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املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل من أرسل رمحة

للعاملني وعىل وصيه وخليفته عيل أمري املؤمنني.

إن كتاب هنج البالغة بحر ف ّياض ال تنتهي كنوزه وال تضمحل

غنائمه ،يمثل القيم اإلنسانية ،والرسالة اإلهلية ،واألنوار املحمدية،

بأبعادها املختلفة ،كيف ال؟! وهو حيوي كلامت باب العلم ،ودليل
اهلداية ،وميزان احلق والباطل ،ماء القلوب ونور األبصار...

ومن درره العظيمة ،وصيته Aالتي كتبها لولده اإلمام احلسنA

عند انرصافه من صفني ،هذه الوصية التي متثل مدرسة عظيمة ،جيتمع

فيها تراكم التجارب اإلنسانية ،وعصارة الرسالة اإلهلية ،يف قالب
سبكه فارس البالغة ،وأمري البيان ،وسيد الكلمة.

ويف هذا الكتاب املاثل بني يديك ،ضمن سلسلة الدروس
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الثقافية ،حاولنا أن نتتلمذ يف هذه املدرسة العظيمة ،بحسب ما تسعفنا

فقسمنا هذه الوصية إىل دروس ،نُركّز الضوء يف كل درس عىل
أفهامناّ ،
فكرة أساسية ،نستنري بقبسها ،ونواجه بربكتها تقلبات الدهر ،وفتن

الدنيا ،وإن كنا نعي أن أفهامنا قارصة عن اإلحاطة بكلامته النورانية،

ولكن كام يف املقولة املشهور« :ما ال يدرك كله ال يرتك ُج ُّل ُه».

نسأل اهلل تعاىل أن ُيلهم قلوبنا فهم هذه الكلامت لتزهر بربيع

املعرفة ،ويوفق ابصارنا لالستفادة من نورها.
واحلمد هلل أوالً وآخر ًا

النص الكامل للوصية:

من وصية لإلمام عيل بن أيب طالب لولده اإلمام احلسن،C

كتبها إليه بحارضين منرصف ًا من صفني:

ِ
ان ا ُْل ِق ِّر لِلز ََّم ِ
«م َن ا ْل َوالِ ِد ا ْل َف ِ
ان ا ُْلدْ بِ ِر ا ْل ُع ُم ِر ،ا ُْل ْست َْسلِ ِم لِلدُّ ْن َيا،
اع ِن عنْها َغد ًا ،إِ َل ا َْلو ُل ِ
الساكِ ِن مساكِن ا َْلوتَى وال َّظ ِ
ود ا ُْل َؤ ِّم ِل َما َل
َ َ
ْ
َ َ َ ْ
َّ
يدْ ِر ُك ،السالِ ِ
كَ ،غ َر ِ
ك َسبِ َ
يل َم ْن َقدْ َه َل َ
ور ِهين َِة األَ َّيامِ،
ض األَ ْس َقا ِم َ
َّ
ُ
وأ ِس ِري ا َْلو ِ
ب و َع ْب ِد الدُّ ْن َيا وت ِ
َاج ِر ا ْلغ ُُر ِ
ور ،و َغ ِري ِم ا َْلنَا َيا َ
ور ِم َّي ِة ا َْل َصائِ ِ
ت،
ْ
َ
الشهو ِ
ب اآل َف ِ
وحلِ ِ
ين األَ ْحز ِ
ات َ ِ
َان ،ون ُُص ِ
يف ُْال ُمو ِم و َق ِر ِ
ات
وصي ِع َّ َ َ
َ
وخلِي َف ِة األَمو ِ
ات.
َ
َْ

ْت ِم ْن إِ ْد َب ِ
وجوحِ الدَّ ْه ِر َع َ َّل
َأ َّما َب ْعدُ َ ،فإِ َّن فِ َيم َت َب َّين ُ
ار الدُّ ْن َيا َعنِّيُ ُ ،
ال ِ
اآلخر ِة إِ َل ،ما ي َزعنِي عن ِذك ِْر من ِسوايِ ،
وإِ ْق َب ِ
وال ْهتِ َم ِم بِ َم َو َرائِي،
َ ْ َ َ
َ َّ َ َ ُ َ ْ
هو ِم الن ِ
َغ ْ َي َأ ِّن َح ْي ُ
َّاس َه ُّم َن ْف ِسَ ،ف َصدَ َفنِي َر ْأيِي
ث َت َف َّر َد ِب ُد َ
ون ُ ُ
ِ
ُون
وص َح ِل َ ْ
م ُض َأ ْم ِريَ ،ف َأ ْف َض ِب إِ َل ِجدٍّ َل َيك ُ
وص َفني َع ْن َه َو َ
ايَّ َ ،
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ،وصدْ ٍق َل َي ُشو ُبه كَذ ٌب.
فيه َلع ٌ
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ُك ك ُِّلَ ،حتَّى ك ََأ َّن َش ْيئ ًا َل ْو َأ َصا َب َ
ُك َب ْع ِضَ ،ب ْل َو َجدْ ت َ
وو َجدْ ت َ
ك
َ
َاك َأت ِ
َأ َصا َبنِي ،وك ََأ َّن ا َْل ْو َت َل ْو َأت َ
َانَ ،ف َعن َِان ِم ْن َأ ْم ِر َك َما َي ْعنِينِي ِم ْن َأ ْم ِر
يت َل َ
ت إِ َل ْي َ
يت.
ك َأ ْو َفن ِ ُ
ك كِت َِابُ ،م ْس َت ْظ ِهر ًا بِه إِ ْن َأنَا َب ِق ُ
َن ْف ِسَ ،ف َك َت ْب ُ
يك بِ َت ْقوى اللَّ َأي بنَي و ُلزُو ِم َأم ِرهِ ،
َفإِن ُأ ِ
وع َم َر ِة َق ْلبِ َ
وص َ
ك
ِّ
َ
ْ
ْ ُ َّ
بِ ِذك ِْره ِ
وال ْعتِ َصا ِم بِ َح ْبلِهَ ،
ب َأ ْو َث ُق ِم ْن َس َب ٍ
ي َس َب ٍ
ب َب ْين َ
ي اللَّ،
َك و َب ْ َ
وأ ُّ
وأ ِمتْه بِالز ََّها َد ِة ،و َق ِّوه بِا ْل َي ِق ِ
ك بِا َْل ْو ِع َظ ِة َ
ْت َأ َخ ْذ َت بِهَ ،أ ْح ِي َق ْل َب َ
ني
إِ ْن َأن َ
ِ
ِ
ِ
ونَوره بِ ِْ ِ
صه َف َجائِ َع الدُّ ْن َيا،
ِّ ْ
الك َْمة ،و َذلِّْ بِذك ِْر ا َْل ْوت و َق ِّر ْره بِا ْل َفنَاء ،و َب ِّ ْ
وح ِّذ ْره َص ْو َل َة الدَّ ْه ِر و ُف ْح َش َت َق ُّل ِ
ب ال َّل َي ِ
ال واألَ َّيامِ ،وا ْع ِر ْض َع َل ْيه َأ ْخ َب َار
َ
ِ
ِ
َان َقب َل َ ِ
ِ
وس ِف ِد َي ِ
ار ِه ْم
ك م َن األَ َّول َ
ا َْلاض َ
اب َم ْن ك َ ْ
ني ،و َذك ِّْره بِ َم َأ َص َ
نيْ ،
َّك َ ِ
وآ َث ِ
ار ِه ْمَ ،فا ْن ُظ ْر فِيم َف َع ُلوا و َعم ا ْن َت َق ُلوا َ
وأ ْي َن َح ُّلوا و َن َز ُلواَ ،فإِن َ
تدُ ُه ْم
َّ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
َّك َع ْن َقلِ ٍ
وح ُّلوا ِد َي َار ا ْلغ ُْر َب ِة ،وك ََأن َ
ص َت
َقد ا ْن َت َق ُلوا َع ِن األَح َّبةَ ،
يل َقدْ ْ
ول َتبِع ِ
َك بِدُ ْن َي َ
ك ََأ َح ِد ِه ْمَ ،ف َأ ْصلِ ْح َم ْث َو َ
آخ َرت َ
اك ،و َد ِع ا ْل َق ْو َل فِ َيم َل
اك َ ْ
ف ِْ
فَ ،
ك َع ْن َط ِر ٍ
وأ ْم ِس ْ
اب فِ َيم َل ْ ُت َك َّل ْ
ت َض َل َلتَه،
يق إِ َذا ِخ ْف َ
َت ْع ِر ُ
وال َط َ
وأمر بِا َْلعر ِ
ِ
الض َل ِل َخ ْ ٌي ِم ْن ُرك ِ
َفإِ َّن ا ْلك َّ
وف
َف ِعنْدَ َح ْ َي ِة َّ
ُوب األَ ْه َوال ْ ُ ْ ْ ُ
َتك ُْن ِم ْن َأ ْهلِهَ ،
وأنْكِ ِر ا ُْلنْك ََر بِ َي ِد َك ولِ َسانِ َ
ك ،و َبايِ ْن َم ْن َف َع َله بِ ُج ْه ِد َك،
اهدْ ِف اللَّ ح َّق ِجه ِ
وج ِ
وخ ِ
ادهَ ،
ض
ول ت َْأ ُخ ْذ َك ِف اللَّ َل ْو َم ُة َلئِمٍُ ،
َ
َ
َ
ا ْلغَمر ِ
َان و َت َف َّقه ِف الدِّ ِ
ات لِ ْل َح ِّق َح ْي ُ
ين ،و َع ِّو ْد َن ْف َس َ
ب َع َل
ثك َ
ََ
ك الت ََّص ُّ َ
ك ِف ُأ ُم ِ
ال ِّقَ ،
ا َْلك ُْروه ،ونِ ْع َم ُْ
ب ِف َْ
وأ ِْل ْئ َن ْف َس َ
ور َك ُك ِّل َها إِ َل
ال ُل ُق الت ََّص ُ ُ
ٍ
َّك ُت ْل ِ
ومانِ ٍع َع ِز ٍيزَ ،
كَ ،فإِن َ
إِ َ ِل َ
وأ ْخلِ ْص ِف ا َْل ْس َأ َل ِة
جئ َُها إِ َل ك َْهف َح ِر ٍيز َ
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كَ ،فإِ َّن بِي ِده ا ْلع َطاء ِْ
انَ ،
لِ َر ِّب َ
وأكْثِ ِر ِال ْستِخَ َار َة و َت َف َّه ْم َو ِص َّيتِي،
وال ْر َم َ
َ
َ َ
َ
ول ت َْذ َه َب َّن َعن َ
ْك َص ْفح ًاَ ،فإِ َّن َخ ْ َي ا ْل َق ْو ِل َما َن َف َع.
وا ْع َل ْم َأنَّه َل َخ ْ َي ِف ِع ْل ٍم َل َينْ َف ُعَ ،
ول ُينْ َت َف ُع بِ ِع ْل ٍم َل َيِ ُّق َت َع ُّل ُمه.

َأي بنَي إِن ََّلا ر َأيتُنِي َقدْ ب َلغ ُ ِ
ور َأ ْيتُنِي َأ ْز َدا ُد َو ْهن ًاَ ،با َد ْر ُت
َ
ْت سنّ ًاَ ،
ْ ُ َّ ِّ َ ْ
كَ ،
بِ َو ِص َّيتِي إِ َل ْي َ
ون َأ ْن
وأ ْو َر ْد ُت ِخ َص ًال ِمن َْها َق ْب َل َأ ْن َي ْع َج َل ِب َأ َج ِلُ ،د َ
ُ ِ
ض إِ َل ْي َ
ت ِف ِج ْس ِمي،
ك بِ َم ِف َن ْف ِسَ ،أ ْو َأ ْن ُأ ْن َق َص ِف َر ْأيِي ك ََم ن ُِق ْص ُ
أ ْف َ
ك بع ُض َغ َلب ِ
ِ
َالص ْع ِ
ب
ات َْال َوى وفِت َِن الدُّ ْن َياَ ،ف َتك َ
ُون ك َّ
َ
َأ ْو َي ْسبِ َقني إِ َل ْي َ َ ْ
النَّ ُف ِ
ور.

ض َْ ِ ِ ُ ِ ِ ِ
الدَ ِ
ث كَاألَ ْر ِ
ب َْ
ش ٍء َقبِ َلتْه.
وإِن ََّم َق ْل ُ
الال َيةَ ،ما أ ْلق َي ف َيها م ْن َ ْ

ُك بِاألَ َد ِ
ك ،و َي ْشت َِغ َل ُل ُّب َ
ب َق ْب َل َأ ْن َي ْق ُس َو َق ْل ُب َ
َف َبا َد ْرت َ
ك لِت َْس َت ْقبِ َل
بِ ِ
اك َأ ْه ُل الت ََّج ِ
ار ِ
ك ِم َن األَ ْم ِرَ ،ما َقدْ َك َف َ
جدِّ َر ْأيِ َ
ُون
ب ُب ْغ َيتَه َ ْ
وت ِر َبتَهَ ،ف َتك َ
يت َمئُو َن َة ال َّط َل ِ
يت ِم ْن ِع َلجِ الت َّْج ِر َب ِةَ ،ف َأت َ
َاك ِم ْن َذلِ َ
ك َما
ب ،و ُعوفِ َ
َقدْ ك ُِف َ
ِ
ان َل َ
ك َما ُر َّب َم َأ ْظ َل َم َع َل ْينَا ِمنْه.
واس َت َب َ
َقدْ ُكنَّا ن َْأتيهْ ،

َان َق ْب ِلَ ،ف َقدْ َن َظ ْر ُت ِف
ي ُبن ََّي إِ ِّن وإِ ْن َل ْ َأك ُْن ُع ِّم ْر ُت ُع ُم َر َم ْن ك َ
َأ ْ
ِ
ِ َ ِ ِ
َ ِ
وس ُت ِف آ َث ِ
ار ِه ْم َحتَّى ُعدْ ُت ك ََأ َح ِد ِه ْم،
أ ْع َمل ْم و َفك َّْر ُت ف أ ْخ َباره ْمْ ،
ور ِهمَ ،قدْ عمر ُت مع َأو ِلم إِ َل ِ
ِ
آخ ِر ِه ْم،
ُ ِّ ْ َ َ َّ ْ
َب ْل ك ََأ ِّن بِ َم ا ْنت ََهى إِ َ َّل م ْن ُأ ُم ِ ْ
ِ
ت ص ْفو َذلِ َ ِ
ِ
ت َل َ
ك ِم ْن
استَخْ َل ْص ُ
َف َع َر ْف ُ َ َ
ض ِرهَ ،ف ْ
ك م ْن كَدَ ره و َن ْف َعه م ْن َ َ
ت َل َ ِ
ك ُِّل َأم ٍر ن ِ
ت َعن َ
م ُهو َله.
وص ْف ُ
َخي َله ،وت ََو َّخ ْي ُ
ْك َ ْ
ْ
ك َجي َله َ َ
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الش ِف َيقَ ،
ت َح ْي ُ
ث َعن َِان ِم ْن َأ ْم ِر َك َما َي ْعنِي ا ْل َوالِدَ َّ
ت
ج ْع ُ
ور َأ ْي ُ
وأ ْ َ
َ
كَ ،
ُون َذلِ َ
َع َل ْيه ِم ْن َأ َدبِ َ
وم ْق َت َب ُل الدَّ ْه ِرُ ،ذو نِ َّي ٍة
وأن َ
ك َأ ْن َيك َ
ْت ُم ْقبِ ُل ا ْل ُع ُم ِر ُ
ِ
س َصافِ َي ٍةَ ،
َك بِ َت ْعلِي ِم كِت ِ
يم ٍة و َن ْف ٍ
وأ ْن َأ ْبت َِدئ َ
وج َّل ،وت َْأ ِويلِه
َاب اللَّ َع َّز َ
َسل َ
ِ
ِ
وح َر ِامهَ ،ل ُأ َج ِ
إل ْس َل ِم َ
وشائِ ِع ا ِ
ك بِ َ
او ُز َذلِ َ
ك إِ َل
وح َلله َ
وأ ْحكَامه َ
ََ
َغ ْ ِيه.

ت َأ ْن َي ْل َتبِ َس َع َل ْي َ
اخ َت َل َ
َّاس فِيه ِم ْن َأ ْه َوائِ ِه ْم
كَ ،ما ْ
ُث َّم َأ ْش َف ْق ُ
ف الن ُ
َان إِ ْحكَا ُم َذلِ َ
ت
ك َع َل َما ك َِر ْه ُ
وآرائِ ِه ْمِ ،م ْث َل ا َّل ِذي ا ْل َت َب َس َع َل ْي ِه ْمَ ،فك َ
َ
ِم ْن َتنْبِ ِ
ك إِ َل َأ ْم ٍر َل َآم ُن َع َل ْي َ
ب إِ َ َّلِ ،م ْن إِ ْس َل ِم َ
يه َ
ك بِه َْال َل َك َة،
ك َله َأ َح َّ
ك اللَّ فِيه لِ ُر ْش ِد َكَ ،
ك لِ َق ْص ِد َك َف َع ِهدْ ُت إِ َل ْي َ
وأ ْن َ ْي ِد َي َ
ور َج ْو ُت َأ ْن ُي َو ِّف َق َ
ك
َ
َو ِص َّيتِي َه ِذه.
ْت ِ
آخ ٌذ بِه إِ َ َّل ِم ْن َو ِص َّيتِي َت ْق َوى اللَّ،
ب َما َأن َ
وا ْع َل ْم َيا ُبن ََّيَ ،أ َّن َأ َح َّ
ِ
وال ْقتِ َص ُار َع َل َما َف َر َضه اللَّ َع َل ْي َ
ون ِم ْن
ك ،واألَ ْخ ُذ بِ َم َم َض َع َل ْيه األَ َّو ُل َ
ك ،والص ُِ
آ َبائِ َ
ون ِم ْن َأ ْه ِل َب ْيتِ َ
كَ ،فإِ َّنُ ْم َل ْ َيدَ ُعوا َأ ْن َن َظ ُروا ألَ ْن ُف ِس ِه ْم
ال َ
َّ
ْت م َفكِّرُ ،ثم ردهم ِ
كَم َأن َ ِ
آخ ُر َذلِ َ
ك إِ َل األَ ْخ ِذ بِ َم
ْت نَاظ ٌر ،و َفك َُّروا ك ََم َأن َ ُ ٌ َّ َ َّ ُ ْ
َ
ِ
ِ
َع َر ُفوا ،وا ِ
ك َأ ْن َت ْق َب َل َذل َ
ت َن ْف ُس َ
ون َأ ْن
إل ْم َساك َع َّم َل ْ ُي َك َّل ُفواَ ،فإِ ْن َأ َب ْ
ك ُد َ
الشبه ِ
ِ
ك َذلِ َ
َت ْع َل َم ك ََم َعلِ ُمواَ ،ف ْل َيك ُْن َط َل ُب َ
ات
ك بِ َت َف ُّه ٍم و َت َع ُّلمٍَ ،ل بِت ََو ُّرط ُّ ُ َ
الصوم ِ
ات.
و ُع َل ِق ُْ ُ َ
ك بِ ِال ْستِ َعان َِة بِإِ َ ِل َ
وا ْبدَ ْأ َق ْب َل َن َظ ِر َك ِف َذلِ َ
والر ْغ َب ِة إِ َل ْيه ِف
كَّ ،
تَوفِ ِ
ْك ِف ُش ْب َه ٍةَ ،أ ْو َأ ْس َل َمت َ
ك ،وت َْر ِك ك ُِّل َشائِ َب ٍة َأ ْو َلت َ
يق َ
ْك إِ َل َض َل َل ٍة.
ْ
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ك َفخَ َش َع ،وت ََّم َر ْأ ُي َ
ْت َأ ْن َقدْ َص َفا َق ْل ُب َ
َان
َفإِ ْن َأ ْي َقن َ
اجت ََم َع ،وك َ
ك َف ْ
ِ
ِ
يت َِم ْع َل َ
س ُت َل َ
ك ِف َذلِ َ
ه َ
ك َما
ك ،وإِ ْن َل ْ َ ْ
ك َّ
َ ُّ
ه ًا َواحد ًاَ ،فا ْن ُظ ْر ف َيم َف َّ ْ
ِ
ك ،و َف َرا ِغ َن َظ ِر َك وفِك ِْر َكَ ،فا ْع َل ْم َأن َ
ب ِم ْن َن ْف ِس َ
َّك إِن ََّم َ ْتبِ ُط ا ْل َع ْش َو َاء
ُت ُّ
ِ
ين َم ْن َخ َب َط َأ ْو َخ َل َط ،وا ِ
ب الدِّ ِ
إل ْم َس ُ
اك َع ْن
و َتت ََو َّر ُط ال َّظ ْل َم َء ،و َل ْي َس َطال ُ
ك ا َْلو ِ
ِ
ِ ِ
ك َْ
ت ُه َو َمالِ ُ
َذلِ َ
ال َي ِاة،
ك َأ ْم َث ُل َف َت َف َّه ْم َيا ُبن ََّي َوص َّيتي ،وا ْع َل ْم َأ َّن َمال َ ْ
وأ َّن ا ُْل ْبت َِل ُه َو ا ُْل َع ِافَ ،
وأ َّن ا ُْل ْفن ِ َي ُه َو ا ُْل ِعيدُ َ
يتَ ،
َ
وأ َّن َْ
وأ َّن
الالِ َق ُه َو ا ُْل ِم ُ
َ
الدُّ ْنيا َل َتكُن لِتَست َِقر ،إِ َّل ع َل ما جع َل َها اللَّ ع َليه ِمن النَّعم ِء ِ
وال ْبتِ َل ِء،
َ َ َ َ
َ ْ ْ ْ َّ
َ ْ َ َْ
ِ
َْ ِ
ش ٌء ِم ْن َذلِ َ
اء ِمَّا َل َت ْع َل ُمَ ،فإِ ْن َأ ْشك ََل َع َل ْي َ
ك
والزَاء ِف ا َْل َعادَ ،أ ْو َما َش َ
ك َ ْ
ت بِه ج ِ
كَ ،فإِن َ
احِ ْله َع َل َج َها َلتِ َ
وما
اه ًل ُث َّم ُع ِّل ْم َ
َّك َأ َّو ُل َما ُخلِ ْق َ
َف ْ
َ
تَ ،
ِ
ِ ِ
َأ ْك َث َر َما َ ْت َه ُل ِم َن األَ ْم ِر و َيت ََح َّ ُي فِيه َر ْأ ُي َ
صه
ص َك ُث َّم ُت ْب ُ
ك ،و َيض ُّل فيه َب َ ُ
وس َّو َ
ور َز َق َ
ك َفا ْعت َِص ْم بِا َّل ِذي َخ َل َق َ
َب ْعدَ َذلِ َ
اك ،و ْل َيك ُْن َله َت َع ُّبدُ َك،
ك َ
ك َ
ُك ِ
ومنْه َش َف َقت َ
وإِ َل ْيه َر ْغ َبت َ
ُك.
وا ْع َل ْم َيا ُبن ََّي َأ َّن َأ َحد ًا َل ْ ُينْبِ ْئ َع ِن اللَّ ُس ْب َحانَه ،ك ََم َأ ْن َب َأ َعنْه
ولَ ،Fفار َض بِه رائِد ًا وإِ َل النَّج ِاة َقائِد ًاَ ،فإِن َل آ ُل َ ِ
الر ُس ُ
يح ًة.
ك نَص َ
َ
َّ
َ
ْ
ِّ ْ

اجت ََهدْ َت َم ْب َلغَ َن َظ ِري َل َ
َّك َل ْن َت ْب ُلغَ ِف النَّ َظ ِر لِنَ ْف ِس َ
وإِن َ
ك:
ك ،وإِ ِن ْ
ك َ ِ
يك ألَ َتت َ
ش ٌ
َان لِ َر ِّب َ
ت آ َث َار ُم ْلكِه
ْك ُر ُس ُله ،و َل َر َأ ْي َ
وا ْع َل ْم َيا ُبن ََّيَ ،أنَّه َل ْو ك َ
وص َفاتِه ،و َلكِنَّه إِ َله و ِ
ت َأ ْفعا َله ِ
ِ
احدٌ ك ََم َو َص َ
ف ن ْف َسه،
َ
وس ْل َطانه ،و َل َع َر ْف َ َ
ُ
ول يز َْلَ ،أو ٌل َقب َل األَ ْشي ِ
َل ُي َضا ُّده ِف ُم ْلكِه َأ َحدٌ َ
ول َيز ُ
اء بِ َل
َّ ْ
َ
ُول َأ َبد ًا َ ْ َ
وآخر بعدَ األَ ْشي ِ
َأولِي ٍةِ ،
ت ُر ُبوبِ َّيتُه بِإِ َحا َط ِة
اء بِ َل ِنَا َي ٍةَ ،ع ُظ َم َع ْن َأ ْن َت ْث ُب َ
ٌ َْ
َ
َّ َّ
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ب َأ ْو َب َ ٍ
َق ْل ٍ
ص.

ك َفا ْف َع ْل ،ك ََم َينْ َب ِغي ل ِ ْثلِ َ
ت َذلِ َ
ك َأ ْن َي ْف َع َله ِف ِصغ َِر
َفإِ َذا َع َر ْف َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
اجتِه إِ َل َر ِّبه ِف َط َل ِ
ب
َخ َط ِره ،وق َّلة َم ْقد َرته و َك ْث َرة َع ْج ِزه ،و َعظي ِم َح َ
َطا َعتِهَْ ،
وال ْش َي ِة ِم ْن ُع ُقو َبتِهَّ ،
والش َف َق ِة ِم ْن ُسخْ طِه َفإِنَّه َل ْ َي ْأ ُم ْر َك إِ َّل
بِ َح َس ٍنَ ،
ول ْ َين َْه َ
ك إِ َّل َع ْن َقبِيحٍ .

