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مقدمة

َت َع ْم َل َق ُ
عقل اإلنسان في هذا العصر ،وح َّلق في آفاق العلم والمعرفة،
فغزا الفضاء وس ّير المركبات إلى المريخ بعدما وطأ سطح القمر ،وأبدع
في التطوير التكنولوجي وصناعة التقنيات.

كبيرا في مجال العناية بجسمه ،وتوفير
كما حقق اإلنسان تقد ًما ً
كل مستلزمات الراحة والرفاه والرعاية الصحية ،بالوقاية من كثير من
األمراض الفتاكة ومقاومتها ،فارتفع معدل األعمار في مختلف البلدان
بنسب متفاوتة ،واشتدّ التنافس في مجال رشاقة األجسام وتجميلها،
وتطوير وظائف أعضائها.

لكن البعد الروحي في شخصية اإلنسان لم ينل ح ًظا مواز ًيا من
الرعاية واالهتمام في هذا العصر ،بل كان نصيبه اإلغفال واإلهمال،
فتعرض كيانه الروحي للهشاشة والضعف ،وصار اإلنسان يعاني من
والتصحر ،والشعور بالقلق والضياع وفقدان المعنى للحياة.
االغتراب
ّ
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شغلته لذات الحياة وهمومها عن التفكير في معنى وجوده ،وصرفته
عن االستجابة لنداء فطرته ،واالرتباط بخالقه وم ِ
وج ِده ،واإلعداد
ُ
لمستقبله بعد رحيله الحتمي عن هذه الدنيا .صار يلهث ويلهث خلف
تحقيق المزيد من المكاسب واإلنجازات المادية خارج ذاته ،بينما
يعيش في داخله الفراغ والخواء.
ما أحوج اإلنسان للتوقف ً
قليل حتى يتأ ّمل ذاته ،ويستكشف أعماق
روحه ،ويفكر في غاية وجوده ،ليدرك المعنى في حياته ،ويحقق التوازن
بين أبعاد شخصيته العقلية والجسمية والروحية.

وتلك هي الرسالة التي تحملها صفحات هذا الكتاب للقارئ
الكريم ،إنها حديث الروح للروح ،بلغة المصارحة الوجدانية ،والموعظة
الصادقة المستقاة من نصوص الوحي اإللهي ،وهدي النبوة واإلمامة.

حافزا لالرتقاء والسمو الروحي ،بفضل ال ّله وتوفيقه.
أرجو أن تكون ً
رب العالمين.
والحمد لله ّ

حسن الصفار

 26جمادى األولى 1442هـ
 10يناير 2021م

الف�صل الأول

في أعماق الروح

الفراغ الروحي :قلق وا�ضطراب

لإلنسان في هذه الحياة احتياجات ومتطلبات ،وال تستقر حياته إال إذا
وجد أمامه الفرصة لتحقيق تلك االحتياجات ،ويمكننا أن نقسم متطلباته
إلى ثالثة أصناف ،يرتبط كل صنف منها ببعد من أبعاد شخصيته.

الصنف األول :االحتياجات المادية ،وترتبط بالبعد الجسمي
المادي من حياة اإلنسان ،كالحاجة إلى الغذاء ،والكساء ،والسكن،
والجنس ،والدواء..

وهي احتياجات ضرورية ،إذا لم تتوفر تضطرب حياة الفرد
والمجتمع ،ومعلوم أن معاناة الفقر والحرمان ولو في جزء من المجتمع،
قد تسلب األمن واالستقرار من المجتمع كله ،ألنها تكون أرضية للتمرد
واإلجرام ،لذا ورد عن رسول ال ّله Aأنه قال« :كَا َد ال َف ْق ُر َأ ْن َيك َ
ُون
ُك ْف ًَرا»((( وينقل عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري Nقوله« :عجبت

((( محمد يعقوب الكليني .الكافي ،ج ،2ص ،307حديث .4وعالء الدين علي المتقى
بن حسام الدين الهندي .كنز العمال ،ج ،6ص ،492حديث.16682
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شاهرا سيفه»(((.
لمن ال يجد القوت في بيته ،كيف ال يخرج على الناس
ً

الصنف الثاني :المتطلبات العقلية ،فالعقل الذي منحه ال َّلـه تعالى
لإلنسان ،يتطلب العلم والمعرفة ،ويحتاج إلى األجواء التي تتيح له
حرية الفكر ،وإلى الوسائل واألدوات المساعدة على النشاط العلمي
والفكري ،ومن الوهلة األولى التي خلق ال َّلـه تعالى فيها اإلنسان ،و ّفر له
م آ َد َم األَ ْس َما َء ُك َّل َها﴾[سورة البقرة
فرصة العلم والتعلم ،يقول تعالىَ :
﴿و َع َّل َ
﴿خ َل َق ِ
انَ .ع َّل َم ُه ا ْل َب َي َ
نس َ
اآلية ،]31ويقول تعالىَ :
ان﴾[سورة الرحمن اآلية 3ـ .]4
اإل َ
وإذا ُحظر على اإلنسان نشاطه الفكري ،وحريته العلمية ،وسلب
حق المعرفة ،فإنه يفقد الجزء األساس من إنسانيته ،وبالتالي ال يشعر
بالكرامة والراحة.

لذا أوجب اإلسالم بذل العلم ،وإتاحة الفرصة للمعرفة والتعلم،
روي عن رسول ال ّله Aأنه قالَ « :م ْن َكت ََم ِع ْل ًما نَافِ ًعاَ ،أ ْل َج َم ُه َال َّل ُه َي ْو َم
َا ْل ِق َيا َم ِة بِ ِل َجا ٍم ِم ْن ن ٍ
َار»(((.
ِ
َاه ْم ُي ِنف ُق َ
ون﴾[سورة البقرة اآلية]3
﴿وم َّما َر َز ْقن ُ
وفي تفسير قوله تعالىَ :
ِ
َاه ْم َي ُب ُّث َ
ون»(((.
يقول اإلمام جعفر الصادق« :Eم َّما َع َّل ْمن ُ
الصنف الثالث :التطلعات الروحية المعنوية ،فاإلنسان روح وجسد،

((( الشيخ باقر شريف القرشي .النظام السياسي في اإلسالم ،ص.247
((( محمد باقر المجلسي .بحار األنوار ،ج ،2ص.78
((( المصدر نفسه ،ج ،70ص.267
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وكما أن للجسد احتياجاته ومستلزماته ،كذلك فإن للروح تطلعاتها،
وهي ذات تأثير كامل على سير الجانب المادي في حياة اإلنسان،
فلو توفرت له كل احتياجاته المادية ،لكنه كان يعيش الخواء والجوع
الروحي ،فإن حياته ال يمكن أن تستقر أو تهنأ.

احتياجات الروح
الروح تحتاج إلى الطمأنينة والثقة والرضى ،وراحة الضمير
والوجدان ،والماديات بمحدوديتها وتقلباتها ونقائصها ومنغصاتها ،ال
توفر لإلنسان السعادة واالطمئنان واالستقرار الروحي.

فال بدّ أن تتصل روح اإلنسان بما فوق المادة ،بالقوة المطلقة التي ال
حدَّ لها ،التي إليها مرجع األمور.

صحيح أن اإلنسان يمتلك شي ًئا من القدرة والقوة ،خاصة في هذا
العصر ،حيث تطورت إمكانات البشر ،وتقدمت قدراتهم العلمية
والتكنولوجية ،لكن اإلنسان يدرك أن حياته وقدراته وقواه ليست ذاتية،
فهو جاء إلى الحياة بغير قرار منه ،ويخرج منها دون اختيار ،وفي أي
لحظة من اللحظات ،حيث ال يستطيع التحكم في توقيتها.

ويدرك اإلنسان بفضل تقدمه العلمي اآلن ،مدى محدوديته
قياسا إلى هذا الكون الفسيح الذي يعيش في رحابه ،فالكرة
وضآلتهً ،
األرضية التي يحيا على سطحها يمتد عمرها إلى ما قبل  4.5بليون
سنة ،وهي على ضخامتها مجرد كوكب يدور حول الشمس ،مع تسعة

16

آفاق السمو الروحي

تكون مجموعة شمسية ،وهذه الشمس يبلغ حجمها
كواكب أخرىّ ،
 1.300.000مرة قدر حجم األرض ،وهي نجم واحد بين الباليين
من النجوم ،تتكون منها مجرة تدعى (درب الت ّبانة) ،ويقدر عمرها
بما يتراوح بين  10و 15بليون سنة ،وهذه المجرة واحدة من باليين
المجرات التي تسبح في محيط الكون(((!!

وكما يقول أحد العلماء :لو أردنا أن نش ّبه الكون لقلنا :إنه يشبه
المحيط الكبير ،وكل مجرة من المجرات هي جزيرة في ذلك المحيط
الكبير ،وكل مجموعة شمسية في كل مجرة ،تشبه قطعة أرض في تلك
الجزيرة ،وأرضنا التي نعيش عليها بمقدار نملة في قطعة أرض ،ضمن
جزيرة من باليين الجزر ،في ذلك المحيط الكبير!! فما هو إ ًذا حجم
قياسا إلى هذا الكون العظيم!
اإلنسان ً
إنه يشعر بضعفه وعجزه ،مع كل ما أنجز وحقق من تقدم علمي،
ومكاسب تكنولوجية ،ويظهر ذلك جل ًيا حينما تعصف به الكوارث
الطبيعية ،كالزالزل والبراكين ،والفيضانات واألعاصير.

وهو يفقد السيطرة حتى على جسمه ومشاعر نفسه ،فبينما هو في
قمة الصحة والنشاط ،تغزوه العلل واألمراض ،وتدركه الشيخوخة
والهرم ،وحين يصبح في غاية السرور والبهجة ،فقد تصيبه الكآبة
والحزن ،وهكذا يتقلب بين الحاالت المختلفة ،ال يستطيع أن يحتفظ
((( الموسوعة العربية العالمية .ج ،14ص.246
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لنفسه بحالة معينة ،وال أن يدفع عنها أخرى.

هذا الشعور العميق بالمحدودية والضعف ،واإلحساس الكبير
بالضآلة والعجز ،يدفع اإلنسان إلى البحث عن مصدر القوة والقدرة،
وعن الجهة المهيمنة على الكون والحياة ،لتطمئن نفسه باالرتباط بها،
وليسكن قلبه ،وتستقر مشاعره ،باالقتراب منها.
وذلك هو الدين ،الذي يقدم لإلنسان اإلجابة عن تساؤالته الحائرة،
حول وجوده ومصيره ،ويشق له طريق التواصل والتعاطي مع خالق
الكون والحياة.

فالتدين نزوع فطري عند اإلنسان ،لتركيبته المميزة من روح وعقل
وجسد ،يقول (وول ديورانت) في قصة الحضارة« :لم تنشأ العقيدة
الدينية عن تلفيقات أو أالعيب كهنوتية ،إنما نشأت عن فطرة اإلنسان
بما فيها من تساؤل ال ينقطع ،وخوف وقلق وأمل وشعور بالعزلة»(((.

لكن اإلنسان قد يضل الطريق إلى الدين الصحيح ،إذا لم يتو ّفق
للهدي اإللهي والرساالت السماوية.

التقدم المادي هل يكفي؟
قد يتصور البعض أن مجتمعاتنا في حاجة للرقي العلمي ،والتقدم
التكنولوجي ،والتطور السياسي واالقتصادي ،لتلحق بركب الحضارة
أمر هامشي كمالي ،ال دور
والتقدم ،أما الجوانب الروحية والدينية ،فهي ٌ
((( ويل ديورانت .قصة الحضارة ،ج ،1ص.117
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له في صناعة واقع التطور والتقدم.

لكن ومع اإلقرار بحاجة مجتمعاتنا إلى الرقي العلمي والتكنولوجي
والسياسي واالقتصادي ،إال أن إشباع الجانب الروحي له أولوية
ومركزية ،ال يمكن التساهل تجاهها.
إن المجتمعات الغربية المتقدمة ،التي نطمح لالقتراب من مستوى
تقدمها ،تعيش أزمات اجتماعية خطيرة ،تن ّغص عليها لذة التقدم ،بسبب
ما تعانيه من خواء وفراغ روحي.
فالوفرة المادية ،والتفوق العلمي ،وحدهما ال يمنحان اإلنسان
السعادة واالطمئنان ،وإذا لم ُيمأل الفراغ الروحي ،فإن حياة اإلنسان
تكون عرضة للعذاب واالضطراب.

نموذجا
اين�شتاين
ً

ً
فاشل في حياته الخاصة،
الرجل الذي وضع النظرية النسبية كان
شرسا قاس ًيا مع أطفاله ،وأ ًبا البنة
بل كان (البرت اينشتاين) زير نساءً ،
غير شرعية ،لم يرها وال اعترف بها تدعى (ليزريل) ،وتكشف وثائق
ومستندات بينها رسائل شخصية ـ ضمن العائلة ـ أن زواج اينشتاين
األول من (ميليغا ماريك) أدى إلى الطالق بسبب عالقة سرية ربطته
بقريبته (إلسا).
وتشير الرسائل إلى شراسة اينشتاين حيال زوجته (ميليفا ماريك)
مما أصابها بانهيار عصبي لم تشف منه حتى وفاتها.
أثناء فراقهماّ ،
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وتنسحب تلك الشراسة على معاملته ولديه (هانز البرت) البكر وكان
في الخامس عشرة عندما غادر والده المنزل العائلي( ،وإدوارد) األصغر
الذي أصيب بالخبال بعد طالق أبويه وأمضى حياته في عيادة سويسرية
لألمراض العصبية ،فلم يزره والده مرة(((.

ومثل اينشتاين ما حصل لـ (آرمسترونج :نيل اولدن) وهو أول
إنسان وطأت قدماه سطح القمر في 20يوليو1969م ،إال أنه كان يفقد
السعادة واالطمئنان ،فقد طلق زوجته واصطدم مع أبنائه ،واصطبغت
حياته باالضطراب والكآبة.

عن واقع المجتمع الأمريكي
المجتمع األمريكي هو في القمة من الحضارة المادية المعاصرة،
لكن الفراغ الروحي في ذلك المجتمع ،أنتج مضاعفات ومعاناة خطيرة
في حياة وسلوك األمريكيين ،حيث ينتشر القلق ،وتزداد حوادث
االنتحار ،وتتصاعد جرائم العنف ،حتى على مستوى طالب المدارس
االبتدائية ،كما تحدثت عن ذلك وسائل اإلعالم ،عدا عن الفساد
األخالقي المستشري.
ففي سنة ماضية تصدّ ر قائمة الكتب األكثر مبي ًعا في أمريكا ،حسب
صحيفة (نيويورك تايمز) كتاب عنوانه (الخروج النهائي) تأليف
البريطاني (ديريك همفري سيتندر) الذي يتحدث عن أساليب االنتحار
((( جريدة الحياة 14 .صفر 1414هـ.
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ووسائله المختلفة ،بلغة إرشادية توجيهية(((.

هذا الواقع المأزوم لفت أنظار المفكرين الغربيين إلى موقع الخلل
في الحضارة المادية ،وهو الخواء والفراغ الروحي ،كما دفع بفئات من
المجتمع األمريكي والغربي ،إلى البحث عن مصدر إلهام روحي ،يسد
ذلك الفراغ ،ويمأل ذلك الخواء ،مما أفسح المجال لنمو التوجهات
األسطورية والخرافية.
وعن هذه الحالة يتحدث الباحث األمريكي (روستو) في كتابه
الرائد (مراحل النمو االقتصادي) ،حيث يرى:

تمر بمراحل عدة :مرحلة المجتمع البدائي ،مرحلة التهيؤ
أن الدول ّ
لالنطالق ،مرحلة النضج ،مرحلة االستهالك الجماهيري وما بعده.
ويؤكد أن الواليات المتحدة األمريكية ،هي المجتمع الوحيد الذي
وصل إلى مرحلة االستهالك الجماهيري ،وأنه ينتقل إلى ما بعده،
ومن مظاهر هذه المرحلة أن المجتمع ينتج أكثر مما يستهلك ،وتتحدد
مشكلته االقتصادية في خلق الطلب ،وليس في توفير العرض ،وتتحكم
فيه وسائل اإلعالم وأدوات الدعاية ،فيما يتحول عن اإلشباع المادي إلى
ما يمكن أن يسمى االتجاه الروحي ،ومن ثم تنتشر الخرافات واألوهام
والمذاهب والبدع واالدعاءات ،سوا ًء تعلقت بالدين أو خرجت منه أو
عليه.
((( جريدة السفير 30 .محرم 1412هـ.
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كما يشير إلى أن المجتمع األمريكي ذو خصوصية مميزة هي الغنى،
بل إن الواليات المتحدة أغنى دول العالم ،إذ يزيد ناتجها القومي
اإلجمالي عن  5.5تريليون دوالر ،بينما يزيد متوسط الدخل الفردي
عن  22ألف دوالر((( ،مع ارتفاع مستوى التصنيع والتقدم التكنولوجي،
والعمر المتوقع عند الميالد .والمدقق في الحياة األميركية ،قد يفاجأ
بمظاهر عدة للتدهور االجتماعي ،إلى حدّ الفوضى الداخلية التي ال
رابط لها.

ومن القضايا التي يتناولها التلفزيون األمريكي ،مسألة كشف
الغموض ،ومعرفة الحظ ،أو قراءة الطالع ،والبحث عن المفقود ،حتى
وإن كان حبي ًبا أو رفي ًقا ،أو ربما ً
وجاها ،ففي هذه الحال عليك
مال
ً
أن تتصل برقم مكتوب على شاشة التلفزيون ،وتحكي ما تعاني منه،
أو تبحث عنه ،أو ربما ما تريد أن تتجنبه ،وسوف تعطى اإلجابة عما
تريد :هل فقدت ً
مال؟ هل فقدت أورا ًقا ووثائق مهمة؟ سوف يظهر لك
شخص دجال أو طبيب ،يقودك باإليحاء إليجاد ضالتك ويحصل منك
على حاجته وهو المال بالطبع(((.

الدر�س والعبرة
ليس المقصود من استعراض مكمن الضعف والخلل في الحضارة
المادية ،رسم صورة سوداء قاتمة لهذه الحضارة ،وال مجرد التشهير
((( هذه اإلحصائيات ترتبط بزمن تحرير المقال.
((( جريدة الحياة 29 .شوال 1415هـ.
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بأوضاع تلك المجتمعات ،فهي حضارة تفرض هيمنتها على واقع
الحياة ،بإنجازاتها العلمية والتكنولوجية ،ويجب أن تطمح مجتمعاتنا
لاللتحاق بركبها المتقدم ،إال أن المطلوب هو التمييز والفرز بين نقاط
القوة والضعف في هذه الحضارة المادية ،وحتى ندرك خطورة الجانب
الروحي ،فال نتجاهله ونهمله ،في تقويم أوضاع مجتمعاتنا ،بل نهتم
تنمي التطلعات الروحية ّ
وتغذيها.
بالبرامج والخطط التي ّ

إن ال َّلـه سبحانه وتعالى ّ
يحذر البشرية من أن تجاهل الجانب
الروحي يسبب القلق الفردي ،واالضطراب االجتماعي ،وبالتالي
﴿و َم ْن َأ ْع َر َض َع ْن ِذك ِْري
ضنك العيش ،وشقاء الحياة ،يقول تعالىَ :
َفإِ َّن َل ُه َم ِع َ
يش ًة َضنكًا﴾[سورة طه اآلية ]124بينما التوازن والتكامل في تلبية
احتياجات اإلنسان في توجهاتها المادية والعقلية والروحية ،يضمن
لإلنسان حياة طيبة سعيدةَ ﴿ :م ْن َع ِم َل َصالِ ًحا ِم ْن َذك ٍَر َأ ْو ُأن َثى َو ُه َو
ُم ْؤ ِم ٌن َف َلن ُْح ِي َينَّ ُه َح َيا ًة َط ِّي َب ًة﴾[سورة النحل اآلية.]97

الإن�سان بين االن�شداد المادي وال�سمو الروحي

مزيجا من عنصرين ،أحدهما مادي واآلخر
خلق ال َّلـه اإلنسان
ً
روحي ،قبضة من طين وومضة من روح ،يقول تعالى﴿ :إِ ْذ َق َال َر ُّب َك
ين * َفإِ َذا سوي ُته و َن َف ْخ ُت فِ ِيه ِمن ر ِ
لِ ْل َمال َِئك َِة إِنِّي َخالِ ٌق َب َش ًرا ِمن طِ ٍ
وحي
َ َّ ْ ُ َ
ُّ
َف َق ُعوا َل ُه س ِ
اج ِدي َن﴾[سورة ص :اآليتان  71ـ .]72
َ
هذا المزج في خلق اإلنسان بين عنصري المادة والروح ،هو سبب
حالة الصراع الداخلي عند اإلنسان ،بين طرفي هذه المعادلة ،الطين
والروح ،فعنصر المادة أو الطين يشده نحو األرض ،وينحدر به إلى
االهتمامات المادية ،بينما عنصر الروح يدفعه إلى األعلى ،ويح ّلق به
في سماء القيم والمثل .وفي هذا الصراع يكمن امتحان اإلنسان ،ويكون
التحدي األكبر ،وعلى نتيجة هذا الصراع يتقرر مصير اإلنسان ويتحدد
مستواه ،إما في أحسن تقويم ،حينما يعيش حالة التوازن ،ويمارس
اهتماماته المادية في ظل القيم وتحت سقف المبادئ ،وإما في أسفل
سافلين ،إذا ما اتخذ إلهه هواه ،وسيطرت عليه شهواته ورغباته.
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التماس ونقاط التعارض بين التوجهين
ويمكننا أن نحدد أهم خطوط
ّ
في حياة اإلنسان في األبعاد الثالثة التالية:

� ً
أول :بين ال�شهوة والتعقل
فمن عنصر الطين وجدت في اإلنسان الغرائز والشهوات ،وهي
تضغط عليه إلشباعها ،وتلبية متطلبات الجسم ورغباته من طعام
وشراب وجنس وراحة ،وما يرتبط بها من مال ومنصب ومقام .لكن
تحول اإلنسان إلى مستوى الحيوانات
االستجابة المطلقة لهذا االتجاهّ ،
البهائم التي ال هم لها إال هذه الرغبات ،وال اهتمام لها سواها ،فهي
تأكل في كل مكان من مزبلة أو مرعى ،وتشرب من أي ماء نظي ًفا كان أو
أي وضع؛ ألنها مسيرة بغرائزها فقط.
قذرا ،وتمارس الجنس في ّ
ً

لكن حالة التعقل عند اإلنسان ،والنابعة من عنصر الروح ،هي التي
تضع له في ممارسة شهواته ورغباته حدو ًدا وضوابط ،فيأكل ويشرب
وينكح ويتملك ويتزعم ،ولكن كل ذلك ضمن توجيه العقل وهدايته.
فاالستجابة األكثر للشهوة ،تعني االنحدار في أعماق الحالة الطينية
المادية ،بينما التعقل والضبط األفضل للرغبات والشهوات ،يعني
السمو األكبر في آفاق التطلعات الروحية المعنوية.

ثان ًيا :بين الأنانية وال�سمو

فالجانب الطيني يركز في اإلنسان حالة األنانية ،وتعني االهتمام
بالذات فقط ،وتغليب المصالح الشخصية على كل شيء ،إذ المادة

ورلا ومسلاو يداملا دادشنالا نيب ناسنإلا
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كمادة ،ليس لها قدرة على التوجه لخارج ذاتها ،فهي تعيش بذاتها
لذاتها.
بينما جانب الروح يوجه اإلنسان إلى األفق األرحب ،خارج ذاته،
فيتطلع إلى رضا ربه وخالقه ،ويهتم بأوضاع اآلخرين من حوله ،ويفكر
في المصلحة العامة.
إن األنانية النابعة من الطين هي التي تدفع اإلنسان لالعتداء على
حقوق اآلخرين من أجل أن يكسب ،وهي التي تمنعه من العطاء والبذل،
ليوفر أكبر قدر من اإلمكانات لنفسه هو.

لكن ضمير اإلنسان ووجدانه ،المنبثق من نفخة الروح اإللهية،
هو الذي يردعه عن الظلم والعدوان ،ويشجعه على نفع اآلخرين
ومساعدتهم ،بل وإيثارهم على ذاته ونفسه.
فاقتصار اإلنسان على االهتمام بذاته هو انحدار مادي ،وتوجهه
نحو اآلخرين والمصلحة العامة هو سمو روحي.

ثال ًثا :بين المحدودية والقيم
حيزا محدو ًدا من الزمان والمكان ،وهي تحدد
فالطين مادة تشغل ً
اإلنسان بحدودها الضيقة ،وتشغله بمتطلباتها ومستلزماتها اآلنية
العاجلة ،بينما الروح مرتبطة بالمطلق الالمحدود والالمتناهي ،إنها
نفخة من ال َّلـه ﴿و َن َف ْخ ُت فِ ِيه ِمن ر ِ
وحي﴾ واإلضافة هنا للتشريف ّ
وإل
َ
ُّ
فليس ل َّلـه جسم أو روح بالمعنى المتداول عندنا.
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والروح تفتح اإلنسان على عالم القيم والمثل ،وهو عالم واسع
عريض رحب ،إذا تط ّلع إليه اإلنسان ،تسامى على الماديات المحدودة،
وجنّد نفسه لخدمة القيم اإللهية الخالدة ،فيكون داع ًيا للخير ،ورائدً ا
ً
وعامل من أجل الحق.
للعدل،
منحازا لجانب الطين
يكرس حياته للماديات يكون
ً
من هنا فإن من ّ
في خلقته ،بينما من ينذر نفسه للمبادئ والقيم يكون مح ِّل ًقا في عالم
الروح ،خالدً ا في نعيم الرضوان اإللهي.

�شهر رجب مو�سم روحي
شهر رجب المرجب هو أول شهور الموسم الروحي لألمة
اإلسالمية ،يعقبه شهر شعبان ثم شهر رمضان المبارك.

هذا الموسم الروحي ينبغي أن يعزز في أنفسنا التطلعات الروحية،
يقوي إرادتنا لالنتصار للبعد الروحي في شخصياتنا ،وأن يساعدنا
وأن ّ
على ضبط انشدادات الطين ،ورغبات المادة في حياتنا.
وقد وردت في فضل شهر رجب روايات كثيرة ،منها:

ما روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول ال َّلـه Aأنه قال« :أال
ّ
إن رج ًبا شهر ال َّلـه األصم وهو شهر عظيم»(((.
ب َش ْه ٌر
«ر َج ٌ
وما روي عن اإلمام موسى بن جعفر Eأنه قالَ :

((( محمد بن الحسن بن علي الحر العاملي .وسائل الشيعة ،ج ،10ص.475
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َات ،ويمحو فِ ِيه َالسي َئ ِ
ف َال َّلـه فِ ِيه َا ْلحسن ِ
َعظِيم ي َض ِ
ات»(((.
اع ُ
َّ ِّ
ََْ ُ
ُ
ٌ ُ
َ َ
ول َال َّل ِ
وعن اإلمام جعفر الصادقَ Eق َالَ « :ق َال َر ُس ُ
ـه:A
ب َش ْه ُر َا ِال ْستِ ْغ َف ِار ِلُ َّمتِيَ ،أكْثِ ُروا فِ ِيه ِم َن َا ِال ْستِ ْغ َف ِار َفإِ َّن ُه
َر َج ٌ
ِ
يم ،اِ ْس َتكْثِ ُروا فِي َر َج ٍ
ب ِم ْن َق ْو ِل َأ ْس َت ْغ ِف ُر َاللهَ ،و َس ُلوا
ور َرح ٌ
َغ ُف ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َال َّل َه َا ْ ِ
آجالِك ُْم،
يما َبق َي م ْن َ
يما َم َضىَ ،و َا ْلع ْص َم َة ف َ
ل َقا َل َة َو َالت َّْو َب َة ف َ
ِ
إِ َلى َأ ْن َق َالَ :و ُس ِّم َي َش ْه ُر َر َج ٍ
ب
ب َا ْلَ َص َّ
ب؛ لَ َّن َا َّلر ْح َم َة ت َُص ُّ
َع َلى ُأ َّمتِي فِ ِيه َص ًّبا»(((.

وهناك روايات وأحاديث عن أئمة أهل البيت Bترسم أمامنا بعض
البرامج الروحية الستثمار هذا الشهر الكريم ،واالستفادة من خيراته
المعنوية ،ومن أهم تلك البرامج والمستحبات:
ً
أول :الصوم

والصوم إعداد وتدريب لإلنسان على الضبط ،والتحكم في
الرغبات والشهوات ،حيث يمتنع اإلنسان بإرادته واختياره عند الصوم
عن المفطرات ،التي هي من أبرز الرغبات كاألكل والشرب والجنس.
وإذا كان الصوم واج ًبا في شهر رمضان فقط ،فألنه الحد األدنى
مما يحتاجه اإلنسان من إعداد وتدريب سنوي ،لكن أصحاب الطموح
والتطلع للرقي الروحي ،والتقدم المعنوي ،ال يكتفون بصيام شهر
((( وسائل الشيعة ،ج ،10ص.473
((( المصدر نفسه ،ص.511
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رمضان الواجب ،لذا وضع اإلسالم برامج صوم إضافية على نحو
االستحباب ،إلتاحة الفرصة لهؤالء الطامحين المتطلعين.

والصوم في شهر رجب هو من أبرز تلك البرامج ،فمن استطاع أن
يصوم طوال شهر رجب فقد نال النصيب األوفىّ ،
وإل فليصم نصفه أو
ثلثه أو ربعه ،وال ينبغي أن يفوت اإلنسان الصوم في شهر رجب ،ولو
يو ًما واحدً ا.
وعن علي بن سالم عن أبيه «قال :دخلت على الصادق جعفر بن
إلي قال لي :يا سالم،
محمد Cفي رجب وقد بقيت منه أيام ،فلما نظر ّ
هل صمت في هذا الشهر شي ًئا؟

قلت :ال وال َّلـه يا بن رسول ال َّلـه .فقال لي :لقد فاتك من الثواب
عز ّ
وجلّ ،
إن هذا شهر قد فضله ال َّلـه ،وعظم
ما ال يعلم مبلغه ّإل ال َّلـه ّ
حرمته ،وأوجب للصائم فيه كرامته»(((.
بياضا
روي عن اإلمام موسى الكاظم« :Eرجب نهر في الجنة أشدّ ً
من اللبن وأحلى من العسل ،فمن صام يو ًما من رجب سقاه ال َّلـه من
ذلك النهر»(((.
ثانيا :العمرة
ً

زيارة بيت ال َّلـه الحرام ،وأداء مناسك الطواف والصالة والسعي،
((( وسائل الشيعة ،ص.475
((( المصدر نفسه ،ج  ،10ص.475
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وما تستلزمه من تكاليف ،ويتبعها من أحكام وواجبات ،هذه الزيارة
تؤكد في نفس اإلنسان الخضوع ل َّلـه ،وتنفيذ أوامره في جميع شؤونه،
كما توحي له بأن يكون الرب محور حياته وحركته ،وأن يجتهد في
السعي لتحقيق مرضاته ،وكل منسك من المناسك ،ومعلم من معالم
رموزا وإضاءات لإلنسان في حياته الروحية
الحرم الشريف ،تشكل
ً
وبعده المعنوي.
وإذا كان الواجب على اإلنسان قصد البيت الحرام ،وأداء مناسك
الحج والعمرة مرة واحدة في العمرّ ،
فإن التردد على زيارة البيت
الحرام ،وأداء النسك ،يعني المزيد من االستلهام الروحي ،واإلضاءة
اإللهية لقلب اإلنسان ومسيرته.

ومن مستحبات شهر رجب المبارك ،أداء مناسك العمرة ،وإذا
كان البعض من علماء المسلمين ال يرون ميزة خاصة للعمرة في شهر
رجبّ ،
فإن أتباع أهل البيت Bيأخذون بأقوال أئمتهم الهداة ،التي
تؤكد استحباب العمرة في هذا الشهر ،وأفضليتها فيه على بقية الشهور،
وأقوال األئمة حجة شرعية علينا.
فقد سئل اإلمام جعفر الصادقَ « :Eأ ُّي َا ْل ُع ْم َر ِة َأ ْف َض ُل ُع ْم َر ٌة فِي
ان َف َق َال «الَ َب ْل ُع ْم َر ٌة فِي َش ْه ِر َر َج ٍ
َر َج ٍ
ب َأ ْو ُع ْم َر ٌة فِي َش ْه ِر َر َم َض َ
ب
َأ ْف َض ُل»(((.
((( وسائل الشيعة ،ج ،14ص.301
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أيضا« :المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ،وأفضل
وعنهً E
العمرة عمرة رجب»(((.

وبحمد ال َّلـه فإن الفرصة متاحة أمامنا ،ونحن نعيش بقرب الحرمين
الشريفين ،والوسائل مهيأة للقيام بمناسك العمرة ،حتى في غضون
ساعات ،فهني ًئا للمبادرين للعمرة في هذا الشهر الفضيل ،كما ّ
أن التنظيم
الجديد الذي أقره مجلس الوزراء والذي ستتاح بموجبه فرصة العمرة
ألي مسلم خالل تسعة أشهر في السنة ،هذا القرار سيبعث البهجة
ّ
والسرور في نفوس مسلمي العالم ،ويمكن القادرين منهم على زيارة
أي وقت ،وله انعكاسات جيدة على الوضع
الحرمين الشريفين في ّ
االقتصادي.
ثالثًا :الصالة والدعاء والذكر

الصالة معراج المؤمن ،حيث ينطلق بروحه وقلبه وفكره في آفاق
متجاوزا حدود االهتمامات المادية ،محل ًقا في أجواء
السمو اإللهي،
ً
الرب سبحانه.
ذكر ال َّلـه،
ومتنعما بلذة المثول في حضرة ّ
ً

وفي شهر رجب المبارك ينبغي المواظبة على أداء النوافل اليومية
وخاصة صالة الليل ،وهناك أدعية خاصة ،تذكّر اإلنسان بعظمة ربه
وبأسمائه الحسنى ،وتوجه اإلنسان إلى الحقائق الكونية ،وإلى مكارم
األخالق ،وجميل السلوك والصفات ،ورد استحباب قراءتها والمواظبة
((( وسائل الشيعة ،ج ،14ص.303
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عليها في هذا الشهر الفضيل .وهي مذكورة في كتب األدعية المعروفة
كمفاتيح الجنان للشيخ القمي والدعاء والزيارة للسيد الشيرازي.
رابعا :الصدقة
ً

ّ
إن مساعدة الفقراء والمحتاجين تدل على صدق تد ّين اإلنسان،
سميت صدقة اشتقا ًقا من الصدق ،بينما التجاهل ألوضاع
ولعله لذلك ّ
المحرومين ،عالمة على كذب ا ّدعاء التد ّين ،فال يثبت لإلنسان دين
وإيمان مع إعراضه عن حاجات الضعفاء والفقراء ،يقول تعالى:
ِ
ِ
ِ
﴿ َأ َر َأ ْي َت ا َّل ِذي ُيك َِّذ ُب بِالدِّ ِ
يم * َوالَ َي ُح ُّض
ين * َف َذل َك ا َّلذي َيدُ ُّع ا ْل َيت َ
َع َلى َط َعا ِم ا ْل ِم ْس ِك ِ
ين﴾[سورة الماعون :اآليات  1ـ .]3

وإذا كانت الصدقة مطلوبة في كل وقت ،ولها نتائجها العظيمة على
حياة اإلنسان قبل آخرته ،حيث إنها كما ورد في األحاديث ،تدفع البالء
وتزيد الرزق ،وتطيل العمرّ ،إل أنها في هذا الشهر الكريم أكثر ثوا ًبا
وأعظم بركة.

ففي حديث مروي عن رسول ال ّله Aيتحدث فيه عن فضل شهر
يف َع َلى َا ْلمس ِ
رجب والصيام فيه ،قال« :يتَصدَّ ُق ك َُّل يو ٍم بِر ِغ ٍ
اك ِ
ين،
َ َ
َ َ
َْ َ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
لصدَ َق ِة ك َُّل َي ْو ٍم َين َُال َما َو َص ْف ُت
َو َا َّلذي َن ْفسي بِ َيده إِ َّن ُه إِ َذا ت ََصدَّ َق بِ َهذه َا َّ
ِ
ِ
يع َا ْل َخال َِئ ِق ُك ِّل ِه ْم َع َلى َأ ْن ُي َقدِّ ُروا َقدْ َر َث َوابِ ِه َما
َو َأ ْك َث َر ،إِ َّن ُه َل ِو ا ْجت ََم َع َجم ُ
َان ِمن َا ْل َف َض ِائ ِل و َالدَّ رج ِ
ب َل ُغوا ُع ْشر ما ي ِصيب فِي َا ْل ِجن ِ
ات»(((.
َ َ َ
َ
ُ
َ َ ُ
َ
((( وسائل الشيعة ج ،10ص.483

حديث الفطرة عن اهلل

يدرك ّ
كل إنسان بعقله ووجدانه ساعة يفتح عينيه على هذه الحياة،
ّ
أن وجوده إنما جاء بفعل قوة خارجة عن حدوده الذاتية .حيث يدرك
أنه ليس الموجد لنفسه ،وذلك ألنه من حيث األصل لم يكن موجو ًدا،
تجرأ أحد على اال ّدعاء
فكيف يتسنّى له منح الوجود لنفسه! .وفيما لو ّ
بأنه قد أوجد نفسه ،فهذا يعني بطبيعة الحال أنه قادر على إدامة وجوده
في هذه الحياة ،وال أحد يدّ عي ذلك ،بل وأبعد من ذلك ،ال يدّ عي القدرة
على دفع الضرر أو جلب المنفعة إلى نفسه على النحو الذي يريد ،وهذا
أمر وجداني يعيشه اإلنسان في ّ
كل لحظة.

ومعنى ذلك أنه ال ُبدّ وأن تكون هناك قوة خارجة عن وجود اإلنسان،
هي التي أوجدته وخلقته ،وهنا يلتفت ذهن اإلنسان وفطرته ،إلى ّ
أن له
قائما بذاته ،وال يحتاج لغيره ،وهو ال ّله سبحانه وتعالى،
خال ًقا موجدً ا ً
أمرا فطر ًّيا وجدان ًّيا
وبهذا المعنى يكون اإليمان بال ّله تعالى وتوحيده ً
تقرره حقيقة وجود اإلنسان نفسه.
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لقد أودع ال ّله الحياة في اإلنسان ،وأشهده على نفسه ،وقد شهد
بفطرته ووجدانه أن الخالق الموجد هو ال ّله سبحانه .وهذا ما تشير
﴿وإِ ْذ َأ َخ َذ َر ُّب َك ِمن َبنِي آ َد َم ِمن ُظ ُه ِ
ور ِه ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم
إليه اآلية الكريمةَ :
َو َأ ْش َهدَ ُه ْم َع َل ٰى َأن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُت بِ َر ِّبك ُْم َقا ُلوا َب َل ٰى َش ِهدْ نَا َأن َت ُقو ُلوا َي ْو َم
ا ْل ِق َيا َم ِة إِنَّا ُكنَّا َع ْن َهـ َٰذا َغافِ ِلي َن﴾[سورة األعراف ،اآلية ،]127 :ومعنى اآلية
يرجحه العلماء المح ّققون ،هو ما تشهد به حقيقة وجود
الكريمة الذي ّ
اإلنسان وخلق الحياة ،التي يشعر اإلنسان فيها أنه مفتقر لغيره ،وأنه
ليس الموجد لنفسه ،وال قدرة لديه على إدامة وجوده ،وذلك ما يكشف
بطبيعة الحال عن قوة أخرى قد أوجدته وهي ال ّله سبحانه وتعالى.
وذهب البعض إلى القول في تفسير اآلية ّ
عالما ،سبق عالمنا
بأن هناك ً
هذا ،يقال له عالم ّ
الذر ،وقد حشر ال ّله سبحانه وتعالى الناس على هيئة
الذر ،أي الوجود الضئيل ،وهناك سألهم سبحانهَ { :أ َل ْس ُت بِ َر ِّبك ُْم}
فأجابوا بالقولَ { :ب َل ٰى َش ِهدْ نَا} ،حسبما ورد في بعض الروايات التي
ذهبت في تفسير اآلية وفق هذا المنحى ،لكن فيها ً
نقاشا من حيث السند
والمتن.

الغاية من وجود الإن�سان
يعيش اإلنسان في هذه الحياة وهو مدرك أنه قد تميز على سائر
المخلوقات التي تعيش حوله في هذه الدنيا الواسعة ،هذه الميزة تكمن
في استمتاعه بقوة العقل والتفكير ،وكذلك اإلرادة واالختيار ،بينما
تغيب هذه المزايا عن غيره من المخلوقات .وهناك ميزة أخرى مهمة
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وجلية ،وهي أن هذه المخلوقات مسخرة له ،الستخدامها واالنتفاع
ِ ِ
وها َو ِزينَ ًة﴾[سورة النحل ،اآلية ،]8:كل
﴿وا ْل َخ ْي َل َوا ْلبِ َغ َال َوا ْل َحم َير لت َْر َك ُب َ
منها َ
هذه المخلوقات سخرها ال ّله تعالى لإلنسان ،ولذا جاء خطابه تعالى
لبني البشر﴿ :وس َّخر َلكُم ما فِي السماو ِ
ات َو َما فِي ْالَ ْر ِ
ض َج ِمي ًعا ِمنْ ُه
َّ َ َ
َ َ َ ْ َ
إِ َّن فِي َذلِ َك َل ٍ
ون﴾[سورة الجاثـية ،اآلية .]13:وآيات كثيرة ّ
يات لِ َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
تدل
على تسخير ال ّله كل مخلوقاته لهذا اإلنسان ،ولم يجعل فوق اإلنسان
مخلو ًقا يستخدمه ويسخره ألجله.
لكن اإلنسان يرى أنه يعيش فترة من الزمن في هذه الحياة ثم يموت،
وكذلك بالنسبة لباقي المخلوقات فكلها تفنى بعد فترة من الزمن ،فهل
هناك حياة أخرى بعد الموت؟ وهل ثمة فرق بينه وبين باقي المخلوقات
التي انتقلت إلى الموت؟

الدين يمنح للحياة معنى
كل إنسان صاحب دين سماوي يستطيع أن يجيب عن هذه
التساؤالت ،فحينما يعيش اإلنسان بال دين ،فلن يجد هناك فر ًقا بينه وبين
سائر المخلوقات فيما بعد الموت .كل مخلوق يعيش فترة من الزمن ثم
يموت وينتهي كل شيء ،ولكن اإلنسان صاحب الدين يعتقد بغير هذا،
فهناك هدف لوجوده .هذا الهدف يمضي معه بعد الموت وسوف يسأل
عنه ،على عكس غيره من المخلوقات ،فهي خلقت ألجله ،وإذا انتهت
فترة حياتها فلن تُسأل عن شيء عملته في الدنيا.
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عز
إ ًذا فاإلنسان المتد ّين يدرك أن وجوده كان بهدف توحيد ال ّله ّ
ّ
وجل وعبادته والخضوع له ،وأنه إذا مات فسوف يبعث من جديد
ويسأل عن مدى تحقيقه لهذا الهدف .هذه العبادة والخضوع هي
عز
الهدف من الوجود ،وهي تتمثل في أمور شتى ،ولهذا سخر ال ّله ّ
ّ
وجل كل المخلوقات لإلنسان ،وخاطبه بالقول« :خلقت األشياء
ألجلك وخلقتك ألجلي»((( كما ورد في حديث قدسي.

فكل إنسان مسؤول عن أعماله التي يقدمها في الدنيا ،وهو يعلم
بذلك ،ولو لم يكن هناك نشر وبعث لعاش اإلنسان حياة بهيمية ،شأنه
شأن غيره من المخلوقات ،يقول تعالىَ ﴿ :أ َف َح ِس ْبت ُْم َأن ََّما َخ َل ْقنَاك ُْم َع َب ًثا
َو َأ َّنك ُْم إِ َل ْينَا ال ت ُْر َج ُع َ
ون﴾ ،فالدين هو الذي يعطي للحياة قيمة ومعنى،
ومن ليس له دين يفتقد معنى الحياة.

الدنو من اهلل عزّ ّ
وجل
ّ
إذا علم اإلنسان أن خلقه وتسخير هذه المخلوقات كلها ألجله لم
عز ّ
وجل والخضوع له:
يكن عب ًثا ،وأن الهدف من خلقه هو عبادة ال ّله ّ
ِ
النْس إِ َّل لِيعبدُ ِ
ون﴾ وأنه سوف ُينشر بعد الموت،
َُْ
﴿و َما َخ َل ْق ُت ا ْل ِج َّن َو ْ َ
َ
عز ّ
وجل ،ويسعى ألن
و ُيسأل عن كل شيء ،إ ًذا فعليه أن يقترب من ال ّله ّ
يكون أقرب إليه كما في دعاء كميل« :حتّى َاسرح اِ َلي َك فِي ا ْلم ِ
بادري َن،
ْ َ َ ْ
َ
ُ
ِ
ِ
َو َا ْش َ
تاق اِلى ُق ْربِ َك فِي ا ْل ُم ْشتاقي َنَ ،و َا ْدن َُو من َْك ُدن َُّو ا ْل ُم ْخلصي َن» .وكلما
(((   محي الدين بن عربي األندلسي .الفتوحات المكية ،ج ،4الطبعة األولى( ،بيروت:
دار إحياء التراث العربي) ،ص .527علم اليقين للفيض الكاشاني ،ج ،1ص.381
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اقترب اإلنسان من ربه تج ّلت له قيمته والهدف من وجوده ،والفرق بينه
وبين سائر المخلوقات ،وأن خلقه لم يكن عب ًثا ،وأنه راجع إلى ال ّله بعد
الموت.

لماذا ينكرون وجود اهلل
قد ترين على قلب اإلنسان ووجدانه بعض الشبهات واألهواء التي
تصرفه عن االعتراف بحقيقة خلقه ووجوده .ومن أسباب ذلك ،ما
يترتب على االعتراف من آثار ،وما يلزم من إخالص العبادة له وحده،
والخضوع له سبحانه ،وذلك ما يتعارض بطبيعة الحال مع الشهوات
والرغبات التي تأبى الخضوع والتزام أوامر ال ّله ،لذلك يلجأ اإلنسان إلى
إنكار هذه الحقيقة ،كوسيلة للتهرب من التزام عبادة ال ّله تعالى ،لكنه يبقى
إنكارا ظاهر ًّيا ،سرعان ما يتالشى أمام شهادة أعماق نفسه بهذه
مع ذلك
ً
الحقيقة الساطعة ،وقد كشف سبحانه عن هذه الحقيقة في اآلية الكريمة:
اس َت ْي َقنَت َْها َأن ُف ُس ُه ْم ُظ ْل ًما َو ُع ُل ًّوا}[سورة النمل ،اآلية ،]14 :فسبب
َ
{و َج َحدُ وا بِ َها َو ْ
اإلنكار ،وف ًقا لآلية الكريمة ،هو الظلم والتعالي ،ومن ثم االسترسال مع
الرغبات واألهواء ،فكانت أفضل وسيلة هي إنكار الخالق سبحانه تما ًما،
ِ
المنكر نفسه ملز ًما بالخضوع له.
حتى ال يرى

حين تتجلى الحقيقة

وجها
عادة ما يجد اإلنسان نفسه في أوقات الشدائد واألزمات
ً
لوجه أمام حقيقة وجود الخالق سبحانه ،وإن تظاهر بإنكارها والغفلة
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عنها .وإلى ذلك تشير اآلية الكريمةَ { :فإِ َذا َر ِك ُبوا فِي ا ْل ُف ْل ِك َد َع ُوا ال َّلـ َه
ُون}ّ ،
اه ْم إِ َلى ا ْل َب ِّر إِ َذا ُه ْم ُي ْش ِرك َ
إن هذا
ُم ْخ ِل ِصي َن َل ُه الدِّ ي َن َف َل َّما ن ََّج ُ
ِ
المنكر إذا ما كان على ظهر سفينة ،وأحدق به الخطر ،وسط األمواج
العاتية ،فسرعان ما يبحث عن قوة أو جهة يمكن أن تنقذه مما هو فيه،
فيقر حينها تلقائ ًّيا ّ
أن هناك قدرة ما في هذا الكون بيدها أز ّمة األمور
فيلجأ لها ،وهي قدرة ال ّله سبحانه وتعالى .وهذا ما يشير تحديدً ا إلى أن
اإلنسان عندما تحدق به الشدائد ،يصبح أمام الحقيقة الواضحة الجلية،
عز ّ
وجل .وفي هذا السياق يذكر أحد الباحثين
بوجود الخالق القادر ّ
أنه التقى أحد الشيوعيين العرب ،وهو صاحب كتب ومؤلفات عديدة،
فدار بينهما جدل حول حقيقة وجود ال ّله التي ينكرها الشيوعي ،حتى
إذا انتهى الجدال ،التفت الباحث إلى وجود صورة امرأة معلقة على
الجدار ،فسأل عن صاحبة الصورة ،فأجاب الشيوعيّ :
بأن تلك صورة
ً
طويل
لزوجتي يرحمها ال ّله! ،فهذا الشيوعي الذي استغرق في الجدل
يقر عفو ًّيا بفطرته بأنه
منكرا حقيقة وجود ال ّله ،إذا به في تلك اللحظة ّ
ً
سبحانه قد توفى زوجته وهو الوحيد المسبغ للرحمة عليها!.

أخيرا
فولتير يعلن �إيمانه � ً

وعلى هذا النحو جرت األمور مع كثير من المفكرين والفالسفة،
حيث يعترفون في لحظة ما بحقيقة الخالق سبحانه ،التي طالما أكثروا
الجدل في إنكارها .فقد ورد في سيرة المفكر الفرنسي الشهير فولتير
هز بأطروحاته الفكرية
(1778 -1694م) رائد عصر التنوير الذي ّ

هللا نع ةرطفلا ثيدح
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أوروبا والعالم ،حتى قال عنه ديورانت في موسوعته الشهيرة قصة
الحضارةّ :
إن فولتير ربما كان أعظم المفكرين حيوية ونشا ًطا عبر
التاريخ.

ساخرا:
وقد وردت عنه أطروحات ضدّ األديان ،حتى قال ذات مرة
ً
إنه قرأ  200مجلد من كتب الالهوت المسيحي ،فتصورت نفسي مع
قراءتها أنني أتنقل بين أقسام مستشفى لألمراض العقلية ،فولتير الذي
مريضا ،ويعاني من الهزال ،لدرجة لم يتوقع له األطباء العيش أكثر
ولد ً
عمرا مديدً ا ناهز  84عا ًما ،كتب خاللها  99كتا ًبا
من يوم واحد ،عاش ً
مألت عصره وشغلت الناس فكر ًّيا وعلم ًّيا ،فهو من المفكرين الذين
يستفيد القارئ ح ًّقا من علمهم وفلسفتهم ،وكان هذا الرجل ضعي ًفا في
يائسا منه ،حتى قال عنهّ :
إن ابني ال يصلح
تعليمه وعمله ،وكان والده ً
لشيء ،وال يرجى منه خير ،قبل أن يتفتّق عن ذلك الفكر العظيم الذي
بلغ آفاق أوروبا والعالم.

