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العنا ت اﳊسينيّة
كنت
فت بز رة النجف اﻷشرف برفقة أﰊُ .
تشر ُ
ﰲ أ ّ م الشبابُ ،
كنت قد ّ
بﻜﻞ وﺟودي أن أبقﻰ ﰲ النجف
ﻣتعﻄّشاً لﻠعﻠوم واﳌعارف الدﻳنيّة بش ّدةُ .
كنت أرﻏﺐ ّ
إبﻦ آﺧر ﻏﲑي ﳝﻜنﻪ أن
وأدرس ﰲ اﳊوزة ولﻜﻦ والدي الّﺬي كان ﻣسنّاً وﱂ ﻳﻜﻦ ﻋندﻩ ٌ
ﻳساﻋدﻩ ﰲ اﻷﻋﻤال ،ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣوافقاً ﻋﻠﻰ بقاﺋﻲ ﰲ النجف .ﰲ ﺣرم أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ

وﺻرت أضغط
ﺣﱴ أبقﻰ ﰲ النجف وأدرس
ُ
السﻼم( ُ
أتوﺳﻞ إﱃ ﺣﻀرتﻪ ليجد ﺣﻼ ّ
ﺻرت ّ
ِ
و ِّ
كﻞ ﺻدري .كان
أﻣرغ ﺻدري بﻀرﻳﺢ ﺣﻀرتﻪ لدرﺟة أﻧّﻪ ﻧُتف شعر ﺻدري ُ
وﺟرِح ّ
كنت أقول لنﻔسﻲ ّإﻣا أن أبقﻰ ﰲ
وضعﻲ ﲝيﺚ ﱂ أكﻦ أﺣتﻤﻞ أن أرﺟﻊ إﱃ إﻳران.
ُ
أﻣوت ﻫا ﻫنا إذا أ ِ
ت ﻋﻠﻰ الرﺟوع .أﻳﻀاً
ُﺟﱪ ُ
النجف وأشتغﻞ لدرس أو أق ّدم روﺣﻲ و ُ

ﻋرضت ﻣشﻜﻠﱵ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤاء النجف لﻜﻲ آﺧﺬ إﺟازة ﻣنﻬﻢ لﻠبقاء ﰲ النجف قالوا
ﻋندﻣا
ُ
ِ
توﺳﻼﰐ
تﺆﻣﻦ رضا أبيﻚ وترﺟﻊ إﱃ إﻳران ﳌساﻋدتﻪ .لنتيجة ﻻ ّ
ﱄ ا ّن واﺟبﻚ ﻫو أن ّ
تشرفنا بز رة
ﲝﻀرة اﻷﻣﲑ ﻋاﳉت اﻷﻣور وﻻ ّ
توﺳﻠﻲ لعﻠﻤاء أوﺻﻠﲏ إﱃ ﻣرادي .إﱃ إن ّ
كربﻼء برفقة أﰊ بتﻠﻚ اﳊالة اﳌﻠتﻬبة .ﰲ ﺣرم ﺣﻀرة أﰊ ﻋبد ا ّ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( فوق رأس
٦

أﱐ
كﻞ شﻲء وﲬد ذلﻚ اﻹلتﻬاب
ﺣﱴ ّ
ُ
وﻫدأت لﻜاﻣﻞ ،ﲝيﺚ ّ
ﺣﻞ ّ
ضرﻳﺢ ﺣﻀرتﻪ ﺟرى ّ
ورﺟعت إﱃ إﻳران.
اﻧﻄﻠقت أﻣام أﰊ وبدون أي اﻧزﻋاج
أﺛناء الرﺟوع إﱃ إﻳران
ُ
ُ

ﰲ إﻳران ّأول أشﺨاص ﺟاؤوا إﱃ ﻣنزلنا لز رﰐ بعنوان زاﺋر العتبات كاﻧوا شﺨصﲔ
ﻣﻦ السادة .أدﺧﻠتُﻬﻤا إﱃ "الغرفة"
كنت ﻋاﺋداً
وذﻫبت أ ﻹﺣﻀار أﻣور الﻀيافة .بينﻤا ُ
ُ
وبقيت بتاً ﰲ
إﱃ "الغرفة" زالت اﳊجﺐ أﻣام ب "الغرفة" وأﺻابتﲏ ﺣالة ﻣﻜاشﻔة،
ُ
أﱐ فوق رأس ضرﻳﺢ اﻹﻣام
أﻳت ّ
السﻔرة ﰲ ﻳدي .ر ُ
ﻣﻜاﱐ ﺣواﱄ ﻋشرﻳﻦ دقيقة بينﻤا كاﻧت ُ
كنت ترﻳدﻩ .ذاﻧﻚ الرﺟﻼن
إﺳتﻠﻢ ﻣا َ
أفﻬﻤﲏ أﻧّﻪ ﻣﻦ اﻵن فصاﻋداً ْ
اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( و َ
ﻣﻦ السادة أﻳﻀاً كا ﻳتﻜﻠّﻤان ﻣﻊ بعﻀﻬﻤا وكا ﻳقوﻻن :إﻧّﻪ ﰲ ﺣالة "ﺧﻠسة"ِ .١ﻣﻦ
ﻫناك كاﻧت البداﻳة .تﻠﻚ الغرفة ﺻارت فوق رأس ضرﻳﺢ اﳊﻀرة وكاﻧت لﺜﻼﺛﲔ ﺳنة بيت
العزاء ﻷﰊ ﻋبد ا ّ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( واﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ كاﻧوا تون إﱃ ﻫناك كاﻧوا ﻳبﻜون ﻣﻦ
ﻏﲑ أن ﳛتاج اﻷﻣر ﻷن ﻳﺬكر أﺣ ٌد اﳌصيبة .ﻧتيجة ﻋنا ت ﺣﻀرة أﰊ ﻋبد ا ّ )ﻋﻠيﻪ
السﻼم( كان اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﳓ ٍو ﲝيﺚ أ ّن الﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷكابر ﻣﺜﻞ اﳌرﺣوم اﳊاج ﻣﻼّ آقاﺟان،٢
ﳏﻤد البافقﻲ ،واﳌرﺣوم آﻳة ا ّ الشاﻩ آ دي ،كاﻧوا تون إﱃ ﻫناك
واﳌرﺣوم آﻳة ا ّ الشيخ ّ

أترﺟاﻫﻢ وأطﻠﺐ ﻣنﻬﻢ.
برﻏبتﻬﻢ ،ﻣﻦ ﻏﲑ أن أذﻫﺐ أ وراءﻫﻢ و ّ
إلتقيت ربعة أشﺨاص ﻋﻠﻰ التواﱄ ﺣيﺚ ﺳﻠّﻤﲏ الواﺣد
بعد تﻠﻚ اﳌﻜاشﻔة،
ُ
كنت برفقتﻪ
ﳏﻤد شرﻳف الشﲑازيُ .
ﻣنﻬﻢ لﻶﺧر ﻳداً بيدّ .أول شﺨص كان آﻳة ا ّ السيّد ّ

ﳏﻤد
إﱃ إن ّ
توﰱ .ﻋندﻣا أﺧﺬ ﺟﺜﻤاﻧﻪ إﱃ ﺣﻀرة ﻋبد العظيﻢ ،ﺟاء آﻳة ا ّ الشيخ ّ
أﻳت أ ّن الشيخ ﺻﻠّﻰ ﻋﻠﻰ ﻋزﻳزي وأﻧّﻪ أﻳﻀاً "أﲨﻞ" ﻣﻦ
البافقﻲ وﺻﻠّﻰ ﻋﻠيﻪ .أ ﻋندﻣا ر ُ
وﺟدت ﻣنزل
ﺣﱴ ﱂ أذﻫﺐ برفقة اﳉنازة إﱃ قﻢ.
اﳌرﺣوم الشﲑازي
إﳒﺬبت إليﻪ ،ﲝيﺚ ّ
ُ
أﱐ ّ
ُ
ﳏﻤد البافقﻲ إﱃ أن ﺳﻠّﻤﲏ ﻫو أﻳﻀاً
الشيخ وﻣﻦ ﺣينﻬا فصاﻋداً كنت ﻣرتبﻄاً لشيخ ّ

كنت
القﻤﻲ اﳌﻠ ّقﺐ لتنوﻣاﺳﻲ .أ أﻳﻀاً ﳌّا وﺟدتُﻪ "أﲨﻞ"ُ ،
ﻵﻳة ا ّ الشيخ ﻏﻼم ﻋﻠﻲ ّ
فت ﻋﻠﻰ آﻳة ا ّ الشاﻩ آ دي
تعر ُ
برفقتﻪ ﻣﻦ ﺣينﻬا فصاﻋداً .ﰲ ﻧﻔس ﻫﺬﻩ اﻷ ّ م أﻳﻀاً ّ
" ١ﺧﻠﺴﺔ" :ﺟﺬﺑﺔ )ﻋﻦ ﻛﺘاب ﻣﺼﺒاح اﳍﺪى ،اﳌﺼﺒاح اﻷﺧﲑ(.

" ٢آﻗا" :ﺗُﻠ َﻔﻂ آﻏا و ﺗعﲏ ﺳﻴّﺪ ."mister" ،آﻗاﺟان :الﺴﻴّﺪ العﺰﻳﺰ.
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ط ﻣعﻪ أﻳﻀاً .إﱃ أن إلتقيت ﰲ النﻬاﻳة لشﺨص الرابﻊ
وﺻرت ﺻدﻳقاً لﻪ وكان ﱄ إرتبا ٌ
ُ
ﳏﻤد ﺟواد اﻷﻧصاري اﳍﻤداﱐ[ الّﺬي كان "الشﺨص" و"الﻄرﻳق" .ﻫو
]آﻳة ا ّ الشيخ ّ

كﻞ
كان ﳐتﻠﻔاً ﻋﻦ ﺳاﺋر الناس .ﻫﻜﺬا شﺨص قد ﺧرج ﻣﻦ القشرة البشرﻳّة وﻫو ّ
ﺣر و ّ
ﺳاﻋة ﰲ ٍ
ﻣﻜان ﻣﻦ العا َﱂ .إﻧّﻪ "ﻻ دﻳﻦ لﻪ" وﻳسﻜﻦ ﰲ وادي التوﺣيد .إﻧّﻪ أﺳﻄواﻧة ﻧور ﲤت ّد
ﻣﻦ العرش إﱃ طبقات اﻷرض وﳝﻜﻦ الوﺻول إﱃ ﻧور ﲨيﻊ أﻫﻞ البيت ﰲ ذلﻚ القﻀيﺐ
ﻣﻦ النور.
ﰲ البداﻳة كنت ﻣﻦ أﻫﻞ العبادة ،والﺬﻫاب إﱃ اﳌسجد ،وبناء اﶈارﻳﺐ ،وأﺧﺬ
التوﺳﻞ ﻫﻞ البيت )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( والبﻜاء والتعزﻳة
إﻣام لﻠجﻤاﻋة .ﰒّ
ُ
أﺻبحت ﻣﻦ أﻫﻞ ّ
إلتقيت ﰲ النﻬاﻳة ب"الشﺨص"
وإقاﻣة ﳎالس ذكر أﻫﻞ البيت )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( .إﱃ أن
ُ
كﻞ واﺣدة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌراﺣﻞ ﻋﻠﻰ
وﺳﻠّﻤتُﻪ قﻠﱯ وأدر ُ
كت وادي التوﺣيد .ا ّ ّ
تﻜرم ودلّﲏ ﰲ ّ
أي ﻣﻜان ،بﻞ
اﻷفراد النﺨبة واﳌﻤيﱠزﻳﻦ لتﻠﻚ اﳌرﺣﻠة ،ولﻜنّﻪ فعﻞ شيﺌاً ﲝيﺚ ﱂ أتوقّف ﰲ ّ
وﺻﻠت إﱃ وادي التوﺣيد.
وﻋﱪت إﱃ أن
اﺳتﻔدت
شاﻫدت و
ُ
ُ
ُ
ُ
ٍ
كنت
أي
كنت أﺳﻠّﻤﻪ قﻠﱯُ ،
شﺨص ُ
طوال ﻫﺬﻩ اﳌ ّدة داﺋﻤاً ُ
كنت "ﻋارفاً لواﺣد" و ّ

كنت أراﻩ
أفدﻳﻪ بنﻔسﻲ وﺣياﰐ وﻋاﺋﻠﱵ إﱃ أن كان ﻫو بنﻔسﻪ ﻳسﻠّﻤﲏ ّلﻼﺣق وأ ﻋندﻣا ُ
كنت أطوف ﺣولﻪ ﻣﻦ ﺣينﻬا فصاﻋداً.
أﴰخ ﻣﻦ السابق ُ
ﺣصﻠت ﱄ كاﻧت ﻣﻦ بركات اﻹﻣام اﳊسﲔ
كﻞ ﺣال ،ﲨيﻊ العنا ت الّﱵ
ْ
ﻋﻠﻰ ّ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( أﻳﻀاً،
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( .ﳝﻜﻦ الوﺻول إﱃ اﳌقصد ﻋﻦ طرﻳق ﺳاﺋر ّ
ولﻜﻦ طرﻳق اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( تُ ِ
وﺻﻞ اﻹﻧسان ﺳرﻳعاً ﺟ ّداً إﱃ النتيجة .ﻷ ّن
كﻞ شﺨص ﻳبدأ
ﺳﻔينة اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﲤشﻲ ﺳرﻳعاً ﺟ ّداً ﰲ ﲰاوات الغيﺐّ ،
اﳌعنوي ،ﻳصﻞ ﺳرﻳعاً ﺟ ّداً إﱃ اﳌقصد.
ﺣركتﻪ ﻣﻦ تﻠﻚ اﳊﻀرة ﰲ ﺳﲑﻩ
ّ
ﳏﻤد إﲰاﻋيﻞ ﺧان أﲪد دوﻻﰊ"
"ﺣﻀرة اﳊاج ّ
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التّوﺣيد
دع اﳉاﻫﻠﲔ
القرآن ﻳقول" :قﻞ ا ّ ﰒّ ذرﻫﻢ ﰲ ﺧوضﻬﻢ ﻳﻠعبون" :قﻞ ا ّ  ،وﺣينﻬا ِ
١
"اﳋواض"
والﻜ ّﻔار واﻷشقياء و . . .ﻳﻠعبون ﰲ ﺧوضﻬﻢ .أي اترْكﻬﻢ "ﻳﻠعبون ﳉوز" ّ .
الغواص ﻳغوص ﰲ ﲝر التوﺣيد وﻳستﺨرج ﺟواﻫر اﻹﳝان واﻹﻧساﻧيّة،
"الغواص"ّ .
ﳜتﻠف ﻋﻦ ّ

كﻞ َﻣﻦ ﺣيﺜﻤا
و ّ
لﻜﻦ ّ
اﳋواض ﳚﻠس وﳛيﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺣتيال .اﳋوض ﻫو ﻧتيجة اﳉﻬﻞّ .
كﻞ َﻣﻦ ﻳﺬﻫﺐ ليجد ُﺣسناً
ﻳﺬﻫﺐ ﻳﻜون ﰲ إﺛر أن ﳚد ﻋيباً وﻳستﺨرﺟﻪ ﻳﻜون ّ
ﺧواضاً ،و ّ
ﻏواﺻاً.
وﻳستﺨرج شيﺌاً ﲦيناً ﻳﻜون ّ

أي "ﻏﲑ"" .إﻻّ" تشدﻳدﻫا ﻳعﲏ إذا بقﻲ
"ﻻ إلﻪ" تعﲏ أ لست ﻣوﺟوداً ،وﻻ َ
ﻳوﺟد ّ
أي شﻲء
شﻲء إﺣﺬفْﻪ لﻜاﻣﻞ .ﺣينﻬا قُ ْﻞ" :ا ّ " .اﻵن
َ
وﺟدت أﻧّﻪ ﻻ ﻳُ َ
أي شﺨص و ّ
وﺟد ّ
الرﺳول اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ
كﻞ ﻣا لﻪ "ﻏﲑﻳّة" ،وﻳقبﻞ النسيان ،كﻠّﻪ أبﻄَﻠﻪ
ُ
ﻏﲑ ا ّ ّ .
وﺳﻠّﻢ(.
أي ﻣسافة فاﺻﻠة بﲔ العبد واﳌوﱃ .قال" :ﻻ إلﻪ"" ،إلﻪ" تعﲏ
الرﺳول اﻷكرم ﱂ ﻳُ ِبق ّ
ﻧﻔس العبد الّﺬي كان ﻫو اﳌسافة الﻔاﺻﻠة.
ﻧﻔس العبد .أزال َ
ِ
ﺣﱴ إذا
بقوة ّ
كﻞ ﻣا ﻫو ﻏﲑ ا ّ ﻣﻦ القﻠﺐ .ﰲ "إﻻّ" ّأد التشدﻳد ّ
ﰲ "ﻻ إلﻪ" أﺧر ِْج ّ
كﻞ قﻠبﻚ.
بقﻲ شﻲء ﻳنقﻠﻊ ﻣﻦ اﳉﺬور وﻳزول وﺟودك .ﺣينﻬا قُﻞ "ا ّ "
ليحتﻞ ّ
ّ
وﺟد
أي شﻲء كان ﻳنظر إليﻪ كان ﻳرى "ﻻ إلﻪ إﻻّ ا ّ " .ﻳُ َ
ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ّ
اﳊجة "ﻻ إلﻪ إﻻّ ا ّ " بعدد الﻠياﱄ والدﻫور ،وبعدد أﻣواج
ﰲ دﻋاء العشرة اﻷواﺋﻞ ﻣﻦ ذي ّ
الوبَر ،وبعدد
البحار ،وبعدد اﻷشجار واﻷشواك ،وبعدد اﳊجار والصﻠصال ،وبعدد َ
الشعر و َ
الر ح و. . . .

" ١لعﺒﺔ اﳉﻮز" :ﺗﺸﺒﻪ لعﺒﺔ الﺒﻠﻲ.
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السﻼم ﻫو إﺳﻢ ا ّ و"السﻼم ﻋﻠيﻜﻢ" تعﲏ ا ّ ﻣعﻜﻢ .ﻣا أﺣسﻦ أن ﻳرى اﻹﻧسا ُن ا َّ
كﻞ شﺨص.
ﰲ ّ

ﻋندﻣا تقول "ﻻ إلﻪ إﻻّ ا ّ " ،ﻻ الدﻧيا تبقﻰ ،وﻻ العادات والتقاليد ،وﻻ الوﺟاﻫة
كﻞ ﻣا ﻫو ُﻣ َوِّﳍﻲ رﻣيتُﻪ إﻻّ "ا ّ " .أﻣعِﻦ
والشرف بﲔ أﻫﻞ
الدﻧيا؛الﻜﻞ ﻳزول" .ﻻ إلﻪ" تعﲏ ّ
ّ
تستحق قُـ ْﻠﻬا ،ﻻ أن تقوَﳍا ﻋبﺜاً ،ﺣيﺚ ﻋندﻣا ﻳرﺣﻞ اﳌ َوِّﳍون ﲡﻬر
النظر ﺟيّداً فﺈذا كاﻧت
ّ
ُ
ِ
كﻞ ﻣا ﰲ ﻳدك .قال لنا :قُ ْﻞ "ﻻ إلﻪ إﻻّ ا ّ ".
بصوتﻚ .قال ا ّ ﳌوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :ألق ّ
ِ
ﳏﻤد ﻣﺜﻞ ّأﻣة
ﶈﻤد وآل ّ
كﻞ شﻲء ﺟعﻠﻚ واﳍاً إﻻّ ا ّ  .ﺣﺬا ِر أن ﻧقول ﳓﻦ أﻳﻀاً ّ
أي ألق ّ
ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( "اﺟعﻞ لنا اﳍاً كﻤا ﳍﻢ آﳍة" ،أي كﻤا أ ّن ﻷﻫﻞ الدﻧيا أشياء قد
ﺟعﻠْتﻬﻢ واﳍﲔ أﻋﻄْنا ﳓﻦ أﻳﻀاً ﻣﻦ أولﺌﻚ اﳌ َوِّﳍﲔ.١
ُ
اﻹﳝان والوﻻﻳة ﳚﻠبون اﻷﻣﻦ والﻄﻤﺄﻧينة .وادي اﻷﻣﻦ ﻫو اﻹﳝان وليس أرض ﻣ ّﻜة .أﱂ
اﳊﺞ ﰲ ﻣ ّﻜة .ﻫﺬا اﻷﻣﻦ ﻫو لﻠعباد الّﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻜوﻧون ﻇاﳌﲔ.
َتر كﻢ ّ
ﺣاﺟاً قَتﻠوا ﰲ ﻣراﺳﻢ ّ
"الّﺬﻳﻦ آﻣنوا وﱂ ﻳﻠبسوا اﳝا ﻢ بظﻠﻢ اولﺌﻚ ﳍﻢ اﻻﻣﻦ واولﺌﻚ ﻫﻢ اﳌﻬتدون" :الّﺬﻳﻦ آﻣنوا وﱂ
ﺣق
ﻳُﻠبِسوا إﳝا ﻢ لظﻠﻢ ،اﻷﻣﻦ ﻣوﺟود ﻷولﺌﻚ وأولﺌﻚ ﻫﻢ اﳌﻬتدون .ﻣﻊ أ ّن تﻀييﻊ ّ
شﺨص أو ﺻﻔﻊ شﺨص ﻫو ﻇﻠﻢ ،إﻻّ أ ّن الظﻠﻢ الﻜبﲑ الّﺬي لسنا ﻣنتبﻬﲔ لﻪ ﻫو إﺧﻔاء
ﻬور ﻻ ﳜﻔﻰ أبداً ،والعبد ﺧﻔاءٌ ﻻ ﻳظﻬر أبداً .العبد ﻫو
الظاﻫر وإﻇﻬار اﳌﺨﻔﻲّ .
الرب ﻇُ ٌ
كﻞ ﻣﻦ ﻳسعﻰ ﻷن ﳚد ﻧﻔسﻪ ﺳيجد ا ّ وﻫو بنﻔسﻪ
الﻀاﺋﻊ الّﺬي لﻦ ﻳُعﺜَر ﻋﻠيﻪ أبداًّ .

ﺣﱴ ﻳظﻬر .ا ّ أﻳﻀاً ﻫو الظﻬور
ﺳيبقﻰ ضاﺋعاً كﻤا كان .العبد ﻻ ﳝﻠﻚ وﺟوداً بﺬاتﻪ ّ
ﺻاﻧعﻪ" .ﻻ ﺣول وﻻ ّقوة اﻻّ ّ " :ﻻ
أي
ٍ
ﻣصنوع تنظر إليﻪ ﻳُظ ِﻬر َ
الّﺬي لﻦ ﳜتﻔﻲ أبداًّ .
و"القوة" تعﲏ الﻄاقة
وﺟد َﺣ ْول وﻻ ق ّوة إﻻّ ﻣﻦ ﻋند ا ّ " .اﳊَْول" تعﲏ اﳍيﺌة الظاﻫرﻳّة
ﻳُ َ
ّ
وقوتﻪ .إذا
وقوتﻪ اقوم واقعد" :أ ض وأﺟﻠس بواﺳﻄة َﺣ ْول ا ّ ّ
والقدرة الباطنيّة" .ﲝول ا ّ ّ
ﻫيﺌﱵ الظاﻫرﻳة وقوﰐ الداﺧﻠية ﻫﻲ  ،إذاً ،أي ٍ
شﻲء ﻫو ﱄ ﰲ ﻋﻤﻠﻲ؟ أﻳﻦ ﳝﻜﻦ العﺜور
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ﻋﻠﻰ العبد ﰲ ﻫﺬا العﻤﻞ؟ العبد ﻫو اﳌﺨﻔﻲ الّﺬي ﻻ ﻳُعﺜَر ﻋﻠيﻪ أبداً .ﻳوم القياﻣة ﻻ تﱰك
اﳊﺐ.
 ١الﻮالﻪ :الﻮﳍان،
ّ
اﳌﺘﺤﲑ ﻣﻦ ش ّﺪة ّ
ِ
ﻣﺘﺤﲑاً.
اﳌُﻮلّﻪ :اﻹلﻪ ،اﳌﺄلﻮﻩ ،الّﺬي ﳚعﻞ اﻹﻧﺴان واﳍاً ّ
َ
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ﻇﻼً ﻷﺣد .العبد ﻻ ﳝﻠﻚ شيﺌاً ﻣﻦ ذاتﻪ ليﻜون ﻇاﻫراً .لﺬا ﻳقول ﻧبيّنا )ﺻﻠّﻰ
ﴰس التوﺣيد ّ
ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(" :الﻔقر فﺨري" :الﻔقر والﻔاقة ﻣدﻋاة ﻻفتﺨاري" .اﻳّﻬا الناس اﻧتﻢ

ﻏﲏ وﳏﻤود.
الغﲏ اﳊﻤيد" :أﻳّﻬا الناس أﻧتﻢ فقراء ﰲ ﳏﻀر ا ّ وا ّ ّ
الﻔقراء اﱃ ا ّ وا ّ ﻫو ّ
كﻞ أﻣر وﱂ تنسبﻪ لﻠغﲑ ،ﰲ ﻫﺬﻩ
كﻠّنا فﺨر ﻫو ﻫﺬﻩ الﻔاقة والﻔقر .إذا ر َ
أﻳت ا ّ فاﻋﻼً ﰲ ّ
ِ
ﺣﱴ تصﻞ إﱃ اﻷﻣﻦ وﻣقام
ﻧﻔسﻚ ّ
اﳊالة ﱂ ُﲣف إﳝاﻧﻚ بﻠباس الظﻠﻢ .أي ُكﻦ ا َّ وليس َ
اﻹﳍﻲ وتﻜﻠّ ْﻢ ﻋنﻪ فقط.
الوﻻﻳةْ .
أﻧظر إﱃ ّ
كﻞ اﻷشياء ﻣﻦ اﳌنظر ّ
ٍ
ﺻْنﻊ ا ّ  .إ ّ ك أن ُﲣﻔﻲ ا َّ وتنسﺐ ذلﻚ إﱃ
أي شﻲء ﳝدﺣوﻧﻪ قُﻞ ﻫو ّ وﻫو ُ
ّ 
اﻋيت ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلة تدرك
وﺟد ﻇﻠﻢ أﻋظﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا .إذا ر َ
ﻧﻔسﻚ أو إﱃ َ
اﻵﺧرﻳﻦ ،إذ ﻻ ﻳُ َ
تعال ِّ
وقرْر ﻣﻦ ﻫﺬا التارﻳخ
إﻣدح ربّﻚَ .
وادي اﻷﻣﻦ .كﻠّﻤا َ
أردت أن ﲤدح شﺨصاً أو شيﺌاً ْ
أذكر ربّﻚ ،كﻤا ﻳقول أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ
أن ﻻ تتﻜﻠّﻢ إﻻّ ﻋنﻪ .إذا ر َ
أي ﲨال ُ
أﻳت ّ
وﺣ ْسﻦ ْ
اﳊجة" :ﻻ إلﻪ إﻻّ ا ّ " بعدد ﲨيﻊ اﻷشياء ﰲ
السﻼم( ﰲ دﻋاء العشرة اﻷواﺋﻞ ﻣﻦ ذي ّ
العا َﱂ.
ِ
ِ
كﻞ تﻠﻚ الﺬﻧوب الﻜبﲑة ﰲ اﻷﺣادﻳﺚ والروا ت ،ﻣﺜﻼً قِيﻞ أ ّن
الغيبة الّﱵ ذُكر ﻋنﻬا ّ

ﻣرة ﰲ بيت الﻜعبة ،ﻫﻲ ﻋﻤﻞ َﻣﻦ
ﻣعصية اﳌغتاب َ
كﻤﻦ ،والعياذ ّ  ،ﻳزﱐ ّﻣﻪ ﺳبعﲔ ّ
ﻳغيِﺐ وﳜﻔﻲ ا ّ الّﺬي ﻫو ﻇاﻫر وﱂ ِ
ﳜتف أبداً.
ُّ
َ
بﻔﻀة ﺧادﻣة ﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( وﺳﺄﳍا :ﻣﻦ
إلتقﻰ شﺨص ﰲ طرﻳق ﻣ ّﻜة ّ
أﻳﻦ ِ
أتيت؟ قالت" :ﻣﻦ ا ّ " :ﻣﻦ ﻋند ا ّ  .ﺳﺄﳍا :إﱃ أﻳﻦ ذاﻫبة؟ قالت" :إﱃ ا ّ " :ﳓو
ا ّ  ،أي أذﻫﺐ لز رة بيت ا ّ  .ﺳﺄﳍا :ﻣا ﻫو زادك؟ قالت" :التقوى" .ﺳﺄﳍا :ﻣا ﻫﻲ
ﻣﻄيّتﻚ؟ قالت" :رﺟﻼي".
ﺣﱴ لو
ذكر ا ّ و ّ
إﺟعﻞ َ
ﻣا أﺣسﻦ أن ﻻ ﻳتﻜﻠّﻢ اﻹﻧسان إﻻّ ﻋﻦ ا ّ  .داﺋﻤاً ْ
كﻼﻣﻚ َ

اﻵﺧرﻳﻦ تﻜﻠّ ْﻢ ﻣﻊ لسان ا ّ  .إن شاء ا ّ تُﻔتَﺢ ﻋيوﻧﻜﻢ
َ
أردت أن تتﻜﻠّﻢ ﻣﻊ اﻷشﺨاص َ
ُطﻠﺐ طﻠباتﻚ ﻣﻦ
ﺣﱴ تتﻜﻠّﻤوا فقط ﻣﻊ ا ّ  .ﻫﻞ الﻔقﲑ ﳎنون ّ
ّ
ﺣﱴ ﻳتﻜﻠّﻢ ﻣﻊ فقﲑ ﻣﺜﻠﻪ .أ ْ
ﻏﲏ .اﳋﻠق آلة وأﺳباب ﰲ ﻳد ا ّ وﻫﻢ ﳐﻠوقاتﻪ.
ا ّ الّﺬي ﻫو ّ
١١

"الّﺬﻳﻦ آﻣنوا وﱂ ﻳﻠبسوا اﳝا ﻢ بظﻠﻢ اولﺌﻚ ﳍﻢ اﻻﻣﻦ واولﺌﻚ ﻫﻢ اﳌﻬتدون" :الّﺬﻳﻦ آﻣنوا
وﺟد ﳍﻢ اﻷﻣﻦ وأولﺌﻚ ﻫﻢ اﳌﻬتدون .الظﻠﻢ
وﱂ ﻳُﻠبِسوا إﳝا ﻢ لظﻠﻢ ،أولﺌﻚ ﻫﻢ الّﺬﻳﻦ ﻳُ َ

اﳌقصود ﰲ ﻫﺬﻩ اﻻﻳة ﻫو إﺧﻔاء فعﻞ ا ّ بﻔعﻞ اﳋَﻠق وإﺧﻔاء ﺻﻔات ا ّ بصﻔات اﳋَﻠق
بص َور اﳋﻼﺋق .اﻹﳝان ﻳعﲏ أن ترى أ ّن الﻔاﻋﻞ الوﺣيد وﺻاﺣﺐ الصﻔة
وإﺧﻔاء وﺟود ا ّ ُ
الوﺣيد واﳌوﺟود الوﺣيد ﻫو ا ّ واﻹقرار بﺬلﻚ .الظﻠﻢ ﻳعﲏ ﻧسبة اﻷفعال والصﻔات والوﺟود
إﱃ اﳋﻠق وﻋدم رؤﻳة ا ّ  .الشﺨص الّﺬي ﻳﺆﻣﻦ ّ وﻻ ﳜﻔﻲ إﳝاﻧﻪ لظﻠﻢ ﻳﻬتدي إﱃ

اقعﻲ .إذاً ،ﺣاولوا ﻋندﻣا تنظرون إﱃ اﳋَﻠق أن تروا ا ّ وأن ﻻ
وادي اﻷﻣﻦ وﻫو اﳌﻬتدي الو ّ
ﻳصبﺢ اﳋَﻠق ﺣجا ً لﻜﻢ ﻋﻦ اﳋالق ،بﻞ أن ﻳﻜوﻧوا ُﻣظ ِﻬرﻳﻦ لﻠﺨالق"] .العبودﻳّة ﺟوﻫرة
كنﻬﻬا الربوبيّة" :القيام لعبودﻳّة ﺟوﻫرة كنﻬﻬا ﳑارﺳة الربوبيّة" .ﻣا راﻳت شيﺌاً اﻻّ وراﻳت

ﻳﻜﻦ وﺟﻪ ا ّ
فﺜﻢ وﺟﻪ ا ّ " :أﻳنﻤا تدﻳروا وﺟوﻫﻜﻢ ْ
ا ّ قبﻠﻪ وبعدﻩ وﻣعﻪ وفيﻪ"" .اﻳنﻤا تولّوا ّ
إﱐ
وﺟﻬت وﺟﻬﻲ لﻠّﺬي فﻄر السﻤوات واﻻرض ﺣنيﻔاً وﻣا ا ﻣﻦ اﳌشركﲔ"ّ :
ﻫناكّ .
"اﱐ ّ
ٍ
بشﻜﻞ ﺧالص ﳓو الّﺬي ﺧﻠق السﻤوات واﻷرض وﻣا أ ﻣﻦ
وتوﺟﻬﻲ
وﺟﻬت وﺟﻬﻲ ّ
ّ
اﳌشركﲔ" .كان ا ّ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻣعﻪ شﻲء واﻵن كﻤا كان" :كان ا ّ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻣعﻪ شﻲء وﻫو

اﻷول
بﻜﻞ شﻲء ﻋﻠيﻢ"ّ :
اﻵن أﻳﻀاً كﻤا كان" .ﻫو ّ
اﻻول واﻻﺧر والظاﻫر والباطﻦ وﻫو ّ
اﻵﺧر والظاﻫر والباطﻦ ،كﻠّﻬﻢ ﻫو وﻫو ِ
و ِ
ﻋاﱂ ﲜﻤيﻊ اﻷشياء" .شﻬد ا ّ ان ﻻ الﻪ اﻻّ ﻫو":
ا ّ ﻳشﻬد ﻧّﻪ ﻻ إلﻪ ّإﻻ ﻫو[ .
بنﻔسﻪ كان وﻳﻜون وﺳوف ﻳﻜون.
ﺻْنﻊ ا ّ  .ﻳعﲏ ،والعياذ ّ  ،ﳓﻦ كنّا ﰲ داﺧﻞ ا ّ  .ﻫﺬﻩ الصناﺋﻊ
"ا ّ ّ " تعﲏ ﳓﻦ ُ
وﺧﻠِقنا ﳓﻦ .الرﺟعة تعﲏ رﺟوع اﻹﻧسان
أﻇﻬرﻫا ُ
واﳌﺂﺛر والﻔنون كاﻧت ﰲ داﺧﻞ ا ّ واﻵن َ
إﱃ ﻧﻔس ذلﻚ اﳌﻜان الّﺬي كان فيﻪ ﺳابقاً" .وا ّ اليﻪ راﺟعون" تعﲏ ﻧرﺟﻊ إليﻪ .إذاً ،ﻻ
ﻧﺬﻫﺐ إﱃ ﻣﻜان ﺟدﻳد .ﰲ السابق كنّا ﻋند ا ّ وﻧﺬﻫﺐ ﳎدﱠداً إﱃ ﻧﻔس ذلﻚ اﳌﻜان.
ﲢﺐ ﺻاﻧعﻬا.
ﳛﺐ ُ
ﺻْنعﻪ وفنّﻪ؛الﻔنون واﳌصنوﻋات ﻻ تستﻄيﻊ أن ّ
الصاﻧﻊ الﻔنّان ّ
ﳛﺐ ا ّ .
الﻔنون تستﻄيﻊ فقط أن ّ
ﳛﺐ ﳐﻠوقﻪ؛اﳌﺨﻠوق ﻻ ﻳقدر أن ّ
تدل ﻋﻠﻰ الﻔنّان .ا ّ ّ
اﳋﻠق أﺣباب ا ّ وﻳُظْ ِﻬرون ﺧالقﻬﻢ.
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ٍ ِ
السجادة فتقول ﻋﻦ
كﻞ
أي شﻲء تنظر إليﻪ تﺬ ُكر ﺻاﻧعﻪ .ترى ّ
ﻣصنوع ﻳُظْﻬر ﺻاﻧعﻪّ .
ّ 
ﺣاﺋﻜﻬا لﻪ ﻣﻦ ﺣاﺋﻚ .ترى البناء فتقول ﻋﻦ ﻧيﻪ لﻪ ﻣﻦ بنﱠاء .ﻣاذا ﻋنﻚ؟ أﻳﻀاً إذا

كﻞ َﻣﻦ
َ
ﻧظرت إﱃ ﻧﻔسﻚ أﻣام اﳌرآة تتﺬ ّكر ا ّ " .ﻣﻦ ﻋرف ﻧﻔسﻪ فقد ﻋرف ربّﻪ" ،أي ّ
ﻳنظر إﱃ ﻧﻔسﻪ ﻳرى ا ّ  .ﻋندﻣا ﻳتﺬ ّكر ا ّ ﻳصبﺢ إﳍيّاً ،وأﻳﻀاً ﳊﻤﻪ وﺟﻠدﻩ ﻳنادون "ﻻ الﻪ
اﻻّ ا ّ " ،وذاتﻪ تقول "ﻻ الﻪ اﻻّ ا ّ ".
ﺣﱴ ﻳظﻬر .ﳍﺬا ﻋندﻣا ﻳنظر إﱃ ﻧﻔسﻪ
العبد ﻇﻬور ا ّ  .ﻻ ﳝﻠﻚ بنﻔسﻪ وﺟوداً ﻣنﻔصﻼً ّ

ﻳرى ا ّ .
١
ﻷي قدرة لظﻬور.
تسﻤﺢ
ﱂ
تﻪ
ر
قد
.
لظﻬور
ن
و
ك
ﻷي
ﻳسﻤﺢ
ﱂ
ا
َ ك ْون
َ
ّ
ّ
ّ ْ
ﻳتﻢ العﺜور ﻋﻠيﻬا.
ﻻ
ْ
تبحﺚ أبداً لتجد ﻧﻔسﻚ .ﻻ ﻳُ َ
وﺟد ﻧﻔس ﻣنﻔصﻠة ﻋﻦ ا ّ لﻜﻲ ّ
قال ا " :كﻦ ِ
ت أﻧت .أﻧت ﻻ ﲤﻠﻚ وﺟوداً ﻣنﻔصﻼً لﻜﻲ ﻳـَُرى .ﻣا إن تنظر إﱃ
"؛ﺻن ْع َ
ّ
ْ ُ
ﺣﱴ ﻳـَُرى ا ّ  .أبداﻧﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﲡﻠّيﻪ وﻇﻬورﻩ ﻫو بنﻔسﻪ .أﻳﻦ ﲡد ﻧﻔسﻚ أﻧت؟
ﻧﻔسﻚ ّ
]أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻳقول" :اﳊﻤد ّ اﳌتجﻠّﻲ ﳋﻠقﻪ ﲞﻠقﻪ" :اﳊﻤد ّ الّﺬي ﲡﻠّﻰ
ﺐ
ﳌﺨﻠوقاتﻪ ﻋﻠﻰ ﺻورة ﳐﻠوقاتﻪ[ .ﻋندﻣا تنظر إﱃ ﻧﻔسﻚ ترى ا ّ  .إذا َ
رإﻳت ﻧﻔسﻚ تُ ْ
فوراً .ﻻ تسﻤﺢ ن تقول "ا " ،ﺣيﺚ ﻫﺬا ﻫو لباس الظﻠﻢ الّﺬي ُﲣﻔﻲ بﻪ إﳝاﻧﻚ .أﺛناء
وﺟدت أﻧّﻚ تقوم
رﰊ اﻻﻋﻠﻰ وﲝﻤدﻩ" ،إذا
َ
السجود ﰲ الصﻼة ﻋندﻣا تقول "ﺳبحان ّ
ﻇﻬرت ﻋظﻤة ا ّ  ،قُ ْﻞ" :ا ّ أكﱪ" .إ ّ ك أن تقول "أ " ،فﻬﺬا ﻇﻠﻢ
بتﻤجيد ﻧﻔسﻚ وقد
ْ
ُﲣﻔﻲ بﻪ ا ّ .
ا ّ ﻫو الظﻬور الّﺬي ﱂ ﻳﻜﻦ ﳐتﻔياً أبداً ولﻦ ﻳﻜون " ،ﻏاﺋباً ﻣﻦ فرط الظﻬور"َ :ﻣﻦ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ(
أﻧت ﻏاﺋﺐ ﻣﻦ ش ّدة الظﻬور] .ﺣﻀرة ﺻاﺣﺐ العصر والزﻣان ) ّ
الرب الّﺬي
ﻳقول ﰲ اﳌناﺟاة الرﺟبيّة " :طناً ﰲ ﻇﻬورﻩ وﻇاﻫراً ﰲ بﻄوﻧﻪ وﻣﻜنوﻧﻪ" :أﻳّﻬا ّ
ٍ
وﳐتف وﰲ ﻋﲔ الغياب واﻹﺧتﻔاء أﻧت ﻇاﻫر .أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ
ﰲ ﻋﲔ الظﻬور أﻧت ﻏاﺋﺐ
كﻞ ﻇاﻫر
كﻞ طﻦ ﻏﲑﻩ ﻏﲑ ﻇاﻫر"ّ :
"كﻞ ﻇاﻫر ﻏﲑﻩ ﻏﲑ طﻦ و ّ
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻳقولّ :
َ ١ﻛ ْﻮن :ﻛﻴنﻮﻧﺔ ،وﺟﻮد.
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ليس ﳐتﻔياً وكﻞ ٍ
ﳐتف ﻏﲑ ا ّ ليس ﻇاﻫراً ،وﻳقول" :ﻳﻜون ﻇاﻫراً قبﻞ ان ﻳﻜون
ّ
ا ّ ﻇاﻫر قبﻞ أن ﻳﻜون ﳐتﻔياً[ .ﳍﺬا ﻣﻦ اﳌناﺳﺐ أن ﻳُقال" :ﻋﻤيت ﻋﲔ ﻻ

ﻏﲑ ا ّ
طناً":
تراك".
دﻣت أقول
لست شيﺌاً ﻣا ُ
ﻋدﻣﻲ ﻣﻦ وﺟودي؛إذاً ،وﺟودي ﻣﻦ العدم .أي ﻻ قيﻤة ﱄ و ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وشﺆون لنﻔسﻲ أكون ذا قيﻤة .العبد
بوﺟود
وشﺆون لنﻔسﻲ .لﻜﻦ ﻋندﻣا ﻻ أقول
بوﺟود
١
ﺣﱴ "شاﻫﻲ" واﺣداً وﻋندﻣا ﻳﻀيﻊ ﻳﻜون ﲦيناً ﺟ ّداً" .ﻻ إلﻪ إﻻّ
ﻋندﻣا ﻳظﻬر ﻻ ﻳساوي ّ
ِ
ﻣوﺣداً .ﻋندﻣا ﻳظﻬر اﻷﺣد ﻻ ﻳُ ِبقﻲ
كت ﻫﺬا تﻜون قد
َ
ا ّ " ﻫﻲ ﻫﺬا .إذا أدر َ
أﺻبحت ّ
اﳌوﺣدﻳﻦ ﳛصﻞ اﻷﺣد" .اﳌﺆﻣنون كنﻔس
ﻣوﺣداً وﳝتزج اﳉﻤيﻊ .ﻋندﻣا ﻳَعصرون ﲨيﻊ ّ
ّ
ﳏﻤد
واﺣدة" :اﳌﺆﻣنون ﻫﻢ ﻣﺜﻞ شﺨص واﺣد .ﻳقول ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :كﻠّنا ّ
ﳏﱯ أﻫﻞ البيت أﻳﻀاً .ﻫﺬﻩ الروا ت ﳍا لون
)ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ("" .كﻠّنا" تشﻤﻞ ّ
وراﺋحة اﻷﺣد.
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( واﳌﺆﻣنون ،كﻠّﻬﻢ ﻣﺆﻣنون" .اﳌﺆﻣنون كنﻔس واﺣدة "
ا ّ والنﱯ و ّ
ِ
الﻜﻞ واﺣداً .ﻫﺬا ﻫو ﻣعﲎ "أﺣد" ﰲ ﺳورة "قﻞ ﻫو ا ّ اﺣد" .ﻋندﻣا ﻳصﻞ إﱃ
َﺟ َعﻠَت ّ
اﻷﺣد تنتﻬﻲ اﳋِﻠقة والدﻧيا والﱪزخ و ﰐ القياﻣة الصغرى .القياﻣة الصغرى ﻫﻲ ﻇﻬور
ﺣجة ا ّ وﻫﻲ ﺟارة القياﻣة الﻜﱪى .ا ّ ﻣوﺟود ﻣﻊ اﳌﺆﻣنﲔ ﰲ اﳉنّة ولﻜنّﻪ ليس ﻣوﺟوداً
ّ
ﻣﻊ اﻷشقياء ﰲ ﺟﻬنّﻢ؛إذاً ،اﻷشقياء ﻋدم .ﺟﻬنّﻢ اﻷبدﻳّة تعﲏ العدم والﻔناء والرﺣيﻞ .إذاً،
اﻷشقياء ﻻ ﻳبقون .اﳌﺆﻣﻦ ﻋندﻣا ﻳقرأ "قﻞ ﻫو ا ّ أﺣد" ﻳعدم العدم .الوﺟود أﻳﻀاً ﻣوﺟود.
الوﺟود ﻳﻠيق فقط وفقط ﳌﺆﻣنﲔ .ﻻ وﺟود لﻸشقياء.
ﳏﻤد )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( .ﻳقول
ا ّ واﺣد ،ولﻪ أﻳﻀاً ﻋبد واﺣد الّﺬي ﻫو ّ
وﺟد
ﳏﻤد"" .كﻠّنا" تشﻤﻞ اﳌﺆﻣنﲔ أﻳﻀاً .إذاً ،ﻻ ﻳُ َ
ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :كﻠّنا ّ
ﳏﻤد )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(.
أﺣد ﻏﲑ ّ

 ١شاﻫﻲ" :درﻫﻢ".
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وﻻﻣتﻚ اﻻرض
كﻞ ارض كربﻼء" ﻣتعﻠّقة لوﻻﻳة" .ﺟعﻠت لﻚ ّ
"كﻞ ﻳوم ﻋاشوراء و ّ
ّ 
كﻠّﻬا ﻣسجداً":
ﺟعﻠت ﱠ
وﻷﻣتﻚ ،و"وﻫو ﻣعﻜﻢ اﻳنﻤا كنتﻢ" :وا ّ
ُ
كﻞ اﻷرض ﻣسجداً لﻚ ّ

فﺜﻢ وﺟﻪ ا ّ " :وأﻳنﻤا تدﻳروا وﺟوﻫﻜﻢ ﻳﻜون وﺟﻪ ا ّ
ﻣعﻜﻢ أﻳنﻤا تﻜوﻧون ،و"واﻳنﻤا تولّوا ّ
ﻋﻠﻲ بﻦ اﰊ طالﺐ ﺣصﲏ فﻤﻦ دﺧﻞ ﺣصﲏ اﻣﻦ ﻣﻦ
ﻫناك ،ﻣتعﻠّقة لتوﺣيد" .وﻻﻳة ّ
كﻞ َﻣﻦ ﻳدﺧﻞ إﱃ قﻠعﱵ ﻳﻜون ﰲ أﻣان ِﻣﻦ
ﻋﻠﻲ بﻦ أﰊ طالﺐ قﻠعﱵ و ّ
ﻋﺬاﰊ" :وﻻﻳة ّ
ﻋﺬاﰊ ،ﻣتعﻠّقة لوﻻﻳة .و"كﻠﻤة ﻻ الﻪ اﻻّ ا ّ ﺣصﲏ فﻤﻦ دﺧﻞ ﺣصﲏ اﻣﻦ ﻣﻦ ﻋﺬاﰊ"

ﻣتعﻠّقة لتوﺣيد.
كﻞ اﻷراضﻲ كربﻼء .ﰲ
كﻞ اﻷ ّ م ﻋاشوراء و ّ
كﻞ ارض كربﻼء"ّ :
"كﻞ ﻳوم ﻋاشوراء و ّ
ّ 
ﻧتﻤﲎ أﻧّﻪ ليتنا كنّا ﰲ ﻳوم ﻋاشوراء وطوال العﻤر كاﻧت أﻣنيتنا أن ﻧﺬﻫﺐ إﱃ
البداﻳة كنّا ّ
ت ﲨيﻊ
ﺟاءت و
بﻼء؛لﻜﻦ ﻋاشوراء
كر
ْ
أتت كربﻼء واﺣتﻠّ ْ
اﺳتولت ﻋﻠﻰ ﲨيﻊ اﻷ ّ م و ْ
ْ
ّ
القصد و ِ
ِ
القاﺻد .وﺟود
اﳌقصد ﻋﻠﻰ
صد ﺟاء؛ﳓﻦ ﱂ ﻧﺬﻫﺐ .اﺳتوﱃ
ُ
اﻷراضﻲ .أي ،الـ َﻤ ْق َ
ت وﺟود وﺻﻔات وأفعال ﲨيﻊ اﳋﻠق وﱂ تُـْب ِق ﻏﲑﻫا .أُﻧظ ِر اﻵن
وﺻﻔات وأفعال ا ّ إﺣتﻠّ ْ
ﺣﱴ ﲢتاج إﱃ ﻣساﻋدة لدفﻊ ذلﻚ؟
ﻫﻞ ﻳنقصﻚ شﻲءٌ ُ
بعد ّ

وﺟد زﻣان وﻣﻜان إذا ﱂ ﻧﻠتﻔت لﻠزﻣان واﳌﻜان.
وﺟد زﻣان وﻣﻜان .ﻻ ﻳُ َ
ﰲ الواقﻊ ﻻ ﻳُ َ
كﻞ اﻷراضﻲ
ُ
وﺟد اﻹﳝان ﻻ ﻳُ َ
وﺟد ا ّ وﻳُ َ
ﺣيﺚ ﻳُ َ
وﺟد ﻣﻜان وﻻ زﻣان .أﱂ َتر أﻧّﻪ قالّ :
كﻞ اﻷ ّ م ﻋاشوراء .أﻧّﻪ ﱂ ﻳقﻞ" :كﻠّﻜﻢ إﻣام ﺣسﲔ؛كﻠّﻜﻢ أﻳتام؛كﻠّﻜﻢ
كربﻼء و ّ
ﻣظﻠوﻣون؛كﻞ ﻳوم ﳛرقون اﳋيﻢ؛و " . . .كان ﻣﻦ أﺟﻞ أن تتﻔ ّقﻬوا أﻧتﻢ
أﺳرى؛كﻠّﻜﻢ
ّ
ﻧﻔسﻜﻢ وتﻜتشﻔوا ذلﻚ وتدركوﻩ.
أﺟﻠس أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﺣﻀرة زﻳنﺐ ﰲ طﻔولتﻬا ﻋﻠﻰ ركبتﻪ وقال :قوﱄ
"واﺣد" .قالت" :واﺣد" .ﰒّ قال :قوﱄ "اﺛنﲔ" .قالت" :ﻻ ،بعد الواﺣد ﻻ اﺛنﲔ" :ﻻ،

ﻠت
كﻞ اﻷﻋداد قد تش ّﻜ ْ
ﳏﻞ لﻺﺛنﲔ .ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( قبّﻠﻬاّ .
بعد الواﺣد ﻻ ﻳبقﻰ ّ
لﻜﻦ اﻷﺣد ﻻ ﻳُ ِبقﻲ ﻏﲑﻩ" .كان ا ّ وﱂ ﻳﻜﻦ
ﻣﻦ الواﺣد" .ﻣﻠيون" تعﲏ "ﻣﻠيون واﺣد"ّ .
ﻣعﻪ شﻲء واﻻن كﻤا كان" :كان ا ّ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻣعﻪ شﻲء وﻫو اﻵن أﻳﻀاً ﻣﺜﻠﻤا كان" .ﻻ
تدﻋوا ﻣﻊ ا ّ اﺣداً" :ﻻ تﺬكروا وﻻ تنادوا أﺣداً ﻣﻊ ا ّ .
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دت ﻣﻦ الواﺣد .الواﺣد ﻋدد .العدد
ﺣﱴ لو ﻣﻬﻤا كاﻧت كبﲑة ،قد تولّ ْ
كﻞ اﻷﻋدادّ ،
ّ 
لﻜﻦ اﻷﺣد ﻏﲑ ﳏدود.
ﳏدود و ّ
ﻫنيﺌاً شراب التوﺣيد ِ
ﻋظيﻢ ﺟ ّداً ولﻜنّﻪ ليس اﻷﺣد .ﰲ اﻷﺣد،
ّ
لﻠﻤوﺣدﻳﻦ .التوﺣيد ٌ
ِ
ِ
ِ
ﺐ واﶈبوب ،إﻣتزﺟوا .ﺻاروا
العﻠﻢ والعاﱂ واﳌعﻠوم ،والعبادة والعابد واﳌعبود ،واﶈبّة والـ ُﻤح ّ
الﻜﻞ ﺻار واﺣداً.
"ﺧرا ت" و ّ
ﳏﻤد )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ
الﻜﻞ ﻣﺆﻣنونّ .
الﻜﻞ ،ﻻ أ ّن ّ
كﻞ شﻲء" ،اﳌﺆﻣﻦ ﻫو ّ
"اﳌﺆﻣﻦ ّ
كﻞ الناس ﻋﻠﻰ اﻷرض" .اﳌﺆﻣنون كنﻔس واﺣدة" .اﳌﺆﻣنون ﻋندﻫﻢ ﺻﻔات
وﺳﻠّﻢ( ﻫو ّ
كﻞ واﺣد ﻣﻦ
الﻜﻞ ،ﻻ أ ّن ّ
ا ّ ؛ا ّ ﱂ ﺧﺬ ﺻﻔاتﻪ ﻣنﻬﻢُ .وﺟود ا ّ إﺳتوﱃ ﻋﻠﻰ ّ
اﻷشﺨاص واﻷشياء ﻫو ا ّ .
ﱂ ﻳـُْب ِق وﺟود وﲨال ا ّ وﺟوداً وﲨاﻻً ﻷﺣد.

ﱂ ﻳستﻄﻊ أﺣد أن ﻳنﻔصﻞ ﻋﻦ ا ّ  ،وا ّ أﻳﻀاً ﱂ ﻳنﻔصﻞ ﻋﻦ أﺣد ،ﻷﻧّﻪ إذا اﻧﻔصﻞ
إبﻦ ا ّ وإذا اﻧﻔصﻞ ا ّ ﻋﻦ شﺨص ﻳصبﺢ ا ُّ إبنَﻪ" .ﱂ ﻳﻠد وﱂ
شﺨص ﻋﻦ ا ّ ﻳصبﺢ َ
ﻳولد".
ﻣعﲎ "ﱂ ﻳﻠد وﱂ ﻳولد" ﻫو أﻧّﻪ ﻻ ﻫو اﻧﻔصﻞ ﻋﻦ شﺨص وشﻲء وﻻ شﺨص وشﻲء
شقﻲ وﺳعيد أن ﻳنﻔصﻞ ﻋنﻪ .إذاً ،ﻫو داﺋﻤاً ﻣعنا" .وا ّ
اﻧﻔصﻞ ﻋنﻪ .ﱂ ﻳستﻄﻊ ّ
أي ّ
ﻏﲑﻩ.
ﻣعﻜﻢ"" .ﱂ ﻳﻠد وﱂ ﻳولد" ﻻ تُبقﻲ ﰲ ﻣقابﻞ ا ّ َ

ﺣﱴ ﻧﻜون
"إ ّن ا ّ ﻣعنا" .ﳓﻦ لسنا ﻣﻊ ا ّ ؛ﻫو ﻣعنا .ﻫو الغالﺐ؛ﳓﻦ لسنا الغالبﲔ ّ
ﻣعﻪ.
اضﺢ أﻧّﻪ ّ )"فسبحان
"اﳌﻠﻚ ﻳوﻣﺌﺬ ّ " .اﳌﻠﻜوت روﺣﻚ والـ ُﻤ ْﻠﻚ بدﻧﻚ .اﳌﻠﻜوت و ٌ
الرب الّﺬي بيدﻩ ﻣﻠﻜوت ﲨيﻊ اﻷشياء ﻫو ﻣنﱠزﻩ( .إذا
كﻞ شﻲء"ّ :
الّﺬي بيدﻩ ﻣﻠﻜوت ّ

وﺻﻠت إﱃ أ ّن بدﻧﻚ أﻳﻀاً ﻫو ّ )"تبارك الّﺬي بيدﻩ اﳌﻠﻚ" :ا ّ الّﺬي بيدﻩ الـ ُﻤﻠﻚ ﻫو
َ
وﺻﻠت .القياﻣة ﻫﻲ ﻳوم ﻇﻬور ا ّ  .ﻋندﻣا تدرك
ﻋظيﻢ وﻣبارك( ﺣينﻬا تﻜون قياﻣتﻚ قد
ْ
قﻞ إﳍﻲ أﻧت ﻣالﻚ الـ ُﻤﻠﻚ(
أ ّن ﻣالﻚ ُﻣﻠﻜﻚ أﻳﻀاً ﻫو ا ّ )"قﻞ الﻠّﻬﻢ ﻣالﻚ اﳌﻠﻚ"ْ :

أي ﻋﻤﻞ تﻔعﻠﻪ تﻜون "ﻋند ﻣﻠيﻚ ﻣقتدر" :ﻋند ﺳﻠﻄان العاﱂ القدﻳر.
تر ح و ّ
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ﺣﱴ ترى ﻧﻔسﻚ وتعرف ا ّ  .لتع ّقﻞ والتﻔ ّﻜر ﲡد ﻣا أضعتﻪ .ﰲ الواقﻊ،
ﱠﻞ وتﻔ ﱠﻜ ْر ّ
تعق ْ
الﻀاﺋﻊ ﻫو أﻧت.
"إ ّن ﻣﻊ العسر ﻳسراً" .العسر ﻫو ﻇﻼم وﻇﻠﻤة النﻔس .إذا
أﻣعنت النظر ﺳوف ترى ا ّ
َ
ﰲ ﻧﻔسﻚ.
الصﱪ شﻲء ﻋظيﻢ ﺟ ّداً .ا ّ ﻳقول" :ا ّن ا ّ ﻣﻊ الصابرﻳﻦ"" .ﻣﻊ" تعﲏ أﻧّﻪ ﺣاضر ﰲ
ذرات وﺟودك ،ﻻ أﻧّﻪ إﱃ ﺟاﻧبﻚ وﻣرافق لﻚ .أﺻﻼً كﺄّﳕا ﻫو أﻧت بﺬاتﻚ.
ﲨيﻊ ّ

ﻳقول أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :كﻤال توﺣيدﻩ اﻻﺧﻼص لﻪ وكﻤال اﻻﺧﻼص لﻪ
كﻞ ﻣوﺻوف اﻧّﻪ ﻏﲑ
كﻞ ﺻﻔة ا ّ ا ﻏﲑ اﳌوﺻوف وشﻬادة ّ
ﻧﻔﻲ الصﻔات ﻋنﻪ ،لشﻬادة ّ
الصﻔة" :كﻤال التوﺣيد ﻳﻜون ﰲ اﻹﺧﻼص لﻠﻤحﻀر الربوﰊ وكﻤال اﻹﺧﻼص ﻫو ﰲ

كﻞ ﻣوﺻوف ﻳشﻬد
كﻞ ﺻﻔة تشﻬد ّ ا ﻏﲑ اﳌوﺻوف و ّ
ﻧﻔﻲ الصﻔات ﻋنﻪ ،بسبﺐ أ ّن ّ
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(.
ﳏﻤد وآل ّ
ﻧّﻪ ﻏﲑ الصﻔة .إذاً ،ليس ّ ﺻﻔة .ﺻﻔات ا ّ ﻫﻲ ّ
قبﻠت ﻫﺬا رّﲟا
ﳏﻤد .إذا َ
ﳏﻤد وآل ّ
الﻜرﱘ والرﺣيﻢ والغﻔور والستّار و . . .ﻫﻢ ﻧﻔس ّ
تدرﳚيّاً ترى أ ّن الرﺣيﻢ والغﻔور والستّار و . . .ﻫﻲ ﺻﻔاتﻚ أﻧت.
وقوتﻪ اقوم واقعد" .اﳊول ﻣتعﻠِّق لناﺣية الظاﻫرﻳّة
"ﻻ ﺣول وﻻ ّقوة اﻻّ ّ  ،ﲝول ا ّ ّ
و"القوة" ﻫﻲ الﻄاقة الداﺧﻠيّة .إذا
القوة ﻣتعﻠّقة بباطننا" .اﳊول" ﻫو اﳍيﺌة الظاﻫرﻳّة
ّ
لنا ،و ّ
القوة كﻼﳘا ﻣﻦ ا ّ  ،إذاً ﻣاذا ﻳبقﻰ لنا ﰲ ﻋﻤﻠنا؟ ﻋندﻣا ﻳﻜون ﻇاﻫر و طننا
كان اﳊول و ّ
فﺄي ٍ
شغﻞ لنا ﳓﻦ؟ !
ﻣنﻪّ ،
القوة اﻹﳍيّة ﻫﻲ ﰲ وﺟودﻩ ﻳﻄرق أبواب السﻤاء
اﻹﻧسان ﻋندﻣا ﻻ ﻳعﻠﻢ ّن اﳊول و ّ
واﻷرض وﻳﻄﻠﺐ العون ﻣﻦ ﻫﺬا وذاك ،ولﻜﻦ ﻋندﻣا ﻳرى أ ّ ا ﰲ وﺟودﻩ ﻳصبﺢ ذاتيّاً.١
إفﻬﻢ
إذا ر َ
كﻞ ﻣا ﲤﻠﻜﻪ ﻫو ﻣﻦ ا ّ وأولياﺋﻪْ ،
أﻳت أﻧّﻚ ﻻ ﲤﻠﻚ شيﺌاً ﻣﻦ ﻧﻔسﻚ وأ ّن ّ
كﻞ ﻋﻤﻞ ترﻳد أن ﻳﻔعﻠوﻩ ﻣعﻚ ﻳنبغﻲ أن تﻔعﻠﻪ أﻧت لنﻔسﻚ .أﻧت بنﻔسﻚ
ﺣينﻬا أ ّن ّ
ِ
إﻣسﺢ بيدك ﻋﻠﻰ رأﺳﻚ.
ﺳاﻣ ْﺢ ﻧﻔسﻚ .أﻧت بنﻔسﻚ ْ
 ١ذاﰐ :ذاﰐ اﳊﺮﻛﺔ ،أوﺗﻮﻣاﺗﻴﻜﻲ.
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كﻞ شﺨص ﳚﺐ ﻋﻠيﻪ أن ﻳقوم بعﻤﻠﻪ بنﻔسﻪ .أﻧت بنﻔسﻚ ﳚﺐ أن تساﻣﺢ ﻧﻔسﻚ.
ّ 
أﻧت بنﻔسﻚ ﳚﺐ أن ﲤسﺢ بيدك ﻋﻠﻰ رأﺳﻚ .اﶈبّة ﲡعﻞ اﻹﻧسان ذاتيّاً .اﶈبّة تصبﻎ

ﻳدﻩ ﻋﻠﻰ
اﻹﻧسان لو ً رّ ﻧيّاً وإذا رأى اﻹﻧسان أ ّن ﻳدﻩ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ّ وأراد أن ﳝسﺢ ا ُّ َ
رأﺳﻪ ،ﻫو بنﻔسﻪ ﳝسﺢ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ.
ﺣﱴ لو ﻣﻬﻤا طبّقتَﻬا كﺜﲑاً ﰲ وﺟودك ،ﳎدﱠداً ﻳﻜون ا ّ فوقﻬا .ﻋندﻣا
كﻞ ﺻﻔة ﺣسنة ّ
ّ 
تصبﺢ شاكراً ﻳﻜون ا ّ شﻜوراً؛ﻋندﻣا تصبﺢ ﻏ ّﻔاراً ﻳﻜون ا ّ ﻏﻔوراً. . . .
فعاليّة ا ّ ﱂ تُ ِبق ﻣﻜا ً لﻔاﻋﻠيّة اﳋﻠقّ .توابيّة ا ّ ﱂ تُ ِبق ﻣﻜا ً لتاﺋبيّة اﳋﻠق .شﻜورﻳّة ا ّ
ّ
ﱂ تُ ِبق ﻣﻜا ً لشاكرﻳّة اﳋﻠق .ﻏ ّﻔارﻳّة ا ّ ﱂ تُ ِبق ﻣﻜا ً لﺬﻧوب اﳋﻠقُ .ﺣ ْسﻦ ا ّ ﱂ ﻳُ ِبق
ﻣﻜا ً لعيوب اﳋﻠق.
ﻏﲎ ا ّ ﻳتع ّقﺐ الﻔقر ،وﻋﻠﻤﻪ ﻳتتبّﻊ اﳉﻬﻞ ،ووﺟودﻩ ﻳﻼﺣق العدم ،وﺣياتﻪ تتع ّقﺐ
اﳌوت .إذاً ،ﻏناﻩ أزال الﻔقر ،وﻋﻠﻤﻪ أزال اﳉﻬﻞ ،ووﺟودﻩ أزال الﻔناء ،وﺣياتﻪ أزالت اﳌوت.
لقاء اﳌﺆﻣﻦ وﻋيادتﻪ ﻫﻢ لقاء ا ّ وﻋيادة ا ّ .
ﰲ اﳊدﻳﺚ أﻧّﻪ" :ﻣﻦ زار ﻣﺆﻣناً فقد زار ﷲ ﰲ ﻋرشﻪ" :ﻣﻦ زار ﻣﺆﻣناً فقد زار ﷲ ﰲ
العرش اﻹﳍﻲ.
ذﻫبت
"ﺧﲑ الز رة فقدان اﳌزور" :أفﻀﻞ ز رة ﻫﻲ ﻋندﻣا ﻻ ﻳﻜون الشﺨص الّﺬي
َ
لﻠقاﺋﻪ ﻣوﺟوداً .ﻋﻠّة ذلﻚ ﻫﻲ أ ّن ﻫﺬﻩ الز رة ﺳوف تﻜون ﺧالصة وﺳوف تزور ا ّ بدون

ﺣجاب.
الصحة ،والﻔقر
ﰲ اﳊدﻳﺚ أ ّن ﲦاﻧية أشياء لﻜﻢ بيد ا ّ  :اﳌوت واﳊياة ،واﳌرض و ّ
ﺣﱴ ﻳﻜون بيد ؟
والغﲎ ،والنوم واليقظة .ﻣاذا بقﻲ ّ
أﻧّﻪ قد ﺟاء ﰲ اﳊدﻳﺚ" :ﻳد ا ّ ﻣﻊ اﳉﻤاﻋة" ،ﻳعﲏ الّﺬي ﻳعﻤﻞ ﰲ اﳉﻤاﻋة ﻫو ﻳد
ا ّ  .أرادوا ﺬﻩ الﻄرﻳقة أن ﻳبيِّنوا لنا فاﻋﻠيّة ا ّ بعض الشﻲء.
العﻠوي .ﻻ ﻳتش ّﻜﻞ العقد ﻣا ﱂ
العقد ﻳعقدوﻧﻪ ﰲ الدﻧيا ولﻜﻦ اﻹﻧعقاد ﻣتعﻠِّق لعاﱂ
ّ
ﺣﱴ
ﻳﻜﻦ ﻫناك اﻧعقاد .إذاً ،الزوﺟة الّﱵ ﲤﻠﻜﻬا ا ّ كان قد ﺟعﻠﻬا قسﻤة لﻚ ﰲ البداﻳة ّ
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ﲢقﱠق ﻋقدك أﻳﻀاً .ا ّ أﻳﻀاً ﻻ ﻳَقسﻢ لﻠعبد اﳌﺆﻣﻦ إﻻّ اﳊَ َسﻦ .إذاً ،إﻋرف قيﻤة ﻣا قد
أﻋﻄاك ا ّ  .قيﻤة اﳍدﻳّة ﲟُﻬدﻳﻬا" .ﻫر ﭼﻪ از دوﺳت رﺳد ﻧيﮑوﺳت".١
كﻠّﻤا ﺣدث ِش ّدة ﰲ ﺣياتﻚ واﻧسدﱠت الﻄُُرق ،إﻋﻠﻢ أ ّن ا ّ قد فعﻞ ذلﻚ .إذﻫﺐ
ﺳرﻳعاً و ِ
كﻞ شﺨص ﻣبتﻠﻰ ﻫو ﰲ
ﺣﱴ
َ
ﻣﲏ ّ
اﺧتﻞ بﻪ وقُ ْﻞ ﻣاذا َ
كنت ترﻳد ّ
ﺳددت طرﻳقﻲ؟ ّ
الواقﻊ ﻣبتﻠﻰ ِﻣﻦ اﳊبيﺐ.
تصرفاتﻪ ﻫو
لﻜﻞ شﺨص ﻫﻲ فعﻞ ا ّ وﻫﻲ قصاص ّ
اﳊوادث الّﱵ ﲢصﻞ ﰲ اﳊياة ّ

كاﻧت ﺣياة الناس قابﻠة لﻺﺳتﻤرار" .ولﻜﻢ ﰲ
بﺬاتﻪ ولو ﱂ ﻳقﻢ ا ّ ﺬا القصاص ﳌا ْ
القصاص ﺣياة اوﱄ اﻻلباب" :إ ّن اﳊياة ﰲ القصاص أﺻحاب العقول الصافية" .اّﳕا
ترد إليﻜﻢ" :إ ّن اﳊوادث الّﱵ ﲢصﻞ لﻜﻢ ﻫﻲ أﻋﻤالﻜﻢ أﻧتﻢ ﺣيﺚ ترﺟﻊ
ﻫﻲ اﻋﻤالﻜﻢ ّ

إليﻜﻢ.
كﻞ ﻣﻦ ﻳﻜون ﳏزو ً
"ﻣﻦ اﺻبﺢ ﻋﻠﻰ الدﻧيا ﺣزﻳناً فقد اﺻبﺢ ﻋﻠﻰ ا ّ ﺳاﺧﻄاً"ّ :
ِ
الدﻧيوي
وضعﻪ
لنسبة لوضعﻪ الدﻧيوي إّﳕا ﻳﻜون ﻏاضباً ﻣﻦ ا ّ  .ﻫﺬا بسبﺐ أﻧّﻪ ﱂ ﻳُوﺟد َ
ّ
أﺣ ٌد ﻏﲑ ا ّ  .أليس قبيحاً أن ﻧﻜون ﺳاﺧﻄﲔ ﻋﻠﻰ ا ّ بعد ﻋُ ْﻤ ٍر ﻣﻦ الصﻼة والعبادة؟ ﻫﻞ
ﻣتجﻬﻤاً وﻋابساً وﻣتشاﺋﻤاً ِﻣﻦ ﺻاﺣﺐ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜون اﻹﻧسان ضيﻔاً طوال ُﻋ ْﻤرﻩ وﻳبقﻰ ّ
ﺣﱴ ﻳﻀيق ﺧﻠقﻪ ﻣﻦ ﺻاﺣﺐ البيت ﻫﺬا؟ تعالوا
البيت .كﻢ ﳚﺐ أن ﻳﻜون بﻼ وﺟدان ّ
ﺧاﺻ ًة ﻻ تشتﻜوا ﻣﻦ ا ّ أﻣام اﳋَﻠق فﺬاك كﻔر .إذا
وﻻ تشتﻜوا ﻣﻦ ﺻاﺣﺐ البيت ﻫﺬا ،و ّ
أردﰎ أن تشتﻜوا إشتﻜوا لﻪ ﻫو.
كﻔر
شﻜاﻳة ا ّ ّ إﳝا ٌن ﳏض .شﻜاﻳة اﳌﺨﻠوق ّ شرك .شﻜاﻳة اﳌﺨﻠوق لﻠﻤﺨﻠوق ٌ
ﳏض.
ﻋندﻣا تقرأ القرآن
إﺳتﻤﻊ ﺟيّداً فسوف تسﻤﻊ ﺻوت ا ّ  .ﻋندﻣا تصﻠّﻲ ّﻣﻞ ﺟيّداً
ْ
فسوف ترى أ ّن ا ّ ﻫو اﳊاﻣد واﳌسبِّﺢ لنﻔسﻪ" .العبودﻳّة ﺟوﻫرة كنﻬﻬا الربوبيّة" .فعﻞ ا ّ
ﻣوﺟود ﰲ ُكنﻪ فعﻞ العبد.

" ١ﻫﺮﭼﻪ از دوﺳﺖ رﺳﺪ ﻧﻴﮑﻮﺳﺖ" :ﻛﻞ ٍ
ِ
ﻋﺬب ﻛالﺸﻬﺪ ﳏﺴﻮب.
شﻲء ﻣﻦ
اﶈﺒﻮب ﳏﺒﻮب ﻋﺬاﺑﻪ ٌ
ّ
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كﻞ ﺟزﺋيّات ﺣياتنا أ وأﻧت .ﳓﻦ قﻠّﻤا ﻧﻜون ﻣتﺬ ّكِرﻳﻦ ّ  .ﳚﺐ أن
ا ّ لﻪ دﺧﻞ ﰲ ّ
ِ
تنص ْﻞ
كﻞ الﻔنون واﳌﻬارات الّﱵ ﲤﻠﻜﻬا ﻫﻲ ّ  ،وليست لﻚّ .
ﻧﻜون ﻣتﺬ ّكرﻳﻦ ﻣﻦ الداﺧﻞّ .

كﻞ اﻷفعال الّﱵ فعﻠتَﻬا وقُ ْﻞ "ﮐﯽ بود ،ﮐﯽ بود ،ﻣﻦ ﻧبودم"َ .١ﻣﻦ أﳒﺐ اﻷوﻻد؟ َﻣﻦ
ﻣﻦ ّ
كﻞ ذلﻚ.
أطعﻤﻬﻢ؟ َﻣﻦ قام لعبادة؟ َﻣﻦ أﺣسﻦ لﻶﺧرﻳﻦ؟ ا ّ فعﻞ ّ
ِ 
شاﻫ ِد ا ّ داﺧﻞ تﻠﻚ القدرة الّﱵ ترزقﻚ ،وتعﻄيﻚ اﻷوﻻد ،وتﻔسخ إرادتﻚ ،و. . . .
القرآن ﻳقول أﻧّﻪ إذا ﻇﻬر ﻣنﻚ ﻋﻤﻞ َﺣ َسﻦ فﻬو ّ )"ﻣا اﺻابﻚ ﻣﻦ ﺣسنة فﻤﻦ
ﺳﻲء فﻬو ﻣتعﻠِّق بنﻔسﻚ )"ﻣا اﺻابﻚ ﻣﻦ ﺳيِّﺌة فﻤﻦ ﻧﻔسﻚ"(.
ا ّ "(وإذا ﺻدر ٌ
ﻋﻤﻞ ِّ
وﺟدت أﻧّﻪ أﻳﻀاً ﺣسﻦ )ﻣﺜﻞ الﺬﻧﺐ الّﺬي أﳒاك
السﻲء و َ
لﻜﻦ إذا َ
ﻧظرت ﻧي ًة إﱃ ﻋﻤﻠﻚ ِّ
"كﻞ ﻣﻦ ﻋند ا ّ "(.
ﻣﻦ ُ
كﻞ أﻋﻤالﻚ ﺳوف تﻜون ّ ) ّ
العجﺐ( فﺈ ّن ّ
الّﺬي ﻳعتﱪ فعﻠﻪ فعﻞ ا ّ ﺳوف ﻳﻜون ال ُعجﺐ والر ء بﻼ ﻣعﲎ لنسبة إليﻪ ،بﻞ بسبﺐ
توفيق الﻄاﻋة ﻳرى ﻧﻔسﻪ ﻣدﻳو ً ّ .
فعﻠت .ا ّ وﺟد أﻧّﻪ
إفعﻞ ،أﻧت ﱂ تﻔعﻞ .أﻳﻀاً ﺣيﺜﻤا قال ﻻ تﻔعﻞَ ،
ﺣيﺜﻤا قال ا ّ ْ
ﺬﻩ الﻄرﻳقة أﻧت ﻻ ﳒاة لﻚ .ﳍﺬا ﺳﻠﺐ ﻋقﻠﻚ ﻣنﻚ وأﺟرى ﻋﻠﻰ ﻳدك ﻣا كان ﰲ
بت أﻧّﻪ كيف ﺻدر ﻣنﻚ
ﻣصﻠحتﻚ وأﻋاد إليﻚ ﻋقﻠﻚ ﻧيةً .ﻋندﻣا
َ
تعج َ
اﺳتعدت وﻋيﻚ ّ
ﺣﱴ لو ﻇﻬر ﻣنﻚ ﻋﻤﻞ
لﻜﻦ ﻣا أﺟراﻩ ا ّ ﻋﻠﻰ ﻳدﻳﻚ كان ﰲ ﻣصﻠحتﻚّ ،
ﻫﻜﺬا فعﻞّ .
اﻹدﻋاء.
ﺳﻲء وذﻧﺐ كرﻳﻪ فﺈﻧّﻪ ﺧﻠّصﻚ ﻣﻦ العُجﺐ والغرور و ّ
ِّ
ﺣﻀري "آب
أﺣد اﻷشﺨاص اشﱰى كﻤيّة ﻣﻦ الﻠحﻢ وأﺧﺬﻫا إﱃ اﳌنزل وقال لزوﺟتﻪِّ :
٢
قالت لﻪ زوﺟتﻪ :قُ ْﻞ إن شاء
ﺣﱴ كﻠﻪ ﻇﻬراً ﻋندﻣا أﻋود ﻣﻦ العﻤﻞْ .
كوشت" لﻠغداء ّ
ا ّ  .قال الرﺟﻞ :ﻫﺬا ﻻ ﳛتاج قول "إن شاء ا ّ "؛ﺳﺂﰐ ﻇﻬراً و كﻞ "آب كوشت"ِ .ﻣﻦ
ﺣظّﻪ ،ﺣينﻤا كان الرﺟﻞ ﰲ طرﻳق العودة إﱃ اﳌنزل ﻇﻬراً َﺣ ِسبَﻪ ﻋناﺻر الشرطة لغﻠط أﻧّﻪ
ﳎرم ﻫارب وقبﻀوا ﻋﻠيﻪ وأﺧﺬوﻩ إﱃ السجﻦ .بعد ﻳوﻣﲔ أو ﺛﻼﺛة أطﻠقوا ﺳراﺣﻪ ﻋندﻣا
قالت
أدركوا أ ّ ﻢ أﺧﻄﺄوا .ﻋاد الرﺟﻞ ﳓو اﳌنزل وﻋندﻣا وﺻﻞ إﱃ اﳌنزل وطرق ب اﳌنزلْ ،
١
لﺴﺖ أ .
"ﮐﯽ ﺑﻮد ،ﮐﯽ ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم" :ﻣﻦ ﻓعﻠﻬا؟ ُ
٢
ﳌَﺮق.
"آب ﻛﻮشﺖ" :الﻠﺤﻢ َ
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زوﺟتﻪ ِﻣﻦ داﺧﻞ اﳌنزلَ :ﻣﻦ أﻧت؟ قال الرﺟﻞ :إن شاء ا ّ أ  .ا ّ ﻋﻠّﻤﻪ "إن شاء ا ّ "
ﻋﻤﻠيّاً.
ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :أ بنﻔسﻲ
قال الرﺳول اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﳊﻀرة ّ
أﻳت و رادﰐ
أﱐ ﰲ قبﻀة ا ّ وﲨيﻊ اﳋﻠق أﻳﻀاً
أﻳت ّ
ﲰعت وﱂ َﻳر ذلﻚ أﺣد :ر ُ
ُ
ر ُ
أي ﻣﻜان أفﻀﻞ وﻣﻄﻠوب أكﺜر ِﻣﻦ ذلﻚ اﳌﻜان .إذا
ﻣوﺟودون ﻫناك وﻻ ﻳُ َ
وﺟد ّ
أردت ﻋﻜس
اﺳتسﻠﻤت لﻠﻤشيﺌة اﻹﳍيّة تصبﺢ اﳊياة ﺣﻠوة لﻚ .ولﻜﻦ إذا ﱂ تستسﻠﻢ ﳍا و َ
َ
ﻣرة لﻚ.
ذلﻚ ،أي
َ
ﺳعيت أن ﲣرج ﻣﻦ قبﻀة ا ّ  ،ﻷ ّن ذلﻚ ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ،تصبﺢ اﳊياة ّ
أي ﻣﻜان أل ّﺬ
كﻞ ﻣﻦ ﻳعجبﻪ
ﺻاﺣﺐ اﳌنزل ﻻ ﻳُ َ
وﺟد لنسبة إليﻪ ّ
ُ
اﳉﻤيﻊ ﰲ قبﻀة ا ّ ّ .
كﻞ ﻣﻦ ﻻ ﻳعجبﻪ
ﻣنﻪ ّ
وﺣﱴ لو كان ﻫناك طرﻳق ليﺨرج ﻣﻦ قبﻀة ا ّ ﳌا تركﻪ ّ
ي ﲦﻦّ .

أي ﻣﻜان
ﺻاﺣﺐ اﳌنزل وﻳﻜون ﻋندﻩ ﻋداوة وﺣقد وﺣسد لﻪ ﻻ ﻳُ َ
وﺟد لنسبة إليﻪ ّ
وﺟد طرﻳق لﻠﺨروج ﻣﻦ قبﻀة ا ّ ،
أﺻعﺐ وأش ّد ﻋﺬا ً ﻣﻦ ذلﻚ اﳌﻜان وﻣﻬﻤا ﺳعﻰ ﻻ ﻳُ َ
وﳍﺬا فﺈﻧّﻪ ﻳتع ّﺬب كﺜﲑاً" .ﻻ ﳝﻜﻦ الﻔرار ﻣﻦ ﺣﻜوﻣتﻚ" :ﻻ ﳝﻜﻦ الﻔرار ﻣﻦ ﺣﻜوﻣتﻚ
إﳍﻲ.
وﺟد ﻋ ّدة ُش َعﲑات ﰲ ﻣق ّدﻣة ﺟبﲔ اﳊصان ﲝيﺚ إذا أﻣسﻜتَﻬا ﻳصبﺢ اﳊصان،
ﻳُ َ
الش ْعر إﲰﻪ " ﺻية".
كﻞ القدرة الّﱵ ﳝﻠﻜﻬا ،ﻣستسﻠﻤاً وﻣﻄيعاً لﻚ .ﻫﺬا َ
لرﻏﻢ ﻣﻦ ّ
اﳌﺆﻣﻦ ﻳرى ﺻيتﻪ بيد ا ّ وﻳقول " :ﻣﻦ بيدك ﺻيﱵ" :إﳍﻲ ﻣﻦ بيدك ﺻيﱵ.

"الّﺬﻳﻦ ّاﲣﺬوا ﻣﻦ دون ا ّ اولياء ،ا ّ ﺣﻔيظ ﻋﻠيﻬﻢ وﻣا اﻧت ﻋﻠيﻬﻢ بوكيﻞ":
اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ﳜتارون أولياءً ﻏﲑ ا ّ ﻳﻜون ا ّ ﺣافظﻬﻢ وأﻧت أﻳّﻬا الرﺳول لست وكيﻼً
لدي وأ بنﻔسﻲ
ﻋﻠيﻬﻢ .ﻳعﲏ ﻻ تقﻠق ﺣبيﱯ ،فﻔﻲ النﻬاﻳة ﻫﻢ أﻳﻀاً ﻻﳝﻠﻜون ﻣﻜا ً إﻻّ ّ
ﺣافظﻬﻢ" .فﻼ ﳛزﻧﻚ كﻔرﻩ الينا ﻣرﺟعﻬﻢ" :ﺣبيﱯ ﻻ تﻜﻦ ﺣزﻳناً بسبﺐ كﻔرﻩ ،فﻔﻲ

النﻬاﻳة ﻳرﺟعون إﱃ ﻋندي أ .
ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :ا ّ ﺧﻠقﲏ وأوﺻﻠﲏ إﱃ اﻹﺳﻼم ،واﻹﺳﻼم أﻳﻀاً
ﻳقول ﺣﻀرة ّ
ﳏﻤد )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( .ﻣﻦ اﻵن فصاﻋداً ا ّ أﻳﻀاً ﺧﺬﱐ.
أوﺻﻠﲏ إﱃ ﺣﻀرة ّ
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ّ قرر أﺣد اﳌزارﻋﲔ أن ﻳُش ِرك ا َّ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ لزراﻋة كﻲ ﻳرﺳﻞ ا ّ ﻣﻄراً كافياً وﰲ الوقت
ﺣصة ا ّ وقت اﳊصاد وﻳدفعﻬا .ﰲ
اﳌناﺳﺐ وﻳبارك زرﻋﻪ وﰲ اﳌقابﻞ أن ﻳﻔصﻞ ﻫو أﻳﻀاً ّ
ِ
ﻳقسﻢ
السنة اﻷوﱃ كاﻧت زراﻋتﻪ ﻣﺜﻤرة ﺟ ّداً وﻋندﻣا ﺣصد الغﻼل واﶈاﺻيﻞ وأراد أن ّ
ﻣعيشة ذات
لست ﳏتاﺟاً ولﻜﻦ أ ﻻ أﻣﻠﻚ ﻣنزﻻً و ً
َ
اﳊصص قال ّ  :أﻧت واﳊﻤد ّ
ﺣصتﻚ ﰲ
شﺄن .ﻫﺬﻩ السنة ،إذا
َ
كﻞ اﶈصول وﺳوف أﺣسﺐ ّ
ﲰحت ،أ بنﻔسﻲ أﺟﲏ ّ
السنة القادﻣة .ﰲ السنة الﺜاﻧية أﻳﻀاً كاﻧت زراﻋتﻪ كﺜﲑة الﱪكة ولﻜنﻪ أﻳﻀاً قال ﻋند
ﺣصتﻪ ﻣﻊ ا ّ  :إﳍﻲ أ ﻋندي بعض اﳌصارﻳف الﻀرورﻳّة اﻷﺧرى .ﻫﺬﻩ السنة
تقسيﻢ ّ
ِ
كﻞ دﻳوﻧﻚ دفعةً واﺣدة.
كﻞ اﶈصول وﰲ السنة القادﻣة أدفﻊ ّ
أﻳﻀاً ،ﻣﻦ بعد إذﻧﻚ ،أﺟﲏ ّ
تﻜر ْ
ﺣصة ا ّ
كﻞ ﺳنة كان اﳌزارع ﳝاطﻞ ﰲ دفﻊ ّ
ﻫﺬﻩ ّ
القصة بعينﻬا ّ
رت ﻋ ّدة ﺳنوات وﰲ ّ

ﺣدى اﳊجﺞ إﱃ أن ذات ﺳنة ﺧﻄر ببالﻪ بعد ﺣصد الغﻠّة أن ﻳقول :إﳍﻲ أﺻﻼً أﻧت
لست شرﻳﻜاً؛فجﺄ ًة رأى ﺟداراً ﻋظيﻤاً ﻳقﱰب ﻣﻦ بعيد .ﻋندﻣا أﻣعﻦ النظر ﺟيّداً رأى ﺳيﻼً
َ
ِ
وبقيت
ﺧرﺟت ﻣﻦ أقداﻣﻪ
وﺣﱴ ﻧعﻼﻩ
ْ
ْ
ﻋظيﻤاً ﻳتّجﻪ ﳓو القرﻳةّ .فر ﻣسرﻋاً ﻣﻦ اﳋوف ّ
كﻞ أرضﻪ الزراﻋيّة وﻣنزلﻪ وأ ﺛﻪ .اﳌزارع الّﺬي تﺬ ّكر ﻧقض
ﻣﻜا ا .ﺟاء الﻄوفان وأﺧﺬ ﻣعﻪ ّ
ُ
ﻋﻬودﻩ ﻣﻊ شرﻳﻜﻪ ،أي ا ّ  ،أدرك ﻣﻦ أﻳﻦ ﺣﻠّت بﻪ الﻜارﺛة .لﺬا ،بينﻤا كان ﺣاﰲ القدﻣﲔ
فﻬﻤت ﻣاذا ﺣصﻞ،
ُ
ﺣﱴ ﺣﺬاءﻩ رفﻊ رأﺳﻪ إﱃ السﻤاء وقال ّ
وكان الﻔيﻀان قد أﺧﺬ ّ
أرﺳﻠت السيﻞ
ﻳوم أرد أن ﻧشﱰك ﻣﻊ بعض أ كان ﰲ قدﻣﻲ ﺣﺬاء ولﻜﻦ ﻋندﻣا
َ
ولﻜﻦ َ
ﺣﱴ ﺣﺬاﺋﻲ.
أﺧﺬ ّ
ﻷي ُﺣ ْﻜﻢ وﺣﻜﻤة .ﻫو الﻔاﻋﻞ ﳌا ﻳشاء .اﳊاكﻢ
ا ّ ﺣاكﻢ ﺣﻜيﻢ ،ولﻜنّﻪ ليس ﳏﻜوﻣاً ّ
لﻠح ْﻜﻢ
لﻜﻦ الباقﲔ ﳏﻜوﻣون ُ
ﻷي ُﺣ ْﻜﻢّ .
ﻫو الشﺨص الّﺬي ﻻ ﻳﻜون ﳏﻜوﻣاً ّ
واﳊﻜﻤة؛أي ﻳنبغﻲ أن تﻜون أفعاﳍﻢ وفقاً لﻠحﻜﻤة .ﳓﻦ ﳏﻜوﻣون ﳊُ ْﻜﻢ القرآن وأﻫﻞ
البيت )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(.
لﻠح ْﻜﻢ واﳊﻜﻤة بﻞ اﳊُ ْﻜﻢ واﻷﺣﻜام ﳏﻜوﻣة ﳍﻢ.
ا ّ وأولياؤﻩ ليسوا ﳏﻜوﻣﲔ ُ
ﺣﱴ أدلّﻚ أ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻢ اﻷﻋظﻢ .ﻫﻞ ﳝﻜﻦ أن
دلّﲏ أﻧت ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻢ اﻷﺻغر ّ ّ

ﻳﻜون إﺳﻢ ا ّ أﺻغراً؟
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الرزق
الرزاق ﻫو ا ّ  .رزقنا ليس ِﻣﻦ ﺻنعنا ولﻦ ﻳزﻳدﻩ ﺣرﺻنا وطﻤعنا
الرزق ُﻣقدﱠر وﻣقسوم و ّ
وﺳعينا.
إذﻫﺐ ﳓو الدﻧيا روﻳداً روﻳداً؛ا ّ إذا أراد ﻳزﻳدﻩ .كﻤيّة الرزق ﻻ تعتﻤد ﻋﻠﻰ ﺳعﻲ
الشﺨص.
ِ
إﻋﻠﻢ أ ّن
ﻻ تﻔ ّﻜ ْر برزقﻚ ولو لساﻋة واﺣدةّ .
ﺣﱴ ﻋندﻣا تﺬﻫﺐ وراء الﻜسﺐ والعﻤﻞ ْ
القوة اﳌتﲔ".
التام ﰲ الرزق ﻫو ا ّ تعاﱃ" :ا ّن ا ّ ﻫو ّ
الﻔاﻋﻞ ّ
الرزاق ذو ّ

الرزق ﻧوﻋان :أﺣدﳘا ﻫو الّﺬي ﻳﻄﻠبﻚ واﻵﺧر ﻫو الّﺬي تﻜون أﻧت ﰲ طﻠبﻪ ،وﰲ
النﻬاﻳة ﻻ ﻳصﻞ إليﻚ إﻻّ الّﺬي ﰲ طﻠبﻚ .الرزق الروﺣﻲ أﻳﻀاً ﻫو ﻫﻜﺬا.
عﻬد ﻣور دﻧيا العباد وأراد ﻣنﻬﻢ اﳋوض ﻣور اﻵﺧرة )شﻜر
ا ّ بنﻔسﻪ قد تﻜ ّﻔﻞ وت ّ
لﻜﻦ العباد ﺧاضوا لسعﻲ ﰲ يﺌة دﻧياﻫﻢ ،وكﺄ ّن ا ّ ﻻ ﳝﻠﻚ قدرة قﻀاء
ﻋﻄا ا ّ (ّ .
ﺣواﺋجﻬﻢ ،وﲣﻠﱠﻔوا ﻋﻦ اﻵﺧرة وﺳﻠّﻤوﻫا ّ .
ِ
ِ
ﻧﺆﻣﻦ
ﻳﺆﻣﻦ ا ّ أﻣور اﻵﺧرة أﻳﻀاً؛لﻜﻦ إذا أرد أن ّ
إذا أوكﻠنا أﻣور دﻧيا ّ فسوف ّ
أﻣور دﻧيا بسعينا فباﻹضافة إﱃ أﻧّﻪ ﻳﻜون ﺳعياً ﻋبﺜيّاً وﻏﲑ ﻣﺜﻤر ﻷ ّن الرزق ﻣقدﱠر
وﻣقسوم ،ﻧﻜون قد ضيّعنا آﺧرتنا أﻳﻀاً.
فﻠيﻄﻤﺌﻦ لﻚ
كﻞ ﻣا قسﻤﻪ ا ّ لﻚ قد وﺻﻞ إليﻚ وﱂ ﻳصﻞ إليﻚ ﻏﲑ ذلﻚ.
ّ
إﱃ اﻵن ّ
أكﻠت فقط رزقﻚ .ﻫﻜﺬا أﻳﻀاً ﻣﻦ اﻵن فصاﻋداً.
أي ﻣال لﻠغﲑ وأﻧّﻚ َ
إﱃ أﻧّﻚ ﱂ كﻞ ّ
ﺣﱴ
وﺛقت و
اﺳتيقنت ﺬﻩ اﳊقيقة ،ﻻ تعود تسعﻰ ﻋبﺜاً وﻻ تتع ّدى ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﻳﻦّ .
َ
إذا َ
ﻋﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﺣينﻬا فصاﻋداً ﺳوف ﻳﻜون فقط بقصد إطاﻋة أواﻣر ا ّ وليس ﻇنّاً ّن ﻋﻤﻠﻚ
ﻫو ﺳبﺐ رزقﻚ.
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ﺣﱴ ﻣا ﻫيّﺄتَﻪ
إﱃ اﻵن ﻣا كان رزقﻚ قد إﺳتﻬﻠﻜتَﻪ وﻣا ﱂ ﻳﻜﻦ رزقﻚ ﱂ ﻳصﻞ إليﻚّ .
كنت ﺻابراً لﻜان ﻧﻔس
ﳒسوﻩ وإﻻّ لو َ
وأكﻠتَﻪ ﻣﻦ طرﻳق اﳊرام ،ﺣرﺻﻚ وطﻤعﻚ وﺳعيﻚ ّ

ذلﻚ الرزق قد وﺻﻞ إليﻚ ﻋﻦ طرﻳق اﳊﻼل ﰲ ﻧﻔس ذلﻚ الوقت .إذاً ،الزاﻫد اﳊقيقﻲ ﻫو
ذرًة واﺣدة أكﺜر ﻣﻦ رزقﻚ .ﻫﻜﺬا أﻳﻀاً ﺳوف ﻳﻜون اﻷﻣر ﻣﻦ اﻵن
أﻧت ﻷﻧّﻚ ﱂ كﻞ ّ
ﻏصة لنسبة لﻠﻤاضﻲ وﻻ تقﻠق بشﺄن اﳌستقبﻞ.
فصاﻋداً .إذاً ،ﻻ ﻳﻜﻦ ﻋندك ّ
إﻋﻠﻢ أﻧّﻪ ﻣنﺬ البداﻳة ﱂ ﻳﻜﻦ لﻚ.
كﻞ شﻲء ﱂ ﻳصﻞ إليﻚْ ،
ّ 
ِ
كﻞ ﻣا كان
إذا طرﺣنا أتراح وأفراح الدﻧيا ،ﻻ ﻳبقﻰ شﻲء وﻻ ﻧﻄالﺐ بشﻲء .إﱃ اﻵن ّ
كﻞ ﻣا ﱂ ﻳﻜﻦ لنا ﱂ ﻳصﻞ .ﻫﻜﺬا أﻳﻀاً بعد اﻵن" .قﻞ لﻦ ﻳصيبنا اﻻّ
ُﻣق ﱠرراً قد وﺻﻞ إلينا ،و ّ
ﻣا كتﺐ ا ّ لنا" :قُ ْﻞ ﻻ ﻳصﻞ إلينا إﻻّ ﻣا ّقررﻩ ا ّ لنا" .ﻣا اﺻابﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ليﺨﻄﺌﻚ وﻣا
اﺧﻄاك ﱂ ﻳﻜﻦ ليصيبﻚ" :ﻣا وﺻﻞ إليﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳑﻜناً أن ﻳتجاوزك وﻻ ﻳصﻞ إليﻚ وﻣا
ﲣﻄّاك وﱂ ﻳصﻞ إليﻚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳑﻜناً أن ﻳصﻞ إليﻚ.
ا ّ قبﻞ ﻋا َﱂ التشرﻳﻊ قد قَ َسﻢ رزقاً لﻠعبد ،ﻣﺜﻼً ﰲ ار شﻬر رﻣﻀان .اﻵن ﻫو ﻳنسﻰ ﰲ
ار شﻬر رﻣﻀان أﻧّﻪ ﺻاﺋﻢ و كﻞ ذاك الﻄعام .فيﻤا بعد ﻳتﺬ ّكر أﻧّﻪ كان ﺻاﺋﻤاً .ﻻ ﺻوﻣﻪ
ﺣﱴ ﻳﻄعﻤﻪ الرزق الّﺬي
طﻞ وﻻ ﳚﺐ القﻀاء .ا ّ ﻫو الّﺬي ﺳﻠﱠط ﻋﻠيﻪ ﻫﺬا النسيان ّ
ﻋقﻞ العبد
كان قد ق ّدرﻩ لﻪ .أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻳقول ﻋندﻣا ﻳرﻳد ا ّ أﻣراً ﺧﺬ َ
وﳚري ذلﻚ العﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻳدﻳﻪ ﰒّ ﻳـُْرِﺟﻊ لﻪ ﻋقﻠﻪ .كﺜﲑ ﻣﻦ اﳋﲑات الّﱵ أوﺻﻠﻬا ا ّ إلينا
ُْ
كاﻧت ﺬا الشﻜﻞ وإﻻّ لو كان اﻷﻣر بعقﻠِنا ﳌا كنّا فعﻠنا ذلﻚ العﻤﻞ.
ْ
ﺣﱴ رزق السنوات القادﻣة ﻣﻊ أﻧّﻪ
ا ّ ﱂ ﻳﻄﻠﺐ ﻋبادة اﳌرﺣﻠة التالية ولﻜﻦ ﳓﻦ ﻧرﻳد ّ
ليس ﻣﻦ اﳌعﻠوم أن ﻧعيﺶ إﱃ ﻣرﺣﻠة لية.
ﻏﻼم وليد الدار ١بعد ﺳنوات ﻣﻦ اﳉﻠوس واﻷكﻞ ﻣﻦ ﻣاﺋدة ﺻاﺣبﻪ ،ذات ﻳوم
إذا ٌ
إﻏتﻢ وقال "أ ﻣاذا آكﻞ ﻏداً؟ " ﻳﻜون ﻫﺬا إﻫاﻧة لصاﺣبﻪ و ﺬا الغﻢ ﻳ ِ
ﺆذي ﺻاﺣبﻪ .ليس
ُّ
ّ
ِ
ﻧغتﻢ وﻧقﻠق ﻣﻦ أﺟﻞ رزق ﻏد .
ﻣﻦ اﳌناﺳﺐ بعد ﻋُ ْﻤ ٍر ﻣﻦ أكﻞ رزق ا ّ أن ّ
 ١ﻏﻼم ولﻴﺪ الﺪارَ :ﻋْﺒﺪ أ ًّ ﻋﻦ ﺟ ّﺪ.
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١
كﻞ ﻣا ﻳعﻄيﻪ ا ّ .
إقﻠﻊ ضرس الﻄﻤﻊ لدﻧيا واﻵﺧرة  ،ولﻜﻦ إقبَ ْﻞ ّ
ﳏﺐ أﻫﻞ البيت رزقﻪ كﻔاف ﻳوﻣﻪ .إذا ﺣصﻞ ﻋﻠﻰ شﻲء كﻞ ﲟقدار ﺣاﺟتﻪ وﳚود
ّ 

لباقﻲ .إﻧّﻪ ﻻ ﻳ ّدﺧر شيﺌاً.
كﻞ ﻣا ﻳصﻞ
ﰲ البداﻳة ﻳﻜون اﻹﻧسان ﻏارقاً ﰲ الﻄبيعة وﻻ ﻳﻔقﻪ اﳊﻼل واﳊرام و كﻞ ّ
إليﻪ .فيﻤا بعد ﻳدرك أ ّن ﻫناك ﺣﻼﻻً وﺣراﻣاً و ﺧﺬ بﻄﻠﺐ الرزق اﳊﻼل .ﰒّ ﻳﻔﻬﻢ أﻧّﻪ لو
اﺳتﻔاد ﻣﻦ الدﻧيا ﲟقدار رفﻊ الﻀرورة ،ﻣﺜﻞ أكﻞ اﳌيتة الّﺬي ﳚوز لﻠشﺨص الّﺬي ﻳﻜون

ُﻣعﱠرضاً لﻠﻤوت ﻣﻦ اﳉوع ،فﺈﻧّﻪ ﺳيﻜون ﺟاﺋزاً لﻪ أﻳﻀاً .ﰒّ ﻳرى أ ّن ا ّ ﻣﻬيﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻠقﻪ
كﻞ ﻣا ُْﳚرﻳﻪ ا ّ لﻪ ﻳعتﱪﻩ رزقاً ﺣﻼﻻً و كﻞ
لدرﺟة أﻧّﻪ ﻻ ﻳعﻄيﻬﻢ رزقاً ﺣراﻣاً ،ولﺬا فﺈ ّن ّ
وﻳستﻔيد ﻣنﻪ بﻼ ﺧوف وﻻ وﺟﻞ.
كﻞ
ﻣا تراﻩ ﻣﻦ ﻋﻄا ا ّ لﻪ ﺣجﻢ ،ولﻜﻦ الّﱵ ﻻ تراﻫا أﻋظﻢ وبﻼ ﺣدود .إن شاء ا ّ ّ
ﻣا تﻠﻄّف بﻪ ﻫو بنﻔسﻪ ﻳدلّنا ﻋﻠيﻪ .كﻠّﻤا كﱪ ﺣجﻤنا وﺳعتنا وﻇرفيّتنا أكﺜر ﻧرى كﻤيّة
ٍ
ﺣﱴ
أكﺜر ﻣﻦ ﻋﻄا ا ّ  .لقد أﻋﻄﻰ ا ُّ "بغﲑ ﺣساب" .أي أﻋﻄﻰ بﻼ ﺣدود وﻻ ﻣقدارّ .
ﻋﻤا أﻋﻄا  .ﳓﻦ أﻳﻀاً ﱂ ﻧﻜﻦ ﳓسﺐ أن ﰐ ﻋﻠينا ﻫﻜﺬا زﻣان وﻳعﻄينا بﻼ
أﻧّﻪ ﻻ ﳛاﺳبنا ّ

ﺣساب.
"ا ّن ا ﻳرزق ﻣﻦ ﻳشاء بغﲑ ﺣساب"" .بغﲑ ﺣساب" ﳍا ﺛﻼﺛة ٍ
ﻣعان -١ :أﻧّﻪ ﻣا
ّ
ِ
ﻋﻤا
ﻳعﻄيﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲝساب أﻧّﻪ ﰲ ﻣقابﻞ اﳊسنات الّﱵ قد َ
قﻤت ا -٢ .ﻻ ﳛاﺳﺐ ّ
أﻋﻄاﻩ -٣ .ﻳعﻄﻲ بﻼ ﻣقدار وبﻼ ﺣساب وكﺜﲑاً.
ا ﻻ ُﳛ ِ
اﺳﺐ وﻻ ﻳسﺄل اﳌﺆﻣنﲔ بشﺄن الرزق الّﺬي أﻋﻄاﻫﻢ إ ّ ﻩ بﻞ ﻳسﺄل ﻋﻦ قﻠبﻬﻢ
ّ
وﳏبّتﻬﻢ الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﻣاﻧة ا ّ ﻋند اﳌﺆﻣﻦ أﻧّﻪ ﳌﻦ أوكﻠوﻫﻢ .اﻵن ﲟا أ ّن ا ّ ﻻ ﻳسﺄل ﻋﻦ الرزق
َ
ﺐ وﻻ
تعت
ﻻ
ا
أﻳﻀ
.
ﻋيﺐ
البيت
لصاﺣﺐ
فﺄﻧت أﻳﻀاً ﻻ تسﺄلﻪ ،ﻷ ّن إﻋﻄاء اﻷواﻣر
ً
ْ
ِ
إﺳتغﻔر ﺳرﻳعاً.
زل لساﻧﻚ
ﺣﱴ لو أﺣيا ً ّ
تشتﻚّ .
ْ

١
إﻗﻠﻊ ﺿﺮس الﻄﻤﻊ لﺪﻧﻴا واﻵﺧﺮة :إﻗﻄﻊ اﻷﻣﻞ والﻄﻤﻊ ﻤا.
ْ
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القرآن ﻳقول" :ﻣﻦ قدر ﻋﻠيﻪ رزقﻪ فﻠينﻔق" :ﻣﻦ ضاق ﻋﻠيﻪ رزقﻪ ﳚﺐ ﻋﻠيﻪ أن ﻳنﻔق ﳑّا
ﳝﻠﻜﻪ .أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﻳﻀاً ﻳقول" :اذا اﻣﻠقتﻢ فتاﺟروا ا ّ لصدقة" :ﻋندﻣا

تصبحون فقراء ﺟروا ﻣﻊ ا ّ لتص ّدق .الصدقة ﻣﻔتاح الرزق.
وﻋﻠﻲ ابوا ﻫﺬﻩ اﻻ ّﻣة" .اﻷبناء
الرﺳول اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﻳقول" :ا
ّ
كﻠون الرزق ﻋﻠﻰ ﺳﻔرة أبيﻬﻢ وﻳرﺛون ﻣﻦ أبيﻬﻢ .أﱂ َتر أ ّن ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(
كان ﺧﺬ الﻄعام إﱃ ب ﻣنزل اﶈتاﺟﲔ .أﻻ ﻳﻔعﻞ اﻵن ﻫﺬا العﻤﻞ؟

القناﻋة
ﻳقول أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :طوﰉ ﳌﻦ ذكر اﳌعاد وﻋﻤﻞ لﻠحساب وقنﻊ
لﻜﻔاف ورضﻲ ﻋﻦ ا ّ " :ﻫنيﺌاً ﳌﻦ ذكر اﳌعاد وﻋﻤﻞ ل)ﻳوم(اﳊساب ) ْأو ﱂ ﻳعﻤﻞ بﻼ
روﻳّة وبﻼ ﺣساب( وقنﻊ ﲟستوى ﻣﻦ الرزق الّﺬي ُﳛ ِّقق كﻔاف ﺣاﺟاتﻪ ورضﻲ ﻋﻦ ا ّ .
كﻞ َﻣﻦ
القناﻋة ﺻﻔة ﻏﲑ قابﻠة لﻠتعرﻳف .القناﻋة
ْ
ليست ﻹﻣتﻼك وﻻ بعدم اﻹﻣتﻼكّ .
كﻞ
كﻞ َﻣﻦ ﻻ ﳝﻠﻚ قناﻋة ﻳﻜون ﻣستع ّداً أن ﻳرﻣﻲ ﻧﻔسﻪ ﰲ ّ
ﻳﻜون لدﻳﻪ قناﻋة ﻳﻜون ﻋزﻳزاً و ّ
١
وذل ﻣﻦ طﻤﻊ"َ :ﻋﱠز َﻣﻦ اﻋتﻤد
ﳝﻠﻚ
كان
لو
و
ل
ﺬ
ب
اﳌياﻩ والنﲑان
"ﻋز ﻣﻦ قنﻊ ّ
ّ
ُ
كﻞ شﻲءّ .
ّ
ٍ
بﻜﻞ ﻣا ﻳُوﺻﻠﻪ ا ّ لﻪ .الّﺬي ﻳﻜون ﻋندﻩ
القناﻋة و َذ ﱠل َﻣﻦ طَ َ
ﻤﻊ .الشﺨص القاﻧﻊ راض ّ

العزة فقط ّ ورﺳولﻪ
العزة ولرﺳولﻪ ولﻠﻤﺆﻣنﲔ"ّ :
طﻤﻊ بشﻲء ليس لﻪ ﻻ ﻳﻜون قاﻧعاً" .و ّ ّ
واﳌﺆﻣنﲔ.