ُك ع ِن الدُّ ْنيا وح َ ِ
الا ،وزَو َ ِ
الا وانْتِ َق َ ِ
الاَ ،
وأ ْن َب ْأت َ
ُك
َ َ
َيا ُبن ََّي إِ ِّن َقدْ َأ ْن َب ْأت َ َ
َ
ِ
ُ ِ َ ِ ِ
ِ ِ
ت َل َ ِ ِ َ
َب ِ َبا
وض ْب ُ
َع ِن اآلخ َرة َ
وما أعدَّ أل ْهل َها ف َيهاَ َ ،
ك فيه َم األ ْم َث َال ،ل َت ْعت ِ َ
وت ُذ َو َع َل ْي َها.
َْ

ِ
ِ
يب،
ب الدُّ ْن َيا ك ََم َث ِل َق ْو ٍم َس ْف ٍرَ ،ن َبا ِبِ ْم َمن ِْز ٌل َجد ٌ
إن ََّم َم َث ُل َم ْن َخ َ َ
ِ
اء ال َّط ِر ِ
يق وفِ َر َاق
وجنَاب ًا َم ِريع ًاَ ،ف ْ
َف َأ ُّموا َمن ِْز ًل َخصيب ًا َ
احت ََم ُلوا َو ْع َث َ
ِ
ِ
الص ِد ِ
ومن ِْز َل
يقُ ،
الس َف ِر ُ
َّ
وج ُشو َب َة ا َمل ْط َعمِ ،ل َي ْأتُوا َس َع َة َد ِاره ْم َ
وخ ُشو َن َة َّ
َقر ِار ِهمَ ،ف َليس َيِدُ َ ِ
ك َأ َل ًاَ ،
ش ٍء ِم ْن َذلِ َ
ول َي َر ْو َن َن َف َق ًة فِيه َمغ َْرم ًا،
ْ ْ َ
َ
ون ل َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب إِ َل ْي ِه ْم مَّا َق َّر َ ُب ْم م ْن َمن ِْزل ْمَ ،
َ
م َّلت ِه ْم.
َاه ْم م ْن َ َ
وأ ْدن ُ
ش َء َأ َح ُّ
ول َ ْ

ت ِ َبا ك ََم َث ِل َق ْو ٍم كَانُوا بِ َمن ِْز ٍل َخ ِص ٍ
يبَ ،فنَ َبا ِبِ ْم إِ َل
َ
وم َث ُل َم ِن ا ْغ َ َّ
َمن ِْز ٍل َج ِد ٍ
ش ٌء َأك َْره إِ َل ْي ِه ْم َ
ول َأ ْف َظ َع ِعنْدَ ُه ْمِ ،م ْن ُم َف َار َق ِة َما
يبَ ،ف َل ْي َس َ ْ
ون إِ َل ْيه.
ون َع َل ْيه و َي ِص ُري َ
كَانُوا فِيه ،إِ َل َما َ ْي ُج ُم َ
ب لِغ ْ ِ
ك ِميزَان ًا فِ َيم َب ْين َ
اج َع ْل َن ْف َس َ
َي َك
َك و َب ْ َ
ي َغ ْ ِي َكَ ،ف َأ ْحبِ ْ
َيا ُبن ََّي ْ
ِ
ِ
ِ
ك ،واك َْره َله َما َتك َْره َلاَ ،
ب لِنَ ْف ِس َ
ب َأ ْن ُت ْظ َل َم،
ول َت ْظل ْم ك ََم َل ُت ُّ
َما ُت ُّ
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ِ
َ ِ
واس َت ْقبِ ْح ِم ْن َن ْف ِس َ
ي َس َن إِ َل ْي َ
ك َما ت َْس َت ْقبِ ُحه ِم ْن
وأ ْحس ْن ك ََم ُت ُّ
ب َأ ْن ُ ْ
كْ ،
وار َض ِم َن الن ِ
كَ ،
َّاس بِ َم ت َْر َضاه َُل ْم ِم ْن َن ْف ِس َ
ول َت ُق ْل َما َل َت ْع َل ُم
َغ ْ ِي َكْ ،
ِ
وإِ ْن َق َّل َما َت ْع َل ُمَ ،
ب َأ ْن ُي َق َال َل َ
ك.
ول َت ُق ْل َما َل ُت ُّ

ِ
وا ْع َل ْم َأ َّن ا ِ
اب وآ َف ُة األَ ْل َب ِ
الص َو ِ
اس َع ِف
اب ضدُّ َّ
إل ْع َج َ
ابَ ،ف ْ
ول َتك ُْن َخ ِ
ازن ًا لِغ ْ ِ
ك َ
كَدْ ِح َ
يت لِ َق ْص ِد َك َفك ُْن َأ ْخ َش َع
ْت ُه ِد َ
َي َك ،وإِ َذا َأن َ
ُون لِ َر ِّب َ
ك.
َما َتك ُ
ٍ ِ ٍ
وم َش َّق ٍة َش ِديدَ ٍةَ ،
وا ْع َل ْم َأ َّن َأ َم َام َ
وأنَّه َل
ك َط ِريق ًا َذا َم َسا َفة َبعيدَ ةَ ،
ك ِمن الز ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِغنَى بِ َ ِ
َّاد َم َع ِخ َّف ِة ال َّظ ْه ِر،
ك فيه َع ْن ُح ْس ِن ال ْرت َياد ،و َقدْ ِر َب َلغ َ َ
ك َو َب ًال َع َل ْي َ
ُون ثِ ْق ُل َذلِ َ
َف َل َ ْت ِم َل َّن َع َل َظ ْه ِر َك َف ْو َق َطا َقتِ َ
ك ،وإِ َذا
كَ ،ف َيك َ
ِ
ِ
ك زَا َد َك إِ َل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِةَ ،ف ُي َوافِ َ
ي ِم ُل َل َ
يك بِه
َو َجدْ َت م ْن َأ ْه ِل ا ْل َفا َقة َم ْن َ ْ
ْت َق ِ
وأكْثِر ِمن َتز ِْو ِ
ِ
يده َ
َغد ًا َح ْي ُ
اد ٌر
وأن َ
وح ْله إِ َّياهْ ْ َ ،
ث َ ْتت ُ
َاج إِ َل ْيهَ ،فا ْغتَن ْمه َ ِّ
ك ِف َح ِ
ك َت ْط ُل ُبه َف َل َ ِ
ال ِغن َ
َع َل ْيهَ ،ف َل َع َّل َ
تدُ ه ،وا ْغتَن ِ ْم َم ِن ْاس َت ْق َر َض َ
َاك،
ِ
اءه َل َ ِ
ستِ َ
ك.
ل َي ْج َع َل َق َض َ
ك ف َي ْو ِم ُع ْ َ
ك ع َقب ًة َكئُود ًا ،ا ُْل ِ
خ ُّ
ف فِ َيها َأ ْح َس ُن َح ًال ِم َن
وا ْع َل ْم َأ َّن َأ َم َام َ َ َ
سعَِ ،
ا ُْل ْث ِق ِل ،وا ُْل ْبطِ ُئ َع َل ْي َها َأ ْق َب ُح َح ًال ِم َن ا ُْل ْ ِ
وأ َّن َم ْهبِ َط َ
ما َل َة،
ك ِ َبا َل َ َ
إِ َّما َع َل َجن ٍَّة َأ ْو َع َل ن ٍ
ك َق ْب َل ُنزُولِ َ
َارَ ،ف ْارتَدْ لِنَ ْف ِس َ
وو ِّط ِئ ا َْلن ِْز َل َق ْب َل
ك َ
ِ
َب َ
ُح ُلولِ َ
ف.
ْص ٌ
كَ ،ف َل ْي َس َب ْعدَ ا َْل ْوت ُم ْس َت ْعت ٌ
ول إِ َل الدُّ ْن َيا ُمن َ َ
واع َلم َأ َّن ا َّل ِذي بِي ِده َخزَائِن السمو ِ
ات واألَ ْر ِ
ضَ ،قدْ َأ ِذ َن َل َ
ك
ُ َّ َ َ
َ
ْ ْ
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ِف الدُّ ع ِ
ك ،وتَس َ ِ
إل َجا َب ِة َ
ك بِا ِ
وأ َم َر َك َأ ْن ت َْس َأ َله لِ ُي ْعطِ َي َ
اء ،و َت َك َّف َل َل َ
حه
َ
ت َ
ْ ْ
ِ
ول ُي ْل ِ
كَ ،
جئ َ
ي ُج ُب َ
ي َع ْل َب ْين َ
ح َ
ْك إِ َل َم ْن َي ْش َف ُع
ل َ ْي َ َ
َك و َب ْينَه َم ْن َ ْ
ول ْ َ ْ
ك َعنْهْ َ ،
ِ
َ ْ ِ
ول ُي َع ِ
ك بِالنِّ ْق َم ِةَ ،
ك إِ َل ْيهَ ،
اج ْل َ
ول ْ َي ْمنَ ْع َ
َل َ
ول ْ
ك إِ ْن أ َسأ َت م َن الت َّْو َبةْ َ ،
ِ
ُي َع ِّ ْي َك بِا ِ
ك َأ ْو َلَ ،
إلنَا َب ِة َ
ك َح ْي ُ
ول ْ ُي َشدِّ ْد َع َل ْي َ
يح ُة بِ َ
ول ْ َي ْف َض ْح َ
ك
ث ا ْل َفض َ
ول ي ْؤيِس َ ِ
ال ِر ِ
ول ين ِ
ول ا ِ ِ
ِف َق ُب ِ
َاق ْش َ
ح ِةَ ،ب ْل َج َع َل
الر ْ َ
ك م َن َّ
يمةْ ُ ْ َ ،
ك بِ َْ َ
إلنَا َبةُ ْ َ ،
ْب حسنَ ًة ،وحسب سي َئت َ ِ
ك َع ِن َّ
ب َح َسنَت َ
ُنزُو َع َ
َك
وح َس َ
َك َواحدَ ةًَ ،
َ َ َ َ ِّ
الذن ِ َ َ
اب ِال ْستِ ْعت ِ
اب ا َْلت ِ
َابَ ،فإِ َذا نَا َد ْيتَه َس ِم َع نِدَ َ
َع ْش ًا ،و َفت ََح َل َ
اك،
َاب و َب َ
ك َب َ
كَ ،
َاج ْيتَه َعلِ َم ن َْج َو َ
ات َن ْف ِس َ
اجتِ َ
ك
وأ ْب َث ْثتَه َذ َ
اكَ ،ف َأ ْف َض ْي َ
ت إِ َل ْيه بِ َح َ
وإِ َذا ن َ
واس َت َعنْتَه َع َل ُأ ُم ِ
َ
واس َتك َْش ْفتَه ك ُُرو َب َ
وم َ
ور َك،
ك ْ
كْ ،
ه َ
وشك َْو َت إِ َل ْيه ُ ُ
ِ
ِ
حتِه َما َل َي ْق ِد ُر َع َل إِ ْع َطائِه َغ ْ ُيهِ ،م ْن ِز َيا َد ِة األَ ْع َم ِر
وس َأ ْلتَه م ْن َخزَائ ِن َر ْ َ
َ
ِ
وس َع ِة األَ ْرز ِ
وص َّح ِة األَ ْبدَ ِ
َاق.
انَ ،
ِ
يح َخزَائِنِه ،بِ َم َأ ِذ َن َل َ
ُث َّم َج َع َل ِف َيدَ ْي َ
ك فِيه ِم ْن َم ْس َأ َلتِه،
ك َم َفات َ
ِ ِ
ِ
يب
ْت ْاس َت ْفت َْح َ
َف َمتَى ِشئ َ
واست َْم َط ْر َت َشآبِ َ
ت بِالدُّ َعاء َأ ْب َو َ
اب ن ْع َمتهْ ،
ِ
ِ
ِ
حتِهَ ،ف َل ُي َقنِّ َطن َ
ور َّب َم
َر ْ َ
اء إِ َجا َبتهَ ،فإِ َّن ا ْل َعط َّي َة َع َل َقدْ ِر النِّ َّيةُ ،
َّك إِ ْب َط ُ
وأجز ََل لِع َط ِ
ِ
ْك ا ِ
ُون َذلِ َ
ُأ ِّخ َر ْت َعن َ
اء
إل َجا َب ُة لِ َيك َ
َ
السائ ِلْ َ ،
ك َأ ْع َظ َم ألَ ْج ِر َّ
ِ
اآلم ِل.

اج ًل َأ ْو ِ
يت َخ ْي ًا ِمنْه َع ِ
الش َء َف َل ت ُْؤتَاهُ ،
آج ًل،
وأوتِ َ
ور َّب َم َس َأ ْل َ
ُ
ت َّ ْ
َأ ْو ُ ِ
ف َعن َ
كَ ،ف َل ُر َّب َأ ْم ٍر َقدْ َط َل ْبتَه فِيه َه َل ُك ِدين ِ َ
ْك َل ِا ُه َو َخ ْ ٌي َل َ
ك َل ْو
ص َ
جا ُله ،و ُينْ َفى َعن َ
ُك فِ َيم َي ْب َقى َل َ
ُأوتِيتَهَ ،ف ْل َتك ُْن َم ْس َأ َلت َ
ْك َو َبا ُلهَ ،فا َْل ُال َل
ك ََ
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ك َ
َي ْب َقى َل َ
ول َت ْب َقى َله.

َاء َل لِ ْلب َق ِ
آلخر ِة َل لِلدُّ ْنيا ،ولِ ْل َفن ِ
َّك إِنَّم ُخلِ ْق َ ِ ِ
َ
اء
َ
َ
تل َ
وا ْع َل ْم َيا ُبن ََّي أن َ َ
يق إِ َل ِ
ولِ ْلمو ِ
اآلخ َر ِةَ ،
ت َل لِ ْل َح َي ِاةَ ،
َّك ِف ُق ْل َع ٍة و َد ِار ُب ْلغ ٍَة ،و َط ِر ٍ
وأن َ
وأن َ
َّك
َْ
َط ِريدُ ا َْلو ِ
ت ا َّل ِذي َل َين ُْجو ِمنْه َه ِ
ول َي ُفوتُه َطالِ ُبه َ
ار ُبهَ ،
ول ُبدَّ َأنَّه ُمدْ ِركُه
ْ
ْت َع َل َح ٍ
َك َ
ْت ُتَدِّ ُ
َفك ُْن ِمنْه َع َل َح َذ ِر َأ ْن ُيدْ ِرك َ
ث
ال َس ِّيئ ٍَةَ ،قدْ ُكن َ
وأن َ
ك ِمن َْها بِالت َّْو َب ِةَ ،ف َي ُح َ
ي َذلِ َ
ول َب ْين َ
َن ْف َس َ
ْت
ْت َقدْ َأ ْه َلك َ
كَ ،فإِ َذا َأن َ
َك و َب ْ َ
َن ْف َس َ
ك.
ذكر املوت:

ت ِ
يا بنَي َأكْثِر ِمن ِذك ِْر ا َْلو ِ
وذك ِْر َما َ ْت ُج ُم َع َل ْيه ،و ُت ْف ِض َب ْعدَ
ْ
ْ ْ
َ ُ َّ
ا َْلو ِ
وشدَ ْد َت َله َأز َْر َكَ ،
ك و َقدْ َأ َخ ْذ َت ِمنْه ِح ْذ َر َكَ ،
ت إِ َل ْيهَ ،حتَّى َي ْأتِ َي َ
ول
ْ
َي ْأتِ َي َ
ك َب ْغ َت ًة َف َي ْب َه َر َك.

وإِ َّي َ َ
ْت بِ َم ت ََرى ِم ْن إِ ْخ َل ِد َأ ْه ِل الدُّ ْن َيا إِ َل ْي َها ،و َتكَا ُلبِ ِه ْم
اك أ ْن َتغ َ َّ
ت َل َ
ت ِه َي َل َ
ك
ك َع ْن َن ْف ِس َها و َتك ََّش َف ْ
َع َل ْي َها َف َقدْ َن َّب َأ َك اللَّ َعن َْها ،و َن َع ْ
ِ
اع َض ِ
اوهياَ ،فإِنَّم َأ ْه ُل َها كِ َل ٌب َع ِ
ِ
ار َي ٌةَ ،يِ ُّر َب ْع ُض َها
او َي ٌة وس َب ٌ
َ
َع ْن َم َس َ
َع َل َب ْع ٍ
ض و َي ْأك ُُل َع ِزيز َُها َذلِي َل َها ،و َي ْق َه ُر َكبِ ُري َها َص ِغ َري َهاَ ،ن َع ٌم ُم َع َّق َل ٌة
ولا ،سوح عاه ٍة بِو ٍ
ُ
ت ُع ُق َ
اد
وركِ َب ْ
وأ ْخ َرى ُم ْه َم َل ٌةَ ،قدْ َأ َض َّل ْ
ت َْ
م ُه َ ُ ُ ُ َ َ َ
ولا َ
ول م ِس ِ
ِ
ٍ
َت ِبِ ُم الدُّ ْن َيا َط ِر َيق
يم َهاَ ،س َلك ْ
يم ُيس ُ
يم َها َ ُ ٌ
َو ْعثَ ،ل ْي َس َلا َرا ٍع ُيق ُ
ار ِه ْم َع ْن َمن ِ
وأ َخ َذ ْت بِ َأ ْب َص ِ
ا ْل َع َمىَ ،
َاهوا ِف َح ْ َي ِ َتا و َغ ِر ُقوا
َار ُْالدَ ىَ ،فت ُ
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ِف نِ ْع َمتِ َهاَ َّ ،
ت ِبِ ْم و َل ِع ُبوا ِ َبا ،ون َُسوا َما َو َر َاء َها.
وها َر ّب ًا َف َل ِع َب ْ
وات ُذ َ
الرتفق يف الطلب:

ان ،ي ِ
ِ
ِ
َ
وش ُ
س َع
ُر َو ْيد ًا ُي ْسف ُر ال َّظ َل ُم ،ك ََأ ْن َقدْ َو َر َدت األَ ْظ َع ُ ُ
ك َم ْن أ ْ َ
َت َمطِ َّيتُه ال َّل ْي َل والن ََّه َارَ ،فإِنَّه ُي َس ُار بِه
َأ ْن َي ْل َح َق وا ْع َل ْم َيا ُبن ََّيَ ،أ َّن َم ْن كَان ْ
َان م ِقي ًام و ِ
وإِ ْن ك َ ِ
ادع ًا.
َ
َان َواقف ًا ،و َي ْق َط ُع ا َْل َسا َف َة وإِ ْن ك َ ُ
كَ ،
َّك ِف َسبِ ِ
وأن َ
ك و َل ْن َت ْعدُ َو َأ َج َل َ
َّك َل ْن َت ْب ُلغَ َأ َم َل َ
وا ْع َل ْم َي ِقين ًا َأن َ
يل
ب َ
بَ ،فإِنَّه ُر َّب َط َل ٍ
وأ ْجِ ْل ِف ا ُْل ْكت ََس ِ
كَ ،فخَ ِّف ْض ِف ال َّط َل ِ
َان َق ْب َل َ
ب
َم ْن ك َ
ب بِ َم ْرز ٍ
ب ،و َل ْي َس ك ُُّل َطالِ ٍ
َقدْ َج َّر إِ َل َح َر ٍ
ُوقَ ،
م ِم ٍل بِ َم ْح ُرومٍ.
ول ك ُُّل ُ ْ
َ
الر َغائِ ِ
بَ ،فإِن َ
ك َع ْن ك ُِّل َدنِ َّي ٍة ،وإِ ْن َسا َقت َ
وأك ِْر ْم َن ْف َس َ
َّك َل ْن
ْك إِ َل َّ
َاض بِ َم َت ْب ُذ ُل ِم ْن َن ْف ِس َ
َت ْعت َ
ك ِع َوض ًا.
َ
ول َتك ُْن َع ْبدَ َغ ْ ِي َك و َقدْ َج َع َل َ
ك اللَّ ُح ّر ًا.

ٍ
س َل ُين َُال إِ َّل بِ ُع ْ ٍ
ش ،و ُي ْ ٍ
س؟!
َ
وما َخ ْ ُي َخ ْي َل ُين َُال إِ َّل بِ َ ٍّ

ُورد َك من ِ
اك َأ ْن ت ِ
وإِ َّي َ
ف بِ َ
ُوج َ
َاه َل َْال َلك َِة ،وإِ ِن
ك َم َطا َيا ال َّط َمعَِ ،فت ِ َ َ
َّك ُمدْ ِر ٌك َق ْس َم َ
ي اللَّ ُذو نِ ْع َم ٍة َفا ْف َع ْلَ ،فإِن َ
ُون َب ْين َ
ك
ْاس َت َط ْع َ
ت َأ َّل َيك َ
َك و َب ْ َ
ِ
ك ،وإِ َّن ا ْل َي ِسري ِم َن اللَّ ُس ْب َحانَه َأ ْع َظ ُم َ
وآخ ٌذ َس ْه َم َ
وأك َْر ُم ِم َن ا ْلكَثِ ِري ِم ْن
َ
َان ك ٌُّل ِمنْه.
َخ ْل ِقه ،وإِ ْن ك َ
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وصايا شتى:

يك َما َف َر َط ِم ْن َص ْمتِ َ َ
س ِم ْن إِ ْد َراكِ َ
وت ََلفِ َ
ات ِم ْن
ك َما َف َ
ك ،أ ْي َ ُ
َاءِ ،
اء بِ َشدِّ ا ْل ِوك ِ
وح ْف ُظ ما ِف ا ْل ِوع ِ
كِ ،
وح ْف ُظ َما ِف َيدَ ْي َ
َمنْطِ ِق َ
ب إِ َ َّل
ك َأ َح ُّ
َ
َ
ِم ْن َط َل ِ
ي َغ ْ ِي َك.
ب َما ِف َيدَ ْ
َّاسِْ ،
س َخ ْ ٌي ِم َن ال َّط َل ِ
ب إِ َل الن ِ
وم َر َار ُة ا ْل َي ْأ ِ
وال ْر َف ُة َم َع ا ْل ِع َّف ِة َخ ْ ٌي
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ
ضهَ ،م ْن
سه ُ
ور َّب َسا ٍع ف َيم َي ُ ُّ
م َن ا ْلغنَى َم َع ا ْل ُف ُجور ،وا َْل ْر ُء أ ْح َف ُظ ل ِّ
وم ْن َت َفك ََّر َأ ْب َصَ ،ق ِ
ار ْن َأ ْه َل َْ
ال ْ ِي َتك ُْن ِمن ُْه ْم ،و َبايِ ْن َأ ْه َل
َأ ْك َث َر َأ ْه َج َر َ
َ
الض ِع ِ
الش َتبِ ْن َعن ُْه ْم ،بِئ َْس ال َّط َعا ُم َْ
يف َأ ْف َح ُش ال ُّظ ْلمِ ،إِ َذا
ال َرا ُم ،و ُظ ْل ُم َّ
َّ ِّ
َان ُْ
ال ْر ُق ِر ْفق ًا.
الر ْف ُق ُخ ْرق ًا ك َ
ك َ
َان ِّ
َان الدَّ واء داء والدَّ اء دواء ،وربم نَصح َغي الن ِ
َّاصحِ و َغ َّش
ُر َّب َم ك َ َ ُ َ ً
ُ َ َ ً ُ َّ َ َ َ ْ ُ

ا ُْل ْس َتن َْص ُح.

اك ِ
وإِ َّي َ
وال ِّتك ََال َع َل ا ُْلنَى َفإِ َّنَا َب َضائِ ُع الن َّْوكَى ،وا ْل َع ْق ُل ِح ْف ُظ
الت ََّج ِ
ار ِ
ت َما َو َع َظ َ
ك.
وخ ْ ُي َما َج َّر ْب َ
بَ ،

ُون ُغص ًةَ ،ليس ك ُُّل َطالِ ٍ ِ
ِ
يب َ
ول ك ُُّل
ب ُيص ُ
َباد ِر ا ْل ُف ْر َص َة َق ْب َل َأ ْن َتك َ َّ ْ َ
اد ،ولِك ُِّل َأم ٍر ع ِ
َّاد وم ْفسدَ ُة ا َْلع ِ
ِ
ِ
ِ
َغائِ ٍ
اق َب ٌة
ْ َ
َ
ب َيئ ُ
ُوب ،وم َن ا ْل َف َساد إِ َضا َع ُة الز َ َ
َّاجر ُ َ ِ
يك َما ُقدِّ َر َل َ
ف َي ْأتِ َ
ور َّب َي ِس ٍري َأن َْمى ِم ْن كَثِ ٍري َل
َس ْو َ
ماط ٌر ُ
ك ،الت ِ ُ
ني ،س ِ
ول ِف ص ِد ٍ ِ
ني َم ِه ٍ
َخ ْي ِف ُم ِع ٍ
ني َ
اه ِل الدَّ ْه َر َما َذ َّل َل َ
ك َق ُعو ُده،
َ
يق َظن ٍ َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
اء َأ ْك َث َر منْه ،وإِ َّي َ
اك َأ ْن َ ْت َم َح بِ َ
ك َمط َّي ُة ال َّل َجاجِ .
شء َر َج َ
ول ُ َتاط ْر بِ َ ْ
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وعنْدَ صدُ ِ
يك ِعنْدَ ص ِمه ع َل الص َل ِةِ ،
ك ِم ْن َأ ِخ َ
ْاحِ ْل َن ْف َس َ
وده
ُ
ِّ
َ ْ َ
وده ع َل ا ْلب ْذ ِلِ ،
وعنْدَ ج ِ
ف وا ُْل َقارب ِةِ ،
ع َل ال َّل َط ِ
وعنْدَ َت َبا ُع ِده َع َل الدُّ ن ُِّو،
َ َ
ََ
َ
ُُ
نيِ ،
ِ
وعنْدَ ِشدَّ تِه َع َل ال ِّل ِ
وعنْدَ ُج ْر ِمه َع َل ا ْل ُع ْذ ِرَ ،حتَّى ك ََأن َ
َّك َله َع ْبدٌ
وك ََأنَّه ُذو نِ ْع َم ٍة َع َل ْي َ
ك.
ك ِف َغ ْ ِي َم ْو ِض ِعهَ ،أ ْو َأ ْن َت ْف َع َله بِغ ْ ِ
وإِ َّي َ
اك َأ ْن ت ََض َع َذلِ َ
َي َأ ْهلِه،
ِ
ِ
َّخ َذ َّن عدُ و ص ِد ِ
َل َتت ِ
وام ْض َأ َخ َ
ي َص ِدي َق َ
يق َ
اك
كَ ْ ،
ك َصديق ًا َف ُت َعاد َ
َ َّ َ
ِ
وت َّر ِع ا ْل َغ ْي َظ َفإِ ِّن َل ْ َأ َر ُج ْر َع ًة َأ ْح َل
يح َةَ ،ح َسنَ ًة كَان ْ
يح ًةَ َ ،
َت َأ ْو َقبِ َ
النَّص َ
ِمنْها ع ِ
ِ
ك َفإِنَّه ي ِ
اق َب ًةَ ،
ني َل َ
وش ُ
ول َأ َل َّذ َم َغ َّب ًة ،ولِ ْن َل ِ ْن َغا َل َظ َ
ك،
ك َأ ْن َيل َ
َ َ
ُ
وخ ْذ َع َل َعدُ ِّو َك بِا ْل َف ْض ِل َفإِنَّه َأ ْح َل ال َّظ َف َر ْي ِن ،وإِ ْن َأ َر ْد َت َقطِي َع َة َأ ِخ َ
يك
ُ
كَ ،ب ِق َّي ًة َي ْر ِج ُع إِ َل ْي َها إِ ْن َبدَ ا َله َذلِ َ
اس َت ْب ِق َله ِم ْن َن ْف ِس َ
وم ْن
ك َي ْوم ًا َماَ ،
َف ْ
ك َخ ْي ًا َف َصدِّ ْق َظنَّهَ ،
يك ا ِّتك ًَال َع َل َما َب ْين َ
ول ت ُِضي َع َّن َح َّق َأ ِخ َ
َظ َّن بِ َ
َك
ك َأ ْش َقى َْ
ت َح َّقهَ ،
ول َيك ُْن َأ ْه ُل َ
و َب ْينَهَ ،فإِنَّه َل ْي َس َل َ
ال ْل ِق
ك بِ َأخٍ َم ْن َأ َض ْع َ
ِ
ْكَ ،
كَ ،
ول َيكُون ََّن َأ ُخ َ
وك َأ ْق َوى َع َل َقطِي َعتِ َ
يم ْن ز َِهدَ َعن َ
بِ َ
ك
ول ت َْر َغ َب َّن ف َ
إل ْح َس ِ
ْك َع َل ا ِ
ول َتكُون ََّن َع َل ا ِ
ْك َع َل ِص َلتِهَ ،
اء ِة َأ ْق َوى ِمن َ
ِمن َ
ان.
إل َس َ