كل ما ورد عنه من كفر ّ
إن فولتير هذا ومع ّ
ّ
بكل األديان ،ورفض
االعتقاد بالغيبّ ،إل أنه في نهاية المطاف وجد نفسه أمام حقيقة وجود
الخالق ،على نحو لم يستطع إنكارها ،حتى بنى بنفسه كنيسة في أواخر
حياته ،قال عنها :إنّها الكنيسة الوحيدة في أوروبا التي بنيت لعبادة ال ّله،
وكتب واص ًفا إيمانه بال ّله ،بأنه ليس على إيمان الطوائف المختلفة ،بل
إيمان بوجود ال ّله الخالق القوي الذي يجزي بالحسنة ويأخذ بالسيئة.
وقد تراجع عن كتاباته المسيئة للنبي محمد Aبعد أن ا ّطلع على سيرته،
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فعاد وكتب في امتداح النبي ،Aواإلشادة به في مؤلفاته األخيرة.

البيئة الدينية الطاردة
هكذا يبدو اإليمان موجو ًدا في أعماق نفس اإلنسان ،لكن إعالنه
هذه الحقيقة قد يتخلف لجملة أسباب .ومن تلك األسباب وجود رد
فعل على الحالة الدينية التي تنحرف عن قيم الدين ،فالعيش في ّ
ظل بيئة
دينية سيئة قد يدفع للتنكر ألصل الدين ،لكن متى ما عاد اإلنسان إلى
نفسه وفطرته ،يمكنه الفرز بين الحالة الدينية المنتسبة إلى الدين ،وبين
يقررها الوجدان.
الدين نفسه ،كحقيقة ّ

من هنا ،على اإلنسان أن يستحضر في نفسه وجود ال ّله سبحانه
وتعالى ،وأن يو ّثق عالقته به ،ال أن يقتصر في عالقته مع خالقه على
أوقات الشدائد وحسب ،فالوجود ك ّله من ال ّله ،وحياتنا وآخرتنا ك ّلها
مرتبطة بال ّله الخالق الرحيم ،الذي إليه مرجعنا وبين يديه سبحانه حسابنا.

الفطرة والوجدان يميزان الخير من ّ
ال�شر

أعمال اإلنسان في هذه الحياة بين لونين ال ثالث لهما :إما أن تكون
ضمن قائمة الشر ،أو قائمة الخير .وكل ما فيه منفعة لإلنسان أو لآلخرين
شر .ومن فطرة اإلنسان وعقله
يضر اآلخرين فهو ّ
يضره أو ّ
فهو خير ،وما ّ
اللذين أودعهما ال ّله تعالى فيه يستطيع أن يدرك ويميز بين الخير ّ
والشر،
{و َهدَ ْينَا ُه الن َّْجدَ ْي ِن}[سورة البلد ،اآلية ،]10 :والنجدان كما
يقول تعالىَ :
يقول اإلمام الصادق« :Eنجد الخير ،ونجد ّ
الشر»((( .ويقول تعالى:
{و َن ْف ٍ
ور َها َو َت ْق َو َاها}[سورة الشمس ،اآليتان7 :و.]8
َ
س َو َما َس َّو َاها * َف َأ ْل َه َم َها ُف ُج َ
هذه القدرة على التمييز بين الخير ّ
والشر من أعظم األمور التي تميز
اإلنسان عن غيره من المخلوقات ،لذلك ورد عن أمير المؤمنين علي
بن أبي طالب« :Eمن لم يعرف الخير من ّ
الشر فهو بمنزلة البهيمة»(((.
وكلما كانت فطرة اإلنسان نقية سليمة كان أقدر على التمييز ،ورد عن
((( بحار األنوار ،ج ،5ص.١٩٦
((( الكافي ،ج  ،٨ص.٢٤
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رسول ال ّله Aأنه قال« :دع ما يريبك إلى ما ال يريبك فإن الخير طمأنينة
وإن ّ
الشر ريبة»(((.

دور الوحي

ّ
ألن اإلنسان قد يغفل في بعض األحيان ،أو تلتبس عليه األمور ،أو
تكون على عينه غشاوة ،كان من لطف ال ّله تعالى أن أنزل الوحي وبعث
الرسل لهداية اإلنسان ،ولتشجيعه على فعل الخير .اإلنسان ليس بحاجة
شر والعدل خير ً
مثل .إنه أمر يدركه بفطرته ووجدانه
أن يدرس أن الظلم ّ
وعقله ،لكنه ربما تغافل أو تناسى ،فيحتاج إلى من يذكره ويرشده ،وهذا
هو دور الوحي .لذلك فإن القرآن الكريم ّ
ويشجع عليه:
يذكر بفعل الخير
ّ
{وا ْف َع ُلوا ا ْل َخ ْي َر َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
وحض
ون}[سورة الحج ،اآلية .]77 :تشجيع
ّ
َ
دائما أبدً ا ،فالخير ليس له وقت مع ّين ،ورد عن رسول
على فعل الخير ً
ال ّله« :Aافعلوا الخير دهركم»((( ،أي طول حياتكم ،وعنه« :Aتكلفوا
فعل الخير وجاهدوا نفوسكم عليه»((( .وإن لم يكن بمقدورك القيام
ّ
فحث غيرك وأعنه عليه ،كما يقول أمير المؤمنين« :Eإِ َذا
بعمل الخير،
َر َأ ْيت ُْم َخ ْي ًرا َف َأ ِعينُوا َع َل ْي ِه»(((.
((( محمد بن عبد ال ّله الحاكم النيسابوري .المستدرك على الصحيحين ،ج ،2ص.١٣
((( أبو القاسم سليمان بن أيوب الطبراني .المعجم الكبير ،ج ،١ص ،٢٥٠حديث.720
((( محمد الريشهري .الخير والبركة في الكتاب والسنة ،ص ٦٠عن :تنبيه الخواطر:
ج ،2ص .١٢٠
((( نهج البالغة ،الخطبة .١٧٦

رّشلا نم ريخلا نازيمي نادجولاو ةرطفلا
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الخير في التفا�صيل والجزئيات
قد يتصور البعض أن عمل الخير يكون في األمور الكبيرة والبارزة
أمورا
عما يعتبره ً
كبناء مسجد أو حسينية أو المساهمة فيهما ،ويتغافل ّ
ليست ذات قيمة في الخير ،كتنظيف البيت أو المساعدة في ذلك مع
الزوجة والعيال.
أو إزالة القاذورات التي في الطريق والحجارة التي تؤذي المارة.
ورد عن رسول ال ّله« :Aإماطتك األذى عن الطريق صدقة»(((.

هكذا يربي الدين أتباعه على فعل الخير حتى في الجزئيات الصغيرة،
بل على اإلنسان أن يعود نفسه عليها؛ ألنها هي التي تهيئه للمبادرة لعمل
ما هو أكبر من أعمال الخير .وهذا ما تؤكّده النّصوص ،كما ورد عن أمير
َح ِق ُروا ِمنْ ُه َش ْي ًئا،
المؤمنين علي بن أبي طالب« :Eا ْف َع ُلوا ا ْل َخ ْي َر َوالَ ت ْ
َفإِ َّن َص ِغ َير ُه كَبِ ٌير َو َق ِلي َل ُه كَثِ ٌيرَ ،وال َي ُقو َل َّن َأ َحدُ ك ُْم :إِ َّن َأ َحدً ا َأ ْو َلى بِ ِف ْع ِل
ا ْل َخ ْي ِر ِمنِّي َف َيك َ
ُون َوال ّل ِه كَذلِ َك ،إِ َّن لِ ْل َخ ْي ِر َو َّ
الش ِّر َأ ْه ًلَ ،ف َم ْه َما ت ََر ْكت ُُمو ُه
ِمن ُْه َما َك َفاك ُُمو ُه َأ ْه ُل ُه»(((.

المبادرة لفعل الخير وعدم التواكل فيه

نعمة من ال ّله تعالى أن ُيعرض عليك فعل الخير ،فال تترد في عمله
قادرا عليه ،وال توكله لغيرك فتخسر هذه النعمة .البعض حينما
ما دمت ً
((( بحار األنوار ،ج  ،٩٣ص ،١٨٢حديث .30
((( نهج البالغة ،حكمة .422
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ُيعرض عليه عمل خيري يقول :تركتم أهل المال والجاه وجئتم لي؟!
يقول علي« :Eوال يقول ّن أحدكم إن أحدً ا أولى بفعل الخير مني فيكون
وال ّله كذلك .إن للخير والشر ً
أهل فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله».
قد يلحظ بعض اآلباء هذه الحالة حينما يطلبون من أبنائهم شي ًئا ،تجد
من ُطلب منه األمرُ ،يحيل أباه على أخيه ،واألخ على اآلخر وهكذا.
وتفوت فرصة ثمينة
إن هذا خير فلماذا تعطيه لغيرك وأنت محتاج إليهّ ،
على نفسك؟ لو أعطتك الدولة ً
أرضا كمنحة ،فهل ستقول لهم:
مثل ً
أحق منّي وأحوج فهبوها له؟ أنت تنتظر هذه الفرصة ولن تضيعها.
فالن ّ

أهم وأكبر لكن أكثر الناس ال يعلمون .سوف يأتي
أعمال الخير هي ّ
يوم أنت أحوج ما تكون فيه إلى قيمة هذا العمل الخيري .في اآلخرة،
شخصا يعرفه،
كما ينقل بعض العرفاء ،يأتي اإلنسان يوم القيامة ويرى
ً
ٍ
قصرا مثله ،فيسأل:
ينعم
بقصر كبير ،فتصيبه الحسرة ،ويتمنى أن عنده ً
من أين له هذا؟ فيقال له :هذا من عمل الخير الذي دعيت له فحولته
عليه ،قام به وحصل على هذا القصر .وهنا تكون الندامة.
من فطرة اإلنسان قدرته على التمييز بين الخير ّ
والشر ،لكن عليه أن
مبادرا لفعل
حب الخير ،واجتناب الشر .وأن يكون
يربي نفسه ويعودها ّ
ً
الخير ،وأن يعطي نفسه أولوية لفعله ال أن يوكله لغيره وهو قادر عليه.

محكمة ال�ضمير والوجدان

ال سبيل ألن يفلت اإلنسان المخطئ من العقاب على نحو مطلق.
فإذا ما أخطأ المرء وظلم أحدً ا من الناس ،قري ًبا كان أم بعيدً ا ،فلربما
أفلت من المحاسبة والعقاب ،إما لشدّ ة تخفيه ،وعدم ا ّطالع ٍ
أحد على
ّ
جرمه وظلمه ،وإ ّما لقوة نفوذه ،خاصة في المجتمعات التي تسودها
المحسوبية والفساد ،أو لضعف في الطرف اآلخر الذي وقع الظلم
عليه .غير ّ
أن هذا التف ّلت من العقوبة القانونية ال يعني الهروب من حكم
العدالة على نحو مطلق ،وإلى النهاية ،ومر ّد ذلك إلى وجود مفرزتين ال
يستطيع اإلنسان أن يفلت منهما مهما كان ،المفرزة األولى هي محكمة
حتما في نهاية
الضمير والوجدان ،أ ّما الثانية فهي الوقوف بين يدي ال ّله ً
المطاف.

ت�أنيب ال�ضمير

ضميرا ووجدانًا يدعوه إلى
أودع ال ّله تعالى في أعماق نفس اإلنسان
ً
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ّ
ويحذره من ّ
الشر .فإذا ما سار بخالفها وظلم أحدً ا ،أو اعتدى
الخير،
حق ٍ
أحدّ ،
فإن هذه القوة في أعماقه التي يطلق عليها قوة الضمير،
على ٍّ
وتوجه العقوبة لإلنسان عن طريق التأنيب
ال ُبدّ أن تستيقظ في يوم ما،
ّ
والتوبيخ الذاتي ،فيعاني إ ْثر ذلك ما يطلق عليه عذاب الضمير ،الذي
يبقى يوخز اإلنسان من داخله ،حتى وإن بدا على ظاهر حياته الهناء
والراحةّ ،
نارا تضطرم نتيجة شدة التأنيب ووخز الضمير.
فإن في أعماقه ً
قد تَري ُن المصالح ،وتتراكم الرغبات المادية على قلب وضمير
اإلنسان ،فيكون في حالة خمول وسبات إلى حين .لكن هذا الضمير
سرعان ما يستيقظ في يوم ما ،فيعيش اإلنسان إثر ذلك العذاب واأللم
في داخل نفسه ،نتيجة ما ارتكب من جرم وخطأ ،وما مارس بحق
اآلخرين من جور وعدوان.
وتعرف قوة الضمير في علم النفس ،بأنّها «جهاز نفسي تقييمي
متعلق باألنا .تقوم بدفع اإلنسان نحو تقييم ومحاسبة نفسه بنفسه،
وإصدار الحكم عليها» .وقد أشار أمير المؤمنين Eفي إحدى كلماته
ويل»(((ّ ،
حين قال« :Eك َْم ِم ْن َش ْه َو ِة سا َع ٍة ْأو َر َث ْت ُح ْزنًا َط ً
ولعل من
مصاديق هذا الحزن الطويل عذاب الضمير وتوبيخ الوجدان.

بحق والديهم أو أحدهما ،حين
ولربما الحظنا بعض
المقصرين ّ
ّ
تعتريهم نوبة من يقظة الضمير ،فتراهم يلومون أنفسهم على تقصيرهم
((( الكافي ،ج ،٢ص ،٤٥١حديث.1

نادجولاو ريمضلا ةمكحم
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ّ
سيظل
في جنب أبويهم ،وهذا تحديدً ا هو تأنيب وعذاب الضمير الذي
المقصر والظالم ما دام على قيد الحياة .وقد يعتدي أحد الزوجين
يوخز
ّ
على حقوق اآلخر ،فتطوي األيام ذاك االعتداء ،إلى أن يستيقظ الضمير
ذات يوم لينهش دواخل اإلنسان تأني ًبا وتقري ًعا ،ويزداد وخز الضمير
حدّ ة حين يكون الطرف المعتدى عليه قد فارق الحياة .وهكذا الحال
مع حاالت االعتداء على مختلف الناس .ومما يحضرني في هذا ّ
الشأن،
ّ
شخصا أعرفه قد جاوز السبعين عا ًما ،وكان قبل وفاته بسنوات يبدي
أن
ً
لي قل ًقا؛ ألنه وأثناء وجوده في الحج قبل أكثر من خمسين سنة اشترى
حط ًبا من عند حطابّ ،إل أنه توانى في دفع المال للح ّطاب ،حتى توارى
ذلك الح ّطاب دون أن يعطيه قيمة الحطب ،التي ربما ال تتجاوز بضعة
رياالت وف ًقا ألسعار تلك األيام ،يقول الرجل إنّه بات يعيش عذا ًبا نفس ًّيا
ً
فوت على ذلك الفقير ح ّقه.
أقض مضجعه
وتأنيب ضمير ّ
طويل؛ ألنه ّ
ّ
مفر
مقرها أعماق نفس اإلنسان ،ال ّ
إن الضمير يمثل محكمة داخلية ّ
من مواجهتها .وال يستثنى من مواجهتها أحد ،حتى الطغاة والجبابرة
بحق الناس.
الذين يمارسون البطش والقمع ّ
ومما يروي التاريخ ّ
أن الطاغية المعروف الحجاج بن يوسف
الثقفي ،حينما قتل التابعي الجليل سعيد بن جبير ،لم تطل حياته من
بعده ،فكان بين الفينة واألخرى يفزع من نومه وهو يصيح :ما لي ولسعيد
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بن جبير؟((( ،فهذه المحكمة تنبع من أعماق النفس ،ال كالمحاكم
الخارجية التي يمكن التف ّلت منها على ٍ
نحو أو آخر.

الصعيد ،ومن ذلك ما تتناوله وسائل
وهناك شواهد كثيرة على هذا ّ
اإلعالم األمريكية عن ظاهرة االنتحار في أوساط الجنود األمريكيين،
خاصة أولئك الذين شاركوا في حربي أفغانستان والعراق ،حيث بلغ
عدد المنتحرين منهم 6256جند ًّيا((( ،وهي الظاهرة الموضوعة قيد
الدراسة منذ زمن ،وقد كُتبت حولها أبحاث ودراسات ،وعقدت
بشأنها ندوات .وقد أظهرت الدراسات التي بحثت دوافع االنتحار
عند هؤالء الجنودّ ،
أن أكثرهم إما باشروا أعمال القتل استجابة ألوامر
قادة العمليات ،أو شهدوا ارتكاب فظائع أثناء تأدية الخدمةّ .
إن هؤالء
الجنود ،وبعد عودتهم للديار ،بدأوا في التفكير ،ولم تفارق أذهانهم
تلك الفظائع ،بل تحولت إلى كوابيس دائمة ،كما يروي كثير منهم،
ونتيجة لشدّ ة ما ينتابهم من عذاب الضميرّ ،
فإن بعضهم أصيب بأمراض
نفسية ،فيما لم يتردد آخرون في اإلقدام على االنتحار.
من هنا ،على اإلنسان أن يحسب حسا ًبا لقوة الضمير والوجدان
الكامنة في أعماقه .كما ّ
أن عليه أن يتذكر ج ّيدً ا ،إذا َه َّم باالعتداء أو
النيل من ٍ
أحد ،أنه سيدفع لقاء ذلك ثمنًا غال ًيا ،فقد ال يستطيع الضحية
االقتصاص لنفسه من المعتدي عليه ،لكن قد ينبعث القصاص العادل
((( إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي .البداية والنهاية ، ،ج ،٩ص.١١٥
((( http://www.cbsnews.com/news/the-veteran-suicide-epidemic
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من أعماق الظالم نفسه ،وأمام محكمة ضميره ووجدانه.

الوقوف بين يدي اهلل
أما المفرزة الثانية أمام منع اإلفالت من العقاب ،فهي الوقوف بين
يدي ال ّله تعالى في نهاية المطاف .فقد يفلت المرء من المحاسبة في
الحياة الدنيا ،نتيجة تبرئة نفسه على ٍ
نحو أو آخر ،وربما لعجز المظلوم
عن إثبات ظالمته ،لكن ماذا يفعل المعتدي حين يقف بين يدي ال ّله
تعالى.

ّ
إن القرآن الكريم يذكر بحقيقة وجود المحكمتين والمفرزتين آنفتي
{ل ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة * َو َل ُأ ْق ِس ُم بِالنَّ ْف ِ
الذكر .وذلك في قوله تعالىَ :
س
ال َّل َّوا َم ِة}[سورة القيامة ،اآليتان ،]2-1 :قال بعض المفسرين ّ
إن (ال) الواردة في
اآليتين ربما جاءت زائدة ،وبذلك يكون مقتضى اآلية { ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم
ِ ِ
مفسرون إلى ّ
أن (ال) هنا جاءت نافية ،ومعنى ذلك
ا ْلق َيا َمة} ،فيما ذهب ّ
أن الموضوع أوضح وأكبر من أن ُيقسم عليه .وقد تناولت اآلية الكريمة:
َ
{ل ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة} المحكمة األولى وموعدها القيامة ولقاء ال ّله
{و َل ُأ ْق ِس ُم بِالنَّ ْف ِ
عز ّ
س ال َّل َّوا َم ِة}
ّ
وجل ،فيما تناولت اآلية األخرىَ :
المحكمة الثانية ،وهي محكمة الضمير داخل النفس ،أي اشتغال القوة
النفسية على تأنيب وتوبيخ اإلنسان حين يرتكب الخطأ.

وقد أوردت النصوص الدينية جوانب عديدة من شدّ ة التدقيق
والمحاسبة على مظالم العباد في يوم الحساب .ومما روي ّ
أن رسول
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ال ّله Aكان يتحدث يو ًما مع أصحابه فقالَ « :ب ْي َن ا ْل َع ْب ِد َو َب ْي َن ا ْل َجن َِّة َس ْب ُع
وف بين يدَ ِي ال َّل ِ
ٍ
ـه َت َعا َلى ،إِ َذا
َع َق َباتَ ،أ ْه َون َُها ا ْل َم ْو ُتَ ،و َأ ْص َع ُب َها ا ْل ُو ُق ُ َ ْ َ َ
ون بِال َّظالِ ِمي َن»((( .وال يظنّن أحدٌ ّ
َت َع َّل َق ا ْل َم ْظ ُلو ُم َ
بأن المقصود بالظالمين
أي شخص عادي
هنا أولئك الحكام الظلمة وحسب ،إنّما قد يكون ّ
مصاف الظالمين ،حين يضطهد ابنه أو يجور على زوجته ،أو يظلم
في
ّ
العامل الذي تحت سلطته ،فهذا ك ّله من الظلم ومما يجعل المظلوم
يمسك بالظالم في يوم الحساب طال ًبا بح ّقه.
وروي عن اإلمام الصادق Eأنه قال في تفسير قوله تعالى{ :إِ َّن َر َّب َك
صاد} ،قالَ « :قن َطر ٌة على الص ِ
َلبِا ْل ِمر ِ
وزها عبدٌ بِم ِ
ظل َم ٍة»(((ّ ،
إن
راط ال َي ُج ُ
ِّ
َ
َ
ْ
ٍ
أحدً ا لن يجوز تلك العقبة على الصراط وفي ذمته مظلمة ألحد ،صغيرة
الحق ح ّقه منه .وورد عن
كانت أم كبيرةّ ،إل بعد أن يأخذ صاحب
ّ
أن ال ّله تعالىَ « :أ ْقسم َقسما َع َلى َن ْف ِس ِه َف َق َالِ :
أمير المؤمنينّ E
وع َّزتِي
َ َ َ ً
وزنِي ُظ ْل ُم َظالِ ٍم»(((.
وج َللِي َل َي ُج ُ
َ
حذرا يق ًظا لئال يقع في ظلم أحد ،على
من هنا على اإلنسان أن يكون ً
المستوى المادي أو المعنوي ،حتى ال يدفع الثمن غال ًيا ،من تعذيب
وتأنيب ضميره ساعة يستيقظ ،وعند وقوفه بين يدي سبحانه وتعالى.
((( كنز العمال ،ج ،٣ص ،٥٠٣حديث.7625
((( بحار األنوار ،ج ،٨ص ،٦٦حديث.6
((( الكافي ،ج ،٢ص ،٤٤٣حديث.1

�إحياء روح الأمل والرجاء

حين تبقى جذوة األمل متقدة في نفس اإلنسان فإنه يشعر بقيمته في
هذا الحياة ،ويندفع للعمل والتحرك في خدمة ذاته وتحقيق مصالحه،
أما إذا خبت جذوة األمل من نفسه ،وأصابه اليأس والقنوط ،فإنه يحكم
ألن طاقته تتجمد ،وفاعليته ّ
على نفسه باالنتهاء واإللغاء؛ ّ
تشل ،وقد
يدفعه اليأس للتوغل أكثر في الطريق الخطأ الذي سار عليه ،لهذا يحتاج
إلى روح األمل في كل مجال من مجاالت حياته ،سواء الجانب الصحي
أو االقتصادي أو السياسي واالجتماعي ،وكل ما له شأن مرتبط بحياته.
فروح األمل عند اإلنسان على الصعيد الصحي تدفعه للبحث عن
عالج لما يالقيه من أسقام ،وبها يستطيع تجاوز األمراض والتغلب على
آالمها ،وهذا أمر يؤكده العلماء واألطباء.
وفي المجال العلمي فإن الطالب الذي يدرس ولديه أفق مفتوح
ويعيش األمل ،يجد ويثابر من أجل تحقيق آماله وتطلعاته ،بخالف
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الطالب الذي يشعر بنوع من اليأس واإلحباط فإن األفق أمامه يكون
ضي ًقا ،وسرعان ما يستسلم لالنهزام والفشل والتقاعس في تحقيق
النجاح .لذلك تجد هناك أعال ًما كان حالهم حال بقية الطلبة يدرسون
نفس المناهج ولكن تميزوا بما عندهم من إصرار وروح أمل للمثابرة
وتحقيق النجاح ،فاخترعوا واكتشفوا وطوروا النظريات التي درسوها.

كتب بعض الناجين من كوارث الغرق :كنت أصارع األمواج
وكان زميلي بجانبي فكنت أشجعه على مصارعة األمواج ،والتحلي
بالشجاعة ،والتطلع إلى النجاة ،لكنه كان يقول بأن األمر قد انتهى وال
مستسلما،
فرصة في النجاة .حاولت تشجيعه أكثر من مرة ،لكنه كان
ً
فكان مصيره الغرق ومصيري النجاة.

شاهد آخر ،ما يحدث في فلسطين ،عقود من الزمن والفلسطينيون
يعانون الضيم واالحتالل ،والعالم كله يتآمر ضدهم ،لكنهم لم ييأسوا
بل ظلت جذوة األمل متقدة في نفوسهم ،واستمروا في مقاومتهم
وصمودهم ،وبدأ العالم يعترف لهم بتقرير المصير وقيام الدولة
الفلسطينية.

في العالقة مع اهلل تعالى
في مجال عالقة اإلنسان بربه عز وجل ،فإنه يحتاج إلى إبقاء
جذوة الرجاء و ّقادة في نفسه .اإلنسان كبشر قد يسير في طريق الخطأ،
فيعصي ربه ،وإذا ما رأى العبد أن باب التوبة موصد في وجهه ،وال
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مجال للتراجع ،فإنه سيزداد في غيه وطيشه ،وسينتابه شعور بالضياع
واإلهمال ،لكن هذا العبد ما ُخلق ليشقىّ .
إن ال ّله عز وجل رؤوف
رحيم ،بل هو أرحم الراحمين ،لم يخلق العباد ليأنس بشقائهم ،بل
خلقهم وب ّين لهم طريق الهدى ،وإذا ما ساروا في طريق الخطأ فإن ذلك
ال يعني النهاية ،بل يمكنهم الرجوع ،و َطرق باب التوبة ،واألمر متاح
لهم ما داموا على قيد الحياة ،لذلك يخاطب ال ّله عباده بقوله تعالى:
{ ُق ْل يا ِعب ِ
اد َي ا َّل ِذي َن َأ ْس َر ُفوا َع َلى َأن ُف ِس ِه ْم َل َت ْقنَ ُطوا ِمن َّر ْح َم ِة ال َّل ِه}
َ َ
ِ
ِ
[سورة الزمر ،اآلية ]53:يخاطبهم بخطاب فيه رقة وشفقة ولينَ { :يا ع َباد َي}
ولم يصفهم بالكفر واالنحراف والمعصية.
وتستمر لغة الشفقة هذه في تبيين السبب{ :ا َّل ِذي َن َأ ْس َر ُفوا َع َلى
َأن ُف ِس ِه ْم} لم يحدثهم بالذنب والجرم والمعاصي ،بل خاطبهم
إلي
باإلسراف على أنفسهم ،وفيه داللة على الشفقة ،ولم يقل أسأتم َّ
بل إلى أنفسكم ،لماذا أسأت إلى نفسك أيها العبد؟! عصيانك هذا يعود
عز ّ
وجل ،فلو ّ
أن كل العباد عصوا
بالضرر عليك أنت ،وليس على ال ّله ّ
ّ
ذرة ،ومع ذلك يفتح لهم باب األمل
فإن ملك ال ّله تعالى لن يتأثر بمقدار ّ
والرجاءَ :
{ل َت ْقنَ ُطوا ِمن َّر ْح َم ِة ال ّله} تعالوا واستغفروا عن كل ذنب
الذنُوب ج ِميعا} وذلك ألنه {ا ْل َغ ُفور ِ
ِ
يم}.
{إِ َّن ال ّله َي ْغف ُر ُّ َ َ ً
الرح ُ
ُ َّ

دور المبلغين في �إ�شعال جذوة الأمل

اآلية الكريمة توجه خطابها للنبي األكرم محمد( Aقل) يا محمد
لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ّأل يقنطوا من رحمتي فإني غفار
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خاصا برسول ال ّله،A
أغفر الذنوب جمي ًعا ،لكن هذا الخطاب ليس ًّ
بل يتوجه لكل الدعاة والمبلغين الذين يحملون على عاتقهم واجب
هداية الناس ،وتبليغ أحكام ال ّله تعالى ،فإن عليهم إيقاد جذوة األمل في
نفوس الناس ،عليهم أن يتعاملوا مع الناس باللين واللطف ،ال بالقسوة
والشدة ،عليهم أن يرغبوهم للتوبة والعمل الصالح ،ال أن ينفروهم
ويرهبوهم .هذا ما تؤكد عليه اآلية الكريمة وغيرها من اآليات.
ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب« :Eا ْل َف ِقي ُه ك ُُّل ا ْل َف ِق ِيه َم ْن
ـه و َلم ي ْؤ ِيسهم ِمن رو ِح ال َّل ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـه َو َل ْم ُي ْؤ ِمن ُْه ْم
َّاس م ْن َر ْح َمة ال َّل َ ْ ُ ْ ُ ْ ْ َ ْ
َل ْم ُي َقنِّط الن َ
ِم ْن َمك ِْر ال َّل ِه»((( الفقيه هو العارف بمفاهيم الدين والمتحمل تبليغها،
وعليه أن يكون متوازنًا في دعوته ،فال يبالغ في التحذير والتقريع فيسد
ً
جهل كان أو عمدً ا .عليه أن يجعلها
أبواب الرجاء على من عصى
مفتوحة أمام الناس مهما كانت درجة السوء والخطأ في الطرف اآلخر.
لذلك يؤخذ على بعض الجهات الدينية في تعاملها مع الشباب
سيما في هذا العصر ،الخطاب العنيف الجاف ،والنظرة الشزراء،
والشدة في التعامل ،وهذا يعمق المشكلة ويكرسها في المجتمع؛ ّ
ألن
الشباب والناس بشكل عام يحتاجون إلى حديث يستقطب مشاعرهم،
ويعطيهم األمل للفوز بجنات اآلخرة ،والسعادة في الدنيا.
كان من وصايا أمير المؤمنين علي Eالبنه اإلمام الحسن« :Eأي

((( نهج البالغة .حكمة.90
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بني ،ال تؤيس مذن ًبا ،فكم من عاكف على ذنبه ختم له بخير ،وكم من
(((
مقبل على عمله مفسد في آخر عمره ،صائر إلى النار نعوذ بال ّله منها»
مهما كان هذا اإلنسان مذن ًبا ال تشعره باليأس وكأنه الطريق الذي ال
رجعة فيه ،هناك من سار على هذا الدرب وختم له بخير ،كما ورد عن
اإلمام الباقر« :Eالتائب من الذنب كمن ال ذنب له ،والمقيم على
الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ»(((.

دائماّ ،
وأل يتمادى في عصيانه ما
لذلك على اإلنسان أن يكون يق ًظا ً
مفتوحا أمامه ،فال ّله تعالى يباهي مالئكته بعبده التائب،
دام باب التوبة
ً
ويفرح به ،كما جاء عن رسول ال ّله« :Aال ّله أفرح بتوبة عبده من العقيم
الضال الواجد ،ومن الظمآن الوارد»((( وذلك ألن ال ّله يريد
الوالد ،ومن ّ
الخير والسعادة لعباده ،ال شقاءهم ،وقد ورد عن اإلمام الباقر« :Eإن
فرحا بتوبة عبده من رجل ّ
أضل راحلته وزاده في ليلة
ال ّله تعالى أشدّ ً
فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته
ظلماء فوجدها ،فال ّله أشدّ ً
حين وجدها»(((.

على المبلغين أن يفتحوا أبواب األمل في النفوس ،وعلى الناس ّأل
يحكموا على غيرهم ،فال ّله تعالىَ { ،ي ْغ ِف ُر لِ َم ْن َي َشا ُء َو ُي َع ِّذ ُب َم ْن َي َشا ُء}
((( ابن شعبة الحراني .تحف العقول ،الطبعة الثانية 1404ﻫ ،،ص .١٠٠
((( الكافي ،ج  ،٢ص .٤٣٥
((( كنز العمال ،ج  ،٤ص .٢٠٥
(((   وسائل الشيعة ج  ،١٦ص .٧٣
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ورد عن جندب الغفاري أن رسول ال ّله Aقال« :إن ً
رجل قال يو ًما:
عز ّ
علي أن
وال ّله ال يغفر ال ّله لفالن .فقال ال ّله ّ
وجل :من ذا الذي تألى ّ
ال أغفر لفالن؟ فإني قد غفرت لفالن ،وأحبطت عمل المتألي بقوله :ال
يغفر ال ّله لفالن»(((.
وقيل ّ
إن مجوس ًيا استضاف إبراهيم الخليل  Eفقال :إن أسلمت
فمر المجوسي ،فأوحى ال ّله تعالى إليه :يا إبراهيم ،لم تطعمه
أضفتكّ ،
ّإل بتغيير دينه ،ونحن من سبعين سنة نطعمه على كفره ،فلو أضفته ليلة
فمر إبراهيم يسعى خلف المجوسي ،فر ّده وأضافه،
ماذا كان عليك؟ ّ
فقال له المجوسي :ما السبب فيما بدا لك ،فذكر له ،فقال له المجوسي:
علي اإلسالم فأسلم(((.
أهكذا يعاملني؟ ثم قال :أعرض َّ

كثيرا من الشباب حينما تتاح لهم الفرصة بمرشد يفتح
وقد وجدنا ً
لهم قلبه يتحولون من شباب مجرمين إلى قادة للشباب المؤمن التائب.

((( وسائل الشيعة ،ج  ،١٥ص.٣٣٦
((( أبو حامد الغزالي .إحياء علوم الدين ،ج ،4الطبعة األولى 1412ﻫ( ،بيروت :دار
الهادي) ،ص.225

ال للي�أ�س والقنوط

يتمنّى اإلنسان أن تكون حياته قطعة من السرور والنجاحّ ،
وأل
تواجهه العراقيل والصعوبات ،لكن هذه أمنية وهمية زائفة ،فطبيعة
الحياة منطوية على وجود المشاكل والتحديات ،وذلك من حكمة ال ّله
تعالى ،وهي اختبار اإلنسان في هذه الحياة ،لصقل شخصيته ،وإظهار ما
في داخله من كفاءات وقدرات ،وليكتشف قوته وطاقته ومؤهالته التي
منحه ال ّله تعالى إ ّياها.
لذا على اإلنسان حين يواجه الصعوبات والمشاكل ،أن يعرف أن
ذلك من طبيعة الحياة ،وعليه أن يتحدّ ى هذه الصعوبات لينجح في
االمتحان.

البعض من الناس بسبب الغفلة وعدم الوعي ،تسو ّد الدنيا في
عيونهم حين يواجهون صعوبة ما .وحين يتّجه اإلنسان إلى عقله،
سليما ،فإنه سيدرك أن هذه التحديات من أجل أن تُظهر
تفكيرا
و ُيفكّر
ً
ً
يوجه لذاته ندا ًء
إنسانيته ،وما يختزنه من كفاءات وقدرات .وعليه أن ّ
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صارخا ،بأال يسمح للهزيمة واليأس أن يدخال إلى أعماق نفسه؛ ّ
ً
ألن
ذلك هو غاية الشيطان ،بينما ُيريد ال ّله سبحانه لإلنسان أن ينفتح على
آفاق األمل ،وفضاءات الرجاء ،وأن يتحلى بالتفاؤل ،مهما كانت
العقبات والصعوبات .فاإلنسان أكبر من المشاكل التي تواجهه ،وأعظم
من التحدّ يات التي تقف في وجهه ،ولتحقيق ذلك على اإلنسان أن
يعرف نفسه ،وهنا تكمن المشكلة فإنه غال ًبا ما يجهل نفسه ،لذا ورد في
ف َر َّب ُه»(((.
ف َن ْف َس ُه َف َقدْ َع َر َ
الحديث عن رسول ال ّله Aأنه قالَ « :م ْن َع َر َ

والقرآن الكريم ُيشير إلى هذه الحقيقة ،يقول تعالىَ :
{ل َي ْس َأ ُم
ان ِمن دع ِ
ِْ
وس َقن ٌ
اء ا ْل َخ ْي ِر َوإِ ْن َم َّس ُه َّ
ُوط} [سورة فصلت ،اآلية،]49:
الن َْس ُ ْ ُ َ
الش ُّر َف َي ُئ ٌ
مكروها في
دائما ،وأال يرى
ً
فمن طبيعة اإلنسان أنه يتمنى لنفسه الخير ً
حياته أبدً ا ،ورد عن اإلمام زين العابدين علي بن الحسين Eأنه قال:
ِ
« َالراح ُة َلم ت ْ ِ
ِ ِ
اح ُة فِي
ُخ َل ْق في َالدُّ ْن َياَ ،والَ لَ ْه ِل َالدُّ ْن َيا ،إِن ََّما ُخل َقت َا َّلر َ
َّ َ ْ
ِ
َا ْل َجن َِّةَ ،و ِلَ ْه ِل َا ْل َجنَّة»(((.

فعلى اإلنسان أال يسمح لثقافة اليأس واإلحباط أن تُسيطر على
يتوجه
نفسه وأجوائه؛ ألن ثقافة اليأس والقنوط تمنع اإلنسان من أن ّ
إلى ذاته ،لتفجير طاقاته وكفاءاته .وذلك حين يرى أن ال مجال لمعالجة
التحدّ يات التي يواجهها ،بينما المعالجة موجودةّ ،
وكل ما يحتاج إليه هو
التفكير والسعي ،لكن اليأس واإلحباط يمنع اإلنسان من التفكير ،كما
((( ابن أبي جمهور األحسائي .عوالي اللئالي ،ج  ،٤ص.١٠٢
((( الشيخ الصدوق ،الخصال ،ص.64
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ضرب من ضروب
يمنعه من السعي .والقرآن الكريم يؤكد أن اليأس
ٌ
الكفر ،يقول تعالى{ :و َل َتي َأسوا ِمن رو ِح ال َّل ِه إِ َّنه َل يي َأس ِمن رو ِح ال َّلهِ
ُ َْ ُ ْ َ ْ
ْ َ ْ
َ ْ ُ
إِلَّ ا ْل َق ْو ُم ا ْلكَافِ ُر َ
ون} .فمن يؤمن بال ّله الرؤوف ،الرحيم ،القدير ،فإن
اليأس ال ُيسيطر على قلبه أبدً ا.
ومن يقدمون على االنتحار ،أو ُيصابون بالعقد النفسية ،إنما
ذلك لسيطرة اليأس والقنوط على نفوسهم .وكذلك من يعيشون
الضعف والهوان؛ ألنهم فقدوا ثقتهم بأنفسهم على مواجهة الظروف
التي يعيشونها .وهذا الواقع ترفضه التعاليم الدينية لإلنسان المؤمن،
وخصوصا تلك األجواء السلبية التي تبعث على السأم واليأس ،وقد
ً
ورد عن رسول ال ّله Aأنه قالَ « :ي ْب َع ُث َال َّلـه َا ْل ُم َقنِّطِي َن َي ْو َم َا ْل ِق َيا َم ِة ُم َغ َّل َب ًة
وجوههم ،يعنِي َغ َلب َة َالسو ِ
اد َع َلى َا ْل َب َي ِ
اضَ ،ف ُي َق ُال َل ُه ْمَ :ه ُؤالَ ِء َا ْل ُم َقنِّ ُط َ
ون
َ َّ َ
ُ ُ ُ ُ ْ َْ
ِمن رحم ِة َال َّل ِ
ـه َت َعا َلى»(((.
ْ َ ْ َ

ن�شر ثقافة الأمل

ينبغي للمجتمع أن يأخذ الحذر والحيطة من أن تنتشر ثقافة اليأس
والقنوط في جيل الشباب؛ ّ
ألن الشاب يعيش باألمل والتط ّلع ،وإشعاره
باإلحباط يجعل األبواب مؤصدة أمامه ،وقسم كبير من المشاكل التي
تواجه الشباب اليوم إنما هي نتيجة لحالة اإلحباط.
علينا أن نحمل رسالة األمل للناس ،فحين نرى إنسانًا يواجه تحدّ ًيا

((( بحار األنوار ،ج ،2ص.55
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يتوجب علينا أن نرفده باألمل؛ ألن القنوط
مرضا عصي ًبا،
كبيرا ،أو ً
ّ
ً
ُوط ص ِ
اح َب ُه»((( .وعلى
ُيهلك اإلنسان ،يقول اإلمام عليَ « :Eقت ََل َا ْل َقن ُ َ
العكس من ذلك فإن األمل يبعث على النجاح ،يقول اإلمام علي:E
« َت َف َّأ ْل بِا ْل َخ ْي ِر َتن َْج ْح»(((.

والتفاؤل واألمل ال يعني الخمول والكسل ،إنما يعني الدافعية
للعمل ،والسعي من أجل النجاح.

وال ّله تعالى إنما خلقنا في هذه الحياة ليرحمنا ،يقول تعالى{ :إِالّ
َمن ّر ِح َم َر ّب َك َولِ َذلِ َك َخ َل َق ُه ْم} ،أما الصعوبات والتحدّ يات فهي

تصقل شخصية اإلنسان ،وتُظهر الطاقات والكفاءات الكامنة في نفسه،
وبمجرد تجاوز هذه العقبات يجد اإلنسان نفسه أمام تساؤل خطير،
وهو :كيف تجاوزت هذه ِ
المحن وقد كنت حينها أقترب من اليأس؟!

وأخيرا ،فإن التحدّ يات قد تفتح طريق الخير والسعادة لإلنسان ،لذا
ً
فإننا نجد أولياء ال ّله حين نزول البالء يزداد تفاؤلهم ،وهذا سيد الشهداء
الحسين بن علي ،Eعند أحلك اللحظات ُيناجي ال ّله تعالى ً
قائل:
ِ
ِ
ِ
يما ِل ْم ِر َك ،الَ َم ْع ُبو َد ِس َو َ
اك» ،هكذا هي قلوب
«ر ًضا بِ َق َضائ َكَ ،وت َْسل ً
المؤمنين الصالحين تكون عامر ًة بالثقة بال ّله ،واألمل في رحمته.

((( عبد الواحد اآلمدي التميمي .غرر الحكم ودرر الكلم.
((( المصدر نفسه.

الو�سو�سة و�ضررها على الإن�سان

ِ
ب اإلنسان لذاته واهتمامه بحمايتها والدفاع عنها ،فإنه عند
ل ُح ِّ
الشعور بخطر يبحث عن ملجأ ينجيه منه .ومن األخطار التي يواجهها
اإلنسان ـ وهذا من عجيب خلقته ـ تلك األخطار التي من داخل نفسه،
وهي حاالت تحصل في نفسه تخيفه وتؤذيه ،فيبحث عن مأمن وملجأ
يحميه منها مع أنها في داخله .ومن تلك الحاالت المخيفة حالة
الوسوسة ،وهي حالة نفسية مزعجة يطلق عليه علماء النفس مصطلح:
(العصاب القهري) أو (االضطراب الوسواسي الجبري) .وقد وضع
فرويد أول وصف متكامل للعصاب القهري في كتابه (مقدمة عامة
للتحليل النفسي) عام 1917م ،بقوله« :ينشغل عقل المريض بأفكار
غير سارة ،ويشعر باندفاعات تبدو غريبة بالنسبة إليه ،وأنه مدفوع
ً
تسره ،وليس لديه القدرة على االمتناع عنها ،وقد ال
ليؤدي
أعمال ال ّ
يكون لألفكار والوسواس معنى في ذاتها ،لكنها مع ذلك ،أفكار مثابرة
دائما».
ومسيطرة على عقل المريض ً
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فما هو السبيل لمقاومة هذه الحالة المزعجة ،وإلى من يلجأ

اإلنسان؟

في سورة الناس ،يأمر ال ّله سبحانه وتعالى نبيه المصطفى وجميع

العباد ،أن من أراد اللجوء إلى جهة تحميه من حالة الوسوسة فعليه أن
يلجأ إلى ال ّله تعالىُ { :ق ْل َأ ُعو ُذ بِ َر ِّب الن ِ
َّاس}.
العوذ يعني اللجوء والقصد ،وإنما توجه األمر لرسول ال ّله Aوهو

عز ّ
أي مقام كان فهو في
أكمل خلق ال ّله ّ
أي إنسان في ّ
وجل ،ليشعرنا بأن ّ

حاجة للجوء إلى ال ّله تعالى ،هذا اللجوء يستبطن أمرين:

خطرا أمامه ويحتاج من يحميه
األول :الشعور بالحاجة ،فهو يواجه ً

منه.

واألمر اآلخر :الشعور بالثقة للجهة التي يلجأ إليها ،وأنها قادرة على

حمايته ،وال شك أن القدرة المطلقة بيد ال ّله تعالى .اإلنسان إنما يلجأ
{ر ِّب الن ِ
َّاس} إلى من يملك أزمة حياة
إلى الرب المدبر لشؤون الناس َ
الناس والكون { َم ِل ِك الن ِ
َّاس} إلى الذي يجب أن يخضع له جميع
الخلق بالعبادة والطاعة {إِ َلـ ِٰه الن ِ
َّاس} .من ماذا يلجأ إلى هذه القوة
الربانية؟ ِ
اس ا ْل َخن ِ
{من َش ِّر ا ْل َو ْس َو ِ
َّاس}.
الوسواس :كما يعبر عنه في اللغة هو الصوت الخفي ،وهو يطلق

على حديث النفس ،كالخواطر واألفكار التي تعتمل في النفس.

اسنإلا ىلع اهررضو ةسوسولا
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الخنّاس :من الخنس ،أي االختفاء ،كما في قوله تعالىَ { :ف َل
ُأ ْق ِس ُم بِا ْل ُخن ِ
َّس} أي النجوم التي تختفي بعد أن تظهر للناس في الليل.
والواضح أن حالة (الوسواس) يكون ظهورها فترة في نفس اإلنسان
واختفاؤها عنه أوقات أخرى ،فهي ليست حالة ثابتة في الغالب ،ولهذا
اس ا ْل َخن ِ
وجل {ا ْل َو ْس َو ِ
عز ّ
َّاس}.
عبر عنها ّ
األعم األفكار المزعجة
هذه الحالة المرضية التي تعني في معناها
ّ
وغير السوية ،قد تأتي من جهات غير واضحة ،أو من أناس يعيشون
حول اإلنسان ِ
{م َن ا ْل ِجن َِّة َوالن ِ
َّاس}.

حالة الوسوسة التي تحدث داخل نفس اإلنسان وعمقه ،ال يمكن
وجل ،فهو ِ
عز ّ
موجد اإلنسان
التخلص منها ّإل باللجوء إلى الخالق ّ
{و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ْ ِ
نس َ
ان َو َن ْع َل ُم َما ت َُو ْس ِو ُس
والعالم بخفاياه ،يقول تعالىَ :
ال َ
بِ ِه َن ْفسه ونَحن َأ ْقرب إِ َلي ِه ِمن حب ِل ا ْلو ِر ِ
يد} .لذلك يعوذ اإلنسان بال ّله
ُ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
شر هذه األفكار وهذه الهواجس التي تسيطر عليه.
تعالى من ّ

واالستعاذة ال تعني التلفظ بقول أعوذ بال ّله فقط ،وإنما هي حالة
فكرية ونفسية وسلوكية ،وعلى اإلنسان أن يتجه بكل ذلك إلى ال ّله
مؤتمرا بأوامره ،منته ًيا عن نواهيه ،حتى يتغلب على هذه الحالة.
تعالى،
ً

الو�سو�سة الفكرية

في بعض األحيان قد يواجه اإلنسان وسوسة فكرية ،فتكون عنده
عز ّ
وجل ،وعلى اإلنسان ّأل
تساؤالت حول العقيدة والدين ،حول ال ّله ّ
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يهتم بمثل هذه األفكار كما تشير إلى ذلك النصوص الدينية ،جاء عن
محمد بن حمران قال :سألت أبا عبدال ّله جعفر الصادق عن الوسوسة ـ
والقصد هنا الوسوسة الفكرية ـ وإن كثرت؟ فقال« :ال شيء فيها ،تقول
ال إله إال ال ّله»(((.
كثيرا من هذه الحالة ،ويتساءل :لماذا تأتيني هذه
البعض ينزعج ً
األفكار التي تشككني في ديني ومعتقدي ،أفكار حول ال ّله تعالى ،حول
المعاد ،حول النبوة أو اإلمامة؟!

هذه األفكار إذا كانت تع ّبر عن تساؤل معرفي فعلى اإلنسان أن
يبحث ويتعلم ليصل بالدليل والبرهان إلى الحق ،ولكنها إذا كانت
مجرد هواجس وخواطر تزعج ذهن اإلنسان ،فعليه ّأل يكترث بها.

جاء عن جميل بن دراج عن أبي عبدال ّله جعفر الصادق Eقال:
قلت له :إنه يقع في قلبي أمر عظيم فقال« :قل ال اله إال ال ّله» .قال
جميل :فكلما وقع في نفسي شيء قلت :ال اله إال ال ّله فيذهب مني(((.

الو�سو�سة العبادية
ُيبتلى اإلنسان بعض األحيان بالشك في األعمال التي يتقرب بها
عز ّ
وجل ،فيشك في صحة وضوئه ،أو غسله ،أو صالته ،وعلى
إلى ال ّله ّ
اإلنسان في مثل هذه الحاالت أن يتحصن باإلرادة والتوكل على ال ّله
((( الكافي ،ج  ،٢ص  ،٤٢٤حديث.1
((( المصدر نفسه ،ج  ،٢ص  ،٤٢٤حديث.2
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تعالىّ ،
وأل يهتم لهذا األمر ،فإن الخضوع للوسوسة حرام كما يقول
العلماء والفقهاء.

ومطلوب من اإلنسان الذي يكثر شكه أن يبني على الصحة ،حتى
ال تتكرس عنده هذه الحالة ،فهي من الشيطان ،كما جاء عن اإلمام
تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصالة فتطمعوه،
الصادق« :Eال ّ
ِ
ّ
يكثرن
فليمض أحدكم في الوهم ،وال
عود،
فإن الشيطان خبيث يعتاد لما ّ
نقض الصالة ،فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك» ،قال زرارة:
ثم قال« :إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم»(((.
أحد العلماء جاءه شخص كثير الشك في الصالة وشكا له ذلك،
فقال له :اِ ِ
نو أن تصلي هذه الصالة التي تعتقد بطالنها قربة إلى ال ّله تعالى
وأكملها ،فإن ال ّله تعالى يقبلها منك وال يقبل منك اإلعادة والوسوسة.

