق��ني يف اس��تقرار يقينه��م مبحكم��ة اخلالق، فم��ا أعظمه��ا وأعظم 

أهواهلا.

من يرى اجلّنة ال يبالي بالصعاب

نق��ل أح��ُد مراج��ع التقليد م��ن أرحامنا أنّ��ه أّيام دراس��ته وقبل أن يتص��ّدى للمرجعي��ة، عن أحوال 
���  اإلسراء: 7.

��2  عيون الحكم والمواعظ: 66 الفصل األّول مما أّوله األلف والالم.
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الس��ّيد أيب احلس��ن اإلصفهاين أّيام مرجعيته، قال: كنت قد كتبت اس��تفتاًء للس��ّيد أيب احلسن ومل 

أشأ أن ُأزامحه ألخذ اجلواب منه يف األوقات اليت يكون فيها مشغواًل إّما بالتدريس أو اللقاءات العاّمة 

واخلاّص��ة. فقّررت أن أذهب إلي��ه قبيل صلة الفجر؛ لعلمي أّنه يكون مس��تيقظًا يف ذلك الوقت؛ ألّنه 

كان يصّلي صلة الصبح مجاعة يف روضة أمري املؤمنني سلم اهلل عليه، فذهبت قبل أذان الفجر بزهاء 

س��اعة إىل بيت��ه فرأيت املصباح مض��اًء فطرقت الباب، وعندما خرج اخلادم س��ألته فيما إذا كان الس��ّيد 

مس��تيقظًا؟ ف��رّد باإلجي��اب، فطلبت من��ه أن خير الس��ّيد أّن فلنًا عن��د الباب. فمكث��ت هنيهة حى عاد 

اخلادم واصطحبين إىل داخل الدار، فرأيت السّيد والرسائل متناثرة بني يديه جييب عليها، ففي بعضها 

استفتاءات، ويف بعضها اآلخر حاجات يطلب أصحاهبا قضاءها.

فقلت للسّيد: أرسلت لكم منذ أّيام رسالة أستفتيكم فيها عن مجلة مسائل كذا وكذا.

فقّل��ب الس��ّيد الرس��ائل حّت��ى اس��تخرج رس��اليت مّث ق��ال يل: عندما ع��دت إىل البي��ت كان بعض 

األش��خاص - كالعادة - ينتظرونين لقضاء بعض احلوائج أو لإلجابة على أس��ئلتهم، وبعد أن خرجوا 

رأيت أن أنتهي من اإلجابة على هذه الرس��ائل قبل تناول العش��اء، فبقي الطع��ام على املوقد الذي تراه 

أمامك على نار هادئة والرس��ائل مل أس��توِف متامها بعد � والوقت قريب من الفجر � ومنها رسالتك هذه. 

مّث تناول رساليت فأجاب عليها.

فل شّك أّن السّيد أبا احلسن اإلصفهاين مل يكن آنذاك شاّبًا بل كان شيخًا قد ضعفت قواه، وكان 
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ه��ذا اجله��د املتواصل والبقاء دون عش��اء حّتى الفجر ال خيلو من أثر س��لّي على صّحت��ه، ولكن عندما 

يكون اإلنسان كمن قد رأى اجلّنة فهو فيها منّعم، تكون روحه كبرية تقوى على حتّمل الصعاب، وهكذا 

عندم��ا يكون اإلنس��ان كمن قد رأى النار فهو فيها معّذب، تراه حيت��اط يف ُأموره كثريًا؛ حذرًا من الوقوع 

يف ما من شأنه أن يسخط اهلل تعاىل.

لننتهز الفرص من أجل بناء أنفسنا

ما أّيام ش��هر رمضان - من أجل بناء نفس��ه، فإّنه ال حّد لبناء  لينتهز كّل مّنا مجيع الفرص - ال س��يّ

النفس، وال يتصّور أحد أّنه سيصل احلّد الذي يتوّقف عنده جهاد النفس وبناؤها، ولقد ذكرنا يف بداية 

البحث أّن اإلمام الس��ّجاد س��لم اهلل عليه يطلب يف هذه الفقرة من اهلل تعاىل ثلث خصال يف س��بيل 

بن��اء النف��س وتكاملها؛ فإّنه ال ح��ّد للتكامل والرقّي أبدًا حّتى عند املعصوم، م��ع أّن العصمة هي أعلى 

درجات الرقي بالنس��بة لس��ائر الن��اس- ولن يبلغوها ألّنه��ا خاّصة بُأولئك الذي��ن اصطفاهم اهلل لبلوغ 

هذا املقام-

ولكن هذا ال يعين التوّقف عن بناء النفس وتكميلها، فما أحرى باإلنس��ان أن يس��عى لبلوغ مزنلة 

»فهم واجلّنة كمن قد رآها فهم فيها منّعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معّذبون«.

بالس��عي والتمري��ن ميكن أن يصل اإلنس��ان إىل مرتب��ة فهم واجلّنة كم��ن قد رآها، ألّن ه��ذا األمر ال 

يتحّقق دفعة واحدة بل يتطّلب املمارس��ة واملواظبة من أج��ل الصعود درجة درجة؛ فإّن اهلل تعاىل جعل 
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عامل الدنيا عامل األس��باب، فل ميكن أن ينام الش��خص ليًل مثّ يس��تيقظ صباحًا وقد حتّول حتّواًل كامًل 

دفعة واحدة من الصفر حّتى بلوغ تلك املرتبة.

ق��د حتصل عند اإلنس��ان حال��ة من التغّير بس��بب ح��االت خاّصة أو ظرف ط��ارئ أو نتيج��ة التحّرز 

واالحتي��اط أو التأّث��ر مبوعظ��ة مسعه��ا من خطي��ب أو وصاي��ا قرأها ألهل البي��ت س��لم اهلل عليهم، ورمبا 

اجتمع��ت عوام��ل ع��ّدة يف خل��ق ه��ذا التغيري عن��د اإلنس��ان، فيش��عر أّن قلب��ه قد تن��ّور بعض الش��يء، 

فينعكس هذا على س��لوكه ومش��اعره حنو األفضل، ولكن هذه احلالة قد ال تستمّر معه أبداً، وسرعان ما 

تبدأ بالذوبان كقطعة الثلج اليت تذوب تدرجييًا، وإذا به بعد أس��بوع مثًل يعود إىل س��ابق وضعه وحاله، 

وم��ا ذل��ك إاّل لفقدانه املمّون الذي ميّده بالرصيد الذي يس��تمّد منه الفيض بإس��تمرار، أّما إذا مل يفقده 

فإنّ��ه س��يبقى على تل��ك احلالة بل يزداد تصّلبًا ومتاس��كًا فيه��ا - كقطعة الثلج اليت حتف��ظ يف املجّمدة - 

وش��هر رمضان خري ممّون لإلنس��ان يف هذا املجال، فلنس��تثمر أّيامه ولياليه وس��اعاته ومناسباته وأدعيته 

العظيم��ة. فلنق��رأ يف كّل ليلة مثًل مقاطع من دع��اء أيب محزة الثمايل بتأّمل وتدّب��ر، متمّعنني عند كّل 

مفردة أو مجلة أو فقرة منه؛ ألّن قراءة الدعاء واملواظبة عليها ختلق هي اأُلخرى ارتكازًا وحالة يف النفس 

تس��اهم مع التأّم��ل والتدّبر يف بع��ض فقراته يف البلوغ بالداعي حن��و مرحلة �فهم واجلّن��ة كمن قد رآها�، 

وتعني العبد على أداء أفضل األعمال يف هذا الشهر وهو �الورع عن حمارم اهلل�.

وكان رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآله قد نّبه املس��لمني يف خطبته اليت اس��تقبل فيها ش��هر رمضان 
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املبارك على استثمار هذا الشهر استثمارًا حقيقيًا، ومن مجلة ما قاله صلى اهلل عليه وآله: أّيها الناس إّن 

أنفس��كم مرهونة بأعمالكم ففّكوها باس��تغفاركم���. وهذا معناه أّن كّل عمل نقوم به مهما كان صغريًا 

فإّنه يرهن أنفس��نا. فالنظرة، والكلمة، وكّل عمل يصدر عّنا جيعلنا رهائن، وال نس��تطيع أن نفّك أنفس��نا 

منها إاّل باالستغفار.

وال يش��ترط أن تكون األعم��ال اليت نقترفها كبرية لكي نصبح رهائن هل��ا، بل كّل عمل كفيل بأن 

ٍة  ٍة َخْيرًا َيَرُه ٭ َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ يرهن صاحبه مهما كان صغريًا؛ قال تعاىل: ﴿َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

َش��ّرًا َيَرُه﴾���. فمن القطرات يتكّون ماء املطر ومن القطرات يتكّون الس��يل العرم الذي يقلع األشجار 

وجيرف البيوت.

إّن اإلنس��ان مس��ؤول عن كّل صغرية وكبرية، كما ورد يف احلديث الش��ريف: »أال وإّن اهلل عّز وجّل 

س��ائلكم عن أعمالكم، حى مّس أحدكم ثوب أخيه بإصبعي��ه«��� فلعلك تضع إصبعك على الثوب 

تري��د معرف��ة نوعه أو لغاية ُأخرى، وال يكون صديقك راضيًا بذلك، فإّنك إن فعلت ذلك ستس��أل عنه 

يوم القيامة.

ويف احلدي��ث أيض��ًا: »ال حيّل مال امرئ مس��لم إال ع��ن طيب نفس��ه«��4. يقول العلم��اء: إّن النكرة 

���  األمالي للصدوق: �53 ح 4 المجلس العشرون.
��2  الزلزلة: 7 - 8.

��3  راجع ثواب األعمال: 280 - 295 �ضمن خطبة طويلة�.
��4  فقه القرآن: 2 / 33 باب المكاسب المباحة.
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يف س��ياق النف��ي تفيد العموم، ومبا أن مجلة »مال امرئ مس��لم« نك��رة، وعبارة »ال حيّل« نف��ٌي، إذًا تكون 

مجلة »ال حيّل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفسه« مفيدة للعموم، ويندرج حتتها أيضًا املورد املذكور يف 

احلديث املتقّدم �حى مّس أحدكم ثوب أخيه� وإن كان يف مس��تواه األدىن وليس األعلى، كالس��رقة 

والعياذ باهلل.

أي أّن اإلنس��ان سيس��أل يوم القيامة حّتى عن النفخة ينفخها، كما لو نفخ يف وجه إنسان يتأّذى من 

ذلك فإّنه س��يعاقب عليه، وعكس��ه لو نفخ يف نار قدر إطعام املشاركني يف عزاء اإلمام احلسني سلم اهلل 

عليه مسامهة منه يف تعظيم شعائر اهلل تعاىل فإّنه سيثاب على ذلك.

وهك��ذا جتد اإلنس��ان الورع حيت��اط يف كّل أعماله؛ ألّنه ه��و واجلّنة كمن قد رآها فهو فيه��ا منّعم، وهو 

والنار كمن قد رآها فهو فيها معّذب.

الورع واجب في كّل حال

مّث إّن الورع واجب دائمًا وليس يف شهر رمضان فقط، وهو واجب على كّل مكّلف.

أّم��ا كيف صار الورع واجبًا فجوابه: ملّا كان ت��رك املحّرمات واجبًا مطلقًا، وكان الورع - وهو حتصيل 

ملكة ترك املحّرمات - مقّدمة وجودية له، واملقّدمة الوجودية للواجب املطلق واجبة �من باب إذا وجب 

شيء وجبت مقّدمته�، إذًا يكون الورع واجبًا على املكّلف. 

وه��ذا من قبيل م��ا ورد يف عبارات الفقهاء: »جيب عل��ى كّل مكّلف أن يك��ون يف عباداته ومعاملته 
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دًا أو حمتاطًا«، فإّنه أيضًا وجوب نشأ من نفس الطريق وهو كونه مقّدمة وجودية للواجب  جمتهدًا أو مقلِّ

املطلق.

مّث إّن ال��ورع ال ي��أيت م��ن ف��راغ وهك��ذا اعتباطًا، كما تق��ّدم، وال يكف��ي الدعاء أيض��ًا يف حصوله بل 

البّد من أن يس��عى اإلنس��ان لتحصيله عر املمارسة واملواظبة واالستفادة من املناسبات اليت وّفرها اهلل 

تعاىل لإلنس��ان املؤمن كمناس��بة شهر رمضان املبارك مثًل، فلنحاول أن خنتار يف كّل يوم من هذا الشهر 

الفضيل � وهكذا يف س��ائر ش��هور السنة � إحدى اإلرش��ادات الدينية، ونعزم ونصّمم على تطبيقها، فإّن 

األم��ر حباج��ة إىل عزمية، وكما ورد عن اإلمام الرضا س��لم اهلل علي��ه: »فإّنما هي عزم��ة«��� والتاء يف قوله 

»عزمة« للمبالغة وليست للتأنيث.

وروي عن اإلمام أيب احلس��ن املاضي عليه الس��لم أّنه قال: »ليس مّنا من مل حياس��ب نفسه يف كّل 

يوم«���.

وعب��ارة �كّل ي��وم� غري خمتّصة بش��هر رمضان كما هو واضح، ولكن لنفعل ذلك يف ش��هر رمضان 

على األقّل أو لنبدأ منه.

ولق��د روي يف ه��ذا املجال أيضًا عن الن��ّي صلى اهلل عليه وآله أّنه قال: »حاس��بوا أنفس��كم قبل أن 

حتاَسبوا، ووّبخوها قبل أن توّبخوا«���.

���  بحار األنوار: 68 / 259، باب73 رقم 3.
��2  الكافي: 2/ 453 ح2 باب محاسبة النفس.

��3  الفضائل البن شاذان: �54 ـ ضمن حديث طويل ـ .
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حذار أاّل ننتصح مبا ننصح

ولنح��ذر حن��ن - أهل العل��م خاّصة - أن نكون ي��وم القيام��ة مصداقًا ملا ورد يف احلديث الش��ريف: 

»أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عداًل مّث خالفه إىل غريه«���.

ولو مل ترد هذه الرواية أمكننا إدراك ذلك األمر بالتأّمل، كما يفترض بنا االهتداء واالقتداء بأقوال 

وأفع��ال األئّمة س��لم اهلل عليهم الذي��ن يعّلموننا ما هو اخلطأ وما ه��و الصواب، وميكننا الق��ول إّن هذا ممّا 

ميكن استفادته حّتى من عموم رواياهتم اأُلخر.

حّقًا ما أعظم حس��رة اإلنس��ان وهو يرى نفسه مترّديًا خاسرًا؛ لعدم استرش��اده بالنصح الذي قّدمه 

لغريه، يف حني يرى أّن من نصحه قد أخذ بنصحه وجنا وفاز يوم القيامة.

إّن الطري��ق إىل »فُه��م واجلّن��ة كم��ن قد رآه��ا فهم فيه��ا منّعمون، وه��م والنار كم��ن قد رآه��ا فهم فيها 

معّذب��ون« طويل جّدًا، لكن هذا ال يعفينا من املس��ؤولية أبدًا، بل علينا أن نس��ري فيه دومًا، ولقد وعد اهلل 

تع��اىل عباده الس��اعني واملتوّكلني عليه بالتوفي��ق، وهو تعاىل ص��ادق الوعد، فلنترّفع ع��ن صغائر اأُلمور 

ونضاعف من اهتمامنا بُأمور اآلخرة عسى اهلل تعاىل أن يأخذ بأيدينا بركة أهل البيت سلم اهلل عليهم 

وجيعلنا من املستفيدين من شهر رمضان املبارك لكي نرى أنفسنا بعد انصرامه وقد تغّيرنا حنو األفضل، 

وازددنا ورعًا وتقوى واقترابًا من حال الذين هم واجلّنة كمن قد رآها...

���  مستدرك الوسائل: � / �25 ح �0.
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إبدال الشنآن والبغي إلى المحبّة والموّدة

ه��ذه فقرة ُأخ��رى من دعاء مكارم األخلق يفتتحها اإلمام الس��ّجاد س��لم اهلل عليه بالصلة على 

الني وآله األطهار س��لم اهلل عليهم، مّث يطلب من اهلل تعاىل تس��عة مطالب يف تسع مجل نتناول يف هذا 

الفصل املطلبني األّولني منها، حيث يقول اإلمام: »وأبدلين من بغضة أهل الشنآن املحّبة ومن حسد 

أهل البغي املوّدة«.

ما املقصود بالشنآن، ومن هم أهل الشنآن؟

البغ��ض والع��داوة وس��وء اخُلُل��ق أم��ور مذموم��ة، ول��كّل منها مع��ىن، فقد يك��ون الش��خص مبغضًا 

ولكّن��ه لي��س معاديًا، وقد جيمع اخلصلتني ولكن من دون س��وء ُخُلق، وقد جيمع س��وء اخُلُلق إىل البغض 

والعداوة، ولذا ُفّسر الشنآن لغًة بالبغض والعداوة مع سوء اخُلُلق؛ كما فّسروا قوله تعاىل: ﴿إنَّ َشاِنَئَك 

ُهَو األْبَتُر﴾���.

وقد يكون اإلنس��ان نفس��ه حمّفزًا ملن يشنأه نتيجة أعماله الس��يئة، فيكون من مصاديق قوله تعاىل: 

���  الكوثر: 3.
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َئٍة َفِمْن َنْفِس��ك﴾���، وقد يبتلى الشخص بأهل الش��نآن من غري أن يكون جالبًا  ﴿َوَما أَصاَبَك ِمْن َس��يِّ

هلم بس��وء خلق وغ��ري ذلك، ومثاله: لو ُرزق جبمال أو حس��ن ُخُلق أو ذهن وّقاد أو نعم ُأخرى، فيش��نأه 

أهل الشنآن لذلك.

عندم��ا نتأّم��ل يف دعاء اإلمام الس��ّجاد س��لم اهلل عليه جند أّنه عدل عن اس��تعمال كلمة الش��انئ أو 

الشانئني إىل »أهل الشنآن«، والبّد أن نتدّبر قليًل ملعرفة السبب. فتارة يكون الشنآن عفويًا، وتارة يكون 

مبزنلة احلرفة عند بعض الناس، كما أّن للعلم والتجارة وغريمها أهًل حبيث يصدق عليهم أّنهم علماء أو 

جّتار، وال يصدق على من تعّلم مسألة أو بعض املسائل الشرعية أّنه من أهل العلم، أو من ربح يف صفقة 

واح��دة أو صفقت��ني اّتفاقًا، أّنه من أهل التجارة؛ إذ ال يقال للش��خص أّنه من أهل العلم مثًل ما مل يكن 

جّند نفسه للدراسة حّتى عّدت كاحلرفة له.

لذل��ك يطلب اإلمام س��لم اهلل عليه من اهلل تعاىل أن يبدله املحّب��ة ليس فقط من بغضة أيٍّ كان وال 

أّي ش��انئ، بل يطلب من اهلل تعاىل أن يبدله من بغضة أهل الش��نآن الذين طبيعتهم وش��غلهم وديدهنم 

الشنآن.

كيف نتعامل مع أهل الشنآن؟

م��اذا بوس��عكم أن تفعل��وا للتخّلص م��ن ُأناس ه��ذه ش��يمتهم؟ إاّل أن يتوّجه اإلنس��ان إىل اهلل تعاىل 

���  النساء: 79.
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بالدع��اء ويقول له كما عّلمنا اإلمام الس��ّجاد س��لم اهلل علي��ه: »اللهّم وأبدلين من بغضة أهل الش��نآن 

املحّبة«.

ُينقل أّن ش��خصًا مرض وأوش��ك على املوت فق��ال البنه: اذهب وادُع يل فلن��ًا وفلنًا - ومّسى له 

بعض األشخاص - وعندما حضروه التفت إليهم وهو مسّجًى على فراش املوت قائًل: إّن لكم مجيعًا 

علّي حقوقًا وأرجو أن حتّللوين منها، فإّني قد ُأفارقكم الساعة.

تعّجب القوم وسألوه مستغربني: ال نعرف لنا عليك حقوقًا، فهّل عّرفتنا هبا.

قال: دعوكم من هذا وتفّضلوا علّي بالعفو ألّني ُأوشك على املوت.

ولكّنهم أصّروا على معرفة حقوقهم. وملّا رأى إصرارهم التفت إىل األّول وقال: أتذكر حينما احترق 

بستانك واّتهمَت فلنًا من الناس وحكم عليه القاضي، أنا الذي حرقتها وليس ذلك املسكني.

وزاد فضول الش��خص ملعرفة تفاصيل القضية، فالتمس��ه أن ال يبخل بس��ردها عليه. فقال له: لقد 

دار نق��اش حمتدم يف أحد األّيام بينك وب��ني زيد، فهّددك حبرق خنيلك، وكنُت أمسع كلمكما فجئت 

يف منتص��ف اللي��ل وقمت أنا بإحراقه��ا، وحيث إّن زيدًا كان قد هّددك ُألبس��ت يف حّق��ه التهمة وُأودع 

السجن.

مّث التفت إىل الثاين وقال له: إّن املش��كلة اليت نزلت بك يف يوم كذا أنا افتعلتها. وهكذا أخذ يعّدد 

هلم مكايده واحدة بعد اأُلخرى.
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إّن الدعاء والتوّجه إىل اهلل تعاىل هو الكفيل بأن خيّلص اإلنسان من شرور أشخاص كهذا، ألّن كثريًا 

من الناس ال يدرون من الذي يترّبص هبم ليوقعهم يف حفر املشاكل واملصائب.

ه��ذا يف ح��ني إّن دعاًء صغريًا - قد ال يس��تغرق دقائق - يتوّجه به اإلنس��ان إىل اهلل تعاىل كفيل بأن 

ينجي��ه م��ن الوقوع يف مش��اكل قد تدوم عق��ودًا وال يعرف كيف اخل��لص منها. ويف ي��وم القيامة يدرك 

اإلنس��ان أنّ��ه لو كان قد دعا رّب��ه بذلك الدعاء ملا ابتلي ه��ذه املّدة الطويلة، ولكن م��اذا جيدي وقد ذهبت 

السنوات من عمره سدًى، والت حني مندم.

دعم الدعاء بالعمل

الدع��اء والعمل يكمل أحدمها اآلخر وال ينفع أحدمها من دون الثاين إاّل إذا كان اإلنس��ان عاجزًا 

إاّل عن الدعاء؛ قال تعاىل: ﴿َوأْن َلْيَس لإلْنَساِن إاّل َما َسَعى﴾���.

ي َلْواَل ُدَعاُؤُكْم﴾���. وقال أيضًا: ﴿ُقْل َما َيْعَبأُ ِبُكْم َربِّ

ويف ه��ذا املج��ال � إب��دال بغضة أهل الش��نآن باملحّب��ة � كما يف غ��ريه من املجاالت ، ينبغي لإلنس��ان 

مبق��دار علم��ه أن يس��عى إىل جان��ب الدعاء، لك��ي يبدل أهل الش��نآن إىل حمّب��ني؛ كما يف قول��ه تعاىل: 

ِذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم﴾���. ِتي ِهَي أْحَسُن َفإَذا الَّ ﴿ِاْدَفْع ِبالَّ

���  النجم: 39.
��2  الفرقان: 77 .
��3  فّصلت: 34 .
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ففي هذه اآلية الكرمية نكتة لطيفة ميكن استفادهتا من كلمة »ادفع«؛ ألّن الدفع يف اللغة كالوقاية من 

املرض،كما أّن الرفع كالعلج منه. فمثًل إذا دخل لّص دارًا فإّنه عند حماولة إخراجه يكون هذا س��عيًا 

لرفع الس��رقة، وأّما إذا ُاقفلت األبواب بوجه اللّص قبل دخوله الدار فهذا يعين دفع السرقة قبل وقوعها 

واحلؤول دون دخول اللّص إىل الّدار.

ويف املقام يرشدنا اهلل تعاىل إىل دفع السّيئة �أي احليلولة دون وقوعها� باليت هي أحسن منها كفعل 

اخلري والصلة وما أشبه.

ِذي  أّما النتيجة من الدفع باليت هي أحس��ن، فقد أش��ارت إليها اآلية نفسها يف قوله تعاىل: ﴿َفإَذا الَّ

َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم﴾، أي أّنه سيحّبك بقلبه ويدرأ عنك جبوارحه وطاقاته.

وال خيف��ى أّن اإلحس��ان إىل املس��يئني حيت��اج إىل عزمي��ة قوي��ة؛ ولذلك عّب��رت اآلية نفس��ها عن هذه 

اَها إالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيم﴾���. ِذيَن َصَبُروا َوَما ُيَلقَّ اَها إالَّ الَّ اخلصلة بقوله تعاىل: ﴿َوّما ُيَلقَّ

وبقدر ما يكون الصر على اإلس��اءة تكون النتيجة ُمرضية، وإّن هذا التوفيق اإلهلي وإن كان حيتاج 

إىل حّظ عظيم إاّل أّن مفتاحه بيد اإلنسان نفسه.

االقتداء بعلمائنا األعالم

يف تاري��خ علمائنا األبرار � فضًل عن س��رية أهل البيت س��لم اهلل عليه��م � الكثري من القصص اليت 

���  فصّلت: 35 .
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ميكن لإلنسان أن يستضيء هبا.

لق��د ُذك��ر يف أحوال اخلواجه نصري الدين الطوس��ي رمحه اهلل �صاحب كت��اب جتريد االعتقاد� أّن 

ش��خصًا كتب له رس��الة وّجه له فيها س��ّبًا الذعًا، كما جتاوز عليه بقوله �ياكذا�، فأجابه الشيخ وكان عاملًا 

ووزيرًا مقتدرًا: وأّما قولك أّنين كذا فهذا غري صحيح ألّن الكذا ميشي على أربع وأنا أمشي على اثنني، 

والكذا فصله »نابح« وأنا فصلي »ناطق«!

لنراجع أنفس��نا ونرى هل نس��تطيع أن نكون هكذا يف اخُلُلق الرفيع الذي حتّلى به هذا الش��يخ العامل 

ال��ذي مل يك��ن عاج��زًا - ال من حيث ق��ّوة القلم والبي��ان وال من حيث الس��لطة - أن يقابله بأش��ّد من 

قوله؟ ولكّنه تلميذ مدرسة أهل البيت الذي تعّلم منهم الصر واألخلق الرفيعة.

كما نقل يل أحد األش��خاص - وكان هو الواس��طة بني الس��ّيد أيب احلس��ن اإلصفهاين قّدس سّره 

وشخص آخر ال أعرفه كان يكيل السباب والشتائم للسّيد، أي كان شانئًا له - قال:

يف أحد األّيام قلت للسّيد أيب احلسن اإلصفهاين - وكان قد بلغه أمر الرجل- : ماذا نصنع معه؟ 

قال: أنت صديقه، فل بأس أن تغتنم إحدى املناسبات لنذهب معًا إىل زيارته.

فقلت له: سّيدنا أتزوره؟

قال: نعم.

فس��ررت كثريًا لذلك ألّني كنت ُأحّب أن حتّل املش��كلة، ألّن ذلك الشخص كان صديقًا يل وكان 
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شخصية اجتماعية أيضًا، فكنت أستاء كثريًا من تصّرفاته تلك، خصوصًا وأّن السّيد كان مرجعي يف 

التقليد، فضًل عن العلقة به.

وامتثااًل لطلب الس��ّيد يف زيارته كنت كّلما ذكرت اس��م السّيد عنده أُلقنعه بزيارته له، كان يرّد وال 

د اإلصفهاين باألمر، وقلت له:  يدع جمااًل لذلك احلديث، حّتى مرض يف أحد األّيام، فأخرت الس��يّ

إّنه��ا فرصة مناس��بة. وجئت للرجل وقل��ت له: أنت مريض والن��اس يعودونك، فرمبا يعودك الس��ّيد أبو 

احلسن اإلصفهاين.

فإذا به يلتفت إيّل قائًل: بعد أن بلغه مّني ما بلغ، ال أظّنه يفعل!

قلت: أنت تعرف السّيد فهو يزور اجلميع، ويعود املرضى.

مّث التفتُّ إليه أخرى وقلت: هب أّن السّيد جاء لعيادتك، ماذا أنت صانع؟

قال: أستقبله مبا يكره، وال أقوم له!!

قل��ت ل��ه: افرض أّنه ليس من وصايا اإلس��لم األكيدة احترام املؤمن، ولنف��رض أّنك ال تلتفت إىل 

أنّ��ه عامل دين، ومن س��للة البيت النبوي الطاهر، ولكن هل يس��وغ لك أن ختدش حرمة ش��خص جاء 

لزيارتك وحّل ضيفًا عليك، وأنت رجل عريّب؟!

فتأّمل هنيهة، مّث قال: إذًا ال ُأكّلمه، وال أقوم احترامًا له!

فذهبت إىل الس��ّيد وأخرته باألمر، وجئنا سوّية لعيادة الرجل، وحينما دخلنا تظاهر أّنه ال يستطيع 
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القيام من شّدة املرض، مع أّنه كان يستطيع! وأخذ يتثاقل يف جواب السّيد وال جييب إال بقدر الضرورة، 

ولكن السّيد ظّل يلطفه ويسأل أحواله وهو جييب بكّل برودة.

واس��تمّر الس��ّيد يلطفه بأخلقه احلس��نة ح��ى اجنلت الغرة عن ص��دره، حبيث عندما هّم الس��ّيد 

باملغادرة قام الرجل ملشايعته إىل الباب!

وس��ألته بعد ذلك: كيف وجدَت الس��ّيد؟ قال: بعد إمام الزمان عّجل اهلل تعاىل فرجه الش��ريف ال 

شخص أفضل منه على اإلطلق!

وهكذا صار هذا الشخص ولّيًا محيمًا للسّيد بعد أن كان عدّوًا لدودًا؛ ألّن السّيد قّدس سّره عمل 

ِذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوٌة َكأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم﴾. ِتي ِهَي أْحَسُن َفإَذا الَّ بقول اهلل تعاىل: ﴿ِاْدَفْع ِبالَّ

أهل البغي وكيفية التعامل معهم

يقول اإلمام سلم اهلل عليه بعد ذلك: »ومن حسد أهل البغي املوّدة«.

البغي أصله من احلس��د، مّث مّسي الظلم بغيًا؛ ألّن احلاس��د يظلم املحس��ود، واحلسد منشأه القلب، 

ولكن ال حياس��ب عليه اإلنس��ان إال إذا انعكس أثره على اجلوارح؛ ولذلك ورد يف حديث الرفع املروي 

عن رس��ول اهلل صّلى اهلل عليه وآله: »ُرفع عن أّميت تس��ع ... واحلس��د والطرية و... ما مل ينطق بش��فة 

وال لسان«���.

���  تحف العقول: 50.
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وأّم��ا قول��ه س��لم اهلل علي��ه: »أهل البغ��ي« فيعين م��ن ديدهن��م البغي، كما تق��ّدم يف قول��ه عن أهل 

الشنآن.

وأّما املوّدة فهي املحّبة الظاهرة؛ فقد حيّب اإلنس��ان شخصًا ولكّنه ال يظهر هذا احلّب فهذا ال يسّمى 

موّدة، أّما إذا كان حيّبه ومع ذلك يظهر ذلك احلّب فهذه هي املوّدة.

ويف ه��ذا الدع��اء يطلب اإلمام من اهلل تعاىل أن خيّلصه ليس من حس��د الباغ��ي العادي فقط بل من 

حس��د أه��ل البغي أي من بىن أمره على البغي، ويبدل حس��ده ليس إىل حمّب��ة فقط بل إىل موّدة أيضًا 

وهي احلّب مع إظهاره.

هن��ا أيض��ًا ال يكف��ي الدعاء وحده بل الب��ّد للمؤمن أن يس��عى بعمل��ه لتجّنب أهل البغ��ي وتبديل 

حسدهم إىل موّدة؛ فإّن اإلمام سلم اهلل عليه يطلب من اهلل تعاىل أن خيّلصه من السلبيات املوجودة يف 

املجتمع ويلفت نظر املؤمنني إليها أيضًا.

أّم��ا كي��ف نتص��ّرف مع أهل البغ��ي، فلن��ا يف أئّمة اهلدى صل��وات اهلل عليهم ق��دوة، فلنقت��ِد بأئّمتنا 

وعلمائن��ا م��ن بعده��م؛ ألّن رّد الصاع بصاعني س��هل إذا كانت لدى الش��خص املق��درة، ولكّن الصر 

أصلح وأجدر أن يعمل به، وإن كان أصعب.

ال شّك أّن بلوغ هذه الدرجة العالية حيتاج إىل رياضة نفسية مستمّرة. لذا علينا باملواظبة على قراءة 

هذه األدعية بإمعان وتدّبر، والسعى للعمل مبا توّجهنا إليه، والطلب من اهلل تعاىل أن يوّفقنا يف ذلك.
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إّن اإلم��ام املعص��وم يطل��ب م��ن اهلل تعاىل حاج��ات، ويعّلمنا أيض��ًا - حنن املس��لمني - كيف ندعو 

اهلل تع��اىل ونطلبه��ا، ومن ه��ذه احلاجات ما ه��ي دنيوية، ومنه��ا ما هي ُأخروي��ة؛ إذ الدني��ا واآلخرة عاملان 

متشابكان كتشابك أصابع اليدين، فل ينال اإلنسان اجلّنة إال بعمله يف هذه احلياة الدنيا.

إّن اإلم��ام الس��ّجاد س��لم اهلل عليه يس��أل اهلل تع��اىل أن ينّجيه من ُأم��ور قد حّدده��ا، وأن يبدهلا إىل 

أضداده��ا أو نقائضها. فاإلمام س��لم اهلل عليه مل يطل��ب من رّبه الكرمي أن ينّجيه من البغضة واحلس��د 

والظّنة والعداوة فقط، وإّنما يرجتي منه سبحانه أن يبّدل تلك اخلصال عند أهلها إىل نقائضها وأضدادها 

بأرفعها وأمساها. يقول اإلمام سلم اهلل عليه: »ومن حسد أهل البغي املوّدة«.

إّن من أهّم األمور اليت يطلبها اإلمام من رّبه تغيري حالة حاس��ده وإبدال حسده إىل موّدة، فاحلاسد 

بطبيعته يترّبص الدوائر مبحسوده ويتحّين له الفرص للبغي وإحلاق شّتى أنواع األذى به.

وكان ميك��ن لإلم��ام أن يق��ول: �وم��ن حس��د الباغ��ني� ولكّنه ع��دل إىل عب��ارة »أهل البغ��ي«، ألّن 

الباغ��ي ق��د يصدق حّت��ى على من صدر من��ه البغي م��ّرة أو مّرتني، أّما أه��ل البغي فه��م الذين ديدهنم 

الظلم وش��يمتهم البغي وعادهتم إيذاء اآلخرين. وهذا معناه أّن اإلمام يطلب من اهلل تعاىل أن يعاجل له 

أصعب احلاالت السلبية اليت قد يبتلى هبا الناس عادة.

إّن اإلم��ام يطل��ب من اهلل تعاىل أن يبّدل هذه احلالة اليت متّثل أدىن درجات الس��لبية إىل املوّدة وهي 

أعلى درجات احلّب واليت تعتر اخلصلة املناقضة حلسد أهل البغي.
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إبدال الظنّة والعداوة إلى الثقة والوالية

يقول اإلمام الس��ّجاد س��لم اهلل عليه بعد ذلك: »وم��ن ظّنة أهل الصلح الثقة«، والظّنة - بكس��ر 

الظاء - : التهمة.

وههنا البّد من وقفة أيضًا؛ تارًة يّتهم اإلنس��اَن ش��خٌص فاسق ويظّن به سوءًا فهذه حالة عادية؛ ألّن 

من طبيعة الفّساق أن يظّنوا بالناس السوء.

وتارًة يكون املّتِهمون لإلنس��ان والظاّنون به س��وءًا هم ُأناس عاديون أي ليس��وا فّس��اقًا وال على درجة 

مشهودة من الصلح والفضل، وهذه احلالة قد هتون أيضًا.

ولك��ن ماذا ل��و أّن التهمة وظّنة الس��وء صدرت جتاه اإلنس��ان من أناس صاحلني؟ ال ش��ّك أّن األمر 

خيتلف يف هذه احلالة.

فكيف إذا كان املّتِهم لإلنسان من وصفهم اإلمام بأهل الصلح، أي شيمتهم الصلح؟ هنا تكون 

الطاّم��ة الك��رى؛ وذلك ألّن أهل الصلح ال يّتهم��ون أحدًا جزافًا، وال يتس��ّرعون يف إصدار األحكام 

بل روّية، بل حيتاطون يف ُأمورهم كثريًا وحيملون أفعال الناس على حمامل حسنة ما استطاعوا، لتقّيدهم 

بالشرع وأحكامه، وعملهم مبا روي من أّنه امحل فعل أخيك على سبعني حممًل.
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وكما أّنهم ال يّتهمون أحدًا جزافًا، كذلك فهم ال يثقون بأحد سراعًا، بل إّنهم يرجعون إىل مقاييسهم 

الشرعية والعرفية، وهلذا لو اّتهم أهل الصلح أحدًا ما، حصل الظّن بأّن هناك سببًا وراء ذلك.

مّث إّن اإلم��ام س��لم اهلل علي��ه ال يكتف��ي بطلبه من اهلل تع��اىل أن يدفع عنه هتمة من ُيحَس��ب لتهمهم 

حساب � وهم الذين دأبوا على الصلح حّتى ُعرفوا بأهل الصلح � بل يطلب إبداهلا إىل الثقة وحسن 

الظّن.

كما نلحظ أيضًا وجود الفاصلة الكبرية والبون الشاسع بني الظّنة والثقة، حيث يطلب اإلمام من 

اهلل تعاىل استبدال الظّنة بالثقة.

إبدال عداوة األدنني إلى الوالية

ف��إذا انتقلن��ا إىل اجلملة الثالثة من هذا املقط��ع من الدعاء نرى أّن اإلمام س��لم اهلل عليه يعّلمنا أيضًا 

أن ندعو اهلل تعاىل ونطلب منه أحسن الطلبات وأعلها بعد التخّلص من أسوأ احلاالت وأدناها فيقول: 

»ومن عداوة األدنني الوالية« أي أبدلين من عداوة هؤالء القوم والية وحمّبة.

فلفظة األدنني مجع األدىن وهو اس��م التفضيل من الدناءة والدنّو���؛ ذلك أّن الش��خص قد يكون 

قريبًا ظرفّيًا فيقال عنه داٍن، وجيمع على »أدنني«، وقد يكون إنسانًا سّيئًا أي فيه دناءة وحقارة؛ فيقال عنه 

���  وربما لوحظ المعنيان في كلمة �دنيا�، ألّن الدنيا تلي اآلخرة، فهي أقرب بالنسبة لنا من اآلخرة، 
اآلخرة  سمّو  إلى  قياسًا  أيضًا  المنزلة  دنيئة  وإّنها  لنا،  بالنسبة  قريبة  دانية  أي  دنيا  إّنها  فيقال 

ورفعتها، فمن هذا الباب سّميت �دنيا�..
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دينء.

وال ريب أّن اإلمام سلم اهلل عليه يقصد املعىن الثاين يف قوله: أدنني، ألّنه سيشري إىل ذلك املعىن 

الذي يكون املعىن فيه ظرفّيًا يف قوله بعد ذلك: ومن خذالن األقربني. 

والتفضي��ل - يف اس��م التفضيل - يكون يف اللغة بواس��طة أحد ثلثة أحن��اء: هي حرف اجلر »من« 

و»اإلضاف��ة« و »أل« التعري��ف، فيك��ون مقّي��دًا يف احلالتني اأُلوليني، ومطلق��ًا يف احلالة الثالث��ة. فلو قلنا: 

�زيد أدىن من عمرو� فهذا ال يعين بالضرورة أّنه األدىن مطلقًا، فقد يكون األرفع بالنس��بة لغريه ولكّنه 

أدىن م��ن عم��رٍو خاّصة، وهكذا إذا قلنا: �زيد أدىن ثقيف� فإّنه ال يع��ين أيضًا أن يكون األدىن مطلقًا، 

وإن توّسعت نسبة دناءته، حّتى بلغت تقاس بقوم، ولكّنه قد ال يكون كذلك بالنسبة لقوم آخرين.

أّما إذا قلنا: �األدىن� كما يف عبارة الدعاء فإّن التفضيل هنا يفيد اإلطلق، أي يكون زيد أدىن من 

كّل ما ُيتصّور؛ لعدم تقييده بشخص ما أو بقوم أو مكان أو زمان أو غري ذلك.

إذا اّتضح هذا نقول: إّن اإلمام سلم اهلل عليه يف هذه اجلملة أيضًا مل يكتِف بطلبه من اهلل تعاىل أن 

خيّلصه من العداوة فقط، بل يطلب تبديلها إىل حمّبة، بل قّمة املحّبة وهي الوالية - كما س��نبّين الحقًا 

- كم��ا أّن اإلمام مل يكتف بطلب ذلك االس��تبدال على املس��تويات العادية ب��ل ترّقى إىل طلب إبدال 

أشّد احلاالت سوءًا بأفضل احلاالت حسنًا.

بيان ذلك: إذا كان الش��خص الدينء يبحث عن املش��اكل عادة ويسّبب بطبعه متاعب لآلخرين، 
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فإّن األدىن يكون أش��دّ كَلبًا، لذا فاإلمام س��لم اهلل عليه يعّلمنا كيف نطلب من اهلل تعاىل أن يبّدل هذه 

الع��داوة - ال��يت هي ليس��ت ع��داوة كّل أح��د وال عداوة ال��داين فق��ط. وال حّتى عداوة م��ن هو أدىن 

بالنسبة لقومه بل عداوة األدىن مطلقًا - إىل حمّبة بل إىل والية.

معنى الوالية في الدعاء

إّن الوالية غري الصداقة والصداقة غري الصحبة، فتارًة يكون الشخص صاحبًا لك أو رفيقًا وزميًل، 

وت��ارًة يك��ون صديقًا، والصداق��ة أعلى درجة من الصحب��ة، ألّن الصديق من صَدَقك، وال يش��ترط يف 

الصاحب والرفيق ذلك؛ عن س��عيد بن احلس��ن قال: قال أبو جعفر عليه السلم: »أجييء أحدكم إىل 

أخيه فيدخل يده يف كيسه فيأخذ حاجته فل يدفعه؟« فقلت: ما أعرف ذلك فينا. فقال أبو جعفر عليه 

السلم: »فل شيء إذًا«. قلت: فاهللك إذًا. فقال: »إّن القوم مل يعطوا أحلمهم بعد«���.

وأعل��ى م��ن الصداقة امل��وّدة، وأعلى منها الوالية - بفت��ح الواو - ألّن الوالية ليس��ت صرف املحّبة 

حسب، بل املحّبة املقرونة بالصداقة واملوّدة، وإظهارها مع االنصياع التاّم ملن تتواّله.

أّم��ا الوالي��ة - بالكس��ر - فه��ي احلكوم��ة، عل��ى أي مس��توى كان، ف��إذا قبل��َت والي��ة أح��د عليك 

فه��ذا معناه أنّ��ك قبلت أن يكون رئيس��ًا أو قائدًا لك؛ ومن ذلك قوله تع��اىل: ﴿َوَمْن َيَتَولَّ اهلَل َوَرُس��وَلُه 

.���﴾...
���  الكافي: 2 / �73 ح �3 باب حق المؤمن على أخيه وأداء حّقه.

��2  المائدة: 56.
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اخللص��ة: إّن اإلمام يف هذا املقطع من الدعاء يطلب م��ن اهلل تعاىل أن يبّدل عداوة األدنني - وهي 

أشّد العداوة - إىل الوالية وهي أعلى املحّبة.

ضرورة التدّبر في كلمات الدعاء

مثّ��ة نقط��ة ينبغ��ي االلتفات إليه��ا، وهي أّن ه��ذه األدعية املروّية ع��ن األئّمة املعصوم��ني صلوات اهلل 

عليه��م ليس��ت دعوة منهم لت��رك اأُلمور على اهلل تع��اىل يعاجلها بطريق��ة إعجازية دون أن حي��ّرك الداعي 

نفس��ه باّتجاه معاجلتها؛ بل األمر على العكس من ذلك، فإّن هذه األدعية تنهض بدور بيان الس��لبيات 

املوجودة يف املجتمع لكي يعيها املتدّينون ويسعوا لتلفيها.