ِ
َ
ضتِه و َن ْف ِع َ
ك ُظ ْل ُم َم ْن َظ َل َم َ
ْب َّن َع َل ْي َ
ك،
كَ ،فإِنَّه َي ْس َعى ف َم َ َّ
ول َيك ُ َ
وءه.
س َك َأ ْن ت َُس َ
و َل ْي َس َجز ُ
َاء َم ْن َ َّ
الرز َْق ِر ْز َق ِ
انِ ،رز ٌْق َت ْط ُل ُبه ِ
ورز ٌْق َي ْط ُل ُب َ
كَ ،فإِ ْن
وا ْع َل ْم َيا ُبن ََّي َأ َّن ِّ
اج ِةَْ ،
وع ِعنْدَ َْ
َاكَ ،ما َأ ْق َب َح ُْ
ْت َل ْ ت َْأتِه َأت َ
اء ِعنْدَ ا ْل ِغنَى ،إِن ََّم
َأن َ
ال َ
ال ُض َ
وال َف َ
ْت َج ِ
ت بِه َم ْث َو َ
ك ِم ْن ُد ْن َي َ
َل َ
ت ِم ْن
ازع ًا َع َل َما َت َف َّل َ
اك ،وإِ ْن ُكن َ
اك َما َأ ْص َل ْح َ
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اجز َْع َع َل ك ُِّل َما َل ْ َي ِص ْل إِ َل ْي َ
َيدَ ْي َ
كْ ،است َِد َّل َع َل َما َل ْ َيك ُْن بِ َم َقدْ
كَ ،ف ْ
ور َأ ْش َباهَ ،
ْت ِف
ول َتكُون ََّن ِم َّ ْن َل َتنْ َف ُعه ا ْل ِع َظ ُة إِ َّل إِ َذا َبا َلغ َ
ك َ
َانَ ،فإِ َّن األُ ُم َ
ِ
ِ
إِ َيل ِمهَ ،فإِ َّن ا ْلع ِ
الض ِ
اق َل َيت َِّع ُظ بِاآل َد ِ
ب.
َ
اب ،وا ْل َب َهائ َم َل َتتَّع ُظ إِ َّل بِ َّ ْ
ِ
ِ
وح ْس ِن ا ْل َي ِق ِ
ا ْط َر ْح َعن َ
نيَ ،م ْن
ْك َو ِار َدات ُْال ُمو ِم بِ َعزَائ ِم َّ
الص ْ ِبُ ،
ِ
ِ
والص ِد ُيق َم ْن َصدَ َق َغ ْي ُبه،
ب،
ت ََر َك ا ْل َق ْصدَ َج َار،
َّ
ب ُمنَاس ٌ
والصاح ُ
َّ
يك ا ْلعمى ،ورب ب ِع ٍ
وال َوى َ ِ
يب ،و َق ِر ٍ
يد َأ ْق َر ُب ِم ْن َق ِر ٍ
َْ
يب َأ ْب َعدُ ِم ْن
ُ َّ َ
ش ُ ََ
ِ ٍ
يبَ ،م ْن َت َعدَّ ى َْ
ال َّق َض َ
وم ِن
يب َم ْن َل ْ َيك ُْن َله َحبِ ٌ
َبعيد ،وا ْلغ َِر ُ
اق َم ْذ َه ُبهَ ،
َان َأ ْب َقى َلهَ ،
وأ ْو َث ُق َس َب ٍ
ب َب ْين َ
ي
َص َع َل َقدْ ِره ك َ
َك و َب ْ َ
ب َأ َخ ْذ َت بِهَ ،س َب ٌ
ا ْقت َ َ
وم ْن َل ْ ُي َبالِ َ
َان
ُون ا ْل َي ْأ ُس إِ ْد َراك ًا إِ َذا ك َ
ك َف ُه َو َعدُ ُّو َكَ ،قدْ َيك ُ
اللَّ ُس ْب َحانَهَ ،
ٍ
ال َّط َم ُع َه َلك ًاَ ،ل ْي َس ك ُُّل َع ْو َر ٍة َت ْظ َه ُر َ
ور َّب َم َأ ْخ َط َأ
ول ك ُُّل ُف ْر َصة ت َُص ُ
ابُ ،
ا ْل َب ِصري َق ْصدَ ه َ
اب األَ ْع َمى ُر ْشدَ ه.
وأ َص َ
ُ
ال ِ
َ
ْت َت َع َّج ْلتَه ،و َقطِي َع ُة َْ
الش َفإِن َ
اه ِل َت ْع ِد ُل ِص َل َة
َّك إِ َذا ِشئ َ
أ ِّخ ِر َّ َّ
ا ْلع ِ
وم ْن َأ ْع َظ َمه َأ َهانَهَ ،ل ْي َس ك ُُّل َم ْن َر َمى
اق ِلَ ،م ْن َأ ِم َن الز ََّم َ
َ
ان َخانَه َ
ان.
َي الز ََّم ُ
الس ْل َط ُ
َأ َص َ
َي ُّ
ان َتغ َّ َ
اب ،إِ َذا َتغ َّ َ
ال ِ
يق َق ْب َل ال َّط ِر ِ
الرفِ ِ
يق ،و َع ِن َْ
ار َق ْب َل الدَّ ِار.
َس ْل َع ِن َّ

ُون م ْض ِ
ِ
إِ َّي َ
ت َذلِ َ
ك
حك ًا ،وإِ ْن َح َك ْي َ
اك َأ ْن ت َْذك َُر م َن ا ْلك ََل ِم َما َيك ُ ُ
َع ْن َغ ْ ِي َك.
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الرأي يف املرأة:

اك وم َشاور َة النِّس ِ
اءَ ،فإِ َّن َر ْأ َ ُي َّن إِ َل َأ ْف ٍن و َعز َْم ُه َّن إِ َل َو ْه ٍن،
َ
وإِ َّي َ ُ َ َ
ك إِياهنَ ،فإِ َّن ِشدَّ َة ِْ
ِ
ف ع َلي ِهن ِمن َأبص ِ ِ
ال َج ِ
اب َأ ْب َقى
اره َّن بِح َجابِ َ َّ ُ َّ
وا ْك ُف ْ َ ْ َّ ْ ْ َ
وج ُه َّن بِ َأ َشدَّ ِ ،م ْن إِ ْد َخالِ َ
ك َم ْن َل ُيو َث ُق بِه َع َل ْي ِه َّن،
َع َل ْي ِه َّن ،و َل ْي َس ُخ ُر ُ

ت َأ َّل َي ْع ِر ْف َن َغ ْ َي َك َفا ْف َع ْل.
وإِ ِن ْاس َت َط ْع َ

ِ
ِ
َ
يا َن ٌة
ول ُت َ ِّلك ا َْل ْر َأ َة م ْن َأ ْم ِر َها َما َج َاو َز َن ْف َس َهاَ ،فإِ َّن ا َْل ْر َأ َة َر ْ َ
ت بِ َق ْه َر َمان ٍَة.
و َل ْي َس ْ
ول ُت ْط ِم ْع َها ِف َأ ْن ت َْش َف َع لِغ ْ ِ
ول َت ْعدُ بِك ََر َامتِ َها َن ْف َس َها َ
َ
َي َها.

ِ
وإِ َّي َ
اك وال َّتغَا ُي َر ِف َغ ْ ِي َم ْو ِض ِع َغ ْ َي ٍةَ ،فإِ َّن َذلِ َ
يح َة
الصح َ
ك َيدْ ُعو َّ
الر َي ِ
ب.
إِ َل َّ
الس َقمِ ،وا ْل َ ِبي َئ َة إِ َل ِّ
واج َع ْل لِك ُِّل إِن َْس ٍ
ان ِم ْن َخدَ ِم َ
ك َع َم ًل ت َْأ ُخ ُذه بِهَ ،فإِنَّه َأ ْح َرى َأ َّل
ْ
َيت ََوا َك ُلوا ِف ِخدْ َمتِ َ
ك.

ك ا َّل ِذي بِه تَطِريَ ،
َ
وأ ْص ُل َ
َاح َ
وأك ِْر ْم َع ِش َريت َ
ك ا َّل ِذي
َكَ ،فإِ َّنُ ْم َجن ُ
ُ
إِ َل ْيه ت َِص ُري و َيدُ َك ا َّلتِي ِ َبا ت َُص ُ
ول.
دعاء:

اك ،واس َأ ْله َخي ا ْل َق َض ِ
ك ِف ا ْل َع ِ
َك و ُد ْن َي َ
اء َل َ
ْاست َْو ِد ِع اللَّ ِدين َ
اج َل ِة
ْ
َْ
ِ ِ
ِ ِ
والس َل ُم»(((.
واآلج َلة ،والدُّ ْن َيا واآلخ َرة َّ
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الدرس األول
اإلنسان يف هذه الدنيا

الدرس األول
اإلنسان يف هذه الدنيا

قال أمري املؤمننيِ :A
ان ا ُْل ِق ِّر لِلز ََّم ِ
«م َن ا ْل َوالِ ِد ا ْل َف ِ
ان
ِ ِ
الساكِ ِن َم َساكِ َن ا َْل ْوتَى
ا ُْلدْ بِ ِر ا ْل ُع ُم ِر ،ا ُْل ْست َْسل ِم للدُّ ْن َياَّ ،
ود ا ُْل َؤم ِل ما َل يدْ ِر ُك ،السالِ ِ
اع ِن عنْها َغد ًا ،إِ َل ا َْلو ُل ِ
وال َّظ ِ
ك
َ َ
ْ
َّ
ِّ َ ُ
ض األَس َقا ِم ِ ِ
َسبِ َ
يل َم ْن َقدْ َه َل َ
ور ِم َّي ِة
ورهينَة األَ َّيامَِ ،
َ
كَ ،غ َر ِ ْ
ب و َع ْب ِد الدُّ ْن َيا وت ِ
َاج ِر ا ْلغ ُُر ِ
ور ،و َغ ِري ِم ا َْلنَا َيا َ
ا َْل َصائِ ِ
وأ ِس ِري
ب اآل َف ِ
ت ،وحلِ ِ
ا َْلو ِ
ين األَ ْحز ِ
َان ،ون ُُص ِ
يف ُْال ُمو ِم و َق ِر ِ
ات
َ
ْ
وخلِي َف ِة األَمو ِ
الشهو ِ
َ ِ
ات».
ات َ
َْ
وصي ِع َّ َ َ
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متهيد:

عندما أراد اإلمام أمري املؤمنني Aأن يرشع بالوصية البنه

اإلمام احلسن ،Aكان من الطبيعي أن يبدأ بتعريف هذه الدنيا التي

متثل الساحة التي يعيش فيها اإلنسان ،ما هي ظروف هذه الساحة
وخماطرها وعالقة اإلنسان هبا؟ فإن اإلنسان إذا عرف هذه الساحة
وطبيعتها ومقدار عالقته هبا ،فإن ذلك كله سيحدد له السلوك واملسار

يف هذه الدنيا ،وهذا يف احلقيقة تأسيس لكل ما يأيت بعد ذلك يف الوصية.
ويف رشح اإلمام Aهلذه الدنيا وطبيعتها وعالقة اإلنسان هبا

أشار إىل جوانب متعددة نرشحها فيام ييل:
أوالً :خماطر احلياة

إن اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا يواجه العديد من التحديات

التي تواجهه ،وهي حتديات متعددة ومتنوعة ،ومعرفتها بداية الطريق

لتجهيز النفس ملواجهتها ،فمن هذه األمور التي أشار إليها أمري
املؤمنني:A
«ر ِهين َِة األَ َّيامِ».
َ -

الرهينة هو األسري ،فاإلنسان أسري هلذه األيام ،تتحكم به

وبمصريه ،فكام أن األسري ال يعلم ما يكون مصريه ،بل أمره بيد آرسه،
يمر عليه من األيام.
فكذلك حال اإلنسان يف هذه الدنيا ،هو أسري ملا ّ
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 « َغ َر ِض األَ ْس َقامِ».

اإلنسان كاهلدف آلفات الدنيا وأعراضها ،ومن النادر أن يسلم

من اإلصابة بمرض ما ،بل ونحن نعيش اليوم رغم التطور الطبي
حاالت مرضية جديدة ،وأمراض ًا مل نكن نسمع هبا من قبل.
ولكن ملاذا يمرض اإلنسان؟ ال شك يف وجود عوامل وأسباب

طبيعية وتكوينية للمرض ،ولكنها ليست السبب الوحيد يف مرض
اإلنسان وموته ،ولذا ورد يف الرواية عن اإلمام الصادق Aجواب ًا منه
للزنديق الذي سأله عن املرض قال له اإلمام« :Aتزعم أن من أحسن

السياسة لبدنه ،وأمجل النظر يف أحوال نفسه ،وعرف الضار مما يأكل من

النافع ،مل يمرض ...قد مات أرسطا طاليس معلم األطباء ،وأفالطون

رئيس احلكامء وجالينوس شاخ ودق برصه ،وما دفع املوت حني نزل
بساحته»(((.

ويف نفس هذه الرواية يذكر اإلمام Aأن املرض عىل وجوه

شتى« :مرض بلوى ،ومرض العقوبة ،ومرض جعل عليه الفناء»(((.
ب اآل َف ِ
 «ون ُُص ِات».

اآلفة هي العاهة والتي يصاب هبا اإلنسان فتعطل له بعض

حواسه وال يتمكن من العيش كسائر الناس ،وكل إنسان هو يف
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،10ص.172
((( املصدر السابق.
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معرض اإلصابة فيها ،فلذا كان اإلنسان نصبها أي ال يفارقها.

واآلفات هي من األمور التي يبتيل هبا اهلل عز وجل عباده

ليختربهم فيعرف درجات إيامهنم ،ومقدار صربهم.
«ور ِم َّي ِة ا َْل َصائِ ِ
ب».
َ -

أما الرمية فهي عبارة عام يرمى ،فاملصائب جتعل من هذه

اإلنسان أداة ترمي هبا ،واملصائب التي حتل عىل هذا اإلنسان عديدة
وكثرية ،تعظم أحيانا وتصغر أخرى ،ولكنها مجيع ًا تقذف هذا اإلنسان
إىل حيث ال حيب وال يريد.

ملاذا املصائب واآلفات واألمراض؟

إن يف هذه املصائب التي يرمى هبا اإلنسان حكمة ربانية ،وقد
َان اللَُّ لِ َي َذ َر
﴿ما ك َ
ن َّ
َص عليها اهلل عز وجل يف كتابه الكريم بقولهَ :
ِِ
يث ِم ْن ال َّط ِّي ِ
ني َع َل َما َأ ْنت ُْم َع َل ْي ِه َحتَّى َي ِمي َز َْ
البِ َ
ب﴾(((.
ا ُْل ْؤمن َ
ولكن ما هو املوقف الذي عىل املؤمن أن يسري عليه عندما ترمي

به املصائب واالبتالءات؟ إنه الصرب والرضا بقضاء اهلل عز وجل،
ِ
ين إِ َذا َأ َصا َبت ُْه ْم ُم ِصي َب ٌة َقا ُلوا إِنَّا لَِّ َوإِنَّا إِ َل ْي ِه
وتكرار اآلية الكريمة﴿ :ا َّلذ َ
َر ِ
ون﴾((( والوعد الذي يصل إليه اإلنسان نتيجة ثباته عىل البالء
اج ُع َ
ُ
ورح ٌة
هم
عىل ما ورد يف كتاب
ٌ
رب ْم ْ
صلوات ْ
من ّ
اهلل﴿:أ ْولئك عل ْي ْ
((( سورة آل عمران :آية.١٧٩
((( سورة البقرة :آية.١٥٦
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ُ
وأ ْولئك ُه ْم ا ُْل ْهتدُ ون﴾(((.

ثاني ًا :ماذا نربح من الدنيا؟

حتدثنا عن كون اإلنسان يف الدنيا هدف ًا للمصائب واالبتالءات،
وهذه نظرة لزاوية من زوايا الدنيا ،ولكن يف الدنيا أيض ًا الكثري من

األمور التي حيبها اإلنسان ويطلبها ،بل ربام يرصف عمره كله يف طلبها،
فتستحوذ عىل قلبه ونفسه ،فهل هلذه األمور الدنيوية قيمة حقيقة؟
 «وت َِاج ِر ا ْلغ ُُرور».

إن اإلنسان املتعلق هبذه الدنيا هو كالتاجر الذي يظن الربح فيام

يقوم به يف هذه الدنيا ،فهو حيسب أن ما يقوم به مما فيه مكاسب دنيوية
هو أمر خالد وسيبقى ،مع أن الدنيا كلها فانية ال بقاء هلا .وخري شاهد

عىل كون هذا الشخص ممن اغرت ،هو أنه خياف املوت ،وذلك ألنه يرى

فيه انقطاع كل ما سعى إليه ،وبذل يف سبيله كل غال ونفيس.

ومن أفضل األوصاف لذلك ،هذه الرواية عن أمري املؤمنني:A

«إنكم إن رغبتم يف الدنيا أفنيتم أعامركم فيام ال تبقون له وال يبقى

لكم»(((.

 «وحلِ ِين األَ ْحز ِ
يف ُْال ُمو ِم و َق ِر ِ
َان».
َ

اهلم يصيب اإلنسان عندنا يتملكه القلق واخلوف من فقدان
ُّ

((( سورة البقرة :آية.١٥٧
((( عيون احلكم واملواعظ ،الواسطي :ص.175
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وخوف اخلسارة والفقر،
حمبوب ومرغوب ،فالغني حيمل َه َّم
َ
وصاحب املكانة االجتامعية حيمل َه َّم خسارهتا ...ويتملكه أيض ًا
عندما يستهدف حتصيل هذا املحبوب واملرغوب ،فهو بني َه ِّم فقدان

وه ِّم حتصيل ما يستهدفه ألن الدنيا كامء
ما لديه ألنه رهينة األيامَ ،
البحر الذي لن يشبع منه ولن يتوقف عند حدود معينة من الطلب ،بل

سيبقى يركض ويلهث وراء ما مل حيصل عليه حتى اآلن ،...وهو قرين
األحزان ،لشعوره بالنقص واخلسارة ،فالذي ال يملك حيزن ألنه ال

يملك ،والذي يملك وخيرس حيزن خلسارته ،والذي ال يملك ومل خيرس

بعد حيزن لعدم ملكه ما هو خارج عن يده...

فاإلنسان يف هذه الدنيا كأنه متحالف مع اهلموم ومقرتن مع

األحزان ،يف أي موقع كان وضمن أي إطار.
ثالث ًا :التع ّلق بالدنيا

رغم كون الدنيا مكان املصائب واالبتالءات ورغم كوهنا ال
ربح دنيوي ًا حقيقي ًا فيها ،نجد أن الكثري من الناس ارتبطوا هبذه الدنيا

وتعلقوا هبا بشكل يتناىف مع صفاهتا احلقيقية ،وكان وصف أمري
املؤمنني Aهلذه العالقة بعدة عبارات:
« -و َع ْب ِد الدُّ ْن َيا».

إنه أعظم وصف هلذا اإلنسان الذي يتعلق هبذه الدنيا ،إنه يتعلق

يسهل له
هبا إىل حد العبودية هلا فهو عىل استعداد تام للقيام بكل ما ّ
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سبيل الوصول إىل إدراكها ونيلها.

ولكن املأساة إنه يعبد ما ال ينفعه إال بنحو مؤقت ،بل يعبد ما

هو يف ظاهرة مجيل ويف باطنه قبيح إىل حد وصف أمري املؤمنني Aهلا
بقولهِ :
«جي َف ٍة َق ِد ا ْفت ََض ُحوا بِ َأكْلِ َها»(((.
ويصف اإلمام عيل Aهذا الشخص العابد هلذه الدنيا بقوله:
ات ع ْق َلهِ َ ،
« َقدْ َخر َق ِ
ت َّ
ت َع َل ْي َها َن ْف ُسه،
وو َ ِل ْ
وأ َماتَت الدُّ ْن َيا َق ْل َبهَ ،
الش َه َو ُ َ
َ
ِ
ِ
َف ُه َو َع ْبدٌ َلاِ َ ،
وح ْي ُث َم
ش ٌء من َْهاَ ،ح ْي ُث َم زَا َل ْ
ت ز ََال إِ َل ْي َهاَ ،
ول ْن ف َيدَ ْيه َ ْ
ت َأ ْق َب َل َع َل ْي َها.(((»...
َأ ْق َب َل ْ
وأما أفضل وسيلة للتحرر من هذه العبودية للدنيا فهي االبتعاد

عن لذائذها ،وزخرفها وزبرجها ،حتى ال يشتد تأثر قلبه وتعلقه هبا
وحبه هلا ،إىل أن يتجه القلب كلي ًا نحو الدنيا وزخارفها الفانية.
الشهو ِ
 َ ِات».
«وصي ِع َّ َ َ

إنه اإلنسان املستسلم لشهواته فهو قد صارعها بنفسه ّملا دعته

إليها ،ولكن الغلبة والنرص كانت للشهوة وللنفس األ ّمارة ،عىل العقل
وعىل النفس املطمئنة ،إنه العقل ،متى اهنزم أمام الشهوة أصبح أسري ًا،
ت َه َوى
وقد ورد عن اإلمام عيل Aقوله« :ك َْم ِم ْن َع ْق ٍل َأ ِس ٍري َ ْت َ
((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :اخلطبة  ،١٠٩ص.159
((( املصدر السابق :اخلطبة  ،١٠٩ص.160
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َأ ِم ٍري»(((.

ويكفي لإلنسان لكي ينرص النفس املطمئنة عىل النفس األمارة،

وليجعل من الشهوة رصيعة ،أن يفكر يف عاقبة الشهوة ،وقد ورد عن
أمري املؤمنني Aقوله« :أول الشهوة طرب ،وآخرها عطب»(((.
رابع ًا :الدنيا ممر

إن أجىل وأوضح حقيقة للدنيا أهنا غري دائمة ،وأهنا زائلة ،وأن

وحصل فيها واغرت بمفاتنها ،فإنه يف هناية األمر
اإلنسان مهام سعى
ّ
سيرتكها ،بل ويدخل يف تلك احلفرة الصغرية نافض ًا يديه من كل ما
فيها ،فاإلنسان يف احلقيقة هو:
وأ ِس ِري ا َْلو ِ
 «و َغ ِري ِم ا َْلنَا َيا َت».
ْ

إن حال اإلنسان مع املوت ،هو حال الشخص املديون ،الذي

حل وقت أدائه للدين ،ولكنه يسعى للفرار من الدائن ،وخياف أن
يلتقي به ،فاملوت هو أشد ما خياف منه اإلنسان ،وهو الذي يالحق هذا
تفرون منْ ُه فإ ّن ُه ُمالقيك ُْم ُث ّم تُر ُّدون إىل
اإلنسانُ ﴿ ،ق ْل ّ
إن ا ْل ْوت ا ّلذي ُّ
عامل ا ْلغ ْيب ّ
والشهادة ف ُين ّب ُئك ُْم بام كُنت ُْم ت ْعم ُلون﴾(((.

((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :ص.506
((( عيون احلكم واملواعظ ،الواسطي :ص.112
((( سورة اجلمعة :آية.٨
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«وخلِي َف ِة األَمو ِ
ات»
 ََْ

إهنا أوجز عبارة تدفع اإلنسان لرتك التعلق هبذه الدنيا ،فإذا فكر

اإلنسان يف أن كل ما يصل إليه كان مع من سبقه وهو ورثه منه ،وأما

ذلك امليت فقد انقطع عنه ،ومل يعد ينتفع هبا عرف كيف حيسن الترصف
فيه بام يكون نفعه له يف يوم القيامة ،فامليت يرحل ويرثه حي آخر ،وهذه

ُسنّة البرش منذ أن خلق اهلل عز وجل آدم Aوإىل يوم القيامة.
هل الدنيا هدفك النهائي؟

كل هذه الصفات التي أوردها أمري املؤمنني Aليصل بنا إىل

نتيجة باتت واضحة ،خالصتها أن هذه الدنيا ليست أه ً
ال ألن تكون
هدف ًا هنائي ًا لإلنسان ،ربام تكون متاع ًا يستفيد منه يف أيامه هذه ،وطريق ًا
يسلك به إىل آخرته التي تنتظره ،ولكنها بالتأكيد ليست اهلدف الذي

ينبغي عىل اإلنسان أن يدور يف فلكه.

وإذا حدد اإلنسان هدفه هانت املسرية بعد ذلك.

الدرس الثاين
حياة القلب

الدرس الثاني
حياة القلب

ك بِا َْل ْو ِع َظ ِة َ
قال أمري املؤمننيَ :A
«أ ْح ِي َق ْل َب َ
وأ ِمتْه
الكْم ِة ،و َذهلل بِ ِذك ِْر ا َْلو ِ
ِ
بِالز ََّها َد ِة ،و َق ِّوه بِا ْل َي ِق ِ
ت
ْ
ني ون َِّو ْره بِ ْ َ
ِ
ِ
وح ِّذ ْره َص ْو َل َة
صه َف َجائ َع الدُّ ْن َياَ ،
و َق ِّر ْره بِا ْل َفنَاء ،و َب ِّ ْ
الدَّ ْه ِر و ُف ْح َش َت َق ُّل ِ
ب ال َّل َي ِ
ال واألَ َّيامِ ،وا ْع ِر ْض َع َل ْيه َأ ْخ َب َار
ِ
ِ
َان َقب َل َ ِ
ِ
وس
ك م َن األَ َّول َ
ا َْلاض َ
اب َم ْن ك َ ْ
ني ،و َذك ِّْره بِ َم َأ َص َ
نيْ ،
ار ِه ْم وآ َث ِ
ِف ِد َي ِ
ار ِه ْمَ ،فا ْن ُظ ْر فِيم َف َع ُلوا و َعم ا ْن َت َق ُلوا َ
وأ ْي َن
َّ
َ
ِ ِ
ِ
َّك َ ِ
َح ُّلوا و َن َز ُلواَ ،فإِن َ
وح ُّلوا
تدُ ُه ْم َقد ا ْن َت َق ُلوا َع ِن األَح َّبةَ ،
ِ
َّك َع ْن َقلِ ٍ
ِد َي َار ا ْلغ ُْر َب ِة ،وك ََأن َ
ص َت ك ََأ َح ِد ِه ْم».
يل َقدْ ْ
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متهيد:

اهتم اإلسالم بقلب اإلنسان اهتامم ًا بالغ ًا ،حتى نزلت الكثري
لقد ّ

من آيات القرآن الكريم لترشح أمهية القلب ودوره.

فالقلب هو املعيار ا ُملم ِّيز بني اإلنسان الصالح وغريه ،يقول
قو ُل ُه يف ْ
الياة الدُّ نْيا و ُي ْشهدُ اللّ عىل ما
تعاىل﴿ :ومن النّاس من ُي ْعج ُبك ْ

وهو ألدُّ ْ
الصام﴾(((.
يف ق ْلبه ُ

وبربكة هذا القلب يستطيع اإلنسان أن يم ّيز بني احلق والباطل:
كامت ُه ّن ُأ ُّم ا ْلكتاب ُ
خر
م ٌ
﴿هو ا ّلذي أنزل عل ْيك ا ْلكتاب منْ ُه ٌ
آيات ُّ ْ
ُ
وأ ُ
وهبم ز ْيغٌ فيتّب ُعون ما تشابه منْ ُه ا ْبتغاء ا ْلفتْنة
ُم
ٌ
فأما ا ّلذين يف ُق ُل ْ
تشاهبات ّ
والراسخُ ون يف ا ْلع ْلم ي ُقو ُلون آمنّا
لم ْتأويل ُه إالّ اللُّ ّ
وا ْبتغاء ْتأويله وما ي ْع ُ
به ك ٌُّل ّم ْن عند ر ّبنا وما ّيذك ُّر إالّ ُأ ْو ُلو ْا األ ْلباب﴾(((.
وأما من أصاب قلبه املرض فإنه َس ُيسلب التوفيق ،وسيزداد

مرض ًا وبعد ًا عن اهلل تعاىل حتى يصل إىل العذاب األليم ﴿يف ُق ُلوهبم
فزاده ُم اللُّ مرض ًا ُ
ّم ٌ
أليم بام كانُوا يكْذ ُبون﴾(((.
وهلم
رض
ٌ
ُ
عذاب ٌ

وكذلك من قسا قلبه ،فإنه تسلب عنه ّ
قست
كل بركة ﴿ ُث ّم
ْ
وإن من ْ
ُق ُلو ُبكُم ّمن ب ْعد ذلك فهي ْ
الجارة ملا
قسو ًة ّ
كالجارة ْأو أشدُّ ْ
((( سورة البقرة :آية.٢٠٤
((( سورة آل عمران :آية.٧
((( سورة البقرة :آية.١٠
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وإن منْها ملا ْهي ُ
وإن منْها ملا ّ
بط
يش ّق ُق فيخْ ُر ُج منْ ُه ا ْلاء ّ
األن ُار ّ
يتفج ُر منْ ُه ْ
ّ
ٍ
من ْ
عم ت ْعم ُلون﴾(((.
خشية اللّ وما اللُّ
ْ
بغافل ّ
وبالنتيجة فإنه سيخرس آخرته وسيستحق الغضب اإلهلي

ُنذر ُه ْم
كفرو ْا
والعذاب األليمّ ،
أأنذر ُهت ْم أ ْم مل ْ ت ْ
هم ْ
سواء عل ْي ْ
﴿إن ا ّلذين ُ
ٌ
صارهم غشاو ٌة
عهم وعىل أ ْب
ْ
سم ْ
وهبم وعىل ْ
ال ُي ْؤمنُون * ختم اللُّ عىل ُق ُل ْ
ُ
عذاب
وهل ْم
عظيم﴾(((.
ٌ
ٌ

وأما صاحب القلب احلي فإنه كاألرض الصاحلة الزكية التي
نزلت ُسور ٌة
تثمر فيها أشجار السعادة وحتيى بربيع دائم﴿ :وإذا ما ُأ ْ
فمن ُْهم ّمن ي ُق ُ
فزادت ْم إيامنًا
فأما ا ّلذين آمنُو ْا
ول أ ُّيك ُْم زاد ْت ُه هذه إيامنًا ّ
ُْ

وأما ا ّلذين يف ُق ُلوهبم ّم ٌ
رج ًسا إىل
رض
فزادت ْم ْ
ُ
رشون* ّ
وه ْم ْ
ُْ
يست ْب ُ
كافرون﴾(((.
سهم وماتُو ْا ُ
ْ
وه ْم ُ
رج ْ
فالقلب إذن له الكلمة الفصل يف مصري سلوك اإلنسان يف الدنيا

ومصريه يف اآلخرة ،وقد َع َّلمنا اهلل تعاىل يف كتابه الكريم أن ندعو

وهب
بثبات هذه القلوب عىل احلق ﴿ر ّبنا ال تُز ْغ ُق ُلوبنا ب ْعد إ ْذ هد ْيتنا
ْ
اب﴾((( ،من هنا كيف نستطيع أن
لنا من ّلدُ نك ْ
وه ُ
رح ًة إنّك أنت ا ْل ّ

قوي دوره الصحيح
نُبعد هذا القلب عن مهالكه ،ونُؤ ّمن له ما حيميه و َي ّ
((( سورة البقرة :آية.٧٤
((( سورة البقرة :آية.٧-٦
((( سورة التوبة :آية.١٢٥-١٢٤
((( سورة آل عمران :آية.٨
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يف حياتنا؟ يكون ذلك من خالل منع أسباب الظلامت ،وبعث النور يف
القلب من جديد ،وتقويته يف مواجهة الفتن والتحديات.