يحول الدين إلى عقدة ،والدين
الخضوع للوسوسة حرام ،حيث ّ
يسر ،والصالة مجال لراحة النفس واطمئنانها بذكر ال ّله { َأال بِ ِذك ِْر ال َّل ِه
ِ
وب} ،رسول ال ّله Aيقول« :يا بالل ،أرحنا بالصالة»(((،
َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
يحول هذه الراحة إلى حالة مزعجة َم َرضية.
ولكن الشيطان يريد أن ّ
في بعض األحيان بسبب أجواء يعيشها اإلنسان تصيبه هذه الحالة
الم َرضية ،وقد الحظت أن بعض من يؤدون الحج تصيبهم حالة الشك
َ
((( الكافي ،ج  ،٣ص .٣٥٨
((( اإلمام أحمد بن حنبل ،مسند أحمد ،ج  ،٥ص .٣٦٤
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بعد عودتهم من أداء مناسكه ،ويبدو لي أن ذلك بسبب التشدد في طريقة
التعليم لمسائل طريقة الصالة والغسل واألعمال الواجبة ،وإذا كان هذا
الم َرضية.
التعليم غير وا ٍع فقد يكون سب ًبا البتالء المؤمن بهذه الحالة َ
عسرا.
وهذا ال يجوز؛ ألن الدين يسر وليس ً

الو�سو�سة االجتماعية

هي الشك في التعامل مع الناس ،حتى القريبين ،وقد تحصل
هذه الحالة بين الزوجين ،فتنشأ حالة من التجسس والتدقيق في توافه
األمور بسبب الشك .وهذه حالة َم َرضية ينبغي االستعاذة بال ّله منها،
وعلى اإلنسان أن يتعامل بحسن الظن مع الناس ،ورد عن اإلمام أمير
ِ
ورَ ،و َي ْب َع ُث َع َلى
«سو ُء َال َّظ ِّن ُي ْفسدُ َا ْلُ ُم َ
المؤمنين علي بن أبي طالبُ :E
ان مع س ِ
لش ُر ِ
ور»((( ،وعنهَ :E
َا ُّ
وء َظ ٍّن»(((.
يم َ َ َ ُ
«ال إِ َ

األصل في التعامل هو البناء على الصحة في أعمال اآلخرين .حتى
في قضايا األكل ،الحالل والحرام ،فما يباع في أسواق المسلمين يبنى
فيه على الصحة والحليةّ ،إل أن يعلم العكس ،وال يحتاج إلى البحث
والسؤال ،عن أبي بصير قال :سألت اإلمام جعفر الصادق Eعن الرجل
يأتي السوق فيشتري جبة فراء ال يدري أذكية هي أم غير ذكية (أي من
جلد حيوان مذكى أم ال) أيصلي فيها؟ فقال« :نعم ليس عليكم المسألة»،
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
((( المصدر نفسه.

اسنإلا ىلع اهررضو ةسوسولا
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ويضيف اإلمام« :إن أبا جعفر يعني أباه كان يقول :إن الخوارج ض ّيقوا
على أنفسهم بجهالتهم ،إن الدين أوسع من ذلك»(((.

إ ًذا على اإلنسان أن يلجأ إلى ال ّله تعالى بفكره ومشاعره وسلوكه،
حتى يأمن من هذه الحالة التي يعاني منها في داخل نفسه.

((( الشيخ الطوسي .تهذيب األحكام ،ج  ،٢ص  ،٣٦٨حديث.1529

الف�صل الثاني

تأمالت في الذات

االنفتاح على الذات

يهتم اإلنسان بعالقاته مع اآلخرين ،ويهمل
في كثير من األحيان ّ
عالقته مع ذاته ،مع أن هذه العالقة تعدّ من أهم العالقات األساسية التي
يهتم بها.
ينبغي أن ّ
وعندما نتحدّ ث عن االهتمام بالذات ،ال نقصر الحديث على
االهتمام بالبنية الجسمية ،من حيث الغذاء واللباس والمسكن ،وسائر
الحاجات المادية والملذات .ذلك أن الجسم جزء من ذات اإلنسان،
لكنه الجزء المنفعل من الذات ،وليس الجزء الفاعل ،والجزء المتأثر
األهم في
ال المؤثر .ففي اإلنسان ما هو فاعل ومس ِّير له ،وهو الجانب
ّ
والمقوم الحقيقي لذاته.
تكوينه الذاتي،
ِّ
إننا عندما نريد أن نتحدّ ث عن ذات اإلنسان ،يمكننا القول بأن الذات
هي ذلك الكيان الداخلي الذي يس ِّير الجسد ،وهو ما يشكّل مجموع
األفكار والقناعات التي يؤمن بها اإلنسان ،واألحاسيس والمشاعر التي
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ينطوي عليها ،وما ينبثق منهما من سلوك وممارسات.

َّ
إن ُع ْم َق الذات هو تلك القناعات والمشاعر ،والجسم يتأثر بما
يعيشه اإلنسان من أفكار ومشاعر ج ّياشة ،فهي تحركه وتس ّيره.

توجه اإلنسان إلى االهتمام
لذلك ،فإن الشريعة اإلسالمية عندما ّ
يتوجه إلى هذا الجزء من الذات.
بذاته ،عليه أن ّ
يهتم اإلنسان بذاته؟
ولكن ..كيف ّ

كثيرا حول هذه المسألة ،فيقول ّ
ّ
جل شأنه:
إن القرآن الكريم يتحدّ ث ً
{ َع َل ْيك ُْم َأن ُف َسك ُْم الَ َي ُض ُّركُم َّمن َض َّل إِ َذا ْاهتَدَ ْيت ُْم﴾ ،فاإلنسان مسؤول
عن ذاته بالدرجة األولى ،وهذه الذات هي ما يمكن وصفها بالضالل
عما يحرك
والهدى ،ولم تعبر عن البنية الجسمانية لإلنسان ،وإنما ّ
هذه البنية ويوجهها ،وهي األفكار والمعتقدات ،حيث هي ما يوصف
بالضالل والهداية.
عز ّ
﴿وا ْل َو ْز ُن َي ْو َم ِئ ٍذ ا ْل َح ُّق َف َمن َث ُق َل ْت
وفي آية أخرى يقول ّ
وجلَ :
َم َو ِازينُ ُه َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُح َ
ون * َو َم ْن َخ َّف ْت َم َو ِازينُ ُه َف ُأ ْو َل ِئ َك ا َّل ِذي َن
َخ ِس ُرو ْا َأن ُف َس ُهم بِ َما كَانُو ْا بِآ َياتِنَا ِي ْظ ِل ُم َ
ون﴾[سورة األعراف ،اآليتان.]9 - 8 :
إن الحديث عن ربح أو خسران النفس اإلنسانية ،في المنظور
يوجه السلوك ،وليس
القرآني يكون بميزان األفكار والمعتقدات ،وما ّ
بالمقياس المادي الحسي.
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يوجه القرآن الكريم اإلنسان إلى أن يحمي نفسه
وفي آية ثالثة ّ
ِ
بالدرجة األولى ،فيقول ّ
َارا َو ُقو ُد َها
جل وعالُ ﴿ :قوا َأن ُف َسك ُْم َو َأ ْهليك ُْم ن ً
َّاس َوا ْل ِح َج َارةُ﴾ ،ووقاية النفس ـ هنا ـ تكون عبر إبعادها عن مس ّببات
الن ُ
عما نحن بصدد بيانه من ضرورة االهتمام
الهالك ،وهي هنا ال تبتعد ّ
بالذات ،من حيث المعتقد وسالمة الفكر والسلوك.

العالقة ال�صحيحة مع ّ
الذات

العالقة الصحيحة مع الذات يمكن تحقيقها من خالل ٍ
أمور عدّ ة،
منها:
ً
أول :التفرغ للذات والخلوة بها

اإلنسان غال ًبا ما يعيش مع اآلخرين ،ومع ما حوله من طبيعة.
يخصص له وقتًا ينفرد فيه
والنصوص الدينية تدفع اإلنسان إلى أن
ّ
بذاته ،فال ينشغل بأمور أخرى .وهذا ما نجده في عبادة االعتكاف ً
مثل،
مهما .واالعتكاف من
حيث يم ّثل التأمل والخلوة مع الذات فيها جان ًبا ًّ
العبادات الراجحة والمستحبة التي كانت شبه مغيبة في مجتمعنا ،إلى
بالتوجه إلى إحياء هذه
أن بادر بعض المؤمنين في السنوات األخيرة
ّ
الشعيرة.

اإلنسان الذي يعتكف ،يذهب إلى المسجد ،ليبقى فيه ثالثة أيام ،ال
ً
منشغل بالعبادة والدعاء
صائما في النهار،
يخرج ّإل للضرورة ،ويكون
ً
وتالوة القرآن الكريم.
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من فلسفة هذه العبادة أن اإلنسان يبتعد عن االنشغاالت األخرى،
ويتفرغ لذاته ،وذلك حينما يكون في المسجد منقط ًعا عن المنزل
والناس ،وهي عبادة تشبه ـ من حيث الروحية في تشريعها ـ صالة
الليل والمناجاة ،اللتين هما خلوة مع الذات .فاإلنسان بعد منتصف
الليل ،ينتصب ليقف بين يدي ال ّله سبحانه وتعالى ،بعيدً ا عن الناس،
واالهتمامات المادية المختلفة ،ليتفرغ لذاته.

كثير من الناس يأنس حينما يكون مع اآلخرين ،كما أن اإلنسان
ـ بطبيعته ـ يأنس بالملذات ،لكن األولياء ح ًّقا يأنسون بإقبالهم على
ال ّله ومناجاته ،وهذا األُنس في حقيقته هو تفرغ ّ
للذات ،واهتمام بها،
وإحضار لها بين يدي ال ّله سبحانه وتعالى.
ثانيا :قراءة الذات وتأملها
ً

تستحق
ذات اإلنسان التي تعني أفكاره وآراءه ،وأحاسيسه ومشاعره،
ّ
منه أن يتأ ّمل فيها ويقرأها ج ِّيدً ا ،فقد ورد عن رسول ال ّله« :Aمن عرف
نفسه فقد عرف ربه»((( ،فهي دعوة إلى اإلنسان لمعرفة نفسه ،وقراءتها
بتأ ّمل ،إ ْذ على اإلنسان أن يجلس مع نفسه ليعرف خباياها وزواياها
المتعدّ دة.

فكما أن اإلنسان يشغل ذهنه وتفكيره في العديد من القضايا ،عليه أن
يشغل ذهنه بالتفكير حول أحاسيسه ومشاعره الداخلية ،وصفاته النفسية.
((( عوالي اللئالي ،ج  ،٤ص.١٠٢
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إن علماء النفس واالجتماع ـ اآلن ـ يحولون هذه القضية إلى عمل
خارجي ،فتجدهم في عياداتهم النفسية ،يقومون بتعبئة بعض النماذج
المليئة باألسئلة حول ذات اإلنسان ،فيكتشفون ـ من خاللها ـ العديد
من سلوكياته وخلفياتها الذهنية والنفسية ،وذلك حينما يواجه اإلنسان
بعض األحداث ،أو تتغير عليه بعض السلوكيات الالفتة .إنها صورة
من صور قراءة النفس ،وال ّله سبحانه يطلب من اإلنسان أن يبادر بقراءة
نفسه ،وأن يجعل هذه النفس واضحة في معالمها أمام عينيه ،وذلك بأن
يسأل نفسه ـ كما يستفاد هذا من بعض الروايات ـ :ماذا لو ِم ُّت بعد
خمس دقائق من اآلن؟ ما هو مصيري؟ أإلى الجنة أم إلى النار؟ إن هذا
تصور عام عن شخصيته ،التي على
السؤال سيثير في نفسه داف ًعا لوضع ّ
أساسها سيتحدّ د مصيره.
وفي موقف آخر قد يوجه بعضنا إلى نفسه هذا السؤال :ماذا لو
حاضرا وطلب مني أن أتجرد عن جميع أمالكي
كان اإلمام المعصوم
ً
وبيتي ،ماذا سأفعل؟ وماذا لو طلب مني أن أتقدّ م إلى الجهاد والقتال،
ماذا سأفعل؟ ،أو :ماذا لو وصلني خبر مع ّين ثقيل على نفسي ،كيف
سأتصرف؟ ،علينا جمي ًعا أن نضع هذه األسئلة أمام أنفسنا ،فهي ستعيننا
على قراءة ذواتنا.
من ال يقرؤون أنفسهم قد ال يعرفون كيف يتصرفون إذا واجهتهم
هزة ،ألنه
بعض المشكالت ،فالبعض قد ينهار
تعرضه ألقل ّ
لمجرد ّ
ّ
ً
منشغل
لم ُي ِعدَّ نفسه ج ّيدً ا لمواجهتها ،فهو لم يقرأ نفسه ساب ًقا ،بل كان
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ً
منشغل باألسهم وما يجنيه من أرباحها ،وال يشغل ذهنه
بأمور كثيرة،
تصرف لو هبطت قيمة هذه األسهم ،فذهبت معها نصف
بما عليه من ّ
أمواله.

دائما حالة التبرير ألوضاعهم ،وهي حالة
بعض الناس يعيشون ً
سلبية ،ال تجعل اإلنسان مندف ًعا نحو تطوير ذاته ،أو الوقوف منها الموقف
السليم ،وفي ذلك يقول تعالىَ ﴿ :ف َ
ال ت َُزكُّوا َأن ُف َسك ُْم﴾[سورة النجم ،اآلية،]32 :
ويضرها ،فالمنهج
دائما ،هو في الواقع يخدع نفسه
ّ
إن َمن يبرر لنفسه ً
القرآني يوصي اإلنسان أن يكون مع نفسه َّلوا ًما{ :الَ ُأ ْق ِس ُم بِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َم ِة
* َوالَ ُأ ْق ِس ُم بِالنَّ ْف ِ
س ال َّل َّوا َم ِة﴾[سورة القيامة ،اآليتان 1 :ـ  ،]2ويؤيد هذا المنهج
ما ورد عن رسول ال ّله« :Aحاسبو أنفسكم قبل أن تحاسبوا ،وزنوها
قبل أن توزنوا»((( ،وعن أمير المؤمنين علي Eأنه قال« :ليس منا من لم
يحاسب نفسه في كل يوم وليلة»(((.
ثالثًا :الجرأة في اتخاذ القرار مع الذات

وذلك بتغيير بعض طبائع الذات في عاداتها ،أو بعض أفكارها ،وهذا
من أصعب األمور .فمن يعتنق فكرة معينة مدّ ة من الزمن ،يصعب عليه
أن يغ ّيرها ،ومن لديه سلوك وطبيعة ،ربما يكون تغييرها عليه أصعب.
لك ّن هذا هو االمتحان األكبر ،بأن يغير اإلنسان بعض طبائعه أو أفكاره،
((( بحار األنوار ،ج ،67ص.73
((( المصدر نفسه ،ج ،68ص.259
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لمصلحة ذاته ومن أجلها.

وما تؤكّده النصوص الدينية هو أهمية ترويض وتهذيب النفس إلى
«وإِن ََّما
ما يصلحها ،يقول في ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالبَ :E
وضها بِال َّت ْقوى لِت َْأتِي ِآمنَ ًة يوم ا ْل َخو ِ
ِ
ِ
ف ْالَ ْك َب ِر»(((.
ْ
َ
ه َي َن ْفسي َأ ُر ُ َ
َْ َ
َ
كما يقول في موضع آخرَ « :أ ْع َج ُز َالن ِ
َّاس َم ْن َع َج َز َع ْن إِ ْصال َِح
َن ْف ِس ِه»((( ،فمن كان في نفسه خلل ويعجز عن إصالحه ،فذلك من أشدّ
أنواع العجز.
ِ
ِ
اس ُة َالنَّ ْف ِ
اس ٍة»(((،
س َأ ْف َض ُل س َي َ
وفي كلمة أخرى يقول« :Eس َي َ
بمعنى :أن أفضل سياسات التعامل ،هي سياسة التعامل مع النفس
وإدارتها .ويقولُ « :Eك َّل َما َزا َد َع ْل ُم َا َّلر ُج ِل َزا َد ْت ِعنَا َي ُت ُه بِنَ ْف ِس ِه َو َب َذ َل
اضتِ َها َو َصال َِح َها ُج ْهدَ ُه»(((.
فِي ِر َي َ

((( نهج البالغة ،خطبة .45
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
((( المصدر نفسه.
((( المصدر نفسه.

ت�صفية الرغبات والتوجهات

ّ
شر يبدأ برغبة تعتمل في نفسه
كل عمل يقوم به اإلنسان من خير أو ّ
أو خاطرة تجول في فكره ،فإذا تفاعل اإلنسان مع تلك الرغبة ،وتجاوب
مع تلك الخاطرة ،وأخذ يفكر في تحقيقها ويتخيل صور تنفيذها ،عندها
يندفع لتحويل تلك الرغبة والخاطرة إلى عمل وممارسة.
مال ثِمار النِّي ِ
لذلك ورد عن علي Eأنه قالَ « :األ ْع ُ
ات»(((.
ُ ّ
الشر ،عن
البداية هي النية وثمرتها العمل ،سواء في مجال الخير أو ّ
اإلمام الصادقَ « :Eما ِم ْن َع ْب ٍد ُي ِس ُّر َخ ْي ًرا إِ َّل َل ْم ت َْذ َه ِ
ب ْالَ َّيا ُم َحتّى ُي ْظ ِه َر
ال ّل ُه َل ُه َخ ْي ًراَ ،و َما ِم ْن َع ْب ٍد ُي ِس ُّر َش ًّرا إِ َّل َل ْم ت َْذ َه ِ
ب ْالَ َّيا ُم َحتّى ُي ْظ ِه َر ال ّل ُه َل ُه

َش ًّرا»(((.

مع مرور الوقت تتحول النية والرغبة إلى عمل خارجي ،ولهذا

((( غرر الحكم ودرر الكلم ،ص ،19حكمة .74
((( الكافي ،ج ،2ص.295
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يشجع الدين على توفر النية الصالحة بشكل دائم ،بحيث ير ِّغب
اإلنسان نفسه في عمل الخير والصالح ،وأن ينوي القيام بأعمال الخير
قادرا على فعل الخير بشكل فوري ،حتى تكون نفس
حتى وإن لم يكن ً
متجها صوب العمل الصالح بشكل
اإلنسان عامر ًة بنية الخير ،وتفكيره
ً
دائم ،وهذه النية تتحقق في يوم من األيام ،أو تكون أقرب إلى التحقق،
وفي الروايات ّ
أن ال ّله تعالى يكتب لإلنسان ثواب عمل الخير الذي
نوى ،حتى وإن لم يفعله ،فمجرد نية عمل الخير ينال بها اإلنسان األجر
والثواب.
قول ال ّله لِلم ِ
في رواية عن اإلمام الرضاَ « :Eي ُ
الئك َِةَ :ه ُل ُّموا
ُ َ
عملوها ـ َ
فيها األَ ُ
قرؤونَهاُ ،ث َّم
الص ُح َ
ف ا َّلتي َ
ُّ
قال :ـ َف َي َ
عمال ا َّلتي َلم َي َ
َ ِ ِ
َعمل ِمنها َشي ًئاَ ،ف َي ُ
قولَ :صدَ قتُم؛
َي
قولون :وع َّزت َك إن ََّك َلتَع َل ُم أنّا َلم ن َ
نَويتُموها َف َكتَبناها َلكُمُ ،ث َّم ُي َ
ثابون َع َليها»(((.
ويزوج الشاب
ويؤسس مدرس ًة
ينوي المؤمن أن يبني مسجدً ا
ِّ
ّ
األعزب ،وقد ال يتمكن من تحقيق هذه النية ،لكنه يجد ثواب ذلك ك ّله
في سجل أعماله الصالحة يوم القيامة!!

هذا كرم ال ّله ورحمته ولطفه ،وما على اإلنسان ّإل أن يعزم على
عمل الخير.

((( بحار األنوار ،ج ،67ص.204
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ان النِّيـ َِة ُي ِ
«إح َس ُ
الم ُثو َب َة»(((.
وج ُ
عن اإلمام عليْ :E
ب َ
وفِي حديث مروي عن رسول ال ّلهَ « :Aم ْن أتى فِ َ
وهو َينوي
راش ُه ُ
ِ
أن َيقو َم ُي َص ِّلي ِمن ال َّل ِ
َ
ْ
وكان
ب َل ُه ما نَوى،
يل ف َغ َل َبت ُه َعينا ُه حتّى أص َب َح كُت َ
نَو ُم ُه َصدَ َق ًة ع َل ِيه ِمن َر ِّب ِه»(((.
فالنية الصالحة مقدرة عند ال ّله تعالى ،في مختلف مجاالت العبادة
واإلنفاق ،وعمل الخير بشكل عام ،ال تحدّ ها حدود ،بما يحفز اإلنسان
على االنطالق في آفاق الحياة الرحبة.
ِ
ِ
اج ُة ِلَ ِخ ِيهَ ،ف َل َتك ُ
ُون
عن اإلمام الباقر« :Eإِ َّن ا ْل ُم ْؤم َن َلت َِر ُد َع َل ْيه ا ْل َح َ
ِعنْدَ ُهَ ،ف َي ْهت َُّم بِ َها َق ْل ُب ُهَ ،ف ُيدْ ِخ ُل ُه ال ّل ُه ـ َت َب َار َك َو َت َعالى ـ بِ َه ِّم ِه ا ْل َجنَّ َة»(((.
عن اإلمام الصادق« :Eإِ َّن ا ْل َع ْبدَ ا ْل ُم ْؤ ِم َن ا ْل َف ِق َير َل َي ُق ُ
ولَ :يا َر ِّب
ار ُز ْقنِي حتّى َأ ْفع َل ك ََذا وك ََذا ِمن ا ْلبِر ووج ِ
وه ا ْل َخ ْي ِرَ ،فإِ َذا َع ِل َم ال ّل ُه ـ َع َّز
َ ِّ َ ُ ُ
َ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُب َل ُه َل ْو
َب ال ّل ُه َل ُه م َن ْالَ ْج ِر م ْث َل َما َي ْكت ُ
َو َج َّل ـ ذل َك منْ ُه بِصدْ ِق ن َّيةَ ،كت َ
ِ
ِ
يم»(((.
َعم َل ُه؛ إِ َّن ال ّل َه َواس ٌع ك َِر ٌ
يحدث أن يشكو لك أحدهم ما يعانيه من ضيق ذات اليد ،وحاجته
لبناء بيته ،أو تزويج أبنائه ،وهنا يكون موقفك بين أمرين :إما أن تتجاهل
((( غرر الحكم ودرر الكلم ،ص ،72حكمة .4
(((   أحمد بن شعيب بن علي النسائي .السنن الكبرى للنسائي ،كتاب َالْ ْم ُر بِا ْل ِوت ِْر ،حديث
.1439
((( الكافي ،ج ،2ص ،196حديث.14
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص ،85حديث.3
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حديثه ،وترى أنه في غير محله وتستنكر طلبه ،أو تعزم في نفسك
رب ،لو كان عندي من الخير لوقفت إلى
وتتمنى مساعدته ،وتقول :يا ّ
جانبه وأعنته.
فعلى اإلنسان أن ينوي أعمال الخير ،ويجعل نفسه عامرة بمقاصد
الخير ،في العالقة مع ال ّله ،وفي التعامل مع الناس.
ِ
ُون نِي ُة اإلن ِ
ب ْ
عن اإلمام عليَّ :E
ْسان
أن َتك َ َّ
«إن ال ّل َه ُس ْبحا َن ُه ُيح ُّ
ِ
لِلن ِ ِ
أن َتك َ
ب ْ
ُون نِ َّي ُت ُه في طا َعتِ ِه َق ِو َّي ًة َغ ْي َر َمدْ ُخو َلة»(((.
ّاس َجمي َل ًة ،كَما ُيح ُّ

�آثار ن ّية ال�شر

في المقابل على اإلنسان ّأل يفسح المجال في نفسه لنمو رغبات
السوء ،ذلك ّ
أن مرور تلك الرغبات على شاشة النفس أمر طبيعي،
ينمي تلك الرغبة
بسبب النزعات الشهوانية عند اإلنسان ،لكنه تارة ّ
السيئة في نفسه ،بالتفكير المستمر فيها ،وتخيلها ،وتمنّي تحقيقها ،وهنا
يكون أقرب للوقوع في السوء ،وتارة أخرى يكون يق ًظا فيحاصر تلك
الرغبات السيئة ،فبمجرد أن تبدو في نفسه يكبحها ويصرف فكره عنها،
ويستحضر سو َءها ،وبذلك ينجو من الوقوع فيها.
ّ
إن ال ّله بلطفه ورحمته ال يحاسب اإلنسان على نيته السيئة ،أما النية
الحسنة فيكتب له ثوابها ،لكن وجود رغبة السوء في النفس قد تكون
خطوة أولى نحو الوقوع في المعصية ،فهي تهيئ النفس للذنب ،فعلى
((( غرر الحكم ودرر الكلم ،ص ،124حكمة .58
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اإلنسان أن يمنع نفسه من التفكير في المعصية مع أول بادرة أو خاطرة،
سواء كانت مخالفة بينه وبين ربه ،أو إساءة إلى اآلخرين.

إذا حدثتك نفسك بمقاطعة شخص ،أو اإلساءة إليه ،عليك أن تواجه
هذه الخاطرة ،وال تتركها تنمو داخل نفسك؛ ّ
ألن هذا يجعلك أقرب
للمعصية كما ورد عن اإلمام علي« :Eمن َك ُثر فِكْره فِي الم ِ
عاصي َد َع ْت ُه
َ ْ َ ُُ
َ
إ َل ْيها»(((.
وفي كلمة أخرى عنه« :Eمن َك ُثر فِكْره فِي ال َّل َّذ ِ
ات َغ َل َب ْت َع َل ْي ِه»(((.
َ ْ َ ُُ
أحيانًا يتلذذ اإلنسان بتخيل ممارسة الحرام ،فيخطو الخطوة األولى
نحو المعصية ،بينما عليه أن يتجنب ذلك.
وكم من إنسان وقع في الحرام والبداية كانت التخ ّيل؟!

�أجواء تن ّمي رغبات ال�سوء

ِ
ينمي الرغبة في الحرام مجالسة قرناء السوء ،والحضور
وم َّما ّ
في مجالس ال ّلهو ،حين يجلس شاب صالح مع شباب يتحدثون عن
يسول له
مغامراتهم الطائشة ،هنا تتطبع الحالة في نفسه ،والشيطان ّ
محاكاة مثل هذه األعمال التي سمعها من غيره!!
ومن هنا تأتي حرمة مشاهدة األفالم اإلباحية ،التي تُط ِّبع المعصية
والخيانة في نفس اإلنسان ،وتدفعه إلى الحرام ،إنها تهيئ نفس اإلنسان
((( غرر الحكم ودرر الكلم ،ص ،359حكمة .1270
((( المصدر نفسه ،حكمة .1269
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للوقوع في الحرام ،وفي بعض األحيان يخدع اإلنسان نفسه ،يفكر أن
فتسول له نفسه المراسلة عبر مواقع التواصل االجتماعي
يتجاوب جزئ ًّياّ ،
مع الجنس اآلخر ،لكن مجرد المراسلة قد تكون خطوة نحو الحرام،
وكم من شاب وفتاة وقعا في مهاوي الرذيلة ،والبداية هي االستجابة
لمراسالت خاصة؟! هناك نفوس سيئة تحترف استدراج اآلخرين بهذا
االتجاه ،وإذا خطا اإلنسان الخطوة األولى قد يصعب عليه التراجع فيما
بعد!!
قرأت عن بعض التجارب ،والبعض حدثني عن نتائج التواصل
مع الجنس اآلخر ،والبداية تكون بتبريرات واهية ،يدخل بها الشيطان،
ويز ّين للشاب أو الفتاة التواصل بحجة محاولة هداية الطرف اآلخر!!
وكم من مشاكل ومصائب حدثت بهذا السبب؟!

شخص لم يقارف المعصية ،يسافر مع مجموعة لديهم توجهات
مشبوهة ،وهو يعرف ّ
أن هؤالء يسيرون في طريق الرذيلة ،لكنه يبرر
لنفسه أنه لن يسايرهم في أفعالهم!
من يضمن لك عدم االنزالق معهم ،ومع وساوس الشيطان،
ورغبات النفس األمارة بالسوء؟!

في القرآن الكريم آية مهمة جدًّ ا تتحدث ّعن صفات المتقين ،يقول
ال ّله تعالى{ :إِ َّن ا َّل ِذين ا َّت َقوا إِ َذا مسهم َط ِائ ٌ ِ
الشي َط ِ
ان ت ََذك َُّروا َفإِ َذا
ف م َن َّ ْ
َ ْ
َ َّ ُ ْ
ُه ْم ُم ْب ِص ُر َ
ون}[سورة األعراف ،اآلية.]201 :
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ف) ،والطائف هو الذي يدور حول الشيء،
الحظ التعبير ( َط ِائ ٌ
اآلية تشبه الشيطان بمن يدور حول الشيء يبحث عن منفذ حتى يدخل
ويلج ،وهكذا هو الشيطان يدور حول نفس اإلنسان يريد أن يجد ً
منفذا
ف ِم َن
إلى قلبه ،واإلنسان المتقي يكون
حذرا( ،إِ َذا َم َّس ُه ْم َط ِائ ٌ
ً
منتبها ً
الشي َط ِ
ان) واستخدم كلمة ( َم ّس) وهي اإلصابة الخفيفة ،لكن المتقين
َّ ْ
يتنبهون لذلك ،حتى لو كانت همسة خفيفة ،كي ال يفسحوا المجال
للشيطان ،ويقعون في المعصية.
حذرا سواء تجاه رغبات الجنس ،أو المال،
على اإلنسان أن يكون ً
أو العدوان واإلساءة إلى اآلخرينّ ،
يسول لإلنسان ،ويز ّين
فإن الشيطان ّ
ويهون عليه األمر ،بطريقة االستدراج خطوة خطوة ،يقول ال ّله تعالى:
لهّ ،
ِ
ِ
الشي َط ِ
ان} إنها خطوات ،وليس
{ َيا َأ ُّي َها ا َّلذي َن آ َمنُوا َل َتتَّبِ ُعوا ُخ ُط َوات َّ ْ
بشكل مباشر يدعوك إلى الجريمة واالنحراف {ومن يتَّبِع ُخ ُطو ِ
ات
َ
َ َ َ ْ
ان َفإِ َّنه ي ْأمر بِا ْل َفح َش ِ
الشي َط ِ
اء َوا ْل ُمنك َِر}.
ْ
َّ ْ
ُ َ ُُ

وعي الم�س�ؤولية في الحياة

حتى يعيش اإلنسان واقع المسؤولية تجاه أعماله وأقواله ،يجب
أن يشعر أن ّ
كل عمل من أعماله ،وكل قول من أقواله ،لن يذهب عب ًثا
واعتبا ًطا ،وإنما هناك رصد ومتابعة لما يصدر عنه؛ ألن اإلنسان إذا لم
يشعر بالرقابة والمتابعة ،قد يتساهل حتى فيما يعلم أنه من مصلحته،
مثل َّ
نحن نجد ً
أن أنظمة المرور َقدْ صيغت لمصلحة اإلنسان ،لك ّن
كثيرا من الناس إن لم تكن هناك رقابة أو جزاء عن المخالفة ،فإنهم
ً
يتساهلون في تجاوز األنظمة المرورية ،الشوارع التي تكون فيها
كاميرات للمراقبة تجد السائقين يحرصون على التزام النظام عند السير
فيها ،فإذا ما تجاوزوا ذلك الشارع إلى شارع آخر ،يعلمون أن ال رقابة
فيه ،يزيدون السرعة ،ويأخذ الواحد منهم حريته ،وهو يعلم أن هذا في
مضرته وليس في مصلحته.
تجد بعض الناس حين يسافرون إلى بلدان فيها انضباط مروري،
فإنهم يتق ّيدون باألنظمة ،لكنهم حينما يرجعون إلى بلدانهم ،حيث ال
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تُرا َعى األنظمة المرورية بدقة ،ينساقون مع البقية ،فال يتقيدون باألنظمة.

صالحا ،وأن يتق ّيد بما ينفعه
وألن ال ّله تعالى يريد لإلنسان ،أن يكون
ً
يسجل على اإلنسان ّ
كل أفعاله
في الدنيا واآلخرة ،لذلك فإن ال ّله تعالى ّ
وتصرفاته وأقواله.
{و َل َقدْ َخ َل ْقنَا ِ
نس َ
ان َو َن ْع َل ُم َما ت َُو ْس ِو ُس بِ ِه َن ْف ُس ُه} والوسوسة
َ
اإل َ
تمر على قلب اإلنسان ،وال ّله سبحانه وتعالى ال
تعني الخواطر التي ّ
يحاسب على الخواطر القلبية ما لم تتحول إلى أعمال ،لكنك يجب أن
تعرف بأنك مراقب حتى على هذا المستوى ،ال ّله تعالى يعلم بما يدور
في داخل نفسك ،لذلك فإن الصالحين األولياء يراقبون حتى خواطر
فورا.
أنفسهمّ ،
أي خاطرة خطأ يطردونها ً
{ونَحن َأ ْقرب إِ َلي ِه ِمن حب ِل ا ْلو ِر ِ
يد} حبل الوريد تلك الشرايين،
َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
التي تنقل الدم من القلب إلى بقية أجزاء جسم اإلنسان ،ال ّله سبحانه
وتعالى أقرب لك من شرايينك ،وهذا تعبير عن إحاطة ال ّله تعالى بك،
وبأوضاعك وتصرفاتك.
{إِ ْذ ي َت َل َّقى ا ْلم َت َل ِّقي ِ
الشم ِ
ان َع ِن ا ْل َي ِم ِ
ال َق ِعيدٌ } الروايات تشير
ُ َ
َ
ين َو َع ِن ِّ َ
إلى أن ال ّله تعالى قد وكّل ملكين باإلنسان ،من حين بلوغه حدّ التكليف،
ملكًا عن يمينه يكتب الخير ،واألعمال الصالحة ،وملكًا عن شماله
يكتب األعمال السيئة ،ويرافقان اإلنسان طيلة حياته ،بال سأم وال ملل.
ملكان موكّالن من قبل ال ّله تعالى ،هل هذا على نحو الحقيقة؟ أو
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أنه تعبير إلحاطة ال ّله باإلنسان؟ الروايات تشير إلى أن ذلك على نحو
الحقيقة ،وإن صاحب اليمين موكّل بتسجيل الحسنات ،وهو مشرف
على الملك اآلخر الذي يكتب السيئات على اليسار ،فإذا عمل اإلنسان
حسنة ،سارع الملك الذي على اليمين لكتابتها له بعشر ،أما إذا عمل
اإلنسان سيئة وأراد الملك الذي يكتب السيئات أن يكتبها ،التفت إليه
الملك الذي على اليمين ً
قائل :اصبر ،ال تكتب السيئة عليه ،أمهله
ساعات لعله يتوب إلى ربه .فإن تاب واستغفر ال يكتبها الملك عليه،
وإن لم يتب ويستغفر ال ّله تعالى ،ثبتت السيئة واحدة.

وورد في الروايات أن هذين الملكين إذا كان اإلنسان المؤمن يقوم
بأعمال صالحة ويواظب عليها ،فأصابه مرض أو عذر أقعده عن القيام
بذلك العمل الصالح ،فإن ال ّله تعالى يأمر الملك الذي يكتب الحسنات،
أن يستمر في كتابة عمل الخير له ،ورد عن رسول ال ّله Aأنه قال« :إِ َذا
َم ِر َض ا ْل َع ْبدُ َ ،ق َال ال َّل ُه لِ ْل ِك َرا ِم ا ْلكَاتِبِي َن :ا ْك ُت ُبوا لِ َع ْب ِدي ِم ْث َل ا َّل ِذي ك َ
َان
َي ْع َم ُل ُه َحتَّى َأ ْق َب َض ُهَ ،أ ْو ُأ َعافِ َي ُه»((( ،وهذا من لطف ال ّله وكرمه.
تعود أن تصلي
يعود نفسه أعمال الخيرّ ،
لذلك على اإلنسان أن ّ
كل يوم ،أن تدفع صدقة ّ
صالة الليل ،أن تقرأ شي ًئا من القرآن ّ
كل يوم،
عود نفسك على أمثالها من األعمال الصالحة ،فإنها تكتب لك حتى لو
ّ
تركتها لعذر.
((( ابن أبي شيبة الكوفي .المصنف ،ج  ،٣ص.١١٩
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انظروا إلى رحمة ال ّله بكم ولطفه عليكم ،الرواية عن اإلمام
وح َا ْل ُم ْؤ ِم ِنَ ،ص ِعدَ َم َلكَا ُه إِ َلى
الصادق Eتقول« :إِ َذا َق َب َض َال َّلـ ُه ُر َ
َالسم ِ
اءَ ،ف َقاالََ :يا َر ِّبَ ،ع ْبدُ َك َونِ ْع َم َا ْل َع ْبدُ  ،ك َ
َان َس ِري ًعا إِ َلى َطا َعتِ َكَ ،بطِي ًئا
َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع ْن َم ْعص َيت َكَ ،و َقدْ َق َب ْض َت ُه إِ َل ْي َكَ ،ف َما ت َْأ ُم ُرنَا م ْن َب ْعده؟ َف َي ُق ُ
ول َا ْل َجل ُيل
َا ْل َج َّب ُار :اِ ْهبِ َطا إِ َلى َالدُّ ْن َياَ ،وكُونَا ِعنْدَ َق ْب ِر َع ْب ِديَ ،و َم ِّجدَ انِيَ ،و َس ِّب َحانِي،
َو َه ِّلالَنِيَ ،و َك ِّب َرانِيَ ،و ُا ْك ُت َبا َذلِ َك لِ َع ْب ِدي َحتَّى َأ ْب َع َث ُه ِم ْن َق ْب ِر ِه»((( .ما
رب ،وما أرحمك.
أعظمك يا ّ
الرب ّربنا ،هذا
أيها األحبة ،عن ّ
أي شيء يبحث اإلنسان؟ فنعم ّ
الرب ،الذي يتعامل معنا بهذه الطريقة ،كيف نتعامل نحن معه؟!
ّ
ِ ِ
ِ ِ
يب َعتِيدٌ }ّ ،
كل كلمة
تقول اآليةَّ { :ما َي ْلف ُظ من َق ْو ٍل إِالَّ َلدَ ْيه َرق ٌ
تقولها فإنها محسوبة عليك ،فعليك أن تحسب الحساب لكالمك ،ورد
في الحديث عن رسول ال ّله Aأنه قالَّ :
الر ُج َل ل َي َت َك َّل ُم با ْلك َِل َم ِة ِم ْن
«إن َّ
وان ال َّل ِ
ِر ْض ِ
َان َي ُظ ُّن ْ
ـه تَعالىَ ،ما ك َ
ُب ال ّلـَه َل ُه َبها
أن َت ْب ُل َغ َما ب َل َغ ْت ،ي ْكت ُ
مة ِمن س َخ ِ
إن الرج َل َلي َت َك َّلم بالك َِل ِ
ط ال ّلـَهَ ،ما
ْ َ
ِر ْض َوا َن ُه إِ َلى َي ْو ِم ي ْل َقا ُهَ ،و َّ َّ ُ َ ُ
َان ي ُظ ُّن ْ
ك َ
ُب ال ّلـَه َل ُه َبها َس َخ َط ُه إِ َلى َي ْو ِم ي ْل َقا ُه»(((.
أن َت ْب ُل َغ َما ب َل َغ ْت ،ي ْكت ُ

((( بحار األنوار .ج ،6ص.152
((( محمد ناصر الدين األلباني .صحيح سنن ابن ماجه ،حديث .3220

المعرفة وااللتزام ال�سلوكي

هناك فارق كبير بين أن يمتلك اإلنسان العلم ،وأن يستفيد منه فعل ًّيا.
فقد يحمل اإلنسان العلم في بعض األحيان ،لكنه ال يتحول إلى سلوك
مجرد نظريات
عملي في حياته ،وال يظهر أثره على ممارساته ،وإنّما يبقى ّ
يختزنها ،وآراء يحملها ،ومعلومات يتو ّفر عليها ،فال تكاد تغادر ذهنه.
مصباحا كهربائ ًّيا ،لكنه ُيبقي عليه
وذلك أشبه ما يكون بامتالك المرء
ً
مطفأ ،أو يغمض بصره عن رؤية ضوئه ،أو أنه ببساطة ال يجيد تشغيله،
ما يعني في النهاية ّ
مجرد وجود المصباح ال يعني حتمية االستفادة
أن ّ
من ضوئه .وكذلك هو العلم ،فقد ال يستفيد اإلنسان من العلم الذي
علي بن طالب Eحين
يتو ّفر عليه ،وهذا عين ما يشير إليه أمير المؤمنين ّ
«ر َّب َعالِ ٍم َقدْ َق َت َل ُه َج ْه ُل ُهَ ،و ِع ْل ُم ُه َم َع ُه َل َينْ َف ُع ُه»(((.
قالُ :
وقد أشارت نصوص دينية كثيرة إلى إخفاق بعض حملة العلم في

((( نهج البالغة ،حكمة .107
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نبي ال ّله عيسى Eأنه قال:
االستفادة من العلم الذي يحملون .روي عن ّ
وهو ال ي ِ
«وماذا ُيغني َع ِن األَعمى َس َع ُة ِ
الش ِ
نور َّ
بص ُرها؟! كَذلِ َك ال
مس ُ َ ُ
ِ ِ
عمل بِ ِه»(((.
لم ُه إذ ُه َو َلم َي َ
ُيغني َع ِن العال ِم ع ُ
ومما جاء في الشعر العربي قول الشاعر:

َك ِ
يــس ِف ا ْل َب ْيــدَ ِاء َي ْق ُت ُل َهــا َّ
الع ِ
الظــ َا
ـــم ُ
ــاء َف َ
ول
َوا ْل َم ُ
ــوق ُظ ُهو ِر َهــا َم ْح ُ
وأبلغ من ذلك ما جاء في قوله تعالىَ { :م َث ُل ا َّل ِذي َن ُح ِّم ُلوا الت َّْو َرا َة
ِ
وها ك ََم َث ِل ا ْل ِح َم ِار َي ْح ِم ُل َأ ْس َف ًارا} ،ش ّبه تعالى بعض حملة
ُث َّم َل ْم َي ْحم ُل َ
العلم بالحمار الذي يحمل على ظهره كتب العلم وأسفار المعرفة؛
ّ
والتحول إلى سلوك ف ّعال،
ألن ذلك العلم لم يجد طريقه نحو التطبيق
ّ
بقدر ما ّ
مجرد حزمة من النظريات واآلراء والمعلومات التي
ظل يمثل ّ
يختزنها ذهنه وحسب.

ّ
ال�شهوات ت�صرف عن العمل بالعلم

هناك موانع قد تحول بين اإلنسان واالستفادة من علمهّ .
ولعل أبرزها
خضوع اإلنسان العالم إلى شهوة أو رغبة تصرفه عن العمل بالعلم .وقد
يعتري هذا األمر المعنيين بالمجال الديني ،كما هو وارد على المعنيين
بالمعارف الدنيوية ،فهناك في المجال الديني من يعرف قيم وأحكام
الدين على نحو ج ّيد ،لكنه مع ذلك يخالفها اتّبا ًعا لألهواء والشهوات،
((( بحار األنوار ،ج  ،١٤باب ( )21مواعظ عيسى Eوحكمه ،ص.٣٠٧
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وهذا ما تشير إليه اآلية الكريمة في قوله تعالىَ { :أ َف َر َأ ْي َت َم ِن ات َ
َّخ َذ إِ َلـ َٰه ُه
َه َوا ُه َو َأ َض َّل ُه ال َّلـ ُه َع َل ٰى ِع ْل ٍم} ،وكما هو واضح ّ
بأن من تتناوله اآلية هو
عالم قد ّ
ضل وانحرف استجابة لهواه ،الذي أصبح بمثابة إله يخضع له.
است ََح ُّبوا
{و َأ َّما َث ُمو ُد َف َهدَ ْين ُ
وعلى غرار ذلك ما جاء في قوله تعالىَ :
َاه ْم َف ْ
ا ْل َع َم ٰى َع َلى ا ْل ُهدَ ٰى} ،كما ورد عن أمير المؤمنين Eأنه قال« :ك َْم ِم ْن
وى ٍ
أمير»((( ،فقد ش ّبه Eالعقل باألسير المق ّيد تحت
أسير ت َ
َحت َه ً
َع ْق ٍل ٌ
إمرة الهوى المسيطر على صاحبه.

العالم لي�س دائ ًما كما ّ
يتوقع النا�س

ّ
إن توقعات الناس تجاه التزام العلماء بالعلم الذي يكتنزونه ،ربما
تخالفها حقائق األمر الواقع في كثير من األحيان .ففي المجال الديني
ً
مثل :يتوقع الناس من رجل الدين الذي يعرف الحالل والحرام،
أن يلتزم حرف ًّيا بقيم وأحكام الدين ،غير ّ
أن ذلك قد ال يحدث ،فهو
حتما إلى سلوك ،نتيجة األهواء
يمتلك المعرفة الدينية ،لكنها ال تترجم ً
والشهوات التي قد تسيطر على قلبه .ومثال ذلك ما تناوله القرآن الكريم
ِ
ِ
انس َل َخ ِمن َْها}،
في قوله تعالىَ :
{وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا َّلذي آ َت ْينَا ُه آ َياتنَا َف َ
فهذا الشخص كان يعرف ج ّيدً ا مبادئ وقيم الدين ،لكنه ساعة استيالء
األهواء عليه ضرب بالمبادئ والقيم عرض الحائط ،فأصبح في وضع
أسوأ بكثير من سائر الناس العاديين ،فقد ورد عن رسول ال ّله Aأنه
((( نهج البالغة ،حكمة .211
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ِ
ِ ِ ِ
«إن َأشدَّ الن ِ
قالّ :
لم ُه»((( ،وجاء
ّاس َعذا ًبا َيو َم القيا َمة عال ٌم َلم َين َفع ُه ع ُ
في حديث آخر عنه Aأنه قال« :إِ َّن َأ ْه َل الن َِّار َل َيت ََأ َّذ ْو َن ِم ْن ِر ِ
يح ا ْل َعالِ ِم
الت ِ
َّار ِك لِ ِع ْل ِم ِه»((( ،مما يعني أن العالم غير العامل بعلمه هو أسوأ أهل
ريحا.
النار موق ًعا ،وأشدّ هم عذا ًبا ،وأنتنهم ً

مخالفة المعرفة

والمحزن ّ
أن الناس قد يتجاهلون أبسط معارفهم الدنيوية وليست
الدينية فقط ،فيوقعون أنفسهم في االنحرافات والمشاكل .فجميع
الناس تعرف أنظمة المرور ،وتدرك ج ّيدً ا أهمية التق ّيد بها ،ولو سألت
أحدً ا عن مدى خطر الوقوع في مخالفة أنظمة المرور ،ألسهب في تناول
تلك األخطار .والحال نفسه على المستوى الصحي ،فقد باتت الثقافة
الصحية منتشرة على نطاق واسع ،وبات أكثر الناس لديهم ا ّطالع ج ّيد
بمسببات األمراض ،غير ّ
أن ضغط الرغبة والهوى يجعلهم يتجاهلون
ّ
يضر بصحتهم ،من خالل تناول
كل التحذيرات الطبية ،فيرتكبون ما ّ
الضارة بصحتهم،
األطعمة واألشربة غير المناسبة ،أو ممارسة العادات
ّ
فتعود عليهم باألمراض الفتاكة والمزمنة ،كأمراض السكري ،وأنواع
السرطان والسمنة .فالمشكلة هنا ليست مرتبطة بنقص المعرفة والعلم،
وإنما تتعلق بالخضوع للرغبة ،واالستسالم للشهوة ،التي تجعل الناس
((( كنز العمال ،حديث  .28977وفي تفسير القرطبي ،ج ،١صَ ( ٣٦٦ل ْم َينْ َف ْع ُه ال َّل ُه
بِ ِع ْل ِم ِه).
((( بحار األنوار ،ج ،٢ص ،٣٤حديث.30
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يتجاهلون علمهم ومعارفهم ،فيودي بهم ذلك إلى المهالك.

واستطرا ًدا ،تشير الدراسات واألبحاث إلى ّ
أن أكثر أسباب الوفاة
في العالم ناتجة عن أمراض السرطان ،الناشئة بدورها عن عادات
وممارسات يقع فيها الناس أنفسهم .وقد احتفى العالم باليوم العالمي
للسرطان المصادف للرابع من فبراير من ّ
كل عام ،والمخصص للتوعية
بأضرار هذا المرض .أحد أخطر األمراض الفتاكة ،ومما يضاعف من
أعراضا واضحة
خطورته أنه ينتشر في جسم المريض خلسة ،وال يترك
ً
في بداياته ،بل قد ال يدرك المريض بالسرطان أنه مصاب بهّ ،إل بعد أن
يستفحل وتنتشر خالياه في جسمه.

و ُي َعدّ مرض السرطان أحد أكثر األمراض المؤدية للوفاة على
مستوى العالم ،ومن أنواع السرطانات المؤذية؛ سرطان الرئة ،والسبب
الرئيس خلف هذا النوع من السرطان عادة التدخين .ورغم معرفة
أغلب المدخنين أن التدخين هو المسبب الرئيس ألمراض السرطان،
ّإل أنّهم مع ذلك يتجاهلون ّ
كل التحذيرات الصحية ،مبررين تشبثهم
بالتدخين بتبريرات واهية ،إلى أن يصابوا بالمرض الخبيث كمن سبقهم
من المدخنين ،ال لشيء ّإل الخضوع لسيطرة الرغبة وسلطان الهوى.
وحول األخطار المرتبطة بالتدخين ،تشير المعلومات إلى ّ
أن
اإلصابة بسرطان الرئة تقف خلف  22بالمئة من أسباب الوفاة نتيجة
السرطان .وكشفت دراسة سعودية ّ
بأن التدخين ُي َعدّ المس ّبب الرئيس
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لوفاة ما يزيد على  23ألف شخص سنو ًّيا في المملكة .وقالت منظمة
الصحة العالمية ّ
إن التدخين يقتل ما يزيد على ستة ماليين شخص سنو ًّيا
عبر العالم ،واألنكى ّ
أن هناك ما يزيد على  600ألف شخص غير ّ
مدخن
يموتون سنو ًّيا نتيجة التدخين غير المباشر ،أو ما يطلق عليه بالتدخين
السلبي ،نتيجة استنشاقهم الدخان الذي ينفثه المدخنون ،من األصدقاء،
وزمالء العمل ،أو أفراد األسرة ،هذا على المستوى البشري .أ ّما على
الصعيد االقتصادي فحدّ ث وال حرج ،ففي المملكة العربية السعودية
ّ
وحدها تبلغ كلفة استيراد التبغ أكثر من ثمانية مليار دوالر.

ّ
إن أغلب الناس يعلمون ،على المستويين الديني والدنيوي ،أضرار
كثير من ممارساتهم ،وأنها ستؤ ّدي بهم إلى المهالك ،لكنهم ال يتجنّبون
تلك الممارسات نتيجة الخضوع للهوى .كثيرون يعلمون ّ
أن بعض
الممارسات نتيجتها العذاب ّ
رب العالمين ،مع ذلك
والشقاء ،وسخط ّ
لمجرد الخضوع للرغبة وسيطرة الهوى ،وهذا
يقدمون على اقترافها،
ّ
«ر َّب َعالِ ٍم َقدْ َق َت َل ُه َج ْه ُل ُهَ ،و ِع ْل ُم ُه َم َع ُه
مصداق قول أمير المؤمنينُ :E
َل َينْ َف ُع ُه».

االعتبار ومواجهة احتماالت الخطر

تحذيرا تجاه خطر ما ،وهنا عليه أن يأخذ هذا
قد يتلقى اإلنسان
ً
التحذير بعين االعتبار؛ ألنه لو وقع في المحذور سيكون ملو ًما ،فالذي
وقع عليه لم يكن مفاج ًئا ،بل سبقه تحذير وإنذار.