١
ﻳﺘعﺮض ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺨاﻃﺮ.
ﻛﻞ اﳌﻴاﻩ والنﲑانّ :
ﻳﺮﻣﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ّ
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اﳊياة اليوم بسيﻄة ﺟ ّداً إذا كان اﻹﻧسان قنوﻋاً .ﰲ السابق كاﻧت ﺻعبة ﺟ ّداً .الّﺬي
ﺟعﻞ اﳊياة ﺻعبة اليوم ﻋﻠﻰ اﻷشﺨاص ﻫو الﻜﻤاليّات وليس اﳌصارﻳف الواقعيّة

والﻀرورﻳّة .ذلﻚ ١أﻳﻀاً ﻻ اﻳة لﻪ .لﻜﻦ إذا اكتﻔوا لﻀرورّ ت ﲤﻀﻲ اﳊياة ببساطة كﺜﲑاً.
كﻞ شﻲء بشﻜﻞ ﻣﻄﻠق بﻞ فقط اﻹﻣساك ﻋﻦ
الصوم ليس ﲟعﲎ ﺣرﻣان النﻔس ﻣﻦ ّ
ﺣﱴ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌ ّدة كﺜﲑ ﻣﻦ
اﳌﻔﻄرات ،وذلﻚ أﻳﻀاً ﻣﻦ أذان الصبﺢ إﱃ أذان اﳌغربّ .
ِ
ﳏﺐ أﻫﻞ البيت ﺻاﺋﻢ ﰲ الدﻧيا .أي إﱃ ﺣ ٍّد ﻣا
اﻷﻋﻤال ،ﻣﺜﻞ النوم ،ﻻ تُبﻄﻞ الصومّ .

تغﱪ .أي ﻻ ﻳرﻳد أكﺜر ﻣﻦ
ُﳜﻔﻲ رﻏباتﻪ وﻳﻄوي طرف ﻋباءتﻪ كﻲ ﻻ ُﲡَّر ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻻ ّ
ﺣاﺟتﻪ الواقعيّة ﰲ الدﻧيا ،ﻻ أﻧّﻪ ﻻ ﻳستﻔيد ﻣﻦ الدﻧيا ﻣﻄﻠقاً .إذا راﻋﻰ ﻫﺬا الصوم
كﻞ اﻷﻋﻤال العبادﻳّة الّﱵ ﻧقوم ا
الـ َﻤجازي ﳚد طرﻳقاً إﱃ ﺣقيقة الصوم أي أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔّ .
ِ
ﻋﻠﻲ
تﻜون َﳎازﻳّة ﰲ بداﻳة الﻄرﻳق ولﻜﻦ إذا ّأدﻳنا ﺣ ّقﻬا تبﻠﻎ اﳊقيقة .الصوم ﻳَصﻞ إﱃ ّ
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( والصﻼةُ إﱃ النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( .فيﻤا ﻳتعﻠّق ﻳة "اﺳتعينوا
لصﱪ والصﻼة" :أطﻠبوا اﻹﺳتعاﻧة ﻣﻦ الصﱪ )الصوم( والصﻼة ،ﻳقول الرﺳول اﻷكرم
)ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( " :ﻋﻠﻲ اﻧت الصوم وا الصﻼة".
اﳊرص ﻳعﲏ الﻄﻠﺐ أكﺜر ﻣﻦ اﳊاﺟة اﳊقيقيّة لﻠشﺨص .اﳊرص إبتﻠﻰ ﺣﻀرة آدم
وﺣواء ﻣﻦ القﻤﺢ ،ﻣﻊ أﻧّﻪ ﱂ
ﺣواء .ﻋندﻣا أكﻞ آدم ّ
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( لﻄرد ﻣﻦ اﳉنّة وفراق ّ
ﻇﻬرت ﳍﻢ
تصرفﻬﻢ،
ْ
أي ﺣاﺟة ﻷكﻠﻪ و ْ
ﻳﻜﻦ ﻋندﻫﻢ ّ
كاﻧت أﻧواع أطعﻤة اﳉنّة ﲢت ّ

التوﺟﻪ إﱃ ا ّ
ﻋورا ﻢ .لﻄبﻊ ،قبﻞ أكﻞ القﻤﺢ كاﻧوا أﻳﻀاً ﻋراة ولﻜﻦ كاﻧوا ﻏارقﲔ ﰲ ّ
لدرﺟة أ ّ ﻢ ﱂ ﻳﻜوﻧوا ﻳرون أﻧﻔسﻬﻢ ،ولﻜﻦ بعد ذلﻚ وقﻊ ﻧظرﻫﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻔسﻬﻢ وأﺧﺬوا
لﻜﻞ واﺣد ﻣنﻬﻤا ورقتﲔ ليسﱰوا ا قبﻠﻬﻢ
ﻳﻔرون ﻣﻦ اﳋجﻞ إﱃ أن
ْ
ّ
أﻋﻄت شجرة التﲔ ّ
ودبرﻫﻢ .ﻧبيّنا )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( أﻳﻀاً ﻋﻠّﻤنا أن ﻧﻀﻊ ﺟرﻳدتﲔ ﰲ كﻔﻦ اﳌيّت،
تتعجﺐ
أي قﻄعتﲔ ﻣﻦ ﺧشﺐ التﲔ ﻣﺜﻞ ٍ
زوج ﻣﻦ العصﻲ ﲢت إبط اﳌيّت .ﻳوم القياﻣة ّ
فﻬﻤت .ﻫﺬا اﳌيّت ﻳتﻜﻠّﻢ ﻣعﻲ
لﻜﻦ ا ّ ﻳقول أ
ُ
اﳌﻼﺋﻜة أﻧّﻪ ﻣاذا تعﲏ ﻫﺬﻩ اﻷﺧشابّ .
 ١ذلﻚ:أﻣﺮ الﻜﻤالﻴّات.
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ﺳﱰت أ
ﻋﱪ ﻫﺬﻩ العيدان وﻳقول ﻣﺜﻠﻤا شجرة التﲔ ﻫﺬﻩ
ْ
إﳍﻲ.

أﺳﱰ
و ّأﻣنا ،أﻧت أﻳﻀاً ْ

ﺣﻔﻠة شﻜراً ﻋﻠﻰ اﳉاﻩ والـ ُﻤْﻠﻚ الّﺬﻳﻦ
ذات ﻳوم ﺣﻀرة ﺳﻠيﻤان طﻠﺐ إذ ً ﻣﻦ ا ّ ليقيﻢ ً
أﻋﻄاﻫﻢ ا ّ لﻪ وﻳنشر وليﻤة ﳉﻤيﻊ اﳌﺨﻠوقات .أ َِذن ا ّ وﺳﻠيﻤان أﻳﻀاً أﻋ ّد ﺳﻔرة ﻋظيﻤة
ﻣرة واﺣدة ضيوفﻪ ﻋﻠﻰ الﻄعام .ﻳوم اﳊﻔﻠة ،قبﻞ ﺳاﻋة ﻣﻦ
ودﻋا ﲨيﻊ اﳌﺨﻠوقات ليﻜوﻧوا ّ
وقالت ﳊﻀرة
ﺟت ﲰﻜة كبﲑة إﲰﻬا "ﻫﻠوع" رأﺳﻬا ﻣﻦ ﲢت اﳌاء
ْ
ﺧر ْ
وقت الﻀيافة ،أ َ
قالت ﻫﻠوع :إذاً،
ﺳﻠيﻤان أﻧّﻪ ﻳبدو أﻧّنا اليوم ضيوفﻚ ﻋﻠﻰ الغداء .قال ﺳﻠيﻤان :ﻧعﻢْ .
أﻋﻄﲏ ﻧصيﱯ ﻣﻦ الﻄعام ﻷﻧّﻪ قد ﺣان وقت تناوﱄ لﻠﻄعام .طﻠﺐ ﻣنﻬا ﺳﻠيﻤان أن تصﱪ
ﺣﱴ ﰐ ﲨيﻊ الﻀيوف و كﻠوا ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ ولﻜﻦ ﻫﻠوع ﱂ تقبﻞ ولﺬا وافق ﺳﻠيﻤان أن
ّ

كﻞ ﻣا كان ﰲ السﻔرة
فتحت ﻫﻠوع فﻤﻬا
ﺣصتﻬا كراً.
ْ
ْ
كﻞ ّ
وتناولت بﻠحظة واﺣدة ّ
وقالت لسﻠيﻤان أ ﱂ أشبﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا الﻄعام .ﻣا أكﻠتُﻪ كان ﻧصف ﺟرﻋة بينﻤا أ ﻳنبغﻲ أن
ْ
ﺧر
آكﻞ ﺛﻼث ﺟرﻋات ﻷشبﻊ ،وﳍﺬا فقد بقﻲ ﺟرﻋتان وﻧصف .ﻋند رؤﻳة ﻫﺬا اﳌنظر ّ
اﻹﳍﻲ وطﻠﺐ ﻣﻦ ا ّ أن ﳛﻔظ ﻣاء
ﺣﻀرة ﺳﻠيﻤان ﺳاﺟداً واﻋﱰف بعجزﻩ أﻣام اﶈﻀر
ّ

وﺟﻬﻪ وﻳبعﺚ رزقاً ﻹشباع ضيوفﻪ الّﺬﻳﻦ كاﻧوا ﰲ الﻄرﻳق .ﻋند ذلﻚ ﺳﺄل ﺣﻀرة ﺳﻠيﻤان
ِ
قالت ﻫﻠوع ،ﻳبعﺚ ﱄ ورقة ﺧﻀراء فﺄشبﻊ ﻋند
كﻞ ﻳومْ .
ﻫﻠوع أﻧّﻪ كيف ﻳُشبعﻚ ا ُّ ّ
أكﻠﻬا .القرآن ﻳقول" :ﺧﻠق اﻻﻧسان ﻫﻠوﻋاً" :لقد ُﺧﻠِق اﻹﻧسان ﻫﻠوﻋاً)ﺣرﻳصاً( .لﺬا فﺈ ّن
ِ
ﲟجرد أن ﻳﺬكر اﻹﻧسا ُن ا َّ بقﻠبﻪ ﻳشبﻊ .ﳍﺬا السبﺐ
ﻻ شﻲء ﻳُشبﻊ اﻹﻧسان ﺳوى ا ّ ّ .
اﻷﻣﻬات القداﻣﻰ ﻳقولون بشﺄن أطﻔاﳍﻢ اﻷكولﲔ :إﻻّ أن ﻳُ ْشبِ َعﻪُ ا ّ وإﻻّ فﺈﻧّﻪ
كان اﻵ ء و ّ
ﻻ ﻳشبﻊ .كﻢ كان كﻼﻣاً ﺻحيحاً.
ﻋندﻣا تقول بسﻢ ا ّ تصبﺢ ﻳدك ﻧﻔس ﻳد ا ّ وﻋندﻣا كﻞ بيد ا ّ تشبﻊ.
١
إفﱰضﻪ ﻋدﻣاً .إقﻠﻊ ضرس
ﺣﱴ اﳌوﺟود ْ
ﻋدم؛ ّ
العدم ٌ
ﳚﺐ قﻠﻊ ضرس الﻄﻤﻊ  .ﰲ الدﻧيا ُ
الﻄﻤﻊ لدﻧيا كﻠّيّاً.

 ١ﻗﻠﻊ ﺿﺮس الﻄﻤﻊ :ﻗﻄﻊ اﻷﻣﻞ والﻄﻤﻊ.
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ﳝر السﻔر ﲟتعة .ﰲ الدﻧيا ﳓﻦ ﻣسافرون.
ﰲ السﻔر إذا َ
قﻠعت ضرس الﻄﻤﻊ ّ
لت فﺈ ّن ﺻﻼتﻚ وﻋباداتﻚ
ﺣﱴ لو
َ
وﺟدت أﻧّﻪ ﻣﻬﻤا ﺣاو َ
إقﻠﻊ ضرس الﻄﻤﻊ لدﻧياّ .
أﻳﻀاً ﻻ تصﻠﺢ ،إقﻠﻊ أﻳﻀاً ضرس الﻄﻤﻊ ﻵﺧرة .الﻄﻤﻊ فقط ّ ﺟيّد.
النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ
التوقّﻊ ليس ﺻﻔة ﺣسنة .أﺻﻼً ﻻ ﻳنبغﻲ التوقّﻊ ﻣﻦ أﺣد ّ
ﺣﱴ ا ّ و ّ
وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( واﻹﻣام أﻳﻀاً .ﻷ ّن اﳌتوقِّﻊ ﻳنتظر أن ﻳعﻄوﻩ ذلﻚ الشﻲء الّﺬي ﻳرﻳدﻩ وﻻ ﻳعرف
قيﻤة تﻠﻚ اﻷشياء الّﱵ قد أﻋﻄوﻩ إ ّ ﻫا وﻻ ﻳﻜون شاكراً .اﳌتوقِّﻊ ﻻ ﻳرى إﺣسان ﺻاﺣﺐ

اﳊق
لﻜﻦ اﻷﻣﻞ ﺟيّد .أي ﻋندﻩ أﻣﻞ بﻜرم ّ
اﳌنزل .إﻧّﻪ فقط وراء رﻏبات ﻧﻔسﻪ و لُﻪ ﻫناكّ .
ﺣﱴ لو ﱂ ﻳعﻄوﻩ ،فﺈﻧّﻪ ﻻ ﻳعتﺐ .الرفاق أﻳﻀاً ﻻ ﻳنبغﻲ
ورﲪتﻪ ،ﺳواءً أﻋﻄوﻩ أو ﱂ ﻳعﻄوﻩّ .
أن ﻳﻜون ﻋندﻫﻢ توقّﻊ ﻣﻦ بعﻀﻬﻢ البعض.

ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ا ّن اﺧوف ﻣا اﺧاف ﻋﻠيﻜﻢ اﺛنان :اتّباع اﳍوى وطول
قال ّ
اﳊق وا ّﻣا طول اﻻﻣﻞ فينسﻲ اﻻﺧرة" :إ ّن أكﺜر ﻣا
اﻻﻣﻞ .فا ّﻣا اتّباع اﳍوى فيص ّد ﻋﻦ ّ
فﺄﻣا إتّباع ﻫوى النﻔس فيص ّد
أﺧاف ﻋﻠيﻜﻢ ﻣنﻪ شيﺌان :إتّباع ﻫوى النﻔس وطول اﻷﻣﻞّ .
اﳊق و ّأﻣا طول اﻷﻣﻞ فيُنسﻲ اﻵﺧرة.
ﻋﻦ طرﻳق ّ

كﻞ ﻣا أﻋﻄاﻩ وﻳعﻄيﻪ ا ّ إ ّ ﻩ
اﻹﻧسان الّﺬي ﻋندﻩ طول اﻷﻣﻞ والرﺟاء الﻄوﻳﻞ والﻜﺜﲑ ّ
أﺻﻼً ﻻ ﻳراﻩ ،ﻷ ّن لﻪ ﰲ ٍ
ﻣﻜان آﺧر وﰲ اﻷشياء الّﱵ ﱂ تُعﻄَﻰ لﻪ.
كﻞ ﻣا ﻳعﻄوﻧﻪ لﻪ و ن ﻳﻜون داﺋﻤاً ﻣقﻄّﺐ اﳉبﲔ
الﻄﻤﻊ ﻳتسبﱠﺐ ن ﻻ ﻳرى اﻹﻧسان ّ
بسبﺐ اﻷشياء الّﱵ ﻳرﻳدﻫا ،والّﱵ ﻻ ﻳعﻄوﻧﻪ إ ّ ﻫا ﻷ ّن فيﻬا ضرراً لﻪ.
اﳋﻠوة ﻣﻊ ا ّ ﻫﻲ ﲟعﲎ أن ﻻ تﻔ ِّﻜر ﲟاضيﻚ وﻣستقبﻠﻚ" .قﻢ فاﻏتنﻢ الﻔرﺻة بﲔ
قﻢ واﻏتنﻢ الﻔرﺻة بﲔ العدﻣﲔ ،اﳌاضﻲ واﳌستقبﻞ.
العدﻣﲔ"ْ :
وﻋشت الﻠحظة تنجو ﻣﻦ اﳍوى والشﻬوات واﻵﻣال
يت ﻋﻦ اﳌاضﻲ واﳌستقبﻞ
َ
إذا ﲣﻠّ َ
واﻷﻣنيات .ﺣينﻬا ﲡد ﻻً فارﻏاً لﱰى ا ّ وأولياء ا ّ .
ﻬﻢ اﺟعﻠﲏ ﻣﻦ اﳌساكﲔ" .ﻷﻧّﻪ بعﻜس
لنﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ّ " :الﻠّ ّ
قال ا ّ
الﻔقﲑ الّﺬي ﻻ ﳝﻠﻚ شيﺌاً ،اﳌسﻜﲔ ليﻠة ﳝﻠﻚ وليﻠة ﻻ ﳝﻠﻚ .أي أﻋﻄﲏ ﰲ ليﻠة ﻷكون
شاكراً ﻣﻊ اﻷﻏنياء وﻻ تعﻄﲏ ﰲ ليﻠة ﻷكون ﺻابراً ﻣﻊ الﻔقراء.
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ﻋندﻣا تﺬﻫﺐ إﱃ ﻣنزل أفقر ﻣنﻚ وتصبﺢ ضيﻔاً تشﻜر ا ّ  .ﻋندﻣا تﺬﻫﺐ إﱃ ﻣنزل
أﻏﲎ ﻣنﻚ وتصبﺢ ضيﻔاًّ ،إﻣا أﻧﻪ ﻻ ﲰﺢ ا ّ ﻳﻀيق ُﺧﻠقﻚ أﻧت وتغتاظ ِﻣﻦ ﷲ أو زوﺟتﻚ
تقول لﻚ أﻧت أﺻﻼً ﻻ تﻔ ّﻜِر ﲝياتنا وأﺻﻼً أﻧت ﻻ ﲤﻠﻚ اﳉدارة وﻻ الﻠياقة وﻻ القابﻠيّة.
لنتيجة ﲣرب العﻼقة بينﻜﻤا .إذاً ،اﳌصﻠحة ﰲ اﻷﻣور الدﻧيوﻳّة ﻫﻲ ن ﲡﻠس ﻣﻊ اﻷدﱏ
ﻣنﻚ.

أن ترى ﻧﻔسﻚ ضيف ا ّ
ﳓﻦ ﰲ الدﻧيا واﻵﺧرة ضيوف ا ّ  .ﳚﺐ ﻣراﻋاة آداب الﻀيافة .ﳚﺐ لقاء ﺻاﺣﺐ
أي شﻲء ﻳﻀيّﻔﻪ وﻋدم
اﳌنزل ﰲ بداﻳة الدﺧول ،ﰒّ اﳉﻠوس ﺣيﺜﻤا قال
إﺟﻠس ،وتناول ّ
ْ
إﻋﻄاء اﻷواﻣر لصاﺣﺐ اﳌنزل وﻋدم طﻠﺐ ﻏﲑ ﻣا أﻋ ّدﻩ وﻋدم التعﻠّق بوﺳاﺋﻞ وﻣنزل
ﲤﲏ إﻣتﻼكﻬﻢ.
ﺻاﺣﺐ اﳌنزل وﻋدم ّ
الﻀيف ﻣا ﱂ ِ
ﻳظﻦ أﻧّﻪ أﺻﻼً ليس ضيﻔاً وأﻧّﻪ قد ﺟاء
ﻳﻠتق بصاﺣﺐ اﳌنزل وﱂ ﻳرﻩ ّ

لﻠسرقة .ﳍﺬا ،ﻣا ﱂ ﻳعرف ﺻاﺣﺐ اﳌنزل ﳚﺐ أن ﳛتاط كﺜﲑاً .لﻜﻦ ﻋندﻣا ﻳعرف وﻳرى
كﻞ ﻣا
كﻞ ﻣا ﻳرﻳد .الوﻇيﻔة الوﺣيدة لﻠﻀيف ﻫﻲ أن ﻳﻔعﻞ ّ
ﺻاﺣﺐ اﳌنزل ،بعد ذلﻚ كﻞ ّ
كﻞ ﻣا ﻳعﻄيﻪ إ ّ ﻩ وأن ﻻ ﻳقول أﻧّﻪ قﻠيﻞ أو أرﻳد شيﺌاً
ﻳقولﻪ ﺻاﺣﺐ اﳌنزل وأن ﺧﺬ أﻳﻀاً ّ
آﺧر.
بﻜﻞ ﻣعﲎ الﻜﻠﻤة.
ﻋندﻣا ﻧصبﺢ ضيوفاً ،ﻳستحسﻦ أن ﻧصبﺢ ضيوفاً ّ
كﻞ
شﻬر رﻣﻀان ﻫو شﻬر ا ّ وضيافة ا ّ  .إذا كان ﻋندكﻢ داﺋﻤاً ﲡارة ﻣﻊ ا ّ ﺳتﻜون ّ
اﻷشﻬر شﻬر ا ّ لنسبة إليﻜﻢ وﺳتجدون أﻧﻔسﻜﻢ داﺋﻤاً ضيوف ا ّ ﰲ ضيافة ا ّ
وﺳتﻜون أﻧﻔاﺳﻜﻢ تسبيحاً وﻧوﻣﻜﻢ ﻋباد ًة وأﻋﻤالﻜﻢ ﻣقبولةً ودﻋاؤكﻢ ﻣستجا ً.
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ﺣﱴ لو كان كافراً .إذا
كرﻣوﻩ ّ
"اكرﻣوا الﻀيف ولو كان كافراً" :كوﻧوا كرﻣاء ﻣﻊ الﻀيف و ّ
رأﻳت ﻧﻔسﻚ ضيف ا  ،ﻣﻬﻤا كنت ،ا الﻜرﱘ ﺣتﻤا ﻳعينﻚ ٍ
بﻜرم وﻳُﻜ ِرﻣﻚ.
َ ّ
ّ
َ
ًُ
أي قوم ﻫو ﺧادم ذلﻚ القوم .ا ّ وأولياؤﻩ ﻳعتﱪون
"اكرم القوم ﺧادﻣﻬﻢ" :ﻋظيﻢ ّ
أﻧﻔسﻬﻢ ﺧ ّدام اﳋﻠق وق ّد ﻋقدوا العزم ﻋﻠﻰ ﺧدﻣة الﻀيوف.
إذا أﺻابﻚ بﻼء ذات ليﻠة ﰲ ضيافة ﻻ تُﺜِر اﻹضﻄراب واﺣﻔ ْظ ﻣاء وﺟﻪ ﺻاﺣﺐ
اﳌنزل.

ﻋﻤا أكﻠﻪ ﰲ الﻀيافة .ليس ﻋﻠﻰ الﻀيف ﺣساب وﻻ
ﻻ ﻳسﺄلون الﻀيف وﻻ ﻳﺆاﺧﺬوﻧﻪ ّ
كتاب ،ﻻ ﰲ الدﻧيا وﻻ ﰲ اﻵﺧرة .إذاً ،الصﻼح ﰲ أن ﻧصبﺢ ضيوفاً ﺣيﺚ ﰲ ذلﻚ ﺧﲑ
الدﻧيا واﻵﺧرة.
ﰲ ضيافة ا ّ  ،ﻋندﻣا تعرف ﺻاﺣﺐ اﳌنزل ﻳُشبِعﻚ ﻣشاﻫدة ﲨالﻪ وبعد ذلﻚ تُع ِرض
ﻋﻦ الﻄعام .ﺳتﻜون شبعا ً بﻼ طعام وﻏنيّاً بﻼ ﺛروة.
ﻷي ﻣنﻬا ﺳبيﻞ إﱃ قﻠﺐ الﻀيف .ﰲ
ﻳُ َ
ﻫﻢ ﰲ قﻠﺐ ﺻاﺣﺐ اﳌنزل وليس ٍّ
وﺟد ألف ّ
إﻋتﱪ ﻧﻔسﻚ ضيف ا ّ لﻜﻲ تر ح.
اﳊياةْ ،
كﻞ الغصص .ﻷ ّن
ﰲ الدﻧيا ،إذا
َ
ﻧﻔسﻚ ضيﻔاً واﳊ ﱠق تعاﱃ ُﻣﻀيﻔاً ،تﺬﻫﺐ ّ
ﺣسبت َ
ي ﻣنﻬا.
ألف ّ
ﻏصة تﻜون ﰲ قﻠﺐ الـ ُﻤﻀيف وﻻ ﻳعﻠﻢ قﻠﺐ الﻀيف ٍّ
الﻀيف فﻄﻦ ﺟ ّداً .ﻻ أﺣد ﻳعرف ﻋﻦ أﺳرار ﺻاﺣﺐ اﳌنزل ﻣﺜﻞ الﻀيف.

اﳊرﻣان واﻹبتﻼءات ،اﳍﻤوم واﳌﺨاوف
كﻞ اﻷﻣاكﻦ
كﻞ اﻷ ّ م ﻋاشوراء و ّ
كﻞ ارض كربﻼء" .ﰲ الدﻧياّ ،
"كﻞ ﻳوم ﻋاشوراء و ّ
ّ 
كربﻼء" .دار لبﻼء ﳏﻔوفة" .الدﻧيا ﻣنزل ﳑزوج ﻹبتﻼءات .ﰲ الدﻧيا ،واﺣ ٌد ﻫو بنﻔسﻪ
ٍ
ﻳتجرع ﻏصص اﳉﻤيﻊ.
ﻫﻢ
شﺨص آﺧر ،وواﺣ ٌد ّ
ﻋندﻩ بﻼء ،وواﺣ ٌد ﳛﻤﻞ ّ
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الـ ُﻤبتﻠﻰ ﻫو ذاك اﳌﻔتون والـ ُﻤبتﻠﻰ ﳊبيﺐ.
"البﻼء لﻠوﻻء" :البﻼء لﻸﺣبابّ .أول اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ﻳصيبون الﻄﻔﻞ لعﲔ بسبﺐ
الد الﻄﻔﻞ وأ ﱡﻣﻪ .ا ّ أﻳﻀاً كﻠّﻤا ﻧظر إﱃ ﻋبدﻩ ﻳبتﻠيﻪ.
اﶈبّة الزاﺋدة وﳝرض الﻄﻔﻞ ﻫﻢ و ُ
تﻔعت ﻣراتﺐ إﳝان الشﺨص كﻠّﻤا زادت إبتﻼءاتﻪ
اﻹبتﻼءات ﻫﻲ ﻷﻫﻞ اﻹﳝان وكﻠّﻤا ار ْ
ﲟجرد أن ﺻار ﻳصﻠّﻲ ﻣات ﲪارﻩ.
أﻳﻀاً .ﻳقولون أ ّن شﺨصاً كان ﻋندﻩ ﲪار و لصدفة ّ
إشﱰى ُﳎ َﱪاً ﲪاراً آﺧر وأﺧﺬﻩ إﱃ الزرﻳبة لﲑبﻄﻪ .رفسﻪ اﳊﻤار رفسةً .ﻫو أﻳﻀاً قال

قﻤت ﻜﺬا أﻋﻤال أﺻﻠّﻲ ركعتﲔ لﻚ أﻳﻀاً.
لﻠحﻤار :إذا َ
كﻞ ﻣﻦ أﺣبّﻚ ﻳُبتَﻠﻰ ﻷﻋداء
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(:
ﻋﻠﻲّ ،
ّ
قال ّ
أﺣﺐ ا ّ ﻳُصاب لبﻼء) .البﻼء ﻳعﲏ أﻧّﻪ ﻳعجﻦ
كﻞ ﻣﻦ ّ
كﻞ ﻣﻦ أﺣبّﲏ ﻳُبتَﻠﻰ لﻔقر و ّ
و ّ
العبد ﻣﻦ دون أن ﻳﻜون لﻪ دور وتقصﲑ .ﻣﺜﻠﻤا ﻋند ﰲ اﳊدﻳﺚ أ ّن قﻠﺐ اﳌﺆﻣﻦ
وﻳُقﻠِّﺐ َ
بﲔ إﺻبعﻲ  -ﺟﻼل وﲨال -ا ّ وﻳُقﻠِّبﻪ كيﻔﻤا شاء .أو ﻋند أ ّن العبد ﰲ ﻳد ا ّ ﻣﺜﻞ
ي ّاﲡاﻩ شاء( .
الغسال ﻳدﻳرﻩ ّ
ﺟﺜّة اﳌيّت بﲔ ﻳدي ّ
ﻋﻦ ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ وﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬﻤا( أﻧّﻪ" :قولﻪ فعﻞ" .ا ّ ﻳتﻜﻠّﻢ ﻣعنا
الغﻢ واﳊزن رﺳالة اﳊبيﺐ .اﻷﺣزان
ﺟرﻋنا ّ
ﻏصة ﻳعﲏ أﻧّﻪ ﻳرﻳد ﻣنّا شيﺌاًّ .
فعالﻪ .كﻠّﻤا ّ
الغﻢ ِ
إﺧتﻞ بﻪ واﻧظر ﻣاذا ﻳرﻳد ﻣنﻚ.
رﺳالتﻪ .ﻋندﻣا ﰐ ّ
"ﻫر در ﮐﻪ بﻪ ﻫر ﮐجاﺳت شﺐ بر بندﻧد اﻻّ در دوﺳت را ﮐﻪ شﺐ ز ﮐنند".١

اﳌقصود لﻠيﻞ ﻫو أوقات البﻼء.
الغصة ﻋﻠﻰ اﻹﻧسان ﻳﻜون الﻠيﻞ .ا ّ ﻳقول" :وﺟعﻠنا الﻠيﻞ والنﻬار آﻳتﲔ
ﻋندﻣا تستوﱄ ّ
فﻤحو آﻳة الﻠيﻞ وﺟعﻠنا آﻳة النﻬار ﻣبصرة" :وﳓﻦ ﺟعﻠنا الﻠيﻞ والنﻬار آﻳتﲔ وﻋﻼﻣتﲔ ،ﰒّ
ﻋند ذلﻚ ﳏو ﻋﻼﻣة الﻠيﻞ وشﻄبناﻫا وﺟعﻠنا ﻋﻼﻣة النﻬار ﻣﻀيﺌة وقابﻠة لﻠرؤﻳة .الشﺨص
ﺣﱴ الﻜﻠﻤات الّﱵ شﻄبﻬا الﻜاتﺐ
الّﺬي ﻫو ﺻدﻳق لﻜاتﺐ الرﺳالة وﳛبّﻪ ،ﳝﻜنﻪ أن ﻳقرأ ّ

١
أي ٍ
ﻮﺻﺪ لﻴﻼً
ب ،ﺣﻴﺚ ﻛان ،ﻳُ َ
ّ

إﻻّ ب اﳊﺒﻴﺐ لﻴﻼً ﻳُﻔﺘَح.
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صة ﻳﻔﻬﻢ اﳊبيﺐ أ ّن ا ّ بتﻠﻚ الوﺳيﻠة قد قال
ﻣﻦ أﺟﻞ إﺧﻔاﺋﻬا ﻋﻦ الغر ء .ﻋندﻣا ﰐ الغ ّ
اﳋصيصون ﳝﻜنﻬﻢ أن ﻳقرأوا ﻫﺬا الرﻣز والﻠغز.
لﻪ َ
تعال إﱃ ب بيتناّ .
أ ّن ا ّ قد قال" :لﻜﻲ ﻻ ﺳوا ﻋﻠﻰ ﻣا فاتﻜﻢ وﻻ تﻔرﺣوا ﲟا آ كﻢ"ِ :ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻻ
ﲢزﻧوا وﻻ ﺳﻔوا ﻋﻠﻰ ﻣا ﻳﻔوتﻜﻢ وﻻ تﻔرﺣوا بسبﺐ ﻣا ﲢصﻠون ﻋﻠيﻪ؛لو ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫناك ﻳقﲔ
ّن ا ﻫو ﻣﻦ ﺧﺬ اﻷشياء ﻣنا أو ﻳعﻄينا إ ﻫا وأ ّن ا ﻳرﻳد اﳋﲑ لعبادﻩ ِ
وﻋاﱂ ﲟصاﳊﻬﻢ،
ّ
ّ
ّ
ّ َ
فعندﻣا ﳔسر شيﺌاً تﻜون ﻣصﻠحتنا ﰲ ﻋدم إﻣتﻼكﻪ وﻋندﻣا ﻳصﻞ إﱃ أﻳدﻳنا ﻳﻜون ﺧﲑ ﰲ
إﻣتﻼكﻪ ،لو ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اليقﲔ لﻜان ﻫﺬا الﻜﻼم زوراً والعياذ ّ .
ﳏبّوا اﻫﻞ البيت ﻫﻢ كقﻄّة ﺣﻀرة الرضا )ﻋﻠيﻪ السﻼم( الّﱵ كيﻔﻤا ترﻣيﻬا ﰐ إﱃ
ﳏﺐ أﻫﻞ البيت ﻳنتﻬﻲ اﻷﻣر لصاﳊﻪ.
اﻷرض ﻋﻠﻰ أﻳدﻳﻬا وأرﺟﻠﻬا اﻷربﻊ ،أي ﻣﻬﻤا ابتﻠوا ّ
ﻔرض ﻋﻠﻰ اﻹﻧسان ﻫﻲ ﰲ اﳊقيقة ﻧعﻤة .ﻳقول اﻹﻣام
كﻞ اﻷشياء اﳌزﻋجة الّﱵ تُ َ
ّ 
وﺟد بﻼء
اﳊسﻦ العسﻜري )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ﻣا ﻣﻦ بﻠيّة إﻻّ ولﻪ فيﻬا ﻧعﻤة ﲢيط ا" :ﻻ ﻳُ َ
إﻻّ وفيﻪ ﻧعﻤة ﳏيﻄة بﺬلﻚ البﻼء.
الرب الّﺬي ﻋﻄاؤك ﻋﻄاء وﻣنعﻚ وﻋدم
 "ﻣﻦ ﻋﻄاؤﻩ ﻋﻄاء وﻣنعﻪ ﻋﻄاء" :أﻳّﻬا ّ

إﻋﻄاﺋﻚ ﻫو أﻳﻀاً ﻋﻄاء .الشﺨص اﳌعﻄﻲ والغﲏ ﻫو ﻫﻜﺬا .ﻫﻜﺬا الصاﳊون .ﻫﻜﺬا
ﺣﱴ ﻋندﻣا ﻻ
أﻳﻀاً ﳏبّو أﻫﻞ البيت واﳌﺆﻣنون .إ ّ ﻢ ﻳعﻄون ﻋندﻣا ﻳعﻄون ،وأﻳﻀاً ﻳعﻄون ّ
ﻳعﻄون .لﻜﻦ أﻫﻞ الﻄبيعة ﻫﻢ ﻋﻜس ﻫﺬا ،فيﺄﺧﺬون ﻋندﻣا ﺧﺬون ،وأﻳﻀاً ﺧﺬون
ﻋندﻣا ﻳعﻄون .أﻫﻞ اﻵﺧرة ﻋﻤﻠﻬﻢ العﻄاء ،وأﻫﻞ الﻄبيعة اﳌنﻊ واﻷﺧﺬ.
قد تﻜون رﲪة ولﻄف وﻋﻄاء اﳊق ﰲ ﻣا ﱂ ِ
ﻳعط أكﺜر ﻣﻦ اﻷشياء الّﱵ قد أﻋﻄاﻫا.
ّ
ِ
وتزوج تﺬ ّكر اﻷذى الّﺬي كان قد
ّ 
شاب كان قد آذى أ ﻩ كﺜﲑاً ﻣنﺬ الصﱮ بعد أن كﱪ ّ
ﺻنعﻪ ﻷبيﻪ واﳋﲑ الّﺬي كان قد ﺻنعﻪ ﻣعﻪ أبوﻩ .ذﻫﺐ إﱃ أبيﻪ وقال لﻪ :أ قد آذﻳتﻚ
كﺜﲑاً ،وأﻧت قد ﺻنعت ﻣعروفاً كﺜﲑاً ﰲ ﺣ ّق ِ
ﻲ؛ﺳاﳏﲏ .اﻷب أﻳﻀاً قال لﻪ :ﺳاﳏتُﻚ .بعد
ْ
َ
ﺻﻔعة كان قد ﺻﻔعﻪ إ ﻫا ابوﻩ ذات ﻳوم وﻫو بسبﺐ ﺻغرﻩ كان قد ّﱂ
ﻣ ّدة تﺬ ّكر الشاب
ً
ﺣﻔظتﻪ تﻠﻚ الصﻔعة.
أي إﳓراف وﺧﻄر ﻋظيﻢ
ْ
ﻣﻦ أبيﻪ وﺣقد ﻋﻠيﻪ ،ولﻜنّﻪ ﻳدرك اليوم ﻣﻦ ّ
كﻞ اﳋﲑ الّﺬي قد فعﻠتَﻪ ﻣعﻲ إﱃ اﻵن ﰲ ك ّﻔة
ﳍﺬا ذﻫﺐ إﱃ أبيﻪ وقال لﻪ :والدي العزﻳزّ ،
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وتﻠﻚ الصﻔعة الّﱵ ﺻﻔعتﲏ إ ّ ﻫا ذاك اليوم ﰲ ك ّﻔة أﺧرى .اليوم أُد ِرك أ ّن تﻠﻚ الصﻔعة
كﻞ اﻹﺣسان اﻵﺧر الّﺬي فعﻠتَﻪ ﻣعﻲ وأشﻜرك بسبﺐ ذلﻚ.
أفﻀﻞ ﻣﻦ ّ

ﻳوم ﻳنﻔتﺢ فﻬﻢ اﻹﻧسان ﺳوف ﻳرى أ ّن اﻹبتﻼءات واﳌصاﺋﺐ الّﱵ أﺻابﻪ ا ّ ا
َ
أي ﺧ ٍﲑ كان لﻪ فيﻬا وأ ّن ا ّ قد أﺣسﻦ إليﻪ ﻋﻦ طرﻳقﻬا ﲝيﺚ ﱂ ﻳعﻤﻞ ﻣعﻪ ﻫﻜﺬا إﺣسان
ّ
ِ
ﻳتحسر اﻹﻧسان أﻧّﻪ ﳌاذا قد
ﰲ اﻷفراح والن َعﻢ .ﳍﺬا السبﺐ ،ﻋندﻣا ﻳﻜشف ا ّ اﳊجاب ّ
ﺣزن بسبﺐ اﻹبتﻼءات واﳊرﻣان ﰲ الدﻧيا وذاك اليوم ﺳيﻜون شاكراً بسبﺐ اﳊرﻣان
ِ
الﻔرج.
واﻹبتﻼءات أكﺜر ﳑّا ﻫو شاكر لﻠن َعﻢ و َ
ببينﻢ زﻳﻦ دو شﲑﻳنﱰ ﮐدام".١
"بوﺳﻪ ودشنام تﮏ تﮏ بدﻩ
السر ﳊﻀرتﻪ وﻣنجﺬ ً
قال أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( لﻜﻤيﻞ الّﺬي كان ﻣﻦ أﺻحاب ّ
ﶈبّتﻪ" :ا ّن القﻠوب اوﻋية" :القﻠوب أوﻋية ،وﻋاء ﻋﻠﻢ ،ﻣعرفة ،ﳏبّة و" ، . . .وﺧﲑﻫا
اوﻋاﻫا" :وأفﻀﻞ القﻠوب أكﺜرﻫا ﺳع ًة وأكﱪﻫا .لصﱪ ﻋﻠﻰ اﻹبتﻼءات الّﱵ ﻳصيﺐ ا ُّ
اﻹﻧسا َن ا ﻳﻜﱪ قﻠﺐ اﻹﻧسان.
ﰲ ﺳﻦ ِ
الصﱮ ،ﻋندﻣا كاﻧوا ﻳقﻄعون رأس اﳋروف وﻳُﻔرﻏون بﻄنﻪ كنّا ﺧﺬ اﳌﺜاﻧة
ّ

الّﱵ ﰲ داﺧﻞ بﻄنﻪ .ﰲ البداﻳة ﱂ ﻳﻜﻦ فيﻬا ﻣﻜان لﻠنﻔخ وكاﻧت ﺻغﲑة ﺟ ّداً ولﻜﻦ ﳓﻦ كنّا
أرق وكاﻧت
دﻋﻚ أكﺜر كاﻧت تصبﺢ ألﻄف و ّ
ﻧﻀعﻬا بﲔ ﺣجرﻳﻦ وﳓ ّﻔﻬا .كﻠّﻤا كاﻧت تُ َ
ﲢصﻞ أكﺜر ﻋﻠﻰ ﳎال لﻠنﻔخ .كنّا ﻧﻔركﻬا لدرﺟة أ ّ ا ﰲ اﻳة اﻷﻣر كاﻧت تُن َﻔخ ﲝجﻢ

طا ت كرة قدم ﻫﺬﻩ اﻷ ّ م وكنّا ﻧﻠعﺐ ا .لﻄبﻊ كان ﳝﻜﻦ ﺣ ّﻜﻬا ﻣا داﻣت طازﺟة .ا ّ
وأولياء ا ّ أﻳﻀاً ﳛ ّﻔوﻧنا ﳌصاﻋﺐ ﻣا دﻣنا أ وأﻧت لدﻳنا "ﻣروﻧة" ،٢ﻳصبّون ﻋﻠﻰ رؤوﺳنا
ِ
ِ
اﻷم والّﺬي ﻧعرفﻪ والغرﻳﺐ،
كﻞ اﻷبواب وﻣﻦ اﻷب و ّ
الﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌرارات واﳌصاﻋﺐ ﻣﻦ ّ
ﲢﻤﻞ تﻠﻚ
وﻳﻀيﻊ ﺣ ّقنا ،وﻧقﻊ ﳏﻼ لعدم اﻹﺣﱰام واﻹﻫاﻧة وّ ، . . .
ﺣﱴ ﻳﻜﱪ قﻠبنا ﻧتيجة ّ
اﻹبتﻼءات واﳌصاﻋﺐ.

 ١ﻫات الﻠعنﺔَ ﻓال ُﻘﺒﻠﺔ

 ٢ﻣﺮوﻧﺔ :ﻧﺸاط واﻧﺒﺴاط.

ﻷرى أﻳّﻬﻤا أﺣﻠﻰ.
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ت ﰲ اﻵﻳة الشرﻳﻔة:
كﻞ اﳍﻤوم واﻵﻻم الدﻧيوﻳّة تعود إﱃ ﲬسة أشياء قد ذُكَِر ْ
ّ 
ٍ
بشﻲء ﻣﻦ اﳋوف واﳉوع وﻧقص ﻣﻦ اﻻﻣوال واﻻﻧﻔس والﺜﻤرات" :وإﻧّنا
"ولنبﻠوﻧّﻜﻢ
ٍ
بشﻲء ﻣﻦ اﳋوف واﳉوع وﻧقص ﰲ الﺜروات واﻷرواح والﺜﻤار واﶈاﺻيﻞ .ﳘوم
ﳕتحنﻜﻢ
وﻏصص الدﻧيا ﻣتعﻠِّقة بن ْﻔس اﻹﻧسان ،وليس قﻠﺐ وروح اﻹﻧسان .ﻫﺬﻩ ﻣرتبﻄة
وﻫﺬﻩ النﻔس ﻫﻲ الّﱵ تتﺄ ّﱂ وتتنغّص ﻣﻦ اﳌصاﺋﺐ واﻹبتﻼءات الدﻧيوﻳّة .لﻜﻦ روح
النﱯ
اﻹﻧسان ،بسبﺐ الﻀربة الّﱵ أﺻابت النﻔس
ْ
وﺳحقتﻬا ،تﻔرح وتسعد .بﻜاء ّ

لنﻔس
و طﻦ
)ﺻﻠّﻰ

ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﺣز ً ﻋﻠﻰ ولدﻩ إبراﻫيﻢ ﻣرتبط بنﻔسﻪ ،أي الناﺣية اﳋﻠقيّة وطبيعة
ِ
اﳊق تعاﱃ .كﻼم ﺣﻀرة ﻋﻠﻲ
ﺣﻀرتﻪ ْ
كاﻧت ﻣتﺄﺛّرة و كية وكان قﻠبﻪ ﳑتﻠﺌاً لرضا ﻣﻦ ّ
)ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ﻣرارة الدﻧيا ﺣﻼوة اﻻﺧرة" ،ﻳﺆﻳّد أﻳﻀاً ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ .اﳌرارة ﻣتعﻠّقة لنﻔس
واﳊﻼوة ﻣتعﻠّقة لقﻠﺐ والروح .القﻠﺐ شعاع إﳍﻲ وﻻ ﻳتنغّص ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷشياء ،ولﺬا قال
بعد اﻵﻳة" :اولﺌﻚ ﻋﻠيﻬﻢ ﺻﻠوات ﻣﻦ رّ ﻢ ورﲪة واولﺌﻚ ﻫﻢ اﳌﻬتدون" :ﻳنزل ﻋﻠيﻬﻢ
ِ
ﺻحة القﻠﺐ.
ﺻﻠوات ورﲪة ﻣﻦ رّ ﻢ وأولﺌﻚ ﻫﻢ اﳌﻬتدون .بﻼء اﳉسﻢ ﻳُوﺟﺐ ّ
ﰲ ﻧﻔس ذلﻚ الوقت الّﺬي تﻜون فيﻪ ﻣغﻤوﻣاً وﲡﻠس ﺣزﻳناً وترى ﻧﻔسﻚ ﳏروﻣاً أكﺜر

اﳊق فوق رأﺳﻚ وﻳﻜون الﻔرج قرﻳباً" .ا ّن ﻣﻊ العسر ﻳسراً":
ﻣﻦ اﳉﻤيﻊ ،ﻳﻜون لﻄف ّ
الراﺣة تﻜون ﻣﻊ الش ّدة.
طبﺨت ليﻠﻰ ﺣساءً ﻧﺬراً وﻋندﻣا أتﻰ ﳎنون
ﻣﻦ أﺟﻞ شﻔاء ﳎنون الّﺬي كان قد ﻣرض
ْ
قالت ليﻠﻰ :ﻫﺬﻩ
رﻣت ليﻠﻰ وﻋاءﻩ ﻋﻠﻰ اﻷرض وكسرتْﻪْ .
أﻳﻀاً إﱃ ﻣنزل ليﻠﻰ ﻷﺧﺬ اﳊساء ْ
ﺟﺌت كﻞ وتبقﻰ ﻣرﻳﻀاً؟ ﻫﻜﺬا أﻳﻀاً
الصدقة ﻫﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻼﻣتﻚ وشﻔاﺋﻚ ،وأﻧت َ
اﻷم واﻹبﻦ الّﺬي ﻋﻤﻠوا العقيقة ﻣﻦ
اﻷم لﻄﻔﻠﻬﻢ ،فنﻔس اﻷب و ّ
العقيقة الّﱵ ﻳعﻤﻠﻬا اﻷب و ّ
أﺟﻠﻪ ﻻ ﻳنبغﻲ أن كﻠوا ﻣنﻬا .ﳎنون أﻳﻀاً ﱂ ﻳتﻜ ّدر وﱂ ﻳغتظ ﻣﻦ ليﻠﻰ وقال:
ﭼرا ﻇرف ﻣرا بشﮑست ليﻠﯽ".١

"اگر دﻳگراﻧﺶ بود ﻣيﻠﯽ

 ١لﻮ أ ّن ﳍا لﻐﲑي َﻣﻴﻼ

ِ
ﻛﺴﺮت إ ﺋﻲ لﻴﻠﻰ؟
ْ
ﱂَ
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إذاً ،ﻋندﻣا ﻧدﻋو وﻧﻄﻠﺐ شيﺌاً وﻳﻜسر ا ّ كﺄﺳنا وﻻ ﻳعﻄينا ،ﳚﺐ أن ﻧعﻠﻢ ّن
ﳕو وأن ﻻ ﻧتﻜ ّدر ﻣﻦ ا ّ .
ا ّ قد فعﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ أﺟﻞ ّ
العاق والعاﺻﻲ ﻣﻦ اﳌنزل وأوﺻﻰ أﻳﻀاً ﲨيﻊ
اﻷولياء ﻫﻢ كاﻷب الّﺬي طرد إبنﻪ ّ
اﻷقارب واﻷﺻحاب أن ﻻ ﻳستقبﻠوﻩ ﰲ اﳌنزل إذا ﺟاء إﱃ ﻣنزﳍﻢ .ﻣنتﻬﻰ اﻷﻣر ﻧﻔس اﻷب
ﺣﱴ ﻳعاﻧقﻪ ﻋندﻣا
قد وقف ﰲ داﺧﻞ اﳌنزل ﺧﻠف الباب وفتﺢ ذراﻋيﻪ ﻧتظار ﻋودة إبنﻪ ّ
ﻳتصرفون ﻫﻜﺬا ﻣﻊ بعض أﺻدقاﺋﻬﻢ وﻳس ّدون
ﻳعود إبنﻪ .بعض اﻷﺣيان ،ا ّ وأولياء ا ّ ّ
ﲨيﻊ اﻷبواب ﰲ وﺟﻬﻬﻢ ليُﻔ ِﻬﻤوﻫﻢ أﻧّﻪ ﻻ ﻣﻜان إﻻّ ﻋندﻫﻢ.
ﰲ اﳊدﻳﺚ أ ّن لقﻤان قال ﻹبنﻪ" :ا ّن الدﻧيا ﲝر ﻋﻤيق قد ﻫﻠﻚ فيﻬا ﻋاﱂ كﺜﲑ" :إ ّن
الدﻧيا ﲝر ﻋﻤيق قد ﻏرق فيﻬا أشﺨاص كﺜﲑون .قال اﻹﻣام ﰲ ﺣدﻳﺚ آﺧر" :كﻠّنا ﺳﻔﻦ

النجاة وﺳﻔينة اﳊسﲔ اﺳرع" :كﻠّنا أﻫﻞ البيت ﺳﻔﻦ النجاة ولﻜﻦ ﺳﻔينة اﻹﻣام اﳊسﲔ
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﺳرﻋتﻬا أكﺜر .اﳊﻜيﻢ أﺣيا ً ﻳرﻣﻲ ﰲ البحر الشﺨص الّﺬي ﻻ ﻳعرف قيﻤة
السﻔينة وﻳﺜﲑ الﻔوضﻰ وﻋندﻣا ﻳُعيدﻩ ﻳعرف قيﻤة السﻔينة.
ِ
وﺻﻠت السﻔينة إﱃ
ركﺐ ﺟر برفقة ﻏﻼﻣﻪ ﰲ السﻔينة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻔر ﲡاري .ﻋندﻣا
أﺧﺬت ّتز ﻧتيجة أﻣواج البحر ،الغﻼم الّﺬي ﱂ َﻳر البحر ﺻار ﻳولول
وﺳط البحر و ْ
ِ
كﻞ ﻣا قالوﻩ لﻪ ِﻣﻦ أ ّن السﻔينة آﻣنة وﻻ داﻋﻲ لﻠﺨوف والقﻠق .اﳊﻜيﻢ
وﻳﻀﻄرب وﱂ ﻳﺆﺛّر ّ
الّﺬي كان ﰲ السﻔينة قال لﻠتاﺟر :إﲰﺢ ﱄ أن أﻫ ِّدﺋﻪ ،وأﻳﻀاً وافق التاﺟر .أﻣر اﳊﻜيﻢ أن

ﳝسﻜوا ﻳدي ورﺟﻠﻲ الغﻼم وﻳرﻣوﻩ ﰲ البحر .ﻋندﻣا ﺻعد وﻫبط الغﻼم بعض الشﻲء ﰲ
ﻣاء البحر ،أﻣر اﳊﻜيﻢ فﺄﻣسﻜوا بﻪ وأﺣﻀروﻩ إﱃ السﻔينة .ﻋندﻣا ﻋاد الغﻼم إﱃ السﻔينة
أدرك قيﻤة السﻔينة وﺟﻠس ﺻاﻣتاً دوء ورضاً ﰲ إﺣدى الزوا  .أﻫﻞ البيت ﺳﻔﻦ إﳍيّة وﻫﻢ
وﺳيﻠة ﳒاتنا ﰲ ﲝر الدﻧيا اﳌتﻼطﻢ" .كﻠّنا ﺳﻔﻦ النجاة" :كﻠّنا أﻫﻞ البيت ﺳﻔﻦ النجاة .إذا

ﱂ ﻧعرف قيﻤة ﻫﺬﻩ النعﻤة ،ا ّ اﳊﻜيﻢ ﻳرﻣينا ﻣﻦ ﺳﻔينة التسﻠيﻢ والرضا ﻷﻫﻞ البيت ﰲ ﲝر
اﳌر لﻠغرق ﰲ الدﻧيا واﻹﻧﻔصال ﻋﻦ أﻫﻞ البيت
اﻹبتﻼءات الدﻧيوﻳّة وﻋندﻣا ﻧﺬوق الﻄعﻢ ّ
ﻳُرﺟعنا ﻧيةً إﱃ ﺳﻔينة النجاة ﻫﺬﻩ .ﻋندﻫا ﺳنعرف قيﻤة ﻧعﻤة ﳏبّة ووﻻﻳة أﻫﻞ البيت،
اﳍزات الناﲡة ﻋﻦ أﻣواج اﻹبتﻼءات الدﻧيوﻳّة ﻻ ﲡعﻠنا ﻧﻀﻄرب وﻧﺜور.
وبعد ذلﻚّ ،
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اﻹبتﻼء واﻹﻣتحان ﻫﻢ فﻀﻞ ٍن ّ ﳚعﻞ اﻹﻧسان ﻣنتبﻬاً لﻀعﻔﻪ وﳝ ّﻜِنﻪ ﻣﻦ أن ﳜﻄو
ﰲ ﺳبيﻞ رفعﻪ .إﺣساس ﺧسارة الﻔشﻞ ﰲ اﻹﻣتحان اﻹﳍﻲ ﻳ ِ
وﺟﺐ أن ﳜﻄو اﻹﻧسان
ُ
ﺧﻄوات أكﱪ ﰲ ﻫﺬا الﻄرﻳق.
ﳏبّو أﻫﻞ البيت ﻋندﻣا ﻳُ َس ﱠﺨنون قﻠيﻼً بتﻼءات الدﻧيا تزول ذﻧو ﻢ .ﰲ الرواﻳة أ ّن
ﻧصيﺐ الشيعة ﻣﻦ ﺟﻬنّﻢ ﻫو اﳊُ ّﻤﻰ الّﱵ تصيبﻬﻢ .ﳏبّوا أﻫﻞ البيت ﻷ ّ ﻢ أكﺜر ﺣساﺳية
ﻳتﺄذّون أكﺜر ﻣﻦ ﻣصاﺋﺐ الدﻧيا.

كﻠّﻤا وﺻﻞ بﻼء لﻠﻤﺆﻣﻦ ﺟعﻠﻪ ﺧﻔيﻔاً .القرآن أﻳﻀاً ﻳقول أ ّن اﳌﺆﻣﻦ ﳝشﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض
ﲞ ّﻔة.
اﳊﻤام
ﻋندﻣا ﻳنزع اﻷب و ّ
اﻷم ﺛياب طﻔﻠﻬﻢ اﳌتّسﺨة بدافﻊ اﶈبّة و ﺧﺬوﻧﻪ إﱃ ّ
وﻳغسﻠوﻧﻪ ﻳبﻜﻲ الﻄﻔﻞ .ا ّ أﻳﻀاً ﻋندﻣا ﻳرﻳد أن ِّ
ﻳﻄﻬر ﻋبدﻩ ﻹبتﻼءات وﻳُﻠبِسﻪ ﺛيا ً
ﻧظيﻔة ﻳبدأ لبﻜاء وﻳنوح ﻷﻧّﻪ ﺟاﻫﻞ.
إذا ﻻ ِّ
اﻷقﻞ كﻦ راضياً
تعرض ﻧﻔسﻚ لﻠر ح ﻣﺜﻞ كوﻣة القﻤﺢ ّ
ﺣﱴ تُصﻔﱠﻰ ،فعﻠﻰ ّ
ﻋندﻣا ِّ
ﻳعرضﻚ ﻣربّوك اﳊقيقيّون لﻠر ح .اﳌصاﺋﺐ واﳌصاﻋﺐ تُزﻳﻞ الشواﺋﺐ.
اﳌاء الصاﰲ ﻫﲏء ﺟ ّداً ،وأﻳﻀاً ﺻوتﻪ ﲨيﻞ ،كﻤا أﻧّﻪ ﻻ ﻳﻔسد ،وﻳستﻔيد اﳋﻠق ﻣنﻪ
اﶈﻤدي .١اﳌاء العﻜر لﻪ ﺻوت رديء،
أﻳﻀاً ،وأﻳﻀاً تنتعﺶ اﻷرض ﻣنﻪ وتُنبِ ُ
ت الورد ّ
ﻳﱰﺳﺐ وﺣﻠﻪ
وأﻳﻀاً ﻳﻔسد ،ولﻜﻦ ﻋندﻣا ﻳتق ّدم قﻠيﻼً ﻳسقط ﰲ ﺣﻔرة وﻳُ َس ّد أﻣاﻣﻪ ،وﺣينﻬا ّ
كﻞ شﺨص ﻳﻄغﻰ وﻳس ّد أﻣاﻣﻪ
وﻳصبﺢ ﻣاءً ﺻافياً .اﻹبتﻼءات ُﺣ َﻔر ﻳصيﺐ ا ّ ا ّ
ليصﻔﻰ .أﻧت إذا
ﳉﻤت ﻏﻀبﻚ وطغياﻧﻚ ﻣقابﻞ اﻵﺧرﻳﻦ لﻦ ﲢتاج ﳊﻔرة اﻹبتﻼءات وا ّ
َ
أﻳﻀاً ﻻ ُﳛ ِدﺛﻬا.
لتﱰﺳﺐ أوﺣالﻪ وﻳصﻔﻰ ﻧيةً،
كﻠّﻤا طغﻰ اﳌﺆﻣﻦ وتع ّﻜر ،ﳚعﻞ ا ّ ﺣﻔرة تس ّد طرﻳقﻪ ّ

أي ﻳس ّد أﻣاﻣﻪ ﳊوادث واﻹبتﻼءات ليصﻔﻰ وﻳصبﺢ زﻻﻻً.

١
اﶈﻤﺪي :ﻗِﺴﻢ ِﻣﻦ الﻮرد اﻷﲪﺮ ﳛﺼﻠﻮن ﻣنﻪ ﻋﻠﻰ ﻣاء الﻮرد.
الﻮرد ّ

٣٧

القرآن ﻣاء زﻻل .اﳌعﻠوﻣات الّﱵ ﻻ تﻜون ﻣقروﻧة ﶈبّة والتقوى ﻫﻲ ﻣاء ﻋﻜر .اﳌاء
العﻜر إذا أﺳقﻄوﻩ ﰲ ﺣﻔرة وﺳ ّدوا أﻣاﻣﻪ تﱰﺳﺐ أوﺣالﻪ وﻳصﻔﻰ ﻣاؤﻩ .اﳌواﻧﻊ الّﱵ ﻳ ِ
وﺟدﻫا
ّ
ُ

ا ّ ﰲ اﳊياة ﻫﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا .لﻄبﻊ إذا اﺳتغﻔر لﻦ ﻳﻜون ﻫناك ﺣاﺟة ﳍﺬﻩ العواﺋق
واﳌواﻧﻊ.
"ولﻜﻢ ﰲ القصاص ﺣياة اوﱄ اﻷلباب" :لﻜﻢ ﰲ القصاص ﺣياة أﺻحاب
كﻞ إﺳاءة
العقول .ﻻ ﻳُ َ
كﻞ ﻋﻤﻞ فعﻠتَﻪ ترى ﻧتيجتﻪّ .
وﺟد ﻳوم ﻻ ﻳﻜون فيﻪ قصاصّ .
ٍ
شﺨص كﻠون ﻣالﻚ،
أكﻠت ﻣال
كﻞ اﻷشياء ترتبط ببعﻀﻬا .إذا
َ
تﻔعﻠﻬا ترى ﻧتيجتﻬا و ّ
كﻞ شﻲء وتزول اﳊياة .ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا" :ﰲ
و ﺧتصار إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫناك قصاص
ﻳﻀﻤحﻞ ّ
ّ
القصاص ﺣياة".
قاﺻصت بﻪ ،وأﻳﻀاً ﻣا ﻻ تستغﻔرﻩ ﻳقاﺻص
ﻣا تستغﻔرﻩ ﻣﻦ ذﻧوبﻚ أﻧت بنﻔسﻚ قد
َ
بﻪ ا ّ ﻋﻠﻰ شﻜﻞ ﺣوادث ﻳصيبﻚ ا ﰲ اﳊياة.
ﻣشﻜﻼت ﻫﺬﻩ الدﻧيا ﻋقاب .ﻳوم قال"بﻠﻰ" ،قاﳍا بﱰاخ وفتور قﻠيﻼً وﻫﺬﻩ اﳌشﻜﻼت
لتحﻤﻞ ﻳﻄﻬر ﻣﻦ تﻠﻚ اﳌعصية وﻳر ح .ﻣنتﻬﻰ
ﻫﻲ ﻋقاب ذلﻚ .ﻫﺬا العقاب لﻄف ﻷﻧّﻪ
ّ
اﻷﻣر اﻹﻧسان ﻻ ﻳرى ذﻧبﻪ الّﺬي أوﺟﺐ ﺳقوطﻪ إﱃ اﻷﺳﻔﻞ .قﻄعاً كان فينا شﻲء
ﻳستوﺟﺐ أن ﻧسقط إﱃ ﻫﺬا اﻷﺳﻔﻞ ﰒّ ﻧﺬكر ا ّ وأولياء ا ّ وﳔرج ﻣنﻪ .آﻳة "قد افﻠﺢ ﻣﻦ
ﳏﱯ أﻫﻞ البيت ﰲ النﻬاﻳة ﻳﻄﻬرون وﻳنجون ﻣﻦ
كﻞ ﻣﻦ زّكﻰ ﻧﻔسﻪ ،تﱪﻫﻦ أ ّن ّ
زّكاﻫا" :أفﻠﺢ ّ

اﳊﻀيض.
أي ابتﻼء لﻠﻤﺆﻣﻦ ،ﺳواءً دﻧيوًّ أو أﺧروًّ ،إﻻّ وا ّ ضاﻣنﻪ وا ّ ِّ
ﻳعوض.
ﻻ ﻳصﻞ ّ
إذا شﺨص ﻋندﻩ ﻧقص أو ابتﻼء وﺣرﻣان ﰲ اﳊياة ،ا ّ تعاﱃ ﺣتﻤاً ِّ
ﻳعوض ﻋﻠيﻪ ِﻣﻦ
طرﻳق آﺧر .ﰲ السابق ﻣﺜﻼً إذا شﺨص ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋندﻩ "زلف" وكان أﺻﻠعاً كان ﻋندﻩ
ﺻوت رﺧيﻢ بدﻻً ِﻣﻦ ذلﻚ ،ﲝيﺚ ﻳﻜون ﺣولﻪ ﻋشرون شﺨصاً "أبو زلف".١

١
"زلْﻒ"َ :شعﺮ.
"أﺑﻮ الﺰلﻒ" :ﺻاﺣﺐ الﺰلﻒُ .

٣٨

اﻷشﺨاص اﳌعدودون الّﺬﻳﻦ ﺣرﻣﻬﻢ ا ّ ﻣﻦ بعض النِ َعﻢ الظاﻫرﻳّة ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺧﺬ
اﻵﺧرون ﻋﱪة ،أﻋﻄاﻫﻢ بدﻻً ِﻣﻦ ذلﻚ ﻋ ّدة أشياء ﲦينة ﳐﻔيّة ﰲ وﺟودﻫﻢ ﻻ ﻳعﻠﻢ ا

اﻵﺧرون.
قال أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ﺛﻼﺛة ﻣﻦ كنوز اﳉنّة :كتﻤان الصدقة وكتﻤان اﳌصيبة
ﺳراً ﰲ ﺳبيﻞ ا ّ  ،ﻧياً ﻋندﻣا
وكتﻤان اﳌرض" :ﺛﻼﺛة ﻣﻦ كنوز اﻹﳝانّ :أوﻻً التص ّدق ّ
كتﻤت اﳌصيبة
تواﺟﻬﻚ ﻣصيبة وﻻ تقول ﻷﺣد)إﻻّ لﻸﻧيس( ،لﺜاً كتﻤان اﳌرض .كﻠّﻤا
َ

كﻠّﻤا كﱪ كنزك أكﺜر .أﻋظﻢ العبادات الصوم والصﻤت.
أفﻀﻞ العبادات الصوم والصﻤت" .ا ّول العبادة الصﻤت والصوم"" .افﻀﻞ العبادة
ﺣﱴ .اﳌﺆﻣﻦ ﺻاﺋﻢ طوال
كﻞ شيﺌاً ،وﻻ تتﻜﻠّ ْﻢ ّ
الصﱪ والصﻤت واﻧتظار الﻔرج" .ﻳعﲏ ﻻ ْ

ﻋﻤرﻩ وأﻳﻀاً ﻻ ﻳقول شيﺌاً.
لقد ورد ﰲ رواﻳة ﻧبوﻳّة أ ّن أفﻀﻞ العبادة شيﺌان :الصوم والصﻤت .ﻳعﲏ أن ﻻ ﻳﻜون
بﻜﻞ تقدﻳر ُﳛ ِدﺛﻪ وﻳقسﻤﻪ ا ّ لﻚ وأن ﻻ ﻳﻜون
ﻋندك رﻏبة وﻧظرﻳّة ﻣﻦ ﻧﻔسﻚ وأن ترضﻰ ّ
ﺣﱴ ﻋتاب وشﻜوى أﺻﻼً وأن تسﻜت.
ﻋندك ّ
ﺣﱴ لو رأﻳتﻢ.
آﻣﻞ أن ﻻ تروا ﻧقصاً ﰲ الدﻧيا ،وأن ﻻ تقولوا شيﺌاً ّ
أﻳت ﻻ أقول شيﺌاً .أي أﻧت ﰲ
تقﻞ شيﺌاً ،وأ أﻳﻀاً ﻣﻬﻤا ر ُ
ا ّ قال :ﻣﻬﻤا ر َ
أﻳت ﻻ ْ
تقﻞ شيﺌاً ،وأ أﻳﻀاً ﻻ أقول شيﺌاً ﰲ تقصﲑاتﻚ وﺧﻄا ك.
اﳌصاﺋﺐ ْ
إﺻﱪ وﻻ ْ

كﻠّﻤا
كنت ّ
َ
ﻣﺆد ً وﱂ تقﻞ شيﺌاً رّﲟا ا ّ
أﻇﻬرت اﻷﱂ أكﺜر كﻠّﻤا ّﺧر الدواء أكﺜر .إذا َ
بنﻔسﻪ ﻳﻔتﺢ الباب.
ﱠ
ﻚ ولو اشت ﱠد ﻋﻠيﻚ اﻷﻣر وتﻜﻠﱠ ْﻢ ﻋﻦ ا ّ ﳋﲑ .إﻣدح
تعتﺐ وﻻ تَ ْش ُ
ﲢﻜ ْﻢ بشﻔتيﻚ .ﻻ ْ
ِ
ب ﺣسﻦ
الرب ﻫو ﺻدقاً ر ﱞ
اّ ّ
ﺣﱴ ّ
بﻊ ﻫﺬا العﻤﻞ ّ
ﻳتبﲔ لﻚ شيﺌاً فشيﺌاً أ ّن ّ
ﺣﱴ َكﺬ ً و ْ
كنت تقول اﳊقيقة وا ّ كان ﻧِ ْع َﻢ
كنت ﲤدح ا ّ كﺬ ً ﺣسﺐ ﻇنّﻚ ﰲ الواقﻊ َ
وأﻳﻀاً ﻋندﻣا َ
الرب.
ّ
الغﻢ ﻫو ليﻞ اﳌﺆﻣﻦ والغﻤوم الﻜﱪى ﻫﻲ "ليﻠة القدر" لﻠشيعة.
ّ 
٣٩

تﻔر ﻣﻦ الﻠيﻞ
الﻠيﻞ ﺟيّد و فﻊ ﺟ ّداً لﻠسالﻚ .كﻠّﻤا
َ
أﺻبحت ﻣغﻤوﻣاً ﻳﻜون الﻠيﻞ .ﻻ ّ
تقﻞ شيﺌاً ﺣيﺚ أفﻀﻞ العبادات الصوم والصﻤت.
والﻔقر واﳉوع واﳌرض و . . . .أﻳﻀاً ﻻ ْ
الدﻧيا ليﻞ والقياﻣة ار والﱪزخ ﻫو بﲔ الﻄﻠوﻋﲔ .الدﻧيا ليﻞ" .ليﻠة القدر" تعﲏ ﻣعرفة قدر
ليﻞ الدﻧيا واﻹﻧتﻔاع ﻣنﻪ .ﰲ تﻠﻚ اﳊالة تنزل اﳌﻼﺋﻜة ﻋﻠﻰ ﻋبد ا ّ قرب "ﻣﻄﻠﻊ الﻔجر"
وﻳسﻠِّﻤون ﻋﻠيﻪ ،ﻷ ّن ﳏبّة ا ّ  ،بﻞ ﻧﻔس ا ّ ﻳرﻳد أن ﻳﻄﺄ بقدﻣﻪ ﰲ ذلﻚ القﻠﺐ.
ﻏصة ضﻊ رأﺳﻚ ﻋﻠﻰ السجدة فوراً فتصبﺢ ﺧﻔيﻔاً" ،وﻣﻦ الﻠيﻞ فاﺳجد".
كﻠّﻤا ْ
أتت ّ
أﻧت ﻋندﻣا تصبﺢ ﻣصباﺣاً ﻻ ترى بعد ذلﻚ ليﻼً .ﻣنﺬ ﻋ ّدة ﺳنوات وأ ﻻ أرى ليﻼً.
ﰲ زﻣﻦ ﺣﻀرة ﻧوح )ﻋﻠيﻪ السﻼم( كان ﻫناك إﻣرأة ﻋجوز تعيﺶ ﻣﻊ ﻋدد ﻣﻦ أبناﺋﻬا
اﻷﻳتام ﰲ كوخ واقﻊ ﰲ أﺳﻔﻞ الوادي وﺣﻀرة ﻧوح )ﻋﻠيﻪ السﻼم( كﻠّﻤا كان ﻳتعﺐ ﻣﻦ

ﻋﻤﻞ بناء السﻔينة كان ﰐ إﱃ ﺟنﺐ كوخ تﻠﻚ اﳌرأة العجوز وﻳتح ّدث ﻣعﻬا .ﻋندﻣا
أﺻبﺢ ﻣق ﱠرراً أن ﰐ الﻄوفان وﻋدﻫا ﻧوح )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﻧّﻪ أﺛناء الﻄوفان ﳜﱪﻫا وﻳركبﻬا ﰲ
السﻔينة .ﻋندﻣا بدأ الﻄوفان ﻧسﻲ ﻧوح )ﻋﻠيﻪ السﻼم( تﻠﻚ اﳌرأة العجوز .ﻋندﻣا ﻏﻤر اﳌاء
كﻞ ﻣﻜان تﺬ ّكر ﻧوح )ﻋﻠيﻪ السﻼم( اﳌرأة العجوز و ّﺳف أﻧّﻪ ﳌاذا ﻧسﻲ أن ﻳُركِبﻬا .ﻋندﻣا
ّ

ﻀَرة ﰲ ﻧقﻄة بعيدة .إقﱰب وشاﻫد
وﺟد ﳐَْ َ
ﻫدأ الﻄوفان رأى ﻧوح )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﻧّﻪ ﻳُ َ
أي ضرر واﳌرأة العجوز وأوﻻدﻫا أﻳﻀاً
ّ
بتعجﺐ أ ّ ا ﻣنزل ﻧﻔس تﻠﻚ اﳌرأة العجوز وﱂ ﻳصﻠﻪ ّ
ِ
كﻞ ﻣﻜان؟
ﺳاﳌون .ﺳﺄل اﳌرأة العجوز :أﱂ تنتبﻬﻲ أﻧت ﻋندﻣا ﺟاء الﻄوفان وﻏﻤر اﳌاء ّ

دت أﺳﻔﻞ تنّوري رطباً قﻠيﻼً؛إذاً،
ْ
أردت أن أﺧبز وﺟ ُ
ﻣرة ﻋندﻣا ُ
قالت اﳌرأة العجوز" :ذات ّ
ﻫﺬا قد كان ﻣﻦ آ ر ذلﻚ الﻄوفان".
وﺣﱴ ﻻ ﻳشعر
الشﺨص الّﺬي ﻳﻜون ﻣﻊ ا ّ ﻻ ﻳصيبﻪ طوفان اﳊوادث ذى ّ
بوﺟودﻫﻢ أﻳﻀاً.
ﺣﱴ اﳌوت ﻋﻠﻰ
قُ ْﻞ لنﻔسﻚ ا ّ ﻣعﻲ .اﻹلتﻔات ﳍﺬﻩ اﳊقيقة ﻳُسبِّﺐ أن ﻳسﻬﻞ ّ
اﻹﻧسان ،فﻜيف ﳌشﻜﻼت اﻷﺻغر .كﻼﻣﻚ ﻫﺬا ﺻحيﺢ أﻳﻀاً ﻷ ّن ا ّ ﻣﻊ اﳉﻤيﻊ.
لﻠغﻢ .ا ّ الواﺣد الغﲏ والقوي ُﳏَال أن ﳜﻠق
لقد ﺧﻠقنا ا ّ ﻣﻦ أﺟﻞ الﻔرح وليس ّ

قت ﻫﺬﻩ البشارة أ ّ ﻢ قد ﺧﻠقو ﻣﻦ أﺟﻞ الﻔرح
الغﻢ .إذا ﺻ ّد َ
ﳐﻠوقاً ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﱂ و ّ
٤٠

ﻏﻢ بعد ذلﻚ .ﻫﺬﻩ البشارة ﻫﻲ لِ َﻤﻦ ﻳص ِّدقﻬا .ﲟج ﱠرد أن
و َ
أقنعت ا ﻧﻔسﻚ لﻦ ﻳُ َ
وﺟد ّ
تﻔﻬﻢ أ ّن الدﻧيا فناؤﻫا ﺣتﻤﻲ وﰲ النتيجة ﻣشﻜﻼ ا وﺣرﻣا ا ليسوا داﺋﻤﲔ وﺳتنتﻬﻲ أﺧﲑاً

وﻏﻤﻬا وﺳيﻠة ﻣﻦ أﺟﻞ الﻔرح والسعادة.
ذات ﻳوم ﻳزول ﻧصف أﺣزا ا .ﻣش ّقة الدﻧيا ّ
اﳌاضﻲ قد ﻣﻀﻰ وﻫو ﻋدم .اﳌستقبﻞ أﻳﻀاً ﱂ ِ
ت وﻫو ﻋدم .الغصص ﻣتعﻠِّقة ﳌاضﻲ
فعﻼم أﻧت ﺣزﻳﻦ؟ فقط اﳊاضر ﻣوﺟود
واﳌستقبﻞ .اﻵن ﲟا أ ّن اﳌاضﻲ واﳌستقبﻞ ﻋدمَ ،
قصة.
ﻏصة وﻻ ّ
وذاك أﻳﻀاً ليس لﻪ ّ
ﻏﻢ.
ﻏﻢ .ﳏبّوا أﻫﻞ البيت ّأول طرﻳقﻬﻢ أﺣيا ً ﻋندﻫﻢ فرح وأﺣيا ً ّ
أﻫﻞ الدﻧيا كﻠّﻬﻢ ّ
الرب والرّ ﻧيّون كﻠّﻬﻢ فرح.
ّ
كنت أﻋﱪ ﻣﻦ الزقاق ذات ﻳوم .ﻳبدو أ ّن
ت طﻔﻼً ﰲ اﳌدرﺳة اﻹبتداﺋيّة ُ
ﻋندﻣا كن ُ

ﻋﺶ النحﻞ والنحﻞ الغاضﺐ كان ﰲ اﺛر اﻹﻧتقام ﺣيﺚ أﻣسﻜوا ﰊ
ﺧربوا ّ
اﻷوﻻد كاﻧوا قد ّ
قصصت شعرﻩ ﻣﻦ أﺳاﺳﻪ
كنت قد
ُ
ﻜﻞ شﻲء وﻫجﻤوا ﻋﻠﻰ رأﺳﻲ الّﺬي ُ
أ اﳉاﻫﻞ ب ّ
ﺣﱴ ارتﻔﻊ
لﻜاﻣﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌدرﺳة ولسعوﱐ ﻣا اﺳتﻄاﻋوا .ﻣا إن
وﺻﻠت إﱃ اﳌنزل ّ
ُ
ﺻوت ﻧواﺣﻲ ﻣﻦ ش ّدة ﺣرقة ﻣﻜان لسﻊ النحﻞ وبدأ أﰊ و ّأﻣﻲ ﲟﻼطﻔﱵ و ّأﻣﻲ أﻳﻀاً
ﳏﻞ لسﻊ النحﻞ ﲟقدار ﻣﻦ ُﻋصارة العنﺐ لتُﺨرِج ﲰّﻬا وﻳنتﻬﻲ إﺣراقﻬا .ﻻ أﺧﻔﻲ
ْ
ﻣسحت ّ
ﻋنﻜﻢ أﻧّﻪ ﻋﻠﻰ الرﻏﻢ ﻣﻦ أ ّن ﺣرق رأﺳﻲ كان ﻳﺆﳌﲏ ﰲ الظاﻫر ولﻜﻦ ﻣﻦ ﺣية بسبﺐ أﻧّﻪ
ﺳﺄكون ُﻣع َﻔﻰ ﻣﻦ الﺬﻫاب إﱃ اﳌدرﺳة لع ّدة أ ّ م وﻣﻦ ﺣية أﺧرى بسبﺐ اﳌﻼطﻔة اﳊﻠوة

كنت ﻣسروراً ﰲ أﻋﻤاق قﻠﱯ ،وﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻼطﻔﲏ أﰊ و ّأﻣﻲ أكﺜر
والـ ُﻤ َحبﱠبة ﻷﰊ و ّأﻣﻲُ ،
كنت بعض اﻷﺣيان بتصنّﻊ أش ِّدد أﻧيﲏ وﻋوﻳﻠﻲ أكﺜر .فيﻤا بيننا ١أﻳّﻬا الرفاق ،أﻻ ﻧﻔعﻞ
ُ
ﳓﻦ ﻧﻔس ﻫﺬا اﻷﻣر ﻣﻊ ا ّ وأولياﺋﻪ؟ أليس الﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻫات والنُواح والدﻻل الّﺬي
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻫو بسبﺐ الﻠ ّﺬة الّﱵ ﳓصﻞ ﻋﻠيﻬا ﻣﻦ ﻣﻼطﻔتﻬﻢ وﻧرﻳد
ﻧعﻤﻠﻪ ّ و ّ
ﺬﻩ الﻄرﻳقة أن تزﻳد ﻣﻼطﻔتﻬﻢ؟ لﻄبﻊ ا ّ وأولياؤﻩ ﻳرﻏبون أﻳﻀاً ﰲ ﻏنﺞ العباد ،ﻣﻊ أﻧّﻪ
ﲢﻤﻞ الدﻻل وتغنيجﻬﻢ.
لو أﻧصﻔنا فﺈ ّن الدﻻل ﻳﻠيق ﻢ وﻳﻠيق بنا ّ

١
ﺳﺮاً ﺑﻴﲏ وﺑﻴنﻜﻢ.
ﻓﻴﻤا ﺑﻴنناّ :

٤١

أردت أن تزول
إﻋﻠﻢ أ ّن ا ّ قد أوﺟد العواﺋق وإذا َ
كﻠّﻤا و َ
اﺟﻬت ﻋواﺋقاً ﰲ أﻋﻤالﻚ ْ
العواﺋق ﳚﺐ أن ﲣتﻠﻲ ﻣعﻪ وتُصﻠِﺢ ﻋﻼقتﻚ ﻣعﻪ .ﻳقول ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ﻣﻦ

اﺻﻠﺢ ﻣا بينﻪ وبﲔ ا ّ  ،اﺻﻠﺢ ا ّ ﻣا بينﻪ وبﲔ الناس".
الشيﻄان ﳜﻠق اﳋوف والغصص بﻜﺬبﻪ .القرآن ﻳقول ﻋﻦ لسان الشيﻄان ﰲ ﻳوم
القياﻣة" :وﻋدتﻜﻢ فاﺧﻠﻔتﻜﻢ" :أﺧﻠﻔتﻜﻢ الوﻋد.
ِ
كﻞ اﻷﺣزان.
"ﻻ ﻣشﻜﻠة" الّﱵ ﻳقوﳍا اﳌﺆﻣﻦ ﰲ ﻣقابﻞ اﳌصاﺋﺐ ِّ
تﱪد ر ّ
الغﻢ وتُبﻄﻞ ّ

لعبة إﲰﻬا "ﲪوﻣﮏ ﻣورﭼﻪ دارﻩ ،بنشﲔ و شو
ﰲ اﻷزﻣنة اﳌاضية كان اﻷوﻻد ﻳﻠعبون ً
١
أي شﺨص أن ﳚﻠس فيﻪ بﺜبات
ﻳستﻄيﻊ
وﻻ
الصغﲑ
ام
اﳊﻤ
لﻚ
ذ
ﻫﻲ
الدﻧيا
.
ﺧندﻩ دارﻩ"
ّ
ّ
إﺟﻠس ﺧﻠف اﳌﻜتﺐ ﰲ اﳌدﻳرﻳّة الﻔﻼﻧيّة أو داﺧﻞ الـ ُﻤﻠﻚ
وإﱃ اﻷبد .اليوم ﻳقولون ﳍﻢ
ْ
والبيت الﻔﻼﱐ و ، . . .وﻏداً ﻳقولون قُﻢ .ﻫﺬا اﳉﻠوس والقيام كﻼﳘا ﻣ ِ
ﻀحﻚ .إ ّ ك أن
ُ
ْ
ﲢزن وتتنغّص ﻋندﻣا ﻳقولون قُ ْﻢ .القرآن ﻳقول" :لﻜيﻼ ﺳوا ﻋﻠﻰ ﻣا فاتﻜﻢ وﻻ تﻔرﺣوا ﲟا
ﺣﱴ ﻻ ﲢزﻧوا ﻋﻠﻰ ﻣا تﻔقدوﻧﻪ وﻻ تﻔرﺣوا ﲟا تُعﻄَوﻧﻪ .أﻳﻀاً ﻳقول أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ
ا كﻢ"ّ :
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( :الزﻫد ﻫو بﲔ ﻫاتﲔ اﳉﻤﻠتﲔ ﻣﻦ القرآن.
ذات ﻳوم ﻳﺬﻫﺐ اﳊاج ﻣﻼّ آقاﺟان إﱃ ﻣسجد لﻠصﻼة ﲨاﻋة ﰲ كرﻣاﻧشاﻩ وﻫو ﱂ ﻳﻜﻦ
قد ﺣصﻞ ﻋﻠﻰ شﻲء لع ّدة أ ّ م وكان ﺟاﺋعاً بش ّدة .بعد الصﻼة ،ﻳعرفﻪ إﻣام اﳉﻤاﻋة
و ﺧﺬﻩ ﻣعﻪ إﱃ ﻣنزلﻪ .اﳊاج ﻣﻼّ آقاﺟان ﻳﻔرح ﺣيﺚ أ ّن ُﻣﻀيﻔﻪ ﺣتﻤاً ﺳوف ﻳﻀيِّﻔﻪ
ِ
ﻀيف اﳊا ﱠج ﻣﻼّ آقاﺟان وﻳتناول كتا ً وﻳبدأ بقراءتﻪ لﻪ .أﺛناء
وﻳتﺨﻠّص ﻣﻦ اﳉوعُ .ﳚﻠس اﳌُ ُ
ﲤر ﻫﺬﻩ اﳋاطرة ﰲ ذﻫنﻪ
اﻹﺳتﻤاع لﻠﻤﻄﻠﺐ ،ﻳُ ّ
ﻠﺢ اﳉوع ﻋﻠﻰ اﳊاج ﻣﻼّ آقاﺟان .ﻣا إن ّ
ﺣﱴ ﻳقول لﻪ ﺻاﺣﺐ اﳌنزل الّﺬي كان ﻣشغوﻻً بقراءة الﻜتاب" :ليس ﻋند ﰲ اﳌنزل
ّ
ِ
ﻣرة
شﻲء لﻸكﻞ .إﺳتﻤ ْﻊ ﺟيّداً لﻠﻤﻄﻠﺐ" ،وﻳنشغﻞ ﳎ ّدداً لقراءة .ﰐ ﻫﺬﻩ اﳋاطرة ّ
وﻣﻀيﻔﻪ أﻳﻀاً ﻳقول:
"قﻠت ليس ﻋند شﻲء لﻸكﻞ .إﺻ ِﻎ ﺟيّداً
ُ
ﻣرتﲔ ُ
أﺧرى أو ّ
لﻠﻤﻄﻠﺐ" .آﺧر اﻷﻣر اﳊاج ﻣﻼّ آقاﺟان الّﺬي ﻳيﺄس ﻣﻦ اﻷكﻞ ﻳستسﻠﻢ لﻠجوع وبعدﻫا
١
ﻳﻐﲑون ﻣﻜا ﻢ.
إﺟﻠﺲ وﻗُ ْﻢ
اﳊﻤام الﺼﻐﲑ ﻓﻴﻪ ﳕﻞ،
ٌ
ﻀﺮب ﰲ الّﺬﻳﻦ داﺋﻤاً ّ
" ّ
ﻣﻀﺤﻚ اﻷﻣﺮ" :ﻣﺜﻞ ﻳُ َ
ْ
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"ﱎ" .ﰲ
أقﻞ ﳊاح اﳉوع .ﻋندﻫا ﳝ ّد لﻪ ﺻاﺣﺐ اﳌنزل الﻔراش وﻳقولْ :
أﻳﻀاً ﻳشعر ّ
الصباح ﻳتناول ﺻاﺣﺐ اﳌنزل الﻜتاب ﳎ ّدداً وﻳنشغﻞ بقراءتﻪ لﻠحاج ﻣﻼّ آقاﺟان ﺣيﺚ ﰲ

ﻫﺬﻩ اﻷﺛناء ﰐ إبﻦ ﺻاﺣﺐ اﳌنزل وﻳقول" :ليس ﻋند شﻲء لﻠﻔﻄور" .ﻳعﻄﻲ اﻷب أﻳﻀاً
كتا ً لﻺبﻦ وﻳقولِ :
"أﻋط ﻫﺬا لصاﺣﺐ الد ّكان وﺧﺬ ﻣنﻪ شيﺌاً ﻣﻦ أﺟﻞ فﻄوركﻢ" .اﳊاج
ﻳتﻢ الشعور ﳊاح
ﻣﻼّ آقاﺟان الّﺬي كان قد اﺳتسﻠﻢ لﻠجوع ﱂ ﻳعد ﻳشعر ﳊاح اﳉوعّ .
ﻧغﲑ الوضﻊ .لﻜﻦ إذا اﺳتسﻠﻤنا ﳍا وبنينا
اﳌصاﺋﺐ والنقص ﻣا دﻣنا ﱂ ﻧستسﻠﻢ ﳍا وﻧرﻳد أن ِّ
ﻳتغﲑ وﻳوﺟد فقط ﻣا ﻫو ﻣوﺟود ،أكﺜَـر ِ
إﳊاﺣﻬا ﻳزول.
ﻋﻠﻰ أﺳاس أ ّن الوضﻊ لﻦ ﱠ ُ َ
ُ
ي
اﺳتسﻠﻤت لﻠﻔقر ،أو
ﻷي شﻲء ﻣﻦ اﳌصاﻋﺐ ﻳبﻄﻞ .إذا
َ
َ
رضيت ّ
ﻋندﻣا تستسﻠﻢ ّ
التﻠوع ﻫو
ﻣصيبة تصيبﻚ ،تصبﺢ اﳊياة ﺣﻠوة لنسبة اليﻚ .إﺣ ِﱰ ْق و ْ
قﻠﻢ .أﺳاﺳاً دواء ّ
ﻔت ﲢﻠو كﻞ اﻹبتﻼءات والعﺬا ت.
التﻄبّﻊ .إذا تﻜيّ َ
ﳛﺐ الﻜبﲑ ﻷﺟﻞ اﻷشياء الّﱵ ﻳعﻄيﻪ إ ّ ﻫا.
ﳛﺐ ﻧﻔس الﻜبﲑ ،بﻞ ّ
الصغﲑ ﻻ ﳝﻜنﻪ أن ّ
كاﻧت َﺣبﱠاً كان قد
َﺧ َﺬ  .تﻠﻚ اﻷشياء ْ
صﺐ ا ّ شبﻜاً وأ َ
ﳓﻦ ذﻫبنا لنﺄﺧﺬ شيﺌاً ﻣﻦ ا ّ فنَ َ
ليست ﻋاﳌة،
ُرِﻣﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳقاﻋنا ﰲ الشبﻜة .ﻋندﻣا تقﻊ الﻔرﻳسة ﰲ الشبﻚ ،وﻷ ّ ا
ْ
تتﺨبّط لتﺨرج ﻣﻦ الشبﻚ .لﻜﻦ الﻄاﺋر العارف ﻻ ﻳتﺨبّط .كﻤا ﻳقول اﳋواﺟة ﺣافظ:
ﲢﻤﻞ ﻳدش" .١ﻋندﻣا ﰐ ﺻاﺣﺐ الشبﻚ ليﺄﺧﺬ الﻄاﺋر
"ﻣرغ زﻳرک ﭼون بﻪ دام افتد ّ
ِ
العاﱂ ﻳبدأ ﻫو لتغرﻳد .ﻳقول ﺻاﺣﺐ الشبﻚ" :ﳌاذا أﻧت ﱂ رب وﱂ تﺬﻫﺐ"؟ ﻳقول ﻫو:

ﻣت" .ﻣﺜﻞ ﺻاﺣﺐ ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ذاك الّﺬي
"أ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰊ روح ،أي ﱡ
ﻋندﻣا قالوا لﻠجﻤيﻊ إذﻫبوا ،ليﻠة شﻬادة ﺣﻀرة الزﻫراء )ﻋﻠيﻬا السﻼم( ،ﱂ ﻳﺬﻫﺐ ﻫو ﻋﻦ
ب ﻣنزل ﺣﻀرتﻪ وﻋندﻣا ﺳﺄلﻪ اﻹﻣام اﳊسﻦ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﳌاذا ﱂ تﺬﻫﺐ ،قال" :ﱂ
تﻄاوﻋﲏ ﻧﻔسﻲ ﻹﻧصراف وﱂ أﺳتﻄﻊ أن أذﻫﺐ" .قال ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :إذاً،
قولوا لﻪ أن ﰐ إﱃ داﺧﻞ اﳌنزل .ﻋندﻣا ﻻﻳستﻄيﻊ شﺨص أن ﻳشتﻜﻲ ﻳصبﺢ ا ّ ﺣاﻣيﻪ.

١
ِ
الﺘﺤﻤﻞ.
ﻋنﺪﻣا ﻳﻘﻊ الﻄاﺋﺮ ال َﻔﻄﻦ لﻔ ّخ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ّ
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ا ّ ﻳقول" :ﺟعﻞ لﻜﻢ اﻻرض ﻣﻬداً" :ﺟعﻞ اﻷرض ﻣﻬداً ﻷﺟﻠﻜﻢ .العبد ﰲ اﳌﻬد
واﳌﻬد ﻳﺬﻫﺐ أﺣيا ً إﱃ اليﻤﲔ وأﺣيا ً إﱃ اليسار .أي أﺣيا ً ﻳﻜون الﻔقر وأﺣيا ً الغﲎ،

وأﺣيا ً ﻳﻜون اﳌرض وأﺣيا ً العافية ،وأﺣيا ً ﻳﻜون النوم وأﺣيا ً اليقظة و . . . .ﻋندﻣا
ﺣﱴ ﳜاف وﻳبﻜﻲ ،ولﻜﻦ ﻋندﻣا
ﻳﻬتز اﳌﻬد ّ
ﻣرة ﰲ اﳌﻬد ،ﻣا إن ّ
ﻳﻀعون الﻄﻔﻞ ّ
ﻷول ّ
ط
ﻳﻬزوا اﳌﻬد وﻋندﻫا ﻳغ ّ
لف اﳌﻬد ،كﻠّﻤا توقّف اﳌﻬد ﻋﻦ اﳊركة ﻳبدأ لبﻜاء وﻳﻄﻠﺐ أن ّ
ﰲ النوم براﺣة .العبد أﻳﻀاً إذا ﻋرف أﻧّﻪ ﰲ اﳌﻬد ﺳيﻜون لدﻳﻪ ﻫﺬﻩ اﳊالة.
ﲢتﻞ فتسوء اﻷﻣور أكﺜر.
ﻋند البﻼء ﻻ ْ
ﺣﱴ تنﻀﺞ ﺟيّداً.
ﲢﻤ ْﻞ كﺜﲑاً ّ
ﰲ ر اﳌصاﻋﺐ ّ
الغﻢ.
الغﻢ والتوﺣيد قاتﻞ ّ
الﻜﺜرة ﲡﻠﺐ ّ

إذا كان أﻧيس اﻹﻧسان برفقتﻪ ،فﻠﻤاذا بعدﻫا ﻳغﻠﻲ؟ أﻧيسﻚ ﻫو ﺧالقﻚ .أ ََوَﻫ ْﻞ ﳝﻜﻦ
أن تﻜون أﻧت ﻣنﻔصﻼً ﻋنﻪ؟
ﲝجة ا ّ تصﻞ إﱃ ﺳﻜون وطﻤﺄﻧينة ﲝيﺚ لو اﻧقﻠبت
ﰲ ﺳﲑك اﻹﳝاﱐ ﻋندﻣا ﲡتﻤﻊ ّ
السﻤوات واﻷرض رأﺳاً ﻋﻠﻰ ﻋقﺐ ﻻ ّتز أﻧت .ﺻاﺣﺐ ﻫﺬا اﳌسﻜﻦ ﻫو إﻣام الزﻣان

ﲢركﻪ العواﺻف" :اﳌﺆﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﳉبﻞ
) ّ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ(" .اﳌﺆﻣﻦ كاﳉبﻞ الراﺳخ ﻻ ّ
الﺜابت واﳌستحﻜﻢ الّﺬي ﻻ ّزﻩ الر ح الشدﻳدة .القرآن ﻳقول" :واﳉبال او داً" :وﺟعﻠنا
ِ
ِ
ﺣﱴ ﺳﻜون
َ
اﳉبال أو َد ﺧيﻤة اﻷرض .ﻋندﻣا ﳚﻠس اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻳُﻬ ّدىء اﳉﻤيﻊّ .