األمر األول :أسباب الظلمات ورفعها:

هناك العديد من األمور التي تتسبب بالظلامت يف القلب ،أشار

إليها أمري املؤمنني Aيف وصيته هذه ،أو أشارت إليها اآليات القرآنية،
ال بد من التعرف عليها لرفعها ،والوقوف بوجهها ،ملا تشكله من خطر
عىل هذا القلب ،ومن هذه األمور:
 -١حب الدنيا:

عيش ُيريدُ ون
ْ
رب ن ْفسك مع ا ّلذين يدْ ُعون ّ ُ
ربم با ْلغداة وا ْل ّ
﴿واص ْ
وجه ُه وال ت ْعدُ ع ْيناك عن ُْه ْم تُريدُ زينة ْ
من أ ْغف ْلنا
ُطع ْ
الياة الدُّ نْيا وال ت ْ
ْ

ق ْلب ُه عن ذكْرنا واتّبع هوا ُه وكان ْأم ُر ُه ُف ُر ًطا﴾(((.

إن التعلق بالدنيا وحبها يفسد القلب ،وجيعله ساحة سهلة أمام

زمر الشيطان ،من هنا ال بد لإلنسان املؤمن من أن يقطع هذا التعلق
بالدنيا الذي جيعلها هدف ًا وغاية بدل اآلخرة ،وهذا ما أشار إليه أمري

املؤمنني Aبقوله «وأمته بالزهادة» فإلماتة هذا االفتتان بالدنيا طريق

هو عبارة عن الزهد ،والزهد حيصل من خالل املعرفة ،أي اإلدراك
واإليامن بأن هذه الدنيا ليست هي اهلدف والغاية ،بل هي منقطعة

((( سورة الكهف :آية.٢٨
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وليست سوى طريق لآلخرة ،وقد ورد يف الرواية عن اإلمام عيل:A

«أعرف الناس بالزهادة من عرف نقص الدنيا»(((.
ُ

وهناك رواية عن اإلمام الصادق Aيرشح فيها معامل الزهد:

«الزهد مفتاح باب اآلخرة ،والرباءة من النار ،وهو تركك كل يشء

يشغلك عن اهلل ،من غري تأسف عىل فوهتا ،وال إعجاب يف تركها ،وال
انتظار فرج منها ،وال طلب حممدة عليها ،وال عوض منها ،بل ترى فوهتا
راحة ،وكوهنا آفة ،وتكون أبد ًا هارب ًا من اآلفة ،معتص ًام بالراحة»(((.
 -٢ارتكاب املعايص:

سلوك اإلنسان ُيؤ ّثر يف القلب أيض ًا ،فإن كان سلوك ًا سيئ ًا خيالف

حكم اهلل تعاىل وإرشادات اإلسالم ،فإنه سيمأل القلب ظالم ًا وحجب ًا،
وهذا ما تُؤكّده العديد من اآليات القرآنية ،كاآليات التاليةّ :
﴿كل ْ
بل

ران عىل ُق ُلوهبم ّما كانُوا يكْس ُبون﴾(((.

أهلها أن ّل ْو نشاء
األرض من ب ْعد ْ
﴿أومل ْ ْهيد ل ّلذين ير ُثون ْ
يسم ُعون﴾(((.
وهبم ُ
ُوهبم ون ْط ُ
أص ْب ُ
فه ْم ال ْ
بع عىل ُق ُل ْ
ناهم ُبذن ْ
أخل ُفو ْا اهلل ما وعدُ و ُه
قون ُه بام ْ
﴿فأ ْع ُ
وهبم إىل ْيوم ي ْل ْ
قبه ْم نفا ًقا يف ُق ُل ْ

((( عيون احلكم واملواعظ ،الواسطي :ص.١٢٢
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،67ص.315
((( سورة املطففني :آية.١٤
((( سورة األعراف :آية.١٠٠
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وبام كانُو ْا يكْذ ُبون﴾(((.

 -٣ترك اجلهاد يف سبيل اهلل:

رسوله ْاس ْتأذنك
﴿وإذآ ُأ ْ
نزلت ُسور ٌة ْ
أن آمنُو ْا باهلل وجاهدُ و ْا مع ُ
ذرنا نكُن ّمع ا ْلقاعدين* ُ
رضو ْا بأن يكُونُو ْا
ُأ ْو ُلو ْا ال ّط ْول من ُْه ْم وقا ُلو ْا ْ
مع ْ
قهون﴾(((.
فه ْم ال ي ْف ُ
وهبم ُ
الوالف و ُطبع عىل ُق ُل ْ

إن التخلف عن اجلهاد يف سبيل اهلل والقعود عن نرصة دينه وترك

مواجهة الظاملني ،له تبعات خطرية جد ًا يف الدنيا واآلخرة ،وما هيمنا
اإلشارة إليه اآلن أثره يف القلب ،حيث ترصح هذه اآلية الكريمة ،أن

هؤالء القاعدين املتخلفني عن اجلهاد ُطبع عىل قلوهبم.

ومن الطبيعي أن الذي يعيد احلياة للقلب ،املشاركة يف
اجلهاد،لذلك نجد اإلنسان املجاهد أكثر نور ًا ،و َأ ْل َي قلب ًا ،وأقرب إىل

اهلل تعاىل.

 -٤الت ّ
َخل عن الفرص اإلهلية:

إن اهلل تعاىل ُيو ّفق اإلنسان خالل حياته للكثري من الفرص
التي لو استغلها جلعلته أقرب إىل ساحة رضا اهلل تعاىل ،وترك الفرص
باإلضافة إىل كونه خسارة لفرصة قد ال تعود ،هو أيض ًا سبب من

((( سورة التوبة :آية.٧٧
((( سورة التوبة :آية.٨٧ - ٨٦
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أسباب موت القلوب وظالمها ،يقول تعاىل ﴿ت ْلك ا ْل ُقرى ن ُق ُّص عل ْيك
جاءت ْم ُر ُس ُل ُهم با ْلب ّينات فام كانُو ْا ل ُي ْؤمنُو ْا بام ّ
كذ ُبو ْا من
من أنبآئها ولقدْ
ْ
ُْ
بع اللُّ عىل ُق ُلوب ا ْلكافرين﴾(((.
ق ْب ُل كذلك ي ْط ُ

األمر الثاني :بعث النور يف القلب من جديد

للقلب حياة وموت ،فكم من إنسان حي ببدنه يعيش يف هذه

األرض ولكنه ميت القلب ،ال يشعر باآلخرة وال يرى أمامه سوى

هذه الدنيا .وأما لو كان القلب حي ًا فإن سائر أعضاء هذا اجلسد سوف

وجه هلا وهي مطيعة له ولذا ورد يف رواية عن
تنبض باحلياة ألنه هو ا ُمل ّ
النبي« :Fالقلب ملك وله جنود ،فإذا صلح امللك صلحت جنوده،
وإذا فسد امللك فسدت جنوده»(((.

إن كل مكان تركته زمر الشيطان ،علينا أن نسلط جنود الرمحان

عليه من جديد ،وكل مكان أزلنا أسباب الظالم عنه ،جيب أن نفتح

أبوابه أمام شعاع النور.

وبعد أن عرضنا شيئ ًا من أسباب الظالم وموت القلوب ملنعها،

نستعرض أمور ًا تساعد عىل بعث النور يف القلب وإحياءه من جديد.

((( سورة األعراف :آية.١٠١
((( كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،1ص.240
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 -١ذكر اهلل:

هذا الذكر الذي يتجىل ألفاظ ًا عىل اللسان هو أيض ًا بحقيقته

يقوي القلب ،ويبعث فيه النور «قوه
يقني يف القلوب ،هذا اليقني الذي ّ
وب ْم
باليقني» ،قال تعاىل﴿ :إنّام ا ُْل ْؤمنُون ا ّلذين إذا ُذكر اللُّ
ْ
وجلت ُق ُل ُ ُ
رب ْم يتو ّك ُلون﴾(((.
وإذا ت ْ
زادت ْم إيامنًا وعىل ّ
ُليت عل ْي ْ
هم آيا ُت ُه ْ ُ

واليقني :هو درجة شديدة من اإليامن،فقد ورد يف الرواية
إل ْس َل ُم وا ِ
الرتتيب التايل:عن أيب جعفر« :Aإِن ََّم ُه َو ا ِ
إل َيم ُن َف ْو َقه
ِ
ٍ
بِدَ َر َج ٍة وال َّت ْق َوى َف ْو َق ا ِ
ني َف ْو َق ال َّت ْق َوى بِدَ َر َج ٍة َ
إل َيم ِن بِدَ َر َجة وا ْل َيق ُ
ول ْ
َّاس َش ٌء َأ َق ُّل ِم َن ا ْل َي ِق ِ
ني»(((.
ُي ْق َس ْم َب ْ َ
ي الن ِ ْ
من هنا نعلم كيف يعطي اليقني قوة القلب لدى هذا اإلنسان،

إنه اإلدراك التام ملا يرتتب عىل األفعال من مصالح ومفاسد ،ولذا فإن
صاحب اليقني ال ُيقدم عىل التجاوز عن ذلك للمعرفة التامة ،فمن
يتيقن بأن النار ُم ِرقة لن ُيقدم عىل رمي نفسه فيها.
 -٢احلكمة«- :ونَوره بِ ِْ
الك َْم ِة».
ِّ ْ

قال اهلل عزوجل تعاىلُ ﴿ :ي ْؤيت ْ
ومن ُي ْؤت
من
يشاء ْ
الكْمة ْ
ُ
ْ
خي ًا كثري ًا وما ّيذك ُّر إالّ ُأ ْو ُلوا األ ْلباب﴾(((.
الكْمة فقدْ ُأويت ْ

((( سورة األنفال :آية.٢
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.52
((( سورة البقرة :آية.٢٦٩
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فاحلكمة أوالً هي من عند اهلل ،وكل ما كان من عند اهلل فال بد

وأن يكون خري ًا ألنه مصدر كل خري ،وقد وصف اهلل عز وجل هذا
اخلري بأنه كثري ،فإذا كان الوصف القرآين له هبذا النحو فهذا يعني أنه

من الكثرة ما ال يتصوره اإلنسان.

يفسه اإلمام الصادق Aكام
وأما ما هي احلكمة؟ فهذا ما ّ
يف الرواية« :إن احلكمة املعرفة والتفقه يف الدين ،فمن فقه منكم فهو
حكيم»(((.

ويف رواية لبيان طريق نيل احلكمة ،ورد يف حديث املعراج« :يا

أمحد! إن العبد إذا أجاع بطنه وحفظ لسانه َع َّلمته احلكمة ،وإن كان
كافر ًا تكون حكمته حجة عليه ووباالً ،وإن كان مؤمن ًا تكون حكمته

وشفاء ورمح ًة ،فيعلم ما مل يكن يعلم ويبرص ما مل يكن
له نور ًا وبرهان ًا
ً
عيوب نفسه حتى يشتغل عن عيوب غريه،
بصه
َ
يبرص ،فأول ما ُأ ِّ
دقائق العلم حتى ال يدخل عليه الشيطان»(((.
وابرصه
َ

ك بِا َْلو ِع َظ ِة...و َذهلل بِ ِذك ِْر ا َْلو ِ
 -٣املوعظةَ :
ت و َق ِّر ْره
ْ
«أ ْح ِي َق ْل َب َ ِْ
صه َف َجائِ َع الدُّ ْن َيا».
بِا ْل َفنَاء ،و َب ِّ ْ
واملوعظة هي التذكري باآلخرة وباملصري الذي ال بد وأن يصل

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،1ص.215
((( املصدر السابق :ج ،74ص.29
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إليه كل إنسان ،فإذا سمع ذلك اإلنسان جلأ إىل التوبة ،وهبا حياة
القلب ،ولذا نقرأ يف دعاء اإلمام السجاد« :Aإهلي ألبستني اخلطايا

ثوب مذلتي ،وجللني التباعد منك لباس مسكنتي ،وأمات قلبي عظيم
جنايتي ،فأحيه بتوبة منك يا أميل وبغيتي»(((.

األمر الثالث :تقوية القلب

عىل اإلنسان أن يصنع للقلب دفاعات وحواجز تقيه وحترسه

يف مواجهة حتديات الدنيا ،ويكون ذلك من خالل بعض األمور التي

أشار إليها اإلمام Aيف وصيته:

ِ
اب
 -١التذكري«- :وا ْع ِر ْض َع َل ْيه َأ ْخ َب َار ا َْلاض َ
ني ،و َذك ِّْره بِ َم َأ َص َ
ِ
ِ
َان َقب َل َ ِ
ار ِه ْم وآ َث ِ
وس ِف ِد َي ِ
ار ِه ْم».
ك م َن األَ َّول َ
َم ْن ك َ ْ
نيْ ،
تتضمن هذه الكلامت بيانا ألفضل طريق يمكن أن يسلكه

اإلنسان يف تربية النفس يف حاالته كافة ،فإن كان غني ًا قد أنعم اهلل عليه،
ونظر إىل من كان قبله من األغنياء واملرتفني من األمم السالفة علم أن
مصري ذلك كله إىل زوال .وإن كان فقري ًا أو مبتىل علم بأن هذه الدنيا ال
تدوم ألحد ومل يكن اخللود نصيب أحد فيها.

األرض فا ْن ُظروا
ْ
قال تعاىل﴿ :قدْ
من ق ْبلك ُْم ُس ٌ
خلت ْ
فسريوا يف ْ
نن ُ

((( الصحيفة السجادية ،أبطحي :مناجاة التائبني ص.401
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ك ْيف كان عاقب ُة ا ُْل ّ
كذبني﴾(((.

إن هلل يف األمم سننا ال ختتص هبم ،بل هي قوانني وسنن عامة يف

احلياة جتري عىل احلارضين كام جرت عىل املاضني سواء بسواء ،وهي

َدهور واالندحار ،التقدم للمؤمنني
سنن للتَقدّ م والبقاء ،وسنن للت ّ
املجاهدين املتحدين الواعني ،والتدهور واالندحار لألمم املتفرقة
املتشتتة الكافرة الغارقة يف الذنوب واآلثام.

ويف موضع آخر من هنج البالغة يقول اإلمام عيل:A
ت بِس ِ
«واح َذروا ما َنز ََل بِاألُم ِم َقب َلكُمِ ،من ا َْل ُث َل ِ
وء األَ ْف َع ِ
ال و َذ ِمي ِم
َ ْ ْ َ
ُ
ْ ُ َ
األَ ْعم ِلَ ،فت ََذك َُّروا ِف َْ ِ
واح َذ ُروا َأ ْن َتكُونُوا َأ ْم َث َُ
ال ْم،
والش َأ ْح َو َُال ْمْ ،
ال ْي َّ ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
َفإِ َذا َت َفك َّْرت ُْم ِف َت َف ُاوت َحا َل ْي ِه ْمَ ،فا ْلز َُموا ك َُّل َأ ْم ٍر َل ِز َمت ا ْلع َّز ُة بِه َش ْأ َنُ ْم،
ت ا ْلعافِي ُة بِه ع َلي ِهم ،وا ْن َقاد ِ
ت األَعدَ اء َله عنْهم ،ومدَّ ِ
وزَاح ِ
ت النِّ ْع َم ُة
َ
َ
َ ْ ْ
َ َ
ْ ُ َ ُ ْ ُ
َله معهم ووص َل ِ
ت ا ْلك ََر َام ُة َع َل ْيه َح ْب َل ُه ْمِ ،م َن ِال ْجتِن ِ
َاب لِ ْل ُف ْر َق ِة وال ُّلزُو ِم
َ َُ ْ َ َ
ِ
ِ
َ
لِ ُ
أل ْل َف ِة ،والت ََّح ِّ
َس فِ ْق َر َ ُت ْم
اض َع َل ْي َها والت ََّواص ِ َباْ ،
واجتَن ُبوا ك َُّل أ ْم ٍر ك َ َ
الصدُ ِ
َ
وأ ْو َه َن ُمنَّت َُه ْمِ ،م ْن ت ََضا ُغ ِن ا ْل ُق ُل ِ
ور ،وتَدَ ا ُب ِر النُّ ُف ِ
وس
اح ِن ُّ
وب وت ََش ُ
ََ
وتا ُذ ِل األَ ْي ِدي.(((»...

((( سورة آل عمران :آية.١٣٧
((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :ص.296
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«وح ِّذ ْره َص ْو َل َة الدَّ ْه ِر و ُف ْح َش َت َق ُّل ِب ال َّل َي ِ
ال
 -٢التحذير:
َ

واألَ َّيامِ».

ال يعيش اإلنسان يف حياته بدوام الرسور بل تتقلب به األيام

بأتم الصحة وأخرى جتده يعاين
وتعصف به يمين ًا ويسار ًا ،فتارة يكون ّ
األمرين من املرض ،وتارة جتده غني ًا موفور النعمة وأخرى جتده فقري ًا

معدم ًا ،وهكذا ...تتقلب به األيام من حال إىل حال ،وهذا االختالف

يصفه أمري املؤمنني Aبأنه يكون فاحش ًا ،أي كبري ًا وعظي ًام ،ال يسري ًا
وسهالً.

حتمل هذه التقلبات التي
واإلمام Aيدعو لرتبية النفس عىل ّ

يصاب هبا اإلنسان ،بنحو ال ُترجه عن طاعة اهلل إىل معصيته أو عن
اإليامن إىل الكفر.

وعن اإلمام الصادق« :Aما ُأعطي عبد من الدنيا إال اعتبارا،

وما زُوي عنه إال اختبارا»(((.

((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.261
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قال أمري املؤمننيَ « :Aبا َد ْر ُت بِ َو ِص َّيتِي إِ َل ْي َ
ك،
َ
ون َأ ْن
وأ ْو َر ْد ُت ِخ َص ًال ِمن َْها َق ْب َل َأ ْن َي ْع َج َل ِب َأ َج ِلُ ،د َ
ُ ِ
ض إِ َل ْي َ
ت
ك بِ َم ِف َن ْف ِسَ ،أ ْو َأ ْن ُأ ْن َق َص ِف َر ْأيِي ك ََم ن ُِق ْص ُ
أ ْف َ
ك بع ُض َغ َلب ِ
ِ
ِ
ات َْال َوى وفِت َِن
َ
ِف ِج ْسميَ ،أ ْو َي ْسبِ َقني إِ َل ْي َ َ ْ
الدَ ِ
ب النَّ ُف ِ
َالص ْع ِ
ب َْ
ث
الدُّ ْن َياَ ،ف َتك َ
ور .وإِن ََّم َق ْل ُ
ُون ك َّ
ض َْ ِ ِ ُ ِ ِ ِ
كَاألَ ْر ِ
ش ٍء َقبِ َلتْه.
الال َيةَ ،ما أ ْلق َي ف َيها م ْن َ ْ
ُك بِاألَ َد ِ
ك ،و َي ْشت َِغ َل ُل ُّب َ
ب َق ْب َل َأ ْن َي ْق ُس َو َق ْل ُب َ
َف َبا َد ْرت َ
ك
لِت َْس َت ْقبِ َل بِ ِ
اك َأ ْه ُل الت ََّج ِ
ار ِ
ك ِم َن األَ ْم ِرَ ،ما َقدْ َك َف َ
جدِّ َر ْأيِ َ
ب
يت َمئُو َن َة ال َّط َل ِ
يت
ب ،و ُعوفِ َ
ُون َقدْ ك ُِف َ
ُب ْغ َيتَه َ ْ
وت ِر َبتَهَ ،ف َتك َ
ِ
ِم ْن ِع َلجِ الت َّْج ِر َب ِةَ ،ف َأت َ
َاك ِم ْن َذلِ َ
ان
واس َت َب َ
ك َما َقدْ ُكنَّا ن َْأتيهْ ،
َل َ
ك َما ُر َّب َم َأ ْظ َل َم َع َل ْينَا ِمنْه».
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متهيد:

النصيحة هي من أهم ما يمكن أن هيديه اإلنسان ألخيه املؤمن،

فهي تصدر عنه من خالص املحبة ولذا ورد يف احلديث« :ناصحك

مشفق عليك ،حمسن إليك ،ناظر يف عواقبك ،مستدرك فوارطك،
ففي طاعته رشادك ،ويف خمالفته فسادك»((( ،والنصيحة إن جاءت من

األب لولده كانت أزيد شفقة وحمبة من النصيحة التي تأيت من غريه،

واإلمام Aيف الوقت الذي يوجه النصيحة لولده اإلمام احلسن،A

يمهد لذلك بذكر األسباب التي دعته إىل اختيار ذلك الوقت ألجل
ّ
توجيه النصيحة لولده ،مب ّينا أنه لو تأخر يف أداء تلك النصيحة عن
ذلك الوقت ،فإن ذلك سوف يؤدي إىل ضياع النصيحة ،ألهنا سوف

تتأخر عن وقتها الذي كان ينبغي أن تؤدى فيه ،ولذا يشري اإلمام إىل
موانع االستامع إىل النصيحة.

والنصيحة واألدب مها من الرتبية الواجبة عىل األهل ،ومن

حق الطفل عىل أبيه أن حيسن أدبه وتربيته .وهذا ما ورد يف كتاب اهلل

وأهليك ُْم نار ًا
عز وجل حيث قال﴿ :يا ُّأيا ا ّلذين آمنُوا ُقوا أن ُفسك ُْم ْ
ّاس ْ
والجارةُ﴾(((.
و ُقو ُدها الن ُ
فقد ورد يف الرواية أنه :Aملا نزلت اآلية ،قال الناس :كيف

((( عيون احلكم واملواعظ ،الواسطي :ص.489
((( سورة التحريم :آية.٦
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نقي أنفسنا وأهلنا؟ قال« :اعملوا اخلري وذكّروا به أهليكم وأ ّدبوهم

عىل طاعة اهلل»(((.

موانع االستماع إىل النصيحة

ك بع ُض َغ َلب ِ
ِ
ات َْال َوى وفِت َِن الدُّ ْن َيا».
َ
أَ « -ي ْسبِ َقني إِ َل ْي َ َ ْ

إهنا مسابقة بني الدعوة إىل احلق والدعوة إىل الباطل ،فالشاب يف

مقتبل العمر إذا مل تؤد له النصيحة يف وقتها وسبقت دعوة الباطل دعوة
احلق ل َت ْطرق مسامع أذنه ،وتتحدث مع شغاف قلبه ،فإنه سوف يبتعد

عن االستامع إىل النصيحة ،وسوف يكون التقصري من األهل الذين مل
يبادروا إىل ذلك.

وقد ّبي اإلمام Aسبب ذلك ،وهو أن الشاب يف أوائل شبابه يشعر

بفراغ حيتاج إىل أن يمأله ويبادر إىل ملئه بام جيده يف متناوله ،ولذا قال:A
«إنام قلب احلدث كاألرض اخلالية ما ُألقي فيها من يشء َقبِ َل ْت ُه».
ُك بِاألَ َد ِ
ب َق ْب َل َأ ْن َي ْق ُس َو َق ْل ُب َ
بَ « -ف َبا َد ْرت َ
ك».

اخلطوة التي تيل النصيحة هي األدب ،واألدب مرحلة أشدُّ من

النصيحة ،ألنه يتضمن بعض األساليب التي حتمل نوعا من الفرض

والعقوبة مع فرض التخ ّلف عن ذلك واملعصية ،وهذه املرحلة هلا
أيضا وقتها الذي ينبغي أن يبادر األهل إىل أدائها يف ذلك الوقت وعدم

((( مستدرك الوسائل ،املحقق النوري :ج ،12ص.201
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تأخريها بنحو ال يعود من األدب نفع وال فائدة.
واملانع من تأثري النصيحة كام يذكر اإلمام  Aذلك يف هذه

الرواية هو قسوة القلب.

ولقسوة القلب أسباب عديدة ومن هذه األسباب أن يعيش

عرض ألن يرى من
اإلنسان طول األمل ،والشاب يف مقتبل العمر ُم ّ
نفسه القوة والقدرة عىل كل يشء ،وأن ينظر إىل الناس من حوله فال
يرى هلم من حق عليه سوى أنه أقدر منهم وأقوى عىل نيل ما يريد
وهذا األمر يورث قسوة القلب ،ففي الرواية ،فيام ناجى اهلل عز وجل

فيقسو َ
َ
قلبك»(((.
به موسى« :Aيا موسى ،ال تطول يف الدنيا
أملك ُ

ج« -و َي ْشت َِغ َل ُل ُّب َ
ك».

املانع الثالث من االستامع إىل النصيحة هو أن يكون الشاب يف
ِ
هلم ما ،كام لو كان يطلب الوصول
حداثة سنّه ومقتبل عمره حامال ّ
إىل غاية من الغايات ويسعى للوصول إليها مهام َك َّلفه ذلك ،فإن ذلك

سوف يكون مانعا من االستامع إىل النصيحة ،فهو ونتيجة حرصه
عىل الوصول إىل غايته سوف يطلب أرسع الطرق والتي قد ال تكون
وجهت إليه النصائح املتتالية َّ
يرض به
مضمونة ،ولو
ْ
بأن هذا الطريق ّ
وال يفيده فإنه لن يبادر إىل االستامع إىل النصيحة.

((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.329
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مثرة النصيحة:

ذكر Aمجلة من ثمرات يمكن أن ترتتب عىل قبول النصيحة:
« -١لِت َْس َت ْقبِ َل بِ ِ
اك َأ ْه ُل الت ََّج ِ
ار ِ
ك ِم َن األَ ْم ِرَ ،ما َقدْ َك َف َ
جدِّ َر ْأيِ َ
ب

وت ِر َبتَه».
ُب ْغ َيتَه َ ْ

تحرز اإلنسان عن الوقوع
إن من أهم فوائد النصيحة هي أن َي ّ

يف اخلطأ ،فإذا وقف اإلنسان أمام خيارات متعددة ،وبدل أن خيوض
غامر التجارب والتي قد تكون فاشلة وفيها اخلسارةَ ،ي ْعت َِب بِ َم ْن سبقه
من الناس إىل جتربة تلك الطرق ،وهبذا يأمن الوقوع يف الرضر ،وهذه
هي فائدة النصيحة.

وعن أمري املؤمنني« :Aالتجارب علم مستفاد»(((.

إذا الثمرة األوىل هي اإلحاطة باألمر واختيار األفضل.
يت َمئُو َن َة ال َّط َل ِ
ب».
ُون َقدْ ك ُِف َ
َ « -٢ف َتك َ

وهنا يشري اإلمام Aإىل الثمرة الثانية لالستفادة من نصيحة

اآلخرين ،وهو أن أصحاب التجربة إذا أشاروا إليك يف أمر من
ٍ
َ
راحة من أن
جعلوك يف
لت بنصيحتهم يف فعل أو يف ترك،
األمور ،ف َع ِم َ
فوا عنك أعباء قد تضطر إىل حتملها لو
تسعى لرتى ذلك بنفسكَ ،ف َخ َّف ُ
أردت جتربة ذلك بنفسك ،وحفظوا لك وقتك وطاقاتك لتستنفذها يف
مكاهنا املثمر ثامر ًا جديدة.

((( عيون احلكم واملواعظ ،الواسطي :ص.43
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يت ِم ْن ِع َلجِ الت َّْج ِر َب ِة».
« -٣و ُعوفِ َ

الوقاية خري من العالج كام يقال ،وهذه هي الثمرة الثالثة من

األخذ بالنصيحة ،إهنا الوقاية من الوقوع يف الداء الذي حيتاج إىل

عالج .والتجربة إذا خاضها اإلنسان بنفسه قد توقعه يف أمر ال بد له
فيه من العالج ،ولكنه لو اعتمد عىل جتارب اآلخرين أمن من الرضر.
وقد ورد عن أمري املؤمنني« :Aثمرة التجربة حسن االختيار»(((.
َ « -٤ف َأت َ
َاك ِم ْن َذلِ َ
ك َما َقدْ ُكنَّا ن َْأتِيه».