في المجال اإلداري ً
إنذارا ،لكنه في
مثل ُيعطى الموظف إذا أخطأ ً
المرة الثانية قد يعاقب لتكرراه الخطأ ،وعدم اعتباره من خطئه السابق.
وحينما يسير اإلنسان في طريق مليء بالحفر واالنحناءات الشديدة،
وهناك إشارات تحذير ،فإنه إذا وقع في الخطر فهو المسؤول وهو
المالم .لكن األبلغ أن يرى إنسانًا يسير في نفس الطريق ،ويرى وقوعه
في المحذور ،وبالرغم من ذلك ال يتعظ منه! بعبارة أخرى ،قرأ ورأى
إشارات التحذير ،ثم رأى نتيجة مخالفة ذلك على غيره ،وبالرغم من
ذلك وقع في الخطر! فهل ثمة مبرر لفعله؟! أوليس هو المسؤول عما
حدث له؟!
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القر�آن يدعو لالعتبار
القرآن الكريم يخاطبنا في أكثر من آية أن نتعامل مع األخطار في
ً
تعامل جد ًّيا ،فهناك تحذيرات من عقولنا ،ومن ديننا ،وأكثر من
حياتنا
ذلك أننا نرى النتائج السلبية للوقوع في األخطار .لذلك يقول تعالى
مخاط ًبا بني البشرَ ﴿ :فا ْعتَبِ ُروا َيا ُأولِي ْالَ ْب َص ِار﴾ ،أنتم يا من تالحظون،
لكم أعين تبصرون بها ،ويا من تعقلون لكم عقول تعي ،رأيتم وسمعتم
عما َّ
حل باألمم السابقة فاعتبروا منهاَ ﴿ :ل َقدْ ك َ
َان فِي َق َص ِص ِه ْم ِع ْب َر ٌة
ِلُولِي ْالَ ْل َب ِ
اب﴾[سورة يوسف ،اآلية ]111:لمن ُيعمل عقله وفكره .والعبرة
مأخوذة من مادة (اعتبار) وهي في األصل العبور من شيء إلى آخر.
فيقال للدموع َع َبرة ،ألن قطراتها تعبر من العين .وكذلك الناقلة البحرية
تُسمى ع َّبارة ،ولتوضيح فكرة يقال ِعبار ًة عن كذا ،ولتفسير رؤيا المنام
يقال تعبير ،والحال نفسه للحوادث التي فيها دروس وعظات يقال ِعبر.

لماذا ال نعتبر؟!
فالعبرة هي االنتقال من الحدث إلى الدرس والعظة ،كأن يرى
شخصا معا ًقا بسبب التفحيط ،فيتعظ ويتجنب األمر .وكم في
اإلنسان
ً
الدنيا من عبر! لكن المشكلة أن اإلنسان يلهو ويغفل ،وتسيطر عليه
األهواء والشهوات ،اإلنسان يسمع عن أضرار التدخين ،ويرى غيره
يعاني من المرض بسبب التدخين ،لكنه مع كل ذلك ،تمنعه الرغبة من
أن يعتبر بما يسمع ويرى.
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ويسمع عن أهمية النظام الغذائي ،ويعلم أن اإلفراط في تناول
السكريات يؤدي إلى مرض السكري ،ويرى كيف يعاني المصابون
بهذا المرض ،لكنه ال يستطيع أن يقاوم رغبته ،فيغامر بصحته من أجل
تلك الرغبة.

شباب في ريعان شبابهم ،يسمعون عن آثار المخدرات ،ويرون
عواقبها ،لكنهم في لحظة من لحظات الرغبة والشهوة ينحرفون
ويصابون بداء اإلدمان.
والفتيات يسمعن عن مشاكل الدردشة في الجوال واإلنترنت،
كثيرا من
وأن ذلك يكون مدعاة الستدراجهن ،وابتزازهن ،ويسمعن ً
القصص ،وفظاعة النتائج ،لكنهن بالرغم من ذلك ،يقعن في هذا الفخ.
أال يقرأن عن مثل هذه المشاكل التي وقع فيها غيرهن؟! أال يسمعن
الوعظ والنصح؟!
يقرأ اإلنسان عن الذنوب والمعاصي ،وما يترتب عليها من أضرار
دنيوية وأخروية ،لكنه يتجرأ على خالقه ويعصيه!.

دعوة لالعتبار
من هنا يركز القرآن الكريم على أهمية االعتبار ،وكذلك النصوص
الواردة عن أئمة أهل البيت .Bأمير المؤمنين Eيقول فيما روي عنه:
«السعيد من وعظ بغيره»((( .لماذا تجعل من قصتك وقضيتك عبرة
((( تحف العقول ،ص.100
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لغيرك؟ لماذا ال تعتبر أنت من غيرك حتى ال تقع فيما وقع اآلخرون
فيه؟!
وعنه« :Eينْ ُظر ا ْلم ْؤ ِمن إِ َلى الدُّ ْنيا بِعي ِن ِ
ال ْعتِ َب ِار»((( .فيأخذ منها
َ َْ
َ ُ ُ ُ
درسا لغيره .وعنه« :Eمن جهل
الدروس والعبر ،قبل أن يكون هو ً
قل اعتباره»((( .وجاء عنه« :Eما َأ ْك َثر ا ْل ِعبر و َأ َق َّل ِ
ال ْعتِ َب َار»((( كثيرة هي
َ َ ََ َ
الدروس التي ينبغي أن يستفيد منها اإلنسان ،ولكن أين من يعتبر؟! ومن
أبلغ العبر :الموت .فهل في الموت شك؟ الموت ليس حدي ًثا ينقل،
أمرا نتكهن به هل يقع أم ال؟ هل هو حق أم ال؟ وإنما هو واقع ال
وال ً
محالة .كل يوم نسمع عن ميت ،أفال يتبادر إلى ذهننا أننا الحقون به،
وأن مصيرنا هو نفس مصيره؟ أفال يكون هذا مدعاة العتبارنا؟!
«و َع ِج ْب ُت لِ َم ْن ن َِس َي ا ْل َم ْو َت َو ُه َو َي َرى
وورد عن اإلمام عليَ :E
أيضا« :Eما رأيت إيمانًا مع يقين أشبه منه بشك
ا ْل َم ْوتَى!»((( .وعنه ً
على هذا اإلنسان ،إنه كل يوم يودع إلى القبور ،ويشيع ،وإلى غرور
الدنيا يرجع ،وعن الشهوة والذنوب ال يقلع ،فلو لم يكن البن آدم
المسكين ذنب يتوكفه ،وال حساب يقف عليه ّإل الموت يبدد شمله،
ويفرق جمعه ،ويؤتم ولده ،لكان ينبغي له أن يحاذر ما هو فيه بأشدّ
((( نهج البالغة ،حكمة .367
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
((( نهج البالغة ،حكمة .297
((( المصدر نفسه ،حكمة .126
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النصب والتعب»(((.

وسئل :Eما االستعداد للموت؟ فقال« :Eأداء الفرائض،
واجتناب المحارم ،واالشتمال على المكارم ،ثم ال يبالي أوقع على
الموت ،أم وقع الموت عليه»(((.
على اإلنسان أن يعتبر مما يرى ويسمع ،وأن يحذر من الغفلة
والركون إلى الرغبات والشهوات .وكفى بالموت واع ًظا.

((( بحار األنوار ،ج  ،٦ص.137
((( المصدر نفسه ،ج  ،٦ص .١٣٨

الإن�سان حين يظلم نف�سه

ِ
ً
أصل لسائر الغرائز اإلنسان ّية
حب
اإلنسان لذاته غريز ٌة أساس تُعدّ
ُّ
األخرى ،وبهذه الغريزة يقوم اإلنسان بحماية نفسه ،فيدفع عنها األضرار،
ويحميها من األخطار ،ويبحث عن مصالحها ،ويدفع المفاسد عنها،
أقرته جميع الشرائع السماو ّية والقوانين البشر ّية؛ كما ال تختص
وهذا ما ّ
زود ال ّله ّ
كل الكائنات الح ّية بغريزة الدفاع عن
هذه الغريزة باإلنسان ،بل ّ
ذاتهاٌّ ،
كل بحسب استعداداته التي منحتها له المشيئة اإللهية.
األخطار التي تقف
الذات البشر ّية
وفي الوقت الذي تواجه فيه
ُ
َ
ٍ
أهم مصادر الظلم
أمامها ،نالحظ إغفالها
لخطر يمكن عَدّ ه من ّ
والعدوان بالنسبة إليها ،وهو :نفس الذات اإلنسان ّية؛ إذ ّ
إن هذه النفس
تظلم اإلنسان في كثير من األحيان ،وهذا ما أشارت إليه النصوص
القرآن ّية والروائ ّية؛ حيث نالحظ ّ
أن مضمونها عمو ًما يخاطب اإلنسان
قائل له :أ ّيها اإلنسان الذي تُعبئ ّ
ً
أي عدوان
كل قواك من أجل دفع وردع ّ
خارجي ينتابك ،ما بالك تخنع أمام ظلم ذاتك لك واعتدائها عليك؟!
ّ
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ِ
ِ
َّاس َأن ُف َس ُه ْم
َّاس َش ْي ًئا َو َلـك َّن الن َ
قال تعالى{ :إِ َّن ال ّل َه الَ َي ْظل ُم الن َ
َي ْظ ِل ُم َ
ون} [سورة يونس ،اآلية.]44 :
َان ال ّله لِي ْظ ِلمهم و َل ِ
ـكن كَانُو ْا َأن ُف َس ُه ْم َي ْظ ِل ُم َ
ون}[سورة التوبة،
{ َف َما ك َ ُ َ َ ُ ْ َ
اآلية.]70 :

{إِ َّن ا َّل ِذين تَو َّفاهم ا ْلم ِ
الئ َك ُة َظالِ ِمي َأن ُف ِس ِه ْم[}...سورة النساء ،اآلية.]97 :
َ َ ُ ُ َ
وورد عن رسول ال ّله Aأنه قالَ « :أعْدَ ى عَدُ ِّو َك َن ْف ُس َك َا َّلتِي َب ْي َن
َجنْ َب ْي َك»(((.
عليَ « :Eن ْف ُس َك َأ ْق َر ُب َأعْدَ ِائ َك إِ َل ْي َك»(((.
وعن أمير المؤمنين ّ

كيف يظلم الإن�سان نف�سه؟

وقد يسأل سائل :عن كيف ّية ظلم اإلنسان لنفسه ،وهل يمكن أن
يحصل ذلك في الحقيقة وواقع األمر ،ونحن نعرف ّ
أن الظلم يحصل
من اإلنسان للغير فقط؟

وفي الجواب :يمكن أن نذكر ثالثة مصاديق لظلم اإلنسان لنفسه،
وهي:
 .1إطالق العنان للرغبات

شك ّ
ال ّ
أن لإلنسان رغبات متعدّ دة كامنة ،وال ُبدّ من استيفاء
((( بحار األنوار ،ج ،67ص.74
((( غرر الحكم ودرر الكلم ،ص ،295حكمة .8
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ٍ
ٍ
وسقوف حدّ دها الشرع والعقل ،لكن فتح
حدود
استحقاقاتها في إطار
المجال أمام هذه الرغبات دون قيود وشروط هو إيذاء للنفس ،وظلم
يحس بها اإلنسان.
لها ،رغم السعادة الظاهر ّية التي قد ّ

والمؤسف ّ
أن البعض ممن يطلقون العنان ألنفسهم في عموم
الميادين الغرائز ّية البشر ّية ،نجدهم ال يلتفتون إلى ذلكّ ،
ولعل نظرة يسيرة
إلى الغريزة الماد ّية ،وإطالق العنان لها من قبل البعض ،كفيلة بإيضاح
هذا األمر؛ فإن من يتجاوز القيود والسقوف الغذائ ّية ً
مثل يفضي به إلى
مبكرا،
ظهور أزمات صح ّية كثيرة ،ترافقه طيلة حياته ،وربما تقضي عليه ً
ومن هنا أكّدت النصوص الدين ّية ضرورة االلتزام بالضوابط والقيود في
{و ُك ُلوا َو ْاش َر ُبوا َوال ت ُْس ِر ُفوا}
استيفاء حقوق هذه الغريزة؛ كقوله تعالىَ :
[سورة األعراف :اآلية  ،].31وغاية ذلك هي صحة اإلنسان وسالمة بدنه.
تشير اإلحصاءات إلى ّ
أن نسبة اإلصابة بالسكري في المملكة العرب ّية
السعود ّية في عام  1985هي  ،%5أ ّما في عام  2014فقد ارتفعت النسبة
إلى ،%24 :وهي نسبة عالية جدًّ ا؛ أي ما يربو على ثالثة ماليين شخص
مصابين بهذا المرض ،وكذا األمر في مرض السمنة؛ حيث ّ
إن الجلوس
يتحول إلى أمراض فتّاكة في
واختزان السعرات الحرار ّية في الجسم
ّ
الجسم.
وال يقتصر األمر على غريزة الطعام ،بل يشمل ذلك غريزة
حق اإلنسان أن يمارس الجنس ،شريطة أن يأخذ
أيضا؛ فمن ّ
الجنس ً
القيود والضوابط الشرع ّية واألخالق ّية بعين االعتبار ،ومن دون ذلك
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ستصبح هذه الغريزة ً
وبال ونكدً ا عليه؛ حيث األمراض الجنس ّية التي
تأتي عن طريق التواصل الجنسي غير المنضبط الذي يعدُّ من أبرز
أسباب اإلصابة ،فقد كثرت هذه األمراض في اآلونة األخيرة كما تشير
اإلحصاءات حيث بلغ عدد المصابين باإليدز في العالم أكثر من 36
مليونًا ،يموت منهم سنو ًّيا أكثر من  720ألف.

ّ
وحذرت جمع ّية أواصر الخير ّية المواطنين المسافرين خارج
المملكة العرب ّية السعود ّية ،من سماسرة الجنس الذين يستقبلونهم في
المطارات والفنادق المختلفة ويدفعونهم نحو الممارسة غير المنضبطة،
أمراضا فتّاكة تودي بحياتهم في نهاية
باسم الزواج التي قد تسبب لهم
ً
المطاف(((.

ويشير تقرير صادر عن وزارة الصحة السعودية ّ
أن العدد التراكمي
لكافة الحاالت المكتشفة بهذا المرض في السعودية منذ بداية عام
 1984وحتى نهاية عام  ،2012بلغ  18762حالة ،كما تم اكتشاف
 1233حالة جديدة مصابة بفيروس اإليدز عام  2012م(((.
 .2تحجيم الذات باالهتمامات المادية

شك ّ
ال ّ
أن اإلنسان يختلف عن باقي الكائنات الح ّية في قيمته المعنو ّية

((( جريدة الرياض .األربعاء  6شعبان 1435ﻫ 4 /يونيو 2014م ،العدد 16781
صفحة رقم (.)48
((( موقع الجزيرة نت .السبت 1435/1/27ﻫ /الموافق 2013/11/30م.
http://www.aljazeera.net/news/pages/533b9666-9997-43fc-9df4-15923d0e4033
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العالية؛ حيث لم ُيخلق من تراب خالص ،وإنما نفخ فيه خالقه الج ّبار من
روحه ،بعد أن أحسن صنعه وخلقته ،من هنا فهو يمتلك أف ًقا معنو ًّيا يتط ّلع
من خالله إلى ٍ
دار أخرى غير داره الدنيو ّية ،وهذا يدعوه إلى الحفاظ على
البعد المعنوي ،واالستجابة له وتنميته ،ال أن يترك ذاته منغمس ًة في البعد
المادي الخالص.
ّ

لكن المؤسف ّ
محج ًما لذاته
أن البعض يذهب صوب الماد ّيات،
ِّ
في الطعام والجنس والممتلكات ،ويحرم نفسه من المكاسب المعنو ّية
الهائلة التي كانت تتو ّفر له لوال ابتعاده عنها وإهماله لها ،على ّ
أن
الشارع المقدّ س ال يقف أمام المكاسب الماد ّية وتحصيلها ،لكنّه يدعو
اإلنسان إلى عدم تحجيم نفسه في إطارها؛ فأين اإلنسان من المنجزات
المعنو ّية؟ وأين هو من التقدّ م في ذلك العالم الذي سينتقل إليه؟!
شك ّ
وال ّ
التوجهات المعنو ّية ،التي
أن أفق العلم والمعرفة ،هو من
ّ
ينحو نحوها ،ويميل إليها ،ومن يحرم نفسه من هذه
ينبغي لإلنسان أن َ
المتعة العظيمة ،والمكسب الجليل ،فسوف يظلم نفسه دون ّ
شك
وريب.

أجل؛ على اإلنسان أن يلتفت إلى هذه الميزة التي م ّيزته عن سائر
يخصص
يخصص وقتًا لطلب العلم والمعرفة ،كما ّ
المخلوقات ،وأن ّ
ساعات لتلك األمور الماد ّية؛ فقد ذ ّمت النصوص الدينية حالة الركود
في طلب العلم ،واالنكفاء على النفس ،والعيش بجهالتها.
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{و ُق ْل َر ِّبي ِز ْدنِي ِع ْل ًما}[سورة طه ،اآلية.]114 :
قال تعالىَ :
وروي عن الرسول ال ّله Aالقول« :ك ُُّل َي ْو ٍم ال َأ ْز َدا ُد فِ ِيه ِع ْل ًما ُي َق ِّر ُبنِي
ِمن ال َّل ِ
ـه َفال ُب ِ
ور َك لِي فِي ُط ُلو ِع َش ْم ِ
س َذلِ َك ا ْل َي ْو َم»(((.
َ
وليس العلم والمعرفة هي األمور المعنو ّية الوحيدة التي ينبغي
لإلنسان تهيئة النفس لطلبها ،وااللتذاذ بها؛ ّ
فإن لذة مناجاته تعالى،
واالتصال بهّ ،
خصوصا في أيام ال ّله المباركة ،التي ح ّثت
لذة عظيمة،
ً
النصوص الدين ّية على استثمارها بالعبادة والنسك؛ حيث يشعر اإلنسان
والسرور ،وهو يناجيه في آناء الليل
المنفتح على خالقه باللذة والسعادة ّ
وأطراف النهار ،وهذا ما نجد مظهره على لسان النبي األكرم Aحينما
كان يطلب من مؤذنه بالل أن يريحه بالصالة ،فورد عنهَ « :Aيا بِ َل ُل،
َأ ِق ِم الص َ
َّل َة َأ ِر ْحنَا بِ َها»(((.

كما ّ
أن تجسيد القيم األخالق ّية والتم ّثل بها يعدّ من أرقى اللذائذ
مصدرا لرسم البسمة على شفاه
المعنو ّية الكبيرة؛ فحينما يكون اإلنسان
ً
السرور على قلوب المكروبين والمحزونين؛ والفرج
األيتام؛ وإدخال ّ
على المهمومين .فال ّ
شك أنّه سيحصل على أفضل السعادات المعنو ّية.

أن اإلنسان الذي يهمل ّ
ومن هذه اإلشارات المتقدّ مة ،نفهمّ :
كل
هذه المكاسب المعنو ّية ،ال ّ
شك أنّه يظلم نفسه ،وهذا ما ن ّبه إليه اإلمام
العمال ،ج ،10ص.136
((( كنز ّ
((( سليمان بن األشعث السجستاني .سنن أبي داود ،ج ،2حديث.4985
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ِ ِ
وها إِ َّل بِا ْل َجنَّة»(((،
علي Eحيث قال« :إِ َّن لَ ْن ُفسك ُْم َأ ْث َمانًا َف َل تَبِي ُع َ
ّ
وليس ذلك دعوة للعزوف عن اللذائذ الماد ّية واالبتعاد عنها ،وإنما هو
تشديد على ضرورة أن يكون االستيفاء في إطار الحدود التي وضعت
لها.
 .3ظلم اآلخرين ظلم للنفس

حينما يظلم اإلنسان غيره ،فهو في واقع األمر قد ظلم نفسه ،وبخسها
أي
ح ّقها ،وعليه أن يتجنّب ظلم أبنائه أو زوجته أو أقربائه أو مو ّظفيه ،أو َّ
شخص آخر ،من أجل ّ
لذة زائلة داثرة ال استمرار لها؛ فإنّه بذلك يظلم
نفسه ويتجاوز عليها.

وهكذا نعرف ّ
الحقيقي هو االنتصار على النفس،
أن االنتصار
ّ
ِ
وكما قال اإلمام علي« :Eما َظ ِفر من َظ ِفر ْ ِ ِ
ب بِ َّ
الش ِّر
ال ْث ُم بِهَ ،وا ْل َغال ُ
ّ
َ َ ْ َ
َ
َم ْغ ُلوب»(((.

فالظلم ظلمات وتبعاته خطيرة ،وأول تبعاته مواجهة تأنيب الضمير،
ثم سوء السمعة لدى اآلخرين ،وقد يقع اإلنسان تحت طائلة العقوبة ور ّد
الفعل ممن أصابه ظلمه ،أو يناله البالء ،أما التبعة األشدّ فهو العذاب في
ِ
ِ ِ
يرا}[سورة الفرقان،
اآلخرة ،يقول تعالىَ :
{و َم ْن َي ْظل ْم منْك ُْم نُذ ْق ُه َع َذا ًبا كَبِ ً
َان ال َّلـ ُه َخ ْص َم ُه ُد َ
«و َم ْن َظ َل َم ِع َبا َد ال َّل ِه ك َ
ون
عليَ :E
اآلية ،]19 :ويقول ّ
((( غرر الحكم ودرر الكلم .ص ،219حكمة.97
((( نهج البالغة ،حكمة .327
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َان لِ َّل ِ
ِ ِِ
اص َم ُه ال ّل ُه َأ ْد َح َض ُح َّج َت ُه َوك َ
ـه َح ْر ًبا َحتَّى َين ِْز َع َأ ْو
ع َباده َو َم ْن َخ َ
ُوب»(((.
َيت َ
وعنه« :Eو َأما ال ُّظ ْلم ا َّل ِذي َل يتْر ُك َف ُظ ْلم ا ْل ِعب ِ
اد َب ْع ِض ِه ْم َب ْع ًضا
ُ َ
ُ َ
ُ
َ َّ
ِ
ِ
ا ْل ِقصاص هن َ ِ
الس َياط َو َلكنَّ ُه
َ ُ ُ
لمدَ ى َو َل َض ْر ًبا بِ ِّ
َاك َشديدٌ َل ْي َس ُه َو َج ْر ًحا بِ ْا ُ
َما ُي ْست َْص َغ ُر َذلِ َك َم َع ُه»(((.

((( نهج البالغة ،كتاب .53
((( المصدر نفسه ،خطبة .176

كيف يخون الإن�سان نف�سه؟!

تتعدّ د أشكال وأنماط الخيانةّ ،إل ّ
أن أعظمها خيانة اإلنسان نفسه.
والخيانة في اللغة هي التفريط فيما يؤتمن عليه اإلنسان ،ونقيض ذلك؛
األمانة ،وتعني حفظ المرء لما يؤتمن عليه .فإذا ما اؤتُمن إنسان على
مال ،فإن األمانة تقتضي أن يحفظ ذلك المال ،وأن يرده إلى صاحبه،
وفي ذلك يقول تعالى{ :إِ َّن ال َّلـه ي ْأمركُم َأن ت َُؤدوا ْالَمان ِ
َات إِ َل ٰى
ُّ
َ
َ َ ُُ ْ
َأ ْه ِل َها} ،بينما تعني الخيانة أن يجري التصرف في ذلك المال المؤتمن
عليه ،أو التفريط في الحفاظ عليه مما يؤدي لضياعه ،وهذا ما ُي َعدّ خيانة
على الصعيد المالي.
وقد ّ
أي أحد،
حذرت الشريعة من الوقوع في الخيانة المالية ،تجاه ّ
خصما ،فقد ورد عن النبي Aأنه
كافرا ،وصدي ًقا كان أم
ً
مسلما كان أم ً
ً
ُون ِم ْث َل ُه»((( ،ذلك ّ
َخ ْن َم ْن َخان ََك َف َتك َ
قال« :الَ ت ُ
أن الخيانة تجعل الطرفين
((( بحار األنوار ،ج  ،١٠٠ص  ،١٧٥حديث.3
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على حدٍّ سواء في تلك الصفة القبيحة .وورد عن اإلمام زين العابدين
علي بن الحسين Eأنه قالَ « :ع َل ْيك ُْم بِ َأ َد ِاء َا ْلَ َمان َِةَ ،ف َو َا َّل ِذي َب َع َث ُم َح َّمدً ا
بِا ْلح ِّق نَبِياَ ،لو َأ َّن َقاتِ َل َأبِي َا ْلحسي ِن ب ِن َع ِلي ،Eاِ ْئتَمنَنِي َع َلى َالسي ِ
ف
َ ُ َ ْ ْ
ًّ ْ
َ
َّ ْ
ٍّ
َ
َا َّل ِذي َق َت َل ُه بِ ِه َلَ َّد ْي ُت ُه إِ َل ْي ِه»(((.

أيضا؛ الخيانة في العرض .وذلك
كما يندرج تحت عنوان الخيانة ً
فيسول
بأن يأتمن إنسان أحدً ا على عرضه ،زوجته وبناته وسائر أهله،
ّ
الشيطان لهذا اآلخر أن يخون تلك األمانة ،ويتصرف بالسوءً ،
بدل من
أن يحافظ على عرض الرجل.

وتلحق بألوان الخيانة إفشاء أسرار اآلخرين الذين يأتمنونه على
اؤ َك ِس َّر
أسرارهم ،وفي هذا الصدد ورد عن النبي Aأنه قال« :إِ ْف َش ُ
يك ِخيا َن ٌةَ ،ف ِ
ِ
ب َذلِ َك»((( ،ويشمل ذلك جميع الخصوصيات
اجتَن ْ
ْ
َأخ َ َ
التي ال ينبغي لآلخرين اال ّطالع عليها.
وقد تتمثل الخيانة في اإلخالل بأداء العمل ،أو القيام بالوظيفة على
غير الوجه المطلوب ،واألداء غير المناسب ،كما لو تم االتفاق مع
مقاول على تنفيذ بناء وفق مواصفات معينة ،فإذا ما ّ
أخل باالتفاق ،فإن
ذلك مما يندرج تحت عنوان الخيانة ،والحال نفسه ينطبق على عمل
ٍ
مجال من المجاالت.
أي
وأي عامل في ِّ
المهندس والطبيبّ ،
((( وسائل الشيعة ،ج  ،١٩ص ،٧٦حديث .24188
((( المصدر نفسه ،ج ،12ص ،307حديث .16372
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الت�أكيد على الأمانة
وورد في النصوص الدينية التشديد المضاعف على حفظ األمانة،
وحسن أداء العمل .ومن ذلك ما ورد عن وقوف أمير المؤمنين Eذات
اطَ ،ث ِك َلت َْك َال َّثو ِ
اك ُلَ ،ص ِّل ِ
يوم على خ ّياط مالبس ،فقالَ « :Eيا َخ َّي ُ
ب
َ
ول َال َّل ِ
وزَ ،و َق ِار ِ
ب َا ْل َغ ْر َزَ ،فإِنِّي َس ِم ْع ُت َر ُس َ
َا ْل ُخ ُي َ
ـهA
وطَ ،و َد ِّق ِق َالدُّ ُر َ
ِ ِ
ِ
َي ُق ُ
اط َو َخ َ
يص َو ِر َدا ٌء ِم َّما َخ َ
ولَ :ي ْح ُش ُر َالله َا ْل َخ َّي َ
ان
اط َا ْل َخائ َن َو َع َل ْيه َقم ٌ
فِ ِيه»((( ،وهذا الموقف مدعاة للتأمل ،في مدى الدقة التي تدعو الشريعة
لتمثلها ،عند أداء مختلف األعمال ،واحترام حقوق الناس.
وما ينطبق على الخ ّياط ،ينطبق تما ًما على العاملين في ورش
وعمال البناء وغيرهم ،فالحديث هنا
الميكانيكا ،ومكاتب الهندسةّ ،
عن الخ ّياط ليس ّإل نموذج.

أما أشدّ ألوان الخيانة فهو ما ورد عن أمير المؤمنين Eفي قوله:
«إِ َّن َأ ْع َظم َا ْل ِ
خ َيان َِةِ ،خ َيا َن ُة َا ْلُ َّم ِةَ ،و َأ ْف َظ َع َا ْل ِغ ِّشِ ،غ ُّش َا ْلَ ِئ َّم ِة»((( ،وفي
َ
قصر هؤالء في
ذلك إشارة إلى القائمين على الخدمة العامة ،فعندما ُي ّ
أعمالهم ،فهم يقعون في أعظم ألوان الخيانة على اإلطالق؛ ألنها ليست
خيانة فرد هنا أو هناك ،وإنما هي خيانة لجميع الناس ،كما ّ
أن من الخيانة
العظمى وف ًقا لقولهE؛ خيانة األئمة ،والمقصود باألئمة هنا الزعماء
((( آية ال ّله العظمى السيد حسين الطباطبائي البروجردي جامع أحاديث الشيعة ،ج ،١٨
ص  ،٨٢حديث.58
((( بحار األنوار ،ج ،٩٣ص ،٩٢حديث.9
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والقادة ،الذين ّ
ويفرطون بمصالحهم.
يغشون رعيتهم وأتباعهمّ ،

وهكذا تمضي النصوص الدينية في التحذير من الوقوع في الخيانة.
فقد ورد عن اإلمام الباقر Eأنه قال« :إِ َّن َا ْل ُم ْؤ ِم َن الَ َي ُخ ُ
ون»((( ،سواء
سر ،أو في أداء عمل .وعن
كانت تلك خيانة مال ،أو عرض ،أو إفشاء ٍّ
اك والخيا َن َةَ ،فإنَّها َشر م ِ
عص َية»((( ،فال
أمير المؤمنين Eأنه قال« :إ ّي َ َ
ُّ َ
يوجد بحسب منطق اإلمام Eمعصية تضاهي الوقوع في وحل الخيانة.

خيانة النف�س
ويتحدث القرآن الكريم عن لون عميق من ألوان الخيانة ،وهو
خيانة النفس! .فتارة يخون اإلنسان اآلخرين ،كما تبين آن ًفا ،وتارة
أخرى يخون نفسه .ويأتي السؤال هنا عن كيفية ارتكاب المرء الخيانة
بحق نفسه ،تلك الخيانة التي تشير لها اآلية الكريمة بوضوح في قوله
ّ
ِ
تعالى{ :وال تُج ِ
اد ْل َع ِن ا َّل ِذي َن َي ْختَان َ
ب َم ْن
ُون َأ ْن ُف َس ُه ْم إِ َّن ال َّل َه ال ُيح ُّ
َ
َ
ِ
يما}[سورة النساء ،اآليةّ ،]107 :
ك َ
ولعل الصفة َ
{خ َّوانًا} الواردة في
َان َخ َّوانًا َأث ً
اآلية تشير إلى تكرر فعل الخيانة للنفس من أولئك الذين تتناولهم اآلية
في ثناياها ،والالفت في اآلية الكريمة التشديد اإللهي في قوله سبحانه:
ِ
ِ
ب َم ْن ك َ
يما} ،أي إنه سبحانه ال يحب الخيانة
{إِ َّن ال َّل َه ال ُيح ُّ
َان َخ َّوانًا َأث ً
بحق الذات
بحق اآلخرين ،أم ارتكبت ّ
في مطلق األحوال ،سواء وقعت ّ
((( محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي من ال يحضره الفقيه ،ج  ،٣ص،١٨٣
حديث.3686
((( غرر الحكم ودرر الكلم ،ص.168
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َختَان َ
نفسها .وجاء في آية أخرى قوله تعالىَ { :ع ِل َم ال َّل ُه َأ َّنك ُْم ُكنْت ُْم ت ْ
ُون
َاب َع َل ْيك ُْم َو َع َفا َعنْك ُْم  .}..من هنا ،يتكرر السؤال مجدّ ًدا
َأ ْن ُف َسك ُْم َفت َ
عن الكيفية التي يخون بها اإلنسان نفسه ،وهو الذي يفترض به أن يحفظ
نفسه ،ويرعاها خير رعاية ،بجلب المصالح لها ودفع األضرار عنها،
وكأنما هذه النفس أمانة عند صاحبها ،وبذلك كان التقصير بح ّقها خيانة
تضاهي خيانة اآلخرين.

�إهمال النف�س خيانة

هناك العديد من المصاديق لخيانة النفسّ .
ولعل أولها هو التقصير
البالغ في تزكية النفس ،وتنمية قدراتها ،واكتشاف كفاءتها ،وبذلك
يصبح خائنًا لنفسه ّ
كل من يتلكأ في تزكية وتطوير واكتشاف نفسه،
بمختلف أبعادها ،والنفس في هذه الحالة أشبه ما تكون بالبستان العامر
بمختلف الزراعات ،الذي أؤتمن عليه إنسان ،فإذا ما أهمل سقاية هذا
البستان والعناية به ،حتى ذبلت أشجاره ،وتلفت ثماره ،فهل هناك خيانة
أعظم من هذه الخيانة! .هذا المثال ينطبق تما ًما على النفس ،التي حباها
ال ّله بقدر هائل من الكفاءات والقدرات ،ويمكن أن تصنع الكثير إذا ما
رعاها المرء واهتم بها ،فإذا ما أهملها كان خائنًا لنفسه.

التفريط بالم�ستقبل خيانة
أما المصداق اآلخر لخيانة النفس فهو التفريط بالمستقبل
األخروي ،الذي ينتظر ّ
كل نفس في نهاية المطاف .إذ إنه مع معرفة
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بأن له حياة قصيرة محدودة زمن ًّيا ،فإن ذلك يتطلب استثمار ّ
اإلنسان ّ
كل
ثانية للتجهيز لمستقبله في اآلخرة ،فإذا كانت أنفاس اإلنسان هي العملة
التي يستخدمها في الدنياّ ،
فإن اآلخرة تحتاج إلى عملة من نوع آخر،
هي األعمال الصالحة ،وعمل الخير ،وبذل الجاه ،والتضحية بالوقت
وفرط في
والمال في سبيل ال ّله ،فإذا ما تناسى اإلنسان هذه الحقيقةّ ،
استثمار حياته ،فإن هذا من أجلى مصاديق خيانة النفس.
﴿وا ْل َو ْز ُن َي ْو َم ِئ ٍذ
وفي تعبير قرآني دقيق يقول سبحانه وتعالىَ :
ا ْل َح ُّق َف َمن َث ُق َل ْت َم َو ِازينُ ُه َف ُأو َلـ ِٰئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُح َ
ون * َو َم ْن َخ َّف ْت َم َو ِازينُ ُه
َف ُأو َلـ ِٰئ َك ا َّل ِذي َن َخ ِس ُروا َأن ُف َس ُهم بِ َما كَانُوا بِآ َياتِنَا َي ْظ ِل ُم َ
ون﴾[سورة األعراف
اآليتان  ،]9 - 8فالنفس في هذه الحياة أشبه بعملة ينبغي أن يستبدل بها
عملة أخرى تنفع في اآلخرة ،فإذا ما أهملها المرء ولم يستبدل بها
عملة األعمال الصالحة ،فتلك هي الخيانة والخسارة الكبرى .من هنا
ينبغي ّأل يفرط اإلنسان بنفسه في أمر سوى ما ينفعه في اآلخرة .وقد
ورد ضمن روائع أمير المؤمنين Eأنه قال« :إِ َّن ُه َل ْي َس ِلَ ْن ُف ِسك ُْم َث َم ٌن إِ َّل
بأي ثمن
ا ْل َجنَّ َة َف َل تَبِي ُع َ
وها إِ َّل بِ َها»((( ،فال ينبغي أن يبيع اإلنسان نفسه ِّ
سوى الجنة ،وال يليق بالمرء أن يعاين أيامه تتسرب من بين يديه في غير
سبيل اآلخرة.

((( نهج البالغة .حكمة .456
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تعري�ض النف�س للهوان
أما المصداق الثالث لخيانة النفس فهو تعريضها للمهانة في الدنيا
والعذاب في اآلخرة .فإن ّ
كل من يعرض نفسه للهوان في الدنيا أو
اآلخرة ،فإن هذا يكون خائنًا لنفسه ،وإلى ذلك تشير اآلية الكريمة في
ِ
ِ
َّاس
َارا َو ُقو ُد َها الن ُ
قوله تعالىَ { :يا َأ ُّي َها ا َّلذي َن آ َمنُوا ُقوا َأن ُف َسك ُْم َو َأ ْهليك ُْم ن ً
َوا ْل ِح َج َار ُة َع َل ْي َها َم َل ِئ َك ٌة ِغ َل ٌظ ِشدَ ا ٌد}[سورة التحريم اآلية.]6 :

حين تحترم نف�سك

السوي ،فهو ال يقبل
ُي َعدّ احترام النفس ركيزة أساسية عند اإلنسان ّ
أي ٍ
نحو كان .والهزؤ أو الهزو لغة :هو التحقير
االستهزاء لنفسه على ِّ
ٍ
بشيء أو ٍ
أحد يعني إبداء االحتقار واإلهانة له.
أو اإلهانة ،فاالستهزاء
السوي كما يرفض أن يحتقره أو يستهزئ به اآلخرون ،فهو من
واإلنسان ّ
باب أولى ال يحتقر نفسه وال يهزأ بها ،وكذلك الحال عندما ينأى بنفسه
عن احتقار اآلخرين أو االستهزاء بهمّ ،
يوجه اإلهانة
فإن األولى ّأل ّ
واالستهزاء إلى نفسه.
علي بن موسى الرضا Eبعض المظاهر
وقد تناول اإلمام
ّ
والممارسات التي ال معنى لها سوى استهزاء مرتكبها بنفسه ،حيث ورد
َهز َأ بِن ِ
َفس ِه ،و َمن َس َأ َل
عنه Eأنه قالَ « :م ِن استَغ َف َر بِ ِلسانِ ِه و َلم َيندَ م َف َق ِد است َ
َهز َأ بِن ِ
َحز َم و َلم َي َ
حذر َف َق ِد
ال ّل َه الت َ
َفس ِه ،و َم ِن است َ
َّوفيق و َلم َيجت َِهد َف َقد است َ
الش ِ
ِ ِ
الجنَّ َة و َلم َيصبِر َع َلى َّ
َهز َأ
دائ ِد َف َق ِد است َ
است َ
َهز َأ بِنَفسه ،و َمن َس َأ َل ال ّله َ
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َهز َأ بِن ِ
الشه ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َفس ِه»(((.
وات َف َق ِد است َ
بِنَفسه ،و َمن َت َع َّو َذ بِال ّله م َن الن ِّار و َلم َي ُترك َّ َ

مظاهر اال�ستهزاء بالنف�س
 .1االستغفار دون ندم

االستغفار باللسان ،مع عدم الندم على الذنب ُيعدّ من مظاهر
االستهزاء بالنفس ،ذلك ّ
أن االستغفار في جوهره ال يتأتى ّإل بعد
اإلدراك الداخلي لحقيقة الذنب ،ومن ثم االعتذار عنه أمام ال ّله سبحانه
وتعالى ،مع إضمار النية الصادقة في تركه والنفور منه ،وعدم العودة
إليه مطل ًقا .فإذا ما اكتفى المذنب باالستغفار اللفظي ،مع إضمار النية
في العودة الرتكاب ذات الذنبّ ،
فإن ذلك هو عين االستهزاء بالنفس.

وللشخص أن يتخ ّيل نفسه وقد أخطأ على شخص آخر ،فاعتذر منه
بحق الشخص ذاته ،فهل أبقى المخطئ
ثم عاد الرتكاب الخطأ نفسه ّ
لنفسه با ًبا لقبول العذر مرة أخرى ،أم ّ
أن اعتذاره ال يعدو كونه استهزا ًء
وسخري ًة من اآلخرين ،كذلك الحال في تصرف اإلنسان مع ذاته.
«خ ُير االستِ ِ
وورد عن رسول ال ّله Aأنه قالَ :
اإلقالع
غفار ِعندَ ال ّل ِه
ُ
والنَّدَ ُم»((( ،وعن اإلمام الرضا Eقال« :ا ْل ُم ْس َت ْغ ِف ُر ِم ْن َذن ٍ
ْب َو َي ْف َع ُل ُه
ِ (((
ثمة ذنب أكثر سو ًءا من االستهزاء بال ّله ّ
جل شأنه؟!
كَا ْل ُم ْس َت ْه ِز ِئ بِ َر ِّبه»  ،وهل ّ
((( بحار األنوار ،ج ،٧٥ص ،٣٥٦حديث.11
ّبي األعظم ،ج ،5ص.590
((( محمد الریشهری .حكم الن ّ
((( الكافي ،ج ،٢ص ،٥٠٤حديث.3
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 .2طلب التوفيق بغير اجتهاد

قد تكون عند اإلنسان غاية يريد تحقيقها ،فيسأل ال ّله أن يح ّقق
له تلك الغاية ،فإن كان جا ًّدا في طلبه ذاكّ ،
فإن من المتوقع أن يسعى
ويجتهد في سبيل تحقيقه ،ال أن يبقى مكانه دون حراك أو سعي ،فال
معنى لذلك سوى غياب الجدية في تحقيق الغاية التي يريد ،وذلك نوع
من االستهزاء بالنفس.
ّ
إن الغايات والمطالب ،ال تُنال بمجرد إلقائها على كاهل السماء،
رب العالمين بإنجازها نيابة عن العبد ،بل على النقيض من ذلك،
ليقوم ّ
السعي في حياة
متكر ًرا على محورية ّ
فالنصوص الدينية تتضمن تأكيدً ا ّ
ِ
لنس ِ
ان إِ َّل َما َس َع ٰى
اإلنسان ،كما ورد في قوله تعالىَ :
{و َأن َّل ْي َس ل ْ ِ َ
ِ
لنْس ِ
عز ّ
ان َما ت ََمنَّى}،
* َو َأ َّن َس ْع َي ُه َس ْو َ
ف ُي َر ٰى} ،وقال ّ
وجلَ { :أ ْم ل ْ ِ َ
فاألمنيات وحدها ال يمكن أن تحقق اآلمال.

وأبعد من ذلك ،فاإلنسان لن يحقق مراده متى ما اقتصر على الدعاء،
دونما بذل جهد في سبيل تحقيق ما يريد من ال ّله قضاءه له .قال تعالى:
َجيب ا َّل ِذين َآمنُوا و َع ِم ُلوا الصالِح ِ
ات َو َي ِزيدُ ُه ْم ِم ْن َف ْض ِل ِه}،
َّ َ
َ َ َ
{و َي ْست ِ ُ
َ
فاالستجابة من ال ّله مشروطة باإليمان والعمل الصالح باتجاه الغاية
المطلوبة ،وجاء عن رسول ال ّله Aأنه قالَ :
اب َل ُه ْم..
«خ ْمس ٌة َل ُي ْست ََج ُ
ِ
ِ ِِ
ب»((( ،وقد ورد عن
ور ُج ٌل َج َل َس في َب ْيته و َق َال ال َّل ُه َّم ْار ُز ْقني و َل ْم َي ْط ُل ْ
َ
((( جامع أحاديث الشيعة ،ج ،٢٢ص ،٥حديث.22
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َالرامي بِال َوت ٍَر»(((.
اإلمام ّ
علي Eأنه قال« :الدّ اعي بِال َع َم ٍل ك ّ

لت ِلَبي َع ِ
بد
وورد في الكافي عن كليب الصيداوي أنه قالُ :ق ُ
وجل لي فِي الر ِ
عز ّ
زق َف َق ِد التا َثت((( َع َل َّي ُاموري.
دع ال ّله ّ
ال ّلـهُ :Eا ُ
ِّ
َف َأجا َبني ُم ِ
أيضا عن أ ّيوب
خرج َفاط ُلب»((( ،وورد في الكافي ً
سر ًعا :الُ ،ا ُ
الهروي ،قالُ :كنَّا ج ُلوسا ِعنْدَ َأبِي َعب ِد ال ّل ِه Eإِ ْذ َأ ْقب َل ا ْلع َلء بن ك ِ
َام ٍل،
ْ
َ َ ُْ ُ
ُ ً
ِ
ٍ
ِ
ِ
َف َج َل َس ُقدَّ ا َم َأبِي َع ْب ِد ال ّلهَ ،Eف َق َال :ا ْد ُع ال ّل َه َأ ْن َي ْر ُز َقني في َد َعةَ ،ف َق َال:
َ
ب ك ََما َأ َم َر َك ال ّل ُه َع َّز َو َج َّل»((( ،ومضمون تلك اآليات
«ل َأ ْد ُعو َل َك ،ا ْط ُل ْ
والروايات ّ
الساعي
أن ال ّله سبحانه إنما يستجيب الدعاء للمؤمن العامل ّ
نحو تحقيق مطالبه.
دورا محور ًّيا في تصويب الطريق ،وتذليل العقبات،
ويأخذ الدعاء ً
الساعين والعاملين المجتهدين ،نحو تحقيق أهدافهم .ومر ّد ذلك
أمام ّ
ّ
أن حركة االنسان العامل تحتاج إلى أن تكون في االتجاه الصائب،
والمكان المناسب ،وهنا تحديدً ا يأتي دور الدعاء.

فللدعاء دور كبير في رفع العوائق من أمام اإلنسان العامل المجتهد،
وأن تكون جهوده مبذولة في موقعها المناسب .فلربما يرمي اإلنسان
إلى البحث عن جهة أو شخص لقضاء أمر مع ّين ،كالبحث عن وظيفة
(((
(((
(((
(((

نهج البالغة ،قصار الحكم ،رقم.337
التا َثت عليه ُاالمور :التبست واختلطت.
الكافي ،ج ،٥ص ،٧٩حديث.11
المصدر نفسه ،ج ،٥ص ،٧٨حديث.3
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األمرين
ج ّيدة ،أو الحصول على العالج الطبي المناسب ،فتارة يذوق
ّ
في العثور على الجهة المناسبة ،وتارة أخرى ينجح في العثور على
الجهة المناسبة دونما عناء كبير ،وقد يكون الفارق في الحالتين دعاء
رب العالمين بأن يسهل أموره ويفتح األبواب أمامه.
العبد وسؤاله ّ
قائما في أن يمضي اإلنسان في السعي والحركة،
ويبقى األصل ً
رب العباد ،وقد قيل« :منك الحركة ومن ال َّلـه
ويترك الباقي على ّ
البركة»ّ ،
فإن كان اإلنسان يسأل ال ّله التوفيق من غير سعي ،ومن دون أن
يبذل ّ
كل جهده فهذا في الواقع إنما يستهزئ بنفسه.
 .3التفريط وترك الحذر

البحث عن تحقيق الحزم والقوة ،مع التفريط في الحذر ،وأخذ
االحتياطات ،وسدّ الثغرات .حيث جاء في حديث اإلمام الرضا:E
َهز َأ بِن ِ
َحز َم و َلم َي َ
َفس ِه» ،ويأتي فعل استحزم
حذر َف َق ِد است َ
«...و َم ِن است َ
بمعنى الرغبة في الظهور بمظهر الحزم والقوة ،واالندفاع الواثق نحو
أداء العمل ،غير ّ
أن هذا االندفاع ال ينبغي أن يكون على حساب الحذر،
وإهمال نقاط الضعف ،والتعرض للوقوع في المطبات.
 .4االكتفاء بتمنى الجنة

رغبة المؤمنين في الجنة ،وخالصهم من النار ،وإمكانية أن تتحول
هذه الرغبة إلى استهزاء بالنفس .فقد جاء في الرواية نفسها عنه..« :E
ومن سأل ال ّله الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه ،ومن

124

آفاق السمو الروحي

تعوذ بال ّله من النار ولم يترك شهوات الدنيا فقد استهزأ بنفسه».
ّ

والواقع ّ
يلحون في السؤال على ال ّله سبحانه
أن غالب الناس ربما ّ
بأن يدخلهم الجنة ،وأن يستنقذهم من النار ،غير ّ
أن دخول الجنة ال
مجرد أمنية ،وإنما على االنسان أن يعلم بأن دخول الجنة
ينبغي أن يكون ّ
تحمل الشدائد ،قال تعالى:
ال ُبدّ له من ثمن ،وأغلى أثمان الجنة هو ّ
{ َأ ْم َح ِس ْبت ُْم َأ ْن تَدْ ُخ ُلوا ا ْل َجنَّ َة َو َل َّما َي ْأتِك ُْم َم َث ُل ا َّل ِذي َن َخ َل ْوا ِم ْن َق ْب ِلك ُْم
الر ُس ُ
الض َّرا ُء َو ُز ْل ِز ُلوا َحتَّى َي ُق َ
ول َوا َّل ِذي َن َآ َمنُوا َم َع ُه
َم َّست ُْه ُم ا ْل َب ْأ َسا ُء َو َّ
ول َّ
ِ
ِ
يب}[سورة البقرة ،اآلية.]214:
َمتَى ن َْص ُر ال َّله َأ َل إِ َّن ن َْص َر ال َّله َق ِر ٌ

ويتوجب على من يسأل ال ّله الجنة أن يدفع الثمن ،الذي يكمن على
وجه الخصوص في تحمل الشدائد والصبر على المصائب .وكذلك
الحال مع من يسأل ال ّله النجاة من النار ،فثمن ذلك ّأل يسترسل مع
رغباته وشهواته .ورد عن رسول ال ّله Aأنه قال« :ح َّف ِ
ت ا ْل َجنَّ ُة
ُ
الشهو ِ
ِ
بِا ْلمك ِ ِ
ات»((( ،وعن اإلمام الباقر Eأنه قال:
َارهَ ،و ُح َّفت الن َُّار بِ َّ َ َ
َ
ِ
ِ
الم ِ
بالم ِ
كاره في الدُّ نيا
كاره
َّ
َ
فمن َص َبر على َ
والص ِبرَ ،
«الجنّ ُة َمحفوف ٌة َ
َد َ
الجنّ َة»(((.
خل َ

((( مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري .صحيح مسلم ،حديث.2822
((( الكافي ،ج ،٢ص ،٨٩حديث.7

تقويم العمل ب�أثره على النف�س

يقوم ذات
أي عمل يقوم به اإلنسان .مقياس ّ
هناك مقياسان لصالح ّ
العمل لجهة كونه ً
عمل حسنًا أم سي ًئا ،ج ّيدً ا أم ردي ًئا ،والمقياس اآلخر
آثارا
هو ما يرصد آثار ذلك العمل على ذات اإلنسان ،وما إذا كانت ً
إيجابية أم سلبية .فقد يكون العمل في حدِّ ذاته حسنًاّ ،إل أنه إذا ما غفل
المرء ،فلربما ارتدت آثار ذلك العمل الحسن على نفسه ارتدا ًدا سلب ًّيا،
آثارا سيئة.
وتركت ً

وقد يحصل العكس إذا ما ارتكب المرء ً
عمل سي ًئا ،ثم استدرك
سري ًعاّ ،
متنبها ويق ًظا ،فعندها يصبح تأثير ذلك عليه حسنًا .من
وظل
ً
وؤ َك َخير ِعنْدَ ال َّل ِ
ـه ِم ْن
«س ِّي َئ ٌة ت َُس ُ
ٌْ
هنا يمكن فهم كالم أمير المؤمنينَ :E
َح َسن ٍَة ُت ْع ِج ُب َك»((( ،ومقتضى ذلكّ ،
أن تلك السيئة التي ارتكبها اإلنسان
تأثيرا إيجاب ًّيا.
ثم ندم وعاد عنها وتالفى الوقوع فيها ثانية ،يكون تأثيرها ً
((( نهج البالغة ،قصار الحكم رقم (.)46
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طاعة تدفع �إلى العجب
السلبي لألعمال على
ولمزيد من الفهم لمسألة التأثير اإليجابي أو ّ
ذات اإلنسان يمكن التمثيل على النحو التالي؛ فحين يعمل اإلنسان
ً
صالحا لكنه يصاب بالعجب والغرور ،وينتابه الشعور بالتعالي
عمل
ً
على اآلخرين ،ويغمره اإلحساس باالمتالء واالكتفاء نتيجة ما يعدّ ه
ً
كبيرا ،فيعني ذلك أن عمل الخير ذاك ،قد انعكس على نحو سلبي
عمل ً
مضرا بالذات،
على النفس ،وبات العمل الصالح عديم الجدوى ،بل ًّ
ومصدر الضرر هنا ليس كون العمل بذاته سي ًئا ،بل لما انعكس في
النفس من تفاعالت سلبية.