ﺣﱴ لو
كﻞ َﻣﻦ ﻳﻜون ﻣتّحداً وﳎتﻤعاً ﻣعﻪ وﳚﻠس ﻣعﻪّ ،
اﳉبال واﻷرض ﻫو بوﺟود اﳌﺆﻣﻦّ .
ﻳﻀروﻧﻪ.
ﻣﻬﻤا كان ﻋندﻩ ﻏصص وﺣزن وكرب ،ﻣا دام ﻣعﻪ لﻦ ﻳُ َ
وﺟد فيﻪ أﺛر ﻣﻦ ذلﻚ وﻻ ّ
ﺟعﻠتﻬا العواﺻف ﻣتينة وراﺳﺨة .اﳌﺆﻣﻦ إذا ﲢ ﱠﻤﻞ
اﳌﺆﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻷشجار الصحراوﻳّة الّﱵ ْ
ﺣﱴ لو
ابتﻼءات الدﻧيا بسبﺐ اﻹﳝان وﺻﻤد ﻳقوى ،وأﺛناء الر ح الشدﻳدة لﻠحوادث ّ

ذرة
ﻣﻬﻤا ْ
أتت ﺣوادث قاﺳية كالزﻻزل والﻄوفان والقحط والغﻼء و ، . . .ﻫو ﻻ ّ
ﻳﻬتز ّ
تﺬكر ﻏصص الدﻧيا ﻷﺣد.
واﺣدة وﳚﻠس دوء وﻳﻠتجﻰء إليﻪ اﻵﺧرون وﻳﻬدؤون .ﻻ ْ
إﺟﻠس ﻣﻊ العظﻤاء تزول ﻏصصﻚ .إﺟﻠس ﰲ ﳎﻠس ﻋزاء اﻹﻣام اﳊسﲔ فتزول ﻏصصﻚ.
لقد أﺻبﺢ البشر ﺟبناء بسبﺐ ﻧسيان ا ّ وضعف اﻹﳝان لدرﺟة أﻧّﻪ ﻳقولون أ ّن شﺨصﲔ
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كا ﳝشيان ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ ﲰعا ﺻوت إطﻼق رﺻاﺻة .قال أﺣدﳘا لﻶﺧر" :ﻫﻞ أﺻابتﻚ
اﻷول" :إذاً ،ﺣتﻤاً أﺻابتﲏ" ،فوقﻊ وﻣات .لو كان رفيقﻪ ﻣﺆﻣناً
الﻄﻠقة"؟ قال" :ﻻ" .قال ّ
قو ً لﻜان قال" :أﺻابتﲏ ،إﺟﻠس أﻧت ،اﻷﻣر بسيط" .قيﻤة اﻹﻧسان بسﻜوﻧﻪِ .
ﺳاﻋ ْد
ّ
ْ
ﻧﻔسﻚ .ﳌاذا داﺋﻤاً تﻄرق ﻫﺬا الباب وذاك الباب وﲢﻜﻲ ﳍﺬا وذاك؟ قُ ْﻞ لنﻔسﻚ ﲨﻠة "ﻻ
كﻞ تﻠﻚ الغصص واﳌﺨاوف.
ﻳﻬﻢ"؛قُ ْﻞ "ﻫﺬا ليس شيﺌاً ّ
ﻣﻬﻤاً"ّ .
ّ
ﲟجرد ﻫﺬا الﻜﻼم تبﻄُﻞ ّ
ﻳتنجسون( ولﻜﻦ ﻋندﻣا ﰐ
اﳌسﻠﻤون ﻣاء قﻠيﻞ ،ﻣا إن ﻳسﻤعوا آﻫاً واﺣدة ﻳـَ ْﻔسدون ) ّ
اﻹﳝان ﳚعﻞ اﻹﻧسان ﻣاءً ُكّراً .اﳌﺆﻣﻦ العظيﻢ لﻪ ﺣﻜﻢ اﳌاء ال ُﻜ ّر إذ ليس فقط ﻫو ﻻ
ِ
اﳌتنجس ﻳﻄﻬر ﻋند اﻹتّصال واﻹﺟتﻤاع بﻪ .أي إذا اتّصﻞ ﻢ
ﻳتنجس بﻞ ّ
ﺣﱴ الشﻲء ّ
ّ
ِ
الناس الﻀعﻔاء الّﺬﻳﻦ ﺣزﻧوا وأﺻبحوا ﻣﻀﻄربﲔ ﻧتيجة اﳊوادث ﻳﻬدؤون وﻳزول ﻣﻦ
الغصص واﻹضﻄراب.
وﺟودﻫﻢ
ُ
العزةُ
إذا شﺨص كان ارتباطﻪ ﻣﻊ ا ّ كاﻣﻼً ،ﻳتساوى لنسبة إليﻪ ُ
اﳌوت واﳊياة ،و ّ
الﻔقر والغﲎ.
وال ّﺬلة ،و ُ
كﻞ الدﻧيا ﲨيﻠة .ﰲ ﻋاﱂ الﻔناء أﲨﻞ اﻷشياء
ﳚﺐ النظر بدون ﻏاﻳة وبقﻠﺐ طاﻫر لﱰوا ّ
ﻫﻲ القباﺋﺢ ،ﻣﺜﻞ اﳋال اﻷﺳود ﰲ الوﺟﻪ اﻷبيض لﻠحبيﺐ .إﻋتﱪوا ﻧقاﺋص ﺣياة دﻧياكﻢ
ِ
اﳌرات .إذا ﻋرف اﻹﻧسان أ ّن ﻫﺬﻩ
ﲟنزلة اﳋال اﻷﺳود الّﺬي ﻳﻀاﻋف ﲨال الوﺟﻪ ﻣﺌات ّ
اﳌصاﺋﺐ واﻹبتﻼءات الدﻧيوﻳّة ﻫﻲ ﻣﺜﻞ اﳋال اﻷﺳود ﰲ الوﺟﻪ اﳉﻤيﻞ الّﺬي ﻳبعﺚ ﻋﻠﻰ

السيّاح،
اﳉﻤال أكﺜر ،كﻢ ﻳر ح وتصبﺢ اﳊياة ﺣﻠوة لنسبة إليﻪ .اﳌﺆﻣﻦ ﰲ ﻫﺬا العاﱂ ﻣﺜﻞ َ
ﻳتدﺧﻞ ﰲ اﳋﻼفات ،وﻻ ﻳعﱰض.
ﻳتﻔرج بﻼ ﻏاﻳة ،وﻻ ﻳتعﻠّق قﻠبﻪ ،وﻻ ﻳنوي التﻤﻠّﻚ وﻻ ّ
ّ
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(" :ﺳياﺣة ا ّﻣﱵ ﰲ شﻬر ا ّ
ﻳنظر ُ
وﻳعﱪ .قال ّ
)رﻣﻀان(".
ﻳتﻔرﺟون ﰲ اﻷرض ،وﰲ السﻤاء ،وﻣﻊ اﳌﻼﺋﻜة،
أﻫﻞ ا ّ ﺳيّاﺣوا ﻋا َﱂ اﳋﻠقة .ﻳﻄوفون و ّ
وﳛسنون النظر.
وﻣﻊ اﻷﻧبياء ،وﻣﻊ اﻷولياء .ﻷ ّ ﻢ ليسوا ذوي ﻣنﻔعة ﻳنظرون بﻼ ﻏاﻳةُ ،
ﻋندﻣا تقﻠﻊ ضرس الﻄﻤﻊ لدﻧيا تصبﺢ ﺳيّاﺣاً.
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ﻣﻊ أ ّن اﻹبﻦ اﻷكﱪ لبﻬﻠول كان قد كسر الﻜوز ،ﺻار ﻠول ﻳﻀرب إبنﻪ الصغﲑ .قالوا:
ﳌاذا تﻀربﻪ؟ قال :إذا ﱂ أضرب ﻫﺬا ﺳيﻜون أﺳوأ ﻣﻦ إبﲏ اﻷكﱪ ذاك.
أي ﺧسارة ﰲ الدﻧيا وأﻳﻀاً ،إذا أراد ا ّ أن "ﻳنشﻞ ﺟيوبﻜﻢ" ،أن ﻳرﺳﻞ
آﻣﻞ أن ﻻ تروا ّ
ِﺣ َساﻧَﻪ ﳍﺬا العﻤﻞ.
ﰲ بعض اﻷﺣيان ،ﻋندﻣا ﻳرﻳد اﻷولياء أن ﻳﻔتحوا الﻄرﻳق لشﺨص إليﻬﻢ ﻳقوﻣون ٍ
بعﻤﻞ
ﺣﱴ أ ّ ﻢ أﺣيا ً ِّ
لتحﻞ بﻪ ﻧسبة ُﻣعيبة و ﻤة
ﲝيﺚ ﻳص ّدﻩ اﳉﻤيﻊ وﻳﻄردوﻧﻪّ .
ﳝﻬدون الﻄرﻳق ّ
أي طرﻳق لﻠنﻔﻲ واﻹﻧﻜار وتنﻀﺞ تﻠﻚ التﻬﻤة لﻜاﻣﻞ ﰲ ﺣ ّقﻪ
ﲝيﺚ ّ
ﺣﱴ ﻻ ﻳبقﻰ لﻪ ّ
بصحتﻬا وﰲ النتيجة ﻳﱰكﻪ اﳉﻤيﻊ وﻳعزلوﻧﻪ .ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺛناء ﻳﻔتﺢ اﻷولياء لﻪ الﻄرﻳق
وﻳُسﻠﱠﻢ ّ
إﱃ أﻧﻔسﻬﻢ ِّ
قصة ﺣﻀرة
وﻳعرفون أﻧﻔسﻬﻢ لﻪ .الشاﻫد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﰲ القرآن ﻫو ّ

ﲝق أﺧيﻪ الشقيق ،أي بنياﻣﲔ .ﺣﻀرة ﻳوﺳف ﻣﻦ أﺟﻞ ان ﳛتﻔظ
تصرفﻪ ّ
ﻳوﺳف وطرﻳقة ّ
ﺟنودﻩ لقد ضاع ﺻواع اﳌﻠﻚ.
اﻋﻪ الﺬﻫﱯ ﰲ أﻣتعتﻪ و دى ُ
ببنياﻣﲔ لدﻳﻪ ،بيدﻩ ﺟعﻞ ﺻو َ
قال أﺧوة ﻳوﺳف ﻣا ﳓﻦ بسارقﲔ وﱂ ِ
ت إﱃ ﻫنا لﻠﻔساد .لﻜﻦ ﻋندﻣا فتّﺶ ﻳوﺳف
ﳎال ﻹﺧوتﻪ
ﳎال لبنياﻣﲔ لﻺﻧﻜار وﻻ ٌ
ﻳبق ٌ
أﻣتعتﻬﻢ وأﺧرج الصواع ﻣﻦ ﻣتاع بنياﻣﲔ ،ﱂ َ
لنﻔﻲ اﻹ ّ ام والدفاع ﻋنﻪ وأ ّكد اﳉﻤيﻊ أ ّن بنياﻣﲔ ﺳارق وﺻ ّدوﻩُ .ﺳ ِجﻦ بنياﻣﲔ وبعد
رﺟوع إﺧوتﻪ ،أﺣﻀرﻩ ﻳوﺳف إليﻪ وﺟﻠسوا ﺳوًّ ﻋﻠﻰ ﻣاﺋدة واﺣدة .إذاً ،إذا ﺣصﻞ لﻚ
ِ
ِ
إﻣام
أﻳﻀاً ﻫﻜﺬا ْ
وضﻊ وﺻ ّدك اﳉﻤيﻊ وطردوك ،إلتﻔ ْ
ت إﱃ أ ّن ﻋز َﻳز ﻣص ِر الوﺟود ،أي َ
ٍ
لشﺨص إﱃ ﻧﻔسﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻔعﻞ
الزﻣان )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ،ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻔتﺢ الﻄرﻳق
ﻣعﻪ ﻫﻜﺬا فعﻞ.

الﺘﺴﻠﻴﻢ
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ِ
رﺟﻞ أو
أﻣور اﻹﻧسان قسﻤان .القسﻢ اﻷﻋظﻢ ﻣنﻬا ﺟﱪي واضﻄراري .ﻣﺜﻼً أﻧّﻪ ُﺧﻠق ٌ
ِ
ِ
وﺟد
ﻧﱯ آﺧر الزﻣانُ ،ولد ﲜسﻢ ﺳﻠيﻢ أو ﻳُ َ
اﻣرأةُ ،ولد ﰲ زﻣﻦ اﻷﻧبياء السابقﲔ أو ﰲ ﻋصر ّ

إﺧتياري.
ﻧقص ﰲ أﻋﻀاﺋﻪ و ، . . .كﻠّﻬا ﺟﱪﻳّة واضﻄرارﻳّة .قسﻢ ﺻغﲑ ﻣﻦ أﻣور اﻹﻧسان
ّ
ﺣﱴ ﻫﺬا اﻹﺧتيار ﻫو ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻧقوم بواﺳﻄتﻪ بشﻜر
ﻣﺜﻼً أﻧّﻪ ﻧصﻠّﻲ وﻧصوم اﺧتيارﻳّةّ .
اﻷﻣور الّﱵ ﻫﻲ اضﻄرارﻳّة وقد قام ا ا ّ  .لﻜﻦ ﰲ ﻧﻔس تﻠﻚ اﻹﺧتيارّ ت ﺳنجد أﻧّﻪ
ِ
ﺣق الشﻜر ّ  .ﲦرة اﻹﺳتﺨدام اﳉيِّد لﻺﺧتيار ﻫﻲ أن
ﻣﻬﻤا ﺳعينا لﻦ ﻧقدر أن ّ
ﻧﺆدي ّ
ِ
ﻳصﻞ اﻹﻧسان إﱃ "ﻻ أﺳتﻄيﻊ" .ﻋندﻣا ﻳصﻞ إﱃ ﻫنا ﻳق ّدم اﻹﻧسان اﺧتيارﻩ بيدﻩ إﱃ ا ّ
وﻳستسﻠﻢ ّ  .ﰲ النتيجة تﻠتحق "ﻻ أﺳتﻄيﻊ" أﻣورﻩ اﻹﺧتيارﻳّة ب"ﻻ أﺳتﻄيﻊ" أﻣورﻩ
اﻹضﻄرارﻳّة .طبعاً أن ﻧقول أ ّن اﻹﻧسان بيدﻩ ﻳعﻄﻲ اﺧتيارﻩ ّ  ،ﺣقيقة ذلﻚ أ ّن ا ّ بنﻔسﻪ
ﻳستوﱄ ﻋﻠيﻪ ،وإﻻّ ﰲ بداﻳة اﻷﻣر اﻹﻧسان ليس ﺣاضراً أن ﻳتﺨﻠّﻰ ﻋﻦ اﺧتيارﻩ .أﺛناء
ِ
كﻞ
كﻞ ﻣا فعﻠﻪ ا ّ ﻻ ﻳُ َ
وﺟد ﻋﻤﻞ أفﻀﻞ ﻣنﻪ ،و ّ
اﺳتﺨدام اﻹﺧتيار ،ا ّ ﻳُﻔﻬﻢ الشﺨص أ ّن ّ
ي ﻣنﻪ ﻻ ﻳنﻔﻊ .ﰲ النتيجة ،ﻳصبﺢ الشﺨص ﺣاضراً أن ِّ
ﻳﻔوض اﺧتيارﻩ
ﻣا فعﻠﻪ ﻫو بنﻔسﻪ أ ﱞ
كﻞ اﻷﻣور.
إﱃ ا ّ وﻳستسﻠﻢ لﻪ ﰲ ّ
كﻞ أفعالﻚ وإﻻّ تتﺨﻠﱠف .قُﻞ أ "ﻻ أﺳتﻄيﻊ" ،اﻷﻣر بيد
ْ 
ضﻊ "ﻻ أﺳتﻄيﻊ" ﺟنﺐ ّ
ذات ا ّ  ،إذا شاء ا ّ ﻳتح ّقق اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻳدي وإﻻّ فﻼ.
اﺳتسﻠﻤت
وﺟد أﻳﻀاً ﻣﻜان أفﻀﻞ ﻣﻦ ذلﻚ .إذا
َ
ﳚﺐ أن ﳒد أﻧّنا ﰲ قبﻀة ا ّ وﻻ ﻳُ َ
وﺟد إﻣﻜان لﻠﺨروج ﻣنﻪ ،ﺳتعاﱐ
لﺬلﻚ ﻳﻜون أفﻀﻞ ﻣﻜان ،وإن ﱂ تستسﻠﻢ ،وﻷﻧّﻪ ﻻ ﻳُ َ
كﺜﲑاً.
كﻞ اﻷﺣوال إرادة ا ّ ﻫﻲ اﳊاكﻤة ،ﻣنﺬ البداﻳة ﻳستسﻠﻢ
ﻷ ّن اﳌﺆﻣﻦ فﻄﻦ وﻳعﻠﻢ أﻧّﻪ ﰲ ّ
ﳌشيﺌتﻪ وإرادتﻪ .ﺟاء ﰲ اﳊدﻳﺚ القدﺳﻲ " :داوود ،ارﻳد وترﻳد وﻻ ﻳﻜون اﻻّ ﻣا ارﻳد ،فان

اﺳﻠﻤت ﳌا ارﻳد اﻋﻄيتﻚ ﻣا ترﻳد وان ﱂ تسﻠﻢ ﳌا ارﻳد اتعبتﻚ فيﻤا ترﻳد ﰒّ ﻻ ﻳﻜون اﻻّ ﻣا
ارﻳد" :داوود ،أ أرﻳد شيﺌاً وأﻧت أﻳﻀاً تقصد شيﺌاً ولﻦ ﳛصﻞ إﻻّ ﻣا أردتُﻪ أ  ،فﺈذا
كﻞ ﻣا ترﻳدﻩ وإن ﱂ تسﻠِّﻢ ﳌا أردتُﻪ أ أرﻣيﻚ ﰲ
ﻠﻤت
وﺧﻀعت ﳌا أرد ُ
َ
اﺳتس َ
ت أﻋﻄيﻚ ّ
اﳌتاﻋﺐ والصعاب ﰲ طرﻳق ﻣا أردتَﻪ ﰒّ لﻦ ﳛصﻞ إﻻّ ﻣا أردتُﻪ أ  .إذا ﱂ ﻳستسﻠﻢ اﳌﺆﻣﻦ
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ت أﻋﻄيﻚ
ﻠﻤت ﳌا أرد ُ
ﺣﱴ ﻳستسﻠﻢ .أﻧّﻪ قال إذا اﺳتس َ
ﳌشيﺌتﻪ" ،ﻳﻠبدﻩ" ا ّ ذلﻚ اﳌقدار ّ
ِ
العاﱂ ﻳتبﻊ َﻣْيﻞ ﻧ ْﻔس العبد اﳉاﻫﻞ ورﻏبا ا ،بﻞ ﲟعﲎ أﻧّﻪ
كﻞ ﻣا ترﻳدﻩ ،ليس ﲟعﲎ أ ّن ا ّ
ّ

كﻞ ﻣا ﻳرﻳدﻩ ا ّ ﺳوف ﻳﻜون لنسبة إليﻪ ﻫنيﺌاً
ﻷ ّن العبد قد اﺳتسﻠﻢ ﻹرادة ا ّ فﺈ ّن ّ
وﻣرﻏو ً ﲝيﺚ كﺄﻧّﻪ ﻫو قد أرادﻩ.
كﻞ اﳌزارع ولِﺌﻼّ أتﻜ ّدر ﻣﻦ اﳌق ﱠدرات اﻹﳍيّة ﻋند رؤﻳة
ﰲ إﺣدى السنوات أكﻞ اﳉراد ّ
اﳌشﻬد ﱂ أذﻫﺐ أﻳﻀاً إﱃ ﻣزرﻋﱵ .قال ﱄ ﻋجوز ﻣﻦ شيوخ القرﻳة :ﻋندﻣا تﻜون اﻷﻣور
ِ
وﱎ،
اذﻫﺐ َْ
ﺣسﺐ اﳌُراد وتتدﺣرج لس ّﻜة الصحيحة ليس ﻣﻦ الﻀروري أن تﻔ ّﻜر ا و ْ
وﱎ.
وﺟدت أﻧّﻪ ﻳقول الصدق وﻣوافق أﻳﻀاً
ﺣﱴ ﻋندﻣا تﻔسد اﻷﻣور أﻳﻀاً ﻻ تﻔ ِّﻜر ا َْ
ُ
و ّ
ﳌزاﺟﻲ.

ﺣسﺐ اﺻﻄﻼح اﳌصارﻋﲔ القدﻣاء ،ﳚﺐ "إلقاء اﳌﺌزر" ١أﻣام ا ّ واﻹﺳتسﻼم.
ﰲ "التعز ت" ،٢الشﺨص الّﺬي كان "ﻳصبﺢ ﻧعشاً " ٣كان وضعﻪ ﺟيّ ٌد ﺟ ّداً ،ﻷﻧّﻪ ﱂ
ﻳﻜﻦ ﻳبﺬل ﺟﻬداً وﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻔعﻞ شيﺌاً .اﻵﺧرون كاﻧوا ﳛﻤﻠوﻧﻪ ﻋﻠﻰ أكتافﻬﻢ ،وﻫو أﻳﻀاً
ستحسﻦ لﻺﻧسان أن "ﻳصبﺢ ﻧعشاً".
كان ّ
ﻳتﻔرج ﻋﻠﻰ اﳉﻤيﻊ ﻣﻦ فوق .ﰲ ﺳﻠﻄان ا ّ ﻳُ َ
ِ
اﻧظر ﻣاذا ﳛصﻞ.
أﻧت أﻳﻀاً "ﺻ ْر ﻧعشاً" ،و ْ
ﻧنزلﻪ اﻻّ بقدر
"وﻣا اوتيتﻢ ﻣﻦ العﻠﻢ اﻻّ قﻠيﻼً"" .وان ﻣﻦ شﻲء اﻻّ ﻋند ﺧزاﺋنﻪ وﻣا ّ
ﻣعﲔ .اﻵن ﲟا أﻧّﻪ ليس ﻋند
ﻧنزلﻪ إﻻّ ﲟقدار ّ
ﻣعﻠوم" :وﻣا ﻣﻦ شﻲء إﻻّ وﺧزاﺋنﻪ ﻋند وﻣا ّ
أي شﻲء ﺟيّد لنا .لو
ﻋﻠﻢ،
ْ
فﻠنﻜﻦ ﺻابرﻳﻦ ﻣﻬﻤا فَـ َعﻞ ا ّ ﻷﻧّﻪ ﻫو ﻳعﻠﻢ وﳓﻦ ﻻ ﻧعﻠﻢ أﻧّﻪ ّ
ُك ِشف الغﻄاء وزال اﳊجاب واطّﻠعنا ﻋﻠﻰ اﳊقاﺋق لَشﻜر ا ّ ﻋﻠﻰ اﻷدﻋية الّﱵ ﱂ
ي ﻣصيبة كنّا ﺟﻠبناﻫا
ﻳستجبﻬا أكﺜر ﳑّا ﻧشﻜرﻩ ﻋﻠﻰ اﻷدﻋية الّﱵ اﺳتجا ا ،ﻷﻧّنا ﻧﻔﻬﻢ أ ﱠ
ﻷﻧﻔسنا لو كان اﺳتجاب تﻠﻚ اﻷدﻋية .اﻵن ﲟا أ ّن اﻷﻣر كﺬلﻚ ،إذاً ،تعالوا لنتوافق ﻣﻊ

" ١إلﻘاء اﳌئﺰر" :اﻹﻧﻘﻴاد والﺘﺴﻠﻴﻢ.
" ٢الﺘعﺰﻳﺔ" :ﻣﺴﺮﺣﻴّﺔ ﻋاشﻮراء.

" ٣ﻳﺼﺒح ﻧعﺸاً" :ﻳﺘﻈاﻫﺮ ﳌﻮت.
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ا  .التوفيق ﻳعﲏ توافق العبد ﻣﻊ اﳌوﱃِ .
العاﱂ ﳚﺐ أن ﻳتوافق ﻣﻊ اﳉاﻫﻞ أم اﳉاﻫﻞ ﻣﻊ
ّ
ِ
العاﱂ؟ أﻳّﻬﻤا ﳚﺐ أن ﻳتّبﻊ اﻵﺧر؟
كﻞ ﻣا قﻠناﻩ ﱂ ﻳن ِّﻔﺬﻩ ،وأﻳﻀاً كﻞ ﻣا قالﻪ ا ﳓﻦ ﱂ ﻧن ِّﻔﺬﻩِ .
العاﱂ ﳚﺐ أن ﻳتّبﻊ
ّ
ّ
ّ
ّ
اﳉاﻫﻞ أم العﻜس؟
ا ِ
ﻋاﱂ وﻳرﻳد اﳋﲑ لﻠعبد .العبد ﺟاﻫﻞ وﻳرﻳد أﻫواءﻩ الّﱵ ﻫﻲ ﰲ الغالﺐ ليست ﰲ
ّ
ﻳصر
ﻣصﻠحتﻪ .ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳاس ،أﻻ ﳚﺐ أن ﻳستسﻠﻢ العبد لﻠﻤق ّدرات اﻹﳍيّة وأن ﻻ ّ
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﰲ ﻣعركة اﻷﺣزاب
ﻋﻠﻰ تشﺨيصﻪ وﲤاﻳﻼتﻪ؟ ّ
ﻋندﻣا ﺻعﺐ اﻷﻣر كﺜﲑاً رﻣﻰ إﱃ اﻷرض العصا الّﱵ كاﻧت بيدﻩ ﻣﻦ أﺟﻞ قيادة اﳌعركة
وقال ّ " :اﳍﻲ ان شﺌت ان ﻻ تعبد فﻼ تعبد" :إﳍﻲ إذا أﻧت بنﻔسﻚ ﻻ ترﻳد أن تُعبَد فﻠﻦ
تُعبَد .أي إﳍﻲ ﻫدفنا العﻤﻞ برضاك وليس ﻋند ﻣﻦ أﻧﻔسنا ﻧظرﻳّة وﻣشيﺌة ﻣستقﻠّة .إذا
ِ
ﻣسﻠِّﻤون.
اﳌشيﺌة قد ُﺟعﻠَ ْ
ت ﰲ ﻫزﳝتنا وفناء دﻳﻦ التوﺣيد فنحﻦ أﻳﻀاً َ
صد ﺣﻀرة
أوﺣﻰ ا ّ إﱃ ﺣﻀرة داوود النﱯ أﻧّﻪ قد
ُ
اﺧﱰت اﳌرأة الﻔﻼﻧيّة لنﻜاﺣﻚ .قَ َ
قالت" :أ ليس ﻋندي ﻋبادة وأﻋﻤال
داوود تﻠﻚ اﳌرأة وﻋرض اﳌوضوع ولﻜﻦ تﻠﻚ اﳌرأة ْ

ﺻاﳊة كﺜﲑاً ليﻜون ﻋندي ﺟدارة الزواج ﻣنﻚ .تعيﺶ ﰲ ﻧﻔس ﻫﺬﻩ اﳌنﻄقة اﻣرأة أﺧرى
إﲰﻬا كﺈﲰﻲ وﻫﻲ ﻣﻦ أﻫﻞ العبادة كﺜﲑاً .ﺣسﺐ القواﻋد واﻷﺻول ،لقد ﺣصﻞ ﺧﻄﺄ
وﻣقصود ا ّ كان تﻠﻚ اﳌرأة" .ﺣﻀرة داوود ،الّﺬي كان ﻣتﺄ ّكداً ﳍداﻳة اﻹﳍيّة ،ﺳﺄﳍا:
ِ
ﻷﱐ ﻻ أﻋرف الﻔقر أفﻀﻞ ﱄ
أﻧت ﻋندﻣا تصبحﲔ فقﲑة ﻣاذا تﻔعﻠﲔ؟ ْ
قالت تﻠﻚ اﳌرأةّ :
ِ
أﺣ َدﺛَﻪ ا ّ  .ﺳﺄل ﺣﻀرتُﻪ :ﻋندﻣا ﲤرضﲔ ﻣاذا
أم الﺜروة ،لﺬا ﻻ أفعﻞ شيﺌاً وأﺳتسﻠﻢ لﻤا ْ
الصحة ،لﺬا ﻻ أفعﻞ شيﺌاً
تصنعﲔْ .
قالت تﻠﻚ اﳌرأةّ :
ﻷﱐ ﻻ أﻋرف اﳌرض أفﻀﻞ ﱄ أم ّ
أﺣ َدﺛَﻪ ا ّ  .ﺣﻀرتﻪ طرح ﻋ ّدة ﻧقاط ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠة وتﻠﻚ اﳌرأة أﻳﻀاً
وأرضخ لنﻔس ﻣا ْ
أﺟابت بنﻔس ﻫﺬا اﻷﺳﻠوب .بعدﻫا قال ﺣﻀرة داوود :ﺬﻩ اﳌعرفة وروح التسﻠيﻢ والرضا
ْ
أﻧت بنﻔسﻚ قد ﻋيِ ِ
فيﻚ ،لتﺄكيد ﱂ ﳛصﻞ ﺧﻄﺄ و ِ
الّﱵ أراﻫا ِ
نت لزواﺟﻲ.
ُّ
"الق َدر" ﻳعﲏ اﳌقدار ،وﻣتعﻠِّق بﻔﻬﻤنا .ا ﱂ ِ
الق َدر
ﻳعط الﻔﻬﻢ لﻠجﻤيﻊ ﲟقدار واﺣد .ﰲ َ
َ 
ّ
ﻳقﻞ وﻳزﻳد .ﻣﺜﻼً
وﺟد ﺣسا ت العبد ﺣيﺚ ﻳﻔ ِّﻜر ﰲ ﻧﻔسﻪ ﻣاذا أفعﻞ أو ﻻ أفعﻞَ .
تُ َ
الق َدر ّ
٤٩

لﻜﻦ القﻀاء ﻣتعﻠِّق ّ وﺣتﻤﻲ
تقوم بعﻤﻞ وﻧتيجة ذلﻚ ﻳُﻀاف ﻋشر ﺳنوات إﱃ ﻋﻤركّ .
لﻜﻦ
ﻳقﻞ وﻻ ﻳزﻳد .ﰲ القﻀاء ُﻣس ﱠجﻞ أﻧّﻪ كﻢ ﺳيﻜون ﻋﻤرك أو ﻣاذا ﺳتﻔعﻞّ .
وأﻳﻀاً ﻻ ّ
العبد الغافﻞ ﻋﻦ ذلﻚ ﻳﻔ ِّﻜر ﰲ ﻧﻔسﻪ أﻧّﻪ أقوم ﺬا العﻤﻞ أو ﻻ أقوم بﻪ ،أي ﻣبتﻠﻰ َلق َدر
الق َدر
واﳌقدار .ﻋندﻣا ﻳستسﻠﻢ العبد لﻠقﻀاء ﻳر ح .العبد العارف ﻳﻠتجﺊ لﻠقﻀاء ِﻣﻦ َ

الق َدر إﱃ القﻀاء .ﺣيﺜﻤا
الق َدر ﻳدﻋو العبد أن ﻳﺬﻫﺐ ﻣﻦ َ
وﻳستسﻠﻢ لﻠقﻀاء اﻹﳍﻲ .ﰲ َ
أﺻبحت ﻋاﺟزاً إﳉﺄ إﱃ القﻀاء وتوﱠك ْﻞ ﻋﻠﻰ ا ّ ﺣيﺚ الراﺣة ﰲ ذلﻚ.
الق َدر و
تعبت ﻣﻦ َ
َ
َ

ﻣوﻻي أبو ﻋبد ا ّ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( قال ّ ﰲ ﺣﻔرة اﳌﺬبﺢ" :اﳍﻲ رضاً ﻋﻠﻰ قﻀاﺋﻚ" :إﳍﻲ
رضيت بقﻀاﺋﻚ.
ُ
اﳌﺆﻣنون قسﻤان :ﳎﻤوﻋة ﻳستﻔيدون ﻣﻦ ال َق َدر وﻳعﻤﻠون بﻔﻜرﻫﻢ وتدبﲑﻫﻢ
وﳎﻤوﻋة أﺧرى قد اﺳتسﻠﻤوا لﻠقﻀاء وﻳعتﱪون أﻧﻔسﻬﻢ ﳏﻜوﻣﲔ ّ  .ﻣﻊ أﻧّﻪ ﰲ النﻬاﻳة
ال َق َدر ﻳغﻠبﻪ القﻀاء وأﺧﲑاً ﻳستسﻠﻢ اﳉﻤيﻊ لﻠقﻀاء ،ولﻜﻦ بعض اﳌﺆﻣنﲔ قد اﺳتسﻠﻤوا
كراً لﻠقﻀاء وار ﺣوا .أﻫﻞ ال ُق ْرب قد اﺳتسﻠﻤوا لﻠقﻀاء وﻻ ﳛتاﺟون لشﻲء وأﻳﻀاً ﻣا
ِ
ﻳصﻞ إﱃ أﻫﻞ اﳉنّة وﺟﻬنّﻢ ﻫو ﻣﻦ ﺟاﻧبﻬﻢ.

اﳌﺆﻣﻦ ﻫو كﻄﻔﻞ ابﻦ ﺳنتﲔ أو ﺛﻼﺛة ﺟالس ﻋﻠﻰ أقدام أبيﻪ وﲜنبﻪ وﳜﻄر ببالﻪ أن ﻳقوم
وﻳﻠعﺐ وﻳقﻔز وﻳﺬﻫﺐ ﺣيﺜﻤا ﻳﻄيﺐ لﻪ .أبوﻩ أﻳﻀاً ﻻ ﳝاﻧﻊ وﻳﱰكﻪ طﻠيقاً ﰲ ﺣﲔ أﻧّﻪ ﻣنتبﻪ
وﺟد
لﻪ .الﻄﻔﻞ بعد أن قام وركض ﻣقداراً ﰲ ﻫﺬا اﻹ ّﲡاﻩ وذاك ّ
اﻹﲡاﻩ ﻳتعﺐ وﻳُدرك أﻧّﻪ ﻻ ﻳُ َ

أي ﻣﻜان أفﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﻀﻦ أبيﻪ .لﺬا ﻳرﺟﻊ ﻧي ًة إﱃ كنﻔﻪ وﳚﻠس ﰲ ﻧﻔس ذلﻚ اﳌﻜان
ّ
الّﺬي كان قد ﺟﻠس فيﻪ ﰲ البداﻳة .اﳌﺆﻣﻦ أﻳﻀاً ﻹتّﻜاء ﻋﻠﻰ اﺧتيارﻩ ولﻠوﺻول إﱃ رﻏباتﻪ
ِ
أي ﻣﻜان أفﻀﻞ ﻣﻦ ﺣ ْجر ا ّ
بعد أن ﺳعﻰ ﻣقداراً وأتعﺐ ﻧﻔسﻪ ،ﻳﻜتشف أﻧّﻪ ﻻ ﻳُ َ
وﺟد ّ
وأولياﺋﻪ .لﺬا ﺧتيارﻩ ﻳعود إﱃ أﺣﻀان ا ّ وأولياﺋﻪ وﻳستسﻠﻢ لﻠﻤق ّدرات اﻹﳍيّة وﻳستسﻠﻢ
لﻠقﻀاء اﻹﳍﻲ .قيﻤة اﺧتيار ﻫﻲ ﰲ أن ﻧسﻠِّﻢ أﻧﻔسنا ّ وﻷولياﺋﻪ ﺧتيار .
أﳘّية اﺧتيار ﻫﻲ ﰲ أن ﻧستسﻠﻢ لﻠقﻀاء والقدر اﻹﳍﻲ وﳔﻀﻊ لﻪ ﺧتيار .
لﻜﻦ العبد ﻣستسﻠﻢ
"الﻔاضﻞ" ﻳقوم ُلﻔ ُ
ﻀول وﻳُبدي رأﻳﻪ وﻣزاﺟﻪ ﰲ ﻣقابﻞ ا ّ ّ .
وﺻاﻣت.
٥٠

لقد أﻋﻄو اﳋﲑ ﺟﱪاً .إﻧّﻪ ﺟﱪ ،ولﻜﻦ ﺟﱪ ٍ
لﻄف ﻻ ﺟﱪ قﻬر .ا ّ ﻳقوم ﻹﺣسان
ٌ
ُ
َ
ﺣﻞ ﺳوى اﻹﺳتسﻼم لعبودﻳّتﻪ" .اﻻﻧسان ﻋبد اﻻﺣسان" .ﻧصف أﻣور
لدرﺟة أﻧّﻪ ﻻ ﻳبقﻰ ّ
اﻹﻧسان ﺟﱪﻳّة وﰲ النصف اﻵﺧر أﻳﻀاً ﻻ ﳝﻠﻚ اﻹﺧتيار .أي أ ّن ا ّ ُﳛ ِسﻦ إليﻪ لدرﺟة أﻧّﻪ
ﻻ ﻳبقﻰ لﻪ وﺳيﻠة ﺳوى تسﻠيﻢ ﻧﻔسﻪ ّ .
ﻋندﻣا ﻳﻜون الزوﺟة واﻷوﻻد ﺧاضعﲔ لﻸب ﰲ البيت ﻻ ﻳدري اﳉﲑان بعيوب ذلﻚ
البيت .ﻋندﻣا ﳛدث ﻣشاﺟرة وترتﻔﻊ اﻷﺻوات تظﻬر إﱃ العﻠﻦ العورات واﳌﺜالﺐ .إذاً ،إﱃ
ﺣﲔ كنّا ﺧاضعﲔ كاﻧت العيوب ﻣستورة .أﻳﻀاً ﻋندﻣا ﺟاء اﻹﺳﻼم ُﺳِﱰت العيوب.
"اﻻﺳﻼم ﻫو التسﻠيﻢ" .إذا تصاﳊنا وأقﻤنا ﻋﻼقة ﻣﻊ ا ّ بسﻼم وﺻﻔاء بعد ذلﻚ ﻻ ﻳبقﻰ
ﻋيﺐ ﻣﻦ اﻷﺳاس.
ﳊجة ا ّ  ،اﻷوﻻد أﻳﻀاً ﻳصبحون ُﻣﻠﻜاً لﻺﻣام .لﺬا اﻷوﻻد
ﻋندﻣا ﻳستسﻠﻢ ّ
رب اﻷﺳرة ّ
ﻧﻔسﻬﻢ ﻳقولون ﰲ شﺄن أبيﻬﻢ :ﻻ شﺄن لﻪ بنا ،وﳓﻦ أﻳﻀاً ليس لنا ﻋﻼقة بﻪ.
إﺳتسﻠِﻢ لـحﻜﻤﻪ ِ
وﺻ ْر ﳏﻜوﻣاً لﻪ كﻲ تصبﺢ ﺣاكﻤاً" .العبودﻳّة ﺟوﻫرة كنﻬﻬا الربوبيّة":
ْ ُ
العبودﻳّة ﺟوﻫرة كنﻬﻬا وﺣقيقتﻬا الربوبيّة .أن ﻧﻜون ﻣﻦ أﺻحاب اﳊﻜﻤة ﻳعﲏ أن ﻧصبﺢ

ﳏﻜوﻣﲔ لﻪ وﻧستسﻠﻢ لـ ُحﻜﻤﻪ.
ﻻ ﳒاة لﻺﻧسان ﰲ ﻫﺬﻩ الدﻧيا ﻣا ﱂ ﻳصبﺢ ﻋبداً وﻣستسﻠﻤاً ّ .
ت شيﻜاتﻪ وﺟعﻠﻪ داﺋنوﻩ ﲢت الﻀغط وأﺻبﺢ ﻋاﺟزاً.
أفﻠس أﺣد ﲡّار السوق و ُ
ارﲡ َع ْ
أي واﺣد
أﺣد أﺻدقاﺋﻪ الّﺬي اطّﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣا ﺟرى قال لﻪ :أ
أﺣﻞ ﻣشﻜﻠتﻚ .ﻣنﺬ الغد ّ
ّ
ﻳقصدك ﻣﻦ الداﺋنﲔ ،ﻣﻬﻤا قال ،قُ ْﻞ :كﻼﻣﻜﻢ ﺻحيﺢ .ﰲ الغد ﻋندﻣا ﺟاء الداﺋنون قالوا
ت .قال:
لﻪ :أﻧت َﻣ ِدﻳﻦ لنا .قال :كﻼﻣﻜﻢ ﺻحيﺢ .قالوا :ﻫﺬﻩ شيﻜاتﻚ الّﱵ ُ
ارﲡ َع ْ
كﻼﻣﻜﻢ ﺻحيﺢ .قالوا :ﳚﺐ أن تس ِّدد لنا دﻳوﻧﻚ .قال :كﻼﻣﻜﻢ ﺻحيﺢ .ﺧتصار،

ﻣﻬﻤا قالوا لﻪ أﻋاد ﻧﻔس ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠة .ﰲ النﻬاﻳة ،قال الداﺋنون لبعﻀﻬﻢ :لقد ُﺟ ّﻦ ﻫﺬا
اﳌسﻜﲔ ﻣﻦ ش ّدة الﻀغط وأﻳﻀاً ﻻ ﳝﻠﻚ شيﺌاً لنﺄﺧﺬﻩ ﻣنﻪ ﻣقابﻞ أرﺻدتنا؛إذاً ،ﻣﻦ
ﻳتحسﻦ وضعﻪ وﻳتﻤ ّﻜﻦ ﻣﻦ إﻋالة
اﻷقﻞ ّ
اﻷفﻀﻞ أن ﻧصرف النظر ﻋﻦ أرﺻدتنا فﻠرّﲟا ﻋﻠﻰ ّ
أﻧظر ،ﻫﺬﻩ دﻳوﻧﻚ لنا .قال :كﻼﻣﻜﻢ
زوﺟتﻪ وأطﻔالﻪ .إتّﻔق اﳉﻤيﻊ ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ وقالوا لﻪْ :
٥١

أﻧظر ،ﲨيعﻬﻢ شﻄبناﻫﻢ وﱂ تَـعُد َﻣدﻳناً لنا .قال :كﻼﻣﻜﻢ ﺻحيﺢ .قالوا:
ﺻحيﺢ .قالواْ :
ﻣزقناﻫا كﻠّﻬا .قال :كﻼﻣﻜﻢ ﺻحيﺢ .ﺬﻩ الﻄرﻳقة ،ﲣﻠّص
ﻫﺬﻩ أﻳﻀاً شيﻜاتﻚ ﺣيﺚ ّ

التاﺟر اﳌﻔﻠس ﻣﻦ الدﻳون والداﺋنﲔ .ﻋصر ذلﻚ اليوم قصدﻩ رفيقﻪ ﻧﻔسﻪ ذاك الّﺬي كان قد
فعﻠت؟ ﻫو أﻳﻀاً ﺣﻜﻰ لﻪ ﻣا ﺟرى .ﻧﻔس ذلﻚ الصدﻳق
ﻋﻠّﻤﻪ ﻫﺬا العﻤﻞ وﺳﺄلﻪ :ﻣاذا َ
ِ
ﳒوت ﻣﻦ الداﺋنﲔ ،ولﻜﻦ ﺣتﻤاً تدري
كان ﻣسﻠّﻔاً ﻫﺬا التاﺟر ﻣبﻠغاً ﺻغﲑاً .قال لﻪ :لقد َ
أﻧّﻚ ﻣدﻳون ﱄ ﳌبﻠﻎ الﻔﻼﱐ .قال :كﻼﻣﻜﻢ ﺻحيﺢ .قال :ﳚﺐ أن تدفﻊ ﱄ قرضﻚ
ﻫﺬا .قال :كﻼﻣﻜﻢ ﺻحيﺢ .قال" :كﻼﻣﻜﻢ ﺻحيﺢ" ﻻ ﲤﺜِّﻞ ﻣاﻻً لنسبة ﱄ .قال:

كﻼﻣﻜﻢ ﺻحيﺢ .قال" :كﻼﻣﻜﻢ ﺻحيﺢ"ﻫﺬﻩ أ ﻋﻠّﻤتُﻚ إ ﻫا .قال :كﻼﻣﻜﻢ ﺻحيﺢ.
ﰲ ﺳﻠﻄان ا ّ أﻳﻀاً ﳛسﻦ أن ﻳﻜون اﻹﻧسان ﻫﻜﺬا وﻣﻬﻤا قال ا ّ وأولياء ا ّ لﻪ
ِ
ﺣﱴ ﻧﻔس ﻫﺬا قد ﻋﻠّﻤنا
وفعﻠوا ﻣعﻪ أن ﻳقول كﻼﻣﻜﻢ ﺻحيﺢ وﻳص ّدق وﻳتقبﱠﻞ .لﻄبﻊّ ،
إ ّ ﻩ ا ّ واﻷولياء.
ب ﲞوف وليس بتجاﺳر وﺟرأة.
بت ﺣا ِر ْ
وﺣﱴ لو ﺣار َ
ﻻ ﲢا ِرب اﳌق ّدرات اﻹﳍيّة أبداًّ ،
وﺟد
أ أﻳﻀاً أﺣيا ً أتعﺐ ﻣﻦ ا تﻤﻊ وأداء اﻷشﺨاص وﰲ الواقﻊ ﰲ تﻠﻚ اﳊاﻻت ﻻ ﻳُ َ
داﺧﻠﻲ ﺣالة تسﻠيﻢ ﻋﻦ رضا لﻠﻤق ّدرات الّﱵ ﲡري ،ولﻜﻦ ﺣالﱵ ﻫﺬﻩ تﻜون ﻋﻦ ﺧوف.
التسﻠيﻢ ﻣتعﻠِّق ّول الﻄرﻳق والتﻔوﻳض ﻣتعﻠِّق ﺧر اﻷﻣر.

الﺮﺿا
إلتقﻰ ﺣﻀرة ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( بشﺨص كان أﻋﻤﻰ وأﺻﻢ وأﻳﻀاً ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋندﻩ ٍ
أﻳد
ّ
وأرﺟﻞ .كان أشبﻪ إﱃ قﻄعة ﳊﻢ ﻣنﻪ إﱃ اﻹﻧسان .ﺳﺄلﻪ كيف ﺣالﻚ .أي كيف ترى
الدﻧيا وربّﻚ .قال ذلﻚ الشﺨص ﰲ ﺟوابﻪ ﳌوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(َ :ﻣﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ الدﻧيا ﺣالﻪ

ﻣﺜﻠﻲ؟ ليس ﻋندي ﻋﲔ ،وﰲ النتيجة ﻻ أرى ﻣا ﻻ ﻳرضاﻩ ا ّ ؛ﻻ أذن ﱄ ،وﰲ النتيجة ﻻ
٥٢

أﲰﻊ الﻜﻼم الّﺬي ﻻ ﳛبﻪ ا  ،ﻻ أﻣﻠﻚ أقداﻣاً ،وﰲ النتيجة ﻻ أذﻫﺐ إﱃ ٍ
ﻣﻜان ﻻ ﻳرضاﻩ
ّ ّ
ا ّ ؛ليس ﻋندي ﻳد ،وﰲ النتيجة ﻻ أقوم ٍ
بعﻤﻞ ﻻ ﳛبّﺬﻩ ا ّ وﻻ أضرب َﻣﻦ ﻻ ﻳرﻳد ا ّ أن
أضربﻪ .إذاً ،ﻻ ﻳوﺟد ﰲ كﻞ العا َﱂ شﺨص ﻳصﻞ ﺣالﻪ ِ
تعجﺐ ﻣوﺳﻰ كﺜﲑاً
إﱄ ﻣﻦ اﳊُ ْسﻦّ .
َُ
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ﻧﻔسر أفعال ا ّ تﻔسﲑاً ﺣسناً ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻦ ﻣعرفتﻪ ورضاﻩ ُ
وشﻜرﻩ .ل َ
نسﻊ ﳓﻦ أﻳﻀاً أن ّ
ﻷي ﻧعﻤة
الظﻦ ّ
ﺣﱴ ،إن شاء ا ّ  ،ﻧﻜتشف قيﻤة ﻋﻄاء ا ّ وﻣنعﻪ .الشﻜر اﳊقيقﻲ ّ
ُﺣسﻦ ّ
ﻫو إدراك قيﻤة تﻠﻚ النعﻤة.
الشﺨص الّﺬي ﻳعتﱪ ﻧﻔسﻪ أكﺜر الناس ﺣرﻣا ً لو ف ّﻜر قﻠيﻼً ﲞصوص ﻣا أﻋﻄاﻩ ا ّ
إ ّ ﻩ ﺳيجد ﻧﻔسﻪ ﻏارقاً ﰲ ﻋﻄا ا ّ  .اﳌسﺄلة ﻫنا أﻧّنا قﻠّﻤا ﻧﻔ ِّﻜر بعﻄاءات ا ّ وﻏالباً لُنا
ِ
ﺣﱴ لو ﻣﻬﻤا ﺳعينا لﻦ
ﰲ إﺛر اﻷشياء الّﱵ ﻻ ﳕﻠﻜﻬا .ﻣا ﱂ ﻳرﻩ ا ّ ﳌصﻠحتنا وﱂ ﻳعﻄﻪّ ،

ﺣﱴ ﻧراﻩ وﻧستشعر
ﻳصﻞ إلينا وﺳتبقﻰ ﺣسرتﻪ ﰲ قﻠوبنا؛ﻣا ﳕﻠﻜﻪ أﻳﻀاً ،ﱂ ﻧنظر إليﻪ أبداً ّ
ﻏصة وﺣسرة وإﺣساس ﳊرﻣان .ﻧﻔس ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻀاء
بﻠ ّﺬتﻪ .ﳍﺬا أﺻبحنا لﻜاﻣﻞ ﰲ ّ
السﻠيﻤة لبدﻧنا ،لنﻔ ِّﻜر كﻢ قيﻤة كﻞ و ٍ
اﺣد ﻣنﻬا .ﻣﺜﻼً لو ﻋيننا كاﻧت ﰲ َﻣع ِرض العﻤﻰ
ّ
كﻞ ذلﻚ وﻻ ﻧعﻤﻰ؟ ﺳاﺋر اﻷﻋﻀاء أﻳﻀاً
و ْ
كﻞ الدﻧيا لنا ،ألسنا ﺣاضرﻳﻦ أن ﻧعﻄﻲ ّ
كاﻧت ّ

لنحسﺐ كﻢ قيﻤتﻪ كﻠّﻪ.
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا النحو .ﻧﻔس ﻫﺬا اﳉسﻢ السﻠيﻢ الّﺬي أﻋﻄا إ ّ ﻩ ا ّ ،
ْ
ﺣﱴ
وﺟد ﻧعﻤة العقﻞ الّﺬي لو ﱂ ﻳﻜﻦ لدﻳنا ﻻ أﺣد كان اﻋتﱪ لنا قيﻤة وﻻ ّ
فوق ذلﻚ ﻳُ َ
التصرف ﰲ أﻣوالنا وكان ﳚﺐ أن ﻳتّﺨﺬوا وﺻيّاً ﻋﻠينا .وﻫناك ﻧعﻤة اﳍداﻳة
كان لنا ّ
ﺣق ّ
الﻜﻞ .ﻣﻊ كﻞّ ﻫﺬﻩ اﳌﻤتﻠﻜات ﻫﻞ ﻳبقﻰ
اﻹﳍيّة وﳏبّة ا ّ وأولياﺋﻪ الّﱵ ﻫﻲ أفﻀﻞ ﻣﻦ ّ
شﺨص ﳏروم بعد ذلﻚ؟
إفر ْح ﲟا أﻋﻄاك ا ّ وﻻ ﲢزن ﻋﻠﻰ ﻣا ﱂ ﻳعﻄﻪ.
اﳋﲑ ﰲ ذلﻚ الشﻲء الّﺬي ُﳚرﻳﻪ ا ّ لنا.

"ا ّن ﻣﻊ العسر ﻳسرا"" ،فا ّن ﻣﻊ العسر ﻳسرا" :إ ّن ﻫناك راﺣة وﺳﻬولة وﻳُ ْسر داﺧﻞ
الش ّدة و ِ
الﻀْيق ،فﺈ ّن ﻫناك ﻳسر داﺧﻞ الش ّدة .ﱂ ﻳقﻞ" :ا ّن بعد العسر ﻳسرا" .اليسر ﳐتبﺊ
ﰲ قﻠﺐ العسر .أي ﻳوﺟد ﺣﻼوة وراﺣة ﰲ ﻧﻔس ﻫﺬا العسر و ِ
الﻀْيق ،وليس بعدﻩ .إﺻﱪ
ُ َ
ِ
ﺣﱴ تظﻬر ﺣﻼوتﻪ.
اﺧﻀﻊ ّ
ﻋﻠﻰ ﻣا أﺟراﻩ ا ّ لﻚ واﺳتسﻠ ْﻢ و ْ
٥٣

كاﻧت تشﲑ ﺻبعﻬا إﱃ
كاﻧت ﺟالسة ﰲ ﺻحﻦ اﳌسجد اﳊرام وبينﻤا ْ
ﺳيّدة ﺟسيﻤة ْ
أي ﺧﲑ.
إﱄ
الﻜعبة
ْ
ْ
وقالت" :ﻫﺬا" )أي ا ّ ( ﻣنﺬ البداﻳة إﱃ اﻵن ﱂ ﻳعﻤﻞ ﻣعﻲ ّ
إلتﻔتت ّ

ﻣﲏ ﰲ بداﻳة ﺣياﰐ ،وطوال ﻋﻤري أﻳﻀاً ليﻠة ﻳﻜون
ﺳﺄلتُﻬا :ﳌاذا؟ ْ
قالت :أﺧﺬ زوﺟﻲ ّ
ِ
أي طرﻳق
وضعﻲ ﺟيّداً وأكون شبعاﻧة ،وليﻠة أﺧرى أكون ﺟاﺋعة وُ . . . .
قﻠت :ﻣﻦ ّ
ِ
قالت :لقد ّزوﺟتﻬﻢ
قﻠت :ﻣاذا تﻔعﻠﲔ وﻻدك؟ ْ
تقوﻣﲔ بتﺄﻣﲔ ﻣعاشﻚْ .
قالت :اﳋياطةُ .
قالت :إﻧّﻪ ﺳﻔري
تشرفﱵ فيﻪ بز رة ﻣ ّﻜة؟ ْ
ﲨيعاًُ .
قﻠت :كﻢ رتبة ﻫﺬا السﻔر الّﺬي قد ّ
الرابﻊ .قﻠت :ﺣ ّقاً أﻧّ ِ
ﻚ وقحة كﺜﲑاً .الﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻏنياء وأر ب العاﺋﻼت ﻋندﻫﻢ ﺣسرة
ُ
فت أربﻊ ﺳﻔرات وﻣا ز ِ
أﻧت تشر ِ
ا ﻲء ﻣرة واﺣدة إﱃ ﻣ ّﻜة و ِ
ضحﻜت
لت تعتبﲔ ﻋﻠﻰ ا ّ .
ْ
ّ
ّ
وذﻫبت .ﻋند الﻠقاء ﻣﻊ ا ّ وأولياء ا ّ ﺣﺬا ِر أن ﻧغﻀﺐ ﻣنﻬﻢ .إذا أﻧصﻔنا
وقاﻣت
ضحﻜ ًة
ْ
ْ
ذرة واﺣدة والتﻔتنا إﱃ ﻋﻄا ا ّ تصبﺢ ﻋﻼقتنا ﻣﻊ ا ّ ﺻافية.
ّ
اﻷرز .أﺣد الشباب كان داﺋﻤاً ِّ
ﻳصور ﰲ ﺧيالﻪ ليﻠة ﻋرﺳﻪ وكان
قدﳝاً قﻠّﻤا كان ﻳُﺆَكﻞ ّ
أرزاً كﺜﲑاً تﻠﻚ الﻠيﻠة .ليﻠة الزفاف ،دﻋا أبوﻩ الﻀيوف إﱃ اﳌاﺋدة
ﻳقول ﰲ ﻧﻔسﻪ :ﺳﺂكﻞ ّ
تﺬﻫﺐ أﻧت إﱃ اﳌاﺋدة .اﻹبﻦ اﳉاﻫﻞ ّ ﻢ قد ﺟعﻠوا لﻪ طعاﻣاً كﺜﲑاً ﰲ
وقال ﻻبنﻪ :ﻻ
ْ

اﳊجﻠة ليﺄكﻠﻪ ﻣﻊ العروﺳة ،إكتﺄب بش ّدة بسبﺐ أ ّن أ ﻩ ﻣنعﻪ أن كﻞ ﻣﻊ الﻀيوف
و"ﻳﻔﻚ اﳊداد ﻋﻦ بﻄنﻪ" .١ﰲ آﺧر الﻠيﻞ ﻋندﻣا ذﻫﺐ الﻀيوف قال لﻪ أبوﻩ :ﺣسناً،
ّ
إذﻫﺐ اﻵن إﱃ اﳊجﻠة .اﻹبﻦ الّﺬي كان ﺳاﺧﻄاً بش ّدة ﻋﻠﻰ أبيﻪ قال ِ ﺳﻰ ولوﻋة :ﻋتﱯ

اﻷرز .ﺣﺬار أن ﻧسﺨط ﳓﻦ أﻳﻀاً ﻋﻠﻰ
ﻋﻠيﻚ ،واﺧيبتاﻩ ،ف
ﻠيﺬﻫﺐ إﱃ اﳊجﻠة َﻣﻦ أكﻞ ّ
ْ
ا ّ وﻣوالينا وﻧﻜون ﻣﺜﻞ ذلﻚ العرﻳس ﻋندﻣا ﻳُﻔتَﺢ طرﻳق الوﺻال والﻠقاء وﻳدﻋوﻧنا .ﺣﺬار
ﺳجادة" ٢العبادة أو ﻋندﻣا ﰐ اﳌوت
أن ﻧسﺨط ﻋﻠﻰ ا ّ ﻋندﻣا ﳔتﻠﻲ ّ وﳒﻠس ﻋﻠﻰ " ّ
وﻧﺬﻫﺐ إﱃ ﺣجﻠة اﳌﺆﻣنﲔ.

١
"ﻓﻚ اﳊِﺪاد ﻋﻦ الﺒﻄﻦ" :أﻛﻞ ﻃعام لﺬﻳﺬ ووﻓﲑ ﺑعﺪ اﳉﻮع.
ّ
٢
"الﺴﺠادة" :ﺣﺼﲑة الﺼﻼة.
ّ

٥٤

ﳓﻦ ﻻ إراد ًّ أتينا إﱃ ﻫﺬا العا َﱂ ،وﳓﻦ أﻳﻀاً ﻻ إراد ًّ ﻣوﺟودون ﻫنا ،وأﻳﻀاً ﻻ إراد ًّ
ﺧﺬوﻧنا ﻣﻦ ﻫﺬا العا َﱂ .أي أﻧﻔسنا وقﻠوبنا ﱂ ﻳﻜوﻧوا برفقتنا وليسوا برفقتنا .تعالوا لنﻜون

ﻣﻊ أﻧﻔسنا ﻣﻦ اﻵن فصاﻋداً .أي أن ﻧرضﻰ بﻔعﻞ ا ّ .
اﳋﻠق ﻻ إراد ًّ تون إﱃ الدﻧيا ،وﻻ إراد ًّ ﻳبقون ﰲ الدﻧيا ،وﻻ إراد ًّ ﻳرﺣﻠون ﻋﻦ الدﻧيا،
أي ﻫﻢ ﻧﻔسﻬﻢ ليسوا ﻣرافقﲔ وﻻ ﻣوافقﲔ .إذا ﻋرفوا ﺻاﻧعﻬﻢ وﻣربّيﻬﻢ ووﺛقوا بﻪ ورضوا
بﻔعﻠﻪ ﺳيﻜوﻧون ﻣﻊ أﻧﻔسﻬﻢ ﰲ الدﻧيا وﺳيﺬﻫبون إﱃ اﻵﺧرة ﻣﻊ أﻧﻔسﻬﻢ .أي ﻫﻢ ﻧﻔسﻬﻢ
ﺳيتقبّﻠون ﻣا ﻳﻔعﻞ ﺻاﻧعﻬﻢ ﻣعﻬﻢ.
التوفيق ﻫو توافق وﻣرافقة وﻣعيّة العبد لﻠﻤوﱃ .ﻋندﻣا ترى أﻧّﻚ ﲤﻠﻚ رًّ ﺣسناً وإﱃ
طﻠبت شيﺌاً ﳊاح وأردتَﻪ ولﻜﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ذلﻚ
كﻞ ﻣا فعﻠﻪ ﻣعﻚ كان ﺟيّداً وإذا
َ
اﻵن ّ

الشﻲء ﺧﲑاً لنسبة إليﻚ ﱂ ﻳدﻋﻪ ﻳصﻞ إليﻚ ،تتوافق ﻣﻊ ا ّ وﻣﻦ ﺣينﻬا فصاﻋداً ﺳتﻜون
وﺟد رضاَ وﺛقةٌ ّ وﻣرافقةٌ لﻪ فﺈ ّن اﻹﻧسان
برفقة ﻧﻔسﻚ وﺳﱰﺣﻞ ﻣﻊ ﻧﻔسﻚ .ﻣا دام ﻻ ﻳُ َ
ﻻ إراد ًّ أتﻰ وﻻ إراد ًّ ﻣوﺟود وﻻ إراد ًّ ﻳرﺣﻞ.
ا ّ ﺟاء بﻜﻢ وا ّ ﻳُعيدكﻢ )اﳌعاد( .تعالوا واﺧﻀعوا لربّﻜﻢ ﻣﻦ الباطﻦ ،ﺣينﻬا كﺄّﳕا أﻧتﻢ
ِ
ﺣﱴ لو ﱂ تستسﻠﻢ فﺈ ّ ﻢ
ﻧﻔسﻜﻢ ُﲢﻀرون أﻧﻔسﻜﻢ و ﺧﺬو ا وتستﻤتعون أكﺜرّ .
التﻔت إﱃ أﻧﻪ ِ
ﻋاﱂ وﻳرﻳد اﳋﲑ لﻚ
ﺧﺬوﻧﻚ ولﻜﻦ ﻳﻜون ذلﻚ ﺻعباً ﻋﻠيﻚ .لﻜﻦ إذا
ﱠ
ّ
أﻧت ﺟاﻫﻞ ﲟصﻠحتﻚ وﰲ الغالﺐ ترﻳد شﻬواتﻚ الّﱵ ﻫﻲ ﰲ الغالﺐ ض ّد ﻣصﻠحتﻚ ولﺬا
و َ
أﻧت إرادتَﻪ ﻻ أن ﻳتبﻊ ﻫو ﻧزواتَﻚ ،تستسﻠِﻢ ﳌشيﺌتﻪ وﲣﻀﻊ
ﳚﺐ ﺣسﺐ العقﻞ أن تتبﻊ َ
كﻞ ﻣا ﳛدث ﻳﻜون ﻧﻔس ﻣا
وﻧﻔس ﻣا أرادﻩ ﻫو ترﻳدﻩ أﻧت أﻳﻀاً .ﻣﻦ ﺣينﻬا فصاﻋداً ّ
رضيت بﻔعﻞ
ترﻳدﻩ أﻧت وكﺄّﳕا أﻧت بنﻔسﻚ تﻔعﻠﻪ" .ﻣﻦ رضﻲ بﻔعﻞ قوم فﻬو ﻣنﻬﻢ" :إذا
َ
ا ّ تﻜون كﺄﻧّﻚ أﻧت بنﻔسﻚ شرﻳﻚ ﰲ فعﻠﻪ .ﺣﺬار أن ﻧﻜون ﰲ ﺣرب ﻣﻊ ا ّ بعد ﻋُ ْﻤ ٍر

ﻣﻦ الﻄاﻋة والعبادة" .ﻣﻦ اﺻبﺢ ﻋﻠﻰ الدﻧيا ﺣزﻳناً فقد اﺻبﺢ ﻋﻠﻰ ا ّ ﺳاﺧﻄاً"َ :ﻣﻦ كان
ﺣزﻳناً ِﻣﻦ وضعﻪ الدﻧيوي ﻳﻜون ﻏاضباً ﻣﻦ ا ّ .

٥٥

ﻳﻜون َرّ ﻧيّاً وﻳﻜون
ﻣعﻚ أﻧت بنﻔسﻚ

الرب وفعﻞ ا ّ
"ﻣﻦ رضﻲ بﻔعﻞ قوم فﻬو ﻣنﻬﻢ" .الّﺬي ﻳرضﻰ بﻔعﻞ ّ
إﳍيّاً .ﻋندﻣا ترضﻰ بﻔعﻞ ا ّ ﻳصبﺢ اﻷﻣر كﺄ ّن اﻷﻋﻤال الّﱵ ﻳﻔعﻠﻬا ا ّ
تﻔعﻠﻬا .ﻳنبغﻲ الرضا بﻔعﻞ ا ّ .
وزع ﺟواﺳيس ﻣعاوﻳة ﰲ ﺟيﺶ أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ ﻣنشورات ﻣبنيّة ﻋﻠﻰ أ ّن
ﰲ ﻣعركة ﺻ ّﻔﲔ ّ
ﻣعاوﻳة ﻳنوي أن ﳛﻄّﻢ الس ّد اﳌشرف ﻋﻠﻰ ﻣعسﻜر ﺟنود ﺣﻀرتﻪ كﻲ ﺧﺬﻫﻢ اﳌاء ﲨيعﻬﻢ.
تقﻠق،
أبﻠﻎ ﻣالﻚ اﻷشﱰ اﳌسﺄلة ﳊﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( .قال ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :ﻻ ْ
ﻫﺬا لﻦ ﳛدث .ﻋند اﳌساء أﺧﺬ ﻋﻤرو بﻦ العاص ﻋدداً ﻣﻦ اﳉنود فوق الس ّد وأﻣر أن
ﻳدقّوا الﻄبول وأن ُﳛ ِدﺛوا َﺟﻠَبَة ﲝيﺚ كﺄ ّ ﻢ ﻣشغولﲔ بتﺨرﻳﺐ الس ّد .بﺬﻋر وﻫﻠﻊ أﻣر ﻣالﻚ
إﺣتﻞ ﺟنود ﻣعاوﻳة الوادي
ﺟنود أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ أن ﳜﻠوا ّ
شق الواديّ .
ﲟجرد أن فرغ الوادي ّ
اﻧﻄﻠت ﻋﻠيﻪ ﺣيﻠة ﻣعاوﻳة واﳔدع ا وتﺬ ﱠكر أواﻣر ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ .لﺬا
واﻧتبﻪ ﻣالﻚ إﱃ أﻧّﻪ قد
ْ

ﺟنود ﻣعاوﻳة ﻣﻦ الوادي ﻋﱪ ﻣعركة ﻋنيﻔة واﺳتقّر ﻧي ًة ﰲ تﻠﻚ اﳌنﻄقة.
أﻣر ﳍجوم وأﺧرج َ
ﻋﲏ .قال ﺣﻀرتﻪ
بعدﻫا ﺟاء ﻣالﻚ ﲞجﻞ اﱃ ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( وقال :ﻫﻞ
َ
رضيت ّ
رضﻰ( .اﻷولياء ﻻ
كنت راضياً ﻋنﻚ واﻵن
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( :أ
ُ
ُ
أﺻبحت "أرضﻰ" )أكﺜر ً

ﻳغﻀبون ﻣﻦ أﺣبّاﺋﻬﻢ بسبﺐ أﺧﻄاﺋﻬﻢ .ﳓﻦ الّﺬﻳﻦ ﳚﺐ أن ﻧرضﻰ ﻋنﻬﻢ وإذا رضينا ﲟا
رضﻰ( ﻋنّا.
ﻳﻔعﻠوﻧﻪ ﻣعنا ﻳصبحون "أرضﻰ" )أكﺜر ً
الغﻢ ﻫو "الزلف" ١اﻷﺳود والﻔرح ﻫو الوﺟﻪ اﻷبيض .الغﻤوم
الغﻢ ليﻞ والسرور ارّ .
ّ 
آ ر اﳉﻼل واﻷفراح آ ر اﳉﻤال" .الزلف" ﻳغﻄّﻲ ﻇاﻫر الوﺟﻪ وﻳ ِ
وﺟﺐ ﺣﻔظﻪ وﲨالﻪ .ﰲ
ُ
الﻜﻞ ﻳﻄﻠبون النﻬار وﻳرﻳدون السعادة والسرور والبَ ْسط .لﻜﻦ فيﻤا بعد ليس
أواﺋﻞ الﻄرﻳقّ ،
ِ
ﻳرﺟحون الﻔقر ﻋﻠﻰ الغﲎ
ﻣعﻠوﻣاً ﻫﻞ النﻬار أفﻀﻞ أم الﻠيﻞ ،ﲝيﺚ أ ّن بعض العرفاء ّ
واﳌرض ﻋﻠﻰ الصحة والقبض ﻋﻠﻰ البسط .لﻜ ّﻦ أﻫﻞ البيت ليسوا ﻫﻜﺬا وﻳرﻳدون ﻧﻔس ﻣا
ﻳق ِّدرﻩ ا ّ ﳍﻢ.

١
ﺸ ْعﺮ.
"الﺰلﻒ" :ال َ
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الناس ﰲ البداﻳة ﻳﻄﻠبون الغﲎ والعافية والرﺧاء وإذا ﱂ ِ
ﻳعﻄﻬﻢ ا ّ ِ ،ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ كﺜﲑاً أن
ﻳغتاﻇوا ِﻣﻦ ا ّ وﻳﻜﻔروا .فيﻤا بعد ﻋندﻣا ﻳﻜﱪون شيﺌاً فشيﺌاً ،أﻳﻀاً ا ّ أﺣيا ً ﻳعﻄﻲ

وأﺣيا ً ﻻ ﻳعﻄﻲ .إﱃ أن ﻳبﻠغوا ﻣقاﻣاً ﲝيﺚ ﳛبّون الﻔقر أكﺜر ﻣﻦ الغﲎ ،واﳌرض أكﺜر ﻣﻦ
ٍِ
الصحة
أي واﺣد ﻣﻦ الﻔقر والغﲎ ،و ّ
ّ
الصحة والعُ ْسر أكﺜر ﻣﻦ اليُ ْسر .لﻄبﻊ ليس ﻣعﻠوﻣاً ّ
واﳌرض ،والراﺣة والش ّدة ﻫو اﻷفﻀﻞ؛اﳌسﺄلة ﻣرتبﻄة ﻷشﺨاص .لﺬا ﻋندﻣا ﺟاء ﺟابر إﱃ
أﺣﺐ الصعاب واﳊرﻣان أكﺜر ،قال ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ
اﻹﻣام ّ
السجاد )ﻋﻠيﻪ السﻼم( وقالّ :
ِ
أي ﺣال ،البشر ﰲ البداﻳة
ﳓﺐ ﱠ
كﻞ ﻣا ُﳛدﺛﻪ ا ّ لنا .ﻋﻠﻰ ّ
السﻼم( :ﳓﻦ لسنا ﻫﻜﺬا .ﳓﻦ ّ
ﳝشون ﰲ الﻄرﻳق ﻋﱪ البشارة ﰒّ ﳛصﻠون ﻋﻠﻰ اﻹﺳتعداد لﻺﻧﺬار .اﻹﻧﺬار أﻋظﻢ ﻣﻦ
البشارة .الﻠﻄف واﶈبّة الﻜاﻣنة ﰲ اﻹﻧﺬار أكﺜر ﻣﻦ الﻠﻄف واﶈبّة الظاﻫرة ﰲ البشارات.
ﻣا ق ّدرﻩ وقَ َس َﻤﻪ ا ّ لﻺﻧسان ،ﺳواء كان الدﻧيا ،أو كان اﻵﺧرة أو ﱂ ﻳﻜﻦ أ ًّ ﻣنﻬﻤا،
ﻫو أفﻀﻞ شﻲء.
ﻧﻔسﻪ
أن ﻳﻀﻊ اﻹﻣام الرضا )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻳدﻩ اﳋالية ﰲ ﻳد  ،ﻳعﲏ أﻧّﻪ قد أﻋﻄا َ
وﻫﺬا ٍ
كاف لنسبة إلينا ،أي أﻧّﻪ ﻳقبﻠنا وﻳـُ ْو ِﺻﻠنا إﱃ ﻣقام الرضا ﺣيﺚ"ﻻ ﺳﺨط بعد
وﺟد ﻏﻀﺐ بعد الوﺻول إﱃ ﻣقام الرضا.
الرضا" :ﻻ ﻳُ َ
إذا رضينا ﻋﻦ ا ّ وأولياء ا ّ ﻧﺬﻫﺐ إﱃ اﳉنّة وﳓﻦ أﺣياء.
إذا شﺨص كاﻧت ﻋﻼقتﻪ ﺻافية ﻣﻊ ا ّ ﳝسﺢ ا ُّ بيدﻩ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ.

تَصاﱀ ﻣﻊ ربّﻚ لتﻬتدي إﱃ ﻣصﻠﺢ العا َﱂ.
كﻞ َﻣﻦ تﻜون ﻋﻼقتﻪ ﺻافية ﻣﻊ ربّﻪ ﳚد ﻣا أضاﻋﻪ.
ّ 
ﻋندﻣا ﻳرضﻰ قﻠبﻚ ﻋﻦ ربّﻚ "ﻳبتسﻢ برﻋﻢ قﻠبﻚ وﻳتﻔتّﺢ" .١ﺣينﻬا ﻳظﻬر ﻋﻄرﻩ وﲨالﻪ.
ِ
ووﺻﻠت إﱃ الغرض
بﻠغت الﻜﻤال
َ
ﻋندﻣا ﻳُزﻫر قﻠبﻚ وﻳﻀحﻚ وﻋندﻣا تﻔرح تﻜون قد َ

ﳏﻤد )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ
والغاﻳة واﳌقصد .ﻋندﻣا ﻄﻞ أﻣﻄار الرﲪة وتسﻄﻊ ﴰس ّ
وﺳﻠّﻢ( ،ﻋ ِّرض ﻧﻔسﻚ ﳍا لتتﻔتّﺢ زﻫرتُﻚ.
١
ِ
والﻐﻢ ﰲ ﻗﻠﺒﻚ ﺳﺮوراً.
"ﻳﺒﺘﺴﻢ ﺑﺮﻋﻢ ﻗﻠﺒﻚ وﻳﺘﻔﺘّح" :ﻳﺼﺒح الﻀﻴﻖ واﻹﻧﻘﺒاض ّ
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الّﺬي ﻳصﻞ ﰲ ﺳﲑﻩ إﱃ ﻣقام الرضا ﻻ ﻳبقﻰ وﺳط الﻄرﻳق وﻳبﻠﻎ اﳌقصد ﻣﺜﻠﻤا الشﺨص
ﺣﱴ اﻹﻣام الﺜاﱐ ﻋشر .بينﻤا ﻣﻦ
الّﺬي ﻳقبﻞ ﺣﻀرة الرضا )ﻋﻠيﻪ السﻼم( لﻺﻣاﻣة ﺳيقبﻞ ّ

اﻷﺋﻤ َة قبﻞ ﺣﻀرة الرضا )ﻋﻠيﻪ السﻼم( وﻻ ﻳﻜون إﻣاﻣيّاً إﺛﲏ
اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳقبﻞ
ٌ
شﺨص ّ
ﻋشرًّ ،ﻣﺜﻞ الزﻳدﻳّة واﻹﲰاﻋيﻠيّة.
الرضا أﴰخ ِﻣﻦ اليقﲔ والتسﻠيﻢ.
ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﳛصﻞ اﻹﻧسان ﻋﻠﻰ الرضا اﳊقيقﻲ ،ﰲ البداﻳة ﳚﺐ ﻋﻠيﻪ أن ﻳ ِ
وﺟد لنﻔسﻪ
ُ

اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ
رضاً اﺻﻄناﻋيّاً .كﻠّﻤا ل ّق َ
نت اﳊسنات لنﻔسﻚ ،ﻳﻜون ﺟيّداً .ﻣﺜﻠﻤا قال ّ
فتظاﻫر ﳊﻠﻢ.
ﳜص اﳊﻠﻢ" :ان ﱂ تﻜﻦ ﺣﻠيﻤاً فتحﻠّﻢ" :إن ﱂ تﻜﻦ ﺣﻠيﻤاً
السﻼم( فيﻤا ّ
ْ
وليقﻞ واﺣد :كﻢ ﺻنﻊ ا ّ ﻣﻦ الﻠﻄف
إﺟﻠسوا أﺣيا ً ﻋ ّدة أشﺨاص ﺣول بعﻀﻜﻢ
ْ
!وليقﻞ آﺧر :ﻻ أدري كﻢ ﻳصنﻊ ِﻣﻦ اﳋﲑ ﻣعنا ﰲ اﳌستقبﻞ!رّﲟا تندﻫﺶ
والرﲪة ﻣعنا ْ
وﺟد ﳎﻤوﻋة ليس ﻋندﻫﻢ ﻋتاب وﻻ
اﳌﻼﺋﻜة ﻷﻧّﻪ قﻠيﻼً ﺟ ّداً قد رأوا ﻫﻜﺬا أﻣر ﺣيﺚ ﻳُ َ
وﻫﻢ راضون ﻋﻦ اﳊ ّق تعاﱃ.
شﻜوى ُ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( قالوا" :كوﻧوا لنا زﻳناً وﻻ تﻜوﻧوا لنا شيناً" :كوﻧوا زﻳنتنا وﻣدﻋا َة
ّ 
شرفنا وﻻ ترﻳقوا ﻣاء وﺟﻬنا أﻣام اﻵﺧرﻳﻦ .أي ﻣﻬﻤا كان وضعﻜﻢ إبقوا فﺨورﻳﻦ وﻣرفوﻋﻲ
الرأس .إ ّ كﻢ أن تعتبوا ﻋﻠينا أﻣام اﻵﺧرﻳﻦ.
ﺳجادة الصﻼة ﻻ
أﻇﻬرﻩ ّ  .ﳌاذا ﻋﻠﻰ ّ
كﻞ ﻣا ﻋندك ْ
الغصص ،والبﻜاء أو الﻀحﻚ ،و ّ
وﺧﺬ
تُظ ِﻬر ضحﻜتَﻚ ّ وفقط تُبدي ﻋبوﺳﻚ وﺣزﻧﻚ؟
أﺣﻀر ضحﻜتﻚ إﱃ ﻫنا ْ
ْ
ﺣﱴ لﻠدﻧيا ،وأَﻇ ِﻬر البشاشة وطﻼقة الوﺟﻪ أﻳﻀاً أﻣام
تعبس ّ
ﻋبوﺳﻚ لﻠدﻧيا ،ﻣﻊ أﻧّﻪ ﻻ ْ
اﻷﻫﻞ والعيال.

الﺸﻜﺮ
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وﻋﻤﻞ العبد اﻹﺳتﻼم والتقبّﻞ والشﻜر.
ﻋﻤﻞ ا ّ العﻄاء
ُ
ُ 
"اﻻﻧسان ﻋبد اﻻﺣسان" .ﻋندﻣا ﻳرى اﻹﻧسان إﺣسان ا ّ ﻳصبﺢ ﻋبد ا ّ  ،وﻋندﻣا
ﻳصبﺢ ﻋبداً ﻳرضﻰ ﻋﻦ ا ّ وﻳشﻜرﻩ.
إﻋﱰف بﻔقرك وﻋجزك
ﻋرض ﻧﻔسﻚ بصدق ﻋﻠﻰ ا ّ .
ْ
كنت ،ﺣسناً أو ﺳيِّﺌاً ،ا ْ
ﻣﻬﻤا َ
أﺣصيت
اﻋﱰف بعجزك ﻋﻦ أداء شﻜرﻫا .إذا
وﺟﻬﻠﻚ ﰲ ﻣقابﻞ ا ّ  .ﻋ ِّد ْد ﻧِ َعﻢ ا ّ ﻋﻠيﻚ و ْ
َ
النِ َعﻢ اﳌادﻳّة واﳌعنوﻳّة ﲡد ﻧﻔسﻚ ﻣدﻳو ً ﳉﻤيﻊ أﻫﻞ السﻤوات واﻷرض وترى ﻧﻔسﻚ ﻋاﺟزاً
اطﻠﺐ ﻣنﻪ أن ُﳜﻠّصﻚ ِﻣﻦ ﻋﺐء ﻫﺬا
ﻋﻦ أداء دﻳنﻬﻢ .ﻋندﻫا ا ْ
ﻋرض ﻋجزك ﻋﻠﻰ ا ّ و ْ
الدﻳﻦ .ﻋندﻫا ﻳُﻠﻬﻤﻚ أن تقوم بشﻜرﻩ .الشﻜر قسﻤان :شﻜر النعﻤة وشﻜر الـ ُﻤنعِﻢ.
َ
وتقر كﻢ ﻫﻲ أشياء ﺣسنة" .شﻜر اﳌنعﻢ درك
"شﻜر النعﻢ درك النعﻢ" ،أي أن تﻜتشف ّ

وتقر أ ّن ا ّ قد أﻋﻄاك ﻫﺬﻩ النعﻤة.
اﳌنعﻢ" ،أي أن تﻔﻬﻢ ّ
وﻧظرت إﱃ ﻣقتنياتﻚ ﺳوف تنصف ﻧّﻚ ﻏارق
يت ﻋﻦ اﻵﻣال البعيدة والﻄوﻳﻠة
َ
إذا ﲣﻠّ َ
تتحﻤﻠﻬا
ﰲ فﻀﻞ وﻋﻄاء ا ّ وبـﺄﻧّﻚ ﻣدﻳون ﳉﻤيﻊ اﳌﺨﻠوقات ﰲ ﻣقابﻞ اﳌتاﻋﺐ الّﱵ ّ
اﳌﺨﻠوقات ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧتاج ﻣا ﲤﻠﻜﻪ ﰲ ﺣياتﻚ وإﻳصالﻪ إليﻚ و ﻧّﻚ ﻋاﺟز ﻋﻦ أداء ﻫﺬا
الدﻳﻦ .ﰒّ تُوكِﻞ تسدﻳد ﻫﺬا الدﻳﻦ ّ الّﺬي ﻫو ﻣالﻜﻚ وﻣوﻻك وتﻄﻠﺐ ﻣنﻪ أن ُﳜﻠّصﻚ
ِﻣﻦ ﻋﺐء ﻫﺬا الدﻳﻦ وﰲ النﻬاﻳة أﻧت ﺳوف تﻜون ﻣدﻳو ً فقط ّ ﰲ ﻣقابﻞ ﲨيﻊ
أشياﺋﻚ ،وﻷﻧّﻚ ﻻ ﲤﻠﻚ شيﺌاً ﻣﻦ ذاتﻚ ﰲ ﻣقابﻞ ا ﺣﱴ ترﻳد بتﻠﻚ الوﺳيﻠة أن ِ
تﺆدي
ّ
ّ ّ
دﻳنﻚ ّ  ،فا ّ أﻳﻀاً ﻳقول" :اﳌﻔﻠس ﰲ اﻣان ا ّ " .العﻤﻞ الوﺣيد الّﺬي ﳝﻜﻦ أن تقوم بﻪ
ﻫو أن تسجد برأﺳﻚ شﻜراً.
إﱐ ﻣدﻳون ﳉﻤيﻊ أﻫﻞ السﻤاء
وﺟد أﺣ ٌد ﻣﺜﻠﻲ ﰲ ﲨيﻊ السﻤوات واﻷرضّ .
ﻻ ﻳُ َ
ي ﻋﻤﻞ بعنوان
وﺟد ذو ٍ
روح ﻏﲑ داﺋﻦ ﱄ .كﻤا ِّ
واﻷرض .ﱂ ﻳُ َ
أﱐ ﱂ أﲤ ّﻜﻦ ﻣﻦ القيام ّ
شﻜ ٍر ﳍﻢَ .ﻣﻦ ﺳيﻜون بعون ﻫﻜﺬا شﺨص ﺳوى ﺻاﻧعﻪ؟
إﲝﺚ وتﻔحص ِ
وﺟد اﻷشياء الّﱵ قد أﻋﻄاك ا ّ إ ّ ﻫا و ِّأد شﻜرﻫا .طبعاً ﳓﻦ ليس
ْ 
ّ ْ
كﻞ ﻣا ﻋند أ ُّ قد أﻋﻄا إ ّ ﻩ.
ﻋند شﻲء ﻣﻦ ذاتنا و ّ
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وﻇﻬرت لﻚ قُ ْﻢ بﺬكر "الصﻠوات" ١و ِّأد شﻜرﻫا.
اكتشﻔت ﻧعﻤة
ﺣيﺜﻤا
ْ
َ
كﻠّﻤا أﻋﻄاك ا ّ ﻧعﻤة أﻇ ِﻬ ْرﻫا ،ﺳواءً ﻣادﻳّة أو ﻣعنوﻳّة.

أ ّن القرآن ذكر" :واﻣا بنعﻤة ربﻚ فح ّدث" :وأﻣا ﻧعﻤة ربﻚ فﺄﻇﻬرﻫا و ِ
أبدﻫا ،ﻋندﻣا
ّ
ّ
ّ
ّ
ْ
ِ
إﱄ ،ﻧﻔس ﻫﺬا العﻤﻞ ﻫو ﺣدﻳﺚ
تﻔ ّﻜر ﰲ داﺧﻞ ﻧﻔسﻚ وتقول لنﻔسﻚ كﻢ قد أﺣسﻦ ا ّ ّ
وإﻇﻬار وبيان لﻠنعﻤة.
السﻼم ،الصﻼة ،الصوم ،الزكاة وﲨيﻊ العبادات ﻫﻲ شﻜر لعﻄا ا ّ  .لشﻜر تزداد
النعﻢ كﻤا أ ّن الشﺨص الشاكر ﻳصبﺢ ﺣبيﺐ ا ّ .
ﻋندﻣا ﻳشﻜر اﻹﻧسان ﻳزﻳدﻩ ا ّ وﻳعﻄيﻪ ّقوة وﺣياة أفﻀﻞ ،أي ﻳﻜشف اﳊجاب وﻳُظ ِﻬر
كاﻧت ﳎعولة فيﻪ ﻣنﺬ البداﻳة.
القوة واﳊياة اﻷفﻀﻞ الّﱵ ْ
لﻪ ّ

أي شﻲء ﻳﻜون
قال ا ّ " :لﺌﻦ شﻜرﰎ ﻻزﻳدﻧّﻜﻢ ولﺌﻦ كﻔرﰎ ا ّن ﻋﺬاﰊ لشدﻳد" .شﻜر ّ
ﻣناﺳباً لنﻔس ذلﻚ الشﻲء .شﻜر اﳌال ﻫو ﻣساﻋدة الﻔقﲑ واﻹﻧﻔاق ﻋﻠيﻪ ،وشﻜر العﻠﻢ ﻫو
القوة ﻫو اﻷﺧﺬ بيد الﻀعيف .ﻫﺬا شﻜر النعﻤة .شﻜر الـ ُﻤنعِﻢ ﻳعﲏ أن
التعﻠيﻢ ،وشﻜر ّ
أﻫﻞ ﻷن ﻳُعبَد ﻻ ﻷﻧّﻪ أﻧعﻢ ﻋﻠينا.
ﻧعبد ا ّ ﻷﻧّﻪ ٌ
إذا التﻔتتﻢ إﱃ اﳌصاﻋﺐ الّﱵ ﲢ ﱠﻤﻠﻬا اﳌتدﻳِّنون ﰲ زﻣﻦ رضاﺧان وابنﻪ ﲡدون أ ّن اﻵن
زﻣﻦ ﺟيّد ﺟ ّداً لﻠﻤﺆﻣنﲔ ﻷ ّن اﳉﻤيﻊ أﺣرار أن ﻳﻔعﻠوا ﻣا ﻳشاؤون .كوﻧوا شاكرﻳﻦ واﺳجدوا
ّ كﻲ ﻳزﻳد ا ّ ﺧﲑاتﻪ.
ِ
أﻧّﻪ ﻧقول ﻋندﻣا ﻧنجو ﻣﻦ اﳌوت بعد ﲢ ﱡﻤﻞ أضرار وﺧساﺋر ﻋدﻳدة ﰲ ﺣادث" :ا ّ
رﺣﻢ" ،أليس ذلﻚ كﻔران ﳉﻤيﻊ الرﲪات الّﱵ ﴰﻠنا ا ّ ا ﻣنﺬ بداﻳة ﺣياتنا؟ ﻫﻞ ا ّ رﺣﻢ
فقط ﰲ ﻫﺬا اﳌورد وإﱃ اﻵن ﱂ ﻳﻜﻦ قد رﺣﻢ؟ ﳌاذا ﱂ تﻜﻦ ترى الرﲪة اﻹﳍيّة طوال اﳌ ّدة
ِ
وﲟجرد أن ﺟاء اﳋﻄر رأﻳتَﻬا؟
الّﱵ كان ﺟعﻞ السﻼﻣة والراﺣة والﻄﻤﺄﻧينة ﻣﻦ ﻧصيبﻚ ّ
 لﻠحيف وقﻠّة اﻹﻧصاف ﺣيﺚ بعد أن ﺣصﻞ ﻣعﻪ ﺣادث ﺳﲑ وقُتِﻞ شﺨصان ﻣﻦ
وﺟرِح شﺨصان ،ﻳقول" :ا ّ رﺣﻢ كﺜﲑاً" .دﻋﲏ َأر :ﰲ اﳋﻤسﲔ ﺳنة الّﱵ ﱂ ﳛصﻞ
أقاربﻪ ُ
١
ﳏﻤﺪ.
ﳏﻤﺪ وآل ّ
"الﺼﻠﻮات" :الﺼﻼة ﻋﻠﻰ ّ
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الصحة
كنت ﺳاﳌاً أﱂ ﻳﻜﻦ ا ّ قد رﺣﻢ واﻵن رﺣﻢ؟
ﻣعﻚ ﺣادث ﺳﲑ فيﻬا وداﺋﻤاً
َ
ّ
وأﻋﻀاؤك الﻜاﻣﻠة والساﳌة لسنوات ﱂ ِ
ﲢسبﻬا ﻋﻠﻰ ا ّ وﱂ تعتﱪﻩ ﻣسﺆوﻻً ﻋنﻬا ،ولﻜﻦ
تدﻋﻚ
نت تقول ا ّ أﻋﻄاﱐ
ﻋندﻣا
الصحة؟ ﻋظﻤة ا ّ ﱂ ْ
ﻤت لﻔﱰات وﲢ ّس َ
ﻣرضت و لّ َ
َ
ّ
تراﻩ ِ
وﲢسﺐ ذلﻚ ﻋﻠيﻪ.

اﳌﻮت والﻔناء
أفﻀﻞ ﻋﻤﻞ ﺻاﱀ ﻫو اﳌوت" .اﻻﻧتظار اش ّد ﻣﻦ اﳌوت".
ﻣنزل اﳌوت ﻫو آﺧر ﻣنزل لﻠدﻧيا و ّأول ﻣنزل لﻶﺧرة.
اﳌوت ﻣرافق لنا .ﺟسﻤنا ﻫو اﳌوت.
وﻧتﻤرن ﻋﻠيﻪ .ﻋندﻣا ﻧزفر زفرًة ،ﰲ اﳊقيقة
اﳌوت داﺋﻤاً ﻣرافق لنا .ﻋندﻣا ﻧنام كﺄّﳕا ﳕوت ّ

ﳕوت وبنَـ َﻔس آﺧر ﻧتابﻊ اﳊياة.
اﳌوت قرﻳﺐ ﺟ ّداً .ﻣا إن ﻧﺬكر اﳌوت ﻧﻜون قد ﻣتنا" .قولوا ﻻ الﻪ )اﳌوت( اﻻّ ا ّ
)اﳊياة( تﻔﻠحوا" .ا ّ ﻳقول" :ﺧﻠق اﳌوت واﳊيوة ليبﻠوكﻢ اﻳّﻜﻢ اﺣسﻦ ﻋﻤﻼَ" .ﺧﻠق اﳌوت

وﱄ
ﺣﱴ ّ
واﳊياة ﻣﺜﻞ ُكَرتَﲔ ّ
ﻳتبﲔ أﻳّﻬﻢ ﻳﻠعﺐ أفﻀﻞ .ﺟاﺋزتﻪ ّ
"ﳏﻤد رﺳول ا ّ " و "ﻋﻠﻲ ّ
ا ّ " .الشﺨص الّﺬي وﺻﻞ اﻹﳝان إﱃ قﻠبﻪ ﻫو ﻣيّت .ﳚﺐ اﻹﺳتسﻼم لﻠﻤوت ،وليس
الﻔوت .ﻋندﻣا تتﺨﻠّﻰ ﻋﻦ اﻵﻣال واﻷﻣاﱐ ﻳﻜون اﳌوت.
العزم ﻋﻠﻰ اﳌوت ،ﻫو اﳌوت.
وﲡﻠس أﻧت
كﻞ ﻣا ﻋندﻫا ﻣﻦ ﻧيّة وإرادة وآﻣال
قُ ْﻞ لسرﻳرتﻚ "إﻫدأي"ّ ،
ﻳرﺣﻞ ّ
ﺣﱴ َ
َ
دوء ﻣﻊ ربّﻚ.
السجاد )ﻋﻠيﻪ السﻼم( قال ّ " :الﻠّﻬﻢ ارزقﲏ التجاﰲ ﻋﻦ دار الغرور واﻻ بة اﱃ
اﻹﻣام ّ
دار اﳋﻠود واﻻﺳتعداد لﻠﻤوت قبﻞ ﺣﻠول الﻔوت" :الﻠّﻬﻢ ارزقﲏ اﻹﻋراض ﻋﻦ الدار
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اﻹﲡاﻩ ﳓو دار اﳋﻠود ،أي اﻵﺧرة ،واﻹﺳتعداد لﻠﻤوت
اﳌﺨادﻋة والﻜاذبة ،أي الدﻧيا ،و ّ
قبﻞ أن ﳛﲔ وقت الﻔوت .اﳌوت ﻏﲑ الﻔوت .الﻔوت ﻳﻜون ﻋندﻣا ﻳُسﻠِﻢ الشﺨص روﺣﻪ

وﻳدفنون ﺟﺜّتﻪ .اﳌوت ﻫو قﻄﻊ التعﻠّق لدﻧيا.
كنت أركبﻪ وﻳعﱪ ِﻣﻦ ﺟنﺐ ﺣاﺋط وﻳقﻊ ﻇﻠّﻪ
أ ّ م الشباب كان ﻋندي ﺣصان .ﻋندﻣا ُ
وﻳظﻦ أﻧّﻪ ﺣصان آﺧر .لﺬا ،كان ﻳشﺨر وﳛاول أن
ﻋﻠﻰ اﳊاﺋط ،كان ﺣصاﱐ ﻳنظر إليﻪ ّ
ﻳتق ّدم ﻋﻠيﻪ ،وﻷﻧّﻪ كﻠّﻤا كان ﻳسرع كان ﻳرى أﻧّﻪ ﻣا زال ﻏﲑ ﻣتق ِّدم ﻋﻠﻰ ﻇﻠّﻪ كان ﻳزﻳد
لﻜﻦ اﳊاﺋط كان
ﺳرﻋتﻪ ﳎ ّدداً لدرﺟة أﻧّﻪ لو
اﺳتﻤر ﻫﺬا اﻷﻣر لﻜان ّأدى ﰊ إﱃ القتﻞّ .
ّ
ﻳنتﻬﻲ وﻳزول ﻇﻠّﻪ وﻳﻬدأ.
ﰲ الدﻧيا ،ﻋندﻣا تنظر لﻶﺧرﻳﻦ ﻳرﻳد بدﻧﻚ الّﺬي ﻫو ﻣركبﻚ أن ﻳسبقﻬﻢ ﰲ

ﳚرك إﱃ اﳍﻼك.
اﻷﻣور الدﻧيوﻳّة وإذا ﱂ تردﻋﻪ ﻋﻦ ﻣنافسة اﻵﺧرﻳﻦ ّ
ﰲ النﻬاﻳة ﻣات ذلﻚ اﳊصان .ﻣات ،ﻧعﻢ ﻣات .ﻣات ﲝيﺚ أﻧّﻪ ﻋندﻣا أﻧظر إﱃ
ٍ
شﺨص ﻣيّتاً.
أي
اﻷﻣوات ﻻ أﻋتﱪﻫﻢ أﻣوا ً وﻻ أﻋتﱪ ّ
اﻷدب والتواضﻊ ّ وأولياﺋﻪ ولﻼﺧوة اﻹﳝاﻧيﲔ ﻫو اﳌوت.

كﻞ شﻲء" .ﻻ أﻋﻠﻢ" و "ﻻ أﺳتﻄيﻊ" ﳘا اﳌوت بعينﻪ.
ﰲ التواضﻊ ﻳُ َ
وﺟد ّ
ﺳبﺐ ﻇﻬور اﻷدب ﻫو أﺻﻞ اﻹﳝان .كﻠّﻤا ازداد اﻹﳝان ﻳصبﺢ اﻷدب كاﻣﻼً أكﺜر.
اﳊق تعاﱃ .ﺣقيقة
اﻳة اﻷدب ﻫو اﳌوت .اﻹﳝان الﻜاﻣﻞ ﻫو اﳌوت اﳊقيقﻲ ﰲ ﻣقابﻞ ّ

"ﻣوتوا قبﻞ أن ﲤوتوا" :إﺳتسﻠﻤوا لﻠﻤوت قبﻞ أن ﰐ إليﻜﻢ اﳌوت ،ﻫﻲ ﻋﲔ التﻔوﻳض
واﻷدب الﻜاﻣﻞ.
اﳌوت ﻳعﲏ السﻜوت" .فاﺳتﻤعوا لﻪ واﻧصتوا" :إﺳتﻤعوا لﻠقرآن واﺳﻜتوا.
تسﻠيﻢ الروح واﳌوت أﺳﻬﻞ ﻣﻦ اﳉﻠوس بسﻜوت.
طرﻳق اﻹﳝان ﻫو طرﻳق اﳌوت والﻔناء .ﰲ ﻫﺬا الﻄرﻳق ﲤوت ﺧتيارك وتستسﻠﻢ
وتتحﻤﻞ ﻣش ّقات الدﻧيا.
لﻠﻤق ّدرات اﻹﳍيّة
ّ
اﳊق وأن ﻻ ﻳﻜون ﻋندك ﻧظرﻳّة ﻣﻦ ﻧﻔسﻚ وﻋدم
اﳌوت ﻫو ﻋﲔ اﳋﻀوع ﻹرادة ّ
ِ
ﻣغسﻞ
اﻹﻋﱰاض .العبد اﳌﺆﻣﻦ بﲔ ﻳدي ﲨال وﺟﻼل ا ّ ﻣﺜﻞ ﺟﺜّة اﳌيّت بﲔ ﻳدي ّ
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ي ّاﲡاﻩ أراد وليس لﻠجﺜّة ﻣقاوﻣة واﻋﱰاض وﻧظرﻳّة" .العبد كاﳌيّت بﲔ
اﻷﻣوات ﻳدﻳرﻫا ّ
ِ
ﻣغسﻞ اﻷﻣوات" .قﻠﺐ اﳌﺆﻣﻦ بﲔ
الغسال" :العبد ﻣﺜﻞ اﳉسد اﳌيّت بﲔ ﻳدي ّ
ﻳدي ّ
ِ
اﺻبعﲔ ﻣﻦ اﺻابﻊ الرﲪﻦ ﻳقﻠّبﻬا كيف ﻳشاء" :قﻠﺐ اﳌﺆﻣﻦ بﲔ إﺻبعﲔ ﻣﻦ أﺻابﻊ ا ّ
الرﲪﻦ ﻳدﻳرﻩ كيﻔﻤا شاء.
ﺣﻀروا لباس التقوى
ﻣﺜﻠﻤا اﻷب واﻷم ﻳﻬيِّﺆون اﳌﻼبس لﻠﻤولود قبﻞ الوﻻدة ،كﺬلﻚ قد ّ
ولباس الرضا لِ َﻤﻦ ﻳنال اﳌوت.
ﺣﺐ الدﻧيا ﻣﻦ القﻠﺐ ﻫو اﳌوت.
طرد ّ
ﻣا إن تقﻄﻊ الﻄﻤﻊ لناس ،ﻳﻜون اﳌوت .ﻋندﻣا ﰐ الﻄﻤﻊ لدﻧيا تُولَد وﻋندﻣا تقﻄﻊ
الﻄﻤﻊ تنال اﳌوت.

أي ل ّﺬة أفﻀﻞ ﻣﻦ اﳌوت واﻹﺳتسﻼم واﻹﺳتعداد لﻠﻤوت" .اكﺜروا
ﻻ ﻳُ َ
وﺟد ﰲ الدﻧيا ّ
تﺬوقﻬا اﳌﺆﻣﻦ طوال ﻋﻤرﻩ
كﻞ اﳊﻼوة الّﱵ ّ
ذكر ﻫادم الﻠ ّﺬات" .اﳌوت ٌ
ﺣﻠو لدرﺟة أﻧّﻪ ﳚعﻞ ّ
ُﻣّرة ﰲ فﻤﻪ.
وﻣسرات
ﻜﻞ ل ّﺬات ّ
اﳌوت ﻫادم الﻠ ّﺬات .لنسبة ﻷﻫﻞ الدﻧيا ،ﻳﻜون اﳌوت ُﻣزﻳﻼً ل ّ
ﺣﻠو لدرﺟة
الدﻧيا بسبﺐ ﻣرارة طعﻤﻪ ﰲ فﻤﻬﻢ .لﻜﻦ لنسبة لﻠﻤﺆﻣﻦ وأﻫﻞ اﻵﺧرة ،اﳌوت ٌ
ﻣسرات وﻣﻠ ّﺬات الدﻧيا تصغر وتندﺛر وتنﻬار ﰲ ﻣقابﻠﻪ.
أ ّن ّ
ﶈﱯ أﻫﻞ البيت ﺣ ٌﻠو ولﺬﻳﺬ لدرﺟة أ ّ ﻢ ﻳسﻜرون ﻣﻊ اقﱰابﻪ .ﳍﺬا السبﺐ
اﳌوت لنسبة ّ
ﻳُقال لﻪ "ﺳﻜرات".
ﻳتوﰱ
"النوم اخ اﳌوت" :النوم ﻫو اﻷخ الصغﲑ لﻠﻤوت .أﻳﻀاً القرآن ﻳقول" :ا ّ ّ
وﻣﻦ
اﻻﻧﻔس ﺣﲔ ﻣو ا والّﱵ ﱂ ﲤت ﰲ ﻣناﻣﻬا" :ا ّ ﻳقبض روح اﻷشﺨاص أﺛناء اﳌوتَ ،
ِ
ﺐ ﻋند اﻹﺳتيقاظ ِﻣﻦ
ﱂ َﳛﻦ وقت ﻣوتﻪ ]ﻳقبض روﺣﻪ[ أﺛناء ﻧوﻣﻪ .ﳍﺬا السبﺐ ﻳُ َ
ستح ّ

النوم أن ﻳُقرأ ﻫﺬا الدﻋاء أﻧّﻪ" :اﳊﻤد ّ الّﺬي اﺣياﱐ بعدﻣا اﻣاتﲏ واليﻪ النشور .اﳊﻤد ّ
ﻋﻠﻲ روﺣﻲ ﻻﲪدﻩ واﻋبدﻩ" :اﳊﻤد ّ الّﺬي أﺣياﱐ بعدﻣا أﻣاتﲏ والبعﺚ والقياﻣة
الّﺬي ّ
رد ّ
ﺣﱴ أﲪدﻩ وأﻋبدﻩ .ﲟقدار ﻣا ﻳﻜون
إﱄ روﺣﻲ ّ
إّﳕا ﻳﻜو ن إليﻪ .اﳊﻤد ّ الّﺬي أرﺟﻊ ّ
النوم لﺬﻳﺬاً وﻣرﳛاً ،ﻳﻜون اﳌوت ﺣﻠواً وﻣرﳛاً ﻋ ّدة أضعاف ذلﻚ لنسبة لﻠﻤﺆﻣﻦ.
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َ ﻣﻦ ﻳصﻞ إﱃ اﳌوت ﻳدرك القياﻣة.
أتيت إليﻪ ﻫو ﻣﻜان ﺳ ّﻲء .ﳍﺬا
اﳌولود بعد وﻻدتﻪ ﻳبدأ لبﻜاء .أي ﻫﺬا اﳌﻜان الّﺬي ُ
ِ
الﻜﻞ
كﻞ ﻧَـ َﻔس ﻫو قدم ّﲡاﻩ اﳌوتّ .
فوراً ﻳُقبﻞ ﻋﻠﻰ طرﻳق العودة وﻳتّجﻪ لﻠﻤوتّ .
ﻳتّجﻬون إﱃ اﳌوت؛ﻏاﻳة ﻣا ﰲ اﻷﻣر أ ّن روح ﻏﲑ اﳌﺆﻣﻦ ﻳنزﻋو ا ﻧزﻋاً واﳌﺆﻣﻦ ﻳق ِّدم روﺣﻪ
بنﻔسﻪ .داﺋﻤاً ﻧعيﺶ ﰲ اﳌوت وﻧﺬﻫﺐ ﳓو اﳌوت .ﻋندﻣا تصﻠِّﻲ ،وﻋندﻣا تقول "ا ّ اكﱪ"
قﻤت ﺬﻩ
كﻞ ﻫﺬا ﻣوت .إذا َ
و "ﻻ الﻪ اﻻّ ا ّ " ،وﻋندﻣا ﲡود ﲟالﻚ وروﺣﻚ ووقتﻚّ ،
اﻷﻋﻤال ﲟحبّة فﺈﻧّﻚ ﺳتﻠت ّﺬ ﻣنﻬا أﻳﻀاً.
لنتحﻀر لﻠﻤوت .اﳌوت ّأوﻻً ﰒّ الﻠقاء .قال أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :فﻤﻦ ﳝت
ّ 
كﻞ َﻣﻦ ﳝوت ﻳﻠتقﻲ ﰊ .ﻣا ﱂ ﳕت ،أي ﻣا ﱂ ﻧستسﻠﻢ لﻠﻤوت وﱂ ﻧتﺨ ﱠﻞ ﻋﻦ اﻵﻣال
ﻳرﱐ"ّ :
واﻷﻣاﱐ ،ﻻ ﳛصﻞ الﻠقاء.
كﻞ ﻣﻦ ﳝت ﻳرﱐ ،ﲰعتَﻪ؛لﻜﻦ ﱂ تسﻤﻊ ﻫﺬا
أ ّن ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( قالّ :
كﻞ ﻣﻦ أﻧظر أ إليﻪ ﻳق ِّدم روﺣﻪ ﻋﻦ رضا ورﻏبة وﻳﻔوز ﳌوت.
ﺣيﺚ قالّ :
وقت ﺟيّ ٌد ﺟ ّداً .إﻧّﻪ وقت ﲡﻠّﻲ ا ّ .
وقت تسﻠيﻢ الروح ٌ

ليﻠة القﱪ اﻷوﱃ ﻫﻲ ليﻠة الزفاف اﳊقيقﻲ لﻠﻤﺆﻣﻦ ﻷﻧّﻪ ﻳبﻠﻎ وﺻال اﶈبوب .ﻋندﻣا
ﻳﻀعون اﳌﺆﻣﻦ ﰲ القﱪ ﻳُقال لﻪ" :ﱎ كنوم العروس"َْ :ﱎ ﻣﺜﻞ ﻧوم العروس .ﻻ ﲰﺢ ا ّ أن
تﺬﻫﺐ العروس ﺣزﻳنة إﱃ اﳊجﻠة .إذا قﻠّﻠنا اﻵﻣال واﻷﻣنيات واﻋتﻤد التقوى ﻧُﻼقﻲ اﳌوت
بسرور.
كﺜﲑٌ ِﻣﻦ الناس ﻳبﺬلون روﺣﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ "شاﻫﻲ" ١واﺣد ﻣﻦ ﻣال الدﻧيا .أﻧتﻢ إذ
تبﺬلون الروح ﻣﻦ أﺟﻞ لقاء ا ّ وأولياء ا ّ فﺈﻧّﻜﻢ تبيعون روﺣﻜﻢ بﺜﻤﻦ ﻫظ ﺟ ّداً.
السيّد ﲨال الﻜﻠبيﻜاﱐ ﻋندﻣا كان ﳛتﻀر ،كان ﻳقرأ أشعار ﺣافظ ﻣﻊ ﻏناء بسرور

كنت ﻣنتظراً ﻫﻜﺬا ﻳوم ،فاليوم
و جة وكان ﻳقول :أربعون ﺳنة وأ واقف ﺧﻠف الباب وقد ُ
أﻏﲏ.
ﺣيﺚ ﻳُﻔتَﺢ الباب ﳌا ﻻ أكون ﻣسروراً وﻻ ّ
" ١شاﻫﻲ" :ﻋﻤﻠﺔ ﻗاﺟارﻳّﺔ.
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"إ ّ وإ ّ إليﻪ راﺟعون" ﻫﻲ ﻣﺜﻞ كﻠﻤة السر .إ ّ ا تُ ِ
بﻄﻞ ﲨيﻊ اﻷﺣزان وتﻔتﺢ ﲨيﻊ
ّ
ّ
ﻋواﺋق الﻄرﻳق إﱃ ا ّ .