الثمرة الرابعة من الرجوع إىل النصيحة أن يصل اإلنسان إىل ما

يريده بيرس وسهولة ،فمن سبقنا إىل األمر قد جتشم العناء يف الوصول
إليه ،والسعي لنيله ،وأما نحن فيصلنا صافيا ويف معافاة من أمرنا.
ان َل َ
ك َما ُر َّب َم َأ ْظ َل َم َع َل ْينَا ِمنْه».
«واس َت َب َ
ْ -٥
الثمرة اخلامسة هي يف أن الصورة لدينا تكون أوضح وأجىل،

فإننا متى شاهدنا التجارب التي خاضها اآلخرون ،والحظنا حجم

املعاناة التي عانوا منها فأخذنا بالتجارب املتعددة ،والصور املختلفة

التي حيكيها أصحاب التجارب ،ونصائحهم التي ينظر فيها كل واحد
منهم إىل جهة من اجلهات ،اجتمعت لدينا جهات متعددة من النظر
والرأي ،وهذا يؤدي إىل تكوين صورة أفضل وأمجع وأشمل.

((( عيون احلكم واملواعظ ،الواسطي :ص.209

الدرس الرابع
حال المؤمن يف الدنيا

الدرس الرابع
حال املؤمن يف الدنيا

ِ
ب الدُّ ْن َيا ك ََم َث ِل
قال أمري املؤمنني« :Aإن ََّم َم َث ُل َم ْن َخ َ َ
ِ
يبَ ،ف َأ ُّموا َمن ِْز ًل َخ ِصيب ًا
َق ْو ٍم َس ْف ٍرَ ،ن َبا ِبِ ْم َمن ِْز ٌل َجد ٌ
وجنَاب ًا م ِريع ًاَ ،فاحتَم ُلوا وع َثاء ال َّط ِر ِ ِ
الص ِد ِ
يق،
يق وف َر َاق َّ
َ
َ
ْ َ َ ْ َ
وج ُشو َب َة ا َمل ْط َعمِ ،لِ َي ْأتُوا َس َع َة َد ِار ِه ْم
ُ
الس َف ِر ُ
وخ ُشو َن َة َّ
ومن ِْز َل َقر ِار ِهمَ ،ف َليس َيِدُ َ ِ
ك َأ َل ًاَ ،
ش ٍء ِم ْن َذلِ َ
ول
ْ ْ َ
َ
َ
ون ل َ ْ
َي َر ْو َن َن َف َق ًة فِيه َمغ َْرم ًاَ ،
ب إِ َل ْي ِه ْم ِمَّا َق َّر َ ُب ْم ِم ْن
ش َء َأ َح ُّ
ول َ ْ
َمن ِْز ِل ْمَ ،
م َّلتِ ِه ْم.
َاه ْم ِم ْن َ َ
وأ ْدن ُ
ت ِ َبا ك ََم َث ِل َق ْو ٍم كَانُوا بِ َمن ِْز ٍل َخ ِص ٍ
يبَ ،فنَ َبا
َ
وم َث ُل َم ِن ا ْغ َ َّ
ِ
ِبِ ْم إِ َل َمن ِْز ٍل َجد ٍ
ش ٌء َأك َْره إِ َل ْي ِه ْم َ
ول َأ ْف َظ َع
يبَ ،ف َل ْي َس َ ْ
ون َع َل ْيه
ِعنْدَ ُه ْمِ ،م ْن ُم َف َار َق ِة َما كَانُوا فِيه ،إِ َل َما َ ْي ُج ُم َ
ون إِ َل ْيه».
و َي ِص ُري َ
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متهيد:

يصف اإلمام Aيف وصيته هذه لولده حال اإلنسان املؤمن

وحال اإلنسان الكافر يف هذه الدنيا وكيف يعيش كل منهام.
حال املؤمن:

ِ
ِ
وجنَاب ًا
يبَ ،ف َأ ُّموا َمن ِْز ًل َخصيب ًا َ
َ «-ق ْو ٍم َس ْف ٍرَ ،ن َبا ِبِ ْم َمن ِْز ٌل َجد ٌ

َم ِريع ًا».

هه اآلخرة ،هو كاملسافر الذي
املؤمن يف هذه الدنيا والذي يكون َ ّ

أراد السفر من أرض قاحلة جدباء ال نبات فيها وال ثمر ـ كناية عن
الدنيا ـ إىل أرض مثمرة وخصبة ـ كناية عن اآلخرة ـ ويعاين املؤمنون

يف سفرهم هذا الصعاب ولكنهم يملكون القدرة عىل َت ّمل ذلك ألهنم
يريدون الوصول إىل حيث النعم الوافرة.

وتشبيه حال اإلنسان يف هذه الدنيا باملسافر ،ورد يف العديد من

الروايات:

فعن اإلمام عيلَ « :Aفإِ َّن اللَّ ُس ْب َحانَه َقدْ َج َع َل الدُّ ْن َيا َل ِا َب ْعدَ َها،
وا ْبت ََل فِ َيها َأ ْه َل َها لِ َي ْع َل َم َأ ُّ ُي ْم َأ ْح َس ُن َع َم ًل ،و َل ْسنَا لِلدُّ ْن َيا ُخلِ ْقنَا َ
ول
الس ْع ِي فِ َيها ُأ ِم ْرنَا»(((.
بِ َّ
((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :ص.446
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وعن اإلمام عيل« :Aهؤالء أنبياء اهلل وأصفياؤه َتنَزّهوا عن

اقتص الصاحلون آثارهم ...وأنزلوا الدنيا من أنفسهم
الدنيا ...ثم َّ
كامليتة التي ال حيل ألحد أن يشبع منها إال يف حال الرضورة إليها،
وأكلوا منها بقدر ما أبقى هلم النفس وأمسك الروح ،وجعلوها بمنزلة

مر هبا أمسك عىل فيه ،فهم يتبلغون
اجليفة التي اشتد نتنها ،فكل من َّ
بأدنى البالغ.(((»...

ولذا يصف اإلمام Aحال املؤمن بالتايل:

اء ال َّط ِر ِ
يق».
َ « -١ف ْ
احت ََم ُلوا َو ْع َث َ

الدنيا حمفوفة باملخاطر واملصاعب ،وهذه املخاطر ليست هي

خصوص املخاطر املادية أو االبتالءات اجلسدية ،بل من أعظم هذه

املخاطر هو االغرتار هبذه الدنيا ،فهي ت ُّزين نفسها للناس ،وتدعوهم

إليها ،وتُر ّغبهم هبا ،وأشدهم مقاومة هلا هو الذي ينترص عليها،
وأعظم تشبيه ورد يف وصف صعوبة هذه الدنيا ،هو وصفها بالسجن،
ففي رواية عن رسول اهلل Fقال« :الدنيا ال تصفو ملؤمن ،كيف وهي
سجنه وبالؤه»(((.

وعن اإلمام الكاظم« :Aمثل الدنيا مثل ماء البحر ،كلام رشب
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،73ص.90
((( كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،3ص.187
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منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله»(((.
وعن اإلمام الباقر Aأنه قال« :اجلنة حمفوفة باملكاره والصرب،

فمن صرب عىل املكاره يف الدنيا دخل اجلنة ،وجهنم حمفوفة باللذات

والشهوات ،فمن أعطى نفسه لذهتا وشهوهتا دخل النار»(((.
ِ
الص ِد ِ
يق».
« -٢وف َر َاق َّ

ورد يف احلديث عن أمري املؤمننيَ « :Aل ت َْست َْو ِح ُشوا ِف َط ِر ِ
يق
ِ
ِِ ِ ِ
اجت ََم ُعوا َع َل َمائِدَ ٍة ِش َب ُع َها َق ِص ٌري،
َّاس َقد ْ
ُْالدَ ى لق َّلة َأ ْهلهَ ،فإِ َّن الن َ
وجو ُع َها َط ِو ٌ
يل.(((»...
ُ
املؤمن يف هذه الدنيا غريب ،ال يرى صديقا يسري معه يف هذا

الطريق ألنه طريق معاناة ومشقة ،وعدم وجود رفيق هلذا اإلنسان يف

سفره هذا يزيد من مشقته وجيعله يعاين املزيد من الصعاب ،ولكنه مع
ذلك يصرب يف سبيل الوصول إىل اآلخرة واملستقر األبدي.
الس َف ِر».
ُ -٣
«وخ ُشو َن َة َّ

إذا علم املؤمن أن هذه الدنيا هي دار ممر وأنه يف سفر ،علم أنه ال

قرار له فيهاَ ،
وت َّمل ما فيها من خشونة وصعاب ،وقد ورد عن رسول

اهلل« :Fكن يف الدنيا كأنك غريب ،أو كأنك عابر سبيل ،و ُعدَّ نفسك

((( حتف العقول ،احلراين :ص.٣٩٦
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،٢ص.٩٠
((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :ص.319
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يف أصحاب القبور»((( .
وعن اإلمام عيل Aقال« :إن الدنيا دار خبال ووبال ،وزوال

وانتقال ،ال تساوي لذاهتا تنغيصها ،وال تفي سعودها بنحوسها ،وال
يقوم صعودها هببوطها»(((.

«وج ُشو َب َة ا َمل ْط َعمِ».
ُ -٤

الطعام اجلشب هو الطعام الغليظ الذي ال متيل إليه النفس

وال ترغب به ،واملؤمن وإن كان يستفيد من هذه الدنيا وال ينسى

نصيبه منها ،ولكن هذه األمور ما دامت ليست هدف ًا له ،فإهنا ال حتتل
األولوية أمام أهدافه احلقيقية ،وبالتايل فهو يصرب عىل تركها إذا وقفت
عائق ًا أمامه لتحصيل رضا اهلل تعاىل.

وكثرة الطعام توقع صاحبها يف االبتعاد عن اهلل عز وجل،

وقد ورد يف الرواية عن اإلمام الصادق« :Aليس يشء أرض لقلب

املؤمن من كثرة األكل ،وهي مورثة لشيئني :قسوة القلب ،وهيجان

الشهوة»(((.

إن الطعام متى كان من املال ِّذ تناول اإلنسان منه ما يزيد عن

حاجته فابتيل بكثرة األكل ،وأما لو كان الطعام من غري ما متيل إليه
((( األمايل ،الشيخ الطويس :ص.٣٨١
((( عيون احلكم واملواعظ ،الواسطي :ص.151
((( مستدرك الوسائل ،املحقق النوري :ج ،١٢ص.٩٤
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ّ
وتلتذ به فإنه سوف يكتفي منه بقدر احلاجة ،ومن الروايات
النفس

الم ِّ
حذرة من كثرة الطعام ،ما ورد عن رسول اهلل« :Fإياكم والبطنة،
ُ

فإهنا مفسدة للبدن ومورثة للسقم ومكسلة عن العبادة»(((.
 -٥رضا النفس عند املؤمن:

«لِي ْأتُوا سع َة د ِار ِهم ومن ِْز َل َقر ِار ِهمَ ،ف َليس َيِدُ َ ِش ٍء ِم ْن
ْ ْ َ
َ
َ َ َ ْ َ
َ
ون ل َ ْ
ول َي َر ْو َن َن َف َق ًة فِيه َمغ َْرم ًاَ ،
ك َأ َل ًاَ ،
َذلِ َ
ب إِ َل ْي ِه ْم ِمَّا َق َّر َ ُب ْم ِم ْن
ش َء َأ َح ُّ
ول َ ْ
َمن ِْز ِل ْمَ ،
م َّلتِ ِه ْم».
َاه ْم ِم ْن َ َ
وأ ْدن ُ
بعد أن أوضح اإلمام Aحال املؤمن يف هذه احلياة الدنيا ،أراد

بيان حالة الرضا عند املؤمن بام هو عليه ،فاملؤمن ال يتحمل كل هذه
الصعاب واملشقات وهو مكره عليها ،بل يؤدهيا وهو شاكر هلل عز
ٍ
وراض بام يقوم به ،ألنه ال يشعر باألمل وال باخلسارة يف فعل كل
وجل
ما يقربه إىل مقصوده األسايس ،أال وهو رضا اهلل عز وجل ،والفوز
باجلنة ،بل إن هذه املصاعب واملشقات أحب إليه من الرخاء واهلناء إذا

كانت من أسباب القرب إىل نيل مراده ،ولذا يصفهم أمري املؤمننيA
ِ
اح ًة َط ِوي َل ًةَ ِ ،ت َار ٌة ُم ْربِ َح ٌة
أيضا بقولهَ :
بوا َأ َّيام ًا َقص َري ًة َأ ْع َق َبت ُْه ْم َر َ
«ص َ ُ

َي َّس َها َُل ْم َر ُّ ُب ْمَ ،أ َرا َد ْت ُم الدُّ ْن َيا َف َل ْم ُي ِريدُ َ َ
س ْ ُت ْم َف َفدَ ْوا َأ ْن ُف َس ُه ْم
وها ،وأ َ َ
ُ
َ
ِمن َْها»(((.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،59ص.٢٦٦
((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :ص.403
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املغت بهذه الدنيا:
حال الكافر ّ

ت ِ َبا ك ََم َث ِل َق ْو ٍم كَانُوا بِ َمن ِْز ٍل َخ ِص ٍ
يبَ ،فنَ َبا ِبِ ْم
َ
«وم َث ُل َم ِن ا ْغ َ َّإِ َل َمن ِْز ٍل َج ِد ٍ
يب».
إهنا صورة معاكسة حلال املؤمن ،فالدنيا هي جنة الكافر ،فهو

يرى نفسه يف سفر ولكنه يف سفر من النعيم إىل اجلحيم ،وهذا ما يفرسه

لنا كراهة املوت لدى هذا اإلنسان ،فمن مل يضع نصب عينيه سوى هذه
الدنيا فإنه سوف يرى يف فنائها فناءه ،ويف زواله هناية كل يشء لديه،
وعن إلمام احلسن« :Aأعظم رسور َي ِر ُد عىل املؤمنني إذ نُقلوا عن دار
النكد إىل نعيم األبد ،وأعظم ثبور يرد عىل الكافرين إذ نقلوا عن جنتهم
إىل نار ال تبيد وال تنفد»(((.

إهنم ولشده حبهم هلذه الدنيا يصعب عليهم فراقها ،بل هو من

ش ٌء
أصعب ما يعانون منه ،ولذا وصفهم اإلمام Aبقولهَ « :ف َل ْي َس َ ْ
َأك َْره إِ َل ْي ِه ْم َ
ون
ول َأ ْف َظ َع ِعنْدَ ُه ْمِ ،م ْن ُم َف َار َق ِة َما كَانُوا فِيه ،إِ َل َما َ ْي ُج ُم َ
ون إِ َل ْيه».
َع َل ْيه و َي ِص ُري َ
وعن اإلمام زين العابدين يف وصف حال املوت وفراق الدنيا

للمؤمن وللكافر يقول« :Aللمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة ،وفك
قيود وأغالل ثقيلة ،واالستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح ،وأوطئ

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،6ص.154

........................ 62دروس من وصية أمري املؤمنني لولده اإلمام احلسنC

املراكب ،وآنس املنازل ،وللكافر كخلع ثياب فاخرة ،والنقل عن منازل

أنيسة ،واالستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها ،وأوحش املنازل ،وأعظم

العذاب»(((.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،6ص.155

الدرس الخامس
قواعد التعامل مع الناس

الدرس اخلامس
قواعد التعامل مع الناس

اج َع ْل َن ْف َس َ
ك ِميزَان ًا فِ َيم
قال أمري املؤمننيَ « :Aيا ُبن ََّي ْ
ِ
ب لِغ ْ ِ
ب لِنَ ْف ِس َ
َب ْين َ
ك ،واك َْره
َك و َب ْ َ
َي َك َما ُت ُّ
ي َغ ْ ِي َكَ ،ف َأ ْحبِ ْ
ِ
ِ
ب َأ ْن ُت ْظ َل َمَ ،
َله َما َتك َْره َلاَ ،
وأ ْح ِس ْن ك ََم
ول َت ْظل ْم ك ََم َل ُت ُّ
ِ
واس َت ْقبِ ْح ِم ْن َن ْف ِس َ
ي َس َن إِ َل ْي َ
ك َما ت َْس َت ْقبِ ُحه
ُت ُّ
ب َأ ْن ُ ْ
كْ ،
ِ
وار َض ِم َن الن ِ
َّاس بِ َم ت َْر َضاه َُل ْم ِم ْن َن ْف ِس َ
ك،
م ْن َغ ْ ِي َكْ ،
ِ
ول َت ُق ْل َما َل َت ْع َل ُم وإِ ْن َق َّل َما َت ْع َل ُمَ ،
َ
ب
ول َت ُق ْل َما َل ُت ُّ
َأ ْن ُي َق َال َل َ
ك.
ِ
وا ْع َل ْم َأ َّن ا ِ
اب وآ َف ُة األَ ْل َب ِ
الص َو ِ
اس َع
اب ضدُّ َّ
إل ْع َج َ
ابَ ،ف ْ
ول َتك ُْن َخ ِ
ازن ًا لِغ ْ ِ
ك َ
ِف كَدْ ِح َ
َي َك».
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القاعدة العامة يف املعاملة:

ك ِميزَان ًا فِ َيم َب ْين َ
«اج َع ْل َن ْف َس َ
ي َغ ْ ِي َك».
َك و َب ْ َ
ْ -

يبي اإلمام عيل Aالطريقة
هبذه الكلامت املخترصة واملوجزة ّ

الصحيحة يف التعامل مع الناس ،وهي طريقة العدل واإلنصاف ،بأن
جتعل نفسك معيارا بينك وبني اآلخرين.

وقد وردت العديد من الروايات يف آداب التعامل مع الناس،

وأفرد العلامء يف كتب احلديث بابا خاصا حتت عنوان «آداب العرشة»

بينوا فيه الطرق العامة ملعارشة الناس وحسن املعاملة معهم بالنحو

الذي يعكس فيه املؤمن التعاليم الصحيحة.

وقد قرن اهلل عز وجل األمر بعبادته وتوحيده باألمر باإلحسان

إىل الناس سواء ما ارتبط بالوالدين أو باألصحاب قال تعاىل:
﴿وا ْع ُبدُ وا ال َّل َه َوال ت ُْش ِركُوا بِ ِه َش ْيئ ًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا َوبِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى
َ
ِ
ِ
ِ
ار ذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َج ِ
ين َوا ْل َج ِ
ار ا ْل ُجن ِ
ين َوا ْل َم َساك ِ
َوا ْل َيت ََامى َوا ْل َم َساك ِ
ُب
ِ
والص ِ
ب بِا ْل َجن ِ
اح ِ
السبِ ِ
ب
يل َو َما َم َلك ْ
َت َأ ْي َما ُنك ُْم إِ َّن ال َّل َه ال ُيح ُّ
َ َّ
ْب َوا ْب ِن َّ
َان ُمخْ تَاالً َفخُ ور ًا﴾(((.
َم ْن ك َ

((( سورة النساء :آية.٣٦
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تطبيقات القاعدة:

بعد أن ذكر اإلمام Aهذه القاعدة العامة يف العرشة ،ذكر بعض

التطبيقات هلذه القاعدة ،والتي من خالل سلوكها يتمكن اإلنسان من

اتباع تعاليم اإلسالم:

ِ
ب لِغ ْ ِ
ب لِنَ ْف ِس َ
ك».
َي َك َما ُت ُّ
أَ « -ف َأ ْحبِ ْ

لكل إنسان طريقة خاصة يف التعامل معه ،فكام حتب أن يعاملك

اآلخرون عليك أن تلجأ إىل التعامل معهم .وهذا ال خيتص باألخ أو

بالصديق بل يشمل الناس كافة ،فأنت حتب من أخيك وصديقك أن

خيلص لك يف صداقته بأن يبذل لك كل ما تطلبه منه من مال أو خدمة،

فعليك ان تبادله ذلك ،بأن تبذل له ما يطلبه منك.

وأنت كذلك حتب من عدوك ومن قامت اخلصومة بينك وبينه

أن يعاملك بالعدل واإلنصاف بأن ال يتجنّى عليك وال يتهمك هبتانا

مهام كانت عداوتك معه ،فعليك ان تعامله بذلك ،بأن تظهر عدالتك

له فيام ظلمك به وال تتعدى عن ذلك فتتهمه بام مل يفعله أو تتقول عليه
بام مل يقله.

وأما سائر الناس فإن غاية ما حتبه منهم هو أن يقابلوك بوجه

رحب وطليق ،وان يبادروا إىل إلقاء التحية عليك ،وإظهار االحرتام

فرحب هبم ،وبادرهم بالتحية ،وتعامل معهم
لك ،فبادرهم بذلكّ ،
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باحرتام.
وهذا ما ورد يف الرواية عن اإلمام عيل« :Aابذل ألخيك دمك

ومالك ،ولعدوك عدلك وإنصافك ،وللعامة برشك وإحسانك»((( .
ب« -واك َْره َله َما َتك َْره َلا».

وكام هو احلال يف احلب ،كذلك احلال يف الكره والبغض ،فكل ما

تكرهه لنفسك عليك ان تكرهه لآلخرين ،فإذا كنت تكره أن يتحدث
عنك اآلخرون بالسوء فعليك أن تتجنب احلديث عنهم بالسوء .وإذا

كنت تكره أن يأخذ اآلخرون حقا من حقوقك فعليك أن حتذر من
األخذ بحقوق اآلخرين.

فالقاعدة التي حتكم عالقة االخوان تتضمن نوعا من املبادلة،

ولذا ورد يف الرواية عن اإلمام اهلادي« :Aال تطلب الصفا ممن

كَدّ رت عليه ،وال النصح ممن رصفت سوء ظنك إليه ،فإنام قلب غريك

لك كقلبك له»((( .

فغريك ينظر إليك ويعاملك كام تعامله ،فإن كنت تكره منه أمرا

فال تعامله به.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،٧٨ص.٥٠
((( املصدر السابق :ج ،74ص.182
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ِ
ِ
جَ -
ب َأ ْن ُت ْظ َل َم».
«ول َت ْظل ْم ك ََم َل ُت ُّ

إن أكثر ما يمكن أن يقع فيه اإلنسان هو ما يكون فيه ظلم للغري.

فليضع اإلنسان نفسه مكان املظلوم ليجد كم أن الظلم صعب وعسري.

قد ورد التحذير من الظلم ال سيام وأنه يذهب بحسنات املؤمن ففي
الرواية عن رسول اهلل« :Fإنه ليأيت العبد يوم القيامة وقد رسته

حسناته ،فيجئ الرجل فيقول :يا رب ظلمني هذا ،فيؤخذ من حسناته
فيجعل يف حسنات الذي سأله ،فام يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة،
فإذا جاء من يسأله نظر إىل سيئاته فجعلت مع سيئات الرجل ،فال يزال

يستوىف منه حتى يدخل النار»(((.

ِ
دِ َ -
ي َس َن إِ َل ْي َ
ك».
«وأ ْحس ْن ك ََم ُت ُّ
ب َأ ْن ُ ْ

ِ
ِ
يما آت َ
َنس ن َِصي َب َ
ك
َاك ال َّل ُه الدَّ َار اآلخ َر َة َوال ت َ
قال تعاىلَ :
﴿وا ْب َت ِغ ف َ
ِم ْن الدُّ ْن َيا َو َأ ْح ِس ْن ك ََما َأ ْح َس َن ال َّل ُه إِ َل ْي َ
ك﴾((( .
إذا تذكر اإلنسان أن وجوده وما بني يديه من النعم هو من فضل

اهلل وإحسانه إليه ،علم أن عليه ان يبادر إىل اإلحسان إىل الناس ،وهذا
ما تدل عليه اآلية املباركة.

وعن اإلمام عيل« :Aأحق الناس باإلحسان من أحسن اهلل
((( ميزان احلكمة ،حممد الريشهري :ج ،2ص.١٧٧١
((( سورة القصص :آية.٧٧
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إليه ،وبسط بالقدرة يديه»(((.

«واس َت ْقبِ ْح ِم ْن َن ْف ِس َ
ك َما ت َْس َت ْقبِ ُحه ِم ْن َغ ْ ِي َك».
هـْ -

كثريا ما ينظر اإلنسان إىل بعض ما يصدر عن الغري بعني السخط،

ويراه قبيحا ،ولكن قبل أن يصدر حكمه عىل ذلك الغري فلريجع إىل

نفسه ،وليضع نفسه مكان ذلك الشخص ،ويف الظروف التي يعيشها

ذلك الشخص ،ولينظر هل سيقوم بفعل ذلك الذي يراه قبيحا أو ال؟
املشكلة تكمن يف إننا ننظر إىل ما يقوم به اآلخرون بعني أنفسنا ال بعني

غرينا.

ال تنه عن خلق وتأيت مثـلـه

عار عليك إذا فعلت عظيم

ابدأ بنفسك فاهنها عن غيها

فإذا انتهت منه فأنت حكيم

من ن ْفسك».
«وارض من النّاس بام ْترضا ُه ُهل ْم ْ
وْ -

قد يرى اإلنسان جفاء يف تعامل بعض الناس معه ،وال يرىض

منهم ذلك ،فلينظر إىل نفسه ،هل يعاملهم هو أيضا بجفاء ،أو أنه يبادر
إىل اإلحسان إليهم.

زَ -
«ول َت ُق ْل َما َل َت ْع َل ُم وإِ ْن َق َّل َما َت ْع َل ُم».
ف ما َليس َل َ ِ ِ
الس ْم َع َوا ْل َب َص َر َوا ْل ُف َؤا َد ك ُُّل
﴿وال َت ْق ُ َ ْ َ
َ
ك بِه ع ْل ٌم إِ َّن َّ
((( عيون احلكم واملواعظ ،الواسطي :ص.127
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ُأ ْو َلئِ َ
َان َعنْ ُه َم ْسئُوالً﴾(((.
كك َ

إن أخطر ما يمكن أن يقع فيه اإلنسان هو أن يدّ عي العلم فيقول

ما ال يعرف ،ويتحدث بام ال يعلم.

بل ورد التحذير يف الروايات عن قول كل ما يعلم فكيف بقول

ما ال يعلم؟

ففي الرواية عن أمري املؤمنني Aأنه قالَ :
«ل َت ُق ْل َما َل َت ْع َل ُم َب ْل
ِ
َل َت ُق ْل ك َُّل َما َت ْع َل ُمَ ،فإِ َّن اللَّ َف َر َض َع َل َج َو ِار ِح َ
يت َُّج
ك ُك ِّل َهاَ ،ف َرائ َض َ ْ
ِ َبا َع َل ْي َ
ك َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة»(((.
وإنام أوىص اإلمام هبذه الوصية ألن اإلنسان إذا قال ما ال يعلم

فإنه سوف يوقع غريه فيام يكره وال حيب ،وذلك ألن غريه قد يعتمد

عىل قوله عندما ُيقدم عىل أمر من األمور ،فإذا أخربه بام ال يعلم أوقعه

يف الرضر.

((( سورة اإلرساء :آية.٣٦
((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :ص.544
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الدرس السادس
اهلل رؤوف بالعباد

ك ِف الدُّ ع ِ
قال أمري املؤمننيَ « :Aقدْ َأ ِذ َن َل َ
اء،
َ
ك ،وتَس َ ِ
إل َجا َب ِة َ
ك بِا ِ
وأ َم َر َك َأ ْن ت َْس َأ َله لِ ُي ْعطِ َي َ
و َت َك َّف َل َل َ
حه
ت َ
ْ ْ
ِ
ول ُي ْل ِ
كَ ،
جئ َ
ي ُج ُب َ
ي َع ْل َب ْين َ
ح َ
ْك
ل َ ْي َ َ
َك و َب ْينَه َم ْن َ ْ
ول ْ َ ْ
ك َعنْهْ َ ،
ك إِ ْن َأ َس ْأ َت ِم َن الت َّْو َب ِةَ ،
ك إِ َل ْيهَ ،
ول ْ َي ْمنَ ْع َ
إِ َل َم ْن َي ْش َف ُع َل َ
ول ْ
ُي َع ِ
ول ْ ُي َع ِّ ْي َك بِا ِ
إلنَا َب ِة َ
ك بِالنِّ ْق َم ِةَ ،
ك َح ْي ُ
ول ْ َي ْف َض ْح َ
اج ْل َ
ث
ِ
ك ِف َق ُب ِ
ول ا ِ
إلنَا َب ِةَ ،
ك َأ ْو َلَ ،
ول ْ ُي َشدِّ ْد َع َل ْي َ
يح ُة بِ َ
ا ْل َفض َ
ول ْ
ين ِ
ك بِ َْ
َاق ْش َ
يم ِة».
ال ِر َ
ُ
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متهيد:

من األسامء اإلهلية احلسنى التي تكرر وصف اهلل عز وجل هبا هي

صفة الرأفة والرمحة ،كيف وقد قرن اهلل عز وجل اسمه بصفة الرمحن

الرحيم يف البسملة ،ويف ابتداء كل سورة من سور القرآن الكريم.