أذك��ر مس��ألة تنفعنا يف إيض��اح املطلب، وه��ي: أّن هناك حبثًا ونقاش��ًا ب��ني العلماء يف قضي��ة األوامر 

غ��ري االختياري��ة اليت يكّلف اهلل هبا عباده وكيفية توجيهها. ومثال تل��ك األوامر قول اهلل تعاىل يف كتابه 

َة ِفي اْلُقْرَبى﴾���،  املجيد خطابًا لنبّيه الكرمي صلى اهلل عليه وآله: ﴿ُقْل ال أْس��أُلُكْم َعَلْيِه أْجرًا إالَّ اْلَمَودَّ

ف��إّن منط��وق هذه اآلي��ة يبّين أّن اهلل تعاىل يأمر املس��لمني مب��وّدة آل البيت النبوي الطاهر، والس��ؤال هو: 

إذا كانت املوّدة تعين املحّبة مع إظهارها، وإذا كان اإلظهار أمرًا اختياريًا، فإّن املحّبة نفس��ها ليس��ت فعًل 

اختياريًا بل هي مناط قلّي، ألّنك إذا كنت ال حتّب أحدًا فل معىن ألن تؤمر حُبّبه إذًا فما هو معىن ووجه 

هذا األمر مع أّن التكاليف ال تتعّلق باأُلمور غري االختيارية؟

���  الشورى: 23.
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جييب العلماء على هذا الس��ؤال بقوهلم: إذا كان املسّبب غري اختيارّي وكان السبب اختياريًا، فإّن 

ب يعين األمر بالسبب، واملوّدة - يف املقام - كذلك فإّنها وإن كانت أمرًا غري اختياري ألّن  األمر باملسبَّ

اإلنسان إذا رأى خريًا من أحد تعّلق به قلبه دون اختياره، كما هو احلال يف البغض أيضًا فإّن اإلنسان إذا 

رأى شّرًا من أحد أبغضه، إاّل أّن أسباب احلّب والبغض اختيارية ميكن أن يتوّفر عليها اإلنسان.

فيك��ون مع��ىن األم��ر اإلهلي حب��ّب أه��ل البيت س��لم اهلل عليهم ه��و العمل مب��ا من ش��أنه أن يؤّدي 

باإلنس��ان إىل حّبه��م، كق��راءة فضائله��م واالّطلع على س��ريهتم العط��رة؛ ألّن اإلنس��ان إذا عرف أهل 

البي��ت س��لم اهلل عليه��م فإنّ��ه ال ميكن��ه أن ال حيّبهم إاّل أن يكون س��قيم الفط��رة فينكر ذل��ك رغم وقوفه 

ْم﴾��� فإّنهم  ْيَقَنْتَها أْنُفُس��هُ على عظمتهم، كما قال اهلل تعاىل واصفًا منكري آياته: ﴿َوَجَحُدوا ِبَها َواْس��تَ

متيّقنون من صّحتها يف قلوهبم وهذا أمر غري اختيارّي، ولكّنهم ال ُيظهرون ذلك جحودًا.

وميكن أن نضرب مثًل آخر وهو اهللل يف شهر رمضان املبارك، فإّن املكّلف مأمور بأن يصوم لرؤيته 

ويفطر لرؤيته؛ لذلك إّما أن يس��تهّل بنفس��ه أو يس��أل مرجع تقليده مثًل حّتى حيصل له اليقني أو الظّن 

بأّن اهللل قد هّل فيعمل بوظيفته؛ فاليقني أو الظّن احلاصل ليس أمرًا اختياريًا ولكن األس��باب اليت 

أّدت إليه اختيارية؛ ولذلك يتوّجه إليها األمر.

بيد أّن نفس أمر القرآن الكرمي، يكفي سببًا حلصول املحّبة بذي قرىب الني صلى اهلل عليه وآله.

قضية الدعاء والطلب من اهلل تعاىل تش��به املثالني اللذين تقّدما - أي األمر باحلّب يف املثال األّول، 

���  النمل: �4.



210

والظ��ّن أو اليق��ني يف املثال الثاين - فكم��ا أّن األمر هبما يعين األمر بتهيئ��ة مقّدماهتما، فكذلك عندما 

يعّلمن��ا املعصومون أن نطلب ُأمورًا من اهلل تعاىل فإّن يف ذلك دعوة لنا لكي نعمل يف ذلك االّتجاه، وإاّل 

ال معىن ألن تطلب من اهلل ش��يئًا وأنت تعمل على خلفه ألنك بذلك حتول دون حتقيقه، وليس معىن 

الدعاء أن حيّقق اهلل املطالب كّلها بطريقة إعجازية.

فعندما يدعو اإلنس��ان رّبه ألن جيّنبه عداوة األدنني، فعليه أيضًا أن يتجّنب ما من ش��أنه أن يثري تلك 

العداوة. ففي املجتمع عادة يوجد ُأناس دنيئون ديدهنم إيذاء اآلخرين، فعلى العاقل أن ال جيعل نفس��ه 

عرضة إليذائهم، وأن ال يعمل ما من شأنه أن يثري عداوهتم .

إذًا مفهوم الدعاء يف قول اإلمام سلم اهلل عليه: »وأبدلين... من عداوة األدنني الوالية«��� ُيظهر � 

إضافة إىل عنصر الطلب من اهلل تعاىل � وجوب أن يضّم إليه العمل على جتّنب اخلصال السّيئة من قبل 

الداعي نفسه.

وهكذا األمر بالنسبة لقوله سلم اهلل عليه: »ومن ظّنة أهل الصلح الثقة«، فإّن األحاديث الشريفة 

وتعالي��م الن��ي صلى اهلل عليه وآله واألئّمة املعصومني من آله س��لم اهلل عليهم تدعو اإلنس��ان املس��لم 

وحتّثه للعمل على اّتقاء مواضع الّتهم��� عاّمة، فكيف بظّنة أهل الصلح.

���  ُنقل عن شخص أّنه كتب رسالة جوابية لشخص دنيء ضّمنها عبارة تغيظه، فكانت النتيجة أن 
ألحق به ذلك الدنيء أضرارًا كبيرة، وعندما سئل الشخص: لماذا كتبت تلك العبارة؟ أجاب: أردت 
أن ُأغيظه ألّني كنت أعرف أّنه يتأّذى منها كثيرًا فتعّمدت إيذاءه! فمثل هذا الشخص لم يعمل ما 

من شأنه أن يجّنبه عداوة األدنين.
��2  نهج البالغة: 4 / �4 رقم �59. وفيه عن أمير المؤمنين عليه السالم أّنه قال: من وضع نفسه مواضع 
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فقد روي أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله كان مع إحدى نسائه، فمّر به رجل فدعاه صلى اهلل عليه 

وآل��ه، فج��اء، فقال: »يا فلن، ه��ذه زوجيت فلنة«. فقال: يارس��ول اهلل من كنت أظّن ب��ه فلم أكن أظّن 

بك. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: »إّن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم«���.

رمبا مل يكن هذا الش��خص مّتِهمًا للنّي صلى اهلل عليه وآله، ورمبا كان من املنافقني الذين يترّبصون 

بالنّي، فقطع صلى اهلل عليه وآله الطريق عليه بذلك؛ ليعّلمه ويعّلمنا كيف نّتقي مواضع الّتهم.

إذًا ال يكفي أن يقول املرء: »اللهّم جّنبين مواضع الّتهم« أو »أبدلين من ظّنة أهل الصلح«، وهو ال 

يّتقي مواضع الّتهم، وإّنما عليه أن يس��عى بعمله لتجّنب توّجه الّتهمة إليه من أبس��ط الناس فضًل عن 

هتمة أهل الصلح، الذين ال يّتهمون أحدًا جزافًا، وإذا فعلوا فإّن هتمتهم ال يقدر على إزالتها أو مسحها 

إاّل اهلل، مبعىن أن حياول اإلنسان ما أمكنه جتّنب كّل ما من شأنه أن يسّبب هتمة أهل الصلح له، وإذا ما 

ص��در منه ما جيعل أهل الصلح يظّنون به أو يّتهمونه يس��رع بالطل��ب من اهلل تعاىل أن يبّدل ذلك الظّن 

إىل ثقة، حبوله وقّوته.

ما أعظم الذين وثقهم املعصومون صلوات الله عليهم!

البّد أن يكون للصلح أهل حيملونه ويعملون به، والبّد أن يكون ألهل الصلح رأس وذروة وسنام 

يس��تضيئون به ويس��تزيدون، وال أجدر من أئّمة أهل البيت النبوّي املعصومني س��لم اهلل عليهم، فهم 
التهمة فال يلومّن من أساء به الظّن.

���  الكافي: 8 / ��3.
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خ��رية أهل الص��لح وأئّمتهم وقادهتم وعظماؤهم، فلو ُأطلقت هذه الكلم��ة �أهل الصلح� فاملصداق 

احلقيقي هلا واألوىل هبا هم سلم اهلل عليهم.

كم��ا أّن هن��اك مجل��ة ممّ��ن حاز عل��ى ثقته��م صل��وات اهلل عليهم س��واء كانوا على مس��توى أف��راد أو 

مجاع��ات. فم��ن الذين ح��ازوا هذا الش��رف، عائلة كبرية من األش��عريني عاص��روا األئّم��ة منذ اإلمام 

الس��ّجاد أو الباق��ر س��لم اهلل عليهما حّت��ى صاحب األمر عّجل اهلل تعاىل فرجه الش��ريف، والعش��رات 

منه��م كانوا من أصحاب األئّم��ة والعديد منهم جّيدون بل جّيدون جّدًا، منهم زكريا بن آدم املدفون يف 

املق��رة القريبة من مرقد الس��ّيدة فاطمة املعصومة��� ومن عّبر عنه اإلمام املعصوم عليه الس��لم بقوله: 

املأمون على الدين والدنيا���.

فم��ا أعظم مق��ام هذا الش��خص! ففرق بني أن يق��ول هذه الكلمة ش��خص عادي حبّق آخ��ر وبني أن 

تصدر من إمام معصوم يعرف خفايا األمور وظواهرها، وحنن نعتقد اس��تنادًا إىل الروايات س��واء باألدّلة 

املطابقي��ة أو التضّمني��ة أو االلتزامي��ة أّن اإلم��ام املعص��وم ه��و نفس النّي صل��ى اهلل عليه وآله باس��تثناء 

النبّوة؛ قال تعاىل:��َوأْنُفَسَنا َوأْنُفَسُكْم﴾���.

صحيح أّن درجاهتم ختتلف ولكّنهم نور واحد ومن طينة واحدة، ال يتخّلف عن ذلك أّي منهم.

فحينم��ا ينع��ت اإلمام صلوات اهلل عليه زكريا بن إبراهيم بأّنه »مأم��ون على الدين والدنيا« أو يصف 

���  في مدينة قم المقّدسة.
��2  انظر االختصاص للمفيد: 87.

��3  آل عمران: �6.
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»العمري« وابنه بأّنهما »ثقتان«��� فإّنه يريد التصريح بزناهتهم ووثاقتهم، وهذه مرتبة عظيمة.

ينقل أّن الشيخ البهائي رمحه اهلل سئل: أّيهما أفضل؛ زكريا بن آدم أم الشيخ الصدوق؟ فأجاب 

الش��يخ البهائ��ي: زكري��ا ب��ن آدم. ه��ذا رغم قّلة م��ا وصلنا من��ه ع��ن األئّمة وكثرة م��ا وصلنا من الش��يخ 

الص��دوق م��ن كتب م��ألت أدراج املكتبات وبيوت الش��يعة، وقد ال ُأبال��غ إن قلت بأنّ��ه ال توجد عبادة 

نؤّديها وال كثري من األحكام واإلرشادات واألدعية والزيارات واألخلق واآلداب إاّل وقد وصلنا جزء 

منها عن طريق الشيخ الصدوق؛ فكم هو جليٌل إذًا.

لكن الش��يخ البهائي مع ذلك قال: إّن زكريا أعظم من الش��يخ الصدوق، وبّرره بأّن اإلمام املعصوم 

قال عنه بأّنه: »املأمون على الدين والدنيا« ومل يرد مثل ذلك حبّق الشيخ الصدوق.

يق��ال: فرأى الش��يخ البهائي يف منامه الش��يخ الصدوق وه��و يعاتبه قائًل: لو قال ال��ذي قلته غريك 

لعذر، أّما أنت العامل فكيف تقول ذلك؟ فقال الش��يخ البهائ��ي: ما قلت الذي قلت إاّل لقول املعصوم 

يف زكريا. فقال: ولكّني مل أكن معاصرًا للمعصوم لتستظهر تزكيته يل، فاملقارنة غري صحيحة. فتوّقف 

الشيخ البهائي بعد ذلك عن هذه املفاضلة.

ولكن شاهدنا أّن تزكية املعصوم لشخص يوجب االطمئنان الكامل به وبعظمة مزنلته.

وعل��ى أّي��ة ح��ال، فإّن بإمكان اإلنس��ان أن يكس��ب ثقة أه��ل البيت س��لم اهلل عليهم حّت��ى يف هذا 

���  روي عن أبي محمد عليه السالم، أّنه قال ألبي علي حين سأله عن العمري وابنه: العمري وابنه 
ثقتان، فما أّديا إليك عني فعّني يؤّديان، وما قاال لك فعّني يقوالن، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما 

الثقتان المأمونان. الكافي: � / 329 ح� باب في تسمية من رآه اإلمام.
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الزمن، فهذا ليس باملس��تحيل وال بالصعب جّدًا، ولعّله يف هذا الزمان أس��هل من زمن زكريا بن آدم، ال 

أقول إّنه ليس صعبًا أبدًا، ولكّني ُأريد القول إّنه ممكن حتقيقه ولكّنه يتطّلب اجلّد واإلرادة.

قد يستطيع اإلنسان أن حيوز على ثقة الناس العاديني ولكن حصوله على ثقة اإلمام املعصوم ليس 

بتلك السهولة؛ ألّن اإلمام يعرف خفايا اإلنسان وما يظهره.

املعصومون يشهدوننا

حيك��ى أّن أح��د األش��خاص كان ذا التزام دي��يّن ظاهرّي ذهب لزي��ارة اإلمام الرضا س��لم اهلل عليه 

لطل��ب احلوائ��ج منه. وكانت حوائج��ه كثرية إاّل أّن أّيًا منها مل يتحّقق. يقول الش��خص نفس��ه: ولكّني 

قبي��ل خروجي م��ن الروضة املبارك��ة طلبت من اإلمام س��لم اهلل علي��ه أن يبّين يل مزنل��يت عنده، وإذا 

بش��خص ينادي��ين بامسي احلقيقي ال��ذي كنت ُأخفيه عن س��ائر الن��اس وال يعرفه إاّل اخل��واص جّدًا، 

فاستغربت من ذلك، مّث إّنه أنبأين بأّن مزنليت ومقامي كذا وكذا � ويبدو أّنه كان مقامًا بائسًا � .

ويق��ال إّن ش��خصًا كان يف زي��ارة لإلمام الرضا س��لم اهلل عليه فبدر إىل ذهنه هذا الس��ؤال: إذا كان 

رّد الس��لم واجبًا فهل اإلمام يرّد جواب كّل زائر يس��ّلم عليه منفردًا أم جييب جبواب واحد للجميع كأن 

م باستقلل،  يقول: عليكم الس��لم مجيعًا؟ فظهر له اإلمام يف عامل املكاش��فة وهو يرّد سلم كّل مسلِّ

ومنهم الشخص الذي بدر إىل ذهنه هذا التساؤل. وهذا معناه أّن األئّمة يشهدوننا ويعرفون عن كّل مّنا 
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كّل شيء، فقد روي عنهم سلم اهلل عليهم قوهلم: »حنن صنائع اهلل«���.

وإّن األئّم��ة صلوات اهلل وس��لمه عليهم ال يثقون بأح��د هكذا اعتباطًا، كم��ا ال يّتهمون أحدًا جزافًا 

ألبّتة ألّنهم أهل الصلح بل قادة أهل الصلح.

مبقدور كّل مؤمن أن يحوز ثقة املعصوم

إذًا مبقدور كّل مؤمن أن حيوز على ثقة أهل البيت س��لم اهلل عليهم، ش��رط أن ال يقّصر. فمن عرف 

عظمتهم وقّدم ما يف وس��عه يف سبيلهم، وهو سبيل اهلل تعاىل، كسب ثقتهم حّتى يصل إىل مرتبة أمثال 

زكريا بن آدم وغريه؛ ألّن اهلل تعاىل مل حيصر مقامًا ما � غري مقام العصمة � ألحد دون آخر.

فلنس��َع لكس��ب ثقة اإلمام املعص��وم، ولنتنافس يف ذلك خاّصة يف األش��هر احل��رم؛ ألّن كّل عمل 

حسن فيها فهو أفضل منه يف غريها، وكّل عمل قبيح يف غريها فهو فيها أكثر قبحًا.

���  انظر: نهج البالغة: 385 رقم 28 من كتاب له عليه السالم إلى معاوية جوابًا. وفيه قوله عليه 
السالم: فإنا صنائع رّبنا، والناس بعد صنائع لنا...
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إبدال العقوق والخذالن، وتطوير المداراة

العقوق - لغًة - من العّق وهو الش��ّق والقطع واحلفرة الواس��عة يف األرض، وأطلق »عاّق الوالدين« 

عل��ى الول��د الذي يؤذي والديه بش��ّق عص��ا طاعتهما أو اليصلهما، فينش��ّقان عنه بس��بب س��وء موقفه 

جتاههم��ا. فالعق��وق يس��تعمل يف الوالدي��ن، كما تس��تعمل القطيعة يف األرح��ام غالبًا؛ لك��ن هنا ُاطلق 

العقوق جتاه األرحام: »ومن عقوق ذوي األرحام«.

إّن احلال��ة الغالب��ة بني األرحام هي أن يعّق بعضهم بعضًا، بس��بب املش��اكل والتوّقعات أو اختلف 

األذواق أو تض��ارب املصاحل الش��خصية، فتحصل بينهم ه��ّوة وهذه اهلّوة قد تزداد مب��رور الزمن، وهذا 

يف األرحام ش��يء غري نادر، اللهّم إاّل أن يس��ارع ذوو األرحام يف معاجلة ذلك والس��عي يف إصلح ذات 

البني.

والع��لج يف العق��وق – كم��ا هو يف مجيع البلي��ا - له ركن��ان، األّول: الدعاء، والثاين: الس��عي. 

فعلى اإلنسان - كما قلنا مرارًا - أن يسعى ويدعو، ال أن يدعو دون سعي، أو يسعى دون دعاء.

إّن اإلم��ام الس��ّجاد س��لم اهلل علي��ه يس��أل م��ن اهلل تع��اىل - وحنن ينبغ��ي أن نقت��دي به ألنّ��ه إمامنا 

املفت��رض الطاع��ة - أن يبّدل عقوق ذوي أرحام��ه باملّرة، أي: يارّب ال جتعلين مّمن يعملون ما من ش��أنه 



21�

حصول القطيعة. ومعلوم أّن املّرة تعين الصلة وهي الطرف الضّد للعقوق متامًا.

ولن يتس��ّنى ذلك بس��هولة ما مل يس��ع الف��رد إىل دف��ع أو رفع وإزالة املش��اكل اليت توج��ب العقوق 

والش��قاق. ف��ل ينبغ��ي أن نق��ع يف الغفل��ة أو التغاف��ل ع��ن ُأويل أرحامن��ا بداعي س��وء الظ��ّن أو النظر يف 

املصاحل املاّدية البحتة، أو تتقطع سبل التواصل معهم بسبب اخلجل أو ما أشبه.

وعمدة القول يف معىن هذا الطلب هو أن يتوّسل املرء برّبه ليعافيه عن االبتلء بعقوق ذوي األرحام، 

ملا فيه من التفّكك اأُلسري واالجتماعي، فضًل عن سخط اهلل تعاىل.

نصرة األقربني

مّث يدعو اإلمام بالنّص التايل: »ومن خذالن األقربني النصرة«. ومعلوم أّن األقربني أعّم اصطلحًا 

م��ن ُأويل الرحم، ولذلك يطلق على َمن يعيش اإلنس��ان معهم بصورة أمشل وأوس��ع، كاجلريان وطلبة 

املدرس��ة، وزملء العمل، فأفراد هذه األصناف قد يعيش بعضهم مع بعض ويقترب بعضهم من بعض 

حّتى تصل درجات التأثري املتبادل فيما بينهم حّدًا كبريًا. 

وق��د يك��ون هؤالء األقربون ُأويل رحم أي نس��بّيني أو غرب��اء ال رابطة بينهم، أو أّنه��م قرابة من حيث 

السبب.

واخل��ذالن ع��ادة يص��در من ه��ؤالء األقرب��ني جت��اه بعضه��م، كأن ال يتس��اعدون حلّل مش��كلة ما قد 

أصابت أحدهم، نظرًا إىل أّن ديدن الناس غالبًا االجتماع حول ذي الثروة أو النفوذ، ويكونون منفّضني 
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عن الفقري باس��تثناء بعض من هو مثله أو أدون منه. واإلمام س��لم اهلل عليه حيّرضنا بدعائه هذا على أن 

نطلب من رّبنا الكرمي أن يبدل خذالن األقربني مبحّبتهم لنا ليتحّقق عنصر تبادل املنفعة بيننا.

إذًا، فهنا قضّيتان مهّمتان: قضية الدعاء، وقضية الس��عي حنو تفعيل مضمونه؛ مبعىن أّن الفرد كما 

حي��ّب أن ينص��ره األقربون عند حاجته إليهم، كذلك عليه أن يضع يف حس��بانه تق��دمي النصرة هلم عند 

الضرورة وغريها، لدفع أكر نس��بة ممكنة من احتماالت اخلذالن عند احلاجة، فهو إذا خذل قريبه حني 

حيتاجه، فليتوّقع خذالن قريبه له كذلك.

 مداراة الناس

يقول اإلمام سلم اهلل عليه: »ومن حّب املدارين تصحيح املقة«. أي املحّبة.

لق��د حّث اإلس��لم عل��ى مبدأ امل��داراة بني الن��اس وجع��ل للمدارين ج��زاًء موفورا. ح��ى جاء يف 

احلدي��ث الش��ريف ع��ن رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وآل��ه أّنه قال: »م��ن م��ات مداريًا، مات ش��هيد«���. 

واملتواتر عن الس��رية النبوية الش��ريفة أّن رس��ول اهلل صّلى اهلل عليه وآله - وهو سّيد األخلق احلميدة، 

ال��ذي وصف��ه اهلل تعاىل يف كتاب��ه بقوله: ﴿َوإنَّ��َك َلَعَلى ُخُل��ٍق َعِظي��ٍم﴾���- كان يعامل الن��اس معاملة 

ه��ي الغاي��ة يف احلكمة والطيبة حّتى ليظ��ّن كّل منهم أّنه أحّب الناس إىل الن��ي فكان بذلك املصداق 

األكمل للمداراة.
���  الدعوات: 220.

��2  القلم: 4.
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فإن كان املرء ال حيّب أحدًا، فل يلزمه أن يظهر هذا اإلحساس له أو يبديه يف وجهه، وهذا من اأُلمور 

املستحّبة، حّتى ورد يف النبوّي الشريف أّن نصف العقل مداراة الرجال���. فيعاملهم معاملة يتصّورون 

أنّ��ه حيّبهم، وهذا ليس من النفاق يف ش��يء، بل هو من مقتضيات العق��ل وُأصول األخلق الرفيعة؛ إذ 

ال ش��ّك يف وجود االخت��لف والتفاوت يف األذواق واألس��اليب والتوّجهات ب��ني الناس، ولكن ليس 

م��ن الض��روري أن يظهر امل��رء كّل ما يف قلب��ه لآلخرين، بل من الض��روري أن يب��دي احترامه ألذواقهم 

وأس��اليبهم وتوّجهاهت��م وآرائه��م، كم��ا ميكنه أن يعك��س وجهة نظره ورأي��ه أو طبيعة ذوقه وم��ا يرتئيه من 

ُأسلوب بالصورة املناسبة واحلكيمة، لكي ال يقع الشقاق والُفرقة.

وه��ذا الن��ّص من الدعاء الش��ريف يش��ري إىل أمهّية طلب امل��رء من رّبه أن يس��اعده يف حتوي��ل املوّدة 

الظاهري��ة � ال��يت نعّب��ر عنه��ا بامل��داراة م��ن قب��ل الن��اس ل��ه � إىل حّب باط��ين حقيق��ي يضاع��ف الترابط 

االجتماعي ويكّرس العلقة الطيبة بينه وبني باقي أفراد املجتمع.

وبذلك ُيفهم من سياق النّص وكأّن اإلمام سلم اهلل عليه يقول: إهلي، اجعل من احلّب الظاهري 

الذي يبدو بسبب مداراة الناس يل، حّبًا واقعيًا يف قلوهبم.

االستفادة من بالغة املعصومني عليهم السالم

وهنا جتدر اإلش��ارة إىل أمهية وضرورة االس��تفادة من بلغة األئّمة عليهم الصلة والسلم، لنتعّلم 
���  الكافي: 2 / ��7 ح 5 ، وفيه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله أّنه قال: مداراة الناس نصف 

اإليمان والرفق بهم نصف العيش.
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من أساليبهم احلكيمة ما يعود علينا بالفائدة والنجاح يف التواصل مع اآلخرين.

فم��ن البلغ��ة مث��ًل ع��دم التك��رار يف ال��كلم، أي أّن املع��ىن الواح��د إذا كان حباج��ة إىل التكريس 

والتكرار، فمن األجدر أن ال ُيكّرر اللفظ نفسه، بل ُيذكر يف قوالب لفظية خمتلفة، لكي يكسبه مجااًل 

على مجاٍل، وجيعله أكثر وقعًا يف نفس املخاَطب���.

وهذا اجلمال يشمل فيما يشمل مجال األلفاظ وحسن التعبري وبلغة البيان، كما يعلم سلم اهلل 

علي��ه أّن العبد مل��زم مبعرفة موقعه وحقيقته كمخلوق جت��اه خالقه. ورغم أّن اهلل غيّن ع��ن ألفاظه، إاّل أّن 

اإلنسان ينبغي أن ينتخب األمجل واألروع واألبلغ يف الكلم.

ولذل��ك؛ ف��إّن اإلمام س��لم اهلل عليه مل يك��ّرر عبارته تل��ك ومل يقل: »من ح��ّب املدارين تصحيح 

املحّبة«، بل استخدم لفظة �املقة� لتكريس مجال اأُلسلوب يف مناجاته مع اهلل تعاىل.

���  مما ُيذكر في هذا المجال: أّن فصحاء العرب وبلغاءهم اجتمعوا في الجاهلية ليصوغوا جملة 
تكون رادعة للقتل والتناحر، وبعد نقاش ومداولة طويلة، أقّروا عبارة �القتل أنفى للقتل� بعد أن 
ُأعجبوا بها كّل اإلعجاب من حيث اللفظ وقّلة عدد الحروف وعمق المعنى، ولكّن اهلل عّز وجّل 
أنزل على رسوله الكريم صلى اهلل عليه وآله آية القصاص التي قال فيها: »َوَلُكْم ِفي اْلَقَصاِص 
هذه  تكتب  أن  أصحاَبه  وآله  عليه  اهلل  صلى  النبيُّ  فأمر   ��79 �البقرة:  األْلَباِب«  أوِلي  َيا  َحَياٌة 
العبارة من اآلية »ِفي اْلَقَصاِص َحَياٌة« وتعّلق على جدار الكعبة إلى جانب عبارة كّفار قريش التي 
أبلغ وأجزل،  أّن لفظها  القوم فرأوا اآلية، ورأوا  كانت معّلقة في المكان نفسه، وجاء فصحاء 
ومعناها أتّم وأجمل من عبارتهم فرفعوا لوحتهم، وذلك ألّنهم الحظوا أّنه ال تكرار في اآلية فضاًل 
وجود  �القتل�، وفضاًل عن  وأرجحّيتها على كلمة  �القصاص�  المؤّدى بكلمة  المعنى  عن عمق 
كلمة �الحياة� ومعطياتها التي تفتقر إليها عبارتهم، مّما جعلهم يرضخون لبداعة اأُلسلوب القرآني 

وإعجازه.
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لنتعّلم من القرآن ومن أهل البيت

وحنن من جانبنا ينبغي أن نتعّلم من القرآن الكرمي ومن أهل البيت عليهم الصلة والس��لم مجال 

التعبري، ألّن اللفظ مبثابة اإلناء، واملعىن حمتواه. فإذا كان اإلناء مجيًل وحمتواه أيضًا، كان ذلك مدعاًة 

إىل القب��ول واإلقبال، أّم��ا إذا كان اإلناء غري مجيل، فلن تكون مّثة ضمانة يف تقّبل املحتويات وإن كانت 

على ش��يٍء من اجلمال يف نفسها. وعلى ذلك؛ فإّن للتعبري اجلميل مدخلية يف استساغة املعىن، حّتى 

يف حال املناجاة مع الرّب العظيم تبارك وتعاىل، ألّنه مجيل حيّب اجلمال.
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طلب فّن المعاشرة، واألمن من الظالمين

يقول اإلمام سلم اهلل عليه بعد ذلك: »ومن رّد امللبسني كرم العشرة«.

يف هذه العبارة يعيد اإلمام الكّرة نفسها يف استخدام اأُلسلوب األمثل من ذكر الكلمات األبلغ يف 

التعبري. فامللبسون هم املعاشرون أنفسهم، ولكّن اإلمام مل يقل: �ومن رّد املعاشرين كرم العشرة� أو 

�من رّد امللبس��ني كرم امللبس��ة� مع أّن امللبسة هي املعاش��رة أو كناية عنها. وذلك إلمكان أن تصل 

املعاش��رة بني الناس حّتى يكون مس��توى القرب فيما بينهم كقرب اإلنس��ان من لباس��ه. وبس��بب هذا 

التق��ارب واالقت��راب تنكش��ف النواقص واملس��اوئ يف األخلق والفع��ال، ولذلك تكث��ر املخاوف من 

حصول اخللف فيما بينهم، وذلك ألّن ديدن امللبسني اخللف.

م��ن هن��ا، جي��در باإلنس��ان أن يطل��ب م��ن رّب��ه الك��رمي أن حي��ول بينه وب��ني وص��ول اخللف��ات وردود 

األفعال اليت تس��يء إىل عش��رته مع امللبس��ني ل��ه، وحيرص على أن تك��ون العلقة بينه وب��ني القريبني 

من��ه وامللبس��ني ل��ه علقة طّيب��ة وكرمية ال علق��ة تتّبع العث��رات إلبدائه��ا يف النقد اهل��ّدام أو االغتياب 

واالنتقاص أو احلس��د، فالعش��رة هلا كرامة، أو هكذا ينبغي أن تكون؛ وكأّن اإلمام س��لم اهلل عليه يريد 

أن يقول: فامنحهم يارّب هذا الكرم، لئّل يرّدوا علّي ما يزعمون أّنها من نواقصي.
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وهنا – كما سبق يف نظائره – يلزم أن يعمل اإلنسان أمرين:

األّول: أن يبادر هو قبل أيٍّ كان إىل أن يكون فردًا كرميًا يف معاشرته لآلخرين، فل يرّد عليهم باللؤم 

وسوء األدب، وإّنما يعاملهم باحلسىن ما استطاع.

الث��اين: أن يطل��ب من رّبه التكّرم عليه بأن يس��اعده على حتويل رّد امللبس��ني – املعاش��رين - له، 

ويبدل صدودهم بعشرة كرمية؛ ملؤها السماحة واإلنصاف والعقلنية.

األمن من الظاملني

مّث يطل��ب اإلم��ام األمن واالس��تقرار مناجي��ًا رّبه تب��ارك وتعاىل فيق��ول: »ومن مرارة خ��وف الظاملني 

حلوة األمنة«.

ومعلوم أّن للخوف مرارة أشّد وقعًا من مرارة اآلالم البدنية اليت ُتخّل بنوم املريض، فيهجر هلا نومه 

وتس��لبه راحته، ولكّنها رغم ذلك تبقى آالمًا بدنية فقط بينما اخلوف ذو مرارة وآالم متّس الروح والبدن 

مع��ًا. جاء يف احلديث الش��ريف: »نعمت��ان جمهولتان: الصّح��ة واألمان«��� ممّا يعين لزوم أن يستش��عر 

الفرد نعمة األمن وهو ينعم يف ظّله ويطلب من رّبه أن ال يبتليه بظلم الظاملني، فيضطّره إىل مكابدة مرارة 

اخلوف منهم.

قد يكون الش��عور باخلوف حالة إجيابية وبّناءة إذا تعّلق بوقوع العقاب من طرف العادل، و ذلك ألّن 

���  شجرة طوبى: 2 / 368 المجلس الخامس واألربعون.



22�

اإلنس��ان املحكوم إذا قّدر له العيش حتت مظّلة حاكم أو رئيس عادل، فإّنه س��يحّدث نفس��ه أّن من اخلطأ 

اخل��وف، ألّن العقوب��ة اليت ميارس��ها احلاكم العادل إطارها التش��ريع وغايتها اإلص��لح، وإاّل فإّن احلاكم 

الع��ادل رج��ل مأم��ون اجلان��ب ال يبتغي لنفس��ه نفعًا جّراء حكم��ه؛ بينم��ا احلاكم الظ��امل أو رّب العمل 

الظامل أو املعّلم الظامل أو البائع الظامل أو غريهم خيتلف حاله عن ذلك بكثري، إذ ال ُيعلم سبب ظلمه أو 

مقداره أو زمنه مادام يصّب يف نفع الظامل نفس��ه. لذلك يطلب املرء من رّبه أن ال يبتليه هبذا البلء وأن 

جيعله مبأمن من مجيع الظاملني.

قّصة فيها عبرة

ممّا ينقل يف هذا املجال أّنه يف إحدى البلدان عزم رئيسها على إرسال قاٍض إىل إحدى املناطق، إاّل أّن 

حاكم تلك املنطقة س��رعان ما قام بقتله، وحّتى يتبّين للرئيس الس��بب يف ذلك، قام بإرسال قاٍض آخر، 

ولك��ّن احلاكم أحلق��ه بالقاضي الذي س��بقه. وهذا األمر أّدى ببع��ض القضاة إىل االمتن��اع عن التوّجه 

إىل ممارس��ة القض��اء يف تل��ك املنطقة. غ��ري أّن أحدهم، بع��د فترٍة تّرع بقب��ول املنصب لق��اء أجٍر باهض 

جّدًا، مّدعيًا أّنه س��يعمل يف س��بيل الكشف عن أس��باب مقتل القاضيني اللذين س��بقاه، ومن مّث ُيعلم 

رئيسه ليقضي على احلاكم ويف الوقت نفسه يكسب ثقة الرئيس بعلمه وعمله لكي يضمن لنفسه بعد 

ذلك منصبًا أرفع وأجرًا أعلى. وحني توّجه إىل تلك املنطقة أخذ القاضي مبس��امرة وجمالس��ة حاكمها 

يف حماول��ة منه ليعرف أس��باب قتله القاضيني الس��ابقني، وملا اطمأّن له احلاك��م بعدما أخذ مبجامع عقله 
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وقلب��ه، ق��ال له: إّنه مل يقت��ل القاضي األّول إاّل بعد أن رأى يف منامه ذات م��ّرة أّنه عدّو لدود له، وحينما 

اس��تيقظ مرعوب��ًا، أمر بقتله فورًا. أّما القاضي الثاين فرأى فيه رؤي��ا وكأّنه حّل مكانه حاكمًا، ففزع، ولذا 

أحلقه بصاحبه.

فلم��ا مسع القاضي الثال��ث هذا الكلم مل جيد ب��ّدًا حينها إاّل اهلروب والعودة إىل رئيس��ه، فأخره 

مؤّكدًا له بأّنه رمبا يتمّكن من ضبط كّل شيء من ذلك احلاكم، سوى رؤياه، فإنه ال يقدر أن يتحّكم فيها 

وقد يرى رؤيا هلذا الثالث ويلحقه بسلفيه.

إذًا ليس كّل خوف له مرارة. أّما اخلوف من الظامل فإّن له مرارة ش��ديدة، ألّنه ال ُيعلم ماذا س��يصدر 

عنه، وألي س��بب سيعاقب، وكيف ومى سيعاقب ويعتدي. وال يكفي أن حيتاط املرء يف جتّنب ما هنى 

عنه، ما مل يسأل اهلل عّز وجّل أن حيرسه بعينه اليت ال تنام، ويرعاه يف الشّدة والرخاء.

فاإلمام بعد أن يطلب من رّبه أن يبدله عن عقوق أرحامه مبّرهتم، وعن رّد امللبس��ني بكرم العشرة، 

وعن بغضة أهل الشنآن باملحّبة، طلب من اهلل تعاىل أن يبدل مرارة خوفه من الظامل إىل شعور باألمان، 

أي عدم العيش حتت ظّل الظامل.

انظ��روا إىل دّق��ة التعابري يف دعاء اإلمام س��لم اهلل عليه: فإّن ظاهر عبارة اإلم��ام تدعو إىل تغيري حالة 

ُأولئ��ك يع��ين األرحام وامللبس��ني وأهل الش��نآن و... س��وى الظامل، فإّم��ا أن ال يراين ويس��وؤين، أو 

اجعلين اللهّم يف مكان وزمان بعيدين عن الظامل، ألّن وجود الظامل يعين وجود اخلوف من ظلمه.
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الدعاء دعوة للتغيير وحتصيل ملكة العدالة

ومقطع الدعاء هذا يتضّمن بني طّياته أن على اإلنسان أن يهجر الظلم وميتنع عنه جتاه نفسه أّواًل، وجتاه 

اآلخرين ثانيًا، فينبغي أن يعي مدى لزوم حتصيل ملكة العدالة يف نفسه، وهو واجٌب عقلي أيضًا.

ف��إذا أراد الف��رد عدم ارتكاب املعصية، فاللزم أن خيالف هواه، وم��ن أولويات ذلك أن خيلق وينّمي 

ملكة العدالة يف نفسه.

ولع��ّل م��ن أحس��ن الف��رص أم��ام اإلنس��ان لتنمي��ة ه��ذه امللك��ة، وتقويتها هي األش��هر احل��رم ذات 

الفضيل��ة على باقي الش��هور، فكما ميكن للراغب أن يس��تثمر هذه األش��هر يف مضاعف��ة ثواب الصلة 

والصيام والصدقة، كذلك ميكنه أن يس��تثمرها يف االرتقاء مبس��توى أخلقه احلميدة وحس��ن س��لوكه 

ال��ذي جيّر صاحبه ج��ّرًا إىل اجلّنة، ويف احلديث: »ما وضع يف ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حس��ن 

اخُلُلق...«���.

ال ش��ّك أّن حس��ن اخلل��ق � ال��ذي هو أح��د أركان ملك��ة العدال��ة � كما يل��زم أن يكون داخ��ل نطاق 

اأُلسرة كذلك يلزم يف خارجها، وال شّك أّن استدامته ليس باألمر السهل، تبعًا لوجود املوانع الصعبة 

والش��ديدة واليت منها وساوس الش��يطان، والنفس األّمارة بالس��وء اليت ترهق اإلنسان. ويتيّسر ذلك 

بالعزم واإلستعانة بالعلي القدير.

إّن م��ن مل يطرد الش��يطان، ومل يبذل قص��ارى جهده يف ذلك وعجز عن كبح مجاح نفس��ه األّمارة 

���  كشف اللثام: 2 / 533.



22�

بالس��وء فإنه خيس��ر دنياه وآخرت��ه، فكثرٌي من هؤالء الطغ��اة والظلمة الذين حكموا تعّس��فًا ماتوا من فرط 

ش��هوات أنفس��هم األّمارة بالس��وء، فترون القليل منهم قد عّمر، فلم تدع هلم ش��هواهتم وتكالبهم على 

الدني��ا جم��ااًل للعمر يف الدنيا طويًل، وقد ورد يف الروايات أّن الذي يأكل أكثر من حاجته، ُيصاب بكذا 

وكذا، فعن الني صلى اهلل عليه وآله: »إّياكم والبطنة، فإّنها مفس��دة للبدن، ومورثة للس��قم، ومكس��لة 

عن العبادة«���.

إّن األنبياء والرس��ل عليهم الس��لم، وعلى مقّدمتهم رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآل��ه وكذلك أئّمة 

أهل البيت عليهم الس��لم كانوا أعرف الناس بالدعاء والتضّرع إىل اهلل تقّدس��ت أمساؤه، وكانوا أكثر 

الناس س��عيًا لتكريس معاين الدعاء، فكانوا يتحّملون املش��اّق واجلوع واألذى والقتل من أعدائهم بل 

ح��ى من أقارهبم وأصدقائهم ومن بعض أتباعهم! وكم س��عى رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وآله وجاهد 

وعاىن ودعا إىل جانب ذلك، لكي يرسم لإلنسانية النموذج الرّباين األمثل.

فم��ن اللزم عل��ى املؤمن أن جيعل من الدعاء عامًل مهّمًا يف ش��حذ مّهته وإقدام��ه على ما ينبغي له 

أن يق��وم به من الطاع��ات، وما ينتهي عنه من املحّرمات، إذ الدعاء عامل دفع إىل عمل اخلري من جانب، 

وعامل كبح للشهوات من جانب آخر.

���  مستدرك الوسائل: �6 / 2�0 ح 6.
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دفع الظلم والمخاصمة

ٍد َوآِلِه َواْجَعْل يل َيدًا َعلى َمْن َظَلَمين،  يقول اإلمام السّجاد سلم اهلل عليه: »اللُهمَّ َصّل َعلى ُمَحمَّ

َو ِلَسانًا َعلى َمْن َخاَصَمين«.

مقّدمة حيسن بيان الفرق بني الظلم واملخاصمة، ونذكر يف املقام أمرين:

األّول: إّن الظل��م ع��ادًة يكون من ط��رف واحد، أّما املخاصم��ة فغالبًا ما تكون م��ن طرفني، وجيوز أن 

خياصم اإلنسان غريه من دون أن يعاديه.

الثاين: إذا كان الظلم صادرًا من الطرفني مل يكن إذًا من موارد الدعاء، إذ ال معىن ألن يطلب أحد 

الظاملني من اهلل تعاىل أن يهبه القدرة على الظامل اآلخر؛ ألّن اهلل تعاىل ال حيّب الظاملني.

وه��ذا املعىن غ��ري متصّور بالنس��بة لإلمام املعص��وم الذي ال يرتك��ب ذنبًا فكيف بالظل��م وهو ذنب 

عظي��م، فض��ًل ع��ن أن يطلب من اهلل تعاىل مث��ل هذا الطلب، وهو يعل��م أّن اهلل تع��اىل ال ينصر ظاملًا على 

ظ��امل بوس��يلة الدعاء���، ب��ل إّن كل الظاملَ��ني يف الّنار، كم��ا ورد: القاتل واملقتول يف الن��ار ويف احلديث 
���  صحيح أّن اهلل تعالى قد يسّلط ظالمًا على ظالم في بعض الموارد ليري الظالم ظلمه من خالل 
ظالمه، مصداقًا لقول رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله: من أعان ظالمًا سّلطه اهلل عليه. الخرائج 
والجرائح: 3/ �058. ولكن هذا ال يعني كرامة له من اهلل أو استجابة لدعائه بل يكون من 
قبيل قول اإلمام الصادق عليه السالم: »ما انتصر اهلل من ظالم إاّل بظالم وذلك قول اهلل عّز وجّل: 

�وكذلك نوّلي بعض الظالمين بعضًا� الكافي: 2 / 334 ح�9 واآلية �29 من سورة األنعام.
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ع��ن الني صّل��ى اهلل عليه وآله: »... قيل: يا رس��ول اهلل ه��ذا القاتل، فما بال املقتول؟ ق��ال: ألّنه أراد 

قتًل«���.

بعد هذه املقّدمة نقول: إّن اإلمام س��لم اهلل عليه طلب من اهلل تعاىل أن مينحه القّوة لدفع الظلم عنه 

– وه��و ما يصدر ع��ادًة من طرف واحد وهو الظ��امل – وكّنى عن القّوة هنا بالي��د، وحيث إّن املخاصمة 

تك��ون بني طرفني حياول كّل منهما إفحام اآلخر، ف��إّن اإلمام يطلب من اهلل تعاىل يف هذه احلالة أن مينحه 

القّوة اليت جتعله متفّوقًا على خصمه وهي قّوة الرّد اليت عّبر عنها باللسان.