ّ
إن التعليمات الدينية تدفع اإلنسان نحو التزام التوازن النفسي عند
إنجاز عمل الخير .فال ينبغي أن يشعر بحالة االكتفاء والتعالي نتيجة
قيامه بما يعتبره ً
عظيما ،ورد في هذا السياق عن اإلمام الكاظمE
عمل
ً
في وصيته ألحد أبنائه القول« :يا بني ،عليك بالجدّ  ،ال تخرج ّن نفسك
عز ّ
وجل وطاعتهّ ،
حق
فإن ال ّله ال يعبد ّ
من حدِّ التقصير في عبادة ال ّله ّ
عبادته»((( ،ومقتضى ذلك أن ُيشعر اإلنسان نفسه بالتقصير مهما قدّ م
من عمل خير.
وفيما روي عن أمير المؤمنين Eأنه قالَ « :ا ْ ِ
اب َي ْمن َُع ِم َن
ل ْع َج ُ
َا ِال ْز ِدي ِ
اد»((( ،وذلك ّ
ألن المعجب بعمله ال يفكّر أبدً ا في القيام بالمزيد،
َ
((( الكافي ،ج ،2ص ،٧٢حديث .1
((( نهج البالغة ،قصار الحكم رقم (.)167
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ٍ
مكتف بما أنجز وقدّ م ،وفي كلمة أخرى له Eأنه قال« :من كان
فهو
حقيرا»((( ،فمن غير المناسب أن يشعر
عظيما ،كان عند ال ّله
عند نفسه
ً
ً
ٍ
دنيء
مهم وعظيم؛ ألنه سيتحول بذلك إلى موقع
المرء في داخله بأنه ّ
عند ال ّله تعالى.

وفي رواية ثالثة عنه Eأنه قالّ :
«إن لله عبا ًدا ال يستكثرون له الكثير
وال يرضون له من أنفسهم بالقليل ،يرون في أنفسهم أنهم أشرار ،وأنهم
ألكياس و.»..

وضمن السياق نفسه يمكن فهم األدعية المنسوبة لألئمة حيث
يعترف اإلمام المعصوم في دعائه بالذنب أمام ال ّله سبحانه وتعالى،
وفي ذلك تعليم للناس ،حتى ال يشعروا في دواخل أنفسهم بالعجب
عوضا عن الشعور بالتقصير تجاه خالقهم وفي قيامهم
واالكتفاء،
ً
بأعمال الخير.
وفي كلمة أخرى له Eفي صفة المؤمن أنه قال« :ك ُُّل َس ْعي ِعنْدَ ُه
ِ
ِ
ِ
ْ
أص َل ُح ِم ْن َن ْف ِس ِه»((( ،فالمؤمن ال
ص م ْن َس ْع ِيهَ ،وك َُّل َن ْفس عنْدَ ُه ْ
أخ َل ُ
يغتر باإلطراء عند مقايسته باآلخرين لقاء قيامه بعمل الخير،
ينخدع وال ّ
وإنّما على النقيض من ذلك ،ينزع المؤمن إلى التقليل من عمله مهما
إخالصا لله مهما ّ
قل ،ولربما فاق
بلغ ،واعتبار عمل اآلخرين أكثر
ً
((( علي بن محمد الليثي الواسطي .عيون الحكم والمواعظ ،ص.٤٦٠
((( الكافي ،ج ،٢ص ،٢٢٩حديث .1
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قليلهم ما عنده من كثير األعمال ،وهذا هو تحديدً ا معنى قول اإلمام في
صفة المؤمنّ :
«كل سعي عنده أخلص من سعيه» .فالنأي عن الشعور
باالكتفاء والتعالي ،والعجب بالعمل الصالح ،هو الضمانة ّ
بأل يتحول
تأثير العمل الحسن إلى تأثير سلبي على نفسه.

خط�أ يقود �إلى اال�ستقامة
في مقابل ذلك ،قد يكون تأثير العمل السيئ حسنًا في نفس المؤمن،
إذا ما ندم على صدور المعصية والخطأ ،وسعى للتكفير عن ذلك .وهذا
ال يعني بطبيعة الحال أن يندفع المرء نحو عمل السيئات حتى يتحصل
تعمد
على التأثير الحسن نتيجة لذلك ،فهذا المسلك يدخل ضمن باب ّ
المعصية وارتكاب الجرم ،وإنما المقصود من ذلك هو عندما يسترسل
اإلنسان ،ويتم ّلكه الهوى ،وتغلب عليه شهواته ،فيقع في المعاصي،
ومن ثم تنتابه حالة من الندم واالمتعاض الداخلي ،فيدفعه جميع ذلك
للتعويض عن تقصيره ،عند ذلك يكون تأثير العمل السيء حسنًا .وذلك
أشبه ما يكون بالطالب الذي يحرز نتائج طيبة في منتصف العام الدراسي،
وسرعان ما يصيبه الغرور ،فإذا به يتراجع مستواه نهاية العام .والعكس
يقصر الطالب فيحرز نتائج سيئة في منتصف العام
بالعكس ،فقد ّ
الدراسي ،فيكون ذلك داف ًعا قو ًّيا نحو تحسين أدائه الدراسي ،وليحرز
بعد ذلك نتائج أفضل في نهاية العام .وهذا تما ًما ما يجري إزاء مسألة
العبادة وطاعة ال ّله سبحانه ،فحين يشعر اإلنسان باالكتفاء والتعالي،
أي دافع نحو أداء المزيد من أعمال الخير ،وعلى النقيض من ذلك
يفقد ّ
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إذا شعر بالندم والتقصير فسيكون ذلك داف ًعا نحو التعويض والتالفي.

وهناك جملة من الروايات الشريفة التي تكشف مدى التأثير النفسي
لألعمال ،وانعكاس ذلك على مصائر العباد عند ال ّله سبحانه .فقد روي
عن اإلمام الصادق Eأنه قال« :يدخل رجالن المسجد أحدهما عابد
واآلخر فاسق ،فيخرجان من المسجد والفاسق صدّ يق والعابد فاسق،
وذلك أنه يدخل العابد المسجد وهو ّ
مدل بعبادته ـ يم ّن على الله بعبادته
ـ ويكون فكره في ذلك ،ويكون فكرة الفاسق في التندّ م على فسقه،
فيستغفر الله من ذنوبه »(((.
فهذا الشعور بالندم الذي ينتاب الفاسق يدفعه إلى المسيرة الصالحة،
بينما يدفع الشعور بالغرور والعجب ذلك العابد إلى التراجع .وفي رواية
«إن ً
علي بن موسى الرضا Eأنه قالّ :
رجل كان في
أخرى ،عن اإلمام ّ
بني اسرائيل ،عبد ال ّله تبارك وتعالى أربعين سنة ،فلم يقبل منه ،فعلم ـ
على نحو أو خبر ـ أن عبادته طيلة األربعين سنة غير مقبولة ،فقال لنفسه،
ما أوتيت ّإل منك ،وال الذنب ّإل لك ،فأوحى ال ّله تبارك وتعالى إليه؛
ذ ّمك نفسك ،أفضل من عبادة أربعين سنة»(((ّ ،
إن تلك اللحظة التي شعر
فيها بالتقصير أمام ال ّله ،هي أفضل من عبادته طوال تلك األربعين سنة.

((( بحار األنوار ،ج ،69ص  ،316حديث .21
((( المصدر نفسه ،ج  ،٦٨ص ،٢٢٨حديث .1
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ح�سن الظن في عاقبة العا�صين

ّ
إن من الضروري بمكانّ ،أل يبالغ المرء في تقدير أعماله العبادية
دائما بالتقصير،
وعطاءاته في مجال الخير .وإنما ينبغي أن ُيشعر ذاته ً
وإذا ضعفت إرادته ووقع في عمل السوء وارتكاب الذنوبّ ،
فإن عليه
أن يحول ندمه على الذنوب إلى توجه واندفاع نحو األعمال الصالحة،
َاب َوآ َم َن َو َع ِم َل َع َم ًل
وصدق ربنا سبحانه وتعالى إذ قال{ :إِ َّل َمن ت َ
ِ
صالِحا َف ُأو َلـ ِٰئ َك يبدِّ ُل ال َّلـه سي َئاتِ ِهم حسن ٍ
َات َوك َ
يما}
َُ
َ ً
ورا َّرح ً
َان ال َّلـ ُه َغ ُف ً
ُ َ ِّ ْ َ َ
[سورة الفرقان ،اآلية .]70 :وأوحى ال ّله سبحانه إلى داوود« :Eإن عبدي
المؤمن إذا أذنب ،ذن ًبا ،ثم رجع وتاب من ذلك الذنب ،واستحى مني
عند ذكره ،غفرت له وأنسيته الحفظة ،وأبدلته الحسنة ،وال أبالي وأنا
أرحم الراحمين»((( ،وفي هذا إشارة ينبغي االلتفات لها ،وذلك حين
ُيرى أحدهم وقد ارتكب الذنب وعمل المعصية ،فال ينبغي إسقاطه،
والنظر إليه نظرة اآليس من رحمة ال ّله ،وإنه لمن الخطأ الكبير أن يقع
الناس في مفارقة غريبة ،حين يغفرون ألنفسهم ارتكاب المعاصي مهما
بلغت ،لكنهم ال يغفرون لغيرهم ما هو أدنى من ذلك.
«إن ً
روي عن أبي ذر الغفاري Nعن رسول ال ّله Aأنه قالّ :
رجل
عز ّ
وجل :من ذا الذي
قال يو ًما :وال ّله ال يغفر ال ّله لفالن ،فقال ال ّله ّ
علي أن ال أغفر لفالن ،فإني قد غفرت لفالن ،وأحبطت عمل
يتألى َّ
((( جامع أحاديث الشيعة ،ج ،١٤ص ،٣٢٧حديث .158
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الثاني ،بقوله ال يغفر ال ّله لفالن»((( .علينا أن ننظر لآلخرين بحسن الظن
في عاقبتهم .وقد ورد في الروايات أن إذا رأيت مذن ًبا عاص ًيا ،فال تقل
إنّك أفضل منهّ ،
فلعل هذا العاصي المذنب يتوب وتحسن توبته ،بينما
ينتكس اآلخر في الذنب والمعصية .فالمطلوب باستمرار النظر قدر
اإلمكان نظرة إيجابية لآلخرين.

((( وسائل الشيعة ،ج١٥ص ،٣٣٦حديث .13

الف�صل الثالث

في العالقة مع ّ
الل

االرتباط باهلل بين اال�ستمرارية والمو�سمية

وتحديات قاسية ،في وضعه
ظروف صعبة،
تمر باإلنسان
ٌ
ٌ
قد ُّ
الصحي ،أو حالته النفسية ،أو وضعه االجتماعي ،ومع هذه الظروف
ِ
والتحمل ،أمام
عاجز عن المواجهة
بضعفه الذاتي ،وأن ُه
يشعر اإلنسان
ٌ
ُ
المساعدة والدعم،
َمر عليه ،فهو بحاجة إلى ُ
التحديات القاسية التي ت ّ
فتوجهه فطرته لاللتجاء إلى ال ّله ،إلى القوة المطلقة المهيمنة على
الكون.
لماذا يلتجئ اإلنسان في مثل هذه الحاالت الصعبة إلى ال ّله؟!

ألنه يدرك بفطرته ّ
أن هذه القوة المطلقة هي األقدر على مساعدته،
يتيسر له
وهي األقرب إليه ،ولو أراد أن يلجأ إلى ّ
أي جهة أخرى فقد ال ّ
مفتوحا بينه وبين ربه ،لذلك
الطريق والسبيل ،لكنه بفطرته يجد الطريق
ً
تمر
يلتجئ إلى ال ّله عند محنه وظروفه الصعبة ،والتحديات القاسية التي ّ
به.
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ماذا يعني االلتجاء �إلى اهلل في الأزمات؟

يعني وجود بارقة أمل ورجاء في نفس اإلنسان ،فيتوجه إلى ال ّله
منطل ًقا من شعوره ّ
بأن هناك قوة ُيمكنها أن تُساعده وتنقذه وتخ ّلصه،
تحمل
زخما ومعنويات رفيعة ،تساعده على ّ
هذا الشعور يعطي اإلنسان ً
الظروف الصعبة التي يعيشها.

تخور عزيمته،
وحين يفقد اإلنسان األمل في النجاة والخالص،
ُ
وتنهار قواه ،لكنه حين يلتجئ إلى ال ّله يتحرك األمل في داخله ،وهذا
ُ
له دور كبير في بحث اإلنسان عن الوسائل وتش ّبثه بها ،أما إذا فقد األمل
لن يبحث عن الوسائل ،فااللتجاء إلى ال ّله مح ّفز لإلنسان للبحث عن
والسبل واألدوات.
الوسائل ُ

ومن بركات وثمار االلتجاء �إلى اهلل
ً
أول :يرفع معنويات اإلنسان

لو قرأنا قصص األشخاص الذين تعرضوا لحوادث خطيرة أشرفوا
فيها على الهالك ثم نجو منها ،بينما هلك أقرانهم ،لتب ّين لنا تأثير
المعنويات الرفيعة المنبثقة من ثقة اإلنسان بال ّله والتجائه إليه سبحانه.

في ّ
كل سنة هناك آالف المهاجرين عبر البحر إلى أوروبا ،يركبون
القوارب غير المهيأة الجتياز أعالي البحار ،فيموت الكثير منهم غر ًقا،
لك ّن هؤالء المهاجرين يرون أنفسهم مضطرين لمغادرة بالدهم بسبب
الظروف الصعبة التي يعيشونها.
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وتنقل التقارير انطباعات وذكريات الناجين منهم ،حيث يتحدث
بعضهم عن أمله وثقته بال ّلهّ ،
وأن ذلك أعطاه طاقة معنوية كبيرة مكنته
من النجاة ،وإلى جانبه من فقد األمل فخارت قواه ومات غر ًقا ،البعض
أشجع من بجانبي ،لكن بعضهم يصلون إلى حدّ اليأس،
يقول كنت ّ
فيقول بعضهم :ال فائدة وال جدوى!!
اإلنسان الذي تخمد شعلة األمل في داخله ال يبحث عن وسائل،
وحتى لو وجد وسيلة يعتقد بعدم جدواها!!
عالجا مفيدً ا ،أو لديه مشكلة ما
البعض يصاب بمرض فتقترح عليه
ً
فتعرض له طريقة للحل ،فيجيبك بأن ال جدوى وال فائدة!!
ثانيا :يحف ُز اإلنسان للبحث عن الوسائل
ً

عندما يلتجئ اإلنسان إلى ربه ،يتح ّفز للبحث عن الوسائل ،ويتشبث
بها ،ولدينا نصوص وتوجيهات دينية تشير إلى هذا األمر ،ورد عن اإلمام
عليُ « :Eك ْن لِ َما َل ت َْر ُجو َأ ْر َجى ِمن َْك لِ َما ت َْر ُجو»((( في بعض األحيان
ترى ّ
أن األمل ضعيف واالحتمال محدود ،لكن التوجيه الديني يقول
لك :هذا الذي تراه ضعيف التحقق ،قد يقودك إلى النجاة والحصول
على ما تريد ،مما يح ّفز اإلنسان ّ
بأي وسيله من الوسائل.
بأل يستهين ِّ
الشاب الجا ّد
في بعض األحيان ُيعلن عن وظائف شاغرة ،فترى
ّ
يبادر ويقدّ م أوراقه ،والبعض اآلخر ال يتح ّفز ،وعندما تشجعه يجيبك
((( الكافي ،ج ،5ص ،83حديث.3
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بعبارات اليأس( :ال فائدة)( ،ال جدوى) (اإلعالنات مجرد كالم)،
وذلك ّ
ألن األمل خبا في نفسه ،فليس لديه دافعية من أجل مواصلة
البحث عن الحل.

توكل على ّ
الل

أقوى الن ِ
ورد عن رسول ال ّلهَ « :Aمن َس َّر ُه أن َي َ
ّاس ف ْل َيتَوك َّْل
كون َ
ع َلى ال ّله»(((.
ماذا يعني أن يتوكل على ال ّله؟

يعني أن تكون لديه ثقة وعزيمة تجعله يبادر ويتح ّفز ،فبمجرد أن
تعرض عليه الفكرة المناسبة يجيبك (توكلنا على ال ّله) فهي عبارة الثقة
والمبادرة ،وهذا هو االستيحاء الصحيح من معنى التوكل على ال ّله.
ّاس ،ت ََوكَّلوا ع َلى ال ّله ِ وثِ ُقوا ِبه؛
وورد عن اإلمام علي« :Eيا أ ُّيها الن ُ
فإ ّن ُه َيكفي ِم َّمن ِسوا ُه»((( ثقوا بال ّله ،بمعنى أن تح ّفزوا واندفعوا لعمل
ما تستطيعون ،ولتكن ثقتكم بالنجاح والخالص والفوز هي من ثقتكم
بال ّله سبحانه وتعالى.
وعنهَ « :Eأ ْص ُل ُق َّو ِة ا ْل َق ْل ِ
ب الت ََّوك ُُّل َعلى ال ّله»((( فااللتجاء إلى ال ّله
يعطي اإلنسان قوه نفسية كبيرة.
((( كنز العمال ،ج  ،3ص  ،101حديث .5686
((( عز الدين عبد الحميد بن هبة ال ّله بن أبي الحديد .شرح نهج البالغة ،ج ،2ص.270
((( عيون الحكم والمواعظ ،ص  ،120حكمة .2735
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ِ
اب َوت ََس َّه َل ْت َع َل ْي ِه
الص َع ُ
وعنهَ « :Eم ْن ت ََوك ََّل َع َلى ال ّله َذ َّل ْت َل ُه ِّ
اب»(((.
االَْ ْس َب ُ

اإلنسان الجا ّد يبحث عن القصص وعن الشواهد التي تح ّف ُزه ،لكن
من تخبو شعلة األمل في نفسه يبحث عن الشواهد المعاكسة ،فيذكر
قصص المتعثرين والفاشلين ،هذا هو الفارق بين المتوكل وفاقد األمل.
الضر د َعانَا لِجنْبِ ِه َأو َق ِ
اعدً ا
ْ
َ
{وإِ َذا َم َّس اإلنسان ُّ ُّ َ
اآلية الكريمة تقولَ :
َأ ْو َق ِائ ًما َف َل َّما ك ََش ْفنَا َعنْ ُه ُض َّر ُه َم َّر ك ََأ ْن َل ْم َيدْ ُعنَا إلى ُض ٍّر َم َّس ُه ك ََذلِ َك ُز ِّي َن
لِ ْل ُم ْس ِرفِي َن َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ون} وهي تشير إلى مشكلة يعاني منها اإلنسان
في كثير من األحيان ،وهي ّ
أن عالقته وارتباطه بال ّله حسب الحاجة
ويتوسل
واالضطرار ،إذا كانت لديه حاجة ،مرض أو مشكلة ،يدعو
ّ
ويتضرع إلى ال ّله ،وإذا انتهت المشكلة يبدأ في التراجع ،ويخبو ذلك
ّ
وكأن العالقة مع ال ّله عالقة موسمية،
التفاعل واالرتباط بال ّله تعالى،
ويشير القرآن الكريم في أكثر من آية إلى هذه المشكلة.
شخصا
نحن نرى في حياتنا االجتماعية بعض هذه النماذج ،ترى
ً
يسأل عنك ،ويتواصل معك ،ويكثر من زيارتك ،لوجود حاجة ما ،فإذا
يمر دون أن يس ّلم
انتهت حاجته وقضيت ،انتهت عالقته بك ،بل ربما ّ
عليك!!!
ترى ،ما هو تصورك لهذا الشخص؟!

((( غرر الحكم ودرر الكلم ،ص  ،338حكمة .537
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تتساءل :أين المشاعر اإلنسانية؟!

بل ربما تقول في نفسكّ :
يستحق أن ُيـحسن
إن هذا الشخص ال
ّ
إليه!
مع األسف في كثير من األحيان هناك من يتعامل مع ربه هكذا { َم َّر
ك ََأ ْن َل ْم َيدْ ُعنَا إلى ُض ٍّر َم َّس ُه}.
ّ
كأن ال ّله لم يحل مشكلته!!

في أكثر من آية يندّ د القرآن الكريم بهذه الحالة الموسمية في االرتباط
بال ّله تعالى:
يقول ال ّله تعالىَ { :فإِ َذا َم َّس ِ
اإلن َْس َ
ان ُض ٌّر َد َعانَا ُث َّم إِ َذا َخ َّو ْلنَا ُه نِ ْع َم ًة
ِمنَّا َق َال إِن ََّما ُأوتِي ُت ُه َع َلى ِع ْل ٍم َب ْل ِه َي فِ ْتنَ ٌة َو َل ِك َّن َأ ْك َث َر ُه ْم ال َي ْع َل ُم َ
ون}[سورة
الزمر ،اآلية.]49 :
الضر د َعانَا لِجنْبِ ِه َأو َق ِ
{وإِ َذا َم َّس ِ
اإلن َْس َ
اعدً ا
ْ
َ
ان ُّ ُّ َ
ويقول ال ّله تعالىَ :
َأ ْو َق ِائ ًما َف َل َّما ك ََش ْفنَا َعنْ ُه ُض َّر ُه َم َّر ك ََأ ْن َل ْم َيدْ ُعنَا إِ َلى ُض ٍّر َم َّس ُه ك ََذلِ َك ُز ِّي َن
لِ ْل ُم ْس ِرفِي َن َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ون} [سورة يونس ،اآلية.]12 :

تيسرت أموره انتهت مشاكله ،ال يقول ّ
إن ذلك بمعونة ال ّله
إذا ّ
وتوفيقه ،بل يقول أنا عندي كفاءة وقدرات ومؤهالت!!
{وإِ َذا َم َّس ِ
اإلن َْس َ
ان ُض ٌّر َد َعا َر َّب ُه ُمنِي ًبا
في آية ثالثة يقول ال ّله تعالىَ :
إِ َل ْي ِه ُث َّم إِ َذا َخ َّو َل ُه نِ ْع َم ًة ِمنْ ُه ن َِس َي َما ك َ
َان َيدْ ُعو إِ َل ْي ِه ِم ْن َق ْب ُل}[سورة الزمر ،اآلية.]8 :
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ترى لماذا تتعدد الآيات بهذا الم�ضمون؟

إن ذلك ّ
ّ
يدل على ذ ّم هذه الحالة ،القرآن الكريم يندد بهذه الحالة،
ويذكر اإلنسان :ال تكن عالقتك مع ال ّله وارتباطك به ارتبا ًطا موسم ًّيا
حسب الحاجة واالضطرار ،بل يجب أن تكون في عالقة دائمة ومستمرة
مع ال ّله سبحانه.
واالرتباط الدائم مع ال ّله له مظهران:

المظهر األول :البرامج العبادية

ِ
(الورد ،واألوراد) مصطلح معروف ،ويعني التزام اإلنسان بذكر
ال ّله تعالى ضمن برنامج عبادي يومي مستمر ،وقد عرف عن العباد
والصالحين التزامهم باألوراد.

ينبغي لإلنسان أن يكون له مثل هذا البرنامج ،فال يكتفي بالصالة
الواجبة ،بعض األولياء يلتزمون في وقت (ما بين الطلوعين) بالذكر
والتسبيح والدعاء ،ومع اختالف نظام حياة الناس اآلن ،يمكن لإلنسان
أي وقت يناسبه ،كوقت الغروب ،أو منتصف الليل ،المهم أن
أن يختار ّ
برنامجا يوم ًّيا ،تخصصه للعبادة والذكر ،كوسيلة من وسائل
تجعل لك
ً
االرتباط بال ّله.
المظهر الثاني :الطاعة وااللتزام بأوامر اللّه

وذلك بمراقبة السلوك اليومي ،ومدى انسجامه مع أوامر ال ّله
ونواهيه.
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وهذا هو االرتباط الحقيقي بال ّله سبحانه وتعالى ،من خالل هذين
ً
متصل بربه بشكل
األمرين يستحضر اإلنسان قوة ربه ورحمته ،ويكون
دائم.
سئل اإلمام الصادقَ « :Eم ْن َأك َْر ُم ا ْل َخ ْل ِق َع َلى ال َّل ِه؟ َق َالَ :أ ْك َث ُر ُه ْم
ِذك ًْرا لِ َّل ِهَ ،و َأ ْع َم ُل ُه ْم بِ َطا َعتِ ِه»(((.
ومن االرتباط الدائم بال ّله يحصل اإلنسان على فوائد وعوائد ،منها:
1 .تكون نفس اإلنسان طرية عامرة بالثقة بال ّله سبحانه وتعالى
دائما وأبدً ا.
ً
2 .تكون المبادئ والقيم اإللهية حاضرة في نفسه.

3 .يكون أقرب للهداية وأبعد عن المعصية والضالل.

4 .يكون دعاؤه أقرب لإلجابة.
ِ
يقول تعالىَ { :فا ْذك ُُرونِي َأ ْذك ُْرك ُْم َو ْاشك ُُروا لِي َوال َت ْ
ك ُف ُرون}[سورة
البقرة ،اآلية.]152 :
ويقول تعالى{ :ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َو َت ْط َم ِئ ُّن ُق ُلو ُب ُه ْم بِ ِذك ِْر ال َّل ِه َأال بِ ِذك ِْر ال َّل ِه
ِ
وب} [سورة الرعد ،اآلية.]28 :
َت ْط َمئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
مستمرا،
دائما
ًّ
فعلى اإلنسان أن يجعل ارتباطه بال ّله تعالى ارتبا ًطا ً
حتى تكون القيم والمبادئ ماثلة أمامه ،ويستلهم الثقة والعزيمة والصبر
من ال ّله سبحانه وتعالى.
((( أحمد بن محمد بن خالد البرقي .المحاسن ،ج  ،2ص  ،432حديث .2499

ح�سن الظن باهلل

لسوء الظن باآلخرين مظاهر من أبرزها:

ً
أول:التشكيك في القول .بمعنى أنك تحتمل عدم الصدق فيمن
خبرا ما ،أو تحتمل عدم موافقة ذلك للواقع.
ينقل لك ً
ثانيا:عدم االعتماد .حينما تريد تكليف موظف عندك أو ابن لك
ً
بمهمة ،فهناك من تستطيع االعتماد عليه ألدائها ،وهناك من ال
تثق فيه بأن يؤدي لك المهمة بالشكل المطلوب.
ثالثًا:أخذ الحيطة والحذر .حيث يحذر اإلنسان ممن يسيء الظن
فيه ،خو ًفا من قصده اإلضرار به.

من�ش�أ �سوء الظن

متى يكون اإلنسان سيئ الظن ٍ
بأحد آخر؟
ذلك يكون في حاالت منها:

1 .التجربة الشخصية ،كأن يسمع كال ًما من شخص ثم يتب ّين له
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شخصا بمهمة فال ينجزها له ،أو قد يكون
العكس ،أو يكلف
ً
ضررا ما .فيكون سوء ظنه من واقع تجربة.
رأى منه ً

2 .تجارب اآلخرين ،حينما تريد أن تتعامل مع شخص ما ،فتسأل
اآلخرين عنه ،فتطمئن إذا مدحوه ،أما إذا لم يزكّه أحد أو اشتكوا
من سوء عمله ،فإنه يصيبك سوء ظن به ،فتحجم عن التعامل
معه.
3 .الجهل بالطرف اآلخر .حيث إن عدم التعرف إلى اآلخر قد
يوقع في سوء الظن به.

�سوء الظن باهلل

لو أردنا أن نتحدث عن عالقتنا بال ّله تعالى هل نجد ما يبرر لإلنسان
أن يسيء الظن في ال ّله سبحانه وتعالى؟ وماذا يعني سوء الظن بال ّله
ِ
الس ْو ِء}؟
{ال َّظانِّي َن بِال َّله َظ َّن َّ
المظاهر والحاالت التي ذكرناها قد يتخذها اإلنسان في التعامل مع
عز ّ
وجل ،يعني أنه يشكك في قول ال ّله تعالى حين يأمره وينهاه بما
ال ّله ّ
هو لمصلحته ،لكنه من داخل نفسه ال يطمئن بأن ما أمره ال ّله تعالى به
لمصلحته ً
فعل.
ف إِ َل ْيك ُْم َو َأ ْنت ُْم ال
{و َما ُتن ِْف ُقوا ِم ْن َخ ْي ٍر ُي َو َّ
ال ّله سبحانه يقولَ :
ُت ْظ َل ُم َ
ون}[سورة البقرة ،اآلية ،]272:وفي آية أخرىَ { :م ْن َذا ا َّل ِذي ُي ْق ِر ُض ال َّل َه
َقر ًضا حسنًا َفي َض ِ
اع َف ُه َل ُه َأ ْض َعا ًفا كَثِ َيرةً}[سورة البقرة ،اآلية ]245:يعدّ ال ّله تعالى
َ َ ُ
ْ
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من يعطي بالعوض والزيادة ،لكن اإلنسان بالرغم من أنه يسمع هذا
حائرا حين يريد دفع الصدقة أو الزكاة أو الخمس ،حيث
النداء يقف ً
يظن ّ
أن ماله سوف ينقص ،وهذا ال شك سوء ظن بال ّله تعالى .من يثق
في شخص يعتقد بكل ما يقول ،ويبادر إلى تطبيق ما يسمعه منه ،فكيف
نتجاهل قول ال ّله تعالى أو نشك فيه؟! حتى إذا لم نفصح عن ذلك لكننا
ً
عمل ال نأخذ كالم ال ّله تعالى على محمل الجد.
ينسب إلى أمير المؤمنين Eهذا البيت الجميل:

ظــن ّ
را جــاد مبتدئًــا
مــن ّ
بــالل خــ ً

والبخــل مــن ســوء ظــن المــرء بال ّلــه

وكذلك من مظاهر سوء الظن بال ّله عدم االعتماد عليه ،قد تطلب
من شخص أداء مهمة ما ،وتشك في أنه سيؤديها لك ،ولكن هل يخيب
{و َم ْن َيت ََوك َّْل َع َلى ال َّل ِه َف ُه َو
من يعتمد على ال ّله؟ من توكل على ال ّله كفاه َ
{و َك َفى بِال َّل ِه َح ِسي ًبا}.
َح ْس ُب ُه} وفي آية أخرىَ :
والمظهر اآلخر لسوء الظن بال ّله تعالى عدم الرضا بقضائه وقدره،
حينما يقع اإلنسان في مصيبة يظن بأن ال ّله يريد به سو ًءا ،ويتساءل :لماذا
يصنع ال ّله بي هذا؟!

قد تكره شي ًئا ولكن ال ّله يرى فيه الخير لك ،والعكس صحيح ،كما
قال تعالى{ :و َعسى َأ ْن َتكْرهوا َشي ًئا وهو َخير َلكُم و َعسى َأ ْن ت ِ
ُح ُّبوا َش ْي ًئا
َ ُ
ْ َ ُ َ ٌْ ْ َ َ
َ َ
َو ُه َو َش ٌّر َلك ُْم َوال َّل ُه َي ْع َل ُم َو َأ ْنت ُْم ال َت ْع َل ُم َ
ون}[سورة البقرة ،اآلية ]216:ما دمت ال
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وارض بما يختاره لك .قد تطلب
تعلم األصلح لك فثق بال ّله تعالى،
َ
شي ًئا من ال ّله ويبطئ عليك في اإلجابة فتنزعج ،لكن المؤمن الواثق بال ّله
ّ
«ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة األمور».
تعالى يقول:

عز ّ
وجلّ ،
فإن سوء الظن
يحسن ظنه بربه ّ
يجب على اإلنسان أن ّ
{و َذلِك ُْم َظنُّك ُُم ا َّل ِذي َظنَنْت ُْم
طريق الردى والهالك ،يقول تعالىَ :
بِربكُم َأرداكُم َف َأصبحتُم ِمن ا ْل َخ ِ
اس ِري َن}[سورة فصلت،اآلية ]23:وعن رسول
َ ِّ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ
ّ (((
ال ّله« :Aأكبر الكبائر سوء الظن بالله»  ،وعنه« :Aليس من عبد يظن
خيرا ّإل كان عند ظنه به»((( .وورد عن اإلمام الصادق Eأنه قال:
بال ّله ً
«أوحى ال ّله إلى نبيه داوود :ذكر عبادي من آالئي ونعمائي ،فإنهم لم
يروا مني ّإل الحسن الجميل ،لئال يظنوا في الباقي ّإل مثل الذي سلف
مني إليهم ،وحسن الظن يدعو إلى حسن العبادة ،والمغرور يتمادى في
المعصية ويتمنى المغفرة»(((.
{ر ِض َي ال َّل ُه َعن ُْه ْم َو َر ُضوا
يمدح ال ّله تعالى عباده المؤمنين بقولهَ :
َعنْ ُه} رضوا بما كتب ال ّله تعالى لهم وعليهم ،وبما أعطاهم من نعمه
وفضله .وعن أمير المؤمنين« :Eإن أهنأ الناس ً
عيشا من كان بما كتبه
ال ّله له راض ًيا»((( ،وعن اإلمام الحسن بن علي« :Eمن اتكل على حسن
(((
(((
(((
(((

كنز العمال ،ج ،3ص ،135حديث .5849
بحار األنوار ،ج ،67ص.384
الميرزا حسين النّوري ال ّطبرسي .مستدرك الوسائل ،ج ،11ص.251
غرر الحكم ودرر الكلم .حديث .3845
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االختيار من ال ّله ،لم يتم َّن غير الحال التي اختارها ال ّله له»((( ،وعن
عز ّ
الصادقّ :E
وجل»(((،
«إن أعلم الناس بال ّله أرضاهم بقضاء ال ّله ّ
عز ّ
وجل اتهم ال ّله تعالى في
يرض بما قسم ال ّله ّ
أيضا« :من لم َ
وعنه ً

قضائه»(((.

((( تحف العقول ،ص.234
((( الكافي ،ج ،2ص.60
((( بحار األنوار ،ج ،75ص.202

الر�ضا بق�ضاء اهلل

يسعى اإلنسان في هذه الحياة ،لنيل أكبر قدر من المكاسب لنفسه،
أي قدر من األضرار .إنه يرغب في حيازة الخيرات لنفسه،
وتجنّب ِّ
وإبعاد المساوئ عنها ،لكن اإلنسان قد ال يتحقق له ّ
كل ما يريد ويتمنى.
ّ
إن بعض ما يتمنّى اإلنسان ويرغب فيه يتحقق له ،لكن هناك ما ال
يتحقق .بعض المساوئ واألضرار يستطيع اإلنسان تجنبها ،لكنه قد يقع
في بعض األضرار بال إرادة منه.

في هذه الحالة ،كيف يتعامل اإلنسان مع حالتي الكسب والخسارة
الشر؟
في هذه الحياة؟ مع حالة الخير أو ّ

سليما ،يتعامل على أساسه ،مع
يؤسس لإلنسان وع ًيا ً
القرآن الكريم ِّ
هذه الحاالت المختلفة ،وهذا الوعي يرتكز على نقاط:

فهم طبيعة الحياة

1 .أن يعلم اإلنسان ّ
أن أحداث الحياة ال تحصل بالصدفة واالتّفاق،
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الحياة لها نظام ،وهناك سنن ،ال يحصل شيء في الحياة اعتبا ًطا
مجازا .فأنت قد تراها
وصدفة ،كما يدور على بعض ألسنتنا
ً
صدفة ،لكنها جاءت ضمن نظام وقانون ،يقول تعالى{ :إِنَّا ك َُّل
َش ْي ٍء َخ َل ْقنَا ُه بِ َقدَ ٍر}[سورة القمر ،اآلية ،]49:ويقول ال ّله تعالىَ { :ما
اب ِم ْن ُم ِصي َب ٍة فِي ْالَ ْر ِ
ض َوال فِي َأ ْن ُف ِسك ُْم إِ َّل فِي ِكت ٍ
َاب ِم ْن
َأ َص َ
إن ّ
َق ْب ِل َأ ْن َن ْب َر َأ َها إِ َّن َذلِ َك َع َلى ال َّل ِه َي ِس ٌير}[سورة الحديد ،اآليةّ .]22:
كل
ما يحصل من أحداث وحوادث فهي في علم ال ّله ،وهي في
كتاب نظام الكون والحياة .وبالتالي فإن على اإلنسان أن يعرف
أن ما يجري من قضايا وأحداث في الحياة ،إنما يجري ضمن
هذا النظام ،وضمن هذه السنن التي تس ّير الكون والحياة.

2 .اإلنسان يصيبه نوعان من المشاكل والمصائب ،فهناك مصائب
مفروضة عليه ،ال اختيار له فيها ،وذلك حينما تحصل كوارث
طبيعية ،فهي مفروضة من قبل القوانين الطبيعية ،وليس بيد
اإلنسان أن يمنعها ،وكذلك بعض النواقص في جسم اإلنسان،
وبعض العاهات التي تولد معه ،أو تحدث له بسبب أو آخر ،إذ
قد يفقد نعمة البصر ،أو يفقد نعمة السمع ،وقد تكون فيه عاهة
من العاهات ،وهو أمر ال اختيار لإلنسان فيه ،إنه أمر مفروض
حيث وجد اإلنسان نفسه ضمن هذه الحالة.
وهناك نوع آخر من المصائب والمشاكل ،هي نتاج عمل
يقصر
يقصر في دراسته فيقع في الرسوب ،أو ّ
اإلنسان ،كأن ّ
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في عمله فتحصل له مشكلة ،أو يسيء اختيار بعض األساليب
فيتورط ،إن هذه المشاكل والمصائب هي نتاج عمل اإلنسان،
يفرق بين هذين األمرين ،تقول اآلية الكريمة:
والقرآن الكريم ّ
{و َما َأ َصا َبك ُْم ِم ْن ُم ِصي َب ٍة َفبِ َما ك ََس َب ْت َأ ْي ِديك ُْم َو َي ْع ُفو َع ْن كَثِ ٍير}
َ
[سورة الشورى ،اآلية ،]30 :كما ّ
أن بعض المشاكل والمصائب هي نتاج
مفروضا عليه.
عمل اإلنسان واختياره ،وبعضها يكون
ً

3 .على اإلنسان أن يبذل ّ
كل جهده وطاقته لنيل المكاسب واجتناب
األضرار ،وإذا وقع في مشكلة ،عليه أن يفكر في الخالص منها.
ّ
كثيرا من المشاكل قد تصيب اإلنسان ،ويستطيع تجاوزها،
إن ً
أو على األقل أن يخ ّفف منها ،وأن يق ّلل من مضاعفاتها ،ال

يصح لإلنسان أن يستسلم أمام المشاكل ،وأن يقبل بها كما هي.
ّ

ال للت�أزّم النف�سي

ولكن إذا كان اإلنسان في وضع ال يستطيع معه التغيير ،كما إذا
كانت المشكلة من النوع األول ،المفروضة على اإلنسان ،فماذا يعمل
إن وجد نفسه في هذه الحالة ،أو كانت هذه نهاية جهوده وسعيه ،بحيث
ٍ
حينئذ؟
ال يستطيع أن يصنع أكثر مما صنع ،ماذا يفعل
هنا يكون اإلنسان أمام إحدى حالتين :إما حالة النقمة واالكتئاب،
وهذا يعني أن تتضاعف المشكلة عليه ،وال يتلمس الطريق من أجل
ح ّلها ،والحالة األخرى أن يستقبل األمر برضا وتسليم ،حينما ال يمكن
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لإلنسان أن يتجاوز المشكلة ،كما لو حدث له حادث ،وأصيب بعاهة.
فهذا قضاء وقدر ،بغض النظر عن دوره في حصول ما حصل ،لكنه
قد حصل ،وعلى اإلنسان أن يتكيف مع هذا األمر الواقع ،هنا تأتي
اآلية الكريمة{ :لِ َك ْيال ت َْأ َس ْوا َع َلى َما َفا َتك ُْم}[سورة الحديد ،اآلية ]23:ومعها
توجه اإلنسان لكي يكون راض ًيا بقضاء ال ّله
النصوص الكثيرة ،التي ّ
تعالى وقدره ،كما نقرأ ذلك في دعاء كميل« :واجعلني بقسمك راض ًيا
قان ًعا» ،إذ على اإلنسان أن يرضى عن قضاء وقدر ال ّله ،فهذا هو الواقع
الذي تعيش فيه ،ما دمت ال تستطيع أن تتجاوزه.
إن الرضا عن ال ّله هو أعلى درجات اليقين .ذلك أن بعض الناس
حينما تصيبه مشكلة ،تكون في نفسه غضاضة ،وكأنه يعاتب ر ّبه ،يا
رب ،لماذا حصل هذا الشيء؟ لكنه ال يعلم أن ما حصل له قد يكون
ّ
دف ًعا لما هو أسوأ ،ففي بعض الحاالت قد يكون الخير سب ًبا لحصول
مشكلة لإلنسان ،وقد يكون السوء سب ًبا لخير يحصل لإلنسان ،وهذا
ما نراه في حاالت كثيرة .لذلك على اإلنسان أن يكون راض ًيا عن ال ّله
بأي لون من ألوان االكتئاب والعتاب،
تعالى ،ال يشعر في داخل نفسه ِّ
وعدم الرضا.
حدثني أحد أقرباء عالم من العلماء في القطيف ،في منطقة الدبابية،
عالما
هو الشيخ أحمد السويكت رحمه ال ّله (ت1395 :هـ) ،وكان ً
ً
فاضل ،لكن ظروفه االقتصادية كانت صعبة ،وكان يعيش على ما يكتب
من أوراق للناس ،ككتابة وصية أو مبايعة .حدثني أنه في يوم من األيام،
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وكان يو ًما قائ ًظا ،وللشيخ غرفة صغيرة ،وأمام الغرفة عراء وشمس،
جاءه شخص عند الظهر ،حتى يكتب له مبايعة أو وصية .وتلبية لطلبه،
الحر شديد ،والغرفة خانقة،
دخل الشيخ الغرفة يريد أن يكتب لكن ّ
فما استطاع أن يكتب .واضطر أن يخرج خارج الغرفة فكانت حرارة
متألما لهذه الحالة
أيضا ،وكان
الشمس الهبة ،وما استطاع أن يكتب ً
ً
فارها ،وله غرفة في
التي يعيشها .ثم تذكر أن له صدي ًقا يمتلك بيتًا ً
الطابق الثالث ،لها نوافذ مفتوحة في االتجاهات األربعة ،كانوا يسمونها
خلوة ،فلبس عباءته وعمامته بسرعة ،وراح حتى يجلس في تلك الخلوة
لصديقه ويكتب الورقة.

رب ،أهكذا أعيش؟
في الطريق ،كان يدور في نفسه هذا التساؤل :يا ّ
واإلنسان غير محاسب على الهواجس النفسية التي تدور في نفسه،
وصل إلى الغرفة الخلوة ورأى صديقه في تلك الغرفة يستقبل الهواء
من أربعة أطراف ،قال له :هني ًئا لك ،هني ًئا لك ،تعيش هذا الوضع ،هذه
هي الحياة ،لكن هذا الرجل كان مصا ًبا بالربو ،وبمرض في رئته يمنعه
من التنفس ،التفت وقال له :يا شيخ ،الهواء ج ّيد ،لكني ال أقدر على
التنفس ،وال أستفيد من هذا الهواء ،أعطني صحتك وخذ هذه الخلوة،
أعطني الصحة التي عندك ،وخذ هذا البيت .ففهم الشيخ الحكمة وخرج
رب بما كتبت لي .لذلك يقول ال ّله تعالى:
سري ًعا وهو يقول :رضيت يا ِّ
{و َعسى َأ ْن َتكْرهوا َشي ًئا وهو َخير َلكُم و َعسى َأ ْن ت ِ
ُح ُّبوا َش ْي ًئا َو ُه َو َش ٌّر
َ ُ
ْ َ ُ َ ٌْ ْ َ َ
َ َ
َلك ُْم}[سورة البقرة ،اآلية.]216:
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ّ
إن اإلنسان في بعض األحيان ال يعلم بالضبط ما هي المصلحة في
وضعه ،وهذا ال يعني أن عليه أن يقبل بالواقع السيئ ،بل عليه أن يحاول
تجاوزه ،لكن إذا ّ
تعذر عليه األمر ،يكون راض ًيا بما قسمه ال ّله تعالى له.

اللجوء �إلى اهلل

ال يمكن إلنسان أن يدعي القدرة على اإلحاطة بنعم ال ّله تعالى عليه،
ِ
ِ
وها} فاإلنسان مفتقر في أصل وجوده
ُح ُص َ
{وإِ ْن َت ُعدُّ وا ن ْع َم َة ال َّله ال ت ْ
َ
إلى ال ّله تعالى ،وكلما استشعر اإلنسان فقره واضطراره استعظم نعم
ال ّله عليه ،فأول النعم وأعظمها نعمة الوجود ،ومن المعلوم بالضرورة
ّ
أن اإلنسان ال يمتلك بذاته إمكانية الوجود ،وإنما هو حالة طارئة على
{ه ْل َأتَى َع َلى
اإلنسان بعد أن لم يكن شي ًئا
مذكورا ،كما يقول تعالىَ :
ً
ِ ِ ِ ِ
ُورا}[سورة اإلنسان ،اآلية.]1:
ْالن َْسان حي ٌن م َن الدَّ ْه ِر َل ْم َي ُك ْن َش ْي ًئا َم ْذك ً
وإذا كان اإلنسان في أصل وجوده محتاج إلى ال ّله ،كذلك الحال
فيما عنده من كماالت وجودية من عقل وعلم وسمع وشعور وغيرها.
ورغم وضوح هذه الحقيقة ّإل ّ
أن اإلنسان قد يغفل عن النعم التي
يعيش فيها ،وتعتريه حالة من الجحود واإلنكار ،مع كونه ال يملك لنفسه
ً
حول وال قوة ،فالشعور بالنعم يبدأ باالعتراف بها ،وتحسسها وتلمسها،
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ومن ثم التفاعل معها ،وشكر منعمها.

تنبيهات �إلهية

وقد أجرى ال ّله الكثير من اآليات التي تنبه اإلنسان إلى واقع فقره
وحاجته ،فزوال النعم ما هي ّإل من ّبه؛ لكونه غير مالك بالذات لهذه
النعم ،وإنما المالك والقادر عليها هو ال ّله المتفضل على اإلنسان بها،
الض ُّر َفإِ َل ْي ِه
{و َما بِك ُْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة َف ِم َن ال َّل ِه ُث َّم إِ َذا َم َّسك ُُم ُّ
يقول تعالىَ :
ون}[سورة النحل ،اآلية ،]53:لذلك نجد ّ
َج َأ ُر َ
أن اآلداب الشرعية توجه
ت ْ
اإلنسان إلى هذه الحقيقة حتى ال يغفل عنها ،فتأمره بالشكر والحمد،
عند األكل والشرب ،وعند النوم واليقظة ،وعند كل حركة ،مما يجعل
اإلنسان في حالة تذكر دائم لنعم ال ّله.

ومن األساليب التي تن ّبه اإلنسان من الغفلة ،الصدمات التي تصيبه،
فهي كإنذار من قبل ال ّله تعالى لتنبيه الغافلين ،فما يصيب اإلنسان من
مرض ،أو فقد عزيز ،أو خسارة مالية ،أو مشكلة اجتماعية ،وغيرها،
كلها تحمل إشارات تلفت اإلنسان إلى ربه وتذكره بنعمهُ { ،ث َّم إِ َذا
ِ
َج َأ ُر َ
ون} والجأر في اللغة هو تعبير عن اآلهات التي
َم َّسك ُُم ُّ
الض ُّر َفإِ َل ْيه ت ْ
تصدر من األلم بال اختيار من اإلنسان ،فحينما تصيبه صدمة أو مشكلة،
وخاصة إذا كانت شديدة يصعب عليه مواجهتها ،حينها يجد اإلنسان
في عمق شعوره ووجدانه مدى الحاجة إلى ربه فيجأر إليه.
ّ
إن اإلحساس بالفقر وتلمس الحاجة في نفس اإلنسان ،هي شعور
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حقيقي يعبر عن طبيعة تعلقه بإرادة ال ّله ،وهذه الصرخة التي يطلقها
الضمير عند الصعاب ،وهذا االندفاع والتوجه إلى ال ّله عند المحن،
مستمرا عند المؤمن ،وقد أكدت
وشعورا
يجب أن تكون حالة أصيلة،
ً
ً
دائما وأبدً ا ،وليس عند
نصوص الشرع على ضرورة التوجه إلى ال ّله ً
نزول الباليا فقط ،أما اإلنسان الذي استحكم فيه حب الدنيا واالنشداد
إليها ،فهو بحاجة إلى استثمار هذه المصاعب للتقرب إلى ال ّله ،حتى
يستلهم منه المعنويات ،ويحقق في نفسه روح الثبات والصمود عند
الشدائد.