ومظاهر الرمحة اإلهلية ترافق هذا اإلنسان منذ خلقته وإىل يوم

القيامة ،وهذه هي الرمحة التكوينية ،والتي ترتبط بالنحو الذي خلقه
اهلل عز وجل عليه ،وبام وهبه من النعم املادية التي يتمكن من خالهلا
من االستمرار يف هذه احلياة والسري يف األرض.

ولكن الرمحة اإلهلية ال تقترص عىل ذلك ،بل فتح باب الرمحة

اخلاصة ،والتي ترتبط باآلخرة وما يقع فيه هذا اإلنسان من جتاوز أو

معصية لألوامر اإلهلية .وهنا يذكر اإلمام عيل Aيف وصيته لولده
احلسن Aبعض مظاهر هذه الرمحة اخلاصة.
ك ِف الدُّ ع ِ
ك بِا ِ
اء ،و َت َك َّف َل َل َ
 « َقدْ َأ ِذ َن َل َإل َجا َب ِة».
َ

أبواب اهلل عز وجل مفتوحة للسائلني ،يطلبون منه حوائج الدنيا

واآلخرة ،وأما اإلجابة فهي مضمونة هلم من اهلل عز وجل ،وهذا ما ورد

تجب لك ُْم﴾(((.
أس ْ
به القرآن الكريم فقال تعاىل﴿ :وقال ر ُّبك ُْم ا ْد ُعوين ْ

وعن النبي « :Fيدخل اجلنة رجالن كانا يعمالن عمال واحدا،

((( سورة غافر :آية.6٠
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فريى أحدمها صاحبه فوقه ،فيقول :يا رب ،بام أعطيته وكان عملنا
واحدا؟ فيقول اهلل تعاىل :سألني ومل تسألني»(((.
 َ«أ َم َر َك َأ ْن ت َْس َأ َله لِ ُي ْعطِ َي َ
ك».

اإلمام الصادق« :Aادع وال تقل :إن األمر قد فرغ منه ،إن عند

اهلل عز وجل منزلة ال تنال إال بمسألة»(((.

إذا الكثري من النعم اإلهلية ،أو البالءات ال ترتفع إال من خالل

الدعاء.

وعن اإلمام عيل« :Aاعلم أن الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا

واآلخرة قد أذن لدعائك ،وتكفل إلجابتك ،وأمرك أن تسأله ليعطيك،
وهو رحيم كريم ،مل جيعل بينك وبينه من حيجبك عنه ،ومل يلجئك إىل

من يشفع لك إليه ...ثم جعل يف يدك مفاتيح خزائنه بام أذن فيه من
مسألته ،فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب خزائنه»(((.
 «وتَس َت ِ ِح َ
ك».
حه ل َ ْي َ َ
ْ ْ َ

معرض يف هذه احلياة لإلصابة بأنواع االبتالءات ،ومن
اإلنسان ّ

هذه االبتالءات ما ال يمكن لإلنسان أن يدفعه عن نفسه من خالل
التمسك بوسائل دنيوية ومادية ،وال جيد من سبيل للخالص منه إال

((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،7ص.24
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.466
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،74ص.204
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من خالل الرجوع إىل اهلل عز وجل.

ورد يف الرواية عن اإلمام الكاظم« :Aعليكم بالدعاء ،فإن
الدعاء هلل ،والطلب إىل اهلل يرد البالء وقد ُقدِّ ر و ُق ِ
ض ومل يبق إال
ِ
وسئِل رصف البالء رصفه»(((.
إمضاؤه ،فإذا ُدعي اهلل عز وجل ُ

اإلمام الصادق Aألصحابه« :هل تعرفون طول البالء من
قرصه؟ قلنا :ال ،قال :إذا ِ
أهل ِم أحدُ كم الدعاء عند البالء فاعلموا أن
البالء قصري»((( .

وهذا األمر ال خيتص بالبالء إذا نزل بل هو يشمل البالء الذي مل

ينزل عىل العبد بعد ،ولذا ورد يف الرواية :عن اإلمام عيل« :Aادفعوا

أمواج البالء بالدعاء ،ما املبتىل الذي استدر به البالء بأحوج إىل الدعاء

من املعاىف الذي ال يأمن البالء»(((.

 َي ُج ُب َ
ي َع ْل َب ْين َ
ك َعنْه».
َك و َب ْينَه َم ْن َ ْ
«ول ْ َ ْ
ادي عنِّي َفإِن َق ِريب ُأ ِجيب دعو َة الدَّ ِ
ك ِعب ِ
اعي إِ َذا
ِّ
ُ ََْ
ٌ
َ
﴿وإِ َذا َس َأ َل َ َ
َ
َد َع ِان َف ْل َي ْست ِ
ون﴾(((.
َجي ُبوا ِل َو ْل ُي ْؤ ِمنُوا ِب َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
إن رشط إجابة الدعاء هو التوجه اخلالص هلل عز وجل ،وهذا

((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.469
((( املصدر السابق :ج ،2ص.471
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،90ص.301
((( سورة البقرة :آية.١٨٦
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األمر ال يتم إال من خالل اليأس عن أي سبب لقضاء احلاجة من

األسباب الدنيوية ،وقد ورد يف الرواية عن اإلمام الصادق« :Aإذا

أراد أحدكم أن ال يسأل ربه شيئا إال أعطاه فلييأس من الناس كلهم،

وال يكون له رجاء إال عند اهلل ،فإذا علم اهلل عز وجل ذلك من قلبه مل
يسأل اهلل شيئا إال أعطاه»(((.

«ول ُي ْل ِ
ْك إِ َل َم ْن َي ْش َف ُع َل َ
جئ َ
ك إِ َل ْيه».
َْ -

وقد ورد يف كالم لإلمام Aيف هنج البالغة قوله« :فاستفتحوه

واستنجحوه ،واطلبوا إليه واستمنحوه ،فام قطعكم عنه حجاب ،وال

أغلق عنكم دونه باب .وإنه لبكل مكان ،وىف كل حني وأوان ،ومع كل
إنس وجان ،ال يثلمه العطاء ،وال ينقصه احلباء ،وال يستنفده سائل،
وال يستقصيه نائل».

فالشفاعة والواسطة إنام حيتاج إليها اإلنسان إذا كان ال طريق له

لإلتصال املبارش بمن يريد ان يرفع حاجته إليه ،وأما بالنسبة إىل عالقة
اإلنسان بر ّبه فإهنا عالقة مفتوحة ومبارشة ،فال باب وال حاجب بني

اإلنسان وربه.

 َ«ول ْ َي ْمنَ ْع َ
ك إِ ْن َأ َس ْأ َت ِم َن الت َّْو َب ِة».

التوبة باب فتحه اهلل عز وجل لعباده ،ومظهر من مظاهر رمحة

اهلل ورأفته ،فال يعني إذا زلت قدم العبد ان ييأس من الرجوع إىل اهلل
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،٢ص.١٤٨
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عز وجل بل ورد يف الروايات احلث الشديد عىل التوبة فقد ورد عن

اإلمام الباقر« :Aإن اهلل تعاىل أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل
راحلته وزاده يف ليلة ظلامء فوجدها ،فاهلل أشد فرحا بتوبة عبده من

ذلك الرجل براحلته حني وجدها»(((.
«ول ُي َع ِ
اج ْل َ
ك بِالنِّ ْق َم ِة».
َْ -

من مظاهر الرمحة اإلهلية إمهال اهلل عز وجل خلقه وعدم
ِ
َّاس
﴿و َل ْو ُي َؤاخ ُذ ال َّل ُه الن َ
التعجيل بعقاهبم ،وكام ورد يف اآلية الكريمةَ :
بِ َما ك ََس ُبوا َما ت ََر َك َع َلى َظ ْه ِر َها ِم ْن َدا َّب ٍة َو َلكِ ْن ُي َؤ ِّخ ُر ُه ْم إِ َلى َأ َج ٍل ُم َس ًّمى
َان بِ ِعب ِ
اد ِه َب ِصير ًا﴾(((.
اء َأ َج ُل ُه ْم َفإِ َّن ال َّل َه ك َ َ
َفإِ َذا َج َ
ويف احلديث« :إن اهلل يمهل وال هيمل»(((.

ومل يمهل اهلل عز وجل عباده لعجز والعياذ باهلل بل هو اجلبار

املنتقم ،ولكن رمحة منه هبم ليفتح هلم باب الرجوع إليه.
«ول ْ ُي َع ِّ ْي َك بِا ِ
 َإلنَا َب ِة».

عبت
ورد يف العديد من الروايات احلث عىل التوبة ،وقد ّ

الروايات عن التائبني بعبارات املدح والثناء ال التعيري او الوقيعة فيهم،

ففي رواية عن إلمام عيل Aيف وصف التائبني« :غرسوا أشجار
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،٢ص.435
((( سورة فاطر :آية.٤٥
((( تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس نفيس ،الديار بكري :ج ،1ص.33
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ذنوهبم نصب عيوهنم وقلوهبم وسقوها بمياه الندم ،فأثمرت هلم

السالمة ،وأعقبتهم الرضا والكرامة».

وعن رسول اهلل« :Fكل بني آدم خطاء وخري اخلطائني

التوابون»(((.

ِ
 َك َح ْي ُ
يح ُة بِ َ
«ول ْ َي ْف َض ْح َ
ك َأ ْو َل».
ث ا ْل َفض َ

اإلنسان املذنب الذي يتجاوز عام فرضه اهلل حق عىل اهلل عز وجل

ان يفضحه ويستحق ذلك ،ولكن اهلل عز وجل يسرت عليه ذلك ،ويف
الرواية عن اإلمام الصادق Aوقد سمعه معاوية بن وهب يقول« :إذا

تاب العبد املؤمن توبة نصوحا أحبه اهلل فسرت عليه يف الدنيا واآلخرة.
قلت :وكيف يسرت عليه؟ قال :ينيس ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب...
فيلقى اهلل حني يلقاه وليس يشء يشهد عليه بيشء من الذنوب»(((.

وعن اإلمام عيل« :Aمن تاب تاب اهلل عليهُ ،
وأمرت جوارحه
أن تسرت عليه ،وبقاع األرض أن تكتم عليهُ ،
وأنسيت احلفظة ما كانت
تكتب عليه».
ك ِف َق ُب ِ
ول ا ِ
 َ«ول ْ ُي َشدِّ ْد َع َل ْي َ
إلنَا َب ِة».
ورد يف الرواية عن اإلمام الباقر« :Aال واهلل ما أراد اهلل تعاىل من
قروا له بالنعم فيزيدهم ،وبالذنوب فيغفرها
الناس إال خصلتني :أن ُي ِّ

((( كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،4ص.215
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،٦ص .٢٨
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هلم»(((.

هبذا تنال املغفرة ،ولكن رشط ان ال يعود إىل ارتكاب الذنب.
«ول ين ِ
ك بِ َْ
َاق ْش َ
يم ِة».
ال ِر َ
ُ َْ -

إن من أصعب مواقف الذل التي قد يقع فيها اإلنسان ،هو أن
يقف يف موقف ّ
ذل احلساب ،ولعله يكون أصعب من العقاب ،وهذا
ما يمكن لإلنسان التخلص منه من خالل التوبة ،فإذا عفا اإلنسان
عن امليسء له فإنه لن يامنع من توجيه اللوم له او العتاب ،ولكن اهلل
عز وجل إذا عفى عن الذنب عفا عن اللوم والعتاب أيض ًا .وقد ورد
«إر َح ْم ِف
يف دعاء اإلمام زين العابدين طلب الرمحة يف هذا املوقفْ :
هذ ِه الدُّ نْيا ُغربتِي ،و ِعنْدَ ا َملو ِ
ِ
ت ك ُْر َبتِيَ ،و ِف ال َق ْ ِب َو ْحدَ ِتَ ،و ِف ال َّل ْح ِد
ْ
َ
َْ
وح َشتِي ،وإِذا ن ُِش ُت لِ ْل ِ
ح ِ
ي َيدَ ْي َ
ك ُذ َّل َم ْو ِق ِفي»(((.
ساب َب ْ َ
َ
َ ْ
ْ

((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.426
((( املصباح ،الشيخ الكفعمي :ص.597

الدرس السابع
ذكر الموت

الدرس السابع
ذكر املوت

قال أمري املؤمنني« :Aيا بنَي َأكْثِر ِمن ِذك ِْر ا َْلو ِ
ت
ْ
ْ ْ
َ ُ َّ
وذك ِْر ما َتجم ع َليه ،و ُت ْف ِض بعدَ ا َْلو ِ
ِ
ت إِ َل ْيهَ ،حتَّى َي ْأتِ َي َ
ك
َْ ْ
َ ْ ُ ُ َ ْ
وشدَ ْد َت َله َأز َْر َكَ ،
و َقدْ َأ َخ ْذ َت ِمنْه ِح ْذ َر َكَ ،
ول َي ْأتِ َي َ
ك
َب ْغ َت ًة َف َي ْب َه َر َك.

وإِ َّي َ َ
ْت بِ َم ت ََرى ِم ْن إِ ْخ َل ِد َأ ْه ِل الدُّ ْن َيا إِ َل ْي َها،
اك أ ْن َتغ َ َّ
ت ِه َي َل َ
ك َع ْن
و َتكَا ُلبِ ِه ْم َع َل ْي َها َف َقدْ َن َّب َأ َك اللَّ َعن َْها ،و َن َع ْ
ك َع ْن َم َس ِ
ت َل َ
او َهيا».
َن ْف ِس َها و َتك ََّش َف ْ
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أثر ذكر املوت:

املوت هذه احلقيقة التي إليها يكون مصري كل إنسان ،وهو يف

احلقيقة انتقال من دار البالء واالمتحان إىل دار األجر واجلزاء ،فمن

أحسن عم ً
ال أحب وقت اجلزاء ،ومن أساء العمل خاف من ذلك

اليوم ،وقد ورد يف الرواية عن إلمام الباقر« :Aال يبلغ أحدكم حقيقة
اإليامن حتى يكون فيه ثالث خصال :حتى يكون املوت أحب إليه من

احلياة ،والفقر أحب إليه من الغنى  ،واملرض أحب إليه من الصحة»(((.
وال شك أن لذكر املوت أثر ًا عىل روحية اإلنسان ومسلكيته يف

هذه الدنيا ،والناس بالنسبة لذكر املوت قسامن:

القسم األول :هم األشخاص الغافلون عن اآلخرة ،والذين

مههم ،وتتلخص
تُشكّل أيامهم املعدودة يف هذه احلياة الدنيا كل ّ
أهدافهم بمتطلبات هذه األيام املعدودة ،وهذا النوع من الناس ُيشكّل

املوت بالنسبة إليهم هناية كل يشء ،هناية األمل وهناية اهلدف وهناية

الوجود ،وبالتايل فمن املنطقي أن يكون ذكر املوت بالنسبة هلم يبعث
عىل اليأس واإلحباط ،لذلك جتدهم كثري ًا ما يتجنبون ذكر املوت

وينزعجون من التلفظ باسمه.

والقسم الثاين :هم الذين عرفوا اهلل تعاىل وعرفوا أن هناك
((( معاين األخبار ،الشيخ الصدوق :ص.189
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يوم حساب ويوم جزاء ،وبالتايل فالدنيا بالنسبة هلم ليست إال قنطرة
وجرس ًا يعربوهنا للوصول إىل تلك احلياة احلقيقية واألساسية فهدفهم
احلقيقي ال يتوقف عند هذه األيام واألنفاس املعدودة ،وطموحاهتم

ال تنحرص بمتطلبات هذه األيام املحدودة ،فهم وإن مل ينسوا نصيبهم

من الدنيا إال أن هدفهم األسايس هو اآلخرة ،يبنون هلا ويمهدون

ألنفسهم للوصول إىل تلك املرحلة عىل أفضل حال ،وهذا النوع من
الناس سيكون ذكر املوت بالنسبة هلم له فوائد متعددة ،فهو:

أ -باعث عىل اجلد والنشاط لالستفادة من فرصة هذه الدنيا عىل

أكمل وجه للتأسيس لآلخرة ،فلحظات هذه الفرصة حمدودة.

يرسخ اهلدف احلقيقي  -املتمثل باآلخرة  -أكثر يف النفوس،
بّ -

يصوب مسرية
وجيعل هذا اهلدف حارض ًا بشكل أكرب وآكد ،وبالتايل ّ
اإلنسان باالجتاه الصحيح.

ج -يساعد اإلنسان للسيطرة عىل ميوله النفسية وشهواته،

ّ
فيهذهبا وجيعلها ضمن اإلطار اإلجيايب والصحيح.

وقد ورد يف الرواية عن رسول اهلل« :Fأكثروا ذكر املوت ،فإنه

زهد يف الدنيا ،فإن ذكرمتوه عند الغنى هدمه ،وإن
محص الذنوب و ُي ّ
ُي ّ
ذكرمتوه عند الفقر أرضاكم بعيشكم»(((.

((( كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،15ص.543
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احلذر من املوت:

«حتَّى َي ْأتِ َي َك و َقدْ َأ َخ ْذ َت ِمنْه ِح ْذ َر َك».
َ

إن مشكلة اإلنسان يف هذه الدنيا تتمثل يف احلجب التي تتواىل

عىل قلبه فتمنعه من ذكر اهلل عز وجل ،وتكون هذه احلجب سبب ًا يف
ابتعاده عن اهلل ،وذكر املوت هو أحد األسباب التي تُشكّل عام ً
ال
مساعد ًا عىل إزالة هذه احلجب ،ففي رواية عن رسول اهلل« :Fإن

هذه القلوب تصدأ كام يصدأ احلديد إذا أصابه املاء قيل :وما جالؤها؟
قال :كثرة ذكر املوت ،وتالوة القرآن»(((.

وأما كيف يؤدي ذكر املوت دوره يف رفع هذه احلجب؟ فهو من

جهة شعور اإلنسان بأن مصري كل ما يعيشه اإلنسان يف هذه الدنيا إىل
الزوال ال البقاء ،وقد ورد يف الرواية عن اإلمام عيل« :Aإِ َّن ا َْل ْو َت
ادم َل َّذاتِكُم ،وم َكدِّ ر َشهواتِكُم ومب ِ
ِ
م ُب ٍ
وب
اعدُ طِ َّياتِك ُْم ،زَائِ ٌر َغ ْ ُي َ ْ
ْ ُ ُ َ َ ْ َُ
َه ُ
وبَ ،قدْ َأع َل َق ْتكُم حبائِ ُلهَ ...في ِ
ِ
وواتِ ٌر َغ ْ ُي َم ْط ُل ٍ
وق ْر ٌن َغ ْ ُي َم ْغ ُل ٍ
وش ُ
ك
ْ ََ
ْ
وبَ ،
ُ
ِ
َأ ْن َتغ َْشاك ُْم َد َو ِ
واحتِدَ ا ُم ِع َللِه.(((»...
اجي ُظ َللهْ ،
وهذا املوت الذي يتيقن كل إنسان يف هذه الدنيا أنه سوف يأتيه

يف يوم من األيام ،جتد اإلنسان يتعامل مع معاملة اليشء املشكوك
((( كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،15ص.549
((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :ص.153
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وهذا ما ن ّبه عليه اإلمام عيل Aيف رواية قال« :ما رأيت إيامنا مع يقني

أشبه منه بشك عىل هذا اإلنسان ،إنه كل يوم ُيو ّدع إىل القبور ،و ُيش ّيع،
وإىل غرور الدنيا يرجع ،وعن الشهوة والذنوب ال يقلع ،فلو مل يكن
البن آدم املسكني ذنب يتوكفه وال حساب يقف عليه إال موت ُيبدّ د

فرق مجعه و ُيوتم ولده ،لكان ينبغي له أن حياذر ما هو فيه بأشد
شمله و ُي ّ

النصب والتعب»(((.

وهل إلنسان أن يطمع باخللود يف هذه الدنيا ،قد جتد من الناس

من حيب ذلك ويرغب به ولكن الناس كافة تؤمن يقينا بأنه ال سبيل إىل
ذلك ويف الرواية عن أمري املؤمنني Aقالَ « :ف َلو َأ َّن َأحد ًا َيِدُ إِ َل ا ْلب َق ِ
اء
َ
َ
ْ
س َّل ًام َأو لِدَ ْف ِع ا َْلو ِ
َان َذلِ َ
ك ُس َل ْي َم َن ْب َن َد ُاو َد Aا َّل ِذي ُسخِّ َر
ت َسبِ ًيلَ ،لك َ
ْ
ْ
ُ
ك ِْ
ال ِّن وا ِ
إلن ِ
َله ُم ْل ُ
ْسَ ،م َع ال ُّن ُب َّو ِة و َعظِي ِم ال ُّز ْل َف ِةَ ،ف َل َّم ْاست َْو َف ُط ْع َمتَه
وأصبح ِ
ِ
واس َتكْم َل مدَّ تَه ،رمتْه ِق ِس ا ْل َفن ِ
َاء بِن ِ َب ِ
ت الدِّ َي ُار ِمنْه
ال ا َْل ْوتَ َ ْ َ ،
ََ
ْ َ ُ
ُّ
ِ
ِ
ون»(((.
وو ِر َث َها َق ْو ٌم َ
آخ ُر َ
َخال َي ًة ،وا َْل َساك ُن ُم َع َّط َل ًة َ

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،6ص.137
((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :ص.262
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االستعداد لتلك الرحلة:

َ
«-وشدَ ْد َت َله َأز َْر َك».

تجهز هلذا السفر بام حيتاج
إن كل من ُيقدم عىل سفر من األسفار َي ّ

إليه ،ومنها أن يكون له من القدرة والقوة ما يمكنه من َط ّي هذا السفر
بنحو يصل إىل مقصوده ،وهكذا حال اإلنسان يف هذه الدنيا ،فإنه ال بد

له وأن يتجهز يف هذه الدنيا بام يعينه عىل اآلخرة.

اح َذ ُروا ِع َبا َد اللَّ ا َْل ْو َت و ُق ْر َبه،
وقد ورد عن اإلمام عيلَ « :Aف ْ
َ
وخ ْط ٍ
ب َجلِ ٍ
ُون َم َعه
وأ ِعدُّ وا َله ُعدَّ تَهَ ،فإِنَّه َي ْأ ِت بِ َأ ْم ٍر َعظِي ٍم َ
يل ،بِخَ ْ ٍي َل َيك ُ
َ َ َ
ُون َم َعه َخ ْ ٌي َأ َبد ًاَ ،ف َم ْن َأ ْق َر ُب إِ َل َْ
الن َِّة ِم ْن َع ِاملِ َها،
ش َل َيك ُ
ش أ َبد ًا ،أ ْو َ ٍّ
ٌّ
ِ
ِ
ِ
(((
وم ْن َأ ْق َر ُب إِ َل الن ِ
َّار م ْن َعامل َها» .
َ
َ
«ول َي ْأتِ َي َك َب ْغ َت ًة َف َي ْب َه َر َك».

ورد يف الروايات ذكر صورة املوت للمؤمن وصورة املوت
للكافر ،وإنام حتصل البغتة للكافر ،قال تعاىلَ ﴿ :قدْ َخ ِ ِ
ين ك ََّذ ُبوا
س ا َّلذ َ
َ
ِ
ِ ِ
س َتنَا َع َل َما َف َّر ْطنَا ف َيها
اء ْ ُت ْم َّ
بِل َقاء اللَِّ َحتَّى إِ َذا َج َ
السا َع ُة َب ْغ َت ًة َقا ُلوا َيا َح ْ َ
ون َأوزَارهم ع َل ُظه ِ ِ
وهم َ ِ
ون﴾(((.
اء َما َي ِز ُر َ
ُ
يم ُل َ ْ َ ُ ْ َ
َ ُ ْ ْ
وره ْم َأال َس َ
((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :ص.483
((( سورة األنعام :آية.٣١
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صورة موت املؤمن:

تتلخص صورة موت املؤمن بام ييل:
أ -ملك املوت :عن النبي« :Fإن ملك املوت ليقف من املؤمن

عند موته موقف العبد الذليل من املوىل ،فيقوم وأصحابه ال يدنون منه
حتى يبدأه بالتسليم ويبرشه باجلنة»(((.

ب -خروج الروح :رسول اهلل« :Fإن أشد شيعتنا لنا حبا

يكون خروج نفسه كرشب أحدكم يف يوم الصيف املاء البارد الذي
ينتفع به القلوب،وإن سائرهم ليموت كام يغبط أحدكم عىل فراشه
كأقر ما كانت عينه بموته»(((.

بش
ج -البشارة :فقد روي عن الرسول األكرم Fأن أول ما ُي َّ

بش به املؤمن أن يقال له:
به املؤمن روح ورحيان وجنة نعيم ،وأول ما ُي َّ
َأ ّب ِش ويل اهلل برضاه واجلنة ! قدمت خري مقدم ،قد غفر اهلل ملن َش َّي َ
عك،
واستجاب ملن استغفر لك ،وقبل من شهد لك(((.

((( من ال حيرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق :ج ،1ص.١٣٥
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،٦ص.١٦٢
((( كنز العامل ،املتقي اهلندي :ج ،15ص.596
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صورة موت أهل النار:

تتلخص صورة موته بام ييل:

ِ
ين َك َف ُروا
﴿و َل ْو ت ََرى إِ ْذ َيت ََو َّف ا َّلذ َ
أ -ملك املوت :قال تعاىلَ :
ال ِر ِ
ا َْلالئِ َك ُة َي ْ ِ
اب َْ
يق﴾(((.
ض ُب َ
وه ُه ْم َو َأ ْد َب َار ُه ْم َو ُذو ُقوا َع َذ َ
ون ُو ُج َ

واملراد من اآلية أن نزع املالئكة لروح الكافر يرتافق مع رضبه من أمام

ومن خلف .عن أيب جعفر Aقال« :إذا أراد اهلل قبض روح الكافر
قال :يا ملك املوت انطلق أنت و أعوانك إىل عدوي ،فإين قد ابتليته
فأحسنت البالء ،ودعوته إىل دار السالم فأبى إال أن يشتمني ،وكفر

يب وبنعمتي ،وشتمني عىل عريش فاقبض روحه حتى تكبه يف النار،
قال :فيجيئه ملك املوت بوجه كريه كالح ،عيناه كالربق اخلاطف،
صوته كالرعد القاصف ،لونه كقطع الليل املظلم ،نفسه كلهب النار
رأسه يف السامء الدنيا ورجل يف املرشق و رجل يف املغرب ،وقدماه يف

اهلواء معه سفود كثري الشعب ،معه مخسامئة ملك معهم سياط من قلب
جهنم ،تلتهب تلك السياط وهي من هلب جهنم ،ومعهم مسح أسود

ومجرة من مجر جهنم ،ثم يدخل عليه ملك من خزان جهنم يقال له:
سحقطائيل فيسقيه رشبة من النار ،ال يزال منها عطشان ًا حتى يدخل

النار ،فإذا نظر إىل ملك املوت شخص برصه وطار عقله ،قال :يا ملك
((( سورة األنفال :آية.50
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املوت ارجعون ،قال :فيقول ملك املوت« :كال إهنا كلمة هو قائلها»(((.
ب -خروج الروح :وقد ورد يف الرواية وصف ذلك عن أيب

جعفر الصادق Aقال« :فيجيئه (الكافر) ملك املوت بوجه كريه
كالح ،عيناه كالربق اخلاطف ،صوته كالرعد القاصف ،لونه كقطع

الليل املظلم ،نفسه كلهب النار رأسه يف السامء الدنيا ورجل يف املرشق

و رجل يف املغرب ،وقدماه يف اهلواء»(((.