���  الوسائل: ��/ ��3 ح� باب تحريم قتال المسلمين على غير سّنة- كتاب الجهاد.
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الظفر بالمعاندين والمكر بالكائدين

ينبغ��ي االلتف��ات ب��دءًا إىل نقطة مهّمة ه��ي: أّنه ليس كّل إنس��ان منحرف عن احلّق يك��ون معاندًا؛ 

ْم ُظْلمًا  ْيَقَنْتَها أْنُفُس��هُ إّنما املعاند هو الذي عرف احلّق فزاغ عنه مصّرًا. قال تعاىل: ﴿َوَجَحُدوا ِبَها َواْس��تَ

َوُعُلّوًا﴾��� األمر الذي اس��توجب خلودهم يف النار، كما نقرأ يف دعاء أمري املؤمنني سلم اهلل عليه الذي 

رواه كميل رمحه اهلل: »وأن ختّلد فيها املعاندين«. 

إّن كث��ريًا م��ن املنحرف��ني ع��ن منه��ج أه��ل البيت س��لم اهلل عليهم ق��د غّرر هب��م وغس��لت أدمغتهم 

الدعاي��ات املضّلل��ة والكاذبة لوّعاظ الس��لطني وم��ن حذا حذوهم فمنع��ت أبصارهم م��ن رؤية احلّق، 

لذلك نس��مع ع��ن كثريين منهم ما إن اّطلعوا على احلقيقة حّتى س��ارعوا إىل األخ��ذ باهلدى. وما أكثر 

القص��ص يف ه��ذا املجال وال��يت تنتهي باملس��تبصر بتردي��د قول اهلل تع��اىل: ﴿اهلُل أْعَل��ُم َحْي��ُث َيْجَعُل 

ِرَساَلَتُه﴾���.

وم��ا أكث��ر الذين بلغوا � من بني هؤالء املس��تبصرين � مراحل عالية يف اإلمي��ان والقرب من اهلل تعاىل، 

حّتى تفّوقوا على كثري من غريهم، وأفضل مثال على ذلك بعض شهداء كربلء��� الذين يقف املليني 
���  النمل: �4.

��2  روي أن رجال من نسل عمر بن الخطاب كان يشتم علي بن أبي طالب عليه السالم إذا =
��3  أى موسى بن جعفر عليه السالم، ويؤذيه إذا لقيه. فقال له بعض مواليه وشيعته: دعنا نقتله، فقال: 
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أم��ام قبورهم إجلاًل وإكرامًا يفادوهنم قائلني: »بأيب أنتم وُأّمي«، وما ذاك إاّل ألّنهم مل يكونوا معاندين، 

وما إن انكش��فت هلم احلقيقة حّتى مالوا إليها وس��اروا معها حّتى الش��هادة، فاستحّقوا هبا الفوز العظيم 

الذي حظي به سائر شهداء كربلء.

أّم��ا املعان��د فهو ال��ذي ال يرضخ للحّق رغم معرفته ب��ه؛ قال تعاىل يف وصف علم��اء اليهود املعاندين 

– الذي��ن يعرف��ون الرس��ول صّل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وم��ع ذل��ك ينكرون��ه - : ﴿َيْعِرُفونَ��ُه كَم��ا َيْعِرُف��وَن 

أْبَناَءُهم﴾���.

أم��ام أش��خاص كهؤالء � ليس��وا منحرفني فق��ط بل معاندين ال جت��دي معهم املوعظ��ة � يطلب اإلمام 

السّجاد سلم اهلل عليه من اهلل تعاىل أن ُيظفره هبم وينصره عليهم؛ فيقول: »وظفرًا مبن عاندين«.

ال، ثّم مضى راكبًا حتى قصده في مزرعة له فوطأها بحماره، فصاح ال تدس زرعنا، فلم يصغ إليه، 
وأقبل حتى نزل عنده فجلس معه وجعل يضاحكه، وقال له: كم غرمت على زرعك هذا؟ قال: مائة 
درهم. قال: فكم ترجو أن تربح؟ قال: ال أدري. قال: إّنما سألتك كم ترجو؟ قال: مائة أخرى. قال: 
فأخرج ثالثمائة دينار فوهبها له. فقام فقّبل رأسه، فلما دخل المسجد بعد ذلك وثب العمري فسّلم 
عليه وجعل يقول: �اهلل أعلم حيث يجعل رسالته� األنعام: �24. فوثب أصحابه عليه وقالوا: ما هذا؟ 
فشاتمهم، وكان بعد ذلك كلما دخل موسى خرج يسّلم عليه ويقوم له. فقال موسى لمن قال ذلك 

القول: أّيما كان خيرًا، ما أردتم أو ما أردت؟ مقاتل الطالبيين:332.
���  مثل زهير بن القين، الذي ُذكر في كتب السير أّنه كان عثماني الهوى، أي من الذين يطالبون 
أّنه لم يكن معاندًا للحّق، وأّن  أّن التاريخ أثبت  إمام الهدى علي بن أبي طالب بدم عثمان، غير 
انحرافه لم يكن عن تقصير بل كان عن قصور. ومثله الحّر بن يزيد الرياحي الذي كان في 

جيش يزيد ووقف أماَم أبي عبد اهلل الحسين عليه السالم حتى أورده أرض كربالء.
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املكر على الكائدين

هاهنا أيضًا ثلث نقاط ينبغي االلتفات إليها:

النقط��ة اأُلوىل: إّن اإلمام س��لم اهلل عليه يف امل��وارد التالية غّير عبارة الطلب، فبع��د أن كان طلبه يف 

املوارد الثلثة املتقّدمة بعبارة: »اجعل يل« عدل عنها إىل عبارة: »هب يل«. ولعّل هذا يعود للختلف 

يف ن��وع املطل��وب؛ ألّن اأُلمور الثلثة الس��ابقة كانت حتتاج إىل عمل خارجي، ولذل��ك عّبر عنها اإلمام 

س��لم اهلل عليه بقول��ه: »اجعل يل« أّما هنا فإّن املكر وما بعده يتطّل��ب الفهم والفكر، ولذلك قال اإلمام 

سلم اهلل عليه: »هب يل«.

النقط��ة الثاني��ة: إّن املك��ر خيتلف يف االس��تعمال العريف ع��ن معناه اللغ��وي، فاملك��ر يف اللغة يعين: 

التدب��ري عل��ى العدّو، أي أّن املاكر ُي��زنل املكروه باملمكور ب��ه من حيث ال يعلم، مبع��ىن تقدير ضرر الغري 

من غري أن يعلم به. 

وهو غري احليلة، اليت ُتستعمل يف نفع الغري أيضًا.

«��� عبارة عن إيصال اجلزاء  ومك��ر اهلل � كم���ا يف قول�ه تعاىل � : »َوَمَك��ُروا َوَمَكَر اهلُل َواهلُل َخْيُر املَاِكِري��نَ

اىل املاكر واستدراجه من دون أن يعلم  ���.

فنس��بة املكر هلل تع��اىل تأيت من ب��اب االزدواج يف الكلم كما يف قوله تع��اىل: »فمن اعتدى عليكم 

���  البقرة: �46.
��2  آل عمران: 54.
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فاعت��دوا علي��ه«��� ف��األول ع��دوان والثاين لي��س بعدوان ولكّن��ه مّسي به لُيعل��م أّنه عق��اب عليه وجزاء 

به���.

م��ن هذا نس��تخلص أّن املكر ال��ذي يطلبه اإلمام س��لم اهلل عليه م��ن رّبه تعاىل يتحّدد يف اس��تيهابه 

حس��ن التدب��ري يف مواجه��ة الكائدي��ن له حى يس��قطوا ُه��ْم يف ش��ّر فعاهلم فل ينالوا س��وى اخلس��ران 

املبني.

النقط��ة الثالث��ة: صحيح أّن من معاين املكر التدبري على العدّو يف حماولة إيقاعه يف املش��كلة، وجيوز 

يف احل��رب املكر واخلدعة، كما روي عن الن��يّ صّلى اهلل عليه وآله: أّنه قال: »احلرب خدعة«���، ولكن 

ئ األعمال، فإّن الكذب  اس��تعمال املكر واخلدعة ال يعين اللجوء إىل الكذب والفتك، ألّنهما من س��يّ

من أعظم الكبائر، كما أن اإلميان »قّيد الفتك«��4.

فمث��ال اخلدع��ة يف احلرب أّن الش��خص يقوم بعمل من ش��أنه أن يوح��ي خلصمه بأمر م��ا وهو َينوي 

خلف��ه، وق��د ُيح��اول تضليل ع��دّوه قبل احل��رب أو يف أثنائه��ا يبتغي بذل��ك تقليل اخلس��ائر أو تعجيل 

النص��ر أو ما أش��به، اليت يدعو إليها العقل وحيّبها اهلل تع��اىل، كما ورد من فعل الني صّلى اهلل عليه وآله 

يف كتب الس��ري، أّنه س��ار قبل غزوة ب��در يف خلف اجلهة ال��يت كان يتوّقعها الناس يري��د صّلى اهلل عليه 

���  راجع الفروق اللغوّية: 206ـ 207 رقم 8�4 و 8�5 الفرق بين الحيلة والمكر.
��2  البقرة: �94.

��3  راجع لسان العرب: 5/ �83 ماّدة مكر.
��4  أعالم الورى: 225.
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وآله بذلك تضليل العدو ولئّل يش��عر به اجلواس��يس، فتبقى املبادرة بيده م��ن دون ظلم أحد، ولكن ال 

م نفس��ه فإذا سّلم نفس��ه بادروا لقتله غيلة أو صرًا؛ ألّن هذا يعّد فتكًا؛  جيوز أن ُيمنح العدّو األمان ليس��لّ

واإلسلم ال يرضى به.

أّم��ا خمادعة العدو ُيراد س��تر املذه��ب عنه، فهذا مطلوب عل��ى كّل حال، كما روي ع��ن اإلمام أمري 

املؤمنني سلم اهلل عليه أّنه قال: »فاخزن لسانك كما ختزن ذهبك وورقك«���.

���  مستدرك الوسائل: 9/ 24 رقم 9.
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القدرة على المضطهدين

يق��ول اإلمام بعد ذلك: »وقدرة على من اضطهدين«، وقبل بيان املعىن العام هلذه اجلملة ننّوه إىل 

أّن كلم��ة »اضطهاد« مش��تّقة من لفظة »ضهد« وهي يف األصل »اضته��اد« مّث ُأبدلت تاؤها طاًء، ألّنها من 

املواض��ع ال��يت تبدل فيه��ا التاء إىل ط��اء � يف اللغة العربية � ختّلصًا م��ن الثقل وصعوبة التلّف��ظ بالتاء اليت 

تأيت بعد الضاد يف الكلمة���.

واالضطه��اد يف اللغ��ة هو ظلٌم خاص، وهو الظلم الذي يقع على اإلنس��ان بس��بب عقيدته، مّث توّس��ع 

استعماله من باب املجاز فصار يشمل كّل ظلم.

ف��كأّن اإلم��ام س��لم اهلل عليه يق��ول: إهلي، ه��ب يل القدرة على م��ن يريد ظلمي بس��بب عقيديت 

وتوّجهايت احلّقة، لئّل يتمّكن من ذلك.

وامللف��ت للنتب��اه هنا أّن اإلم��ام عندما طلب من اهلل تع��اىل العون مقابل الظلم ق��ال: »اجعل يل يدًا 

على من ظلمين« فاستعمل كلمة »يد« للتعبري عن القّوة والقدرة. ولكّنه هاهنا – يف مقابل االضطهاد، 

وهو الظلم الواقع على املرء بس��بب العقيدة واملبدأ – اس��تعمل لفظة القدرة نفسها، فقال: »وقدرة على 
���  قال ابن مالك في ألفّيته: طا، ت »افتعال« ُرّد إثر »مطبِق« أي إذا جاء تاء االفتعال بعد حرف من 
حروف اإلطباق كالضاد مثاًل، وجب إبداله طاًء. انظر شرح ابن عقيل: 2 / �58 – 582 في إبدال 

حرف التاء طا.
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من اضطهدين«، وال شّك أّن وراء هذا االختلف تكمن معاٍن دقيقة، حرّي بأهل العلم الوقوف عندها 

والتأّمل فيها.
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تكذيب القاصبين

يقول اإلمام سلم اهلل عليه بعد ذلك: »وتكذيبًا ملن قصبين« أي أعاب علّي. 

م��ن الواض��ح أنّ��ه ال خيلو أّي إنس��ان��� من عي��ب؛ ألّن اهلل تعاىل خل��ق الدنيا هكذا، لك��ي ميتحن هبا 

العباد. فإذا كان اإلنس��ان غنّيًا ُأصيب بعيوب كالكر والغرور والبخل وغري ذلك، وإن كان فقريًا ابتلي 

بالعيوب اليت يس��ّببها الفقر، ورمبا انتقصه بعض الناس بس��بب الفقر نفس��ه وعدّوه عيبًا فيه، وهكذا هو 

اإلنسان يف كّل حاالته. ومبا أّن بعض الناس ال يكّفون ألسنتهم عن أحد، لذلك يطلب اإلمام السّجاد 

سلم اهلل عليه من اهلل تعاىل أن يهبه إمكانية تكذيب من ُيعّير وينتقص من غري حق.

���  سوى أولئك الذين عصمهم اهلل وجعلهم حججًا على عباده.
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السالمة من المتوّعدين

الوع��د إّم��ا أن يكون يف خري كما لو وعد اإلنس��ان ابن��ه: إذا جنحَت يف االمتحان فس��أعطيك جائزة، 

وإّما أن يكون يف الشّر وهو الوعيد ومنه التوّعد، وهو الذي يطلب اإلمام سلم اهلل عليه من اهلل تعاىل أن 

يسّلمه منه.

 عظة أخالقية

لق��د طلب اإلمام س��لم اهلل عليه يف دعائه م��ن اهلل تعاىل أن خيّلصه من ش��رور الظاملني واملخاصمني 

والكائدي��ن واملعاندي��ن واملضطهدي��ن والقاصب��ني واملتوّعدي��ن، ولكن ينبغ��ي أن نذك��ر أّن هناك عدوًا 

أعدى منهم كّلهم، ولو متّكن هذا العدّو من اإلنسان أحلق به عذابًا ال يزول أبدًا، وذلك العدو هو النفس 

األّمارة بالسوء. أتدرون ماذا تصنع النفس باإلنسان إن هو مّكنها من عقله؟ سوف تقوده إىل نار سّجرها 

جّبارها لغضبه.

إّن اهلل تع��اىل خل��ق اخللق لريمحهم؛ فقال عّز م��ن قائل: ﴿إاّل َمْن َرِحَم َربُّ��كَ َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم﴾��� 

أي لريمحهم، إاّل أّن اإلنس��ان بتصّرفاته واّتباع هوى نفس��ه األّمارة بالس��وء جيلب غضب اهلل عّزوجّل. 

���  هود: ��9.
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فلبّد إذا من التفكري بصورة جاّدة هلذه املشكلة.

إّن الدعاء جزء مهّم من العلج، غري أّن اجلزء األهّم فيه يتمّثل يف قوله تعاىل: ﴿َوأْن َلْيَس ِلإلْنساِن 

إاّل َما َسَعى﴾���. فلبّد من االستعانة بالرياضة الروحية املشروعة، فعن اإلمام أمري املؤمنني سلم اهلل 

علي��ه: »وإّنما هي نفس��ي أرّوضه��ا بالتقوى«��� ويف احلديث الش��ريف أيضًا: »ليس مّنا من مل حياس��ب 

نفسه كّل يوم ...«���.

وروي أّنه بينا موس��ى بن عمران عليه الس��لم يع��ظ أصحابه إذ قام رجل فش��ّق قميصه فأوحى اهلل 

عّزوجّل إليه: »ياموسى قل له: ال تشّق قميصك ولكن اشرح يل من قلبك«��4.

فلنفّك��ر قلي��ًل من أجل ضبط ما قد يصدر من هذه النفس اليت أودعها اهلل فينا ليخترنا أندّس��ها أم 

��اَها﴾��� ويك��ون الناس بعد ذلك كما قال  اَها. َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ نزّكيه��ا، قال تعاىل: ﴿َقْد أْفَلَح َمْن َزكَّ

تعاىل: ﴿ُهْم َدَرَجاٌت ِعْنَد اهلل﴾���. َفُرّب أخوين عاش��ا معًا يف حميط واحد ولكن اختلفا يف الدرجات 

اختلفًا شاس��عًا. ومن األمثلة على ذلك: حمّمد بن الفرج الرخجي، وأخوه عمر الرخجي. فلقد كان 

حمم��د الرخج��ي من أوثق أصح��اب اإلمامني اجل��واد واهلادي عليهما الس��لم، ولعل��ه اآلن يف روضة 

���  النجم: 39.
��2  نهج البالغة: 4�6 من كتاب له سالم اهلل عليه إلى عثمان بن حنيف.

��3  الكافي: 2 / 453.
��4  منتهى اآلمال: 2 / 555.

��5  الشمس: �0.
��6  آل عمران: �63.
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اخلل��د مع الذين فيها حيرون، بينما صار أخوه عمر بن الف��رج الرخجي يف حصب جهّنم مع الذين فيها 

يصطرخون، ألّنه كان من أشّد أعداء أهل البيت سلم اهلل عليهم. وقد جتد إنسانًا آل أمره إىل أن يكون 

من أهل التابوت��� بينما ابنه يف زمرة األبرار املؤمنني. يقول أمري املؤمنني سلم اهلل عليه يف حّق حمّمد 

بن أيب بكر: حمّمد ابين من صلب أيب بكر���.

البّد من ترويض النفس

إّن النف��س ال تتغّي��ر حنو األفضل أو األس��وأ دفع��ًة واحدة، وإمن��ا بالتدريج؛ فعن أمرياملؤمنني س��لم 

اهلل علي��ه أنّ��ه ق��ال: »النفس جمبولة عل��ى س��وء األدب، والعبد مأم��ور مبلزمة حس��ن األدب، والنفس 

جت��ري بطبعها يف مي��دان املخالفة، والعب��د جيهد برّدها عن س��وء املطالبة، فمى أطلق عناهنا فهو ش��ريك 

يف فس��ادها، ومن أعان نفسه يف هوى نفسه فقد أش��رك نفسه يف قتل نفسه«���. ولذا شّدد على ترويض 

النف��س ح��ى ال تتم��ادى يف غّيه��ا، فق��ال س��لم اهلل عليه: »َم��ْن َلْم َيُس��ْس َنْفَس��ُه أَضاَعه��ا«��4 أي كما 

: يا موالي، لمن  ���  قال جابر بن عبد اهلل: قلت ألمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم... 
تكّلم، ولمن تخاطب وليس أرى أحدًا؟ فقال: يا جابر، كشف لي عن برهوت فرأيت شيبويه وحبتر 
وهما يعّذبان في جوف تابوت في برهوت، فنادياني: يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، رّدنا إلى الدنيا 
نقّر بفضلك، ونقّر بالوالية لك. فقلت: ال واهلل، ال فعلت، ال واهلل، ال كان ذلك أبدًا، ثّم قرأ قوله 

تعالى: »ولو ُرّدوا لعادوا لما ُنهوا عنه وإّنهم لكاذبون«. بحار األنوار: 27/ 306، ح��.
��2  شرح نهج البالغة البن أبي الحديد: 6 / 53 رقم 67 من كالم له سالم اهلل عليه لما قّلد محمد 

بن أبي بكر مصر.
��3  محاسبة النفس: ��.

��4  غرر الحكم: 239 رقم 4827 اإلدبار عن نفسك األّمارة بالسوء.
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ختدعك��م خادعوها وجّرعوها اخلري رويدًا رويدًا، ابتداًء باألس��هل فاألس��هل وهك��ذا. فمثًل لو مل يكن 

الش��خص من أهل صلة الليل فل يفرض على نفسه أداءها مبستحّباهتا كّلها يف أّول األمر، بل ليكتف 

بأقّل ما تطاوعه به نفسه أّواًل مّث يزيد شيئًا فشيئًا لئّل تفلت بعد ذلك؛ فإّن من مل يرفق مبطّيته يف السري، 

ال هو يصل إىل غايته وال وسيلة تبقى له. عن النّي صّلى اهلل عليه وآله: »املنبّت ال أرضًا قطع وال ظهرًا 

أبق��ى«���. فعلين��ا الت��دّرج بالنف��س، واالس��تنارة بكلمات املعصومني س��لم اهلل عليهم وس��ريهتم لئّل 

تنعطف بنا أنفسنا فزنيغ. 

ورد يف رسالة اإلمام أمري املؤمنني سلم اهلل عليه إىل واليه على البصرة عثمان بن حنيف: »أال وإّن 

لكّل مأموم إمامًا يقتدي به ويس��تضيء بنور علمه... أال وإّنك��م ال تقدرون على ذلك ولكن أعينوين 

بورع واجتهاد وعّفة وسداد«���. فلنحاول االقتداء بأئّمتنا ما أمكننا ذلك، وإن عجزت أنفسنا عن بلوغ 

م��ا هم علي��ه صل��وات اهلل عليهم فل يبقى لنا س��وى ال��ورع واإلجتهاد والعّفة والس��داد، عس��ى أن نفوز 

مبرضاة اهلل تعاىل.

روي ع��ن أيب جعف��ر الباق��ر س��لم اهلل عليه أّن ام��رأة اّدعت على أبيه �علي بن احلس��ني س��لم اهلل 

عليهم��ا� عن��د وايل املدينة أّن هل��ا عليه أربعمائ��ة دينار. فقال ال��وايل: ألك بّينة؟ قال��ت: ال ولكن خذ 

ميينه. فقال وايل املدينة يا علي، إّما أن حتلف وإّما أن تعطيها. فقال يل: يا بيّن قم فأعطها أربعمئة دينار. 

���  منية المريد: 200 رقم �7 إيصاء الطالب بالرفق.
��2  نهج البالغة: 4�6 ـ 420 رقم 45.
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فقل��ت: يا أبه جعلت فداك، ألس��ت حمّقًا؟ فق��ال: بلى يابيّن، ولكّني ُاج��ّل اهلل تعاىل أن أحلف به ميني 

صر���.

علينا أن نقتدي باألئّمة س��لم اهلل عليهم ونّتخذ س��بيل التس��امح والعفو ونغفر إلخواننا ونعذرهم؛ 

ف��إّن ب��روز املش��كلت بني اإلخ��وة واملتعاش��رين كاألرح��ام والزملء والزوج��ني واألس��اتذة والتلميذ 

واألصدقاء أمر طبيعي يوّلده القرب واالحتكاك؛ فلذا ال ينبغي تضخيمها بل ينبغي التسامح بشأهنا، 

واللزم االقتداء بأئّمتنا الذين كانوا املثل األعلى يف األخلق الفاضلة، وال يتأّتى هذا كّله إاّل بالترويض 

والتدّرج مع النفس كما قلنا.

كم��ا ينبغ��ي لن��ا أن ننتهز كّل الفرص واملناس��بات ال��يت مّن اهلل تعاىل هب��ا علينا، مثل ش��هر رمضان 

املب��ارك، واألّيام ال��يت حنن مقبلون عليها من أّيام ش��هر ذي احلّجة احلرام��� الس��ّيما العش��ر اأُلول منه، 

فف��ي احلدي��ث عن الني صّل��ى اهلل عليه وآله: »ما من أّي��ام العمل الصاحل فيها أح��ّب إىل اهلل عّز وجّل 

من أّيام العش��ر«���. واليت تك��ّرر ذكرها يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: ﴿أّي��اٌم َمْعُلوَماٌت﴾��4 و ﴿أّياٌم 

َمْعُدوَدات﴾���. فهذه الفرص نادرة فلنغتنمها ونأخذ بزمام أنفسنا بأّية نسبة استطعنا.

فلنتأّمل يف هذه العبائر من دعاء اإلمام ونتصّور أّن مصاديقها األجلى هي نفس اإلنس��ان، ولنطلب 

���  الكافي: 7 / 435.
��2  األشهر الحرم: ذو القعدة، ذو الحجة، محّرم، ورجب.

��3  يعني: عشر ذي الحّجة. إقبال األعمال: 3�7.
��4  الحج: 28.

��5  البقرة: 203.
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من اهلل تعاىل أن يهبنا القدرة على أنفسنا لكي نوّفق ونكون من الذين اّتخذوا طريق التدّرج يف الصعود 

والرقّي بلوغًا إىل أعلى الدرجات بركة حمّمد وآله الطاهرين صلوات اهلل وسلمه عليهم أمجعني.

الفرق بني الطاعة واملتابعة

صحيح أّنه ميكن التوّسع يف هاتني الكلمتني وأشباههما يف استعمال إحداها مكان األخرى جمازًا، 

مثل جعل كلمة الطاعة مكان املتابعة أو العكس، وكذا بالنس��بة للتس��ديد واإلرش��اد؛ ولكن إذا أخذنا 

بنظر االعتبار جميء هذه الكلمات معًا يف سياق واحد فإّن الدّقة تقتضي اختلف معانيها، خاّصة وأّن 

األئّم��ة األطهار س��لم اهلل عليهم هم ُأمراء الكلم وأس��ياد البلغة وأرومة الفصاحة، وما يس��ردونه من 

نظ��م كلمهم البّد وأن يكون موافقًا لفصيح ال��كلم وفنونه. ومن يراجع كتب اللغة جيد فرقًا واضحًا يف 

استعمال هذه الكلمات وفق معانيها.

فمن موارد الطاعة إس��تعماهلا يف االمتثال بل تأّم��ل، والعكس صحيح، فاالمتثال دون تأّمل يعين 

الطاع��ة بعينه��ا، أّما املتابعة فتعين دوام االمتثال. يف احلديث املروّي عن رس��ول اهلل صّلى اهلل عليه وآله 

أنّ��ه قال: »إذا رأيت ش��ّحًا مطاعًا وهوًى مّتبع��ًا، وإعجاب كّل ذي رأي برأيه فعليك بنفس��ك ودع عنك 

أمر العاّمة«���.

���  مصباح الشريعة اإلمام الصادق سالم اهلل عليه: �9
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الفرق بني السداد والرشد

أّم��ا الفرق بني الس��داد والرش��د فالظاهر م��ن الرجوع إىل كتب اللغة أّن الس��داد يع��ين التوجيه حنو 

الصواب كما يف دعاء االفتتاح لإلمام احلّجة بن احلس��ن عّجل اهلل تعاىل فرجه: وأنت مسّدد للصواب 

مبّنك.

د يف دعاء اإلمام زين العابدين سلم اهلل عليه هو الداّل على الصواب الذي ال  إذًا فاملراد من املس��دّ

يعاب عليه.

أّم��ا الرش��د فه��و األمر ال��ذي ال زيغ فيه وال غواي��ة وهو أقرب إىل احل��ّق منه إىل اهلداي��ة، ألّن اهلدى 

بيان طريق الرش��د ليس��لك دون طريق الغي. هذا إذا ُأطلق. فإذا قّيد اس��تعمل يف غريه���؛ كما يف قوله 

��ِعريِ«���.  ُه َوَيْهِديِه ِإَلى َعَذاِب السَّ ُه َفإنَّ��ُه ُيِضلُّ ِبُع ُكلَّ َش��ْيَطاٍن َمِريٍد. ُكِتَب َعَلْي��ِه َأنَُّه َمْن َتَوالَّ تع��اىل: »َوَيتَّ

فإّن أصحاب األفكار الباطلة يهدون إىل الباطل، أّما الرش��د فل يستعمل إاّل يف املوارد اليت تنعدم فيها 

نس��بة الزيغ والغوى. ولذا فمتابعة املرش��د هو س��بيل حنو الصلح والرش��د والصواب، وحّق من يعمل 

عليه أن ينجو، وحّق من يعمل على خلفه أن يهلك.

إّن اإلمام يطلب من اهلل تعاىل أن جيعله مطيعًا ملن يسّدده ال يناقشه فيما يصّوبه اليه، متابعًا ملن يرشده 

ال يعصي��ه فيم��ا يدّله علي��ه، مثله كمثل طاع��ة املريض للطبيب الثق��ة احلاذق فيما إذا أش��ار عليه بتناول 

���  الفروق اللغوية: �09 ، رقم 429 .
��2  الحج: 3ـ 4.
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الدواء أو اجتناب بعض اأُلمور ألّنه مطمئّن إىل أّنه إّنما يسّدده إىل ما ينفعه، ويرشده ملا يصلحه.

وامللفت للنظر هنا أّن اإلمام س��لم اهلل عليه مل يس��تعمل صيغة املضارع يف اجلملتني بل اس��تعمل 

صيغة املاضي فقال: »طاعة من س��ّددين ومتابعة من أرش��دين«. وال ش��ّك أّن وراء ذلك نكتة خاّصة 

تتلّخص يف أن يوّفقه المتثال أمر املسّدد واملرشد سواء عرف املصلحة فيما يأمرانه أم ال. 

وإّن املص��داق احلقيق��ي والواقعي هلذه اجلملة. هم أهل البيت س��لم اهلل عليه��م. فل يوجد أحد 

على مّر التاريخ تبع أهل البيت مّث ضّل بل ال يوجد أحد تبع أهل البيت س��لم اهلل عليهم ومل يتبّين له 

وجه احلّق. إّنهم صلوات اهلل عليهم يرشدوننا إىل الصواب ويسّددوننا ملا فيه الصلح.
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ائَرة بَْسط اْلَعْدل، َوَكْظم اْلَغْيظ، َوإْطَفاء النَّ

ق��د حيّس اإلنس��ان حباجته واضطراره بعمق وش��ّدة، فيكون طلب��ه حني يدعو اهلل تع��اىل طلبًا حقيقيًا 

ويدعوه من أعماقه، وقد ال حيّس هبما مبثل تلك الشّدة، فيكون طلبه حينئذ طلبًا عادّيًا، أي ليس صادرًا 

من األعماق.

فاملبتل��ى مب��رض خطري أو أمل ش��ديد مث��ًل إذا دعا اهلل تع��اىل وطلب منه الش��فاء، يكون دع��اؤه بكّل 

وج��وده ألنّ��ه حي��ّس باالحتي��اج، وكذلك الذي يع��اين من تثاق��ل الديون علي��ه أو زمحة اهلم��وم، فهذا 

أيضًا عندما يدعو اهلل تعاىل ويلتمس منه اخللص يف قضاء ديونه وإجلء مّهه فإّنما يدعو عن إحساس 

باالحتياج فيكون دعاؤه حقيقيًا، لصدوره من أعماقه.

فل��و فرضن��ا ش��خصني كّل منهما مدين لغ��ريه باملال، ولك��ن املدي��ن األّول مل يواجه م��ن دائنه أّي 

ضغ��ط علي��ه، خبلف الث��اين، حيث دائن��ه يهّدده إن مل يس��ّدد املبلغ حّت��ى غد، ورمبا يضط��ّره ألن يرفع 

ين«. ولكن  ضّده ش��كوى تؤّدي به إىل الس��جن، فكل الشخصني يدعو ويقول: »اللهم اقِض عّني الدَّ

دعاء الثاين أعمق ألّنه يصدر عن اإلحساس باحلاجة أكثر وال حيلة له يف قضائها إاّل عن طريق الدعاء، 

فيلّح يف الدعاء والطلب.
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واإلحلاح يف الطلب من أسباب استجابة الدعاء، كما أّن املستفاد من الروايات بل صريح بعضها أّنه 

كّلما كان الدعاء صادرًا من أعماق القلب كان أقرب إىل اإلجابة���. فلنحاول أن نرّوض أنفسنا إذًا على 

حالة اإلحساس باالحتياج دائمًا؛ ليكون دعاؤنا صادرًا من أعماق القلب، فيكون أقرب إىل اإلجابة.

حلية الصاحلني وزينة املّتقني

يقول اإلمام: »وحّلين حبلية الصاحلني وألبسين زينة املّتقني«.

احللي��ة كّل م��ا ُيتحّل��ى به إلظهار مجال الش��يء، فما ه��ي حلية الصاحل��ني؟ وما هو لب��اس املّتقني؟ 

الش��ّك أنّ��ه ال يراد به ما يس��تر الب��دن، بل املقصود م��ن لباس املّتقني التقوى نفس��ها. وكم��ا أّن اللباس 

املاّدي يس��تر البدن ويغّطي عيوبه، فإّن لباس املّتقني يس��تر الش��هوات والقبائح يف نفس اإلنس��ان واليت 

متّثل مركز املشكلت له. إّن املّتقي إنسان كبقية الناس له شهوات، إال أّنه يعيش يف عملية جتاذب دائم 

بينها وبني عقله، بيد أّن غريه تكون شهواته وقبائحه ظاهرة، والسوء باٍد يف عينيه وعلى لسانه وعمله، أّما 

املّتقي فش��هواته وس��وءاته مستورة، قد س��ترها بلباس متني ورصني ليس رّثًا وال وس��خًا وال ممّزقًا بل كّله 

زينة وتقوى.

ولع��ّل اإلمام س��لم اهلل عليه أش��ار إىل ه��ذا املعىن توافقًا مل��ا جاء يف الق��رآن الكرمي م��ن قوله تعاىل: 

���  فقد روي عن اإلمام الصادق عليه السالم أّنه قال: إّن هلل عّز وجّل ال يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، 
فإذا دعوت فأقبل بقلبك، ثّم استيقن باإلجابة. الكافي: 2 / 473 ح�، باب اإلقبال على الدعاء.
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ْقَوى َذِلَك َخْيٌر﴾���. ﴿َوِلَباُس التَّ

مّث يس��تطرد اإلم��ام س��لم اهلل علي��ه لبيان مف��ردات حلي��ة الصاحلني وزين��ة املّتقني فيع��ّدد جمموعة 

م��ن الصف��ات، كّل منها ينطوي على عامل من املعاين اليت ال يس��توعبها أمثالن��ا إاّل مبقدار، األمر الذي 

حيّت��م على أهل العلم املتابعة والتأّم��ل والتدقيق يف ما تنطوي عليه هذه الكلمات الس��امية. وأّول طرق 

التدقيق هذه تكمن يف تتّبع آيات القرآن الكرمي واألحاديث الش��ريفة والتدّبر فيها، حبثًا عن املوارد اليت 

استعملت فيها لتكون االستفادة أعمق.

بسط العدل

البس��ط يف اللغ��ة مقابل القبض؛ قال اهلل تع��اىل: ﴿َواَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة إَلى ُعُنِقَك َواَل َتْبُس��ْطَها 

ُكلَّ الَبْسِط﴾���.

روي ع��ن اإلم��ام الص��ادق س��لم اهلل علي��ه أّنه س��ئل عن تفس��ري قول��ه تع��اىل: ﴿َواَل َتْبُس��ْطَها ُكلَّ 

الَبْسِط﴾ ففتح كّفه وفّرج بني أصابعه وقال: »ال تفعل هكذا«. مّث ضّم أصابعه بعضها إىل بعض وقال: 

»بل اجعلها هكذا، فل تقبض أصابعك إىل كّفك حّتى ال خيرج منها شيء وال تفتح كّفيك وتفرج بني 

أصابعك حّتى ال يبقى لك فيها شيء، فل إفراط وال تفريط، بل حّد وسط، فما وقع من كّفك أو خرج 
���  األعراف: 26.

��2  اإلسراء: 29. وهذا تعبير أدبّي رفيع فيه إشارة إلى أّن عنق اإلنسان مساٍو لحياته ـ كما جاء أيضًا 
في قوله تعالى: ﴾فّك رقبة﴾ �البلد: ��3 والمقصود تحرير إنسان ـ فكأّن البخيل عندما يريد أن 

ينفق كمن يراد قطع عنقه، وهذا يعني أّن البخيل يجعل المال كّل حياته.
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فدعه خيرج، وما بقي فيه فدعه يبقى لك وال تفّرط به«���.

وه��ذا يع��ين أّن الش��ارع قد هن��ى يف اإلنفاق امل��اّدي عن كّل البس��ط يف بع��ض املوارد ال��يت يتعّقبها 

ض��رر وإخ��لل، ولذلك عّده من التفريط، بينما يف الفضائل والقيم حّس��ن الش��ارع كّل أنواع البس��ط 

ومدحه��ا، ولذل��ك نرى اإلمام هنا مع البس��ط كّل البس��ط، فقال: »يف بس��ط الع��دل«. أي مطلقًا؛ ألّن 

العدل ليس فيه إفراط بل كّله ممدوح مأجور فعله، ومن مّث فعلى اإلنس��ان أن يسعى لبسط العدل ونشره 

مهما وسعه.

والع��دل يعين وضع الش��يء يف موضعه، فاهلل س��بحانه وتعاىل قد س��ّن العدل يف األم��ور التكوينية 

والتش��ريعية عل��ى حّد س��واء، وما من ش��يء ق��د قام يف الس��ماوات واألرض��ني إاّل بعدل بارئه س��بحانه 

وتعاىل.

إّن الع��دل قائم يف اأُلم��ور التكوينية كّلها، ففي احلديث: »بالعدل قامت الس��ماوات واألرض«���. 

فه��ذه الش��مس اهلائل��ة واألرض والنج��وم والوجود كّله جي��ري بتمام الع��دل، فل إف��راط وال تفريط ولو 

مبق��دار أمنلة واح��دة، وهكذا األمر ل��و نظرنا اىل أبداننا جند ملي��ني اخلليا كّلها تس��ري بالعدل. ومعروف 

ة الدفاعية فيه، وعدم  يف الط��ّب القدمي واحلديث أّن اإلنس��ان إذا كان متوازن املزاج ال ميرض؛ ملتانة الق��وّ

املقتض��ي إلصابته مبرض. علوة على ما تقّدم ف��إّن يف العدل تتجّلى زينة املتقني بأهبى صورها؛ لذلك 

���  تفسير العياشي: 2/ 289 ـ مورد اآلية ـ
��2  ابن سنان عن أبي عبد اهلل سالم اهلل عليه في قوله تعالى: ﴾وال تجعل يدك مغلولة إلى عنقك﴾ 

قال: فضّم يده وقال: هكذا، فقال: ﴾وال تبسطها كّل البسط﴾ وبسط راحته وقال: هكذا.
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ُعّد من مفرداهتا. 

فعل��ى املؤمن��ني أن يبس��طوا العدل، وأن يبدأوا بأنفس��هم ح��ى يصلوا بعدهلم إىل من س��واهم قواًل 

وعم��ًل. روي ع��ن اإلمام أمري املؤمنني س��لم اهلل علي��ه أّنه قال: »سياس��ة العدل ث��لث: رّقة يف حزم، 

واستقصاء يف عدل، وإفضال يف قصد«���. ويف حديث آخر: »العدل أساس به قوام العامل«���. أّما إذا 

جانب املؤمن العدل وصار فعله ال يطابق قوله، فأّول من يزهد فيه أهله خصوصًا إذا كان من أهل العلم، 

فقد روي عن الني صلى اهلل عليه وآله أّنه قال: »أزهد الناس يف العاِلم بنوه مّث قرابته«���. طبعًا املراد من 

العامل هذا غري ما حنن فيه، إاّل أّن الشاهد يف كلمة الزهد خاصة. هلذا ترى أهل البيت سلم اهلل عليهم 

ق��د اعتن��وا أبلغ العناية يف بس��ط العدل من خلل مطابق��ة األعمال لألقوال، فتجد م��ن كان قريبًا منهم 

مش��دودًا يف السعي حنو ما يرش��دون إليه؛ ملا يرى من صدقهم ومطابقة س��ريهتم العملية والقولية ووفرة 

سعيهم هلل تعاىل.

كظم الغيظ وحدوده

ومن مفردات حلية الصاحلني وزينة املّتقني أيضًا كظم الغيظ، ففي النفس ش��هوات هلا ألس��نة من 

هل��ب تس��تعر نرياهنا مبج��ّرد أن تثار ب��أدىن إثارة. فلو قال ش��خص لغري املّتق��ي كلمات وظّنها ال تناس��به 

���  عوالي الآللي: 4/ �03.
��2  عيون الحكم والمواعظ: 284.

��3  بحار األنوار: 75/ 83 ح87.
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فإّن أثر الغيظ وألس��نة نار الغضب تظهر على وجهه ولس��انه وتصّرفاته، أّما املّتقي فيس��تر غيظه ويكظمه 

بلباس التقوى.

إذا قي��ل لزي��د من الناس: ِل��َم َلم تكظم غيظك؟ يقول: لكّل ش��يء حدود، فك��م أصر، وإىل مى 

أكظم غيظي؟

صحيح أّن لكّل شيء حدودًا، ولكن من الذي يعّين احلدود؟ هل حنن الذين نعّين احلدود وفق ما 

متليه علينا غرائزنا، فنضّيقها ونوّسعها كيفما نشاء، أم األئّمة املعصومون عليهم السلم؟

ألي��س اإلمام الس��ّجاد إمامنا؟ أوليس املفت��رض أن يقتدي كّل مأموم بإمام��ه؟ إذًا فلنصّمم على أن 

نقتدي به ونتعّلم منه حدود كظم الغيظ من خلل سريته سلم اهلل عليه لكيل نقع يف املحذور.

روي : إّن قومًا كانوا عند علي بن احلس��ني عليهما الس��لم فاستعجل خادمًا بشواء يف التنور، فأقبل 

به مس��رعًا، فسقط السفود��� من يده على ولٍد لإلمام فأصاب رأسه فقتله، فوثب علي بن احلسني عليه 

الس��لم، فلم��ا رأى ابن��ه ميتًا، قال للغلم: »أن��ت حّر لوجه اهلل تع��اىل، أما إّنك مل تتعّم��ده«. مّث أخذ يف 

جهاز ابنه���.

حّقًا، ما أسعد الناس لو ويل حكمهم هؤالء األطهار، وكم كانوا سيتعّلمون منهم.

أوليس��ت هذه القّصة أعظم من جبال الدنيا ذهبًا، ألّن جب��ل الذهب ينفد ويفىن أّما مضامني هذه 

���  دعائم اإلسالم: �/ 82.
��2  السفود: حديدتان يوضع بينهما اللحم ويسّدان من أسفلهما ثّم يوضعان في التنور لكي يستوي 

اللحم ويشوى.
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القّصة ودورها يف بناء الذات فل تنفد وال تفىن.

ولننظ��ر إىل أنفس��نا ونتفّحصه��ا ه��ل حنن مقتدون هبم س��لم اهلل عليه��م؟ أو نق��ول: إىل مى نكظم 

غيظنا؟ وحنن خمتلفون مع بعضنا على مبلغ من املال أو على مشكلة صغرية أو شيء تافه.

إّن ه��ذه السفاس��ف ال��يت خيتلف عليها الناس غالبًا ال س��وق هلا يف حوزة األتقي��اء من أهل اآلخرة 

ب��ل ال اعتبار هل��ا عندهم، ولنعلم أّن من ال يكظم غيظه تتحّطم أعصابه ويس��وء خلقه أكثر من غريه مّمن 

يكظم غيظه، فيخسر بذلك ثواب الدنيا واآلخرة، أّما كظم الغيظ ففيه ربح الدنيا واآلخرة وهو أمر ممكن 

وإن كان ال خيلو من صعوبة.

إطفاء النائرة

العداء نقيض الوالء وقد يكون يف الباطل أو احلّق، والذي عناه اإلمام يف دعائه هو عداء الباطل، فإّن 

غري املّتقي إذا عاداه أحد، فل خيلو أن يكون هذا العداء إّما باطًل أو حّقًا، فتراه إّما أن يرّد العداء مبثله، وإّما 

أن يس��كت يف أحس��ن األحوال. أّما املّتقي � الذي يرسم اإلمام السّجاد سلم اهلل عليه لنا صورته � فهو 

ال يكتفي بالسكوت على من اعتدى عليه، بل حياول إرضاءه، ألّنه يسعى جاهدًا أن ال يدخل شخص 

مسلم بسببه النار، فيحاول إطفاء نائرته مسارعًا بإسداء اخلري إليه. 