القرب من اهلل منبع الطم�أنينة وال�صمود

كلما ازداد اإلنسان معرفة بال ّله وقر ًبا منه ،ازداد بصيرة في الحياة،
وإصرارا على التحدي والعمل ،لهذا فإن الدعاء والمناجاة ليست مجرد
ً
ألفاظ تجري على اللسان ،وإنما هي بواعث للتفكير ،ومبادئ إلعادة
صياغة النفس ضد اليأس واإلحباط ،وحينها تتحول الصعاب عنده
إلى فرص حقيقية تعرفه بال ّله وتقربه إليه ،ورد في الحديث عن رسول
ال ّله Aأنه قال ..« :وذكر ال ّله على كل حال ،وليس هو سبحان ال ّله
والحمد لله وال إله إال ال ّله وال ّله أكبر ،ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه
عز ّ
وجل عنده وتركه»(((.
خاف ال ّله ّ
وهنا نذكر بعض الروايات التي تحث على اللجوء إلى ال ّله تعالى

((( الشيخ ناصر مكارم الشيرازي .األمثل في تفسير كتاب ال ّله المنزل ،ج ،7ص.412
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وخاصة عند الشدائد والمحن ،لكي نزداد ثقة ً
وأمل في ال ّله سبحانه
وتعالى ،ورد عن اإلمام محمد الباقر صلوات ال ّله وسالمه عليه وهو
يحدّ ث أبا حمزة« :يا أبا حمزة! مالك إذا أتى بك أمر تخافه أن ال
تتوجه إلى بعض زوايا بيتك ،يعني القبلة ،فتصلى ركعتين ،ثم تقول:
يا أبصر الناظرين ،ويا أسمع السامعين ،ويا أسرع الحاسبين ،ويا أرحم
الراحمين ،سبعين مرة ،كلما دعوت بهذه الكلمات سئلت حاجتك»(((.
وورد عن اإلمام جعفر الصادق Eقال « :إِ َذا ِخ ْف َت َأ ْم ًرا َف ُق ِل :ال َّل ُه َّم
ْت َتك ِْفي ِم ْن ك ُِّل َأ َح ٍد ِم ْن َخ ْل ِق َك َفاك ِْفنِي ك ََذا
إِن ََّك َل َيك ِْفي ِمن َْك َأ َحدٌ َو َأن َ
َو ك ََذا»(((.
ول ِل ْبنِ ِه َيا
َع ِن ا ْب ِن َأبِي َح ْم َز َة َق َال َ :س ِم ْع ُت َع ِل َّي ْب َن ا ْل ُح َس ْي ِنَ Eي ُق ُ 
ُبن ََّي َم ْن َأ َصا َب ُه ِمنْك ُْم ُم ِصي َب ٌة َأ ْو ن ََز َل ْت بِ ِه ن ِ
َاز َل ٌة َف ْل َيت ََو َّض ْأ َو ْل ُي ْسبِ ِغ ا ْل ُو ُضو َء
ول فِي ِ
ُثم يص ِّلي ر ْكع َتي ِن َأو َأربع ر َكع ٍ
ات ُث َّم َي ُق ُ
آخ ِر ِه َّن َ -يا َم ْو ِض َع
َ َ ْ ْ َْ َ َ َ
َّ ُ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُل َم َ ٍ
ل َو َعال َم ك ُِّل َخف َّية َو َيا
ك ُِّل َشك َْوى َو َيا َسام َع ك ُِّل ن َْج َوى َو َشاهدَ ك ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
وسى َو َيا ُم ْص َط ِف َي
يم َو َيا نَج َّي ُم َ
َداف َع َما َي َشا ُء م ْن َبل َّية َو َيا َخل َيل إِ ْب َراه َ
ُم َح َّم ٍدَ Aأ ْد ُع َ
وك ُد َعا َء َم ِن ْاشتَدَّ ْت َفا َق ُت ُه َو َق َّل ْت ِحي َل ُت ُه َو َض ُع َف ْت ُق َّو ُت ُه
يب ا ْلم ْض َطر ا َّل ِذي َل ي ِجدُ لِك َْش ِ
ْت َيا
ف َما ُه َو فِ ِيه إِ َّل َأن َ
َ
ِّ
ُد َعا َء ا ْل َغ ِر ِيق ا ْل َغ ِر ِ ُ
َأرحم الر ِ
ف ال َّل ُه َعنْ ُه إِ ْن َشا َء ال َّل ُه»(((.
اح ِمي َن َفإِ َّن ُه َل َيدْ ُعو بِ ِه َأ َحدٌ إِ َّل ك ََش َ
ْ َ َ َّ
((( جامع أحاديث الشيعة ،ج  ،٧ص .٢٦٩
((( الكافي ،ج ،2ص.557
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص.560
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تكرس الثقة بال ّله واللجوء
وغيرها من األدعية والروايات التي ّ
إليه ،ومن روائع األدعية ،الدعاء السابع في الصحيفة السجادية ،الذي
ينبغي ّ
ُح ُّل بِ ِه ُع َقدُ
لكل مؤمن أن يداوم على قراءته ،ومطلعه «يا َم ْن ت َ
الش ِ
الم ِ
ْ
كار ِهَ ،ويا َم ْن ُي ْف َث ُأ بِ ِه َحدُّ َّ
المخ َر ُج إلى
دآئدَ ،ويا َم ْن ُي ْلت ََم ُس ِمنْ ُه
َ
َر ْو ِح ال َف َر ِج» .ومن خالل هذه األدعية يستطيع اإلنسان أن يعزز في نفسه
األمل واالطمئنان والثبات في مواجهة مشاكل الحياة.

تعزيز الثقة باهلل

كثيرا من التحديات والضغوط،
يواجه اإلنسان في هذه الحياة ً
من خارجه ومن داخله ،فهو يواجه قسو ًة من الطبيعة التي يعيش في
أحضانها ،وخاصة في مثل أوقات الزالزل والفيضانات وسائر الكوارث
تمر عليه صعوبات في توفير متطلبات الحياة ،وقد تواجهه
الطبيعية ،كما ّ
كثيرا في نفس اإلنسان،
ضغوط في عالقاته االجتماعية ،وهي تؤ ّثر ً
وخاصة إذا كانت من الدوائر القريبة ،فك ّلما كانت دائرة العالقة قريبة
كانت ضغوطها أشدّ  ،إذا كانت لإلنسان مشكلة مع شخص ما في بلد
آخر ،أو بعيدً ا عن بيته ،فهذا أسهل مما لو كانت المشكلة داخل بيته ،مع
زوجته أو أوالده.
وكما قال الشاعر العربي طرفة بن العبد:
ُ
ـم َذ ِوي ُ
الق ْر َبــى َأ َشــدُّ َم َض َ
اضــ ًة
وظ ْلـ ُ
الم َه َّنــ ِ
ـد
ـر ِء ِم ْن َو ْق ِع ُ
َع َلى َ
الح َســا ِم ُ
المـ ْ
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الأزمات النف�سية هي الأخطر
هناك مشاكل قد يعانيها اإلنسان من داخله ،كاعتالل صحته
الجسمية ،واألخطر إذا كانت المشكلة في صحته النفسية ،مما يشكل
كبيرا على اإلنسان ،فقد يصاب باالكتئاب أو اإلحباط،
مأز ًقا وضغ ًطا ً
وقد تدفعه بعض الحاالت النفسية للتفكير في إنهاء حياته ،وقد تكون
هذه الحالة النفسية نتيجة اإلحساس بال جدوى الحياة ،أو الشعور
دائما بالمشاكل المادية ،ففي بعض
بالفشل العميق ،وهذا ال يرتبط ً
انعكاسا لمشكلة اجتماعية أو فكرية،
األحيان تكون المشكلة النفسية
ً
وأحيانًا يحصل االضطراب النفسي دون وجود مشكلة خارجية ،فهناك
أشخاص يمتلكون مواهب ،ولديهم إمكانات وقدرات مالية ومكانة
التأزم النفسي ،فتضطرب
اجتماعية ،ومع ذلك قد تسيطر عليهم مشاعر ّ
حياتهم ويلجؤون إلى االنتحار ،وحسب اإلحصائيات الحديثة هناك
 %14من سكان العالم يعانون من االكتئاب الشديد ،أما حاالت االنتحار
فحدث عنها وال حرج ،فهناك شخصيات لها مواقع ومناصب سياسية،
وبعضهم لهم مكانة اقتصادية كبيرة ،لكن الحالة النفسية قد تدفعهم
للتفكير في إنهاء حياتهم!!
وفي تقرير للمركز األمريكي لمكافحة األمراض والوقاية منها،
ذكرّ :
أن معدالت االنتحار في الواليات المتحدة األمريكية منذ عام
1999حتى عام  2016ارتفعت إلى  ،%30ويشير التقرير إلى ّ
أن سنة
2016م شهدت  45ألف حالة انتحار في أمريكا.
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مع ّ
أن هؤالء الناس يعيشون ظرو ًفا حياتية يفترض أنها مريحة
ومرفهة ،فقد تناقلت األخبار قبل أسبوعين ّ
ً
شهيرا
وطباخا
أن إعالم ًّيا
ً
أمريك ًّيا (أنطوني بوردان) انتحر في فرنسا((( ،وكذلك مصممة األزياء
(كايت سبايد)((( وجدت منتحرة في نيويورك ،وهي تاجرة لها شركة
كبيرة مصممة للحقائب المتميزة ،باعت شركتها قبل سنتين بمليارين
أسست شركة أخرى ،مثل هذه المرأة التي
وأربع مئة مليون دوالر ،ثم ّ
تمتلك هذه اإلمكانات المادية الهائلة تنهي حياتها بأن تعلق نفسها في
مروحة غرفتها وتنتحر!!

الإيمان منبع االطمئنان

إ ًذا يواجه اإلنسان مثل هذه األزمات ،تارة من خارجه وتارة من
ماسة إلى جهة دعم ومساندة ،يثق بقدرتها على
داخله ،فحاجة اإلنسان ّ
عونه ومساعدته ،وباستجابتها لطلبه ورجائه ،وهنا يأتي دور اإليمان
بال ّله سبحانه وتعالى ،حيث ال يتحقق االطمئنان النفسي ّإل باإليمان
ٍ
بإله خالق هو على ّ
شيء قدير ،يلجأ إليه اإلنسان من أجل المساندة
كل
والدعم.

حينما يؤمن اإلنسان بال ّله القادر على ّ
كل شيء ،الرحيم الرؤوف
بعباده ،فإنه يكون مرتب ًطا بجهة دعم تبعث الطمأنينة في النفس ،لهذا نجد
أن حاالت االكتئاب واالنتحار في المجتمعات المتدينة ّ
ّ
وأخف منها
أقل
ّ
((( بي بي سي عربي 8 ،يونيو 2018م.
((( جريدة الحياة 7 ،يونيو 2018م.
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في المجتمعات األخرى ،مع ّ
أن الضغوط الخارجية الحياتية كبيرة في
المجتمعات المتد ّينة ،كما هو الحال في كثير من مجتمعاتنا اإلسالمية.

ّ
تعمق في نفس اإلنسان الثقة بربه ،والركون إلى
إن المفاهيم الدينية ّ
رحمته ،واألمل والرجاء في عونه وإغاثته ،لذلك تركز آيات القرآن
{إن ال ّل َه بِالن ِ
الكريم على إبراز حنو ال ّله ورأفته بعباده ،يقول تعالىِّ :
َّاس
رءوف بالعباد} .والرأفة هي
يم} ،وفِي آية أخرى{ :وال ّله
ٌ
َلرءوف َ
رح ٌ
أعم،
المساعدة في رفع الضرر وإزالة المكروه عن اإلنسان ،والرحمة ّ
دائما
وهي إيصال الخير
والمسرة لإلنسان ،ال ّله تعالى يؤكد هذه الصفة ً
ّ
وأبدً ا لذاته تجاه خلقه ،كما يوجه الدعوة لعبده اإلنسان أن ينفتح عليه،
{و َق َال ر ُّبكُم ا ْد ُعونِي َأست ِ
{وإِ َذا
ب َلك ُْم} ،ويقول تعالىَ :
َج ْ
يقول تعالىَ :
ْ
َ ُ
س َأ َل َك ِعب ِ
ادي َعنِّي َفإِ ِّني َق ِريب ُأ ِجيب د ْعو َة الدَّ ا ِع إِ َذا د َع ِ
ان َف ْل َيست ِ
َجي ُبوا
َ
ُ َ َ
ٌ
َ
ْ
َ
ِ
لِي َو ْل ُي ْؤمنُوا بِي}.

وعيد مع وقف التنفيذ

وحتى حينما يقع اإلنسان في معصية ربه ومخالفتهّ ،
فإن ال ّله ال يغلق
الباب أمام عبده ،وال يعاقبه إن بادر للتوجه إلى ربه ،فمهما كانت ذنوب
اإلنسان ومعاصيهّ ،
فإن رحمة ال ّله تعالى أوسع ،ورأفته أعظم ،صحيح
أن ال ّله تعالى قد ّ
ّ
حذر عباده من المعصية ،وتوعدهم بالعقاب والعذاب

إذا اقترفوا المعاصي ،لك ّن ذلك التوعد بالعذاب من أجل دفع الناس
لالستقامة في حياتهمّ ،
وكل ما تو ّعد ال ّله به من عذاب وعقاب فهي
أحكام مع وقف التنفيذ إن صح التعبير ،إذا تمادى اإلنسان المخالف
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المذنب في معصيته يستحق الحكم عليه بالعذاب  ،لكن هل ّ
ينفذ هذا
الحكم؟

فتح ال ّله تعالى أمام اإلنسان أبواب التوبة لكي يتجاوز تنفيذ هذه
األحكام التي يستحقها ،وذلك من رأفة ال ّله ورحمته بالناس ،يقول ال ّله
تعالىُ { :ق ْل يا ِعب ِ
اد َي ا َّل ِذي َن َأ ْس َر ُفوا َع َلى َأ ْن ُف ِس ِه ْم ال َت ْقنَ ُطوا ِم ْن َر ْح َم ِة
َ َ
ِ
ِ
ال َّل ِه إِ َّن ال َّل َه َي ْغ ِف ُر ُّ
يم} هل هناك أكثر
الذن َ
الرح ُ
ور َّ
ُوب َجمي ًعا إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
من هذا األمل الواسع الذي يفتحه ال ّله سبحانه وتعالى أمام اإلنسان؟

لقد ناقش علماء الكالم من المسلمين مسألة الوعد والوعيد ،وهم
يفرقون بين (إذا وعد) و (إذا تو َّعد) إذا وعد بالخير وفى{ ،إِ َّن ال َّل َه َل
ف ا ْل ِمي َعا َد} أما إذا تو َّعد بالعقاب ،هل يجب الوفاء بالوعيد؟!
ُي ْخ ِل ُ
علماء المسلمين يقولون ال يجب الوفاء بالوعيد ،عدا ٍ
فئة من معتزلة

بغداد يقولون :يجب على ال ّله أن يعاقب العاصي!!

لكن الرأي السائد عند علماء المسلمين ّ
أن ال ّله يفي بالوعد ،لكنه قد
{وإِ َّن َر َّب َك َل ُذو
يتنازل عن الوعيد بمشيئته ورحمته لعباده ،يقول تعالىَ :
َم ْغ ِف َر ٍة ِّللن ِ
َّاس َع َل ٰى ُظ ْل ِم ِه ْم} يظلمون أنفسهم بالمعصية ،لكن ال ّله ذو
{وإِ َّن َر َّب َك َل َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب} لكن هناك عدة مخارج وعدة
مغفرة للناس َ
طرق للتخلص من هذا العذاب والعقاب اإللهي.

كيف نتحدث عن اهلل لعباده؟
الثقافة الدينية والخطاب الديني ينبغي أن يركز على هذا األمر ،كيف
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ينبغي أن نعرف ال ّله للناس ،كيف نتحدث عن ال ّله لخلقه وعباده؟

بعض الخطاب الديني يطيل الحديث عن جانب الوعيد والعقوبات،
لكنه ال يركز على الوعد بالمغفرة وبالثواب ،وهذا فقدان للتوازن ،بعض
الدعاة يصورون ال ّله تعالى أمام الناس وكأنه جالد منتقم ،لذلك تحصل
حاالت سلبية في بعض أوساط المتدينين ،بسب عدم التوازن في
الخطاب الديني ،مثل بعض حاالت الوسواس واالضطراب في القضايا
العبادية ،بدايتها من الشعور بالخوف الشديد من عقاب ال ّله ،يخشى من
حدوث خلل في الغسل أو الوضوء يؤدي به إلى النار والعذاب!!

حينما يبالغ اإلنسان في مثل هذه األمور يقع في مشكالت نفسية،
بينما إذا تعرف اإلنسان إلى ربه الغفور الرحيم الرؤوف بعباده ّ
وأن
وأن رحمته وسعت ّ
رحمته سبقت غضبهّ ،
كل شيء ،هذه الصورة إذا
سكنت قلب اإلنسان ترفع معنوياته ،وتجعله أقرب إلى ربه ،مح ًّبا له
سبحانه ،وهناك فرق بين المحبة والهيبة ،فهناك شخص تحبه وتنجذب
إليه ،وشخص تهابه وتخاف منه ،ال شك ّ
أن الشعور بالمحبة هو الشعور
األفضل في نفس اإلنسان.
ال ّله سبحانه وتعالى يريد أن يكون شعور العبد تجاهه شعور المحبة،
واإلحساس بالرحمة والرأفة ،صحيح أنه يعرف ّ
أن ال ّله شديد العقاب،
لكن هذه الحالة استثنائية قليلة نادرة.
حينما بلغ اإلمام زين العابدينّ E
الح َس َن ال َب ْص ِري يقولَ :ل ْي َس
أن َ

هللاب ةقثلا زيزعت

167

ف ن ََجا.
ب ِم َّم ْن ن ََجا َك ْي َ
ب ِم َّم ْن َه َل َك َك ْي َ
ف َه َل َك؟ َوإن ََّما ال َع َج ُ
ال َع َج ُ
َق َال :Eأنَا أ ُق ُ
ب ِم َّم ْن
ب ِم َّم ْن ن ََجا َك ْي َ
إنما ال َع َج ُ
ولَ :ل ْي َس ال َع َج ُ
ف ن ََجا َو َّ
ف َه َل َك َم َع ِس َع ِة َر ْح َم ِة ال ّل ِه»(((.
َه َل َك َك ْي َ
فاألصل هو الرحمة والرأفة ،ورد عن رسول ال ّله Aأنه قال:
ٍ
ِ
شيء ّإل و َقدْ َخ َل َق َله ما ي ِ
غل ُب ُهَ ،
ب
« َما َخ َل َق ال ّل ُه ِم ْن
حم َت ُه تَغل ُ
ُ َ
وخ َل َق َر َ
َغ َض َب ُه»(((.
رح ُم بِ َك ِم ْن ن ْف ِس َك»(((.
وعن اإلمام علي« :Eال ّل ُه َأ َ
وكما جاء في الدعاء« :يا َم ْن َو ِس َع ْت ك َُّل َش ْي ٍء َر ْح َم ُت ُه ،يا َم ْن َس َب َق ْت
َر ْح َم ُت ُه َغ َض َب ُه»(((.

فالنصوص تركز على هذا المعنى ،وخاصة في هذا العصر ،حيث
يواجه اإلنسان مختلف الضغوط في الحياة ،ويحتاج إلى مساندة
ودعم ،وإلى رفع معنوياته ،لذلك ال ُبدّ وأن تُطرح المفاهيم الدينية التي
تقرب اإلنسان إلى ربه ،وتفتح أمامه آفاق األمل ،ولألسف هناك بعض
ّ
أشخاصا لديهم بعض المعاصي،
المتد ّينين نفوسهم ضيقة ،حينما َي َر ْون
ً
خيرا ،بينما النصوص الدينية ّ
تحذر من مثل
ينبذونهم ،وال يأملون فيهم ً
هذا التفكير ،جاء في وصية ألمير المؤمنين علي بن أبي طالب Eلولده
((( الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي .إعالم الورى بأعالم الهدى ،ص.489
العمال ،ج  ،4ص  ،250حديث .10390
((( كنز ّ
((( الشيخ الطوسي ،األمالي ،ص.173
((( بحار األنوار ،ج ،91ص ( ،386دعاء الجوشن).
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عاك ٍ
ُؤيس مذنِباَ ،فكَم ِمن ِ
ف َعلى َذنبِ ِه
اإلمام الحسين « :Eأي ُبن ََي ،ال ت ِ ُ ً
ْ
آخ ِر ُعم ِر ِه ِ
فسدٌ في ِ
ُختِم َله بِ َخ ٍير ،وكَم ِمن مقبِ ٍل َعلى َعم ِل ِه م ِ
صائ ٌر إ َلى
َ ُ
ُ
َ ُ
ْ ْ ُ
الن ِّار»(((.

لذلك ينبغي التوازن في خطابنا الديني ،وأن نتحدث عن رأفة ال ّله،
ورحمته بعباده ،لكي نرفع معنويات اإلنسان ،ونح ّببه إلى ال ّله ،وكم من
األحاديث القدسية التي تدعو إلى حسن الدعوة إلى ال ّله تعالى ،كما
ورد في الحديث القدسي ّ
«ح َّب َبني إلى
أن ال ّله خاطب نبيه داوودَ :E
ِعبادي»(((.
ّ
إن نظرة المتدينين لمن يرونه مخال ًفا للتدين وااللتزام ،ينبغي ّأل
تكون نظرة سوداء قاتمة ،بل عليهم أن يعرفوا ّ
أن رحمة ال ّله أوسع
وأعظم وقد تشمل هذا اإلنسان.

((( تحف العقول ،ص .100
العمال ،ج ،15ص  ،872حديث .43467
((( كنز ّ

معنى التوكل على اهلل

هناك مفاهيم إذا لم تعرف على حقيقتها فإنها تسبب لإلنسان
انزالقات في فكره وسلوكه ،كما ّ
أن هناك وسائل تستلزمها الحياة،
تضر وتؤذي.
لكنها إذا لم تستخدم بالشكل الصحيح فإنها ّ
التوكل على ال ّله ،هذا المفهوم الذي يتلقاه اإلنسان المسلم من بيئته
ومن أجوائه الدينية ،ماذا يعني؟ وكيف يتعامل معه؟

البعض يفهمه على أنه السكون والركون ،وعدم العمل .يتمنّى
أمر خطأ ،يسمى التواكل
الشيء وينوي التوكل على ال ّله ،وهذا ال شك ٌ
وليس التوكل .التوكل أن يعمل اإلنسان للشيء الذي يريد تحقيقه
بمقدار استطاعته ،مستمدً ا قوته من ال ّله تعالى.
أي عمل يقوم به اإلنسان قد يواجه نوعين من المشاكل:
وفي ّ
مشاكل من داخل نفسه ،وهي الهواجس والشكوك التي تدور في باله،
حول إمكانية النجاح فيما هو مقدم عليه ،وثقته بذاته في إنجازه ،هل
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أستطيع أم ال؟ سهل أم صعب؟ وهذه لها أثر في أن تقعده عن العمل.

وهناك مشاكل خارجية حيث يواجه عقبات في مسيرة حياته ،وهي
أيضا تؤثر عليه سل ًبا بأن ترجعه إلى الوراء ،بل قد توقفه عن العمل.
ً
هذه المشاكل بنوعيها تتطلب من اإلنسان قدرة على مواجهتها
والتغلب عليها ،والتوكل هي القدرة الخارقة التي تقاوم هذه المشاكل،
فما دام اإلنسان واث ًقا من نفسه ،ومن عمله ،فهو يمضي في أمره ويقول:
توكلت على ال ّله.

التوكل حالة نفسية تصدّ الخوف والفشل ،وتدفع المتوكل على ال ّله
إلى األمام ،والمضي قد ًما لتحقيق هدفه ،بخالف المتواكلين ،أو من ال
يتكلون على ال ّله حق االتكال ،فإنهم وأمام أدنى عقبة يتراجعون.
لهذا يمدح ال ّله عباده العاملين المتوكلين وليس القاعدين ،كما في
اآلية الكريمة﴿ :نِ ْع َم َأ ْج ُر ا ْل َع ِام ِلي َن﴾ ثوابهم عظيم ،وصفتهم الصبر
﴿ا َّل ِذي َن َص َب ُروا َو َع َلى َر ِّب ِه ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون﴾.

ويقول تعالى في آية أخرى ،حول من يواجه عقبات اجتماعية تثبطه
ِ
عن عمله الذي يراه
َّاس َقدْ
َّاس إِ َّن الن َ
صحيحا﴿ :ا َّلذي َن َق َال َل ُه ُم الن ُ
ً
َج َم ُعوا َلك ُْم َف ْ
يمانًا َو َقا ُلوا َح ْس ُبنَا ال َّل ُه َونِ ْع َم ا ْل َو ِك ُيل﴾
اخ َش ْو ُه ْم َف َزا َد ُه ْم إِ َ
[سورة آل عمران :اآلية.]173
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ال ّله Aكان يوضح إلى أصحابه معنى التوكل على ال ّله تعالى وأهميته،
كما ورد عن أنس بن مالك قال :قال رجل :يا رسول ال ّله ،أعق ُلها ـ
يعني دابته ـ وأتوكل ،أو أطلقها وأتوكل؟ قال :ا ْع ْقلها وتوكل((( .وذات
يوم رأى رسول ال ّله Aقو ًما ال يزرعون ،قال :ما أنتم؟ قالوا :نحن
المتوكلون .قال :ال بل أنتم متواكلون(((.

وروي أن قو ًما من أصحاب رسول ال ّله Aلما نزلت اآلية الكريمة:
ِ
ِ
ب﴾ أغلقوا
﴿و َمن َيت َِّق ال َّل َه َي ْج َعل َّل ُه َم ْخ َر ًجاَ ،و َي ْر ُز ْق ُه م ْن َح ْي ُث َل َي ْحتَس ُ
َ
األبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا :قد كفينا ،فبلغ ذلك النبي Aفأرسل
إليهم قال :ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا :يا رسول ال ّله ،تك ّفل لنا
ال ّله بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة ،قال :إنه من فعل ذلك لم يستجب له،
عليكم بالطلب(((.
وعنه« :Aيا أيها الناس ،توكّلوا على ال ّله ،وثقوا به ،فإنه يكفي ممن
سواه»(((.
ً
توكل على
وعن أمير المؤمنين« :Eأقوى الناس إيمانًا ،أكثرهم
ال ّله سبحانه»(((.
((( محمد بن عيسى بن َس ْورة الترمذي .سنن الترمذي ،ج ،4ص ،77حديث .2636
((( مستدرك الوسائل ،ج ،2ص.288
((( الكافي ،ج ،5ص.84
((( كنز العمال ،ج ،3ص ،703حديث .8513
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
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وعنه« :Eمن وثق بال ّله توكل عليه»(((.

وتسهلت
أيضا« :من توكل على ال ّله ذ ّلت له الصعاب،
وعنهً E
ّ
عليه األسباب»(((.
وفي رواية ّ
أن لقمان قال البنه« :يا بني ،ثق بال ّله ثم سل في الناس
هل من أحد وثق بال ّله فلم ينجه؟ يا بني ،توكل على ال ّله ثم سل الناس
من ذا الذي توكل على ال ّله فلم يكفه؟»(((.

هذه الروايات تعلمنا كيف نتوكل على ال ّله؟ وهناك جانب آخر
أيضا وهو األدعية الواردة عن أئمة أهل البيت ،وهي
يعلمنا هذا األمر ً
عز
ذات مضامين عظيمة ،تغرس في نفوسنا مفهوم التوكل على ال ّله ّ
وجلّ ،
ّ
وأل تكون المشاكل مهما كثرت سب ًبا لليأس واإلحباط.

ومن تلك األدعية المباركة مناجاة المعتصمين لإلمام زين
الالئ ِذين ،ويا معا َذ ا ْل ِ
ال َذ ِ
العابدين Eيقول فيهَ « :أل َّل ُه َّم يا َم َ
عآئ ِذي َنَ ،ويا
َ َ َ
راحم ا ْلم ِ
بآئ ِسين ،ويا ِ
عاصم ا ْل ِ
من ِْجي ا ْلهالِ ِكين ،ويا ِ
ساك ِ
يب
ينَ ،ويا ُم ِج َ
َ َ
َ َ
َ َ
َ
ُ َ
ا ْل ُم ْض َط ِّري َن».
«وما َح ُّق َم ِن ا ْعت ََص َم بِ َح ْب ِل َك َأ ْن ُي ْخ َذ َلَ ،وال َي ِل ُيق
إلى أن يقولَ :
ـار بِ ِع ِّز َك َأ ْن ُي ْس َل َم َأ ْو ُي ْه َم َلِ .
إلهي َفال ت ْ
ُخ ِلنا ِم ْن ِحما َيتِ َك،
است ََج َ
بِ َم ِن ْ
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
((( المصدر نفسه.
((( بحار األنوار ،ج ،68ص.156
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َوالَ ُت ْع ِرنَا ِم ْن ِر َعا َيتِ َكَ ،و ُذ ْدنا َع ْن َم ِ
ـوار ِد ا ْل َه َلك َِةَ ،فإنَّا بِ َع ْينِ َك َوفِي َكن َِف َك،
ِ ِ
ِ ِ
َو َل َك َأ ْس َأ ُل َ
الصالِ ِحي َن ِم ْن َب ِر َّيتِ َكَ ،أ ْن
خاصت َك م ْن َمالئكَت َكَ ،و َّ
ـك بِ َأ ْهـل َّ
اآلفات ،وت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُكنُّنا ِم ْن
ُجنِّ ُبنا ِم َن
َ
َج َع َل َع َل ْينا واق َي ًة ُتن ِْجينا م َن ا ْل َه َلكاتَ ،وت َ
ت ْ
ِ ِ ِ
ِ
د ِ
وهنا
واهي ا ْل ُم ِصيباتَ ،و َأ ْن ُتن ِْز َل َع َل ْينا م ْن س َك ْينَت َكَ ،و َأ ْن ُت َغ ِّش َي ُو ُج َ
َ
يد ركْنِ َك ،و َأ ْن تَح ِوينا فِي َأكْنافِ
ْوار محبتِ َك ،و َأ ْن ت ُْؤ ِوينا إلى َش ِد ِ
ْ َ
َ
َ
َ
بِ َأن ِ َ َ َّ
ُ
ِعصمتِ َك بِر ْأ َفتِ َك ورحمتِ َك يا َأرحم الر ِ
اح ِمي َن».
ْ َ َ َّ
ََ ْ َ
ْ َ

عبادة الأحرار

علينا أن نلتفت إلى بعض زوايا العظمة في شخصية أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب ،وأن نأخذ الدروس والعبر من سيرته ،ومن أهم
لتوجه
تلك الجوانب :عالقته مع ال ّله سبحانه وتعالى ،فهو يضع
منهاجا ّ
ً
اإلنسان العبادي لر ّبه ،وهذا المنهاج يعتمد على قاعدتين:

الأولى :قاعدة المعرفة

تعرف اإلنسان إلى ربه ،وعرف شي ًئا من عظمته ورحمته ،فإن
إذا ّ
هذه المعرفة تدفعه لعبادة ال ّله ،وتجعله ً
مقبل عليها .والذين ال يعبدون
ال ّله سبحانه إما أنهم يجهلون ال ّله خالقهم ،أو أنهم غافلون عن عظمته
سبحانه وتعالى.

أمير المؤمنين علي Eيرسي هذه القاعدة ،ليس من أجل أن هذه
ضررا ،وإنما ألن الخالق
العبادة تعود بمردود على اإلنسان ،أو تدفع عنه ً
ُك َخ ْو ًفا ِم ْن ِع َقابِ َكَ ،والَ
يستحق أن يعبد ،فقوله« :Eإِ َل ِهي َما َع َبدْ ت َ
ّ
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ُك َأ ْه ًل لِ ْل ِع َبا َد ِة َف َع َبدْ ت َ
َط َم ًعا فِي َث َوابِ َكَ ،و َل ِك ْن َو َجدْ ت َ
ُك»((( وهذا ال يعني
أن عل ًّيا ال يخاف عقاب ال ّله ،وال يرغب في ثوابه ،وإنما يعني أن الدافع
لعبادة ال ّله بالدرجة األولى عند علي Eهي معرفته لعظمة ال ّله سبحانه
وتعالى .ولتوضيح هذه العبارة نضرب المثل التالي:
بالنسبة لتبادل االحترام بين الناس ،هناك شخص أحترمه حتى
أحصل على المزيد من عطائه ،وآخر أبدي له االحترام والتقدير حتى
أدفع عن نفسي سوءه ،واألذى الذي قد يصدر منه .وفي المقابل ،هناك
شخص أقدم له االحترام والتقدير ال لكسب شيء من عطائه أو لدفع
يستحق االحترام ،حيث تتحلى نفسه بالكثير من
شره؛ بل ألنه
ّ
شيء من ّ
المزايا والكماالت.
وعودة إلى عبارة أمير المؤمنين التي يلفت فيها نظرنا إلى أنه ال يجب
أن نتعامل مع ال ّله تعالى بعقلية الخوف أو الطمع ،وإنما يجب أن نلتفت
إلى أن ال ّله تعالى هو أهل للعبادة والخضوع ،هذا المعنى للعبادة ترجمة
واضحة للقاعدة األولى وهي قاعدة المعرفة.

الثانية :قاعدة ال�شكر
الطمع والخوف يرتبطان بأمر مستقبلي ،والشكر يرتبط بأمر سابق،
فلو ّ
أن إنسانًا صنع لك معرو ًفا وأحسن إليك في الماضي فتارة:
تقدم له الشكر على إحسانه.

((( بحار األنوار ،ج ،41ص.14
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وتارة أخرى تقدم له الشكر؛ ألنك تريد أن يدوم التواصل معه من
أجل استمرار وصول إحسانه ومنفعته إليك .أمير المؤمنين Eيقول:
يستحق
عليك أن تشكر ال ّله على ما أسبغ عليك من نعمه ،فالمنعم
ّ
الشكر.
ِ
ِ
أي
وقوله« :Eإِ َّن َق ْو ًما َع َبدُ وا ال ّلـ َه َر ْغ َب ًة َفت ْل َك ع َبا َد ُة الت َُّّج ِار»ّ ،
لمصلحة مستقبلية يريدونها من ال ّله فتلك عبادة التّجار ،يعطي حتى
يأخذ.
«وإِ َّن َقوما َعبدُ وا ال ّلـه رهب ًة َفتِ ْل َك ِعباد ُة ا ْلعبِ ِ
يد» ،أي :خو ًفا من
َ َ َ
َ َ َْ
ْ ً َ
َ
عذابهّ ،
وأل يعطيهم النعمة التي يريدونها ،فتلك عبادة العبيد.
«وإِ َّن َق ْو ًما َع َبدُ وا ال ّلـ َه ُشك ًْرا َفتِ ْل َك ِع َبا َد ُة ْالَ ْح َر ِار»((( .فاألحرار هم
َ
الذين يشكرون ال ّله على ما أعطاهم.

بين عبادة وعبادة
والسؤال المهم هو :هل هناك فرق بين أن ينطلق اإلنسان في عبادته
من المعرفة والشكر ،أو ينطلق من الرغبة والخوف؟

والجواب على ذلك :نعم هناك فرق ،حيث يتجلى ذلك الفرق في
ّ
أن من يعبد من أجل الرغبة أو الرهبة ،فإنه يكتفي بالمقدار الذي يظن
أنه يح ّقق له ذلك ،مثل الموظف الذي يعمل بمقدار الراتب الذي يعطيه
رب العمل ،كذلك الذي ال يصلي ّإل ما فرضه ال ّله من الصلوات
إ ّياه ّ
((( نهج البالغة ،حكمة .237
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الخمس اليومية ،طم ًعا في الثواب ،وتجن ًبا من عقوبة ترك الصالة فقط.

أما اإلنسان الذي يصلي ألنه يرى ال ّله ً
أهل للعبادة ،ويتع ّبد حتى
يشكر ال ّله على ما أسدى إليه من النعم ،وأفاض عليه من الخير ،فإنه
عاشق يخدم معشوقه تقر ًبا إليه ،وح ًّبا له .إن هذا اللون من العبادة ال
يكون بمقدار أداء ما يسقط به الواجب فقط ،وإنما بمقدار ما يتمكن
ويستطيع ،فأداء الصالة الواجبة مع كافة مستح ّباتها ،هي لمن يعبدون
وشكرا له على آالئه وفضله ونعمه ،لذلك ال
ال ّله؛ ألنه أهل للعبادة،
ً
يكتفون بالحدّ الواجب ،وإنما يطالبون أنفسهم بأقصى ما يستطيعون
ويتمكّنون ،وهكذا كانت عبادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.

علي وعبادة العا�شق هلل
قال ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البالغة« :أما العبادة فكان
أعبد الناس ،وأكثرهم صالة وصو ًما ،ومنه تعلم الناس صالة الليل،
ومالزمة األوراد ،وقيام النافلة ،وما ظنّك برجل يبلغ من محافظته على
ورده :أن يبسط له نطع بين الصفين ليلة الهرير ،فيصلي عليه ورده،
ً
وشمال ،فال يرتاع
وتمر على صماخيه ،يمينًا
والسهام تقع بين يديه،
ّ
ّ
لذلك ،وال يقوم حتى يفرغ من وظيفته ،وما ظنّك برجل كانت جبهته
كثفنة البعير لطول سجوده»(((.

أما بالنسبة للروايات التي تقول إنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف

((( ابن أبي الحديد .شرح نهج البالغة ،ج ،1ص.27
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ركعة ،فليس المقصود الرقم ،بل المقصود أنه كان يصلي أكبر عدد
ممكن من الركعات في اليوم والليلة ،فهو توصيف للكثرة.
«وك َ
َان َأ ِم ُير ا ْل ُم ْؤ ِمنِي َنE
أما الدعاء فقد ورد عن اإلمام الصادقَ :E
َر ُج ًل َد َّعا ًء»((( ـ بمعنى كثير الدعاء ،وقد حفظ لنا التاريخ شي ًئا من أدعيته
الرائعة ،وكيف كان يناجي ال ّله سبحانه وتعالى .فقد نقل عن أبي الدرداء
قوله( :شهدت علي بن أبي طالب بشويحطات النجار((( ،وقد اعتزل
من مواليه ،واختفى ممن يليه ،واستتر بمغيالت النخل((( ،فافتقدته وبعد
علي مكانه ،فقلت :ألحق بمنزلة ،فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجي،
َّ
وهو يقول:

«إلهي كم من موبقة حملت عني مقابلتها بنعمتك ،وكم من جريرة
تكرمت عن كشفها بكرمك ،إلهي إن طال في عصيانك عمري ،وعظم
ّ
في الصحف ذنبي ،فما أنا أؤمل غير غفرانك ،وال أنا ٍ
براج غير رضوانك.
فشغلني الصوت واقتفيت األثر ،فإذا هو علي بن أبي طالب Eبعينه،
فاستترت له وأخملت الحركة ،فركع ركعات في جوف الليل الغابر،
ّ
والبث والشكوى ،فكان مما به ال ّله ناجى أن
ثم فرغ إلى الدعاء والبكاء
قال:
علي خطيئتي ،ثم أذكر العظيم من
«إلهي أفكر في عفوك فتهون َّ

((( الكافي ،ج ،2ص.301
ِ
ِ
(((   َّ
رب من َشجر الجبال ،تتّخذ منه القس ّي.
الش ْو َحطَ :ض ٌ
((( بمغيالت النخل :أي النخل الكثيف.

180

آفاق السمو الروحي

ِ
علي بليتي».
َأ ْخذ َك فتعظم َّ
ثم قالٍ :
«آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها،

فتقول خذوه ،فيا له من مأخوذ ال تنجيه عشيرته ،وال تنفعه قبيلته ،يرحمه
المأل إذا أذن فيه بالنداء» ،ثم قالٍ :
«آه من نار تنضج األكباد والكلىٍ ،آه
من نار ّنزاعة للشوى ٍآه من غمرة من ملهبات ل ًظى ،قال :ثم أنعم في
حسا»(((.
البكاء فلم أسمع له ًّ

((( بحار األنوار ،ج ،84ص.195
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الوجود والحياة نعمة من نِعم ال ّله سبحانه وتعالى على اإلنسان؛
تفضل ّ
جل اسمه عليه بالخلق واإليجاد ،وقد أوجد ال ّله هذا
حيث ّ
الكائن ليعيش في رحاب رحمته ونعمه ،وهذا ما ّقررته اآلية الكريمة:
{إِ َّل َم ْن َر ِح َم َر ُّب َك َو لِذلِ َك َخ َل َق ُه ْم}[سورة هود ،اآلية.]119 :

لكن إذا كان األمر كذلكّ ،
وأن ال ّله سبحانه وتعالى قد خلق اإلنسان
للعيش برحمته ورحمانيتهِ ،
فل َم هذه اآليات القرآن ّية التي تتو ّعد بالعقاب
ّ
والجزاء يوم القيامة؟

إذا قرأنا اآليات القرآنية بمجملها ،وتأملنا فيها ،نشاهد ّ
أن اآليات
التي ّ
تبشر اإلنسان بعفو خالقه ورحمته هي أشمل وأكثر من اآليات
التي تتحدّ ث عن العقاب والعذاب ،بل إن العقاب والعذاب إنما هو
إلصالح اإلنسان وتقويمه وردعه؛ فحينما يتوعدّ ال ّله عبده العاصي
المنحرف بالعقاب والعذاب ،فالمقصود من ذلك :تحذيره وإبعاده
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عن المعاصي ألنّها تضره ،وبغية توجيه اإلنسان نحو خيره ومصلحته،
وهذا نظير :تهديد المع ّلم تلميذه بإنقاص درجاته وعالماته ،والفشل
همته للدراسة ،هذا التلويح والتهديد
في االمتحان ،حينما يريد شحذ ّ
إنما يهدف لتوجيه اإلنسان لالستقامة وااللتزامّ ،
وإل ّ
فإن ال ّله سبحانه
نصت اآلية الكريمة.
وتعالى قد خلق اإلنسان ليرحمه كما ّ

يصرون على اإلجرام والمعصية والذنب،
لكن بعض الناس حينما ّ
وخاصة إذا نازعوا الخالق كبرياء وجوده وتوحيده؛ فأنكروا وجوده أو
ّ
أشركوا به ،مع اتضاح الحقيقة لهم ،فال ّ
شك في استحقاقهم للعقاب في
مثل هذه الحالة.

ظلم النا�س جريمة كبرى

ّ
إن من يظلم الناس ويمارس اإلجرام بح ّقهم ،فال إنصاف في مرور
جريمته من دون عقوبة وعذاب؛ ّ
وإل عُدَّ إغرا ًء بالظلم واإلجرام ،من
هنا خاطب ال ّله تعالى البشر ّية بهذه اللغة اللطيفة الرحيمة { َما َي ْف َع ُل ال َّل ُه
بِ َع َذابِك ُْم إِ ْن َشك َْرت ُْم َوآ َمنْت ُْم}[سورة النساء ،اآلية ،]147 :فماذا يفعل ال ّله بعقاب
الناس؟! هو ال ّ
يلتذ بذلك وال يتش ّفى ،وإنما يلجأ لذلك من سكنت
يعوض عن خسارة خسرها ،وال
نفسه رغبة االنتقام ،ومن يريد أن ّ
أن ال ّله أعلى من ذلك ،لهذا ال يريد أن ّ
شك ّ
ّ
يعذب أحدً ا من خلقه ،وال
تدخل في دائرته ميزة من وراء هذا العذاب على اإلطالق ،فإذا شكرت
البشر ّية خالقها ،من خالل امتثال الواجب الملقى عليها في هذه الحياة
خارجا عن
فال عذاب في البين ،بل حتى لو أخطأ بعض بني البشر خطأ
ً
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وخارجا عن دائرة ظلم اآلخرين والتجاوز
دائرة إنكار ال ّله والشرك به،
ً
على حقوقهم وحرماتهمّ ...
فإن باب ال ّله سبحانه وتعالى مفتوح وواسع
صالحا بعد ذلك ،قال تعالى{ :إِ َّن ال َّل َه ال َي ْغ ِف ُر
أمام من تاب وآمن وعمل
ً
َأ ْن ُي ْش َر َك بِ ِه َو َي ْغ ِف ُر ما ُد َ
ون ذلِ َك لِ َم ْن َيشا ُء[}...سورة النساء ،اآلية.]48 :

كما نالحظ التأكيد من قبل اإلمام زين العابدين Eعلى حقيقة
الرحمة اإلله ّية؛ حيث يقول مخاط ًبا ال ّله سبحانه وتعالى« :ال َّل ُه َّم َفإِنِّي
ا ْم ُر ٌؤ َح ِق ٌيرَ ،و َخ َط ِري َي ِس ٌيرَ ،و َل ْي َس َع َذابِي ِم َّما َي ِزيدُ فِي ُم ْل ِك َك ِم ْث َق َال
ِ
ِ
ِ
ٍ
الص ْب َر َع َل ْي ِهَ ،و َأ ْح َب ْب ُت َأ ْن
َذ َّرةَ ،و َل ْو َأ َّن َع َذابِي م َّما َي ِزيدُ في ُم ْلك َك َل َس َأ ْلت َُك َّ
َيك َ
ُون َذلِ َك َل َكَ ،و َل ِك ْن ُس ْل َطان َُك ال َّل ُه َّم َأ ْع َظ ُمَ ،و ُم ْلك َ
ُك َأ ْد َو ُم ِم ْن َأ ْن ت َِزيدَ
ِ ِ
ِ ِ
ص ِمنْ ُه َم ْع ِص َي ُة ا ْل ُم ْذنِبِي َن.(((»...
فيه َطا َع ُة ا ْل ُمطيعي َنَ ،أ ْو َتنْ ُق َ

التب�شير برحمة اهلل

وقد وردت نصوص كثيرة في سياق التبشير بواسع المغفرة اإلله ّية
نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر ما جاء عن رسول ال ّله...« :A
ِ
َب ال َّل ُه َل ُه َح َسنَ ًة بِ ُح ْس ِن
َي ُه ُّم ا ْل َع ْبدُ بِا ْل َح َسنَة َف َي ْع َم ُل َها َفإِ ْن ُه َو َل ْم َي ْع َم ْل َها َكت َ
ِ
ِ ِِ
الس ِّي َئ ِة َأ ْن َي ْع َم َل َها َفإِ ْن َل ْم
ن َّيتهَ ،وإِ ْن ُه َو َعم َل َها َكت َ
َب ال َّل ُه َل ُه َع ْش ًراَ ،و َي ُه ُّم بِ َّ
يء ،وإِ ْن هو َع ِم َلها ُأج َل سبع سا َع ٍ
ِ
اتَ ،و َق َال
َب َع َل ْيه َش ْ ٌ َ ُ َ
َي ْع َم ْل َها َل ْم ُي ْكت ْ
َ ِّ َ ْ َ َ
ِ
ِ
َات لِص ِ
احب ا ْلحسن ِ
ِ
الشم ِ
اح ِ
ال ـ َل َت ْع َج ْل
الس ِّي َئات ـ َو ُه َو َصاح ُ
َ
ب ِّ َ
ب َّ
َص ُ َ َ
ول{ :إِ َّن ا ْلحس ِ
ٍ
وها؛ َفإِ َّن ال َّل َه َع َّز َو َج َّل َي ُق ُ
نات
َع َسى َأ ْن ُيتْبِ َع َها بِ َح َسنَة ت َْم ُح َ
َ َ
((( اإلمام زين العابدين علي بن الحسين .الصحيفة السجاد ّية (من دعائه Eفي الرهبة)
ص.248
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ي ْذ ِهبن السي ِ
ئات}.(((»...
ُ ْ َ َّ ِّ

وورد في حديث آخر عن اإلمام جعفر الصادق Eأنه قال« :إِ َّن
ٍ
ِ
ِ
َب
اس َت ْغ َف َر ال َّل َه َل ْم ُي ْكت ْ
ا ْل َع ْبدَ إِ َذا َأ ْذن َ
َب َذ ْن ًبا ُأ ِّج َل م ْن ُغدْ َوة إِ َلى ال َّل ْي ِل؛ َفإِن ْ
َع َل ْي ِه»(((.

كما تواترت اآليات واألحاديث عن سعة رحمة ال ّله بعباده يوم
يتحصل ألدنى سبب ّ
مبرر يصدر
اإللهي
القيامة ،فإن الغفران
ّ
وأقل ّ
ّ
من العبد في طريق األوبة والتوبة؛ فقد ورد عن اإلمام الصادق :Eإذا
كان يوم القيامة نشر ال ّله تبارك وتعالى رحمته حتى يطمع إبليس في
رحمته(((.

ونختم هذه الفقرة برواية وردت عن أبي عبد ال ّله الصادقE
قال فيها« :إِ َّن ِ
آخ َر َع ْب ٍد ُي ْؤ َم ُر بِ ِه إِ َلى الن َِّار َف َي ْلت َِف ُتَ ،ف َي ُق ُ
ول ال َّل ُه َع َّز َو َج َّل
َأ ْع ِج ُلو ُهَ ،فإِ َذا ُأتِ َي بِ ِه َق َال َل ُهَ :ع ْب ِدي لِ َم ا ْل َت َف َّت؟
َف َي ُق ُ
ولَ :يا َر ِّب َما ك َ
َان َظنِّي بِ َك َه َذا.
َف َي ُق ُ
ول ال َّل ُه َج َّل َج َل ُل ُهَ :ع ْب ِدي َو َما ك َ
َان َظن َُّك بِي؟
َف َي ُق ُ
ولَ :يا َر ِّب ك َ
َان َظنِّي بِ َك َأ ْن َت ْغ ِف َر لِي َخطِي َئتِي َوتُدْ ِخ َلنِي َجنَّت ََك.
َف َي ُق ُ
ول ال َّل ُه َم َل ِئكَتِيَ :و ِع َّزتِي َو َج َللِي َو َب َل ِئي َو ْارتِ َفا ِع َمكَانِيَ ،ما

((( الكافي ،ج ،4ص 224ـ.225
((( المصدر نفسه ،ج ،4ص.235
((( بحار األنوار ،ج ،7ص  ،287حديث .1
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َظ َّن بِي َه َذا َسا َع ًة ِم ْن َح َياتِ ِه َخ ْي ًرا َق ُّطَ ،و َل ْو َظ َّن بِي َسا َع ًة ِم ْن َح َياتِ ِه َخ ْي ًرا
َما َر َّو ْع ُت ُه بِالن َِّارَ ،أ ِج ُيزوا َل ُه ك َِذ َب ُه َو َأ ْد ِخ ُلو ُه ا ْل َجنَّ َة.
ُث َّم َق َال َأ ُبو َع ْب ِد ال َّل ِهَ :Eما َظ َّن َع ْبدٌ بِال َّل ِه َخ ْي ًرا إِ َّل ك َ
َان ِعنْدَ َظن ِِّه
ِ
ِ
{وذلِك ُْم َظنُّك ُُم ا َّل ِذي َظنَنْت ُْم بِ َر ِّبك ُْم َأ ْرداك ُْم
بِهَ ،و َذل َك َق ْو ُل ُه َع َّز َو َج َّلَ :
َف َأصبحتُم ِمن ا ْل ِ
خاس ِرين}[سورة ّفصلت ،اآلية (((»]23 :.
ْ َ ْ ْ َ
هكذا هي الرحمة اإلله ّية واسعة وعظيمة ،من هنا وجب على
اإلنسان أن يعيش بين الرجاء والخوف من عذاب ال ّله وسخطه.