ون فِي
﴿و َل ْو ت ََرى إِ ْذ ال َّظالِ ُم َ
ج -املصري اليسء :يقول تعاىلَ :
ت وا ْلمالئِ َك ُة ب ِ
ِ
ِ
اس ُطوا َأ ْي ِد ِ
يه ْم َأ ْخ ِر ُجوا َأن ُف َسك ُْم ا ْل َي ْو َم
َ
َغ َم َرات ا ْل َم ْو َ َ
اب ا ْل ُه ِ
ون َع َلى ال َّل ِه َغ ْي َر ا ْل َح ِّق َوكُنت ُْم َع ْن
ون بِ َما كُنت ُْم َت ُقو ُل َ
ت ُْجز َْو َن َع َذ َ
ون﴾(((.
آ َياتِ ِه ت َْس َت ْكبِ ُر َ

((( االختصاص ،الشيخ املفيد :ص.٣٥٩
((( املصدر السابق.
((( سورة األنعام :آية.٩٣

الدرس الثامن
المؤمن عزيز

الدرس الثامن
املؤمن عزيز

قال أمري املؤمننيَ :A
«وأك ِْر ْم َن ْف َس َ
ك َع ْن ك ُِّل َدنِ َّي ٍة،
الر َغائِ ِ
بَ ،فإِن َ
وإِ ْن َسا َقت َ
َّك َل ْن َت ْعت َ
َاض بِ َم َت ْب ُذ ُل ِم ْن
ْك إِ َل َّ
ك ِع َوض ًاَ .
ول َتك ُْن َع ْبدَ َغ ْ ِي َك و َقدْ َج َع َل َ
َن ْف ِس َ
ك اللَّ ُح ّر ًا.
ٍ
س َل ُين َُال إِ َّل بِ ُع ْ ٍ
ش ،و ُي ْ ٍ
س؟!
َ
وما َخ ْ ُي َخ ْي َل ُين َُال إِ َّل بِ َ ٍّ
ُورد َك من ِ
اك َأ ْن ت ِ
وإِ َّي َ
ف بِ َ
ُوج َ
َاه َل
ك َم َطا َيا ال َّط َمعَِ ،فت ِ َ َ
ُون َب ْين َ
ي اللَّ ُذو نِ ْع َم ٍة
َْال َلك َِة ،وإِ ِن ْاس َت َط ْع َ
ت َأ َّل َيك َ
َك و َب ْ َ
ك ِ
وآخ ٌذ َس ْه َم َ
َّك ُمدْ ِر ٌك َق ْس َم َ
َفا ْف َع ْلَ ،فإِن َ
ك ،وإِ َّن ا ْل َي ِس َري
ِم َن اللَّ ُس ْب َحانَه َأ ْع َظ ُم َ
وأك َْر ُم ِم َن ا ْلكَثِ ِري ِم ْن َخ ْل ِقه ،وإِ ْن
يك َما َف َر َط ِم ْن َص ْمتِ َ َ
َان ك ٌُّل ِمنْه .وت ََلفِ َ
س ِم ْن
ك َ
ك ،أ ْي َ ُ
وح ْف ُظ ما ِف ا ْل ِوع ِ
كِ ،
ات ِم ْن َمنْطِ ِق َ
إِ ْد َراكِ َ
اء بِ َشدِّ
ك َما َف َ
َ
َ
َاءِ ،
ا ْل ِوك ِ
ب إِ َ َّل ِم ْن َط َل ِ
وح ْف ُظ َما ِف َيدَ ْي َ
ي
ب َما ِف َيدَ ْ
ك َأ َح ُّ
َّاسِْ ،
س َخ ْ ٌي ِم َن ال َّط َل ِ
ب إِ َل الن ِ
وم َر َار ُة ا ْل َي ْأ ِ
وال ْر َف ُة
َغ ْ ِي َكَ .
َم َع ا ْل ِع َّف ِة َخ ْي ِم َن ا ْل ِغنَى َم َع ا ْل ُف ُج ِ
ور».
ٌ
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املؤمن ال ُيذل:

َ
الر َغائِ ِ
بَ ،فإِن َ
ك َع ْن ك ُِّل َدنِ َّي ٍة ،وإِ ْن َسا َقت َ
«وأك ِْر ْم َن ْف َس ََّك
ْك إِ َل َّ
َاض بِ َم َت ْب ُذ ُل ِم ْن َن ْف ِس َ
َل ْن َت ْعت َ
ك ِع َوض ًا».
ورد يف الرواية عن اإلمام الصادق« :Aاملؤمن أعظم حرمة من

الكعبة»(((.

وعن اإلمام الباقر« :Aإن اهلل عز وجل أعطى املؤمن ثالث

خصال :العز يف الدنيا والدين ،والفالح يف اآلخرة ،واملهابة يف صدور

العاملني»(((.

اهلل عز وجل أعطى هلذا املؤمن العزة ،ولكن اإلنسان قد تدعوه

رغبة من رغباته إىل فعل ما ال يليق به تلبية لرغبته تلك ،فيقع يف إذالل

ضحي بام وهبه إياه اهلل عز وجل ،وهنا ُيرشدنا اإلمام Aإىل
نفسه و ُي ّ

أن ما نناله جراء التضحية هبذه العزة والكرامة املوهوبة من اهلل عز
وجل ال يعادل ما نأخذه من حطام ،فإن من يقدم عىل ذلك ملغبون،
ألنه يبذل اليشء الغايل والنفيس يف سبيل الفاين والرخيص.

بل ورد يف الرواية أن املؤمن ال والية له عىل أن ُيذل نفسه،

فقد ورد يف الرواية عن اإلمام الصادق « :Aإن اهلل فوض إىل املؤمن
((( اخلصال ،الشيخ الصدوق :ص.27
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،٦٧ص.٧١
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أموره كلها ،ومل يفوض إليه أن يكون ذليال ،أما تسمع اهلل تعاىل يقول:
لمون﴾(((»(((.
ولرسوله ول ْل ُم ْؤمنني
ّ
ولكن ا ُْلنافقني ال ي ْع ُ
﴿...وللّ ا ْلع ّز ُة ُ
فاملؤمن يكون عزيز ًا وال يكون ذليالً ،إن املؤمن أعز من اجلبل،

ألن َ
اجلبل ُيستقل منه باملعاول ،واملؤمن ال ُيستقل من دينه بيشء.
وعنه« :Aاملؤمن إذا ُسئل أسعف ،وإذا َسأل َخ َّفف»(((.

املؤمن حر:

َ
«ول َتك ُْن َع ْبدَ َغ ْ ِي َك و َقدْ َج َع َل َك اللَّ ُح ّر ًا».

هذه العبارة من اإلمام Aأصبحت من األمثال التي سار هبا

الناس ،فاملؤمن هو عبد هلل عز وجل فقط وال يمكنه أن يكون عبد ًا

لغريه ألن يف ذلك ذ ّله ،وقد وردت الروايات بالنهي عن أن يؤجر
اإلنسان املؤمن نفسه عن عمل من األعامل ولو كان ذلك ألجل الرزق
ففي رواية عن اإلمام الصادق« :Aمن آجر نفسه فقد حظر عىل نفسه

الرزق»((( .ويف رواية أخرى« :وكيف ال حيظره؟! وما أصاب فيه فهو

لربه الذي آجره»(((.

((( سورة املنافقون :آية.٨
((( هتذيب األحكام ،الشيخ الطويس :ج ،٦ص.١٧٩
((( عيون احلكم واملواعظ ،الواسطي :ص.22
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،5ص.90
((( املصدر السابق.
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الغاية والوسيلة:

ٍ
س َل ُين َُال إِ َّل بِ ُع ْ ٍ
ش ،و ُي ْ ٍ
س؟!».
َ
«-وما َخ ْ ُي َخ ْي َل ُين َُال إِ َّل بِ َ ٍّ

هل الغاية تربر الوسيلة؟ اجلواب الذي تتضمنه هذه الوصية

هو النفي ،فاإلمام Aيؤكد عىل أن اخلري الذي يصل إليه اإلنسان عن
طريق الرش ،ال يكون خري ًا ،بل هو من الرش ،فاملال الذي حيصل عليه
اإلنسان ولو كان لفعل اخلري إذا كان من خالل إذالل املؤمن لنفسه فإنه

سوف يكون موجب ًا لكون ذلك اخلري من الرش.
موجبات العزة:

أ -طاعة اهلل:
عن اإلمام الصادق« :Aمن أخرجه اهلل من ذل املعاصية إىل عز

التقوى ،أغناه بال مال ،وأعزه بال عشرية ،وآنسه بال برش»(((.

ومن الطاعة التسليم هلل عز وجل فيام أمر وهنى ،وقد هني املؤمن

عن إذالل نفسه ،وإذالل النفس إ ّما أن يكون ألجل احلاجة إىل املال ،أو
إىل العشرية أو إىل الصداقة والرفقة ،فلو أطاع اهلل لسلك يف هذه الثالثة

سبل الطاعة فكان عزيز ًا فيها.

وهذا ما يمكن أن يستفاد من الرواية عن أمري املؤمنني« :Aإذا
((( األمايل ،الشيخ الطويس :ص.202
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طلبت العز فاطلبه بالطاعة»(((.
ب -اليأس عام يف أيدي الناس:
إنام يذل اإلنسان نفسه لغريه من الناس متى عاش عىل أمل أن

جيد ما يطلبه عندهم وأما لو قطع األمل من ذلك يف نفسه ،و َع َّلق أمله

باهلل عز وجل فقط فإنه لن يلجأ إىل إذالل نفسه ،ولذا ورد يف الرواية

عن لقامن- Aالبنه وهو يعظه« :-إن أردت أن جتمع عز الدنيا فاقطع

طمعك مما يف أيدي الناس ،فإنام بلغ األنبياء والصديقون ما بلغوا بقطع
طمعهم»(((.

ج -نرصة احلق:
إن العزة هي يف نرصة احلق ،وأما لو ختىل اإلنسان عن نرصة

احلق فإنه سوف يكون مصريه إىل الذل ،وقد ورد يف الرواية عن اإلمام
العسكري« :Aما ترك احلق عزي ٌز إال َّ
ذل ،وال أخذ به ٌ
ذليل إال عزَّ»(((.
وعن اإلمام عيلَ « :Aف َر َض اللَِّْ ...
وال َها َد ِع ّز ًا لِ ِ
إل ْس َلمِ»(((.

((( عيون احلكم واملواعظ ،الواسطي :ص.134
((( بحار األنوار  ،العالمة املجليس :ج  ،13ص.420
((( املصدر السابق :ج  ،٧٨ص.٣٧٤
((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :ص.512
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د -إكرام الناس:
إن من موجبات كرامة النفس عند النفس ان يتعامل اإلنسان

بإكرام مع سائر الناس ،فقد ورد يف الرواية عن اإلمام عيل« :Aإن

أكرمت هبا نفسك و َز َّينت هبا
مكرمة صنعتها إىل أحد من الناس إنام
َ
َ
نفسك»(((.
صنعت إىل
عرضك ،فال تطلب من غريك شكر ما
َ

((( عيون احلكم واملواعظ ،الواسطي :ص.154

الدرس التاسع
العالقة مع اإلخوان «»١

الدرس التاسع
العالقة مع اإلخوان «»١

ك ِم ْن َأ ِخ َ
«احِ ْل َن ْف َس َ
يك ِعنْدَ
قال أمري املؤمننيْ :A
وده ع َل ال َّل َط ِ
وعنْدَ صدُ ِ
ص ِمه ع َل الص َل ِةِ ،
ف وا ُْل َق َار َب ِة،
َ
ُ
ِّ
َ ْ َ
وعنْدَ َتباع ِده ع َل الدُّ نُوِ ،
وده ع َل ا ْلب ْذ ِلِ ،
وعنْدَ ج ِ
ِ
وعنْدَ
ِّ
َ ُ َ
َ
َ
ُُ
نيِ ،
ِشدَّ تِه َع َل ال ِّل ِ
وعنْدَ ُج ْر ِمه َع َل ا ْل ُع ْذ ِرَ ،حتَّى ك ََأن َ
َّك َله
َع ْبدٌ وك ََأنَّه ُذو نِ ْع َم ٍة َع َل ْي َ
ك.
ك ِف َغ ْ ِي َم ْو ِض ِعهَ ،أ ْو َأ ْن َت ْف َع َله بِغ ْ ِ
وإِ َّي َ
اك َأ ْن ت ََض َع َذلِ َ
َي
ِ
يق َ ِ
َّخ َذ َّن عدُ و ص ِد ِ
َأهلِهَ ،ل َتت ِ
ي َص ِدي َق َ
ك،
ك َصديق ًا َف ُت َعاد َ
َ َّ َ
ْ
وام ْض َأ َخ َ ِ
يح ًة».
يح َةَ ،ح َسنَ ًة كَان ْ
َْ
َت َأ ْو َقبِ َ
اك النَّص َ

........................ 106دروس من وصية أمري املؤمنني لولده اإلمام احلسنC

متهيد:

كام حث اإلسالم الناس عىل اكتساب اإلخوان حتى جعل ذلك

من عالمات القدرة والقوة ،فقد ورد يف رواية عن أمري املؤمنني:A
«أعجز الناس من عجز عن اكتساب اإلخوان ،وأعجز منه من َض َّيع
من ظفر به منهم»(((.

كذلك وردت الرواية وتعاليم أئمة أهل البيت Bبتحديد

قواعد العالقة التي ينبغي أن تكون بني اإلخوان ،والتي حتفظ هذه املودة

التي تكون بينهم ،وهذه القواعد هي التي يويص هبا اإلمام أمري املؤمنني
ولده احلسن.C

وقد ورد يف الترشيع األخالقي اإلسالمي بيان جمموعة من

احلقوق الثابتة بني اإلخوان ،وقد ورد يف رواية عن رسول اهللF
مجع هذه احلقوق والتي تصل إىل ثالثني حق ًا« :للمسلم عىل أخيه
ثالثون حق ًا ،ال براءة له منها إال باألداء أو العفوَ .يغفر ز َّلته ،و َيرحم

عربته ،و َيسرت عورته ،و ُيقيل عثرته ،و َيقبل معذرته ،ويرد غيبته ،و ُيديم

نصيحته ،وحيفظ خ ّلته ،ويرعى ذمته ،ويعود مرضه ،ويشهد ميته،
ويسن
وييب دعوته ،و َيقبل هديته ،و ُيكافئ ِصلته ،و َيشكر نعمتهُ ،
ُ
ت
نرصتهَ ،
ويفظ حليلته ،و َيقيض حاجته ،و َيشفع مسألته ،و ُي َس ِّم ْ
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،٧٤ص.٢٧٨

اوخإلا ةعيطق مدع107............................................................

عطسته ،و ُيرشد ضالته ،و ُيرد سالمه ،و ُيطيب كالمه ،و َيرب أنعامه،

و ُيصدِّ ق أقسامه ،و ُيوايل وليه ،وال يعاديه ،وينرصه ظاملا ومظلوما ،فأما
نرصته ظاملا فري ّده عن ظلمه ،وأما نرصته مظلوما فيعينه عىل أخذ حقه،

وال يسلمه ،وال خيذله ،وحيب له من اخلري ما حيب لنفسه ،ويكره له من

الرش ما يكره لنفسه»(((.

عدم قطيعة اإلخوان

إن ارتباك عالقة املؤمنني ببعضهم مما أكد عليه اإلمام  ،Aومن

مفردات العالقة احلسنة:

ِ
ك ِمن َأ ِخ َ ِ
ِ -١
الص َل ِة».
ْ
صمه َع َل ِّ
«اح ْل َن ْف َس َ ْ
يك عنْدَ َ ْ

الرصم هو الصد والقطيعة ،هل أبادر إذا قاطعني أي أخ من

األخوان بسبب مربر أو دون سبب مربر إىل مقاطعته أيض ًا؟ إن العداوة

تستمر وتكرب بسبب املبادرة إىل املقابلة باملثل وهذا ال ينبغي ان يكون
عليه احلال بني اإلخوان ،فمبدأ املقابلة باملثل هو بني األعداء ال بني
اإلخوان.

عن اإلمام عيل« :Aال تتبع أخاك بعد القطيعة وقيعة فيه ،فيسد

عليه طريق الرجوع إليك ،فلعل التجارب ترده عليك»(((.
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،٧٤ص.236
((( املصدر السابق :ج ،٧7ص.209
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وعنه« :Aال يكونن أخوك عىل قطيعتك أقوى منك عىل

صلته»(((.

وده ع َل ال َّل َط ِ
«وعنْدَ صدُ ِ
ِ -٢
ف وا ُْل َق َار َب ِة».
َ
ُ

قد جتد لدى أخيك نوع ًا من اجلفاء والصدود ،ومقابل ذلك

عليك ان تبادر إىل مودته وإظهار اللطف به ،ويكفي فائدة يف ذلك أن

تقصد به وجه اهلل عز وجل كام ورد يف الرواية عن رسول اهلل صىل اهلل

عليه وآله وسلم« :النظر إىل األخ توده يف اهلل عز وجل عبادة» (((.
«وعنْدَ ج ِ
ِ -٣
وده َع َل ا ْل َب ْذ ِل».
ُُ

لو وجدت من أخيك نوعا من االحجام عن الكرم او االنفاق،

او شيئا من البخل فال تبادله ذلك بالبخل عليه او اجلمود بل بادر

بالبذل له فإنك بذلك خترجه عن تلك احلالة إىل حالة الكرم.
ِ -٤
«وعنْدَ َت َبا ُع ِده َع َل الدُّ ن ُِّو».

قد ال يبادر األخ إىل القطيعة ولكنه يبتعد ،فال تبادر بدورك إىل

االبتعاد ،بل بادر إىل الدنو واالقرتاب منه ،فلعله يعاين من مشكلة مل

حيب أن يطلعك عليها ،فإذا وجد أنك مل تبادله بالبعد ،بل بقيت عىل

دنوك منه بادر إىل إطالعك ،فكنت عونا له للخالص من مما يعانيه.
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،12ص.174
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،74ص.279
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ِ -٥
«وعنْدَ ِشدَّ تِه َع َل ال ِّل ِ
ني».

اإلنسان خاضع ملا حييط به من ظروف وما يعيشه من حاالت،

فقد يبادر إىل استعامل القسوة او الشدة مع إخوانه وسواء كان ذلك
مربر ًا له او غري مربر ،فإن ما ينبغي لنا املبادرة إليه هو ان نعامله بلني

ونحمل فعل الشدة منه عىل العذر.

ِ -٦
«وعنْدَ ُج ْر ِمه َع َل ا ْل ُع ْذ ِرَ ،حتَّى ك ََأن َ
َّك َله َع ْبدٌ وك ََأنَّه ُذو نِ ْع َم ٍة

َع َل ْي َ
ك».

إذا أساء لك أخوك فال تبادره باإلساءة بل بادره باإلحسان

حمتمال له العذر ،فقد ورد يف الرواية عن اإلمام عيل - Aيف وصيته

ملحمد بن احلنفية « :-ال ترصم أخاك عىل ارتياب ،وال تقطعه دون

استعتاب ،لعل له عذرا وأنت تلوم به»(((.
احلذر يف العالقة:

َأ ْهلِه».

ك ِف َغ ْ ِي َم ْو ِض ِعهَ ،أ ْو َأ ْن َت ْف َع َله بِغ ْ ِ
« -١وإِ َّي َ
اك َأ ْن ت ََض َع َذلِ َ
َي
اإلمام الصادق« :Aاإلخوان ثالثة :فواحد كالغذاء الذي

حيتاج إليه كل وقت فهو العاقل ،والثاين يف معنى الداء وهو األمحق،
ُ
((( وسائل الشيعة ،احلر العاميل :ج ،8ص.553
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والثالث يف معنى الدواء فهو اللبيب»(((.

ٍ
ٍ
مواس بامله،
مواس بنفسه ،وآخر
وعنه« :Aاإلخوان ثالثة:

ومها الصادقان يف اإلخاء ،وآخر يأخذ منك ال ُبلغة ،و ُيريدك لبعض
اللذة ،فال تعدّ ه من أهل الثقة»((( .

ِ
يق َ ِ
َّخ َذ َّن عدُ و ص ِد ِ
«ل َتت ِ
َ -٢
ي َص ِدي َق َ
ك».
ك َصديق ًا َف ُت َعاد َ
َ َّ َ

ال شك يف أن اإلنسان ال يمكنه أن يصادق عدوه ،أو أن يصادق

عدو صديقه ،ألن جمرد صداقة العدو جتعل من النفس تسرتيب وتشك

يف أن تكون الصداقة غري خالصة ،بل مشوبة بنوع من النفاق.
«وام ْض َأ َخ َ ِ
يح ًة».
يح َةَ ،ح َسنَ ًة كَان ْ
َ ْ -٣
َت َأ ْو َقبِ َ
اك النَّص َ

النصيحة لألخ كام تكون بطلب من ذلك األخ ،وذلك متى وقع

يف مشكلة او أراد أمرا وطلب النصيحة فيه ،وإما أن تكون ابتداء متى
وقع األخ فيام ال يرىض به اهلل عز وجل ،أو ابتعد عن طريق احلق ،فقد
ورد يف الرواية عن اإلمام الصادق« :Aمن رأى أخاه عىل أمر يكرهه

فلم َير ّده عنه وهو يقدر عليه فقد خانه»(((.

ويف رسالة احلقوق لإلمام زين العابدين Aقال« :أما حق

((( حتف العقول ،احلراين :ص.٣٢٣

((( املصدر السابق.
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،75ص.65

لعلا يف رذحلا111................................................................

أخيك ،فأن تعلم أنه يدك وعزك وقوتك ،فال تتخذه سالحا عىل معصية
اهلل ،وال عدة للظلم خللق اهلل ،وال تدع نرصته عىل عدوه والنصيحة له،
فان أطاع اهلل وإال فليكن اهلل أكرم عليك منه ،وال قوة إال باهلل».

والدرس العاشر
العالقة مع اإلخوان «»٢

والدرس العاشر
العالقة مع اإلخوان «»٢

قال أمري املؤمنني« :Aوإِ ْن َأ َر ْد َت َقطِي َع َة َأ ِخ َ
يك
كَ ،ب ِق َّي ًة َي ْر ِج ُع إِ َل ْي َها إِ ْن َبدَ ا َله َذلِ َ
اس َت ْب ِق َله ِم ْن َن ْف ِس َ
ك
َف ْ
ك َخ ْي ًا َف َصدِّ ْق َظنَّهَ ،
وم ْن َظ َّن بِ َ
ول ت ُِضي َع َّن
َي ْوم ًا َماَ ،
َك و َب ْينَهَ ،فإِنَّه َل ْي َس َل َ
يك ا ِّتك ًَال َع َل َما َب ْين َ
َح َّق َأ ِخ َ
ك بِ َأخٍ
ك َأ ْش َقى َْ
كَ ،
ت َح َّقهَ ،
ال ْل ِق بِ َ
ول َيك ُْن َأ ْه ُل َ
ول
َم ْن َأ َض ْع َ
ِ
ْكَ ،
ول َيكُون ََّن َأ ُخ َ
يم ْن ز َِهدَ َعن َ
وك َأ ْق َوى َع َل
ت َْر َغ َب َّن ف َ
ول َتكُون ََّن َع َل ا ِ
ْك َع َل ِص َلتِهَ ،
ك ِمن َ
َقطِي َعتِ َ
اء ِة َأ ْق َوى
إل َس َ
إل ْح َس ِ
ْك َع َل ا ِ
ِمن َ
ان».
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متهيد:

بعد أن هنت التعاليم األخالقية اإلسالمية عن القطيعة ،ودعت

إىل عدم اللجوء إليها بني اإلخوان ،أراد اإلمام Aأن يعالج ما قد يقع

خارجا من قبل الناس من القطيعة أحيانا ،فلعل مشكلة ما أو سببا ما

يؤدي إىل حصول القطيعة بني أخوين ،فهل ينبغي أن تكون هذه القطيعة

ال رجعة فيها؟ واجلواب بالنفي فهذا هو الذي ّ
حيذر منه اإلمام،A
ّ
فيحث يف وصيته عىل أن ُيبقي اإلنسان شيئا من الصلة لعل القلوب

تعود إىل صفائها فتكون يف تلك البقية فرصة إلعادة العالقة األخوية.

ومن طرق ذلك أن ال يلجأ اإلنسان بعد قطيعة أخيه إىل الوقيعة

فيه بأن يبدأ بكيل االهتام إليه أو بيان بعض عيوبه أو مثالبه ،بل لو جلأ

التعرض له بالسوء فإن ذلك سوف
بعد القطيعة إىل الصمت وجتنب ّ
يبقي أمامه خط العودة إىل سابق العهد وهذا ما وردت به الرواية عن

اإلمام الصادق« :Aال تتبع أخاك بعد القطيعة وقيعة فيه ،فيسد عليه
طريق الرجوع إليك ،فلعل التجارب تَر ّده عليك»(((.

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،77ص.209
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كن عند حسن ظن أخيك:

«وم ْن َظ َّن بِ َك َخ ْي ًا َف َصدِّ ْق َظنَّه».
َ

إن من أهم األسباب املؤدية إىل العداوة والقطيعة أن يطلب األخ

من أخيه شيئا فال يستجيب له أو أن يتوقع منه املبادرة إىل أمر فال يبادر
إىل ذلك ،كام لو وقع يف ضيق أو حاجة فلم جيد استجابة أو مبادرة،

وكلام استحكمت العالقة واشتدت الصداقة ،زاد توقع اإلنسان من
أخيه وزاد أمله فيه.

من هذه النقطة بالذات ينطلق اإلمام Aليدعو يف وصيته إىل

أن يكون اإلنسان عند حسن ظن أخيه ،من خالل االستجابة لطلبه او
املبادرة إىل رفع حاجته.

وقد وردت الروايات لتنهى بشدة عن التخلف عن االستجابة

لقضاء حوائج اإلخوان ففي الرواية عن اإلمام الكاظم Aقال« :من
قصد إليه رجل من إخوانه مستجريا به يف بعض أحواله فلم جيره بعد

أن يقدر عليه .فقد قطع والية اهلل عز وجل»(((.

وكذلك ورد احلث يف الروايات عىل املبادرة إىل رفع ما يقع فيه األخ

من الضيق وعدم انتظار طلبه لذلك ففي الرواية عن اإلمام عيل:A
((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،٢ص.٣٣٦
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«ال يكلف أحدكم أخاه الطلب إذا عرف حاجته»(((.
فالطلب أمر صعب ،ومن النفوس من تتحرج من ذلك مهام

بلغت هبا احلاجة ،فال ينبغي انتظار ذلك منهم ،بل يسعى لقضاء

حوائجهم بام ال يوقعهم يف أي حرج.
راع حق أخيك:

«ول ت ِ
 َيك ا ِّتك ًَال َع َل َما َب ْين َ
ُضي َع َّن َح َّق َأ ِخ َ
َك و َب ْينَهَ ،فإِنَّه َل ْي َس
َل َ
ت َح َّقه».
ك بِ َأخٍ َم ْن َأ َض ْع َ
لكل صلة وعالقة تقوم يف هذه الدنيا نوع من احلقوق ،فلألب

حق ولألم حق ،ولألخوة حق ،وما ال بد منه هو احلذر من تضييع

حقوق اإلخوان.

وقد وردت الرواية التي ّ
حتذر من ذلك ،ففي رواية عن رسول

اهلل« :Fإن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا ،فيطالبه به يوم القيامة

فيقىض له وعليه»(((.

فالتقصري يف حقوق اإلخوان ال يؤدي إىل سقوطها.
والسبب يف التقصري يف حقوق اإلخوان كام يكون أحيانا عن سبق

تصميم ،قد يصدر أحيانا من خالل التهاون واالتكال عىل الصداقة
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،71ص.166
((( املصدر السابق :ج ،74ص.236
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واألخوة ،وهذا ما ّ
حيذر منه اإلمام ،Aوأن األخوة ال تعني إطالقا
التقصري يف أداء احلقوق فإن ذلك سوف يؤدي إىل حدوث القطيعة.

وأدنى هذه احلقوق بحسب ما ورد يف الرواية عن اإلمام

الصادق :Aعنه( Aيف بيان حقوق املؤمن عىل املؤمن)« :أيرس حق

منها أن حتب له ما حتب لنفسك ،وتكره له ما تكره لنفسك»(((.
احلرص على العالقة:

َ -١
«ول َيكُون ََّن َأ ُخ َ
ك ِمن َ
وك َأ ْق َوى َع َل َقطِي َعتِ َ
ْك َع َل ِص َلتِه».