روي ع��ن حممد ب��ن جعفر وغ��ريه، أّنه قال: وق��ف على اإلمام علّي بن احلس��ني س��لم اهلل عليهما 

رج��ل من أهل بيته فأمسعه وش��تمه، فل��م يكّلمه، فلما انصرف قال جللس��ائه: »قد مسعت��م ما قال هذا 
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الرجل، وأنا أحّب أن تبلغوا معي إليه حى تسمعوا رّدي عليه«.

قال: فقالوا له: نفعل، ولقد كنا حنّب أن تقول له ونقول.

ُ ُيِح��بُّ  ��اِس َواهللَّ ق��ال: فأخ��ذ نعلي��ه ومش��ى وه��و يق��ول: ﴿َواْلكاِظِم��نَي اْلَغْي��َظ واْلعاِف��نَي َع��ِن النَّ

اْلُمْحِسِننَي﴾ ]آل عمران: ��4[��� فعلمنا أّنه ال يقول له شيئًا.

قال: فخرج حى أتى مزنل الرجل فصرخ به. فقال: قولوا له: »هذا علّي بن احلسني«.

قال: فخرج إلينا متوّثبًا للش��ّر وهو ال يش��ّك أّنه إّنما جاءه مكافئًا له على بعض ما كان منه. فقال له 

علي بن احلس��ني عليهما الس��لم: »يا أخي إّنك كنت قد وقفت علّي آنفًا فقلت وقلت، فإن كنَت قلَت 

ما يفَّ فأستغفُر اهلل منه، وإن كنَت قلَت ما ليس يفَّ فغفر اهللُ لك«.

قال: فقّبل الرجل ما بني عينيه، وقال: بل قلُت فيك ما ليس فيك، وأنا أحّق به���!

فه��ل ه��ذا التصّرف من ِقبل اإلم��ام أفضل أم رّده مبث��ل باطله أو معاجلة األمر من خلل الس��كوت 

علي��ه؟ خصوص��ًا وأّن ترك��ه دون األخ��ذ بي��ده يبقي��ه عل��ى م��ا هو عليه ح��ى مي��وت ناصبي��ًا ويدخل نار 

جهّنم.

ال تقل وما شأين به فليدخل جهّنم، فهذا ال يعّد اقتداًء باإلمام عليه السلم.

إذًا فلنسأل اهلل تعاىل أن يثّبتنا على االقتداء مبن اصطفاهم على خلقه حمّمد وآله الطاهرين صلوات 

���  مسّكن الفؤاد: �6.
��2  � اإلرشاد: �45، باب ذكر طرف من أخبار علي بن الحسين عليهما السالم.
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اهلل عليهم أمجعني ونسأله أن يلبسنا زينة املّتقني، فندعو ونعمل ونطّبق ونبدأ بأنفسنا أّواًل.
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َضمُّ أْهل اْلُفْرَقة، َوإْصالح َذات البَين

الفرقة تعين االنفصال، فالناس إذا كانوا جمتمعني على أمر فل توجد فرقة فيما بينهم، أّما إذا اعتزل 

بعضهم بعضًا وصار بعضهم منفصًل عن بعض فهذا يعين حدوث فرقة بينهم.

ويطل��ق أهل الفرق��ة على من ديدنه االفت��راق، أّما من حليته الص��لح وزينته التق��وى فإّنه حياول أن 

جيمع ويضّم إليه مجيع أهل الفرقة حى يعيدهم إىل صّف احلّق، واإلمام سلم اهلل عليه يطلب من اهلل 

تعاىل ويعّلمنا بدوره أن نطلب منه سبحانه اإلعانة يف هذا األمر وهو ضّم ُأولئك الذين يفصلون أنفسهم 

عن اآلخرين مّتبعني أهواءهم. هذه اخلصلة األوىل.

أّم��ا اخلصلة الثانية ال��يت يطلبها اإلمام فهي إصلح ذات البني، فمّما يعني��ه البني هو الصلة واحلال 

ال��يت عليه��ا أف��راد املجتمع، وهو نقي��ض الفرقة. فإص��لح ذات البني يع��ين: صيانة األلف��ة واملحّبة من 

خ��لل إدامتهم��ا ومعاجلة أّي ش��رخ ممكن حدوثه قبل اّتس��اعه مهما كان حجمه س��واء ب��ني اإلخوة، أو 

الزوج والزوجة، أو األصدقاء، أو بني اأُلستاذ وتلميذه، أو األب وابنه أو غري ذلك.

أّم��ا الذات ففّس��رت باحلقيقة. فاملعىن إصلح حقيقة البني. وقال بع��ض اأُلدباء: إّن »ذات« كلمة 

زائدة ككثري من الكلمات اليت تزاد يف التعابري اللغوية، خاّصة يف اللغة العربية لغرض التأكيد وغريه.
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هل هما خصلتان أم خصلة واحدة؟

وهل تعود هاتان اجلملتان إىل خصلة واحدة؟

يق��ول اللغويون وبتبعهم األصولّيون: إّن األصل يف ال��واو هو املغايرُة، إال إذا كانت هناك قرينة على 

وحدة األمرين. فمثًل: لو قيل: جاء زيد وأبو عمر، فاملتبادر للذهن أّن شخصني جاءا، وليس املقصود 

أّن اجلائي واحد وهو زيد الذي كنيته أبو عمرو. نعم قد تأيت الواو لبيان املعطوف عليه نفسه بتعبري آخر، 

ولكن األمر حباجة إىل قرينة.

إذًا يقتضي أن يكون »ضّم أهل الفرقة« و »إصلح ذات البني« أمرين متغايرين، ولكن هذا ال مينع أن 

يكون بينهما عموم وخصوص من وجه، لكن بعض العلماء قالوا: إّن »ضّم أهل الفرقة« يتناول الدائرة 

الواس��عة أي املجتم��ع، أّم��ا »إص��لح ذات البني« فاملقص��ود به الدائرة األصغر وهي اأُلس��رة والعش��رية 

واألقرباء، وهذا له وجه ال بأس به يف نفسه، وقد يستوحى ذلك من كلمة »فرقة« و »بني«.

وعل��ى كّل ح��ال، ف��إّن من اأُلم��ور اليت ينبغي لإلنس��ان املؤم��ن أن يعىن هب��ا يف املجتم��ع، أي على 

الصعيد العاّم والواس��ع، أن يكون ديدنه احليلولة دون حدوث الفرقة واالختلف، كما عليه أن يس��عى 

أيضًا من أجل اإلصلح على صعيد العلقات االجتماعية الصغرى كالعلقات بني اإلخوة واألقارب 

والزم��لء، فهات��ان اخلصلتان � ضّم أهل الفرق��ة، وإصلح ذات البني � تعّدان م��ن حلية الصاحلني وزينة 

املّتقني.
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ضّم باحلّق وتفريق الباطل

هن��ا ق��د يتبادر إىل الذهن س��ؤال، وهو: هل اإلمام الس��ّجاد س��لم اهلل عليه يدع��و للجتماع وعدم 

الفرق��ة دائم��ًا من دون نظ��ر إىل احلّق والباطل؟ حاش��ا أن يكون اإلم��ام يريد ذلك؛ ألّن اإلمام الس��ّجاد 

يَن َوُمْنِذِريَن﴾��� وهذا  ��رِ ِبينَي ُمَبشِّ اُس ُاّمًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهللُ النَّ ع��دل القرآن، والقرآن يقول: ﴿َكاَن النَّ

معناه أّن الناس كانوا جمتمعني على الضلل والباطل، فبعث اهلل تعاىل الرس��ل ليمّزقوا وحدة الباطل 

فيه��م ببّينات الوحي والتزنيل. أجل، الوحدة من الفضائل ولكن إذا كانت يف إطار احلّق والفضيلة ال 

يف إطار الباطل والرذيلة.

مّثة عبارة لإلمام أمري املؤمنني عليه الس��لم حبّق أهل الش��ام جيدر الوقوف عندها - كما هو احلال مع 

كّل كلم��ات املعصومني س��لم اهلل عليه��م - يقول خماطبًا فيه��ا أهل العراق: »... واهلل لقد خش��يت 

أن ي��دال ه��ؤالء القوم - يعين أهل الش��ام - عليك��م، بإصلحهم يف أرضهم، وفس��ادكم يف أرضكم، 

وأدائهم األمان��ة ملعاوية، وخيانتكم، وبطاعتهم له، ومعصيتك��م يل، واجتماعهم على باطلهم، وتفّرقكم 

عن حّقكم...«���. فل يقال لإلمام س��لم اهلل عليه ما دام االجتماع أمرًا حس��نًا فلماذا يلمون عليه؟ 

فاالجتماع يف نفسه مطلوب، إاّل أّنه ينبغي أن تكون الغاية حّقة. والتوّجه للباطل إذا كان من فرد واحد 

فه��و ضلل��ة واحدة، فإذا اّتجه اثن��ان إىل الباطل فهذه ضللتان، وهكذا كّلما زي��د اجتماع أهل الباطل 

���  البقرة: 2�3.
��2  الغارات: 2 / 487.
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زاد ع��دد الضاّلني، فأين هو احلس��ن فيه. فضّم أهل الفرقة ممدوح ومطل��وب إذا كان إىل جهة احلّق، ألّن 

االجتماع على احلّق ضرورّي، ولو حاد فرد واحد عنه فعلى املؤمن أن يسعى إلرجاعه وضّمه ثانية.

ولنمّثل مبثال يف هذا املجال من سرية أهل البيت سلم اهلل عليهم حيث يروى أّن هناك رسالة مهّمة 

من اإلمام السّجاد سلم اهلل عليه بعث هبا إىل الزهري��� مروّية يف كتب اخلاّصة والعاّمة���، يقول اإلمام 

عليه السلم فيها: »وأن ُتسأل عما أخذت بإعانتك على ظلم الَظَلَمة... جعلوك قطبًا أداروا بك رحى 

���  هو من علماء العاّمة المعروفين ومن التابعين، وكان مّمن يحضر عند اإلمام السّجاد سالم اهلل 
لقي من أصحاب  المدح واإلطراء، فيقولون مثاًل:  بعبارات  العاّمة كثيرًا ويذكرونه  يجّله  عليه. 
رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله كذا، وروى عنهم الحديث، ويقولون: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
اآلفاق: أّنه ال يوجد من هو أعلم من الزهري، ومن كان طالبًا للدين فليأخذه من الزهري و... . أّما 
نحن اإلمامية فرأُينا فيه مختلف، ونعتقد أّن حضوره عند اإلمام السّجاد سالم اهلل عليه كان من 
أجل العلم فقط - ال العمل - كما تنبئ عن ذلك سيرته، وفي الحديث: »من إزداد علمًا ولم يزدد 
هدًى، لم يزدد من اهلل إاّل بعدًا« �مجموعة وّرام: �/ 220 باب ما جاء في أهل العلم المغتّرين�، 
وروي عن أبي عبد اهلل سالم اهلل عليه أّنه قال: »ُيغَفر للجاهل سبعون ذنبًا قبل أن يغفر للعالم ذنب 
واحد« �الكافي: �/ 47 ح� باب لزوم الحّجة على العالم�. فقد روى أصحابنا أّن الزهري هذا كان 
مالزمًا لقصر عبد الملك بن مروان وبني مروان عشرات السنين، وأّنه كان يذّم أمير المؤمنينعليه 
السالم! وإذا كان الجهلة ُيعَذرون في ذلك، فإّن الزهري العالم ال يعذر البّتة، وليس اشتغاله بتعليم 
يعّلمهم  أّنه كان معّلمًا ألوالدهم وأّنه كان  بنافع له - فقد ذكروا  أبناء حّكام الجور  وتأديب 

أحكام الصوم والصالة - ألّنه كان يصّب في تقوية حكم الظالمين.
��2  فمن كتب الخاّصة »بحار األنوار« نقاًل عن »تحف العقول«، كما رواها عّدة من محّدثي العاّمة 
في كتبهم. وهي رسالة مهّمة جّدًا تستحّق تأليف كتاب في شرح كّل كلمة منها. رواها العاّمة 
يذكروا  لم  األسف  مع  ولكّنهم  األهمّية،  بهذه  رسالة  من  تخلو كتبهم  أن  يشأوا  فلم  ألهمّيتها 
أّنها من اإلمام السّجاد عليه السالم بل قالوا: كتب إليه بعض الصالحين، أو أخ في الدين، وابن 
عساكر يروي أّنها ألبي حازم األعرج. وأبو حازم األعرج هو من موالي أمير المؤمنين سالم اهلل 
عليه وصحابّي جليل من أصحاب اإلمام السجاد عليه السالم، وفوق هذا فإّنه الثقة الصالح على ما 

في كتبهم لترجمته.
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مظاملهم وجسرًا يعرون عليك اىل بلياهم«���. فعمل اإلمام هنا يف احلقيقة ضمٌّ ألهل الفرقة، وإن كان 

يف ظاهره تفريقًا ومنعًا عن االنضمام؛ ألّنه تفريق للباطل ومنع عن االنضمام إليه.

ولنا يف اإلمام احلسني سلم اهلل عليه مثل آخر، فإّن علماء السوء قالوا عنه إّنه شّق عصا املسلمني، 

ألّن يزيد كان حاكمًا مسلمًا وكان املسلمون ميارسون حياهتم وطقوسهم الدينية وال وجود خللف فيما 

بينه��م ولكن احلس��ني س��لم اهلل علي��ه � بزعمهم � هو ال��ذي أوجد اخل��لف!! ونق��ول: إّن هذا اخللف 

واالفتراق الذي أوجده اإلمام احلس��ني س��لم اهلل علي��ه هو من أهّم الواجبات � ب��ل كان أهّم الواجبات 

يف زمانه س��لم اهلل عليه � فإّن االفتراق عن حكومة احلّق � كحكومة اإلمام أمري املؤمنني واإلمام احلس��ن 

س��لم اهلل عليهما � هو الضلل الذي جيب السعي لضّم أهل الفرقة عنه، أّما إحداث الفرقة يف صفوف 

أهل الباطل فهو من الفضائل والواجبات.

لق��د كان صفوان اجلّمال من خرية أصحاب اإلمام الكاظم س��لم اهلل عليه، فأكرى مجاله هلارون 

العّباس��ي لس��فر احل��ّج، فبلغ ذلك اإلم��ام عليه الس��لم فقال له كلم��ة عظيمة؛ قال: »كّل ش��يء منك 

حس��ن مجي��ل ما خل ش��يئًا واحدًا«. والش��ّك أّن ه��ذا تقريظ عظيم م��ن اإلمام ممّا يكش��ف عن مزنلة 

صفوان، ولكن اإلمام اس��تنكر عليه إكراءه مجاله هلارون. فقال صفوان: يابن رسول اهلل، هذا يريدها 

للح��ّج. فق��ال له اإلم��ام: »أحتّب بقاءهم حى خيرج ك��راك؟ قلت: نعم. قال عليه الس��لم: فمن أحّب 

���  تحف العقول: 275.
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بقاَءهم فهو منهم«���.

ه��ذا واإلمام كان يعلم أّن هارون س��يعرف الس��بب، وبالفعل ج��اء هارون يف اليوم الث��اين فاعتذر له 

صفوان بأّنه باعها كّلها.

ب��ل األم��ر قد يتع��ّدى ذلك ح��ى إىل بناء مس��جد، فق��د روي عن اإلم��ام الصادق س��لم اهلل عليه 

قوله: »ال تعنهم على بناء مسجد«��� هذا واإلمام يعلم عظمة املسجد والصلة فيه، ولكّنه يعلم كذلك 

أّنهم س��يّتخذون منه ش��عارًا لتقوية ظلمهم من خلل إش��عار الناس بأّنهم أهل تقوى وصلح؛ فيلتّفون 

حوهلم ويدينون هلم، والدين منهم براء، وإاّل فإّن اإلمام الصادق س��لم اهلل عليه هو القائل: »من بىن 

مس��جدًا بىن اهلل له بيتًا يف اجلّنة«��� ش��ريطة أن يكون مسجدًا قد ُأّسس على التقوى والصلح، ال على 

الظلم والفساد.

بني الصالح واإلصالح

تق��ّدم أّن ض��ّم أه��ل الفرقة يق��ع يف الدائرة العاّم��ة من املجتمع، أّم��ا إصلح ذات الب��ني فاملقصود به 

الدائرة األصغر كالعائلة والعشرية.

ورّب س��ائل يس��أل عن اإلصلح الذي ورد يف الدعاء والفرق بينه وبني الصلح الذي عناه اإلمام 

���  انظر رجال الكشي: �44 ترجمة صفوان بن مهران الجمال.
��2  الفصول المهّمة: 2/ 240، ح2، باب �0.

��3  تهذيب االحكام: 3/ 264 ح68.
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أم��ري املؤمن��ني س��لم اهلل عليه يف إح��دى وصاي��اه: »أوصيكما ومجيع ول��دي وأهلي وم��ن بلغه كتايب 

بتق��وى اهلل، ونظ��م أمورك��م، وص��لح ذات بينك��م فإّني مسع��ت جّدكما صّل��ى اهلل عليه وآل��ه، يقول: 

صلح ذات البني أفضل من عاّمة الصلة والصيام«��� أي املستحّبة.

هن��ا نكت��ة بلغية وه��ي أنّ��ه وردت يف بعض النص��وص عبارة »إص��لح ذات البني« فيم��ا وردت يف 

بع��ض آخر منها عبارة »ص��لح ذات البني« واملؤّدى واحد؛ إّن اإلصلح إّما أنّ��ه نتيجة الصلح � ألّنك 

إذا رفعت الفس��اد وأصلحت بني اثنني، فإّن نتيجته هو الصلح � أو يراد به دفع الفس��اد قبل وقوعه، كما 

لو أحسس��ت أّن خلفًا ما س��يحدث بني زيد وعمرو فبادرت إىل عمل ما من شأنه احليلولة دون وقوعه، 

فيطلق على عملك هذا صلحًا وليس إصلحًا ألّنه مل يكن فس��اد يف البني لتصلحه وإّنما ُحلت دون 

وقوع��ه، بينما اإلص��لح أمر يعقب اإلحداث دائمًا، لغاية العلج في��ه، والذي بني الصلح واإلصلح 

كالذي بني الوقاية والعلج.

لإلمام احلس��ن س��لم اهلل عليه مجلة عظيمة تنفعنا يف جمال »إصلح ذات البني«��� ، يقول اإلمام 

جلنادة: »واعلم أّنه تطلب الدنيا واملوت يطلبك«���. فلو آمن اإلنسان هبذه الكلمة وكانت حاضرة عنده 

���  نهج البالغة: �42 رقم 47 من وصية له سالم اهلل عليه للحسن والحسين سالم اهلل عليهما.
��2  ولكن قبل ذلك ال بأس باإلشارة إلى أّن السابع من شهر صفر هو يوم شهادة اإلمام الحسن سالم 
اهلل عليه كما ذكر ذلك جمهرة من أعاظم علماء الشيعة - وهناك قول آخر هو أّن شهادته كانت 
في آخر صفر، وهناك أقوال ُأخرى أيضًا - ولكّني لم أعثر في كتب المتقّدمين كالكليني 
من  السابع  في  عليه كانت  اهلل  الكاظم سالم  اإلمام  والدة  أّن  وغيرهم  والكفعمي  والطوسي 

صفر، نعم ذكر ذلك بعض المتأّخرين وهو ضعيٌف.
��3  كفاية األثر: 226 باب ما جاء عن الحسن سالم اهلل عليه.
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دومًا لسهل عليه السعي يف طلب الفضائل، وألمن على نفسه الصراع من أجل ركام الدنيا، ألّنه يعلم 

أّن كّل ما يطلبه من الدنيا ال حمالة زائل، فإّن ذكر املوت وحده كفيل بأن حيّد من شهوات الّنفس.

حذار من التسويف

جاءين شخص وسألين عن احلّج، قال: كنت مستطيعًا منذ عشرة أعوام ومل أحّج، ولكّني كتبت 

يف وصي��يت أن حي��ّج أوالدي بالنيابة عّني، فقلت له: إّن التس��ويف يف الفرائض يع��دُّ من الكبائر، إىل أن 

اقتن��ع ب��أن حيّج بنفس��ه، وإن اس��تلزم أن يقترض يف ذل��ك، وإن كان هو مس��تطيعًا كما تبّي��ن يل، وبعد أن 

أبدى استعداده � وكان يف شهر ذي القعدة � انصرف.

وبعد أس��بوع أتوا ألذه��ب اىل الصلة على جنازت��ه، وعندما وصلت املكان كان أبن��اؤه موجودين، 

وقال��وا يل: مل يكن به ش��يء ولكن ُأصيب بس��كتة قلبية. فأخرت أك��ر أوالده أّن عليهم أن ينّفذوا ما 

كتبه هلم يف وصّيته اليت أخرين عنها قبل موته بأس��بوع، وذلك بأن يبعثوا ش��خصًا خلل هذه السنة 

أي يف غضون أّيام أو أسابيع لكي حيّج نيابة عنه، فهذا يعّد من أوجب الواجبات.

إّن على اإلنسان أن يضع املوت نصب عينيه دائمًا، فإذا فعل ذلك خّفت حّدة شهواته واستطاع أن 

يعمل على ضّم أهل الفرقة وإصلح ذات البني بنحو أحسن، وال يكترث لألعذار غري الصحيحة.

ورد يف احلديث الشريف: »... فإّنك ال تدري ما امسك غدًا«���. 

���  عدة الداعي: 84.
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إْفشاء الَعارَِفة، وَستر العائبَة

يطل��ب إمامنا زين العابدين وس��يد الس��اجدين س��لم اهلل عليه يف ط��ّي دعائه هذا الذي نس��تنري به 

واملوس��وم بدع��اء م��كارم األخ��لق أن حيّليه اهلل تع��اىل حبلية الصاحلني ويلبس��ه زينة املتق��ني، واليت من 

مجلة مصاديقها ما قد سلف بيانه، فيقول تتميمًا ملبتغاه: وإفشاء العارفة، وسْتر العائبة، ولني العريكة.

اإلفش��اء: النشر واإلذاعة واإلظهار. والعارفة: املعروف، والتاء فيها باعتبار اخلصلة؛ فإفشاء العارفة 

يعين نشر املعروف.

أّم��ا العائب��ة � وهي مؤنث العائ��ب، والتأنيث فيها باعتب��ار اخلصلة � فهي ضّد العارف��ة واملعروف. وأّما 

��تر فاإلخفاء؛ فيكون معىن إفشاء العارفة: نش��ر املعروف وعدم إخفائه، ومعىن ستر العائبة: إخفاء  السَّ

املنك��ر وع��دم إظهاره. وهاتان اخلصلتان من صفات اهلل تعاىل؛ ففي الدع��اء املروّي عن اإلمام الصادق 

سلم اهلل عليه: »يا من أظهر اجلميل وستر القبيح«���. 

أّما كيف يكون إفشاء العارفة وستر العائبة؟ 

اجلواب: 

أواًل: بالعم��ل باملع��روف، واالنتهاء عن املنكر؛ فإّن العمل باملع��روف ُيعّد أصدق مصاديق إظهاره، 
���  تهذيب األحكام: 3/ 84 ح�2.
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كم��ا أّن االنته��اء عن املنكر يعّد كذلك من مصاديق إماتته وإخفائ��ه. فالواجب إذًا حيتّم على املؤمن أن 

يلبس رداء املعروف واجبه ومندوبه، ويزنع رداء املنكر حمّرمه ومكروهه.

ثاني��ًا: أن نذكر الذين يعمل��ون املعروف ومندحهم، فنقول مثًل: فلن وق��ور وفلن خملص وهكذا. 

فهذا يعّد نشرًا للعارفة، وأن نستر على الذين زّلوا وال نشيع ذكر ما عملوا من املنكرات. 

ثالثًا: أن ال ننسى معروف اآلخرين إلينا ونذكره، وننسى معروفنا إليهم فل نذكره؛ روي عن اإلمام 

أم��ري املؤمنني س��لم اهلل عليه أّنه قال: »إذا صن��ع اليك معروف فاذكره، إذا صنعت معروفًا فانس��ه«���. 

أي إذا أحس��ن إليك ش��خص ما، فمن إفش��اء العارفة أن تذكر لغريك أّن فلنًا قد أحس��ن إليك. أّما إذا 

أحس��نت إىل غريك، فليس من العارفة أن تذكر ذلك أينما حللت وارحتلت لتقول مثًل: »لوالي لكان 

وضع فلن كذا وكذا« ألّن هذا يعّد من العائبة. 

االقتداء بسيرة العلماء

لق��د كان الس��ّيد حممد تقي اخلونس��اري رمحه اهلل مرجعًا للتقلي��د يف مدينة قم يوم دخلها الس��ّيد 

الروجردي وكلمها كانا من تلمذة املرحوم اآلخوند �صاحب الكفاية� رمحه اهلل. 

فف��ي إح��دى الزيارات املتبادلة بينهما قال الس��ّيد اخلونس��اري للس��يد الروج��ردي: كنت أحضر 

درسكم يف النجف األشرف، فأنت أستاذي. 

���  مستدرك الوسائل: �2/ �36 ح�5 باب تحريم كفر المعروف.
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ورمبا كانت املّدة اليت تتلمذ فيها السّيد اخلونساري عند السّيد الروجردي رمحه اهلل قصرية جّدًا، 

ولكن الس��ّيد اخلونس��اري كان يرى أّن من إفش��اء العارفة وأداء حّق التعليم أن يذكر ذلك ويبّينه، وإن 

كان مرجع��ًا للتقلي��د. األم��ر ال��ذي يبّين أّن إفش��اء العارفة حباجة إىل ع��زم وإيثار وإميان وت��وّكل على اهلل 

تعاىل؛ فإّن النفس ال تدع اإلنسان عادة يتنازل أمام أصدقائه ومعارفه.

فف��ي مثل ه��ذه احلال��ة، وبعد أن ذكر الس��ّيد اخلونس��اري ذل��ك، ترون ماذا س��يكون موقف الس��ّيد 

الروج��ردي جتاه ما أعلنه الس��ّيد اخلونس��اري؟ هل يؤّيد كلمه وه��و يعلم أّنه ليس م��ن العارفة أن يذكر 

اإلنسان إحسانه إىل غريه؟ أم ينكر احلقيقة، وذلك ال يصّح أيضًا.

لقد بادر الس��ّيد الروجردي إىل حّل وس��ط، فجعل نفسه كمن ال يتذّكر � أي أعطى انطباعًا لذلك، 

دون أن يق��ع يف الك��ذب � ختّلص��ًا م��ن حراج��ة املوق��ف. ولك��ن الس��ّيد اخلونس��اري أع��اد ال��كلم ثانية 

وأّكده. 

فقال السّيد الروجردي: لعّلي ال أتذّكر���. 

فتبّس��م الس��ّيد اخلونس��اري وقال: حيّق لك أن تنسى ألّن كثريين من أمثايل درس��وا عندكم؛ ولذا 

من الطبيعي أن ال تتذّكروين، أّما أنا فمن حّقي أن ال أنس��ى ألّني قّلما رأيت أس��تاذًا مثلكم، ولذلك ال 

���  وال يخفى أّن هذا التظاهر بعدم التذّكر إّنما هو من باب التواضع للمؤمن ومحاولة عدم خدش 
أمير  استشهده  حين  مالك  بن  أنس  عن  الحّق كما حكي  تحت كتمان  يندرج  فال  كرامته، 
المؤمنين عليه السالم على جملة من البدريين بخصوص ما سمعه من رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
في غدير خم، فقال: كبرت سّني ونسيت. فقال له اإلمام: إن كنت كاذبًا فضربك اهلل بيضاء ال 

تواريها عمامة. �الغدير: �/ �92 نظر في حديث إصابة الدعوة�.
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أنساكم.

كم��ا ينبغ��ي لنا أن نتحّل��ى حبلية الصاحلني يف إفش��اء العارفة، كذل��ك احلال يف س��تر العائبة وإخفاء 

عيوب اآلخرين فضًل عن عيوب أنفسنا.

اإلسالم وستر العائبة

فمن يراجع األحكام اجلنائية يف اإلس��لم يلحظ بوضوح تأكيد اإلس��لم هل��ذا املبدأ، يف حني ال 

جتد هذا يف القوانني الوضعية أبدًا. 

حتكي الروايات الش��ريفة يف موارد عديدة أّن أش��خاصًا كانوا يأتون إىل الني األكرم صلى اهلل عليه 

وآله ليعترفوا بذنوب قد تس��توجب إقامة احلّد عليهم كالزنا مثًل، وعلى الرغم من أّن إقرار العقلء على 

أنفس��هم حّجة، أي نافذ ومقبول، إاّل أن اإلس��لم ال يكتفي بإقرار املذنب على نفس��ه مّرة واحدة دائمًا، 

ب��ل مثّ��ة موارد ُيحتاج فيها اىل تك��رار اإلقرار أربع مّرات. وهلذا كان الني صل��ى اهلل عليه وآله ال يعريهم 

اهتمامه، كأن ُيعرض بوجهه الش��ريف عنهم أو ما ش��ابه ذلك؛ لكي ميهل املذنب ويدفعه على التراجع 

مادام يف األمر فسحة، ومل يكمل نصاب شهادته على نفسه.

فق��د روي أّن ماع��ز بن مالك جاء اىل رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله فقال: يا رس��ول اهلل إّني زنيت، 

فأعرض عنه، مّث جاء من شّقه األمين، فقال: يا رسول اهلل إّني قد زنيت، فأعرض عنه، مّث جاءه فقال: إين 

قد زنيت، مّث جاءه فقال: إين قد زنيت، قال ذلك أربع مّرات.
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وروي أنّ��ه صل��ى اهلل علي��ه وآله قال له: لعلك قّبل��ت، أو غمزت أو نظ��رت���؛ كّل ذلك حماولة منه 

صل��ى اهلل علي��ه وآله للس��تر على املعت��رف ودفعه للتراج��ع واالكتفاء بالتوب��ة، مما يدّل على أّن اإلس��لم 

وتعاليم الني وأهل بيته سلم اهلل عليهم هي ستر املعايب ال إفشاؤها ونشرها. 

كما روي أيضًا أّن رجًل جاء لإلمام أمري املؤمنني سلم اهلل عليه أّيام حكومته � الظاهرية � وطلب منه 

أن يطّهره من زنا قد ارتكبه، فقال اإلمام: »... أيعجز أحدكم اذا قارف هذه السّيئة أن يستر على نفسه 

كما ستر اهلل عليه«���.

إّن املجتم��ع ال��ذي تس��ري في��ه روح س��تر العائب��ة وإفش��اء العارف��ة هل��و حقيق ب��أن ينع��م بالطمأنينة 

والسعادة. 

 ومن عبر القصص

كان الس��ّيد أمحد الروحايّن القّمي خطيبًا واعظًا يرتقي املن��ر، مسعت منه بعض القصص الغنّية 

باملواعظ والعر، وقد حكى مّرة فقال: 

اّتصل يب يف أحد األّيام ش��خص أعرفه وطلب مّني حضور تش��ييع جنازة أحد املؤمنني، فاعتذرت 

منه وقلت له: إّنين ال أعرف املتوّفى

� ورمبا كانت لديه التزامات أخرى كان يراها أهّم، وإال فإّن تشييع املؤمن أمر قد حّثت عليه الروايات 
���  جواهر الكالم �4/ 280 ثبوت الزنا باإلقرار أو البّينة وتعريف الشهادة.

��2  من ال يحضره الفقيه: 4/ �3 رقم 50�7 كتاب الحدود الزنا واللواط.
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كث��ريًا، وال يش��ترط فيه معرف��ة املتوّفى � فقال يل: ولكّنه إنس��ان مؤمن، فأرجو أن حتاول حضور تش��ييعه 

وإن مل تعرفه. 

يقول: فوافقت، وملّا حضرت التش��ييع لفت انتباهي ش��خص من املش��ّيعني يبكي بكاًء مّرًا دفعين 

ألن أسأله: هل أنت ابن املرحوم؟

فقال: ال.

قلت: فمن أقربائه؟

قال: ال.

قلت: إذًا فلما هذا البكاء عليه، وما هو السبب.

قال: لذلك قّصة سأحدثك عنها بعد انتهاء التشييع.

وبعد انتهاء التش��ييع ق��ال: كنت رجًل فقريًا ومعيًل وأخجل أن أمّد ي��دي إىل أحد، ومل يكن املال 

الذي أكسبه يكفي ملعيشيت وعائليت، فقد كنت أستأجر هلم غرفة يف مكان متواضع وبأجرة رخيصة، 

وعندم��ا يطالب��ين املؤّج��ر بالزيادة، اضط��ّر لنقل عائل��يت إىل مكان آخر، وهك��ذا أغّير م��كاين كّل مّدة، 

فمكث��ت على هذه احلال أعاين من صعوبة احلياة وضنك العيش حى اّتفق يف أحد األّيام أن التقيت 

هبذا الرجل، ولكن أّي لقاء.

ص��ادف أن دخل��ُت إح��دى املس��اجد يف أح��د األّي��ام ألداء الص��لة، وكان��ت اجلماع��ة منعق��دة 
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والصف��وف متراّصة، ومل أجد مكانًا بني الصفوف، فوقفت وحدي خلف آخر صّف، وإذا هبذا الرجل 

الذي فرغنا من تش��ييع جنازته قد جاء � ومل أكن أعرفه قبل ذلك � فوقف جباني، وقبل أن يكّبر تكبرية 

اإلح��رام أفرغ بعض األش��اء من جيب��ه ووضعها أمامه � لعّل��ه كان يلتزم ببع��ض اآلداب من عدم محل 

بعض األش��ياء أثن��اء الصلة � مث التح��ق باجلماعة، ويف أثناء الرك��وع لفت انتباهي أّن يف األش��ياء اليت 

وضعها أمامه خامتًا من ذهب.

وفج��أة ب��در إىل ذهين فكرة س��رقته، مع أّني مل أكن قد جتّرأت يومًا للس��رقة قب��ل ذلك - وكنت يف 

ذلك اليوم أمّر يف أسوأ حااليت املادّية، حى أّنه مل يكن عندي ما أبتاع به طعامًا لعائليت � .

فبقيت مترّددًا حلظات أحّدث نفسي وحتّدثين، وأجذهبا وجتذبين، أأسرقه أم ال؟

وأخريًا جذبتين نفس��ي فطاوعتها على الس��رقة وبدأت أخّطط لألمر وأراقب الرجل؛ هل هو منتبه 

لألشياء اليت وضعها أمامه، أم هو غارق يف الصلة ليس ملتفتًا إىل غريها؟ فرأيته كأّنه غارق يف صلته، 

فقّررت أن أس��رق اخلامت يف حال الس��جود � ألّن املس��افة بني موضَعي س��جودنا مل تكن بعيدة، فكان ال 

يتطّل��ب مّني األمر س��وى أن أضع يدي على اخلامت قبل أن يرفع هو رأس��ه، مّث أس��حبه يف خّفة وأضعه يف 

جيي وأواصل صليت لئّل ألفت انتباهه، مّث أغادر مبجّرد أن تنتهي الصلة � .

ولكّن��ي مل أج��رؤ على القي��ام بذلك يف س��جود الّركع��ات األوىل حى بلغنا الس��جدة األخرية من 

الركعة األخرية ويف تلك اللحظة قّررت أخريًا أن أقوم باملجازفة مهما كّلف األمر.
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وفعًل وضعت يدي على اخلامت وسحبُتُه، مّث وضعُت يدي على رجلي، إال أّنين كنت متوّجسًا خيفة 

م��ن احتم��ال أن يكون قد ش��عر يب، فصرت أرقبه باخت��لس وريبة، فرأيته وكأّنه غ��ري منتبه، فضًل عن 

عدم إبدائه ألّي ردة فعل، خصوصًا وأّننا الزلنا يف الصلة، ولكن مع ذلك بدأت دّقات قلي تتس��ارع 

وبدأت أفّكر كيف أفّر باخلامت إذا انتهت الصلة.

وبينما األفكار تصارعين، نفذ اىل مسعي صوت اإلمام قائًل: السلم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 

ومل��ا مهم��ُت بالقيام وضَع الرجل ي��ده على يدي وقال يل: اخلامت لك! ولكن ق��ل يل: ملاذا فعلت هذا؟ � 

وعندما مسعته يقول يل: »اخلامت لك« اطمأننت قليًل وهدأ قلي � .

قلت له: صّدقين إّنها املّرة األوىل وإّني مل أسرق قبلها يف حيايت قّط.

فق��ال: ه��ذا ب��اٍد علي��ك ألّن وجه��ك ق��د اصف��ّر ويدي��ك ترتعش��ان وبدن��ك يرجتف، فأخ��رين عن 

شأنك؟

فقلت له: أنا رجل معيل وقد أضّر يب الفقر، حى بلغ يب احلال أن ال أقدر على تأمني قوت أهلي.

فق��ال يل: اخل��امت لك خذه، ولكن إّي��اك أن تبيعه بثمن خبس. فأنا رجل غ��يّن وجديد عهد بالزواج، 

وقد اشتريت هذا اخلامت ألقّدمه هدية لزوجيت، ولكن ال بأس سأشتري هلا غريه، ولكّني أنصحك أّواًل 

أن ال تف��ّرط به وتعرف قدره لئل يغّش��وك. وثانيًا إذا أردت بيعه � فح��ني تذهب إىل بائع الذهب رمبا ينكر 

أن يكون هذا اخلامت لك، واذا ما حصل هذا ولكي تتخّلص من مساءلته قل له: إّن فلنًا � وذَكر يل امسه 
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� يعرفين.

وكان األم��ر كم��ا أخرين بالفعل، فعندما أعطيت��ه بائع الذهب أخذ ينظر إليه وينظر إيّل مس��تغربًا مّث 

ق��ال: م��ن أين أتيت هبذا اخلامت، قلت: هو خامتي. قال: ليس خامتك، قلت: إن كنت تش��تريه فادفع يل 

مه لك إال يف مركز الش��رطة! فقلت له: إّن  مثنه وإال فادفعه يل لكي أنصرف. قال: ال أدفع مثنه وال أس��لّ

فلنًا يعرفين ويعرف أّن هذا اخلامت يل.

ولكّنه مل يقتنع وطلب مّني أن أحضره لكي يستبني األمر.

وبالفعل حضر الرجل وش��هد يل عن��ده بأنه يعرفين وأّن اخلامت خامتي، فأعط��اين بائع الذهب حينها 

مثنه وكان كثريًا وخّلى سبيلي. 

ولكن هذا الرجل � صاحب اخلامت � حلقين وقال: ماذا ستصنع إذا نفد مثن اخلامت؟

فلم أحر جوابًا.

فاقترح علّي أن أش��تري به بيتًا صغريًا يف منطقة مناس��بة، لكي أس��كن يف قس��ٍم منه، وأؤّجر القسم 

اآلخر، لكي يكون يل عائٌد مستمّر، ولو قليل، من إجارته.

فوافقت، وظّل هو يبحث معي حى وجد يل مزناًل بنفسه، فاشتريناه وكان كما اقترح.

وم��ّرت عل��ّي الس��نوات بع��د ذلك وق��د خّف ثق��ل املاض��ي ومل يعد يقلق��ين ضنك العي��ش بتلك 

الص��ورة، فه��ّل حي��ّق يل إذًا أن أبكي��ه م��ن كّل قل��ي، كي��ف ال، وهو الذي س��تر عل��ّي ومل حي��ّدث أحدًا 
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بصنيعه هذا.

اُنظروا كيف أّن ستر العائبة من قبل هذا الرجل التاجر أخذت بيد إنسان كان على شفري السقوط، 

فرمبا لو كان هذا الرجل قد صاح به وهنره وأذاع به أثناء سرقته اخلامت لسقطت شخصيته واهنارت كرامته 

ومل يبال بعدها مبا س��يؤول إليه أمره؛ لس��قوطه عن أعني الناس، ولتحّول من إنس��ان بس��يط إىل س��ارق 

حمترف يضّر نفسه واملجتمع.



2��

لين العريكة

العريكة: تعين النفس واخللق، واملستفاد من استعماالهتا يف الروايات طبيعة املعاشرة مع اآلخرين؛ 

ألّن العرك هو الدلك والتحّمل؛ يقال: عرك األدمي أي دلك اجللد. 

وحس��ب هذا الدعاء وكذلك من وجهة نظر اإلسلم ومنطق أهل البيت عليهم الصلة والسلم، 

فإّن املطلوب من اإلنسان املؤمن أن يكون لّين العريكة، أي سلس اخُللق يف املعاشرة مع الناس. 

وهذه الفضيلة يف بين آدم إّما أن تكون بالطبع، أي ما ُجبل عليه االنس��ان، وإّما بالتطّبع، أي باألخذ 

واالكتس��اب، أو م��ا ُعّب��ر عن��ه يف بع��ض الرواي��ات بالنّي��ة، أي أن ي��رّوض وحيّم��ل اإلنس��ان نفس��ه عليها 

ويتصّنعها حى يكتسبها���. 

فم��ن مل يك��ن لدي��ه نّية الوص��ول إىل خصلة ل��ني العريك��ة أو كان يف الدرجات النازل��ة من التقوى 

والص��لح يف النف��س فهو كالصخ��رة اليت يصعب التأثري فيه��ا، أّما من توّفر على نّي��ة الوصول إىل تلك 

اخلصلة أو من كان يف الدرجات العليا من التقوى والصلح فهو من هذه اجلهة كاملاء يأخذ ش��كل كّل 

شيء حيتويه.

���  روي عن اإلمام الباقر سالم اهلل عليه أّنه قال: �إّن الخلق منحة يمنحها اهلل خلقه فمنه سجّية ومنه 
نّية�. وسائل الشيعة: �2/ ��5، ح�59�7.
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الش��ك أن الذي له نفٌس ش��ديدة العريكة كالصخر، يصعب عليه حتويلها إىل نفس لّينة قادرة على 

حتقي��ق املعايل ولك��ن ميكنه حتّمله��ا والتغّل��ب عليها بالرياض��ة والتطّب��ع ليّتصف بالفضائ��ل يف األقوال 

اء والضّراء، والش��باب والشيوخة، والسفر واحلضر، مع األهل واجلريان واألصدقاء  واألفعال، يف الس��رّ

بل حى مع األعداء. 

فصقل الذات قضية صعبة للغاية، غري أّنه ال بّد للمؤمن من ذلك، وال بديل له عن إجناز هذه املهّمة 

الضرورية؛ ألّن كّل إنس��ان تواجهه يف احلياة عقبات وصعوبات قد يشيب الطفل من بعضها، ولكن ال 

بّد له من جتاوزها لئّل يتحّسر على عدم التحمل يف يوم ال ينفع فيه حسرة وال ندم. 

ألم احلسرة على تفويت الفرصة

لقد روي أّن احلس��رة تعّم مجيع اخللق يف يوم القيامة مبن فيهم املؤمنون؛��� ألّنهم سيتحّسرون على 

عدم مضاعفة جهودهم يف اإلكثار من العمل الصاحل يف احلياة الدنيا ليزدادوا إىل أجرهم أجرًا، لذا فإّن 

واحدًا من مسّميات يوم القيامة هو يوم احلسرة والندامة. 

وليست احلسرة يف اآلخرة كما هي يف الدنيا؛ ألّن حسرات الدنيا ميكن تداركها بالسعي ومضاعفة 

اجلهد، أّما حسرات اإلنسان يف يوم القيامة فل ميكن تداركها؛ النقطاع العمل حبلول األجل.

ف��إذا كان��ت احلس��رة على تفوي��ت الفرصة تؤذي اإلنس��ان يف احلياة الدني��ا فكيف به يف ي��وم القيامة 
���  كما في الخبر: »إّن أهل الجّنة ال يتحّسرون على شيء فاتهم من الدنيا كتحّسرهم على ساعة 

مّرت من غير ذكر اهلل«. مستدرك الوسائل: 5/ 288 رقم 5878.
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الذي وصفه اهلل تعاىل بقوله: ﴿َيْوَم اَل َيْنَفُع َماٌل َواَل َبُنوَن إالَّ َمْن أَتى اهلَل ِبَقْلٍب َسِليٍم﴾���؟ 

نقل أحد العلماء � وكان يف جملس حضره بعض الفقهاء ومراجع التقليد � : 

كن��ت جالس��ًا يف صح��ن مرقد أم��ري املؤمنني س��لم اهلل عليه م��ع رفي��ق يل � كان مرجع��ًا دينيًا كبريًا 

حين��ذاك، وق��د توّف��اه اهلل تعاىل � وكّنا نت��داول بعض البحوث العلمي��ة، إذ مّر من أمامنا س��ّقاء يوّزع املاء، 

وكان رجًل كبري السّن حيمل جّرة املاء بصعوبة.