كيف ي�شكر الخالق عبده

لقد وصف ال ّله نفسه بالشاكر العليم ،كما جاء ذلك في آيات عديدة
من الكتاب الكريم ،التي وصفت ال ّله بالشاكر والشكور ،من قبيل:
ِ ِ
ُور}
{و َ
َ
ور َشك ٌ
يما}[سورة النساء ،اآلية{ ،]147 :إِ َّن َر َّبنا َل َغ ُف ٌ
كان ال َّل ُه شاك ًرا َعل ً
ِ ِ
{وال َّل ُه
[سورة فاطر ،اآليةَ { ،].34 :فإِ َّن ال َّل َه شاك ٌر َعليم}[سورة البقرة :اآليةَ ،]158 :
ُور َح ِليم}[سورة التغابن ،اآلية.]17 :
َشك ٌ
ونتساءل هنا عن معنى هذا الشكر من ال ّله تعالى ،فالشاكر يأتي من
الشكر ،الذي هو الثناء في مقابل المعروف ،فماذا يقدّ م العبد لربه حتى
يقدّ م ال ّله تعالى له الشكر؟
ُ
اإلنسان ربه من خالل األعمال الصالحة،
والجواب :حينما يطيع

((( الشيخ الصدوق .ثواب األعمال وعقابها ،الطبعة الثانية 1984م( ،قم :منشورات
الرضي) ،ص.173
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فإن ال ّله سبحانه وتعالى يكافئه بالخير ،وهذه المكافأة يع ّبر عنها الخالق
بأنها شكر مقدّ م منه لإلنسان المطيع ،وكم هو شرف عظيم لإلنسان
يصلي ،ويصوم،
أن يتقدّ م خالق الوجود ومفيضه بالشكر له ،حينما
ّ
عز ّ
ويتصدّ ق ،ويمارس ً
وجل؟
عمل
صالحا ،ويبتعد عن معص ّية ال ّله ّ
ً
شكرا باأللفاظ والكالم ،وإنما
وليس الشكر الذي يقدّ مه الخالق للعبد ً
يتعامل مع اإلنسان المطيع على هذا األساس ،فيزيد له الخير ويجزل له
رب ،ما أعظمك وألطفك بعبادك ،وعلينا االقتراب
الثواب ،حنانيك يا ّ
من الوجود الذي يرحمنا وإليه مصيرنا ،فال أحد ينفعنا سواه ،وال أحد
يحتضننا غيره.

الإح�سا�س بالرحمة الإلهية

ّ
لعل اإلحساس بالرحمة اإلله ّية يتج ّلى حينما يصاب اإلنسان بمرض
يقرر األطباء عدم إمكان ّية أن يقدّ موا له شي ًئا ُيسهم في
عضال ،بحيث ّ
عالجه وتسكين ألمه ،وعندها تنهمر دموع أقاربه وأصدقائه المحيطين
قوة في تغييره أبدً ا،
به ،إثر مصيره المحتوم الذي ال حول لديهم وال ّ
يتحرك ويثور في أعماق اإلنسان ،وكم هي
لكن
ّ
التوجه والرجاء إلى ال ّله ّ
الحوادث التي نسمع بها من هنا وهناك ،عن أشخاص قد انتهت حياتهم
بالصحة والعافية والحياة ،وقد سمعنا
ظاهرا ،لكن ال ّله تعالى م ّن عليهم
ّ
ً
(((
بالزلزال الذي حصل في جزيرة هايتي بقوة  7درجات على مقياس
وشرد حوالي 1.5
رختر ،وقد أودى بحياة أكثر من  200ألف شخص ّ
((( وقع الزلزال في 2010/1/12م.
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مليون شخص من منازلهم.

وقد تمكنت فرق اإلنقاذ من انتشال فتاة ( 16سنة) من تحت
األنقاض وذلك بعد مرور  15يو ًما ً
كامل من وقوع الزلزال ،في حادثة
تعدّ نادرة من نوعها في قضايا الناجين من الزالزل .ووصف أحد رجال
اإلنقاذ اكتشاف الفتاة المراهقة التي كانت تحت األنقاض بعد أسبوعين
من الزلزال بأنه «معجزة»((( ،وهذا مظهر من مظاهر الرحمة اإللهية.
التوجه إلى ال ّله بشكل دائم،
أمثال هذه الشواهد الح ّية تدعونا إلى
ّ
بقلوبنا ونفوسنا وعواطفنا ،وأن نبتعد عن معصية ال ّله ،وأن نقبل على
يحب من اقترب منه ،فقد ورد عن رسول
طاعته؛ فإنه سبحانه وتعالى
ّ
عز ّ
ال ّلهّ A
وجل قالَ « :أنَا ِعنْدَ َظ ِّن َع ْب ِدي بِيَ ،و َأنَا َم َع ُه َح ْي ُث
أن ال ّله ّ
َي ْذك ُُرنِيَ ،وال َّل ِه َل َّل ُه َأ ْف َر ُح بِت َْو َب ِة َع ْب ِد ِه ِم ْن َأ َح ِدك ُْم َي ِجدُ َضا َّل َت ُه بِا ْل َف َل ِةَ ،و َم ْن
َت َق َّر َب إِ َل َّي ِش ْب ًرا َت َق َّر ْب ُت إِ َل ْي ِه ِذ َرا ًعاَ ،و َم ْن َت َق َّر َب إِ َل َّي ِذ َرا ًعا َت َق َّر ْب ُت إِ َل ْي ِه
َبا ًعا»(((.

((( موقع بي بي سي عربي ،األربعاء 27 ،يناير /كانون الثاني.2010 ،
((( صحيح مسلم ،كتاب التوبة ،ج ،4ص  ،2102حديث .2675

العفو الإلهي

تفض ًل منه ،وأفاض عليهم نعمه وخيره،
خلق ال ّله تعالى البشر ّ
وأراد لهم أن يعيشوا في هذه الدنيا حياة طيبة سعيدة .غير ّ
أن المشيئة
اإللهية أرادت أن تتحقق السعادة والصالح في حياة البشر انطال ًقا
ورغما عنهم ،وبعبارة
منهم وباختيارهم ،ال أن تكون مفروضة عليهم،
ً
ّ
أدق؛ أن يحدّ دوا مصيرهم مخ ّيرين ال مس ّيرين .بخالف سائر الكائنات

األخرى ،التي جعلها سبحانه مسيرة في أسلوب حياتها .وقد أودع
ال ّله في اإلنسان نزعات تغريه بالفساد واالنحراف ،كما منحه ملكات
تدفعه نحو الخير والصالح ،وجعل حياته بر ّمتها ساحة امتحان دائم،
ِ
ورا}[سورة اإلنسان ،اآلية،]3:
السبِ َيل إِ َّما َشاك ًرا َوإِ َّما َك ُف ً
قال تعالى{ :إِنَّا َهدَ ْينَا ُه َّ
{و َهدَ ْينَا ُه الن َّْجدَ ْي ِن}[سورة البلد ،اآلية.]10 :
وجاء في آية أخرى قوله تعالىَ :
ّ
إن ال ّله تعالى يريد لإلنسان أن يسلك طريق الخير والصالح ،وأن
يعيش حياة طيبة في هذه الدنيا ،بوعيه واختياره ،ال أن يكون مس ّي ًرا في
هذا االتجاه.
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وجاءت الرساالت والشرائع السماوية لتب ّين لإلنسان طريق الخير،
وتشجعه على السير فيه .كما حرصت على تحذيره من العواقب الوخيمة
المترتبة على انحرافه .وانتهجت الرساالت السماوية التعامل مع اإلنسان
َ
تتعاط معه كملك من المالئكة ،وباعتباره
طب ًقا لطبيعته البشرية ،ولم
ٍ
بشراّ ،
وشهوات ونوازع لالنحراف والفساد ،إلى جانب
فإن له أهواء
ً
ما في أعماقه من بذور الخير والصالح ،التي ينبغي أن تستثار وتحفز
وتستنهض ،وتب ًعا لذلك يمكن القول ّ
إن تعامل الرساالت السماوية مع
ً
تعامل واقع ًّيا ،أبعد ما يكون عن المثالية المجردة.
اإلنسان ُيعدّ

ومر ّد ذلك علم ال ّله سبحانه وتعالى ،بضعف اإلنسان ،وإمكانية ميله
في أحيان كثيرة نحو أهوائه وشهواته ،فذلك غير منفك عن صميم طبيعته
البشرية .من هنا يأتي السؤال عن طبيعة التعامل اإللهي مع اإلنسان ،إذا
ما وقع في ّ
خط االنحراف والفساد وضعف أمام شهواته؟

�أبواب النجاة مفتوحة

ّ
إن من عظيم رحمة ال ّله ،أن جعل تعامله سبحانه وتعالى مع عباده
المخطئين أبعد ما يكون عن الثأر واالنتقام ،بل على نحو االستنقاذ
واإلصالح ،واستعادة اإلنسان إلى الطريق القويم ،وإبعاده عن النتائج
الوخيمة ألفعاله المنحرفة .لذلك فتح ال ّله أمام اإلنسان أبواب التوبة
على مصراعيها ،حتى آخر نفس من حياته .ورد عن النبي Aأنه قال:
ّ
«إن ال ّله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»((( ،أي إنه تعالى يقبل التوبة
((( كنز العمال ،ج ،٤ص ،٢١٠حديث.10187

هلإلا وفعلا

191

{و ُه َو ا َّل ِذي
عن العبد حتى اللحظات األخيرة من حياته .قال تعالىَ :
اد ِه ويع ُفو َع ِن السي َئ ِ
ِ ِ
ات}[سورة الشورى ،اآلية ،]25 :إنه
َّ ِّ
َي ْق َب ُل الت َّْو َب َة َع ْن ع َب َ َ ْ
يدعوهم ّ
بكل تحنّن ولطف إلى العودة إلى جادة الصواب ،مهما بلغت
ذنوبهم ومعاصيهم.
وإلى جانب فتح باب التوبة ،جعل سبحانه وتعالى األعمال
الصالحة با ًبا للمغفرة والتجاوز عن أخطاء العباد .فقد يو ّفق اإلنسان إلى
التوبة تارة ،وذلك أعظم أبواب المغفرة ،وتارة تكون أعماله الصالحة
طري ًقا واس ًعا نحو شموله بالمغفرة والتجاوز عن أخطائه ،قال تعالى:
َات ي ْذ ِهبن السي َئ ِ
ِ
ات}[سورة هود ،اآلية ،]114 :وفي حالة ثالثة ،قد
{إِ َّن ا ْل َح َسن ُ ْ َ َّ ِّ
يحظى العبد بالشفاعة التي جعلها ال ّله تعالى لألنبياء واألولياء واألئمة
والشهداء والصالحين ،فهؤالء يشكلون با ًبا من أبواب المغفرة ،لما
حق الشفاعة في الناس ،فيتجاوز سبحانه عن ذنوب
حباهم تعالى من ّ
العباد وأخطائهم كرامة لعباده الصالحين.

و ُيبقي تعالى فرص النجاة متاحة أمام العباد إلى أبعد الحدود .فلو ّ
أن
إنسانًا لم يتب إلى ال ّله ،ولم تكن عنده أعمال صالحة ،ولم يكن مستح ًّقا
للشفاعة ،فال يعني ذلك نهاية المطاف ،واألخذ به إلى جهنم ،ذلك ّ
أن
ال ّله تعالى يمدّ طوق النجاة للعباد حتى وهم في تلك الحالة .وفي هذا
أن ّ
الشأن تشير اآلية الكريمة إلى ّ
كل الذنوب واألخطاء ،تبقى ذنو ًبا قابلة
للمحو ،ما بقي العبد تحت سقف اإليمان بال ّله والنأي عن الشرك به،
قال تعالى{ :إِ َّن ال َّلـ َه َل َي ْغ ِف ُر َأن ُي ْش َر َك بِ ِه َو َي ْغ ِف ُر َما ُد َ
ون َٰذلِ َك لِ َمن َي َشا ُء
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ِ
ِ ِ
يما}.
َو َمن ُي ْش ِر ْك بِال َّلـه َف َقد ا ْفت ََر ٰى إِ ْث ًما َعظ ً

ّ
إن اآلية الكريمة فيها من الرجاء الكبير ما ال حدّ له ،على نحو وصفها
أمير المؤمنين Eبأنها أرجى آية في القرآن الكريم .فقد ورد عنه Eأنه
قال« :ما في القرآن آية أرجى عندي من هذه اآلية»((( ،فاآلية الكريمة
تفتح باب الرجاء واألمل أمام اإلنسان ،حيث يقول تعالى{ :إِ َّن ال َّلـ َه َل
ون َٰذلِ َك} ،أي إنّه باستثناء الشرك بال ّلهّ ،
َي ْغ ِف ُر َأن ُي ْش َر َك بِ ِه َو َي ْغ ِف ُر َما ُد َ
فإن
ّ
كل الذنوب يمكن أن يستوعبها العفو اإللهي .غير ّ
أن اآلية الكريمة لم
ُتع ِ
ط وعدً ا حتم ًّيا بغفران الذنوب على نحو مطلق ،وإنّما حصرت العفو
ْ
ِ
ِ
ِ
{و َي ْغف ُر َما ُد َ
ون َٰذل َك ل َمن َي َشا ُء} .من هنا ،ينبغي أن
في قوله تعالىَ :
أن ّ
يتح ّلى اإلنسان باليقظة واالنتباه ،فال يتوهم ّ
كل ذنب يقترفه سيكون
ّ
محل عفو ال ّله وغفرانه ما دام دون الشرك به تعالى ،ويفهم اآلية خطأ
فتغريه بالمعصية .فقد ال ّ
تظلل مشيئة ال ّله بعض العباد عندما يبسطها
{لِ َمن َي َشا ُء} وفق تعبير اآلية الكريمة .وورد عن اإلمام الصادقE
وخ ِ
ِ
عاصيهَ ،
«ار ُج ال ّلـه َرجا ًء ال ُي َج ّرئ َ
ف ال ّلـه َخوفا ال
ُك على َم
أنه قالْ :
ِ
حمتِ ِه»(((.
ُي ْؤ ِي ُس َك من َر َ

ال ي�أ�س وال ا�ستهانة

وتزخر اآلية الكريمة بجملة من الدروس واألبعاد المهمة .ويأتي
في طليعتها؛ إيالء األهمية القصوى للتوازن النفسي عند اإلنسان حيال
((( األمثل في تفسير كتاب ال ّله المنزل ،ج ،3ص.232
((( وسائل الشيعة ،ج ،15ص ،217حديث .20317
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تعامله مع خالقه ّ
جل وعال ،فمن جهة ينبغي ّأل يصاب بالقنوط واليأس
مهما بلغت ذنوبه وأخطاؤه؛ ّ
منهي عنه بشدة ،وذلك في قوله
ألن اليأس ٌّ
تعالىُ { :ق ْل يا ِعب ِ
اد َي ا َّل ِذي َن َأ ْس َر ُفوا َع َل ٰى َأن ُف ِس ِه ْم َل َت ْقنَ ُطوا ِمن َّر ْح َم ِة
َ َ
الذنُوب ج ِميعا إِ َّنه هو ا ْل َغ ُفور ِ
ِ
ِ
يم}[سورة الزمر ،اآلية:
ال َّلـه إِ َّن ال َّلـ َه َي ْغف ُر ُّ َ َ ً ُ ُ َ
الرح ُ
ُ َّ
 ،]53ومن جهة أخرى ينبغي ّأل يكون متهاونًا في المعصية .فاألمران في
اإلفراط والتفريط س ّيان.
وروي أنه قيل لإلمام الصادق« :Eقوم يعملون بالمعاصي
ويقولون نرجو ،فال يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت ،فقال :هؤالء
قوم يترجحون في األماني ،كذبوا ،ليسوا براجينّ ،
إن من رجا شي ًئا طلبه
ٍ
شيء هرب منه»(((.
ومن خاف من

ومما روي في سيرة اإلمام زين العابدينّ ،E
أن الزهري الذي
عامل عند بني أمية ،عاقب ً
كان ً
جراء العقوبة ،فخرج
رجل حتى مات ّ
هائما على وجهه ،لما تسبب من موت إنسان مسلم ،وترك الناس ملتجأ
ً
إلى غار بأحد الجبال ،فطال مقامه حتى بلغ تسع سنين ،وفي إحدى
السنوات كان اإلمام زين العابدين Eفي الحج ،فأتاه الزهري ،فقال
له اإلمام« :إني أخاف عليك من قنوطك ما ال أخاف عليك من ذنبك
فابعث بدية مسلمة إلى أهله ،واخرج إلى أهلك ومعالم دينك ،قال:
عز ّ
وجل وتبارك وتعالى أعلم حيث
فقالّ :فرجت عني يا س ّيدي ،وال ّله ّ
((( الكافي ،ج ،2ص ،68حديث.5
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يجعل رساالته»(((.

ال�صفح عن الخط�أ
نهجا
أ ّما الدرس الثاني الذي ُيستلهم من اآلية الكريمة فهو أن ننتهج ً
يتجسد في تعاملنا مع
تربو ًّيا مع من يخطئون علينا .وذلك ما ينبغي أن
ّ
مرتكبي األخطاء ضمن محيطنا البشري ،فقد يصدر الخطأ من أي ٍ
فرد
ّ
زوجا أم زوجة أو ابنًا ،وقد يصدر الخطأ
من أفراد العائلة تجاه اآلخرً ،
من األصدقاء والمعارف ،والحال نفسه مع العمال والخدم ،هنا ينبغي أن
يتخلق المرء بأخالق ال ّله سبحانه ،فال يكون قاس ًيا ،وال يوصد األبواب
أمام المخطئ ،في إمكانية تصحيح نهجه ،والتعديل من مسيره؛ ّ
ألن مآل
مشج ًعا له على
ذلك سيكون دف ًعا له إلى مربع اليأس والقنوط ،وسيكون ّ
االستمرار في خطأه واإلصرار على انحرافه.

ّ
ولعل فيما ينشر من قضايا العمالة المنزلية خير مثال ،فإذا ما أخطأ
وتم استيعاب الخطأ ،ومنحه فرصة أخرى للرجوع
العامل أو العاملةّ ،
والتصحيح من مسلكه ،فستمضي األمور على نحو طبيعي هادئ ،وعلى
النقيض من ذلك فيما لو جرى التعامل معه على نحو ٍ
قاس غليظ ،فلربما
دفعه ذلك إلى ارتكاب جرائم داخل المنزل .وكذلك الحال في التعامل
فإنما هم بشر خطاؤون ،أرأيت كيف يتعامل ال ّله
مع أخطاء األصدقاءّ ،
تعالى مع أخطائك تجاهه؟ كذلك ينبغي أن تتعامل مع اآلخرين ،ذلك
((( بحار األنوار ،ج ،46ص ،7حديث.17
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ّ
أن من كان يعفو عن الناس كان إلى عفو ال ّله أقرب.

ينبغي للمؤمن الواعي أن ينأى عن العقلية التعصبية الميالة إلى نفض
اليد من األقربين واألبعدين عند أول اصطدام بهم أو خالف معهم،
ينم عن وعي وال حكمة ،بقدر ما ينم عن عصبية وانغالق.
فذلك ال ّ
ولطالما قرأنا في سير أئمة أهل البيت Bوتعاملهم مع مناوئيهم والقساة
من أعدائهم ،إذ لم يكونوا Bيتعاملون معهم بروح انتقامية ،بقدر ما
ٍ
موال
عدو تحول إلى
كانوا يفسحون أمامهم مجال العودة ،وكم من ٍّ
وصديق ،كما في قوله تعالى{ :ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّل ِذي َب ْين ََك
ِ
ِ
يم}[سورة فصلت ،اآلية.]34 :
َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ٌة ك ََأ َّن ُه َول ٌّي َحم ٌ

ّ
اإللهي في استيعاب المخطئين والتجاوز عن المسيئين،
إن المنهج
ّ
نهجا معتمدً ا على ّ
كل المستويات ،بما يشمل ذلك
ينبغي أن يكون ً
الحكومات .فقد يخطئ مواطن ،ويتجاوز النظام ،ويخالف قانون البلد،
ومع التسليم بضرورة وجود الروادع ووضع العقوبات في سبيل حفظ
النظامّ ،إل ّ
أن تطبيق القانون يمكن أن يأتي على نحو انتقامي محض ،أو
على نحو إصالحي ،يكون الهدف منه استعادة المواطن المخطئ إلى
دائرة الخير والصالح ،من خالل فتح المجال أمامه حتى يعود إلى دائرة
الهدىّ .
إن هذا النهج االستيعابي مع المخطئين ،هو ما ينبغي أن يجري
حتى مع السجناء المجرمين ،فهذه الفئة من الناس ال ينبغي للمجتمع أن
يتعامل معها بقسوة بالغة ،على ٍ
خيارا آخر
نحو ال يدع أمام الفرد منهم ً
سوى االستمرار في ّ
خط الجريمة.
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قد ي�صبح العا�صي تق ًّيا

أما الدرس الثالث الذي نستلهمه من اآلية الكريمة فهو أن نلتزم
اإليجابية في النظرة إلى اآلخرين .فقد ينظر بعض الناس إلى بعضهم
اآلخر باعتبارهم مخطئين ،وأهل ضالل وانحراف ،غير ّ
أن السؤال
المطروح هنا؛ وما يدريك عن المصير األخير لهذا اإلنسان المخطئ،
ون َٰذلِ َك لِ َمن َي َشا ُء}ّ ،
{و َي ْغ ِف ُر َما ُد َ
س ّيما ّ
فلعل
وأن ال ّله تعالى يقولَ :
عاجل أم ً
ً
صالحا في مستقبل
آجل ،فيصبح
التوبة تدرك هذا اإلنسان
ً
األيام ،ولربما استوعبه عفو ال ّله سبحانه وتعالى وأدركته المغفرة.

من هنا ينبغي ّأل ينظر المرء لآلخرين من حوله على نحو سلبي،
كمنحرفين وفاسدين وحسبّ ،
إن هذا اإلنسان الذي يمكن أن نراه اليوم
قطعة من السوء ،وبؤرة للخطيئة ،وكتلة من الفساد ،ربما أخذ منحى
آخر في مقبل األيام .من هنا تنبع أهمية التح ّلي باإليجابية في النظر إلى
اآلخرين ،بأن يتوقع لهم الهدى ،ويتمنّى لهم السير في طريق الصالح.
على النقيض مما يفعل البعض ،الذي ال يكاد يرى إنسانًا قد وقع في خطأ
حتى يذهب بعيدً ا في النظر إليه نظرة حالكة السواد ،وتبقى هذه النظرة
راسخة عنده حتى مع مرور السنين وتقادم األيام ،وهذا نمط من السلوك
المتحجر في الحكم على اآلخرين ،ينبغي ّأل يقع اإلنسان المؤمن في
ّ
براثنه.

� ِأن ْ
ا�ش ُك ْر هلل

عادة ما ال يلتفت اإلنسان إلى النّعم التي يعيش في أحضانها ،فنعم
ال ّله تعالى تحوط به من ّ
مسترسل ً
ً
غافل
كل جهة وجانب ،لكنّه يعيش

عن هذه النّعم التي يسبح في بحرها .وها هي آيات القرآن الكريم تذكّره
بها ،وتوجهه إلى شكر ربه ،وهو ما يدركه عقله ويؤمن به ،فشكر الم ِ
نعم
ّ
ّ
ُ
واجب عقلي.
وحين يتّجه اإلنسان للشكر ،فإنّه بشكره ال يقدّ م منفعة لخالقه؛ ّ
ألن
غني عن العالمين ،وإنّما يستفيد اإلنسان نفسه ،فشكر النّعمة ال يفيد
ال ّله ّ
ِ
المتنعم بالنّعمة التي يؤدي
المنعم ـ وهو ال ّله سبحانه وتعالى ـ وإنّما يفيد ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
{و َم ْن َشك ََر َفإِن ََّما َي ْشك ُُر لنَ ْفسه}.
شكرها ،لذلك تقول اآلية الكريمةَ :

ما فائدة �شكر النّعمة؟

ً
أول :الشعور بقيمة النعمة

حين يلتفت اإلنسان إلى النّعمة ،وإلى مصدرها وقيمتها ،فإنّه نفس ًّيا
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يشعر باللذة ،وبالراحة واالطمئنان .فمن الناحية النفسية ثبت ّ
أن اإلنسان
يتعاطى مع النّعم بحالة نفس ّية ،وليس بحالة جسم ّية ماد ّية فقط .فقد ُيقدّ م
أي شعور آخر ،وقد ُيقدّ م لك طعام
لك طعام بشكل عادي ،فتأكله دون ّ
مع إعالم مسبق ،يخلق لديك إيحا ًء ذات ًّيا أن هذا الطعام ،هو خير طعام،
فإذا أكلته ستحصل على كذا وستكون كذا ،هذا الطعام يتسابق عليه
الناس وال يجدونه ،ولكنّه تو ّفر لك.

حينما يأكل اإلنسان طعا ًما مع هذا اإليحاء النّفسي ،يأكله بلذة أكبر،
مجرب مع مختلف األشياء التي يتعامل معها
وباهتمام أكبر .وهذا أمر ّ
اإلنسان ،قال أحدهم :ذهبت إلى باريس ،وسكنت في فندق من الفنادق
مرتاحا ،وتساءلت في نفسي :لماذا
ـ يبدو عليه أنّه ليس حدي ًثا ـ فلم أكن
ً
أنا في هذا المكان؟ حتى جاءني بعض األشخاص وقالوا لي :فالن،
أنت تسكن هنا .أتدري ما هذا المكان الذي تسكن فيه؟ هذا مكان
تاريخي حضاري ،فالفيلسوف الفالني عاش هنا ،والشخصية الفالنية
كانت هنا ،والبرنامج الفالني أجري هنا .وأخذ يحدثني عن مميزاته
وتاريخه العريق .بعد أن سمعت هذا الكالم ،شعرت وكأنني في الجنة،
مع أنه نفس المكان الذي كنت غير مرتاح له ،ولكن تغ ّيرت نظرتي حوله
بمجرد أن سمعت عنه ّ
كل ذلك الحديث.
فإحساس اإلنسان وشعوره له دور في تفاعله مع الوضع الذي يعيش
فيه .لذلك حينما يأمرنا ال ّله سبحانه وتعالى بأن نلتفت لِنِ َع ِم ِه ونشكرها،
حتى نستحضر في نفوسنا أنّنا أمام نعمة كبيرة من ال ّله سبحانه وتعالى.

هلل ْرُ كْشا ِنأ
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قد نأتي بكوب الماء ونشربه بشكل عادي ،لكن حينما نستحضر هذا
التلذذ واالرتياح .لذلك ّ
المعنى نشرب الماء بنوع من ُّ
فإن أولياء ال ّله
حينما يأكلون أو يشربون ـ كما هي اآلداب ـ يبدؤون الطعام والشراب
بذكر ال ّله.
وهنا قد يتبادر إلى أنفسنا هذا السؤال :لماذا يستحضر اإلنسان في
نفسه أن هذا من عند ال ّله؟

لو جاء لك إنسان بصحن من الطعام ،وقال لك :هذا هدية من ذلك
الشيخ ،أو تلك الشخصية المهمة ،فقد تقبل على ذلك الطعام باهتمام
مهتمة
أكبر؛ ألنّه جاءك من جهة أنت ترتاح لها ،وتفرح أن تلك الجهة ّ
بك ،وتبعث إليك الطعام .كذلك ّ
كل نعمة من نعم ال ّله ،إذا تعاملت
ّ
ستتلذذ بها
معها ،مع االلتفات إلى أن هذه نعمة من ال ّله ،ال شك أنك
أكثر ،وسترتاح نفس ًّيا.
ثانيا :دوام النعم من دوام الشكر.
ً

إن ال ّله سبحانه وتعالى قد التزم بأن يزيد نعم من يشكره ،كما هو مفاد
اآلية الكريمةَ { :ل ِئ ْن َشك َْرت ُْم َلَ ِزيدَ َّنك ُْم}[سورة إبراهيم ،اآلية ،]7:إذ يخاطب
ال ّله عباده بأنهم حينما يتوجهون إليه بالشكر ،فإنه تعالى يزيدهم من
نعمه أكثر .ذلك أن اإلنسان حينما يشكر نعمة ال ّله ،إنما يحافظ عليها،
ويسير في طريق تنمو فيه هذه النّعمة .وك ّلنا نعلم ّ
أن النّعم التي بأيدينا
هي من عند ال ّله ،لذلك ال سيطرة لنا عليها .هل يستطيع إنسان أن يضمن
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أي نعمة من النّعم في يده؟ أو يضمن بقاءه هو لهذه النّعمة؟ أو
بقاء ّ
يضمن استفادته من هذه النّعمة؟

وجود النّعمة عندك ،وإمكانية االستفادة منهاّ ،
كل ذلك من عنده
سبحانه وتعالى .كم من إنسان محروم من بعض النعم التي لديك؟!
على اإلنسان أن ينظر إلى اآلخرين الذين ال تتوفر لهم النّعم .يكتب أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب Eإلى الحارث الهمداني« :و َأكْثِ ْر َأ ْن َتنْ ُظ َر
إِ َلى َم ْن ُف ِّض ْل َت َع َل ْيهَ ِ،فإِ َّن َذلِ َك ِم ْن َأ ْب َو ِ
اب ُّ
الشك ِْر»(((.
نفسه مع من هم ّ
أقل منه ،لكي يدرك قيمة
على اإلنسان أن يقارن َ
نعم ال ّله تعالى عليه .قال أحدهم :أصبحت يوم الجمعة وأردت الذهاب
إلى الجامع ،فلم أجد حذا ًء أنتعله من الفقر ،فخرجت من البيت حاف ًيا،
رب ،إلى
وأنا أشعر بنوع من السخط ،وعدم الرضا ،والعتاب الخفي :يا ّ
لدي حذاء ألبسه؟ يقول :فوصلت إلى باب المسجد،
هذا الحدّ ليس َّ
فالتفت وحمدت ال ّله ،فأنا رجالي
شخصا أقطع الرجلين،
فوجدت
ُّ
ً
سالمتان ،وهذا اإلنسان فقد رجليه!!.
النّعمة عادة ال يشعر بها اإلنسان ّإل إذا فقدها ،وكما قيل في الصحة:
«الصحة تاج على رؤوس األصحاء ،ال يراها ّإل المرضى».

َّ
ولعل من فوائد عيادة المريض ،حينما يذهب اإلنسان لعيادة
المرضى ،أن يشعر بنعمة الصحة التي يعيشها ،فيشكر ال ّله سبحانه
((( نهج البالغة .كتاب.69
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وتعالى على هذه النّعمة .وفي بعض األحيان تكون النّعمة متوفرة ،لكن
شخصا ألفضل المآدب
ال يستطيع اإلنسان اإلفادة منها ،كإنسان يدعو
ً
واألطعمة ،ويقدم له الطعام ،لكنه يجلس جان ًبا ال يأكل معه من لذائذ
األطعمة التي قدّ مها ذلك الشخص؛ ّ
أمراضا تمنعه من تناول
ألن لديه
ً
هذا الطعام أو ذاك.
ثالثًا :استثمار ال ّنعمة.

الشكر في معناه الحقيقي هو االستثمار الصحيح للنّعمة ،فلو كنت
في ضيافة إنسان ،وقدّ م لك طعا ًما شه ًّيا طي ًبا ،ولم تحسن التصرف،
وألقيته أمامه في القمامة ،ماذا يعني؟ يعني إهانة لذلك الشخص.

إن ال ّله سبحانه وتعالى يعطيك هذه النّعم ،حتى تضعها في المكان
الصحيح ،وتستثمرها بالشكل المناسب ،فإذا أسرفت فيها ،ووضعتها
كفرا بالنّعمة وجحو ًدا بها ،فقد ورد
في المكان الخطأ ،فإن ذلك يعني ً
َان َر ُس ُ
عن اإلمام الصادق Eأنه قال« :ك َ
ول َال َّلـه Eإِ َذا َو َر َد َع َل ْي ِه َأ ْم ٌر
يسرهَ ،ق َالَ :ا ْلحمدُ لِ َّل ِ
ـه َع َلى َه ِذ ِه َالنِّ ْع َم ِة»((( .وكان Aدائم الحمد
َ ُ ُّ ُ
َ ْ
والشكر لله ،ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالبُّ :E
«الشك ُْر
ِع ْص َم ٌة ِم َن َا ْل ِف ْتن َِة»(((.
ذلك ّ
أن توجه اإلنسان إلى شكر النّعمة يعصمه من االنحراف والفتنة

((( الكافي ،ج ،2ص.97
((( تحف العقول ،ص.214

202

آفاق السمو الروحي

في التعامل مع النّعم .ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالبَ « :Eأ َق ُّل
ب لِ ْل ُمن ِْع ِم َأ ْن الَ ُي ْع َصى بِنِ ْع َمتِ ِه»((( ،فهذه النعمة أعطاك ال ّله إ ّياها،
َما َي ِج ُ
فكيف تعصيه بها؟ .وقالَ « :Eأ َق ُّل ما ي ْل َزمكُم لِ َّل ِ
ـه َت َعا َلىَ ،أ ْن الَ ت َْست َِعينُوا
َ َ ُ ْ
بِنِع ِم ِه َع َلى مع ِ
اص ِيه»(((.
ََ
َ
نعمة البصر التي أنعم ال ّله بها على اإلنسان ،هذه النّعمة الكبيرة لو
فقدها ،أو أصيب بمرض ،أو ضعف في نظره ،يدرك حينها قيمة تلك
حرم عليك؟! وهكذا بالنسبة
النّعمة ،فكيف تعصيه بالنظر بها إلى ما ّ
لبقية الجوارح ،وبقية النّعم ،يقول ال ّله سبحانه وتعالى{ :إِ َّن ال َّل َه َل ُذو
َف ْض ٍل َع َلى الن ِ
َّاس َو َل ِك َّن َأ ْك َث َر ُه ْم ال َي ْشك ُُر َ
ون} [سورة يونس ،اآلية.]60:
سبحان ال ّله ما أعظم هذه اآلية{ :إِ َّن ال َّل َه َل ُذو َف ْض ٍل َع َلى الن ِ
َّاس}
ّ
إن فضله سبحانه يغمر الناس ،لكنهم ال يلتفتون إلى هذا الفضل الذي
يغمرهم ،وال يشكرون ال ّله سبحانه وتعالى.

ّ
إن شكر النعمة يعني توظيفها باالتجاه الصحيح ،فالشكر ليس
مجرد لفظ .يقول ال ّله تعالى{ :ا ْع َم ُلوا َآل َد ُاو َد ُشك ًْرا}[سورة سبأ ،اآلية،]13:
الشكر يكون بالعمل وليس باللفظ فقط ،يقول اإلمام الصادق« :Eإِ َّن
َال َّلـه َأ ْنعم َع َلى َقو ٍم بِا ْلمو ِ
اه ِ
ب َف َل ْم َي ْشك ُُروا َف َص َار ْت َع َل ْي ِه ْم َو َب ًال»(((.
ََ
ْ
َ َ َ
((( غرر الحكم ودرر الكلم.
((( نهج البالغة ،حكمة .330
((( وسائل الشيعة ،ج ،16ص.314
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إن النعم التي ال تُشكر قد تتحول إلى ٍ
ّ
وبال .فاإلنسان الذي يعطيه ال ّله
تحولت إلى ٍ
تعالى ً
وبال عليه،
مال ،فيصرفه في المعاصي ،هذه النّعمة ّ
وهكذا مختلف أنواع النّعم ،أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Eيقول:
ِ
ِِ
ِ
ِ
ُ
او ُز لِ َسا َن ُه»(((.
«شك ُْر َا ْل ُم ْؤم ِن َي ْظ َه ُر في َع َملهَ ،و ُشك ُْر َا ْل ُمنَاف ِق الَ َيت ََج َ
يصح االقتصار عليه،
صحيح أن الشكر باللسان مطلوب ،لكن ال
ّ
يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ُ :E
«شك ُْر ك ُِّل نِ ْع َم ٍة َا ْل َو َر ُع َع َّما
َح َّر َم َالله»(((.
ويسأل أبو بصير اإلمام جعفر الصادق  Eيقولَ :ه ْل لِ ُّ
لشك ِْر َحدٌّ إِ َذا
َان َش ِ
َف َع َل ُه ا ْل َع ْبدُ ك َ
اك ًرا؟
َق َالَ « :ن َع ْم».

ُق ْل ُتَ :ما ُه َو؟

ال ،وإِ ْن ك َ ِ
ِ ٍ ِ ِ
يما
َق َالَ « :ي ْح َمدُ ال ّل َه َعلى ك ُِّل ن ْع َمة َع َل ْيه في َأ ْه ٍل َو َم ٍ َ
َان ف َ
َأ ْن َع َم َع َل ْي ِه فِي َمالِ ِه َح ٌّق َأ َّدا ُه»(((.

هذا هو الشكر الحقيقي الذي أشار إليه اإلمام الصادق  Eبقوله:
« َأ ْدنَى َا ُّ
لشك ِْر ُر ْؤ َي ُة َالنِّ ْع َم ِة ِم َن َالله»(((.
(((
(((
(((
(((

غرر الحكم ودرر الكلم.
الخصال ،ص.14
الكافي ،ج ،2ص.96
بحار األنوار ،ج  ،٦٨ص .٥٢
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علينا أن نتجه إلى نعم ال ّله ،وأن نلتفت إليها ،وأن نشكرها ،حتى
يزيد ال ّله تعالى نعمه علينا.

تعزيز ثقافة ال�شكر في المجتمع

عن اإلمام علي بن موسى الرضا صلوات ال ّله وسالمه عليه أنه قال:
«من َلم ي ْشك ُِر َا ْلمن ِْعم ِمن َا ْلم ْخ ُل ِ
وقي َنَ ،ل ْم َي ْشك ُِر َال َّلـ َه َع َّز َو َج َّل»(((.
َ ْ ْ َ
ُ َ َ َ

التوجه إلى النعمة وشكرها منهجية ينبغي أن تكون في نفس اإلنسان
ّ
المؤمن ،يهتدي إليها بعقله ،ويلتزم بها بتعاليم دينه.

أصل النّعم من ال ّله سبحانه وتعالى ،فالشكر ً
وأخيرا له ،لكن
أول
ً
بعض نعم ال ّله تصل لإلنسان بواسطة بعض عباده ،تجري على أيديهم.
فال ّله تعالى هو الذي أوجدك من العدم ،لكن وجودك كان عبر والديك،
لذلك عليك أن تشكر ال ّله ،وأن تشكر الوالدين { َأ ِن ْاشك ُْر لِي َولِ َوالِدَ ْي َك
إِ َل َّي ا ْل َم ِص ُير}[سورة لقمان ،اآلية ،]14:باعتبارهما طري ًقا لنعمة الوجود ،وهكذا
ّ
كل من كان سب ًبا لوصول نعمة إليك.
أي إحسان
فاإلنسان العاقل المنسجم مع فطرته ،هو الذي يقدّ ر ّ
يصل إليه من أحد ،يشكر النّعم حينما تأتيه من المخلوقين.
ينمي روح اإلحسان عند النّاس؛ ّ
ألن النّاس يتأثرون
هذا الفعل ّ
بمواقف التقدير والشكر ،فحينما يكون المجتمع في ّ
ظل ثقافة تقوم
على أساس الشكر للمحسنينّ ،
فإن حالة العطاء واإلحسان تنمو في
((( بحار األنوار ،ج  ،٦٨ص .٤٤
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المجتمع ،لذلك نجد في المجتمعات المتقدمة ،كيف يخلقون مختلف
الحوافز ،من أجل تقدير المتفوقين والمتقدّ مين ،في مختلف المجاالت،
حتى تتسع رقعة هؤالء في المجتمع.

نعمم هذه الثقافة ،بأن نشكر ّ
كل
وما أحوجنا في مجتمعاتنا إلى أن ّ
من ُيسدي خدمة للمجتمع.

أي مجتمع أن ُيواجه من يعمل لخدمة المجتمع
من السيئ في ّ
بالتنكّر والجحود ،فهذا يجعل الناس ال يقبلون على هذا الطريق ،لذلك
ورد في الحديث عن اإلمام الصادق Eأنه قالَ « :ل َع َن َال َّلـ ُه َقاطِ ِعي
يل َا ْلمعر ِ
ِِ
ِ ِ
َسبِ ِ
وف؟ َق َالَ :ا َّلر ُج ُل ُي ْصن َُع
يل َا ْل َم ْع ُروف ،ق َيلَ :و َما َقاطعي َسبِ ِ َ ْ ُ
وف َفي ْك ُفره َفيمنَع ص ِ
ِ
اح َب ُه ِم ْن َأ ْن َي ْصن ََع َذلِ َك إِ َلى َغ ْي ِر ِه»(((.
إِ َل ْيه َا ْل َم ْع ُر ُ َ ُ ُ َ ْ ُ َ

((( من ال يحضره الفقيه ،ج  ،٢ص .٥٨

الف�صل الرابع

تطلعات روحية

التنمية الإيمانية

يتطلع اإلنسان بفطرته إلى الكمال ،ويرغب في زيادة مكاسبه في
مختلف المجاالت ،إذا وجد أمامه فرصة للزيادة فإنه يسعى إلى ذلك،
فعلى سبيل المثال :مهما كان عند اإلنسان من ثروة ومال فإنه يرغب في
زيادة ثروته وإمكاناته ،وهو أمر مشروع مح ّبذ من الناحية الشرعية.
َع ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن ُع َذافِ ٍرَ ،ع ْن َأبِ ِيهَ ،ق َالَ :أ ْعطى َأ ُبو َع ْب ِدال ّل ِه (اإلمام جعفر
الصادق)َ Eأبِي َأ ْلفا َوس ْب َع ِمائ َِة ِدين ٍَارَ ،ف َق َال َل ُه« :ات ِ
َّج ْر بِ َها» ُث َّم َق َالَ « :أ َما
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
إِ َّن ُه َل ْي َس لِي َر ْغ َب ٌة فِي ِر ْبح َها َوإِ ْن ك َ
الر ْب ُح َم ْر ُغو ًبا فيهَ ،ولكنِّي َأ ْح َب ْب ُت
َان ِّ
َأ ْن َي َرانِ َي ال ّل ُه ُم َت َع ِّرضا لِ َف َو ِائ ِد ِه»(((.
ّ
إن ال ّله تعالى يحب أن يرى عبده ساع ًيا للمزيد من الفوائد وتحصيل
النعم المشروعة ،فاإلنسان يرغب ويسعى في زيادة ماله وثروته والشرع
يشجعه على ذلك.
((( الكافي ،ج ،9ص ،526حديث.12
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وفي مجال الصحة واللياقة الجسمية ،يسعى اإلنسان أن يكون
جسمه أكثر صحة ولياقة ،خاصة بعد انتشار الوعي الصحي ،تجد
كثيرا من الناس يسعون للرشاقة ،وااللتزام بالتوصيات الصحية ،وهناك
ً
شركات ومؤسسات متخصصة في الغذاء الصحي ،تنشر إعالناتها
بشكل مستمر ،مما جعل الناس يراقبون وزن أجسامهم ،ويقدمون على
التحاليل التي تكشف مستوى الكلسترول ونسبة السكر في الدم ،وإذا
ما الحظ اإلنسان تقد ًما في مستواه الصحي يفرح ويرتاح نفس ًيا ،وهو
توجه صحيح سليم.
وفي مجال النفوذ والمكانة االجتماعية ،يسعى الموظف للحصول
على الترقية في وظيفته ،والتقويم األعلى ألدائه الوظيفي ،وإذا وجد
يعزز
تقويم المدير ألدائه متدن ًّيا فإنه ينزعج ويتأثر نفس ًّيا ،فهو يريد أن ّ
مكاسبه على صعيد الوظيفة والمنصب.

التنمية الإيمانية

كما يسعى اإلنسان لتنمية إمكاناته المادية المختلفة ،ينبغي ّأل يغفل
عن التفكير في االرتقاء بمستوى إيمانه ،فالمجال مفتوح أمام المؤمن
لتنمية مستوى إيمانه ،وكذلك على صعيد المجتمع ،ينبغي التفكير في
تنمية الحالة اإليمانية في المجتمع ،فلها انعكاسات على نفس اإلنسان
وسلوكه ،كما ّ
كبيرا على األمن واالستقرار االجتماعي،
تأثيرا ً
أن لها ً
فكلما كان اإلنسان أكثر إيمانًا ،كان أكثر التزا ًما في سلوكه بمراعاة
حقوق اآلخرين.
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من هنا ّ
فإن على المهتمين بالشأن االجتماعي ،الذين يفكرون في
تنمية المجتمع من الناحية السياسية واالقتصاديةّ ،أل يغفلوا مجال
التنمية اإليمانية.

نعم ..قد تشوب الحالة الدينية بعض األخطاء واالنحرافات ،كحالة
التعصب والتشدد ،مما يؤدي إلى رد فعل من الحالة الدينية ،فنجد بعض
الكتاب يع ّبر عن انزعاجه من وجود الحالة الدينية في المجتمع!

نفرق بين الدين وبين سلوك بعض المنتسبين للدين ،وإذا
ينبغي أن ّ
كانت هناك أخطاء في الوسط الديني ،فهذا ال يدعو إلى إضعاف الحالة
الدينية اإليمانية ،بل يجب أن يدفع إلى العمل على ترشيدها وتصحيح
المسار الخطأ فيها.

هل حالة الإيمان قابلة لالرتقاء؟

النصوص الدينية تؤكد ّ
أن مستوى اإليمان يمكن االرتقاء به ،يقول
ِِ ِ
ِ
الس ِكينَ َة فِي ُق ُل ِ
يمانًا
ال ّله تعالىُ :
وب ا ْل ُم ْؤمني َن ل َي ْز َدا ُدوا إِ َ
{ه َو ا َّلذي َأ َنز َل َّ
يمانِ ِه ْم}
َّم َع إِ َ
وفي دعاء اإلمام زين العابدين« :Eوب ِّل ْغ بِإِ ِ
اإليم ِ
ان،
ََ
يماني َأك َْم َل ِ َ
َ
ين ،وا ْنت َِه بِنِيتِي إِ َلى َأحس ِن النِّي ِ
ِ
ِ ِ
اتَ ،وبِ َع َم ِلي إِ َلى
َّ
َّ
اج َع ْل َيقيني َأ ْف َض َل ا ْل َيق ِ َ
َو ْ
ْ َ
َأ ْحس ِن األَ ْعم ِ
ال».
َ
َ
فزيادة اإليمان أمر ممكن ومطلوب.
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الو�سائل والتجليات
ً
أول :المعرفة

إذا انبثق التد ّين من المعرفة فإنه يكون أفضل وأعمق ،وأكثر ثوا ًبا
عند ال ّله تعالى ،لذلك على اإلنسان أن يسعى لزيادة معرفته في الدين،
ومنه زيادة معرفته بالحياة ،يقول تعالى{ :سن ُِر ِيهم آ َياتِنَا فِي اآل َف ِ
اق
ْ
َ
َوفِي َأ ْن ُف ِس ِه ْم َحتَّى َي َت َب َّي َن َل ُه ْم َأ َّن ُه ا ْل َح ُّق} فزيادة المعرفة بالنظام الكوني
والطبيعة البشرية ،تدعو إلى زيادة المستوى اإليماني ،وفي رواية عن
اإلمام علي Eأنه قال« :ركعتان من عالم خير من سبعين ركعة من
جاهل»((( هي نفس الصالة ولكن ثواب الصالة في حالة المعرفة أفضل
وأعظم عند ال ّله.
اإلنسان المؤمن يرغب في ثواب ال ّله تعالى ،لذلك يسعى لزيادة
العبادة ،وهو توجه صحيح ،لكن زيادة المعرفة ال ّ
تقل ثوا ًبا عن العبادة،
بل هي التي تعطي للعبادة قيمة أكبر عند ال ّله تعالى.

يفكر الواحد منّا في الذهاب إلى الحج والعمرة والزيارة ،ويصرف
المال والوقت من أجل الثوابّ ،
ولعل حضوره حلقة أو دورة علمية
تحقق له ثوا ًبا أكثر.
ورد عن رسول ال ّله Aأنه قالَ « :ف ْض ُل ا ْل ِع ْل ِم َأحب إِ َلى ال َّل ِ
ـه ِم ْن
َ ُّ
((( االختصاص ،ص .٢٤٥
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َف ْض ِل ا ْل ِع َبا َد ِة»(((.

وعن أبي عبدال ّله اإلمام الصادق Eعن أبيه اإلمام الباقر Eأنه
ِ
ف من َِاز َل ِّ ِ
 و َم ْع ِر َفتِ ِه ْم؛ َفإِ َّن
الشي َعة َع َلىَ  قدْ ِر ِر َوايت ِه ْم َ
قال« :يا ُبنَي ،ا ْع ِر ْ َ
ايات لِلرو ِ
اية ،وبِالدِّ ر ِ
ا ْلمع ِر َف َة ِهي الدِّ راي ُة لِلرو ِ
ايات ي ْع ُلو ا ْل ُم ْؤ ِم ُن إِ َلى
ِّ َ
ِّ َ
َ ْ
َ َ
َ
ِ
اليم ِ
ان»(((.
َأ ْق َصى َد َر َجات ْ ِ َ
فالمعرفة والوعي وسيلة لالرتقاء اإليماني ،إذا أردت زيادة إيمانك
عليك أن تثقف نفسك لتزداد معرفة ووع ًيا بالدين.

البعض يبخل على نفسه في مجال المعرفة الدينية ،وحتى المسائل
الفقهية المرتبطة بتكاليفه العملية ،ال يكلف نفسه عناء االطالع عليها
من مصادرها ،بل يتصل بأحد العلماء ليسأل عنها!

صحيح ّ
أن السؤال أحد مصادر المعرفة ،لكن بإمكانك أن تقرأ
الرسالة الفقهية العملية ،فإذا لم تستطع أن تفهم المسألة منها يمكنك
االتصال بمن يشرحها لك.

وكذلك بالنسبة لتفسير بعض اآليات ،يمكن لإلنسان أن يقرأ كتب
تفسير القرآن وهي متوفرة ورق ًيا والكترون ًيا ،لكن البعض ال يكلف نفسه
عناء البحث والقراءة!!
((( بحار األنوار ،ج ،٢ص.١٨
((( المصدر نفسه ،ج ،١ص.١٠٦

214

آفاق السمو الروحي

ثانيا :العمل الصالح
ً

يزداد اإليمان بشكل تلقائي من خالل االستمرار في العمل الصالح،
إذا أردت أن يزداد إيمانك فلتزد في أعمالك الصالحة ،يقول ال ّله تعالى:
{ومن ي ْأتِ ِه م ْؤ ِمنًا َقدْ َع ِم َل الصالِح ِ
ات ا ْل ُع َل ٰى}.
ات َف ُأو َلـ ِٰئ َك َل ُه ُم الدَّ َر َج ُ
َّ َ
َ َ َ ُ

وورد عن رسول ال ّله Aأنه قالِ :
وس ْب ُع َ
«اإل ُ
بض ٌع
ونْ ،أو ْ
يمان ْ
بض ٌع َ
ِ
وست َ
ُّونُ ،ش ْع َب ًة ،فأ ْف َض ُلها َق ْو ُل ال إ َل َه َّإل ال ّله ،و َأ ْدناها إما َط ُة األ َذى َع ِن
ال َّط ِر ِيق»(((.

ّ
إن تطبيق اإلنسان للمبادئ والقيم التي يؤمن بها يعمق اإليمان في
قلبه ،ويشعره باالنسجام الداخلي.
ثالثًا :حسن الخلق

ورد عن رسول ال ّله« :Aإِ َّن ا ْلعبدَ َليب ُل ُغ بِحس ِن ُخ ُل ِق ِه درج ِ
ات ْال ِخ َر ِة
ََ َ
َْ َْ
ُ ْ
يف ا ْل ِع َبا َد ِة»(((.
ف ا ْل َمن َِاز ِلَ ،وإِ َّن ُه َل َض ِع ُ
َو َش َر َ

الدرجات في اآلخرة وفي الجنة ال تنال فقط عن طريق العبادة،
فحسن الخلق مع الناس ،وحسن التعامل داخل األسرة ،بين الزوجين،
ِ
واألقرباء واألرحام ،ومع الناس الذين تعيش
ومع األوالد والجيران
معهم يرتقي بمستوى إيمانك.
((( صحيح مسلم ،ص ،39حديث.58
((( المال محسن الفيض الكاشاني .المحجة البيضاء في تهذيب األحياء ،ج ،٥ص.٩٣
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ِِ
يمانا َأ ْح َسن ُُه ْم
وورد عن اإلمام الباقر« Eإِ َّن َأك َْم َل ا ْل ُم ْؤمني َن إِ َ
ُخ ُلقا»(((.
والتهجد
التعبد
ّ
رابعاّ :
ً

{و ِم َن ال َّل ْي ِل َفت ََه َّجدْ بِ ِه نَافِ َل ًة َّل َك َع َس ٰى َأن َي ْب َع َث َك
يقول ال ّله تعالىَ :
َر ُّب َك َم َقا ًما َّم ْح ُمو ًدا}.