كام يصل اإلنسان رمحه عليه أن يصل إخوانه ،وصلة اإلخوان

ممكنة من خالل اللجوء إىل طرق متعددة وقد وردت الروايات ببيان

بعض هذه الطرق ،منها ما ورد عن إلمام الكاظم« :Aإن من واجب
حق أخيك أن ال تكتمه شيئا تنفعه به ألمر دنياه وآخرته ،وال حتقد عليه
وإن أساء ،وأجب دعوته إذا دعاك ،وال ختل بينه وبني عدوه من الناس

وإن كان أقرب إليه منك ،وعده يف مرضه»(((.

فهذه املفردات التي تعرضت هلا الرواية هي عبارة عن أنواع من

الصلة ،والتقصري فيها او فعل ما يقابلها هو عبارة عن القطيعة.

فلو فرض أن أخ ًا لك بادر إىل التقصري يف واحدة منها ،فال

((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.169

((( املصدر السابق :ج ،8ص.126
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جتعله أقوى منك ،بل عليك ان تسعى ألن تكون لك الغلبة بأن تبادر
إىل صلته ،ومواجهة تقصريه بأداء الواجب معه ،وقد ورد يف الرواية

عن اإلمام الصادق« :Aال يفرتق رجالن عىل اهلجران إال استوجب

أحدمها الرباءة واللعنة ،وربام استحق ذلك كالمها ،فقال له معتب:
جعلني اهلل فداك هذا الظامل فام بال املظلوم ؟ .قال :ألنه ال يدعو أخاه
إىل صلته»(((.

وورد يف رواية أخرى حتديد قطيعة األخ وهجرانه بثالثة أيام

فعن النبي« :Fال حيل ملؤمن أن هيجر مؤمنا فوق ثالث ،فإن مرت به
ثالث فليلقه فليسلم عليه ،فإن رد عل ّيه السالم فقد اشرتكا يف األجر،
وإن مل يرد عليه فقد باء باإلثم ،وخرج املسلم من اهلجرة»(((.

ويف رواية أخرى عن اإلمام الباقر« :Aما من مؤمنني اهتجرا

وبرئت منهام يف الثالثة ،فقيل له :يا بن رسول اهلل هذا
فوق ثالث إال
ُ
حال الظامل فام بال املظلوم؟ فقال :Aما بال املظلوم ال يصري إىل الظامل
فيقول :أنا الظامل حتى يصطلحا؟!»(((.

إل ْح َس ِ
ْك َع َل ا ِ
«ول َتكُون ََّن َع َل ا ِ
َ -٢
اء ِة َأ ْق َوى ِمن َ
ان».
إل َس َ

اإلحسان إىل الناس فضيلة بحد ذاته ،وقد وردت اآليات

((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.344
((( اخلصال ،الشيخ الصدوق :ص.183
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،75ص.188
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واإلحسان
«إن اللّ ْيأ ُم ُر با ْلعدْ ل
والروايات باحلث عليه فورد قوله تعاىلّ :
ْ
فحشاء وا ُْلنكر وا ْلبغْي يع ُظك ُْم لع ّلك ُْم
عن ا ْل ْ
وإيتاء ذي ا ْل ُق ْربى وينْهى ْ

تذك ُّرون» (((.

بل وردت الروايات باحلث عىل اإلحسان حتى ملن أساء ،وهذا

هو املراد من وصية اإلمام Aبأن يكون املؤمن أقوى عىل اإلحسان
من غريه عىل اإلساءة ،ففي رواية عن أمري املؤمنني عيل « :Aاجعل

جزاء النعمة عليك ،اإلحسان إىل من أساء إليك»(((.

وملبادلة اإلساءة باإلحسان أثر تربوي مهم تعرضت له الروايات

وهو عبارة عن إصالح امليسء وردعه عن اإلساءة وتكرارها ففي
رواية عن أمري املؤمنني Aقال« :أصلح امليسء بحسن فعالك ،ودل

عىل اجلميل بجميل مقالك»((( .
تقسيم الرزق:

الرز َْق ِر ْز َق ِ
انِ ،رز ٌْق َت ْط ُل ُبه ِ
ورز ٌْق َي ْط ُل ُب َ
ك،
 «وا ْع َل ْم َيا ُبن ََّي َأ َّن ِّْت َل ْ ت َْأتِه َأت َ
َاك».
َفإِ ْن َأن َ
كلنا عاش هذه التجربة ،فقد تتوقع أن يأتيك رزق من مكان

ما فتسعى إليه وتبذل جهدك يف الوصول إليه ،ولكنك ال تصل إليه،

((( سورة النحل :آية.٩٠
((( عيون احلكم واملواعظ ،الواسطي :ص.80
((( املصدر السابق :ص.82

الدرس الحادي عشر
القناعة يف الرزق

الدرس احلادي عشر
القناعة يف الرزق

الرز َْق ِر ْز َق ِ
ان،
قال أمري املؤمنني« :Aوا ْع َل ْم َيا ُبن ََّي َأ َّن ِّ
ِرز ٌْق َت ْط ُل ُبه ِ
ْت َل ْ ت َْأتِه َأت َ
ورز ٌْق َي ْط ُل ُب َ
َاكَ ،ما َأ ْق َب َح
كَ ،فإِ ْن َأن َ
اج ِةَْ ،
وع ِعنْدَ َْ
ُْ
اء ِعنْدَ ا ْل ِغنَى ،إِن ََّم َل َ
ك ِم ْن
ال َ
ال ُض َ
وال َف َ
ْت َج ِ
ت بِه َم ْث َو َ
ُد ْن َي َ
ازع ًا َع َل َما
اك ،وإِ ْن ُكن َ
اك َما َأ ْص َل ْح َ
اجز َْع َع َل ك ُِّل َما َل ْ َي ِص ْل إِ َل ْي َ
ت ِم ْن َيدَ ْي َ
ك».
َت َف َّل َ
كَ ،ف ْ
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ولكن رزق ًا ال حتسب له حساب ًا وال تتوقعه يبحث عنك ليصل هو

بنفسه إليك.

وانقسام الرزق إىل هذين القسمني ،هو باب من أبواب معرفة

اهلل عز وجل حيث يصل اإلنسان إىل حالة اليقني بأن الرزق بيد اهلل

فقط.

وقد ورد يف الرواية عن اإلمام الصادق« :Aما أقبح بالرجل

يأيت عليه سبعون سنة أو ثامنون سنة يعيش يف ملك اهلل ويأكل من نعمه

ثم ال يعرف اهلل حق معرفته»(((.

وتتحدث اآلية الكريمة عن احلكمة يف قبض الرزق عن بعض
ولكن ُينز ُّل ٍ
بقدر
األرض
الناس:
ْ
الرزْق لعباده ْ
ْ
لبغوا يف ْ
﴿ولو بسط اللُّ ّ

بصري﴾(((.
خبري
ما ُ
ٌ
يشاء إ ّن ُه بعباده ٌ

كام تكون احلكمة من تقدير األرزاق وتوزيعها هو امتحان

الناس هبا وابتالؤهم ملعرفة درجة إيامهنم وذلك من ناحية صربهم عىل

الفقر ،وابتالء هلم واختبارا لكيفية ترصفهم يف الرزق فهل ينفقونه يف
الطاعات أو يف املعايص ،فقد ورد عن اإلمام عيل« :Aو َقدَّ َر األَ ْرز َ
َاق
الض ِ
والس َع ِةَ ،ف َعدَ َل فِ َيها لِ َي ْبت ِ ََلَ ،م ْن
َف َك َّث َر َها و َق َّل َل َها ،و َق َّس َم َها َع َل ِّ
يق َّ
ِ
ِ
َأ َرا َد بِ َم ْي ُس ِ
َب بِ َذلِ َ
ك ُّ
ب ِم ْن َغن ِ ِّي َها
الشك َْر َّ
ور َها َ
وم ْع ُسور َها ،ول َيخْ ت ِ َ
والص ْ َ

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،4ص.٥٤
((( سورة الشورى :آية.٢٧
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و َف ِق ِري َها»(((.

قوة الدين:

اج ِةَْ ،
وع ِعنْدَ َْ
«ما َأ ْق َب َح ُْاء ِعنْدَ ا ْل ِغنَى».
ال َ
ال ُض َ
َ
وال َف َ

مضمون هذا الوصية هو ما وردت به اآلية الكريمة وهي قوله
تعاىل﴿ :هو ا َّل ِذي يسيكُم ِف ا ْلب وا ْلبح ِر حتَّى إِ َذا ُكنْتُم ِف ا ْل ُف ْل ِ
ك
ُ َ
َ ِّ َ َ ْ َ
ُ َ ِّ ُ ْ
ْ
وجرين ِبِم بِ ِريحٍ َطيب ٍة و َف ِرحوا ِبا جاء ْتا ِريح ع ِ
اص ٌ
اء ُه ْم ا َْل ْو ُج
ِّ َ َ ُ َ َ َ َ ٌ َ
َ ََْ َ ْ
ف َو َج َ
يط ِبِم دعوا اهلل ُ ْ ِ ِ
ِ
ِم ْن ك ُِّل َمك ٍ
ين َلئِ ْن
ملص َ
ني َل ُه الدِّ َ
َان َو َظنُّوا َأ َّنُ ْم ُأح َ ْ َ َ ْ
َأنْجي َتنَا ِمن ه ِذ ِه َلنَكُونَن ِمن َّ ِ
ُون ِف
اه ْم إِ َذا ُه ْم َي ْبغ َ
ين* َف َل َّم َأن َْج ُ
الشاك ِر َ
َّ ْ
ْ َ
َ ْ
ض بِغ ْ ِ
َي َْ
األَ ْر ِ
ال ِّق﴾(((.
إهنا الصورة التي يلجأ فيها اإلنسان إىل ربه عند احلاجة وينساه

عند الغنى.

هذه الصورة هي التي يتعجب اإلمام من درجة قبحها ،إن ما

ورد يف اآليات أعاله غري خمتص بعبدة األوثان ،بل هو قانون كيل ينطبق

عىل كل األفراد امللوثني من عبيد الدنيا املشغوفني هبا فعندما حتيط هبم
أمواج الباليا واملحن وتقرص أيادهيم عن كل شئ ،وال يرون هلم
يمدّ َ
ون أيدهيم بالدعاء بني يدي اهلل سبحانه
نارصا وال معينا ،فإهنم َس ُ

((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :ص.134
((( سورة يونس :آية.٢٣-22
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ويعاهدونه بألف عهد وميثاق ،وينذرون ويقطعون العهود بأهنم إن

ختلصوا من هذه الباليا واألخطار سيفعلون كذا وكذا .إال أن هذه

اليقظة والوعي التي هي انعكاس لروح التوحيد الفطري ،ال تستمر

طويال عند أمثال هؤالء ،فبمجرد أن هيدأ الطوفان وتنقشع سحب
البالء ،فإن حجب الغفلة ستغيش قلوهبم ،تلك احلجب الكثيفة التي
ال تنقشع عن تلك القلوب إال بالطوفان ،ورغم أن هذه اليقظة مؤقتة،
وليس هلا أثر تربوي يف األفراد امللوثني جدا ،أهنا تقيم احلجة عليهم،

وستكون دليال عىل حمكوميتهم.

إلن َْس ِ
﴿وإِ َذا َأ ْن َع ْمنَا َع َلى ا ِ
ان َأ ْع َر َض
وهكذا احلال يف قوله تعاىلَ :
الشر َف ُذو دع ٍ
ِ ِ
اء َع ِر ٍ
يض﴾(((.
َُ
َونَأى بِ َجانبِه َوإِ َذا َم َّس ُه َّ ُّ
النأي االبتعاد ،واملراد باجلانب اجلهة واملكان فقوله تعاىل:
﴿ونَأى بِ َجانِبِ ِه﴾ كناية عن االبتعاد بنفسه وهو كناية عن التكرب واخليالء،
َ
واملراد بالعريض الوسيع ،والدعاء العريض كالدعاء الطويل كناية عام
استمر وأرص عليه الداعي ،واآلية يف مقام ذم اإلنسان وتوبيخه أنه إذا

أنعم اهلل عليه أعرض عنه وتكرب ،وإذا سلب النعمة ذكر اهلل وأقبل عليه
بالدعاء مستمرا مرصا.

((( سورة فصلت :آية.٥١
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الدنيا فرصة لآلخرة:

ت بِه َم ْث َو َ
ك ِم ْن ُد ْن َي َ
«إِن ََّم َل َاك».
اك َما َأ ْص َل ْح َ

إذا كان اهلدف من العمل يف هذه الدنيا ،هو الوصول إىل هذه

الدنيا ونيل بعض ما فيها ،فإن يف ذلك اخلرسان ،ألنه من البذل يف

سبيل ما ُيعلم أن مصريه إىل الفناء ال إىل البقاء ،فقد ورد يف الرواية عن

اإلمام عيل« :Aمتاع الدنيا حطام ،وتراثها كباب ،بلغتها أفضل من
أثرهتا ،وقلعتها أركن من طمأنينتها ،حكم بالفاقة عىل مكثرها ،واعني

بالراحة من رغب عنها»(((.

ويف رواية أخرى وردت باحلث عىل العمل يف الدنيا ألجل
اآلخرة ورد عن اإلمام عيل« :Aإِ َّن اللَّ ُس ْب َحانَه َقدْ َج َع َل الدُّ ْن َيا َل ِا
َب ْعدَ َها ،وا ْبت ََل فِ َيها َأ ْه َل َها لِ َي ْع َل َم َأ ُّ ُي ْم َأ ْح َس ُن َع َم ًل ،و َل ْسنَا لِلدُّ ْن َيا ُخلِ ْقنَا
َ
الس ْع ِي فِ َيها ُأ ِم ْرنَا»(((.
ول بِ َّ
ولذا ورد يف الروايات أيضا بيان حقيقة أن الدنيا تبلغ الغاية من

اهلوان عند اهلل عز وجل فهي ليست ذات قيمة عند اهلل ،ففي رواية عن

اإلمام عيل« :Aماهلا عند اهلل عز وجل قدر وال وزن ،وال خلق فيام
بلغنا خلقا أبغض إليه منها ،وال نظر إليها مذ خلقها ،ولقد ُعرضت

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،٧٨ص.٢٧٧
((( هنج البالغة ،حتقيق صالح :ص.446
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عىل نبينا Fبمفاتيحها وخزائنها ال ينقصه ذلك من حظه من اآلخرة،
فأبى أن يقبلها ،لعلمه أن اهلل عز وجل أبغض شيئ ًا فأبغضه ،وصغر

شيئ ًا فصغره»(((.

ال جتزع من فوت الدنيا:

زع عىل ك ُّل ما
 ْفاج ْ
من يد ْيكْ ،
«وإن ُكنْت جازع ًا عىل ما تف ّلت ْ

مل ْ ْ
يصل إل ْيك»

ال ينبغي أن جتزع عىل ما ذهب من مالك ،كام ال ينبغي أن جتزع

عىل ما فاتك من املنافع واملكاسب ،فإنه ال فرق بينهام ،إال أن هذا
حصل ،ذاك مل حيصل بعد ،وهذا فرق غري مؤثر ،الن الذي تظن أنه

حاصل لك غري حاصل يف احلقيقة ،وإنام احلاصل عىل احلقيقة ما أكلته
ولبسته ،وأما املقتنيات واملدخرات فلعلها ليست لك.

إن ما يكون موجبا لقوة القلب عىل حتمل ما فات من املال وعدم

اجلزع عليه هو أحد أمرين:

((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،70ص.110

زع هللاب ةقثلا نسح :يناثلا رمألا 131...........................................

األول :غنى القلب:

واملراد من غنى القلب أن ال يكون اإلنسان متعلقا بام فاته من

مال ،فهو زاهد فيه ،ولذا جتد من يضيع من أمامه حظ من هذه الدنيا

هو متعلق هبا يف حرسة مشتت البال شارد الذهن ،وذلك خالفا ملن
أراد اآلخرة ،وقد ورد يف الرواية عن اإلمام الصادق« :Aمن أصبح

وأمسى والدنيا أكرب مهه ،جعل اهلل تعاىل الفقر بني عينيه َ
وشتَّت أمره،
ومل ينل من الدنيا إال ما قسم له ،ومن أصبح وأمسى واآلخرة أكرب مهه

جعل اهلل تعاىل الغنى يف قلبه ومجع له أمره»((( .

األمر الثاني :حسن الثقة باهلل عز وجل:

هيون عىل اإلنسان األمر فيام يضيع من ماله ،هو حسن
إن ما ّ

الثقة باهلل عز وجل ،فقد ورد عن اإلمام عيل« :Aأصل الرضا حسن

الثقة باهلل»(((.

وورد يف رواية أخرى عن رسول اهلل« :Fوالذي ال إله إال هو،

ال حيسن ظن عبد مؤمن باهلل إال كان اهلل عند ظن عبده املؤمن ،ألن اهلل
كريم بيده اخلريات ،يستحيي أن يكون عبده املؤمن قد أحسن به الظن

ثم خيلف ظنه ورجاءه ،فأحسنوا باهلل الظن وارغبوا إليه»((( .

((( الكايف ،الشيخ الكليني :ج ،2ص.٣١٩
((( غرر احلكم ،اآلمدي :ح.٣٠٨٥
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج ،70ص.٣٦٦

الدرس الثاين عشر
القرابة والرحم

الدرس الثاني عشر
القرابة والرحم

قال أمري املؤمننيَ :A
«وأك ِْر ْم َع ِش َريت َ
َكَ ،فإِ َّنُ ْم
ك ا َّل ِذي بِه تَطِريَ ،
وأ ْص ُل َ
َاح َ
ك ا َّل ِذي إِ َل ْيه ت َِص ُري و َيدُ َك
َجن ُ
ُ
ا َّلتِي ِ َبا ت َُص ُ
ول».
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العشرية مبفهومها اإلجيابي:

العشرية هي اجلامعة التي ترجع إىل عقد واحد ،والعشرية مشتقة

من «العرشة» العدد املعروف ،وحيث أن العرشة تعترب يف نفسها عدد ًا

كامالً ،فقد سمي أقرباء الرجل الذين يكمل هبم عشرية .وال شك
يف أن اإلسالم أعطى ملفهوم العشرية الذي كان سائد ًا بني العرب يف
عرص الدعوة ُبعده اإلجيايب ،وأعلن رفضه لبعض املفاهيم السلبية التي

كانت سائدة بني العشائر ،والتي تتناىف مع التعاليم األخالقية والقيم
اإلنسانية.

أما البعد اإلجيايب يف العشرية فهو يتمثل يف ما عرف يف اإلسالم

قص فيه.
بصلة الرحم ،فللرحم حق عىل املكلف أن ُيؤ ّديه وال ُي ّ

قال العالمة الطباطبائي« :كيف كان فالرحم من أقوى أسباب

االلتيام الطبيعي بني أفراد العشرية مستعدة للتأثري أقوى االستعداد

ولذلك كان ما ينتجه املعروف بني األرحام أقوى وأشد مما ينتجه ذلك

بني األجانب وكذلك اإلساءة يف مورد األقارب أشد أثر ًا منها يف مورد
األجانب»(((.

والعشرية أيض ًا يمكن أن تشكل عون ًا يف طاعة اهلل تعاىل وقوة

لالمتثال للتكليف الرشعي ،وقد قال تعاىل يف قصة نبي اهلل لوط:
((( امليزان يف تفسري القرآن ،السيدحممد حسني الطباطبائي :ج ،٤ص .١٤٨

يإلا اهموهفمب ةريشعلا137......................................................

آوي إِ َلى رك ٍْن َش ِد ٍ
﴿ َق َال َل ْو َأ َّن لِي بِك ُْم ُق َّو ًة َأ ْو ِ
يد﴾(((.
ُ

وذكر العالمة الطباطبائي يف تفسري الركن الشديد بأنه العشرية

القوية واملنيعة التي متنعكم من أذيتي.

﴿وا ْع ُبدُ وا ال َّل َه َوال ت ُْش ِركُوا
وذكر يف تفسري األمثل يف قوله تعاىلَ :
بِ ِه َش ْيئ ًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا َوبِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى﴾(((.
(ثم أهنا تويص باإلحسان إىل ّ
كل األقرباء ،وهذا املوضوع من

املسائل التي هيتم هبا القرآن الكريم اهتامم ًا بالغ ًا تار ًة حتت عنوان «صلة
الرحم» وأخرى بعنوان «اإلحسان إىل القربى» ،وقد أراد اإلسالم
قوي من أوارص العالقة الواسعة بني مجيع أفراد
هبذا يف احلقيقة أن ُي ّ

البرش مضاف ًا إىل إجياد أوارص وعالقات أقوى وأمتن منها يف الوحدات
االجتامعية التي هي أكثر انسجام ًا مثل «العشرية» و«العائلة» ليستطيعوا

التعاون يف ما بينهم عند ظهور املشاكل واحلوادث ،والتعاون عىل

الدفاع عن حقوقهم)(((.

وهكذا يكون األمر بإكرام العشرية لكي يكون للشخص قوة

يف عشريته تدافع عنه لو أراد أحدهم التعدّ ي عليه أو سلبه حق ًا من
حقوقه ،أي نرصته يف احلاالت التي يكون فيها مظلوم ًا ،ولذا نجد
((( سورة هود :آية.٨٠
((( سورة النساء :آية.٣٦
((( األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل ،نارص مكارم الشريازي :ج ،٣ص.٢٣٠
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اإلمام عيل Aيصفهم بقوله« :فإهنم جناحك الذي به تطري» ،وذلك
ألن من يسعى يف األرض ال بد له من حتصيل ما يكون موجب ًا لألمان

بالنسبة إليه ،فمن كان له عشرية ،كان له أمان يف هذه األرض.

وإكرام العشرية ال يكون بالعصبية هلم أو بام فيه معصية اهلل ،بل

بمعاملتهم بام أمر به اهلل ،ولذا ورد يف رواية عن اإلمام عيل  Aبيان
ذلك بقوله« :فأكرم كريمهم ،و ُعد سقيمهم ،وأرشكهم يف أمورهم،
وتيرس عند معسورهم»(((.

فإكرام الكريم ،وعيادة املريض وإعانة املحتاج هي من تعاليم

اإلسالم التي أمر املؤمن بأن تكون خلق ًا من أخالقه.
خصائص العشرية:

ويشري اإلمام إىل بعض خصائص العشرية فيقول:

 َ«وأ ْص ُل َ
ك ا َّل ِذي إِ َل ْيه ت َِص ُري».

ال شك يف أن اإلسالم هنى عن التفاخر بالن ََّسب ،فالفضل

املوجب للفخر يف اإلسالم إنام هو التقوى ،ولكن اإلسالم دعا الناس
إىل حفظ أنساهبم ،ولذا ورد النهي عن نسبة الولد املتبنى إىل متبنيه بل
آلبائهم ُهو أ ْق ُ
سط
وه ْم
أمر بنسبته إىل أبيه وقد ورد قوله تعاىل« :ا ْد ُع ُ
ْ

عنْد اهلل».

((( حتف العقول ،احلراين :ص.٨٨
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 «و َيدُ َك ا َّلتِي ِ َبا ت َُص ُول».

واملراد هبذا التعبري أن العشرية هي اليد التي يتمكن من خالهلا

اإلنسان أن يكون صاحب سلطة وقدرة.

ولذا ُين ّبه اإلمام Aيف كالمه من التصور اخلاطئ الذي قد يظنه

البعض وأن من يكون ذا مال فإنه يستغني عن العشرية ببيان كيف

تكون العشرية يدا حتى لصاحب املال ،فقد ورد يف كالمه التايل« :وال
يستغنى الرجل عن عشريته وإن كان ذا مال ،فإنه حيتاج إىل دفاعهم عنه
بأيدهيم وألسنتهم ،وهي أعظم الناس حيطة من ورائه َو َأ َل ُّم ُه ْم لشعثه،

وأعظمهم عليه إن نزلت به نازلة أو حلت به مصيبة ،ومن يقبض يده
عن عشريته فإنام يقبض عنهم يدا واحدة وتقبض عنه أيد كثرية»(((.

املفهوم السليب للعشرية:

يف الوقت الذي دعا فيه اإلسالم إىل التمسك بالعشرية فيام يكون

يف طاعة اهلل وبغرض الوصول إىل رضاه ،هنى عن اتباع العشرية فيام
كانت عليه العرب من عصبية ونرصة للعشرية يف حق أو باطل.

فقد ورد أوالً التحذير من تفضيل العشرية عىل اهلل ورسوله
َان آ َباؤُ ك ُْم َو َأ ْبنَاؤُ ك ُْم َوإِ ْخ َوا ُنك ُْم
واجلهاد وذلك يف قوله تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِ ْن ك َ
ِ
وها َوتِ َج َار ٌة تَخْ َش ْو َن ك ََسا َد َها
اجك ُْم َو َعش َير ُتك ُْم َو َأ ْم َو ٌال ا ْقت ََر ْفت ُُم َ
َو َأز َْو ُ
((( هنج السعادة ،املحمودي :ج ،٤ص.٣٣٣
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ومساكِن تَر َضونَها َأحب إِ َليكُم ِمن ال َّل ِه ورسولِ ِه و ِجه ٍ
اد فِي َسبِيلِ ِه
َ َ
َ َ َ ُ ْ ْ َ َ َّ ْ ْ ْ
ََ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين﴾(((.
َفت ََر َّب ُصوا َحتَّى َي ْأت َي ال َّل ُه بِ َأ ْم ِره َوال َّل ُه ال َي ْهدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َفاسق َ
ومن هنا فإن كانت العشرية من األمور التي تعني عىل نرصة اهلل

ورسوله فهي أمر ُم َّبب ،وإال فإن كانت من األمور التي تكون هدفا
بذاهتا ،دون ما يريده اهلل كانت مذمومة رشع ًا.

ب َما
ومن هنا نقرأ يف قصة شعيب قوله تعاىلَ ﴿ :قا ُلوا َيا ُش َع ْي ُ
َن ْف َق ُه كَثِير ًا ِم َّما َت ُق ُ
ك َل َر َج ْمن َ
ول َوإِنَّا َلن ََر َ
اك فِينَا َض ِعيف ًا َو َل ْوال َر ْه ُط َ
َاك َو َما
ْت َع َل ْينَا بِ َع ِز ٍيز * َق َال َيا َق ْو ِم َأ َر ْهطِي َأ َع ُّز َع َل ْيك ُْم ِم ْن ال َّل ِه َواتَّخَ ْذت ُُمو ُه
َأن َ
ون م ِ
ِ
ح ٌ
يط﴾(((.
َو َر َاءك ُْم ظ ْه ِر ّي ًا إِ َّن َر ِّبي بِ َما َت ْع َم ُل َ ُ
فقد ذكر السيد الطباطبائي يف تفسري هذه اآلية قال« :ولوال هذا

النفر القليل الذين هم عشريتك لرمجناك لكنا نراعى جانبهم فيك ،ويف

تقليل العشرية إيامء إىل أهنم لو أرادوا قتله يوما قتلوه من غري أن يبالوا

بعشريته ،وإنام َك ّفهم عن قتله نوع احرتام وتكريم منهم لعشريته».

ومن هنا جاء رد شعيب Aعليهم بأنكم كيف تعززون رهطي

وحترتمون جانبهم ،وال تعززون اهلل سبحانه وال حترتمون جانبه وإين
انا الذي أدعوكم إليه من جانبه ؟ فهل رهطي أعز عليكم من اهلل؟ وقد

((( سورة التوبة :آية.٢٤
((( سورة هود :آية.٩١
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جعلتموه نسيا منسيا وليس لكم ذلك وما كان لكم إن تفعلوه ربى

بام تعملون حميط بام له من اإلحاطة بكل شئ وجودا وعلام وقدرة(((.
انتهى(((.

((( امليزان يف تفسري القرآن ،السيد حممد حسني الطباطبائي :ج ،١٠ص.٣٧٥
((( مجعية املعارف اإلسالمية الثقافية (بترصف) ،منقول من موقع (يف رحاب هنج
البالغة) وهو من املواقع التابعة ملرکز آل البیت Bالعاملي للمعلومات ،التابع
ملکتب املرجع الدیني األعلی سامحة آیة اهلل العظمی احلاج السید عيل احلسیني
السیستاين (دام ظله).
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