اء؟ لقد كّنا معًا زميلني يف الدراس��ة قبل ثلثني عامًا،  فقال يل صاحي املرجع: هل ترى هذا الس��قّ

وكان ميتاز بالذكاء، ولكّنه توّقف عن مواصلة الدراس��ة بس��بب ضغوط احلياة، فلم يقاوم، فترك الدرس 

واّتخذ مهنة السقاية للزائرين بداًل عنه، لعّله حيرز جانبًا من تكاليف معيشته.

مّث قال الناقل:

فاصطحب��ين ذلك املرجع وهنضنا إليه لنس��أله عن حاله، فقال لنا بعد أن تذّكر زميله: إّنين أحتّس��ر 

وأتأس��ف ليل��ي مع هناري عل��ى قّلة صري وع��دم حتّملي بضع س��نوات من الصعوبة حى اس��تبدلت 

األدىن بالذي هو خري.

فاحلس��رة يف الدني��ا تنتهي خلل س��نة أو س��نوات ورمبا تداركها االنس��ان، ونادرًا ما تس��تغرق العمر 

كّله، ولكن حس��رة الدار اآلخرة ال تنتهي؛ لفوات تداركها؛ فتكون أبدية وال حيلة لإلنس��ان حينها يف 

التخّلص منها. 

���  الشعراء: 88 ـ 89.
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رسول الله ألينهم عريكة

لق��د كان رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآله ه��و القّم��ة يف كّل الفضائ��ل واألخلق، وق��د وصفه رّب 

الع��رش بقوله تعاىل: ﴿َوإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعظيٍم﴾��� وقال تعاىل أيض��ًا: ﴿َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اهلِل ِلْنَت َلُهْم 

��وا ِمْن َحْوِلَك﴾���، وق��ال يف وصفه اإلمام أمري املؤمنني س��لم اهلل  َوَل��ْو ُكْن��َت َفّظًا َغِلي��َظ اْلَقْلِب اَلْنَفضُّ

عليه: »وألينهم عريكة«���. 

ولق��د نق��ل التاريخ آثارًا كثرية، ت��روي لنا عظمة الني صلى اهلل عليه وآل��ه وتبّين مدى لني عريكته، 

منها: 

م��ا جرى بينه صلى اهلل عليه وآله وبني زوجته عائش��ة، فرغم أّنها تصغره بس��نني كثرية، وهو رس��ول 

اهلل ال��ذي ال ينط��ق عن اهلوى، والذي وصفه اهلل تعاىل من فوق عرش��ه العظيم بأّنه »على خلق عظيم«، 

تروي عائش��ة أّنه: حدث نوع من اخللف بينها وبني رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله فحاكمْته اىل أبيها، 

وحينم��ا اجتمع��وا بادرْته بالقول: »أقصد يا رس��ول اهلل«��4 أي أعدل. ولكن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 

وآله مل يرّد على إساءهتا تلك ولو بأبسط رّد، وحتّمل منها ما حتّمل. 

���  القلم: 4.
��2  آل عمران: �59.

��3  األمالي للطوسي: 340 ح695.
��4  المراجعات: 326، تاريخ بغداد: ��/ 239 رقم 5985، كنز العّمال: �3/ 696 رقم 37782. كما 
له  القلوب  النكاح، وكتاب مكاشفة  الدين: 2/ 35 آداب  الغزالي في كتاب احياء علوم  نقل 

أيضًا: 238 باب 94، قولها: أنت الذي تزعم أنك نبّي اهلل.
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ومثّ��ة حادث��ة أخرى � تعك��س هذه اخلّلة الكرمي��ة لنبّينا األعظم صل��ى اهلل عليه وآل��ه � ُعرفت فيما بعد 

بقضّي��ة القطيف��ة احلم��راء، فق��د روي أّنه يف غزوة ب��در فقدت قطيفة مح��راء من الغنائ��م فزعم رجل من 

األصح��اب أّن رس��ول اهلل صلى اهلل علي��ه وآله أخذها. فأن��زل اهلل تعاىل هذه اآلية: ﴿َوَم��ا َكاَن ِلَنِبيٍّ أْن 

﴾���. فج��اء رجل فقال: إّن فلنًا قد غ��ّل قطيفة واحتفرها هنالك، فأمر رس��ول اهلل صلى اهلل عليه  َيُغ��لَّ

وآله حبفر ذلك املوضع فأخرج القطيفة���. وبّرأ اهلل تعاىل رسوله الكرمي.

فم��ن لني عريكته صل��ى اهلل عليه وآله س��تره للغاّل لتل��ك القطيفة وعدم تعريف��ه للّناس فضًل عن 

ِهم به كذبًا وزورًا. عدم أخذه مبا اتُّ

اخللص��ة: ح��رّي بنا أن ندعو اهلل س��بحانه وتعاىل بأن مينحنا هذه اخلصل��ة، وال ينبغي أن يتخّيل بأن 

االنس��ان إذا كان لّين العريكة ُأِكل، أّما إذا كان صلبًا جلب احترام الناس وهيبتهم له؛ بل العكس فإّن 

ل��ني العريك��ة يف حمّله هو الذي جيلب القّوة واإلحت��رام، كما أن املؤمنني إذا حتّل��وا هبذه اخلصلة أمكنهم 

أيض��ًا أن يكونوا دعاة للدين بصورة عملية ويكونوا خري مصداق للحديث الش��ريف املروّي عن اإلمام 

الصادق سلم اهلل عليه: »كونوا دعاة للناس باخلري بغري ألسنتكم«���. 

إّن الدعوة العملية قد ال تكون سريعة االستجابة، ولكّنها ستكون عميقة التأثري تويت أكلها ولو بعد 

حني، كما أن التوّفر على خصلة لني العريكة قد يكون أمرًا صعبًا وحيتاج اىل ترويض، ولكّنها إذا توّفرت 

���  آل عمران: ��6.
��2  مستدرك سفينة البحار: 8/ 9 باب السرقة والغلول وحّدهما.

��3  الكافي: 2/ �05 ح�0.
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فإّنها تكون من أقوى أسباب التأثري يف املجتمع.
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َخْفُض الَجناِح، َوُحْسُن الّسيرة

يطلق اجلناح لغة على امليل والكنف. فمن ال ميلك مااًل فليس له كنف مال، واجلاهل ليس له كنف 

علم.

إّن ما يس��تفيده الطائر من جناحيه متوّفر لدى اإلنس��ان أيضًا ولكن بصفة أخرى. فكما أّن اجلناح 

يع��ّد مصدر قّوة ووس��يلة يس��تعني هب��ا الطري على الط��ريان، فكذلك اإلنس��ان ومن باب املج��از يكون له 

جن��اح متمّث��ًل بقواه اليت يس��تعني هبا على اخلوض يف أم��ور احلياة. فالعلم وامل��ال والعضلت والذكاء 

والعشرية��� وغريها، كّلها تعّد أجنحة يستطيع اإلنسان التحليق هبا يف حياته؛ فمن طريق هذه األجنحة 

يعي اإلنس��ان األشياء ويبيع ويش��تري ويبطش أو يعفو، وحيفظ من املعلومات ويستنتج من التحاليل أو 

يكون مرهوب اجلانب.

والش��ّك أّن العل��م ال��ذي يتمّت��ع به اإلنس��ان إّنما هو نعم��ة تكّرم اهلل تع��اىل هبا عليه كس��ائر املواهب 

والقدرات، لذا جيدر به أن حيسن التصّرف هبذه النعمة كما يف غريها، فيكون ذلك يف رضا اهلل تعاىل. 

إّن اإلم��ام زين العابدين س��لم اهلل عليه يس��أل اهلل تع��اىل يف هذا املقطع أمورًا تع��دّ هي األخرى من 

���  روي عن أمير المؤمنين سالم اهلل عليه أّنه قال في وصّيته البنه اإلمام الحسن سالم اهلل عليه: 
»وأكرم عشيرتك فإّنهم جناحك الذي به تطير«. نهج البالغة: 3/ 37 رقم �3 ـ ذيل الوصّية ـ .
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حلية الصاحلني وزينة املّتقني، منها خفض اجلناح، حيث يدعو اهلل تعاىل أن ميّكنه من اإلمس��اك جبناحه 

والس��يطرة علي��ه وخفضه عند مواضع رضاه س��بحانه وتع��اىل؛ فل يتكّبر اإلنس��ان بعلم��ه على الناس، 

فيخفض جناح علمه ملن سواه، وكذلك األمر بالنسبة لسائر األجنحة، فل يبطر مباله وجاهه، وال يطغى 

بقّوته البدنية، وال يس��يء اس��تخدام ذكائه، وال يتعّصب لعش��ريته وذوي قرابته، كما ال يس��تميلهم يف 

الباطل على خصمه.

والبّد للمؤمنني أن يقتفوا أثر اإلمام س��لم اهلل عليه � ألّنه األس��وة والقدوة هلم � فيس��عوا يف التحّلي 

هبذه اخلصلة مبعونة اهلل تعاىل. 

خفض اجلناح نّية وسجّية 

إّن خفض اجلناح لدى اإلنس��ان ُيعّد من مصاديق اخللق احلس��ن الذي ينبغي أن يكون عليه، لكي 

يكون بواس��طته أهًل ألن يش��ّق طريقه يف احلياة بقليل من الصعوبة، وهذا يوجب حمبوبّيته عند الناس 

أيضًا، وإّنه � خفض اجلناح � أمر صعب جّدًا، إال أّنه ممكن حتقيقه. 

روي ع��ن إس��حاق ب��ن عّمار عن اإلم��ام الباقر س��لم اهلل عليه أّنه ق��ال: »إّن اخُللق منح��ة مينحها اهلل 

خلقه، فمنه سجّية ومنه نّية«.

قال إسحاق: فقلت: فأّيهما أفضل؟

قال: »صاحب الس��جّية هو جمبول ال يس��تطيع غريه، وصاحب النّية يصر على الطاعة تصّبرًا فهو 
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أفضلهما«���.

فب��دءًا، يكش��ف اإلمام الباقر س��لم اهلل علي��ه أّن اخللق احلس��ن � ومنه التواض��ع والصدق وخفض 

اجلناح � نعمة قد تكّرم اهلل هبا على خلقه. 

مّث يؤّكد أّن هذه األخلق تكون على حنوين: 

األّول: السجّية، أي طبيعة متأّصلة يف ذات اإلنسان بفعل عامل التربية واألجواء اليت يعيش فيها، 

كأن يكون اجلّو املزنيل أو العام جّوًا أخلقيًا طّيبًا، فينمو اإلنسان يف ظّله، فيتطّبع باألخلق الطّيبة. وهذا 

يكون من السهل عليه االلتزام باألخلق الفاضلة، بل قد يصعب عليه خلفها.

الثاين: النّية، أي اإلرادة والقصد إىل الفعل احلسن واخللق احلسن؛ مبعىن أّن الشخص حباجة إىل 

إرادة وتصمي��م ليش��ّق طريق��ه يف احلياة. فالذي ترع��رع يف أجواء غري محيدة أخلقًا، ت��راه يعاين كثريًا 

لكي يلتزم باألخلق الفاضلة والس��لوك الطّيب. وهذه املعاناة، إّنما تقف وراء حتّملها نّية صادقة وإرادة 

قاهرة لتجاوز احلالة أو الطبيعة السّيئة اليت يعيشها املرء مع نفسه أو مع غريه.

ولذلك فإّن صاحب الطبيعة أو السجّية احلميدة ال يستطيع التخّلي عنها بسهولة، أي من الصعب 

عليه أن يس��تبدل هبا غريها، فل يتكّبر مثًل، ألّنه جمبول على التواضع، وال يس��رق ألّن األمانة تس��ري 

يف عروقه. 

أّم��ا صاح��ب النّية فتجده يكابد ويقس��و على نفس��ه ليصّبرها على الطاعة واخللق احلس��ن. فعندما 

���  وسائل الشيعة: �2/ ��5/ ح�59�7.
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حي��اول أن يك��ون متواضعًا ذا خلق حس��ن جي��د يف نفس��ه امتناعًا عن ذل��ك، حينئذ ت��راه يصّبرها جهادًا 

لريق��ى مبس��تواها حى تأخذ طابعًا جديدًا ومس��لكًا طّيبًا عر إرادة صلبة. ف��كان � واحلال هذه � صاحب 

النّية املكافح أفضل درجة وأرفع مزنلة.

إمكان التغيير رغم صعوبته 

أّما الذي يبدي عجزه عن إحداث التغيري يف نفسه وسلوكه حنو األحسن، بذريعة الرواسب العالقة 

يف ذاته، فغري صائب يف ذلك ألّن عملية التغيري ممكنة وإن كانت صعبة. واألمثلة على ذلك.

من املعروف وجود التنافر بني رئة اإلنس��ان وبني الدخ��ان الداخل فيها يفوق التنافر الذي بينه وبني 

أعضاء أخرى من بدن اإلنس��ان مبا فيها العني؛ وذلك بسبب حساس��ية الرئة ولطافتها ورّقتها من جهة، 

ولكوهن��ا العض��و املهّم يف عملّية التنّفس م��ن جهة أخرى. ولكننا مع ذلك نلح��ظ أن كثريًا من الناس 

يقومون بإدخال كميات كثرية من الدخان إىل رئاهتم عر السجائر بشوق ورغبة، بل أن بعضهم يشتاق 

إىل السجائر أكثر من شوقه إىل ألّذ األطعمة، فكيف بلغوا هذه احلالة؟ 

الش��ّك أّن هذه احلالة مل حتصل دفعة واحدة بل حصلت بالتدريج، والشك أّن الرئة قاومت األمر 

برّد فعل شديد يف املّرة األوىل، ولكن شيئًا فشيئًا بدأت املقاومة ختّف، حى تبّدلت إىل شوق ورغبة. 

ينق��ل أّن طبيبًا قال ألحد املدمنني على التدخ��ني: إّن الدخان ُينقص من عمرك إىل حّد النصف، 

فإذا كان عمرك س��يبلغ املئة عام دون تناولك السجائر فإّنه س��يتدّنى إىل اخلمسني معها. فقال الرجل: 
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إّن مخس��ني س��نة مع الس��يجارة أفضل عندي من مئة س��نة بدوهنا! وكان الرجل صادقًا يف كلمه؛ ملا 

حيّس من ضعف يف نفسه عن ممارسة إرادته اليت دفنها بنفسه. 

وعل��ى كّل حال فإّن إمكانّية أن يبّدل اإلنس��ان طبعه بإرادته ال خيلو م��ن صعوبة ولكّنه ميكن جتاوزها 

م��ع العزم واإلص��رار، وهكذا األمر يف ت��رك التدخني فهو اآلخ��ر حباجة إىل نّية صادقة وعزم ش��ديد، بل 

هكذا هو احلال يف التحّلي باألخلق الفاضلة عمومًا، ومنها خفض اجلناح. 

األئمة سالم الله عليهم أفضل قدوة 

يروى عن اإلمام حممد الباقر س��لم اهلل عليه أّنه لقي يف طريق عودته من الش��ام إىل املدينة نصرانيًا 

ديرانيًا فسأله النصراين: أأنت من علمائها � أي املدينة � أم من جّهاهلا.

ورغ��م أّن اإلم��ام الباقر ال ميكن أن ُيقاس به أحد، إال أنّ��ه اختار جوابًا هو الغاية يف احلكمة، والقّمة يف 

التواضع وخفض اجلناح.

قال اإلمام: »لسُت من جّهاهلا«���. 

فعدم اّدعائه سلم اهلل عليه العلم يف معرض جوابه، بل التلميح له من خلل نفي اجلهل عنه، يعتر 

القّمة يف اخللق الرفيع والتواضع رمسه لنا سلم اهلل عليه. 

���  دالئل اإلمامة: 233 ح26، الخبر في باب ذكر معجزاته سالم اهلل عليه.
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تأّسي العلماء

إن الكث��ري م��ن علمائنا عملهم هكذا يف مواجهة من يس��يء إليهم؛ متأّس��ني يف ذلك بس��ادة اخللق 

أهل البيت سلم اهلل عليهم الذين كانت من أولوّياهتم وقبل كّل شيء هداية الناس. 

ُينقل عن هؤالء العلماء، أّن أحدهم ملا أمّت تأليف موس��وعة فقهّية له، يف النجف األش��رف بعد جهد 

جهي��د���، جاءه أحد املدّرس��ني فقال له: إّن الش��يخ األنص��اري رمحه اهلل قد رفع املس��توى العلمي يف 

النجف بكتبه القّيمة، وأنت قد أخفضته بكتابك هذا.

وكان بإم��كان مؤل��ف ذل��ك الكتاب أن يطرد ه��ذا الرجل وينه��ره ويهينه � من خلل اس��تفادته من 

مكانت��ه املرجعية � أو مواجهته مواجهة علمية يبط��ل فيها زعمه يف ادعائه. إال أّنه مل خيتر ال هذا وال ذاك، 

ب��ل قال له بكّل أدب وتواضع وخفض جناح: وكيف تقارنين بالش��يخ األنصاري، أين أنا من الش��يخ، 

حّبذا لو تدّون ملحظاتك على الكتاب، ألكون شاكرًا لك. 

فلم يس��ع الرجل حينها س��وى االعت��ذار إىل ذلك املرجع وطل��ب الصفح عنه ملا ب��در منه من حتامل 

عليه، باإلضافة إىل أّنه حدث يف ذلك الرجل بس��بب هذا التواضع وخفض اجلناح تغّير كلّي جتاه ذلك 

أحد  إلى مراجعة  مؤّلفه  استغرق سنوات طويلة اضطّر خاللها  الكتاب قد  ذلك  تأليف  ���  وكان 
مصادره ـ وهو كتاب جواهر الكالم ـ في ظروف بالغة الصعوبة بسبب احتياجه لهذا الكتاب 
الذي يستعرض آراء العلماء في كّل مسألة مع بيان أدّلتها، وحيث إّن صاحب النسخة اليتيمة في 
ذلك الوقت لم يكن على استعداد ـ ألسباب تخّصه ـ ألْن يعيرها للمؤلف ليأخذها إلى بيته، كما لم 
يكن بمقدور المؤلف الدخول إلى بيت الرجل تحاشيًا لإلحراج، األمر الذي اضطّرُه إلى التوافق 
والتعب الكبيرين  الزقاق، رغم اإلحراج  البيت داخل  باب  معه على االستفادة من الكتاب عند 

اللذين كانا يتسّببان له.
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املرجع. 

بنود خفض اجلناح

ال ينحصر التواضع يف كلمات معدودة أو سطور بقدر ما هو حياة عملية يعيشها املرء يف أكثر أوقاته؛ 

وقد أشار اإلمام الصادق سلم اهلل عليه إىل أربعة بنود فيه���، يف قوله: 

�. »م��ن التواضع أن ترض��ى باملجلس دون املجلس« فل يتوّقع اإلنس��ان أن تكون له الصدارة دائمًا 

يف كّل جمل��س؛ وإن كان مس��تواه العلم��ي أو السياس��ي أو االقتص��ادي أو غ��ري ذل��ك أعل��ى مرتبة من 

غ��ريه، ب��ل جيلس مبا إنتهى به وال يتعّقب أس��باب ذلك، ب��ل يقبل به تواضعًا، فل يعتر نفس��ه أرفع مكانًا 

من اآلخرين، إذ الناس مهما تفاوتت مس��توياهتم املاّدية، تبقى هلم كراماهتم ومشاعرهم اإلنسانية، فل 

موجب للمساس هبا عر التكّبر وتصعري اخلّد ال مسح اهلل.

ينق��ل ع��ن أحدهم أّنه تعّود س��نني طويل��ة على الوقوف يف الص��ف األول ألداء صلت��ه خلف إمام 

اجلماع��ة، وكأّن ذل��ك املش��هد ص��ار ج��زءًا ال يتج��ّزأ من صلت��ه. وذات يوم ج��اء كعادت��ه ألداء صلة 

اجلماع��ة فرأى املس��جد مكتّظ��ًا باملصّلني وال جمال ل��ه للوقوف س��وى يف الصّف األخري، فاس��تاء أّيما 

استياء! واضطّر للصلة يف الصّف األخري. 

ولك��ن وه��و يف أثناء صلته كأّن نورًا قد أضاء يف قلب��ه � وكان هذا مبثابة فرصة ذهبّية هلدايته من قبل 

���  راجع الكافي: 2/ �22 ح6.
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اهلل تع��اىل � حني تنّبه لنفس��ه وللغ��رور الذي أصابه بإص��راره على أداء الصلة يف الص��ّف األّول، فرأى 

نفس��ه بع��د ذلك جمرًا عل��ى إعادة كّل صلة كان ق��د صّلها يف الصّف األّول، احتياط��ًا � خوفًا من أن 

تكون باطلة � ملا شاهبا من الرياء والتكّبر. 

�. »وأن تس��ّلم عل��ى م��ن تلق��ى« أي ال فرق بني م��ن تعرفه وم��ن ال تعرفه، الكب��ري والصغري، العامل 

واجلاهل، الغيّن والفقري؛ ملا لذلك من أثر يف إبراز أمجل صور التواضع يف اإلنسان؛ ألّن إبداء السلم 

تستلزم كبح الذات وتأديبها وإيقافها دون انطلقها حنو الكر وتصّور األفضلّية. 

�. »وأن تترك املراء وإن كنت حمّقًا«. واملقصود باملراء اجلدال غري املثمر الذي ال يراد عره التوصل 

إىل النتيجة املطلوبة، بقدر ما يريد املرائي أن يظهر أنه األفهم وأّن رأيه هو الصحيح، فالذات ونصرهتا هي 

اهلدف. وهذا مذموم يف اإلسلم.

ُينق��ل أّن الش��يخ البهائي رمحه اهلل � وكان املرجع الديين األعل��ى يف إيران قبل حوايل أربعمائة عام 

� زار النجف األش��رف والتقى هناك املقّدس األردبيلي رمحه اهلل � الذي كان معروفًا بأعلمّيته وكراماته 

وم��دى اقتدائ��ه بأهل البي��ت عليهم الصلة والس��لم � ف��دار أثناء لقائهم��ا حوار علمّي بينهما، ش��وهد 

خلل��ه املقّدس األردبيلي يتقّطع يف اجلواب، مما ترك انطباعًا لدى احلاضرين بأعلمية الش��يخ البهائي مبا 

قّدمه من أدّلة وآراء. ويف اليوم التايل عندما ذهب الرجلن إىل مقرة وادي السلم لقراءة سورة الفاحتة 

عل��ى أرواح املؤمنني ذكر املقّدس األردبيلي ضعف أدّلة الش��يخ البهائي اليت قّدمها يوم أمس بالنقض 
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والتحليل، حى اقتنع الشيخ البهائي بصّحة آراء املقّدس األردبيلي، وعندما سأله الشيخ البهائي عّما 

إذا كان قد عكف ليلة أمس يف البحث عن األدّلة األكثر عمقًا؟ أجابه املقّدس األردبيلي بأّنه كان على 

اّطلع هبا ولكن مزنلته � أي مزنلة الشيخ البهائي � كضيف فضًل عن شهرته العلمية ومكانته الدينية، 

منعت املقّدس األردبيلي من الرّد ومن كش��ف ضعف أدّلة الش��يخ أو خطأ رأيه على مرأى من الناس، 

أما هنا، فل يوجد ذلك املحذور، مما يصّحح إثبات رأيه العلمي وحنو ذلك.

وه��ذه األخلق احلميدة وخف��ض اجلناح هو الذي أبقى اس��م املقّدس األردبيلي والش��يخ البهائي 

وأمثاهلما من علمائنا رغم مرور مئات السنني على وفاهتم.

4. »وأن ال حت��بّ أن حتم��د عل��ى التق��وى«. ولع��ّل هذه اخلصلة ه��ي األصعب من ب��ني اخلصال، إذ 

احل��ّب وعدم��ه هلما مقّدمات كث��رية، فإّن احلّب عاطفة، وهذا ما ال ميكن الس��يطرة عليه بس��هولة قياس��ًا 

بإمكاني��ة الس��يطرة على اجل��وارح واحلواّس. فعندما تك��ون مثًل عامل��ًا فقيهًا أو خطيبًا بارع��ًا وال حتّب أن 

ُتم��دح عل��ى هذه املميزات، فذلك من الصعوبة مبكان، لذا ينبغي لإلنس��ان أن يرّوض نفس��ه على عدم 

حّب هذا املديح، فل يستاء إذا مل يؤّد الناس له ما دأبوا عليه من مدٍح لذلك. 

فبمثل هذا التواضع وخفض اجلناح يبقى ذكر املرء مدى الدهر، فقد كان يف زمن املقّدس األردبيلي 

الكث��ري م��ن األثرياء، ولك��ن التأريخ مل يأت هلم بذك��ر، ألّنهم اعتم��دوا يف حياهتم عل��ى ثرواهتم فقط، 

فذهب��وا كما ذهبت ثرواهتم كهش��يم ت��ذروه الرياح، وبقي ت��راث املّتقني املتواضعني مدرس��ة معطاء ملن 
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يريد أن ينهل من معينها. 

حسن السيرة وقّوة الشخصية

ومن مجلة ما يطلبه اإلمام السّجاد سلم اهلل عليه من اهلل تبارك وتعاىل من األخلق احلميدة اليت 

تع��ّد من حلية الصاحلني وزينة املّتقني: حس��ن الس��رية وس��كون الريح. يقول عليه الس��لم: وحس��ِن 

السرية وُسكوِن الّريح.

وحس��ن الس��رية إّنما يتحّقق حبس��ن الس��ريرة. فإذا كان باط��ن املرء طّيب��ًا طاه��رًا كان ظاهره كذلك 

فالس��ريرة الطّيب��ة تنعك��س عل��ى ش��خصية الف��رد وتصّرفات��ه، والعك��س بالعك��س، حى أّن اإلنس��ان 

ليلمسها يف نفسه ويراها رأي العني. 

فمن كانت سريرته طّيبة، ال تصدر عنه تصّرفات تنّم عن الكر والغضب والعنف، سواء كان ذلك 

م��ن خ��لل العني أو اللس��ان أو س��ائر جوارحه، حني تعامله مع أس��رته، أو م��ا حييط به من أف��راد املجتمع 

عل��ى خمتل��ف أطيافهم وأصنافه��م. قال أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه: طوىب ملن ذّل يف نفس��ه، وطاب 

كس��به، وصلحت س��ريرته �س��ريته�، وحس��نت خليقته، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من 

لسانه���.

ومبا أّن قضية حسن السرية مهّمة ومصريية يف حياة الفرد، لذا فمن اجلدير باإلنسان املؤمن أن يدعو 

���  نهج البالغة: 4/ 29 رقم �23.
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اهلل تع��اىل لينع��م عليه هبذه الصفة اخلّيرة، ويكون دعاؤه دعاء املضطّر، فيدعو من كّل قلبه وبكّل صدق 

وثقة ليحصل على ما يريد. 

سكون الريح

تعّددت الش��روح والبيانات لعبارة »س��كون الريح« لكّن األرجح أّن كلمة »س��كون« تعين الثبات. 

أّم��ا كلم��ة »الري��ح« فهي اس��تعارة للتعب��ري عن ش��خصية اإلنس��ان، فيكون معىن س��كون الري��ح، ثبات 

الش��خصية وعدم تزعزعها، كما قال س��بحانه وتعاىل: ﴿َواَل َتَناَزُعوا َفَتْفَش��ُلوا َوَتْذَه��َب ِرحُيُكْم﴾��� أي 

تزول قّوة شخصيتكم ويتفّتت كيانكم.

إّن حس��ن الس��رية وس��كون الريح من صف��ات الصاحلني وحلي��ة املّتق��ني، فالتصّرف اللئ��ق وقّوة 

الشخصية، واالّتزان يف املواقف والسلوك تأخذ باإلنسان حنو التقوى والصلح. فل جتدون صاحلًا تقّيًا 

ميي��ل م��ع الرياح أينما متي��ل، كأن يعتنق الي��وم مذهبًا وغدًا يؤمن بآخ��ر، أو يدافع عن جهة أو ش��خص ما 

دون أن ي��زن موقف��ه وفق موازين التق��وى والصلح املذكورة يف كتاب اهلل وس��رية الني وآل بيته عليهم 

الص��لة والس��لم. هذا بينم��ا ضعيف اإلمي��ان يتحّرك وفق ه��واه واألج��واء، فبدافع ح��ّب املال وطلب 

ة حرصه على  اجلاه ميدح هذا أو ذاك، فل يرى ش��خصه وال يهتّم لكرامته بقدر اهتمامه مبن حوله، وش��دّ

حتصي��ل املكاس��ب اآلنية الزائلة، فهو ال يهت��ّم فيما إذا كان هذا املوقف حّقًا أم باطًل، ألّنه ال جيد مّتس��عًا 

���  األنفال: 46.
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� حتت وطأة ميوله وهوى نفس��ه � الحترام هذه القاعدة الش��رعية واإلنس��انية ألّن نفسه قد استولت على 

ش��خصيته وكرامته حى أعمته عن الرؤية الصحيحة، تل��ك الرؤية اليت جيب عليه أن يرى من خلهلا 

الواقع مبنظار الصلح والتقوى.

مثال على الذين مييلون مع الريح 

لعّلكم ُكلُّكم قد وصل إىل مسعكم إس��م �شبث بن ربعي�، هذا الشخص الذي ُيعّد من النماذج 

األبرز للش��خصية املتزلزلة، حيث ُينقل عنه أّنه قد بّدل معتقده قرابة مخس أو س��ّت مّرات أو أكثر من 

ذل��ك!! فه��و الذي كان يقات��ل يف ركاب اإلم��ام أمري املؤمنني س��لم اهلل علي��ه، وكان يوص��ف بالذكاء 

االنتفاع��ي، أو ما ُيطلق عليه بالواقعي��ة النفعّية، أي يتصّرف وفق ما ميليه عليه الواقع وما يدّره عليه بغّض 

النظر عن مدى حس��نه أو بش��اعته. فقد روي أّن أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه اختاره من بني عش��رات 

اآلالف من جنوده مبعّية بشر بن عمرو وسعيد بن قيس للتفاوض واملحاججة مع معاوية؛ لعّله يؤوب اىل 

الطاعة يف اّتباع أمر اهلل سبحانه، وذلك ُقبيل واقعة صفني. كما أّنه كان من الذين كتبوا لإلمام احلسني 

س��لم اهلل علي��ه الكتب اليت تطل��ب منه أن يق��دم إىل الكوفة، بع��د أن أعلن ورفاقه نق��ض بيعة يزيد بن 

معاوية.

ولكّنه حيث كان مّيااًل مع كّل ريح، فقد انتهى به األمر للشتراك مبباشرة ذبح سيد الشهداء سلم 

اهلل علي��ه، فض��ًل عن قتاله والتأليب عليه، فكان مثال العامل الضاّل املتذبذب، الذي كان قد مدح أمري 
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املؤمن��ني يوم��ًا، وذّمه يومًا، وكاتب اإلمام احلس��ني يومًا، وقتله يوم عاش��وراء وهو يعلم أّنه ابن رس��ول اهلل 

صلى اهلل عليه وآله ووصّيه، حى أّنه كان من أمره أن بىن

مسجدًا عرف بامسه قد أّسس بنيانه على شفا جرف هار فاهنار به يف نار جهّنم. ففي مرسلة صفوان 

عن أيب عبد اهلل قال: »إّن أمري املؤمنني عليه الس��لم هنى بالكوفة عن الصلة يف مخس��ة مساجد...

ومسجد شبث بن ربعي...«���. 

وعن س��امل عن أيب جعفر قال: »جّددت أربعة مس��اجد بالكوفة فرحًا لقتل احلس��ني... ومسجد 

شبث بن ربعي«���. 

وم��ن قبله كان أبو هريرة منوذجًا بّينًا لعدم الثبات يف املعتقد وانعدام الش��خصية، فهذا الرجل الذي 

يصفونه بأّنه من أصحاب رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله، ويترّدد امسه كثريًا يف كتب العاّمة وأعلمهم 

وكأنّ��ه حامل لواء اإلس��لم واملدافع ع��ن حياضه، ينقل عن��ه التاريخ، أّنه قال: الص��لة خلف علّي أمّت، 

ومساط معاوية أدسم، والوقوف على التّل أسلم���! أي أّنه كان يصّلي خلف علّي، ويأكل عند معاوية، 

وإذا نشبت احلرب تنّحى ووقف متفّرجًا على بعد!

���  وسائل الشيعة 5/ 250، أبواب أحكام المساجد، باب 43، ح3.
��2  الكافي: 3/ 490، ح2، باب مساجد الكوفة.

��3  شذرات الذهب: �/ 64. وقد أفاد األستاذ محمود أبو رية في كتابيه �شيخ المضيرة� و �أضواء 
على السّنة المحمدية� حين سّلط الضوء على سيرة هذا الرجل معتمدًا في بحثه على جملة من 

مصادرهم المعتبرة في التاريخ والسيرة. فمن أراد االستزادة فليراجع.
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 الكذب والفجور

روي ع��ن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله أّنه قال: »إّياكم والك��ذب، فإّن الكذب يهدي إىل الفجور، 

والفجور يهدي إىل النار«���؛ ألّن الكذب ليس جمرد خمالفة املعتقد، وإّنما هو خمالفة الواقع أيضًا.

قال اهلل س��بحانه وتعاىل بش��أن املنافق��ني: ﴿إَذا َج��اَءَك املَُنافُقون َقاُلوا َنش��َهُد إنََّك َلَرُس��وُل اهلِل َواهلُل 

َيعَلُم إنََّك َلَرس��وُلُه َواهلُل َيْش��َهُد إنَّ املَناِفِق��نيَ َلَكاِذُبون﴾��� فقوهلم »إّنك لرس��ول اهلل« إّنما هو خلف ما 

يضم��رون؛ لكوهنم كافرين باهلل قبل إنكارهم الرس��الة، فلس��اهنم ينطق مبا ال يعتق��دون، كذلك كان أبو 

هريرة ومثله ش��بث بن ربعي، الذي كان يكذب حى يف قتاله إىل جانب أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه، 

ألّن قتال��ه كان نابع��ًا عن قلب متزلزل مضطرب، فكان ش��أهنما ومن ش��اكلهما يف ذل��ك مصداقًا لقوله 

تعاىل: ﴿ُمَذْبَذِبنَي َبْيَن َذِلَك اَل إَلى َهؤاَلِء َواَل إَلى َهؤاَلء﴾���. 

لذا جيدر باإلنس��ان أن يهتّم كّل االهتمام حبس��ن س��ريرته كما يهتّم حبس��ن س��ريته ألّنه مهما حاول 

التظاه��ر بالص��لح فإّنه ال حمالة سينكش��ف إن كانت س��ريرته طاحلة، وإذ ذاك يكون الغ��رم عليه أفدح 

وأفظع. 

���  مستدرك الوسائل: 9/ 86 ح �4 باب تحريم الكذب.
��2  المنافقون: �.
��3  النساء: �43.



2��

االعتبار بقصص املاضني 

ة وَكان ُملزمًا  فَّ كاَن َعلى َعْهِد َرُسول اهللَّ صلى اهلل عليه وآله ُمْؤمٌن َفقرٌي َشديُد اْلَحاَجة مْن َأْهل الصُّ

ها ال َيْفقُدُه يف َشْي ء مْنها وَكان َرُسوُل اهلل صلى  لة ُكلِّ لَرُسول اهلل صلى اهلل عليه وآله عْنَد َمَواقيت الصَّ

اهلل عليه وآله َيرقُّ َلُه وَيْنُظُر إَلى َحاَجته وُغْرَبته َفَيُقوُل: َيا َسْعُد َلْو َقْد َجاَءين َشْي ٌء أَلْغنْيُتَك.

َفَأْبَطَأ َذلَك َعَلى َرُسول اهلل صلى اهلل عليه وآله َفاْشَتدَّ َغمُّ َرُسول اهلل صلى اهلل عليه وآله لَسْعد، َفَعلَم 

ه لَس��ْعد، َفَأْهَبَط َعَلْيه َجْبَرئيَل عليه السلم وَمَعُه دْرَهَمان،  َحاَنُه َما َدَخَل َعَلى َرُس��ول اهلل مْن َغمِّ اهلُل ُس��بْ

َ َقْد َعلَم َما َقْد َدَخَلَك مَن اْلَغمِّ ِلَسْعد، َأَفُتحبُّ َأْن ُتْغنَيُه؟ َفَقاَل: َنَعْم. َفَقاَل َلُه:  ُد إنَّ اهللَّ َفَقاَل َلُه: َيا ُمَحمَّ

جَر هبَما. اُه وُمْرُه َأْن َيتَّ ْرَهَمْين َفَأْعطهَما إيَّ َفَهاَك َهَذْين الدِّ

ْهر وَسْعٌد َقائٌم َعَلى َباب ُحُجَرات َرُسول  َفَأَخَذ َرُسوُل اهلل صلى اهلل عليه وآله ُثمَّ َخَرَج ِإَلى َصلِة الظُّ

َجاَرَة؟  ُد َأ ُتْحِس��نُ التِّ ا َرآُه َرُس��وُل اهلل صلى اهلل عليه وآله َقاَل: َيا َس��عْ اهلل صلى اهلل عليه وآله َيْنَتظُرُه، َفَلمَّ

ْرَهَمْيِن وَقاَل  يُّ صلى اهلل عليه وآله الدِّ ِجُر به. َفَأْعَطاُه النَّ َفَقاَل َلُه َس��ْعٌد: واهلل َما َأْصَبْحُت َأْملُك َمااًل َأتَّ

ْف ِلِرْزِق اهلل. ِجْر هبَما وَتَصرَّ َلُه: اتَّ

يُّ  ْهَر َواْلَعْصَر، َفَقاَل َلُه النَّ ى َمَعُه الظُّ ى َصلَّ ِبيِّ صلى اهلل عليه وآله َحتَّ َفَأَخَذُهَما َسْعٌد َو َمَضى َمَع النَّ

ْزَق َفَقْد ُكْنُت ِبَحالَك ُمْغَتّمًا َيا َسْعُد. صلى اهلل عليه وآله: ُقْم َفاْطُلِب الرِّ

َفَأْقَبَل َس��ْعٌد اَل َيْش��َتِري بِدْرَهٍم َش��ْيئًا إالَّ َباَعُه بدْرَهَمْيِن َوال َيْش��َتري َش��ْيئًا بدْرَهَمْين إاّل َباَعُه بَأْرَبَعة 
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َخَذ َعَلى َباب اْلَمْسجد َمْوضعًا  ْنَيا َعَلى َس��ْعد، َفَكُثَر َمَتاُعُه َوَماُلُه َوَعُظَمْت جَتاَرُتُه، َفاتَّ َدَراهَم. َفَأْقَبَلِت الدُّ

ٌد  لة َيْخُرُج وَس��عْ َوَجَلَس فيه َفَجَمَع ِتَجاَرَتُه إَلْيه، َوَكاَن َرُس��وُل اهلل صلى اهلل عليه وآله إَذا َأَقاَم بلٌل للصَّ

ِبيُّ صلى اهلل عليه  ْنَيا، َفَكاَن النَّ ْأ َكَما َكاَن َيْفَعُل َقْبَل َأْن َيَتَش��اَغَل ِبالدُّ ْر َوَلْم َيَتَهيَّ ْنَيا َلْم َيَتَطهَّ َمْش��ُغوٌل بالدُّ

ُع َمايل؟ َهَذا َرُجٌل َقْد بْعُتُه  لة؟ َفَكاَن َيُقوُل: َما َأْصَنُع؟ ُأَضيِّ ْنَيا َعن الصَّ وآله َيُقوُل: َيا َسْعُد َشَغَلْتَك الدُّ

َفُأريُد َأْن َأْسَتْوِفَي مْنُه، َوَهَذا َرُجٌل َقد اْشَتَرْيُت مْنُه َفُأريُد َأْن ُأوفَيُه.

ه بَفْقره. َفَهَب��َط َعَلْيه َجْبَرِئيُل  د َغمٌّ َأَش��دُّ م��ْن َغمِّ َفَدَخَل َرُس��وَل اهلل صلى اهلل عليه وآله مْن َأْمر َس��عْ

َك بَسْعد، َفَأيَُّما َأَحبُّ ِإَلْيَك َحاُلُه اأُلوَلى َأْو َحاُلُه َهِذِه؟  ُد إنَّ اهلَل َقْد َعِلَم َغمَّ عليه السلم َفَقاَل: َيا ُمَحمَّ

يُّ صلى اهلل عليه وآله: َيا َجْبَرئيُل َبْل َحاُلُه اأُلوَلى. َقْد َأْذَهَبْت ُدْنَياُه بآخَرته. َفَقاَل َلُه النَّ

ٍد: َيُردُّ  َلٌة َعن اآلخَرة، ُقْل لَس��عْ ْنَيا َواألْمَوال فْتَنٌة َوَمْش��غَ َفَقاَل َلُه َجْبَرئيُل عليه الس��لم: إنَّ ُحبَّ الدُّ

اًل. يت َكاَن َعَلْيَها َأوَّ َذْين َدَفْعَتُهَما إَلْيه، َفإنَّ َأْمَرُه َسَيصريُ إَلى اْلَحاَلة الَّ ْرَهَمْيِن اللَّ َعَلْيَك الدِّ

َذْين  ْرَهَمْين اللَّ يُّ صلى اهلل عليه وآله َفَمرَّ بَسْعد، َفَقاَل َلُه: َيا َسْعُد َأ َما ُتريُد َأْن َتُردَّ َعَليَّ الدِّ َفَخَرَج النَّ

َأْعَطْيُتَكُهَما؟ َفَقاَل َسْعٌد: َبَلى َوماَئَتْين.

ْرَهَمْين. َفَقاَل َلُه صلى اهلل عليه وآله: َلْسُت ُأريُد ِمْنَك َيا َسْعُد إالَّ الدِّ

يت َكاَن  ى َذَهَب َما َكاَن َجَمَع َو َعاَد إَلى َحاله الَّ ْنَيا َعَلى َس��ْعٍد َحتَّ َفَأْعَطاُه َس��ْعٌد دْرَهَمْين، َفَأْدَبَرِت الدُّ

َعَلْيها���. 

���  الكافي: 5/ 3�2، ح38.
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عوامل انكشاف السريرة 

وهكذا يّتضح أّن من املمكن انكشاف السريرة عر عوامل وحاالت عديدة، كاملال والشهرة والعلم 

والذري��ة واملنصب والغض��ب واألمانة. وعليه فإّن تأّك��د املرء من ما تنطوي عليه س��ريرته ومدى معرفته 

مبقدار حس��نها أو قبحها ميكّنه من انتخاب السلوك املناس��ب لسريته بني الناس لتحاشي أّي خسارة أو 

فضيحة من جهة، وضمان أكر قدر ممكن من الثقة واالعتداد بنفسه من جهة أخرى. 

فحرّي باإلنس��ان املؤمن أن جياهد نفس��ه حّق اجلهاد لتحسني سريرته وصقلها وفق االلتزام باألوامر 

والنواهي الشرعية، لكي يعلم حقيقتها وما ترمي إليه، فيتفادى السقوط، ويضمن النجاح. 

مثال حلسن السيرة

لق��د وعى املقّدس األردبيلي � مرجع الش��يعة يف زمانه � هذه احلقيقة فطّبقها مبتدئًا بنفس��ه، حى أّنه 

نقل عن حس��ن سريرته وس��ريته ما يقف له اإلنس��ان متعّجبًا؛ إذ قيل إّنه كان ذات يوم ميشي يف صحن 

مرقد اإلمام أمري املؤمنني سلم اهلل عليه، فسأله أحد الزائرين � دون علمه مبن يكون � عّما إذا كان يعرف 

حملًّ خاّصًا بغس��ل امللبس، فقال له املقّدس األردبيلي: أنا أغسلها لك بنفسي! ضاربًا بذلك كّل ما 

ميكن أن يكون عذرًا قد حيول ما بني اإلنسان وبني أداء اخلدمة للمؤمنني والزائرين، األمر الذي يكشف 

عن حقيقة الس��ريرة الطاهرة هلذا الرجل النادر املثال، فقام بغس��ل ملبس الرجل الزائر، وعاد إليه هبا 

يف الوقت املحدد لتس��ليمها، فش��اهده بعض من يعرفه، فقال للزائر: هل تعرف من غس��ل ملبس��ك؟ 
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إنّ��ه املرجع األعلى! فأخذ الرجل يبدي كّل االعتذار، فرّده املقدس األردبيلي قائًل: إّنما أنت صاحب 

الفضل علّي، ألّنك من زّوار أمري املؤمنني عليه السلم.