تقﻞ ﻏصصﻚ.
ﻋندﻣا تصبﺢ رفيقاً ﻣﻊ ﺣﻀرة ﻋزراﺋيﻞ ّ
أي شﻲء ﻳزﻳﻞ اﻷﺣزان والغصص وﳝحﻲ العداوات واﻷﺣقاد ﻣﺜﻞ اﳌوت.
ﻻ ﲡد ّ
كﻞ اﻷﺣزان والغصص وتصبﺢ بﻼ أﺛر.
ﻋندﻣا تتقبّﻞ اﳌوت تﺬﻫﺐ ّ
تقر لﺬات اﻷﺣدﻳّة ﻻ دأ .ﳚﺐ أن تتّصﻞ ﻷﻧبياء واﻷولياء
ﻣا ﱂ تتّصﻞ بﻔﻄرتﻚ وﱂ ّ

اﳌوت ﻳتّصﻞ لﻔﻄرة
ﺣﱴ دأ ﰲ ﻫﺬﻩ الدﻧيا وكﺬلﻚ ﰲ العا َﱂ اﻵﺧر .ﻋندﻣا ﻳنال
شﺨص َ
ّ
ٌ
الرّ ﻧيّة.
ذكر اﳌوت ﻳُصغِّر الدﻧيا ﰲ العﲔ وﻳُع ِظّﻢ اﻵﺧرة وا ّ .
اﳌﺆﻣﻦ ﻋندﻣا ﻳرﺣﻞ ﻋﻦ الدﻧيا وﻳنال اﳌوت ،ﻳتﺨﻠّص ِﻣﻦ الشﻬوات والغﻀﺐ الّﺬﻳﻦ
ِ
سﺨنوﻧﻪ وﻳﱪد لﻜاﻣﻞ ﲝيﺚ أﻧّﻪ ﺣ ّﱴ ﻋندﻣا ﻳغسﻠون ﺟﺜّتﻪ ﲟاء الدﻧيا البارد ﻳصيﺢ
كاﻧوا ﻳُ ّ
ﻣا ﻫﺬا اﳌاء الساﺧﻦ الّﺬي تصبّوﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺟسدي.
قال أﻣﲑ ﳊاشيتﻪ :ﻋندي ﺧروف أرﻳد أن أﺳﻠِّﻤﻪ ﻷﺣدكﻢ لﻜﻲ ﻳعتﲏ بﻪ إﱃ العام
ذرة واﺣدة وﻻ
إﱄ بنﻔس وضعﻪ اليوم ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻜون قد ّ
تغﲑ ّ
القادم والعام القادم ﻳعيدﻩ ّ
ﻳﻜون قد َِﲰﻦ أو ﳓﻞ .اﳉﻤيﻊ قالوا :ﻫﺬا ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ﻷﻧّﻪ إذا أﻋﻄيناﻩ العﻠف ﻳسﻤﻦ وإذا ﱂ
ﻧعﻄﻪ ﻳنحﻞ .شﺨص ﺣﻜيﻢ ﻣﻦ بينﻬﻢ وافق ،والعام التاﱄ أﺣﻀر اﳋروف إﱃ اﻷﻣﲑ ورأى
فعﻠت؟ قال ذلﻚ الشﺨص اﳊﻜيﻢ :أ
ذرة واﺣدة .ﺳﺄلﻪ اﻷﻣﲑ ﻣاذا َ
اﳉﻤيﻊ أﻧّﻪ ﱂ ّ
ﻳتغﲑ ّ
كنت ِّ
أﻣرر
كنت أﻋﻄﻲ اﳋروف ﻣا شاء ﻣﻦ العﻠف ليﺄكﻠﻪ ولﻜﻦ ﰲ آﺧر النﻬار ُ
كﻞ ﻳوم ُ
ّ
كﻞ الﻠحﻢ الّﺬي كان قد
ذﺋباً ﻣﻦ أﻣاﻣﻪ ّ
ﻣرًة واﺣدة واﳋروف ﻋند رؤﻳة الﺬﺋﺐ كان ﻳﺬوب ّ
ذرة واﺣدة .ا ّ أﻳﻀاً
ضيف إﱃ بدﻧﻪ ﻧتيجة الﻄعام .وﻫﻜﺬا بعد ﺳنة ،ﱂ ّ
أُ ْ
ﻳتغﲑ اﳋروف ّ
ﳏﺐ أﻫﻞ البيت .أي ﻳُزﻳﻞ ﻣا ﻳﻠت ّﺬﻩ ِﻣﻦ اﳌﻠ ّﺬات الدﻧيوﻳّة
ﻳﻔعﻞ ﻧﻔس ﻫﺬا الﻔعﻞ ﻣﻊ ّ
وإﺣتﻤاﻻً الﺬﻧوب الّﱵ ﻳرتﻜبﻬا ﻧتيجة اﳌيﻞ لﻠدﻧيا ،ﲟظاﻫر اﳌوت ِﻣﻦ قبيﻞ الﻔقر واﳌرض
كﻞ فﱰة ،و لنتيجة ﰲ آﺧر ﻋﻤرﻩ ﻳنقﻠﻪ ِﻣﻦ
وذﻫاب ﻣاء الوﺟﻪ و ، . . .الّﱵ ُﳛدﺛﻬا لﻪ ّ
ﻣرًة ّ
ﳏﺐ أﻫﻞ
الدﻧيا إﱃ اﻵﺧرة ﻣﺜﻠﻤا كان قد أدﺧﻠﻪ الدﻧيا ﰲ اليوم ّ
اﻷول لوﻻدتﻪ .لﻄبﻊّ ،
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كﻞ ﻳوم ف ّﻜر ﻫو بنﻔسﻪ بعض الشﻲء ﳌوت ،لﻦ ﻳﻜون ﻫناك بعد ذلﻚ ﺣاﺟة
البيت إذا ّ
ﳊدوث تﻠﻚ اﻵ ر لﻠﻤوت ﰲ ﺣياتﻪ.
بت ﰲ أ ّ م الشباب ﺣيﺚ كان ﻋندي
كنت قد قر ُ
ﺟر ُ
ُ 
أت ﰲ كتاب وأﻳﻀاً أ بنﻔسﻲ ّ
ﻣزرﻋة أﻧّﻪ إذا قﻄعوا ﺟﻠد الﺬﺋﺐ بشﻜﻞ رقيق وﺻنعوا ﻣنﻪ ﻣنﺨﻼً وﻏربﻠوا بﻪ البﺬور ،بعد
ذلﻚ الزراﻋة ﻻ ﻳصيبﻬا آفة .الﺬﺋﺐ قوي لدرﺟة أ ّن اﻵفات ﻣﺜﻞ اﳉراد والسوﻧة ﳜافون ﻣﻦ
تصوروا اﳌوت أﻳﻀاً ﻣﺜﻞ الﺬﺋﺐ.
الزراﻋة الّﱵ ﺣصﻞ لبﺬرﻫا اتّصال ﻣﻊ ﺟﻠد الﺬﺋﺐّ .
ﳛصﻠﻦ تﻄاول ﻋﻠﻰ اﳌوت ﻷ ّن اﳌوت شرﻳف ﺟ ّداً .لﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
لﻄبﻊ ،ﻻ
ّ
أي آفة ولﻦ ﻳستﻄيﻊ
الناﺣية ،أﻧّﻪ إذا ﺣصﻞ لشﺨص اتّصال ﻣﻊ اﳌوت لﻦ ﻳصﻠﻪ بعدﻫا ّ
ﻳﻀروﻩ ،ﳝﻜﻦ ضرب اﳌﺜﻞ بﻪ لﻠﻤوت.
بعدﻫا الشيﻄان والدﻧيا والن ْﻔس أن ّ

كﻞ ﻣا ﻧقولﻪ ﻏيبة .ﻣا ﱂ ﳕت ﻻ ﻧرى اﳌيزان") ،ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻣيزان
قبﻞ اﳌوتّ ،
كﻞ ﻣا ﻧﻔعﻠﻪ ﲨيﻞ.
كﻞ ﻣا ﻧقولﻪ ﳝيﻞ لﻺﳓراف .بعد اﳌوتّ ،
اﻻﻋﻤال"( ،و ّ
ﻣرتﲔ":
ﺣﻀرة ﻋيسﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( قال" :لﻦ ﻳﻠﺞ ﻣﻠﻜوت السﻤاوات ﻣﻦ ﱂ ﻳولد ّ
اﻷم ووﻻدة ﻣﻦ رﺣﻢ
ﻣرتﲔ ﻻ ﻳدﺧﻞ ﻣﻠﻜوت السﻤاوات أبداً :وﻻدة ﻣﻦ رﺣﻢ ّ
الّﺬي ﱂ ﻳُولَد ّ

الﻄبيعة .ﻧبيّنا )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( أﻳﻀاً قال" :ﻣوتوا قبﻞ ان ﲤوتوا" :إﺳتسﻠﻤوا
لﻠﻤوت ﺧتياركﻢ قبﻞ أن تنالوا اﳌوت إضﻄراراً ﲝﻠول الﻔوت .كﻼ اﳊدﻳﺜﲔ إشارة ﳊقيقة
واﺣدة.
التﻬيّﺆ لﻠﻤوت ﻫو اﳉيّد وليس اﳌوت بسرﻋة .بعد ﻫﺬا اﻹﺳتعداد ،ﻋُ ْﻤر الدﻧيا ﺳيﻜون
بﻜﻞ اﻵﺧرة .ﳚﺐ
ﲦيناً ﺟ ّداً .قال ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :ﻻ أﺳتبدل ﺳاﻋة دﻧيا ّ
التحﻀر لﻠﻤوت وليس العجﻠة.
ّ
ﻫﻲء
ﻳﻜﻦ ﻋندك ﻋجﻠة لﻠﻤوت ،ولﻜﻦ السرﻋة ﺟيّدة؛أي ِّ
"العجﻠة ﻣﻦ الشيﻄان" .ﻻ ْ

اﻹﺳتعداد لﻠرﺣيﻞ" .ﺳارﻋوا اﱃ ﻣغﻔرة ﻣﻦ ربّﻜﻢ وﺟنّة" :أﺳرﻋوا ﳓو ﻋﻔو ربّﻜﻢ وﳓو اﳉنّة.
تقدﱘ الروح أفﻀﻞ ﻣﻦ ﻧزع الروح .اﳌﺆﻣﻦ ﻳق ِّدم روﺣﻪ ﲟحبّة وروح الﻜافر ﺧﺬو ا
اﺋﻞ ﰲ النﻬاﻳة ،ﻣا أﲨﻞ أن ﻳق ِّدﻣﻬا اﻹﻧسان بنﻔسﻪ
ّ
كﻞ ﻣا ﻫو دﻧيوي ز ٌ
لقوة .اﻵن ﲟا أ ّن ّ
لﻠحبيﺐ وﻳعﻄيﻬا ﰲ ﺳبيﻞ ا ّ .
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ِ
ﳏﱯ
روح اﻷشقياء ﻳنزﻋو ا ﻧزﻋاً؛ﳏبّوا أﻫﻞ البيت ﻳق ّدﻣون أرواﺣﻬﻢ ﻧﻔسﻬﻢ .بعض ّ
كف أﻳدﻳﻬﻢ ﻋ ّدة آﻻف ﻣﻦ السنﲔ ليق ّدﻣوﻫا وﱂ ﻳصﻞ
أﻫﻞ البيت قد أﻣسﻜوا أرواﺣﻬﻢ ﰲ ّ

ﺣﱴ ﻳسﱰﺟعوا ﻣنﻬﻢ اﻷﻣاﻧة الّﱵ كاﻧوا قد أﺧﺬوﻫا .لقد أﺧﻔﻰ
ﻳتوﺳﻠون ّ
دورﻫﻢ بعد .إ ّ ﻢ ّ
ا ّ ربوبيّتﻪ ﰲ العبد واﻷﻣاﻧة ﻫﻲ ﻫﺬا .أﺧﺬ اﻹﻧسان اﻷﻣاﻧة الربوبيّة ﻷﻧّﻪ كان ﻇﻠوﻣاً
وﺟﻬوﻻً ،أي ﻷﻧّﻪ كان داﻫية وﻣاكراً ،ﻻ أﻧّﻪ كان ﻇاﳌاً وﺟاﻫﻼً .اﻵن ﳏبّو أﻫﻞ البيت
ِ
تﺞ أﻳﻀاً ﻋﻦ
ﻳرﻳدون أن ﻳُرﺟعوا ﻫﺬﻩ اﻷﻣاﻧةَ .ك ْون ﻣ ّدة اﻧتظارﻫﻢ ﻋ ّدة آﻻف ﻣﻦ السنﲔ ٌ
ﺣالتﻬﻢ الروﺣيّة الّﱵ ِﻣﻦ ش ّدة ﻣا ﻫﻲ ﺧالصة تﻜون ﺳاﻋتﻬا ﻋ ّدة آﻻف ِﻣﻦ السنﲔ.
كالشﺨص الّﺬي ﻳرى ﻣناﻣاً لع ّدة ﺛو ٍان ولﻜﻦ ﰲ ﻋاﱂ الرؤ ﻳشاﻫد أﺣداث ﻣﺌة ﺳنة.
ﻷﻣشط شعري وبعدﻫا أﻣشﻲِ .
إﻣﺶ ،فعند
ﻋندﻣا ﰐ اﳌوت ﻻ تقﻞ أﻋﻄﲏ ﳎاﻻً ِّ
ﲤشط شعرك.
الﺬﻫاب ،الرﻳﺢ بنﻔسﻬا ّ
"الناس ﻧيام" .أي النّاﺳون وأﻫﻞ الﻄبيعة ﺋﻤون .الشيعة َو ِﺳنَة ﻋسة؛إ ّ ﻢ بﲔ النوم
واليقظة .أﻫﻞ الﻜﻤال الّﺬﻳﻦ قد اﺳتسﻠﻤوا لﻠﻤوت ﻳقظون" .فﺈذا ﻣاتوا اﻧتبﻬوا" :فعندﻣا
ﻳنالون اﳌوت ﻳستيقظون.

القرآن الﻜرﱘ ﻳقول" :ﻫﻞ ﻳستوي الّﺬﻳﻦ ﻳعﻠﻤون والّﺬﻳﻦ ﻻ ﻳعﻠﻤون" :ﻫﻞ الّﺬﻳﻦ ﻳعﻠﻤون
والّﺬﻳﻦ ﻻ ﻳعﻠﻤون ﻣتساوون؟ أي ﻫﻞ اﳌستيقظون ﺳواﺳية ﻣﻊ اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ﱂ
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(" :الناس ﻧيام فﺈذا ﻣاتوا اﻧتبﻬوا":
ﻳستيقظوا؟ قال ّ

الناس ﰲ ﻧوم؛ﻋندﻣا ﻳنالون اﳌوت ﻳستيقظون .الشﺨص الّﺬي ﻳنال اﳌوت تُﻔتَﺢ ﻋينﻪ
ﺣﱴ ﻳرﺣﻞ اﳋبز واﳌاء
وﻳصحو وﻳقوم لسياﺣة ﰲ ﺳﻠﻄان ا ّ  .ﻣا إن ﻳستيقظ اﻹﻧسان ّ
ﺣﱴ لو أكﻞ فﺈﻧّﻪ ﳝاشﻲ اﻵﺧرﻳﻦ .بعدﻫا ﻻ ﳛتاج كﺜﲑاً لﻄعام
والبﻄﻦ والﻔرج وﻳنتﻬونّ .
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ
الدﻧيا والعبادات الظاﻫرة .إﻧّﻪ كﻞ ﻣﻦ ﻣﻜان آﺧر .قال ّ
وﺳﻠّﻢ(" :ﺳياﺣة ا ّﻣﱵ ﰲ شﻬر ا ّ " .إﻧّﻪ الشﻬر الّﺬي ﺣصﻞ ﻋﻠﻰ النجاة ِﻣﻦ الدﻧيا وبعد
كﻞ شﻬورﻩ ﻫﻲ شﻬر ا ّ  .ﻋاش أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ ﺛﻼث وﺳتّﲔ ﺳنة وطوال ﻫﺬﻩ اﳌ ّدة
ذلﻚ فﺈ ّن ّ
ِ
ﺣﱴ ﻫﺬا أﻳﻀاً أكﻠﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﳑاشاة
أكﻞ فقط أربﻊ وﻋشرﻳﻦ ُﻣ ّداً ﻣﻦ ﺧبز الشعﲑّ .
اﻵﺧرﻳﻦ وإﻻّ فﺈ ّن ﺣياتﻪ وبقاءﻩ ﱂ تﻜﻦ ﻣنوطة ﺬا اﻷكﻞ.
٦٧

ف ١وتُزال ﻋنﻪ ﳘوم الدﻧيا .ﻫﻜﺬا أﻳﻀاً لقاء اﳌﺆﻣﻦ
ﻋندﻣا ﻳﺬﻫﺐ اﻹﻧسان إﱃ اﳌقﱪة َِﳜ ّ
الّﺬي ﻳﻜون قد اﺳتسﻠﻢ لﻠﻤوت.

بﻔﱴ كان قد بﻠﻎ الﻜﻤال اﳌعنوي وكان ﻣﻦ أﻫاﱄ
ُ 
إلتقيت ذات ﻳوم ﰲ زﻣﻦ الشباب ً
ذﻫبت إﱃ اﳌقﱪة لز رة أﻫﻞ
كنت
ُ
قﻠتُ :
كنت أﻋرفﻪ .ﺳﺄلﲏ :ﻣﻦ أﻳﻦ أتيتُ .
دوﻻب و ُ
تعال إذاً إﱃ ﻣنزلنا أﻳﻀاً لز رتنا .قال
القبور .أﺟاب :ﲟا أﻧّﻚ تﺬﻫﺐ لز رة أﻫﻞ القبورَ ،
اﻷقﻞ آ ر
تﻠﻤيحاً أ ّن أﻫﻞ الﻜﻤال الّﺬﻳﻦ قد لوا اﳌوت ،اﳊﻀور ﰲ ﳏﻀرﻫﻢ لﻪ ﻋﻠﻰ ّ
وبركات ز رة أﻫﻞ القبور الّﱵ قد بُ ِّشر ا ﰲ الروا ت.
إﻋتﱪ ﻧﻔسﻚ ضيف ا ّ كﻲ تنال اﳌوت.
ْ 
ﻠعت ﻋﻠﻰ
َﺣ ّد ﻣﻦ السيف وﲡعﻞ اﻹﻧسان شﻬيداً بسرﻋة .إذا اطّ َ
اﻹﺣسان واﶈبّة أ َ
العشق شﻬيداً .أفﻀﻞ طرﻳق لنيﻞ اﳌوت
أﺻبحت ﻋاشقاً ﳚعﻠﻚ
إﺣسان ا ّ تعشقﻪ وإذا
َ
ُ
ﻫو ﻫﺬا.
ِ
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(:
أفﻀﻞ ذ ْكر ﰲ ﻫﺬﻩ الدﻧيا ﻫو اﳌوت .قال ّ
"اكﺜروا ذكر ﻫادم الﻠ ّﺬات".
بسبﺐ اﻫتﻤام وﳏبّة السﻠﻄان ﳏﻤود الشدﻳدة لﻪ ،كان ا ز بش ّدة ﻣوضﻊ ﺣسد
كﻞ ﻳوم قبﻞ أن ﰐ إﱃ البﻼط
شﺨصيّات البﻼط .ذات ّ
ﻣرة وشوا ﻋند السﻠﻄان أ ّن ا ز ّ
وإﱃ ﳏﻀر السﻠﻄان ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ٍ
ٍ
شﺨص ﻣا وأﻳﻀاً ﰲ الﻠيﻞ
ﻣنزل وكﺄﻧّﻪ ﺧﺬ أواﻣرأً ﻣﻦ

ﻋندﻣا ﻳنصرف ﻣﻦ ﳏﻀر السﻠﻄان ﻳﺬﻫﺐ ﰲ الﻄرﻳق إﱃ ﻧﻔس ذلﻚ اﳌنزل وكﺄﻧّﻪ ﻳعﻄﻲ
تقارﻳراً ﻋﻦ أﺧبار البﻼط لﺬاك الشﺨص .أﻣر السﻠﻄان أن ﻳﻔتِّشوا ذلﻚ اﳌنزل .ﻋندﻣا دﺧﻞ
اﳉنود ذلﻚ اﳌنزل رأوا أ ّن فيﻪ ﻏرفة ﺧالية فقط وﰲ تﻠﻚ الغرفة رداء ﺟﻠدي لﻠرﻋاة ﻣعﻠﱠق
ﻋﻠﻰ ﻣسﻤار .ﺟاؤوا ﳋﱪ لﻠسﻠﻄان .ﻋندﻣا أتﻰ ا ز ﳋدﻣة السﻠﻄان إﺳتﻔسر ﻣنﻪ
السﻠﻄان ﻋﻦ القﻀيّة .قال ا ز :الـ ُﻤعﻠﱠق ﰲ تﻠﻚ الغرفة ﻫو ﺛوﰊ اﳉﻠدي لﻠرﻋﻲ والّﺬي
كﻞ ﻳوم قبﻞ أن آﰐ إﱃ البﻼط أذﻫﺐ إﱃ
ُ
كنت أرتدﻳﻪ وأرﻋﻰ قبﻞ ّ
التعرف ﻋﻠﻰ السﻠﻄانّ .

١
ﻒ :ﻳﺮ ح.
َِﳜ ّ

٦٨

ِ
س
تﻠﻚ الغرفة وألبس ذلﻚ الرداء اﳉﻠدي وأقول لنﻔسﻲ :ﻻ تﻀيّ ْﻊ ﻧﻔسﻚ ا ز وﻻ تن َ
؛كﻞ ﻣا ﻋندك ﻫو ﻣﻦ بركة السﻠﻄان .ﰲ الﻠيﻞ
أﻧّﻚ ذلﻚ الراﻋﻲ الﻔقﲑ والّﺬي ليس لﻪ أﺣد ّ
ِ
ستحسﻦ
ﻣرًة أﺧرى كﻲ ﻻ أضيِّﻊ ﻧﻔسﻲ وﻻ أﻧسﻰ ّ
أﻳﻀاً أذَ ّكر ﻧﻔسﻲ ﺬا ّ
ﺣق السﻠﻄان .ﻳُ َ
ﻣرتﲔ ليوم وﻳتﺬ ّكر
ّ
ﻣرًة أو ّ
ﶈﺐ أﻫﻞ البيت أﻳﻀاً أن ﻳرتدي الرداء اﳉﻠدي لﻠﻤوت والﻔناء ّ
أي ٍ
ﻣاد ً أو ﻣعنوًّ.
شيﺊ ﻣﻦ ﻧﻔسﻪ ،ﺳواءً ّ
كﻞ ﻣا ﻋندﻩ ﻫو ﻋﻄاء ا ّ وأﻧّﻪ ﻻ ﳝﻠﻚ ّ
أ ّن ّ
ﺣﻲ ﻻ ﳝوت"" .ﻫو" تعﲏ اﻹﻧسان الّﺬي قد طوى
"ﳛيﻲ وﳝيت وﳝيت وﳛيﻲ وﻫو ّ
ﻣرتﲔ ،وﳍﺬا ﱂ ﻳعد ﻋندﻩ ﻣوت .ﰲ اﳊدﻳﺚ أﻧّﻪ ﻳوم القياﻣة ﻳﺬﲝون اﳌوت
اﳌوت واﳊياة ّ
ﻋﻠﻰ ﻫيﺌة ﺧروف أﺳود.
ﰲ اﳉنّة ﻳقﻄعون رأس اﳌوت وﻳُبيدون العدم والﻔناء.
وﻇيﻔتنا اﳌوت وﻋﻤﻠﻪ اﻹﺣياء.
اﳌوت أﻣر تدرﳚﻲ ولﻪ ﻣراتﺐ .ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ لشﺨص أن ﻳﻜون بدﻧﻪ قد ﻣات ولﻜﻦ ﻫو
بنﻔسﻪ ﻻ ﻳﻜون قد التﻔت بعد إﱃ أﻧّﻪ قد ﻣات و لتدرﻳﺞ ﰲ ﻋاﱂ القﱪ والﱪزخ ﻳتﺨﻠّص ﻣﻦ
كنﻤو الشعر
ﲣيّﻼت الدﻧيا وﻳقبﻞ اﳌوت .لع ّدة أ ّ م بعد اﳌوت ،تدوم بعض ﻋﻼﻣات اﳊياة ّ

واﻷﻇافر ﰲ بدن اﳌيّت .ﺟسد اﳌيّت أﻳﻀاً ﻋندﻣا ﻳدفنوﻧﻪ ﻳتحﻠّﻞ تدرﳚيّاً إﱃ أن ﻳصبﺢ
ٍ
ﺣﻲ وﻋادي .لﺬا ،اﳌوت
ترا ً .تراب اﳌيّت أﻳﻀاً ﳛتاج ﳌ ّدة ﻣﻦ الزﻣﻦ ّ
ﺣﱴ ﻳتب ّدل إﱃ تراب ّ
لﻪ ﻣراتﺐ ﲢصﻞ لتدرﻳﺞ وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ لشﺨص أن ﻳﻜون قد ل درﺟة ﻣنﻪ ولﻜﻦ ﻻ
ﻳﻜون قد وﺻﻞ بعد إﱃ ﻣراتبﻪ اﻷﻋﻠﻰ.
ﺣﱴ تنتﻬﻲ القﻀيّة .اﳌوت تدرﳚﻲ.
ليس اﻷﻣر ﻫﻜﺬا أﻧّﻪ ﻣا إن ﳝوت اﳌﺆﻣﻦ وﻳدفنوﻧﻪ ّ
ﺣﱴ شعر وأﻇافر اﳌيّت تنﻤو ﳌ ّدة ﰲ القﱪ .ﻋند اﳌوت فقط ﳐّﻪ ﻳصبﺢ ﺧالياً وﻳتوقّف أﺣد
ّ
ﺣﱴ ﳝوت بشﻜﻞ كاﻣﻞ .ﺟﻠدﻩ ،ﳊﻤﻪ ،ﻋظْﻤﻪ،
وﺟد ﻋﻤﻞ كﺜﲑ ّ
أﺟﻬزتﻪ فقط ،ولﻜﻦ ﻳُ َ
ﺣﱴ ﻋندﻣا ﻳصبحون ترا ً ﻳﻜون ترا ً ﻣيّتاً وﻳستغرق
َ
وشعرﻩ كﻠّﻬﻢ ﳚﺐ أن ﻳصبحوا ترا ً و ّ
ﺣﱴ ﻳتب ّدل إﱃ تراب ﻋادي .إذاً ،اﳌوت أﻣر تدرﳚﻲ وﻳبدأ ﻣﻦ ﳊظة الوﻻدة ﻣﻦ
وقتاً طوﻳﻼً ّ
ﻣت .ﻋﻠﻰ ﻫﺬا
كت ﺛدي ّأﻣﻚ ﱠ
اﻷم إﱃ أن ﻳصﻞ إﱃ اﻳتﻪ .ﻣنﺬ الﻄﻔولة ﻋندﻣا تر َ
رﺣﻢ ّ
ﺣﱴ ﻳبدأ
كت شيﺌاً ﱠ
ﻣت .ﻣا إن تُعﻄَﻰ الروح لﻠﻄﻔﻞ ﰲ رﺣﻢ ّأﻣﻪ ّ
اﳌنوال طوال ﻋﻤرك كﻠّﻤا تر َ
٦٩

لسعﻲ والﻜ ّد .بعد الوﻻدة أﻳﻀاً ﻳﻜون طوال ﺣياتﻪ ﻣشغوﻻً لسعﻲ وأﻳﻀاً ﻫو بنﻔسﻪ
كﻞ الناس ﰲ الدﻧيا
ﻳقول :إ ّن "روﺣﻲ تﻄﻠﻊ" ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺜﻼً ﲢصيﻞ اﳌال أو الدرسّ .
ﻳﻜدﺣون و"تﻄﻠﻊ روﺣﻬﻢ" .أﻧتﻢ أﻳﻀاً "تﻄﻠﻊ روﺣﻜﻢ" إذ ﲢ ّدون طعاﻣﻜﻢ وﻧوﻣﻜﻢ ِﻣﻦ

أﺟﻞ الوﺻول إﱃ الﻜﻤال.
كﻠّﻤا أرد شيﺌاً ،قال ا ّ  :ﻻ .ﰲ البداﻳة ﱂ ﻧﻜﻦ ﻧرﻳد أن ﳕوت ،فقال ا ّ  :ﳚﺐ أن
ﲤوتوا .ﰒّ ﻋندﻣا اﺳتسﻠﻤنا لﻠﻤوت وطﻠبنا اﳌوت ،قال ا ّ  :ﺧﻠقتﻚ لﻠحياة وليس لﻠﻤوت.
ﻋندﻣا اﺳتسﻠﻤنا لﻠﻔناء ،قال ا ّ  :ﺧﻠقتﻚ لﻠبقاء وليس لﻠﻔناء.
ﺟيّ ٌد أن ﻧصبﺢ أﺣياءً ﰲ ﻫﺬﻩ الدﻧيا .الروح الّﱵ تُن َﻔخ ﰲ اﻹﻧسان ﰲ ﻫﺬﻩ الدﻧيا أﺛناء
العبادة و . . .تﻜون شاﳐة كﺜﲑاً.

كنت أﲢ ّدث ﻋﻦ اﳌوت .ﰲ بعض
ﺳبعﲔ ﺳنة وأ أتﻜﻠّﻢ ﻋﻦ اﳌوت .ﻣنﺬ الﻄﻔولة ُ
اﻷﺣيان أﺳتﻄرد أﻳﻀاً ﰲ الﻜﻼم ولﻜﻦ أﺻﻞ ﺣدﻳﺜﻲ ﻫو اﳌوت.
اﳌوت ﻣﺜﻞ اﺣﱰاق الﻔراشة ،والﻔناء ﻣﺜﻞ اﺣﱰاق الشﻤعة .الﻔراشة ﳍا ﺟسد ولﻜﻦ
الشﻤعة تﺬوب وﻻ ﻳبقﻰ ﻣنﻬا شﻲء.
ﻏﲏ وداﺋﻤاً كان ﺧﺬ ﻣنﻪ اﳌال وﻳﻠعﺐ القﻤار ﻣﻊ رفاقﻪ وﻫﻢ أﻳﻀاً
ٌ 
شاب كان ﻋندﻩ أب ّ
كﻞ ﻣا أﻣﻠﻜﻪ ِﻣﻦ اﳌال
كاﻧوا ﻳرﲝون ﻣنﻪ أﻣوالﻪ .ذات ّ
ﻣرة قال الشاب لرفاقﻪ :ﲟا أﻧّﻜﻢ ّ
ِ
اﻷقﻞ إلعبوا أبﻄﺄ بقﻠيﻞ كﻲ ﻳﻄول الﻠعﺐ وأشعر أكﺜر بﻠ ّﺬة
ترﲝوﻧﻪ ﻣ ّﲏ ﰲ القﻤار ،ﻋﻠﻰ ّ

لعﺐ القﻤار ﻣعﻜﻢ.
وﺣﱴ اﻷشياء الّﱵ قد أﻋﻄا إ ّ ﻫا ا ّ وأولياء ا ّ
ﳓﻦ ﻻ ﳕﻠﻚ شيﺌاً ﻣﻦ أﻧﻔسناّ ،
ﻫﻢ ﻧﻔسﻬﻢ "ﻳقاﻣرون" ا ﻣعنا وﻳرﲝو ا ﻣنّاِ .ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳقول شﺨص ﳍﻢ :أﻧتﻢ ﰲ
كﻞ شﻲء ،ولﻜﻦ إرﲝوا أبﻄﺄ بقﻠيﻞ كﻲ أشعر بﻠ ّﺬة لعﺐ القﻤار ﻣعﻜﻢ .أي
النﻬاﻳة ترﲝون ّ
أن ﻳﻄول ﻋﻤري كﻲ أﲤتّﻊ أكﺜر بﻠ ّﺬة العبادة والﻄاﻋة وبﺬل اﳌال والروح ﰲ ﺳبيﻠﻜﻢ .لﻄبﻊ
ﻳتﻤﲎ ﺟيﻞ اﳌوت والﻠقاء ﻣﻦ أﺟﻞ
لﻠتﺄﻣﻞ أﻧّﻪ ﻫﻞ ﻳﻠيق ﻹﻧسان أن ّ
قابﻞ ّ
ﻫﺬا أﻳﻀاً ٌ
التﻠ ّﺬذ أكﺜر لﻄاﻋات والعبادات؟
٧٠

الﺘﺼﺪﻳﻖ والﻴﻘﲔ
ِ
كﻞ اﻷذكار
ﲨيﻊ أﻧواع اﳊرﻣان والنقص ﻣﻦ ضعف التصدﻳق واﻹﳝان .كﻤا أ ّن ّ
والعبادات ﻫﻲ ِﻣﻦ أﺟﻞ إﳚاد التصدﻳق .بواﺳﻄة اﻷذكار والعبادات ﻳﻠ ِّقﻦ اﻹﻧسان ﻧﻔسﻪ،
ﺣﱴ اﳌيّت
ﻳتﻢ إﳚاد التصدﻳق واليقﲔ .التﻠقﲔ شرﻳف لدرﺟة أﻧّﻪ ّ
وﻋﱪ التﻜرار والتﻠقﲔ ّ
ﻳﻠ ِّقنوﻧﻪ ﻋند الدفﻦ أﻳﻀاً وﻋندﻣا ﻳﻠ ِّقنوﻧﻪ ﻳقول ﻧﻜﲑ وﻣنﻜر :لقد ﺻﻠﺢ ﻋﻤﻠﻪ .فﻠﻤاذا ﻻ
ِ
ِ
وقﻞ" :ا ّن ا ّ تبارك
ﻳﻠ ّقﻦ اﻹﻧسان ﻧﻔسﻪ ﻣا دام ﺣيّاً؟ ل ّقﻦ ﻧﻔسﻚ لبعض الوقت ﰲ اﳋﻠوة ْ
ﻋﻠﻲ بﻦ اﰊ
وتعاﱃ ﻧعﻢ ّ
الرب وا ّن ّ
ﳏﻤداً ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ ﻧعﻢ الرﺳول وا ّن اﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ ّ
رب ﺟيّد وإ ّن
ﺋﻤة و :" . . .إ ّن ا ّ تبارك وتعاﱃ ﱞ
ﺋﻤة اﻻﺣد ﻋشر ﻧعﻢ اﻻ ّ
طالﺐ واوﻻدﻩ اﻻ ّ
رﺳول ﺟيّد وإ ّن أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ
ﳏﻤد )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ ٌ
ﺣﻀرة ّ
ِ
أﺋﻤة ﺟيّدون و. .
ﻋﻠﻲ بﻦ أﰊ طالﺐ واﻷﺣد ﻋشر إﻣام ﻣﻦ أوﻻدﻩ )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ّ
ﺣﻀرة ّ
أﻣر
 . .التصدﻳق ﻳش ّد ﻣﻦ أزر اﳌﺆﻣﻦُ .ك ْﻦ ﻣيقا ً ّ وأولياء ا ّ  .تصدﻳقﻬﻢ بسرﻋة ٌ
اﺳجد شﻜراً" .اكﺜر اﻫﻞ اﳉنّة
اﳔدﻋت ﻧتيجةً لﺬلﻚ ﺣسﺐ الظاﻫر
وﺣﱴ لو
ْ
َ
ﺣسﻦّ ،
البﻠﻪ" :أكﺜر أﻫﻞ اﳉنّة أشﺨاص بسﻄاء وﺳاذﺟﲔ .اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ﻣﻬﻤا قال ا ّ ﳍﻢ:
"إذا تبتﻢ ﻧغﻔر ذﻧوبﻜﻢ" ،ﻻ ﻳص ِّدقون ،أولﺌﻚ ﳛرﻣون أﻧﻔسﻬﻢ ﻣﻦ اﳌغﻔرة اﻹﳍيّة وﻻ ﺳبيﻞ
اﳊجاج
ﳍﻢ إﱃ اﳉنّة .ﳍﺬا ﻋند ﰲ اﳊدﻳﺚ أ ّن الشﺨص الوﺣيد الّﺬي ﻻ ﻳُغ َﻔر لﻪ ﻣﻦ ّ
ﻳشﻚ أﻧّﻪ ﻫﻞ أ أﻳﻀاً ﻏُ ِﻔر ﱄ.
الّﺬﻳﻦ ﳛﻀرون ﰲ ﻳوم ﻋرفة ﰲ ﻋرفات ﻫو الّﺬي ّ
أكﺜر أﻫﻞ اﳉنّة أشﺨاص "طيبوا القﻠﺐ" وبسﻄاء ،ﻷ ّ ﻢ ﻳ ِ
صﻠون إﱃ التصدﻳق واليقﲔ
ّ
َ
بسرﻋة" :اكﺜر اﻫﻞ اﳉنّة البﻠﻪ" .ال"بُﻠﻪ" ليست ﲟعﲎ اﻷﲪق واﳉاﻫﻞ بﻞ ﲟعﲎ البسيط
شﻚ
الشر .آفة العﻠﻢ والﺬكاء ال ّ
وﺳرﻳﻊ التصدﻳق .البُﻠﻪ تعﲏ الﻔاﻋﻞ لﻠﺨﲑ الغافﻞ ﻋﻦ ّ
الﻄيبة والبساطة الّﱵ تُ ِ
واﻹرتياب .أليست تﻠﻚ ِ
وﺻﻞ اﻹﻧسان إﱃ اﳉنّة أفﻀﻞ ﻣﻦ ذاك
ْ
الشﻚ واﻹﻧﻜار والﺬكاء الّﺬي ﺧﺬ اﻹﻧسان إﱃ ﺟﻬنّﻢ؟
ّ
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أتت برفقة ﻧدﳝا ا إﱃ
كاﻧت قد ْ
قروي بسيط ﻋندﻣا اﻧتبﻪ إﱃ أ ّن بنت اﳌﻠﻚ ،الّﱵ ْ
را ٍع ّ
القرﻳة ﻣﻦ أﺟﻞ الﱰفيﻪ ،تنظر إليﻪ ذﻫﺐ إﱃ ّأﻣﻪ وقال ﳍا :إذﻫﱯ واﺧﻄﱯ ﱄ بنت اﳌﻠﻚ

ﳛسﻦ أن ﻧﻜون ﳓﻦ أﻳﻀاً ﻫﻜﺬا "ﺧﻔيﻔﻲ
إﱄ
ﻷ ّ ا اليوم ْ
ُ
وفﻬﻤت أ ّ ا ترﻳدﱐُ .
كاﻧت تنظر ّ
العقﻞ" وﺳاذﺟﲔ ﰲ العﻼقة ﻣﻊ ا ّ وأولياﺋنا وﻧقول :إ ّ ﻢ ﻳرﻏبون بنا.
كﻞ تﻠﻚ الﻔﻀاﺋﻞ والشرف والﺜواب اﳌﺬكور ﰲ الروا ت ﳛتاج شيﺌاً واﺣداً وﻫو
ﻧيﻞ ّ
وقﻠت كﻼّ وﺣاشا ،تصبﺢ
ﱠقت ﻳﻜون ذلﻚ لﻚ وتنتﻔﻊ .لﻜﻦ إذا
َ
أﻧﻜرت َ
التصدﻳق .إذا ﺻد َ

فعﻠت العﻤﻞ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( قالوا إذا ّزوروا ﺣدﻳﺜاً وﻧسبوﻩ لنا أﻧّﻪ إذا َ
ﳏروﻣاًّ .
ﺣﱴ ّ
وقﻤت بﺬلﻚ ﻋﻠﻰ ﳏبّتنا ،كان ﻋﻠينا أن
ﱠقت
َ
الﻔﻼﱐ ﻳصﻠﻚ الﺜواب الﻔﻼﱐ وأﻧت ﺻد َ
أي آﻳة وﺣدﻳﺚ تص ِّدقﻪ تﻠﻚ اﻵﻳة واﳊدﻳﺚ ﻳصبحون
ﻧﺜيبﻚ) .أﺣادﻳﺚ "ﻣﻦ بﻠﻎ"(ّ .
ﺻراً لﻚ وﻣتعﻠِّقﲔ بﻚ.
ﺣﱴ الرواﻳة الغﻠط واﻹﺻﻄناﻋيّة اﳌزﻳﱠﻔة ﺧﺬﻫا
وﲡﻊ ﰲ ﺳبيﻞ اﻵﺧرة .ﺣينﻬا ّ
فﻠ ْ
تعﻄﺶ ْ
نسﺐ إليﻬﻢ الرواﻳة ،إﻻّ أ ْن ﻳﻜون ﻋندك ﻳقﲔ
و ْ
ابتﻠعﻬا ﻋﻠﻰ ﳏبّة اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ تُ َ
الشﻚ .الشاﻫد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا الﻜﻼم ﻫو أﺣادﻳﺚ
بتزوﻳرﻫا .ﻻ ﲰﺢ ا ّ أن ﲢ ّقق وتقوم ﳚاد ّ

ﳏﻤد إﲰاﻋيﻞ دوﻻﰊ وقال
"ﻣﻦ بﻠﻎ" .إذا أ ك شﺨص وقال كﺬ ً :لقد أرﺳﻠﲏ اﳊاج ّ
أﻋﻄﲏ ﲬسﻤاﺋة توﻣان ،وأﻧت أﻳﻀاً أﻋﻄيتﻪ ذاك اﳌال بدون أن تﻄﻠﺐ ﻣنﻪ وﺛيقةً وﺳنداً
قﻠت ﱄ :ذاك اﳌبﻠﻎ
لتﺄكيد كﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ أﺳاس اﶈبّة الّﱵ ﻋندك ﱄ وفيﻤا بعد ﻋندﻣا رأﻳتﲏ َ
كنت ذكرتَﻪ دفعتُﻪ ،أليس واﺟﱯ أن أشﻜرك بسبﺐ ﻫﺬا العﻤﻞ الّﺬي فعﻠتَﻪ؟ لتﺄكيد
الّﺬي َ
ﻣﱪر وﳌاذا ﱂ تﻄﻠﺐ ﻣنﻪ وﺛيقة وأﻳﻀاً ﻣﻦ اﻵن
ﻧعﻢ .ﻫﻞ ﳚﺐ أن أقول لﻚ :لقد أﻋﻄيتَﻪ بﻼ ِّ
أطﻠﺐ ﻣنﻪ وﺛيقة؟ لتﺄكيد ﻻ .إذاً ،لعﻤﻞ
كﻞ شﺨص ﻳقول أﻧّﻪ ﺟاء ﻣﻦ طرﰲ ْ
فصاﻋداً ّ
ذكرت إذا شﺨص قال الﺬكر الﻔﻼﱐ أو قام لعبادة
كاﻧت
بتﻠﻚ الرواﻳة اﳌزﱠورة الّﱵ ﻣﺜﻼً
ْ
ْ

الﻔﻼﻧيّة ﺳيعﻄيﻪ ا ّ الﺜواب الﻔﻼﱐ ،ترى أﻧّﻚ ﱂ ﲣسر وﻳعﻄيﻚ ا ُّ ذلﻚ الﺜواب ،ولﻜﻦ
ﺣﱴ ورد
اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﺻحاب وﺳواس ّ
وشﻚ ُﳛ َرﻣون ﻣﻦ الﻜﺜﲑ ﻣﻦ الﺜواب الّﺬي ّ
ﰲ الروا ت الصحيحة وﻻ ﻳعﻤﻠون ا بسبﺐ ش ّﻜﻬﻢ.
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كﻞ ﻣا تص ِّدقوﻧﻪ ،ﻧﻔس ذلﻚ ﻳﻜون .إذا ﺻ ّدقتﻢ أ ّن الشيﻄان رﺣﻞ
إذا قَ ِو َ
ي تصدﻳقﻜﻢّ ،
وﱂ ﻳـَعُد ﻣوﺟوداً ،لﻦ ﻳﻜون ﻫناك شيﻄان.
ﺟتﻬد ﰲ إﺻﻼح ﻧوا ك .الشﺨص الّﺬي ﻻ
ﻣﻬﻤا
اﺳتﻄعت ﺟ ﱠد ﰲ تصدﻳقﻚ ،وا ْ
َ
ﻳص ِّدق ،ﻻ ﻳُدﺧﻠوﻧﻪ ﰲ شﻬر ا ّ  .الشﺨص الّﺬي ﻳﺬﻫﺐ إﱃ شﻬر ا ّ ﻣﻊ تصدﻳق ﻻ ﳜرج
كﻞ الشﻬور ﻫﻲ شﻬر ا ّ  .ﻧور اليقﲔ ﻻ لون لﻪ،
بعد ذلﻚ .لنسبة ﳍﻜﺬا شﺨص ّ
وﺣﱴ اﻷﺳود ﻣتعﻠِّقة لزﺟاج الّﺬي
فاﻷلوان الّﱵ ﻳراﻫا الناس كاﻷبيض ،واﻷﺧﻀر ،واﻷﲪر ّ
شﻊ النور ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻪ .اليقﲔ ﻻ ﳝﻜﻦ تعرﻳﻔﻪ ،وفقط ﳝﻜﻦ اﳊدﻳﺚ ﻋنﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻣاتﻪ
ّ
وآ رﻩ .ﻣﺜﻼً ﻧقول الشﺨص الواﺻﻞ لﻠيقﲔ ﺻابر.
اليقﲔ ﻻ ﺻوت لﻪ وﻻ تعرﻳف لﻪ .ﳚﺐ ﻣعرفتﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻣاتﻪ.
ﰲ ﺳﻠﻄان ا ّ  ،أﺻحاب اليقﲔ ليس ﻋندﻫﻢ بﻜاء وﻻ ضحﻚ.
ﻳرف ﳍﻢ
كﻞ ذﻧوب العا َﱂ ﻣتعﻠِّقة ﻢ ﻻ ّ
أﺻحاب اليقﲔ ﻫﻢ ﻫﻜﺬا ﲝيﺚ لو كاﻧت ّ
كﻞ ﻋبادات العا َﱂ ﳍﻢ ﻻ ﻳستوﱄ ﻋﻠيﻬﻢ
ﺟﻔﻦ وﻳقولون" :ا ّ ﻣوﺟود" .كﻤا أﻧّﻪ لو كاﻧت ّ
الغرور.
ِ
ﻳتحرك الزﻣﻦ
ﰲ ﻋصر الظﻬور ،ﻳﻄول اليوم والشﻬر والسنة .ﻷﻧّﻪ قد اقﱰب ﻣﻦ اليقﲔّ ،
ببطء .ﰲ ﻳوم القياﻣة ﻳتوقّف و ار القياﻣة ﻻ ﻳتبعﻪ ليﻞ ،ﻷﻧّﻪ قد بﻠﻎ اليقﲔ.
كﻠّﻤا اقﱰبنا ﻣﻦ الظﻬور والرﺟعة والقياﻣة ﲤشﻲ الشﻤس واﻷرض ببطء أكﺜر وﻳﻄول
النﻬار .ﳝشﻲ اﳌﺆﻣﻦ روﻳداً روﻳداً وﻻ ﻳﻜون ﻣستعجﻼً .قرب الظﻬور ﻳتوقّف اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻦ
اﳊركة.
اﻷول لﻠيقﲔ.
اﳌوت ﻫو اﳌنزل ّ
كﻞ السﻤوات
النور اﻷﺳود أفﻀﻞ اﻷﻧوار وﻫو ﻋﻼﻣة درﺟة اليقﲔ وﳝﻜﻦ بواﺳﻄتﻪ رؤﻳة ّ

لﻠتوﺟﻪ ولﻠعيون.
واﻷرض ﻣﻦ دون اﳊاﺟة ّ
اﳌﺆﻣﻦ إذا بﻠﻎ اليقﲔ ﻻ ﻳﺜار بعد ذلﻚ ،فﻼ اﳋوف ﻳ ِ
وﺟﺐ ﲢركﻪ وﻻ التشجيﻊ ِّ
ﳛركﻪ.
ُ
ُ
ّ
أﻳﻀاً ،ا ّ ﻳقول" :لﻜيﻼ ﲢزﻧوا ﻋﻠﻰ ﻣا فاتﻜﻢ وﻻ ﻣا اﺻابﻜﻢ" :لﻜيﻼ ﲢزﻧوا ﻋﻠﻰ ﻣا
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ﻧتيجة ﳌا أﺻابﻜﻢ" .لﻜيﻼ ﺳوا ﻋﻠﻰ ﻣا فاتﻜﻢ وﻻ تﻔرﺣوا ﲟا اتيﻜﻢ" :لﻜيﻼ
فقدﲤوﻩ وﻻ ً
ﲢزﻧوا ﻋﻠﻰ ﻣا فقدﰎ وﻻ تﻔرﺣوا بسبﺐ ﻣا ﺣصﻠتﻢ ﻋﻠيﻪ.
أﺣد ﻋﻠﻤاء النجف الﻜبار بعد ﺳنوات ِﻣﻦ التدرﻳس ﰲ اﳊوزة ،ﻋﻄّﻞ الدرس وأﻏﻠق

ووضعﻪ
الباب ﻋﻠﻰ ﻧﻔسﻪ .ﻋندﻣا ذﻫبوا إليﻪ وﺟدوﻩ قد ضعف كﺜﲑاً وأﻧﻔﻪ قد ﳓﻞ ْ
"ﻣنقﻠِﺐ" .١ﺳﺄلوﻩ ﳌاذا ألغﻰ الدرس وﺣرم الﻄﻠبة .أﺟاب قاﺋﻼً :ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷ ّ م اﻷﺧﲑة
ُ
ِ
ِ
رب وقياﻣة ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻜون
وﺟد ّ
ﻋﻠﻲ ﻫﺬا اﻹﺣتﻤال أﻧّﻪ ﻣا كنّا ﻧقولﻪ أﻧّﻪ ﻳُ َ
ﻋُرض ّ
ﻋﻤري ورﻣاﱐ ﺬﻩ
ﻋﻤا كنت
ُ
شغﻠت بﻪ ﻧﻔسﻲ طوال ْ
ﺻحيحاً وﻧﻔس ﻫﺬا اﻹﺣتﻤال ﻣنعﲏ ّ
اﳊالة.
أﺣد اﻷشﺨاص ذﻫﺐ إﱃ الﻔرن لشراء اﳋبز ورأى ﺻ ّﻔاً طوﻳﻼً ﻣﻦ الناس قد تش ّﻜﻞ

ﺣﱴ ﻳنتﻬﻲ
الصف ﳚﺐ ﻋﻠيﻪ أن ﻳبقﻰ ﻣنتظراً
ّ
أﻣام الﻔرن لشراء اﳋبز وإذا أراد أن ﻳصﱪ ّ
الصف لشراء
الصف :ﳌاذا أﻧتﻢ واقﻔون ﰲ
وقتاً طوﻳﻼً ،لﺬا قال لﻸشﺨاص الّﺬﻳﻦ كاﻧوا ﰲ
ّ
ّ
الصف
اﳋبز؟ إ ّ ﻢ ﻳعﻄون "ﭘﻠو" ٢ﳎّا ً ﰲ الزقاق اﻷﻋﻠﻰ .ﺻ ّدق الناس كﻼﻣﻪ وتركوا
ّ
ﺻﺢ كﻼﻣﻪ وﺣقيق ًة كاﻧوا ﻳعﻄون "ﭘﻠو" ﰲ الزقاق
وذﻫبوا ﺧﻠف ال"ﭘﻠو" ا ّاﱐ .لصدفة ّ
اﻷﻋﻠﻰ واﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ذﻫبوا أﺧﺬوا .شيﺌاً فشيﺌاً ﻫو بنﻔسﻪ أﻳﻀاً الّﺬي كان ألّف ﻫﺬا
الﻜﻼم ،قال :أﺧشﻰ أن ﻳعﻄوا ﺻدقاً "ﭘﻠو" ﳎّا ً ﰲ الزقاق اﻷﻋﻠﻰ .ﻫﺬا كان ﺣيﺚ ﻫو
الصف وذﻫﺐ ﺧﻠف ال"ﭘﻠو" .الﻄرﻳق إﱃ ا ّ ﻫﻲ ﻫﻜﺬا أﻳﻀاً .ﰲ البداﻳة أرﺳْﻠنا
أﻳﻀاً ترك
ّ

اﻵﺧرﻳﻦ إﱃ بيت ا ّ ﻣﻦ دون أن ﻳﻜون لدﻳنا تصدﻳق وﻫﻢ أﻳﻀاً وﺻﻠوا إﱃ النتيجة .شيﺌاً
فشيﺌاً ﳓﻦ أﻳﻀاً ﺣصﻞ ﻋند تصدﻳق و ّاﲡﻬنا إﱃ اﶈﻀر اﻹﳍﻲ.
ﻻ تﺬكر اﻷﻣور اﻹﺧتﻼفيّة واﻹﺣتﻤاﻻت لﻠناس العادﻳّﲔ ،ﻷﻧّﻪ ﻳتﻀعﻀﻊ ﻳقينﻬﻢ
وﻳتﺄذّون.

١
"ﻣنﻘﻠِﺐ" :ﻣنﻜﻮس.
ُ

" ٢ﭘﻠﻮ" :ﻃعام ﻣﻦ اﻷرّز.
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اﶈﺒّﺔ
اﳊﺐ؟
اﳊﺐ أﺻﻞ الدﻳﻦ العﻠوي .قال اﻹﻣام الباقر )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ﻫﻞ الدﻳﻦ اﻻّ ّ
ّ 
اﳊﺐ ﻫو الدﻳﻦ".
اﳊﺐ و ّ
الدﻳﻦ ﻫو ّ
اﻹﳝان ،والوﻻﻳة واﶈبّة شﻲءٌ واﺣد.
الدﻳﻦ ﻳعﲏ أن ﻧﻜون أﻋداءً ﻣﻊ العدو وأن ﻧﻜون أﺻدقاء ﻣﻊ الصدﻳق.

ﻋدو
العدو ﻳسﻠﻜون طرﻳق النجاة.
وﻋدو
الصدﻳق ،وﺻدﻳق الصدﻳق،
العدو ،و ّ
ّ
ّ
ّ
وﻋدو ِّ
العدو ﻳسﻠﻜون طرﻳق اﳍﻼك.
العدو ،ﱡ
ﻋدو ّ
الصدﻳق ،وﺻدﻳق ّ
ﻳتحﻤﻠوﻫا وأبوا
اﻷﻣاﻧة الّﱵ ُﻋ ْ
رضت ﻋﻠﻰ السﻤاء واﻷرض واﳉبال وﱂ ﻳستﻄيعوا أن ّ
وﲢﻤﻠﻬا اﻹﻧسان كاﻧت اﶈبّة والوﻻﻳة.
ّ

ﰲ آﻳة"ا ّ ﻋرضنا اﻻﻣاﻧة ﻋﻠﻰ السﻤوات واﻻرض واﳉبال فابﲔ ان ﳛﻤﻠنﻬا واشﻔقﻦ ﻣنﻬا
وﲪﻠﻬا اﻻﻧسان" :ﳓﻦ ﻋرضنا اﻷﻣاﻧة ﻋﻠﻰ السﻤوات واﻷرض واﳉبال واﻣتنعوا ﻋﻦ ﲢ ّﻤﻠﻬا
وﺧافوا ﻣنﻬا وﲪﻠﻬا اﻹﻧسان ،اﳌقصود ﻷﻣاﻧة ﻫو الوﻻﻳة .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋرض الوﻻﻳة
ِ
ﲪﻞ
كﻞ اﳌوﺟودات ﻋﻠﻰ الوﺟود ولﻜﻦ فقط اﳌﺆﻣﻦ ﻫو كان َﻣﻦ قَبِﻠﻬا َ
وﲪَﻞ ْ
ْ
ﺣصﻠت ّ
الوﻻﻳة.
ﰲ اﻵﺧرة ﻻ ﻳﺆاﺧﺬ ا ّ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﳌاء واﳋبز بﻞ ﻳﺆاﺧﺬﻩ ﻋﻠﻰ اﶈبّة أﻧّﻪ أﻳﻦ أﻧﻔقتَﻬا.
رضة لﻠﻤﺆاﺧﺬة والسﺆال ﰲ ذلﻚ اليوم ﻋﻦ
"لتسﺌﻠﻦ ﻳوﻣﺌﺬ ﻋﻦ النعيﻢ )الوﻻﻳة(":
لتصبحﻦ ُﻋ َ
ّ
ّ

النعيﻢ )الوﻻﻳة واﶈبّة(.
ا ّ ﻻ ﻳسﺄل وﻻ ﻳﺆاﺧﺬ ﰲ شﺄن اﳌال الّﺬي أﻋﻄاﻩ لﻠﻤﺆﻣﻦ .ا ّ ﻳسﺄلﻪ ﻋﻦ إرادتﻪ ،وﻋﻦ
وﺟداﻧﻪ ،وﻋﻦ قﻠبﻪ أﻧّﻪ أﻳﻦ قد أﻧﻔقﻬا وﳌﻦ قد أﻋﻄاﻫا .ﳍﺬا ﻋندﻣا ترﻳد أن تعﻄﻲ ﻣاﻻً
َ
لشﺨص ﻻ تُ ِ
ﻣستحق أم ﻻ.
ﻫو
ﻫﻞ
بد الﻜﺜﲑ ِﻣﻦ الوﺳوﺳة أﻧّﻪ
ّ
القﻠﺐ ﳚﺐ إﻋﻄاؤﻩ لﻠﻤعشوق ،وﻻ ﻳنبغﻲ أن ﻧبيعﻪ لﻠدﻧيا.
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ﻻ تنﻔق اﶈبّة ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊصول ﻋﻠﻰ شﻲء آﺧر فتﻜون ﻣغبو ً وﲣسر .إﲝﺚ ﻋﻦ
اﶈبّة .لقد أﻋﻄﻰ ا ّ اﶈبّة ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﻫو وأولياﺋﻪ واﳌﺆﻣنﲔ ،وﱂ ﻳعﻄﻬا لتشﱰي ا شيﺌاً
آﺧر.
ﻫناك ﳎﻤوﻋة تبيﻊ اﶈبّة ﻣﻦ أﺟﻞ إشباع بﻄنﻬا وفَـ ْرﺟﻬا .كﻢ ﻫﺆﻻء ﲪقﻰ .ﻣﻦ أﺟﻞ
الﻔ ْرج .القرآن ﻳقول" :ا ّن ا ّ اشﱰى ﻣﻦ
شراء اﶈبّة ﳚﺐ أن تصرف النظر ﻋﻦ البﻄﻦ و َ
اﳌﺆﻣنﲔ اﻧﻔسﻬﻢ واﻣواﳍﻢ ّن ﳍﻢ اﳉنّة" :ا ّ ﻳشﱰي أرواح وأﻣوال اﳌﺆﻣنﲔ ﻣنﻬﻢ ﰲ ﻣقابﻞ

أن تﻜون ﳍﻢ اﳉنّة .اﳉنّة ﻫﻲ ﲪﻞ وﻻﻳة وﳏبّة أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ .اﳌﺆﻣنون ﻳبﺬلون أرواﺣﻬﻢ
اﳊﺐ
وأﻣواﳍﻢ وﻳشﱰون ﳏبّة أولياء ا ّ ْ .
إﻋرف قيﻤة اﶈبّة .ﺣﺬار أن تبيعﻬا شياء ﺻغﲑةّ .
ﻫو فقط ّ وأولياء ا ّ .
لﻜﻦ
ش ّداد والنﻤرود والﻔراﻋنة كاﻧوا ﻳعﻄون اﳋبز واﳌاء وكاﻧوا ﻳشﱰون ﳏبّة الناسّ .
الس َحَرة قالوا ﺧﺬ ﻣاء وﺧبز وروﺣنا ولﻜنّنا قد أﻋدد ﳏبّتنا
اﻷشﺨاص "الﻜيّسون" ﻣﺜﻞ َ
ﳌﻜان آﺧر ولسنا ﺣاضرﻳﻦ أن ﻧعﻄيﻬا.
كنت بت القدم
القرآن ﻳقول" :والّو اﺳتقاﻣوا ﻋﻠﻰ الﻄرﻳقة ﻷﺳقيناﻫﻢ ﻣاءً ﻏدقاً " .إذا َ

ﰲ طرﻳق ﳏبّة ا ّ وأولياﺋﻪ واتّباع أﺧﻼقﻬﻢ ﺳيسقوﻧﻚ ﻣاء الوﻻﻳة الزﻻل" .وﺳقاﻫﻢ رّ ﻢ
شرا ً طﻬوراً " :وﺳقاﻫﻢ ا ّ شرا ً طﻬوراً.
ﳏﻞ ﻋبورﻫا ﺟﻠس ﻣنتظراً ﻋ ّدة أ ّ م إﱃ
ﳎنون ﻣﻦ أﺟﻞ رؤﻳة ليﻠﻰ ﰲ اﳌسﲑ الّﺬي كان ّ

ﻏﻔت ﻋيوﻧﻪ ﻣﻦ ش ّدة التعﺐ بينﻤا كان ﺟالساً ﰲ الﻄرﻳق .ﰲ
أن ﰲ أواﺳط إﺣدى الﻠياﱄ ْ
وضعت أﻣاﻣﻪ ﻋ ّدة
وﺟدت ﳎنو ً قد م
ت ليﻠﻰ ﻣﻦ ﻫناك وﻋندﻣا
ْ
ﻧﻔس ذلﻚ الوقت َﻋ َﱪ ْ
ْ
وﻣﻀت وأ ّ ا
ﺟاءت
وذﻫبت .ﻋندﻣا اﺳتيقظ ﳎنون ورأى اﳉوز أدرك أ ّن ليﻠﻰ قد
ﺟوزات
ْ
ْ
ْ
وقالت :أﻧت لست ﻋاشقاً وﳚﺐ أن تﺬﻫﺐ
ﻤت ﻣعﻪ
ْ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳉوز قد تﻜﻠّ ْ
و"تﻠعﺐ ﳉوز" ،١فالعاشق ﻻ ﺳبيﻞ لﻠنوم إﱃ ﻋيوﻧﻪ.
اﳌﺆﻣﻦ ﰲ الدﻧيا واﻵﺧرة ﻫو ﻣﺜﻞ السﻤﻚ وﻳسبﺢ ﲟاء الوﻻﻳة.

" ١لعﺒﺔ اﳉﻮز" :ﺗﺸﺒﻪ لعﺒﺔ الﺒِﻠْﻴَﺔ أو الﻜﻠّﺔ.
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ﻣرة ﰲ اليوم وﳎ ّدداً ﳛييﻪ ا ّ وأﻫﻞ البيت
ﳏبّة ا ّ وأﻫﻞ البيت ﲡعﻞ ّ
اﶈﺐ شﻬيداً ألف ّ
ليستشﻬد ﻧيةً .العبد ﻳقول" :ﰲ ﻣوﰐ ﺣياﰐ وﰲ ﺣياتﻚ قتﻠﻲ" :ﺣياﰐ ﻫﻲ ﰲ ﻣوﰐ

ﻳتوﰱ
ﺐ" .ا ّ ّ
وقتﻠﻲ ﻫو ﰲ اﳊياة الّﱵ تعﻄيﲏ إ ّ ﻫا بعد اﳌوت .ا ّ بنﻔسﻪ ﻳقبض روح اﶈ ّ
اﻻﻧﻔس ﺣﲔ ﻣو ا" :ا ّ ﺧﺬ اﻷرواح ﺣﲔ اﳌوت ،وﻻ ﻳدع ذلﻚ لعزراﺋيﻞ واﳌﻼﺋﻜة الّﱵ
اﶈﺐ روﺣﻪ ﻋند اﶈبوب ولو أﻧّﻪ ﰲ
ﲢت ﻳدﻩ .كﻢ ﻫو ﺳﻬﻞ وﺣﻠو إﻋﻄاء الروح لﻠحبيﺐّ .
ﺣﻲ وﱂ ﳝت.
الظاﻫر ّ

اﳌﺆﻣﻦ طالﺐ لﻠحبيﺐ .لقد أتﻰ إﱃ الدﻧيا ﺳعياً وراء اﳊبيﺐ ،وﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﻵﺧرة أﻳﻀاً
وﺟدت اﳊبيﺐ ﻻ ﲢتاج بعدﻫا لﻠﻤوﻋظة والنصيحة .الشﺨص الّﺬي
قاﺻداً اﳊبيﺐ .إذا
َ
ﶈﻤد وﻋﻠﻲ وفاطﻤة وأبناﺋﻬﻢ )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﳏبّتﻪ توﺻﻠﻪ إﱃ الغاﻳة واﳌقصد.
ﻳﻜون ﳏبّاً ّ

طرﻩء ری گﲑﻧد".١
"ﻣصﻠحت دﻳد ﻣﻦ آﻧست ﮐﻪ ران ﳘﻪ ﮐار بگﺬارﻧد وﺧﻢ ّ
أي شﻲء.
كﻞ شﻲء ،و لعداوة ﻻ ﳝﻜﻦ فعﻞ ّ
 ﶈبّة والصداقة ﳝﻜﻦ فعﻞ ّ
اﳌرﺣوم الشاﻩ آ دي كان ﻳقول :إذا كنّا ﻣوﺟودﻳﻦ ﰲ ﻏرفة زﺟاﺟيّة ﰲ قﻠﺐ البحر ﻧرى
ِ
وﺟد ﻣعﻠوﻣﻪ
ﻣاء البحر واﻷﲰاك ﻣﻦ ﲨيﻊ اﳉﻬات ولﻜﻦ ﻻ ﻳرتﻔﻊ ﻋﻄشنا .العﻠﻢ الّﺬي ﱂ ﻳُ َ
ﻳبﻞ الصدى .لﻜﻦ لو ﺛُِقﺐ اﳉدار الزﺟاﺟﻲ لﻠغرفة ﲟقدار رأس اﻹبرة
ﻳﻜون ﻫﻜﺬا وﻻ ّ
ﻳرتوي اﳉﻤيﻊ ﻣﻦ ذاك الﺜقﺐ .العﻠﻢ ﻋندﻣا ﳚعﻞ كﻞ ٍ
شﻲء ﻣعﻠوﻣاً ﳛتاج ﻹبرة ﻣﻦ اﶈبّة
ّ
كﻞ
لﻜﻲ ﻳروي اﻹﻧسا َن .إذا اﻧﻜسر الزﺟاج ﻳصبﺢ ٌ
"ﻧور ﻋﻠﻰ ﻧور" .ﰲ تﻠﻚ اﳊالة ّ
اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ الغرفة ﻳﻜوﻧون قد ذﻫبوا إﱃ "وﺟود" ٢ا ّ .
ِ
كﻞ الر ضات وِذ ْكر اﻷذكار والقيام
راﺋحة واﺣدة ﻣﻦ ﳏبّة أﻫﻞ البيت أفﻀﻞ ﻣﻦ ّ
لعبادات.
ﻏﲑ أﺧﻼقﻚ وﺳﻠوكﻚ
اﶈبّة ،ﻋﻤﻠﻬا التغيﲑ والتﻠوﻳﻦ .أﻻ ترى أ ّن الشﺨص الّﺬي ﲢبّﻪّ ،
ﻳﻠوﻧوﻧنا بصبغة إﳍيّة.
و
َ
أﺻبحت أﻧت ﻣﺜﻠﻪ؟ ﻣوالينا ﲟحبّتﻬﻢ ّ

١
ﻣﺖ ﺧﲑاً ﺧﺬ ﺑﺮأي العنﺪلﻴﺐ
إن ُر َ

" ٢وﺟﻮد" ا ّ  :ﺣﻘﻴﻘﺔ ا ّ .

دع ﻛﻞ ٍ
شﻲء ّإﻻ ﻃ ُّﺮات اﳊﺒﻴﺐ.
ّ
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ذرة واﺣدة ﻣﻦ ﳏبّة ﻋﻠﻲ ﰲ قﻠوبﻜﻢ
ﺐ ﻳعﲏ ﻋﻠﻲ .إذا
ْ
وقعت ّ
ﺐ واﳊ ّ
ﻋﻠﻲ ﻳعﲏ اﳊ ّ
يت الصﻼة
غﲑكﻢ وتﻜون أفﻀﻞ وﺳيﻠة لنجاتﻜﻢ .قبول اﻷﻋﻤال ُﻣنا ٌ
ط ﶈبّة .إذا ﺻﻠّ َ
تُ ّ
ﻳردو ا وﻻ ﻳسﻤحون ن
ﺣﺐ ﻋﻠﻲ ّ
بدون ﳏبّةّ ،
ﻳشﻤﻬا اﳌﻼﺋﻜة وﻷﻧّﻪ ليس فيﻬا ﻋﻄر ّ
تﺬﻫﺐ لﻸﻋﻠﻰ .لﻜﻦ إذا كاﻧت اﶈبّة ﻣرافقة لﻠصﻼة ،ﻣﻼﺋﻜة السﻤوات السبﻊ ،الّﺬﻳﻦ
ﻳنظرون ﰲ اﻷﻋﻤال ِﻣﻦ ٍ
ﲰاء إﱃ ﲰاء ،ﻳرﺳﻠو ا إﱃ اﻷﻋﻠﻰ.
اﻷﺋﻤة
تعالوا ذات ليﻠة ﻧستﻀيف ا ّ بقﻠبناُ .
ﺣيﺚ تﻜون اﶈبّة ﻳﻜون ﻫناك ا ّ والنﱯ و ّ

)ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(.
"ﻣعاذ ا ّ ان ﺧﺬ اﻻّ ﻣﻦ وﺟد ﻣتاﻋنا ﻋندﻩ" :ﻧستجﲑ ّ ِﻣﻦ أن ﺧﺬ إﻻّ
كﻞ ﻣﻦ ﻳﻜون ﻋندﻩ ﻣتاع الوﻻﻳة واﶈبّة ﺧﺬﻩ ا ُّ
الشﺨص الّﺬي ﻳﻜون ﻣتاﻋنا ﻋندﻩّ .
وأولياؤﻩ.
ﻧﻔسﻪ ﰲ ﻣﻜاﻧﻪ.
اﳊبيﺐ الّﺬي ّ
ﻳﻀﻢ ﺣبيبﻪ ،ﻋندﻣا ﻳنﻔصﻞ ﻋنﻪ ﺧﺬﻩ ﻣعﻪ وﻳﻀﻊ َ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( أﻳﻀاً ﻳﻔعﻠون ﻫﺬا ﻣﻊ ﳏبّﻬﻢ.
ّ
اﶈبّة ﻣاء وﲨيﻊ اﳋﻠق ﻋﻄاشﻰ .ﻏاﻳة ﻣا ﰲ اﻷﻣر أ ّن اﳌياﻩ ﲣتﻠف ﻋﻦ بعﻀﻬا .اﳌياﻩ
كﻠّﻬا ﻣاءِ ،ﻣﻦ اﳌاء الع ِﻜر إﱃ أﻋﺬب ﻣاء ،وكﻞ و ٍ
اﺣد ﻣﻦ اﳋﻠق ﻋﻄشان ﻹﺣدى درﺟات
َ
ّ
ِ
ﳏﺐ ا ّ وأولياء ا ّ .
ﳏﺐ اﳌال واﳌقام والدﻧيا إﱃ ّ
الﻜﻞ ﻋﻄشان لﻠﻤاء ،ﻣﻦ ّ
اﳌاءّ .
وﺣﱴ فﻜر اﻹﻧسان ﻣغﻠوبة وﻣﻄيعة لقﻠبﻪ .القﻠﺐ ﺳﻠﻄان البدن.
كﻞ أﻋﻀاء البدن ّ
ّ 
الﻔﻜر واليد والقدم.
ﺣيﺜﻤا ذﻫﺐ القﻠﺐ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻫناك أﻳﻀاً ُ
أي ٍ
ﻣﻜان تتعﻠّق فيﻪ اﶈبّة تعﻤﻞ ك ﱡﻞ اﻷﻋﻀاء واﳉوارح ِﻣﻦ أﺟﻠﻪ.
ّ
الﱪ واﻹﺣسان أبداً إﻻّ أن
الﱪ ّ
ﺣﱴ تنﻔقوا ﳑّا ﲢبّون" :ﻻ تنالون ّ
ا ّ ﻳقول" :لﻦ تنالوا ّ
قصة
تنﻔقوا ﳑّا ﲢبّوﻧﻪ .ﻋندﻣا ترﺳﻞ ﳓوﻩ الشﻲء الّﺬي ﲢبّﻪ ،قﻠبﻚ أﻳﻀاً ﻳﺬﻫﺐ إليﻪ برفقتﻪّ .
١
ﻣﺜال ﺟيّد ﳍﺬﻩ اﳊقيقة.
اﳉﻤﻞ و قتﻪ الّﱵ ﻧقﻠﻬا ﻣولوي ٌ

١
ﻗﺼﺔ الناﻗﺔ وﻓﺼﻴﻠﻬا.
ﻗﺼﺔ اﳉﻤﻞ و ﻗﺘﻪّ :
ّ
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رﺳﻞ قﻠبﻚ إﱃ ا ّ
ﺣيﺜﻤا ﻳﺬﻫﺐ القﻠﺐ ﻳﺬﻫﺐ ﺧﻠﻔﻪ أﻳﻀاً الﻔﻜر واليد والقدم .أ ْ
ﺣﱴ ﻳﺬﻫﺐ قﻠبﻚ إﱃ ا ّ أﻧﻔق ﰲ ﺳبيﻞ ا ّ الشﻲءَ الّﺬي
كﻞ وﺟودكّ .
وأولياء ا ّ فيصﻠﺢ ّ
الﱪ
الﱪ ّ
ﺣﱴ تنﻔقوا ﳑّا ﲢبّون" :ﻻ تنالون ّ
ﲢبّﻪ ،فيﺬﻫﺐ قﻠبﻚ أﻳﻀاً ﻣعﻪ إﱃ ا ّ " .لﻦ تنالوا ّ
ﺣﱴ تنﻔقوا ﳑّا ﲢبّون .قﻠبﻚ )اﶈبّةّ( ﻫو أﻣاﻧة ا ّ الّﱵ ﲪﻠﻬا اﻹﻧسان فقط.
واﻹﺣسان أبداً ّ
ِ
تﺆدوا اﻻﻣا ت اﱃ اﻫﻠﻬا" :إ ّن
أﻋط القﻠﺐ ﻷﺻحاب القﻠﺐ واﳌعشوق" .ا ّن ا ّ ﻣركﻢ ان ّ
ا ّ ﻣركﻢ أن تُ ِرﺟعوا اﻷﻣا ت إﱃ أﻫﻠﻬا .ﳚﺐ إرﺟاع اﻷﻣاﻧة إﱃ ﺻاﺣبﻬا" .اﳌرء ﳛشر ﻣﻊ
ﻣﻦ اﺣﺐ" :الرﺟﻞ ُﳛشر ﻣﻊ الشﺨص الّﺬي ﳛبﻪ .أي ٍ
شﻲء ﻳﺬﻫﺐ قﻠبﻚ ﺧﻠﻔﻪ تﺬﻫﺐ
َ
ّ ّ
ّ
ٍ
شﺨص ُﳛ َشر ﻣﻊ ﳏبوبﻪ.
كﻞ
كﻞ أﻋﻀاؤك وﺟوارﺣﻚّ .
أﻳﻀاً ّ
كﻞ شﺨص ﳍا قيﻤة ﲟقدار ﻣعرفتﻪ .إﺧﻼص العﻤﻞ ﻣرتبط ﲟيزان اﳌعرفة.
أﻋﻤال ّ

اﻷﻋﻤال الّﱵ تنبﻊ ﻣﻦ اﶈبّة ﻳﻜون إﺧﻼﺻﻬا أكﺜر.
 لصﻼة والصوم والعبادات الّﱵ ﻳقوم ا ،ﻳقول اﳌﺆﻣﻦ ّ أﻧّﻪ ﻋﻠﻰ الرﻏﻢ ِﻣﻦ أ ّن ضغوطاً
ِ
لت راﻏباً فيﻚ.
كﻞ ﻫﺬا ﻣا ز ُ
ﻋﻠﻲ ﰲ طرﻳقﻚ وأ ّﱂ ولﻜﻦ ﻣﻊ وﺟود ّ
كﺜﲑة تَرُد ّ
ﰲ ﺳوق الدﻧيا ﻳقولون" :الصنف الﻔﻼﱐ فيﻪ ﻣاء ،ﻻ تش ِﱰﻩ" .ﳓﻦ ﻧقول إش ِﱰ الشﻲء
اﳉاف واليابس .اﳌاء ﻫو اﶈبّة والوﻻﻳة .ﻻ تش ِﱰ القداﺳة
الّﺬي فيﻪ ﻣاء .ﻻ تش ِﱰ الشﻲء
ّ
اﳉاف.
اﳉافّة .ﻻ تش ِﱰ اﻷﻣر ﳌعروف والنﻬﻲ ﻋﻦ اﳌنﻜر ّ
ﻣﻊ أ ّن اﻷطعﻤة قد ِ
ﻀﻢ اﻷطعﻤة ِﻣﻦ الﻀروري أن
عت ﻣﻦ اﳌاء ،ﻣﻦ أﺟﻞ أن ُ َ
ﺻن ْ
ُ
ﻧشرب اﳌاء بعد الﻄعام وأﺛناءﻩ .ﰲ اﻷﻣور اﳌعنوﻳّة أﻳﻀاً اﶈبّة ﲟنزلة اﳌاء .إﱃ ﺟاﻧﺐ العﻠﻢ،
والسعﻲ ،والعبادة ،و . . .الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﲦرة اﶈبّة ،ﻣﻦ الﻀروري أﻳﻀاً ان تﻜون ﻧﻔس اﶈبّة إﱃ
ﺟاﻧبﻬﻢ ﲨيعاً .أي ﳚﺐ أن تقوم بﻜﻞ أﻋﻤالﻚ ﲟحبة ﺣﱴ تُ ِ
الق ْرب.
وﺻﻠﻚ إﱃ ُ
ّ ّ
ّ
ﳏﱯ أﻫﻞ البيت الّﺬي كان فقﲑاً ﺟاء إﱃ ﺣﻀرة الصادق )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻋ ّدة
أﺣد ّ

ﻣرة ﺳﺄلﻪ كيف
ﻣ ّرات وقال أ فقﲑ .قال ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :أﻧت َ
لست فقﲑاً .آﺧر ّ
كﻞ الدﻧيا وتعﻄﻲ ﻣقداراً ﻣﻦ ﳏبّتنا أﻫﻞ
أ
ُ
لست فقﲑاً .قال :ﻫﻞ أﻧت ﻣستع ّد أن ﺧﺬ ّ
بﻜﻞ العاﱂ .قال ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ
البيت .قال :ﻻ ﺳيّدي العزﻳز ،ﻻ أﺳتبدل ﳏبّتﻜﻢ ّ
فﺄي ﺛروة أﻋظﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا.
ت أﻧّﻚ َ
السﻼم( :أرأﻳ َ
لست فقﲑاًّ ،
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كﻞ شﻲء ﳐﻠوق إﻻّ اﶈبّة.
ّ 
ّ أول شﻲء أراد ا ّ أن ﳜﻠقﻪ ،كان اﶈبّة .الّﺬي ﺳبّﺐ أن ﳜﻠق ا ُّ العاﱂَ كان اﶈبّة.
ﳏﻤد،
اﳌبدأ ﳏبّة .اﳌعاد ﳏبّة .اﶈبّة ﻣوﺟودة بﲔ ﻫﺬﻳﻦ أﻳﻀاً .كﻠّﻬﻢ ﳏبّة .قال" :ا ّولنا ّ
ﳏﻤد".
ﳏﻤد ،كﻠّنا ّ
ﳏﻤد ،آﺧر ّ
اوﺳﻄنا ّ
اﶈبّة ذات والوﻻﻳة فعﻞ.
ﺣﺐ اﳌال واﳌقام ،ليس فيﻪ شبﻊ.
اﶈبّة ليس ﳍا شبﻊّ .
ﺣﺐ الدﻧيا ،ﻣﺜﻞ ّ
ﺣﱴ ّ
اﳋﻠيﻔة الﺜاﱐ كان ﳝر رض اليﻤﻦ ﰲ زﻣﻦ ﺣﻜوﻣتﻪ برفقة ٍ
ﻋدد ﻣﻦ ﺟنودﻩ .ﺧﻄر ﻋﻠﻰ
ّ
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﳝدﺣﻪ إﱃ
لﻪ أن ﻳرى أوﻳس القرﱐ الّﺬي كان ّ
اﺳود وﺟﻬﻪ ﻧتيجة
ذاك اﳊ ّد .ﰲ الﻄرﻳق ،رأى إﱃ ﺟاﻧﺐ ر ﻣﻦ اﳌاء ر ٍاع ﻋجوزاً كان قد ّ

الشﻤس القوﻳّة .ﺳﺄلﻪ ﻋﻦ أوﻳس .الرﺟﻞ العجوز الّﺬي كان ﻧﻔس أوﻳس ﺳﺄل :ﻣاذا ترﻳدون
ﻧﱯ اﻹﺳﻼم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﰲ زﻣﻦ ﺣياتﻪ كان ﻳتح ّدث ﻋنﻪ
ﻣﻦ أوﻳس .قالواّ :
كﺜﲑاً وﳓﻦ ﺣيﺚ أﻧّنا ﻣﻦ ﺻحابتﻪ فﺈﻧّنا ﻧرﻳد أن ﻧرى ﻣﻦ ﻫو أوﻳس .قال أوﻳس :إذا أﻧتﻢ
ﺳﻦ لﻠرﺳول )ﺻﻠّﻰ
أي ّ
اﳌقربﲔ وكنتﻢ إﱃ ﺟاﻧبﻪ لسنوات ،قولوا ﱄ ّ
ﻣﻦ أﺻحاب الرﺳول ّ
ُﺣد .ﻣﻬﻤا ف ّﻜر ُﻋ َﻤر وﻣرافقوﻩ ﱂ ﻳتﺬ ّكروا .ﻋندﻫا
ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( اﻧﻜسر ﰲ ﻣعركة أ ُ
فتﺢ أوﻳس فﻤﻪ وأشار إﱃ ٍّ
السﻦ وﰲ ﻧﻔس تﻠﻚ
ﺳﻦ ﻣﻜسور ﰲ فﻤﻪ وقال :كان ﻧﻔس ﻫﺬا ّ
١
ﺳﲏ
ُﺣد ﻧﻔس ّ
النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﰲ ﻣنﻄقة أ ُ
الساﻋة الّﱵ اﻧﻜسر فيﻬا ّ
ﺳﻦ ّ
ذاك اﻧﻜسر أﻳﻀاً ﰲ اليﻤﻦ ووقﻊ .اﶈبّة والوﺣدة اﳊقيقيّة تعﲏ ﻫﺬا.
اﳌودة ﲦرة اﶈبة .اﳌودة ﻫﻲ ﻧﻔس تﻠﻚ اﳌواد الّﱵ أ ِ
ُﻧش َﺊ ﻣنﻬا ﳏبّوا أﻫﻞ البيت.
ّ
ّ
ّ
وداً" :إ ّن الّﺬﻳﻦ
الود ﲦرة اﶈبّة" .ا ّن الّﺬﻳﻦ آﻣنوا وﻋﻤﻠوا الصاﳊات ﺳيجعﻞ ﳍﻢ الرﲪﻦ ّ
ّ 
ﻋﻤا قرﻳﺐ ﻳﻠقﻲ ا ّ ﳏبّتﻬﻢ ﰲ القﻠوب.
آﻣنوا وﻋﻤﻠوا الصاﳊات ّ
الرﻏبة ﲦرة اﶈبّة واﶈبّة ﲦرة اﳌعرفة واﳌعرفة ﲦرة العبادة.
النور ﲦرة اﶈبّة.
 ١ر ﻋﻴّﺘﻪ)ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠﻴﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(.
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كﻞ واﺣد ِﻣﻦ العﻠﻤاء والشﺨصيّات
ﻋندﻣا دﺧﻞ ﺣﻀرة الرضا )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻧيشابورّ ،
اﳌرﻣوقة طﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أن ﻳﻜون ضيﻔﻬﻢ ِّ
وﻳشرفﻬﻢ إﱃ ﻣنزﳍﻢ .ﺣﻀرتﻪ

ﺟﻠست
أي ب ﻣنزل اﺳتناﺧت ﻋندﻩ الناقة و ْ
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( قال :أ أترك العنان لﻠناقةّ ،
قالت ﰲ ﻧﻔسﻬا" :رّﲟا" قة اﳊﻀرة
أ أذﻫﺐ إليﻪ .اﻣرأة ﻋجوزة فقﲑة ﻋندﻣا
ﲰعت ﻫﺬا ْ
ْ
تﱪك أﻣام ﻣنزﱄ ِّ
كنست بيتﻬا
وﻳشرف ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( إﱃ ﻣنزﱄ .لﺬا،
شﻄﻔت و ْ
ْ
١
كعت قة اﳊﻀرة )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﻣام ﻣنزل
أوقدت ﲢت "ﲰاورﻫا"
و ْ
وﺟﻠست تنتظر .ر ْ
ْ
ﻫﺬﻩ اﳌرأة العجوزة وأﺻبﺢ ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ضيﻔﻬا .روﺣﻲ فداء ﻫﺬﻩ ال "رّﲟا" الّﱵ
ﻫﻲ أفﻀﻞ ِﻣﻦ آﻻف اليقﲔ .ﻫﺬﻩ ال"رّﲟا" ﻣتعﻠّقة ﶈبّة .ﻣا ﻫﻲ اﶈبّة ﲝيﺚ "رّﲟا"ﻫا
أفﻀﻞ ﻣﻦ اليقﲔ؟

التدﻳّﻦ والقداﺳة اﻹبتداﺋيّة الّﱵ تﻜون ﳑزوﺟة لتدبّر والتﻜﻠّف والتصنّﻊ تزول بعد
ﺣصول اﶈبّة ﰲ الشﺨص.
٢
ﻋشق بيخ ﮐﻔر واﳝان ﻣﯽ ﮐند"
"ﻋقﻞ ﺣرف از ﮐﻔر واﳝان ﻣﯽ زﻧد
إذا دﺧﻠت الوﻻﻳة زال الدﻳﻦ.
قﻞ العﻤﻞ" .ﻧيّة اﳌﺆﻣﻦ ﺧﲑ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ" .اﳌﺆﻣﻦ ﻳﻜون لنيّة
كﻠّﻤا زادت اﶈبّة كﻠّﻤا ّ
شرﻳﻜاً ﰲ ﲨيﻊ أﻋﻤال اﳋﲑ" .ﻣﻦ رضﻲ بﻔعﻞ قوم فﻬو ﻣنﻬﻢ".
ﺐ وإﺧﻼص
قﻞ ﻋﻤﻞ اﻹﻧسان وﻋبادتﻪ ﻷﻧّﻪ تزداد كيﻔيّة ول ّ
كﻠّﻤا زادت اﶈبّة كﻠّﻤا ّ

٣
اﶈﺐ و ﺧﺬ
كﻤﻠت اﶈبّة ﻳﻔﲎ الﻔعﻞ والﻔاﻋﻞ أي "وﺟود"
ّ
وﻳقﻞ ﺣجﻤﻪ .إذا ُ
العﻤﻞ ّ
اﶈبوب ﻣﻜاﻧﻪ وﻳصﻞ إﱃ ﻣقام "ﰊ ﻳسﻤﻊ وﰊ ﻳبصر" :ﻳسﻤﻊ بواﺳﻄﱵ وﻳرى بواﺳﻄﱵ.
وﻋدم ﻣراﻋاة بعض
التقرب ﻣﻦ اﶈبوب ُ
ّ 
أي ﻣﺆﻣﻦ تزﻳد ﳏبّتﻪ وإﳝاﻧﻪ تزداد ﺟرأتُﻪ ﰲ ّ
أقﻞ" :تسقط اﻻداب بﲔ
اﻵداب الظاﻫرﻳّة ﻷﻧّﻪ أﺻبﺢ أكﺜر ْقر ً ولدﻳﻪ وﺣشة واضﻄراب ﱠ

اﻻﺣباب" :بﲔ اﻷﺣباب تسقط اﻵداب.

١
"الﺴﻤاور" :آلﺔ ِﻣﻦ أﺟﻞ الﻐﻠﻲ لﻠﺸاي.

 ٢ﳛﻜﻲ لنا العﻘﻞ ﻋﻦ ٍ
إﳝان ﻋﻦ ﻓﺠﻮر
٣
اﶈﺐ :لﺒّﻪ.
"وﺟﻮد" ّ

والعﺸﻖ ﻳﻘﻠﻊ ذا وذاك ِﻣﻦ اﳉﺬور.
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الوﻻﻳة ﲢﻄّﻢ اﻷُطُر واﳊدود وﲡعﻞ اﻹﻧسان كبﲑاً وﺻاﺣﺐ ﺻدر رﺣﺐ.
ﺳر اﳌﺆﻣنﲔ.
القﻠﺐ ﻣﺜﻞ بُرﻋﻢ الوردة .لقد ﺟعﻞ ا ّ بُرﻋﻢ وﻻﻳة أﻫﻞ البيت وﳏبّتﻬﻢ ﰲ ّ

الﱪﻋﻢ وﲡعﻠﻪ
الﱪﻋﻢ ﻳﻜون ﺟاﻣداً ﰲ البداﻳة .ﴰس الدﻧيا ﻻ ﳝﻜنﻬا أن تﻔتﺢ ﻫﺬا ُ
ﻫﺬا ُ
ِ
ﳏﻤد )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ
ﻳُزﻫر .ﻋندﻣا ﻄﻞ أﻣﻄار الرﲪة اﻹﳍيّة وﻋندﻣا تسﻄﻊ ﴰس ّ
ﳏﻤد
الﱪﻋﻢ وﻳتﻔتّﺢ .ﻫﺬا ُ
وﺳﻠّﻢ( ﻳﻀحﻚ ﻫﺬا ُ
ﳏﻤد وآل ّ
الﱪﻋﻢ ﻻ ﻳتﻔتّﺢ إﻻّ براﺋحة ﻋﻄر ّ
)ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( .ﻋندﻣا ﻳﻔتﺢ وﻳﻀحﻚ بُرﻋﻢ قﻠﺐ اﻹﻧسان ّ ١وﻳرضﻰ ﻋﻦ ا ّ وﺣقيقة
ﻧﻔسﻪ ﻻ ﻳستوﱄ ﻋﻠيﻪ اﳊزن بعد ذلﻚ .اﳌوت ﻳﻔتﺢ بُرﻋﻢ قﻠﺐ اﳌﺆﻣﻦ .ﳌوت تتﻔتّﺢ ﻫﺬﻩ
ِ
اﳌﺨﻠوق بعد ذلﻚ وﻻ ﻫو
أي قﻠﺐ ﻳﻀحﻚ ﻻ ﻳعرفﻪ
ُ
الوردة وتُظﻬر ﲨاﳍا وتنشر ﻋﻄرﻫاّ .
اﳌﺨﻠوق .فقط ا ّ ﻳعرفﻪ وﻫو أﻳﻀاً ﻳعرف ا َّ فقط.
ﻳعرف
َ

كﻞ النﲑان .اﶈبّة ر ردة.
ﳏبّة أﻫﻞ البيت ر ﲢرق ّ
 ر اﶈبّة ردة وتﻄﻔﻰء ر ﺟﻬنّﻢ.
ﻋﻠﻲ بﻦ أﰊ
تﻀر ﻣعﻬا ﺳيّﺌة"ّ :
ﰲ ﺣدﻳﺚ ّ
ﻋﻠﻲ بﻦ اﰊ طالﺐ ﺣسنة ﻻ ّ
ﺣﺐ ّ
"ﺣﺐ ّ
اﳊﺐ اﳊقيقﻲ الّﺬي ﻫو
أي ﺳيّﺌة ضرراً ،اﳌقصود ﻫو ّ
طالﺐ ﺣسنة وﻣﻊ وﺟودﻫا ﻻ تسبّﺐ ُ

ﻣرات
أﻣر ﻋظيﻢ ﺟ ّداً .ليس اﳌقصود ﻫو ّ
اﳊﺐ الـﻤجازي ﺣيﺚ ﻳقول ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻋ ّدة ّ
وﳛ َﻤﻰ.٢
َ
تصرف اﻷولياء تنجو .ﻋﻤﻞ اﶈبّة اﻹﺣراق
أﻫﻞ اﶈبّة ﻳشتغﻠون لقﻠﺐ .إﺟعﻞ قﻠبﻚ ب ّ
والتﺄقﻠﻢ ،فﻬﻲ ﲢرق وتﻜيِّف .طرﻳق اﶈبّة فيﻬا الﻔقر واﳌرض والتﻬﻤة و . . . .قال ﻋﻠﻲ
كﻞ شﺨص ﳛبّنا ﳓﻦ أﻫﻞ
)ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ﻣﻦ اﺣبّنا اﻫﻞ البيت فﻠيستع ّد لﻠﻔقر ﺟﻠبا ً "ّ :
ﻳﻬﻲء رداءً لﻠﻔقر.
البيت ﳚﺐ أن ِّ
وﺻﻤاً ﻋﻦ ﻏﲑ الدﻧيا ،فﻬﻞ ﻫﺬا ّادﻋاء ﻋظيﻢ
ﺣﺐ الدﻧيا قد ﺟعﻞ أﻫﻞ الدﻧيا ﻋﻤياً ّ
إذا ّ

وﺻﻢ ﻋﻦ ﻏﲑ ا ّ ؟ اﳌﺆﻣنون ﻋينﻬﻢ ﻋﻤياء ﻋﻦ رؤﻳة ﻏﲑ
ﻋﻤﻲ ّ
أن ﻧقول أ ّن أﻫﻞ ا ّ واﳌﺆﻣنﲔ ٌ
ﺻﻤاء ﻋﻦ ﲰاع كﻼم ﻏﲑ إﳍﻲ ،كالتﻬﻤة والغيبة ،ولسا ﻢ أﺧرس ﻋﻦ ﻏﲑ
ا ّ وأذ ﻢ ّ
١
ِ
والﻐﻢ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﺳﺮوراً.
ﺿﺤﻚ الﱪﻋﻢ :ﺗﻔﺘّح" .ﻳﻔﺘح ﺑﺮﻋﻢ ﻗﻠﺐ اﻹﻧﺴان وﻳﻀﺤﻚ" :ﻳﺼﺒح الﻀﻴﻖ واﻹﻧﻘﺒاض ّ
٢
ﻄﺮب.
َﳛ َﻤﻰ :ﻳَ َ
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الﻜﻼم اﻹﳍﻲ وﻏﲑ ذكر أولياء ا ّ وﻳدﻫﻢ ﻣﻜسورة ﻋﻦ القيام ﻋﻤال ﻏﲑ إﳍيّة ﻣﺜﻞ ضرب
الﻀعﻔاء ،وقدﻣﻬﻢ ﻋرﺟاء وﻣﻜسورة ﻋﻦ اﳌشﻲ ﰲ طُُرق ﻏﲑ إﳍية.

اﳌﺆﻣﻦ ﳝوت ﶈبّة وﳛيـا لعشق.
العشق واﶈبّة ﲡعﻞ اﻹﻧسان شﻬيداً .أن تصبﺢ شﻬيد اﶈبوب أفﻀﻞ ﻣﻦ القتﻞ بيد
العدو.
كﻞ شيعة أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻳستشﻬدون ﻋﱪ اﶈبّة.
ﰲ النﻬاﻳة ّ
روﺣﻬﻢ(،
روﺣﻪ اﳌﻼﺋﻜةُ )"الّﺬﻳﻦ تتوفّاﻫﻢ اﳌﻼﺋﻜة" :الّﺬﻳﻦ ﺧﺬ اﳌﻼﺋﻜةُ َ
البعض تقبض َ
ﻧﻔس ﻋزراﺋيﻞ )"ﻳتوفاكﻢ ﻣﻠﻚ اﳌوت" :ﻣﻠﻚ اﳌوت ﺧﺬ روﺣﻜﻢ(،
والبعض ﻳقبض َ
روﺣﻪ ُ
ﻳتوﰱ اﻻﻧﻔس ﺣﲔ ﻣو ا" :ا ّ ﺧﺬ اﻷرواح ﺣﲔ
روﺣﻪ ا ُّ بنﻔسﻪ )"ا ّ ّ
والبعض ﻳقبض َ

اﶈﺐ ،ا ُّ بنﻔسﻪ ﳝيتﻪ.
اﳌوت( .العاشق و ّ
ﰲ اﳊدﻳﺚ القدﺳﻲ أ ّن ا ّ ﻳقول" :ﻣﻦ طﻠبﲏ وﺟدﱐ وﻣﻦ وﺟدﱐ ﻋرفﲏ وﻣﻦ ﻋرفﲏ
فعﻠﻲ دﻳتﻪ وﻣﻦ
اﺣبّﲏ وﻣﻦ اﺣبّﲏ ﻋشقﲏ وﻣﻦ ﻋشقﲏ ﻋشقتﻪ وﻣﻦ ﻋشقتﻪ قتﻠتﻪ وﻣﻦ قتﻠتﻪ ّ
ﻋﻠﻲ دﻳتﻪ فا دﻳتﻪ" :ﻣﻦ طﻠبﲏ وﺟدﱐ وﻣﻦ وﺟدﱐ ﻋرفﲏ وﻣﻦ ﻋرفﲏ أﺣبّﲏ وﻣﻦ أﺣبّﲏ
ّ
ﻋﻠﻲ دﻳتﻪ وﻣﻦ
ﻋشقﲏ وﻣﻦ ﻋشقﲏ ﻋشقتﻪ أ أﻳﻀاً وﻣﻦ ﻋشقتﻪ قتﻠتﻪ وﻣﻦ قتﻠتﻪ
ْ
وﺟبت ّ
ﻋﻠﻲ دﻳتﻪ فﺄ بنﻔسﻲ أكون دﻳتﻪ.
ْ
وﺟبت ّ
شﻬيد اﶈبّة ﻻ ﳛتاج إﱃ ﻏسﻞ وكﻔﻦ .ا ّ ﻳغسﻠﻪ ﰲ ﺣوض الﻜوﺛر وﻳﻜ ِّﻔنﻪ بسبعﲔ

رداء ﻣﻦ اﳊرﻳر .ﺳبعون رداء ﻫﻲ ﺳبعون ﺻﻔة ﺣسنة ّأوﳍا ﳏبّة أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ .ﻧيﻬا
الصدق.
الشغف ﳛصﻞ
"اﳊﺐ اذا وﺻﻞ الشغف ا ّﻣا الوﺻﻞ وا ّﻣا اﳌوت" :ﻋندﻣا تصﻞ اﶈبّة إﱃ َ
ّ 
الشغف ﻫو اﳊجاب الﺜالﺚ لﻠقﻠﺐ .ﰲ وادي
اﶈﺐ روﺣﻪ وﳝوتّ .
الوﺻال أو ﻳبﺬل ّ
اﳊقيقة ،ﳛصﻞ الوﺻﻞ واﳌوت ﰲ ﻧﻔس الوقت .ﳍﺬا السبﺐ قال ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ
كﻞ ﻣﻦ ﻳنال اﳌوت ﻳراﱐ.
السﻼم(" :فﻤﻦ ﳝت ﻳرﱐ"ّ :
رﺳول اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﻣﱴ ﳛﲔ وقت القياﻣة؟ قال
ﺳﺄل اﻋراﰊ ال َ

أﻋددت لﻠقياﻣة؟ قال :ﻻ ﺻﻼة ،وﻻ ﺻوم ،وﻻ
ﺣﻀرتﻪ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( :ﻣاذا
َ
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وﻳستحق التقدﱘ .الشﻲء الوﺣيد الّﺬي
ﻋبادة وﻻ ﻋﻤﻞ ﺻاﱀ .ﻻ أﻣﻠﻚ شيﺌاً ﳝﻸ اليد
ّ
ﺣﺐ":
أﻣﻠﻜﻪ ّ
أﱐ أﺣبّﻚ .قال ﺣﻀرتﻪ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(" :اﳌرء ﳛشر ﻣﻊ ﻣﻦ ا ّ
ُﳛ َشر اﻹﻧسان ﻣﻊ الشﺨص الّﺬي ﳛبّﻪ.
غرﻣاً بﻪ وكان ﳛبّﻪ كﺜﲑاً .السﻠﻄان
السﻠﻄان ﳏﻤود كان ﻋندﻩ ﻏﻼم أﺳود إﲰﻪ ا ز كان ُﻣ َ
ﻣرة ﰲ السنة ﺣيﺚ كان ﳛﻀر فقط اﳌسﺆولون الﻜبار ﰲ الدولة
كان ﻳعقد ﺣﻔﻠة ّ
ﺧاﺻة ّ
لﻜﻞ واﺣد أن ﻳﻄﻠﺐ شيﺌاً ﻣﻦ السﻠﻄان وبنﻔس
واﳉيﺶ وأﻳﻀاً ﰲ اﻳة اﳊﻔﻠة كان ﻳسﻤﺢ ّ

كﻞ
تﻠﻚ اﳉﻠسة كان ﻣر أن ﻳعﻄوﻩ طﻠبتﻪ .ذات ﺳنة ﻋندﻣا ﻋقد ﻫﺬﻩ اﳊﻔﻠة وﰲ النﻬاﻳة ّ
واﺣد ﻣﻦ اﳌسﺆولﲔ طﻠﺐ ﻣﻦ السﻠﻄان شيﺌاً ﻣﻦ قبيﻞ اﳌال والﺬﻫﺐ وا وﻫرات والبساتﲔ
واﻷراضﻲ الزراﻋيّة وقﻄعان اﳋيﻞ والبقر والغنﻢ وﰲ النﻬاﻳة وﺻﻞ دور ا ز الّﺬي كان ﺟالساً

أي ﺣ ّد ﳛبّﻪ
ﺟنﺐ السﻠﻄان ،اﳉﻤيﻊ كاﻧوا ﳛ ّدقون أ ّن ا ز ،ﻣﻊ اﻹلتﻔات إﱃ أﻧّﻪ ﻳعﻠﻢ إﱃ ّ
السﻠﻄان ،أي شﻲء ﻋظيﻢ ﺳوف ﻳﻄﻠبﻪ ﻣنﻪ .ﻧظر السﻠﻄان إﱃ ا ز وقال :ﺣسناً ،أﻧت قُ ْﻞ
ﻣاذا ترﻳد .طﺄطﺄ ا ز رأﺳﻪ إﱃ اﻷرض وبعد ﳊظة وضﻊ ﻳدﻩ ﻋﻠﻰ كتف السﻠﻄان .أي
الﻜﻞ كاﻧوا ﻳرﻳدوﻧﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧِ َع ِﻤﻚ وﻫدا ك ولﻜﻦ أ أرﻳدك أﻧت بنﻔسﻚ.
أرﻳدك أﻧتّ .