ويقول تعالىَ { :تت ََجا َفى ُجنُو ُب ُهم َع ِن ا ْلم َض ِ
اج ِع َيدْ ُع َ
ون َر َّب ُه ْم َخ ْو ًفا
َ
ْ
ٰ
ون * َف َل َتع َلم َن ْفس ما ُأ ْخ ِفي َلهم من ُقرةِ
ِ
َاه ْم ُي ِنف ُق َ
َو َط َم ًعا َوم َّما َر َز ْقن ُ
َ ُ ِّ َّ
ْ ُ ٌ َّ
َأ ْع ُي ٍن َج َزا ًء بِ َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ون}.
والنصوص والروايات كثيرة في فضل العبادة والتهجد ،وأنها وسيلة
لنيل ثواب ال ّله واالرتقاء بمستوى اإليمان.
قول :ما َي ُ
وجل َي ُ
عز ّ
زال َعبدي
ورد عن رسول ال ّله« :Aإِ َّن ال ّله ّ
َي َت َق َّر ُب إِ َل َّي بِالنَّوافِ ِل َحتّى ُأ ِح َّب ُه؛ َف َأ َ
سم ُع بِ ِه ،و َب َص َر ُه
كون َأنَا َسم َع ُه ا َّلذي َي َ
بصر بِ ِه ،ولِسا َنه ا َّلذي ينطِ ُق بِ ِه ،و َقلبه ا َّلذي ي ِ
ِ
عق ُل بِ ِهَ ،فإِذا َدعا
َ
َُ
َ
ُ
ا َّلذي ُي ُ
َأ َجب ُت ُه ،وإِذا َس َأ َلنـي َأع َطي ُت ُه»(((.

((( الكافي ،ج ،3ص ،256حديث.1
((( كنز العمال ،حديث .1155

كيف يكون االن�سان مبار ًكا؟

حينما يتحدّ ث القرآن الكريم عن صفات األنبياء ،وسمات األولياء،
ّ
فإن ذلك من أجل أن يغرس تلك القيم والصفات في نفوس األجيال
المؤمنة ،التي يجب أن تقتدي باألنبياء في أخالقها ،وصفاتها ،وأن
تسعى للوصول إلى أكبر قدر من الكمال ،وأعلى منزلة من منازل الخير.

وفي حديث القرآن الكريم عن نبي ال ّله عيسى بن مريم Eينقل عن
لسانه اعتزازه بصفات عظيمة منحها ال ّله إليه ،ومن أبرز تلك الصفات،
{و َج َع َلنِي ُم َب َاركًا َأ ْي َن َما ُكن ُْت} أن يكون اإلنسان مباركًا صفة
قولهَ :
مهمة ،والبركة هي الزيادة والنماء في الخير ،لذلك فإن المؤمن يدعو
ّ
ويطلب من ال ّله البركة في ّ
كل شيء من أمور الحياة ،بركة نامية ال حدود
لها.
فما معنى أن يكون اإلنسان مباركًا؟

المبارك هو الذي تالزم البركة أحواله ،وهو َم ْن ينتشر الخير ِمنْه
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ويفيض على الناس.

فقد تكون بركة اإلنسان محصورة في ذاته ،وقد تكون متعدّ ية إلى
ِ ِ
{و َج َع َلنِي
يسىَ :E
غيره .ومما ورد عن رسول ال ّله Aأنه قالَ « :ق ْول ع َ
ُم َب َاركًا َأ ْي َن َما ُكن ُْت}َ ،ق َالَ :ج َع َلنِي َن َّفا ًعا لِلن ِ
َّج ْه ُت»(((.
َّاس َأ ْين ََما ات َ
{و َج َع َلنِي ُم َب َاركًا َأ ْي َن
وفي رواية أخرى عنه Aفي تفسير هذه اآليةَ :
َما ُكن ُْت} ،قال Aفيما روي عنه :أي «مع ّل ًما ومؤ ّد ًبا»(((.

يصب في هدف واحد ،وهو أن اإلنسان المؤمن
وكال المعنيين
ّ
ينبغي أن يكون بركة على من حوله في الجوانب المادية والمعنوية ،بد ًءا
من أسرته القريبة منه ،وجيرانه والمحيط حوله ،ثم على الناس أجمعين.
إن بعض الناس قد تبرز لديهم حالة الخير والبركة في ظرف دون
آخر ،فيكون محسنًا للقريبين فقط ،أو ألهل منطقته ،أو ألبناء دينه
ومذهبه دون اآلخرين.
وقد يكون في حال حضره ناف ًعا لآلخرين ،بينما تنحسر تلك الصفة
منه في حال السفر .أو حينما يكون في منصب تتأثر أخالقه ،لكن نبي
ال ّله عيسى Eتمتع بصفة البركة على اآلخرين بشكل دائم ،يتجاوز
اختالف الظروف واألوضاع.
((( جالل الدين السيوطي .الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،ج ،5ص.509
((( المصدر نفسه.
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�أبعاد بركة الم�ؤمن

حد ذاته بركة على من حوله ،فال ّله
وجود المؤمن المتصل باللّه في ّ
بقدرته ورحمته ،ولوجود هذا المؤمن بين الناس ،يفيض على الناس
من رحمته ببركة هذا المؤمن .وهناك روايات وأحاديث كثيرة تشير إلى
هذا المعنى ،منها ما ورد عن النبي Aأنه قال« :إِ َّن ال َّل َه َل َيدْ َف ُع بِا ْل ُم ْس ِل ِم
الصالِ ٍح َعن ِمائ َِة َأه ِل بي ٍ
ت ِم ْن ِج َيرانِ ِه ا ْل َب َل َء»(((.
ْ َْ
ْ
َ
كما وورد عن اإلمام الباقر Eأنه قال« :إن ال ّله ليدفع بالمؤمن
الواحد عن القرية الفناء»((( ،إن مؤمنًا واحدً ا يدفع ال ّله به الفناء عن البلدة
كلها ،وهذا ُب ْعدٌ غيبي من أبعاد بركة اإلنسان المؤمن.

مريحا لهم؛
أخالقه وتعامله الحسن مع من حوله ،فيكون وجوده
ً
ألن الناس يرتاحون من تعامل ذي األخالق الطيبة ،فالمدير ذو
األخالق الحسنة ،يكون بركة على موظفيه ،من خالل أخالقه وتعامله
معهم .ولذلك ورد في األخبار أن ابتسامة المؤمن في وجه أخيه صدقة،
ومقابلة الناس بالبِ ْشر وإدخال السرور على قلوبهم جميعها مصاديق
يتقصد هذا األمر في حياته وأحواله .وفي
للبركة .وعلى اإلنسان أن ّ
مقابل ذلك ،فإن بعض األشخاص ،يصبح وجودهم في مؤسسة ما،
أو محيط ما ،سب ًبا لألزمات والتعقيدات واألذى لمن حولهم .وذلك
((( نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي .مجمع الزوائد ،ج  ،٨ص .١٦٤
تفسير الطبري ،ج ،٥ص.٣٧٤
((( الكافي .ج ،2ص.247
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بسبب سوء أخالقهم وسوء تعاملهم مع اآلخرين.

مساعدة من حوله في أمور دينهم ودنياهم ،فيكون بركة عليهم ،بأن
يقدّ م لهم الخير والدعم في أمور الدين والدنيا

وألمير المؤمنين علي بن أبي طالب Eكلمة جميلة في صفات
«شيع ُتنَا َا ْلم َتب ِ
شيعته ،يقول فيهاِ :
ون فِي َوالَ َيتِنَاَ ،ا ْل ُمت ََحا ُّب َ
اذ ُل َ
ون فِي َم َو َّدتِنَا،
ُ َ
َ
ون فِي إِحي ِ
َا ْل ُمت ََز ِاو ُر َ
اء َأ ْم ِرنَاَ ،ا َّل ِذي َن إِ ْن َغ ِض ُبوا َل ْم َي ْظ ِل ُمواَ ،وإِ ْن َر ُضوا َل ْم
َْ
او ُرواِ ،س ْل ٌم لِ َم ْن َخا َل ُطوا»((( .هكذا يجب أن
ُي ْس ِر ُفواَ ،ب َر َك ٌة َع َلى َم ْن َج َ
أي مكان يقطنون ،يصبحون بركة على من يجاورون،
يكون الشيعة في ّ
بأخالقهم ،وبعطائهم ،وبخدمتهم لآلخرين.

نماذج للخير والبركة

نلحظ في الواقع االجتماعي أن ح ًّيا سكن ًّيا ال يتوفر فيه مسجد ً
مثل،
فإذا ما سكنه أحد األشخاص الغيارى ،فإنه يتحرك لبناء مسجد في
الحي سب ًبا لبركة وجود المسجد على أهل
الحي ،فيصبح وجوده في
ّ
ّ
الحي.
ّ

ونجد بعض األشخاص يتحركون لتوفير الخدمات ألحيائهم
ومناطقهم ،فيكونون مصدا ًقا للبركة فيهم.
وسمعت من بعض أبنائنا المبتعثين للدراسة في أمريكا وغيرها،
أنهم كانوا في بداية هجرتهم يشعرون بالغربة ،ويفتقدون األجواء الدينية
((( الكافي ،ج ،2ص.236
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واالجتماعية ،لكن التحاق مبتعث جديد بمنطقة ابتعاثهم ،يكون سب ًبا
بعضا ،وحصول البركات فيما بينهم.
الجتماعهم ،وتعرفهم إلى بعضهم ً
مصدرا للخير بالنسبة لآلخرين،
فعلى اإلنسان أن يفكر كيف يصبح
ً
{و َج َع َلنِي ُم َب َاركًا َأ ْي َن َما ُكن ُْت}،
حتى يكون مصدا ًقا لآلية الكريمةَ :
بأي شكل من
وأن يبتعد عن أن يكون مصدر أ ًذى وإزعاج لآلخرين ِّ
األشكال.

في معنى التوفيق و�أ�سبابه

شك أن ّ
ال ّ
أي
كل إنسان يتطلع إلى تحقيق النجاح عند السعي إلى ّ
نظرا لتشابك
دائما؛ ً
مقصد أو غايةَ .ب ْيدَ أن الظروف قد ال تساعد المرء ً
أمور الحياة ،فقد يسعى أحدهم إلى تحقيق غرض من األغراض ،ويبذل
في سبيل ذلك ّ
كل جهده ،لكنه ال يصل إلى مبتغاه ،نتيجة بروز عائق من
العوائق المانعة من ذلك.
وفي أحيان أخرى ،قد يحقق اإلنسان مبتغاه ،لكنه بعد ذلك ال يراه
وفق الغاية التي توقعها وأرادها.

وفي حالة ثالثة ،قد يحقق أحدهم المقصد المطلوب تما ًماّ ،إل ّ
أن
عارضا طارئًا يأتي عليه فيكدّ ر عليه صفوه ويسلب منه بهجة اإلنجاز.
ً
واألكثر مما سبق ،أن يكتشف الواحد أنه كان مخط ًئا من األساس في
مسعاه لتحقيق مقصد مع َّين.
ّ
إن جميع تلك الحاالت قد تصادف المرء في حياته العادية أو
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يلمسها عند آخرين .لذلك يأتي السؤال ،عن كيفية اكتشاف المرء الخيار
األصلح له منذ البداية ،حتى يضبط حركته في االتجاه السليم ،وكيف
يتأتى له توفير األسباب المساعدة لتحقيق مقاصدهّ ،
كل هذه العناصر
يمكن أن يجمعها عنوان واحد هو التوفيق ،بحيث يقال ّ
إن فالنًا من
الناس قد ُو ّفق في تحقيق غايته.

جاء في تعريف التوفيق أنه الوصول إلى ما ينويه اإلنسان ويطلبه.
أدق ،قيل ّ
وبعبارة ّ
إن التوفيق هو جعل األسباب متوافقة في األداء إلى
يخص الخير ،إذ ال يطلق معنى التوفيق على من يبلغ
المطلوب فيما
ّ
خيرا ،وسلك اإلنسان األسباب
الغاية الشريرة .فإذا كان المطلوب ً
إليه ،حتى بلغ ما يريد من أمور الخير ،فذلك هو التوفيق بعينه ،من هنا
فالتوفيق من ال ّله هو توجيه األسباب نحو مطلوب الخير.

الصدد إلى كيفية حصول اإلنسان
وتشير جملة من الروايات في هذا ّ
على التوفيق فيما يريد من أموره الدنيوية والدينية .ومن ذلك ما ورد عن
كل َم ْن ن ََوى شي ًئا َقدَ َر عليه ،وال ّ
اإلمام جعفر الصادق« :Eما ّ
كل َم ْن
ٍ
شيء ُو ِّف َق له ،وال ّ
كل َم ْن ُو ِّف َق أصاب له موض ًعا ،فإذا اجتمعت
قدَ َر على
السعادة»(((.
النية والقدرة والتوفيق واإلصابة فهناك تمت ّ

عوامل ح�صول التوفيق

ّ
إن التوفيق في بلوغ الغايات يتطلب تو ّفر العديد من العوامل المساعدة.

((( بحار األنوار ،ج  ،5ص ،٢١٠حديث.50

هبابسأو قيفوتلا ىنعم يف
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األول :النية الحسنة

عندما ينوي المرء اإلقدام على ٍ
أمر من أمور الدنيا أو الدين ،فينبغي
عندها أن ينطلق من نية حسنة غايتها الخير .من هنا تؤكّد النصوص
على ّ
أن حسن النية هو من عوامل التوفيق .وعلى النقيض من ذلك،
ٍ
لمجرد النكاية بأحد ،أو تلبية لغريزة أو
شيء
يهم المرء بعمل
ّ
عندما ّ
بأي ٍ
حال من األحوالّ .
إن
شهوة غير مناسبة ،فهذه النية ليست نية حسنة ِّ
النية الحسنة وال شك من أسباب التوفيق ،وقد ورد عن أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب قولهَ « :Eم ْن َح ُسن َْت نِ َّي ُت ُه َأ َمدَّ ُه الت َّْوفِ ْي ُق»((( ،وجاء
العب ِ
ِ
اد َع َلى َقدْ ِر نِ َّياتِ ِه ْمَ ،ف ْم ْن
عن اإلمام الصادق« :Eإِن ََّما َقدَّ َر ال ّل ُه َع ْو َن َ
ِ
ِ
(((
دائما وأبدً ا ْ
أن ينطلق
َص َّح ْت ن َّي ُت ُه ت ََّم َع ْو ُن ال ّله َل ُه»  .من هنا ينبغي للمرء ً
من النّيات الحسنة.
الثاني :الجدّ واالجتهاد

إذا أراد المرء أن يكون مو ّف ًقا في عمله ،فعليه بالجدّ واالجتهاد ،فقد
علي بن موسى الرضا قولهَ « :Eم ْن َس َأ َل ال ّل َه الت َّْوفِ ْي َق
ورد عن اإلمام ّ
است َْه َز َأ بِنَ ْف ِس ِه»((( ،فانعدام الجدّ ية في نظر اإلمامE
َو َل ْم َي ْجت َِهدْ َف َقدْ ْ
ٍ
شيء آخر ،لذلك ينبغي التزام الجدّ في أن
أي
استهزاء بالنفس قبل ّ
يسلك اإلنسان ّ
كل األسباب التي يمكن أن تؤدي به إلى تحقيق غاياته.
((( غرر الحكم ودرر الكلم ،ص ،341حكمة .324
((( بحار األنوار ،ج  ٦٧ص ،٢١١حديث.34
((( المصدر نفسه ،ج ،75ص ،356حديث.11
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الثالث :االستعانة بال ّله

اإلنسان مدعو لطلب التوفيق من خالقه في ّ
كل عمل يقصده ويتطلع
إلى تحقيقهْ ،
{و َما ت َْوفِ ِيقي إِ َّل
وأن يشعر قلبه هذه الرغبة ،يقول تعالىَ :
ِ ِ
ِ ِ
يب}[سورة هود ،اآليةّ .]88 :
إن من الخطأ الغفلة
بِال َّلـه َع َل ْيه ت ََو َّك ْل ُت َوإِ َل ْيه ُأن ُ
عن االستعانة بال ّله سبحانه ،تحت َو ْه ِم االتّكال الك ّلي على النفس في
ٍ
شخص رتَب أمورهّ ،إل أن
ترتيب األمور واالستعداد لها ،وكم من
غياب التوفيق ذهب ّ
بكل ترتيباته أدراج الرياح .ذلك ّ
أن ال ّله سبحانه هو
كل ٍ
المهيمن على ّ
شيء ،فحري بالمرء أن يسأل خالقه التوفيق والتيسير له
كل أموره ،وأخذ ّ
كل األمور ،حتى وإن كان قد رتب ّ
في ّ
كل استعداداته.
ِ ِ
يقول اإلمام علي Eفي هذا ّ
الر ْح َم ِن»((( ،وفي
الشأن« :الت َّْوف ْي ُق عنَا َي ُة َّ
ِ ِ
االستِ َعان َِة
وصيته Eالبنه اإلمام الحسنَ :E
«وا ْبدَ ْأ َق ْب َل َن َظ ِر َك في َذل َك بِ ْ
الر ْغ َب ِة إِ َل ْي ِه فِي ت َْوفِ ْي ِق َك»(((.
بِإِ َل ِه َك َو َّ
ومن مصاديق التوفيق التي وقفت عليها شخص ًّيا ،ما حدّ ثني به أحد
اإلخوة حول قضية حدثت معه .فقد كانت لدى هذا األخ معاملة رسمية
يبتغي تخليصها في وقت متأخر من آخر يوم عمل من أيام األسبوع،
متخو ًفا ْ
إن لم تنجز المعاملة في ذلك اليوم ،فتبعات ذلك ستكون
وكان
ّ
كبيرة ومكلفة ،وقد سعى في هذا الشأن عبر مختلف السبل ،واستعان
بأطراف مختلفة ،دون فائدة تذكر ،لدرجة أوشك معها على اليأس من
((( عيون الحكم والمواعظ ،ص.٤١
علي.E
((( نهج البالغة ،وصية رقم ( )31من وصية له للحسن بن ّ
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إتمام المعاملة ،حتى إذا لمحه شخص مسؤول في تلك الدائرة الرسمية،
وهو حائر في أمره ،فسأله المسؤولَ :أولست أنت ذاك الشخص الذي
التقيته في المدينة المنورة الصيف الماضي ،وقد أفرغت لي غرفة أخيك
بعد أن تقطعت بي السبل وعائلتي دون مأوى حتى منتصف الليل ،حينها
تذكره صاحبنا ،وقال :بلى ،فقال له ذلك المسؤول بأني اليوم سأر ّد لك
ذلك الجميل ،فدعني أسعى في تخليص معاملتك بنفسي ،وهكذا كان.
هنا ندرك ّ
بأن لحظة التوفيق التي واتت صاحبنا ،هي تلك اللحظة
التي قرر فيها أن يساعد ً
رجل غري ًبا عنه ،وأن ُيسدي له خدمة ،وهو ليس
مضطرا لتقديمهاِ ،ز ْد على ذلك ،لحظة التوفيق التالية وهي تلك التي
ً
فورا ،وقد
دخل فيها ذلك المسؤول تلك الدائرة ،ورأى هذا األخ فعرفه ً
قادرا على مساعدته ،ففعل ذلك بملء إرادته .هذا وال ّ
شك من
كان ً
مظاهر التوفيق.
من هنا ،ينبغي للمرء أن يسعى لطلب التوفيق ،من خالل تمثل النية
الحسنة ،والجدّ واالجتهاد ،واالستعانة بال ّله والرغبة إليه ،هذه بأجمعها
عوامل تساعد اإلنسان على أن يمنحه ال ّله تعالى توفيقه.

المكا�سب العاجلة وخ�سارة الم�ستقبل

من طبيعة اإلنسان األولية أنه يفكر في حدود لحظته الراهنة،
ف ال ّله تعالى
ويحرص على النتائج السريعة العاجلة؛ لذلك َو َص َ
َان ْ ِ
ان َع ُج ً
الن َْس ُ
{وك َ
ول}[سورة االسراء،
اإلنسان بأنه عجول ،قال تعالىَ :
اآلية ،]11:وفي آية أخرى تحدث ال ّله سبحانه وتعالى عن هذه الطبيعة
{خ ِل َق ْ ِ
الن َْس ُ
في اإلنسان وكأنه ُخ ِلق منها ،حيث قالُ :
ان ِم ْن َع َج ٍل}

[سورة االنبياء ،اآلية] 37:؛ فطبيعته أنه يفكر في لحظته الراهنة ،في المصالح
اآلنية ،ليس لديه ن َفس طويل في الغالب كي يفكر في المستقبل ،وفي
النتائج البعيدة المدى؛ من هنا فإنه يهتم بالدنيا وبمصالحه الدنيوية؛
ألنها عاجلة ،يتمتع بها ويراها سريعة بين عينيه ،وبين يديه ،ويغفل عن
أن هناك دارا آخرة ينبغي أن يفكر فيها ،يقول ال ّله تعالى{ :ك ََّل ب ْل ت ِ
ُح ُّب َ
ون
َ
ً
ِ
ا ْل َع ِ
اج َل َة * َوت ََذ ُر َ
ون ْالخ َرةَ}[ سورة القيامة ،اآليتان.] 21-20:
إن المصالح العاجلة ـ في أحيان كثيرة ـ تكون على حساب المصالح
المستقبلية العظيمة.
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إن العقل السليم يرشد اإلنسان للتفكير في المستقبل ،وفي المصالح
العظيمة الكبيرة ،التي يجنيها من خالل سيره في الطريق القويم .وتعاليم
الدين جاءت كي تتجاوز باإلنسان هذه الطبيعة األولية؛ طبيعة العجلة،
والتفكير في المصالح اآلنية.

التعاليم اإلسالمية تريد أن تتجاوز باإلنسان هذه الطريقة في التفكير،
وتجعله ذا تفكير مستقبلي ،لهذا فإن اآلية الكريمة تقول{ :تِ ْل َك الدَّ ُار
ض وال َفسادا وا ْلع ِ
ِ
ْال ِخ َر ُة ن َْج َع ُل َها لِ َّل ِذي َن ال ُي ِريدُ َ
اق َب ُة
َ ً َ َ
ون ُع ُل ًّوا في ْالَ ْر ِ َ
لِ ْل ُمت َِّقي َن}[سورة القصص ،اآلية]83:؛ اإلنسان إذا كان يفكر في المصالح
العاجلة؛ فقد يندفع في اتجاه االستكبار على اآلخرين ،والترفع عليهم؛
ألنه يرى في ذلك نو ًعا من المتعة واللذة ،حيث يبدو وكأنه أفضل من
اآلخرين.
لكن هذه اللذة ،وهذا الشعور وهمي ،الرفعة واللذة الحقيقية تكون
غدً ا عند ال ّله سبحانه وتعالى ،في يوم القيامة.
ماذا يفيد اإلنسان عندما يعيش في هذه الدنيا في وهم القوة والعلو،
ثم حينما يغادر الدنيا يكون في حضيض نار جهنم والعياذ بال ّله؟ فماذا
تفيده قصوره الوهمية في الدنيا؟ ماذا تفيده مناصبه في الدنيا؟
حتما ،اليوم أو غدً ا ،وحينما يغادرها سيكون
إنه سيغادر هذه الدنيا ً
في قبر ضيق ،والنتيجة هي اآلخرة ،المكانة الحقيقية هناك؛ ألنها مكانة
دائمة خالدة ال تن ّغصها األكدار؛ أما المكانة التي يحصل عليها في
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الدنيا فهي محدودة ،حتى لو ملك الدنيا كلها؛ فإنه سيموت ،كما تصيبه
األمراض والعلل والدواعي التي تكدِّ ر صفو عيشه وحياته ،لكن الدار
اآلخرة هي الحياة الحقيقية.

م�شخّ �صات ال�سعادة الحقيقة
لو قرأنا التاريخ وتصفحنا حياة البشر؛ لوجدنا أن الذين يتنعمون
تنعما حقيق ًيا في الدنيا ،هم الذين يعيشون اإلحساس بالرضا داخل
ً
النفس ،فلو كان اإلنسان َي ْملك ما َي ْملك ،لكنه في داخل نفسه ال يعيش
وارتياحا ،وال يشعر بالسعادة ،فماذا تفيده اإلمكانات التي يعيش
رضا
ً
ً
في رحابها؟
الرضا النفسي ،والسعادة ال تتحقق ّإل من خالل ِ
الق َيم والمبادئ،
ومن خالل رضا ال ّله تعالى ،فاإلنسان المتقي وإن كانت مظاهر حياته
ال توحي بالرفاهية والراحة ،لكنه في أعماق نفسه يعيش راحة عظيمة
{ر ِض َي ال َّل ُه َعن ُْه ْم َو َر ُضوا َعنْ ُه}[سورة التوبة ،االية]100:؛ يشعر بأنه
كبيرةَ ،
قريب من ال ّله سبحانه وتعالى.

ماذا عن ر�ضا النا�س وتقديرهم؟
أكثر األنبياء كانوا يعيشون في أوساط الجاحدين والمنكرين لهم،
لذلك عانوا من أقوامهم ومجتمعاتهم ،كانوا يتهمونهم بأفظع التهم،
لكن النتيجة هي ِّ
الذكر الباقي ،والثناء ،فاألثر العظيم في حياة البشرية
هو من تأثير جهود األنبياء ورساالتهم.
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ُيذكر في هذا المجال :أن أحد العلماء ،أراد أن يقدم هدية ألحد
الملوك السابقين في إيران ،فجاء إليه ،بنسخة من نهج البالغة مخطوطة
بخط جميل ،وقدمها إليه ً
قائل« :أنا لم َأر هدية أجمل من هذا الكتاب؛
نهج البالغة ألمير المؤمنين علي بن أبي طالب.»E

مزدحما بشخصيات البالد من وزراء ،ووالة ،وعلماء.
كان المجلس
ً

اجلس؛ فلما خرج كل الناس ،اختلى به جان ًبا ،وقال
قال له الشاه:
ْ
له« :أيها الشيخ العالم! أنت تقدم لي نهج البالغة ،فهل كان صاحب
ناجحا في حياته حتى تقدم لي نهجه كي أسير عليه؟! فما
نهج البالغة
ً
هذه الهدية التي جئت بها إ َل َّي»؟!
التفت العالم إليه ،فقال له« :لماذا لم تقل لي هذا الكالم أمام
ٍ
الناس؟! َّ
إنسان،
هل قلت لي أمام الناس أن هذا الكتاب يحكي تجرب َة
لم يح ِّقق النجاح في حياته ،وحكمه وسلطته؟ لماذا لم تقل لي هذا
واختليت بي حتى تقول لي
وانتظرت حتى يخرج الناس جمي ًعا،
األمر،
َ
َ
هذا الكالم؟
ٍ
انتقاص لعلي بن أبي طالب أمام
قال الشاه :ال أجرأ أن أقول كلمة
الناس!

فقال له العالم :إذن هذا هو النجاح الحقيقي للشخص الذي بعد
أربعة عشر قرنًا من وفاته ،أنت الشاه الحاكم ال تجرأ على أن تقول كلمة
في انتقاصه أمام الناس ،فهل هناك نجاح أكبر من هذا النجاح؟! هل
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هناك مكسب أكبر من هذا المكسب؟!.

العباسيون َحكموا ،وأهل البيت لم يستلموا الحكم؛ لكن أين تأثير
العباسيين في العالم؟ أين ذكرهم ووجودهم وآثارهم؟ في مقابل آثار
أهل البيت عليهم الصالة والسالم!
أن يفكر في األمر؛ بأن ال ِ
إن هذا يدفع اإلنسان ْ
تهيمن عليه مظاهر
ً
مجال لتحقيق المكاسب ،لكن عن
اللحظة اآلنية ،فقد يجد اإلنسان
طريق الحرام ،ثم ماذا بعد ذلك؟! إنه العذاب ،ومحاكمة التاريخ.

في أحيان كثيرة يجد اإلنسان أمامه فرصة في صراعاته مع اآلخرين،
انتصارا ،لكن هذا االنتصار إذا كان
من هم قريبون أو بعيدون ،بأن يح ِّقق
ً
انتصارا.
فيه ظلم و َت َعدٍّ ؛ فإنه في الواقع هزيمة وليس
ً
نجد اآلن قضايا كثيرة في المحاكم؛ إنسان يعلم أن ليس له حق،
لكنه بشكل أو بآخر يستطيع أن يجعل الحق له ،فيبدو وكأنه انتصر؛ ألنه
أخذ مكس ًبا عن طريق المحكمة ،لكن هل هو حق له؟

رسول ال ّله Aكانت تحصل بعض الخصومات في مجلس قضائه،
وكان Aيحكم وفق أحكام الدين؛ فلو ادعى شخص يطالبه بال َب ِّينة ،وإذا
لم تكن لديه َب ِّينة ال َيحكم بأن الحق له ،وفي بعض األحيان يكون الحق
له في الواقع ،لكن الرسول Aيحكم حسب الظواهر.

لذلك ورد عنه Aقوله« :إنما أقضي بينكم بالبينات واأليمان،
وبعضكم ألحن بحجته من بعض ،فأيما رجل قطعت له من مال أخيه
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حتى لو َأصدر رسول ال ّله Aالحكم ،فإذا كان هذا الحق ليس
لك ،فال تغتر بهذه المصلحة اآلنية السريعة؛ إنها قطعة من نار .إذا كنت
تعلم أن هذا األمر ليس لك؛ فعليك ّأل ِ
تغامر بمصالحك المستقبلة في
اآلخرة.
دائما أن نَجعل هذه اآلية الكريمة نصب أعيننا{ :تِ ْل َك الدَّ ُار
علينا ً
ض وال َفسادا وا ْلع ِ
ِ
ْال ِخ َر ُة ن َْج َع ُل َها لِ َّل ِذي َن ال ُي ِريدُ َ
اق َب ُة
َ ً َ َ
ون ُع ُل ًّوا في ْالَ ْر ِ َ
لِ ْل ُمت َِّقي َن}.

((( وسائل الشيعة .ج ،27ص ،232حديث .33663

المكا�سب المعنوية وحمايتها من الآفات

يتطلب الحفاظ على المكاسب المعنوية التي يحققها اإلنسان توفر
الرعاية والصيانة ،على ٍ
نحو ال ّ
يقل عن رعاية الممتلكات المادية .لما
قد يعترضها من األخطار واآلفات التي قد تأتي عليها ،ويشمل ذلك
ٍ
ّ
مكسب في
أهم
كل أشكال المكاسب ،فالصحة البدنية التي تشكّل ّ
الحياة ،ال ُبدّ وأن يجري تعاهدها بالرعاية الطبيةّ ،
وإل أصبح اإلنسان
عرضة لألمراض والعلل الناتجة عن التعرض للفيروسات المختلفة،
ً
نزول إلى نظافة المسكن الذي يقطنه اإلنسان ،والثياب التي يرتديها،

والسيارة التي يتنقل بها ،والتي تتطلب جمي ًعا الرعاية والصيانة للحفاظ
على نظافتها وكفاءتهاّ ،
وإل أصبحت عرضة للعطب والفساد ،وغير
قابلة لالستخدام .وكما المكاسب المادية ،كذلك الحال مع المكاسب
المعنوية ،التي تتطلب بدورها اليقظة والرعايةّ ،
وإل كانت عرضة
لآلفات التي قد تتس ّلل إليها.
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المكا�سب المعرفية كيف نحتفظ بها
تنبيها مشدّ ًدا إلى ضرورة المحافظة
لقد تضمنت النصوص الدينيةً ،
على المكاسب المعنوية ،والنأي بها عن اآلفات .فقد ورد عن أمير
ّ
«لكل
علي Eأنه قال:
المؤمنين Eأنه قال :ورد عن أمير المؤمنين ّ
اللب العجب،
شيء آفة ،وآفة العلم النسيان ،وآفة العبادة الرياء ،وآفة ّ
السخاء الم ّن ،وآفة الغنى البخل»((( ،وأول
السرف ،وآفة ّ
وآفة الجود ّ
السياق؛ مكسب العلم ،فقد يكتسب اإلنسان
مكسب يشير له Eفي هذا ّ
علما ومعرفة ،وذلك ما ينبغي أن تكون له قيمة عنده ،تضاهي قيمة
ً
المكتسبات المادية ،غير ّ
أمس الحاجة للرعاية
أن هذه المعرفة تبقى في ّ
والصيانةّ ،
وإل تس ّلل إليها النسيان ،فيغدو ذلك العلم وكأنه لم يكن ،بعد
كبيرا في نيله وتحصيله.
أن صرف جهدً ا ً

ٍ
وسبل يحافظ من خاللها
وال حاجة للتذكير هنا بوجود أساليب
الشخص على معلوماته المدّ خرة .ومن ذلك اعتماد أسلوب التوثيق
والكتابة ،فقد ورد عن اإلمام الصادق Eأنه قالُ « :ا ْك ُت ُبوا َفإِ َّنك ُْم
(((
َح َف ُظ َ
دائما ،الذين
الَ ت ْ
ون َحتَّى َت ْك ُت ُبوا»  ،وهذا ما يعتمده النابهون ً
يسارعون لكتابة ّ
كل فائدة معرفية يكتسبونها في هذا المورد أو ذاك.
وعلى النقيض من ذلك تجد آخرين ،يفتقدون لهذا التوجه تما ًما ،فهم
أبعد ما يكونون عن توثيق معلوماتهم ومعارفهم ،التي سرعان ما تضيع
((( كنز العمال ،ج ،16ص ،204حديث .44226
((( الكافي .ج ،1ص.52
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وتذهب أدراج الرياح .وعلى غرار ذلك يأتي استحضار العلم في سبيل
الحفاظ عليه ،وأقرب مثال على ذلك ،أولئك الذي يتعبون أنفسهم في
اكتساب لغة أجنبية ،لكنهم سرعان ما ينسون الكثير منها ،نتيجة عدم
استحضارها ،من خالل ممارستها تحدّ ًثا وقراء ًة وكتاب ًة.
ومن الوسائل الكفيلة بالحفاظ على المعرفة ،ما يتعلق ببثها ونشرها.
علي« :زكاة العلم نشره»((( ،وذلك ما يعني الحرص
وقد ورد عن االمام ّ
على نشر العلم وبثه بين الناس .ومما نقل عن المرجع الراحل السيد
محمد الشيرازي :أنه سئل ذات مرة عن سبب حفظه واستحضاره
القصص واإلحصاءات ،والمعلومات المهمة في مختلف أحاديثه،
أي معلومة
يتعمد تكرار سرد ّ
وعلى نحو مثير ،فأرجع السبب إلى أنه ّ
تحصل
مهمة
أي معلومة مهمةّ ،
يتحصل عليها ،فإذا ما نقل له شخص ّ
ّ
عليها أثناء سفره لبالد متقدمةّ ،
فإن السيد كان سرعان ما يقوم بتدوير
هذه المعلومة في جلساته الالحقة ،كما يدمجها ضمن كتاباته ،وعلى
ً
رسوخا عنده .من هنا ،إذا أدرك اإلنسان
هذا النحو كانت المعلومة تزداد
أن آفة العلم النسيانّ ،
ّ
فإن عليه أن يجاهد للحفاظ على معارفه المختلفة
من هذه اآلفة حتى ال تضيع منه.

متى يتحقق الرياء؟
علي Eفي كلمته آفة أخرى وهي آفة الرياء الذي
ويتناول اإلمام ّ
((( غرر الحكم ودرر الكلم ،ص ،222حكمة.16
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قد يتل ّبس العابدين .حيث يقول ..« :Eوآفة العبادة الرياء» ،حيث
الجلي أنه ولكي يتق ّبل ال ّله أعمال العبد يجب أن يتوفر فيها شرط
من
ّ
وحجا وعمرة أو إنفا ًقا في
اإلخالص ،سواء كانت صالة أو صو ًما
ًّ
سبيل ال ّله .وذلك ما يقتضي أن يحذر اإلنسان من غواية الشيطان على
نحو يصرف العبادة بر ّمتها إلى تحصيل السمعة ،ما يعني ضياع تلك
أي تأثير وانعكاس لتلك العبادة
العبادات وتبديد ثوابها ،واألنكى زوال ّ
على النفس ،والسلوك واألخالق .ورد عن رسول ال ّله Aأنه قال البن
مسعود« :يا بن مسعود ،إ ّياك أن تظهر من نفسك الخشوع والتواضع
مصر على المعاصي والذنوب»(((،
لآلدميين وأنت ما بينك وبين ربك ٌّ
ويقول تعالى{ :يع َلم َخ ِائنَ َة ْالَ ْعي ِن وما ت ْ ِ
ور} ،وجاء عن
ُخفي ُّ
الصدُ ُ
ُ َ َ
َْ ُ
اإلمام الصادق Eأنه قال« :إ ّياك والرياء ،فإنه من عمل لغير ال ّله وكله
ال ّله إلى من عمل له»(((.

وينبغي القول ّ
إن ذكر الناس على نحو اإلجالل للقائم بعمل الخير،
أمر ال عالقة له بالرياء .ذلك أن المعنى المحدّ د للرياء هو قيام الفرد
ٌ
بعمل الخير قاصدً ا به نيل اإلعجاب ،وتحسين السمعة بين الناس .وقد
سئل اإلمام الباقر Eعن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان
فيسره ذلك؟ قال« :Eال بأس ،ما من ٍ
يحب أن يظهر
أحد ّإل وهو
ّ
ّ
((( بحار األنوار ،ج  ،٧٤ص .١٠٩
((( الكافي ،ج ،2ص.293
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ال ّله له في الناس الخير ،إذا لم يكن صنع ذلك لذلك»((( ،إنه ما دام قد
خالصا لوجه ال ّله فلن يضيره أن يرتاح ْ
إن علم الناس بذلك
أنجز العمل
ً
فذكروه له بخير ،فالفرح بذلك من صميم الطبيعة البشرية.

على الأذكياء �أن يحذروا ال ُع ْجب

ومن اآلفات الممقوتة التي ذكرها أمير المؤمنينE؛ العجب.
باللب هو العقل،
اللب العجب» ،والمقصود
ّ
حيث قال ..« :Eوآفة ّ
ٍ
وكل ما يرتبط به من ٍ
ٍ
ّ
وفطنة وذكاء .إذ ُي َعدّ امتالك اإلنسان
ورأي
فكر
كبيرا دون شك ،غير ّ
أن هناك آفة يمكن أن تتسلل
عقلية و ّقادة مكس ًبا ً
لإلنسان الفطن ،وهي آفة اإلعجاب بالنفسّ ،
بأل يبقى هناك ـ بنظره ـ
فهما وفطنة منه ،فال تعود آراء اآلخرين تعني له شي ًئا ،وفي
من هو أكثر ً
هذه الحالة يصبح العجب بالنفس آفة قاتلة .من هنا على اإلنسان الذي
أنعم ال ّله عليه ،بالقدرة العقلية المميزة ،وحدة الذكاء ،ونضج الرأي،
يفرط بهذا المكسب ،نتيجة تسلل آفة العجب إلى نفسه .ورد عن
ّأل ّ
اإلمام الصادق Eأنه قال« :من أعجب برأيه هلك»((( ،وورد عن
أمير المؤمنين Eأنه قال« :اإلعجاب يمنع من االزدياد»((( ،حيث ال
والتقصي ،والتشاور،
يعود المعجب بذاته يشعر بالحاجة إلى البحث،
ّ
واالستضاءة بآراء اآلخرين .وعلى النقيض من ذلك وردت نصوص
((( الكافي ،ج ،2ص.297
((( بحار األنوار ،ج  ،٦٩ص.٣٢٠
((( غرر الحكم ودرر الكلم ،ص ،16حكمة.120
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ّ
تحث اإلنسان على االستفادة من آراء اآلخرين مهما كان مستواه
دينية
«حق على العاقل أن يضيف
ورأيه ،ورد عن أمير المؤمنين Eأنه قالّ :
يضم إلى علومه علوم الحكماء»(((.
إلى رأيه رأي العقالء وأن ّ

معيارا لمعرفة اإلنسان نفسه ما إذا كان
وقد وضع اإلمام الصادقE
ً
مصا ًبا بالعجب أم ال ،وهو االعتراف بفضل اآلخرين أو إنكاره .فقد
ٍ
ألحد الفضل فهو المعجب برأيه»(((،
ورد عنه Eأنه قال« :من ال يعرف
فالمصاب بحالة العجب هو ذاك الذي ال يقيم وزنًا لآلخرين ،وال يعدّ
رأيهم شي ًئا أمام رأيه .وحقيقة األمر ّ
أن البعض قد يكون عنده درجة
متفوقة في جانب من الجوانب ،غير ّ
أن ذلك ال يلغي تفوق اآلخرين
عليه في جوانب أخرى ،وقد ينظر لألمر من زاوية معينة ،فيما يتناوله
اآلخرون من زوايا أخرى مختلفة ،فإن لم يفكّر اإلنسان على هذا النحو
من سعة األفق ،فهو أقرب ما يكون من اإلصابة بآفة العجب.
ّ
إن أمير المؤمنين Eإنما أراد بوصاياه تلك أن يحرص اإلنسان
المؤمن على الحفاظ على مكاسبه المعنوية ،وأن يحذر من تسلل
اآلفات ونقاط الخلل إليها ،تما ًما كما يحذر من تسلل اآلفات إلى
مكتسباته وممتلكاته المادية.

((( عيون الحكم والمواعظ ،ص.٢٣٢
((( بحار األنوار ،ج ،٦٩ص.٣١٦
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ا�ستمرار وتنمية المكا�سب
أي مكسب يتحقق
ليست هناك ضمانة حتمية في بقاء واستمرار ّ
لإلنسان في هذه الحياةّ .
معر ًضا للزوال واالنتهاء،
كل مكسب قد يكون ّ
الصحة مكسب يتمتع به اإلنسان لكن ليست هناك ضمانة الستمراره،
فكم من صحيح أصابه المرض .الثروة مكسب لكنها ليست مضمونة
البقاء فقد تتالشى وتزول ،وكذلك الحال في المنصب والجاه وفي
أي مكسب من المكاسب .وهذا يعني ّ
أن على اإلنسان أن يكون يق ًظا،
ّ
وأن يعمل للحفاظ على المكاسب التي تتح ّقق له ،حتى يمنع زوالها أو
ضعفها وانحسارها ،أما إذا غفل أو تهاون فإن تلك المكاسب سرعان
ما تزول وتنحسر.

وهناك مكاسب معنوية تتمثل في إقبال اإلنسان على أعمال الخير،
وهي ال ّ
يوجه القرآن الكريم
تقل أهمية عن المكاسب المادية ،لذلك ّ
اإلنسان أن يحمد ال ّله تعالى على نعمة الهداية ،يقول تعالى{ :ا ْل َح ْمدُ
لِ َّل ِه ا َّل ِذي َهدَ انَا لِ َه َذا َو َما ُكنَّا لِن َْهت َِد َي َل ْوال َأ ْن َهدَ انَا ال َّل ُه} .اإلقبال على
الحق مكسب عظيم ،لكن هذا المكسب المعنوي الكبير
الخير واتّباع ّ
قد يتعرض للضعف واالنحسار كما هو الحال في المكاسب المادية،
وعلى اإلنسان أن ينتبه وأن يكون يق ًظا حتى ال تزول منه مكاسبه المعنوية
{ر َّبنَا ال ت ُِز ْ
غ ُق ُلو َبنَا َب ْعدَ إِ ْذ َهدَ ْي َتنَا}[سورة آل
التي يتوفق لها .اآلية الكريمة َ
عمران ،اآلية ]8:تُلفت اإلنسان إلى هذا األمر :أ ّيها اإلنسان ،إذا كنت تشعر
أنك في خط الهداية في توجهها العام كالسير على منهج ال ّله والعقيدة
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الصحيحة ،أو الهداية في مناهجها التفصيلية كالقيام بعمل خير وصالح،
فعليك أن تنتبه من مكائد الشيطان الذي يريد أن يثنيك عن أعمال الخير
والصالح ،إضافة إلى طبيعة حياة اإلنسان والضغوط التي قد يتعرض
لها ،فكلها أسباب قد تحرم اإلنسان من بعض المكاسب المعنوية
{ر َّبنَا ال ت ُِز ْغ ُق ُلو َبنَا َب ْعدَ إِ ْذ
التي تتحقق له ،لذلك يدعو اإلنسان ربهَ :
رب فال تسلبني إ ّياها ،والزوغ
َهدَ ْي َتنَا} ،هذه الهداية نعمة كبيرة منك يا ّ
هو االنحراف ،زاغ البصر أو الشمس ،يعني انحرفت عن موقعها ،فإذا
حصل انحراف في حياة اإلنسان وفقد بموجبه مكاسب معنوية ،فهذا
حرمان وخسران.
والسؤال هنا :كيف يحافظ اإلنسان على المكاسب المعنوية؟

هناك وسائل وأساليب:

األول :تعزيز أهمية عمل الخير في النفس.

فعزز هذا العمل في نفسك ،تحدث
إذا كنت تؤ ّدي صالتك جماعة ّ
عن قيمة هذا العمل مع نفسك ومع من حولك ،تأمل فيه واكتشف
غاياته .وكذلك الحال بالنسبة لقراءة القرآن ،ومساعدة الفقراء ،والعمل
التطوعي ،كلها أمور تحتاج أن تتعزز في نفس اإلنسان .ومن المستحبات
شكرا لله لتوفيقه
خيرا يسجد ً
الشرعية سجدة الشكر ،إذا عمل اإلنسان ً
إ ّياه لهذا العمل ،وقد تعودنا في صالة الفريضة أن نختم أداءها بسجدة
منتبها إلى
الشكر ،وهي مستحبة وليست واجبة ،والمغزى منها أن تكون ً
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ّ
أن هذه نعمة من ال ّله تعالى أن وفقت ألداء هذه الفريضة ،فتشكره عليها.
النص( :يستحب السجود للشكر لتجدّ د نعمة
جاء في العروة الوثقى هذا ّ
أو دفع نقمة أو تذكرهما مما كان ساب ًقا أو للتوفيق ألداء فريضة أو نافلة
أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين ،فقد روي عن بعض األئمة عليهم
السالم أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر ،ويكفي في هذا
السجود مجرد وضع الجبهة مع النية)((( .وورد عن أبي جعفر محمد بن
عز ّ
وجل
الباقر Eأنه قال« :إن أبي ـ علي بن الحسين  Eـ ما ذكر لله ّ
عز ّ
وجل فيها سجود ّإل
نعمة عليه ّإل سجد ،وال قرأ آية من كتاب ال ّله ّ
سجد ،وال دفع ال ّله عنه سو ًءا يخشاه أو كيد كائد ّإل سجد ،وال فرغ من
صالة مفروضة ّإل سجد ،وال وفق إلصالح بين اثنين ّإل سجد»(((.
الثاني :اختيار األجواء المشجعة على الخير.

قد يعتاد اإلنسان أن يرتاد مجالس معينة ،لكن عليه أن يتأمل وينظر،
هل أجواؤها سلبية أم إيجابية؟ بعض المجالس تكون سلبية فإذا تحدثوا
عن الجمعيات الخيرية ً
مثل استعرضوا السلبيات وإذا تناولوا نشا ًطا
ثقاف ًّيا بحثوا عن نقاط ضعفه ،وإذا ذكروا شخصية دينية أو اجتماعية
انهالوا عليها نقدً ا وطعنًا! أمثال هؤالء الناس نفوسهم سوداوية ال تنظر
إلى ما هو إيجابي ،ومن يجالسهم يخرج مع ّب ًأ ضد هذا وذاك .اإلنسان
((( السيد محمد كاظم اليزدي ،العروة الوثقى مع تعليقة السيد علي الحسيني السيستاني،
ج ،٢ص ،١٧٤مسألة .1652
((( وسائل الشيعة ،ج ،7ص ،21حديث .8597
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بحاجة إلى أن يبحث عن المجالس التي فيها تشجيع على عمل الخير،
حتى يحافظ على مكاسبه المعنوية.
الثالث :التطوير والتنمية في عمل الخير.

قد يسأم اإلنسان في عمل الخير بعد زمن من ممارسته ،ولكن إذا
يشجعه أكثر على االستمرار فيه؛ ألنه سيرى
توجه لتطوير العمل ،فهذا ّ
ّ
نفسه في تجدّ د وحيوية فال يصيبه الملل.
الرابع :اتخاذ القدوات.

أن يجعل اإلنسان أمام عينيه القدوات الصالحة ليطمح في زيادة
الخير .أنت تصلي جماعة بعض الفرائض ،فإذا كنت تعرف بعض
األشخاص يؤدون الجماعة في الفرائض الخمس فتذكرهم واجعلهم
ّ
األقل تحافظ على
أمام ناظريك ،حتى تتحفز فتقتدي بهم ،أو على
شخصا يصلي مرة في
ما بيدك .بخالف ما إذا وضعت نصب عينيك
ً
األسبوع أو مرة في الشهر جماعة ،سوف تجد نفسك أفضل منه بكثير،
حافزا للزيادة في عمل الخير ،تذكر من هو أفضل منك
وهذا ال يشكل ً
حتى تتحفز ،وهكذا بالنسبة للعطاء في سبيل ال ّله ،لماذا ينفق غيرك أكثر
منك مع استطاعتك؟! اإلنسان حينما يسمع ّ
أن فالنًا كسب صفقة مادية،
ِ
ب ا ْل َخ ْي ِر َل َش ِديدٌ } ،في
{وإِ َّن ُه ل ُح ِّ
فإنه يتمناها لنفسه ،كما يقول تعالىَ :
األمور المعنوية ينبغي أن يكون لديه هذا التمني والطموح ،تم ّن لنفسك
القيام قبل غيرك بالخير.

افآلا نم اهتيامحو ةيونعملا بساكملا
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في بعض األحيان قد ترى نفسك تقبل على عمل خير وبعد فترة
تتراجع عنه ،هذا حرمان من الخير ،كأن تصلي الجماعة وبعد فترة تترك
لسبب أو آلخرّ ،
كثيرا من المبررات من وساوس الشيطان.
إن ً

كنت تؤدي حقوقك الشرعية ،ومن ثم وجدت نفسك لسنوات
كثيرا ،واإلنسان
خيرا ً
تركت هذا العمل ،تأمل ج ّيدً ا ستجد أنك خسرت ً
قادرا على الحفاظ على المكسب الذي
ال يرضى لنفسه الخسارة ما دام ً
قربه إلى ال ّله تعالى ،ويزيد رصيده في اآلخرة ،وخدمته للمجتمع.
ُي ّ