ُينقل أّن اإلمام، كان قد كافأه بأن كان يرّحب به يف أّي وقت أراد الزيارة حيث كانت األبواب تفتح 

له دون مفتاح. وما أعظم ذلك من قدسّية وفضل.

طيب املخالقة والسبق إىل الفضيلة

الش��ّك أّن اإلنس��ان املؤم��ن يطمح ألن يك��ون من عب��اد اهلل الصاحلني واملّتقني، ولك��ن البّد لذلك 

من مقّدمات ومراحل تكون كفيلة بذلك. هذه املقّدمات أش��ار إليها اإلمام الس��ّجاد يف هذا املقطع من 

الدعاء، من مجلته قوله: »وطيب املخالقة والس��بق إىل الفضيلة«، فقد عّدمها سلم اهلل عليه مقّدمتني 

من مقّدمات حتّقق التقوى والصلح يف اإلنسان. 

طيب املخالقة 

مل أَر يف قصائد ش��عراء العرب أو كلمات فصحائهم أّنهم أضافوا عبارة »الطيب« إىل »املخالقة« كما 

فع��ل اإلمام س��لم اهلل عليه يف هذه اجلملة. فهذا التعب��ري يعكس أدبًا وبلغًة رفيعت��ني للغاية. ولو تدّبر 

أدب��اء العرب يف ه��ذه اجلملة وغاصوا يف حبورها ألخرجوا من بديع معانيه��ا ومجال الذوق فيها الكثري. 
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ولعّل كّل من له أدىن إملامة باألدب ميكنه أن يكتشف بعض كنوز ما قاله اإلمام سلم اهلل عليه. 

إّن كلم��ة »طي��ب« تس��تعمل يف الغالب مبعىن املستحس��ن املرغوب فيه، وهي نعت يش��ري إىل معىن 

حقيقي ذايّت غالبًا، كما ُيس��تعمل يف األمور اليت هي خ��ارج كذلك، فيطلق مثًل على األكل اللذيذ: 

بأنّ��ه طع��ام طّيب؛ حيث ُأضيفت إليه بع��ض املقّبلت ذات النكهة الطّيبة م��ع الطهي اجلّيد، كما يطلق 

على املسك والعنر أّنهما من الطيب. 

إّن موارد االس��تعمال هلذه الكلمة، س��واء يف القرآن الكرمي � الذي هو القّمة يف البلغة مجااًل ودّقة 

��نة املطّهرة املروّية عن أهل البيت عليهم الصلة والس��لم أو يف قصائد فطاحل الشعراء مثل  � أو يف السُّ

البحتري وأيب متام واملتنّبي ومن سبقهم كامرئ القيس وغريهم، غالبًا ما تكون يف أحد موردين: 

األّول: يف األمر الذايت كما يف املسك وسائر األنواع الطبيعية حيث تسّمى طيبًا.

الثاين: يف األمر اخلارجي كما يف األطعمة الطيبة بسبب ممازجتها مبا جيعلها كذلك���.

أّما اس��تعماهلا إلرادة معىن جديد عر إضافتها إىل كلمة أخرى للخروج مبعىن ثالث يوحي بذاتية 

اد س��لم اهلل عليه يف هذا الدعاء، حني مجع بني الطيب واملخالقة،  األمر، فلعّله مما تفّرد به اإلمام الس��جّ

فل��م يق��ل: �حس��ن املخالق��ة� مث��ًل، ألّن ذل��ك كان س��يدّلل عل��ى رغبت��ه يف أن يكرمه اهلل تع��اىل حبالة 

خارجي��ة، قد يكون باطنها غري ظاهرها، ولذلك قال: »طيب املخالق��ة« ليتعّزز طلبه من رّبه تبارك وتعاىل 

بن  علّي  على  أشرف  المروّي عن طاووس حين  في  أيضًا كما  األعيان  على  تطلق  أن  ويمكن    ���
الحسين سالم اهلل عليه وهو ساجد في الحجر فقال: رجل صالح من بيت طّيب. �لسان العرب: �/ 

564 مادة طيب�.
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حبالة داخلية يتكافأ فيها الباطن مع الظاهر. 

ولعّل من النكات اخلاّصة هبذا االس��تخدام، أّنه صلوات اهلل عليه أراد أن يضّمن كلمته أو يش��رهبا 

معىًن آخر، حيث يأيت بتعبري واسع مثّ يربطه بكلمة ما، ليستخرج من هذا الربط معىن جديدًا. 

أّم��ا املخالقة فتعين لغًة: التعامل اخللقي أي املعاش��رة، فمن املخالقة مث��لً إجابة الدعوة إىل الطعام 

وغريه من األمور احلسنة والتكّلم مع الناس واإلصغاء إليهم، والتعامل باحلسىن معهم عمومًا، فهي إذًا 

أمٌر أكثر ما يرتبط باحلواّس اخلمس؛ العني واألنف واللسان واألذن والبشرة، ولذلك قيل يف املخالقة: 

املخالطة واالستيناس. 

فتارة ينظر املرء إىل أخيه بعني املحّبة وأخرى بعني الغضب، وقد يصغي إليه وقد يس��معه فقط، وقد 

يصافحه حبرارة، وقد يقّدم يده إليه برودة ليجامله وهكذا. 

فهذه مجلة من مصاديق املخالقة ذات العلقة باجلانب احلّسي من اإلنسان والذي يطلق عليه اسم 

املخالطة أو املعاشرة، ولعّل ما نسبته تسع وتسعون باملئة من مصاديق املعاشرة � باعتبار أن املعاشرة أعّم 

من املخالقة � مرتبط هبذا اجلانب. 

ف��إذا قرن��ت املخالقة م��ع الطيب حصلت ص��ورة جديدة ت��ؤّدي إىل تص��ّور الص��دق يف العلقة بني 

اإلنسان ومن حوله، وكأّن هذه العلقة طّيبة ذاتًا ومنذ البداية وأّنها من الصميم. فالكلمة الصادرة عر 

طيب املخالقة توحي بأّنها قد خرجت من القلب، وال يراد هبا املجاملة وحس��ب، وتعرف على أّنها كلمة 
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صدق وليس��ت مراوغ��ة يراد هبا املكي��دة واخلداع، وكذل��ك األمر بالنس��بة جلميع مصادي��ق املخالقة. 

فطيب املخالقة تعين إحراز الصدق وإبرازه يف التعامل مع الناس.

فلنغرس طيب املخالقة يف نفوس��نا، ونرَق بعلئقنا عر صفاء ذواتنا ونقاء س��رائرنا وسلمة قلوبنا من 

الكدورة. وليس ش��يء أبلغ وأنزه ميكن أن حيققه اإلنس��ان يف ميدان التعام��ل االجتماعي أكثر من هذا 

األمر.

أهل البيت سلم اهلل عليهم وطيب املخالقة

يش��هد املخال��ف واملؤال��ف أّن أهل البيت س��لم اهلل عليهم كان��وا يتمّتعون بأعلى مس��تويات طيب 

املخالق��ة يف علقاهت��م م��ع الن��اس، مؤثري��ن هلم على أنفس��هم، وأّنه��م كان��وا صادقني يف س��لوكهم هذا 

ومّتس��مني به يف كّل املواقف ويف خمتلف الظروف؛ س��واء كانوا، كبارًا أو صغارًا، ظاهرين أو مستترين، 

قائم��ني باألم��ر أو مقصّي��ني عن احلكم. فاإلم��ام أمري املؤمنني س��لم اهلل علي��ه هو نفس��ه يف زمن النّي 

املصطفى صلى اهلل عليه وآله، وهو نفسه يف اخلمسة والعشرين عامًا بعد الني، وكذلك يف أّيام حكمه 

سلم اهلل عليه، مل يتغّير يف خلقه شيء. 

لق��د روى العاّم��ة واخلاّصة بل غري املس��لمني أيضًا، قّصة ش��راء اإلمام أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه 
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قميصني أعطى أفضلهما خادمه قنرًا، مع أّنه كان يرأس أكر حكومة على وجه األرض، ويرتقي املنر، 

ويلتقي كبار الرجال من خمتلف الديانات واملذاهب واألقوام.

ومل يك��ن يتصّرف س��لم اهلل عليه ذل��ك التصّرف إال ألّن ُخلقه من س��نخ ُخلق الرس��ول األعظم 

صلى اهلل عليه وآله، فقاهلا سلم اهلل عليه مدوّية: »إّن اهلل عّز وجّل قد فرض على أئمة العدل أن يقّدروا 

أنفسهم بضَعفة الناس كيل يتبّيغ �أي يهيج� بالفقري فقره«���.

ومن هنا نفهم قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله »حنن أهل البيت ال يقاس بنا أحد«���.

روى الفّتال النيسابوري أّن أمري املؤمنني سلم اهلل عليه أتى سوق الكرابيس، فاذا هو... فقال: يا 

غ��لم عندك ثوبان خبمس��ة دراهم؟ قال: نعم، عندي ثوبان. فأخذ ثوب��ني أحدمها بثلثة دراهم واآلخر 

بدرمهني. فقال: يا قنر، خذ الذي بثلثة دراهم...���.

طيب املخالقة تنفع صاحبها

وهن��اك قضية يل��زم االنتباه هلا، وهي أّن املخالقة احلس��نة إن مل تكن نابعة من داخل اإلنس��ان، فإّنه 

���  أصول الكافي: �/ 4�0 ح3 باب سيرة اإلمام بنفسه والمطعم والملبس إذا ولي األمر.
��2  كنز العمال: �2/ �04 ح�3420. ورواه عن أمير المؤمنين سالم اهلل عليه السيد هاشم البحراني 

في غاية المرام: 7/ �58.
��3  روضة الواعظين: �07. وروى نحوه ابن األثير في أسد الغابة: 4/ 24 من ترجمة أمير المؤمنين 

سالم اهلل عليه، كما جاء في زهده وعدله.
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س��يبتلي بالتعّرض للضغوط النفس��ية الش��ديدة، جّراء تصّنعه وتذبذبه، األمر ال��ذي يؤّدي بالتايل إىل 

عج��زه يف املحافظ��ة عل��ى س��لمته وصّحته، بينم��ا إذا كان الف��رد مؤمنًا صادق��ًا مبخالقت��ه � أي كان طّيب 

املخالقة � فإّنه سوف ينطلق اىل آفاق احلياة بكّل أمن وسلمة. 

إّن من مميزات طيب املخالقة أّنها تساعد اإلنسان على مقاومة املشاكل، والصمود بوجه املشاكسني 

واملغالطني واملعاندين والوصول إىل بّر األمان رغم كّل الظروف. 

ولقد رأيت ش��خصني لكّل منهما قّصة، قد ابتلي كّل منهما مبش��كلة مالية، فكان األّول خمتلفًا مع 

ش��خص على نس��بة حّصته من أرض يتنازعان فيه��ا، فكان يّدعى أّن نس��بته 80% يف حني كان خصمه 

ال يقّر له بأكثر من 40% وكان لكّل منهما أدّلته وش��واهده، فكان األّول يتظاهر حبس��ن املخالقة ويقول: 

رغ��م ثق��يت بكس��ي للدعوى � فيما ل��و ترافعنا للمحكم��ة � إال أّني ال أق��وم بذل��ك ألّن الترافع ليس من 

ش��أين، كم��ا أّني ال أريد تعري��ض غرميي للهزمية القضائي��ة. ولكّنه بعد فترة وجي��زة أصيب على أثر هذا 

اخل��لف باهني��ار أعصابه، م��ا أّدى إىل إصابته بالس��كتة القلبية ومات على أثرها، وما ذل��ك إاّل ألّنه كان 

يتصّن��ع ويتظاهر حبس��ن الس��لوك وعدم االكت��راث، ومل تكن حس��ن خمالقته نابعة م��ن الداخل حى 

أجهد نفسه وأتلف أعصابه.

أّم��ا الش��خص الثاين الذي له قّصة مش��اهبة، فكان مث��ااًل حقيقيًا مل��ن ال يكترث بالنواح��ي املاّدية، 

وكان طّي��ب املخالقة م��ع الناس، وذلك ألّنه عندما ُأخر بأن بيته قد صودر، مل يكترث؛ وقال: إّن األمر 
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ليس من ش��أنه أن يقلقين باملس��توى الذي ميكن أن يسوء فيه خلقي مع الناس، بل ال ميكنه أن يؤّخرين 

حى عن موعد نومي الليلة. 

ولعّل من عمدة األس��باب يف تفاوت سلوك الشخصني املذكورين، هو أّن أحدمها مل يكّلف نفسه 

عناء ترويض ذاته وتأديبها وتعويدها على الصلح احلقيقي، بينما الثاين � كما بدا من سلوكه � كان أكر 

مّهه صقل شخصيته من خلل هتذيب نفسه بالقدر الذي جيعلها طّيعة ألمر بارئها سبحانه وتعاىل. إذًا 

فطيب املخالقة ينتفع هبا صاحبها قبل أّي شخص آخر، سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة. 

فإذا كان لدى املرء لسان حسن، أو نظرة إجيابية، أو مصافحة حاّرة، أو ظّن حسن، أو عمل صاحل فإّن 

هذه وغريها من مظاهر طيب املخالقة ستعود عليه بالنفع أّواًل، وستشمل غريه أيضًا مبنافعها ومردوداهتا 

اإلجيابية. 

السبق إىل الفضيلة

م��ن روائ��ع البلغة يف تعبري اإلمام الس��ّجاد س��لم اهلل عليه أّنه ض��ّم اىل طيب املخالقة، الس��بق إىل 

الفضيل��ة. أي بع��د أن يتأّكد اإلنس��ان م��ن طيبه الداخلي وحس��نه ال��ذايت، ميكنه أن يتق��ّدم خطوة حنو 

األمام ليشرع يف إعمال الفضائل، مّث يسمو إىل مرحلة التسابق أو السبق فيها. 
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فامل��رء إذا كان طّيب��ًا يف داخل��ه فإنّ��ه ال يتوقع الفضل واإلحس��ان من اآلخري��ن بقدر ما يك��ون َديَدُنه 

اإلس��راع يف عمل اخل��ري وإجناز الصاحلات. فيزور قبل أن يزار، وحياس��ب نفس��ه قبل أن ُيحاس��ب غريه، 

ويب��دأ بالس��لم قب��ل أن يضط��ّر إىل رّده، وَيحترم قبل أن ُيحترم، إىل غري ذلك من ش��واهد اإلس��راع يف 

اخلريات وطيب التعامل. 

وبالنسبة إىل ما ذكر من االبتدار يف السلم، فقد أّكدت الروايات بأّنه من املستحّب أن يبدأ اإلنسان 

بالسلم على كّل من يلقاه بل حى على زوجته وأطفاله عند دخوله البيت، كما يف قوله صلى اهلل عليه 

وآله: »إّن أوىل الناس باهلل وبرس��وله من بدأ بالسلم«��� وقوله صلى اهلل عليه وآله: »وإذا دخل أحدكم 

بيته فليسّلم فإّنه يزنل الركة وتؤنسه امللئكة«���.

ولطاملا رأيت السّيد املرحوم والدي��� يبدؤنا بالسلم وكنت من ضمن الصبية، وعندما مضى يب 

العمر، تأّكدت بأّن من وراء ابتداره بالسلم على من هم أدون منه قناعة تاّمة لديه، بأّنه حيرز بذلك كثريًا 

من الفضل والدرجة وتربية الذات، فضًل عن تعليم اآلخرين هذا السلوك احلسن.

���  وسائل الشيعة: 8/ 436 ح3.

��2  علل الشرائع: 2/ 582 ح23.
��3  آية اهلل العظمى السيد ميرزا مهدي الحسيني الشيرازي قدس سره.
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قول الحّق وإن عّز

واح��دة من أهّم مصاديق حلية الصاحلني وزينة املتقني اليت يطلبها اإلمام زين العابدين س��لم اهلل 

عليه من اهلل سبحانه وتعاىل، قول احلق، وإن قّل ناصروه وكثر مناوئوه وتبعته املخاطر والصعوبات. 

مالحظتان في البدء 

قبل أن نشرع يف بيان ذلك ال بّد من تأكيد نقطتني هاّمتني يف املوضوع، مها: 

�. إّن ق��ول احلّق يعّد من أهّم أس��س الصلح والتقوى للفرد املس��لم، يؤّي��د ذلك ما صدر عن أهل 

البيت سلم اهلل عليهم من القول باحلّق دائمًا، ولواله ملا كّنا اليوم مسلمني وملا بقي لإلسلم واإلميان من 

أثر، خصوصًا يف ظّل حماوالت احلّكام الظلمة، اهلادفة إىل حمو الدين وطمس أهّم معامله ورموزه. 

�. لقد أمرنا الدين احلنيف مرارًا وتكرارًا أن نس��أل اهلل س��بحانه وتعاىل التوفيق للصلح والتقوى، 

وأن نش��فع س��ؤالنا هذا بالعمل والتطبيق؛ قال تعاىل: ﴿ُقْل َما َيعَبأ بكم َريب َلواَل دَعاؤكم﴾��� يف إطار 

التحريض على الدعاء وإدراك أمهيته. وقال أيضًا: ﴿َوأْن َلْيَس ِلإلْنَسان إالَّ َما َسَعى﴾��� حيث ينبغي 

���  الفرقان: 77.
��2  النجم: 39.
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أن يكون السلوك الصاحل مصّدقًا ملا يلهج به يف الدعاء. 

ملاذا القول وليس العمل؟ 

ق��د يتب��ادر إىل الذهن هذا الس��ؤال وهو أنه: ملاذا ق��ال اإلمام يف هذا الدعاء: »ق��ول احلّق« ومل يقل: 

العمل باحلّق؟ 

إّن ملعاريض كلم أهل بيت النبّوة عليهم الصلة والس��لم جوانب عديدة وآفاقًا مديدة، وما غاب 

عّنا أكثر مما نستحضره، إال أّن ما ميكن قوله هبذا الصدد هو أّن املجتمع اإلسلمي كما هو حباجة إىل فعل 

ليصدق عليه أّنه جمتمع إسلمي، كذلك هو حباجة إىل قول وتصريح باملوقف احلّق وحبزم.

أّم��ا إذا اقتصرت حياة الفرد على اجللوس يف الدار دون أن يتكّلم مبا يطلبه احلق منه، وتبعه اآلخرون 

م��ن أفراد املجتم��ع يف اإلحجام عن القول والتصري��ح أّدى ذلك إىل عدم العمل أيض��ًا، فعند ذلك لن 

يتحّقق اهلدف املتمّثل ببناء جمتمع الصلح والتقوى يف املجتمع اإلسلمي أبدًا.

نع��م ق��د جرت الع��ادة يف القرآن الك��رمي واألحادي��ث والروايات الش��ريفة على حّث اإلنس��ان على 

العمل أكثر من القول، نظرًا ألّن العمل هو الركيزة األساس��ية يف اإلنس��ان؛ فإّن تلّفظ الفرد بش��هادة »ال 

إله إال اهلل« أس��هل عليه مليني املّرات من العمل وفق ش��روطها؛ إذ العمل هبذه الشهادة يستوجب يف 

كثري من األحيان تقدمي التضحيات اجلسيمة وحتّمل املصاعب واملشكلت الكبرية.

ولك��ي يهون األمر يف س��بيل ذلك فلبّد من نظ��رة إىل من نّصبهم اهلل تعاىل قدوة، لتؤنس وحش��تنا 
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بعظي��م رزئهم، وتش��حذ مهمنا جبميل صره��م، فلقد كان اإلمام أمري املؤمنني صل��وات اهلل عليه منوذجًا 

أوحد يف العمل مبقتضى شرائط التوحيد، األمر الذي كّلفه أن يقصى عن احلكم مّدة مخسة وعشرين 

عامًا، وهو األعلم واألفضل واألتقى واألقضى من بني الناس بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله.

وكذل��ك كان ش��أن الكثري من عظماء اإلس��لم مّمن ش��ايعه واقتدى به مثل الصح��ايّب اجلليل أيب 

ذر الغفاري رضوان اهلل تعاىل عليه الذي التزم وعمل بش��هادة التوحيد ما أمكنه جهده؛ فمات بس��بب 

ذلك نفيًا وغربة ووحدة وجوعًا، بعد أن كابد الفاقة واجلوع قبل ذلك فترات طويلة. 

إذًا املجتم��ع الص��احل، حباج��ة إىل القول كم��ا هو حباجة إىل العم��ل، ولعّل اإلمام اس��تعمل هنا كلمة 

�ق��ول� إلرادة ه��ذا األم��ر، وإن كان مثّ��ة تن��اوب يف االس��تعمال ب��ني هات��ني الكلمتني، حيث ق��د ُتطلق 

إحدامها ويراد هبا األخرى، كقوهلم: قال بيده هكذا أي عمل هكذا، إال أّن الذي هو ثابٌت أّنه ال يكفي 

من أجل صلح املجتمع، العمل باحلّق وحده، بل البّد من الدعوة إليه، والتصريح به. 

ما هو احلّق؟

ذك��روا للحّق مع��اين، ففي اللغ��ة: هو الثابت الذي ال يس��وغ إن��كاره، واصطلح��ًا: احلكم املطابق 

للواق��ع؛ ويطلق على األقوال والعقائد واألديان واملذاهب باعتبار اش��تماهلا على ذلك���. وعندما نقرأ 

الق��رآن الك��رمي وأحادي��ث أهل البيت س��لم اهلل عليهم جند هل��ذه الكلمة معاين متش��ابكة ومتداخلة، 

���  انظر الفروق اللغوية: �93 رقم 773 الفرق بين الحّق والصدق.
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وكّل معىن له خصوصيته، واجلامع لكّل معانيه هو وقوع الشيء يف موقعه الذي هو أوىل به. ويشّخص 

احلّق يف الفتوى الفقيه، ويف البناء املهندس، ويف الصّحة الطبيب، وتش��خيصه يف التاريخ والس��رية من 

اختصاص املؤّرخ، وهكذا.

أفضل احلق

إن أفضل احلّق عندما يكون إظهاره والعمل مبقتضاه عزيزًا.

أّما كيف يعّز قول احلق؟ 

إذا قّل الش��يء النافع وندر أصبح عزيزًا، فمثًل املاء الذي تتوّقف عليه احلياة، وُجعل منه كّل ش��يٍء 

ح��ّي، يصب��ح عزي��زًا إذا ما ندر أو حي��ل بينه وبني طالب��ه. أّما إذا كان متوفرًا فل يس��مى عزي��زًا رغم نفعه 

وأمهّيته، وهذا يعين أّن الشيء العزيز هو النافع النادر.

والقول باحلّق أمر حس��ٌن جّدًا ونافٌع، ولكن ما جيعله حلية للصاحلني وزينة للمتقني هو عندما يكون 

إظه��اره والعم��ل ب��ه عزيزًا ون��ادرًا، بس��بب املخ��اوف واملخاط��ر، كالتعذيب واحلرم��ان واالعتقال وس��ائر 

الصنوف األخرى اليت يستخدمها الظامل إلرهاب من جيترئ على قول احلّق بوجهه. 

إّن التاريخ يتش��ّرف بأولئك الذين صدعوا باحلّق بعد أن عّز وغاب قائله فضًل عن فاعله، وأصدق 

م��ن ق��ال احلّق يف عّزته، ه��م حممد وآل حممد صل��وات اهلل عليه��م أمجعني ومنهم الس��ّيدة الصديقة 

فاطمة الزهراء س��لم اهلل عليها حيث كانت أّول املقدمني يف قول احلّق بعد وفاة أبيها رس��ول اهلل صلى 
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اهلل علي��ه وآل��ه ح��ني ظه��ر الباطل فأصب��ح احلّق عزي��زًا، ف��كان أّول ما قامت ب��ه عليها الصلة والس��لم 

ه��و فضحه��ا للمؤام��رة � أو قل املؤام��رات � اليت حيكت ضد اإلس��لم الس��تهداف أصول��ه وصميمه، 

حى تس��ّنى بفض��ل قوهلا احلّق أن حافظت على جوه��ر الدين من الدمار التاّم، وأبقت للمس��لمني ما 

يتمّسكون به، وإال لنجح الشياطني يف إرجاع الناس إىل اجلاهلية األوىل. 

وم��ن هن��ا نفهم ون��درك عمق تصري��ح الني األكرم صل��ى اهلل عليه وآل��ه حينما أج��اب عن أفضل 

اجلهاد، فقال: »أفضل اجلهاد كلمة حّق عند س��لطان جائر«���؛ فقول احلّق بوجه الظلمة يعّد جهادًا بل 

أفضل اجلهاد، األمر الذي يشري إىل مدى أمهّيته وخطورته، فضًل عن ندرة املتصّدي له. 

وه��ذا احلدي��ث الش��ريف ورد بلفظ »عند إم��ام جائر« أيض��ًا، وهذا يس��تدعي التأّمل أيض��ا؛ فكلمة 

�سلطان� ذات مفهوم أو استعمال أوسع من كلمة �إمام�. ففي االصطلح اإلسلمي إذا جار احلاكم 

الكافر مّسي سلطانًا جائرًا، أّما إذا جار احلاكم املسلم، فيسّمى إمامًا جائرًا. 

واجله��اد ض��ّد إم��ام اجلور بق��ول كلمة احل��ّق بوجهه، أفضل م��ن اجلهاد ضد س��لطان اجل��ور؛ ألّن ما 

يضعف اإلس��لم ويؤّدي إىل تآكله من الصميم ويف نفوس املس��تضعفني من املس��لمني ويدفع بغريهم 

إىل اإلع��راض عن��ه، هو ما يقترفه إمام اجلور، مث��ل يزيد بن معاوية لعنهما اهلل، الذي حكم باس��م القرآن 

والرس��ول صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه، وكان يف الوقت نفس��ه من أع��دى أعدائهما، ح��ى أّنه اخت��ّط خّطًا يف 

اجلرمية والتجاوز على مقّدس��ات الدين ورموزه، ال تزال مظاهره تؤذي بدن الدين واألّمة، ظاهرة يف كّل 

���  عوالي الآللي: �/ 432 ح��3.
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م��ن تقّمصها من بني احل��ّكام الذين توالوا بعده وهم حيملون معاول التحري��ف بالدين والتنكيل باألّمة 

كّلما هتّيأت الظروف هلم. 

وم��ن هن��ا أّكدت األحاديث الش��ريفة بأن ظاملي حممد وآل حمم��د صلى اهلل عليه وآل��ه لو كانوا قد 

امتنعوا عن الظلم واالضطهاد، وفسحوا املجال ألمري املؤمنني عليه الصلة والسلم مبمارسة دوره بعد 

رس��ول اهلل صل��ى اهلل عليه وآله، ملا بقي على وجه األرض كافر، ألّن اإلس��لم ال��ذي يطّبقه علّي بن أيب 

طال��ب وحيك��م هو به هو اإلس��لم احلّق وإّنما ه��و ضياء ورمحة للعامل��ني���، وكّل من مل يك��ن جاهًل أو 

معاندًا، فمن طبيعته أن يبحث عن الضياء ليهتدي به.

إّن كلمة احلّق كثريًا ما تؤّدي بقائلها إىل املش��كلت وحى القتل، كما فعلت مع الش��اعر الصنديد 

دعب��ل اخلزاع��ي. فما قاله يف إم��ام اجلور هارون العّباس��ي كان وح��ده يكفي يف تعري��ض حياته للخطر، 

فاضطّر إىل التشّرد والتخّفي بني البلدان، بسبب قوله:
كلهم ال����ن����اس  خ���ي���ر  ط������وس  ف����ي  ق�����ب�����������ران��� 

ال��ع�ب�ِر م��������ن  ه��������ذا  ش��������ّره��������م،  وق��������ب�����ر   
وال ال�������زك���ي  ق�������رب  م�������ن  ال�������رج�������س  ي��ن��ف�����ع  ال   

ضرِر م�����ن  ال�����رج�����س  ب����ق����رب  ال�����زك�����ّي  ع���ل���ى   

حى قال يف مناس��بة: أمحل خش��بيت على كتفي منذ مخسني سنة، لس��ت أجد أحدًا يصلبين 
���  لقوله صلى اهلل عليه وآله في علي سالم اهلل عليه: »علي مع الحق والحق مع علي، اللهم أدر الحق 

معه حيثما دار«.
��2  الحديث مما اتفق عليه المخالف والمؤالف. رواه ابن طاووس في الطرائف: �02 وابن عساكر في 

تاريخ دمشق: 30/ 63 وغيرهما.
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عليه���.

وفي الزهراء قدوة

روى أصح��اب احلدي��ث وم��ن خمتل��ف الط��رق إس��رار رس��ول اهلل صلى اهلل علي��ه وآل��ه إىل بضعته 

الصّديقة الطاهرة سلم اهلل عليها حني دنت وفاته وقوله هلا: »ليس أحد من نساء املسلمني أعظم رزية 

منك«���. 

وليس س��بب هذه الرزية � كما تشهد بذلك الوقائع التارخيية كاّفة � سوى قوهلا كلمة احلّق يف باكورة 

اخليانة الكرى اليت أفرزهتا السقيفة، وبعد أن علم مناوئوها باستعدادها وإصرارها على قول كلمة احلّق 

وع��دم اكتراثه��ا مب��ن يتنازل أو ينه��زم؛ خوفًا أو طمعًا مبن صّير نفس��ه إمامًا للمس��لمني وه��و الذي صّرح 

بنفس��ه يف أكثر من مناس��بة »ُوّليتكم ولس��ت خبريكم«���، ناهيك عن صنوه وقرينه الذي كشف عوراته 

للن��اس عندما أعلن س��ّرًا وجهرًا بأّن مجيع الناس مبن فيهم النس��اء أفقه من��ه��4، وهو الذي أصدر حكم 

���  ويقصد قبر اإلمام علي الرضا سالم اهلل عليه وقبر هارون العباسي القريبين من بعضهما.
��2  الغدير: 2 / 369.

��3  اآلحاد والمثاني: 369 ح2970.
��4  انظر كنز العّمال: 5/ 636 رقم �4��8 والقرطبي في تفسيره: 3/ 262 من تفسير اآلية 253 من 
سورة البقرة، وهو مشهور. كما يذكر الرواة أّنه قال: »واهلل لوددت أّني كنت شجرة في جانب 
الطريق مّر علي جمل فاخذني فادخلني فاه فالكني ثّم ازدردني ثّم أخرجني بعرًا ولم أكن بشرًا«. 
منهم المتقي الهندي في كنز العّمال: �2/ 528 رقم 35699 والمصّنف البن أبي شيبة: 8/ �44 

رقم 7 وغيرهم.
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اإلعدام اجلماعي ضّد كّل من كان طوله يقّل عن مخسة أشبار���. 

دة نساء املس��لمني والعاملني، بل كيف  ترى، ملاذا رزئت الصديقة الزهراء س��لم اهلل عليها وهي س��يّ

وملاذا تكون رزّيتها األعظم من بني سائر النساء املسلمات؟ 

ذلك ألّنها حتّملت مس��ؤولية احلفاظ على اإلس��لم مع زوجها اإلمام أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه، 

عم��ًل بوصية أبيه��ا صلى اهلل عليه وآل��ه وذلك عر كلمة احلّق اليت قرعت هبا مسع حش��ود املس��لمني 

الذي��ن قلب��وا لوص��ّي املصطفى ظهر املج��ّن، حى أّنه��ا اضطّرت س��لم اهلل عليها إىل مصارح��ة عدّوها 

باحلرف الواحد حني قالت له: »واهلل ألدعوّن اهلل عليك يف كّل صلة«���. 

ما أعظم رزّيتها سلم اهلل عليها وهي تتخّطى الرقاب لتديل خبطبتها، وما أعظمها من كلمة حّق عند 

إمام جائر، قد صدرت مّمن يغضب اهلل لغضبها ويرضى اهلل لرضاه���، لترس��م لنا بذلك خّط اإلس��لم 

األيّب، وتقول للتاريخ واألجيال: هذا هو اإلسلم األصيل الذي ُبعث به أيب صلى اهلل عليه وآله. 

���  روي أّنه لّما أراد أن يمنع المغاالة في مهور النساء تصّدت له إحدى المسلمات فقالت: يابن الخّطاب! 
اهلل يعطينا وأنت تمنع. وتلت هذه اآلية: �وآتيتم إحداهن قنطارًا� فقال: كّل الناس أفقه من عمر. 

�راجع الرازي في تفسيره الكبير: 9/ �3 مورد اآلية 20 من سورة النساء�.
��2  انظر كتاب سليم بن قيس: 248، وفيه: أّن عمر بن الخطاب بعث إلى واليه على البصرة أبي موسى 
األشعري حباًل طوله خمسة أشبار وقال له: »أعرض من قبلك من أهل البصرة، فمن وجدته من 
الموالي ومن أسلم من األعاجم قد بلغ خمسة أشبار، فقّدمه فاضرب عنقه« ثّم إّن األشعري راجع 

عمر وخّوفه من تفّرق الناس عنه... فكّف عمر عن ذلك.
الهيثمي في مجمع الزوائد: 9/ 203، والدوالبي في الذرية الطاهرة: ��9، والطبراني في  ��3  روى 
معجمه الكبير: �/ �08 ح�82، وابن األثير في أسد الغابة: 5/ 522. وغيرهم فضاًل عن الخاصة 
ما تواتر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله من قوله لبضعته الزهراء سالم اهلل عليها: إّن اهلل يغضب 

لغضبك ويرضى لرضاك.
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فالتوفي��ق لق��ول احل��ّق إن عّز وندر، يع��ّد من علم��ات التقوى وزينته��ا والصلح وحليت��ه، كما قال 

اإلمام الس��ّجاد س��لم اهلل عليه، ويتحّقق ذلك بالطبع ضمن ش��روط وحاالت حّددهت��ا كتب الفقه يف 

مظاّنها. 

واملعرضون عن إظهار قول احلّق حني حيّق بوجه اجلبابرة والطغاة، ال ُيعّدون من الصاحلني واملّتقني، 

وإن كان��وا يصّلون ويصومون، ألّنه��م بإعراضهم يداهنون الظاملني اجلائري��ن الذين ال يهّمهم صلة من 

صّلى أو صوم من صام، بقدر اهتمامهم بالطاعة وإبداء الصمت والتسليم هلم من قبل رعاياهم. 

إّن موالتن��ا فاطمة الزهراء س��لم اهلل عليها آلت على نفس��ها إاّل قول احلّق بوجه إم��ام اجلور بل أئّمة 

اجل��ور، وإن كان يس��تجلب هل��ا الظلم م��ن ِقبلهم وس��لبها راحة العيش. واألم��ر هكذا ق��د مّت فعًل بعدما 

أهنت خطبتها حى وصل احلال هبم أن صنعوا ما صنعوا، مما يعرفه الُكّل.

فالتمّسك بقول احلّق هو من أساس التقوى والصلح، خصوصًا حينما يقّل ناصروه ويكثر مناوئوه 

ويعّز قائله ويكثر الصامت عنه. 



�1�

استقالل الخير واستكثار الشّر

من املسائل التربوية األساسية هي أن يستقّل اإلنسان اخلري الصادر عنه، وأن يستحضر هذا املعىن 

دائم��ًا ويلّق��ن به نفس��ه باس��تمرار، وأن يلح��ظ اللوازم ال��يت أّدت إىل ص��دور فعل اخلري من��ه، فل يعتر 

سهمه يف إجنازه.

ِذيَن  وح��رّي باإلنس��ان املؤمن أن يوكل تقييم م��ا أجنزه إىل اهلل عّزوج��ّل، لقوله تعاىل: »أَلم َت��َر ِإَلى الَّ

ي َمْن َيَشاُء َواَل ُيْظَلُموَن َفِتيًل«���. ُيَزّكوَن أْنُفَسُهْم َبِل اهلُل ُيَزكِّ

ليس املقصود من اس��تقلل اخلري احتقاره، بل أن جيد اإلنس��ان نفسه أّنه ال يستغين عن االستمرار 

يف فعل اخلري واملواصلة وإن كثر فعله له، لئل يرى أّنه أمّت الواجب وزاده.

إّن اإلنس��ان إذا أصاب��ه هاجس االس��تكثار ملا فعل من اخلري؛ أّدى ذل��ك إىل الغرور. حى أّن بعض 

الن��اس يغت��ّر ملج��ّرد عمل بعض الصاحل��ات، ولذلك فعلى اإلنس��ان أن يع��رف بأّن اس��تقلله للخري هو 

مبعىن إجياده الدافع يف نفسه حنو إدامة العمل الصاحل واإلكثار منه.

ففي طلب اإلمام سلم اهلل عليه، نرى نقاطًا جوهرية؛ وهي: 

�. طلب املدد اإلهلي. 
���  النساء: 49.
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�. الكشف عن الطبيعة اإلنسانّية اخلاّصة، يف هذا الصدد.

�. قدرة اإلنسان على حتقيق هذه املهّمة. 

4. استقلل اخلري، قواًل أو فعًل، يف داخل نفوسنا.

كما إّن استكثار قليل الشّر واستعظامه يعين إجياد الرادع الذي حيول دون ممارسة املزيد من األخطاء، 

فضًل عن عدم التجّرؤ على اهلل عّز وجّل عر استصغار السّيئات والتغافل عنها. 

إضافة إىل أّنه ينبغي للعبد أن يراقب اهلل سبحانه وتعاىل يف املعصية، بغّض النظر عن كّمية املعصية 

ونوعّيتها؛ فلعّله يؤوب اىل رشده ويستعظم يف نفسه خطاياه وإن قّلت وصغرت.

فإّنك قد متزح مزحة بس��يطة أو غري مقصودة، أو قد متّس بيدك عباءة ش��خص ّما حماواًل إبعاد ش��يٍء 

عنه، فيزنعج لذلك؛ ففي مثل هذه احلاالت أيضًا جيب عليك أن تس��تكثر خطأك وتس��تعظمه وإن كان 

غري مقصود.

وه��ذا احلّث على متابعة مث��ل هذه امللحظات كفيٌل بأن يصنع من اإلنس��ان موجودًا رهيف احلّس 

يش��عر باملس��ؤولية الدائمة عما يبدر من��ه من تصّرفات وإن كان��ت صغرية أو قليلة، فيتنّب��ه؛ بينما الغفلة 

ع��ن الصغائ��ر وعدم االكتراث هبا وإمهاهلا ميكن أن ُيحّوهل��ا إىل كتل كبرية � كما هو احلال يف كرة الثلج 

اليت تبدأ حني تدحرجها من قّمة املرتفع حببات أو ذرات بس��يطة من الثلج لتفاجئ من هم يف األس��فل 

بوجودها الضخم � ولذا جيب أن يتنّبه الفرد إىل أّن عدم استصغار قليل الشّر حبّد ذاته يعتر إصرارًا عليه، 
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وهو ما ورد التحذير عنه يف كثري من الروايات باعتباره جتّريًا على اهلل سبحانه وتعاىل، والعياذ باهلل.

بني االستقالل واالستكثار 

إّن للمؤمن مع نفسه حاالت ميكن من خلهلا أن يعلم مدى ارتباطه باهلل عزوجل.

مث��ًل: ل��و ُقّدر لإلنس��ان أن يصّلي ص��لة الليل يف ليلة ب��اردة، فذاك فعل خري متمّيز يس��تحّق عليه 

جزي��ل الث��واب، ولكي يتع��ّود على ذلك ويس��تمّر به، عليه أن يس��تقّله ويرى أن القس��ط األوف��ر منه هو 

توفيق اهلل سبحانه وتعاىل، مّث نعمه الكثرية اليت هّيأت له إمكانية األداء.

وكذل��ك احل��ال ل��و ب��دأ بالس��لم على أخي��ه املس��لم أو ص��ام صوم��ًا اس��تحبابيًا إىل غ��ري ذلك من 

الصاحلات، فل ينبغي له استكثاره أبدًا.

ال ينبغ��ي االس��تهانة بأية س��ّيئة، مهم��ا كان حجمها وبعدها، فإّنه لو ش��اء اهلل عّز إمس��ه، ألخذ الفرد 

على ذلك وأذاقه وبال أمره، ألّن اخلطيئة بغّض النظر عن حجمها وطبيعتها، هي مبثابة التحّدي واجلرأة 

عل��ى اهلل ع��ّز وج��ّل، من خ��لل االس��تخفاف بتش��ريعه، وكأّن اإلنس��ان لدى ممارس��ته الذن��ب يريد أن 

يثبت � بطريق باطل � وجوده بإزاء وجود اهلل وجروته وأوحدّيته يف حّق التش��ريع وفرض اإلرادة وبس��ط 

املشيئة. 

فما هي قيمة اإلنس��ان الذليل الفقري حني يضع نفس��ه بإزاء خالقه العزيز الغين، كي يس��ّوغ لنفسه 

بأن يرتكب ما يرتكب من اخلطايا والذنوب، مّث ال يس��تكثرها ويصّر عليها مس��تكرًا جذاًل وكأّنه قد بلغ 
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اجلب��ال طواًل وخرق األرض قّوًة، وأّنى ل��ه التناوش وهو الكائن الضعيف لوال عقله الذي زّينه به البارئ 

تب��ارك وتع��اىل، وأوج��ب عليه إعمال��ه ملعرفة قيمته م��ن خلل االطلع على خبايا نفس��ه، وليتس��ّنى له 

معرفة رّبه تعاىل.

هل��ذا وغريه جيدر باإلنس��ان أن يكون حذرًا للغاي��ة يف موقفه من اخلطأ، فيحصي على نفس��ه كّل زّلٍة 

وهفوة، ضمن برنامج دقيق يقضي مبحاسبة النفس، لئّل يّتسع عليه اخلرق.

روي أّن الني صلى اهلل عليه وآله نزل بأرض قرعاء، فقال ألصحابه: ائتوا حبطب. فقالوا: يا رسول 

اهلل، حن��ن ب��أرض قرعاء ما هبا من حطب. قال: فليأت كّل انس��ان مبا قدر عليه. فج��اؤوا به حى رموا بني 

يديه، بعضه على بعض.

فق��ال رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه: »هك��ذا جتتم��ع الذن��وب«. مّث ق��ال: »إّياكم واملحّق��رات من 

الذن��وب، فإّن لكّل ش��يء طالب��ًا، أال وإّن طالبها يكتب م��ا قّدموا وآثارهم وكّل ش��يٍء أحصيناه يف إمام 

مبني«���. 

ومبا أّن اإلنس��ان مبتلًى بالنفس األّمارة بالس��وء فضًل عن وسوس��ة الش��يطان اللعني، فإّنه يغفل عن 

الواجب من حماسبة النفس.

وألجل ذلك، فهو حباجة إىل تصميم قاطع، تبعًا ألمهية املوضوع.

ويل��زم أن نعل��م مجيع الواجبات امللقاة عل��ى عواتقنا � وباألخّص تلك اليت ال نعريها أمهية بس��بب 

���  الكافي: 2/ 288 ح3 باب استصغار الذنب.
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جهلن��ا أو جتاهلن��ا هلا � والعمل مبقتضاه��ا، مثل واجب أداء حق��وق اجلار وما ينبغي ل��ه علينا من العلقة 

الطيب��ة وتفق��د أوضاعه والدعاء ل��ه، كما كانت تفعل الس��ّيدة الصديقة فاطمة الزهراء س��لم اهلل عليها 

حي��ث ُروى أّنه رآها ولدها اإلمام احلس��ن املجتىب عليه الصلة والس��لم يف مصّله��ا تعبد رّبها وتدعو 

للج��ريان ح��ى ط��ال هبا املق��ام إىل الفجر، فس��أهلا ع��ن س��بب اهتمامها الكث��ري باجلريان وع��دم ذكرها 

لنفسها أو أفراد أسرهتا فأجابته قائلة: »اجلار مثّّ الدار«���.