ﳏﺐ أﻫﻞ البيت ﻳرﻳد ا ّ وأولياﺋﻪ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﻢ ﻫﻢ ﻧﻔسﻬﻢ وليس ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧعﻤﻬﻢ
ّ
وﻋﻄا ﻫﻢ.
دع ﻏﲑك ﻳﺬﻫﺐ ﻣﻦ قﻠوبنا.
أﻇﻬر لنا ﻧﻔسﻚ .إﺟعﻞ قﻠوبنا تُبتَﻠﻰ بﻚ و ْ
إﳍﻲ ْ
ا ّ ﻏيور .إذا قﻠﺐ إﻧسان ابتُﻠِﻲ ﰲ ِشبَاك ﳏبّة ﻏﲑﻩ ،إ ّﻣا أ ّن ا ّ ﻳُظ ِﻬر ﻋيوبﻪ كﻲ ﻳرﺟﻊ
ِ
ﺣﱴ ﻳزﻳﻠﻪ ﻣﻦ طرﻳقﻪ.
قﻠبﻪ ﻋنﻪ أو ﻳُرﺳﻞ ﺣاد ً ّ
ِ
لنتابﻊ ﻫﺬا اﻷﻣر
وﺟد أﻳﻀاً أفﻀﻞ ﻣﻦ ﻫﺬاْ .
لنقﻞ ﻷﻧﻔسنا ﻳُ َ
كﻠّﻤا ابتُﻠينا ْﺳر ﳏبّة شﻲء ْ
ﺣﱴ ﻧﻜتشف ا ّ .
ّ
تﻔ ﱠﻜ ْر فيﻤا فعﻠﻪ ا ّ ﻣعﻚ ﻣﻦ اﻹﺣسان والﻠﻄف والسﱰ واﳌداراة كﻲ تنال اﶈبّة اﻹﳍيّة.
ﺣﺐ
ﻳقول ﰲ ﺣدﻳﺚ أوﱄ اﻷلباب" :ا ّن اوﱄ اﻻلباب الّﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠوا لﻔﻜرة ّ
ﺣﱴ ورﺛوا ﻣنﻪ ّ
ﺣﱴ ورﺛوا ﻣﻦ ذلﻚ ﳏبّة ا ّ .
ا ّ " :إ ّن أﺻحاب العقول الصافية اﺳتﺨدﻣوا فﻜرﻫﻢ ّ
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التحﲑ
ّ 
)ﺻﻠّﻰ ا ّ

النﱯ اﻷكرم
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ الشوق واﻷُﻧس .ﻋندﻣا تزﻳد اﶈبّة كﺜﲑاً ﰐ ّ
التحﲑّ .
ﲢﲑاً".
"رب زدﱐ ّ
ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( قال ّ ّ :

ﺣﱴ تصبﺢ ﳏبوب السﻤوات واﻷرض.
أﺣبﺐ ّ
ْ 
كﻞ اﻷﻧبياء واﻷولياء ﺳعوا ﻷن ﳛبّوا ا ّ  .لﻜﻦ ﻧبيّنا )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﻣنﺬ
ّ 
١
أﺣﺐ ا ّ .
أن
ﳝﻜنﲏ
ﻻ
لﺬا
.
الﻜبﲑ
ﳛﺐ
أن
ﳝﻜنﻪ
ﻻ
الصغﲑ
:
وقال
البداﻳة "رﻣﻰ اﳌﺌزر"
ّ
ّ
اﻋﱰفت بﻪ ،فﺄ أﺣبّﻚ وأﻧت ﺣبيﱯ .الرﺳول اﻷكرم
كت ﻫﺬا و َ
ا ّ قال :اﻵن ﺣيﺚ أدر َ

ﺣﱴ ﳛببﻜﻢ ا ّ أﻳﻀاً.
)ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( أﻳﻀاً قال لنا :أﻧتﻢ أﻳﻀاً إتّبعوﱐ ّ
ولﻜﲏ أﺳعﻰ ﻷن أﻏﻠﺐ ﻧﻔسﻲ وآﺧﺬ ﻣنﻜﻢ
التحبّﺐ ﻳعﲏ أ
ُ
لست ﻣﻦ أﻫﻞ اﶈبّة ّ
اﳊﺐ.
ّ

اﳊﺐ اﳊقيقﻲ ﻳﻜون ﻣﻦ ﺟاﻧﺐ ا ّ  .ﻻ ﻳصدر ﻣﻦ العبد أكﺜر ﻣﻦ التحبّﺐ ،أي إﻇﻬار
ّ 
ﺣﺐ ا ّ لﻠعبد.
اﶈبّة ،و ّ
ﺣﱴ ﻫﺬا ﻫو اﻧعﻜاس ّ
أﺻﻞ الدﻳﻦ العﻠوي ﻫو ﳏبّة أﻫﻞ البيت وﳏبّيﻬﻢ .إ ّن ﻣقدار ﻣا ﳛبّنا ﻣوالينا ،ﳓﻦ ﻻ
اﳊﺐ واﶈبّة اﳊقيقيّة تﻜون ﻣﻦ ﺟاﻧبﻬﻢ وﳓﻦ ﻣﻦ ﺟاﻧبنا ﻳﻜون
ﳓبّﻬﻢ واﺣد ﻷلف ﻣنﻪّ .
التحبّﺐ وإﻇﻬار اﶈبّة ،ﻣﺜﻞ التش ّﻜر .ﺣبّﻬﻢ ﻫﺬا لنا ﻫو الّﺬي ﻳرﺟﻊ إليﻬﻢ ﻋﻠﻰ شﻜﻞ
ﲢبّﺐ.
شجرة طوﰉ ﰲ اﳉنّة ﻫﻲ ﰲ ﻣنزل ﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( وقد ﻧبت ﻏصﻦ
كﻞ ﻣا ﻳرﻏﺐ بﻪ ذاك اﳌﺆﻣﻦ ﻳستﻔيدﻩ ﻣﻦ ﻧﻔس ذلﻚ الغصﻦ .ﻫﺬا
كﻞ ﻣﺆﻣﻦ و ّ
ﻣنﻬا ﰲ ﻣنزل ّ
كﻞ ﻣﺆﻣﻦ.
الغصﻦ ﻫو ﻧﻔس تﻠﻚ اﶈبّة ﻷﻫﻞ البيت اﳌوﺟودة ﰲ قﻠﺐ ّ
الولَﻪ كﻠّﻬا ﳏبّة .إ ّ ا ﳏبّة أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ وﺣﻀرة الزﻫراء و) . . .ﻋﻠيﻬﻢ
ا ّ واﻹلﻪ و َ
السﻼم( .ذاك الشﺨص الّﺬي ﻳـُ َولِّﻪ ٢ﻫو ﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( .رأﻳتﻢ ﻣاذا فعﻠوا
ﻣرة واﺣدة.
كﻞ اﳌصاﺋﺐ ﱂ تعتﺐ ﻋﻠﻰ ا ّ ّ
ببعﻠﻬا و وﻻدﻫا و ا وﻫﻲ ﻣﻊ وﺟود ّ

" ١إلﻘاء اﳌئﺰر" :اﻹﻧﻘﻴاد والﺘﺴﻠﻴﻢ.
 ٢الّﺬي ﻳُـ َﻮلِّﻪ :الّﺬي ﳚعﻞ اﻹﻧﺴان واﳍاً.
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ﺣﺐ ﻋبادﻩ؟ بينﻤا ﻋباد ا ّ ليسوا
كيف ﳝﻜﻦ اﻣتﻼك ﳏبّة ا ّ ﰲ القﻠﺐ بدون ّ
ذرات الوﺟود.
ﳏﺐ ا ّ ﻳعشق ﲨيﻊ ّ
ﻣنﻔصﻠﲔ ﻋنﻪ ،بﻞ ّ
ﺧرم از اوﺳت
ﺧرم از آﱎ ﮐﻪ ﺟﻬان ّ
"بﻪ ﺟﻬان ّ
ﻋاشقﻢ بر ﳘﻪ ﻋاﱂ ﮐﻪ ﳘﻪ ﻋاﱂ از اوﺳت".١
التعﻠيﻢ والتعﻠّﻢ ﰲ ﺳبيﻞ ا ّ ﻋبادة والعبادة ﻣق ّدﻣة اﳌعرفة واﳌعرفة ﻣق ّدﻣة اﶈبّة.
كﻞ اﶈبّة.
العبادة والﻄاﻋة تزﻳد اﶈبّة .إ ّ ا أﺻﻞ ورأﲰال ّ

اﻹﻧسان بﺬاتﻪ ﻋشق .العقﻞ ﻧور ا ّ وﳛﻔظ العشق.
أﻋﻄﻰ العقﻞ لﻜﻲ تصﻞ داﻳتﻪ إﱃ ﻋتبة العشق ،وإﱃ ﻋتبة الوﻻﻳة .ﻋندﻣا تصﻞ إﱃ
ﻫناك تﻀيﻊ قﻄرة العقﻞ ﰲ ﲝر العشق والوﻻﻳة .لقد ُكتِﺐ ﻋﻠﻰ ب ذلﻚ ِ
الﻔنَاء:

"ادﺧﻠوﻫا بسﻼم آﻣنﲔ" :أدﺧﻠوﻫا بسﻼم وﺳﻼﻣة وأﻣﻦ .لقد كتبوا ﻫﺬﻩ اﻵﻳة أﻳﻀاً فوق
ِ
بت ﻫﺬﻩ اﻵﻳة أﻳﻀاً ﻋﻠﻰ ب اﳉنّة.
لواء ﻋﻠﻰ ب القبﻠة لصحﻦ اﻹﻣام اﳊسﲔ .لقد ُكت ْ
ت ﻣﻦ اﶈبّة .العقﻞ ﻳعﻄﻲ ﻣعاﻳﲑ واﶈبّة تسﲑ بﻼ ضوابط.
ذرة
ﺧرﺟت وﲡﻠّ ْ
ْ
العقﻞ ّ
صﻄنعة ﻣﺜﻞ اﳌعارك الّﱵ ﳜوضﻬا ﳑﺜّﻠوا "التعزﻳة" ٢ﻣﻊ
وﻣ َ
ﺣرب اﶈبّة والعقﻞ ﺣرب كاذبة ُ

بعﻀﻬﻢ وﻋندﻣا تنتﻬﻲ "التعزﻳة" ﳚﻠسون و كﻠون ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻔرة واﺣدة بصداقة
وﲪيﻤيّة.
اﶈبّة والوﻻﻳة ﲝر والعقﻞ قﻄرة ﻣنﻪ .ﰲ البداﻳة ﻫﺬان اﻹﺛنان ﻳﻜون ﻋندﻫﻢ ﺣرب كاذبة
ﳕو البشر ،ولﻜﻦ ﰲ النﻬاﻳة ذات ﻳوم ﻳصبحون أﺻدقاء ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ
ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ّ
وتﻔﲎ ﻧقﻄة العقﻞ ببحرالوﻻﻳة واﶈبّة.
ﻳقول الﻔيض الﻜاشاﱐ:
فرزﻧد ﻧگر ﭼﻪ ﭘدر ﮐرد
"ﻋشق آﻣد وﻋقﻞ را بﻪ در ﮐرد
بس ﻋيﺐ ﻔتﻪ بود در ﻋقﻞ
١
إﱐ ِﻣﻦ العا َﱂ الﺒﺪﻳﻊ والعا َﱂ الﺒﺪﻳﻊ ِﻣنﻪ
ّ
٢
الﻄﻒ.
"الﺘعﺰﻳﺔ" :ﲤﺜﻴﻞ واﻗعﺔ ّ

العﻘﻞ
العﺸﻖ أ ﻩ
 ٣ﻃﺮد
ُ
ْ

ﺟاء
ﻓﻮر وﺻﻮلﻪ ﳌّا ْ

ﻋشق آﻣد وﲨﻠﻪ را ﻫنر ﮐرد".٣

ﻓﻜﻞ العا َﱂ ِﻣنﻪ.
ﻛﻞ العا َﱂ ّ
أﻋﺸﻖ ّ
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وشر.
ﻋندﻣا ﰐ العشق ّ
تقسيﻢ العقﻞ لﻸﻣور إﱃ ﺧﲑ ّ
ﻳتنحﻰ ﺟاﻧباً ُ
ﰲ الﻄبيعة ،العقﻞ ﻫو اﻷب والعشق ﻫو اﻹبﻦ ،ولﻜﻦ ﰲ اﳊقيقة العشق ﻫو
كﻞ اﳋَﻠق ﲦرة اﶈبّة .ﻳقول ا ّ ﰲ بيان ﻋﻠّة إﳚاد اﳋَﻠق" :اﺣببت
اﻷب والعقﻞ ﻫو اﻹبﻦّ .
اﳊﺐ ﻫو اﻷب .ﻣﻊ أﻧّﻪ ﰲ الظاﻫر ﺣبيﺐ ا ّ ﻫو إبﻦ
ان اﻋرف":
ُ
ُﻋرف؛إذاًّ ،
أﺣببت أن أ َ
كﻞ اﻷﻧبياء ﻫﻢ أبناؤﻩ .لﺬا قال" :كنت ﻧبيّاً وآدم بﲔ اﳌاء
ﺳاﺋر اﻷﻧبياء ولﻜﻦ ﰲ اﳊقيقة ّ
كنت ﻧبيّاً بينﻤا كان ﺣﻀرة آدم )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻻ ﻳزال بﲔ اﳌاء والﻄﲔ .وقال:
والﻄﲔ"ُ :
"آدم وﻣﻦ دوﻧﻪ ﲢت لواﺋﻲ" :ﺣﻀرة آدم و قﻲ اﻷﻧبياء ﺳينﻀوون ﲢت راﻳﱵ ﰲ ﻳوم
القياﻣة.
ﻧﱯ اﻹﺳﻼم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﻫو أبو اﳋﲑ .إﻧّﻪ اﻷب الّﺬي قد ُولِد ﻣﻦ
ّ 
كﻞ اﻷﻧبياء اﻵﺧرﻳﻦ كاﻧوا العقﻞ وﻧبيّنا كان العشق .العقﻞ قﻄرة ﻣﻦ ﲝر العشق.
اﻹبﻦّ .
كﻞ ﻣا لدﻳﻬﻢ قد وﺻﻞ إليﻬﻢ ﻣنﻪ.
ﻧبيّنا رﲪة لﻠعاﳌﲔ وﲨيﻊ العاﳌﲔ ّ
اﻷولﲔ واﻵﺧرﻳﻦ ﻣﻊ بعﻀﻬا تصبﺢ العشق ،تصبﺢ ﳏبّة أﻣﲑ
كﻞ ﻋقول ّ
ﻋندﻣا ﲡﻤﻊ ّ
اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( وأولياء ا ّ .
العقﻞ ﻣق ّدﻣة العشق .ﺳعدي ﻳتح ّدث ﻋُقﻼﺋيّاً وﺣافظ ﻳتﻜﻠّﻢ ﻋﻦ ﻋشق .ﺳعدي
وﻳﻬﻲء اﻹﻧسان لﻺﺳتﻔادة ﻣﻦ ﺣافظ.
ﻣق ّدﻣة ﳊافظ ِّ
العقﻞ تن ﱡزل العشق .العشق ﲝ ّد ذاتﻪ ﻏﲑ قابﻞ لﻠتعرﻳف.
ﳜرب .اﻷﻧبياء ﻳبنون والوﻻﻳة ِّ
ﲣرب .اﻷﻧبياء ﺟاؤوا ﻷﺣﻜام وﻋيّنوا
العقﻞ ﻳبﲏ والعشق ّ

اﳊﺞ واﳉﻬاد
ﺧر ْ
ﻧﱯ اﻹﺳﻼم لصﻼة والصوم والزكاة و ّ
اﳊدود ،والوﻻﻳة ّ
بت ّ
كﻞ ذلﻚ .ﺟاء ّ
اﳊﺞ ،أ اﳉﻬاد،
وأﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻳقول :أ الصﻼة ،أ الصوم ،أ الزكاة ،أ
ّ
كﻞ شﻲء وشيّد "اﳋرا ت".
وكﻞ شﺨص ﻻ ﳝتﻠﻚ ﳏبّﱵ أﻋﻤالﻪ ﻻ تنﻔﻊ .ﰲ النتيجة ّ
ﺧرب ّ
كﻞ
قال ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :ﺟاء الرﺳول اﻷكرم وﺟعﻞ العقﻞ ﺣاكﻤاً ووضﻊ ّ

ﻛﻞ اﳋُﻄْﻞ
َﻛ ُﻤﻞ ﻓﻴﻪ ّ

ﺧﺒاء.
ﻓالعﻘﻞ لﻠعﻴﺐ ْ
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ﺧربﻪ" :وأ ِّ
النﱯ ﰲ البناء ،ولﻜﻦ
كﻞ شﻲء .أ
ُ
شﻲء ﰲ ﻣﻜاﻧﻪ "وا ا ّ
أﺧرب ّ
ﺳاﻋدت ّ
النﱯ ،لشﻜﻞ الظاﻫر ،ﱂ ﻳﻜﻦ كﻲ ﻳعينﲏ ﰲ التﺨرﻳﺐ .النﱯ ﺳيساﻋدﱐ ﻋند الرﺟعة.
ّ
ِ
أن تصبﺢ ﳏبوب ا ّ أفﻀﻞ ﻣﻦ أن تﻜون ﳏبّاً ّ  .الشﺨص الّﺬي ﻳصبﺢ ﳏبوب ا ّ ﻻ
وﻣﻀﻄراً وﻳﻀﻊ ﻳداً
ﻳستﻄيﻊ بعد ذلﻚ أن ﻳقوم ي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ا ّ  ،وﻳصبﺢ ﻣغﻠو ً
ّ
فوق ﻳد وﻳقوم ا ّ ﲞدﻣتﻪ بشﻜﻞ كاﻣﻞ وﻳغرق ﻫو ﰲ اﳋجﻞ واﳊياء .ﻋندﻣا ﺧﻠق ا ّ
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ،ألقﻰ إليﻪ ﻧظرة ﳏبّة وﻏ ِر َق ﻫو
ﺣبيبﻪ وﳏبوبﻪ ،أي ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻧﱯ.
كﻞ واﺣدة ﻣﻦ تﻠﻚ القﻄرات ﻣﻦ َ
ﰲ اﳊياء وﻋرق ﺟبينﻪ ﻣﻦ اﳋجﻞ .ﻣﻦ ّ
الع َرقُ ،ﺧﻠق ّ
ي
ﻋندﻣا أﺻبﺢ ﻧبيّنا )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﳏبوب ا ّ ووﺟد أﻧّﻪ ﻻ ﳝﻜنﻪ القيام ّ
وضﻤﻬﻢ ﲨيعاً ﰲ أﺣﻀان ﳏبّتﻪ .كﺬلﻚ قال لﻪ ا ّ  :قﻞ
ﻋﻤﻞ ّ ّ
وﺟﻪ ﳏبّتﻪ ﳓو اﳋﻠق ّ

لﻠناس إذا كنتﻢ ﲢبّون ا ّ إتّبعوﱐ كﻲ تصبحوا ﳏبوﰊ ا ّ " :قﻞ ان كنتﻢ ﲢبّون ا ّ فاتّبعوﱐ
ﳛببﻜﻢ ا ّ " .ﻣﻦ ﻫﺬا الﻄرﻳق ﻳصبﺢ اﻹﻧسان ﳏبوب ا ّ  .اﶈبوب " ُﳎ ٌاز" ﻣﻬﻤا فعﻞ.
ﻳتحرك ﳏبوبﻪ ﻣﻦ ﻣﻜاﻧﻪ وأن ﳜدﻣﻪ ﻫو بنﻔسﻪ ﺳتﻤرار.
حﺐ ّ
الـ ُﻤ ّ
ﻳتﻤﲎ أن ﻻ ّ
ﻋشق الـ َﻤجاز ﻫو ﺟسر وقنﻄرة لعشق اﻵﺧرة.
العشق الـ َﻤجازي ﳚعﻞ اﳌﺆﻣﻦ ﲬراً ﰲ الدﻧيا ولﻜﻦ بعد اﻧقﻀاء ﻣ ّدة ﻣﻦ الزﻣﻦ ﻳﺆول أﻣرﻩ
ﻳﱪد اﳌزاج ،بعﻜس
اﳋﻞ ِّ
ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(ّ .
إﱃ العشق اﳊقيقﻲ وﻳصبﺢ ﺧﻼّ .
اﳋﻞ طعام ّ
اﳋﻤر.

كﻦ ﻳغﻀﱭ ﻣﻦ
كﻦ ﻳﻠعنﱠﻬﻢ وﻳدﻋُ ّﻦ ﻋﻠيﻬﻢ وﻳقﻠﻦ :رﻣاك ا ّ
ّ 
أوﻻدﻫﻦ ّ
ّ
اﻷﻣﻬات الّﱵ ّ
١
أرض أﲪﻰ ﻣﻦ أرض اﶈبة وأي ٍ
أي ٍ
دﻋاء أفﻀﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا الﻠعﻦ؟
ّ ّ
رض ﺣاﻣية ّ .
ﻣا ﻋدا اﻷشﺨاص ا اﻧﲔ ،اﳉﻤيﻊ ﻋاشقون .ﻣنتﻬﻰ اﻷﻣر ،ﻋشقﻬﻢ فيﻪ ﻧقصان وز دة.
أ ّ ﻢ ترﻣﺶ ﻋيو ﻢ أﺛناء النظر إﱃ اﻷشياء ﻳعﲏ ﳏبوﰊ ليس ﻫﺬا.

ﰲ الدﻧيا ،ﻣا ﻋدا ا اﻧﲔ ،اﳉﻤيﻊ ﻋاشقون وﻷ ّ ﻢ ﻋاشقون ﻣعتدلون ،ولو أ ّ ﻢ ﻏالباً
ﺣﱴ ﻧﻔس ذلﻚ العشق ﻫو شرﻳف ﻋند ا ّ " .ا از قنﻄرة
ﻳعشقون الـ َﻤجاز ،ولﻜﻦ ّ

١
"اﳊﻤﻰ ﺗﺴﻠﻘﻚ".
ّ
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ﺣﱴ الصﻼة ﻋندﻣا ﻧصﻠّيﻬا ﻳﻜون ﻇاﻫرﻫا َﳎازاً.
اﳊقيقة" :الـ َﻤجاز ﺟسر ﳓو اﳊقيقةّ .
ِ
ﺣﺐ ﻏﲑ
العﻠﻢ واﳌعرفة ،ﳍﻢ ﺟاﻧﺐ َﳎازي وكﺬلﻚ ﺟاﻧﺐ ﺣقيقﻲ .ﻣﻦ ﳝشﻲ بدون ّ

ا نون؟ ﺳتﺜناء ا اﻧﲔ ،قﻲ الناس ﻳعيشون ﲟَجازﻫﻢ وﻧﻔس ذلﻚ الـ َﻤجاز ﻻ ﻳنبغﻲ أن
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻳقولون :ليس ﻣنّا ﻣﻦ ترك الدﻧيا ِﻣﻦ أﺟﻞ اﻵﺧرة أو ترك
ﻳﱰكوﻩّ .
اﻣض ﰲ طرﻳقﻚ .ﻏاﻳة اﻷﻣرِ ،
اﻵﺧرة ِﻣﻦ أﺟﻞ الدﻧيا .أي ﻻ تُﻠ ِﻎ طبيعتﻚ و ِ
إﻣﺶ ب ِرفْق.
ﺣﱴ ﻋندﻣا ﻳعﻤﻞ شﺨص لتﺄﻣﲔ ﺣاﺟات
الـ َﻤجاز أﻳﻀاً ﻳتحول ﰲ النﻬاﻳة إﱃ ﺣقيقةّ .
زوﺟتﻪ وأطﻔالﻪ ﻳﻜون ّ  ،وا ّ قد اﺳتعﻤﻠﻪ لﲑزق زوﺟتﻪ وأطﻔالﻪ .ﻏاﻳتﻪ ،ليتﻪ كان ﻳعﻠﻢ ﻫﺬﻩ
اﳊقيقة وﻳﻠتﻔت إليﻬا وﰲ النتيجة كان ﻳﺬﻫﺐ ببﻬجة وﺳرور وراء ﻋﻤﻠﻪ وﱂ ﻳقﻞ لقد
أﺻبحت ﻣبتﻠﻰ لزوﺟة واﻷطﻔال.

وﺟد
ﰲ فصﻞ الربيﻊّ ،
ﺧاﺻةً ﰲ اﳌناطق الغنيّة لورود ﻣﺜﻞ إﺻﻄﻬبا ت فارس ﺣيﺚ ﻳُ َ
١
ط البﻼبﻞ ﻋﻠﻰ أﻏصان الورود
اﶈﻤدي" بﻜﺜرة ﻻﺳتﺨﻼص ﻣاء الورد ،ﲢ ّ
بساتﲔ "الورد ّ
تغرد .ﰲ الصباح الباكر ﰲ ﳏﻠّة البساتﲔ ،ﲢت أشجار الورد ،ﳝﻜﻦ رؤﻳة ﺟﺜﺚ البﻼبﻞ
و ّ
ﺣﱴ الصباح لدرﺟة أ ّ ﻢ أﺳﻠﻤوا الروح .اﶈبّون ﰲ أواﺋﻞ طرﻳقﻬﻢ
ﻏردوا ﻣﻦ ّأول الﻠيﻞ ّ
الّﺬﻳﻦ ّ
كالبﻼبﻞ تﻜون ﳏبّتﻬﻢ ﻣصحوبة ﳊﻤاس والصﺨﺐ.
الﻔراشات ﰲ ﻇﻼم الﻠيﻞ تدور ﺣول شعﻠة الشﻤعة .ﰲ البداﻳة ﺣيﺚ ﱂ تعتد ﻋيون
بعد ﻋﻠﻰ ﻧور الشﻤعة ﻳﻀرب ﻧور الشﻤعة ﻋيو ا وﳍﺬا بعد ﻣقدار ﻣﻦ الدوران ﺣول
الﻔراشة ُ

القوة ﳎ ّدداً و ﰐ
الشﻤعة ،تﻠجﺄ إﱃ ﻣﻜان ﻣظﻠﻢ وتقوم بﻔتﺢ وإﻏﻼق ﻋيو ا لتحصﻞ ﻋﻠﻰ ّ
ﳓو الشﻤعة وتﻄوف ﺣول شعﻠتﻬا .ﰲ النﻬاﻳة تﻀرب الﻔراشة ﻧﻔسﻬا لشعﻠة وﲢﱰق
وتق ِّدم روﺣﻬا لﻠشﻤعة وتسقط ﺟﺜّتﻬا اﶈﱰقة ﻋند أﺳﻔﻞ الشﻤعة .ﳏبّوا أﻫﻞ البيت ﰲ
ﻣتابعة طرﻳقﻬﻢ ﻣﺜﻞ الﻔراشة ،ﻳدورون ﺣول ﴰﻊ وﺟود أﻫﻞ البيت بﻼ ضجيﺞ وﻳﻀربون
أﻧﻔسﻬﻢ لشعﻠة وﻳق ِّدﻣون روﺣﻬﻢ ﶈبو ﻢ وﻳبقﻰ ِﻣنﻬﻢ ﺟسد ﳏﱰق.

١
اﶈﻤﺪي" :الﻮردة الﺪﻣﺸﻘﻴّﺔ أو الﻮرد اﳉﻮري.
"الﻮرد ّ
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الشﻤعة ﲢﱰق بصﻤت ﰲ ﻇﻼم الﻠيﻞ بﻼ ضجيﺞ وتﻀﻲء وتﺬوب وأﻳﻀاً ﻻ ﻳبقﻰ
ﻣنﻬا ﺟﺜّة .أﻫﻞ البيت ﳛﱰقون وﻳﺬوبون وﻳﻀيﺆون ﰲ طرﻳق ﳏبّة ا ّ كالشﻤعة وأﻳﻀاً ﻻ

ﻳبقﻰ ﻣنﻬﻢ ﺟﺜّة .ﳍﺬا ﻋند ﰲ الروا ت أ ّن ﺟسدﻫﻢ ﻻ ﻳبقﻰ ﰲ القﱪ أكﺜر ﻣﻦ ﺛﻼﺛة أ ّ م
وﺟد فيﻬا شﻲء .قﱪﻫﻢ ﰲ
ﻠحق بروﺣﻬﻢ ولو ﻧبشوا قبورﻫﻢ بعد ﺛﻼﺛة أ ّ م ﻻ ﻳُ َ
وبعدﻫا ﻳُ َ
قﻠوب ﳏبّيﻬﻢ وشيعتﻬﻢ.
ﰲ طرﻳق العشق واﶈبّة لﻠﻤحبوب ،البﻠبﻞ لﻪ ضجيﺞ ِّ
وﻳغرد ﺟنﺐ الوردة لدرﺟة أﻧّﻪ ﻳسﻠﻢ
الروح وﻳسقط ،والﻔراشة تدور بﻼ ضجيﺞ ﺣول شعﻠة الشﻤعة وﲢرق ﻧﻔسﻬا وتسﻠِّﻢ روﺣﻬا

وﺣﱴ ﻻ
لﻜﻦ الشﻤعة ﲢﱰق وتﺬوب بدون ﺻوت ّ
لﻠشﻤعة وتقﻊ ولﻜﻦ ﻳبقﻰ ﻣنﻬا ﺟسدّ ،
ﻳبقﻰ ﻣنﻬا ﺟسد.
ٍ
ﺣﱴ تتعﻠّﻢ أﻧت أﻳﻀاً ﻣﻦ
ﳏﱯ أﻫﻞ البيت رافق اﳉنازة ّ
ﺣيﺜﻤا ر َ
أﻳت تشييﻊ ﺟنازة ﻣﻦ ّ
تسﻠيﻢ الروح لﻠﻤحبوب .اﶈبّون العظام والشيعة الﻜاﻣﻠون الّﺬﻳﻦ إﻧصبغوا بﻠون
تﻠﻚ الﻔراشة َ
أﻫﻞ البيت ﻫﻢ ﴰوع .الشﻤعة تتﻜﻠّﻢ بدون ﺻوت ﻣﻊ الﻔراشات ﻋﱪ اﻫتزازات رأس شعﻠتﻬا
فﺈﱐ أﺳتقبﻠﻚ .إذا ﻫبّت رﻳﺢ الغرور والﻄغيان
وتقول ﳍﻢ ﻣﻬﻤا كان ذﻧبﻚ ﻻ تيﺄس وتعال ّ

تُﻄﻔﺊ الشﻤعة .أﻫﻞ البيت الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﺻحاب الشﻤوع ﻣنتبﻬون أن ﻻ تنﻄﻔﺊ الشﻤوع
ﻧتيجة الر ح وإذا أﺣيا ً ﻫبّت رﻳﺢ واﻧﻄﻔﺄت ﴰعة ،فﺈ ّ ﻢ ﻳﻀيﺆو ا ﻧيةً .الشﻤوع ﺟسدﻫا
وﺣﱴ ﰲ القﱪ تبقﻰ ﺣيّة وﺳﻠيﻤة.
تربة ّ
ﲞصوص اﻷكابر الّﺬﻳﻦ ﻣﻬﻤا كان ﻋندﻫﻢ ﳏبّة لﻠﻤقصد ﻻ ﻳُظ ِﻬرو ا وﻻ ﻳُبدو ا
اﳊﺐ" .ﲞصوص اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﺻغر وﻳُظ ِﻬرون ﳏبّتﻬﻢ وﻳسﻜرون
تُس َ
تﺨدم ﻋبارة " ّ
ستﺨدم ﻋبارة "العشق" .اﻷكابر ﻣﻬﻤا ﻠوا ﻣﻦ اﳌعرفة واﶈبّة ﳝسحون شار ﻢ
وﻳنتشون تُ َ
بيدﻫﻢ وﻳقولون ﳓﻦ ﱂ ﻧﻔﻬﻢ شيﺌاً.
أﺣيا ً ﻋندﻣا ﰐ إﱃ اﳉﻠسة ﻧنسﻰ أﻧﻔسنا ﰲ اﳌنزل أو اﳌسجد أو السوق و ﰐ.
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻳرﻳدون ﻧ ْﻔس الشيعة وﳏبّيﻬﻢ ،وﻻ ﻳرﻳدون ﻋﻤﻠﻬﻢ وﻣاﳍﻢ .إن شاء
ّ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ،ﻻ أن ﻧرﻳدﻫﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ النِ َعﻢ الدﻧيوﻳّة
ا ّ ﳓﻦ أﻳﻀاً ﻧرﻳد ﻧ ْﻔس ّ
ذﻫبت أن تﻜون برفقة ﻧﻔسﻚ وﻻ تﱰكﻬا ﰲ
وﺣﱴ اﻷﺧروﻳّة الّﱵ ﻳعﻄو ا لنا .ﺣا ِو ْل ﺣيﺜﻤا
َ
٩٠

إذﻫﺐ
كنت ﻫﻜﺬا .أي ﺣاف ْظ ﻋﻠﻰ ﳏبّتﻚ.
ﺣﱴ تسﻠيﻢ الروح ﻳصبﺢ ﺳﻬﻼً إذا َ
ﻣﻜان ﻣاّ .
ْ
ِ
اﺧر ْج ،ولﻜﻦ ﻻ تنسﻰ ﻧﻔسﻚ ﰲ اﳌﻜان.
ﺣيﺚ َ
شﺌت و ّأد ﺣ ّقﻪ و ُ
لﻜﻦ الﻜبار
اﻷطﻔال الصغار ﻳﻠعبون ﻳدﻳﻬﻢ وأرﺟﻠﻬﻢ ولﻜﻦ قﻠبﻬﻢ ﻣرتﱠﺐ وﻣرافق ﳍﻢّ .
أﻳدﻳﻬﻢ وأرﺟﻠﻬﻢ ﻣنظّﻤة كﺜﲑاً ولﻜﻦ قﻠبﻬﻢ ﻳﻠعﺐ وليس برفقتﻬﻢ .لﻄبﻊ ،ﳏبّوا أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ
قﻠو ﻢ ليست ﻣبتﻼة كﺜﲑاً .إذا اﻧتبﻬوا قﻠيﻼً ﻳر ﺣون.
أي
اﻷولﲔ واﻵﺧرﻳﻦ ﻏارقون ﰲ الصﻠواتّ .
اﳊﺐ ،وﲨيﻊ ّ
"الصﻠوات" ﻫﻲ ﻧﻔس اﶈبّة و ّ
ﲰعت أﻧّﻪ ﰲ آﺧر الزﻣان ﻳشﱰي
كنت
ُ
أي شﺨص ﻫﻲ الصﻠوات بعينﻬاُ .
ﻋبادة ﻳقوم ا ّ
وﺟدت أﻧّﻪ ﱂ ﳛصﻞ ﻫﻜﺬا .لﻜﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷ ّ م
اﻧتظرت
الناس اﻷﻣتعة لصﻠوات .ﻣﻬﻤا
ُ
ُ
إﻧتبﻬت إﱃ أﻧّﻪ ﻣنﺬ الﻄﻔولة اشﱰﻳنا وأكﻠنا لصﻠوات .ﰲ ﻣنﻄقتنا كان ﻫناك
اﻷﺧﲑة
ُ

كنت
كنت أﺣبّﻪ وﻫو أﻳﻀاً كان ﳛبّﲏ .إذاًُ ،
ﺋعان ،وأ كنت أشﱰي ﻣﻦ الباﺋﻊ الّﺬي ُ
كنت أﺣبّﻪ.
كنت أشﱰي اﳋبز ﻣﻦ اﳋبّاز الّﺬي كان ﺣسﻦ اﻷﺧﻼق و ُ
أشﱰي لصﻠواتُ .
كنت أﺣبّﻪ .ﰲ ﳎﻠس العزاء كنت أﺣﻀر
ﻣﲏ شيﺌاً فبعتُﻪ لﺬاك الّﺬي ُ
ﺟاء شﺨصان ليشﱰوا ّ
ﻣوﻋظة الشﺨص الّﺬي كنت أﺣبّﻪ .ﰲ فﱰة الرضاﻋة كنت أرضﻊ ﻣﻦ ﺛدي اﳌرأة الّﱵ كنت

ﳏﱯ وشيعة أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ ﳝشون
أﺣبّﻬا .إذاً ،طوال العﻤر اشﱰﻳنا وبعنا لصﻠوات .ﲨيﻊ ّ
بواﺳﻄة الصﻠوات ﻣنﺬ الﻄﻔولة.
ﻋندﻣا ﲤسﺢ ﻋﻠﻰ رأس ﻳتيﻢ ﳛبّﻚ ا ّ  .ﻋندﻣا تنصر ﻣظﻠوﻣاً ﳛبّﻚ ا ّ و . . . .قُﻢ
ﺬا القبيﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤال إﱃ درﺟة أن تتي ّقﻦ أ ّن ا ّ واﻷولياء ﳛبّوﻧﻚ .ﻋندﻣا تتي ّقﻦ أ ّن ا ّ
ﳛبّﻚ تصبﺢ ﻣﺜﻞ الﻄاﺋر الّﺬي كان ﰲ البداﻳة ﻳﻬرب ﻣﻦ الناس .لﻜﻦ ﻋندﻣا أﻋﻄاﻩ
وﺣبّاً لبعض الوقت ،أَﺣبّﻪ وﱂ ﳜرج بعدﻫا ﻣﻦ ﻏرفتﻪ وﻣﻬﻤا ﺻنﻊ بﻪ
ﻣاء َ
ﺻاﺣﺐ البيت ً
كاﻧت أﻧّﻪ فَ ِﻬﻢ أ ّن ﺻاﺣﺐ البيت
ﺻاﺣﺐ البيت أﻳﻀاً ﱂ ﻳنﻔصﻞ ﻋنﻪ وﱂ ﻳﻬرب .ﻋﻠّة ذلﻚ ْ

ﳛبّﻪ.
زور ﻣناﻣاً
النﱯ ﻳوﺳف .أﺣد اﳌسجوﻧﲔ ﻣﻊ ﻳوﺳف ّ
ﺳﻠﻄان ا ّ ليس ّ
قﻞ ﻣﻦ ﺳﻠﻄان ّ
كنت
فسرﻩ ﻳوﺳف قال ذلﻚ السجﲔ أ
كﺬبت ولقد ُ
ُ
وﺳﺄل ﻳوﺳف ﻋﻦ تﻔسﲑﻩ .ﻋندﻣا ّ

ت اﳌنام ﻣﻦ ﻧﻔسﻲ .قال ﻳوﺳف" :قﻀﻲ اﻻﻣر" .أي فات اﻷوان وﻣا ذكرتُﻪ ﺳوف
إﺧتﻠق ُ
٩١

ِ
ﻇﻬرت ابتﻼءات
كﺬ ً إﻧّنا ﳓبّﻚ .فيﻤا بعد ﻋندﻣا
ْ
ﻣرات قﻠنا ّ
ﳛدث .ﳓﻦ أﻳﻀاً ﻋ ّدة ّ
ِ
قت
اﳊﺐ قﻠنا إﳍﻲ ﳓﻦ كﺬبنا .قال ا ّ " :قﻀﻲ اﻻﻣر" .أي فات اﻷوان وأُﳊ َ
وتبعات ﻫﺬا ّ

ﲜﻤوع ﳏبّينا.
ﻣا دام ﻋند قﻠﺐ ﻳﻜون ﻋﲔ اليقﲔ .ﻣا إن ﺟاء اﳌعشوق وأﺧﺬ القﻠﺐ وﺟﻠس ﻣﻜاﻧﻪ
ﺣق اليقﲔ.
ﻳﻜون ّ
اﶈبّة أﺻﻞ الدﻳﻦ .اﻷﻣر والنﻬﻲ ﻣتعﻠِّقون بﻔروع الدﻳﻦ ولﻜﻦ أﺻول الدﻳﻦ ﻻ تتقبّﻞ
ﺣﱴ لو ربط ِﺟﻼل
اﻷﻣر والنﻬﻲ .إذا شﺨص قام بعﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳاس ﳏبّة ا ّ وأﻫﻞ البيتّ ،
قدﱘ بﻀرﻳﺢ إبﻦ إﻣام ،إ ّ ك أن ﻣرﻩ وتنﻬاﻩ.
شﺨصان ﻣﺆﻣنان ﳛبّان بعﻀﻬﻤا ،ذاك الّﺬي تﻜون ﳏبّتﻪ لﻠﺜاﱐ أكﺜر ﻳﻜون إﳝاﻧﻪ أفﻀﻞ
اﻵﺧر.
ﻣﻦ َ

الﺬكر
ﺣﱴ
ا ّ ﻳقول" :اذكروﱐ اذكركﻢ" .ﰲ البداﻳة ﻳُـتص ﱠور أ ّن ﻣعﲎ اﻵﻳة ﻫو :أذكروﱐ أﻧتﻢ ّ
أذكركﻢ أ  .لﻜﻦ ﺣقيقة اﻵﻳة ﻫﻲ :أ أذكركﻢ ،فاذكروﱐ أﻧتﻢ أﻳﻀاً" .اﻧت الﺬاكر قبﻞ
كنت ذاكراً قبﻞ الﺬاكرﻳﻦ.
الﺬاكرﻳﻦ" :إﳍﻲ أﻧت َ
ﰲ البداﻳة كان اﻹﻧسان ﻏافﻼً ﻋﻦ ا ّ  .بعدﻫا ﻣﻀﻰ ﰲ إﺛر ِذكر ا ّ  .ﻣﻬﻤا ﺳعﻰ وﺟد
ذاكر لﻪ" .اﻧت الﺬاكر قبﻞ الﺬاكرﻳﻦ" :إﳍﻲ أﻧت
أﻧّﻪ ﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳﻜون ذاكراً ّ وأ ّن ا َّ ٌ
الﺬاكر قبﻞ ﲨيﻊ الﺬاكرﻳﻦ .ﳍﺬا السبﺐ كان أن اﺧتار الغﻔﻠة ﳎ ّدداً.
ﻇُﻬر ﻳوم القياﻣة تسﻄﻊ ﴰس التوﺣيد لدرﺟة أ ّن العيون تنش ّد إﱃ أﻋﻠﻰ اﳉﻤاﺟﻢ.
اﳌﺆﻣنون ﻋيو ﻢ ﻳوم القياﻣة تﻜون فوق ﲨاﲨﻬﻢ وﻳشاﻫدون ﲨال ا ّ  .ﰲ الدﻧيا أﻳﻀاً إن
شاء ا ّ ﻳﻜون لﻜﻢ إﱃ اﻷﻋﻠﻰ ،وتﻜون ﻋﲔ قﻠبﻜﻢ إﱃ ا ّ وأولياء ا ّ .
٩٢

ﻋﻤا تعﻤﻠون" .أي أﻧت أﻳﻀاً ﻻ تغﻔﻞ ﻋﻦ ا ّ  .أُذك ِر ا ّ
ا ّ ﻳقول" :وﻣا ا ّ بغافﻞ ّ
كﺜﲑاً.
ب ﰲ ﲨيﻊ اﻷوقات وﳓﻦ أﻳﻀاً ﻣوﺟودون بﺬكرﻩ .أﻧت ﻣوﺟود ﲟقدار ﻣا
الرب ﻫو ر ﱞ
ّ 
تﻜون ﻣﻊ ا ّ  ،وإﻻّ تﻜون ﻋدﻣاً.
الـ ُﻤنعِﻢ أفﻀﻞ ﻣﻦ النعﻤة .ﺣﺬار أن ﲡعﻠﻚ النعﻤة ﻏافﻼً ﻋﻦ الـ ُﻤنعِﻢ.
ﳚﺐ أن ﻳﻜون القﻠﺐ ﻣشغوﻻً بﺬكر ا ّ واليد ﻣشغولة ﻋﻤال الدﻧيا ،بعﻜس
اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ﻇاﻫرﻫﻢ ﻣشغول لصﻼة والعبادة وفﻜرﻫﻢ وقﻠبﻬﻢ ﻣشغول بﺬكر الدﻧيا.
توﺟﻬﻚ ّ وأولياء ا ّ
توﺟﻬﻚ إليﻪ تﻜون قيﻤتﻚ ﻧﻔس ذلﻚ .إذا كان ّ
أي شﻲء ﻳﻜون ّ
ّ 
ٍ
شﺨص ذﻫﺐ لﻚ إليﻪ ،أﻧت تﻜون ذاك بعينﻪ.
تصبﺢ ﲦيناًّ .أﳝا

ذكرت ا ّ كﺜﲑاً تصﻞ إﱃ ﻣﻜان ﲝيﺚ أﻳنﻤا تنظر تﻜﻦ القبﻠة .ﻣﺜﻠﻤا قال ا ّ :
إذا
َ
فﺜﻢ وﺟﻪ ا ّ " :أﻳنﻤا تتّجﻪ ﻳﻜﻦ وﺟﻪ ا ّ ﻫناك.
"اﻳنﻤا تولّوا ّ
ﻻ شﻲء ﻳﻬ ِّدئ القﻠﺐ كﺬكر ا ّ وأولياء ا ّ  .ذكر ا ّ وأولياء ا ّ ﻫو وادي اﻷﻣﻦ ودار
ﳎرد أن تﻠتﻔت إﱃ أ ّن ا ّ ﻣعﻚ ﻳﻜﻔﻲ .ليس ضرورًّ أﻳﻀاً أن تﺬكرﻩ بﻠساﻧﻚ كﺜﲑاً.
القرارّ .
اﻷﺻﻞ أن تﻜون ﻣتﺬ ّكراً.
قﻞ الﺬكر الظاﻫري.
كﻠّﻤا زاد الﺬكر الباطﲏ أكﺜر كﻠّﻤا ّ
الﺬكر ﳛﻜﻲ ﻋﻦ اﻧﻔصال وﺛناﺋيّة الﺬاكر واﳌﺬكور .ﻻ ﻣﻜان لﻠﺬكر ﻋندﻣا ﰐ الوﺣدة.

ﻣرة واﺣدة ﲨيﻊ اﳌﻼﺋﻜة وأﻫﻞ السﻤوات وﲨيﻊ
اﳌﺆﻣﻦ ﻋندﻣا ﻳقول "ﻻ إلﻪ إﻻّ ا ّ " ّ
أﻫﻞ اﻷرض ﻳﻔﻬﻤون.
 "ﻋﻠﻲ" واﺣدة ﻳقوﳍا قﻠﺐ اﳌﺆﻣﻦ ﻳرﺟﻊ ﺻداﻫا ﻣﻠيارات " ﻋﻠﻲ" ﰲ اﳌﻠﻜوت.
 "ﻣﻦ اﲰﻪ دواء وذكرﻩ شﻔاء" .الﺬكر ﻫو ﲦرة ذكر اﻹﺳﻢ والتﻠ ّﻔظ بﻪ .الشﻔاء ﺟيّد.
إذا ﱂ ِ
ﻳشف الدواء ﻣا فاﺋدتﻪ؟ ﰲ بعض اﻷﺣيان ﻧﻔس اﻹﺳﻢ ﻳصبﺢ ﺣجا ً لﻠﺬكر.

اﳌﺬكور أفﻀﻞ ﻣﻦ الﺬكر .ﰲ بعض اﻷﺣيان ﻳصبﺢ الشﺨص ﻣشغوﻻً ﻷذكار لدرﺟة
أﻧّﻪ ﻳبقﻰ ﻏافﻼً ﻋﻦ اﳌﺬكور.
٩٣

ِ
الوﺻول إﱃ درﺟة اﶈبّة
العرفان،
الغرض ﻣﻦ ﺧﻠق اﻹﻧسان ﻫو اﳌعرفةُ اﻹﳍيّةُ ،وبعد
ُ
اﻹﳍيّة .ﻫﺬان ﻻ ﳛصﻼن إﻻّ بتصﻔية وﺟﻼء القﻠﺐ وﻫﺬا ﻻ ﳛصﻞ إﻻّ بﺬكر ا ّ .
أقﻞ.
ا ّ ﻫو فوق ﻋﻠﻢ وذكر الﺬاكر .إذاً ،كﻠّﻤا زادت اﳌعرفة أكﺜر كﻠّﻤا ذكر اﻹﻧسا ُن ّ
وﺟد
ﺻﻔات وأﺧﻼق ا ّ تقوم شباع اﻹﻧسان .اذكر ا ّ ﻣا
اﺳتﻄعت .ﺣيﺜﻤا ر َ
َ
أﻳت ﻳُ َ
ذكر ا ّ ﺳواءً لﻠسان أو لعﻤﻞ ،أﻧت أﻳﻀاً رافقﻬﻢ.
ِ
ﻳﺆدي إﱃ قﻠّة الﻜﻼم وقﻠّة الﻄعام وقﻠّة النوم .اﻵﺧرة تُشبِﻊ اﻹﻧسان .اﳊياة الّﱵ
ذكر ا ّ ّ

ﻳعﻄيﻬا اﻹﳝان ليست ﳏتاﺟة لﻠﻄعام.
اﳌﺆﻣﻦ ذاكر .النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( واﻹﻣام ذكر .ا ّ ﻣﺬكور .ﰲ النﻬاﻳة،
ﻳﻔﲎ الﺬاكر والﺬكر ﰲ اﳌﺬكور.
ﺣﱴ ﻧنسﻰ ﻏﲑﻩ.
ا ّ ﱂ ﳜﻠق النسيان ﻋبﺜاً .لقد ﺧﻠق النسيان ّ
اﶈﺐ ﻳعرف فقط ﳏبوبﻪ.
اﶈبّة ﲡﻠﺐ النسيانّ .
ذكر ا ﻳ ِ
وﺟﺐ ﻧسيان الدﻧيا .إن شاء ا ّ  ،ﻳقوم ا ّ ﲟداراة اﶈبّﲔ ﰲ أﻣور ﻋاﱂ الﻄبيعة
ّ ُ
ﲝيﺚ ﺣﱴ ضغوط اﳌصاﻋﺐ والنقص ﻻ تُ ِ
وﺟﺐ ذكر الدﻧيا .النسيان أﻣر ﺣسﻦ وإﻻّ ﻣا
ّ

كان أوﺟدﻩ ا ّ  .ﻏاﻳة اﻷﻣر أ ّن لﻪ ﻣﻜاﻧﻪ ،وﻣﻜاﻧﻪ ﻫو الدﻧيا.
إن شاء ا ّ قﻠبﻚ ﻳﻜون ﻣتﺬ ّكِراً ّ وتنسﻰ البقيّة ،فﻼ تدري ﻣاذا كﻞ ،وﻻ تدري ﻣاذا
تﻠبس ،وﻻ تدري ﻣاذا تﻔعﻞ .النسيان بعد ذكر ا ّ ﺟيّد.

وﺟد ﻋبادة أفﻀﻞ ﻣﻦ ذكر ا ّ وﻻ ذﻧﺐ أﻋظﻢ ﻣﻦ الغﻔﻠة .الﺬﻧﺐ الّﺬي ﻻ ﻳُغ َﻔر ﻫو
ﻻ ﻳُ َ
الغﻔﻠة ﻋﻦ ا ّ .
نبوة .أﻳﻀاً ذكر ﻋﻠﻲ
ذكر ا ّ ﻫو القياﻣة .ذكر النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﻫو ال ّ
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻫو ﻋﻠﻲ .اﻷفﻀﻞ ﻣﻦ الﺬكر ﻫو أن تﻜون أﻧت بنﻔسﻚ ﻣصداقﻪ .ا ّ
ﺣﱴ اﺟعﻠﻚ ﻣﺜﻠﻲ":
ﻳقول" :ولﻪ اﳌﺜﻞ اﻻﻋﻠﻰ" ّ :اﻷﻣﺜال اﻷﻋﻠﻰ .وﻳقول" :ﻋبدي اطعﲏ ّ
ﺣﱴ أﺟعﻠﻚ ﻣﺜَﻞ ﻧﻔسﻲ .أي إ ِ
ﻄاﻋﻚ .اﳌﻄيﻊ ﻏﲑ العبد .العبد ﻳرى
ﻋتﱪﱐ ُﻣ َ
ﻋبدي أطعﲏ ّ
َ
اﳌوﱃ وﻳرى ﻧﻔسﻪ أﻳﻀاً ،ولﻜﻦ اﳌﻄيﻊ ﻻ ﻳرى ﻧﻔسﻪ وفقط ﻳرى الـ ُﻤﻄَاع.
ّ ﻣﻠوا كﺜﲑاً ﰲ اﳋﻄبة  ٢٢٢ﻣﻦ ﺞ البﻼﻏة الّﱵ ﻫﻲ ﲞصوص الﺬكر.
٩٤

الدﻧيا واﻵﺧرة
ﺣﱴ ﻣغﻠو ا
الدﻧيا ﻣغﻠو ا ﻣغﻠوب ،وﻏالبﻬا أﻳﻀاً ﻣغﻠوب .اﻵﺧرة ﻏالبﻬا ﻏالﺐ ،و ّ
ﻏالﺐ.
ﺣﱴ ﻣغﻠو ﻢ ﻳﻜون ﻏالباً،
أﻫﻞ الدﻧيا ﻏالبﻬﻢ ﻣغﻠوب ،وﻣغﻠو ﻢ لﻪ ﻣﻜاﻧﻪ .أﻫﻞ اﻵﺧرة ّ
وﻏالبﻬﻢ لﻪ ﻣﻜاﻧﻪ.
اﳊق ﺣسﺐ الظاﻫر ﻣغﻠوب .ﻣﻊ أﻧّﻪ ﰲ الواقﻊ
الدﻧيا ﻣدﻳنة الباطﻞ والباطﻞ ﻏالﺐ فيﻬا و ّ
اﳊق ﻏالﺐ ولﻜﻦ ﻻ ﻳُظ ِﻬر ﻏالبيّتﻪ وﻳُسﻠِّﻢ ﻋﻠﻰ اﳉاﻫﻞ ﰲ ﻣقابﻞ ﺧﻄابﻪ.
ّ

لﻜﻦ ا ّ واﻵﺧرة و. . .
الدﻧيا والظﻼم واﳉﻬﻞ كﻠّﻬﻢ "ﻋدم" و"العدم" ليس ﻣوﺟوداًّ .
كﻠّﻬﻢ "وﺟود" ،و"الوﺟود" ﻣوﺟود .ﺧتصار" ،الوﺟود" ﻣوﺟود و"العدم" ليس ﻣوﺟوداً،
ﻧَـ َعﻢ ليس ﻣوﺟوداً.
وﺣﱴ ﻋدﻣﻬا وﺟود .ﰲ
وﺣﱴ وﺟودﻫا ﻋدم .اﻵﺧرة وﺟودﻫا وﺟود ّ
الدﻧيا ﻋدﻣﻬا ﻋدم ّ
وﺟد قدرة ،وﻻ
وﺟد ّ
وﺟد ﻋﻠﻢ ،وﻳُ َ
وﺟد ﻏﲎ ،وﻳُ َ
ﻋزة ،وﻳُ َ
وﺟد ﺣياة ،وﻳُ َ
وﺟد ﻳقظة ،وﻳُ َ
اﻵﺧرة ﻳُ َ
وﺟد
وﺟد فقر ،وﻻ ﻳُ َ
وﺟد ذلّة ،وﻻ ﻳُ َ
وﺟد ﻣوت ،وﻻ ﻳُ َ
وﺟد ﻣرض ،وﻻ ﻳُ َ
وﺟد ﻧوم ،وﻻ ﻳُ َ
ﻳُ َ
ﺣﱴ ﻋدم اﻵﺧرة ﻫو وﺟود.
وﺟد ضعف .ترى أﻧّﻪ ّ
ﺟﻬﻞ ،وﻻ ﻳُ َ

ﻋزتﻪ ﳍا ﻣﻜا ا.
ﻋزةّ .
ﻋزة الدﻧيا ذلّة .ذلّتﻬا ﳍا ﻣﻜا ا .الﺬلّة ّ ّ
ّ
وﺣﱴ ذليﻠﻬا
وﺣﱴ ﻋزﻳزﻫا ﻳﮑون أكﺜر ذﻻ .اﻵﺧرة ﻋزﻳزﻫا ﻋزﻳزّ ،
الدﻧيا ذليﻠﻬا ذليﻞّ ،
ﻋزاً .ﻧﻔس ﻫﺬﻩ القاﻋدة ﺳارﻳة لنسبة لﻠﻔقر والغﲎ ،واﳌوت واﳊياة ،والﻔناء
ﻳﮑون أكﺜر ّ
ﻫﻲ ْء ﻻﺋحة ﲞصاﺋص الدﻧيا واﻵﺧرة
الصحة ،والقبﺢ واﳉﻤال ،وِّ . . . .
والبقاء ،واﳌرض و ّ
يت ِ
ألق ﻧظرة إليﻬا أﻳﻀاً وطالِ ْعﻬا.
ﺳجادة ﺻﻼتﻚ وكﻠّﻤا ﺻﻠّ َ
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا النحو ْ
وضعﻬا ﰲ ّ

وﺟد ﰲ ﻣقابﻠﻬا
قﻤت ﺬا العﻤﻞ ﲤيﻞ ﳓو اﻵﺧرة بشﻜﻞ طبيعﻲ و تدي إﱃ ّ
إذا َ
ﻋزة ﻻ ﻳُ َ
٩٥

وﺟد ﰲ ﻣقابﻠﻪ فناء و. . .
وﺟد ﰲ ﻣقابﻠﻬا ﻣوت وتنال بقاءً ﻻ ﻳُ َ
ذلّة وتصﻞ إﱃ ﺣياة ﻻ ﻳُ َ
.
كﻞ شﻲء فان ،فﻬﺬا ﻣتعﻠِّق لدﻧيا .وأﻧّﻪ
"كﻞ ﻣﻦ ﻋﻠيﻬا فان"ّ :
أ ّن القرآن ﻳقولّ :
ﻳقول" :وﻳبقﻰ وﺟﻪ ربّﻚ ذو اﳉﻼل واﻻكرام" ،فﻬﺬا ﻣتعﻠِّق ﻵﺧرة.
العزة
ﻋزتﻚ ،كﻤا ﻳقول القرآن" :و ّ ّ
داﺋﻤاً ﺧﺬ ﻫﺬﻩ الﻼﺋحة بعﲔ اﻹﻋتبار لﱰى ّ
العزة الّﱵ ﻻ
العزة فقط ّ ورﺳولﻪ واﳌﺆﻣنﲔ .ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻧﻔس تﻠﻚ ّ
ولرﺳولﻪ ولﻠﻤﺆﻣنﲔ"ّ :
ﻳوﺟد ﰲ ﻣقابﻠﻬا ذلّة .ﻣﻦ ل ﻫﺬﻩ العزة ﻳﻜون ﻋزﻳزاً ﰲ أي ٍ
ﺣال كان.
ّ
َ
ُ َ
ّ
ﻋدم ﳏض .الﱪزخ ﻋدم ووﺟود .اﻵﺧرة وﺟود ﳏض .ﳏبّوا أﻫﻞ البيت ﻳعﱪون
الدﻧيا ٌ
رت ﻻ
وﺣﱴ لو ﻣﻬﻤا ف ّﻜ َ
الﱪزخ ﰲ ﻧﻔس ﻫﺬا العا َﱂ .ﰲ بعض اﻷﺣيان ﻋندﻣا تواﺟﻪ ﻋدﻣاً ّ

ﺣﱴ
ﲡد ﻋﻠّة كاﻧت ﺳبّب ْ
ت ذلﻚ ،ﻣﺜﻞ ﻣعصية أو ﺧﻄﺄ ،ﳚﺐ أن تصﱪ .ﻳنبغﻲ الصﱪ ّ
كﻞ ﻣا ﻫو زاﺋﻞ وﻫالﻚ
ﻳُ َ
كﻞ ﻣا ﻫو ﺳرﻣدي ﻣوﺟود و ّ
ﻄوى الﱪزخ وتصﻞ اﻵﺧرةُ .ﰲ اﻵﺧرة ّ
وﱃ أﻳﻀاً وﻫو ﻋدم.
قد ّ
ﻏﲎ ﻻ فقر فيﻪ؛إﻧّﻪ ﺣياة ﻻ
ﻳوم اﻵﺧرة ﻫو ار ﻻ ليﻞ فيﻪ؛إﻧّﻪ ﲨال ﻻ قبﺢ فيﻪ؛إﻧّﻪ ً

ﻣوت فيﻪ؛إﻧّﻪ بقاء ﻻ فناء فيﻪ .ﻋندﻣا تغﻤض ﻋينيﻚ ﻋﻦ الدﻧيا وتﻔتحﻬا ﳓو داﺧﻠﻚ ﻳﺆول
بﻚ اﻷﻣر إﱃ ﻫﺬا اليوم .ﳍﺬا قال" :وفيﻚ اﻧﻄوى العاﱂ اﻻكﱪ" :العا َﱂ اﻷكﱪ ﻣوﺟود ﰲ
داﺧﻠﻚ.
ﳎتﻤﻊ .فقط ا ّ وأولياء ا ّ
ﻫﺬﻩ الدﻧيا داﺋﻤاً ﺻحراء .ﻻ ّ
تظﻦ أ ّ ا ﻣدﻳنة وأ ّ ا َ
أي شﺨص آﺧر.
ﻣوﺟودون ،وﻻ ﻳُ َ
وﺟد ّ
الدﻧيا ليﻠﻬا و ارﻫا كﻼﳘا ليﻞ .اﻵﺧرة ليﻠﻬا و ارﻫا كﻼﳘا ار .لنسبة ﻷﻫﻞ اﻵﺧرة
ﺣﱴ أفراح الدﻧيا تﻜون ُﳏ ِزﻧة.
وﻣﻔ ِرﺣة .لنسبة ﻷﻫﻞ الدﻧيا ّ
ّ
ﺣﱴ اﳌصاﺋﺐ تﻜون ﺣﻠوة ُ
ﻳقول أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ﻣرارة الدﻧيا ﺣﻼوة اﻻﺧرة وﺣﻼوة الدﻧيا ﻣرارة
اﻻﺧرة".
ليست ﰲ اﻷفراح الظاﻫرﻳّة والدﻧيوﻳّة ،وﻫﻲ ﰲ اﻷﺣزان الظاﻫرة .إذا ﺟاء
ﻣﻠ ّﺬات اﻷﻧبياء
ْ
اﳊزن ﰲ الظاﻫر ﻳﻔرح الباطﻦ والقﻠﺐ.

٩٦

الدﻧيا ﳍا ل ّﺬة ﰲ البداﻳة وﺣزن ﰲ النﻬاﻳة ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻵﺧرة الّﱵ ﳍا ﺣزن وﻣش ّقة ﰲ
لتتﺬوق ل ّﺬة الدﻧيا فوراً ﳚﺐ أن تبﻜﻲ ،ﻷ ّ ا ﻏﲑ
البداﻳة ول ّﺬة داﺋﻤة ﰲ النﻬاﻳة .ﻣا إن ﰐ ّ
ِ
تتدﺧﻞ ،تظﻬر ل ّﺬ ا.
ﻣستقرة .إذا
اﻋتﻤدت الصﱪ ﰲ أﻣور اﻵﺧرة وﱂ تشتﻚ وﱂ ّ
َ
ّ
الﻜﻞ إﻧشغﻠوا لدﻧيا .ﳍﺬا ،ا ّ أﻳﻀاً ﺳجنﻬﻢ ﰲ ﺳجﻦ الدﻧيا
 ﺳتﺜناء اﳌعصوﻣﲔّ ،
لﻜﻲ ﻻ ﻳقوﻣوا بعدﻫا ﺬﻩ اﳌﻔاﺳد .ﰒّ أﻳﻀاً أرﺳﻞ اﻷﻧبياء ُلﲑﺟعوا الناس ِﻣﻦ اﻷﺳﻔﻞ إﱃ
اّ.
الدﻧيا ﺳجﻦ اﳌﺆﻣﻦ .السجﻦ ﻣﻜان الشﺨص اﳌﺬﻧﺐ .ذﻧﺐ اﻹﻧسان قبﻞ ا ﻲء إﱃ
الدﻧيا ﻣﻊ أﻧّﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻦ وﻋﻲ ولﻜنّﻪ كﺄي ﻋﻤﻞ آﺧر كان لﻪ أﺛرﻩ الوضعﻲ .ﻣﺜﻞ الشﺨص
ِ
التﻄﻬر ﻣﻦ آ ر ذلﻚ
الّﺬي ﻳشرب ﲬراً ﻇنّاً ﻣنﻪ أﻧّﻪ ﻣاء وﻳسﻜر ﻧتيجة ذلﻚ .ﻣﻦ أﺟﻞ ّ

الﺬﻧﺐ ،ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧسان أن ﻳقﻀﻲ فﱰة ﺣبس ﰲ ﺳجﻦ الدﻧيا.
ﰲ زﻣﻦ رضاﺧان بسبﺐ إقاﻣة ﳎﻠس ﻋزاء إﻋتقﻠوﱐ وأﺧﺬوﱐ إﱃ السجﻦ .ﰲ السجﻦ
أﺣد اﻷﻋيان أﻳﻀاً كان ﻣعتقﻼً .ﺳبﺐ اﻋتقالﻪ أﻳﻀاً كان أﻧّﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ قد اكﱰث لتوﺟيﻬات
ﻋقيد كان قد قال لﻪ ولزوﺟتﻪ أن ﻻ ﳝشوا ﰲ الشارع وأن ﳝشوا ﻋﻠﻰ الرﺻيف فﺄﻣر أن
كﻞ الوقت كان واقﻔاً
ﻳعتقﻠوﻩ .وﺟدتُﻪ ﻣنزﻋجاً ﺟ ّداً .ﱂ ﻳﻜﻦ ﳜتﻠط ﻣﻊ بقيّة اﳌساﺟﲔ أبداً و ّ
قﻤت
ﻜنت ُ
ﻋﻠﻰ قدﻣيﻪ وﻳدور ﺣول ﻧﻔسﻪ وﻳقول لو ﲰحوا ﱄ أن أُﺟري اتّصاﻻً ﻫاتﻔيّاً لَ ُ
بعﻤﻞ ﲝيﺚ ﻳﻄﻠقون ﺳراﺣﻲ فوراً وﻳرﻣون ذلﻚ العقيد ﰲ السجﻦ .أﻣﻀﻰ ذلﻚ الشﺨص
الﻠيﻞ ﰲ السجﻦ ُﳎﱪاً ،ولﻜﻦ ﻋندﻣا اﺳتﻄاع ﰲ أول الصباح أن ﻳ ِ
وﺻﻞ ﺧﱪاً إﱃ ﺧارج
َ
ُ
ّ
السجﻦ ﺻدر أﻣر إطﻼق ﺳراﺣﻪ وأفرﺟوا ﻋنﻪ.
الدﻧيا أﻳﻀاً ﺳجﻦ .الشﺨص الّﺬي ﻻ ﻳﻜون ِﻣﻦ أﻫﻞ الدﻧيا ﻻ ﻳدﺧﻞ ﰲ أﻫﻞ
ﳏﺐ أﻫﻞ البيت ﻣﻊ أﻧّﻪ ﰲ الدﻧيا ولﻜنّﻪ ﻻ ﻳعاشر أﻫﻞ الدﻧيا كﺜﲑاً وﻻ ﻳدﺧﻞ
الدﻧيا كﺜﲑاًّ .

ﰲ قيﻠﻬﻢ وقاﳍﻢ وﻣنازﻋا ﻢ.
الرفيق واﻷﻧيس اﳉيّد ﻣﻦ ﺟﻬة والقناﻋة واﻹﺳتسﻼم ﻣﻦ ﺟﻬة أﺧرى ،ﻳزﻳﻠون ﺻعوبة
ﺣﱴ أ ّ ﻢ ﳚعﻠوﻧﻪ ﳏبو ً ولﺬﻳﺬاً.
السجﻦ بﻞ ّ
٩٧

"الدﻧيا ﺳجﻦ اﳌﺆﻣﻦ" .السجﻦ طبعﻪ اﳊزن .إذا كان ﻋندك رفيق ﰲ السجﻦ تتﺄ ّذى
أقﻞ.
ّ
ِ
ِ
ﻠت
الدﻧيا ﺳجﻦ اﳌﺆﻣﻦ .ا ّ ﻻ ﻳع ّﺬب شﺨصاً ﻣﻦ اﳉﻬتﲔ .الﻜافر طﻠيق ﰲ الدﻧيا وﻳﻔ ُ
وﻳستﻤتﻊ ﰲ الدﻧيا .ﳍﺬا ،بعد اﳌوت ﻳﺬﻫﺐ إﱃ السجﻦ .اﳌﺆﻣﻦ ﻳدﻩ ﻣغﻠولة ﰲ الدﻧيا
ﻳتحﻤﻞ اﳌصاﻋﺐ .ﳍﺬا ،بعد اﳌوت ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﳉنّة" .الدﻧيا ﺳجﻦ اﳌﺆﻣﻦ وﺟنّة الﻜافر".
و ّ
ﳍﺬا ،اﻹﻣام اﳊسﻦ ا تﱮ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( الّﺬي كان لدﻳﻪ ﻋباءة فاﺧرة ﻳرتدﻳﻬا وراﺣﻠة ﲨيﻠة
ﻋزة وراﺣة
أي ّ
ﺳر ﻫﺬا الﻜﻼم :لو َ
كنت تعﻠﻢ ّ
ﻳركبﻬا قال ﳎيباً شﺨصاً كافراً فقﲑاً ﺳﺄلﻪ ﻋﻦ ّ
أﱐ أﻋيﺶ اﻵن ﰲ
أي ﻣش ّقة وﻋﺬاب ﰲ اﻧتظارك
كت ّ
لﻜنت أدر َ
َ
ﰲ اﻧتظاري بعد اﳌوت و ّ
السجﻦ لنسبة لوضﻊ آﺧرﰐ وأﻧّﻚ تعيﺶ اﻵن ﰲ اﳉنّة لنسبة لوضﻊ آﺧرتﻚ .اﻹﻧسان

كﻠّﻤا كان ﻋندﻩ إﳝان أقوى كﻠّﻤا ﺻعﺐ ﻋﻠيﻪ ﺳجﻦ الدﻧيا أكﺜر .ﰲ ﺳجﻦ الدﻧيا ﰐ
تبشرﻩ
لتحرر وﳜدﻣون اﳌﺆﻣﻦ وﻳُﻜرﻣوﻧﻪ وأﻳﻀاً
ﳎﻤوﻋتان ﻣﻦ الناس ﳓو اﳌﺆﻣﻦ .ﳎﻤوﻋة ِّ
ّ
وﳛزﻧوﻧﻪ وﻳﺆذوﻧﻪ .كِﻼ ا ﻤوﻋتﲔ ﻣتعﻠّقتان بعﻤﻞ
ﳎﻤوﻋة أشﺨاص ُﳜﱪوﻧﻪ اﻷﺧبار السيِّﺌة ُ
السﻲء .السجﻦ ﻣﻦ آ ر ﺟﻼل
اﳌﺆﻣﻦ .اﻷوﱃ ﻣتعﻠّقة بعﻤﻠﻪ اﳊسﻦ والﺜاﻧية ﻣتعﻠّقة بعﻤﻠﻪ ّ
ا ّ  .السجﻦ ﻻ ﻳدوم .اﳌﺆﻣنون ﳚﺐ أن ﻳﻜوﻧوا ﻣنتبﻬﲔ إﱃ أ ّن ﻫﺬا السجﻦ ﻣﺆقﱠت
أشﺨاص
فﻠيتحﻤﻠوا وليستسﻠﻤوا لﻪ وليعﻤﻠوا ﲝيﺚ ﰐ إليﻬﻢ ﰲ السجﻦ
وﻳنتﻬﻲ .ﳍﺬا،
ٌ
ّ
وﻳبشرو ﻢ لﻜﻲ ﳝﻀوا وقتاً ﳑتعاً ﰲ السجﻦ .إن شاء ا ّ ﻳساﻋد ا ّ ﲨيعاً ﳓﻦ
ﳛبّو ﻢ ّ
ِ
السجان
الّﺬﻳﻦ ﰲ السجﻦ ،اﳊاكﻢ واﶈﻜوم ،واﻵﻣر واﳌﺄﻣور ،والعاﱂ واﳉاﻫﻞ ،والسجﲔ و ّ
واﳌستنﻄق .اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ﻋﻠّﻤو ﻫﺬﻩ اﳊقاﺋق ،أي اﻷﻧبياء واﻷولياء ،كان لدﻳﻬﻢ فﺬة
ﳋارج السجﻦ.
إذا كاﻧت الدﻧيا ﺳجﻦ لنسبة إليﻚِ ،
أبش ْر فﺈ ّن ﻋزﻳز ﻣصر الوﺟود الّﺬي ﻫو ﺻاﺣﺐ
اﻷﻣر ﳚﻠس ﻣﻊ السجﲔ ،ﻣﺜﻠﻤا ﺟﻠس ﻳوﺳف الّﺬي كان ﻋزﻳز ﻣصر ﻣﻊ أﺧيﻪ بنياﻣﲔ
الّﺬي كان ﺳجيناً.
َ ﻣﻦ كان لدﻳﻪ اﻵﺧرة دﻧياﻩ أﻳﻀاً تصبﺢ آﺧرة.
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َ ﻣﻦ ﳝﻠﻚ اﻵﺧرة ﳝﻠﻚ الدﻧيا أﻳﻀاً .الّﺬي ﳝﻠﻚ ألف توﻣان ﳝﻠﻚ توﻣا ً واﺣداً .التوﻣان
الواﺣد ﻣوﺟود داﺧﻞ اﻷلف توﻣان .الدﻧيا ﻣوﺟودة داﺧﻞ اﻵﺧرة.
الﻄﻠوﻋﲔ .الشيعة ﻳعﱪون الﱪزخ ﰲ
الدﻧيا ليﻞ ﳏض والقياﻣة ار ﳏض والﱪزخ بﲔ
َ
ﻧﻔس ﻫﺬﻩ الدﻧيا.
ﺣﱴ تصبﺢ ﺧﻔيﻔاً وﻣر ﺣاً ،ولﻜﻦ ليﻞ الﱪزخ
ليﻞ الدﻧيا ﺻعﺐ .اﺳج ْد ﰲ ليﻞ الدﻧيا ّ
ﺣﻠو وﲨيﻞ .ﰲ ليﻞ الﱪزخ داﺋﻤاً تقول ﺳبحاﻧﻪُ ،ﺳبحاﻧﻪُ ،ﺳبحاﻧﻪ .ليﻞ الﱪزخ ﻫو ﻧﻔس
"ليﻠة القدر" .ﰲ ليﻞ الﱪزخ ﻣﻊ أﻧّﻪ ﱂ ﳛﻦ ﻳوم القياﻣة بعد وﻫو ليﻞ ،إﻻّ أﻧّﻪ ليﻞ ﲨيﻞ.
الدﻧيا ﺣرارة ﳏﻀة .أﻫﻞ الدﻧيا ﱂ ﻳروا برودة أبداً .الﱪزخ أﺣيا ً ﺳاﺧﻦ وأﺣيا ً رد.
الشيعة ﻳعﱪون الﱪزخ ﰲ الدﻧيا .القياﻣة برودة ﳏﻀة.

ﻋند ﻇﻬور ﺣﻀرة ﺻاﺣﺐ العصر والزﻣان )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻳزول الﻠيﻞ .النﻬار والﻠيﻞ
ﻳبﲔ
كﻞ الدﻧيا الﻠياﱄ تقصر والنﻬار ﻳﻄول .إذا ﺻ ّد ْ
قت قﻠوبﻜﻢ ِّ
كﻼﳘا ﻳﻀيﺌان .اﻵن ﰲ ّ
وﺟد ﻏﻢ وﻏصص وأﺣزان .ﻳوم القياﻣة داﺋﻤاً ﻇﻬر.
وﺟد ليﻞ ﻻ ﻳُ َ
ا ّ لﻜﻢ ذلﻚ .ﺣيﺚ ﻻ ﻳُ َ
الصحة ،والنوم واليقظة ،واﳌوت واﳊياة و. . . .
ﻋند القياﻣة ﻳزول الﻔقر والغﲎ ،واﳌرض و ّ
ﺻحة ﻻ ﻳقابﻠﻬا ﻣرض ،و ﰐ ﺣياة ﻻ ﻳقابﻠﻬا ﻣوت .إن
ﻏﲎ ﻻ ﻳقابﻠﻪ فقر ،و ﰐ ّ
ﰐ ً
ِ
ﻳبق قُبﺢ.
ﺣﱴ ﺟﻬنّﻢ تﻜون قد أُطﻔ ْ
شاء ا ّ  ،ﻋندﻣا ﻧصﻞ إﱃ القياﻣةّ ،
ﺌت وﱂ َ
شﻊ الوﺟود ﻋﻠﻰ اﻷولياء وﰎ إﳚاد ﻇﻠّﻬﻢِ .ﻣﻦ ﲨاﳍﻢ ﺧﻠِقت اﻵﺧرة ِ
وﻣﻦ ﺟﻼﳍﻢ
ّ
ُ
ّ
وكﻤاﳍﻢ ُﺧﻠِقت الدﻧيا .ﳚﺐ أن ﻧدأب ﻋﻠﻰ اﻷدب ﰲ ﻣقابﻞ اﳉﻼل .أﺣﻜام الشرع ﻫﻲ
ُﻧظر .النﱯ اﻷكرم قال" :ﻣﻦ رآﱐ فقد
ﻧﻔس تﻠﻚ اﻵداب .ﻋندﻣا تصﻞ إﱃ اﳉﻤال ،فقط أ ْ
اﳊق".
رأى ّ
ﻇﻞ .ﻷ ّن ﻧبيّنا كان ﻣﻦ أﻫﻞ القياﻣة
ﻇﻞ اﻵﺧرة .ﻋندﻣا ﻧصﻞ إﱃ القياﻣة لﻦ ﻳبقﻰ ّ
الدﻧيا ّ

ﻇﻞ.
ﻇﻞ .ﻳوم القياﻣة تﻜون ﴰس التوﺣيد فوق الرأس ولﻦ ﻳُ َ
وﺟد ّ
ﱂ ﻳﻜﻦ لﻪ ّ
ﻇﻞ اﻵﺧرة.
كﻞ ﻣا ﰲ الدﻧيا ﻫو ّ
ّ 
الدﻧيا واﻵﺧرة وﺟﻬان لورقة واﺣدة ش ّﻔافة ﺟ ّداً .أﺣد وﺟﻬيﻚ آﺧرة ووﺟﻬﻚ اﻵﺧر
اﺧﱰت اﻵﺧرة دﻧياك أﻳﻀاً تصبﺢ
الظﻞ قﻠيﻼً .إذا
َ
الظﻞ ﻳشبﻪ ذا ّ
ﻇﻞ اﻵﺧرةّ .
دﻧيا .الدﻧيا ّ
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ِ
قﻤت ﺬا العﻤﻞ
الظﻞ والتﻔ ْ
الظﻞ .إذا َ
ت لصاﺣﺐ ّ
ذات قيﻤة .ﰲ البداﻳة قال الشارع :دع ّ
الظﻞ أﻳﻀاً ذا قيﻤة.
ﻳصبﺢ ّ
كﻢ ﲣتﻠف الصورة "الﻔوتوﻏرافيّة" لﻺﻧسان ﻋﻦ ﻧﻔس اﻹﻧسان .الدﻧيا أﻳﻀاً ﲣتﻠف ﻋﻦ
اﻵﺧرة بنﻔس اﳌقدار .ﻇاﻫرك ﻫو الدﻧيا و طنﻚ ﻫو اﻵﺧرة .اﻷﻋﻀاء واﳉوارح ﻣتعﻠِّقة
ﻣﻬﻤاً كﺜﲑاً .إن شاء ا ّ ﻻ
لدﻧيا والقﻠﺐ ﻣتعﻠّق ﻵﺧرة .ﺟوع الصورة وﻋﻄشﻬا ليس ّ
ﻳﻜون داﺧﻠﻜﻢ ﺟاﺋعاً وﻋﻄشا ً.
ِ
اﻷمِ .ﻣﻦ ﻫناك أﻳﻀاً ﻣتنا وﺟﺌنا إﱃ الدﻧيا.
ﺻﻠﺐ اﻷب ﻣتنا وذﻫبنا إﱃ رﺣﻢ ّ
ﻣﻦ ﻣﻀيق ُ
ﻋندﻣا ﳕوت وﻧرﺣﻞ ﻋﻦ الدﻧيا إﱃ أﻳﻦ ﻳﺆول بنا اﻷﻣر؟ إذا قﻤنا ﳌقارﻧة ﻧستﻄيﻊ أن
وﺟد بعد الدﻧيا.
أي ﻋظﻤة تُ َ
ﻧﻜتشف ّ
ﻣﱪر ﻫﻢ ﻇﻬور آ ر اﻷﻋﻤال وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊالة ﻧعيﺶ ﰲ الﱪزخ .لﻜﻦ
اﳊزن والسرور بﻼ ّ
إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫناك ﺣزن وﻻ ﺳرور ،تﻜون القياﻣة.
لقد ُﺣﻔﱠت الدﻧيا لشﻬوات واﻵﺧرة ﳌﻜارﻩ .ﻫﺬا ﻣتعﻠّق ّول الﻄرﻳق .فيﻤا بعد ﻋندﻣا
ﻳصبﺢ ﻣزاج اﻹﻧسان ﺳﻠيﻤاً ﳛصﻞ العﻜس :ﻳﻜرﻩ الدﻧيا وﻳشتاق لﻶﺧرة.

ﻏﻤﻬا ﰲ البداﻳة وﺳرورﻫا ﰲ النﻬاﻳة .اﻷﻣور
الدﻧيا ّأوﳍا فرح وآﺧرﻫا ّ
ﻏصة .اﻵﺧرة ّ
تتبﲔ ﺣﻼو ا.
اﻷﺧروﻳّة ﰲ البداﻳة ﻧقوم ا ُﻣﻜرﻫﲔ ﰒّ ّ
ﺣﱴ تﺆذﻳﻚ أشواكﻬا ﰲ البداﻳة ولﻜﻦ فيﻤا
اﻵﺧرة ﻣﺜﻞ وردة ،ﻣا إن ﲤ ّد ﻳدك لتقﻄﻔﻬا ّ
وﺣﱴ أ ّ ا تزﻳﻞ ﻏﻢ اﻷشواك.
بعد تﻔرﺣﻚ راﺋحتﻬا الزكيّة ّ
أي واﺣد ﻣنﻬﻤا ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻞ اﳉ ّد وأﻋﻄيناﻩ أﳘيّة
الدﻧيا واﻵﺧرة ض ّد بعﻀﻬﻢ .إذا أﺧﺬ ّ
ﻳسقط الﻄرف اﻵﺧر ﻣﻦ اﻷﳘيّة وﻳصبﺢ لُعبة .الدﻧيا لعﺐ واﻵﺧرة ﺟ ّد.
ﺣﱴ ﻳزول ﻋنﻚ التعﺐ وتﻜون
العﺐ ﺟيّداً وﲤتّﻊ ا ّ
الدﻧيا ﳍو ولعﺐ .إﻋتﱪﻫا لُعبة و ْ

ت .ﳎﻤوﻋة
ﻧشيﻄاً وﻣﻔعﻤاً ﳊيوﻳّة ﰲ أﻣر اﻵﺧرة وتستﻄيﻊ أن تنﻤو .ﳎﻤوﻋتان ﺧسر ْ
أﺧﺬوا الدﻧيا ﲜدﻳّة وداﺋﻤاً ﺳﺨﻄوا وﺣزﻧوا وﻇﻠﻤوا واﺣتالوا ﺣيﺚ ﰲ النتيجة ﺻارت دﻧياﻫﻢ
ُﻣّرة وشاقّة وكﺬلﻚ آﺧر ﻢ الّﱵ ﻫﻲ النقﻄة اﳌقابِﻠة لﻠدﻧيا ّإﲣﺬوﻫا لعباً .أﻳﻀاً ا ﻤوﻋة الﺜاﻧية
الّﺬﻳﻦ تركوا الدﻧيا وﱂ ﻳشﱰكوا ﰲ الﻠعبة وﻷ ّ ﻢ ﱂ ﻳزﻳﻠوا التعﺐ ﻋنﻬﻢ ﰲ الﻠعﺐ فﻔﻲ أﻣر
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اﻵﺧرة أﻳﻀاً ﱂ ﻳﱰقّوا وﱂ ﻳنتﻔعوا كﺜﲑاً .آداب الشرع ﻫﻲ ﻣق ﱠررات لعبة الدﻧيا .ﻋندﻣا تﻠعﺐ
ﺣﱴ ﺻﻼتﻚ وﻋبادتﻚ تصبﺢ ﲨيﻠة وﺣسناء.
ﺟيّداً وبﻔرحّ ،
إلعﺐ ﺟيّداً" .اّﳕا
قُﻞ لنﻔسﻚ ﺳتﻤرار أﻣور الدﻧيا تُعا َﰿّ .إﲣﺬﻫا ﻣزاﺣاً ولعباً .لﻜﻦ ْ
اﳊياة الدﻧيا لعﺐ" :اﳊياة الدﻧيا لعﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳊصر.
الدﻧيا ﻧزلة القﱪ .فﻠيغﺜْنا ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﰲ ﻧزلة القﱪ.
ﻋا َﱂ اﳋﻠق ﳏﻜوم لعا َﱂ اﻷﻣر.

اﻷﺋﻤة
ﻋا َﱂ اﳋﻠق ،أي الدﻧيا ،ﻫو ﺟﻬﻞ فوق ﺟﻬﻞ وﻋا َﱂ اﻷﻣر ﻣتعﻠّق ّ والنﱯ و ّ
)ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( وﻫو ﻧور ﻋﻠﻰ ﻧور .ﻋا َﱂ اﻷﻣر ﻫو وادي اﻷﻣﻦ .ﺣيﺜﻤا ﻧدﺧﻞ بقﻠوبنا ،أي
كﻞ ﻣﻦ دﺧﻞ إﱃ ﻋا َﱂ اﻷﻣر ﻳﻠتقﻲ
ﻣﻊ اﶈبّة والوﻻﻳة واﻹﳝان ،ﻳﻜون وادي اﻷﻣﻦّ .
بصاﺣﺐ اﻷﻣر .ﻋا َﱂ اﳋﻠق كﻠّﻪ "ﻻ أﻋﻠﻢ" ولﻜﻦ ﻋا َﱂ اﻷﻣر كﻠّﻪ "أﻋﻠﻢ" و"أُدرك" .أﻧتﻢ بﲔ
ﻫﺬﻳﻦ العالَﻤﲔ.
أزقّة الدﻧيا كﻠّﻬا ﻣسدودة ،وأﻫﻞ الدﻧيا كﻠّﻬﻢ رؤوﺳﻬﻢ ترتﻄﻢ ﳉدار ﰲ اﻳة الزقاق
وﻳرﺟعون برؤوس و ٍ
أﻳد ﻣﻜسورة وﻧﻔس ﻫﺬا ٍ
كاف لعِﱪتنا.
كﻞ ﻣﻦ ﻳدﺧﻞ ﻫﺬا الزقاق ﻳرﺟﻊ ﰲ النﻬاﻳة" .ا ّ ّ وا ّ
الدﻧيا طرﻳق ﻣسدود وﳍﺬا فﺈ ّن ّ
اليﻪ راﺟعون".
طُُرق الدﻧيا ﻣسدودة ولﻜﻦ شوارع اﻵﺧرة إﻧتﻬاؤﻫا ﻣﻔتوح .السﺨاء ﻣﺂلﻪ إﱃ ﻏﲎ ا ّ ،
الشجاﻋة تصﻞ إﱃ قدرة ا ّ و. . . .
ر ﺳة الدﻧيا ،وﻣال الدﻧيا ،وﲨيﻊ أشياء الدﻧيا ﻫﻲ ﺻورة .إ ّ ك أن ﲤ ّد ﻳدك لتتناول
الورق الـ ُﻤق ﱠوى الّﺬي ﻋﻠيﻪ ﺻورة اﳌﺄكوﻻت و كﻠﻪ.
الدﻧيا ﺳراب ﻳظنّﻪ العﻄشان ﻣاء وﻳﺬﻫﺐ ﺧﻠﻔﻪ .ﻋندﻣا ﻳصﻞ إليﻪ ﳚد أﻧّﻪ ليس ﻣاءً .ﻣا

ﺣﱴ تبﻠغﻪ رﲪة ا ّ ﻋﻠﻰ شﻜﻞ ﻣﻄر.
إن ﻳتوقّف لﻔﱰة ّ
اﻵﺧرة دار القرار والدﻧيا ﻣﻜان الﻼقرار .ﰲ بعض اﻷﺣيان ا ّ ﻳعﻄﻲ اﻹﻧسا َن القر َار ﰲ
ﻧﻔس ﻫﺬﻩ الدﻧيا كﻲ ﻳدرك كﻢ القرار ﺣﻠو وﻳعرف قيﻤتﻪ.
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ﲟجرد أن ﲢتﻤﻞ
وﺟد ﰲ الدﻧيا قرار وﺳﻜينةّ .
ﻻ ﻳُ َ
كﻞ العا َﱂ ﻣﻠﻚ لﻚ ّ
ﺣﱴ لو كان ّ
إﺣتﻤاﻻً واﺣداً لﻠﺨﻄر تصبﺢ بﻼ قرار .لﻜﻦ ﻋندﻣا ﻳﻬتدي شﺨص لﻶﺧرة بعد ذلﻚ ﻻ

ﳛتﻤﻞ ﻋﻜسﻬا .لﺬا ،اﻵﺧرة دار القرار" .اﻻﺧرة دار القرار والدﻧيا ليس ﳍا ﻣﻦ قرار":
اﻵﺧرة دار القرار والدﻧيا ليس ﳍا قرار وﺳﻜينة .اﻹلتﻔات لﻶﺧرة أﻳﻀاً ﳚﻠﺐ الﻄﻤﺄﻧينة.
"اﻻ بﺬكر ا ّ تﻄﻤﺌﻦ القﻠوب".
الدﻧيا ﲰاﻋﻬا أفﻀﻞ ﻣﻦ رؤﻳتﻬا ،ولﻜﻦ اﻵﺧرة رؤﻳتﻬا أفﻀﻞ ﻣﻦ ﲰاﻋﻬا .ﻣﱴ كان
"كﻞ شﻲء ﻣﻦ الدﻧيا ﲰاﻋﻪ اﻋظﻢ ﻣﻦ
السﻤﻊ كالرؤﻳة؟ قال ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(ّ :
كﻞ شﻲء ﻣﻦ اﻻﺧرة ﻋياﻧﻪ اﻋظﻢ ﻣﻦ ﲰاﻋﻪ".
ﻋياﻧﻪ و ّ
وإﻣا ﺣﻔرة ﻣﻦ ﺣﻔر ﺟﻬنّﻢ" :ا ّﻣا
الدﻧيا قﱪ اﳌﺆﻣﻦ والقﱪ ّإﻣا روضة ﻣﻦ ﺣداﺋق اﳉنّة ّ

روضة ﻣﻦ ر ض اﳉنان وا ّﻣا ﺣﻔرة ﻣﻦ ﺣﻔر النﲑان" .إن شاء ا ّ داﺋﻤاً ﻳنقص ﻣﻦ النار
اﳉﻤيﻊ.
وﲢتﻀﻦ اﳉنا ُن
َ
الدﻧيا قﱪ اﳌﺆﻣﻦ .شيعة أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( قﱪﻫﻢ ﻫو ﻧﻔس ﻫﺬﻩ الدﻧيا وﳍﺬا
كﻞ ﻣا قيﻞ ﰲ الروا ت ﲞصوص ﻋا َﱂ القﱪ ﻳستﻄيعون أن ﳚدوﻩ ﰲ ﺣيا ﻢ الدﻧيوﻳّة .ﰲ
ّ
وﳛزﻧوﻧﻪ.
الدﻧيا ﰐ ﳎﻤوﻋتان ﻣﻦ الناس إﱃ اﳌﺆﻣﻦ وﻳعاشروﻧﻪ .ﳎﻤوﻋة أشﺨاص ﻳﺆذوﻧﻪ ُ
وﻳبشروﻧﻪ وﻳسعدوﻧﻪ .ﻫا ن ا ﻤوﻋتان ﻣﻦ اﳉﻠساء
أﻳﻀاً ﳎﻤوﻋة أشﺨاص ﳛبّوﻧﻪ ّ
واﳌعاشرﻳﻦ اﻷﺧيار واﻷشرار ﻣتعﻠّقة بعﻤﻞ ﻧﻔس اﻹﻧسان .ﻫﺆﻻء الرفاق ﻳواﺟﻬون بعﻀﻬﻢ

وأﻳّﻬﻤا ﻏﻠﺐ ﲢزم ا ﻤوﻋة اﳌقابﻠة أﻣتعتﻬا وترﺣﻞ .إن شاء ا ّ ﻧعﻤﻞ ﲝيﺚ ﻳزﻳد الرفاق
أطﻠﺐ ﻣﻦ ا ّ أن تقﻠِّﻞ الرفاق ﻣﻦ أﻫﻞ الدﻧيا وتز َﻳد رفاقﻚ اﻷﺧيار .الشﺨص
اﻷﺧيار.
ْ
الّﺬي ﻳرﺣﻞ رفاقﻪ اﳉﻤيﻠون وﻳبقﻰ ز لتﻬﻢ ﻳعاﱐ كﺜﲑاً وإذا ذﻫﺐ القﻤاﻣات وبقﻲ اﳉﻤيﻠون
ﻳستﻤتﻊ كﺜﲑاً .ا ّ ﻻ ﳚعﻞ قﱪﻳﻦ لﻠﻤﺆﻣﻦ .اﳌﺆﻣﻦ إذا كان ﻣنتبﻬاً ووﺟد أ ّن ﻧﻔس ﻫﺬﻩ الدﻧيا

ﻫﻲ قﱪﻩ بعد ذلﻚ لﻦ ﻳﻜون ﻋندﻩ ضغﻄة القﱪ وﺣساب ﻳوم القياﻣة بعد ﻣوتﻪ .لﻜﻦ إذا ﱂ
وﺟدون لﻪ بعد ﻣوتﻪ .اﻷﻧبياء )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﳛ ِّققون رﻏبات الناس
ﻳدرك ﻫﺬا ،كﻠّﻬﻢ ﺳيُ َ
وﻳرفعون ضغﻄة القﱪ ﻋﻦ الناسَ .ﻣﻦ قﻀﻰ ﺣاﺟات شﺨص فقد رفﻊ ﻋنﻪ ضغﻄة القﱪ
وا ّ ﻳرفﻊ ضغﻄة القﱪ ﻋنﻪ ﻫو أﻳﻀاً.
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ﻋدم اﻣتﻼك اﳋبز ،وﻋدم اﻣتﻼك اﳌال ،وﻋدم اﻣتﻼك القدرة ﻹﳒاز ﻋﻤﻞ ﻳرﻳد
شﺨص أن ﻳنجزﻩ ،ﻫﺆﻻء ضغﻄة قﱪ اﳌﺆﻣﻦِ .
ﺳاﻋدوا وارفعوا ضغﻄة القﱪ ﻋﻦ الناس ﻷ ّن

اﺳتﻄعت
ﻋرفت أشﺨاﺻاً ﻋظﻤاء و
َ
ا ّ ﻳرفﻊ ﻋنﻜﻢ ضغﻄة القﱪ ﰲ الدﻧيا وبعد اﳌوت .إذا َ
أن ﲣ ِّﻔف ضغﻄة القﱪ لواﺣد ﻣنﻬﻢ ،ﻳُرفَﻊ الﻀغط لﻠجﻤيﻊ .إن شاء ا ّ  ،ا ّ ﻳرفﻊ ضغﻄة
القﱪ ﰲ الدﻧيا ﻋﻦ اﳉﻤيﻊ.
ِ
ﺣﱴ ﻋندﻣا ﻳعﻄﻲ.
أﻫﻞ الدﻧيا آﺧﺬون .اﻵﺧﺬ ﻋندﻣا ﺧﺬ فﺈﻧّﻪ ﺧﺬ ،و ﺧﺬ أﻳﻀاً ّ
ﺣﱴ أﻧّﻪ أﻳﻀاً ﻋندﻣا ﻳقوم بعﻤﻞ ﺣسﻦ ﻳقول" :أي أﺟر وأي ﻣﻜافﺄة ﻳعﻄون؟ " .الـﻤ ِ
عﻄﻲ
ّ
ّ
ّ
ُ
ﺣﱴ ﻋندﻣا ﺧﺬ .ا ّ ﻋندﻣا ﻳﻄﻠﺐ قرضاً ﻣﻦ ﻋبدﻩ
ﻋندﻣا ﻳعﻄﻲ فﺈﻧّﻪ ﻳعﻄﻲ ،وأﻳﻀاً ﻳعﻄﻲ ّ
وﻳقول" :ﻣﻦ ذا الّﺬي ﻳقرض ا ّ قرضاً ﺣسناً"َ :ﻣﻦ ﻳعﻄﻲ ا ّ قرضاً ﺣسناً ،فﺈﻧّﻪ ﻳﻜافﺊ
بﺜﻤاﻧية ﻋشر ضعﻔاً .إذاً ،ﺧﺬ ليعﻄﻲ .ﻣﺜﻞ اﻷب الّﺬي ﻳستقرض ﻣاﻻً ﻣﻦ إبنﻪ وﻳعﻄيﻪ
ﺟاﺋز شرﻋاً .اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻋندﻣا ﻳقول" :ﻫﻞ ﻣﻦ ﺻر
أﻳﻀاً ر وﻫو أﻳﻀاً ٌ
ﻳنصرﱐ" ،فﺈﻧّﻪ ﰲ الواقﻊ ﻳقول :ﻫﻞ ِﻣﻦ شﺨص أﻧصرﻩ.
ﺣﱴ ﻣنتصف الﻄرﻳق ﻳﻜون آﺧﺬاً وﻳﻜون ﻣعﻄياً ﰲ بقيّة
الشﺨص الّﺬي ﻳتاﺟر ﻣﻊ ا ّ ّ ،
الﻄرﻳق.
ﳏﻞ زراﻋة وﲡارة وﺳياﺣة .أﻧتﻢ أﻳﻀاً كوﻧوا ﰲ ﲡارة وزراﻋة وﺳياﺣة ﻣﻊ ربّﻜﻢ ﰲ
الدﻧيا ّ
الدﻧيا.

ﺣﱴ
ﺣﱴ اﻹﻧتﻔاع ﻣﻦ الﻠ ّﺬات اﳉيّدة لﻠدﻧيا ﻫو لﻠﻤﺆﻣﻦ .ﻏﲑ اﳌﺆﻣﻦ ﻻ ﳝﻠﻚ ل ّﺬة واقعيّة ّ
ّ 
ﰲ الدﻧيا .إﻧتﻔاع الﻜ ّﻔار ﻣﻦ ﻣﻠ ّﺬات الدﻧيا ﺧياﱄ ووﳘﻲ ،ولﻜﻦ ﻣﻠ ّﺬات اﳌﺆﻣﻦ واقعيّة.
وتتجولوا
ﻋندﻣا ﺧﻠق ا ّ الناس ﺧﻠق الدﻧيا أﻳﻀاً ،ﰒّ قال ﳍﻢ :ﻫﻞ ترﻳدون أن تﺬﻫبوا
ّ
اﻷول .العدد
ﻫناك؟ البعض ذﻫبوا إﱃ اﻷﺻﻼب واﻷرﺣام واﻧشغﻠوا لدﻧيا وﻧسوا ﻣﻜا ﻢ ّ
القﻠيﻞ الّﺬﻳﻦ كاﻧوا اﻷﻧبياء واﻷولياء ﻧظروا ﻧظرًة إﱃ اﻷﺳﻔﻞ وقالوا ﻷﻧﻔسﻬﻢ :إﱃ أﻳﻦ ﻧﺬﻫﺐ
ﻣﻦ ﻋند ربّنا ،ورﺟعوا ﺳرﻳعاً .قال ا ّ ﳍﻢ :أﻳﻦ ﺳاﺋر الناس؟ قالوا إﻧشغَﻠوا لدﻧيا .قال:
أليس ﻫﺬا ﻣﻦ ﺳوء اﳌعاشرة أن تﱰكوﻫﻢ ﻫناك؟ إذﻫبوا وأرﺟعوﻫﻢ أﻳﻀاً .ﺟاء اﻷﻧبياء )ﻋﻠيﻬﻢ
وآﻣنت ﻢ ورﺟعوا إﱃ ا ّ وﳎﻤوﻋة أﺧرى ﱂ تقبﻞ
السﻼم( إﱃ الدﻧيا .ﳎﻤوﻋة ﺻ ّد ْقتﻬﻢ
ْ
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وبقوا ﻣشغولﲔ لدﻧيا .إذاً ،ﺻاروا ﺛﻼث ﳎﻤوﻋات :السابقون ،وأﺻحاب اليﻤﲔ
وأﺻحاب الشﻤال.
الغد قرﻳﺐ ﺟ ّداً ﻣﻦ اليوم واليوم بعيد ﺟ ّداً ﻋﻦ الغد.
ٍ
ت كاليوم الّﺬي ﻣﻀﻰ،
كﻞ شﻲء ُﻣدبِ ٍر بعي ٌد ،ولﻜﻦ اﻵﰐ قرﻳﺐ .إﺣسﺐ الدﻧيا ولّ ْ
ّ 
إﻋتﱪﻫﻢ الغد .ﻳقول أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ﻣا اقرب الغد ﻣﻦ ﻳوم":
والقياﻣة واﻵﺧرة ْ
ﻣا أقرب الغد ِﻣﻦ اليوم.
كﻦ ﻣالﻜاً لﻠدﻧيا وليس ﳑﻠوكاً ﳍا .بعد اﳌوت ،ا ّ ﳚعﻞ اﻹﻧسان ﻣالﻜاً لﻠسﻤاء
ﳑﻠوك قبﻞ اﳌوت.
واﻷرض .اﻹﻧسان ٌ
وﻣﻠﻜﻪ بيدﻩ وﻳﻔعﻞ ﲟُﻠﻜﻪ ﻣا ﻳشاء .لﻜﻦ اﳌﻤﻠوك إﺧتيارﻩ بيد
اﳌالﻚ ﳐتار وإﺧتيارﻩ ُ

اﳌالﻚ .ﻣالﻚ الدﻧيا ﳜتﻠف كﺜﲑاً ﻋﻦ ﳑﻠوك الدﻧيا.
ﻣا ﻋندك ﻣﻦ الدﻧيا ُكﻦ ﻣالﻜﻪ وليس ﳑﻠوكﻪ .فقط كﻦ ﳑﻠوكاً ّ وأولياﺋﻪ ﺣيﺚ أولﺌﻚ
عزتﻚ واﺧتيارك وﲡعﻠﻚ ﰲ ﺧدﻣتﻬا) .ورد ﰲ
تﻀر ب ّ
أﻳﻀاً ﻳعﻄوﻧﻚ ّ
العزة .ﻻ تدع الدﻧيا ّ
ﺣدﻳﺚ قدﺳﻲ أ ّن ا ّ ﻳقول" :ﺧﻠقت اﻻشياء كﻠّﻬا ﻻﺟﻠﻚ وﺧﻠقتﻚ ﻻﺟﻠﻲ"( .كون
ِ
ﻣستقﻞ وﳝنﻊ اﻹﻧسان ﻋﻦ الﻄاﻋة والعبادة والعبودﻳّة ّ .
ﻳﻦ
النﻔس ﳑﻠوكة لﻠدﻧيا ﻫو د ٌ
ّ
أي طر ٍﻳق شاء وﻻ ﳛزن لﻔقدﻫا .ولﻜﻦ إذا
اﻹﻧسان إذا كان ﻣالﻜاً ﻷﻣوالﻪ ،ﻳنﻔقﻬا ﰲ ّ
كان الشﺨص ﳑﻠوكاً ﻷﻣوالﻪ ﻳسعﻰ بِ ُﺬ ّل ﳊﻔظﻬا وﳛزن إذا فقدﻫا .إذاً ،كﻦ ﻣالﻜاً ﻻ
ﳑﻠوكاً!"ليس الزﻫد ان ﻻ ﲤﻠﻚ شيﺌاً ولﻜﻦ الزﻫد ان ﻻ ﳝﻠﻜﻚ شﻲء" :ليس الزﻫد أن ﻻ
ﻷي شﻲء بﻞ ﻣعﲎ الزﻫد أن ﻻ ﳝﻠﻜﻚ شﻲءٌ.
تﻜون ﻣالﻜاً ّ
تصرفنا وﰲ
ﳚﺐ اﻹﻧتباﻩ ﰲ الدﻧيا أﻧّﻪ بدل أن ﻳﻜون ﻣا ﳕﻠﻜﻪ ﻣﻦ الدﻧيا ﳑﻠوكاً لنا وﲢت ّ
ﺧدﻣتنا ،أن ﻻ ﻧصبﺢ ﳓﻦ ﳑﻠوكﲔ لﻠدﻧيا وأن ﻻ تستوﱄ الدﻧيا ﻋﻠﻰ اﺧتيار وأن ﻻ ﲡﱪ
ﻋﻠﻰ ﺧدﻣتﻬا.
وﻳتوﺟﻪ إﱃ اﻵﺧرة ،ا ّ ﳚعﻠﻪ ﻣالﻜاً لﻠدﻧيا.
كﻞ ﻣﻦ ﻳُع ِرض ﻋﻦ الدﻧيا ّ
ّ 
اﳌﻠﻜوت و طنﻜﻢ كﻠّﻜﻢ تعﻠﻤون أ ّ ا ّ  .ا ّ ﻳسﺄل "ﳌﻦ اﳌﻠﻚ اليوم" .ﻫنيﺌاً ﳌﻦ ﻳعتﱪ

أ ّن الـ ُﻤْﻠﻚ أﻳﻀاً ّ .
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ﳏﻤد ﺣسﲔ )اﳊسيﲏ الﻄﻬراﱐ( قد أﺧﺬ ﱄ
ﻣرة ﻋندﻣا كان السيّد ّ
قبﻞ ﺳنوات ذات ّ
وذﻫبت برفقتﻪ إﱃ ﻋيادة الدكتور وكنّا ﻣنتظرﻳﻦ وﺻول دور ﰲ
ﻣوﻋداً لﻠﻤعاﻳنة ﻣﻦ طبيﺐ
ُ

اﶈجبة بﲔ اﳌرضﻰ.
ﻏرفة اﻹﻧتظار لﻠعيادة ،كان أﺣد أﻋيان ذلﻚ الزﻣان أﻳﻀاً برفقة زوﺟتﻪ ّ
ِ
قﻠت لﻪ
كان دورﻫﻢ قبﻠنا .أراد ذلﻚ الشﺨص أن ّ
ﻳدﺧﻦ .ضيّـ َﻔنا أﻳﻀاً ﺳيجارة .أ أﻳﻀاً ُ
ِ
فدﺧ ْنتنا السيجارةُ .ذﻫبنا لنشﱰي بيتاً
لندﺧﻦ ﺳيجارًة ّ
ﳎيباً :الدﻧيا ﳍا ﻣﻦ ﻣﻜان ،ذﻫبنا ّ
الﻄعام .ذﻫبنا
فتزوﺟتنا اﳌرأةُ .ذﻫبنا لنﺄكﻞ الﻄعام فﺄكﻠَنا
فاشﱰا
ُ
ُ
لنتزوج اﻣرأ ًة ّ
البيت .ذﻫبنا ّ

ﲰعت ﻫﻜﺬا
فﻠبستنا
لنﻠبس الﺜياب ْ
قﻠت لﻪ :ﻫﻞ َ
الﺜياب .بعد ﻋ ّدة فقرات ﻣﻦ ﻫﺬا القبيﻞُ ،
ُ
إﺳتغرق كﺜﲑاً لتﻔﻜﲑ .ﻋندﻣا ﺟاء
قﻠت :وأ أﻳﻀاً ﱂ أﲰﻊ.
َ
ﺣﱴ اﻵن؟ قال :ﻻُ .
أشياء ّ
فعﻠت بﻪ!
ﳏﻤد ﺣسﲔ :ﻣاذا َ
دورﻫﻢ وذﻫبوا إﱃ ﻏرفة الدكتور ،قال ﱄ السيّد ّ
وﺟدت الدﻧيا ﲡ ﱡرك وراءﻫا
دﻣت ﲡري وراء الدﻧيا ﺧتيارك ﻻ ﻣشﻜﻠة ولﻜﻦ إذا
َ
ﻣا َ
إﺣﺬر فﺈﻧّﻪ ﺧﻄﲑ.
ْ
١
ﻳتبﲔ أﻧّﻪ ﺧنزﻳر
"زق"  .ﺣﺬار أن ﻧقﻊ ﰲ طﻤﻊ أﺧﺬ ّ
الدﻧيا ﺧنزﻳر ﻋﻠﻰ شﻜﻞ ّ
"الزق" ﰒّ ّ
وبعدﻫا ﻻ ﻳﱰكنا وﻧغرق.
أدبرت ﻷ ّ ا ﺳوف ترﺣﻞ .الباقيات أﻳﻀاً ﺳوف تبقﻰ .ﻻ داﻋﻲ
الـ ُﻤ ْدبِرات إﻋتﱪﻫا قد
ْ
لﻠقﻠق.
ِ
"كﻞ ﻣﻦ
الـ ُﻤدبر ﻣستحيﻞ أن ﻳبقﻰ وﰲ النﻬاﻳة ﻳرﺣﻞ .ﳍﺬا ﻣنﺬ اﻵن ْ
إﻋتﱪﻩ قد رﺣﻞّ .
ﻋﻠيﻬا فان وﻳبقﻰ وﺟﻪ ربّﻚ ذو اﳉﻼل واﻻكرام" .أي ﻣنﺬ اﻵن ،الدﻧيا ،والظُْﻠﻤة ،واﳉﻬﻞ
ٍ
ﻋﻼم ﳓزن؟
ﻋزة ا ّ وﻋظﻤة ّ
وﻏﲑﻩ ،كﻠّﻪ فان .لﻜﻦ ّ
اﳊق و . . .قية والباقﻲ ﻳبقﻰ .إذاًَ ،
تﺬوق ﻻ أﻧّﻪ
كﻞ ﻧﻔس تﺬوق اﳌوت؛أي اﻵن ُ
"كﻞ ﻧﻔس ذاﺋقة اﳌوت"ّ :
القرآن ﻳقولّ :
كﻞ اﻷشياء فاﻧية
"كﻞ ﻣﻦ ﻋﻠيﻬا فان وﻳبقﻰ وﺟﻪ ربّﻚ"ّ :
فيﻤا بعد ﺳوف تﺬوق .وﻳقولّ :
وﻳبقﻰ وﺟﻪ ربّﻚ؛أي اﻵن الدﻧيا فاﻧية ،ﻻ أﻧّﻪ تﻔﲎ فيﻤا بعد ،وفقط ا ّ وأولياء ا ّ ﻫﻢ
توﺟﻬنا وكﻼﻣنا ﻫﺬا ﲞصوص الدﻧيا ،قد أﻋﻄﻰ لﻠدﻧيا
الباقون .الدﻧيا أﺳاﺳاً ﻋدم .ﻧﻔس ّ

" ١ز ّق" :ﻗِﺮﺑَﺔ ﻣاء ِﻣﻦ ِﺟﻠْﺪ ﱂ َُﳚ ّﺰ ﺻﻮﻓﻪ.
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كﻞ ليﻠة بعد
ﺻورَة ُو ُﺟود .ﻫﺬﻩ القﻀيّة ﻣﺜﻞ ّ
قصة شﺨصﲔ ﻣﻦ رﻋيّة الناس كاﻧوا ﻳﺬﻫبون ّ
ﻋﻤﻠﻬﻢ اليوﻣﻲ إﱃ القﻬوة لﻺﺳﱰاﺣة والﱰفيﻪ وكاﻧوا ﳝزﺣون ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ .ذات ليﻠة قال
تبﲔ ﺣسابنا؟ أي ﳌاذا ﻻ تس ِّدد َدﻳنَﻚ ﱄ .اﻵﺧر أﻳﻀاً
أﺣدﻫﻢ لﻶﺧر ﳑازﺣاً :ﳌاذا ﻻ ِّ
كﻞ ليﻠة بﲔ ﻫﺬﻳﻦ الشﺨصﲔ
أﺟابﻪ ﳑازﺣاً :ﺳوف ِّ
أبﲔ ﺣسابﻚّ .
تﻜرر ﻫﺬا اﳌزاح ّ
تبﲔ ﺣساﰊ؟
اﻷول :ﳌاذا ﻻ ِّ
لشﻬرﻳﻦ أو ﺛﻼﺛة ،إﱃ أن ذات ليﻠة ّإﲣﺬ شﻜﻼً ﺟ ّد ًّ .قال ّ
أبﲔ ولﻜﻦ ﻻ تﻔعﻞ .قال الﺜاﱐ:
كﻞ ليﻠة تقول ﺳوف ِّ
ﻫﺬا ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ،ﺛﻼﺛة أشﻬر وأﻧت ّ
ِ
اﻷول :كيف ليس لﻚ
أي شﻲء أبيّنﻪ؟ أ ليس ﱄ ﺣساب ﻣعﻚ .قال ّ
أي ﺣساب؟ ّ
ّ
ﻋﻠت قﻀيّة
أبﲔ ﺣسابﻚ ﻣاذا ﻫو؟ ْ
ﺣساب؟ إذاً ،أﻧّﻚ ﺛﻼﺛة أشﻬر وأﻧت تقول ﺳوف ِّ
اﻷول قال
اﳌشاﺟرة والنزاع بﲔ ﻫﺬﻳﻦ إﱃ أن وﺻﻞ شﺨص ﻣﻦ الﻄرﻳق وﺳﺄل َ
ﻋﻼم النزاعّ .
أبﲔ ﺣسابﻚ ،ولﻜﻦ ﻻ ﻳﻔعﻞ .الﺜاﱐ أﻳﻀاً
لﻪ :ﺛﻼﺛة أشﻬر وﺻاﺣبـﻲ ﻫﺬا ﻳقول ﱄ ﺳوف ِّ
قال لﻪ :أﺳاﺳاً أ ليس ﱄ ﺣساب ﻣعﻪ .ذلﻚ الشﺨص ﺳﺄل اﳊاضرﻳﻦ ﰲ اﳌقﻬﻰ .أولﺌﻚ
اﻷول ﻳﻄﻠﺐ كشف ﺣسابﻪ والﺜاﱐ أﻳﻀاً
كﻞ ليﻠة ّ
أﻳﻀاً قالوا :ﺛﻼﺛة أشﻬر وﳓﻦ شاﻫدون ّ
أبﲔ .ﺬﻩ الشﻬادة ﺻار ُﻣسﻠﱠﻤاً لﺬاك الشﺨص أﻧّﻪ قد كان ﰲ اﻷﻣر ﺣساب
ﻳقول ﺳوف ِّ
ﻳنﻔض النزاع وﻫﺬا كان ﻣﻊ أﻧّﻪ ﰲ الواقﻊ ﱂ
لﻸول لﻜﻲ ّ
وﳍﺬا أﺧﺬ ﻣبﻠغاً ﻣﻦ الﺜاﱐ وأﻋﻄاﻩ ّ
ﻳﻜﻦ ﻫناك ﺣساب بﲔ أولﺌﻚ الشﺨصﲔ أبداً وﻧﻔس ﻫﺬا الﻜﻼم ِّ
اﳌتﻜرر أوﺟد ﻫﻜﺬا
ﺣساب ﱠ
ﻣزور .الدﻧيا أﻳﻀاً ﻫﻜﺬا .تﻜﻠّﻤنا ﻋﻦ الدﻧيا لدرﺟة أ ّن الشﻲء الّﺬي ﱂ ﻳﻜﻦ أﺳاﺳاً
توﺟﻬنا لﻠدﻧيا وﱂ ﻧتﻜﻠّﻢ بشﺄ ا ،أﺳاﺳاً لﻦ
ﻣوﺟوداً ّإﲣﺬ لنﻔسﻪ ﺻورَة ُو ُﺟود .ﳍﺬا إذا أزلنا ّ
ﻳﻜون ﻫناك دﻧيا.
أ ّن القرآن قد قال ﳚﺐ أن ﻳﻀحﻜوا قﻠيﻼً وﳚﺐ أن ﻳبﻜوا كﺜﲑاً ،ﻣعناﻩ أ ّن اﳌﻜان الّﺬي
وﺟد ﺣزن وبﻜاء ﰲ اﳉنّة.
ﻫﻢ فيﻪ ،أي الدﻧيا ،ليس ﻣﻜا ً ﺟيّداً .ﻻ ﻳُ َ
قال النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ّ " :الﻠّﻬﻢ ﻻ ﲡعﻞ ﻣصيبتنا ﰲ دﻳننا وﻻ
ﲡعﻞ الدﻧيا اكﱪ ﳘّنا وﻻ ﻣبﻠﻎ ﻋﻠﻤنا وﻻ تسﻠّط ﻋﻠينا ﻣﻦ ﻻ ﻳرﲪنا" :الﻠّﻬﻢ ﻻ ﲡعﻞ ﻣصيبتنا
ﰲ دﻳننا وﻻ ﲡعﻞ الدﻧيا أكﱪ ﳘّنا وأكﱪ ﻫدف لنا وﻻ ﺣدود ﻋﻠﻤنا و اﻳتﻪ وﻻ تسﻠّط ﻋﻠينا

ﻣﻦ ﻻ ﻳرﲪنا.
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"فﺄﻣا ﻣﻦ ﺛقﻠت ﻣوازﻳنﻪ
إذا كان أكﺜر ﳘّنا ﻫو اﻵﺧرة ترﺟﺢ ك ّﻔة ﻣيزان آﺧرتنا وتنزلّ .
فﻬو ﰲ ﻋيشة راضية" :ذاك الشﺨص الّﺬي تﻜون ك ّﻔة أﻋﻤالﻪ ﺛقيﻠة ﺳيﻜون ﰲ ﺣياة

ﺣﱴ ولو كان قﻠيﻼً أن ﻳﻜون ﳘّﻜﻢ ﻵﺧرة أكﺜر ﻣﻦ الدﻧيا.
ﻣرﻏوبة .ﺣاولوا ّ
توﺟﻬﻜﻢ القﻠﱯ
ﻣوضﻊ ﻧظر ّ
وتوﺟﻬﻜﻢ .إذا ﻏالباً كان ّ
اﳊق تعاﱃ ﻫو قﻠبﻜﻢ وﻧيّتﻜﻢ ّ
أي
وإقبالﻜﻢ إليﻪ وكاﻧت ﳏبّة ّ
اﳊق تعاﱃ ﻣستولية ﻋﻠﻰ أكﺜر قﻠبﻜﻢ ،تﻜوﻧون طالبﲔ ّ ّ .
ٍ
توﺟﻬﻜﻢ القﻠبـﻲ لﻠدﻧيا ،تﻜوﻧون ﻣﻦ
طرف ْ
ﺛقﻠت ك ّﻔة ﻣيزاﻧﻪ ﻳنزل لﻸﺧﲑ .إذا كان أﻏﻠﺐ ّ
التوﺟﻪ والغرام لدﻧيا
ﻣﻬﻤاً أبداً .الرﻏبة و ّ
أﻫﻞ الدﻧيا .إﻣتﻼك أو ﻋدم اﻣتﻼك الدﻧيا ليس ّ
التوﺟﻪ لﻠدﻧيا ﻫو الدﻧيا.
ﻣﺬﻣوم ﺟ ّداً .ﳍﺬا فﺈ ّن ّ
ﻬﻦ زﻳنة اﳊيوة الدﻧيا" :أكﺜر
طالﺐ الدﻧيا ﻫو ﻣرأة ﻷ ّن اﳌرأة ﻏالباً ﰲ إﺛر الزﻳنة" .اكﺜر ﳘّ ّ
ﻳنتﻬﻦ وﲨال الرﺟال ﻋقﻠﻬﻢ" :ﲨال النساء
اﻫتﻤام النساء بزﻳنة ﺣياة الدﻧيا" .ﲨال النساء ز ّ
نﻬﻦ وﲨال الرﺟال ﺳتﺨدام ﻋقوﳍﻢ .كﻢ ﻣﻦ ﻣرأة ﻫﻲ رﺟﻞ وكﻢ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻫو
ﻳتجﻠّﻰ بتزﻳّ ّ
اﻣرأة.
ٍ
اﻷوليّة .ﻹلتﻔات ﳍﺬﻩ
لقد ﺧﻠق ا ّ اﳌرأة
بشﻜﻞ ﲝيﺚ ﳚﺐ أن ﲢﻔظ زﻳنتﻬا ّ

اﳋصوﺻيّة لﻠﻤرأة ،ﻳقول ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :أﻫﻞ الدﻧيا ﻣرأة .أ ّن الّﺬي ﻣﻦ أﻫﻞ
الدﻧيا ﻳقول ﳚﺐ أن أﲤاشﻰ ﻣﻊ ﻋادات وتقاليد اﳋﻠق كﻲ ﻻ ﻳُراق ﻣاء وﺟﻬﻲ ،فﻬو ﻣﻦ
ﻣظاﻫر ﻧﻔس تﻠﻚ اﻷﺧﻼق النساﺋيّة .أﺳاﺳاً ﻣاء الوﺟﻪ ﻫو ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹراقة ﰲ ﺳبيﻞ ا ّ
بﻊ ﻷولﺌﻚ.
وأولياء ا ّ  .ا ّ واﻷولياء ﻫﻢ اﳌشﱰون لروﺣﻚ وﻣالﻚ وﻣاء وﺟﻬﻚ؛أﻧت أﻳﻀاً ْ
"الرﺟﻞ" ﰲ ﻫﺬا العا َﱂ قﻠيﻞ ﺟ ّداً .ﺣاول أن تﻜون "رﺟﻼً" ﰲ ﻫﺬا العا َﱂ.
الدﻧيا ِﻣيتة ،ولﻜﻦ اﻹﺳتﻔادة ﻣنﻬا ﲟقدار الﻀرورة ورفﻊ اﻹضﻄرار ليس فيﻪ إشﻜال.
اﻵﺧر
اﻹﻧسان ﰲ الدﻧيا كﻞ ﻧوﻋﲔ ﻣﻦ الﻄعام ،أﺣدﳘا اﳌاء واﳋبز ﻣﻦ أﺟﻞ اﳉسﻢ و َ

ذكر ا ّ وأولياء ا ّ ﻣﻦ أﺟﻞ الروح .ﺻرف اﻷوقات ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷطعﻤة ﳚﺐ أن ﻳﻜون
ﻋﻠﻰ أﺳاس قيﻤة كﻞ واﺣد ﻣنﻬﻤا.
ضعوا الدﻧيا ﰲ ﺟاﻧﺐ وﻫاﻣﺶ أﻋﻤالﻜﻢ.
١٠٧

ﻣرات،
ْ 
ﻣرة واﺣدة فقط ،فالنظرة اﻷوﱃ بﻼ إشﻜال ،وإﱃ اﻵﺧرة ﻋ ّدة ّ
أﻧظر إﱃ الدﻧيا ّ
رب البيت داﺋﻤاً.
وإﱃ ّ
قال النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( :ﻋﻼﻣة النور ﰲ القﻠﺐ ،اﳍروب ﻣﻦ الدﻧيا
التوﺟﻪ إﱃ اﻵﺧرة واﻹﺳتعداد لﻠﻤوت قبﻞ بﻠوغ الﻔوت.
و ّ
١
بقيت أرواﺣﻬﻢ
لو ﱂ تﻜﻦ اﻵﻣال واﻷﻣاﱐ وﱂ ﻳﻜﻦ الناس ﻻﻫﲔ بنَـ ْقﻞ الدﻧيا ﳌا كاﻧت ْ
قت إﱃ اﻵﺧرة وإﱃ ﺟوار اﳋالق.
طرفة ﻋﲔ ﰲ أبدا ﻢ وكاﻧت ﺣﻠّ ْ
الدﻧيا ﻋصا ﻳتّﻜﻰء ﻋﻠيﻬا اﻹﻧسان ﰲ بداﻳة الﻄرﻳق .ﻳتّﻜﻰء ﻋﻠﻰ اﳌال والولد والشغﻞ
واﻷﻧصار و . . . .قال ا ّ ﳊﻀرة ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(ِ :
ألق ﻋصاك .ﻋندﻣا رﻣاﻫا
ﲣف وﺧﺬﻫا
وﺟدﻫا ﺣيّة كبﲑة وﺧاف ﻣنﻬا .ﻋندﻣا أدرك كو ا ﺛعبا ً قال لﻪ ا ّ  :اﻵن ﻻ ْ

لت ﳎ ّدداً إﱃ شﻜﻞ
وﲢو ْ
ﻧيةً .ألقﻰ ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻳدﻩ ﰲ فتحة فﻤﻬا وأﻣسﻜﻬا ّ
ﻋصا .اﻵﻣال الباطﻠة ﻫﻲ ﺛعبان .العصا اﻷوﱃ ﻳستﻄيﻊ السارق أن ﺧﺬﻫا ولﻜﻦ العصا
ﺣﱴ لو كان ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﺋﻤاً ﻻ ﻳقدر السارق والشيﻄان أن ﺧﺬوﻫا.
الﺜاﻧية ّ
الدﻧيا اﻷوﱃ ِﺳحر والدﻧيا الﺜاﻧية الّﱵ تتولّد ﻣﻦ اﻹﳝان ﻣعجزة .الدﻧيا الﺜاﻧية ﲦينة ﺟ ّداً .دﻧيا

ﻣا بعد ﻧيﻞ اﳌوت ﻫﻲ ﻧﻔس تﻠﻚ الّﱵ قال ﻋنﻬا أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :ﻻ أﺳتبدل
كﻞ ﻣا قال ا ّ
بﻜﻞ ﻋﻤر اﻵﺧرة .إن شاء ا ّ ﳓﻦ أﻳﻀاً ﻧصبﺢ ﲝيﺚ ﻧرﻣﻲ ّ
ﺳاﻋ ًة ﻣنﻬا ّ
ِ
ألقﻪ.
ِ
أفعﻞ ا كﺬا وكﺬا ألقﻬا ،ﰒّ
ﻣﺜﻠﻤا قال ا ّ ﳌوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :ﻋصاك الّﱵ َ
قﻠت ُ
كﻞ ﻣا ﲤﻠﻜﻪ ﻣﻦ
ﻋندﻣا رﻣاﻫا
وﺻارت ﺛعبا ً قال ﻻ ْ
ْ
ﲣف وﺧﺬﻫا ،كﺬلﻚ ﻳقول لﻠﻤﺆﻣنﲔ ّ
ﻣال وزوﺟة وولد وﻣقام وشﻬرة و . . .اترْكﻪ ،ﰒّ ﻋندﻣا ﻳﱰكﻬﻢ وﳚد أ ّ ﻢ ﺛعبان وﻳﻄﻬر ﻫو
كﻞ شﻲء
بنﻔسﻪ ،ﻳقول لﻪ اﻵن ﻻ ْ
ﲣف وﺧﺬﻫﻢ ﻧيةً .إن شاء ا ّ  ،ا ّ ﳚعﻠنا ﲝيﺚ ﻧﱰك ّ
قال اترْكﻪ.

١
ﻘﻞ:ﻣﻜﺴﺮات ﻛالﻔﺴﺘﻖ والﻠﻮز.
ﻧَ
ّ
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أتيت إﱃ تﻠﻚ
الدﻧيا ﻫﻲ ﺧيال لدرﺟة أﻧّﻪ لو رافقتَﲏ ﲞيالﻚ ،فجﺄ ًة ﲡد أﻧّﻚ قد ﱠ
ﻣت و َ
الناﺣية.
ﻣﺬﻣة الدﻧيا ﻻ ﳚﺐ أن
ﺣﱴ ُﳝ َحﻰ وﻳﻔﲎّ .
ﺣﱴ ﳝحو" :دع الباطﻞ ّ
"دع الباطﻞ ّ
ﺣﱴ ّ
ٍ
تﺬكرﻩ ﻳﻜﱪ والنقﻄة
تﺬكرﻫا .أﺳاﺳاً ﻻ تتح ّدث ﻋﻦ الدﻧيا ﺳواءً ﳋﲑ أو ّ
كﻞ شﻲء ُ
لشرّ .
الّﱵ تقابﻠﻪ تصغر .الدﻧيا واﻵﺧرة ض ّد بعﻀﻬﻢ.
كﻞ ٍ
شﻲء تﺬكرﻩ ﻳﻜﱪ ﰲ ﻧﻔسﻚ وتصغر النقﻄة اﳌقابِﻠة لﻪ .ﻣﻦ ﺧﻼل ذكر الدﻧيا
ّ
وﻣصاﺋبﻬا وﻣشﻜﻼ ا ،ﻳصغر ا ّ واﻵﺧرة ﰲ ﻧﻔسﻚ وأﻳﻀاً تﻜﱪ ﻏصص الدﻧيا وكﺬلﻚ
ﺳوف تﻜون ﻣﻔﻠساً وﺧاﺳراً بعد الدﻧيا.
ﻣﱴ كان السﻤﻊ كالرؤﻳة؟ ﻫﺬا الﻜﻼم ﺻحيﺢ ﰲ شﺄن الدﻧيا وأﻳﻀاً ﰲ شﺄن اﻵﺧرة.

ﲰعت.
كنت
َ
كﻞ شﻲء ﻣﻦ الدﻧيا ﻳﻜون ذكرﻩ أﻋظﻢ ﻣنﻪ .ﻋندﻣا تراﻩ ﺳتجدﻩ أﺻغر ﳑّا َ
ّ
كﻞ
ﻋﻠﻰ ﻋﻜس اﻵﺧرة الّﱵ ّ
ﺣﱴ لو ﻣﻬﻤا ﻣدﺣوﻫا ،تﻜون ﻫﻲ أﻋظﻢ ﻣﻦ ذلﻚ .ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ّ
ﺣصﻠت ﰲ القرآن واﻷﺣادﻳﺚ ﻋﻦ اﻵﺧرة ،النﱯ اﻷكرم ﻳقول" :ﻣا
اﳌدح واﻷوﺻاف الّﱵ
ْ
ﻻ ﻋﲔ رات وﻻ اذن ﲰعت وﻻ ﺧﻄر ﻋﻠﻰ قﻠﺐ بشر" :ﱂ ترﻩ ﻋﲔ وﱂ تسﻤعﻪ أذن وﱂ
ﳜﻄر ﻋﻠﻰ قﻠﺐ بشر .ﻧﻔس الصﻔات اﳊﻤيدة أﻋظﻢ ﻣﻦ وﺻﻔﻬا.
آﻣﻞ أن ﻳصغِّر ا ّ الدﻧيا ﰲ ﻧظر لدرﺟة أن ﻻ ﻳﻜون التﻔاتنا إليﻬا أبداً وﻻ ﻧﻠتﻔت أبداً
الغﻢ.
ﻋندﻣا ﰐ وتﺬﻫﺐ .اﻹلتﻔات لﻠدﻧيا ﳚﻠﺐ ّ

كﱪ ﻫا .ﳓﻦ
إذا ﲢ ّدﺛنا ﻋﻦ اﻵﺧرة ﻧﻜون قد ﺻغّر ﻫا وإذا تﻜﻠّﻤنا ﻋﻦ الدﻧيا ﻧﻜون قد ّ
ﻣﻜﻠّﻔون ﻵﺧرة.
لﻜﻦ أﻫﻞ الدﻧيا ﻳعﻤﻠون لعﻜس ،فيحﻤﻠون
ا ّ بنﻔسﻪ قد ّ
تعﻬد ﺻﻼح أﻣور دﻧيا ّ .
ﲪﻞ الدﻧيا الﺜقيﻞ ﻋﻠﻰ كتﻔﻬﻢ ،وآﺧر ﻢ الّﱵ ﳚﺐ أن ﻳسعوا ﻫﻢ ﻧﻔسﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻠﻬا
ﻳوكﻠو ا ّ .
ا ّ قال أﻣور دﻧياكﻢ ﰲ ﻋﻬدﰐ وأﻣور آﺧرتﻜﻢ ﻋﻠيﻜﻢ أﻧتﻢ .ﳓﻦ ﻧعﻤﻞ ﲝيﺚ كﺄﻧّﻪ أﻣور
دﻧيا بعﻬدتنا وﻧسﻠِّﻢ أﻣور آﺧرتنا ّ .
أوكِﻠوا دﻧياكﻢ ّ وكوﻧوا ﰲ إﺛر اﻵﺧرة.
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اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻳقولون :ﻻ تﱰك دﻧياك ﻣﻦ أﺟﻞ آﺧرتﻚ وﻻ آﺧرتﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ
ّ 
دﻧياك .العﺜور ﻋﻠﻰ اﳋبز والعﺜور ﻋﻠﻰ العﻠﻢ ﰲ ا تﻤﻊ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﲣرج ﻋﻦ الﻄرﻳق
ﺻعﺐ ﺟ ّداً .أﻧّﻪ تﺬﻫﺐ ﰲ الصحراء و كﻞ ﻣﻦ ﻧبات الصحراء وتتعبّد فﺬاك
الصحيﺢ
ٌ
ليس إﳒازاً.
ﺣﺐ
ﺣﺐ الـ َﻤجاز ﻳﺆول ﰲ آﺧر اﻷﻣر إﱃ ّ
الـ َﻤجاز ﻫو ﺟسر الوﺻول إﱃ اﳊقيقةّ .
اﳊﺐ والعشق .الدﻧيا َﳎاز واﻵﺧرة ﺣقيقة .اﳊقيقة
كﻞ العا َﱂ ليس شيﺌاً ﺳوى ّ
اﳊقيقةّ .
اﻵﺧر ﻣﻦ
وا از ﻧقﻄتان ﻣقابﻞ بعﻀﻬﻢ البعض .إذا ﲤر ْ
أي ﻣنﻬﻤا ،ﻳﺬﻫﺐ َ
كزت ﳏبّتنا إﱃ ٍّ

ﻋدوان ﻣتﻔاو ن وﺳبيﻼن
البال .قال أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ا ّن الدﻧيا واﻻﺧرة ّ
ﺣﺐ الدﻧيا وتوﻻّﻫا ابغض اﻻﺧرة وﻋاداﻫا .وﳘا ﲟنزلة اﳌشرق واﳌغرب وﻣاش
ﳐتﻠﻔان .فﻤﻦ ا ّ

السجاد )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ﻣا
بينﻬﻤا كﻠّﻤا قرب ﻣﻦ واﺣد بعد ﻣﻦ اﻻﺧر" .ﳍﺬا ﻳقول اﻹﻣام ّ
أي ﻋﻤﻞ
ﻣﻦ ﻋﻤﻞ بعد ﻣعرفة ا ّ ّ
وﺟﻞ وﻣعرفة رﺳولﻪ افﻀﻞ ﻣﻦ بغض الدﻧيا" :ﻻ ﻳُ َ
وﺟد ّ
ﻋز ّ
"ﺣﺐ الدﻧيا
بعد ﻣعرفة ا ّ ّ
وﺟﻞ وﻣعرفة رﺳولﻪ أفﻀﻞ ﻣﻦ بغض وﻣعاداة الدﻧيا .وﻳقولّ :
ﻋز ّ
كﻞ السيّﺌات .ﻳقول أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﰲ
كﻞ ﺧﻄيﺌة"ّ :
ﺣﺐ الدﻧيا أﺳاس ّ
راس ّ
"ولﻜﻞ ﻣنﻬﻤا بنون ،فﻜوﻧوا ﻣﻦ ابناء اﻵﺧرة وﻻ تﻜوﻧوا ﻣﻦ ابناء
شﺄن الدﻧيا واﻵﺧرة:
ّ
كﻞ ولد ﺳيﻠحق بيﻪ ﻳوم القياﻣة".
الدﻧيا ،فﺈ ّن ّ
كﻞ ﻣا ﲤﻠﻜﻪ ﰲ اﻵﺧرة ﻫو لﻚ أﻧت .ﻷ ّن
كﻞ ﻣا ﲤﻠﻜﻪ ﰲ الدﻧيا ك ْﻠﻪ ﻣﻊ ﺧﻠق ا ّ  ،و ّ
ّ 

اﳉﻤيﻊ ﰲ اﻵﺧرة أﻏنياء وﻻ ﳛتاﺟون إليﻚ.
ِ
ﻵﺧرﻳﻦ.
اﻧشغﻞ َ
ﻫﻢ ﻧﻔسﻚ و ْ
إﲪﻞ ّ
"أشبﻊ بﻄنﻚ" ّأوﻻً ﰒّ ف ّﻜ ْر و ْ
ﲞصوص اﻵﺧرة ْ
ﻵﺧرﻳﻦ ّأوﻻً ﰒّ بنﻔسﻚ.
ﲞصوص الدﻧيا إﻫت ﱠﻢ َ
ﻳتﻠوث لدﻧيا طرفة ﻋﲔ واﺣدة.
اﳌعصوم ﱂ ّ

اﳉنّة والنار
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القرب وإﱃ
ﺣﱴ ﻳصﻠوا إﱃ ُ
ﳕو .ا ّ ﻳرفﻊ أﻫﻞ اﳉنّة درﺟة درﺟة ّ
ّ 
ﺣﱴ ﰲ اﳉنّة ﻳُ َ
وﺟد ّ
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( .ﻧِ َعﻢ اﳉنّة ﻫﻲ أﺟر العبادات الّﱵ قد قام ا
ﳏﻤد وآل ّ
ﺧْﻠف ّ
القرب ﳝﻜﻦ ﲢ ّققﻪ بواﺳﻄة الﻔﻀﻞ اﻹﳍﻲ فقط .لقد
اﻹﻧسان ﰲ الدﻧيا ولﻜﻦ اﳊصول ﻋﻠﻰ ُ
وردت أﺧبار أ ّن َﻣﻦ وﺻﻞ إﱃ الرضا ﻳصﻞ إﱃ الرضوان
وﺻﻠت أﺧبار ﻋﻦ اﳉنّة .ﻣﺜﻼً ْ
ْ
ِ
القرب.
أي ﺧﱪ ﻋﻦ ُ
الّﺬي ﻫو أﻋﻠﻰ درﺟة ﰲ اﳉنّة .لﻜﻦ ﱂ ت ّ
ِ
ﻏصة ،وﻻ
ت قافﻬا ب"ﻏﲔ"،
ْ
قصة ،أُبدلَ ْ
القصة ليس فيﻬا ّ
ﻏصةّ .
فصارت ّ
الدﻧيا ّ

ﺳرور .إذا كان لﻠدﻧيا فرح فﻬو قﻠيﻞ وﻳعﱪ ﺳرﻳعاً ﺟ ّداً.
السرور الداﺋﻢ ﺟيّد .الدﻧيا ليست لﻠسرور.
لِنﻄﻠﺐ اﻷشياء الداﺋﻤة ﻣﻦ ا ّ  .اﳉنّة داﺋﻤة لﻸبد ولﻜﻦ ﺟﻬنّﻢ ﰲ ﻳوم ﻣﻦ اﻷ ّ م تُﻄ َﻔﺄ

ﻋزة ا ّ .
وتنتﻬﻲ .اﳉنّة ﻫﻲ الصﻔاء والوفاء و ّ
اﳉنّة ﻋرﻳﻦ إﳍﻲ وﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﺳدﻩ.
قال ﺣﻀرة ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :أ النقﻄة ﲢت ِء "بسﻢ ا ّ الرﲪﻦ الرﺣيﻢ" .الباء ﰲ
أول "بستان" و" شت" ﻫﻲ ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﻳﻀاً .ﻳنبغﻲ ِ
"ﻫشت" ١وترك وﺻرف
ّ
ِ
النظر ﻋﻦ " شت" بدون ﻋﻠﻲ.
اﻷقﻞ -ﺣوض الﻜوﺛر.
ﳎﻠس ذكر أﻫﻞ البيت ﻫو-ﻋﻠﻰ ّ
كنت تقرأ ﰲ الروا ت أ ّن بيوت وقصور اﳉنّة ،لَبِنا ا ِﻣﻦ الﺬﻫﺐ
ﰲ السابق ﻋندﻣا َ
تتعجﺐ وتقول لنﻔسﻚ :كيف ﳝﻜﻦ وأﻳﻦ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ القصور؟ لﻜﻦ أﻻ ﲡد
واﳉواﻫر َ
كنت ّ
أ ّن كﻼم اﻷولياء ،ولقاء الصاﳊﲔ ،ﻳبﲏ لﻚ قصوراً ﻣﻦ قصور اﳉنّة؟ !كﻼﻣﻬﻢ ﳜﻠق
الﺬﻫﺐ واﳉواﻫر.
اﻷبواب الﺜﻤاﻧية الّﱵ ذكروﻫا لﻠجنّة ﻣتعﻠِّقة بصﻔات ﻧﻔس اﻹﻧسان وإﻻّ فﺈ ّن اﳉنّة ﻫﻲ
ﻣﻀيف ﻋﻠﻲ وﻣﻀيف ﺳيد العالَﻤﲔ ليس لﻪ ب .الباب ﻳﻀعوﻧﻪ ﰲ ٍ
ﻣﻜان ﻳرﻳدون أن
َ ْ
َ ْ
ّ
َ

 ١ﺑﺴﺘان :ﻣع ﱠﺮب ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻮﺳﺘان الﻔارﺳﻴﺔ وﺗعﲏ اﳉنّﺔ والﻔﺮدوس " .ﺸﺖ" :اﳉنّﺔِ .
"ﻫﺸﺖ" :ﺗﺮك.
ّ
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ٍ
لشﺨص أن ﻳدﺧﻞ .ﺟﻬنّﻢ ﳍا ب ،فﻼ تﺬﻫﺐ ﻋبﺜاً ﺣيﺚ ﻻ
ﻳس ّدوﻩ وﻻ ﻳسﻤحوا
ﻳسﻤحون لﻚ لدﺧول.
وشاق؛فﻠﻤاذا ﻧعﱪ طرﻳق ﺟﻬنّﻢ؟ ﳕوذج ﻋﻦ ذلﻚ
طرﻳق اﳉنّة ﺳﻬﻞ وطرﻳق ﺟﻬنّﻢ ﺻعﺐ ّ
ِ
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( لشرﻳعة السﻬﻠة
ﻫو الصدق والﻜﺬب .لقد بُعﺚ ّ
السﻤحة.
وﺟد طاﻋة .الﻄاﻋة ﻣتعﻠِّقة ﶈبّة .العبادة ﻫﻲ ﻣﺜﻞ اﻹﺳتحﻤام
وﺟد ﻋبادة ﰲ اﳉنّة؛ﻳُ َ
ﻻ ﻳُ َ

ﺣﱴ ﻧﻜون ﻧظيﻔﲔ ﻋند دﺧول اﳉنّة .ﻳوم أتينا إﱃ الدﻧيا
أﺣﻀر ا ّ
وتغيﲑ اﳌﻼبس ّ
َ
ﺳﻜنت ﰲ وﺟود
ﻄﻬر ﳒاﺳات وقَـْيﺢ الدﻧيا الّﱵ
ْ
طاﻫرﻳﻦ إﱃ ﻫﺬا العا َﱂ .الصﻼة والعبادات تُ ِّ
ِ
اﻷول.
اﻹﻧسان وﻳصبﺢ" :كيوم ولدتﻪ ا ّﻣﻪ" ،أي بﻜراً وﱂ تﻠﻤسﻪ ﻳد ﻻﻣس ﻣﺜﻞ ﻳوﻣﻪ ّ

"فجعﻠناﻫﻦ ابﻜاراً" :ﺟعﻠناﻫﻢ أبﻜاراً وﻋﺬارى .النساء والرﺟال اﳌﺆﻣنون ﻳﺬﻫبون أبﻜاراً إﱃ
ّ
لقاء ا ّ .
برودة الدﻧيا وطراو ا واﻧتعاشﻬا ﻧسيﻢ اﳉنّة ،وﺣرار ا دﺧان وﲞار ﺟﻬنّﻢ .ﻣﺜﻞ اﳊسد
والغﻀﺐ واﳊرص.
اﳉﻬنّﻤﻲ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﳉنّة ولﻜﻦ الﻔردوﺳﻲ ﻻ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﺟﻬنّﻢ ،ﻷﻧّﻪ قد ﻋﱪ ﺟﻬنّﻢ
قبﻞ دﺧول اﳉنّة .الﻜافر ﻳصبﺢ ﻣﺆﻣناً ولﻜﻦ اﳌﺆﻣﻦ ﻻ ﻳصبﺢ كافراً.
اﳉﻤيﻊ ﻳ ِرُدون ﺟﻬنّﻢ واﳉﻤيﻊ  -ﺳتﺜناء اﳌعاﻧدﻳﻦ  -ﳜرﺟون ﻣنﻬا وﻳدﺧﻠون اﳉنّة.

ﻳقول ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﰲ دﻋاء كﻤيﻞ" :ان ﲣﻠّد فيﻬا اﳌعاﻧدﻳﻦ" :أن تبقﻲ
اﳌعاﻧدﻳﻦ ﰲ ﺟﻬنّﻢ إﱃ اﻷبد .الشﺨص الّﺬي ﻻ ﻳﻜون ﻋندﻩ ﻋناد ﻣﻊ أﻫﻞ البيت ﳝﻠﻚ
ِ
ذرة ﻋداوة ﻷﻫﻞ
إﻣﻜاﻧيّة دﺧول اﳉنّة .اﳌستﻀعﻔون ﻣﻦ أﻫﻞ السنّة الّﺬﻳﻦ ليس ﻋندﻫﻢ ّ
البيت ولدﻳﻬﻢ أﻋﻤال ﺻاﳊة ﻳدﺧﻠون اﳉنّة أﻳﻀاً.

اﻷشﺨاص الزاﻫدون ﻫﻢ ﰲ ﺣالة تسﻠّق لسور ﺟﻬنّﻢ ﻋﱪ زﻫدﻫﻢ وﻋباد ﻢ .ﰲ وﺳط
ﻣرات إﱃ داﺧﻞ ﺟﻬنّﻢ ولﻜﻦ ﰲ النﻬاﻳة ﻳصعدون
السور ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳسقﻄوا ﻋ ّدة ّ
بواﺳﻄة ﻧﻔس زﻫدﻫﻢ ﻫﺬا وﻳدﺧﻠون اﳉنّة .أﻫﻞ اﶈبّة ﻳﻄﲑون وﻳﺬﻫبون إﱃ اﳉنّة .العاشقون
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ﻫﻢ ﻣﺜﻞ القدرة الﻜﻬر ﺋيّة ﺣيﺚ ﻳرفعون البقيّة و ﺧﺬو ﻢ ﻣعﻬﻢ إﱃ اﳉنّة أﻳﻀاً .ﻫﺆﻻء
ﳝشون ﺧﻠف أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ.
ِ
الﻔجار ﰲ اﻷﺳﻔﻞ قد
ﶈﱯ أﻫﻞ البيت أﻧّﻪ ّ
لﻠﻔساق و ّ
ﰲ اﻳة اﳌﻄاف ﻳُظﻬر ا ّ ّ
ﺣﱴ ّ
اﻧتﻬت .ﰲ النﻬاﻳة ﻳبقﻰ فقط أولﺌﻚ اﻷشﺨاص الستّة ِﻣﻦ
ﺣﱴ ﻏصصﻬﻢ قد
ْ
أﻋ ّد قو ً وأﻧّﻪ ّ
أﻫﻞ التابوت الّﺬﻳﻦ ﺛﻼﺛة أشﺨاص ﻣنﻬﻢ ِﻣﻦ اﻷﻣﻢ السالﻔة ،أي فرﻋون والنﻤرود وش ّداد،
ِ
اﻷﻣة.
وﺛﻼﺛة أشﺨاص ﻣنﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ّ
أﻫﻞ اﳌعاﺻﻲ ﳛﱰقون ﰲ ﺟﻬنّﻢ كﻲ تسقط ﳒاﺳا ﻢ وﻳﻄﻬرون وﳜرﺟون ﻣﻦ ﺟﻬنّﻢ
ﺣﱴ ﻫﺬﻩ النجاﺳات
وﻳﺬﻫبون إﱃ اﳉنّة وآﺧر اﻷﻣر فقط اﻷشقياء واﳌعاﻧدون ﻳبقونّ .
اﻵﺟر اﳌﻠتحﻢ ﻷفران طبخ القرﻣيد
وال َقْيﺢ ﰲ قعر ﺟﻬنّﻢ ﲢﱰق لدرﺟة أ ّ ا تقسو ﻋﻠﻰ شﻜﻞ ُ
ﲝيﺚ ﻻ تﺆﺛِّر فيﻬا النار بعد ذلﻚ .ﻋندﻫا ﻳرﺳﻞ ا ّ ﻣسحوقاً ﳚعﻠﻬﻢ ترا ً وﻫﺬا آﺧر
ﺣﱴ فيﻤا بعد ﻳقوم
ﻋﺬاب ﳍﻢ .ﰒّ ﻳرﺳﻞ ﻣﻄراً وﻳنبت ﻣﻦ داﺧﻠﻪ ﻋشباً ﻋﻠﻰ شﻜﻞ أشواك ّ
لتﻬجﲔ ﻣﻦ شجرة الورد إﱃ ذلﻚ الشوك .ﺧتصار ،ﺟﻬنّﻢ ﳍا اﻳة .أﻫﻞ اﳉنّة أﻳﻀاً
بعد ﻣ ّدة ﳚدون طرﻳقاً إﱃ ال ُق ْرب.
ﺣﱴ الوﺟود قﻠيﻼً ﰲ الدﻧيا والﻄبيعة وﺟﻬنّﻢ ﺟيّد ،ﻷﻧّﻪ ّأوﻻً :الظﻠﻤة واﳉﻬﻞ وﺟﻬنّﻢ
ّ 
ِ
ِ
الظﻞ
والﻄبيعة ،لدﻳﻬﻢ قﻠيﻼً
ٌ
ﻧصيﺐ ﻣﻦ النور والعﻠﻢ واﳉنّة وقد ُوﺟدوا ﻣﻦ شعاﻋﻬﻢ ،ﻣﺜﻞ ّ
ٍ
بشﻜﻞ
اﳊق
الّﺬي ﻫو ﻣﻦ آ ر النور .ﻧياً ،ﻳدرك اﻹﻧسان قيﻤة اﻵﺧرة واﳉنّة وﺟوار ّ
أفﻀﻞ .إذا ذاق اﻹﻧسان أﱂ الﻔراق تصبﺢ ل ّﺬة الوﺻال أكﺜر ﺣﻼوًة لنسبة إليﻪ.
ٍ
شﺨص ﻻ ﳛبّﻪ اﻹﻧسان )روح را ﺻحبت
أي ﺟﻬنّﻢ أﺻعﺐ ﻣﻦ ﳎاورة
ليس ﻫناك ّ
ﺟنس ﻋﺬابﯽ اﺳت اليﻢ(.١
ﺟﻬنّﻢ ﻣوقد اﳉنّة .طعام أﻫﻞ اﳉنّة ﰐ ﻣﻦ ﺟﻬنّﻢ .أﻫﻞ الدﻧيا ﻳﻜدﺣون وﻳنﻬﻜون
أﻧﻔسﻬﻢ وﳜﱰﻋون وﻳﻜتشﻔون وﻳصنعون اﳌنتجات وﻳرﺳﻠو ا ﻷﻫﻞ اﻹﳝان كﻲ ﻳستﻬﻠﻜوﻫا.

 ١ﻋﺬاب الﺮوح اﻷلﻴﻢ ﺻﺤﺒﺔ الﻠئﻴﻢ.
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الشﻢ والشﻬوة والغﻀﺐ زاﺋد العقﻞ أو اﶈبّة أو
ّ 
ﺣاﺳة البصر والسﻤﻊ والﺬوق والﻠﻤس و ّ
اﻹﳝان الّﺬﻳﻦ ﻳُن ِظّﻤون تﻠﻚ السبعة ،ﻫﻢ أبواب اﳉنّة الﺜﻤاﻧية ،ولﻜﻦ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ العقﻞ أو
اﶈبّة أو اﻹﳝان إﱃ ﺟاﻧبﻬﻢ ،ﻳﻜوﻧون أبواب ﺟﻬنّﻢ السبعة.
ﺣسﺐ اﻵﻳة الشرﻳﻔة"ان ﻣنﻜﻢ اﻻّ واردﻫا" :ليس ﻫناك أﺣ ٌد ﻣنﻜﻢ إﻻّ وﻳدﺧﻞ ﺟﻬنّﻢ.
ﺣﱴ اﳌﺆﻣنون .لﻜﻦ اﳌﺆﻣنﲔ ﻳدﺧﻠون ﺟﻬنّﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹطﻔاء
الﻜﻞ ﻳدﺧﻠون ﺟﻬنّﻢّ ،
ّ
لﻶﺧرﻳﻦ .أﱂ َتر كيف تﱪد و دأ ﻋندﻣا تﻜون لدﻳﻚ أﺣزان وﻏصص الدﻧيا
وإﻳصال اﳋﲑ َ

اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ
وتﺬﻫﺐ إﱃ ﺟﻠسة الرفاق أو ترى إﻧسا ً ﻋظيﻤاً؟ !ﳍﺬا ﻋندﻣا ﺳﺄلوا ّ
السﻼم( ﻫﻞ أﻧتﻢ أﻳﻀاً تدﺧﻠون ﺟﻬنّﻢ ،أﺟابوا :ﳓﻦ ﻋﱪ ﺟﻬنّﻢ بينﻤا كاﻧت ﺟﻬنّﻢ
ﻣنﻄﻔﺌة .أولياء ا ّ واﳌﺆﻣنون اﳊقيقيّون ﻋندﻣا تﻄﺄ أقداﻣﻬﻢ ﺟﻬنّﻢ تنﻄﻔﺊ.

اﳊق والباطﻞ اﻻّ اربﻊ اﺻابﻊ .الباطﻞ
قال أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :اﻧّﻪ ليس بﲔ ّ
اﳊق والباطﻞ اﻻّ ﲟقدار
وﺟد ﻣسافة بﲔ ّ
ان تقول ﲰعت و ّ
اﳊق ان تقول راﻳت" :اﻧّﻪ ﻻ ﻳُ َ
أﻳت .اﳌسافة بﲔ الدﻧيا واﻵﺧرة،
اربعة اﺻابﻊ .الباطﻞ ان تقول
اﳊق ان تقول ر ُ
ﲰعت و ّ
ُ
أﻳت" .ﻣا
وﺟﻬنّﻢ واﳉنّة ﻫﻲ أربعة أﺻابﻊ .الدﻧيا وﺟﻬنّﻢ ﻫﻢ
"ﲰعت" واﻵﺧرة واﳉنّة ﻫﻢ "ر ُ
ُ
النبوة وقﻤر الوﻻﻳة.
أﺣسﻦ الرؤﻳة الّﱵ تُﻔتَـتَﺢ بشﻤس ّ
ِ
الﻜﻤﻠﲔ اﻷشرار.
الﻜﻤﻠﲔ اﻷﺧيار أو ّ
ﺳﺆال ليﻠة القﱪ اﻷوﱃ ﻣتعﻠّق ل ُﻜ ﱠﻤﻠﲔ ،ﺳواءً ّ
ﻳتحﻀروا ﳌا ﻫو أﻋظﻢ ،ﺳواءً العﻄاء اﻷﻋظﻢ أو الﻀرب اﻷﻋظﻢ.
ﻋﻠّة ذلﻚ أﻳﻀاً ﻫﻲ أن
ّ
ٍ
لﻠﻜﻤﻠﲔ ،والصغار أﻳﻀاً ﻳنتﻔعون ﻣﻦ
ﻋندﻣا ﻳرﻳد
ﻋظيﻢ دولة أن ﻳعﻄﻲ شيﺌاً ﻳعﻄيﻪ ّ
ُ
الﻜﻤﻠﲔ ،وﻳﺆﺛِّر أﻳﻀاً ﰲ الصغار .ﻫﻜﺬا
الﻜﻤﻠﲔ .أﻳﻀاً ﻋندﻣا ﻳرﻳد أن ﻳﻀرب ،ﻳﻀرب ّ
ّ
اﻷﻣر أﻳﻀاً ﰲ ﻋا َﱂ الﱪزخ.

َك ْون الوﻋود اﻹﳍيّة ﻧقدﻳّة
١١٤

إﻋتﱪت الوﻋود اﻹﳍيّة ﻧقداً تﻜون ﻋﲔ اﳌوﻋد وتﻜون اﳌعاد.
كﻠّﻤا
َ
ِ
ﺣﱴ الظﻬور والقياﻣة
ﻠت ﺟيّداً ّ
كﻞ شﻲء ﻣتوقّف ﻋﻠﻰ ﻣشيﺌتﻚ وﻋدم ﻣشيﺌتﻚ .إذا تقبّ َ
ّ 

ﻳﻜو ن ﻧقداً.
ﻣرًة تصﻠﻪ دﻋوة ﻣﻦ شﺨص
اﻹﻧسان ﻳتعاﻣﻞ ﻣﻊ بﻄاقات الدﻋوة الّﱵ تصﻠﻪ بﻄرﻳقتﲔّ .
ﳛبّﻪ .ﻣﺜﻼً قد دﻋاﻩ ليشﱰك ﰲ ﺣﻔﻠة زفاف إبنﻪ الّﱵ تُقام ﰲ اﻷﺳبوع القادم .ﰲ ﻫﻜﺬا
ﳛﺐ الداﻋﻲ ﺧﺬ بﻄاقة الدﻋوة ﲝﻤاس وﳍﻔة وﻳﻀعﻬا ﰲ ﺟيبﻪ وﻣﻦ ﻏﲑ أن
ﺣاﻻت ﻷﻧّﻪ ّ
ﻳنظر إﱃ رﻳخ العُْرس اﳌﻜتوب ﰲ البﻄاقة فوراً ﻳرتدي ﺛيابﻪ وﻳنﻄﻠق وﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻣنزل ذلﻚ
الصدﻳق .ﻫﻢ أﻳﻀاً ﻣﻊ أ ّ ﻢ ﻳقولون لﻪ ﳓﻦ كنّا دﻋو ك لﻸﺳبوع التاﱄ ،إﻻّ أ ّ ﻢ ﰲ ﻧﻔس
ِ
ﺣﱴ ﻳوم العرس .الﻄرﻳقة اﻷﺧرى ﻫﻲ ﻋندﻣا تﻜون
الوقت ﻳُدﺧﻠوﻧﻪ إﱃ اﳌنزل وﻳستﻀيﻔوﻧﻪ ّ

قد وﺻﻠْتﻪ الدﻋوة ﻣﻦ شﺨص ﻻ ﳛبّﻪ .ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊالة ﻣﻦ دون أن ﻳقرأ الدﻋوة ﻳرﻣيﻬا ﻋﻠﻰ
الرف وأﻳﻀاً ﻻ ﻳشﱰك ﰲ ﺣﻔﻞ الزفاف وبعد ﺳنة ﻋندﻣا ﻳصبﺢ لﻠعروس والعرﻳس طﻔﻞ
ّ
ﻣتﺄﺧراً أﻧّﻪ ﱂ ﻳشﱰك ﰲ ﺣﻔﻞ زفافﻬﻢ الّﺬي كان قد
وﻳدﻋوﻧﻪ إﱃ ﺣﻔﻠة لوليﻤة طﻔﻠﻬﻢ ﻳتﺬ ّكر ّ
ُدﻋﻲ إليﻪ .ا ّ أﻳﻀاً قد دﻋا ﻋبادﻩ إﱃ ﺣﻔﻠة .أﻫﻞ اﻵﺧرة الّﺬﻳﻦ ﳛبّون ا ّ ﻣا إن تصﻠﻬﻢ

دﻋوة ا ّ اﳌبنيﱠة ﻋﻠﻰ أﻧّﻪ أﻧتﻢ ضيوفنا ﰲ اﻵﺧرة ،ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳنظروا أ ّن ا ّ قال أﻧتﻢ ضيوفنا
ﻳردﻫﻢ ﻋﻦ ب بيتﻪ
ﻳتجﻬزون وﳝشون وﻳﺬﻫبون إﱃ بيت ا ّ  .ا ّ أﻳﻀاً ﻻ ّ
ﰲ اﻵﺧرة ،فوراً ّ
ﺣﺐ ﻋظيﻢ ّ ﻳقابﻠون دﻋوتﻪ
وﺳوف ﻳستقبﻠﻬﻢ .لﻜﻦ أﺻحاب الدﻧيا الّﺬﻳﻦ ليس ﻋندﻫﻢ ّ
ﺳتﺨﻔاف.
الشﺨص العظيﻢ ﻳﻜون وﻋدﻩ ﻋﲔ اﳌوﻋود .أ ّ ﻢ قد قالوا ﻏداً ،فﻸﻧّﻪ ﻏداً ﻳتﻔتّﺢ إدراكنا
وﻧﻔﻬﻢ ﻣا كان.
ِ
أي وﻋد
كﻞ ﻋﻤﻞ ﺣﻠو لدﻳﻚ إفعﻠﻪ ﰲ ﺳبيﻞ ا ّ  .ا ّ ﱂ ﻳعط ّ
طرﻳق ا ّ كﻠّﻪ ﻧقديّ .

َلدﻳﻦ .أ ّ ﻢ قد قالوا ﻏداً ﻳوم القياﻣة ،فﻸﻧّﻪ ﻏداً تُﻔتَﺢ ﻋيوﻧنا وﺳنرى ﻣا قد كان.
إﻋتﱪ
كﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﲑ تﻔعﻠﻪ ْ
اﻷﺟر ليس ﻣنﻔصﻼً ﻋﻦ العﻤﻞ .اﳉزاء ﻫو ﻧﻔس العﻤﻞّ .
أﺟرك .أ ّ ﻢ قد قالوا ﻏداً ﰲ ﻳوم القياﻣة ﻳﺜيبون ،ﻣعﲎ ذلﻚ أﻧّﻪ ﻋندﻣا تستوي
ﻧﻔس ذلﻚ َ
َ
قاﻣتﻚ وتستقيﻢ وﻋندﻣا ﻳتﻔتّﺢ إدراكﻚ ﺳﱰى أﺟرك.
١١٥

"اﲡر ﻧقد بنقد اﺧﻲ" :ﺟر ﻣﻊ ا ﻧقداً ٍ
بنقد
اﳊاج ﻣﻼّ آقاﺟان كان ﻳقولّ :
ّ
ٍ
ﺣﱴ ﻧﻄﻠبﻪ كﺜواب لﻠصﻼة؟ وﻋد اﻹﻧسان العظيﻢ
أي شﻲء أﲦﻦ ﻣﻦ ﻧﻔس الصﻼة ّ
أﺧﻲّ .

ﻫو ﻋﲔ اﳌوﻋد .ﻳقول ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :وﻋد الﻜرﱘ ﻧقد وتعجيﻞ" :وﻋد
ﻳعط أ ﱠ ٍ
الشﺨص الﻜرﱘ ﻳﻜون ﻧقداً وفور ً .ا ﱂ ِ
تﺞ
ّ ّ
ي وﻋد َدﻳناً ﻋﻠﻰ اﳊساب؛كوﻧﻪ َدﻳناً ٌ
ﻋﻦ ﻏﻔﻠتنا.
أي ﺛواب أﻋظﻢ ﻣﻦ ﻧﻔس الصﻼة والعبادات واﻷﻋﻤال
إﻋتﱪ ﻧﻔس العﻤﻞ ﺟزاءًّ .
ْ 
الصاﳊة؟
ﳏﻤد تقﻲ البافقﻲ اليزدي ﰲ ﻣسجد دوﻻب ﻣستع ّداً لقول تﻜبﲑة
ذات ﻳوم كان الشيخ ّ
ِ
اﳌسجد اﻣرأةٌ ﻣﻦ الباب الّﺬي ﻳقابﻠﻪ كﻲ تقتدي
دﺧﻠت
إﺣرام ﺻﻼة اﳉﻤاﻋة ﺣيﺚ
َ

دﻋت لﻪ وقالت لﻪ دوء :ﺟعﻞ ا ّ ﻋاقبتﻚ
ﲤر ﻣﻦ أﻣام الشيخ ْ
لشيخ وبينﻤا كاﻧت ّ
ٍ
أفﻀﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا؟ ا ّ أكﱪ" ،ودﺧﻞ ﰲ الصﻼة.
ﺧﲑاً .الشيخ أﻳﻀاً قالّ :
"أي ﻋاقبة ﺧﲑ ُ
ِ
ﳏﻤد ،وأﻳﻀاً
ﳏﻤد وآل ّ
ب ْﻊ ﻧقداً واش ِﱰ ﻧقداً .اﳌﺆﻣﻦ كﻠّﻤا رأى ﻧور اﻷولياء ﻳصﻠّﻲ ﻋﻠﻰ ّ
ﳏﻤد.
ﳏﻤد وآل ّ
كﻠّﻤا ﻧظر إليﻪ اﻷولياء ﻻ إراد ًّ ﻳصﻠّﻲ ﻋﻠﻰ ّ
كﻞ درﺟة ﻣﻦ اﻹﳝان ،ﳍا فجر كاذب وفجر ﺻادق وبﲔ
اﻹﳝان لﻪ ﻋشر درﺟاتّ .
الﻄﻠوﻋﲔ )الّﺬي ﻫو بنﻔسﻪ لﻪ ﻋشر ﺣاﻻت ﳐتﻠﻔة( وزوال وﻇﻬر وﻋصر .ا ّ ﻳسﺄل:
"اليس الصبﺢ بقرﻳﺐ"؟ ﺳﺆال الشﺨص العظيﻢ لﻪ ﻣعﲎ .أي إفتﺢ ﻋينيﻚ ﺟيّداً ،فﻠيس
ﺣﻞ.
ﺣﻞ الصباح ،بﻞ ّ
ﺣﱴ الظﻬر قد ّ
فقط قد ّ
تشرفنا بز رة ﻣشﻬد ذﻫبنا إﱃ ﻣنزل اﻵقا اﳌيﻼﱐ لرؤﻳتﻪ واﻵقا اﳌيﻼﱐ
ﻣرة ﻋندﻣا ّ
ذات ّ
بسبﺐ اﳌراﺟعات الﻜﺜﲑة الّﱵ كاﻧت ﻋندﻩ بسبﺐ اﳌرﺟعيّة ﱂ ﻳستﻄﻊ ﳌ ّد ٍة أن ﰐ إﱃ الغرفة
الّﱵ كنّا ﳓﻦ فيﻬا .فيﻤا بعد ﻋندﻣا ﺟاء لرؤﻳتنا قرأ ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ" :ﻣﻦ اﺻبﺢ ﻋﻠﻰ الدﻧيا

كﻞ شﺨص ﻳﻜون ﳏزو ً ﻣﻦ وضعﻪ الدﻧيوي ﻳﻜون
ﺣزﻳناً فقد اﺻبﺢ ﻋﻠﻰ ا ّ ﺳاﺧﻄاً"ّ :
ﻏاضباً ﻋﻠﻰ ا ّ  .ﰲ ﻧﻔس ذلﻚ ا ﻠس ﺳﺄلﲏ" :آقا" ١اﳊاج إﱃ ﻣﱴ ﺳتﻜوﻧون ﰲ ﻣشﻬد.
" ١آﻗا" :ﻣﻮﻻ .
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قﻠت لقد أﺧﺬ بﻄاقة إ ب لﻠغد .قال :بعد الغد ﻫو ﻳوم اﳌبعﺚ ،ﳌاذا ﻻ تبقون ﻳوﻣاً
ُ
قﻠت لﻪ" :ﻫﺬا ﻳوم البعﺚ ولﻜنّﻜﻢ كنتﻢ ﻻ تعﻠﻤون" :ﻳوم البعﺚ ﻫو ﻧﻔس ﻫﺬا اليوم
أكﺜرُ .
ولﻜﻦ أﻧتﻢ ﻻ ﻋﻠﻢ لﻜﻢ بﺬلﻚ .السيّد اﳌيﻼﱐ قال بنﻔس تﻠﻚ الﻠﻬجة الﱰكيّة ﰲ ﻣقام إبراز
التعجﺐ :ﻫا ،ﻫا ،ﻫا ،ﻫا!
ّ
أي شﻲء وتﻜون اﳌالﻜيّة ّ ﺣصرًّ ّ .ﻋﻠيﻜﻢ
القياﻣة تﻜون ﺣيﺚ ﻻ ﳝﻠﻚ اﻹﻧسان ّ
أﻳت ﻫﺬا ،ﺳتدرك أ ّن القياﻣة ﻫﻲ
وﺟد ﻣالﻚ ﻏﲑ ا ّ ؟ إذا ر َ
اﻵن ﻫﻞ ﳓﻦ ﳕﻠﻚ شيﺌاً وﻫﻞ ﻳُ َ
أﻳت أ ّن القياﻣة
اﻵن وأﻧت ﱂ تﻜﻦ تعﻠﻢ .لقد كاﻧت القياﻣة قاﺋﻤة قبﻞ أن ﳜﻠقو  .إذا ر َ
ﺣﱴ ﺳجﻦ الدﻧيا وﻋا َﱂ الﱪزخ والقﱪ لﻦ ﻳﻜوﻧوا.
اﻵن فبعد ذلﻚ ّ
اﶈبّة والوﻻﻳة ﻧقد .اﳌﺆﻣﻦ ﺟالس ﰲ ﺟنّتﻪ ِﻣﻦ ﻫنا.

"فالّﺬﻳﻦ اﻣنوا وﻋﻤﻠوا الصاﳊات ﰲ ﺟنّات النعيﻢ" .أي اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ آﻣنوا وقاﻣوا
ﻷﻋﻤال الصاﳊة ﻫﻢ اﻵن ﰲ ﺟنّات النعيﻢ" .ا ّن ﺟﻬنّﻢ ﶈيﻄة لﻜافرﻳﻦ" ،أي اﻵن ﺟﻬنّﻢ
ﲢيط لﻜافرﻳﻦ .وﻋد اﻷبرار ﻫو ﻋﲔ اﳌوﻋد؛ﱂ ﻳعﻄوا وﻋداً َدﻳناً؛كﻠّﻪ ﻧقد .أ ّ ﻢ قد قالوا
ﻏداً ﰲ ﻳوم القياﻣة ،فﻸﻧّﻪ ﻏداً تُﻔتَﺢ ﻋيوﻧنا وإدراكنا وﻧرى وﻧﻔﻬﻢ ﻣا قد كان" .ﳌﻦ اﳌﻠﻚ
الدﻳﻦ ﰲ ﻫﺬا؟
القﻬار" .أﻳﻦ َ
اليوم"؟ ﺣ ّقاً ،ﳌﻦ اﳌﻠﻚ اليوم؟ ﺳوى ا ّ ؟ إذاً " ّ الواﺣد ّ
اﳌعرفة ﺳبﺐ ﳒاة اﻹﻧسان .إذا فُتِ َحت العيون ﻳرى أ ّن ﻫنا اﳉنّة.
كﻞ قرﻳﺐ.
القرآن ﻳقول" :اليس الصبﺢ بقرﻳﺐ"؟ إذا دقّ َ
قت ﺟيّداً ﲡد أﻧّﻪ أقرب ﻣﻦ ّ
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ،وﺻبﺢ
أﺳاﺳاً ﻫو اﻵن؛ﺻبﺢ اﻹﳝان ،وﺻبﺢ بعﺜة ّ
ﻋجﻞ ا ّ
ﻏدﻳر أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ،وﺻبﺢ ﻇﻬور ﺣﻀرة ﺻاﺣﺐ العصر والزﻣان ) ّ
تعاﱃ فرﺟﻪ( ،وﺻبﺢ القياﻣة ﻫﻢ اﻵن.
أﻣعنت النظر تﻜون ضغﻄة القﱪ وأﻣﺜاﳍا قابﻠة لﻠﻤشاﻫدة ﰲ ﻧﻔس ﻫﺬﻩ الدﻧيا؛ﻣﺜﻞ
إذا
َ
اﻵﺧرﻳﻦ ﰲ ش ّدة وضغط.
ﺳيّﺊ اﳋﻠق الّﺬي ﻳﻀﻊ ﻧﻔسﻪ و َ
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لقد ﺟرى ﰲ أفواﻩ الناس أﻧّﻪ ﻋندﻣا ﻳﻜون لدﻳﻬﻢ رﺟاء ﺧ ٍﲑ بشﺨص ﻳقولون لﻪ" :ﻫر
١
كﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﲑ
ُگﻠﯽ زدی بﻪ ﺳر ﺧود زدﻩ ای"  .واقﻊ اﻷﻣر أﻳﻀاً ﻫو ﻧﻔس ﻫﺬا ﺣيﺚ ّ

تﻔعﻠﻪ تﻜون قد فعﻠتَﻪ لنﻔسﻚ .أﻧت ﻻ تصيﺐ ﻏﲑك ﲟقدار رأس اﻹبرة" .فﻤﻦ ﻳعﻤﻞ ﻣﺜقال
ذرة
كﻞ شﺨص ﻳعﻤﻞ ﺧﲑاً ﲟقدار وزن ّ
ذرة ﺧﲑاً ﻳرﻩ وﻣﻦ ﻳعﻤﻞ ﻣﺜقال ّ
ّ
ذرة ّ
شراً ﻳرﻩ"ّ :
كﻞ ﻋﻤﻞ
شراً ﲟقدار ﺛقﻞ ّ
واﺣدة ﻳرى ذلﻚ والشﺨص الّﺬي ﻳعﻤﻞ ّ
ذرة واﺣدة ﳚد ذلﻚّ .
ﺣﱴ اﻷشﺨاص
ﺧﲑ ﻳﻔعﻠﻪ اﻹﻧسان ﺟزاؤﻩ ﻧقدي .الﻔﻄرات تعرف ﻫﺬﻩ اﳊقيقة لدرﺟة أﻧّﻪ ّ
قﻤت
فعﻠت اﻷﻣر الﻔﻼﱐ ﻋبﺜاً؛إّﳕا َ
ﻋندﻣا ﻳﻀيق ُﺧ ُﻠقﻬﻢ وﻳسﺨﻄون ﻳقولون لبعﻀﻬﻢ" :لقد َ
بﻪ ِﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻔسﻚ".
ﺣﱴ تقول أﻧت" :الـ ُح ْسﻦ ﻣنﻜﻢ وأﻧت الـ َح َسﻦ".
ﻣا إن أقول" :أﻧت شﺨص َﺣ َسﻦ"ّ ،

ﺣﱴ
ﻫﻜﺬا ا ّ أﻳﻀاً .ﻣا إن تقول ّ  :إﳍﻲ أﻧت ﻏ ّﻔار ،أﻧت ﺳتّار ،أﻧت رﲪان وّ ، . . .
ﻳقول ا ّ  :أﻧت الغ ّﻔار ،أﻧت الستّار ،أﻧت الرﲪان . . . .ﻫﺬا ﻫو فعﻞ اﶈبّة.
 لنسبة لﻠعاﻣﻞ ،ﻋندﻣا ﻳعﻤﻞ ﰲ الصباح ﻳﻜون ﻳوم العﻤﻞ والدﻧيا ،وﻋصراً ﻋندﻣا ﺧﺬ
أﺟرﻩ ﻳﻜون ﻳوم اﳉزاء واﻵﺧرة .طبعاً ا ّ ﻳقول :اﻷفﻀﻞ أن تعﻄيﻪ أﺟرﻩ ﰲ ّأول الصباح.
تظﻦ أﻧّﻪ إذا أﻋﻄوا
ﻫﺬا ّ
ﻳدل أﻧّﻪ ﻫو بﺬاتﻪ أﻳﻀاً ﻳﻔعﻞ ﻧﻔس ﻫﺬا اﻷﻣر .ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ّ
أﻫﻞ ﳍﺬا اﻷﻣر ﻳقول
اﻷﺟر ﰲ ّأول الصباح العاﻣﻞ بعد ذلﻚ ﻻ ﻳعﻤﻞ .الشﺨص الّﺬي ﻫو ٌ
ﻋزتﻪ.
أ ﱂ أكﻦ ﳏتاﺟاً لعﻤﻠﻪ ،كان ﻫدﰲ أن أﻋﻄيﻪ اﳌال ولﻜﻦ كنت أرﻳد أﻳﻀاً أن ُﲢ َﻔظ ّ

قﻠت لﻪ ﻫﺬا أﺟر ﻋﻤﻠﻚ .ﳓﻦ أﻳﻀاً ﰲ بداﻳة العﻤﻞ ﻧقول ّ ﳓﻦ ﻧعﻤﻞ وأﻧت أﻳﻀاً
ﳍﺬا ُ
أ ِ
َﻋﻄنا أﺟراً .أﻳﻀاً ا ّ الّﺬي ﻻ ﳛتاج لعﻤﻠنا ﻳقول :أﻧت إﻋﻤﻞ ،وأ أﻋﻄﻲ اﻷﺟر .أﻳﻀاً
إذا دقّقنا ﺟيّداً ﳒد أﻧّﻪ ﻳعﻄﻲ اﻷﺟر ﰲ ﻧﻔس ذلﻚ الوقت الّﺬي ﻧباشر فيﻪ لعﻤﻞ.

شدة ﻇﻬورﻫﻢ وﻏﻔﻠتنا
َﻏيبة اﻷولياء شﺌة ِﻣﻦ ّ
 ١إن أﺣﺴنﺘﻢ أﺣﺴنﺘﻢ ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ.
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ﺣﱴ ﻧستﻄيﻊ أن ﻧرى شيﺌاً ﳚﺐ أن ﻧنﻔصﻞ وﻧبتعد ﻋنﻪ وﻧﺬﻫﺐ إﱃ ﻣﻜان ﺣيﺚ ﻻ
ّ 
وﺟد ﻣﻜان ﻻ ﻳﻜون ا ّ فيﻪ كﻲ ﻧﺬﻫﺐ وﻧرى
ﻳﻜون وﻧنظر إليﻪ ﻣﻦ ﻫناك كﻲ ﻧراﻩ .ﻫﻞ ﻳُ َ
ﺣﱴ ﻧراﻩ؟ ا ّ ﻧور ﻋيوﻧنا؛الشﻲء الّﺬي ﰲ
ا ّ ﻣﻦ ﻫناك؟ ﻫﻞ ﳝﻜننا أن ﻧنﻔصﻞ ﻋﻦ ا ّ ّ
داﺧﻞ ﻣقﻠة ﻋيوﻧنا كيف ﳝﻜننا أن ﻧراﻩ؟ ﻫﺬا كان ﺣيﺚ قال ا ّ ﳊﻀرة ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ
السﻼم(" :لﻦ تراﱐ" :لﻦ تراﱐ أبداً .ﻋندﻣا تيﺄس ﻣﻦ الرؤﻳة لعﲔ الظاﻫرة وتغﻤض ﻋينيﻚ

وتصبﺢ ﻣشغوﻻً ﻣﻊ الروح ﻣﻦ الداﺧﻞ ،ﻋندﻣا ﳝﻀﻲ بعض الوقت تﻠتﻔت إﱃ أ ّن "لﻦ تراﱐ"
تبق ﻣشغوﻻً كﺜﲑاً لداﺧﻞ و لباطﻦ.
كاﻧت ّ
ﺣﱴ لباطنﻚ أﻳﻀاً .إذاً ،أﻳﻀاً ﻻ َ
اﳊق تعاﱃ أﺟاب" :لﻦ
ﰲ ﻣقابﻞ طﻠﺐ ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﲞصوص رؤﻳة ا ّ ّ ،

اﳊق ،وليس بُعدﻩ.
تراﱐ" :ﻻ ﳝﻜنﻚ أن تراﱐ أبداً .ﻋدم الرؤﻳة ﻫﺬا ﻫو بسبﺐ ش ّدة ﻇﻬور ّ
كﻞ وﺟودك وﳍﺬا أﻧت ﻻ ﳝﻜنﻚ
أي ﻫو قرﻳﺐ ﻣنﻚ لدرﺟة أﻧّﻪ ﰲ ﺣدقة ﻋينﻚ وقد ﴰﻞ ّ
أن تراﻩ .ﻷ ّن الرؤﻳة تتﻄﻠّﺐ ﺛناﺋيّة وﻣسافة وفاﺻﻠة وبُعد .ليس ﰲ اﻷﻣر رؤﻳة ﻋندﻣا تﻜون
الوﺣدة كاﻣﻠة " ،ﻣﻦ ﻫو اﺧتﻔﻰ لﻔرط ﻧورﻩ"َ :ﻣﻦ اﺧتﻔﻰ ِﻣﻦ ش ّدة ﻧورﻩ.

بت شيﺌاً ﻣﻦ العﲔ لدرﺟة أن ﻳﻠتصق ا ﻻ تﻜون العﲔ بعد ذلﻚ قادرة ﻋﻠﻰ
إذا ّقر َ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ(
رؤﻳتﻪ .ﰲ الدﻋاء بعد ز رة آل ﻳس ﲞصوص إﻣام الزﻣان ) ّ
ﺨدﻣت ﻋبارة "ﻧور ابصار الورى" :ﻧور ﻋيون اﳌﺨﻠوقات .أي ٍ
اﺳت ِ
شﻲء أقرب إﱃ العﲔ ﻣﻦ
ُ
ْ
ّ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( قرﻳﺐ ﻣنّا وإتّﻀﺢ
ﻧور العﲔ؟ إذاًّ ،
تبﲔ أﻳﻀاً كﻢ ﻫو إﻣام الزﻣان ) ّ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ(.
أﻳﻀاً ﳌاذا ﻻ ترى ﻋيوﻧنا إﻣام الزﻣان ) ّ
السﻤاﻋة وقدرة
العﲔ ﻫﻲ ﲟنزلة النظّارات وقدرة البصر ﻫﻲ شﻲء َ
آﺧر .اﻷذن ﻫﻲ ﻣﺜﻞ ّ
ﻋجﻞ ا ّ
السﻤﻊ ﻫﻲ شﻲء َ
آﺧر .الّﺬي ﻳرى وﻳسﻤﻊ ﻫو ﻧﻔس إﻣام الزﻣان .إﻣام الزﻣان ) ّ
تعاﱃ فرﺟﻪ( ﻫو "ﻧور ابصار الورى" ،أي ﻧور ﻋيون اﳋﻼﺋق .العﲔ ﻻ ﳝﻜنﻬا أن ترى ﻧور
ﻤض ﻋينيﻚ وﻻ تبحﺚ ﰲ اﳋارج.
العﲔ؛اﻏ ْ
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ﻋندﻣا ﻳﻜون الشﻲء قرﻳباً ﻻ ﻳـَُرى وﻻ ﻳُﻠتَـ َﻔت إليﻪ وﻳـُنسﻰ ،ﻣﺜﻞ إبﻦ ﻧﻔس اﻹﻧسان الّﺬي
ﻷﻧّﻪ داﺋﻤاً إﱃ ﺟاﻧبﻪ ﻻ ﳚﻠﺐ اﻹﻧتباﻩ كﺜﲑاً .لﺬا ا ّ أﻳﻀاً الّﺬي ﻫو ﺻاﻧﻊ وﻫو داﺋﻤاً برفقة

ﻣصنوﻋﻪ ﻻ ﻳـَُرى وﻳـُنسﻰ.
ﰲ ﺣدﻳﺚ اﳌعرفة لنوراﻧيّة ﻳقول ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( لسﻠﻤان وأﰊ ذر" :
ﺳﻠﻤان و ﺟندب ان ﻣيّتنا ﱂ ﳝت وﻏاﺋبنا ﱂ ﻳغﺐ وان قتﻼ لﻦ ﻳقتﻠوا" :ﺳﻠﻤان و
وﺟد ﻣوت؛ﻻ
ﺟندب إ ّن ﻣيّتنا ﻻ ﳝوت وﻏاﺋبنا ليس ﻏاﺋباً وقتﻼ ﱂ ﻳقتﻠوا أبداً .إذاً ،ﻻ ﻳُ َ
وﺟد َﻏيبة .إﻣاﻣنا ليس ﻏاﺋباً.
ﻳُ َ
أولياؤ أﻣسﻜوا أﻳدﻳنا ليعﱪوا بنا ﻣﻦ ﺳوق الدﻧيا وﻳ ِ
وﺻﻠو إﱃ اﻵﺧرة ولقاء ا ّ ولﻜنّنا
ُ
التﻬينا ﲟتاع الدﻧيا وأﺧرﺟنا أﻳدﻳنا ﻣﻦ أﻳدﻳﻬﻢ وﳍﺬا ضعنا ﰲ ﺳوق الدﻧيا وأﺻبحنا ﳏجوبﲔ

كﻞ ﻣا ﻫو ﻏاﺋﺐ ﰲ ﻧظر أﻫﻞ الدﻧيا
وﺻر ﰲ ﺣجاب الغَيبة .ا ّ واﻹﻣام ليسوا ﻏاﺋبﲔّ .
ﻳﻜون ﺣاضراً ﰲ ﻧظر اﳌﺆﻣنﲔ.
الﻔرج .إذا اكتﻤﻞ اﻹﻧتظار ﳛصﻞ
الﻔرج ﻫو ﻧﻔس َ
"اﻧتظار الﻔرج ﻫو الﻔرج" :إﻧتظار َ
الﻔرج" .اكﺜروا الدﻋاء بتعجيﻞ الﻔرج فا ّن ذلﻚ فرﺟﻜﻢ" :ادﻋوا كﺜﲑاً ِﻣﻦ أﺟﻞ التعجيﻞ ﰲ
َ

الﻔرج فﺬلﻚ َفرﺟﻜﻢ أﻧتﻢ .ﻋﻠينا ﳓﻦ أن ﳔرج ﻣﻦ اﶈجوبيّة؛ا ّ وأولياؤﻩ ليسوا ﰲ ﺣجاب.
َ
الﻔرج" .ا ّن الراﺣﻞ اليﻚ قرﻳﺐ اﳌسافة واﻧّﻚ ﻻ ﲢتجﺐ ﻋﻦ
ﳓﻦ ﳚﺐ ﻋﻠينا أن ﻧصﻞ إﱃ َ
ﺧﻠقﻚ اﻻّ ان ﲢجبﻬﻢ اﻻﻣال )اﻻﻋﻤال( دوﻧﻚ" :الشﺨص الّﺬي ﻳسافر إليﻚ طرﻳقﻪ قرﻳبة

واﻧّﻚ ﱂ تسدل ﺣجا ً ﻋﻠﻰ ﻧﻔسﻚ ﻋﻦ ﳐﻠوقاتﻚ إﻻّ أولﺌﻚ الّﺬﻳﻦ ﺣجبَـْتﻬﻢ اﻵﻣال
توﺟﻬﻬﻢ ﻷﻋﻤاﳍﻢ وأن ﻳعتقدوا أﻧﻔسﻬﻢ فاﻋﻠﲔ وﻣﺆﺛّرﻳﻦ( ﻋنﻚ.
)اﻷﻋﻤال السيّﺌة أو ﻧﻔس ّ
إلتقيت ﰲ ﳎﻠس ﻣﻊ أﺣد رﺟال الدﻳﻦ الّﺬي كان ﻋندي ﺻداقة ﺳابقة ﻣعﻪ.
ذات ﻳوم
ُ
ِ
بعض الشﻲء ﻋﻦ تﻠﻚ الغيوب الّﱵ ﻳقولون أﻧّﻚ
قال ﱄ بعنوان ﻣزاح :إﺣﻚ لنا ﳓﻦ أﻳﻀاً َ
قﻠت لﻪ أﻧت الّﺬي تتح ّدث ﻋﻦ الغيﺐ .طوال ﻋﻤرك ﺣيﺚ
تتح ّدث ﻋنﻬا .أ أﻳﻀاً ُ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(
تﻜﻠّ َ
ﻤت فوق اﳌنابر ﻋﻦ ا ّ والنﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( و ّ
كﻞ ﻣا قد قﻠتَﻪ ،قد قﻠتَﻪ ﻋﻦ الغيﺐ.
واﳉنّة والنار واﳌﻼﺋﻜة ،ﻫﻞ ر َ
أﻳت أﺣداً ﻣنﻬﻢ؟ إذاًّ ،

كﻞ ﻣا أقولﻪ أراﻩ وأقولﻪ ،وﳍﺬا ﱂ أﲢ ّدث وﻻ أﲢ ّدث ﻋﻦ الغيﺐ أبداً.
لﻜﻦ أ ّ
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وﺣ ْسﻦ.
أي
ﻇﻠﻤات؛كﻞ ﻣا ﻫو ﻣوﺟود ﻫو ﻧور ُ
أ ﻻ أرى ّ
ّ
ﺣﱴ ﰲ اﻹزدﺣام ﻻ أرى ﺳوى اﳋﻠوة.
كﻞ اﻷﻣاكﻦ ﺧﻠوة وﺧاليةّ .
ّ 
الناس ﳛجبون ا ّ وﻳُظ ِﻬرون أﻧﻔسﻬﻢ .الناس ﻋندﻣا ﻳﻔتحون ﻋيو ﻢ ﻳرون اﻷرض
ﺣﱴ لعﻠّﻲ ﻻ
والسﻤاء واﳌﺨﻠوقات وداﺋﻤاً ﻳتح ّدﺛون ﻋنﻬﻢ ،ولﻜﻦ أ ﻣﻬﻤا
ﻣسحت ﻋيوﱐ ّ
ُ
أرى ا ّ وأرى ﻣا ﻳراﻩ الناس ،ﳎ ّدداً ﻻ ﳝﻜﻦ ذلﻚ وﺣيﺜﻤا أﻧظر أرى ا ّ فقط.
ِ
كﻞ ﻣا ﻫو ﻇاﻫر وﻣشﻬود والّﺬي ﻫو
ﻋندﻣا ﻧرّكز اﻧتباﻫنا ﻋﻠﻰ الغيﺐ ُﳝحﻰ وﳜتﻔﻲ ّ

ﻏيﺐ ﻳصبﺢ ﻇاﻫراً وﻣشﻬوداً.
ﻣا
ْ
داﻣت ﻋﲔ اﻹﻧسان ﻣعتادة ﻋﻠﻰ رؤﻳة السيِّﺌات والقباﺋﺢ ،ﻻ ﳝﻜنﻪ أن ﻳرى ا ّ
ِ
الشر
وأولياءﻩ الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ قﻄعة ﻣتﻜاﻣﻠة ﻣﻦ اﳊُ ْسﻦ واﳉﻤال .ﳚﺐ تﻄﻬﲑ العﲔ ﻣﻦ رؤﻳة ّ
والقبﺢ كﻲ ﻧرى اﻷولياء.
"ﻏسﻞ در اشﮏ زدم ﮐﻪ اﻫﻞ طرﻳقت گوﻳند
ک شو ّاول وﭘس دﻳدﻩ بر آن ک اﻧداز

رب آن زاﻫد ﺧودبﲔ ﮐﻪ بﻪ ﺟز ﻋيﺐ ﻧدﻳد
دود آﻫيﺶ در آﺋينﻪء ادراک اﻧداز
ﭼشﻢ آلودﻩ ﻧظر از رخ ﺟا ن دور اﺳت
بر ُرخ او ﻧظر از آﻳنﻪء ک اﻧداز."١

١
إﻏﺘﺴﻠﺖ لﺪﻣﻮع ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل أﻫﻞ الﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﻬ ْﱠﺮ ّأوﻻً ﰒّ ِ
ألﻖ ﻋﻠﻰ ذلﻚ الﻄاﻫﺮ ﻧﻈﺮة
ُ
ِ
ألﻖ ﰲ ﻣﺮآة إدراﻛﻪ ﲞار اﻵﻫات
رب ،ذاك الﺰاﻫﺪ اﳌﻐﺮور الّﺬي ﱂ َﻳﺮ ﺳﻮى الﺰﻻّت
ّ
ِ
ﻓاﻧﻈﺮ لﻮﺟﻬﻪ ﻣﻦ ﻣﺮآة ﻧﻈﻴﻔﺔ.
ﺑعﻴﺪة
اﳊﺒﻴﺐ
وﺟﻪ
ﻋﻦ
ﻳﺒﺔ
ﺮ
ﺑ
ﺗنﻈﺮ
ّﱵ
ل
ا
العﲔ
ْ
العﺒَـ َﺮات وأﻧﻔاس العاشﻘﲔ ﻣﻦ اﺣﱰاق ﻗﻠﻮ ﻢ ﺑنار العﺸﻖ ﲡﻠﻮ ﻣﺮآة ﻋﻘﻞ الﺰاﻫﺪ ﻓﺘﺨﻠّﺼﻪ ﻣﻦ رؤﻳﺔ العﻴﺐ الّﺬي ﻫﻮ ﻧﻔﺲ
دﺧان اﻵﻫاتَ :

وﺟﻮدﻩ.
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كﻞ شﻲء ﰲ داﺧﻠﻚ
ّ
أي
أي ﻣﻔقود ﻋندك إﲝﺚ ﻋنﻪ إﺣتياطاً ﰲ ﻣنزل قﻠبﻚ ،ﺳتجد أﻧّﻪ ﻫناك .أﻳﻀاً ّ
ّ 
أﻧظر ﳎدﱠداً ﰲ ﻣنزل قﻠبﻚ ﺳتجدﻩ ﻫناك
شﺨص َ
آﺧر كان لدﻳﻪ شﻲء ضاﺋﻊ وﺳﺄلﻚ ﻋنﻪ ْ
إﺻرف القﻠيﻞ
ﲝﺜت الﻜﺜﲑ ﰲ اﳋارج ﻋﻦ أشياﺋﻚ الﻀاﺋعة وﱂ ﲡد شيﺌاً ،فاﻵن
ْ
أﻳﻀاً .لقد َ
اﲝﺚ ﰲ ﻣنزل قﻠبﻚ لرّﲟا ُوِﺟد ﻫناك.
ﻣﻦ الوقت و ْ
وﺟد ﻷﻫﻞ
ا ّ ﻳقول" :وﰲ اﻻرض آ ت لﻠﻤوقنﲔ وﰲ اﻧﻔسﻜﻢ ،افﻼ تبصرون" :وﻳُ َ
اليقﲔ آ ت وﻋﻼﻣات ﰲ اﻷرض وﰲ أﻧﻔسﻜﻢ ،أفﻼ ترون؟ وﻳقول" :ﺳنرﻳﻬﻢ آ تنا ﰲ
اﳊق" :قرﻳباً ﻧُظ ِﻬر ﳍﻢ آ تنا وﻋﻼﻣاتنا ﰲ آفاق العا َﱂ
اﻵفاق وﰲ اﻧﻔسﻬﻢ ﱠ
ﻳتبﲔ ﳍﻢ اﻧّﻪ ّ
ﺣﱴ ّ

اﳊق .إذاً ،ﻣﻦ أﺟﻞ لقاء ا ّ ووﺻالﻪِ ،
ألق ﻧظرة
ﻳتبﲔ ﳍﻢ أﻧّﻪ ﻫو ّ
ﺣﱴ ّ
وﰲ داﺧﻞ أﻧﻔسﻬﻢ ّ
إﱃ داﺧﻠﻚ.
"اﱐ ﻣعﻜﻢ" تعﲏ أ إﱃ ﺟاﻧبﻜﻢ ،ﻣنتﻬﻰ
اﱐ ﻣعﻜﻢ ﻣﻦ اﳌنتظرﻳﻦ"ّ .
ا ّ ﻳقول" :فاﻧتظروا ّ
ﻋﲏ ﺣولﻜﻢ وﰲ اﻷﻣاكﻦ البعيدة" .وﰲ اﻧﻔسﻜﻢ افﻼ
اﻷﻣر ﻻ تروﱐ ﻷﻧّﻜﻢ تبحﺜون ّ
تبصرون؟ ".
"گﻔتﻢ بﻪ ﮐام وﺻﻠت ﺧواﻫﻢ رﺳيد روزی

گﻔتا ﮐﻪ ﻧيﮏ بنگر شاﻳد رﺳيدﻩ شﯽ".١
ورد ﰲ الز رة اﳉاﻣعة الﻜبﲑة ﳐاطبة أﻫﻞ البيت أﻧّﻪ :أبداﻧﻜﻢ داﺧﻞ اﻷبدان ،وﻧﻔوﺳﻜﻢ
وﺟد أوضﺢ ﻣﻦ ﻫﺬا ليقولوا ّن
داﺧﻞ النﻔوس ،وأرواﺣﻜﻢ داﺧﻞ اﻷرواح ،و . . . .ﻫﻞ ﻳُ َ
أﻫﻞ البيت ﻫﻢ ﰲ داﺧﻠﻜﻢ أﻧتﻢ؟ إذاً ،ﻣﻦ أﺟﻞ لقاﺋﻬﻢ ووﺻاﳍﻢ ،تﻔ ّﻜ ْر واﲝﺚ ﻋنﻬﻢ ﰲ
طنﻚ.

 ١ﻗﻠﺖ ﺳﺄﺑﻠﻎ ذات ٍ
ﻳﻮم ﻣنﻴﱵ ﺑﻮﺻالﻚ
ُ

وﺻﻠﺖ.
اﻧﻈﺮ ﺟﻴّﺪاً ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن
َ
ﻗال ْ
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ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( كاﻧت بﺬﻫاب ﺣﻀرتﻪ إﱃ
ﻳُقال أ ّن بداﻳة ﻏيبة إﻣام الزﻣان ) ّ
ﳝرون بداﺧﻞ السرداب .إذا
داﺧﻞ ﺳرداب ﻣنزل والدﻩ؛لﺬا ﻋندﻣا ﻳﺬﻫﺐ الشيعة لﻠز رة ّ

التﺄﻣﻞ وﲝﺜنا ﰲ ﺳرداب طننا رّﲟا ﳒد ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(.
ْ
ﻏصنا ﰲ ﲝر التﻔ ّﻜر و ّ
قصة ﺣﻀرة
ﻧﻔس وبدن اﻹﻧسان ﻫﻢ اﳌغرب ،وﺧارج وﺟود اﻹﻧسان ﻫو اﳌشرق .ﰲ ّ
إبراﻫيﻢ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ،ﻋندﻣا وﺻﻞ الﻜوكﺐ والقﻤر والشﻤس إﱃ ﻧﻔس إبراﻫيﻢ أفﻠوا
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( ﻳظﻬر ﻣﻦ اﳌغرب ،أي ﻣﻦ
وﻏربوا .ﺣﻀرة ﺻاﺣﺐ العصر والزﻣان ) ّ

داﺧﻞ ﻧﻔسﻚ وﻣﻦ طنﻚ.
اﻷﺋﻤة كاﻧوا ﻧوراً ﰲ اﻷﺻﻼب الشاﳐة واﻷرﺣام اﳌﻄ ﱠﻬرة
أﻧّﻚ تشﻬد ﰲ ز رة وارث أ ّن ّ
تنجسﻬﻢ اﳉاﻫﻠيّة ﳒاﺳﻬا ،ﻣﻦ أﻳﻦ تشﻬد ﺬﻩ الشﻬادة؟ ﻫﻞ اﻷﻣر ﺳوى أﻧّﻚ
وﱂ ّ
أﻳت أ ّ ﻢ أطﻬار؟
َ
وﺟدت ﰲ داﺧﻠﻚ ﻧوراً ﻣنﻬﻢ ور َ

الرﺟعة
ﳏﻤد"" .كﻠّنا" ﳎاﳍا
ﳏﻤد وكﻠّنا ّ
ﳏﻤد واوﺳﻄنا ّ
ﳏﻤد وآﺧر ّ
"اولنا ّ
قال ﺣﻀرة اﻷﻣﲑّ :
كﻞ اﳌﺆﻣنﲔ ﻳصبحون ﻣظﻬر ﻋﻠﻲ.
ﻳشﻤﻞ أﻳﻀاً الشيعة واﶈبّﲔ .ﰲ الرﺟعة ّ
ٍ
شﺨص تنظر
أي
الﻜﻞ ﻳصبﺢ ﻣظﻬر ﻋﻠﻲّ .
الرﺟعة أﻋظﻢ ﻣﻦ الظﻬور .ﰲ ﻋصر الرﺟعة ّ
إليﻪ ﲡد فيﻪ ﻋﻠيّاً )ﻋﻠيﻪ السﻼم(.
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( الدﻧيا ﻣﻦ اﻵﺧرة وﻳقوﻣون لرﺟعة.
تﻄور البشر ،ﻳزور ّ
كﻠّﻤا ّ

أﻣر ﺟيّد .ﻋندﻣا تعﱪ الدﻧيا وتصﻞ إﱃ اﻵﺧرة وتﻠتقﻲ اﻹﻣام
رؤﻳة الدﻧيا بعد اﻵﺧرة ٌ
أي شﺨص تنظر إليﻪ تُصﻠِحﻪ
وترﺟﻊ إﱃ الدﻧيا ﻣﻊ اﻹﻣام ،ذلﻚ إﲰﻪ الرﺟعة .ﻋندﻫا ّ
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وﲡ ِﻤﻠﻪ .١ﺧﲑ الناس ﺳيﻜون ﰲ أن تنظر إليﻬﻢ .ﻧظرك ﻳﻜون ﻧظر بركة ورﲪة وﻳ ِ
ﻜﻤﻞ
ُ ّ
ُّ
اﻵﺧرﻳﻦ.
َ
ﻣرتﲔ ﺟيّد .اﻷﺣادﻳﺚ أﻳﻀاً تقول ﻧﻔس ﻫﺬا ﰲ أ ّن الرﺟعة ﺳتحدث.
ا ﻲء إﱃ الدﻧيا ّ
ذﻫبت ﻋشرﻳﻦ ﺳنة داﺧﻞ اﳌنزل
أ ﰲ البداﻳة كنت أذﻫﺐ إﱃ اﳌسجد وأرافق العﻠﻤاء؛لﻜﻦ
ُ
وﺟﻠست ﻣعﻜﻢ.
ﻧية إﱃ الدﻧيا
وقﻤت ﲞﻠوة .اﻵن أرﺟعﲏ ا ّ ً
ُ
ُ

ﷲ قرﻳﺐ
ﻧتصورﻩ.
كﻞ ﻣا ّ
كﻞ ﻣا ّ
ﻧتصورﻩ وﳓﻦ أبعد ﻋﻦ ا ّ ﻣﻦ ّ
ا ّ أقرب إلينا ﻣﻦ ّ
ﺣﱴ لو ﻣﻬﻤا كنّا ﳓﻦ بعيدﻳﻦ ﻋﻦ ا ّ  ،ﻳﻜون ﻫو قرﻳباً ﺟ ّداً ﻣنّا.
ّ 
ﻋﲏ فا ّﱐ قرﻳﺐ" :أﻳّﻬا النﱯ أ قرﻳﺐ ﻋندﻣا ﻳسﺄل
ا ّ ﻳقول" :إذا ﺳالﻚ ﻋبادي ّ
ﻋبادي ﲞصوﺻﻲ .ﱂ ﻳقﻞ" :قﻞ إ ّن ا ّ قرﻳﺐ" .ا ّ قرﻳﺐ لدرﺟة أﻧّﻪ ﻻ ﻳﱰك ﻣﻜا ً
لﻠواﺳﻄة" .اﺟيﺐ دﻋوة الداﻋﻲ اذا دﻋان" .أي ألبّـﻲ وأﺟيﺐ ﻋندﻣا ﻳدﻋوﱐ الداﻋﻲ إﱃ
ِ
أي أ ّن
ﻣنزل قﻠبﻪ .ﰲ البداﻳة ذَ َك َر اﻹﺟابة ﰒّ الدﻋاء .إﺟابة ا ّ ﻣتق ّدﻣة ﻋﻠﻰ دﻋاء الداﻋﻲْ .
طﻠبﻚ ﻫو ﻣﻦ آ ر إﺟابتنا" .فﻠيستجيبوا ﱄ" :إذاً ،فﻠيوافقوا وليجيبوﱐ .كﺄﻧّﻪ والعياذ ّ
ﻣﲏ ﻫﺬﻩ الرﺳالة" .وليﺆﻣنوا ﰊ" .أي كﻤا أﻧّﻪ أ ا ّ أؤﻣﻦ بﻚ فﺄﻧت أﻳﻀاً
ﻳتوﺳﻞ أﻧّﻪ إقبﻠوا ّ
ّ
ِآﻣﻦ بﻜﻼﻣﻲ ﻫﺬا" .لعﻠّﻬﻢ ﻳرشدون" :لعﻠّﻬﻢ ﻳبﻠغون الرشد .ا ّ ﻣرشد.

وﺣسﻦ الظﻦ ّ وأﻫﻞ البيت
الﺜقة ُ
ِ ١
ﲡﻤﻠﻪ :ﲡعﻠﻪ ﲨﻴﻼً.
ّ
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"ﺣسنوا ﻇنوﻧﻜﻢ ّ واﺻﻠحوا ﻧيّاتﻜﻢ".
ّ 
الظﻦ ﻻ ﳚعﻞ اﻹﻧسا َن ﻣستغنياً
الظﻦ ﻻ ﻳغﲏ ﻣﻦ ّ
اﳊق شيﺌاً"ّ :
ﻣﻊ أ ّن القرآن ﻳقول" :ا ّن ّ
ﻇﻦ
ﻋﻦ ّ
الظﻦ ّ ﺣيﺚ ﻳقول ا ّ " :ا ﻋند ّ
ﻣﻬﻢ ُﺣسﻦ ّ
اﳊق أبداً ،لﻜﻦ ْ
أﻧظر كﻢ ﻫو ّ
ﻳظﻦ ﰊ اﻻّ ﺧﲑاً".
ﻋبدي ﰊ فﻼ ّ
شﺨص أربعﲔ ﺳنة وﱂ ﳝسﻚ ﻋصاً بيدﻩ ﻳﻜون ﻋاﺻياً .اﳌقصود
ﰲ اﳊدﻳﺚ أﻧّﻪ إذا بﻠﻎ
ٌ

لعصا ﻫو اﳌتﱠ َﻜﺄ .أي إذا شﺨص بﻠﻎ أربعﲔ ﺳنة وﱂ ﳚد ﻣﻦ ﻋقاﺋدﻩ وﻋباداتﻪ ﻣسنداً
ﲝيﺚ ﻳﺜق ّ و ﻹﺳتناد ﻋﻠيﻪ ﻻ ﳜاف وﻻ ﻳرتعﺶ ﻣﻦ اﳊوادث ،ﻳﻜون ﻫﺬا الشﺨص
ظ.
ﻋاﺻياً .أي ﻳﻜون ﻣغبو ً وقﻠيﻞ اﳊ ّ

ﳏﻤد وآل
اﻹﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( فيﻜﻢ .ﳏبّة ّ
إن شاء ا ّ ﻳظﻬر اﳋﲑ الّﺬي أودﻋﻪ ا ّ و ّ
ﻋت ﰲ قﻠوب اﳌﺆﻣنﲔ .تشرب ﻣﻄر الرﲪة وترﻳد أن
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻫﻲ بﺬرة قد ُزِر ْ
ّ
تتﱪﻋﻢ .ﺧروج براﻋﻤﻬا فيﻪ ﻣش ّقةٌ بعض الشﻲء وﻳتﻄﻠّﺐ ﺻرف وقت .ا ّ ﻳسﺄل ﻫﻞ بﺬرة
اﶈبّة ﻫﺬﻩ اﳌزروﻋة فيﻜﻢ أﻧتﻢ تزرﻋو ا أم أ ؟ ﳚﺐ أن ﻧقول" :أﻧت الزارع" .زارﻋﻬا ﻫو ا ّ
ﳏﻤد .لدﻳنا زارع ﺟيّد و"بُستاﱐ" ﺟيّد .إﻧّﻪ ضﻠيﻊ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ .ﺣسﺐ
ﳏﻤد وآل ّ
وﻣربّيﻬا ﻫو ّ
قول اﳋواﺟة ﺣافظ" :ﮐﻪ از آن دﺳت ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘروردم ﻣﯽ روﱘ."١
ﺣﱴ لو كان
ﻳقول اﻹﻣام" :الزرع لﻠزارع وان كان ﻏاﺻباً" :ﳏصول الزراﻋة ﻣتعﻠّق لزارع ّ
ٍ
آﺧر .القرآن ﻳقول" :ءاﻧتﻢ تزرﻋوﻧﻪ ام ﳓﻦ
الزارع قد اﻏتصﺐ أرضاً زراﻋيّة
لشﺨص َ
ِ
ِ
وﳏﻤد وآل
الزارﻋون" :ﻫﻞ أﻧتﻢ تُنبتون زرﻋﻜﻢ أم ﳓﻦ ﻧُنبتُﻪ وﳒعﻠﻪ ﻳنﻤو؟ زارﻋنا ﻫو ا ّ ّ
فﻠنﺜق بزارﻋنا ولنتقبّـﻠْﻬﻢ.
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( وﳓﻦ ﻣتعﻠّقون ﻢْ .
ّ
الراﻋﻲ اﳉيّد ﺧﺬ قﻄيعﻪ إﱃ النبﻊ الّﺬي ﻫو بنﻔسﻪ ﻳشرب ﻣنﻪ اﳌاء وﳚعﻠﻪ ﻳرقُد ﲢت
اﻷﻣة وﻫﻢ رﻋاة
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻫﻢ رﻋاة ّ
ﻇﻞ الشجرة ﺣيﺚ ﻫو بنﻔسﻪ ﻳنام .النﱯ و ّ
ّ
كﻦ واﺛقاً براﻋيﻚ.
ﺟيّدون .إذاً،
ﻷي ﻣرت ٍﻊ أﺧﺬوك وُك ْﻞ ﺟيّداًْ .
إﺳتسﻠﻢ ّ
ْ
١
ﺳﺮ اﻷب ﻛالﺰرع ﻳﺴﺮي ﰲ الﻮلﺪ إ ّن ﻫﺬا الﺸﺒﻞ ﻣﻦ ذاك اﻷﺳﺪ.
ّ
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ِ
ِ
تتدﺧ ْﻞ ﰲ
ﺛ ْق ّ وأﻫﻞ البيت ،الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ اﳌربّون وأﻧت ُﻣرّ ﻫﻢ ،وﻻ تُبد رأﻳﻚ وﻻ ّ
أي ﻋﻤﻞ ﻳعﻤﻠوﻧﻪ ﻣعﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﻀاﺟﻚ وﺻياﻏتﻚ ،إﺳتسﻠﻢ لﻪ وﻻ "تـُنَظّْر".
ﻋﻤﻠﻬﻢّ .