فالكث��ري من الواجبات املنس��ية يتوّقع من اإلنس��ان االهتمام هب��ا لكي ال يفاجأ ي��وم القيامة بكتاب 

حيوي كّل ما غاب عنه أو غّيبه عامدًا بنفس��ه فيتضاعف لديه اإلحس��اس بالندم واحلسرة، وقد صّورت 

اآلي��ة القرآني��ة هذه احلقيقة: ﴿َوَبَدا َلُهْم ِمَن اهلِل َما َلْم َيُكوُنوا َيحَتِس��ُبوَن﴾��� حني يرى الناس أنفس��هم 

صفر اليدين بس��بب ما نس��وا من الواجبات أو تناس��وه، أو مبا اس��تكثروا من فعل اخلريات، حني أحلقوا 

أعماهلم باملّن واألذى، فحبطت أعماهلم وهم ال يشعرون، غافلني أّن ما كانوا قد فعلوه من اخلري إّنما هو 

ل  هبداي��ة اهلل تعاىل وتوفيقه، فهو الذي زّودهم بنعمه اجلزيلة، وهو الذي هداهم ومّهد هلم الس��بل وس��هّ

عليهم فعل اخلري. 

ولقد نقل لنا التاريخ ما قام به أهل بيت نبّينا صلى اهلل عليه وآله يف هذا اإلطار لنّتخذه نراس��ًا تس��ري 

���  كشف الغطاء: 2/ 309. محاكاًة لما روي عن النبّي األكرم صلى اهلل عليه وآله في حّق الجار 
أّنه قال: »مازال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أّنه سيورثه« �روضة الواعظين للنيسابوري: 

.�387
��2  الزمر: 47.
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وفق��ه حياتن��ا اإلميانية، منه��ا ما روي عن اإلمام أمري املؤمنني صلوات اهلل وس��لمه عليه: أّنه كان يس��قي 

بي��ده لنخل ق��وم من يهود املدينة حى جملت يده، ويتصّدق باألجرة، ويش��ّد على بطنه حجرًا���، ومل 

يعتر ما قام به شيئًا.

كم��ا روي ع��ن اإلمام احلس��ني صل��وات اهلل عليه حني قص��ده فقري، فقّدم ل��ه أربع��ة آالف دينار � ما 

يع��ادل عش��رة كيلوات م��ن الذهب � واعتذر له من وراء الب��اب على أّنه لو كان باس��تطاعته تقدمي األكثر 

لفعل���.

وكذلك روي عن اإلمام الس��ّجاد وأوالده امليامني سلم اهلل عليهم هذا السلوك. وهؤالء هم أئّمتنا 

الذي��ن جيب أن نقتدي هبم، وهك��ذا كان علماؤنا رضوان اهلل تعاىل عليهم، فقد كانوا على مس��توًى رفيٍع 

للغاي��ة من األدب مع رّبهم، مما يش��ري إىل وعيه��م وإدراكهم حقيقة احلياة ودورهم فيها، فكانوا يس��تقّلون 

اخل��ري املنبع��ث منهم ويس��تكثرون الش��ّر الص��ادر عنه��م ويقّدم��ون خدمته��م لآلخرين عل��ى طبق من 

اإلخ��لص، وال يلحق��ون مبا قّدم��وا مّنًا وال أذًى وال عجب��ًا وال رياًء، كما كانت عبادهت��م الغاية يف الكثرة 

واليقني، ومع ذلك مل يستكثروها، فكانوا النموذج املثايل لذلك.

 استقالل اخلير

يطل��ب اإلم��ام زين العابدين س��لم اهلل علي��ه من اهلل س��بحانه وتع��اىل، ويعّلمنا أيض��ًا أن نطلب منه 
���  راجع األربعين للقّمي الشيرازي: 4�7.

��2  مناقب آل أبي طالب: 3/ 222.
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عّز وجّل أن خيلق يف نفوس��نا حالة اس��تقلل ما يصدر مّنا من اخلري، فل نس��تكثره فنتوّقف عنده، وإّنما 

نس��تعينه تبارك وتعاىل ليجعل فينا حالة اإلصرار على األعمال واألقوال الصاحلة، لنكون مبثابة ش��علة 

دائمة التوّهج، عميمة النور وكذلك نطلب من اهلل س��بحانه، أن جيعل يف ذواتنا حالة اس��تكثار األعمال 

واألقوال الطاحلة اليت رمبا تصدر � ال مسح اهلل � مّنا.

وهذا الش��عور ينبع من إدراك اإلنس��ان بأّن ما قّدمه ويقّدمه من الصاحلات قليل، لعدم تناسبه مع ما 

ينبغي له من السمّو يف فعل اخلري والصلح.

واإلنس��ان إذا ما استطاع السري يف طريق استقلل اخلري واستكثار الشّر، فإّنه سيصل إىل واقع آخر، 

وه��و ش��عوره بالتقص��ري والعبودية يف آن واحد أم��ام رّبه العزيز في��زداد تعّلقه برّبه لريتق��ي اىل مراتب من 

الس��مّو والكرام��ة احلقيقية، كما حتّق��ق ذلك لألولياء والصاحل��ني مّمن أنعم اهلل عليه��م وأكرمهم بكرامة 

القرب منه.

 استكثار الشّر 

أّما املطلب الثاين الوارد يف الدعاء، فهو الطلب من اهلل تعاىل أن خيلق فينا الشعور باستكثار األعمال 

واألق��وال الش��ّريرة وإن كانت ضئيلة، ليكون هذا الش��عور رادعًا حيول دون متادين��ا يف باطل احلياة الذي 

يؤول باإلنسان إىل عقاب اهلل وعذابه الشديد. 

فاإلنس��ان حينم��ا يطل��ب من اهلل س��بحانه وتعاىل أن يعطيه ملكة اس��تكثار الش��ّر وإن َق��ّل، يكون قد 
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سلك شيئًا طريق استقباح كّل شّر، وهذا ما يؤّدي به تدرجيًا إىل االمتناع عن كّل شّر وإن قّل وصغر.

ولعل هذه احلالة النورانية هي اليت بلغت ببعض األولياء والصاحلني إىل طّي املس��افات بعد جتّش��م 

العقبات ليبلغوا عند عتبات العصمة اليت متّثل الذروة فيما ميكن لإلنس��ان � من غري الني واألئّمة � أن 

يبلغها، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، فإّن مرتكب الش��ّر واجلريرة ينبغي أن يعلم بأّنه إّنما يس��يء ملا استخلفه اهلل عليه، 

باعتبار أّن اهلل سبحانه وتعاىل هو املالك احلقيقي لكّل شيء »إنَّا هلِل َوإنَّا إَلْيِه َراِجُعون«���. فنفس اإلنسان 

وكيانه ووجوده ملك صرف هلل تعاىل وحده، وهذا امللك صائر وراجع إليه دون س��واه، وعليه؛ فابن آدم 

مدعّو إىل مراجعة نفسه وحماكمتها على ما ارتكبته من شّر فيما ال متلك؛ إذ ارتكاب الشّر يعين � مجلًة 

وتفصيًل � جتاوزًا وانتهاكًا حلرمة اخلالق وس��لطته على خملوقاته، واليت يف ضمنها اإلنسان نفسه، وسائر 

ما حييط به.

لذل��ك ف��إّن الذن��ب مهما تضاءل يف نظ��ر صاحبه، فهو كبري يف مقي��اس العبودّية فضًل ع��ن أّنه يعّد 

اس��تخفافًا جي��ّر إىل استس��هال التجّري على العصي��ان، وبالتايل يرى اإلنس��ان نفس��ه أداة طّيعة ملختلف 

حاالت اإلجرام واملعاصي.

فاملفت��رض باإلنس��ان أن يقطع الطريق على وس��اوس نفس��ه وما ميلي هلا الش��يطان، لئ��ل يقع فيما ال 

حيمد عقباه، فيستشعر فداحة ما يصدر عنه من األخطاء اليت منعه الشارع املقدس عن الوقوع فيها.

���  البقرة: �56.



�21

هل يصدر الشّر من اإلمام ليستكثره؟! 

لق��د ثبت باألدّل��ة النقلية والعقلية القطعية عصم��ة أئمة آل البيت عليهم الصلة والس��لم ومنهم 

اإلم��ام زي��ن العابدين س��لم اهلل عليه، ومما ال ش��ك في��ه عدم صدور الش��ّر من اإلمام، واإلمام الس��ّجاد 

س��لم اهلل عليه � ش��أنه ش��أن س��ائر أهل البيت صلوات اهلل عليهم � ال يصدر عنه ترك األوىل، فضًل عن 

ارتكابه الشّر والعياذ باهلل���.

فطلبه سلم اهلل عليه من اهلل تعاىل أن يدفعه عن استكثار الشّر، وأن جيعل فيه حالة استقباح الباطل 

وكرهه له، ينبغي النظر إليه مبلحظة سائر اجلهات أي: مبنظار أوسع.

فم��ن تلك اجله��ات هي أّن اإلم��ام يهدف إىل إرش��اد وتوجيه املؤمن��ني إىل أن يطلبوا م��ن اهلل ذلك، 

وكأنّ��ه يف ه��ذا املقام يوح��ي إىل قارئي هذا الدعاء بض��رورة االنتباه ومتييز احلاالت النفس��ية يف ذات كّل 

���  قد يقال إّن طلب اإلمام هذا من قبيل القضية الشرطية، التي تكون صادقة حتى مع عدم صدق 
قال سبحانه  لذلك؛  نماذج عديدة  الكريم  القرآن  في  ورد  وقد  ـ  والمشروط  الشرط  ـ  الطرفين 
ولَد هلل  أّنه ال  والحال  �الزخرف: ��8  العابدين﴾  أول  فأنا  ولد  للرحمن  إن كان  وتعالى: ﴾قل 
تعالى، وال النبي بعابٍد لذلك الولد. أو قوله تعالى: ﴾لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا 
متصدعًا من خشية اهلل﴾ �الحشر: ��2 بينما لم يحّمل اهلل الجبل مسؤولية وأمانة حمل القرآن، 
ولم يتصّدع الجبل. ولكن المهّم في األمر هو وجود قضية شرطية وهي قضية مجّردة تسبح في 
آفاق الذهن، وال وجود لمصداق خارجي لهاّ. فمثل هذه العبارة إن صدرت عن معصوم فإنما تدّل على 
نوع من التوّجه االكثر إلى اهلل تعالى، الغرض منها طلب المزيد من القرب إليه سبحانه، لما يشعر 
به المعصوم من قصور ألداء األعمال والعبادات الالئقة بالرّب العزيز. ويمكن أن يقال أيضًا: إّن 
اإلمام لم يقّيد تعبيراته بالتقصير. يقول سالم اهلل عليه ضمن دعاء آخر: »خيرك إلينا نازل وشّرنا 
إليك صاعد« �الصحيفة السجادية، ضمن دعائه في أسحار كّل ليلة من شهر رمضان� وإن كان 
يمكن توجيه العبارة كالتالي: أي عجزنا عن أداء حّق عبادتك، إليك صاعد، فما يصدر منك هو 

الخير، وما يصدر عّنا هو العجز، الذي يعّبر عنه اإلمام بكلمة الشّر.
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إنسان لدى قيامه بعمل اخلري أو الشّر، كما تقّدمت اإلشارة إليه. 

وم��ن تلك اجله��ات أّن اإلم��ام خياطب الرّب بلس��ان املخل��وق الذي ال تنف��ّك عنه ل��وازم املخلوقية، 

ومنها العجز، فإّن املعصوم وإن كان أعلى من غريه بفاصلة غري متصّورة، ولكن هذه الفاصلة تبقى دون 

الفاصل��ة اللحم��دودة بني اخلالق واملخل��وق. فمن لوازم املخل��وق العجز واملرض، واإلره��اق والتعب، 

لذلك فإّن املعصوم مع تلك الطوارئ اليت تعرض عليه كإنسان جيد نفسه قاصرًا جتاه أداء حّق العبودّية 

هلل تعاىل وإن كان معذورًا.

لق��د ج��اء يف رواية مساعة أّن اإلمام الصادق س��لم اهلل عليه قد حال املرض بين��ه وبني الصوم ملّدة 

ث��لث رمضان��ات متتالية مل يصم فيه��ّن مّث أدرك رمضانًا، قد عاف��اه اهلل فيه، فصامه وتص��ّدق بدل كّل 

ي��وم ممّ��ا مضى مبّد من الطعام���. فكأّنه س��لم اهلل عليه يش��عر يف مثل هذه احلال��ة بالتقصري وإن ُرفع عنه 

التكليف بسبب مرضه. 

وإذا أردنا أن نضرب لذلك مثًل، نقول: 

إذا س��يطرت عليك رغب��ة قوّية لرؤية إم��ام العصر؛ احلّجة املنتظ��ر عّجل اهلل تعاىل فرج��ه ولو لدقيقة 

واح��دة، مّث حبثت عن وس��يلة حتّقق ذلك، فقيل لك: إّن وس��يلة ذلك ه��ي أن تعمد إىل أنواع خاّصة من 

العبادة، بواس��طتها يس��تجيب اهلل تعاىل لطلب��ك يف رؤية اإلم��ام، وفعًل بدأت تلك العب��ادة واألعمال، 

���  تهذيب األحكام: 4/ �25، ح�2، باب 60 ـ من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه 
ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئًا ـ .
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ولكن��ك مل توّفق لرؤيته عجل اهلل تعاىل فرجه الش��ريف، فأعدت الكّرة، واس��تغرق منك األمر أش��هرًا 

وس��نني مدي��دة، ومل تفتر فيها عزميتك أو ختمد رغبتك، مّث ص��ادف أن ابتليت مبرض عضال أقعدك عن 

القيام ورأيت نفسك جمرًا على ملزمة فراش املرض دون أن تستطيع حى حتريك ساقيك. ويف تلك 

األثناء، ظهر لك من كنت تتمّنى رؤيته ولو لدقيقة واحدة � وكنت على يقني بأّن هذه الرؤية س��تضمن 

ل��ك س��عادة الدارين الدني��ا واآلخرة � فأردت أن ُتظهر ل��ه مقدار حّبك وإجللك ل��ه والتعبري عن مدى 

ش��وقك إلي��ه، فعزمت عل��ى القيام، فعج��زت، وأردت أن جتمع قدميك � مس��تجمعًا كّل ق��واك � احترامًا 

ل��ه، فل��م تقدر، إذ ذاك تب��ادر باالعتذار إليه، معترًا قص��ورك هذا تقصريًا حبّقه وبرفي��ع مزنلته، للعجز من 

جانبك، األمر الذي من شأنه أن يقّربك إىل ويّل اهلل األعظم أرواحنا فداه. 

فاملعصوم ال خيرج عن كونه إنسانًا، علم اهلل ما سيكون عليه من الزناهة واإلخلص والتقوى، فزاده 

من فضله ضمن قوانني كتبها سبحانه وتعاىل، كما كتب على نفسه الرمحة خللقه من قبل. 

ولي��س أعظم من نعم��ة العصمة اليت أنعم اهلل تعاىل هبا على اإلنس��ان، فأصبح نبّي��ًا أو وصّيًا وإمامًا، 

ولذل��ك فه��ي � نعم��ة العصم��ة � تس��توجب املزيد م��ن اخلضوع ل��ه تبارك وتع��اىل، كما تس��توجب على 

املعصوم حتّمل عدم قدرة اإلنس��ان على اس��تيعاب الفاصل��ة اللحمدودة بني املخل��وق وعظمة اخلالق 

وعدم وجود عبادة قادرة على تقليل تلك الفاصلة. 

وم��ن مصادي��ق م��ا كان املعصوم يعتره ش��ّرًا رغم العذر الش��رعي ل��ه هو ما ورد يف خ��ر مساعة عن 
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اإلمام جعفر الصادق سلم اهلل عليه.

دوام الطاعة

يوّضح اإلمام الس��ّجاد س��لم اهلل عليه بقوله: »وأكمل ذلك يل بدوام الطاعة«. أّن كمال استقلل 

اخل��ري واس��تكثار الش��ّر يتوّق��ف عل��ى دوام الطاعة، فل يتوّق��ف ابن آدم عن��د حّد من احل��دود يف كدحه 

إىل رّب��ه عّزوج��ّل، بل يس��أل رّبه مّث يعزم على العم��ل الطاعة بصورة دائمة، وإن كان��ت قليلة، فقد ورد يف 

األثر: »قليل تدوم عليه أرجى من كثري مملول«���، واملرء إذا تعّود فعل اخلري وإن قّل، تاق اىل أكَثَر منه، ملا 

سيشعر بذلك من اللذة، ومبا سيتكّرس لديه من الرغبة يف احلصول على اجلزاء األوىف. 

قّصة االبتالء وعبرة اإلجابة

نقل يل من أثق به عمن أعرفه - وقد توّفاه اهلل سبحانه - أّنه كان بصدد تأليف كتاب يف الدفاع عن 

مقام أهل البيت عليهم الصلة والس��لم وإثبات حّقهم، فانش��غل جبمع املصادر، حى أوقفته احلاجة 

إىل أحد الكتب املهمة، فبحث عنه حبثًا كثريًا، لكن دون أن يوّفق للعثور عليه، فرأى أن يذهب إىل مرقد 

أمري املؤمنني سلم اهلل عليه وأن يتوّسل به ليهّيئ له وسيلة العثور عليه، وطال توّسله أشهرًا، وهو خلل 

ذلك مل يكّل عن البحث عنه يف املكتبات. 

يق��ول: وذات يوم كن��ت قرب ضريح أمري املؤمن��ني صلوات اهلل عليه، واضعًا عباءيت على رأس��ي � 
���  نهج البالغة: 4/ 68، رقم 278.
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وكانت هذه اهليئة منه لئّل يش��غله ش��يء عن توّجهه � منش��غًل بالدعاء إىل اهلل تعاىل والتوّس��ل باإلمام 

لريش��دين إىل ضاّليت، مسعُت صوت رجل قروّي قريب مّن��ي يكثر اإلحلاح على اإلمام يف أن جييبه ملا 

يريد، وقد ضّمن كلمه كلمات حاّدة وفيها هتديده بعزمه على عدم زيارة اإلمام أبدًا إذا مل ُيجبه.

ق��ال: فتأّث��رت لذلك كثريًا، وهال��ين هذا األس��لوب الفّض يف التح��ّدث مع س��ّيد األوصياء وأمري 

املؤمن��ني س��لم اهلل علي��ه، وأردت أن أعات��ب الرجل وأؤّنب��ه عما بدر من��ه، ولكّني أحجم��ت عن ذلك 

وقلت يف نفسي إّن اإلمام أعرف بلسان الرجل.

قال: بعد أيام قلئل وبينما كنت عند الضريح مستمّرًا يف توّسلي باإلمام إذ مسعت الرجل نفسه 

وقد بدت على كلمه أمارات الس��رور، وهو يضفي لإلمام عبارات املدح والثناء بأسلوبه اخلاص، وكأّن 

اإلمام قد قضى له بإذن اهلل حاجته. فتأّثرت يف نفس��ي من س��رعة اإلجابة هلذا الرجل القروّي يف شأن 

من شؤون الدنيا، بينما أتعّرض لإلمهال يف ما نويت فيه الدفاع عن حّق أهل البيت.

فقل��ت ذلك ألمري املؤمنني، لكن ندمت بعده، وعدت إىل البيت غارقًا يف التفّكر ومل أعد أش��تهي 

تناول الطعام وقد هجرين النوم.

وح��ني الصباح جلس��ت إىل أوراقي لكي أكتب ش��يئًا، والضج��ر ميألين، جاءين اب��ين ليقول يل: 

ب��أن رج��ًل � كان جارًا لنا قدميًا حيث كنا نس��كن يف منطق��ة أخرى � يريد رؤييت. فقلت له بأن يس��مح له 

بالصعود إىل غرفيت. 
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وحينم��ا اس��تقّر به املكان قال يل: إّن س��بب زياريت لكم هو أّنن��ا انتقلنا من املحّل ال��ذي كّنا وإّياكم 

في��ه، إىل بيت آخر، وحني انش��غالنا بتنظي��ف البيت رفعُت ول��دي إىل أحد الرفوف لينّظف��ه، فوجد فيه 

كتاب��ًا قدميًا، فزنل ب��ه وأنا ال أعرف القراءة والكتابة، فرأيت أن آمره بوضعه يف مس��جد املنطقة ليس��تفيد 

منه اآلخرون، ولكنين غّيرت رأيي حينما تذّكرتك وقّررت أن آتيك به. فبحثت عنك، إىل أن وجدت 

دارك، وها هو الكتاب.

ق��ال: فتناول��ت منه الكت��اب وفتحته، فإذا نف��س الكتاب الذي اس��تغرقت يف البحث عنه أش��هرًا، 

فأس��قط يف ي��دي، وتأّكدت م��ن أّن اإلم��ام أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه إس��تجاب لطل��ي، ولكن بعد 

مدة. 

والسبب يف تأخري اإلجابة، رغم قدرة اإلمام � بإذن اهلل تعاىل � عليها فورًا، هو اإلمتحان أحيانًا، قال اهلل 

تعاىل: »أَحِس��َب الّناُس أْن ُيْتَرُكوا أْن َيُقوُلوا آَمّنا َوُه��ْم اَل ُيْفَتُنون«��� مبعىن أّن لكّل امرئ امتحانه وبلءه 

ليثبت جدارته ويرفع من مزنلته عر االستمرار يف الطاعة واإلحلاح يف الدعاء الذي هو عبارة عن وسيلة 

لتقوية علقة العبد خبالقه من جهة، ولكي يش��مل اهلل سبحانه عبده مبزيد من العناية والرمحة من جهة 

أخرى: »ُقْل َما َيْعَبأ ِبُكْم َرّبي َلْواَل ُدَعاُؤُكم«���. 

���  العنكبوت: 2.
��2  الفرقان: 77.
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إغتنام الفرص 

م��ن الض��روري اغتنام الفرص احلس��نة للس��تزادة م��ن العبادة والطاعة، الس��يما أّيام ش��هر رجب 

األصّب��� وش��هر ش��عبان املعّظم وش��هر رمضان املب��ارك، ليكّرس فيها اإلنس��ان ما ميلك م��ن قّوة ليعي 

العب��ادة ويق��وم بأدائه��ا ح��ق األداء باإلضاف��ة إىل مواصل��ة مهّم��ة حماس��بة النف��س، كما أم��رت بذلك 

األحاديث والروايات الش��ريفة اليت نقلها كبار علمائنا يف كتبهم؛ فقد ورد عن أهل البيت صلوات اهلل 

عليهم أّن اهلل جيزي عامل الصاحلات واملحاس��ب لنفس��ه من اجلزاء - خاّصة يف هذه األش��هر املباركة، 

ومنها شهر رجب األصّب الذي ُتصبُّ فيه الرمحة والركة على رؤوس العباد صّبًا� ما ال عني رأت وال 

أذن مسعت وال خطر على قلب بشٍر.

وال��ورع ع��ن حمارم اهلل م��ن األمور املوصى هبا يف هذه األش��هر خاّص��ة، األمر الذي يس��تلزم معرفة 

املحرمات أّواًل. وبالورع تقّل نس��بة احلس��رة يف يوم القيامة بعد ما ُيرى ما يناله املّتقون مما ال عني رأت وال 

أذن مسعت وال خطر على قلب بشر. وهذا كّله يكون باخلروج من االمتحان اإلهلي بنجاح.

���  روي عن أبي عبد اهلل سالم اهلل عليه أّنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله: ... وسّمي شهر 
رجب األصّب، ألن الرحمة تصّب على أّمتي فيه صّبًا. �الحدائق الناضرة: �3/ �453.
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أوسع الرزق وأقوى القّوة

يس��أل اإلم��ام من اهلل تعاىل س��عة الرزق حني الكر، وأق��وى القّوة حني النصب. والش��ّك أّن رزق 

اإلنس��ان على اهلل يف متام عمره بل كّل خملوق رزقه على اهلل تعاىل؛ »َوَما ِمْن َدابٍَّة يف األرض إالَّ َعَلى اهلِل 

ِرْزُقَها«���. 

والرزق قد يكون موّس��عًا وقد يكون مضّيقًا. وحيث إّن قوى اإلنس��ان تضعف يف الكر عادة، األمر 

ال��ذي ي��ؤّدي اىل ضعف��ه عن احلركة والنش��اط كم��ا كان أّيام ش��بابه، لذلك فإنّ��ه غالبًا ما حيت��اج إىل من 

يعينه ويأخذ بيده للقيام بأكثر أموره ومنها احلصول على رزقه. فإذا كان الرزق واسعًا كانت احلاجة إىل 

املس��اعدين أقّل، والعكس بالعكس، وليس كّل إنسان يتمّكن من حتصيل من يساعده يف متام شئونه، 

ح��ال ش��يخوخته. لذل��ك ت��رى اإلمام س��لم اهلل عليه خياط��ب رّبه اجللي��ل ويطلب منه أن جيعل أوس��ع 

رزقه له أّيام كره وش��يخوخته ليكفيه ُمؤنه وال يكله إىل غريه، ألّنه أحوج ما يكون لس��عة الرزق يف تلك 

الفترة؛ لضعفه عادة وصعوبة حتصيل من يقّدم له العون بل مّنة أو أذى.

���  هود: 6.
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بحث في الرزق

هنا ملحظتان: 

األوىل: إّن ال��رزق ق��د يك��ون باملع��ىن األخّص وهو ال��رزق املاّدي، وق��د يكون باملعىن األع��ّم وهو ما 

يشمله ويشمل الرزق املعنوي أيضًا، ولعّله هنا ُيراد به املعىن الثاين، أي األعّم.

الثانية: إّن اإلمام أضاف الرزق إىل اهلل تعاىل، فقال: »أوسع رزقك« � وإن كان يصّح نسبته إىل نفسه 

أيض��ًا باعتب��ار آخ��ر، أي احلّصة اليت قس��م له منه��ا � فإّن الرزق يصدر ع��ن اهلل تعاىل مّث يص��ري إىل العبد، 

ولذل��ك يصّح التعب��ري »رزقك يا إهلي وقّوتك« وأيضًا: »رزقي«، ويراد ب��ه »الرزق الذي أنت منحتنيه يا 

إهلي« ملناسبة دخول ياء املتكّلم هنا كما ورد يف بعض األدعية.

إذًا ملاذا عَدل اإلمام � يف هذا الدعاء � إىل التعبري األّول وهو »رزقك«؟ 

ما ميكن استفادته يف املقام أمران:

األول: اس��تبطان الش��كر يف ه��ذا التعب��ري. أي أّنه ُاش��رب معىن الش��كر من خلل االعت��راف بأّن 

الرزق إّنما هو من عند اهلل تعاىل دون س��واه. فتارة يطلب العبد من مواله أن يوّس��ع عليه ما قس��م له من 

الرزق فيقول: أوس��ع علّي يف رزقي. أي الرزق الذي قسمته يل، وتارة يقول له: أوسع علّي من رزقك. 

والش��ّك أّن املصداق يف التعبريين واحد؛ لكن يف التعبري الثاين حلاظ الصدور. فقوله »رزقك« يكون 

مش��ربًا بذل��ك املفهوم وإن مل يرد يف اللف��ظ فلم يقل: »رزق��ي الصادر منك« بل ارتق��ى وقال: »رزقك« 
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ليؤّكد على اللحاظ الثاين، وهو جهة الصدور، ويصرف الذهن عن اللحاظ األّول وهو جهة الوصول. 

الثاين: إّن هذه اإلضافة إىل اهلل سبحانه تعين اعترافًا من قبل الداعي بأّنه ال حّق له على رّبه، بل اهلل 

هو املبتدئ باإلنعام، كما أّنها تشري � من ناحية أخرى � إىل سعة الرزق عندما تنسب إىل اخلالق سبحانه؛ 

فإّن الرزق إذ لوحظ من حيث نس��بته إىل اهلل تعاىل فس��يأخذ آفاقًا واس��عة الحتّدها احلدود ألّنه سيشمل 

كلَّ املخلوقات، وحيث إّن احلديث عن أوسع الرزق فناسبه قوله سلم اهلل عليه: �من أوسع رزقك�. 

يقول أهل اللغة إّن الرزق مصدر مضاف، وإن املضاف يّتس��ع ويضيق بس��عة املضاف إليه وضيقه. 

ف��إذا ُاضي��ف إىل العبد فيكون بقدر ما قس��م اهلل له، ولك��ن إذا أضيف إىل اهلل تع��اىل كان بعدد ما ال حيّد 

وحيصى.

 نكته أدبية

� يف قوله: »أوس��ع  � عوضًا عن كلم��ة �إيلَّ أّم��ا اس��تخدامه صلوات اهلل وس��لمه علي��ه ملفردة �عل��يَّ

رزق��ك علّي..« فإّنما يش��ري إىل أدب بالغ يهدف اإلمام من ذكره أن اإلنس��ان املؤمن حيّس بالصغر أمام 

عظمة اهلل عّزوجّل، فهو سلم اهلل عليه يصّور للداعي حالة الرزق وهو يزنل من العايل وهو اهلل تعاىل إىل 

الداين وهم خلقه، فيكون مثله كالشلل الذي يزنل على من يقف حتته ويغمره. فاستفادة الداعي من 

كلمة �علّي� لدى خماطبة ربه اجلليل يوحي: بأّنك يا إهلي وحدك العايل، وما يصدر عنك إّنما يصدر 

من علّو مكانك وشرافة قدسك، إىل دنّو مكاين وضعة نفسي، فأنا عبدك الذي ال ميلك لنفسه سوى ما 
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يهبط عليه من فضلك، فضاعف يا إهلي من رزقك علّي إذا ما تضاعفْت حاجيت حني الكر.

 القّوة والنَصب

يقول اإلمام سلم اهلل عليه أيضًا: »وأقوى قّوتك يّف إذا نصبت«.

النصب: التعب واإلعياء، وهو أعّم من التعب الناشئ عن مزاولة بعض األعمال، فقد ينتج التعب 

ع��ن تقّدم اإلنس��ان يف الس��ّن أو التعرض ملصاعب احلياة، وق��د يكون نتيجة الفقر س��ّيما إذا كان املبتلى 

به عزيز النفس يصعب عليه االقتراض فضًل عن االس��تعطاء، بل قد يتوّس��ع مفهوم النصب ليش��مل 

ضعف النفس أو ما ينتج عنها، األمر الذي ُيقعد اإلنس��ان ويعيقه عن احلركة والنش��اط؛ باعتبار أّن قّوة 

اإلنس��ان احلقيقية تكم��ن يف قّوة النفس، والعلق��ة بينهما طردية. فتمّتع النفس بالقّوة والنش��اط يعين 

متّتع س��ائر بدن اإلنس��ان هبما، والعك��س بالعكس. وقد رأينا من��اذج كثرية من أّن الوازع النفس��ي يعمل 

عل��ى تنش��يط املُقعد م��ن الناس، وكي��ف أن التثبط النفس��ي ُيقعد ع��ن احلركة صاحب البدن الس��ليم 

النشط. 

فمثًل لو أّن شخصًا كان مرهقًا ألّنه مل ينم منذ يومني � والشّك أّن النوم أحّب إليه من أي شيء يف 

تلك احلالة � وكان على وش��ك أن ينام إذ طرق باب داره ش��خص عزيز عليه مل يره منذ فترة طويلة وكان 

يتمىن رؤيته، أترى كيف يزول عنه إحس��اس التعب واإلعياء، ورمبا جيلس للحديث معه حى الصباح 

دون أن حيّس حى مبرور الوقت، وهذا إّنما يدّل على أّن العامل النفسي تغّلب على العامل البديّن.
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اد س��لم اهلل عليه من اهلل س��بحانه، ويعّلمنا أيضًا أن  ويف هذه اجلملة من الدعاء يطلب اإلمام الس��جّ

نطلب منه أن يرزقنا أقوى القّوة حني النصب واإلعياء.

ولعّل من مجلة ما يقصده اإلمام يف طلبه هذا هو أن ُيحدث اهلُل تعاىل يف نفس الداعي التوازن يف كّل 

أبعاده املاّدية واملعنوّية، مبعىن أّنه مى ما حّل فيه النصب النفس��ي وما يتبعه من تعب جسمّي، أسعفته 

القّوة الربانية لتعيد له توازنه، فيبقى إنسانًا متعادل اجلوانب، سواء على صعيد املشاعر واألحاسيس أو 

األقوال واألفعال.

فقد ورد يف احلديث عن الصادق سلم اهلل عليه، يف ذكر املؤمن وصفاته املتمّيزة، ومنها صفة عالية 

ال ميك��ن لإلنس��ان االتصاف هبا مامل تكن ل��ه خلفّية إميانّية كثرية؛ يقول س��لم اهلل عليه: »وإن تداّكت 

عليه املصائب مل تكسره«���.

هذا احلديث الش��ريف هو يف س��ياق بيان مس��ؤولية اإلنس��ان يف إح��راز قّوة روحية تكف��ل له مقاومة 

املصائ��ب وإن تكاثرت وتوالت عليه، فل ينهزم وال ينكس��ر وال جي��زع يف أّول اختبار له. فالدنيا دار بلء 

وتع��ّرض للنوائب واملصائب، فاملطلوب منه الصلبة واالس��تقامة والوقوف بوجهه��ا عر ما أعّد من قّوة 

نفس��ية تؤّهله إلجن��از مهّمته يف احلياة وإثب��ات جدارته وأهلّيت��ه ليكون حّقًا خليف��ًة هلل يف أرضه، وليكون 

النموذج األمثل الذي يستحّق األجر والثواب يف اآلخرة. 

وخري مصداق هلذه احلقيقة ما نقل عن اإلمام احلس��ني صلوات اهلل وس��لمه عليه يف يوم عاشوراء 

���  الكافي: 2/ 89 ح6.
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حني تداّكت عليه املصائب والرزايا بكّل صورها، حيث وصفه عبد اهلل بن عّمار بقوله: ما رأيت مكثورًا 

قّط قد ُقتل ولده وأهل بيته أربط جأشًا منه���. 

فاإلمام احلس��ني س��لم اهلل عليه كان يف يوم عاش��وراء حى الس��اعات األخرية من املعركة طبيعّي 

املظه��ر، ال يعب��أ حبقد األع��داء وتكالبهم عليه، ف��كان يقاوم ما قد حّل ب��ه من املصائب الك��رى والرزايا 

العظمى اليت مل تكن قد نزلت بأحد غريه، فكان قدوة للمؤمنني يف الثقة باهلل تعاىل. 

اخللص��ة: إّن التغّل��ب على املتاع��ب واملصائب ال يتأّتى إال مبمارس��ة الرياضة النفس��ية من خلل 

ال��ورع واالجته��اد، ولع��ّل من مفاتي��ح تلك الرياض��ة األدعية املأثورة ع��ن أهل البيت س��لم اهلل عليهم 

واليت متّثل يف احلقيقة أعظم كزن ملن أراد االس��تفادة منها يف تقوية نفس��ه ملواجهة ما ميكن أن يصدر عنها 

من سوء بسبب وساوس الشيطان ومصائب احلياة الدنيا ورزاياها.

���  مثير األحزان البن نما الحلي: 54.
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االبتالء بالكسل عن العبادة والعمى عن سبيل اهلل

أص��ل االبتلء يف اللغة من »بِل��َي، َيْبَلى، َبَلًى... الثوب وبلًء، إذا صار َخِلق��ًا، فهو، باٍل، أي َخِلٌق، 

.» رثٌّ

والبل��وى والبل��وة والبلّي��ة مجعها بلي��ا: املصيب��ة والغّم؛ كأنّ��ه يبلي اجلس��م. واالبت��لء: االختبار 

هبا���. 

أّما بل يبلو �من باب نصر ينصر� فهو مبعىن االختبار، ويكون يف اخلري والشر؛ قال تعاىل: »َوَنْبُلوُكم 

ِر َواْلَخْيِر ِفْتَنًة«���. ِبالشَّ

وقيل: االبتلء: هو االختبار مع شّدة؛ ألّن أهل اللغة يقولون: إّن الزيادة يف املباين تدّل على زيادة 

يف املعاين.

وقي��ل أيض��ًا: إّن هناك علق��ة بني البلى �من بلي يبل��ى� والبلء �من بل يبل��و� ألّن هناك ترابطًا يف 

املع��ىن بني الكلمات اليت تتأّلف مصادره��ا من ذات احلروف، وإن كانت من أبواب خمتلفة وهلا معاٍن 

خمتلفة. 

���  انظر لسان العرب البن منظور: �4/ 85 �ماّدة بال�.
��2  األنبياء: 35.
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وم��ن مّث فإنّ��ه ميكن أن يكون هناك تناس��ب بني البلء والبلى، فكأّن اإلنس��ان الذي يق��ع عليه البلء 

يبل��ى جس��مه، وقد تبلى نفس��ه أيض��ًا إن مل يصر، وم��ن مّث فإّن ضغط الب��لء جيعله خِلقًا بالي��ًا، فكما أّن 

الثوب إذا اس��تعمل باستمرار بلي، كذلك اإلنسان الذي يعّرض للبلء يبلى، إاّل إذا كان مستعينًا باهلل 

تع��اىل، فكث��رة الضغط ال تثني��ه وال تبليه بل تزيده صلبة وق��ّوة، متامًا كالذهب كّلما تع��ّرض للنار إزداد 

جلًء، بينما غريه يسوّد.

وهكذا هو حال االنسان إذا تعّرض للبلء ُيكشف عن معدنه، فإن كان غري مؤمن باهلل بلى، وإن كان 

مؤمنًا زاد إشراقًا. 

الكسل عن العبادة

إّن من مصاديق الكس��ل كثرة النوم والقعود عن أداء الواجب��ات يف العبادة � باملعىن اخلاّص والعاّم 

� وس��يطرة حال��ة االتكالية اليت من لوازمها انع��دام الطموح، والرغبة عن التق��دم واالنطلق ملا أعّد اهلل 

تعاىل من نعيم اآلخرة لعباده الصاحلني.

وم��ع أّن اهلل تع��اىل يق��ول يف حمكم تزنيل��ه: »َوَما َخَلْق��ُت اْلِج��نَّ َواإلْن��َس إالَّ ِلَيْعُب��ُدون«��� مبعىن أّن 

اهلدف من خلق اإلنس��ان هو أن يعبد اهلل س��بحانه، إال أّن أغلب الناس يكس��لون عن أداء حّق العبادة 

ال��يت خلقوا ألجلها، فترى كثريًا منهم نش��طًا يف س��ائر جماالت حياته، ولكن م��ا إن يصل وقت العبادة 

���  الذاريات: 56.
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حى يغلب عليه الكس��ل والنعاس وكأّنه مل ينم منذ س��اعات كثرية، وإذا ش��رع بالعبادة ال يفّكر إال يف 

س��رعة إمتامه��ا والتفّرغ منها لينش��غل بأمور أخ��رى، فتكون بذلك عنده أق��ّل حّظًا م��ن كّل اهتماماته. 

واألمّر من ذلك أّنه حى هذا املقدار القليل من الوقت الذي خيّصصه للعبادة ينشغل خلهلا بالتفكري 

يف أموره الدنيوية.

روي عن الني صلى اهلل عليه وآله أّنه أبصر رجًل يعبث بلحيته يف الصلة، فقال: أما أّنه لو خش��ع 

قلبه خلشعت جوارحه���.

وأكث��ر الن��اس مبتلى هبذه احلالة. ولذلك فإّن اإلمام الس��ّجاد س��لم اهلل عليه يلف��ت أنظارنا يف هذا 

الدعاء إىل هذه املسألة لكي نستعني باهلل تعاىل يف التخّلص منها. 

ألي��س م��ن العج��ب أن يفّك��ر اإلنس��ان يف األّي��ام الباقية من عم��ره القص��ري، وال يفّكر يف مس��تقبله 

احلقيقي الذي ينتظره يف اآلخرة.

االقتداء برسول الله في االهتمام بالعبادة

إّن اهلل تع��اىل عندم��ا خياط��ب نبّيه الكرمي يف جم��ال طلب العلم يقول ل��ه: »َوُقْل َربِّ ِزْدِن��ي ِعْلمًا«���؛ 

فح��ى الرس��ول األكرم صلى اهلل عليه وآله حباجة إىل االس��تزادة يف العلم، مع أنّ��ه أعلم خلق اهلل تعاىل، 

���  مستدرك الوسائل: 5/ 4�7، ح3، باب كراهة العبث في الصالة.
��2  طه: ��4.
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ولك��ن عندما يص��ل الدور إىل اخُللق الرفيع نراه تع��اىل خياطبه بالقول: »َوإنََّك َلَعَلى ُخُل��ٍق َعِظيٍم«���. مما 

يدّلل على أّن الني صلى اهلل عليه وآله قد بلغ القّمة يف اخُللق، حى روي أّنه ما صافح الني صلى اهلل 

عليه وآله رجًل قط فزنع يده حى يكون هو الذي يزنع يده منه���. 

وكذلك صلى اهلل عليه وآله قّمة يف اخللق مع الناس، يف كّل احلاالت ومع كّل االشخاص، يستوي 

عنده الفقري والغيّن والش��يخ والش��اّب والرجل واملرأة والرئيس واملرؤوس، ومل يكن عنده اس��تثناء إال 

يف حالة واحدة فقط � ومل ُيعرف له استثناء غريها � وهي حالة العبادة، فقد روى عنه أصحابه قالوا: »إذا 

حضرت الصلة فكأّنه مل يعرفنا ومل نعرفه شغًل باهلل عن كّل شيء«���.

فأي��ن حنن من عبادة رس��ول اهلل صلى اهلل علي��ه وآله؟ فحرّي بنا أن نقتدي به؛ قال س��بحانه وتعاىل: 

»َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اهلِل ُاْسَوٌة َحَسَنٌة«��4. 

االستعداد للبالء

اإلنسان عمومًا عرضة للبلء واالمتحان، سواء كان يف املال أو اجلمال أو العلم أو القّوة أو أضدادها؛ 

لذا ينبغي لكل فرد أن ال يغيب عن ذهنه أمران:

��رِّ  األّول: ليعل��م أّن الب��لء كم��ا يكون يف الش��ّر كذلك يك��ون يف اخلري؛ قال تع��اىل: »َوَنْبُلوُكْم ِبالشَّ
���  القلم: 4.

��2  الكافي: 2/ ��8 ح�5.
��3  عوالي الآللي: �/ 324 ح�6.

��4  األحزاب: �2.
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َواْلَخْي��ِر ِفتَن��ًة«���. وال يغرّنه تقّلب الفاس��قني فيم��ا حيوزونه من الثروات واألموال وغ��ري ذلك من مباهج 

احلياة الدنيا.

ِذي��َن َكَفُروا أنَّ َم��ا ُنْمِلي َلُه��ْم َخْيٌر ألْنُفِس��ِهْم إنََّم��ا ُنْمِلي َلُهْم  فل��و تذّك��ر قوله تع��اىل: »َواَل َيْحَس��َبنَّ الَّ

ِلَيْزَداُدوا إْثمًا َوَلُهْم َعَذاٌب أِليٌم«��� الستكان وما راعه األمر بتاتًا. مّث ليعلم أّن اخلري ليس يف كثرة األموال 

واألوالد بالضرورة، بل اخلري يف كثرة العلم واحللم والقرب من اهلل تعاىل. 

الثاين: أن يعلم أّنه ال بديل من االمتحان والبلء إلثبات اجلدارة واستحقاق مزيد األجر والثواب، 

وإال كي��ف يتس��ّنى معرفة الفرد فيم��ا يّدعيه من اإلمي��ان والعبودّية واإلخلص وه��و مل ُيختر بعد؛ قال 

اُس أْن ُيْتَرُكوا أْن َيُقوُلوا آَمّنا َوُهْم ال ُيْفَتُنوَن«���. تعاىل: »َأَحِسَب النَّ

ال ينبغ��ي لإلنس��ان التوّقع بأن يكون مبأمن م��ن االمتحان، ولكن لريجو أاّل يك��ون عرضة ملضّلته؛ 

ول��ذا روي ع��ن اإلم��ام أم��ري املؤمنني عليه الس��لم أّنه ق��ال: ال يقولّن أحدك��م اللهّم إين أع��وذ بك من 

الفتنة؛ ألنّه ليس أحد إال وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضّلت الفنت��4. 

العمى عن سبيل الله 

ههنا كلمتان ال بأس بالوقوف عندمها، مها: سبيل اهلل، والعمى. 
���  األنبياء: 35.