"أشپز ﮐﻪ دو شود ﻏﺬا شور ﺧواﻫد شد بﯽ ﳕﮏ".١
اﳌرﰉ ﳚﺐ اﺳتعﻤال اﳊﻠو واﳊاﻣض كﻠيﻬﻤا،
اﳌرﰉ .ﻣﻦ أﺟﻞ طبخ ﱠ
اﳌرﰊ وﳓﻦ ﱠ
ا ّ ﻫو ِّ
وﳚﺐ تسﺨينﻪ رًة وتﱪﻳدﻩ طوراً .ا أﻳﻀاً ﻳﻔعﻞ ﻣعنا ﻧﻔس ﻫﺬا العﻤﻞ .لنﺜق ﲟربِينا وﻻ ﻧُ ِ
بد
ّ
ْ ّ
ولنستسﻠﻢ ولنﺨﻀﻊ لﻔعﻠﻪ.
وﺟﻬة ﻧظر ﰲ ﻋﻤﻠﻪ
ْ
الرﻏبة القﻠبيّة والﻄﻠﺐ الباطﲏ ﻫﻢ شرط ﰲ السﻠوك إﱃ ا ّ  .كﻠّﻤا كان الﻄﻠﺐ أش ّد
كﻠّﻤا أﺻبﺢ الﻄرﻳق أقصر وﻧيﻞ اﳍدف أقرب .العﻤﻞ الظاﻫري ليس شرطاً كﺜﲑاً؛لﺬا ﻻ
تﻀ ﱠﺞ كﺜﲑاً إذا أﺣيا ً برﻏﻢ اﻹشتياق الباطﲏ الّﺬي لدﻳﻚ ،ﱂ توفﱠق لﻠقيام ببعض اﻷﻋﻤال
بقيت ﺋﻤاً ذات ﻳوم
وﺣﱴ الواﺟبة ،ﻣﺜﻼً إذا ﱂ تُوفﱠق لصﻼة الﻠيﻞ لعدﱠة لياﱄ ،أو َ
اﳌستحبّة ّ

تتﻀرر ،ﺣتﻤاً ﻣصﻠحة كاﻧت السبﺐ
وﺻارت ﺻﻼتﻚ الصبﺢ قﻀاءً .إذا رﻏبتُﻚ القﻠبيّة ﱂ ّ
اﳌستحﺐ
ﺣﱴ ﱂ ﻳوفِّقﻚ ا ّ لﻠقيام بﺬلﻚ العﻤﻞ .ﻣﺜﻼً ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أﻧّﻪ ﺳﻠبﻚ ﻫﺬا العﻤﻞ
ّ
ّ
كﻲ ﻳستبدلﻪ بعﻤﻞ أﻋظﻢ .ﻣﺜﻞ الﻄﻔﻞ الّﺬي ﻳﻔﻄﻤوﻧﻪ ﻋﻦ ﺣﻠيﺐ ّأﻣﻪ ليعﻄوﻩ ﳐتﻠف أﻧواع

اﻷطعﻤة اﳌﻤتازة .الﻄﻔﻞ أﻳﻀاً بسبﺐ ﺟﻬﻠﻪ ﻳبﻜﻲ وﻳستاء وﻳﻄﻠﺐ ﻧﻔس ذلﻚ اﳊﻠيﺐ .أو
اﳌستحﺐ ﺣصﻞ ﻋﻠﻰ ﺣالة اﻋتياد ﻋندك وتﻜرارﻩ بشﻜﻞ ﻋادة
ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أ ّن ﻫﺬا العﻤﻞ
ّ
لﻠنﻤو؛لﺬا ﺳﻠبوﻩ ﻣنﻚ لبعض الوقت وفيﻤا بعد ﻳوفّقوﻧﻚ ﳎ ّدداً لﻠقيام بﻪ.
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﺜاً ّ

لﻜﻦ ﻣا ﺳتقوم بﻪ ﻻﺣقاً ﻳﻜون بـَنّاء وﲦيناً أكﺜر ﻣﻦ العﻤﻞ السابق بﻜﺜﲑ .أو ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ،
ﻻ ﲰﺢ ا ّ  ،أ ّن اﳌواﻇبة ﻋﻠﻰ ذلﻚ العﻤﻞ ،كاﻧت ﺟعﻠتﻚ ﰲ ﻣعرض اﻹبتﻼء لعُجﺐ
لعبادة والغرور لعﻤﻞ الصاﱀ وا ّ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻣﻦ ﻣﻦ اﻹبتﻼء لعُجﺐ والغرور ،ﱂ
ﻳستحق أن تنتبﻪ لﻪ ﻫو الرﻏبة واﳊﻤاﺳة
أي ﺣال ﻣا
ّ
ﻳوفّقﻚ لﻠقيام بﻪ لبعض الوقت .ﻋﻠﻰ ّ
ﻇﻦ وﺛقة ّ وأولياﺋﻪ الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ
الباطنيّة .لﻜﻦ ﰲ اﻷﻋﻤال الظاﻫرﻳّة ليﻜﻦ ﻋندك ُﺣسﻦ ّ

 ١ﻋنﺪﻣا ﻳﺼﺒح الﻄﺒّاﺧﻮن إﺛنﲔ ﺳﻴﺼﺒح الﻄعام ّإﻣا ﻣاﳊاً أو ﺑﻼ ﻣﻠح.
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تسﺨط وﻻ تع ِّﻜ ْر ﻋﻼقتﻚ ﻢ وﻻ تتشاﺟر ﻣﻊ ا ّ بسبﺐ أ ّ ﻢ ﺳﻠبوا
اﳌربّون اﳊقيقيّون وﻻ
ْ
ﻣنﻚ ﻋبادة ِﻣﻦ العبادات.
١
اﳊﻤص ﰲ ﺣﻠّة ووضعﻪ ﻋﻠﻰ ر ﺣاﻣية وﺻار ِّ
ﳛرك
"القﻀيﻤاﰐ"
ﱠ
ﺻﺐ ّ

٢
اﳊﻤص تصرخ وتقول اﺣﱰقنا وﺻاروا ﻳقﻔزون ﻣﻦ
ل"كﻔﻜﲑ"  .ﰲ البداﻳة ﺻارت ﺣبّات ّ
أﻣاكنﻬﻢ .إﱃ أن قالت إﺣدى اﳊبّات :كﺄّﳕا ﻳرﻳدون أن ﻳصنعوا ﻣنّا "قﻀاﻣة" ﻣغبّـَرة
اﳊﻤص إذا كان اﻷﻣر ﻫﻜﺬا
وﻳﻀعو ﰲ ﳎﻠس السﻠﻄان و كﻠنا السﻠﻄان .قالت ﺣبّات ّ

ف"القﻀيﻤاﰐ" ﻳقوم بعﻤﻞ ﺣسﻦ ،وليتﻪ ﻳزﻳد النار وﳛرك "الﻜﻔﻜﲑ" أكﺜر .لـ ّﻤا وﺻﻞ
صت تقرﻳباً و لصدفة بعﻜس رﻏبة ﺣبّات
ﲢﻤ ْ
اﻷﻣر إﱃ ﻫنا كاﻧت ﺣبّات "القﻀاﻣة" قد ّ
وﺣﱴ أﻧّﻪ ﱂ ِّ
ﳛرك "الﻜﻔﻜﲑ" بعد ذلﻚ .ﳓﻦ أﻳﻀاً ﻣﺜﻞ ﺣبّات
اﳊﻤص ،ﺧ ّﻔف النار ّ
ّ

اﳊﻤص وا ّ وﻣوالينا ﻳرﻳدون أن ﻳﻄبﺨو وﳚعﻠو ضجﲔ .أﺣيا ً ﻳصبّون شيﺌاً ﳛتاج
ّ
طبﺨﻪ لساﻋات ﻣﻦ الوقت ،داﺧﻞ طنجرة الﻀغط وﻧتيجة الﻀغط داﺧﻞ الﻄنجرة ﻳﻄبﺨوﻧﻪ
ﺧﻼل بﻀﻊ دقاﺋق .أﻳﻀاً ا ّ واﻷولياء أﺣيا ً ﻳدفعوﻧنا ﻣﺌة ﺳنة إﱃ اﻷﻣام ﰲ ليﻠة واﺣدة
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹبتﻼءات الشدﻳدة .إذاً ،ﳚﺐ اﻹﺳتسﻼم لﻺبتﻼءات كﻲ ﻧصﻞ أﺳرع إﱃ

اﳌقصد.
ﻋندﻣا تﺜق بربّﻚ ﲡﻠس ﻣر ﺣاً .اﳉنّة ﻣﻜان قعود )"ﰲ ﻣقعد ﺻدق"( .ﳚﺐ التﻤرﻳﻦ
ﺳجادة الصﻼة .ﳚﺐ اﳉﻠوس
ﻋﻠﻰ القعود ﰲ الدﻧيا ﰲ ﳎالس ذكر ا ّ وأﻫﻞ البيت وﻋﻠﻰ ّ
تنصﺐ ﻋﻠينا
بشﻜﻞ ﲝيﺚ كﺄﻧّﻪ ﻻ ﻧنوي الﺬﻫاب والقيام أبداً .إذا ﺟﻠسنا براﺣة وﻫدوء
ّ
رﲪة ا ّ .
وﻳﻠوﻧﻚ .الﻠون الّﺬي
رﺳام وﺻبّاغ ّ
ا ّ أفﻀﻞ ّ
ودﻫان )"ﺻبغة ا ّ "( .دع ا ّ ﻳصبغﻚ ّ
ﺣﱴ ﻳظﻬر الﻠون اﻹﳍﻲ )"أﺧﻼق ا ّ "( .ﻋندﻣا تسﻄﻊ
النﻔس والشيﻄان ْ
دﻋﻪ ﻳبﻬت ّ
َ
ﺻبَـغَﻪ ُ
الشﻤس تصبﺢ اﻷلوان الزاﺋﻔة ﻫتة) .ﴰس التوﺣيد ﰲ القياﻣة(.

١
ﳏﻤﺺ.
"الﻘﻀﻴﻤاﰐ" :ﺻاﻧﻊ "الﻘﻀاﻣﺔ"" .ﻗﻀاﻣﺔ" :ﲪّﺺ ّ

" ٢ﻛﻔﻜﲑ" :ﻣﻠعﻘﺔ.
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أﺣد أﲰاء ا ّ ﻫو اﳌﺆﻣﻦ ،أي ﻳﺆﻣﻦ بقدرة وﺻناﻋة ذاتﻪ وﻳعﻠﻢ أ ّن ﻣا ﻳصنعﻪ وﳜﻠقﻪ
ُﳜرﺟﻪ ﻣﻦ الصنﻊ كاﻣﻼً بﻼ ﻋيﺐ .ا ّ ﻳﺆﻣﻦ بعﻤﻠﻪ وليس بعﻤﻠنا .ا ّ ﻳعﻠﻢ أﻧّنا ﻧنحرف
وﻧش ّﺬ ،ولﻜنّﻪ ﻳﺆﻣﻦ بعﻤﻠﻪ.
ﰲ البداﻳة كان ﻣﻦ اﳌق ﱠرر أن ﻧﻜون ﳓﻦ ﻣﺆﻣنﲔ ّ ولﻜﻦ كﺄﻧّﻪ ﻫو ﻣﺆﻣﻦ بنا .ا ّ ﻳقول
ﺣاﺳﺐ أﻋﻤالﻚ .ﻋندﻣا ﻳرى اﻹﻧسان أ ّن ا ّ ﻳعتﱪﻩ أﻣيناً أﻻ
أ أقبﻞ بﻚ ،فﺄﻧت بنﻔسﻚ
ْ
ﻳصبﺢ رشيداً وﺣﻜيﻤاً؟
كﻞ ﻣﻦ ذﻫﺐ إﱃ ﺟﻬنّﻢ والنار
كﻞ ﻣﻦ ذﻫﺐ إﱃ اﳉنّة أﺧﺬوﻩ ﺟﱪاً و ّ
اﳉﱪ لﻄفّ .
ذﻫﺐ ﺧتيارﻩ.
إﻋتﱪ ﻧﻔسﻚ ﺧاﺳراً.
ا ّ ﳛسبﻚ راﲝاً .أﻧت أﻳﻀاً ْ

تشﻚ ﰲ قبولﻪ .لو ﱂ ﻳشﺄ ا ّ أن ﻳتقبّﻠﻪ ﳌا كان
ﻋﻤﻞ اﳋﲑ الّﺬي وفّقﻚ ا ّ لﻠقيام بﻪ ﻻ ﱠ
وفّقﻚ لﻠقيام بﻪ .أﻧت بنﻔسﻚ ﳚﺐ أن تتقبّﻞ أﻋﻤالﻚ وﻻ تصﲑ ﻣقبولة ﻣا ﱂ تقبﻠﻬا أﻧت
بنﻔسﻚ.
ﻋباداتﻚ وطاﻋاتﻚ إذا اﻋتﱪَ ا ﻋﻤﻞ ا ّ وﺻنعﻪ )"ﻣا اﺻابﻚ ﻣﻦ ﺣسنة فﻤﻦ ا ّ " :ﻣا
تشﻚ ﰲ كو ا ﻣقبولة.
ﻳصﻠﻚ ﻣﻦ ﺣسنات إّﳕا ﻫو ﻣﻦ ﻋند ا ّ ( بعد ذلﻚ ﻻ ﱡ
الرب الرﺣيﻢ ﻫو بنﻔسﻪ ﻳﺆﻣﻦ بنﻔسﻪ .أﻧت أﻳﻀاً ِآﻣ ْﻦ
أﺣد أﲰاء ا ّ ﻫو اﳌﺆﻣﻦّ .
ﺻحتﻬا
اﻷقﻞ ﻋندﻣا تصﻠّﻲ ركعتﲔ أﻧّﻚ
ﺻدقت وﻻ تش ﱠ
َ
بنﻔسﻚ ّ
ﻚﰲ ّ
ﺣﱴ تعﻠﻢ ﻋﻠﻰ ّ

وقبوﳍا.
ا ّ ﻣيقان وبسيط وﺳرﻳﻊ الرضا .اﳉواد ﻻ ﻳنظر إﱃ ﺣيﻠة اﶈتال .ﻣﺜﻞ اﻹﻣام اﳊسﻦ
ٍ
لشﺨص ﻣتﻤﻠّق ﻣدﺣﻪ كﺬ ً ﰲ ﳎﻠس ﻣعاوﻳة طﻤعاً ببغﻠة
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( الّﺬي وﻫﺐ بغﻠتﻪ
ﺣﻀرتﻪ لرﻏﻢ ِﻣﻦ ِﻋﻠﻢ اﻹﻣام ﲞداﻋﻪ .إن شاء ا ّ ﻻ ﻧﻜون ﲝيﺚ ﻧصبﺢ ﳓﻦ ﻣ ّدﻋﲔ
آﺧر ،ﻣﺜﻞ الشﺨص الّﺬي اﻋﱰض ﻋﻠﻰ ﺣﻀرتﻪ
ﻋندﻣا ﻳعﻄﻲ شﺨص ﻋﻄاءً لشﺨص َ
كنت تعﻠﻢ أﻧّﻪ قﻠبيّاً ﻻ ﳛبّﻚ وأﺟاب ﺣﻀرتﻪ
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﻧّﻪ ﳌاذا أﻋﻄيتﻪ البغﻠة ﻣﻊ أﻧّﻚ َ
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( :اﳉواد ﻻ ﻳنظر ﳊيﻠة اﶈتال.
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أﺧﱪ ﻋبادي أ ّﱐ أ
"ﻧﱮء ﻋبادي ا ّﱐ ا الغﻔور الرﺣيﻢ وا ّن ﻋﺬاﰊ ﻫو العﺬاب اﻻليﻢ"ْ :
ّ 
ِ
بقيت
إﱄ فالعﺬاب ﻫو إذا َ
الغﻔور الرﺣيﻢ وأ ّن ﻋﺬاﰊ ﻫو العﺬاب اﻷليﻢ .أي ﻋبدي أَقب ْﻞ ّ

ﻫناك ﺣيﺚ أﻧت.
الصﻔات الﻜﻤاليّة ّ ﻫﻲ ﺟزء ﻣﻦ ذاتﻪ ووﺟودﻩ وﻻ ﳝﻜﻦ أبداً أن ﻻ ﻳﻜون رﺣيﻤاً وكرﳝاً
ﺧﻠقت أقواﻣاً ليعصوا وأﻏﻔر ﳍﻢ
وﻏﻔوراً و . . . .ﳍﺬا قال :لو ﱂ تعصوا أﻧتﻢ ،لﻜنت
ُ
ﺣﱴ تتجﻠّﻰ ﺻﻔﱵ ﻫﺬﻩ.
وأرﲪﻬﻢ ّ

ﻳقول أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ّ ﰲ دﻋاء كﻤيﻞ" :ام تﻀيّﻊ ﻣﻦ ربّيتﻪ" :أم تﻀيّﻊ
إﳍﻲ شﺨصاً ربّيتﻪ بنﻔسﻚ؟ ﳚﺐ أن ﻧﺜق ﲟربّينا .ا ّ ﻻ ﻳﱰك ﻋبدﻩ أبداً ﻳتﻠف وﻳﻀيﻊ .إﻧّﻪ
بشﱴ الﻄُُرق كﻲ ﻳوﺻﻠﻪ إﱃ اﳌقصد.
ﻳعﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣصنوﻋﻪ ﻫﺬا ّ
ِ
ﻣادة ﻣﻔيدة ،فعند
ﺣﱴ بنﻔا تﻪ وﻳُﺬﻳبﻬا وﻳصنﻊ ﻣنﻬا ّ
اﻹﻧسان ﻋندﻣا ﻳبﲏ ﻣصنعاً ،ﻳﻔ ّﻜر ّ
ذلﻚ ﻫﻞ ﺳيﱰك ا ّ شيﺌاً ﻳُـتﻠَف ﰲ ﳐﻠوقاتﻪ؟
اﻷﺋﻤة
َ ﻣﻦ ﺻنﻊ شيﺌاً ﻫو بنﻔسﻪ ﻳرﻏﺐ ّ
ﺣﱴ ﰲ فﻀﻼتﻪ .ا ّ ﺧﻠقنا ﻣﻦ فاضﻞ طينة ّ
)ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( أي ِﳑّا بقﻲ وزاد ﻣﻦ طينتﻬﻢ.
ﻋندﻣا ﻳﻄرد اﳉﻤيﻊ شﺨصاً ﺣينﻬا ا ُّ ﻳﺆوﻳﻪ وﻳقول أ بنﻔسﻲ أرﻳدك وأرﻏﺐ فيﻚ.
ﻣﲏ.
ﻋﲏ
ﻣﲏ ،أد ُن ّ
ﻣﲏ ،أد ُن ّ
أد ُن ّ
كﻞ ذﻧبﻚ ﻣغﻔور ﺳوى اﻹﻋراض ّ
ّ
"ﺣﱴ كا ّﱐ ﻻ ذﻧﺐ ﱄ" :كﺄﻧّنا ﱂ ﻧرتﻜﺐ ذﻧباً أبداً ،ﻻ
ا ّ ﻋﻤﻞ ﻣعنا ﻣداراة لدرﺟة أﻧّﻪ ّ
بﻞ أكﺜر ،فﻬو أﺣسﻦ وﲢبّﺐ إلينا لدرﺟة أﻧّﻪ كﺄﻧّنا ﳓﻦ لنا فﻀﻞ وﻣنّة ﻋﻠيﻪ "كا ّن ﱄ
التﻄول ﻋﻠيﻚ" وقام ﲟداراتنا لدرﺟة أﻧّﻪ كﺄﻧّنا ﳓﻦ اﻵﻣرون وﻫو اﳌﺄﻣور ،وﳓﻦ ﻣر وﻫو
ّ
ﻳن ِّﻔﺬ "ادﻋوﱐ اﺳتجﺐ لﻜﻢ".
ﻷي آفة وﻋيﺐ إليﻪ وﻫو ﻏﲏ ﻣﻄﻠق
ﻷ ّن ّ
كﻞ اﻷشياء وﻻ ﺳبيﻞ ّ
اﳊق تعاﱃ قيّوم ﻋﻠﻰ ّ

ﻣﻦ ﲨيﻊ اﳉﻬات ،ﻳﻜون لنا ﻣر ح .ﳚﺐ أن ﻳﻜون ﻋند طﻤﺄﻧينة كﺜﲑاً ﻷﻧّﻪ ﻻ ﻳصيﺐ
ي ضرر.
وﻣنا أ ﱡ
قيّ َ
تغتﻢ لدﻳوﻧﻚ ،ليﻜﻦ لﻚ
إذا شﺨص ﻏﲏ
تﻄﻤﺌﻦ إليﻪ وتﺜق بﻪ قال لﻚ :ﻻ ْ
ّ
تقﻠق وﻻ ّ

الرب الرﺣيﻢ الّﺬي ﻫو
أﻧظر كﻢ ﻳعﻄيﻚ كﻼﻣﻪ ﻫﺬا طﻤﺄﻧينة وتر حّ .
ﻣر ﺣاً ،أ ﻣوﺟودْ .
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ﻏﲏ وقادر قال لﻚ" :اليس ا ّ بﻜاف ﻋبدﻩ" :أﻻ ﻳﻜﻔﻲ ا ّ لﻜﻔاﻳة أﻣور ﻋبدﻩ؟ أي
لﻜﻞ أﻧواع العجز والنقص الدﻧيوي واﻷﺧروي .ﻫﺬا الﻜﻼم ّ كﻢ ﻳرﻳﺢ
ﻋبدي ،أ ﻣوﺟود ّ

تﻄﻤﺌﻦ القﻠوب".
اﻹﻧسان وﻳعﻄيﻪ طﻤﺄﻧينة .لﺬا قال" :اﻻ بﺬكر ا ّ
ّ
ﺧﻔت ﻋﻠﻰ اﻳتﻚ تﺬ ّك ْر بداﻳتﻚ ﺣيﺚ ﱂ تﻜﻦ شيﺌاً وأوﺟدك ا ّ وأﺣسﻦ إليﻚ
كﻠّﻤا َ
الرب.
الرب ﻫو ﻧﻔس ذلﻚ ّ
كﻞ ﻫﺬا اﻹﺣسان .ﰲ النﻬاﻳة أﻳﻀاً ّ
ّ
كﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﲑ ﱂ ﻳعﻤﻠﻪ ﻳقول
كﻞ شﻲء بﻄرﻳقة ﺧاطﺌةّ .
اﻹﻧسان ﰲ بداﻳة الﻄرﻳق ﻳرى ّ

كﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﲑ ﻋﻤﻠﻪ ﻳقول ﻋنﻪ "أ ﻋﻤﻠتﻪ".
ﻋنﻪ "ا ّ ﱂ ﻳشﺄ" و ّ
القرآن ﻳقول" :ﻣﻜروا وﻣﻜر ا ّ وا ّ ﺧﲑ اﳌاكرﻳﻦ" :ﻫﻢ ﻣﻜروا وا ّ ﻣﻜر وا ّ أفﻀﻞ
اﳌاكرﻳﻦ .ﻻ ﻳقول أش ّد اﳌاكرﻳﻦ .ﻣﻜر ا ّ ﳛتوي ﺧﲑ العبد اﳌاكر .أي ا ّ ُﳛ ِسﻦ ﰲ ﻣقابﻞ

وﱄ
العبد الّﺬي أﺳاء" .ادفﻊ لّﱵ ﻫﻲ اﺣسﻦ السيّﺌة فاذا الّﺬي بينﻚ وبينﻪ ﻋداوة كاﻧّﻪ ّ
ﲪيﻢ" :إدفﻊ السيّﺌة ﻹﺣسان فيصبﺢ ﺣينﻬا الّﺬي بينﻚ وبينﻪ ﻋداوة كﺄﻧّﻪ ﺻدﻳقﻚ
اﳊﻤيﻢ.
ﳛﺐ ا ّ ﺧﻠقﻪ ﺣيﺚ بواﺳﻄة اﳌوت ﻻ ﻳﱰك أﺣداً ﻳبقﻰ ﰲ الدﻧيا و ﺧﺬ
أﻧظروا كﻢ ّ

ﺣﱴ الﻜ ّﻔار واﻷشقياء.
اﳉﻤيﻊ إليﻪ ّ
ولﻜﻦ ا ّ ﱂ
ﺣﱴ ش ّداد والنﻤرود ﱂ ﻳﱰكﻬﻢ ا ّ ّ .
ّ 
ﺣﱴ لو أ ّ ﻢ ﱂ ﻳعﻄوا أرواﺣﻬﻢ ﻋﻦ رﻏبة ّ
ﻳﱰكﻬﻢ وأﺧﺬ أرواﺣﻬﻢ لقوة وأﺧﺬﻫﻢ إﱃ ٍ
ﻣﻜان وﳛتﻔظ ﻢ كﺜﲑاً إﱃ أن ﻳرتﻔﻊ ﺻو ﻢ
ّ

وﻳقروا ﰲ النﻬاﻳة.
ّ
ِ
ﻣرة ﺧرج فيﻬا رأﺳﻪ ﻣﻦ
ﻋندﻣا كان فرﻋون ﰲ ﺣالة ﻏرق ﰲ ر النيﻞ ،قال ّ ﰲ أﺧر ّ
ﲢت اﳌاء" :تبت اﻻن" .فورا قال ا ﳉﱪاﺋيﻞ ِ
إرم قبﻀة ﻣﻦ الﻄﲔ ﰲ فتحة فﻤﻪ كﻲ ﻻ
ً
ّ
آﺧر.
ﻳﱰاﺟﻊ ﻧيةً ﻋﻦ كﻼﻣﻪ وﻻ ﻳﻔسدﻩ ّ
ﺣﱴ ﻧنظر ﰲ أﻋﻤالﻪ ﰲ وقت َ
الﻠص والشيﻄان ﰲ طرﻳق ا ّ ﻻ تنزﻋﺞ ،فا ّ
ا ّ ضاﻣﻦ طرﻳق اﻹﻧسان .إذا بﻚ ّ
ضاﻣﻦ ِّ
وﻳعوض.
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أي ﺧسارة تصيﺐ اﻹﻧسان ﰲ طرﻳق لقاﺋﻪ ﻳﻜون ﻫو بنﻔسﻪ
لقد دﻋا ا ُّ َ
اﳋﻠق و ّ
الﻠص أو ﺳﻠبﻚ الشيﻄان
الﻀاﻣﻦ ،ﺳواءً ﺧسارة دﻧيوﻳة أو ّ
ﺣﱴ ﺧسارة أﺧروﻳّة .إذا ﺳرقﻚ ّ

ﻳعوض.
شيﺌاً ﻳﻜون ا ّ ضاﻣنﻪ وﻫو ّ
ﺧسارة الﻄرﻳق ﻋﻠﻰ الداﻋﻲ .إذا أﺻابتﻚ ﺧسارة ﰲ الﻄرﻳق إﱃ ا ّ  ،ﻳﻜون ﻫو
الﻀاﻣﻦ" .وﻣﻦ ﳜرج ﻣﻦ بيتﻪ ﻣﻬاﺟراً اﱃ ا ّ ورﺳولﻪ ﰒ ﻳدركﻪ اﳌوت فقد وقﻊ اﺟرﻩ ﻋﻠﻰ
كﻞ ﻣﻦ ﳜرج ﻣﻦ بيتﻪ لﻠﻬجرة إﱃ ا ّ ورﺳولﻪ ﰒّ ﻳدركﻪ اﳌوت ﻳﻜون أﺟرﻩ واﺟباً ﻋﻠﻰ
ا ّ " :و ّ

اّ.
ﺣﱴ لو ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻬام الشيﻄان ض ّدﻩ أﺻاب اﳍدف وتراﺟﻊ ﺧﻄوة
ﳏﺐ أﻫﻞ البيت ّ
ّ 
إﱃ الوراء ،ﺳيتق ّدم بﱪكة ذلﻚ ﻋ ّدة ﺧﻄوات إﱃ اﻷﻣام.
كﻞ ﻣا ﻳعﻄيﻪ بِﻜْر .ﻏيﺐ
ا ّ ﻻ ﻳعﻄﻲ الﻄعام اﳌتب ّقﻲ ﻷﺣد .ﻳعﻄﻲ الﻄازج فالﻄازجّ .
الغيوب ﻫو ﺧزاﻧة ا ّ وا ّ ُﳜرِج ﻣﻦ ﺧزﻧتﻪ الﻄازج فالﻄازج.
ﻻ تتوقّﻊ ﳌستقبﻠﻚ أن ﻳﻜون ﻣﺜﻞ ﻣاضيﻚ .ﺣا ِول قدر اﳌستﻄاع أن تتوقّﻊ اﻷفﻀﻞ.
اﺳتﻄعت.
اﻷقﻞ توقّﻊ ﺧﲑاً ﻣا
َ
ﲢﻤ َ
ﻠت ﻻ تتوقّ ْﻊ أبداً ،ولﻜﻦ إذا ﱂ ّ
طبعاً إذا ّ
تتحﻤﻞ ﻋﻠﻰ ّ
كﻞ ﺳاﻋة أفﻀﻞ ﻣﻦ ﺳاﻋتﻪ السابقة.
اﳌﺆﻣﻦ ﻻ تتساوى ﺳاﻋتاﻩّ .
ِ
تتسول ،ف"ﻋسﻰ" أن ﻳُغنيﻚ ا ّ  .ﻻ تعصر
ﻻ تسﺄل،
ّ
ف"لرﲟا" ﻳُﻔﻬﻤﻚ ا ّ  .ﻻ ّ
قﻠبﻚ ،ف"لعﻞ" ا ّ ﻳرفﻊ ﻣشﻜﻠتﻚ .ﺳواءً ﰲ اﻷﻣور الدﻧيوﻳّة أو ﰲ اﻷﻣور اﻷﺧروﻳّة ،ضﻊ
"رّﲟا" ﲜاﻧﺐ ﺣياتﻚ.
ﻇﻦ إﱃ آﻳة "اقرا كتابﻚ كﻔﻰ بنﻔسﻚ اليوم ﻋﻠيﻚ ﺣسيبا" :أﻧت
إذا
َ
ﻧظرت بسوء ّ
بنﻔسﻚ إقرأ ﺻحيﻔة أﻋﻤالﻚ ﺣيﺚ اليوم أﻧت بنﻔسﻚ تﻜﻔﻲ لتدقيق ﺣسابﻚ ،تقول ا ّ
قﻤت ﲟﻔاﺳد واذﻫﺐ بنﻔسﻚ إﱃ ﺟﻬنّﻢ .لﻜﻦ إذا
قال :إذﻫﺐ واقرأ بنﻔسﻚ واﻧظر كﻢ َ
تصرف بنُبﻞ وشﻬاﻣة ﺣيﺚ ﱂ ﻳنظر ﻫو وأوﻻﱐ ﺛقتﻪ
َ
ﻧظرت إليﻬا ﲝسﻦ ّ
ﻇﻦ ،تقول كﻢ ّ
وتعتﻤد ﻋﻠﻰ
ﺣﱴ أﻧت ﻻ تقرأﻩ
ُ
وقال أ أقبﻞ بﻚ ،فاقرأ أﻧت بنﻔسﻚ .ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊالة ّ
وﲤزقﻪ وتﺬﻫﺐ إﱃ اﳉنّة.
فﻀﻠﻪ ّ
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َﻣسﲑ السﻠوك إﱃ ا ّ
لﻜﻞ واﺣد ﻣنﻜﻢ.
كﻞ اﻷﻧبياء ﻣوﺟود ّ
َ ﺳ ْﲑ ّ
"ا ّن ﻣﻦ شيعتﻪ ﻻبراﻫيﻢ" :إ ّن إبراﻫيﻢ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( كان ﻣﻦ شيعتﻪ .اﳌشاﻳِﻊ واﳌواﱄ
ﳊﻀرة ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﺣتﻤاً ﳚتاز طرﻳق إبراﻫيﻢ وابتﻼءاتﻪِ ،ﻣﻦ تﻜسﲑ اﻷﺻنام

اﳊﺞ.
واﻹﻧقﻄاع ﻋﻦ الزوﺟة واﻷوﻻد والسقوط ﰲ النار والتﻀحية لولد و ّ
رﺟﺐ شﻬر ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( وشﻬر التﺨﻠية .أفر ْغ كعبة قﻠبﻚ ﻣﻦ اﻷﺻنام ﻋﱪ اﶈبّة
والوﻻﻳة العﻠوﻳّة .شعبان شﻬر رﺳول ا ّ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( وشﻬر التحﻠية .ﻋ ِﻄّْر
اﶈﻤدﻳّة وألبِ ْسﻬا كسوةً ﺟدﻳدة .رﻣﻀان شﻬر التجﻠية وشﻬر ا ّ .
كعبة قﻠبﻚ ﻷﺧﻼق ّ
اﻵن أﺻبﺢ قﻠبﻚ بيت ا ّ وﻳتجﻠّﻰ ا ّ فيﻪ.
ﺣﱴ
"اﳍﻲ اﻣرت لرﺟوع اﱃ اﻻ ر فارﺟعﲏ اليﻚ بﻜسوة اﻻﻧوار وﻫداﻳة اﻻﺳتبصار ّ
اﳍﻤة ﻋﻦ
السر ﻋﻦ النظر اليﻬا وﻣرفوع ّ
ارﺟﻊ اليﻚ ﻣنﻬا كﻤا دﺧﻠت اليﻚ ﻣنﻬا ﻣصون ّ

أﻣرت أن أرﺟﻊ إﱃ اﻵ ر ،فﺄرﺟعﲏ إليﻚ اﻵن بواﺳﻄة ﲡﻠّيات
اﻻﻋتﻤاد ﻋﻠيﻬا" :إﳍﻲ َ
دﺧﻠت ﻋﻠيﻚ ،أرﺟﻊ إليﻚ ﻣﻦ اﻵ ر بينﻤا
ﺣﱴ ﻣﺜﻠﻤا
ُ
اﻷﻧوار و داﻳة اﳌشاﻫدة واﻹﺳتبصار ّ
ﺳري ﻣصو ً ﻋﻦ النظر إﱃ اﻵ ر وتﻜون ﳘّﱵ أرفﻊ ﻣﻦ اﻹﻋتﻤاد ﻋﻠيﻬا.
بقﻲ ّ
اﳌعاد ﻫو ﻧﻔس اﳌبدأَ " .ﺳر بِنِﻪ آﳒا ﮐﻪ دﻩ ﺧوردﻩ ای".١
ﻋﻠﻲ ﻳوم ُولدت وﻳوم
ﻳقول القرآن ﻋﻦ لسان ﺣﻀرة ﻋيسﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :السﻼم ّ
ط ﺳﲑ اﳉﻤيﻊ .ﻋيسﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻳقول أ ﻣستسﻠﻢ
اﻣوت وﻳوم ابعﺚ ﺣيّاً" .ﻫﺬا ﺧ ّ
كﻞ اﻷ ّ م الﺜﻼﺛة.
ّ ﰲ ّ
بقيت ﻫناك،
ذﻫبت إﱃ الدﻧيا ،وﻳوﻣاً ُ
ُ ﻋ ْﻤر كﻠّﻪ ،ﻣﻦ ا ّ إﱃ ا ّ  ،ﻫو ﺛﻼﺛة أ ّ م .ﻳوﻣاً ُ
اﻷول .ﻫﺬﻩ اﻷ ّ م الﺜﻼﺛة ضرورﻳّة ﻣﻦ أﺟﻞ لقاء اﻹﻣام
وﻳوﻣاً أﻳﻀاً
ُ
رﺟعت فيﻪ إﱃ ﻣﻜاﱐ ّ

 ١ﺧﺮج الﺴﻜﺮان ﻣﻦ اﳊان،لﻘﻲ ﺳﺨﺮﻳﺔ الﺼﺒﻴان،ﳍﻔا ً ﻋاد ﳌا ﻛان ،م ﰲ ﺣﻀﻦ اﻷد ن.
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اﻵﺧران ضرورّ ن ،ﺣيﺚ ﻋﻠّﻤﻬﻢ ﻧبيّنا
اﻷم وقد ﰎّ لنا .اﻹﺛنان َ
وا ّ  .أﺣدﻫﻢ الوﻻدة ﻣﻦ ّ
اﻵﺧر "اﻻّ ا ّ "
لﻸشﺨاص الّﺬﻳﻦ آﻣنوا بﻪ .أﺣدﳘا "ﻻ الﻪ" وﻫو اﳌوت وﻣتعﻠّق لدﻧيا و َ

ُﻧظر ﰲ أي ﻣﻜان ﻣﻦ الﻄرﻳق أﻧت؟ ﻫﻞ
وﻫو اﳊياة وﻣتعﻠّق ﻵﺧرة .أﻧت بنﻔسﻚ أ ْ
اﺟتزت ﻣﻦ "ﻻ الﻪ اﻻّ ا ّ "؟
ﱠقت و َ
وﺻﻠت إﱃ اﳌوت؟ كﻢ ﺻد َ
َ
اﻷول بﻠوغ ﻋتبة وادي اﶈبّة والوﻻﻳة
الشﺨص الّﺬي أﺳﻠﻢ لدﻳﻪ ﺣجا ن لنيﻞ اﳌقصدّ ،
طﻲ وادي اﶈبّة والوﻻﻳة وتﻜﻤيﻠﻪ .بعد ذلﻚ ﻳقﻊ اﳌقصد النﻬاﺋﻲ أي ﻣنزل التوﺣيد.
والﺜاﱐ ّ

اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ
لﻠﻤسﻠﻢ ﺣجا ن .اﳌﺆﻣﻦ
وﳏﺐ أﻫﻞ البيت لﻪ ﺣجاب واﺣد والنﱯ و ّ
ّ
السﻼم( ليس ﳍﻢ ﺣجاب ،فﻠيس بينﻬﻢ وبﲔ ا ّ ﺣجاب.
شﺨص ﻣﻦ داﺧﻠﻪ كان ﻳُر ِّﻏبﻪ ﻷﻋﻤال اﳊسنة .ﻫو أﻳﻀاً ﻣشﻰ برفقتﻪ وبقﻲ ﳝشﻲ .ﰲ
اﻳة اﻷﻣر قال :أﻳّﻬا الشﺨص الّﺬي ﺧﺬﱐ ،ﻣﻦ أﻧت؟ ِّ
ﺣﱴ أﻋرفﻚ.
ﻋرف ﻧﻔسﻚ ﱄ ّ

إﱄ كﻲ تعرفﲏ .ﺣينﻬا ﻧظر ورأى وﻋرف .أطاع ﰲ البداﻳة،
أﺟاب :أ ْ
ُﻧظر أﻧت بنﻔسﻚ ّ
وﺣصﻞ ﻋﻠﻰ اﳌعرفة ﰲ النﻬاﻳة.
ﻣﻦ ﺧﻼل تﻜرار اﻷﻋﻤال اﳊسنة ﲢصﻞ العادة ،ﰒّ تﺆول العادة إﱃ العبادة .العبادة
ِ
وتﺆدي ﰲ النﻬاﻳة إﱃ الوﻻﻳة.
أﻳﻀاً تُوﺟد اﳌعرفة .ﰒّ تُولَد اﳌﻠَﻜات الﻔاضﻠة ﰲ اﻹﻧسان ّ
العادات والعبادات ﲢتاج تﻔ ّﻜر ولﻜﻦ اﳌﻠَﻜات ﻻ ﲢتاج تﻔ ّﻜر .اﳌﻠَﻜات اﳊسنة أفﻀﻞ
ﻣﻦ العادات والعبادات اﳊسنة.
اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ﻳعﻤﻠون ﳌﻠَﻜات ﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﳌﻼﺋﻜة .ﻷﻧّﻪ ليس ﻋندﻫﻢ تﻔ ّقﻪ ﻻ ﻳﻜون
ﳕو أﻳﻀاً.
ﻋندﻫﻢ ّ
ِ
ذت ﻣﻦ القيام ﺬا العﻤﻞ،
ﰲ البداﻳة
أطعت أواﻣر ﷲُ ،فوﺟ َدت العادة .ﻋندﻣا تﻠ ّﺬ َ
َ
وﺣﱴ ﱂ تعد تﻠت ّﺬ ،ﺣصﻠَت
أﺻبﺢ ﻋﻤﻠﻚ ﻋبادة .ﻋندﻣا ﺻار ﻫﺬا العﻤﻞ ﺟزءاً ﻣﻦ ذاتﻚ ّ
تﺆدي إﱃ العبادات والعبادات إﱃ اﳌﻠَﻜات .ﻋندﻣا تصﻞ إﱃ اﳌﻠَﻜات
اﳌﻠَﻜة .العادات ّ
ﺳجدت لﻚ.
تﻜون قد أﺻبحت إﻧسا ً آدﻣيّاً ﻷ ّن اﳌﻼﺋﻜة تﻜون قد
ْ
الﻜﺜﲑ ﻣنّا ﻣا زال داﺧﻞ اﳌاء والﻄﲔ وﱂ ﻧصبﺢ إﻧسا ً آدﻣيّاً وﱂ ﻧصﻞ إﱃ اﻹﻧساﻧيّة
اﻵدﻣيّة .ﰲ النﻬاﻳة ا ّ ُﳜ ِرﺟنا ﻣﻦ اﳌاء والﻄﲔ .إذا وﺻﻠنا إﱃ اﻹﻧساﻧيّة اﻵدﻣيّة ،ﳚﺐ أن
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ﳏﻤد )ﺻﻠوات ا ّ ﻋﻠيﻬﻢ أﲨعﲔ( وبعدﻫا ﳚﺐ أن ﻧستﻔيد ﻣﻦ ﻧور
ﳏﻤد وآل ّ
ﻧصﻞ إﱃ ّ
ﳏﻤد )ﺻﻠوات ا ّ ﻋﻠيﻬﻢ أﲨعﲔ(.
ﳏﻤد وآل ّ
ّ

ﻋندﻣا ﻧصبﺢ إﻧسا ً آدﻣيّاً ﻳسجد لنا اﳌﻼﺋﻜة ﻣﺜﻠﻤا ﺳجدوا ﻷبينا آدم.
ليﻠة ترى ا ّ وتﻜون ﺻابراً وراضياً وﻣسروراً وشاكراً وﻣﻄﻤﺌنّاً وليﻠةً ﻻ
الﱪزخ زﻣا ٌن ﺣيﺚ ً
وتغتﻢ وﲡزع وتﻔزع .ﻋندﻣا تصيبﻚ ﺣالة ﻣﻦ اﻹﻧقباض ﻻ
ترى ا ّ وتقﻠق وتﻀﻄرب وﲢزن ّ
أي فﺬة
أي فﺬة ﺧﲑ ﻷﻧّﻪ لو كان ﳌا ﺣز َ
ﻧت وﻋندﻣا تﻔرح ﻻ ﻳﻜون فيﻚ ّ
ﻳﻜون فيﻚ ّ
ﻋﻤا قرﻳﺐ
شر .ﻧﻔس ﻫﺬا أﻧّﻪ ﺣالتﻚ تتب ّدل ّ
ﻳدل ﻋﻠﻰ أﻧّﻚ ﲡتاز برزﺧﻚ وإن شاء ا ّ ّ
ّ
ﻳنتﻬﻲ برزﺧﻚ وﻳﺆول بﻚ اﻷﻣر إﱃ القياﻣة.
الدﻧيا ليﻞ ،والﱪزخ بﲔ الﻄﻠوﻋﲔ ،والقياﻣة ار .ﳏبّوا أﻫﻞ البيت ﰲ البداﻳة ﻋندﻣا

تون إﱃ الدﻧيا ﻳﻜوﻧون ﰲ الﱪزخ وﳚتازون الﱪزخ ﰲ الدﻧيا.
كﻞ فﻜرﻩ وذكرﻩ الدﻧيا .لنﻬاﻳة ﰲ بعض اﻷﺣيان ﻳغﻔﻞ ﻋﻦ
رّﲟا ﻻ ﻳُ َ
وﺟد ﻣﺆﻣﻦ ﻳﻜون ّ
توﺟﻪ وﻣيﻞ لﻶﺧرة وﻫﺬا ،بﱪكة الوﻻﻳة الّﱵ ﰲ قﻠﺐ اﳌﺆﻣﻦ .لنسبة
الدﻧيا وﳛصﻞ لﻪ ّ
١
ﻷكﺜر اﳌﺆﻣنﲔ الدﻧيا برزخ ،واﳊزن والغصص واﻷوﺟاع واﻹلتﻔات لﻠدﻧيا لنسبة إليﻪ
ﺟﻬنّﻢ ،واﳉﻠوس ﻣﻊ اﻷولياء ِ
وذكر ا ّ واﻷﻋﻤال اﳊسنة لنسبة إليﻪ ﻫﻲ اﳉنّة.
ﺣجة ا ّ قبﻞ ﲡﻠّﻲ ا ّ .
السﲑ ،ﳛدث ﲡﻠّﻲ ّ
ﻇﻬور ّ
قﻄعﻲ .ﰲ َ
ﺣجة ا ّ قبﻞ القياﻣة ّ
اﳌرﺣوم اﳊاج اﻵقا السيّد ﻋبد اﳊسﲔ ﻣعﲔ الشﲑازي قبﻞ ﺳنوات كان ﻣعتﻜﻔاً ﰲ
ﻣسجد السﻬﻠة .ﰲ أواﺳط الﻠيﻞ ﻳشاﻫد ﰲ السﻤاء أشﺨاﺻاً تون ﻣﻦ ﺟﻬة إﻳران ﳓو
ﻣسجد السﻬﻠة وﻳتﻠون ﺳوًّ ﻫﺬﻩ اﻵ ت الشرﻳﻔة ﻋﻠﻰ شﻜﻞ شعار" :ﲪر ﻣستنﻔرةّ ،فرت
تشرف بز رة
تﻔر ﻣﻦ اﻷﺳد اﳌﻔﱰس .ﰲ اليوم التاﱄ ﺻباﺣاً ّ
ﻣﻦ قسورة" :ﲪﲑ ﻫاربة ّ
النجف وشرع لبحﺚ ﰲ شﺄن ﻫﺬﻩ اﻵ ت ﻣﻦ ﺳورة اﳌ ّدﺛّر ﻣﻊ ﻋدد ﻣﻦ رفاقﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ
ﺳر اﳌسﺄلة .أﺧﲑاً ﺻادفوا ﰲ تﻔسﲑ الﱪﻫان ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ الشرﻳف الّﺬي
العﻠﻢ كﻲ ﻳﻜتشﻔوا ّ
ﻳبﲔ طرﻳق السﻠوك إﱃ ا ّ ﰲ ﻣﺬﻫﺐ أﻫﻞ البيت وﳚعﻠﻪ النقﻄة اﳌواﺟﻬة لﻄرﻳق أﻫﻞ
ّ

 ١إلﻴﻪ:إﱃ الﻮاﺣﺪ ﻣنﻬﻢ.
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اﳋاﺻة لﻠحﻀور ﰲ
الدراﺳة والزﻫد والر ضة .ﰲ الﻠيﻠة التالية ،والّﱵ ﱂ تﻜﻦ ّ
ﺣﱴ ﻣﻦ اﻷ ّ م ّ
ﻣسجد السﻬﻠة كﻠيﻠة اﻷربعاء أو ليﻠة اﳉﻤعة ،إﺟتﻤعنا ﻣﻊ ﺣواﱄ ﻣﺌة شﺨص ﻣﻦ الرفاق ﰲ
ﻣسجد السﻬﻠة وبﱪكة ﻫﺬا العﻄاء اﻹﳍﻲ ﰎّ ﲢﻀﲑ ﻋشاء وﰎّ تﻀييف اﳊاضرﻳﻦ .ﰲ الﻠيﻠة
التالية أﻳﻀاً أﻋ ّد اﳌرﺣوم اﳊاج اﻵقا ﻣصﻄﻔﻰ اﳋﻤيﲏ ﺬﻩ اﳌناﺳبة اﳋبز و"ال َﻜباب" ١وق ّدم
ﻋشاءً لﻠرفاق ﰲ ﻣسجد السﻬﻠة .ﻣﱳ ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ الّﺬي ﻫو قسﻢ ﻣﻦ كﻼم طوﻳﻞ ﳊﻀرة
الصادق )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻫو ﻫﻜﺬا:
"إ ّن أوﱄ اﻷلﺒاب الّﺬﻳﻦ:
ﺣﺐ ا ّ
ﻋﻤﻠﻮا لﻔﻜﺮة ّ
ﺣﱴ ورﺛﻮا ﻣنﻪ ّ
ﺣﺐ ا ّ إذا ورﺛﻪ الﻘﻠﺐ واﺳﺘﻀاء ﺑﻪ أﺳﺮع إلﻴﻪ الﻠﻄﻒ
ﻓإ ّن ّ
ﻓإذا ﻧﺰل ﻣنﺰلﺔ الﻠﻄﻒ ﺻار ﻣﻦ أﻫﻞ الﻔﻮاﺋﺪ
ﻓإذا ﺻار ﻣﻦ أﻫﻞ الﻔﻮاﺋﺪ ﺗﻜﻠّﻢ ﳊﻜﻤﺔ ﻓﺼار ﺻاﺣﺐ ﻓﻄنﺔ
ﻓإذا ﻧﺰل ﻣنﺰلﺔ الﻔﻄنﺔ ﻋﻤﻞ ﰲ الﻘﺪرة
ﻓإذا ﻋﻤﻞ ﰲ الﻘﺪرة ﻋﺮف اﻷﻃﺒاق الﺴﺒعﺔ
ﻓإذا ﺑﻠﻎ ﻫﺬﻩ اﳌنﺰلﺔ ﺻار ﻳﺘﻘﻠّﺐ ﰲ ﻓﻜﺮﻩ )ذﻛﺮﻩ( ﺑﻠﻄﻒ وﺣﻜﻤﺔ وﺑﻴان
" ١ال َﻜﺒاب" :اﳌﺸاوي.
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ﻓإذا ﺑﻠﻎ ﻫﺬﻩ اﳌنﺰلﺔ ﺟعﻞ شﻬﻮﺗﻪ وﳏﺒّﺘﻪ ﰲ ﺧالﻘﻪ
ﻓإذا ﻓعﻞ ذلﻚ ﻧﺰل اﳌنﺰلﺔ الﻜﱪى ﻓعاﻳﻦ رﺑّﻪ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ
وورث اﳊﻜﻤﺔ ﺑﻐﲑ ﻣا ورﺛﻪ اﳊﻜﻤاء
وورث العﻠﻢ ﺑﻐﲑ ﻣا ورﺛﻪ العﻠﻤاء
وورث الﺼﺪق ﺑﻐﲑ ﻣا ورﺛﻪ الﺼ ّﺪﻳﻘﻮن
إ ّن اﳊﻜﻤاء ورﺛﻮا اﳊﻜﻤﺔ لﺼﻤﺖ
وإ ّن العﻠﻤاء ورﺛﻮا العﻠﻢ لﻄﻠﺐ
وإ ّن الﺼ ّﺪﻳﻘﲔ ورﺛﻮا الﺼﺪق ﳋﺸﻮع وﻃﻮل العﺒادة
واﻣا أن ﻳﺮﻓﻊ
ﻓﻤﻦ أﺧﺬ ﺬﻩ الﺴﲑة ّاﻣا أن ﻳﺴﻔﻞ ّ
وأﻛﺜﺮﻫﻢ الّﺬي ﻳﺴﻔﻞ وﻻ ﻳﺮﻓﻊ ،إذ ﱂ ﻳﺮع ﺣ ّﻖ ا ّ وﱂ ﻳعﻤﻞ ﲟا أﻣﺮ ﺑﻪ
ﻓﻬﺬﻩ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﱂ ﻳعﺮف ا ّ ﺣ ّﻖ ﻣعﺮﻓﺘﻪ وﱂ ﳛﺒّﻪ ﺣ ّﻖ ﳏﺒّﺘﻪ
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ﲪﺮ ﻣﺴﺘنﻔﺮة" ":
ﻳﻐﺮﻧﻚ ﺻﻼ ﻢ وﺻﻴاﻣﻬﻢ وروا ﻢ وﻋﻠﻮﻣﻬﻢ "ﻓإ ّﻢ ٌ
ﻓﻼ ّ
إ ّن أﺻحاب العقول الصافية )أوﱄ اﻷلباب( ﻫﻢ الّﺬﻳﻦ:
ﺣﱴ ورﺛوا ﻣنﻪ ﳏبّة ا ّ
إشتغﻠوا لتﻔ ّﻜر ّ
فﺈ ّن القﻠﺐ إذا ورث ﳏبّة ا ّ واﺳتﻀاء ا أقبﻞ الﻠﻄف إليﻪ ﺳرﻳعاً؛
فﺈذا ّاﲣﺬ ﰲ ﻣقام الﻠﻄف ﻣنزﻻً ﺻار ﻣﻦ أﻫﻞ الﻔواﺋد؛

ﺣاد وفﻄنة؛
فﺈذا ﺻار ﻣﻦ أﻫﻞ الﻔواﺋد تﻜﻠّﻢ ﳊﻜﻤة فصار ﻧتيجة ذلﻚ ﺻاﺣﺐ ذﻫﻦ ّ
فﺈذا ّاﲣﺬ ﰲ ﻣقام الﻔﻄنة ﻣنزﻻً ﻋﻤﻞ ﰲ القدرة؛
فﺈذا ﻋﻤﻞ ﰲ القدرة ﻋرف الدرﺟات والﻄبقات السبعة؛
فﺈذا ّاﲣﺬ ﰲ ﻫﺬا اﳌقام ﻣنزﻻً إﻧقﻠﺐ فﻜرﻩ )ذكرﻩ( بﻠﻄف وﺣﻜﻤة وبيان؛
فﺈذا ّاﲣﺬ ﰲ ﻫﺬا اﳌقام ﻣنزﻻً ﺟعﻞ شﻬوتﻪ وﳏبّتﻪ ﰲ ﺧالقﻪ؛
فﺈذا فعﻞ ﻫﺬا ّاﲣﺬ ﰲ اﳌقام الﻜبﲑ ﻣنزﻻً ،فشاﻫد ﻧتيجة ذلﻚ ربّﻪ ﰲ قﻠبﻪ ﻣعاﻳنةً؛
وورث اﳊﻜﻤة بﻄرﻳقة ﻏﲑ الّﱵ ورﺛﻬا اﳊﻜﻤاء

وورث العﻠﻢ بﻄرﻳقة ﻏﲑ الّﱵ ورﺛﻬا العﻠﻤاء
وورث الصدق بﻄرﻳقة ﻏﲑ الّﱵ ورﺛﻬا الص ّدﻳقون
إ ّن اﳊﻜﻤاء ورﺛوا اﳊﻜﻤة ﻋﻦ طرﻳق اﺧتيار الصﻤت؛

وإ ّن العﻠﻤاء ورﺛوا العﻠﻢ ﻋﻦ طرﻳق الﻄﻠﺐ والدراﺳة؛
وإ ّن الص ّدﻳقﲔ ورﺛوا الصدق ﻋﻦ طرﻳق اﳋشوع وطول العبادة؛
وإﻣا أن ﻳنال الرفعة
فﻜﻞ شﺨص ﳜوض ﰲ ﻫﺬﻩ الﻄُرق ّإﻣا أن ﻳتّجﻪ لﻸﺳﻔﻞ واﳊﻀيض ّ
ّ
ﺣق ا ّ وﻻ
لعﻠو؛وأكﺜرﻫﻢ ﻳتّجﻬون لﻸﺳﻔﻞ وﻻ ﳛصﻠون ﻋﻠﻰ اﻹرتﻔاع ،ﻷ ّ ﻢ ﻻ ﻳراﻋون ّ
وا ّ

ﻳستحق وﻻ ﳛبّﻪ كﻤا ﻳﻠيق
ﻳعﻤﻠون ﲟا أﻣر بﻪ؛وﻫﺬﻩ ﺻﻔة الشﺨص الّﺬي ﻻ ﻳعرف ا ّ كﻤا
ّ
بﻪ؛
إذاً ،ﻻ ﲣدﻋنّﻚ ﺻﻠوا ﻢ وﺻياﻣﻬﻢ وروا ﻢ وﻋﻠوﻣﻬﻢ ﺣيﺚ "ا ّ ﻢ ﲪﲑٌ ﻫاربة".
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ﳏﺐ أﻫﻞ البيت إذا ف ّﻜر ﰲ شﺄن اﻹﺣسان
] ﻹلتﻔات ﳍﺬا اﳊدﻳﺚ الشرﻳفّ ،
الّﺬي ﺻنعﻪ ا ّ ﻣعﻪ ﻣنﺬ بداﻳة ﻋﻤرﻩ )"ﻋﻠﻰ العاقﻞ أن ﻳﻜون لﻪ اربﻊ ﺳاﻋات . . .وﺳاﻋة
ِ
كﻞ ﻳوم ﻷربعة
ﻳتﻔ ّﻜر ﰲ ﻣا ﺻنﻊ ا ّ ّ
وﺟﻞ اليﻪ" :ﳚﺐ ﻋﻠﻰ العاقﻞ أن ّ
ﳜصص وقتاً ﰲ ّ
ﻋز ّ
وﺟﻞ لﻪ" .التﻔ ّﻜر ﰲ اﻻء ا ّ ﻧعﻢ
أﻣور . . .ووقتاً ﻳﻔ ّﻜر فيﻪ ﲞصوص ﻣا ﻋﻤﻠﻪ ا ّ ّ
ﻋز ّ
العبادة" :التﻔ ّﻜر ﰲ النِ َع ِﻢ واﻷلﻄاف اﻹﳍيّة ﻧِ ْع َﻢ العبادة( ﻳﻜتشف أﻧّﻪ ِﻣﻦ قبﻞ أن ﻳُولَد ﻣﻦ
رﺣﻢ ّأﻣﻪ إﱃ اﻵن ،ا ّ  ،بدون أن ﻳﻜون لﻪ ﺣاﺟة بﻪ أو ﻳﻜون ﰲ إﺛر ﻏرض لنﻔسﻪ ﻣﻦ
ﺣﱴ أن ُﳝنّﻦ ﻋبدﻩ ،ﻣاذا ﺻنﻊ ﻣعﻪ ﻣﻦ الﻠﻄف واﻹﺣسان وإﻋﻄاء النعﻤة
إﺣساﻧﻪ أو ّ
آﺧر كان ﺻنﻊ ﲝ ّقﻪ أﺣد ﻫﺬﻩ اﻷلﻄاف
واﳌداراة والسﱰ والغﻔران؛وﻳرى أﻧّﻪ لو شﺨص َ
قﻠﺐ و ٍ
وأﻧواع اﻹﺣسان الّﱵ ﻻ ُﲢصﻰ لﻜان أﺻبﺢ ﻋاشقاً لﺬلﻚ الشﺨص ليس ﻋشق ٍ
اﺣد
بﻞ ﻣﺌة قﻠﺐ ولﻜان ﺣﻔظ ﳏبّتﻪ ﰲ قﻠبﻪ؛ﻧتيجة ذلﻚ ،ﻫﺬا التﻔ ّﻜر ﻳرزقﻪ ﳏبّة ا ّ وﻋﻦ طرﻳق
طﻲ ﻣنازل الﻜﻤال ﻣﺜﻠﻤا ذُكِر ﰲ اﳊدﻳﺚ[ .
ذلﻚ ﻳبدأ ّ
ﺣﱴ ﻳصﻞ إﱃ
ﺣدﻳﺚ أولو اﻷلباب ﻫو الﻄرﻳق اﻷقصر .اﻹﻧسان كﻢ ﻋﻠيﻪ أن ﻳعبد ا ّ ّ
ﺣﱴ ﳝﻠﻚ ﳏبّة ا ّ  .أﻳﻀاً ﻋندﻣا ﳝتﻠﻚ
ﳏبّة ا ّ ؟ ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﻳقول ﻣا إن ﻳﻔ ّﻜر العبد ّ
ﻳتدرج ﰲ الس ّﻜة الصحيحة وﳚتاز درﺟات الﻜﻤال الواﺣدة تﻠو اﻷﺧرى.
ﳏبّة ا ّ ّ
"فبشر ﻋباد الّﺬﻳﻦ ﻳستﻤعون القول
لقد ّبﲔ القرآن طرﻳق الصﲑورة ِﻣﻦ أوﱄ اﻷلبابّ .
بشر
فيتّبعون اﺣسنﻪ ،اولﺌﻚ الّﺬﻳﻦ ﻫدﻳﻬﻢ ا ّ واولﺌﻚ ﻫﻢ اولوا اﻻلباب" .أي ﺣبيﱯِّ ،

ﻋبادي أولﺌﻚ الّﺬﻳﻦ ﻳستﻤعون القول )اﳌقصود لقول ﻫو الﻜﻼم اﳊسﻦ( وﳜتارون
وﻳقبﻠون وﻳتّبعون أفﻀﻠﻪ وأﲨﻠﻪ ،فﺄولﺌﻚ ﻫﻢ اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ﻫداﻫﻢ ا ّ وأولﺌﻚ ﻫﻢ أولوا
اﻷلباب .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا الﻄرﻳق ﻳﻜﱪ ﻋقﻞ اﻹﻧسان وﻳصبﺢ ﻣﻦ أوﱄ اﻷلباب ،وﻳعﻤﻞ
ﺣينﻬا ﲝدﻳﺚ أوﱄ اﻷلباب.
وﺟد طرﻳقان ﳝﻜننا ﻣﻦ ﺧﻼﳍﻤا أن ﻧﻠقﻲ ﻧﻔسنا ﰲ ﺣﻀﻦ آ ﺋنا اﳊقيقيّﲔ .أﺣدﳘا
ﻳُ َ
اﻵﺧر طرﻳق اﶈبّة.
طرﻳق الﻄاﻋات والعبادات و َ
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اﻵﺧر الﻄُُرق القصﲑة .أﺣيا ً
وﺟد ﻧوﻋان ﻣﻦ الﻄُُرق ،أﺣدﻫﻢ الﻄُُرق اﳉاﻫزة واﳌزفّـتَة و َ
ﻳُ َ
ﺣﱴ ﰲ الﻄُُرق ا ﱠﻬزة واﳌزفّـتَة .ﰲ الﻄُُرق القصﲑة
ﳛصﻞ ﺣادث ﺳﲑ لﻸشﺨاص وﻳُقتَﻠون ّ

وﺟد ﺧﻄر اﳌوت .الﻄرﻳق القصﲑ ﻣﻊ أﻧّﻪ ﺧﻄﲑ إﻻّ أﻧّﻪ ﻳصﻞ ﺳرﻳعاً ﺟ ّداً لﻠﻤقصد.
أﻳﻀاً ﻳُ َ
طُرق العبادات ،والصوم ،وقيام الﻠيﻞ ،و ِ
وﺻﻠتنا
الﺬكر ،والدﻋاء ،والر ضات والصﱪ الّﱵ ْ
ُ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻫﻲ أﻳﻀاً طرﻳق ا ّ  .ﻫﺬﻩ طُُرق ﺟاﻫزة وﻣزفّـتَة .بعض
النﱯ و ّ
ﻣﻦ ّ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( أﻧّﻪ ﻣاذا ﻧﻔعﻞ لنصﻞ أﺳرع إﱃ
النﱯ و ّ
اﻷﺻحاب ّ
أﺻروا كﺜﲑاً ﻋﻠﻰ ّ
كﻞ
النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( الﻄرﻳق اﻷقصر وقال ّ
اﳌقصد؟ ﻫﺬا ﻣا كان ﺣيﺚ ّبﲔ ّ
أﺣﺐ ﻋﻠيّاً )ﻋﻠيﻪ السﻼم(
كﻞ َﻣﻦ ّ
َﻣﻦ ّ
أﺣﺐ ﻋﻠيّاً واﳊسﲔ ﻳصﻞ أﺳرع إﱃ اﳌقصد .قالّ :
وﺣﱴ َﻣﻦ ﺟﻠس
وﻣﻦ ابتﻠﱠ ْ
ت أﻫداب ﻋيوﻧﻪ لدﻣوع ﰲ ﻣصيبة اﳊسﲔ ّ
تﻀرﻩ اﳌعصية َ
ﻻ ّ

وﺟبت لﻪ اﳉنّة.
ﻣﺆد ً ﰲ ﳎﻠس ﻋزاء اﳊسﲔ وتشبّﻪ لباكﲔ ﻣﻦ دون أن ﲡري دﻣوﻋﻪ
ّ
ْ
طرﻳق اﶈبّة ﻫو الﻄرﻳق اﻷقصر.
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ
ﻻ ﲢتاج ﻫﺬﻩ ّ
النﱯ و ّ
اﻷﻣة لر ضة .لو كاﻧت الر ضة ضرورﻳّة لﻜان ّ
وتزوﺟوا وش ّﻜﻠوا
السﻼم( قاﻣوا لر ضة ،ولﻜﻦ ﱂ ﻳﻔعﻠوا ﻫﺬا وكان ﳍﻢ ﺣياة ﻋادﻳّة
ّ
إذﻫﺐ كﺈﻧسان آدﻣﻲ بﲔ الناس ،وادﺧﻞ إﱃ
ﲢﻤﻞ الر ضات ليس ﺟيّداً.
ْ
ﻋاﺋﻼتّ .
السوق وﻣيدان العﻤﻞ واﻋﻤﻞ .ﻏاﻳة اﻷﻣر تص ﱠرف ﺟيّداً ﻣﻊ الناس .أﻳﻀاً ﻋندﻣا تعود إﱃ
شﺌت .إطاﻋة أواﻣر ا ّ والعيﺶ وفق رضا ا ّ ر ضة
اﳌنزل ليﻼً قُ ْﻢ ﻷﻋﻤال اﳌستحبّة إذا َ

تشجﻊ تﻼﻣيﺬك ﻋﻠﻰ الر ضة .الشارع
ﻋظيﻤة .ﻻ تقﻢ بر ضة فوق ﻫﺬﻩ الر ضة وأﻳﻀاً ﻻ ّ
ﲢﻤﻠﻪ ر ضة فوق ر ضة
قال ﻋندﻣا تﺬبﺢ كبشاً ْ
أطﻠق ﻳدﻳﻪ ورﺟﻠيﻪ ّ
ﺣﱴ ﻳتﺨبّط بدﻣﻪ وﻻ ّ
الﺬبﺢ ﻋﱪ ربط ﻳدﻳﻪ ورﺟﻠيﻪ.
اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ﻳقوﻣون لر ضات ﲢصﻞ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا الﻄرﻳق ﻋ ّدة ﻣﻜاشﻔات،

إضافة إﱃ ذلﻚ ،لنسبة لﻠدﻧيا واﳌعاﺻﻲ ﻳﻜوﻧون
ولﻜﻦ بعد ذلﻚ ﻳسﺨﻄون ﻋﻠﻰ الناس.
ً
وﻣﺆد ً وﻫاد ً ﺟنﺐ بركة اﳌاء ولﻜنّﻪ ﻳقﻔز فجﺄة وﻳصﻄاد ﲰﻜة
كالق ّ
ط الّﺬي ﳚﻠس ﺣسناً ّ
ﻣﻦ داﺧﻞ الﱪكة.
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أﻫﻞ الر ضة ﻳﻬربون ﻣﻦ الر ضات الّﱵ أﻋﻄاﻫا ا ّ والّﱵ ﻫﻲ ﻣعجزة إﱃ الر ضات الّﱵ
إﻋﻤﻞ ﰲ ﻣيدان ﺣياتﻚ
ﺻنعوﻫا ﻧﻔسﻬﻢ والّﱵ ﻫﻲ ِﺳحر.
َ
إذاكنت ﺣ ّقاً ﰲ إﺛر الر ضة ْ

تﻄورك
ﺧﻼق فاضﻠة وﺳﻠوك ﲪيد ،ﻻ أن تﱰك اﳌشﻜﻼت الّﱵ ﺧﻠقﻬا ا ّ لﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ ّ
وﲡِﱪ ﻧﻔسﻚ ﰲ زاوﻳة ﻋﻠﻰ ﺻعو ت ﻣصﻄنعة.
ُ
ﻧﻔس ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜام الظاﻫرﻳّة ﰲ الشرع وﻣا ُﳛ ِدﺛﻪ ا ّ لﻺﻧسان ﰲ ﺣياتﻪ ﻫو ر ضة ﻫﺬﻩ
اﻷﻣة .أﻫﻞ الر ضة ﻳرﻳدون لر ضات الّﱵ ﺻنعوﻫا ﻧﻔسﻬﻢ أن ﻳﻬربوا بﻄر ٍ
ﻳقة ﻣا ﻣﻦ
ّ
الر ضات الّﱵ أﻋﻄاﻫا ا ّ .
كﻞ
ﻳُ َ
ستحﺐ ﻋندﻣا ﻳقﻄعون رأس اﳋروف أن ﻳﱰكوﻩ ّ
ﺣراًكﻲ ﻳتﺨبّط بدﻣاﺋﻪ ﺟيّداً ،ﻷ ّن ّ
اﳌﻠ ّﺬات الّﱵ ﲤتّﻊ فيﻬا طوال ﻋﻤرﻩ ﰲ ك ّﻔة وﻫﺬﻩ الﻠ ّﺬة ﰲ ك ّﻔة أﺧرى .اﳌﺆﻣﻦ أﻳﻀاً ﻳتﺨبّط

وﻳتﻄور.
ﰲ ﺣياتﻪ ّ
ذات ﻳوم ﰲ أواﺧر ﺣياة اﳊاج ﻣﻼّ آقاﺟان ﰲ ﳎﻠس ﻋزاء ﰲ "ﻏرفة اﳌشرو ت" ١كنت
آﺧر وكنّا ﻧنظر
أﺟﻠس ﰲ زاوﻳة ﻣﻦ الغرفة وﻫو ﰲ الزاوﻳة اﳌقابﻠة وﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ الغرفة شﺨص َ
إﻧتبﻬت إﱃ أﻧّﻪ ﻻ ﺧﱪ ﻋﻦ تﻠﻚ العاﺻﻔة واﳍيجان لﻠﻤحبّة ،وبعبارة أﺧرى
إﱃ بعﻀنا.
ُ
ﻧسيﻢ اﳉنّة ،الّﺬي كان ﻣوﺟوداً فيﻪ ﺳابقاً وكان ﻳ ِ
وﺟد فيﻪ ﺟرأة و ّوراً كبقيّة أﻫﻞ اﶈبّة ،وقد
ُ
ﺻار ﺻغﲑاً وﻫاد ً ﻣﺜﻞ بعض الرفاق ﻣﻦ أﻫﻞ القداﺳة الّﺬﻳﻦ كاﻧوا لدﻳنا .فجﺄة ﻻ إراد ًّ
كت أﻧّﻪ
"كﻞ أولﺌﻚ رﺣﻠوا" .أدر ُ
ﻀنا واﺣتﻀنّا بعﻀنا البعض ﰲ وﺳط الغرفة وقال ﱄّ :
قد إكتﻤﻞ أﻣر اﳊاج ﻣﻼّ آقاﺟان وأﻧّﻪ وﺻﻞ إﱃ النﻬاﻳة .ﱂ ِ
ﺣﱴ ذﻫﺐ إﱃ
ﳝض الﻜﺜﲑ ّ
ِ
الﻔﻦ والعبادة وإﻇﻬار اﶈبّة
زﳒان وتُ ِّ
كﻞ ﻣا ﻋندك ﻣﻦ العﻠﻢ و ّ
وﰲ .ﰲ اﻳة اﻷﻣر ﻳرﺣﻞ ّ
والزﻫد و. . . .
وﺟد ﺟند ّ ن إﳍيّان ﻣﺜﻞ ﻋقيدﻳﻦ .العبد
لﻜﻞ واﺣد ﻣﻦ اﳌﺆﻣنﲔ ﻳُ َ
طوال اﳊياة الدﻧيوﻳّة ّ
قﻞ ﺧبز ﻏداًُ ،ﳜ ِرﺟوﻧﻪ ﻣﻦ
ﻋندﻣا ﻻ ﻳﻜون ﻋندﻩ ﻳقﲔ ّ
وﻳﻬتز قﻠبﻪ ،أﻧّﻪ ﻣﺜﻼً ﻣاذا ﻧصنﻊ إذا ّ
اﳉنّة وﻳ ِ
دﺧﻠوﻧﻪ ﺟﻬنّﻢ .ﰲ ﺟﻬنّﻢ ﻻ أﺧبار ﻋﻦ ا ّ وﻻ ﻳﺬكر ا ّ أبداً .ﻳعﻠو ﺻراﺧﻪ .ﻋندﻣا
ُ
" ١ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺸﺮو ت" :الﻘﻬﻮة.
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ﻳﺬوق ﺣرقة النار ﻳدرك ﻣاذا ﺣصﻞ وﻳتنبﻪ .ﲟجرد أن ﻳﻠتﻔت ُﳜ ِرﺟوﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻬنّﻢ وﻳ ِ
دﺧﻠوﻧﻪ
ّ
ُ
ّ
ﻳتﻜرر ﻫﺬا اﻷﻣر لدرﺟة أن ﳛصﻞ العبد ﻋﻠﻰ ﺛقة واطﻤﺌنان بربّﻪ وﻣﻦ ﺣينﻬا فصاﻋداً
اﳉنّةّ .

ﺳيﻜون داﺋﻤاً ﰲ اﳉنّة.
ﰲ النﻬاﻳة القرآن والعﱰة ﳚتﻤعون ﻋند ﺣوض الﻜوﺛر .القرآن والعﱰة ﻳﻠتقون ﰲ وﺟودك
وﻳتّحدون .ﰲ النﻬاﻳة أﻧت تصبﺢ القرآن والعﱰة.
١
اﳊﻤﻰ والﻔيﻀا ت والزﻻزل دأ بواﺳﻄة رأس إبرة
اع
و
أﻧ
وﲨيﻊ
،
البﻼء
ﻊ
ف
تد
"الﱰبة"
ّ
ﻣنﻬا .اﳌﺆﻣﻦ ﻳصبﺢ تربة ﰲ النﻬاﻳة .إذا ﻣﺆﻣﻦ م ﰲ ﻣدﻳنة ﻳُبعِد ا ّ البﻼء ﻋﻦ تﻠﻚ اﳌدﻳنة.
اﳌصﻠِّﻲ ﰲ النﻬاﻳة ﻫو بنﻔسﻪ ﻳصبﺢ ﺣقيقة الصﻼة ،أي ﻳﻔﲎ العابد والعبادة ﰲ اﳌعبود.
كﺬلﻚ ﻳنتﻬﻲ ِ
العاﱂ والعِﻠﻢ ﳌعﻠوم ،وأﻳﻀاً العارف واﳌعرفة ﳌعروف.
ﻷﺋﻤة ،وﺻﻔاتﻪ لنﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( وذاتﻪ
العبد الﻜاﻣﻞ ﻳﻠتحق فعﻠﻪ ّ
ّ.
كﻞ َﻣﻦ ﳚد ﳏبوبﻪ وﻣعﻠوﻣﻪ وﻣعروفﻪ ﻳﻜون قد ل القياﻣة واﳌعرفة.
ّ 
ﲢﻤﻞ الﻀغط ﻳصبﺢ قﻄعة ُد ّر أو ﻋقيق وﻳصبﺢ زﻳنة ﻳد اﳌﺆﻣﻦ.
اﳊَ َجر بعد ﺳنﲔ ﻣﻦ ّ
أﺋﻤتنا.
ﲢﻤﻠنا ﻣصاﻋﺐ الﻄرﻳق ﻧصبﺢ زﻳنة ّ
ﳓﻦ أﻳﻀاً إذا ّ
ﰲ ﺣدﻳﺚ أوﱄ اﻷلباب ﻳقول ﺣﻀرة الصادق )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أ ّن اﳌﺆﻣﻦ ﰲ أﺣد ﻣراﺣﻞ
ﺳﲑﻩ "ﻋﻤﻞ ﰲ القدرة" ،أي ﻳعﻤﻞ ﰲ ذات قدرة ا ّ .

اﳌﻄﻬر لﻺﻣام الرضا )ﻋﻠيﻪ السﻼم(
أﺣد رﺟال الدﻳﻦ كان ﺟالساً ﰲ زاوﻳة ﰲ اﳊرم ّ
وكان ﻳقول لنﻔسﻪ :أ كنت َﻣﻦ فعﻞ كﺬا وفعﻞ كﺬا وكان ﻳنسﺐ أفعال ﲨيﻊ اﻷﻧبياء
ِ
أﻧظر ﺧﻄبة البيان
و ّ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( لنﻔسﻪ .اﳌﺆﻣﻦ ﰲ آﺧر أﻣرﻩ ﻳصﻞ إﱃ ﻫناْ .
ﳊﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( .ﺣﻀرتﻪ ﻳنسﺐ ﲨيﻊ أفعال ا ّ واﻷﻧبياء إﱃ ﻧﻔسﻪ.
السالﻚ بعد السﲑ ﰲ اﳌﻠﻜوت وإﺻﻼح ﻣﻠﻜوت ﻧﻔسﻪ ،ﻳرﺟﻊ إﱃ الـ ُﻤﻠﻚ وﻫناك
ﻳصبﺢ ﺧﻠيﻔة .الـ ُﻤﻠﻚ ﻫو كﻤال اﻹﻧسان.
١
ﻛﻞ ﺗﺮاب ﻣﻘ ّﺪس.
"الﱰﺑﺔ" :الﱰﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻮار اﳌﺮﻗﺪ ّ
اﳌﻄﻬﺮ لﺴﻴّﺪ الﺸﻬﺪاء ﺻﻠﻮات ا ّ ﻋﻠﻴﻪ و ّ

١٤١

الﻜﻤال ﻫو ﰲ أن ﲡﻠس بشﻜﻞ ﺻحيﺢ ﻋﻠﻰ اﻷرض" .وﻫو الّﺬي ﺟعﻠﻜﻢ ﺧﻼﺋف
اﻻرض" :وا ّ ﻫو الّﺬي ﺟعﻠﻜﻢ ﺧﻠﻔاء اﻷرض .إذا
ﺟﻠست ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺻحيحاً
َ
ﻳﻔتحون لﻚ الﻄرﻳق إﱃ اﳉنّة.
كﻞ بيت كان فيﻪ بِركة كبﲑة .ﰲ بعض اﻷﺣيان اﻷطﻔال الصغار كاﻧوا
ﰲ السابق ّ
الﱪكة وكاﻧوا ﻳﺬﻫبون إﱃ قعر ِ
ﻳسقﻄون ﰲ داﺧﻞ ِ
الﱪكة وكاﻧوا ﳜتنقون .بعد أن كاﻧت ﲣرج
روﺣﻬﻢ كان ﺟسدﻫﻢ ﻳﻄﻔو فوق اﳌاء .إن شاء ا ّ ﳓﻦ أﻳﻀاً ﻧغرق ﰲ ﺣوض الﻜوﺛر وبعد
اﳌوت ﻳﻄﻔو بدﻧنا وﳒﻠس فوق ﺣوض الﻜوﺛر .ﻋندﻣا ﻳسقط اﳌﺆﻣﻦ ﰲ ﺣوض الﻜوﺛر
ﺣﱴ تزول ﺣرارتﻪ الﻄبيعيّة ،وﻳﺬﻫﺐ "ﲞارﻩ" ،١وتﺬﻫﺐ ﻏﲑتﻪ
ﺳيبقﻰ قﻠيﻼً ﲢت اﳌاء ّ
كﻞ ﻣا ﻋندﻩ ﻣﻦ بﻼوي الدﻧيا واﻵﺧرة وبعد ذلﻚ ﻋندﻣا ﻳﱪد،
وشجاﻋتﻪ اﳋﻠقيّة وﻳبﺬل ّ

بدﻧﻪ الّﺬي ﺳيﻜون ألﻄف ﻣﻦ الروح ﻳﻄﻔو فوق اﳌاء .ﺣينﻬا الﻜوﺛر ﻳﻜون ﲢتﻪ ،وﻧور
٢
كﻞ الرفاق أﻳﻀاً ﻳﻜوﻧون ﻫناك .الﻜوﺛر ﻫو ّإﻣا اﳌاء أو العِﻠﻢ أو
.
الصاﳊﲔ "ﲢت زّ رﻩ"
ّ
النور .ﳓﻦ ﻣﻦ ﺣوض الﻜوﺛر .ﻣا أﲨﻞ أن ﻳغرق اﻹﻧسان ﰲ ﺣوض كوﺛر اﳉنّة وﻳﻄﻔو
ﺟسدﻩ فوق اﳌاء.
ﰲ أ ّ م اﳌراﻫقة ،البقرة أو اﳊﻤار الّﺬي كنت أتركﻪ ﺟنﺐ ﺟدول اﳌاء بﲔ الـ َﻤزارع لﻠرﻋﻲ
وﲟجرد أن كان ﻳدﻳر
الﱪي كنت أراقبﻪ ﻣﻦ بعيد ّ
وأكﻞ العﻠف ّ
ﺣﱴ ﻻ ﻳدﺧﻞ َﻣزارع الناس ّ
رأﺳﻪ ﳓو اﳌزرﻋة كنت ﻣﻦ بعيد أﺻيﺢ بﻪ "ﻫﻲ" ٣وكان ﻳُقﻠِﻊ ﻋﻦ ذلﻚ وﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﳓو

ﻳتعود وﱂ ﻳﻜﻦ
ﻣرات اﳊيوان كان بعد ذلﻚ ﻫو بنﻔسﻪ ّ
اﳌزرﻋة .ﻋندﻣا كنت أفعﻞ ﻫﺬا ﻋ ّدة ّ
إفﱰض أ ّن ﻧ ْﻔس اﻹﻧسان ﻣﺜﻞ البقرة واﳊﻤار .ﻋندﻣا تصرف
ﺣﱴ لﻠﻤراقبة والزﺟر.
ْ
ﳛتاج ّ
ﻋ ّدة أ ّ م ﻣﻦ الوقت ﻋﻠيﻬا وتراقبﻬا وتتح ّﻜﻢ ا تُرﱠوض وبعد ذلﻚ اﻧت تر ح.
ﺣﱴ ﳜرج ﻣﻦ البيﻀة .الدﺟاﺟة
الصوص ﰲ داﺧﻞ البيﻀة ﻳﻀغط ﻋﻠﻰ قشر البيﻀة ّ

أﻳﻀاً داﺋﻤاً ﲢﻀنﻪ ﻣﻦ اﳋارج ﲢت ﺟناﺣﻬا وتدﻳرﻩ ﻣﻦ ﻫﺬا الﻄرف لﺬاك الﻄرف وأﻳﻀاً

 ١ال"ﲞار"ِ :
العﻠﻢ والﻔﻀﻞ .النَـ َﻔﺲ وﳎازاً الﻘﺪرة واﳌﺜاﺑﺮة والنﺸاط.
" ٢ﲢﺖ زّ رﻩ" :ﲢﺖ أﻣﺮﻩ.
 ٣أﺻﻴح ﺑﻪ "ﻫﻲ" :أزﺟﺮﻩ.
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الدﺟاﺟة ﰲ النﻬاﻳة تنقر القشرة ﻣﻦ اﳋارج ﲟنقارﻫا وتﻜسرﻫا كﻲ ﳜرج الصوص .لﻜﻦ
ﻳظﻦ أﻧّﻪ ﻫو بنﻔسﻪ كان َﻣﻦ كسر البيﻀة وﺧرج .السالﻚ أﻳﻀاً ﻫو
ﻋندﻣا ﳜرج الصوص ّ

أﺳﲑ ﰲ قشر ﻋا َﱂ الﻄبيعة وﻳسعﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳋروج ،ولﻜنّﻪ ﻻ ﻋﻠﻢ لﻪ كﻢ ﻳﻜابد أولياءﻩ ﻣﻦ
وﻳنجون السالﻚ
أﺟﻞ إﺧراﺟﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا القشر وﰲ النﻬاﻳة أﻳﻀاً ﻫﻢ الّﺬﻳﻦ ﻳﻜسرون القشر ّ
ﻣﻦ ﺣجاب ﻋا َﱂ الﻄبيعة.
اﻹﻧسان ﰲ البداﻳة ﻫو ﻣﺜﻞ اﳊبّة اﳌوﺟودة ﲢت الﱰاب ﰲ العتﻤة والظﻠﻤات .ﻋندﻣا

كﻤيّة ﻣﻦ اﳌاء )اﶈبّة واﳌعرفة( ﻳتﱪﻋﻢ .الﱪﻋﻢ ﳛﲏ رقبتﻪ وﻳﻀغط ﻋﻠﻰ الﱰاب كﻲ
ﻳصﻠﻪ ّ
ﻳنشق الﱰاب ﳜرج برﻋﻢ أﺻﻔر
ﻳش ّقﻪ )الغوص لتﻔ ّﻜر والعبادة و ﺬﻳﺐ النﻔس( وﻋندﻣا ّ
تﻠوع ﺟسد السالﻚ بعد العبور ﻣﻦ ﺣجاب الﻄبيعة( ﰒّ ﻋندﻣا تسﻄعﻪ أشعّة
وﻫزﻳﻞ ) ّ
وتتﻔرع أﻏصاﻧﻪ وﻳُوِرق وﻳُ ِزﻫر وﻳُ ِﺜﻤر.
ﳜﻀر لوﻧﻪ شيﺌاً فشيﺌاً وﻳنﻤو ّ
الشﻤس ّ
ﻋندﻣا تشغِّﻞ اﳋﺬروف ﰲ ﺻينيّة ،ﻳدور ﰲ البداﻳة ﺣول الصينيّة ولﻜﻦ ﰲ النﻬاﻳة ﻳقف
ﰲ ﻧقﻄة وﻳدور ﺣول ﻧﻔسﻪ .اﳌﺆﻣﻦ ﻫو ﻫﻜﺬا أﻳﻀاً .ﰲ البداﻳة ﻳدور ﺣول العا َﱂ ولﻜﻦ ﰲ
النﻬاﻳة ﻳدور ﺣول ﻧﻔسﻪ ،ﻷﻧّﻪ ﻳدرك أ ّن اﳌقصد ﻣوﺟود ﰲ داﺧﻞ ﻧﻔسﻪ .لﺬا ﻳصبﺢ ذاتيّاً.
ﻳتحرك .اﳌﺆﻣﻦ
ﻋندﻣا ﻳقف اﳋﺬروف ﰲ ﻧقﻄة وﻳدور ﺣول ﻧﻔسﻪ ﻻ ﻳﻜون ﻣعﻠوﻣاً أبداً أﻧّﻪ ّ
ﻳتحرك ﻇاﻫرﻩ بعد ذلﻚ ،ﻣﻊ أﻧّﻪ ﰲ اﳊقيقة ﻳﻜون ﺳرﻳعاً
ﻫو ﻫﻜﺬا أﻳﻀاً وﰲ النﻬاﻳة ،ﻻ ّ
وﻣنتِجاً أكﺜر ﻣﻦ اﳉﻤيﻊ .اﳌرﺣوم اﳊ ّداد كان ﻳقول ﱄ:اﳌتّﻜﺄ إﱃ ﺟاﻧﺐ رأﺳﻲ ولﻜﻦ ليس
ُ
ﻋندي ﳎال ﻷن أضﻊ رأﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﳌتّﻜﺄ أو أﺳحﺐ اﳌتّﻜﺄ لتحت رأﺳﻲ؛لﻜﻦ ﰲ شﺄن
ﻧﻔس ﻫﺬا اﳌرﺣوم اﳊ ّداد الناس كاﻧوا ﻳقولون أ ّن ﻋﻠﻤاء النجف ﻳدفعون اﻷﻣوال ﳍﺬا السيّد
وﻫو كﻞ وﻳدور بﻼ ﻋﻤﻞ.
ِ
ﺐ ﳛصﻞ لﻪ إﻧقﻼب
لﻠﺨﻞ ﰲ اﳉرار الﻜبﲑة الّﱵ ّ
ﻳسﻤو ا اﳊُ ّ
العنﺐ الّﺬي ﻳسﻜبوﻧﻪ ّ
وﻳتحول إﱃ اﳋﻤر الّﺬي ﻫو ﳒس وﺣرام
أشعة الشﻤس أو النار
بعد ﻣ ّدة ﻧتيجة ﺣرارة ّ
ّ
وﻣﻬ ِّدئ
ﺣارة .بعد ﻣ ّدة ﻳنتﻬﻲ اﻹﻧقﻼب
اﳋﻞ الّﺬي ﻫو ُﻣ ِّﱪد ُ
وطبيعتﻪ ّ
ّ
وﻳتحول اﳋﻤر إﱃ ّ
وﻣنعِﺶ وﻫو طعام أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ وأولياء ا ّ  .السالﻚ أﻳﻀاً ﳚتاز ﻧﻔس ﻫﺬا اﳌسﲑ .ﰲ
وﻳﻀﺞ وﻳرﻳد أن ﻳتق ّدم بعﻤﻠﻪ بعجﻠة وضغط .لﻜﻦ
البداﻳة ﳛصﻞ لﻪ ﺣالة إﻧقﻼب ﳍا ﺣرارة
ّ
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إذا كان ﺻابراً ،تدرﳚيّاً ﻳﻬدأ وﻳﱪد وﻳصﻞ إﱃ اﳌقصد .أﻳﻀاً ﻋندﻣا ﳛصﻞ "إﻧقﻼب" وﺛورة
التعرض
ﰲ ا تﻤﻊ ﳛدث أﻳﻀاً بعض أﻋﻤال الﻔوضﻰ و َ
ﻳتﻢ ّ
الشغَﺐ وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أﻳﻀاً أن ّ
لبعض اﻷشﺨاص اﻷبر ء .لﻜﻦ الﻜﻤال ﻫو ﰲ أن ﻳصﻞ ﻣﻦ ﻣرﺣﻠة الﺜورة إﱃ ﻣرﺣﻠة البناء،
وﻳتﻢ دﻳة ﺣقوق
أي " ّ
التبﲏ" واﻹﺳتسﻼم لﻠﻤق ّدرات اﻹﳍيّة ،ﺣيﺚ ﻳﻬدأ ا تﻤﻊ وﻳﱪد ّ
اﳉﻤيﻊ.
١
الدف ﰲ ﳎالس
"ﺳت" كاﻧت ﰲ زﻣﻦ ﺻباﻫا تﻀرب ﻋﻠﻰ ّ
كان ﰲ دوﻻب ﺳيّدة ّ
ﺣﱴ تشﱰك ﰲ
بت وتوقّ ْ
السﻦ ْ
ﻔت وﱂ تعد ّ
اﻷفراح واﻷﻋراس لﻠنساء .ﻋندﻣا تق ّدﻣت ﰲ ّ
ﻣرة طﻠبوا ﻣنﻬا ﺻرار أن تﺬﻫﺐ إﱃ ﳎﻠس ﻋرس شﺨصﲔ ﻣﻦ
ﺣﻔﻼت الزفاف .ذات ّ
السادة وﰲ النﻬاﻳة و ْ
افقت .ﰲ داﺧﻞ ا ﻠس قالوا ﳍا أ ّن السيّدة فاطﻤة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ
دق وﻏناء ،فاﲰحﻲ لنا أن
ﻋﻠيﻬا( ﻻ ﻳُسعِدﻫا أن ﻳﻜون ﳎﻠس ﻋرس أبناﺋﻬا ﺻاﻣتاً بﻼ ّ
افقت .النساء كاﻧت الواﺣدة تﻠو اﻷﺧرى
ّ
ﻧدق ﻋﻠﻰ ّ
الدف بواﺳﻄة ﺻينيّة وﰲ النﻬاﻳة و ْ
تناول ﺻينيةً ِﻣﻦ ٍ
"الست" .ﻫﻲ أﻳﻀاً أﺧﺬت
ت إﱃ السيّدة
ﻳد إﱃ ﻳد ّ
وتدق إﱃ أن وﺻﻠ ْ
ّ
ّ
ِ
ِ
رب.
سج ْﻞ
سج ْﻞ
الصينيّة
ْ
ّ
ّ
رب ،ﻻ تُ ّ
وبدأت لﻀرب وكاﻧت تقول ﰲ البداﻳة :ﻻ تُ ّ
ﻋندﻣا ﲪيت شيﺌاً فشيﺌاً ﺻارت تقول :إن شﺌت ﺳ ِجﻞ ،وإن شﺌت ﻻ تس ِجﻞ .ﰲ ِ
آﺧر
ْ
َ
َّْ
َ َّْ
ِ
ِ
رب .اﳌﺆﻣﻦ ﰲ ﺳﲑﻩ بعد أن ﻳتوب وﻳتوقّف
ﺳج ْﻞ
ﺳج ْﻞ
ّ
ّ
ربّ ،
اﻷﻣر ﺻارت تقولّ :
ﻋﻦ أفعالﻪ السابقة ،ﻳعﱪ ﻫﺬﻩ اﳌراﺣﻞ الﺜﻼث.

ﰲ الروا ت أ ّن ﺣﻀرة إبراﻫيﻢ وزوﺟتﻪ ،أو ﺣﻀرة الزﻫراء )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻳربّون ﰲ العا َﱂ
اﻵﺧر أطﻔال الشيعة الّﺬﻳﻦ ﺳقﻄوا أو الّﺬﻳﻦ رﺣﻠوا ﻋﻦ الدﻧيا قبﻞ البﻠوغ وﻳسﻠِّﻤو ﻢ ﻵ ﺋﻬﻢ
َ
وأ ّﻣﻬا ﻢ ﻳوم القياﻣة ﰲ اﳉنّة .أﻳﻀاً السالﻚ الّﺬي ﻳرﺣﻞ ﻋﻦ الدﻧيا قبﻞ أن ﻳصبﺢ كاﻣﻼً
ﻫو ﻣﺜﻞ الﻄﻔﻞ السقط ،وﻳصﻞ إﱃ اﳌقصد ﰲ ﻋا َﱂ ﻣا بعد اﳌوت.
ﳓﻦ الصيد وا ّ وأولياء ا ّ ﻫﻢ الصيّادون .الصيد ﻻ ﳝﻜنﻪ أن ﻳﺬﻫﺐ ﺧﻠف
وﲡﻞ
الصيّاد؛الصيّاد ﳚﺐ أن ﻳصﻄادﻩ .ﰲ البداﻳة ا ّ وأولياؤﻩ ﻳصﻄادوﻧنا بسﻬﻢ ﻧظرﻫﻢ ٍّ

١
"ﺳﺖ"ِ :ﻣﻦ النﺴاء اﻷﻛاﺑﺮ.
ّ
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تﺬوقنا ﺣﻼوة ذلﻚ السﻬﻢ ﳒري ﺧﻠف
ﳉﻤاﳍﻢ .ﰒّ ﻋندﻣا ﻧُصﻄاد ﻳﱰكوﻧنا وﳓﻦ الّﺬﻳﻦ ّ
الصيّاد.

"ﺻيّاد ﭘﯽ ﺻيد دوﻳدن ﻋجبﯽ ﻧيست ﺻيد از ﭘﯽ ﺻيّاد دوﻳدن ﻣزﻩ دارد".١
بشباكﻬﻢ وﻳ ِ
أولياء ا ﻳوقِعون اﳌﺆﻣنﲔ ِ
وﺻﻠو ﻢ إﱃ اﳌقصد .أﻳﻀاً ﻳرﻣون اﻷﻋداء
ُ
ّ ُ
٢
لسﻬام وﻳُبعِدو ﻢ .أﻳﻀاً اﻷشﺨاص الصﻔوة ﻳﺬﻫبون ﺧﻠﻔﻬﻢ بواﺳﻄة الﻄار  ،أي ﲟحبّة
ورضا وﺳرور.
ا ﻳصﻄاد ﻋبادﻩ لسﻬام و ِ
لﻠﻤتوﺳﻄﲔ،
الشباك واﻷو ر .السﻬﻢ لﻠﻬاربﲔ ،والشبﻚ
ّ
ّ
لﻠﻤقربﲔ.
الوتَر واﻷﻧغام اﳌﻠﻜوتيّة ّ
وَ
"ا ّن ربّﻚ لباﳌرﺻاد" :إ ّن ربّﻚ لﻜﻤﲔ .ا ّ ﻳصﻄاد لﻄار و"الﻄور" ٣و"الﻄﲑ".٤
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻫﻢ رﻣاة السﻬﻢ .ﳏبّتﻬﻢ أﻳﻀاً ﻫﻲ الشبﻜة .ذكرﻫﻢ أﻳﻀاً
ﳏﻤد وآل ّ
ّ
الوتَر.
ﻫو َ
كﻞ ليﻠة ﻧﻔحصﻬﻢ واﻷﻏنام الّﱵ كاﻧت
ﰲ السابق ﻋندﻣا كان ﻋند ﻏنﻢ ﰲ دوﻻب كنّا ّ
ﲰنت لﻜاﻣﻞ كنّا ﻧﻀﻊ ﻋﻠيﻬا ﻋﻼﻣة ﳊنّاء وﰲ اليوم التاﱄ كاﻧوا ﻳﻔصﻠو ﻢ
قد
ْ
و ﺧﺬو ﻢ إﱃ اﳌسﻠخ وﻳﻀربون أﻋناقﻬﻢ ولﻜﻲ ﻳُسﻠَخ ﺟﻠد الغنﻢ بشﻜﻞ ﺳﻠيﻢ وبسﻬولة،
الشﺨص الّﺬي كان قد ذﲝﻪ كان ﻳنﻔخ ﻣﻦ ﻧـَ َﻔ ِسﻪ ﲢت ﺟﻠدﻩ وﻳنﻔﺨﻪ .أﺣيا ً أﻳﻀاً كان
ﻳﻠﻜﻤﻪ ﻋ ّدة لﻜﻤات ﻋﻠﻰ ﻇﻬرﻩ واليتﻪ كﻲ ﻳﻔسﺢ ا ال ﺟيّداً وﻳنتﻔخ لﻜاﻣﻞ .ﻋندﻣا كان
اﳉﻠد ﻳنﻔصﻞ ﻋﻦ الﻠحﻢ لﻜاﻣﻞ كاﻧوا ُﳜ ِرﺟوﻧﻪ ﻣﻦ ﺟسﻢ اﳋروف .ﲢت ذاك اﳉﻠد ،كان

وﺟد ﺟﻠد رقيق فوق الﻠحﻢ.
ﻳُ َ
كﻞ ليﻠة ﻳﻔصﻠون ﻋدداً ﻣﻦ اﳌﺆﻣنﲔ الّﺬﻳﻦ وﺻﻠوا إﱃ الرشد الﻜاﻣﻞ
أولياؤ أﻳﻀاً ّ
اﳉزار وﻳقﻄعون رؤوﺳﻬﻢ )ﳝنحو ﻢ اﳌوت( .ﻋندﻫا ﻳنﻔﺨون فيﻪ ﻣﻦ ﻧـَ َﻔ ِسﻬﻢ
و ﺧﺬو ﻢ إﱃ ّ
١
ﺾ الﺼﻴّاد ﺧﻠﻒ ﺻﻴﺪﻩ
لﻴﺲ ﻋﺠﺒاً رْﻛ ُ

 ٢الﻄار أو الﺘارَ :وﺗَﺮ ،آلﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴّﺔ إﻳﺮاﻧﻴّﺔ.
" ٣الﻄﻮر" :الﻔ ّخ.
" ٤الﻄﲑ" :ﻣا ﻳﻄﲑ ﰲ اﳍﻮاء .الﺴﻬﻢ.

الﻠﺬّة ﰲ ﺟﺮي الﺼﻴﺪ وراء ﺻﻴّادﻩ.
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)"ﻧﻔﺨت فيﻪ ﻣﻦ روﺣﻲ"( ،وﳜبﻄوﻧﻪ أﻳﻀاً ﻋ ّدة لﻜﻤات وﻋندﻣا ﻳنﻔصﻞ ﺟﻠدﻩ وﳊﻤﻪ ﻋﻦ
ِ
وﺟد ﲢتﻪ ﺟﻠد رقيق ﻳُقال
بعﻀﻬﻢ ،أي البدن والروح أو الدﻧيا واﻵﺧرة ،ﻳسﻠﺨون ﺟﻠدﻩ .ﻳُ َ
لﻪ القالﺐ اﳌﺜاﱄ .تَﻠِﺞ الروح إﱃ القالﺐ اﳌﺜاﱄ ِ
وﻣﻦ ﺧﻼلﻪ تَﻠِﺞ إﱃ ﻋا َﱂ اﳌﺜال وتﺬﻫﺐ إﱃ

وﺟد ﲢتﻪ بدن أكﺜر لﻄافة ﻳُقال لﻪ شبﺢ
ا ّ  .بعد ذلﻚ ،القالﺐ اﳌﺜاﱄ أﻳﻀاً ﻳﻔصﻠوﻧﻪ وﻳُ َ
ِ
وﺟد ﲢتﻪ
وتﺬﻫﺐ الروح ﻣﻦ ﺧﻼلﻪ إﱃ ﻋا َﱂ اﻷشباح .بعد ذلﻚ ،الشبﺢ أﻳﻀاً ﻳﻔصﻠوﻧﻪ وﻳُ َ
ِ
الﺬر .ﻫﻜﺬا ﻳصبﺢ ﺻغﲑاً
ذرة وتدﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼلﻪ إﱃ ﻋا َﱂ ّ
بدن أكﺜر لﻄافة وﺻغﲑ ﻳُقال لﻪ ّ

ﺟ ّداً وﻣﺆﱠد ً إﱃ أن ﻳصﻞ إﱃ قﻤر الوﻻﻳة) .الشيعة ﳒوم و ﺧﺬون النور ﻣﻦ قﻤر الوﻻﻳة.
النبوة و ﺧﺬ النور
النبوة( ،ﰒّ ﻳصﻞ إﱃ ﻧﻔس ﴰس ّ
قﻤر الوﻻﻳة أﻳﻀاً ﺧﺬ النور ﻣﻦ ﴰس ّ
ﻣنﻬا ﻣباشرًة .إﱃ أن ﻳصﻞ ﰲ النﻬاﻳة إﱃ ﴰس الوﺟود اﳌﻄﻠَق وتﻄﻠﻊ القياﻣة الﻜﱪى .ﻫناك
النبوة ﻣﻀيﺆون ،ولﻜﻦ ليس لنورﻫﻢ ﻇﻬور ﰲ ﻣقابﻞ
ﻣﻊ أ ّن ﳒﻢ اﳌﺆﻣﻦ وقﻤر الوﻻﻳة وﴰس ّ
ضياء ﴰس الوﺟود اﳌﻄﻠق.
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( أن ﻳﱰكوا تﻼﻣيﺬﻫﻢ بعد ﻣ ّدة ﻋﻠﻰ أرﺟﻠﻬﻢ ،ﻷ ّ ﻢ
كان أﺳﻠوب ّ
لو أرادوا أن ﳛﻀنوﻫﻢ داﺋﻤاً ،ﳌا كاﻧوا اﺳتﻄاﻋوا أبداً أن ﻳقﻔوا ﻋﻠﻰ أرﺟﻠﻬﻢ وأن ﳝشوا

بواﺳﻄة أرﺟﻠﻬﻢ.
العظﻤاء لﻜﻼم ﳚعﻠون الﱪد دافﺌاً وﻳﻀعون أشياءً ﻋظيﻤة ﰲ ﺟيوبنا ِﺧْﻠ َسةً .ﺳبﺐ
وﻧتﻜﱪ ﻋﻠﻰ الناس وﻧصبﺢ ﻣ ّدﻋﲔ ﻷﻧّنا
ذلﻚ أﻳﻀاً ﻫو أﻧّﻪ إذا أﻇﻬروﻫا لنا ﻧصبﺢ ﻣغرورﻳﻦ ّ
ﻻ ﻧستوﻋﺐ ذلﻚ .ﻳُظ ِﻬرو ﻢ ﻋندﻣا ﳛصﻞ ﻋند ﺳعة وﻧشﻜر ا ّ ﻋند رؤﻳتﻬﻢ وﻧعتﱪﻫﻢ
ﻋﻄاء ا ّ وليس ﻧتيجة ﺟﻬد وﻣﻬارتنا.
لقد ﺳﱰ ا ّ ﻋيوبﻚ وﻋﻔﻰ ﻋنﻬا .ﳏاﺳنﻚ أﻳﻀاً ﻻ ﻳُعﻠِنﻬا ﻷﻧّﻪ ّإﻣا أﻧّﻪ تبعزقﻬا وتبيعﻬا
برﺧص أو ﻳسرقﻚ الشيﻄان .أﻧت ﺳتﻄاﻋتﻚ أن ترى ﻣﻦ الداﺧﻞ ،ولﻜﻦ ﻻ ﻳُظ ِﻬرﻫا ﻣﻦ
اﳋارج .ﻳُظ ِﻬرﻫا ﻋندﻣا تصبﺢ ﻋاﳌاً وتستﻄيﻊ أن ﲢﻔظﻬا .ﻳوم القياﻣة ﻳُزﻳﻞ الستار وﻳُظ ِﻬرﻫا.
ﻋندﻣا ﻳصبﺢ اﳌقصد ﻋظيﻤاً وﲦيناً ﰲ ﻧظر القاﺻد ﻳصبﺢ الﻄرﻳق قرﻳباً إﱃ درﺟة أن
ﻳسﻜﻦ اﳌقصد ﰲ قﻠﺐ القاﺻد وﳛﻀر ﻋند القاﺻد.
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وقصرت ﻣسافة
ﺳﻬﻠت ﻋﻠيﻪ ﻣصاﻋﺐ الﻄرﻳق
كﻠّﻤا ﻋظﻢ اﳌقصد ﰲ ﻧظر اﻹﻧسان كﻠّﻤا
ْ
ْ
الﻄرﻳق.
اﻹﻧسان كﻠّﻤا ﻳرتقﻲ فﻬﻤﻪ وﻳدرك كﻢ أ ّن اﳌقصد ﻋزﻳز وشرﻳف ،كﻠّﻤا ﻳسﻬﻞ لنسبة إليﻪ
طﻲ الﻄرﻳق وﻻ ﻳﻜﱰث لعواﺋق وﻣصاﻋﺐ وبُعد الﻄرﻳق .ﻋندﻣا ﻳﻜون اﳌقصد شرﻳف
ّ
بﺬلت ﻳﻜون لﻪ قيﻤة.
وﻋظيﻢ،
كﻞ ﻣا ﳚري ﰲ الﻄرﻳق وﻣﻬﻤا َ
ّ
ﻳستحق ّ
إﻋﻠﻢ أﻧّﻚ ﰲ اﳌوقف وا ّ ﻳعﻠﻢ كﻢ أ ّن ﻫﺬﻩ اﳌواقف ﻣﻔيدة لﻠسالﻚ .ﳚﺐ
إذا ﱂ تتق ّدمْ ،
ﳏﻤد
ﺣﱴ ﲡتازﻫا.
ﺣﱴ تعﱪﻫا .لﻜﻦ إذا َ
إﺳتغﻔر ّ
أن تصﱪ ّ
ﳏﻤد وآل ّ
ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ّ
ْ
كنت تسﲑ ِّ

)ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(.
ﺣﱴ ﻳستﻔيد اﳌﺆﻣنون وبعض
ﻣﺜﻠﻤا أ ّن ا ّ ﰲ الظاﻫر ﻳﻔتﺢ طرﻳق كربﻼء لبعض الوقت ّ

اﻷوقات ﻳغﻠقﻬا ليعرفوا قيﻤتﻬا وﻳشﻜروا ،ﰲ القﻠﺐ أﻳﻀاً ﻳﻔعﻞ ا ّ ﻧﻔس ﻫﺬا العﻤﻞ .ﻋ ّدة
أ مﻳِ
وﺟد بسط واﻧﻔراج وﻋ ّدة أ ّ م قبض واﻧﻜﻤاش .ﻋ ّدة أ ّ م ﻋندك ﻧشاط لﻠعبادة وﻋ ّدة
ّ ُ
أ ّ م ﻻ تعجبﻚ ﻋبادتﻚ وﺻﻼتﻚ .إذا
تﻀﺞ كﺜﲑاً
َ
وﺟدت أﻧّﻪ ليس ﻋندك ﻧشاط لﻠعبادة ﻻ ّ
كﻦ ﺻابراً ،ﻷ ّن ا ّ الّﺬي ﻫو ﺻاﻧعنا وﻣربّينا قد فعﻞ ﻫﺬا اﻷﻣر ﻣﻦ أﺟﻞ رشد  .أﻳﻀاً
وْ
١
اﺳتﻤتﻊ.
وضﻊ اﻷﻣور ﻋﻠﻰ ﻣدارﻫا"
ﻋندﻣا تُﻔتَﺢ الﻄرﻳق و"تُ َ
اشﻜر و ْ
ْ
التسرع والتدافُﻊ والﻠَجاﺟة ﰲ السﲑ إﱃ ا ّ ليس فقط ﻻ ﻧتيجة لﻪ بﻞ ﻳس ّد الﻄرﻳق.
ّ 
ٍ
وﻳقربﻪ ﻫو اﻷدب والتواضﻊ .ﻻ ﳝﻜﻦ أﺧﺬ شﻲء ﻣﻦ ا ّ وأولياء ا ّ
الّﺬي ﻳﻔتﺢ الﻄرﻳق ّ

لقوة .فقط ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷدب والتواضﻊ ﳝﻜﻦ إﳚاد طرﻳق إﱃ ﻣنزل أﻫﻞ البيت ،ﻣﺜﻠﻤا
ّ
صﻞ ﺳﻠﻤان .ﻋﻤر ﻫو َﻣﻦ كان أراد أن ﻳدﺧﻞ ﻣنزل أﻫﻞ البيت ﲢت الﻀغط وﻋنوًة
اتّ َ
وبﻜسر الباب .أﻳﻀاً ﰲ ﳏﻀر أولياء ا ّ إلت ِزم اﻷدب واﻹﻧتظار كﻲ تستﻄيﻊ أن تستﻔيد
ِ
القوة واﻹﺻرار.
ﺐ ﺣرﻣان ﻧﻔسﻚ
ﻣنﻬﻢ .ﻻ تُوﺟ ْ
لتسرع و ّ
ّ
ﳚﺐ الغرق ﰲ ﲝر ﻋﻠﻲ .ﻣا دام ﻫناك شعور وفﻬﻢ قيﲔ إذا ﲝﺜنا ﻋﻦ ضالّتنا ﻻ ﳒدﻫا
ولﻜﻦ ﻋندﻣا ﻧغرق ﻧراﻫا.