��2  آل عمران: �78.
��3  العنكبوت: 2.

��4  نهج البالغة: 4/ 20 رقم 93.
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أّما س��بيل اهلل فهو ليس إاّل الوس��يلة اليت تق��ّرب العبد إىل اهلل تعاىل م��ن أداء الواجبات والورع عن 

املحّرمات، واحلّث على تعّلمها وتعليمها قواًل وعمًل. وُيبّينه القرآن الكرمي وأهل البيت عليهم الصلة 

والسلم.

وأّما العمى فلشّك أّن املقصود به عمى البصرية وليس البصر، وكما أّن اإلنسان قد يصاب بعمى 

البصر، فيس��قط هنا ويتعّثر هن��اك، وملعذوريته ال يعاب عليه، ولكن العي��ب، كّل العيب فيمن له عينان 

وي��رى هبما وم��ع ذلك يتعّم��د إغماضهما فيصط��دم ويهوي، فمن يعي��ش حياته قاص��رًا يف بصريته، ال 

ي��درك طيلة حياته س��وى ما حييط به، فمثل هذا ال يؤاخذ إال مبا مسح ب��ه عقله؛ لقاعدة »قبح العقاب بل 

بيان« فهو حياس��ب مبس��توى ما أدركه عقله، خلفًا ملن يعيش طيلة حياته مقّصرًا اليس��عى إلمناء بصريته 

وإحيائه��ا بالعل��وم واملع��ارف. فالطاّم��ة الك��رى؛ أن يكون للف��رد عقل ومرش��د خارجي يهديانه س��واء 

الس��بيل ولكّنه يعرض عنهما فيتعّمد س��لوك طريق الغّي والضلل، فهذا يكون قد أعمى بصريته عن 

َعمد وإصرار، ولذلك سيحاسب حسابًا عسريًا. 

أهل البيت سالم الله عليهم هم سبيل الله تعالى 

وملا كان أهل البيت سلم اهلل عليهم هم احلبل الذي أمرنا اهلل تعاىل بالتمّسك به��� وهم سبيل اهلل��� 
���  روي عن أبي حفص الصائغ أّنه سمع االمام الصادق سالم اهلل عليه يقول في قوله تعالى: »�واعتصموا 
بحبل اهلل جميعًا�« آل عمران: �03، قال: نحن الحبل. عنه مناقب آل أبي طالب البن شهرآشوب: 2/ 

.273
��2  روي عن االمام الباقر سالم اهلل عليه في قوله تعالى: »�وأّن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه وال 



��0

وبابه الذي منه يؤتى. كان اللزم درك هذا املعىن وهو أّن القرب منهم حباجة إىل الس��نخية اللزمة بني 

التابع واملتبوع، وبني القائد واملقود. 

الش��ّك أّن رؤي��ة الن��اس لألئّمة س��لم اهلل عليه��م يف أزمنته��م كانت س��ببًا لس��هولة االغتراف من 

سلسبيل معينهم، لكن األمر اختلف كلَّ االختلف يف زمن الغيبة الكرى، فصار من يريد رؤية اإلمام 

املهدي سلم اهلل عليه حباجة إىل مزيد من البصرية والوعي ما يرفع من التزامه الديين واألخلقي���.

إّن املطل��وب م��ن الف��رد يف علقه وحمّبته إلم��ام العصر والزم��ان عّجل اهلل تعاىل فرجه الش��ريف أن 

يس��عى إلجياد الس��نخية بني طبيعته األخلقية وس��لوكه اليومي وبني رغبة اإلمام، لريتقي إىل مستوى 

مشايعته حّق املشايعة.

تّتبعوا السبل فتفّرق بكم عن سبيله�« قال: نحن السبيل فمن أبى فهذه السبل فقد كفر. تفسير 
القّمي: �/ �22 تفسير اآلية �53 من سورة االنعام.

عليه،  اهلل  اإلمام سالم  بلقاء  يتشّرف  أن  دون  وتضّرعًا  بكاًء  نفسه  يذهب  من  عرفنا  ولطالما    ���
بينما سمعنا كثيرًا عن أشخاص نالوا شرف الرؤية، بل وزيارته لهم بشخصه الكريم والتحّدث 
معهم طوياًل ولمّرات عديدة، دون أن يخوضوا أعمااًل عبادته خاّصة، ولم يكن ليحدث ذلك لوال 
وجود السنخية بين أنفسهم وبين شخص اإلمام وطبيعة لقائه والتشرف برؤيته، واكتساب شحنات 

اإليمان من فيضه.
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عدم التعرض لخالف محبة اهلل

�وال بالتعّرض خللف حمّبتك�

ه��ذه الفق��رة من الدع��اء � هي األخرى � حتم��ل مطالب كثرية حباج��ة إىل التعّمق والتدّب��ر، ومن تلك 

املطالب االس��تعارة للحروف ومبا ينس��جم م��ع املقصد, حي��ث إّن للحروف يف العربية مع��اين ومداليل 

خاّص��ة, وإّن اس��تخدامه صلوات اهلل وس��لمه عليه للكلمات واحل��روف هو يف غاية احلكم��ة مبا يترّتب 

علي��ه من بلغ��ة, وهذا هو دي��دن أهل البيت صل��وات اهلل عليهم أمجع��ني مع الناس, فم��ا بالك حني 

يتحّدثون مع الرّب العظيم. 

قال: وال بالتعّرض خللف حمّبتك.

ومل يقل: للتعّرض خللف � باستخدام اللم يف الكلمتني � .

أو: بالتعّرض باخللف أو خبلف � باستخدام الباء يف الكلمتني � . 

كما مل يقل: للتعّرض خبلف � باستبدال موقع الباء واللم يف الكلمتني � . 

فل��كّل م��ن حريف اجل��ر �الباء وال��لم� يف موقعه خصوصّيته يف مقصوده س��لم اهلل علي��ه. ولو جاء 

االس��تخدام ب��أّي من امل��وارد األخرى ال��يت عرضناها آنف��ًا لكان نقصًا بلغي��ًا ومعنويًا واضح��ًا, ولكّنه 
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سلم اهلل عليه استخدم باء التعدية واللم على أروع ما يكون االستخدام. 

إّن أمامنا مفردات ثلث ارتكز عليها منت هذه اجلملة من الدعاء, هي: التعّرض واخللف واملحّبة، 

نذكر معانيها على حنو اإلمجال: 

في معنى التعرض

التعّرض هو التصّدي لألمر وطلبه, كما جاء يف الدعاء املروّي عن اإلمام الصادق سلم اهلل عليه: 

»إهل��ي، تع��ّرض لك يف هذا اللي��ل املتعّرضون«���, أي أن من كانت له حاجة أخ��ذ يف التضّرع والدعاء 

طلبًا للرمحة اإلهلية والعناية الربانية. 

والتع��ّرض خيتلف معىًن حس��ب متعّلقه, فقد ج��اء يف بعض األدعية أيض��ًا: »وتنجيين من تعّرض 

الس��لطني«��� أي أس��ألك الله��م أن جتعل��ين بعي��دًا ع��ن تصّديه��م وطلبه��م يل, فأك��ون يف من��أًى عن 

خطره��م؛ ف��إّن الس��لطني ع��ادًة يفتك��ون مبن يش��ّكون بوالئه هل��م فكيف مب��ن يعلن عداءه هل��م، على 

العكس من األنبياء واألولياء حيث ال يرى منهم إال الكّف واإلحسان, وإن كان قد ُأسيء إليهم, ألّن 

من شيمتهم العفو والكرم.

والش��واهد عل��ى ذلك كثرية, منها ما كان من رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله م��ع الرجل الذي أراد 

���  انظر مصباح المتهجد: �52 رقم 37 ـ نافلة الليل ـ .
��2  البلد األمين: �43، أدعية الساعات لألئمة االثني عشر سالم اهلل عليهم.
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الفتك به صلى اهلل عليه وآله حينما مّكن اهلل تعاىل رسوله منه وعفا عنه���. 

وكذل��ك حينم��ا عفا الني صل��ى اهلل عليه وآله عن عتاة قري��ش الذين آذوه وحارب��وه طيلة أكثر من 

عشرين سنة.

وكذلك فعل أمري املؤمنني سلم اهلل عليه حينما عفا عن اجلماعة من أصحاب اجلمل، حينما فّروا 

واختبأوا يف دار عبداهلل بن خلف مبعية عائشة بعد أن مّكنه اهلل عّز وجّل منهم وهزم جيشهم���.

في معنى اخلالف 

مل يس��تخدم اإلم��ام كلم��ة �ضّد� أو �نقيض� بل اس��تخدم كلم��ة »خلف« باعتب��ار أّن من اجلدير 

بالعبد أن يطلب من اهلل تعاىل أن جيّنبه مطلق ما من شأنه أن يعّرضه لسخطه وبغضه.

فالض��ّد أمٌر وجودّي كالّس��واد ض��ّده البياض، وال جيتمع��ان، لكن قد يرتفعان فيم��ا كان هلما ثالث 

� ال كاللي��ل والنه��ار اللذي��ن ال ثال��ث هلما � فيكون الش��يء ال أس��ود وال أبيض بل لون آخ��ر، والنقيض 

أم��ٌر عدم��ّي كاحلركة وعدم احلركة، والنقيضان ال جيتمعان أبدًا، وال يرتفع��ان أبدًا، وأّما اخللف فهو أمٌر 

فأقبل  واد,  على شفير  تحت شجرة  الرقاع  ذات  غزوة  في  وآله  عليه  اهلل  اهلل صلى  رسول  نزل    ���
سيل فحال بيينه و بين أصحابه... فقال رجل من المشركين لقومه: أنا أقتل محمدًا؛ فجاء وشّد 
على رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله بالسيف، ثّم قال: من ينجيك مّني يا محمد؟ فقال: رّبي ورّبك. 
فنسفه جبرئيل عليه السالم عن فرسه. فسقط على ظهره. فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 
وأخذ السيف وجلس على صدره, وقال: من ينجيك مّني يا غورث؟ فقال: جودك وكرمك يا محمد. 

فتركه، فقام وهو يقول: واهلل ألنت خير مّني واكرم. الكافي: 8/ �27 ح97.
��2  راجع تاريخ الطبري: 3/ 543, وغيره من كتب السير والتواريخ.
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وجودي كاحللوة، خلف البياض، لكن جيتمع معه.

إّن اإلمام ال يطلب من اهلل تبارك وتعاىل أن ال يبتليه بضد حمّبته فحس��ب, أي ببغضه � والعياذ باهلل 

� وال بنقيضه��ا أي بع��دم املحّبة, بل يطلب منه تعاىل أن ال يبتليه حى خبلف حمّبته أي مبا قد جيتمع مع 

كرهه أو بغضه؛ وذلك لكي حيرز حمّبة اهلل الكاملة والش��املة, وأن ال يصدر عنه ما يكون خمالفًا لتلك 

املحّبة بأّي حال من األحوال. 

يف إح��دى زي��ارات اإلمام أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه نلحظ أّن اإلمام الصادق س��لم اهلل عليه � 

الذي تروى عنه الزيارة � بعد أن يسّلم على اإلمام يتوّجه باللعن على أعدائه, ولكن نلحظ اختلفًا يف 

صيغة اللعن, فهو س��لم اهلل عليه عندما خياطبه يقول: لعن اهلل من خالفك���، وهذا يكش��ف عن نقطة 

يف غاية األمهية وهي أّن الذي خيالف اإلمام املعصوم يس��تحّق اللعن, أّما غري املعصوم فل، مهما علت 

مزنلته وعظمت مكانته؛ وما ذلك إال ألّن املعصوم ال خيالف إرادة اهلل وحمّبته أبدًا, ومن مّث فإّن خمالفة 

املعص��وم تعّد خمالف��ة هلل تعاىل. ولذلك عندما خناطب غري املعصوم كعلّي األكر عليه الس��لم نقول: 

لعن اهلل من قتلك���، ولكن ال نقول: لعن اهلل من خالفك.

فاإلمام هنا يطلب من اهلل أن ال يبتليه بالتعّرض ملخالفته.

إّن يف كلم��ات املعصوم��ني س��لم اهلل عليهم ن��كات دقيقة حباج��ة إىل التدّبر من أج��ل الوصول إىل 

���  انظر فرحة الغرّي: 82 زيارة اإلمام أمير المؤمنين عليه السالم.
��2  من ال يحضره الفقيه: 2/ 596، زيارة علّي بن الحسين عليهما السالم المقتول بكربالء.
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بعض أسرارها اليت ال يدركها كّلها إال من كان قريبًا منهم وعلى هنجهم.

في معنى حّب الله تعالى 

مّث إّن اإلمام مل يقل: ال تبتليين بالتعّرض خللفك, بل قال: خللف حمّبتك. وهذا يكش��ف عن 

مستوى أرفع يف األدب وأصدق يف العبودية للرّب اجلليل؛ فإّنه ميكننا أن نتصّور شخصًا ما يكّن املحّبة 

لش��خص آخ��ر ويعمل عل��ى أن ال خيالفه يف كّل ما يطلب��ه منه, ولكن ليس بالض��رورة أن يتطابق معه يف 

كّل م��ا حيّب, أّما اإلمام س��لم اهلل عليه فإّنه يطلب م��ن اهلل أن جيّنبه من االبتلء حى بالتعّرض خللف 

ما ُيحّبه تعاىل.

وم��ن الواض��ح أّن ما حيّب��ه اهلل تعاىل م��ن عبده هو االمتث��ال ألوامره واالنته��اء عن نواهي��ه, وبعبارة: 

القيام بالواجبات الشرعية واجتناب املحّرمات الشرعية, ويعضدمها بالسعي ألداء املستحّبات وترك 

املكروه��ات أيضًا, ش��ريطة أن ال تؤّثر على العمل بالواجبات وترك املحّرم��ات, فإّنه ال قربة بالنوافل إذا 

أضّرت بالفرائض���.

فكما أّنك إذا كنت عازمًا على مرافقة ش��خٍص � جتّله وتريد كس��ب وّده � يف س��فٍر أو غريه, ومل تكن 

تع��رف ما حيّب وما يكره, فل ش��ّك أنك ستس��أل العارف��ني واملّطلعني على ميوله, مّث تعم��د إىل متابعته 

بكّل حيطة وحذر لئّل يصدر عنك جتاهه ما ال حيّب، فتتعّرض خللف حمّبته.
فريضة،  عليه  لمن  وقضاًء  أداًء  بالنافلة  التطّوع  جواز  �6ـ  باب  ح7،   ،286  /4 الشيعة:  وسائل    ���

واستحباب االبتداء بالفريضة.
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فكذل��ك الب��ّد م��ن معرفة األم��ور اليت حيّبه��ا اهلل تعاىل لك��ي ُيؤتى هب��ا، واألمور ال��يت يكرهها لكي 

ُتتجّن��ب فل ُيتعّرض خل��لف حمّبته, والطري��ق هلذه املعرفة ينحص��ر بالقرآن الك��رمي والنّي صلى اهلل 

عليه وآله وعترته الطاهرة, فلقد أوضح لنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله الطريق عندما قال: »إّني تارك 

فيكم الثقلني ما إن متّسكتم هبما لن تضّلوا: كتاب اهلل وعتريت«���.

فاآلي��ات القرآني��ة واألحادي��ث والرواي��ات الش��ريفة ق��د مجع��ت كّل املع��ارف اإلهلي��ة واألحكام 

الشرعية الكفيلة بقيادة اإلنسان إىل طريق املحبة اإلهلية والنأي عن طريق السخط واملقت اإلهلي.

ثالثة مقترحات في شهر رمضان املبارك

لع��ّل من الفرص اجلّيدة للس��عي حنو بناء النفس كي تبغي املحّبة اإلهلية, هو ش��هر رمضان املبارك 

الذي أعّده اهلل تعاىل البن آدم كي يعيد فيه حساباته مع نفسه واآلخرين.

وهو الشهر الذي بّشر به رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله املسلمني كاّفة يف قوله: »قد أقبل إليكم شهر 

اهلل بالركة والرمحة واملغفرة«���.

ففي هذا الش��هر الكرمي تكّبل الش��ياطني؛ ولذلك قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله: فإّن الشقي 

من حرم غفران اهلل يف هذا الشهرالعظيم���.

���  وسائل الشيعة: �8/ �9، ح9. هذا الحديث متواتر يرويه العاّمة والخاّصة.
��2  فضائل األشهر الثالثة: 77، ح�6.

��3  المصدر السابق: 77، ح�6.
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ولكي نضمن كون مسريتنا على طريق املحّبة اإلهلية ونستفيد من فيوضات شهر اهلل, شهر الطاعة 

والغفران شهر رمضان الكرمي أقترح عليكم، ثلثة أمور:

�. حماسبة النفس يف كّل يوم من هذا الشهر, ليعرف الفرد ما له و ما عليه, وما ينبغي له أن يستمّر 

به من س��لوك أو يترك��ه, وليمّرن وجدانه على أن يكون حكمًا منصفًا وقاضي��ًا عاداًل على ما يصدر عنه 

خلل اليوم والليلة, مستغفرًا عن السيئات, وشاكرًا هلل وطالبًا منه االستزادة يف احلسنات. 

�. املواظب��ة عل��ى ق��راءة خطبة الن��ي املصطفى صل��ى اهلل عليه وآله اخلاّصة بش��هر رمض��ان بتأّمل 

وتدّبر, لتعرف الغاية اليت يقصدها الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله من كّل كلمة من كلماهتا. 

�. حماولة االلتزام جبميع بنود اخلطبة ولو ملّرة واحدة خلل شهر رمضان املبارك. 

فم��ن مل يكن عامًل هبذه األمور الثلثة فليعقد الع��زم من اآلن على العمل هبا, ومن كان عامًل هبا 

ِذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى«���. فليسع للمزيد؛ قال تعاىل: »�َوَيِزيُد اهللُ الَّ

وإذا كان��ت بع��ض بن��ود اخلطبة خارج��ة عن تكليفنا فليس ش��رطًا أن يك��ون االلتزام هب��ا حرفيًا, بل 

لنتأسَّ هبا يف موارد مش��اهبة, مثًل: التعامل مع ملك اليمني, فإذا كان الني صّلى اهلل عليه وآله يأمرنا 

يف هذه اخلطبة الش��ريفة بأن حنس��ن إليهم, وليس منا من ميلك عبدًا أو أمة يف هذا العصر, فهذا ال يعين 

ع��دم االلتزام هبذه الفقرة من اخلطبة بل ميكن تطبيقها يف موارد الذين أمرهم بأيدينا كالزوجة واألوالد 

والتلميذ واألجراء و... . 

���  مريم: 76.
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املعرفة شرط 

الش��ك أّن معرفة األحكام الش��رعية, الس��يما الواجب��ات واملحّرمات, وااللت��زام حبدودها, جتّنب 

الف��رد اخلس��ارة الكرى يف اآلخ��رة, والبّد من أن تك��ون املعرفة صحيحة وال يكفي جم��رد تصّور كوهنا 

ْنَيا َوُهْم  ِذيَن َضلَّ َس��ْعُيُهْم ِفي اْلَحَي��اِة الدُّ كذل��ك؛ قال تعاىل: ﴿ُقْل َهْل ُننِبُئُكْم ِباألْخَس��ِريَن أْعَمااًل الَّ

َيْحَسُبوَن أنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعًا﴾���. 

والش��ّك أّن مثل ه��ؤالء رمبا كان��وا يصّلون ويصوم��ون وحيّجون ويزّك��ون ويقاتلون وُيقتل��ون ويعانون 

بون؛ ظّنًا منهم أّنهم إّنما يفعلون ذلك على طريق حمّبة اهلل تعاىل، حّتى ينكش��ف هلم يوم القيامة  ويعذَّ

اخللف؛ لعدم إقراهنم ذلك مبا أمروا به من موّدة أهل البيت صلوات اهلل وسلمه عليهم فافتقدوا بذلك 

أه��ّم ركي��زة يف الوص��ول إىل اهلل تعاىل، ق��ال أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه: إّن ل� �ال إله إال اهلل� ش��روطًا، 

وإّني وذّرييت من شروطها���. فبذلك يساق هؤالء إىل جهّنم مع أولئك الذين رّبما مل يصّلوا أو يصومًا 

حى يومًا واحدًا من حياهتم؛ فيجدون أنفس��هم قرناء مع أناس مل حيرموا أنفس��هم ش��يئًا من ملّذ الدنيا 

وعاش��وا عيش��ة املعرضني عن العبادة, وهذا األمر يضاعف منهم اإلحساس بالندم واحلسرة, وهذا ما 

يعكس��ه التعبري القرآين الذي اس��تعمل أق��وى صيغ التفضيل �وه��و أفعل التفضي��ل املعّرف باأللف 

واللم���� فقال: األخسرين.

���  الكهف: �03 ـ �04.
��2  ينابيع الموّدة: �/ 89 ، رقم 35.

��3  فإّن أفعل التفضيل له ثالث صيغ: األولى اإلضافة، والثانية مع �من� والثالثة مع �أل� وهي أقواها 
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وما أكثر األمثلة على الذين ضّل س��عيهم يف احلياة الدنيا وهم حيس��بون أّنهم حيس��نون صنعًا, فمن 

األمثل��ة التارخيي��ة الب��ارزة على ذلك اخل��وارج الذين خرج��وا على اإلم��ام أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه 

وكانوا يسعون لقتله، زاعمني التقّرب بذلك إىل اهلل تعاىل.

فيا له من ضلل ما بعده ضلل، يقتلون من حّبه اميان وبغضه كفر بنّص رس��ول اهلل صلى اهلل عليه 

وآله��� بنّية التقّرب إىل اهلل تعاىل.

إذًا, ما مل يتعّلم اإلنس��ان فرائض اهلل تعاىل من خلل املصادر اليت أش��ار إليها الني األكرم صلى 

اهلل عليه وآله: القرآن وعترته, فإّنه س��يتعّرض خللف حمّبة اهلل تعاىل؟ وقال س��بحانه وتعاىل: ﴿ُقْل ِإْن 

ِبُعوين ُيْحِبْبُكُم اهللُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم﴾���. واّتباع الني صلى اهلل عليه وآله يعين  وَن اهلَل َفاتَّ ُكْنُتْم ُتِحبُّ

اّتب��اع م��ا أمر اهلل تعاىل، ألنّ��ه صلى اهلل عليه وآله عامل به عن طريق الوحي ﴿َوَم��ا َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى * إْن 

ُهَو إالَّ َوْحٌي ُيوَحى﴾���. 

ألّنها مطلقة فيما تكون في الحالتين األخريين مقّيدة بمتعّلق اإلضافة أو �ِمن�.
���  روى الطبراني بإسناده عن عمران بن الحصين، أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله قال لعلي عليه 
السالم: ال يحّبك اال مؤمن، وال يبغضك اال منافق. االوسط: 2/ 337. ورى مسلم بسنده عن ِزر قال: 
قال علي عليه السالم: والذي فلق الحّبة ويرأ النسمة إّنه لعهد النبي األّمي صلى اهلل عليه وآله إلّي 
أن ال يحّبني اال مؤمن، وال يبغضني إاّل منافق. صحيح مسلم: �/ �6، الى غير ذلك من مصادر العاّمة 

والخاّصة.
��2  آل عمران: �3.

��3  النجم: 3 ـ 4.
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احلسبان نوعان 

مّث إّن ههن��ا ملحظ��ة جدي��رة بااللتفات، وهي أّن العبد إذا قام بالفعل وكان حيس��به حس��نًا، أو امتنع 

عن أداء فعل وكان حيس��به س��ّيئًا، مّث بان له العكس لكل احلس��بانني, فكيف سيحاس��به اهلل تعاىل على 

ذلك؟ 

واجل��واب: إّن اجله��ل قد يكون عن قصور, وقد يكون عن تقصري. فف��ي احلالة األوىل ال يعاقب اهلل 

تعاىل اإلنسان على ما بدر منه بسبب جهله لألمر وقصوره عن إدراك الواقع, أّما يف احلالة الثانية أي إذا 

كان جهل اإلنسان ناجتًا عن تقصريه, فإّنه سيكون مستحّقًا للعقوبة.

فابن ملجم مثًل مل يصل إىل هذه الدركة الدنيئة دفعة واحدة, إاّل بعد أن س��قط حبس��بانه أّنه يعمل 

ِذيَن  ُحس��نًا ح��ى ص��ار يعتقد أّن قت��ل إمام احل��ّق، حٌق بل واج��ٌب عليه، فح��ّق عليه قول��ه تع��اىل: »َوالَّ

اُه  ى إَذا َجاَءُه َلْم َيِجْدُه َش��يئًا َوَوَجَد اهلَل ِعْنَدُه َفَوفَّ ْمآُن َماًء َحتَّ َكَفُروا أْعَماُلُهْم َكَس��َراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَس��ُبُه الظَّ

ِحَساَبُه«���.

العلم وحده ال يكفي

اِس َم��ْن ُيَجاِدُل ِفي  كم��ا أّن العم��ل من دون علم يوق��ع صاحبه ويرديه كما يف قوله تع��اىل: »َوِمَن النَّ

َطاٍن َمِريٍد«��� فكذلك الينفع اإلنس��ان العلم من دون العمل؛ قال س��بحانه  ِبُع ُكلَّ َش��يْ اهلِل ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَيتَّ
���  النور: 39.
��2  الحج: 3.
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ِذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلوَن * َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد اهلِل أْن َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُلون﴾���. وتعاىل: ﴿َيا أيَُّها الَّ

مّث إّن العلم يعتر سلحًا ذا حّدين أي ميكن استخدامه يف اخلري ويف الشّر على السواء، ما مل يستند 

إىل ال��ورع؛ قال تع��اىل: ﴿إنََّما َيْخَش��ى اهلَل ِمْن ِعَب��اِدِه اْلُعَلَماُء﴾���. وق��ال تعاىل: ﴿ِلَم َتْلِبُس��وَن اْلَحقَّ 

ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوأْنُتْم َتْعَلُمون﴾���.

ولو كان العلم وحده جمديًا لكان الش��يطان الرجيم أرفع مس��توى وأكثر فضيلة من مجيع املكّلفني 

من اجلّن واإلنس, ألّنه � بلشّك � على اطلع دقيق بكّل الواجبات واملحّرمات اإلهلية, وهلل در الشاعر 

حني قال:

لو كان للعلم من غري التقى شرٌف لكان أشرَف خلق اهلل إبليس

إذًا البّد للعلم من سلوك يصّدقه, ليؤيت أكله وينهض بصاحبه, فيكون ما تعّلمه علمًا نافعًا حّقًا. 

زكاة العلم تعليمه ���

هذا وال ينبغي للمرء أن يؤّطر طموحه وكدحه بإطار العلم والعمل فحس��ب, بل ينبغي أن حيّلق إىل 

أمس��ى الغايات وأش��رفها من خلل تزكية علمه، فيبادر إىل تعليم��ه لآلخرين ويبّين هلم ما ينبغي هلم 

القيام به من واجبات, وما ينبغي هلم االنتهاء عنه من املحّرمات, فيش��ركهم يف علمه, ليحّقق خصلة 
���  الصف: 2 ـ 3.

��2  فاطر: 28.
��3  آل عمران: �7.

��4  استعارة من قول النبي صلى اهلل عليه وآله: زكاة العلم تعليمه من ال يعلمه. عّدة الداعي: 63.
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أخلقية فاضلة كرمية وهي حّبه للعلم ونش��ره بني الناس, وقد ورد يف الرواية الش��ريفة: »إّن اهلل مل يأخذ 

عل��ى اجلّهال عهدًا بطلب العلم ح��ى أخذ على العلماء عهدًا ببذل العلم للجه��ال«��� لكي تتّم احلجة 

على الناس مجيعًا. 

إذًا فق��د اّتضح��ت أركان حمّبة اهلل تع��اىل علمًا وعمًل وتعليمًا؛ وإذا اقترنت هذه املفردات مبحاس��بة 

النفس ومراقبتها الدائمة، يكون املرء حينئذ قد قطع الطريق على الشيطان واّتجه بنفسه ليزداد قربًا حنو 

املحّبة اإلهلية.

���  الكافي: �/ �4 ح� باب بذل العلم.
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الصولة باهلل، والسؤال من اهلل، والتضّرع إليه

يطل��ب اإلمام س��لم اهلل عليه يف اجلمل��ة األوىل من هذا املقطع م��ن دعائه أن يوّفق��ه اهلل تعاىل لثلثة 

أمور وهي:

أن تكون صولته به عند الضرورة، وسؤاله إّياه عند احلاجة، وتضّرعه إليه عند املسكنة، أي: يا رّب، 

عندما أكون مضطّرًا فلتكن صوليت بك ال بغريك، وعندما أكون حمتاجًا فليكن س��ؤايل موّجهًا لك ال 

لسواك، وعندما تواجهين مسكنة يكون تضّرعي إليك دون خلقك.

1. الصولة بالله تعالى

ونب��دأ بالوقوف على الطل��ب األّول وهو الصولة عند الضرورة. فالضرورة هي اليت يكون اإلنس��ان 

فيه��ا يف منته��ى احلاجة والش��ّدة والضي��ق، فليس كّل س��وء يكون ض��رورة للمبتلى ليتخّل��ص منه، وال 

تس��تعمل كلمة الضرورة إال حينما يش��عر املرء بأّنه قد بلغ منتهاه يف احلاجة والش��ّدة والضيق، ولذلك 

فاإلنسان يف حال اإلضطرار يكون يف منتهى ضعفه.

أّم��ا الصولة فه��ي تعبري ع��ن أوج القدرة والتمّكن لدى اإلنس��ان جتاه م��ا يواجهه؛ لذل��ك فإّن ورود 
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لف��ظ الصولة يف ال��كلم ينقل أذهاننا إىل تصّور احلرب والقتال، الس��ّيما عندما يبلغ املقاتل ذروة القّوة 

والغلبة والتوّفر على مقّومات الس��يطرة يف تس��يري جمريات القتال ضد عدّوه الذي ال يس��عفه الصمود 

جتاهه وال يكون أمام ذاك العدّو سوى اهلزمية الساحقة، ففي مثل هذه احلالة يكون الطرف األّول صائًل 

على الطرف الثاين���.

واإلم��ام يعّل��م اإلنس��ان املؤمن يف ه��ذه اجلملة من الدعاء أن يطمح إىل الس��مو مبس��تواه فيس��أل رّبه 

الكب��ري لي��س فق��ط أن خيّلصه من الوضع االضط��راري اهلالك ال��ذي يعيش فيه، بل يتفّض��ل عليه بأن 

يبدل��ه غاية القّوة فيصول بقدرته س��بحانه وتع��اىل. وما دام املؤمن يعلم بأّن اهلل مع��ه، فلم ال يصّمم على 

االستعانة به ليصول بقدرته تعاىل ويزنل اهلزمية الساحقة مبا يواجهه من اضطرار.

أّم��ا قوله س��لم اهلل عليه »ِبَك« فمعن��اه أّن على املؤمن أن يعلم عند االضط��رار وتلطم أمواج البلء 

وهجومه��ا علي��ه، أن اهلل جّل جلله ه��و اجلهة الوحيدة اليت جيب أن يركن إليه��ا خللصه، ألّنه تعاىل إله 

كّل شيء والقادر على كّل شيء، وهو الذي ال تداين قّوته قّوة.

النموذج العملي للصولة

ومن املثال على الصولة عند الضرورة ما جتّس��د يف س��رية الني األكرم صلى اهلل عليه وآله، حينما 

���  لم ترد مفردة صولة في النصوص األدبية إال قلياًل، ولعّل السبب في ذلك يعود إلى قّلة حصول 
مصداقها، رغم كثرة الحروب وكثرة الدواوين التي تؤّرخ لها، فيما ورد التعبير بالجولة والسجال 

وغيرها كتعبير عن اشتداد نار الحرب.
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لقي ما لقيه من املشركني قبل اهلجرة وبعدها حى قال: »ما أوذي ني مثلما أوذيت«��� ولكّن صولته 

باهلل تعاىل عند الضرورات واشتداد اخلطب كانت هتّون عليه األمر.

فلق��د هاجم املش��ركون ن��ّي اهلل صلى اهلل عليه وآله م��ن خمتلف اجلوانب، ت��ارة بالترهيب عر كيل 

األذى وش��ّنهم احل��روب عليه، وأخرى بالترغي��ب حني اقترحوا عليه أن يعطوه امل��ال الوفري حى يكون 

األغىن من بينهم، أو يزّوجوه األمجل من نس��ائهم، بل بلغ هبم احلّد أن عرضوا عليه أن يترأس عليهم، 

كّل ذلك مقابل أن يتنازل عّما يدعو إليه من أمر التوحيد والنبّوة، فل يس��ّفه أحلمهم وال ينكر عليهم 

م��ا تش��ّبثوا من عب��ادة آبائه��م وأجدادهم من قبل، ب��ل وصل هبم األم��ر أن اقترحوا عليه � بع��د أن علموا 

إصراره � أن يعبدوا رّبه يومًا ويعبد آهلتهم يومًا آخر.

مّث ملّ��ا يئس��وا عن ترك��ه ألداء مهّمته الرس��الية، عرض��وا عليه أن يزيل م��ا حييط مبّكة م��ن جبال لتكثر 

وه � خطًل منهم � أن  الط��رق املؤّدي��ة إليها، وأن ُيجري هل��م األهنار فل يعتمدوا عل��ى اآلبار املاحلة، مّث حت��دّ

حييي آباءهم وأجدادهم.

ولكّن��ه صّلى اهلل عليه وآله ق��اوم كّل صور الترهيب والترغيب، فصر على م��ا أحلقوا به من األذى، 

ورّد كّل عروضه��م وإغراءاهت��م، كما رفض أن يأتيهم بأّي من املعاجز اليت اقترحوها عليه لعلمه بأّنهم ال 

يبحث��ون يف حقيق��ة أمرهم عن دليل أو حّج��ة، فلطاملا جرت على يديه صّلى اهلل علي��ه وآله املعاجز مرارًا 

���  كشف الغّمة في معرفة األئّمة: 346.
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وتكرارًا أمام أعينهم���، بل هم قد أيقنوا بنبّوته ولكّنهم جحدوها كرًا وحسدًا وظلمًا.

فصال صلى اهلل عليه وآله باهلل عّز وجّل، رافضًا كّل إغراءاهتم فضًل عن إرهاهبم، وحتّزباهتم ضّده، 

قائًل هلم مبحضر عّمه أيب طالب عليه الس��لم: »يا عّم، لو وضعوا الش��مس يف مييين والقمر يف يساري 

على أن أترك هذا األمر حى يظهره اهلل أو أهلك فيه، ما تركته«���.

فأفحمهم صلى اهلل عليه وآله مبوقفه النابع أساسًا من االعتماد على اهلل تعاىل والصولة به.

ما بعد شهادة أخيه املصطفى  وهكذا كان أمري املؤمنني س��لم اهلل عليه، الذي القى األمّرين الس��يّ

صلى اهلل عليه وآله، إىل أن استشهد هو أيضًا مظلومًا مهضومًا.

ورغم ذلك مل يهن ومل ينكل ومل تبد عليه أمارات الضعف أو الذّلة واخلوف، بل اس��تقام متوّكًل 

على اهلل تعاىل صائًل به.

وكذلك اإلمام احلس��ني علييه الس��لم حني استفرد به العدّو بعد استش��هاد مجيع أصحابه وأهل 

بيت��ه، إذ ُوص��ف بأنّ��ه كان رابط اجل��أش نّير الوج��ه، على م��ا كان به من قتل ول��ده وأهل بيت��ه وأصحابه، 

وكأّنه ينتظر بش��وق كثري حلظة العروج إىل الرب اجلليل ومغادرة هذه الدنيا الّدنية. فلم تظهر عليه أدىن 

علم��ات ال��ذّل واجلنب أو االرتباك واالنكس��ار، حاش��اه، بل كان��ت الرجال لتش��ّد عليه، فيش��ّد عليها 

���  ل: مع علمه صلى اهلل عليه وآله بأّن من كانوا قبله من األنبياء والرسل، منهم َمن ُنشر بالمناشير 
أو ألقي في النار، ومنهم من ُألقي في غيابة الجّب إال أّنه صلوات اهلل عليه وعلى آله قد امتاز عليهم 

وعلى أوصيائهم جميعًا فيما تعّرض له هو وأهل بيته صلوات اهلل عليهم من بعده.
��2  راجع بحار األنوار: �6/ 402 باب �2 باب نادر في اللطائف في فضل نبّينا صلى اهلل عليه وآله في 

الفضائل والمعجزات على األنبياء عليهم السالم.
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بسيفه، فتنكشف عنه انكشاف املعزى إذا شّد فيها السبع فينهزمون بني يديه كأّنهم جراد منتشر � كما 

تقول الروايات��� � ألّنه عليه السلم كان يصول باهلل تعاىل على أعدائه.

ن علّي ما نزل يب  ف��كان صلوات اهلل وس��لمه علي��ه، بالرغم مما تعّرض إليه م��ن مصائب يقول: »ه��وَّ

أنّ��ه بع��ني اهلل«��� مع أنه كان ميلك من العواطف ما ميلكها غريه، بل أكثر وأنقى، فلم يكن س��لم اهلل عليه 

قاسيًا، حاشاه، بل كان يتأّلم كثريًا على ما يزنل من املصاب على أهل بيته وأصحابه، ولكّن صولته باهلل 

تعاىل هي اليت جعلته كما وصفوه رابط اجلأش مشرق الوجه، شجاع القلب، صابرًا، ال هتّده املصائب؛ 

فس��لم على جّده وأبيه وأّمه وأخيه، وسلم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حّيًا فيشفع ملحّبيه 

جعلنا اهلل منهم إن شاء اهلل تعاىل.

الدعاء وحده ال يكفي

حقيقًة هذه الدرجات رفيعة جّدًا، وإذا أردنا أن نرتقيها شيئًا فشيئًا، فلنقتف أثر من نتشرف بكوهنم 

أئّمتن��ا وقادتن��ا، وال ري��ب أّن عملية الرق��ّي ال تتحّقق بالدع��اء وحده، بل هي حباجة إىل ع��زم وإصرار يف 

السعي واالستقامة. وهبذا الصدد نقل اإلمام الصادق عن آبائه سلم اهلل عليهم أنه:

»مّر موسى عليه السلم برجل رافع يده يدعو، فغاب يف حاجته سبعة أّيام مّث رجع إليه وهو رافع يده، 

فقال: يا رّب، هذا عبدك رافع يديه إليك يسألك حاجة، ويسألك املغفرة منذ سبعة أّيام، ال تستجيب 

���  الغدير: 7/ 359 رقم�� سيدنا أبو طالب وقريش.
��2  انظر مثير األحزان البن نما: 54. من أخبار المقصد الثاني في وصف موقف النزال وما يقرب من 

تلك الحال.
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ل��ه، ق��ال: فأوح��ى اهلل إليه: يا موس��ى، ل��و دعاين حى تس��قط ي��داه أو تنقطع ي��داه أو ينقطع لس��انه مل 

أستجب له حى يأتيين من الباب الذي أمرته«���.

وه��ذا ي��دّل عل��ى أّن اس��تجابة الدعاء ال تتحّقق م��ا مل يأِت العبد م��ن حيث أمره ربُّ��ه، ال من حيث 

يريده هو ويرتئيه. ومن مجلة أوامره سبحانه وتعاىل أّنه قد خلق األسباب وهدى للسري وفقها وااللتزام 

هبا، فل يصّح أن حيجم املريض عن مراجعة الطبيب مثًل، أو يكس��ل القوّي عن الكس��ب وطلب الرزق 

ويكتف��ي كّل منهم��ا بالدع��اء. فهناك الكث��ري من اآلي��ات والروايات ال��يت حّثت على الس��عي، وعدم 

االكتف��اء بالدع��اء، ومنها ما حيّدد ن��وع العمل الذي ينبغي أن ُيعمل، ف��� : الداعي بل عمل كالرامي بل 

وتر���.

كم��ا أّن هناك من األس��باب ما يتعلق بتربي��ة النفس وتزكيتها مقّدمة إلس��تجابة الدع��اء؛ فل ميكن 

وصول الطالب إىل مرحلة االجتهاد من دون دراسة، وال ينبغي له انتظار حدوث املعجزة.

والتزكي��ة وحدها ال توّفر رغيف اخلبز، وال تيّس��ر الّزواج، كما الدع��اء وحده ال يكفي، إّنما اهلل تعاىل 

حيّب من عبده أن يكون � إىل جنب ذلك � ساعيًا ومتوّكًل عليه، ليكرمه بأياديه.

فه��ذا رس��ول اهلل صلى اهلل علي��ه وآله � وهو أحّب اخللق إىل اهلل تع��اىل � مل يكتِف مبجّرد حتّمل األذى 

الذي أحلقه به كّفار قريش، أو الدعاء هلم���، وإّنما راح يواصل نْشر الدين يف أوساطهم حى استخلص 

���  عوالم اإلمام الحسن سالم اهلل عليه: 289.
��2  الجواهر السنية: 70.

��3  نّص حديث النبّي األكرم صلى اهلل عليه وآله. انظر كتاب الدعوات.
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من بينهم ثّلة من املؤمنني مجعهم إليه وكّون هبم حكومته اإلهلية.

2. السؤال من الله تعالى

إّن م��ن ل��ه حاجة البّد أن يرج��ع إىل من بيده قضاؤه��ا. فالذي يصاب مبرض ال يراجع مهندس��ًا بل 

طبيبًا خمتّصًا، ومن أراد بناء دار فل تنفعه مراجعة اخلّباز. ومن كان جائعًا ال يشبعه اخلّياط، وهكذا.

واإلم��ام س��لم اهلل علي��ه يف هذا الش��طر من الدع��اء يعّلمن��ا أن نس��أل حوائجنا كّلها م��ن اهلل تعاىل؛ 

ألّنه مصدر العطاء ومس��ّبب األس��باب، الذي ميلك حوائج خلقه كاّفة »ِبَيِدِه املُْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َش��ْيٍء 

َقِديٌر«���.

3. التضّرع إلى الله تعالى

وهك��ذا ينبغ��ي للعبد إذا نزلت به مس��كنة أن يتضّرع إىل هلل، ولذلك يقول اإلم��ام: وأتضّرع إليك 

عند املسكنة.

أّم��ا املس��كنة فه��ي درجة ف��وق احلاجة ولذل��ك ُقرنت بالتض��ّرع وهو املبالغ��ة باإلحلاح والتوّس��ل يف 

الس��ؤال. فقد يكون اإلنس��ان حمتاجًا ويطلب ما يس��ّد حاجته أو فقريًا ويس��أل عّما يعينه، أّما إذا كانت 

احلاجة ملّحة وشديدة، كمن كان مشرفًا على املوت من شّدة اجلوع، فإّنه يتضّرع يف سؤاله ويتذّلل بني 

يدي مسؤوله حى يستجيب له.
���  الملك: �.
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ولق��د ُعّد املس��كني أس��وأ حااًل م��ن الفقري؛ ألّن الفق��ر قد أس��كنه، أي قعد به، ألّن حاجته ش��ديدة 

وقدرت��ه على اس��تحصال ما يريد ضعيفة؛ ولذا قيل: إّن الفقري واملس��كني إذا اجتمع��ا افترقا وإذا افترقا 

اجتمعا. أي إذا ُذكرا معًا اختلف معنامها، ألّن املسكني أسوأ حااًل من الفقري، أّما إذا ُذكر أحدمها فقد 

يكون مبعىن اآلخر، أي يكون لكليهما معىن واحد.

وهذه اجلملة من الدعاء حتّرض الفرد على أن يكون بالغ الطلب من اهلل تعاىل كّلما زاد فقرًا ومسكنة، 

وال ينبغي لشّدة وطأهتما أن تفقداه ذكر رّبه، كما هو ديدن كثري من الناس.

فاإلنس��ان املؤم��ن دائم الس��عي ملضاعفة إميان��ه، ويرى يف احلاجة واملس��كنة واالضط��رار عوامل دفع 

وإجل��اء أكر للس��تعانة ب��اهلل تع��اىل، ويقول: الله��م اجعلين أص��ول بك عن��د الضرورة وأس��ألك عند 

احلاجة وأتضّرع إليك عند املسكنة، نسأل اهلل تعاىل أن يوّفقنا ملراضيه، إّنه مسيٌع جميب.
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