" ١و ِ
ﺿعﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺪار" :اﻧﻄﻠﻘﺖ ﰲ ﻣﺴارﻫا الﺼﺤﻴح.
ُ
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كﻞ ﻫﺬا أﺣﻼم وﺧياﻻت ،قُ ْﻞ :اﳊﻠﻢ واﳋيال اﳊسﻦ أفﻀﻞ ﻣﻦ اﳊﻠﻢ
إذا شﺨص قالّ :
السﻲء.
واﳋيال ِّ

ﰲ الصباح ﻳُعﻠَﻢ ﻣاذا فعﻞ الساري .قال ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :فعند الصباح
ﳛﻤد القوم السرى" :ﻋند الصباح ﳝدﺣون الساﺋرﻳﻦ ليﻼً.
السﻲء كﻼﳘا وأﺣيا ً تﻜون وأﺣيا ً أﻳﻀاً ﻻ
الرؤ واﳌﻜاشﻔة واﳌشاﻫدة ،فيﻬا اﳊسﻦ و ِّ
وﻣستﻤرة وداﺋﻤة ،ﻷ ّ ا ﻣتعﻠّقة لقﻠﺐ والروح واﶈبوب.
تﻜون .لﻜﻦ "اﳌعاﻳنة" كﻠّﻬا ﺣسنة
ّ

ﰲ "اﳌعاﻳنة" ،ﺟاء ﺻاﺣﺐ اﳌنزل وﺳﻜﻦ ﰲ القﻠﺐ.
اﳌﻜاشﻔة واﳌشاﻫدة أﺣيا ً تﻜون وأﺣيا ً ﻻ تﻜون؛أﺣيا ً ﲨيﻠة وأﺣيا ً قبيحة .لﻜﻦ
"اﳌعاﻳنة" ﻣتواﺻﻠة وﲨيﻠة لﻜاﻣﻞ" .اﳌعاﻳنة" ﻋﲔ اليقﲔ .ﻳقول ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﰲ
ﺣدﻳﺚ أوﱄ اﻷلباب" :ﻋاﻳﻦ ربّﻪ ﰲ قﻠبﻪ" :رأى ربّﻪ ﰲ قﻠبﻪ ﳌعاﻳنة .ﻋندﻣا ﻳصﻞ اﻹﻧسان
ﳐتص
ﺣق اليقﲔ أﴰخ وﻫو
إﱃ اﳌعاﻳنة ﻳدﺧﻞ ا ّ إﱃ قﻠبﻪ وﻻ ﳜرج ﻣنﻪ بعد ذلﻚّ .
ّ
ﻷﻧبياء اﳌرﺳﻠﲔ.
ﺣﱴ تصيبﻬﻢ
البعض ﺳالﻜون ﳎﺬوبون ،أي ﻳعﻤﻠون لعبادة وأفعال اﳋﲑ وّ . . .
اﳉﺬبة اﻹﳍيّة" :فﻤﻦ كان ﻳرﺟو لقاء ربّﻪ فﻠيعﻤﻞ ﻋﻤﻼً ﺻاﳊاً" :فﻤﻦ كان طالباً لﻠقاء ربّﻪ
لﻜﻦ البعض ﳎﺬوبون ﺳالﻜون ،أي ﰲ البداﻳة أﺻابتﻬﻢ
ﳚﺐ ﻋﻠيﻪ أن ﻳعﻤﻞ ﻋﻤﻼً ﺻاﳊاًّ .
أي ﻋﻤﻞ ﻳﻔعﻠوﻧﻪ
اﳉﺬبة اﻹﳍيّة وﺟعﻠْتﻬﻢ ﻳنﻄﻠقون .ﻫﺬﻩ ا ﻤوﻋة ،ﻣستواﻫا أﻋﻠﻰ ،ﻷ ّن ّ
ﻳﻜون ﻋﻦ ٍ
ﻣيﻞ ورﻏبة .إ ّ ﻢ فاﻋﻠون ،ولﻜﻦ بدون ﲢرﻳﻚ وﲢرﻳض ،ﻣﺜﻠﻤا أ ّن ا ّ ﻣﻦ ش ّدة

العزة فاﻋﻞ بدون ﲢرﻳﻚ.
الغﲎ و ّ
النجار :ﳚﺐ
النجار وقال لﻪْ :
إﺻنﻊ ً لغرفﱵ .قال ّ
اﺟﻊ ّ
شﺨص بسيط بﲎ ﻏرفة ور َ
ﺣﱴ أﺻنﻊ لﻚ الباب .ذﻫﺐ الشﺨص البسيط وقاس
أن ﺧﺬ قياس الباب وﲢﻀرﻩ ّ
ﻣسافة إطار الباب بيدﻳﻪ وبينﻤا كان قد أﻣسﻚ ﻳدﻳﻪ ﻣﻔتوﺣة ﻋﻦ بعﻀﻬا ﲟقدار اﻹطار،
فيﺨتﻞ قياﺳﻲ وﺣجﻤﻲ .بعض
إﻧﻄﻠق ﰲ الزقاق وﺻار ﻳقول لﻠناس :ﻻ تصﻄدﻣوا ﰊ
َ
ّ
اﻷشﺨاص البسﻄاء قد ﻋيّنوا ﺣجﻤاً وقياﺳاً لﻠﻄرﻳق إﱃ ا ّ أﻳﻀاً وﻳظنّون أ ّن ا ّ فقط ﰲ
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قالﺐ ذلﻚ اﳊجﻢ ﳝﻜنﻪ أن ِ
ﻳوﺻﻞ اﻷشﺨاص إﱃ الﻜﻤال واﳌقصد وﻫﻢ أﻳﻀاً ﺣﺬرون
ي قياس.
ﳜتﻞ ﺣجﻤﻬﻢ .ﻣﻊ أ ّن الﻄرﻳق إﱃ ا ّ ليس ﳏدوداً ّ
داﺋﻤاً أن ﻻ ّ
وﺣﱴ أ ّ ﻢ أﻳﻀاً ﻳعتقدون أ ّن ا ّ وأولياء ا ّ
البشر ﺻغار ﺟ ّداً ولدﻳﻬﻢ ﺣسا ت ﳎﻬرﻳّةّ ،
ﳏدودون بغالبيﻬﻢ وﺣسا ﻢ .شﺨص كان قد اﻋتﻜف ﰲ ﻣسجد السﻬﻠة لﲑى ﺣﻀرة
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( بعد أربعﲔ ليﻠة ﻣﻦ اﻷﻋﻤال واﻷوراد الّﱵ
ﺻاﺣﺐ العصر والزﻣان ) ّ
ﻳشرف ﺣﻀرتﻪ أو ِ
ﻳظﻦ أﻧّﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ِّ
ﻳرﺳﻞ أﺣد أﺻحابﻪ قبﻞ اﻧتﻬاء
ﻳقوم ا .ﱂ ّ
دق ب
اﻷربعﲔ ليﻠةِ .ﻣﻦ ﺣظّﻪ ﰲ ليﻠة اﻷربعﲔ ﻋندﻣا اﺳتع ّد لﻠبدء ﻋﻤالﻪ وأذكارﻩ ّ
ِ
أي إﺣتﻤال ن ﻳﻜون ﺣﻀرتَﻪ وقال ﰲ ﻧﻔسﻪ :لقد أتﻰ شﺨص ﻣزﻋﺞ
اﳊجرة .ﻫو ﱂ ﻳعط ّ
وﺳيعيق أﻋﻤاﱄ وأذكاري .فتﺢ الباب وأﻳﻀاً ﺟاﻣﻠﻪ ﲜﻔاء .ذلﻚ الرﺟﻞ دﺧﻞ اﳊجرة .ﻫو
ﺳجادة ﺻﻼتﻪ لينشغﻞ ﻋﻤالﻪ .قال
أﻳﻀاً أﻋﻄﻰ ذلﻚ الرﺟﻞ كو ً ﻣﻦ اﳌاء وذﻫﺐ إﱃ ّ
ﺻرت ﻣنشغﻼً ﻋﻤال ﻷربعﲔ
ذلﻚ الرﺟﻞ :كﺄﻧّﻚ كان لدﻳﻚ ﻋﻤﻞ؟ قال :اﳊقيقة لقد ُ
ِ
أﻧت
فﺄتيت َ
كنت أرﻳد أن أقوم ا َ
ليﻠة ﻣﻦ أﺟﻞ رؤﻳة اﳊﻀرة وﻫﺬﻩ الﻠيﻠة الّﱵ ﻫﻲ آﺧر ليﻠة ُ
)أي أزﻋجتﲏ( .قال ذلﻚ الرﺟﻞ :اﳌنزل الّﺬي اشﱰﻳتَﻪ ﻣﻦ فﻼن ﻧصﻔﻪ كان ﻷﺧيﻪ وﻫو ﱂ
السجادة الّﱵ اشﱰﻳتﻬا ﻣﻦ فﻼن ﻧصﻔﻬا
ﻳدفﻊ ﻣالﻪ ﻷﺧيﻪ وﻧصف البيت ليس لﻚ .أﻳﻀاً ّ
السجادة ليس لﻚ .قال ﻋ ّدة ﻋبارات
كان لزوﺟتﻪ وﱂ ﻳدفﻊ ﻣبﻠﻎ ذلﻚ لزوﺟتﻪ وﻧصف ّ
الﻠص ،وﻏاب ﻋﻦ الوﻋﻲ.
الﻠص ،أﻳّﻬا ّ
ﻣشا ة ﳍﺬا .فجﺄة ﺻاح ذلﻚ الشﺨص :أﻳّﻬا ّ
وﺟد أﺣد ﻫنا
إﻧدفﻊ الناس إﱃ ﺣجرتﻪ ولﻜﻦ ﱂ ﳚدوا أﺣداً .أﻋادوﻩ إﱃ وﻋيﻪ وقالوا :ﻻ ﻳُ َ
أي اﻣتحان قد ق ّدم وﺧجﻞ ﻣﻦ ﺣالﻪ.
فعﻼم أﻧت
َ
َ
ﺻرﺧت .أدرك ذلﻚ الشﺨص ّ
الراﻋﻲ اﳉيّد ﻫو الراﻋﻲ الّﺬي ﺧﺬ القﻄيﻊ لشرب اﳌاء إﱃ ﻧﻔس ذلﻚ النبﻊ الّﺬي ﻫو
بنﻔسﻪ ﻳشرب ﻣنﻪ اﳌاء .أﻫﻞ البيت أﻳﻀاً ﺧﺬون شيعتﻬﻢ وﳏبّيﻬﻢ إﱃ ﻧﻔس ذلﻚ النبﻊ
الّﺬي ﻫﻢ ﻧﻔسﻬﻢ ﻳشربون ﻣنﻪ اﳌاء.
ﺣﱴ لو ﺳقط ﰲ ﺣﻔرة ﻫﺬا ﻋﻼﻣة
الشيعﻲ ﰲ ﺳﲑﻩ ﻻ ﻳتساوى ﻳوﻣاﻩ وﻻ ﻳراوح ﻣﻜاﻧﻪّ .
ﻳتحرك ﳌا كان ﺳقط ﰲ اﳊﻔرة .ﻫﺬا السقوط ﰲ اﳊﻔرة أﻳﻀاً ﻫو ضروري
ﻣشيﻪ وإﻻّ لو ﱂ ّ

لسﲑﻩ.
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كﻞ واﺣد ﻣﻦ الناس ﻋندﻩ طرﻳق شﺨصﻲ ﻣﻦ ﻧﻔسﻪ ﻫو ﻣﻦ ﺟنس
ﰲ السﲑ إﱃ ا ّ ّ
النور وﻫو ﻣﺜﻞ ﺣبﻞ ﻳصعد وﻳنزل بواﺳﻄتﻪ .ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌرﺣﻠة الﻄُُرق ﻣتع ّددة بعدد ﻧﻔوس
كﻞ
اﳋﻼﺋق .لﻜﻦ ﻋندﻣا ﻳعﱪ الشﺨص ﻣﻦ ﻣرﺣﻠة النﻔس ﻳصﻞ إﱃ "أوتوﺳﱰاد" ﺣيﺚ ّ
طُُرق ﻧﻔوس الناس تنتﻬﻲ إليﻪ" .اﻷوتوﺳﱰاد" ﻫو ﻧﻔس الصراط اﳌستقيﻢ وﻫو واﺣد ليس
أكﺜر .ﻫﺬا اﻷوتوﺳﱰاد ُﳜتَـتَﻢ ﳌقصد ،أي التوﺣيد .قال أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :أ
الصراط اﳌستقيﻢ ،إذاً ،ﻻ ﳝﻜﻦ الوﺻول إﱃ وادي التوﺣيد إﻻّ ﻋﻦ طرﻳق "أوتوﺳﱰاد"
الوﻻﻳة .لﺬا فﺈ ّن كﻞ ﻋرفاء ﲨيﻊ ِ
الﻔ َرق واﳌﺬاﻫﺐ الّﺬﻳﻦ قد ﻋﱪوا النﻔس ،ولو أ ّ ﻢ ﻷﺳباب
ّ
ِ
ِ
كﻞ اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ
قاﻣوا لتقيّة وﱂ ﻳُظﻬروا ،قد التقوا بعﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( وقَبﻠوﻩّ .
ِ
ﻣتوﺣدون وﻻ ﳜتﻠﻔون ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ.
ﺧرﺟوا ﻣﻦ بيت ﻧﻔسﻬﻢ ووﺻﻠوا إﱃ "اﻷوتوﺳﱰاد" ّ
اﻹﺧتﻼف ﻣتعﻠِّق ﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ﱂ ﻳعﱪوا بعد ﻣﻦ النﻔس .طبعاً اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ﰲ
"اﻷوتوﺳﱰاد" ،بعﻀﻬﻢ ﰲ اﻳة الﻄرﻳق ووﺻﻠوا إﱃ اﳌقصد ،والبعض ﰲ وﺳط الﻄرﻳق
والبعض ﰲ بداﻳة الﻄرﻳق ،ولﻜﻦ ﻻ ﳜتﻠﻔون وﻻ ﻳتنازﻋون ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ وﻻ ﻳنﻔون بعﻀﻬﻢ.

اﻹﺟتﻤاع والﻠقاء
شاﻫ َد شﺨصيّاً تﻜون شﻬادتﻪ ﻣقبولة.
ﻣﻦ الناﺣية القﻀاﺋيّة الشﺨص الّﺬي ﻳﻜون قد َ
ﲰعت أ ّن شﺨصاً قام لعﻤﻞ الﻔﻼﱐ ،ﻻ ﻳقبﻠون شﻬادتﻪ .ﺣﻀرة
إذا قال شﺨص أ
ُ
اﳊق والباطﻞ ﻫﻲ أربﻊ أﺻابﻊ ،أي اﳌسافة بﲔ
اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻳقول :اﳌسافة بﲔ ّ
و"ﲰعت" .أﻳﻀاً ﰲ الشﻬادات الّﱵ ﻧشﻬدﻫا ﰲ اﻷذان
أﻳت"
ُ
العﲔ واﻷذن ،وبﲔ "ر ُ
وتشﻬد الصﻼة ،الشﻬادة الّﱵ تﻜون قاﺋﻤة ﻋﻠﻰ اﳌشاﻫدة والرؤﻳة ﻳﻜون ﳍا قيﻤة.
واﻹقاﻣة ّ

أﻫﻢ ﻣﻦ ﻣق ّدﻣات الﺬﻫاب إﱃ اﳊﻔﻠة .الصﻼة والصوم والعبادات اﻷﺧرى ﻫﻢ
الﻠقاء ّ
ﻣق ّدﻣة ولقاء ا ّ أفﻀﻞ ﻣنﻬﻢ.
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ﺟزاء العﻤﻞ ﻫو اﻹﺟتﻤاع والﻠقاء .اﻵﺧرة ﻫﻲ ﻳوم اﳉزاء.
كﻞ أﻋﻤالﻚ الصاﳊة
كﻞ ﺻندوق ﻏﻠّتﻚ ﻫو ﲢﻀﲑك لﻠقاء ا ّ  .ﻋبادتﻚ ،وزﻫدك ،و ّ
ّ 
أﺟرﻫا ﻫو ﻫﺬا.
ِ
كﻞ ﻣصاﻋﺐ الﻄرﻳق.
ل ّﺬة ﳊظة الﻠقاء تُنسﻲ ّ
ﻳقول أوﻳس القرﱐ" :اﻋبد ا ّ كاﻧّﻚ تراﻩ فان ﱂ تﻜﻦ تراﻩ فاﻧّﻪ ﻳراك" :ﻋندﻣا تعبد إﻋﻤﻞ
ﲝيﺚ ترى ا ّ وإن ﱂ تستﻄﻊُ ،ك ْﻦ ﲝيﺚ تشعر أ ّن ا ّ ﻳراك.

التجرع أفﻀﻞ ﻣﻦ السﻤﻊ ،و"الرؤﻳة" أفﻀﻞ
ﰲ اﳌعارف اﻹﳍيّة واﳊقاﺋق اﳌعنوﻳّة ﻳﻜون ّ
التجرع.
ﻣﻦ ّ
ﻣا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫناك قابﻠيّة ،اﻷولياء ﻋندﻣا ﻳنظرون إلينا ﻳعﻤﻠون ﲝيﺚ ﻻ ﻧراﻫﻢ ﳓﻦ؛ﻋندﻣا
تتﻢ ﺻياﻏتنا ﺣينﻬا
ﻧﻜون ﺋﻤﲔ أو ﻏافﻠﲔ ﻳنظرون إلينا .ﳓﻦ ﻧُصاغ ﺬﻩ النظرات ،وﻋندﻣا ّ
ﳓﻦ أﻳﻀاً ﻧنظر إليﻬﻢ وتقﻊ النظرة ﻋﻠﻰ النظرة وﻧستشﻬد.
ﺣﻀرة الصادق )ﻋﻠيﻪ السﻼم( قال لشﺨص كان ﻣنﻜراً ّ  :إﱃ اﻵن ﻫﻞ ﺣصﻞ أن
أﻣسﻜت بيدك بﻠوح ﻣﻦ اﳋشﺐ
كبت السﻔينة وﻏرقَت السﻔينة وأﻧت ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋدم الغرق
َ
ر َ
ﺣﱴ ذلﻚ الﻠوح ﻣﻦ اﳋشﺐ .قال :بﻠﻰ .قال
ت رﻳﺢ و ْ
فوق اﳌاء وﻫبّ ْ
أﺧﺬت ﻣﻦ ﻳدك ّ
ي شﺨص كان أﻣﻠﻚ أن ﻳُنجيﻚ ﰲ تﻠﻚ الﻠحظة ،ذاك ﻫو ا ّ  .ﻋندﻣا تيﺄس
ﺣﻀرتﻪّ :
كﻞ اﻷﻣاكﻦ وتغﻤض ﻋينيﻚ ،ﻫناك ترى ا ّ .
ﻣﻦ ّ
ﻋرفﲏ ﻧﻔسﻚ" .أﻣر ﺣﻀرتﻪ أن
قال شﺨص ﳊﻀرة الصادق )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ﺳيّدي ّ
ﻳﻠقوﻩ ﰲ داﺧﻞ البحر وﻋندﻣا إﻧغﻤس قﻠيﻼً ﰲ اﳌاء ،أﻣر أن ُﳜ ِرﺟوﻩ .ﻋندﻣا أﺧرﺟوﻩ أﻋاد
القصة ﺛﻼث
تﻜر ْ
رت ﻫﺬﻩ ّ
كﻼﻣﻪ ّ
اﻷول ﻧيةً .أﻣر ﺣﻀرتﻪ أن ﻳﻠقوﻩ ﰲ داﺧﻞ اﳌاء ﳎ ّدداًّ .
ﻣرات ،ولﻜﻦ ﰲ اﳌ ّرة الﺜالﺜة ﻋندﻣا أﺧﺬوﻩ ﻣﻦ اﳌاء ذﻫﺐ إﱃ زاوﻳة وﺟﻠس ﺳاكتاً .ﺳﺄلوﻩ
ّ
ِ
ِ
ﻣرة
ﻣرة ﰲ اﳌاء ُ
كدت أﻏرق وآﺧر ّ
ﻋﻦ ﺳبﺐ ﺳﻜوتﻪ وﻫدوﺋﻪ .قال ﻋندﻣا رﻣوﱐ آﺧر ّ
وﺟد أﺣد ﰲ الدﻧيا كﻠّﻬا إﻻّ ﺣﻀرة
اﺳتﻄعت فيﻬا أن أﺧرج رأﺳﻲ ﻣﻦ اﳌاء ر ُ
ُ
أﻳت ﻻ ﻳُ َ
ﻫدأت
الصادق )ﻋﻠيﻪ السﻼم( .ﳍﺬا ﻋندﻣا أﻣسﻜوﱐ وأﺧرﺟوﱐ ﻣﻦ اﳌاء ﻣر ﺣﻀرتﻪ
ُ
كنت قد وﺻﻠت إﱃ ُﻣرادي.
اﺧﱰت الصﻤت ّ
و ُ
ﻷﱐ ُ
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ﺣجة ا ّ  ،وﻫو ﺣقيقة
أﻧت واﺣد .ﳚﺐ أﻳﻀاً أن ترى "واﺣداً" .ذاك ال"واﺣد" ﻫو ّ
اﻹﻧسان.

الرﻏبة فقط ﰲ ا ّ
كﻞ اﻷرض والسﻤاء واﳉنّة ولﻜنّﻪ
اﳌﺆﻣﻦ ﻻ ﻳقبﻞ ﺟزاءً ﺳوى القرب ﻣﻦ ا ّ  .إﻧّﻪ ﳚول ّ
طالﺐ لﻠقرب فقط.
ﺣرم ا ّ ﻋﻠيﻬﻢ" ،الّﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻔات اﳌتّقﲔ ،ﻣرﺣﻠتﻬا اﻷوﱃ ﻫﻲ
ّ 
"ﻏﻀوا ابصارﻫﻢ ّ
ﻋﻤا ّ
ﺻادفوا ﻣاﻻً ﺣراﻣاً أو ﻣوضﻊ شبﻬة
ﻋدم النظر لغﲑ اﶈارم .اﳌرﺣﻠة الﺜاﻧية ﻫﻲ ﲟعﲎ أﻧّﻪ إذا َ

ﻳغﻀون البصر وﻳصرفون النظر ﻋنﻪ .لﻜﻦ اﻷفﻀﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﻫو أ ّ ﻢ أﺻﻼً ﻻ ﻳنظرون إﱃ
ّ
ِ
ﳋصيصﲔ.
ﻏﲑ ا ّ وﻫﺬا ﻣتعﻠّق ّ
ث
وﺣﱴ ﻻ تتح ّدث ﻋﻦ ﻧﻔسﻚ .ﲢ ّد ْ
ﻻ تتح ّدث ﻋﻦ الدﻧيا ،وﻻ تتح ّدث ﻋﻦ اﳋﻠقّ ،
ﺣﱴ لو كان شﻲء ﻏﲑﻩ ﻣوﺟوداً تنساﻩ
ﻋﻦ ا ّ  .ﻋندﻣا تتح ّدث فقط ﻋﻦ ا ّ لبعض الوقت ّ
وتنسﻰ ﻣا ﺳواﻩ.
"ﻣا فقد ﻣﻦ وﺟدك وﻣا الّﺬي وﺟد ﻣﻦ فقدك" :الّﺬي وﺟدك ﻣاذا ﻳﻔقد بعد ذلﻚ
والّﺬي فقدك ﻣاذا ﳝﻠﻚ بعد ذلﻚ؟

الزّﻫار.
ﺣﺬار أن ﲡعﻠﻚ اﻷزﻫار ﻏافﻼً ﻋﻦ َ
"الﻄالﺐ" ،١ﻳعﲏ الشﺨص الّﺬي ﻳﻜون طالباً ّ دب.
لقوة.
ﰲ ﻣسﲑ الﻜﻤال ﳚﺐ أن تﻜون طالباً ولﻜﻦ دب ،وليس ّ
ﻳﻀر اﻹﻧسان وواﺣد ﻳنﻔعﻪ .الﻄﻠﺐ الّﺬي ﻳﻜون
ﻋند ﻧوﻋان ﻣﻦ الﻄﻠﺐ ،واﺣد ّ
ﳏﻤد .إذا ﱂ
بصدق وأدب ﻳنﻔﻊ العبد وﻫو ﻣعﻪ ﻳصبﺢ ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻤان "الﻄالﺐ" لﻔقﻪ آل ّ

" ١الﻄالﺐ" :ﻃالﺐ العﻠﻮم الﺪﻳنﻴّﺔ.
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وﻋﺞ وﰿّ ﻳصبﺢ ﻣﺜﻞ الﺜاﱐ الّﺬي كان ُﻣﻄالِباً وﻣ ّدﻋياً
وضﺞ ّ
ﻳﻜﻦ الﻄﻠﺐ ﻣقﱰ ً ﻷدب ّ
وأﺣرق الباب وكسرﻩ .كﻠّﻤا كان أدب وﺻﻔاء العبد أفﻀﻞ كﻠّﻤا كان ﻧزول الرﲪة ﻣﻦ ﻋند
ا ّ أكﺜر.
"ﻳﻀﻞ ﻣﻦ ﻳشاء وﻳﻬدي ﻣﻦ ﻳشاء،
ﻣنﺬ ﻣ ّدة َرَزقنا ا ّ ﻫﺬا اﳌعﲎ أ ّن اﻵ ت الّﱵ تقول:
ّ
شﺌت ،ﻳﻔعﻞ ﻫو ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤال .ا ّ ﻳﻬدي الشﺨص
وﻳرزق ﻣﻦ ﻳشاء" ،تعﲏ أﻧّﻪ إذا أﻧت َ
ب"ﻣ ْﻦ" ،وفاﻋﻞ
الّﺬي ﻫو بنﻔسﻪ ﻳرﻳد أن ﻳﻬتدي) .الﻀﻤﲑ اﳌستﱰ ﰲ "ﻳشاء" ﻣتعﻠّق َ

"ﻳﻬدي" و "ﻳرزق" ﻫو ا ّ ( .ﺣيﺚ أﻧّﻪ قد فتﺢ ﲨيﻊ اﻷبواب وﻳرﻳد إﻳصال السعادة
فاﳌﻬﻢ ﻫو أن تشاء أﻧت.
واﳍداﻳة والرزق إﱃ العبادّ ،
ﳏﻤد" :ليت ﱂ ُﳜﻠَق
النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( قال " :ليت ﱂ ﳜﻠق ّ
أ ّن ّ

اﺳتشﻢ ﻋﻄراً ﻣﻦ ذاتﻪ
ﳏﻤد )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ،رّﲟا كان ﻣﻦ ﺣية أ ّن ﺣﻀرتﻪ قد
ّ
ّ
وﺣسﻦ ا ّ تعاﱃ .لقد كان
وﱂ ﻳﻜﻦ ﻳرﻳد أن ﻳﻜون ﻫناك َﲨال َ
آﺧر إﱃ ﺟاﻧﺐ َﲨال ُ
آﺧر ﰲ ﺟنﺐ ُﺣسنﻚ وﻧورك.
ﻳقولِ :ﻣﻦ اﳊيف أن تﻜون
َ
ﺧﻠقت شﺨصاً َ

اﳌﻜاشﻔات والﻜراﻣات
تتﻄور.
كنت تعﻤﻠﻪ ّ
ﻻ تنشغﻞ كﺜﲑاً ﳌﻜاشﻔات فيتﻠف ﻋﻤرك .بِـﻊ العﻤﻞ الّﺬي َ
ﺣﱴ ّ
ﻳتﻠﻬﻰ لﻜراﻣات ﻳبقﻰ ﻏافﻼً ﻋﻦ اﳌقصد
"اﻫﻞ الﻜراﻣة ﳏجوبون" :الشﺨص الّﺬي ّ
اﳊقيقﻲ.
و"اﲣاذ اﻷربعينيّات" ،١ﻳبقون ﺧﻠف الباب وﻳُ َس ّد طرﻳقﻬﻢ .ﻻ تدع
البعض ﳌﻜاشﻔات ّ
بﻊ طرﻳقﻚ
فﻜرك ﻳتشتّت إذا ﺣصﻞ ﻣنام أو ﻣﻜاشﻔة ﰲ الﻄرﻳق .ﻫﺆﻻء ﻧقوﻻت الﻄرﻳقْ .
كﻞ اﻧتباﻫﻚ وتركيزك ﻋﻠﻰ ﺻاﺣﺐ البيت وﻻ َتر ﻧ ْﻔسﻚ.
وليﻜﻦ ّ

ّ ١
"اﲣاذ اﻷرﺑعﻴنﻴّات" :الﺮ ﺿﺔ واﻹﻧﺰواء واﻹﻋﺘﻜاف.
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ﰲ اﻵ ت  ١١١إﱃ  ١١٥ﻣﻦ ﺳورة اﳌاﺋدة أ ّن ﺣﻀرة ﻋيسﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻋندﻣا
دﻋا اﳊوارﻳّﲔ إﱃ طرﻳقﻪ طﻠبوا ﻣنﻪ كراﻣة .قال ﻋيسﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :ﻫﻞ أﻧتﻢ أﻳﻀاً تسعون

أﺻروا ،ﺣ ّقق رﻏبتﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ إطﻤﺌنان قﻠو ﻢ ولﻜنّﻪ
وراء الﻜراﻣة؟ إتّقوا ا ّ  .طبعاً ﻋندﻣا ّ
كان ﻳتوقّﻊ ﻣنﻬﻢ أكﺜر ﻣﻦ ذلﻚ.
لﻠحق تعاﱃ وتربية اﻷشﺨاص الﻜاﻣﻠﲔ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻋندﻫﻢ
أﻫﻞ البيت كان ﻫدفﻬﻢ الدﻋوة ّ
ِ
كﻞ فﻀاﺋﻠﻬﻢ ﰲ الﻜراﻣات
ارتﻜاز ﻋﻠﻰ اﳌعجزة والﻜراﻣة وإﻧﻪ لـﻤﻦ اﳋﻄﺄ أن ﳔتصر ّ
اﳊق تعاﱃ أﺣيا ً كان ﻳُظ ِﻬر اﳌعجزات والﻜراﻣات ﻋﻠﻰ أﻳدﻳﻬﻢ ،ولﻜﻦ ﻫﻢ
الظاﻫرﻳّة .طبعاً ّ
لﻠحق تعاﱃ وكاﻧوا ﺣﺬرﻳﻦ أﻧّﻪ ﻻ ﲰﺢ ا ّ
ﻣتوﺟﻬﲔ لﻜاﻣﻞ ّ
كاﻧوا ﳛبّون أن ﻳﻜون الناس ّ
وﻳتوﺟﻬون لعبادﻩ بسبﺐ كراﻣا ﻢ.
أن ﻳغﻔﻞ الناس ﻋنﻪ ّ

النيّة
توﺟﻬﻚ القﻠﱯ
ﻣوضﻊ ﻧظر ّ
وتوﺟﻬﻚ .إذا كان أكﺜر ّ
اﳊق تعاﱃ ﻫو قﻠبﻚ وﻧيّتﻚ ّ
أي طرف
اﳊق تعاﱃ قد اﺣتﻠّ ْ
وإقبالﻚ ﻋﻠيﻪ وكاﻧت ﳏبّة ّ
ت أكﺜر قﻠبﻚ ،تﻜون طالباً ّ ّ .
ِ
توﺟﻬﻚ القﻠﱯ لﻠدﻧيا ،تﻜون ﻣﻦ أﻫﻞ الدﻧيا.
ترﺟﺢ ك ّﻔة ﻣيزاﻧﻪ ﻳنزل لﻶﺧر .إذا كان أكﺜر ّ
التوﺟﻪ وتعﻠّق القﻠﺐ لدﻧيا ﻣﺬﻣوﻣة
ﻣﻬﻤاً أبداً .الرﻏبة و ّ
اﻣتﻼك أو ﻋدم اﻣتﻼك الدﻧيا ليس ّ

التوﺟﻪ لﻠدﻧيا ﻫو الدﻧيا" .الﻠّﻬﻢ ﻻ ﲡعﻞ الدﻧيا اكﱪ ﳘّنا وﻻ ﻣبﻠﻎ ﻋﻠﻤنا":
ﺟ ّداً .ﳍﺬا فﺈ ّن ّ
وﻫﻢ لنا وﻻ اﻳة وأوج ﻣعرفتنا.
الﻠّﻬﻢ ﻻ ﲡعﻞ الدﻧيا أكﱪ ﻫدف ّ
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(" :ﻧيّة اﳌﺆﻣﻦ ﺧﲑ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ" :ﻧيّة اﳌﺆﻣﻦ
قال ّ
أفﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ .ﻧﻔس العبد أشرف ﻣﻦ العبادة.
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النيّة ﻫﻲ الشرط" .تزوﻳﺞ اﻷﺣﺬﻳة" ١وأفﺨﻢ اﻷﻋﻤال ﺳيّان .العﻤﻞ الّﺬي تﻜون قيﻤتﻪ
أﻋظﻢ ﻫو الّﺬي ﻳﻜون بعاً ﻣﻦ ﻧيّة ﺧالصة وﺻادقة أكﺜر.
ف قﻠبﻚ وأﺻﻠﺢ وأﺧﻠص ﻧيتﻚِ .
ف أولياء ا ّ لنيّة إﱃ
إﺳتﻀ ْ
إﻋﻤﻞ لقﻠﺐ والنيّة .ﻧ ِظّ ْ
ْ ّ
ْ
بيت قﻠبﻚ ذات ليﻠة .ﰲ البداﻳة ﻧسﲑ ﳋيال والرؤ واﳌﻜاشﻔة وﰲ النﻬاﻳة ﻳﺆول أﻣر إﱃ
اﳌعاﻳنة واليقﲔ.
أي َﻣﻠَﻚ بعد ذلﻚ أن ﻳﻜتﺐ أﺟرﻫا وقيﻤتﻬا
ﻋندﻣا ﲣﻠص اﻷﻋﻤال كﺜﲑاً ﻻ ﻳستﻄيﻊ ّ
"ﺟف القﻠﻢ" .٢ا ﻳ ِ
وﺻﻞ اﳉﻤيﻊ إﱃ ذلﻚ اﳌنزل إن شاء ا ّ .
وتصبﺢّ :
ّ ُ
ﺳﻦ السادﺳة ﻣﻦ ﻋﻤرﻩ برفقة أبيﻪ
ذات ليﻠة كان ﺣﻀرة الصادق )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﰲ ّ
اﻹﻣام الباقر )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﰲ اﳌسجد اﳊرام .ﻋندﻣا أراد اﻹﻣام الباقر )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أن
ﺣﱴ
ﻳعود إﱃ اﳌنزل طﻠﺐ ﺣﻀرة الصادق )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻣﻦ أبيﻪ إذ ً ليبقﻰ ﰲ اﳌسجد ّ
الصباح .ﺣﻀرة الباقر )ﻋﻠيﻪ السﻼم( وافق أﻳﻀاً .ﰲ ﺻباح اليوم التاﱄ ﻋندﻣا ﻋاد اﻹﻣام
ﻏارت
الباقر )ﻋﻠيﻪ السﻼم( إﱃ اﳌسجد اﳊرام شاﻫد أ ّن ﺣﻀرة الصادق )ﻋﻠيﻪ السﻼم( قد ْ
ﺣﱴ
ﻋيوﻧﻪ ّ
ورق أﻧﻔﻪ واﺣت ّد .إﻧتبﻪ إﱃ أ ّن ﺣﻀرة الصادق )ﻋﻠيﻪ السﻼم( قد بقﻲ ﻣستيقظاً ّ
ضغﻄت ﻋﻠﻰ
الصباح وأﻧّﻪ قد ﺻﻠّﻰ ِﻣﻦ دون اﻧقﻄاع .لﺬا قال ﳊﻀرتﻪ :ﻋزﻳزي ،ﳌاذا
َ
وآذﻳت ﻧﻔسﻚ ﳍﺬﻩ الدرﺟة؛أﺣيا ً ا ّ ﻳعﻄﻲ ﺟزاءً ﻋظيﻤاً وكﺜﲑاً ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ قﻠيﻞ
ﻧﻔسﻚ
َ
وﺻغﲑ .أي ﻳُعﻄَﻰ اﻷﺟر العظيﻢ ﻋﻠﻰ العﻤﻞ الصغﲑ ﻣﻊ ﺧﻠوص النيّة ،فﻠيس ﻣﻦ
الﻀروري إذاً أن ترﻫق ﻧﻔسﻚ ﻋﱪ القيام ﻋﻤال كﺜﲑة ،بﻞ ﳚﺐ شحﺬ اﳍﻤﻢ ﻹﺧﻼص
النيّة .اﳋﻠوص ﻳعﲏ العبادة والﻄاﻋة بدون اﻧتظار اﻷﺟر والﺜواب .الشﺨص الّﺬي ﻋندﻩ
ﺣﱴ أﻳﻀاً أن ﻻ ﻳﻠت ّﺬ ﻣﻦ ﻋبادتﻪ ﲝيﺚ تصبﺢ ل ّﺬة العبادة دافعاً لعﻤﻠﻪ.
ﺧﻠوص ﻳرﻳد ّ
الشﺨص اﶈتشﻢ ﻳقوم لعﻤﻞ ولﻜﻦ ﻻ ﻳنظر لعﻤﻠﻪ وﻻ ﻳرى ﻋﻤﻠﻪ.

" ١ﺗﺰوﻳﺞ اﻷﺣﺬﻳﺔ" :ﺗﺮﺗﻴﺒﻬا.

٢
ﺗﺼﺒح"ﺟﻒ الﻘﻠﻢ" :ﻳنﻔﺪ ﻣﺪاد أﻗﻼم الﻜاﺗﺒﲔ.
ّ
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وﺳدﱠت الﻄرﻳق وﱂ ﳝﻜﻦ أن تقوم بﻪ ،إﲝﺚ ﰲ ﻧيّتﻚ.
كﻠّﻤا َ
أردت أن تعﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﲑ ُ
ليست ﺻرفاً ّ وإﻻّ لو كان لﻚ شغﻞ ﻣﻊ ﺻاﺣﺐ البيت لﻜان
رّﲟا قد أﺻا ا ضرر وﻫﻲ
ْ

ﻋﻠﻰ ﻋاتقﻪ أن ﻳزﻳﻞ اﳌواﻧﻊ ﻣﻦ أﻣام طرﻳقﻚ.
نجز ﰲ
بﻜﻞ أﻋﻤال اﳋﲑ الّﱵ تُ َ
ّ 
ﳏﺐ أﻫﻞ البيت ﻳعﻤﻞ بقﻠبﻪ وﻧيّتﻪ .ﻷﻧّﻪ ﻳرﻏﺐ وﻳرضﻰ ّ
العا َﱂ لﺬا فﺈﻧّﻪ شرﻳﻚ وﻳنال ﻧصيباً فيﻬﻢ ﲨيعاً.
نجز ﰲ العا َﱂ" .الراضﻲ
بنيّتﻚ ﳝﻜنﻚ أن تصبﺢ شرﻳﻜاً ﰲ ﲨيﻊ أﻋﻤال اﳋﲑ الّﱵ تُ َ
بﻔعﻞ قوم كالداﺧﻞ فيﻪ ﻣعﻬﻢ" :الراضﻲ بﻔعﻞ ٍ
قوم ﻫو كالشﺨص الّﺬي دﺧﻞ ﻣعﻬﻢ ﰲ
ذلﻚ الﻔعﻞ.
ﻋبدت وﺛواب ذلﻚ ﻳصﻞ إليﻚ أﻧت أﻳﻀاًَ .ﻣﻦ
ﻋندﻣا ﻳعبد أﺧوك اﳌﺆﻣﻦ كﺄّﳕا أﻧت قد
َ

رضﻲ بﻔعﻞ قوم ﻳﻜون شرﻳﻜاً فيﻪ" .ﻣﻦ رضﻲ بﻔعﻞ قوم فﻬو ﻣنﻬﻢ"َ :ﻣﻦ رضﻲ بعﻤﻞ
ﲨاﻋة ﻫو بنﻔسﻪ أﻳﻀاً ﻳﻜون ﻣنﻬﻢ.
لﻶﺧرﻳﻦ وإرﻏﺐ اﻷشياء اﳊسنة لعباد ا ّ  .اﳌﺆﻣﻦ ﻳستﻄيﻊ
إﺳﻊ داﺋﻤاً ﻷن تﻜون ِّ
ﺧﲑاً َ
َ 
أن ِ
ﻳوﺻﻞ اﳋﲑ ﻷﻫﻞ السﻤوات واﻷرض بقﻠبﻪ ،وبنيّتﻪ اﳊسنة ،وبدﻋاﺋﻪ .ﻣﺜﻼً لقد ﺟاء ﰲ

ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻳصﻞ ﺧﲑﻩ إﱃ ﲨيﻊ ﻣوﺟودات
ﳏﻤد وآل ّ
الرواﻳة :الّﺬي ﻳصﻠّﻲ ﻋﻠﻰ ّ
العا َﱂ.
إﻧتبﻪ ﺣيﺜﻤا تﺬﻫﺐ ﻷن تﻜون طالباً لﻠﺨﲑ ﻷﻧّﻪ ﰲ تﻠﻚ اﳊالة ،الشﻲء الّﺬي تﻜون
ْ 
ِ
كﻞ ﺣدب وﺻوب.
طالباً لﻪ ﻳُغدق ا ّ بﻪ ﻋﻠيﻚ ﻣﻦ ّ
ﻳتحرك السالﻚ لﻔﻜر واﳋيال واﳌنام .ﻣﺜﻼً ﻋندﻣا ﲡﻠسون ﰲ ﻣنزلﻜﻢ
ﰲ أواﺋﻞ الﻄرﻳق ّ
ﻋﻠﻰ السﻔرة ﻻ تﻠتﻔتوا كﺜﲑاً إﱃ أﻫﻞ اﳌنزل واﻋتﱪوا أﻧّﻜﻢ قد اﺳتﻀﻔتﻢ ﻋ ّدة أشﺨاص ﻣﻦ
وﺣﻀروا الﻄعام وضيِّﻔوا ﻋاﺋﻠتﻜﻢ.
أﻫﻞ بيت العصﻤة والﻄﻬارة .ﺬﻩ النيّة قوﻣوا ﲟ ّد السﻔرة ِّ
ﻋندﻣا ِّ
أي آ ر ﻣباركة ﺳتﱰكﻬا ﻫﺬﻩ النيّة الشرﻳﻔة ﻋﻠيﻜﻢ
ﻣرات ﺳﱰون ّ
تﻜررون ذلﻚ ﻋ ّدة ّ
وﻋﻠﻰ ﻋاﺋﻠتﻜﻢ .لتﻄبخ ربّة البيت أﻳﻀاً الﻄعام ولتﻜنس البيت بنﻔس ﻫﺬﻩ النيّة.
تنظر إليﻬﻢ وضيِّﻔﻬﻢ بنيّة ﻧﻔس ذلﻚ العدد ﻣﻦ
ﻋاﺋﻠتﻚ ﻣﻬﻤا كان ﻋدد أفرادﻫا ،ﻻ ْ
أﻧظر ﻣاذا ﳛصﻞ.
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( .ﻋندﻣا
ّ
تستﻤر ﺬا العﻤﻞ لبعض الوقت ْ
ّ
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كﻞ رأﲰالﻚ وأﻣوالﻚ النقدﻳّة ﻫو ﻫﺬا.
إﻋﻤﻞ بقﻠبﻚ وفﺆادكّ .
إﻏسﻞ ﻧﻔسﻚ ﺬﻩ النيّة أﻧّﻚ تغسﻞ ﻧﻔسﻚ ﻣﻦ الصﻔات
اﳊﻤام
إﻋﻤﻞ لنيّة .ﻣﺜﻼً ﰲ ّ
ْ

تقص
الرذﻳﻠة وﻣﻦ اﳍوى والنزوات واﻵﻣال البعيدة والﻄوﻳﻠةْ .
إﺣﻠق رأﺳﻚ ﺬﻩ النيّة أﻧّﻚ ّ
ﻣشط شعر رأﺳﻚ بنيّة ﲤشيط رأس ﻳتيﻢ .ﻋندﻣا
اﳌعاﺻﻲ واﳋياﻻت الباطﻠة ﻣﻦ وﺟودكِّ .
قﻢ بﺬلﻚ بنيّة رﻣﻲ أﻋداء أﻫﻞ البيت ﺧارﺟاً ﻣﻦ
تﻜنس البيت وﻋندﻣا تغسﻞ الﺜياب ْ
كﻞ فﻀاء
ﺣياتﻚ ووﺟودك .ﻋندﻣا تعﻤﻞ لنيّة لبعض الوقت ﺣينﻬا ْ
أﻧظر ﺣيﺚ ﳝﻸ النور ّ

ﺣياتﻚ وﻳُﻔتَﺢ طرﻳق ﺳﲑك.
ﻣرة واﺣدة ﻋﻠﻰ
إذا ّ
ﻣش َ
ﻣرة بنيّة ّ
كﻞ ﺻﻔاتﻚ الرذﻳﻠةّ .
ﻄت ﳊيتﻚ ﺳبعﲔ ّ
وتوﺟﻪ تزول ّ
كﻞ ﺛقﻠﻚ.
كﻞ ﺛﻼﺛة أشﻬر ِّ
ﻣشط ﳊيتﻚ ﺬﻩ النيّة ْ
وضﻊ ّ
اﻷقﻞ ّ
ّ

ﰲ أواﺧر أﻣر اﳌرﺣوم ّﻧواب الصﻔوي وأﻧصارﻩ ﺣيﺚ كاﻧت الدولة ﰲ إﺛر إلقاء القبض
ﳏﻤد الواﺣدي ﳐتبﺌﲔ
ﻋﻠيﻬﻢ ،كان ّﻧواب وﺧﻠيﻞ طﻬﻤاﺳﱯ والسيّد ﻋبد اﳊسﲔ والسيّد ّ
ٍ
كﻞ قدر ا أن ﲡدﻫﻢ .ﰲ ّأول ليﻠتﲔ
ﺛﻼث ليال ﰲ ﻣنزلنا ﰲ دوﻻب وﱂ تتﻤ ّﻜﻦ السﻠﻄة ﻣﻊ ّ
ﻧوﻳت أن أﺳتﻀيﻔﻬﻢ بنﻔسﻲ .لﺬا ﰲ الﻄرﻳق
ﻫﻢ ﻧﻔسﻬﻢ ﺟاؤوا ولﻜﻦ ﰲ الﻠيﻠة الﺜالﺜة أ
ُ
أﻣرت أن ﳝ ّدوﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺳياخ وأن ﻳُشعِﻠوا اﳌنقﻞ أﻳﻀاً وأن
أتيت إﱃ البيت و ُ
ُ
أﺧﺬت ﳊﻤاً و ُ
١
دﺧﻠت الغرفة كان
ﺧﺬوﻫﻢ إﱃ اﻷﻋﻠﻰ كﻲ أﺻنﻊ "الﻜباب" لﻀيوﰲ .ﰲ البداﻳة ﻋندﻣا
ُ
أﱐ أرﻏﺐ أن ﻳﻜوﻧوا
آﺧر ولﻜﻦ ﻋندﻣا فﻬﻤوا ّ
ّﻧواب وﻣرافقوﻩ ﻳنوون الﺬﻫاب إﱃ ﻣﻜان َ
ضيوﰲ ليﻼً قال ّﻧواب لﻠبقيّة :اﻵن ﲟا أ ّن اﳊاج اﻵقا رأﻳﻪ ﻫو ﻫﺬا فنحﻦ أﻳﻀاً ﻧبقﻰ .أ
طﺄطﺄت
كنت قد
ُ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻫﻢ ضيوﰲ ُ
بنيّة أﻧّﻪ أربعة أشﺨاص ﻣﻦ أﺻحاب ّ
كنت أقول ﰲ ﻧﻔسﻲ أ ّن ﻫﺆﻻء أﺻحاب
السﻔرة والﻄعام و ُ
رأﺳﻲ و ُ
كنت ﻣنشغﻼً بتحﻀﲑ ُ
اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻣﺜﻞ زﻫﲑ وبُرﻳر ﺣيﺚ قد ﺻاروا ضيوﰲ ﰲ ﻫﺬﻩ الﻠيﻠة .كان
وﳛﻀرون أﺳﻠحتﻬﻢ وكاﻧوا ﻣنتبﻬﲔ أﻳﻀاً لﺌﻼّ ﻳزﻋجﲏ ضجيﺞ السﻼح
ّﻧواب ورفاقﻪ ﻳنظّﻔون ّ
وكاﻧوا ﻳقولون لبعﻀﻬﻢ :أي ٍ
شﻲء ﻫﺬا أن ﳝوت اﻹﻧسان ﻋﻠﻰ الﻔراش .ﺟيّد أن ﻳُقتَﻞ
ّ

" ١الﻜﺒاب" :اﳌﺸاوي.

١٥٧

قﻠت ﳍﻢ" :أﻧتﻢ وراء أن تقتﻠوا ﺛﻼﺛة أو أربعة أشﺨاص ولﻜﻦ أ
اﻹﻧسان تﻔرقعاً .أ أﻳﻀاً ُ
ﺣﱴ ﻻ ﻳبقﻰ أﺣد ﻳتباﻫﻰ ﰲ ﻣقابﻞ ﲡﻠّﻲ
ﰲ إﺛر أن ﻻ ﻳبقﻰ أﺣد ﺣيّاً وأن ﳝوت اﳉﻤيﻊ ّ

ا ّ " .ﰲ أواﺳط الﻠيﻞ ،ذﻫﺐ ّﻧواب ورفاقﻪ ﲢت اﳌﻄر .بعد ﻳوم أو ﻳوﻣﲔ ﻋندﻣا ﱂ أكﻦ أ
ﺳﺄلت
ﻫاﲨت شاﺣنتان ﻣﻦ اﳉنود العسﻜرﻳّﲔ بيتنا وﺣاﺻروا بيتنا وفتّشوﻩ.
ﰲ اﳌنزل
ْ
ْ
كاﻧت ﻳداﻩ ترﲡﻔان:
والدﰐ العقيد الّﺬي كان قاﺋدﻫﻢ ﳌاذا اقتحﻤتﻢ بيتنا؟ قال العقيد بينﻤا ْ
قالت لﻪ أﻳﻀاً :ﰲ البيت الّﺬي أ وبناﰐ ﻫﺆﻻء ﻣوﺟودون فيﻪ
لصّ .أﻣﻲ ْ
إﻧّنا ﻧبحﺚ ﻋﻦ ّ

لﻠص؟ رﺟﻊ اﳉنود بعد أن ﱂ ﳚدوا شيﺌاً .الغرض أﻧّﻪ لنيّة
تظﻦ أﻧت ّ
أﱐ أفتﺢ الباب ّ
ﻫﻞ ّ
ﳝﻜﻦ القيام ﻋﻤال ﻋظيﻤة .ﳝﻜنﻚ لنيّة أن تصبﺢ شرﻳﻜاً ﰲ ﲨيﻊ أﻋﻤال اﳋﲑ الّﱵ
ِ
كﻞ العا َﱂ ﻣنﺬ ّأول اﳋﻠقة إﱃ اﻧقراض العا َﱂ.
أُﳒ َزت وتُ َ
نجز ﰲ ّ
ﻳقسﻢ الرزق ليﻼً ﰲ السﻤاء الرابعة
ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( كان بقﻠبﻪ وروﺣﻪ وﻧيّتﻪ ّ
بﲔ ﲨيﻊ اﳌﺨﻠوقات وأﻳﻀاً كان ببدﻧﻪ ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ كتﻔﻪ اﳋبز والتﻤر و ﺧﺬﻫﻢ إﱃ ب
إشتغﻞ بوﻇيﻔتﲔ .إﻋﻤﻞ بنيّتﻚ وأﻳﻀاً ببدﻧﻚ.
وﻳقسﻤﻬﻢ .أﻧت أﻳﻀاً
بيت اﶈتاﺟﲔ ّ
ْ
ﺧﻠصت وﺣسنت النيّة ﻳنﻔخ ا ّ فيﻬا.
النيّة ﺟوفاء ﻣﺜﻞ الناي .إذا
ْ
ﻋندﻣا ﰐ اﳋﻠوص ﻳنﻔﻲ النيّة .العﻤﻞ اﳋالص ﻫو العﻤﻞ الّﺬي ﻻ ﻳﻜون فاﻋﻠﻪ ﰲ إﺛر
ﻏرض وﻧيّة ﻋﻦ طرﻳق القيام بﺬلﻚ العﻤﻞ.
ﺣﱴ ﻳعﻤﻞ ﻋﻤﻼً ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺻ َدر بﻼ ﻏرض .ا ّ ﻻ أﻧّﻪ كان ﳏتاﺟاً ّ
ﺻ َدر ﻋﻦ ا ّ َ
ﻣا َ
ﺣﱴ ﻳباشر بعﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ بقاء ﻧﻔسﻪ ﰲ أﻣان .أﻳﻀاً بﲔ
رفﻊ اﺣتياﺟﻪ وﻻ كان ﺧاﺋﻔاً ّ
البشر ﻳصدر فعﻞ بﻼ ﻏرض ﻋﻦ ﳎﻤوﻋتﲔ ،أﺣدﻫﻢ ا اﻧﲔ وأﺣدﻫﻢ أﻳﻀاً اﻷشﺨاص
العارفﲔ والﻜاﻣﻠﲔ.

ﻣعرفة ا ّ واﻷولياء
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اﳊﺞ ﳍا قﻀاء ﻣا ﻋدا الوقوف ﰲ ﻋرفات .اﳌعرفة ﻫﻲ شرط ز رة ا ّ وﻻ
كﻞ أﻋﻤال ّ
ّ 
شﻲء ﺧﺬ ﻣﻜا ا.
ا ّ والنﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( واﻹﻣام كﻞ واﺣد ﻣنﻬﻢ ﳚﺐ ﻫو بنﻔسﻪ أن ﻳُ ِّ
عرف
ّ
ّ
ﻧﻔسﻪ .ﳓﻦ ﻻ ﳝﻜننا أن ﻧعرفﻬﻢ.
ا ّ ِّ
ﳏﱯ أﻫﻞ البيت .ﻫو بنﻔسﻪ قال" :ﺻبغة ا ّ " :تﻠوﻳﻦ ا ّ  .وﻷﻧّﻪ ﻻ أﺣد ﻣدح
ﻳﻠون ّ
وﻣﻦ ﻳُ ِّ
ﻠون أفﻀﻞ ﻣﻦ ا ّ ؟
ﻋﻤﻠﻪ ﻫو بنﻔسﻪ ﻣدح ﻋﻤﻠﻪ وقال" :وﻣﻦ اﺣسﻦ ﻣﻦ ا ّ ﺻبغة"َ :

ﻻ ﳝﻜﻦ تعرﻳف ا ّ إﻻّ ّ  ،وأﻳﻀاً ﻻ ﳝﻜﻦ تعرﻳف ﳐﻠوق ا ّ إﻻّ ّ " :ﻻ ﻳعرف ا ّ إﻻّ
ّ وﻻ ﻳعرف اﳌﺨﻠوق إﻻّ ّ ".
الدليﻞ الّﺬي ﰐ بﻪ ﳓﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺛبات ا ّ  ،ﻫو ﺟيّد لنا ﳓﻦِ .ﻣﻦ " َك ْون" ﻫو ،١ﳓﻦ
ﻳستدل ﻋﻠيﻚ ﲟا ﻫو ﰲ
ﻣوﺟودون ،ﻻ أﻧّﻪ ﻷﻧّنا ﳓﻦ ﻣوﺟودون فﻬو أﻳﻀاً ﻣوﺟود" :كيف
ّ
وﺟودﻩ ﻣﻔتقر اليﻚ" :كيف ﻳُستَ َد ّل ﻋﻠﻰ وﺟودك بواﺳﻄة شﻲء ﳏتاج إليﻚ ﰲ وﺟودﻩ.
اﻫد أ ّن ﻣ ّداﺣاً وذاكراً ﻷﻫﻞ البيت بعد ُﻋ ْﻤر ﻣﻦ اﳌدﻳﺢ ،ﻳقول ﰲ
ﰲ بعض اﻷﺣيان ﻳُ َش َ
ﻣقام إﻇﻬار ﻋظﻤة وكراﻣة أﻫﻞ البيت :إ ّ ﻢ ﻋظﻤاء وكرﻣاء لدرﺟة أﻧّﻪ بﱪكتﻬﻢ ليس ﻋندي
أي ﻧقص ﰲ ﺣياﰐ الدﻧيوﻳة وكﻞ ﻣا طﻠبتُﻪ ﰲ الدﻧيا قد ﲢ ّقق .ﻫﺬا الﻜﻼم ُﳜ ِرب وﻳ ِ
ﻔسد
ّ ُ
ّ
ّ ّ
ِ
ِ
كﻞ تﻠﻚ اﳌداﺋﺢ ﻣتعﻠّقة فقط ﺬا اﳌتاع
كﻞ ﲦرة ُﻋ ْﻤ ٍر ﻣﻦ َك ْوﻧﻪ ﻣ ّداﺣاً وذاكراً .ﻫﻞ ْ
كاﻧت ّ
ّ
ﺣﱴ لﻠﻜ ّﻔار واﻷشقياء .ﻣا ﻫﺬﻩ الﻜراﻣة الّﱵ
الدﻧيوي العدﻳـﻢ القيﻤة؟ إ ّن ﻫﺬا قد أﻋﻄوﻩ ّ
تعﱪ ﻋنﻬا ﻣﻦ أﺟﻞ بيان لﻄﻔﻬﻢ لنسبة ﶈبّيﻬﻢ؟
ِّ

العجز والﻔقر وأن ترى ﻧﻔسﻚ ﺻﻔر اليدﻳﻦ
الﻀعف ﻫو ﺧزاﻧة قدرة ا ّ .
ِ ١ﻣﻦ " َﻛ ْﻮن" ﻫﻮِ :ﻣﻦ "وﺟﻮدﻩ وَﻛ ْﻮﻧﻪ" ﻫﻮ.
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تصرف أﻫﻞ الﻀعف.
ﺧزاﺋﻦ ا ّ ﲢت ّ
إكتشاف ضعﻔﻚ وﻋجزك ﰲ الﻄرﻳق إﱃ ا واﻹقرار بﺬلﻚ ِ
ﻳﺆدي إﱃ فتﺢ الﻄُُرق.
ّ
ّ

ﺣﱴ تﻜون ﺛقتﻪ ﲟا ﻋند ا ّ
قال أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :ﻻ ﻳﻜتﻤﻞ إﳝان العبد ّ
أكﺜر ﻣﻦ ﺛقتﻪ ﲟا ﻋند ﻧﻔسﻪ .طاﻋاتنا وﻋباداتنا ﻫﻲ ﻋند ولﻜﻦ ﻣا ﻋند ا ّ أﻋظﻢ بﻜﺜﲑ،
ِ
فﻜﻞ شﻲء ﻋندﻩ.
ْ
فﺄر ُج ذلﻚ .ﻋندﻣا ﲡد اﺣتياﺟاً ،ﺳواءً دﻧيوًّ أو أﺧروًّ ،ﺣ ّدق ﲞزاﻧتﻪّ ،
ﻣا دام ﻇنّنا أﻧّنا ّﻤتنا وﺟﻬد وﻣﻬارتنا ﻧستﻄيﻊ أن ﻧرى اﻷولياء وﻧنال لقاءﻫﻢ ﻻ ﻧصﻞ
ِ
وﺣنﻜة وﳒد أﻧَﻪ ﱂ ﲢصﻞ ﻧتيجة
كﻞ ﻣا لدﻳنا ﻣﻦ شﻄارة ُ
ّ
ﻷي ﻣﻜان .ﻋندﻣا ﻧستﺨدم ّ
"ﺣﱴ اذا اﺳتياس الرﺳﻞ
وﻧيﺄس ﻣﻦ فعﻠنا ،ﻳﻜشف ا ّ اﳊجاب وﻳدلّنا .القرآن ﻳقولّ :
وﻇنّوا ا ّ ﻢ قد كﺬبوا ﺟاءﻫﻢ ﻧصر " :إﱃ أن ﻳﺌس اﻷﻧبياء واﺳتيقنوا أ ّن ّأﻣتﻬﻢ قد ك ّﺬبْتﻬﻢ
وﻇﻦ الناس أ ّن اﻷﻧبياء قد أﻋﻄوا وﻋوداً كاذبة( ﺟاء ﻧصر  .وﻳقول أﻳﻀاً" :ﺳنرﻳﻬﻢ آ تنا
) ّ
ﰲ اﻻفاق وﰲ اﻧﻔسﻬﻢ" :قرﻳباً ﻧُظ ِﻬر ﳍﻢ ﻋﻼﻣاتنا ﰲ آفاق العا َﱂ وﰲ داﺧﻞ أﻧﻔسﻬﻢ .أي
ﳓﻦ ﻧُظ ِﻬر ﳍﻢ وﻧُرﻳﻬﻢ ﻻ أﻧّﻪ ﻫﻢ ﻧﻔسﻬﻢ ﻳستﻄيعون أن ﻳروا بسعيﻬﻢ.
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( ﻣﺜﻞ
ﻣﻦ اﳌناﺳﺐ أن ﻧقول ﳓﻦ أﻳﻀاً ﳊﻀرة ﺻاﺣﺐ الزﻣان ) ّ
الﻀر وﺟﺌنا ببﻀاﻋة ﻣزﺟاة فاوف لنا الﻜيﻞ
ﻣسنا واﻫﻠنا ّ
أﺧوة ﻳوﺳف " :اﻳّﻬا العزﻳز ّ
وتص ّدق ﻋﻠينا ا ّن ا ّ ﳚزي اﳌتص ّدقﲔ" :ﻋزﻳز ﻣصر الوﺟود ،لقد ﺣﻠّت بنا و قاربنا
ﺧﻠو اليدﻳﻦ أﻣام ا ّ وأولياﺋﻪ( فاﻣﻸ كيﻠنا )ﳏبّة ا ّ
الشداﺋد وأﺣﻀر ﻣعنا ﻣتاﻋاً زﻫيداً ) ّ
وأولياء ا ( وتص ّد ْق و ِ
أﻧﻔ ْق ﻋﻠينا فﺈ ّن ا ّ ﻳﺜيﺐ اﳌتص ّدقﲔ.
ّ
لص إﱃ ﻣزرﻋة وأﺧﺬ ﻣعﻪ ﺟرا ً .ﰲ البداﻳة ألقﻰ ﰲ اﳉراب ﻣقداراً ِﻣﻦ اليقﻄﲔ
ذﻫﺐ ّ
الشﻤام ،ﰒّ ﻣقداراً ِﻣﻦ الت ّﻔاح والبﻄاطا والباذﳒان واﳋيار ،وفوق ذلﻚ ﻣقداراً ﻣﻦ
والبﻄّيخ و ّ
اﳋﻀار اﳌﺨتﻠﻔة ﻣﺜﻞ ال"تَرﻩ" وال"رﳛان" ،١وأﻏﻠق ب اﳉراب و يّﺄ لﻠﻔرار .فجﺄ ًة وﺻﻞ
الﻠص وربﻄوﻩ إﱃ شجرة وﺳﺄلوا ﺳيّدﻫﻢ ﻣاذا
ﺻاﺣﺐ اﳌزرﻋة ﻣﻊ ﻋبيدﻩ .أﻣسﻚ العبيد ّ
ِ
كﻞ ﻣا ﰲ داﺧﻞ اﳉراب واﺣداً واﺣداً وﻳﻀربوا بﻪ رأس
ﻧصنﻊ بﻪ .أﻣر السيّد أن ُﳜرﺟوا ّ
١
الﻜﺮاث الﻔارﺳﻲ .ال"رﳛان" :اﳊََﺒﻖ الﻔارﺳﻲ.
ال"ﺗَﺮﻩ"ّ :
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الﻠص .بدأ العبيد وﺻاروا ﻳتناولون اﳋﻀار الﻠﻄيﻔة الّﱵ كاﻧت ﻋﻠﻰ اﳉراب واﺣد ًة واﺣد ًة
ّ
الﻠص ﺻار ﻳبﻜﻲ وﻳقول" :الﻠّﻬﻢ اﺟعﻞ ﻋواقﺐ اﻣور
الﻠص ،ولﻜﻦ ّ
وﻳﻀربون ا رأس ّ
آﺧر وﻋاقبة وﺧاﲤة أﻣور ﺧﲑاً ،ﻷﻧّﻪ كان ﻳعﻠﻢ أﻧّﻪ ﰲ ِ
ﺧﲑاً" :الﻠّﻬﻢ اﺟعﻞ ِ
آﺧر اﻷﻣر
الشﻤام ﺳيﻀربون ا رأﺳﻪ .ﰲ
اﻷشياء الّﱵ ألقاﻫا ّأوﻻً ﰲ اﳉراب ﻣﺜﻞ اليقﻄﲔ والبﻄّيخ و ّ
ﳏﺐ
اﻵﺧرة أﻳﻀاً ﳚﺐ أن ّ
ﻧتحﻤﻞ ﻧﻔس تﻠﻚ اﻷشياء الّﱵ ألقيناﻫا ﲜرابنا ﰲ الدﻧيا .طبعاً ّ
ﻣﺜقوب أﺳﻔﻠﻪ وﻻ ﻳ ّدﺧر ﻋﻤﻼً ،ﺳواءً الصاﱀ أو ﻏﲑ الصاﱀ .ﻣﺜﻠﻤا كتﺐ
أﻫﻞ البيت ﺟرابﻪ
ٌ
أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ ﺻبعﻪ ﻋﻠﻰ كﻔﻦ ﺳﻠﻤان:
ﻣﻦ اﳊسنات والقﻠﺐ السﻠيﻢ"
"وفدت ﻋﻠﻰ الﻜرﱘ بغﲑ زاد
الرب الﻜرﱘ بﻼ زاد ﻣﻦ اﻷﻋﻤال اﳊسنة والقﻠﺐ السﻠيﻢ(.إﻧّﻪ ﻳستغﻔر ﻣﻦ
) ُ
دﺧﻠت ﻋﻠﻰ ّ

السيّﺌات" .التاﺋﺐ ﻣﻦ الﺬﻧﺐ كﻤﻦ ﻻ ذﻧﺐ لﻪ" :الّﺬي ﻳﻜون دﻣاً و ﺋباً ﻣﻦ الﺬﻧﺐ ﻫو
ﻣﺜﻞ الّﺬي ليس ﻋندﻩ ذﻧﺐ .أﻳﻀاً ﻳعتﱪ اﳊسنات ﺻنﻊ ا ّ وليس فعﻠﻪ ﻫو" .ﻣا اﺻابﻚ
ﳏﺐ أﻫﻞ
كﻞ ﺧﲑ وﺣسنة
ْ
وﺻﻠت إليﻚ ﻫﻲ ﻣﻦ ا ّ  .لﺬا فﺈ ّن ّ
ﻣﻦ ﺣسنة فﻤﻦ ا ّ "ّ :
ﳛﺐ الّﺬﻳﻦ أﻳدﻳﻬﻢ ﺧالية ،ﻷ ّن الّﺬي ﻳدﺧﻞ ﻋﻠﻰ شﺨص
البيت ﺧاﱄ الوفاض .أﻳﻀاً ا ّ ّ

كرﱘ ﻣﻦ القبيﺢ أن ﳛﻤﻞ ﻣعﻪ زاداً.
اذا كان الوفود ﻋﻠﻰ الﻜرﱘ"
كﻞ شﻲء
"وﲪﻞ الزاد أقبﺢ ّ
)وﻋندﻣا ﻳدﺧﻞ إﻧسان ﻋﻠﻰ شﺨص كرﱘ ﻳﻜون أقبﺢ شﻲء أن ﺧﺬ ﻣعﻪ زاداً(.

ﰲ الﻄرﻳق ﳚﺐ ﻋﻠﻰ السالﻚ داﺋﻤاً أن ﻳرى ﻧﻔسﻪ ﺧاﱄ اليدﻳﻦ وفقﲑاً ﻣعدﻣاً ،وأن ﻻ
ﻳرى ﻧﻔسﻪ وأﻋﻤالﻪ.
أفﻀﻞ ﻋﻄيّة ﻣﻦ ا ّ لﻠزاﻫد والعابد ﻫﻲ أن ﺧﺬ ﻣنﻬﻢ زﻫدﻫﻢ وﻋباد ﻢ وأن ﻳـََروا
أﻧﻔسﻬﻢ ﺻﻔر اليدﻳﻦ.
ﺣق ﻣعرفتﻚ وﻣا
وﻳقر ﻧّﻪ" :ﻣا ﻋرفناك ّ
أﻋظﻢ أﺟر ﻫو أن ﻳُ ِّ
فﻬﻢ اﻹﻧسان ليدرك ّ
ﻜﱪ ا ُّ َ
ﺣق
ﺣق ﻣعرفتﻚ وﻣا ﻋبد ك كﻤا ﻳﻜون ّ
ﺣق ﻋبادتﻚ" :إﳍﻲ ﻣا ﻋرفناك كﻤا ﻫو ّ
ﻋبد ك ّ
ﻋبادتﻚ.
١٦١

كﻞ َﻣﻦ ﻳعﻤﻞ بشﻜﻞ ﺻحيﺢ وﻣستقيﻢ ﻳﻜون أﺟرﻩ أﻧّﻪ ﳚد ﰲ النﻬاﻳة أ ّن الشﻲء الّﺬي
ّ 
ﺣق ﻋبادتﻚ" :ﱂ ﻧعبدك كﻤا ﻳﻠيق
كان ﰲ إﺛرﻩ ﱂ ﳛصﻞ .العابد ﻳقول" :ﻣا ﻋبد ك ّ

ﺣق ﻣعرفتﻚ" :ﱂ ﻧعرفﻚ كﻤا ﻳﻠيق ﲟعرفتﻚ .أﻳﻀاً
بعبادتﻚ .العارف ﻳقول" :ﻣا ﻋرفناك ّ
"ﺣﱴ اذا اﺳتياس الرﺳﻞ وﻇنّوا ا ّ ﻢ قد كﺬبوا ﺟاءﻫﻢ ﻧصر " :إﱃ أن ﻳﺌس
القرآن ﻳقولّ :
الرﺳﻞ وأدركوا أﻧﻪ ﰲ اﳊقيقة ﱂ ﻳص ّدق أﺣد دﻋو ﻢ ،ﺟاءﻫﻢ ﻧصر  .أي ﻋندﻣا رأوا ﰲ ِ
آﺧر
كاﻧت بدون ﻧتيجة وﱂ تبﻠﻎ اﳍدف.
اﻷﻣر أ ّن ﲨيﻊ ﺟﻬودﻫﻢ ْ

ﻳﻜف
ﻋند ﻋﻄاء اﻷﺟر ،ﻳتوقّف العبد ﻋﻦ العﻤﻞ .ﻋندﻣا ﻳعﻄون اﻷﺟر لﻠعاﻣﻞ ﻋصراً ّ
العاﻣﻞ ﻋﻦ العﻤﻞ.
كﻞ شﺨص ﰲ الدﻧيا ﻳرأس ﻋﻤﻼً وﻣنصباً لع ّدة أ ّ م وﰲ النﻬاﻳة ﻳعزلوﻧﻪ ﻣﻦ
كﻤا أﻧّﻪ ّ

ذلﻚ العﻤﻞ ذات ﻳوم ،ﻫﻜﺬا أﻳﻀاً ﰲ العبادة والﻄاﻋة وﰲ النﻬاﻳة ﻳعزلوﻧﻪ ﻋنﻬا ذات ﻳوم.
ﲢﻤﻠتُﻬا ﻣﻦ أﺟﻞ الدرس أو ﳏصول
كﻠّﻤا َ
قﻠت ﻣا ﻋندي ﻫو ﻧتيجة اﻷتعاب الّﱵ ّ
الر ضات الشاقّة واﳌن ِﻬﻜة الّﱵ بﺬلتُﻬا أو ﲦرة العبادات الﻜﺜﲑة الّﱵ ﻋﻤﻠتُﻬا و ، . . .تﻜون
كﻞ ﻣا ﻋندك ﻣﻦ ﳐزون رأﻳتَﻪ ﻋﻄاء
قد
ﺣجبت ا ّ و َ
َ
ألبست إﳝاﻧﻚ لباس ﻇﻠﻢ .لﻜﻦ إذا ّ

دﺧﻠت وادي اﻷﻣﻦ .ﺣدﻳﺚ أولوا اﻷلباب أﻳﻀاً ﻳعتﱪ ﻫﺬا ﻋﻠّة
ا ّ  ،ﺣينﻬا تﻜون قد
َ
الﻔشﻞ اﻷﺻﻠيّة ﻷكﺜر أﻫﻞ العِﻠﻢ واﳊﻜﻤة والر ضة ﰲ السﲑ إﱃ ا ّ ﺣيﺚ ﻳﻠتﻔتون
ﺣق ا ّ وﻻ ﻳرون ﻋﻄاء
وﻳعتﻤدون ﻋﻠﻰ ﺟﻬدﻫﻢ وﺳعيﻬﻢ وﻋباد ﻢ ور ضتﻬﻢ وﻻ ﻳراﻋون ّ

اّ.
اﻣرأة وزوﺟﻬا اﳌشﻬد ّ ن كا ﻳرﻳدان أن ﻳعﱪا النﻬر .اﳌرأة كاﻧت قوﻳّة و"قصقصة" ١وكان
الرﺟﻞ ضعيﻔاً و"ﺣبحباً" .٢ﻋندﻣا رأت اﳌرأة أ ّن زوﺟﻬا ﻻ ﳝﻠﻚ قدرة أن ﻳعﱪ قداﻣﻪ تيّار
قالت اﳌرأة
ﲪﻠتﻪ ﻋﻠﻰ كتﻔﻬا و
اﳌاء الشدﻳد لﻠنﻬر ْ
اﻧشغﻠت بعبور النﻬر .ﰲ وﺳط الﻄرﻳق ْ
ْ
لزوﺟﻬا ﻣﻦ أﺟﻞ أن ترفﻊ ﻣﻦ ﻣعنوّ تﻪ :ﻣا شاء ا ّ أﻧت ﺛقيﻞ ﺟ ّداً .الرﺟﻞ الغافﻞ ﻋﻦ أﻧّﻪ

" ١ﻗﺼﻘﺺ" :ﻋﻤﻼق.

" ٢ﺣﺒﺤﺐ" :ﺑعﺼﻮص ﻗﺰم.
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راكﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﻬر زوﺟتﻪ "ﻧﻔخ َﻏبغَبﻪ" ١وقال ﳍا :ﺣسناً ،أ رﺟﻞ ﻣا شاء ا ّ  .الغرور الّﺬي
ﳛصﻞ لﻠعبد ﻧتيجة العبادة أو أﻋﻤال اﳋﲑ الّﱵ قد قام ا بواﺳﻄة اﳍداﻳة والتوفيق واﳊَْول

اﻹدﻋاءات الّﱵ ﻳ ّدﻋيﻬا ﻧتيجة ﻫﺬا الغرور ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ّادﻋاء الرﺟولة لﺬلﻚ
القوة اﻹﳍيّة و ّ
و ّ
الرﺟﻞ اﳌشﻬدي فوق كتف زوﺟتﻪ.
ضال اﻻّ َﻣﻦ ﻫدﻳتﻪ" .ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌنوال ﳝﻜﻦ القول :كﻠّﻜﻢ فقﲑ
ﰲ اﳊدﻳﺚ أﻧّﻪ "كﻠّﻜﻢ ّ
إﻻّ َﻣﻦ أﻏنيتُﻪ ،كﻠّﻜﻢ ضعيف إﻻّ َﻣﻦ "أقوﻳتُﻪ" ،٢كﻠّﻜﻢ ﺟاﻫﻞ إﻻّ َﻣﻦ ﻋﻠّﻤتُﻪ ،كﻠّﻜﻢ ﻣيّت

إﻻّ َﻣﻦ أﺣييتُﻪ.
ﲟحﻤد )ﺻﻠّﻰ
فتحر ُ
ﺣر؟ قالُ :
رت ّ
كنت ﻋبداً ّ
قالوا ﳊﻀرة ﺳﻠﻤان :ﻫﻞ أﻧت ﻋبد أم ّ
ٍ
ﲟحﻤد
كنت ضاﻻ
ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( .قالوا :ﻫﻞ أﻧت ّ
ُ
ضال أم ﻣﻬتد؟ قالُ :
فاﻫتدﻳت ّ

فاﻏتنيت
كنت فقﲑاً
ُ
ﻏﲏ؟ قالُ :
)ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( .قالوا :ﻫﻞ أﻧت فقﲑ أم ّ
ﲟحﻤد )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(.
ّ
أﺣد الرفاق كان ﻳقول أﻧت ﻣعﻚ ﻋشرون ﻣﻠيون توﻣان ﻣﻦ اﳌال ،وأ أﻳﻀاً ﻣعﻲ
قصة
الدﻳﻦَ .
ﻋشرون ﻣﻠيون توﻣان ﻣﻦ َ
تعال ﻧﻀﻊ أﻣوالنا فوق بعﻀﻬا وﻧقسﻤﻬا لنصفّ .
العبد وا ّ ﻧﻔس ﻫﺬا .العبد ﻫو الﻔقر واﳉﻬﻞ والعدم اﳌﻄﻠق وا ّ ﻫو الغِﲎ والعِﻠﻢ والوﺟود
اﳌﻄﻠق.
كﻞ شﻲء ﳕتﻠﺊ وﻧصبﺢ
ﳓﻦ الّﺬﻳﻦ ﻻ ﳕﻠﻚ شيﺌاً وﺧالﲔ ﻋندﻣا ﻧصاﺣﺐ ﻣالﻜﻲ ّ
لﻜﻞ شﻲء.
ﻣالﻜﲔ ّ
التسول والﻔقر ﻫﻢ شغﻠنا الداﺋﻢ.
ّ 
الﻄاﻋات والعبادات والتقوى زاد  .الزاد ﻣتعﻠِّق بوﺳط الﻄرﻳق ﺣيﺚ طوال ﻋا َﱂ الﱪزخ
ﺣﱴ تصﻞ إﱃ اﳌنزل اﳌقصود ،وإﻻّ فﺈﻧّﻪ ﻋندﻣا تﺬﻫﺐ إﱃ
تتناولﻪ و كﻠﻪ وﲤشﻲ ﻧتظام ّ

الﻜرﱘ ﰲ ﻳوم القياﻣة ﻣﻦ اﻷفﻀﻞ أن تﻜون ﺧاﱄ اليدﻳﻦ ،أي أن ﻻ ترى ﻧﻔسﻚ وأﻋﻤالﻚ
اﳊسنة .أن تﻜون ﺧاﱄ اليدﻳﻦ ﻋند الﻜرﱘ شرف .ﻣﻦ القبيﺢ ﺟ ّداً أن تق ِّدم زاداً وﻋﻤﻼً

" ١ﻧﻔخ ﻏَﺒﻐَﺒﻪ" :أﺻاﺑﻪ الﻐﺮور.
٢
ﻗﻮﻳﺘُﻪ.
"أﻗﻮﻳﺘُﻪ"ّ :
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لﻠﻜرﱘ .زاد الﻄرﻳق ﻫو شﻲء ﻳُستَﻬﻠَﻚ طوال الﻄرﻳق .العبادات واﻷﻋﻤال تنﻔﻊ ﻻﺟتياز
الﱪزخ .ﻋندﻣا ﻧصﻞ إﱃ القياﻣة ﺳوف ﳒﻠس ﻋﻠﻰ ﻣاﺋدة الﻀيافة اﻹﳍيّة بواﺳﻄة شﻔاﻋة
ﳏﻤد وآل ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( .ﺧ ِ
وطﺐ ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﻧّﻪ ﻫنا الوادي اﳌق ّدس
ُ
ّ
ّ
١
فاﺧﻠﻊ ﻧعﻠيﻚ كﻲ تستﻄيﻊ أن تﻄﺄ قدﻣﻚ فيﻪ .
ْ
ﺟراء أﻋﻤالﻪ َدﻳْ ٌﻦ ﻋﻠﻰ ا ّ
ﻻ أﺣد ﳛصﻞ ﻋﻠﻰ النجاة إﻻّ لشﻔاﻋة .لﻦ ﻳﻜون ﻷﺣد ّ
ليحصﻞ ﻋﻠﻰ إﺳتحقاق اﳉنّة.
ﰲ ﻳوم القياﻣة ،ليس ﻷﺣد ﳒاة بواﺳﻄة ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻦ اﻷولﲔ و ِ
اﻵﺧرﻳﻦ .اﻷﻋﻤال ﻫﻲ زاد
ّ
طرﻳق الﱪزخ إﱃ القياﻣة ﺣيﺚ ﻳستﻬﻠﻜو ا ﰲ وﺳط الﻄرﻳق .ﻋندﻣا ﻳصﻠون إﱃ القياﻣة
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(.
ﳏﻤد وآل ّ
ﳛصﻠون ﻋﻠﻰ ﳒاة فقط ﻋﱪ شﻔاﻋة ّ
كنت
أﻳت ﻳدك ﳑتﻠﺌة ْ
ﺣﱴ إذا َ
اﻧﻔخ ﻧﻔﺨة ﰲ راﺣة ﻳدك لتتﺄ ّكد أ ّ ا ﺧاليةّ .
كﻠّﻤا ر َ
ﲤﻠﻚ شيﺌاً قُ ْﻢ ببﺬلﻪ وإﻧﻔاقﻪ.
ﺻﻞ أﻧت
ﻣﲏ شﺨص أن أﺻﻠّﻲ ﺻﻼة طواف النساء ﻧيابةً ﻋنﻪُ .
ﰲ ﻣ ّﻜة طﻠﺐ ّ
قﻠت ِّ
وﺟدت
ﻧﻔس ﺻﻼتﻚ السيِّﺌة تﻠﻚ الّﱵ ﻻ تقبﻠﻬا ،ﰒّ أﺻﻠّﻲ أ ﻧياب ًة ﻋنﻚ .ﻋندﻣا ﺻﻠّﻰ
ُ

كﻢ أﻧّﻪ ﻳصﻠّﻲ ﺟيّداً .واضﺢ أ ّن الشﺨص الّﺬي ﻳرى ﻧﻔسﻪ ﻫﻜﺬا ﺧاﱄ اليدﻳﻦ كﻢ تصبﺢ
كﻞ َﻣﻦ ﻳراﺟعﲏ أفعﻞ ﻣعﻪ ﻧﻔس ﻫﺬا العﻤﻞ.
ﺻﻼتﻪ ﲨيﻠةّ .

فعاليّة السع ِﻲ وفاﻋﻠيّ ِة العبد ﰲ التزكية والسﻠوك
ﻋدم ّ
اﻹﻧسان ﰲ بداﻳة اﻷﻣر ﻳﻜون ﻣتّﻜﻼً ولدﻳﻪ أﻣﻞ كﺜﲑاً بﻔﻬﻤﻪ وتشﺨيصﻪ وفاﻋﻠيّتﻪ وﺟﻬدﻩ
ﻳستقر وﻻ ﻳﻬدأ وﻳﻜون داﺋﻤاً ﰲ دأب ﰲ ذﻫنﻪ وفﻜرﻩ وﰲ الظاﻫر
وﻣﻬاراتﻪ وﳍﺬا ﻻ
ّ

والعﻤﻞ .ﻳقولون ﻋندﻣا ﻋجﻦ ا ّ طينة ﺣﻀرة آدم )ﻋﻠيﻪ السﻼم( وشرع بنﻔخ الروح فيﻬا ،ﱂ

 ١ﻳنﺒﻐﻲ اﻧﺘعال اﳊﺬاء ﰲ الﻄﺮﻳﻖ ولﻜﻦ ﻫنا لعﻜﺲ ﳚﺐ ﺧﻠعﻪ.
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ِ
ت إﱃ أكﺜر ِﻣﻦ ﺧصر آدم و لتاﱄ كان بدﻧﻪ ﻣﻦ الوﺳط إﱃ
تﻜﻦ الروح بعد قد ﻧُﻔ َﺨ ْ
ﺣﱴ قام آدم ليﻤشﻲ .ﻣا دام اﻹﻧسان ﳚد ﰲ ﻧﻔسﻪ قدرة وﻣﻬارة ﻻ
اﻷﺳﻔﻞ ﻻ ﻳزال طيناًّ ،

ﻳﻬدأ .ﺟﻬودﻩ أﻳﻀاً ﻏالباً ليس ﳍا ﲦرة ﺳوى اﳋراب والﻔساد .ﻏاﻳة ﻣا ﰲ اﻷﻣر أﻧّﻪ ﻣا ﱂ
ﻳستﺨدم كﻞ ﻣﻬاراتﻪ وقدراتﻪ وﱂ ﻳنﻜشف لﻪ ﻋﻤﻠياً أ ّن ﺟﻬود العبد ﻻ تُ ِ
وﺻﻞ إﱃ ﻣﻜان ،ﻻ
ّ
ّ
ِ
ﻳﻬدأ وﻻ ﻳوكِﻞ ﻧﻔسﻪ ليد ا ّ كﻲ ﻳُصﻠﺢ ا ّ أﻣرﻩ .ﳍﺬا السبﺐ أﻳﻀاً أ ّن اﻹﻧسان ﻣا دام ﳚد
ﰲ ﻧﻔسﻪ ّقوة ﳚﺐ أن ﳚتﻬد ﰲ القيام لﻄاﻋات والعبادات واﻷﻋﻤال الصاﳊة .ﺟزاء ﻫﺬا
اﳉﻬد والسعﻲ أﻧّﻪ ﰲ النﻬاﻳة ﻳدرك أﻧّﻪ ليس لعِْﻠﻤﻪ وﻣعرفتﻪ وطاﻋتﻪ وﻋبادتﻪ وﺟﻬدﻩ وﺳعيﻪ
ﺣاﺻﻞ .العبد ﻋندﻣا ﻳقﻄﻊ اﻷﻣﻞ وﻳيﺄس ﻣﻦ فاﻋﻠيّتﻪ ﻳتوقّف ﻋﻦ السعﻲ وﻳﱰك تشﺨيصﻪ
وتدبﲑﻩ وﻳستسﻠﻢ لﻠتقدﻳر والتدبﲑ اﻹﳍﻲ .ﻫنا ﳛصﻞ ﻋﻠﻰ النجاة ِﻣﻦ ﺣجاب اﻹلتﻔات

ﻳتﻢ إﺻﻼح
وتعﻠيق اﻵﻣال ﻋﻠﻰ فﻬﻤﻪ وقدرتﻪ وﻳتﻤ ّﻜﻦ ﻣﻦ رؤﻳة فاﻋﻠيّة ّ
اﳊق اﳌتعاﱄ كﻤا أﻧّﻪ ّ
أﻣرﻩ.
كﻞ ذلﻚ ﻳصبﺢ إﻧسا ً اﺻﻄناﻋيّاً.
إذا وﺻﻞ اﻹﻧسان ﲜﻬدﻩ ّ
وقوتﻪ إﱃ ﻣﻜان ﻣا ،بعد ّ
ِ
اﻷول
لﻜﻦ إذا كان اﻷﻣر ﻣﻦ ﺣية ا ّ وبواﺳﻄة التوفيقات اﻹﳍيّة ﻳصبﺢ إﻧسا ً ﺣقيقيّاًّ .
ِﺳ ْحر والﺜاﱐ ﻣعجزة.
أﻳت
أﻳت فاﻋﻠيّتﻚ أﻧت واﳋﻠق ﻳﻜون ﺳحراً ولﻜﻦ إذا ر َ
ﺣﱴ العبادة ،إذا ر َ
أي ﻋﻤﻞّ ،
ﰲ ّ
أي أﻣ ٍر إﱃ اﻷﻣام.
فاﻋﻠيّة ّ
اﳊق ﻳﻜون ﻣعجزة .ﳌعجزة تنتظﻢ اﻷﻣور والسحر ﻻ ﻳقود ّ
قﻠت القرآن ﻳقول" :ﺳنرﻳﻬﻢ آ تنا
ﺣﱴ ﻧستﻄيﻊ أن ﻧرى ا ّ ؟ ُ
شﺨص قال :ﻣاذا ﻧﻔعﻞ ّ
ﰲ اﻻفاق وﰲ اﻧﻔسﻬﻢ" :قرﻳباً "ﳓﻦ" ﻧُظ ِﻬر ﳍﻢ ﻋﻼﻣاتنا ﰲ اﻵفاق وﰲ أﻧﻔسﻬﻢ" .كﺬلﻚ
أﻇﻬر "ﳓﻦ" ﻣﻠﻜوت السﻤوات واﻷرض
ﻧري ابراﻫيﻢ ﻣﻠﻜوت السﻤوات واﻻرض" :ﻫﻜﺬا ْ
ﻹبراﻫيﻢ .كﻠّﻬا تقول "ﳓﻦ" أرﻳناﻫﻢ ودلﻠناﻫﻢ وأﻇﻬر ﳍﻢ .ﻣشﻜﻠتﻚ ﻫﻲ ﻫنا ﺣيﺚ ترﻳد

"أﻧت" أن تصﻞ إﱃ الرؤﻳة بواﺳﻄة فعﻠﻚ وﻋﻤﻠﻚ "أﻧت".
ا ّ ﻳقول ﰲ القرآن" :فﻼ تزّكوا اﻧﻔسﻜﻢ" :فﻼ تﻜوﻧوا بصدد أن تزّكوا أﻧﻔسﻜﻢ بواﺳﻄة
ﺟﻬدكﻢ" .ولوﻻ فﻀﻞ ا ّ ورﲪتﻪ ﻣا زّكﻰ ﻣنﻜﻢ ﻣﻦ اﺣد ابداً" :لو ﱂ ﻳﻜﻦ فﻀﻞ ا ّ ورﲪتﻪ
١٦٥

ﳌا كان ُزّكِﻲ أﺣ ٌد ﻣنﻜﻢ .لقد ﺟاء ﰲ اﳊدﻳﺚ أﻧّﻪ" :اﳊسﻦ واﳊسﲔ فﻀﻞ ا ّ ورﲪتﻪ":
اﻹﻣام اﳊسﻦ واﻹﻣام اﳊسﲔ ﻫﻢ فﻀﻞ ا ّ ورﲪتﻪ.
ِ ﻣﻦ أﺟﻞ لقاء ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﳚﺐ أن تزّكوا أﻧﻔسﻜﻢ .لﻜﻦ "أﻧتﻢ" ﻧﻔسﻜﻢ ﻻ
ِ
ﻳﻄﻬركﻢ.
تستﻄيعون أن تزّكوا أﻧﻔسﻜﻢ .أطﻠبوا ﻣﻦ ا ّ أن ّ
داع
اﻹﻧسان ﻻ ﻳقوى ﻋﻠﻰ ﻧﻔسﻪ وﳜسر ﻣعﻬا .لﻜﻦ إذا
ﺧسرت ﻣﻊ ﻧﻔسﻚ ليس ﻫناك ٍ
َ
وﺟدت أﻧّﻪ
إﺟﻠس ﺧﻠف الباب و"ض ﱠﻢ ركبتيﻚ" ،١فينصرك ا ّ ﻋﻠﻰ ﻧﻔسﻚ .كﻠّﻤا
لﻠقﻠق:
َ
ْ
إﺟﻠس بﻀﻊ دقاﺋق ﺧﻠف الباب ،فيﻔتﺢ ا ّ الباب.
ﻻ ﺳبيﻞ لﻚ
ْ
الﻄﻔﻞ ﰲ بداﻳة اﻷﻣر قال ﻷبيﻪ أ بنﻔسﻲ أرفﻊ ﻫﺬﻩ الﻄاولة .ﰒّ ﻋندﻣا بدأ لعﻤﻞ
ووﺟد أﻧّﻪ ﻻ ﻳقوى ،قال ﻷبيﻪ إذا
أﻣسﻜت أﻧت زاوﻳة ﻣنﻬا أ أرفعﻬا .لﻜﻦ ﳎ ّدداً أﻳﻀاً
َ
أﻣسﻜت أﻧت أﻳﻀاً زاوﻳة أﺧرى ﻣنﻬا أ أرفﻊ
وﺟد ﻋند التنﻔيﺬ أﻧّﻪ ﻻ ﻳقوى .قال ﻷبيﻪ إذا
َ
ت ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلة إﱃ درﺟة أﻧّﻪ ﰲ اﻳة
الﻄاولة .لﻜﻦ ﳎ ّدداً أﻳﻀاً وﺟد أﻧّﻪ ﻻ ﻳقوى.
إﺳتﻤر ْ
ّ
اﻷﻣر قال ﻷبيﻪ أ ﻻ أقوى ،أﻧت بنﻔسﻚ إرفﻊ الﻄاولة .اﳌﺆﻣﻦ ﻫو ﻫﻜﺬا أﻳﻀاً وﰲ اﻳة
كﻞ ﺟﻬودﻩ أﻧّﻪ ﻻ ُﳛ ِسﻦ شيﺌاً ،ﻳوكِﻞ أﻣرﻩ إﱃ ا ّ .
اﻷﻣر ﻋندﻣا ﻳرى بعد ّ
أﺻﻠحﲏ وارفﻊ ﻋيوﰊ
قﻞ ّ إﳍﻲ
ْ
ﻣا زالت ﻳد ا ّ ﰲ اﳌاء والﻄﲔ .إذاً ،أﻧت أﻳﻀاً ْ
وﻧقصﻲ وأوﺻﻠْﲏ إﱃ الﻜﻤال.
ﻣﻬﻤا أﻋﻄﻰ ا ّ  ،ﺳواءً ﺻغﲑاً أو كبﲑاً ،ﻳﻜون ﺟيّداً وﻳﻜون ﲦيناً ﺟ ّداً .اﻷفﻀﻞ ِﻣﻦ ﻫﺬا

ﻣرة واﺣدة ﻳﻜون
أﻧّﻪ إذا فقط ﻣ ّد ﻳدﻩ اﳋالية ﳓو ﻳﻜون كافياً لنا .إذا قال ا ّ لنا َ
"تعال" ّ
أﻳت اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(
كافياً ﻷ ّن أﻣر ا ّ ﻫو ﻋﲔ اﻹﳚاد وﻫو "كﻦ فيﻜون" .ر َ
قال لزﻫﲑ َ
أﲤﲎ أن ﻳقول لنا ﲨيعاً أﻳﻀاً
ﻣرة واﺣدة ،فﻤاذا ﺣصﻞ وكيف ﺻاﻏﻪ؟ ّ
"تعال" ّ
ﻣرة واﺣدة.
َ
"تعال" ّ
اﳌقصود ِﻣﻦ "ليﻠة القدر" ﰲ آﻳة "ليﻠة القدر ﺧﲑ ﻣﻦ الف شﻬر" :ليﻠة القدر أفﻀﻞ ﻣﻦ
ألف ليﻠة ،واﳌقصود ِﻣﻦ "ليﻼً طوﻳﻼً" ﰲ آﻳة "وﻣﻦ الﻠيﻞ فاﺳجد وﺳبّحﻪ ليﻼً طوﻳﻼً":

١
"ﺿﻢ الﺮﻛﺒﺘﲔ" :ﻛناﻳﺔ ﻋﻦ الﺘﻔﻜّﺮ واﳊﺰن.
ّ
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وﺟدت أﻧّﻪ
قسﻤاً ِﻣﻦ الﻠيﻞ وﺳبِّﺢ ا ّ ﰲ الﻠيﻞ الﻄوﻳﻞ ،ﻫو ﻋا َﱂ الﱪزخ .ﺣيﺜﻤا
َ
واﺳج ْد ْ
ﺣﱴ أﻧّﻚ ﱂ تستﻄﻊ أن تصﻠِّﻲ ركعة واﺣدة
ﻣﻬﻤا
ﺳعيت ﱂ تقدر ﻋﻠﻰ القيام بشﻲءّ ،
َ
ﻧﻠت اﳌوت وﻳﻜون ﻋا َﱂ الﱪزخ .ﻫناك ﻣﻬﻤا ﻳُظ ِﻬروا لﻠعبد ﻳقول:
ﺻحيحة ،ﻫناك تﻜون قد َ
"ا ّ فوق ﻫﺬا" وﻳسبِّﺢ .إن شاء ا ّ ﻧﻜتشف ﲨيعاً أﻧّﻪ ﻻ ﻧقدر ﻋﻠﻰ القيام بشﻲء وأ ّن ا ّ
كﻞ اﻷﻋﻤال ،فقط ا ّ  .ﻋندﻣا تصﻞ إﱃ "ليﻠة القدر" تُ َنﻔخ فيﻚ الروح اﻹﻧساﻧيّة
ﻳﻔعﻞ ّ
ﺳوﻳتﻪ وﻧﻔﺨت فيﻪ ﻣﻦ روﺣﻲ
وتنزل ﻋﻠيﻚ اﳌﻼﺋﻜة وﻳباركون لﻚ وﻳسجدون لﻚ" .فاذا ّ

فقعوا لﻪ ﺳاﺟدﻳﻦ ،فسجد اﳌﻼﺋﻜة كﻠّﻬﻢ اﲨعون"ُ :ﰒّ ﻋندﻣا أﺧﻠقﻪ ﻣتعادﻻً وﻣتناﺳباً
ِ
"تنزل اﳌﻼﺋﻜة والروح فيﻬا
وأﻧﻔخ فيﻪ ﻣﻦ روﺣﻲ اﺳجدوا لﻪ ،فسجد لﻪ اﳌﻼﺋﻜة ﲨيعاًّ .
ﻜﻞ أﻣر
كﻞ اﻣر ٌ
ﺳﻼم ﻫﻲ" :اﳌﻼﺋﻜة والروح ﻳنزلون ﰲ ليﻠة القدر ذن رّ ﻢ ل ّ
ذن رّ ﻢ ﻣﻦ ّ

ﺣﱴ طﻠوع فجر الصباح .أي أ ّن
"ﺣﱴ ﻣﻄﻠﻊ الﻔجر"ّ :
ﻣقدﱠر وتﻠﻚ الﻠيﻠة ﻣباركة وﺳاﳌةّ .
ﺣﱴ ﺻبﺢ القياﻣة.
ﻫﺬا النزول لﻠﻤﻼﺋﻜة والتﻬاﱐ والسجود
ﻳستﻤر ّ
ّ
ﺣﱴ اﻷﻧبياء ﰲ اﻳة اﻷﻣر وﺟدوا أ ّن ﺟﻬودﻫﻢ
 ﱂ ﻳستﻄﻊ أﺣد ﲜﻬدﻩ أن ﻳنجز شيﺌاًّ .
"ﺣﱴ اذا اﺳتياس الرﺳﻞ وﻇنّوا ا ّ ﻢ قد كﺬبوا" :إﱃ أن
قد
ْ
أفسدت اﻷﻣر أكﺜر وﻳﺌسواّ .
ﻳﺌس الرﺳﻞ وﻇنّوا أ ّن اﳉﻤيﻊ ك ّﺬبوﻫﻢ .ﻧبيّنا )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ِﻣﻦ بداﻳة اﻷﻣر،
ﺣسﺐ اﺻﻄﻼح الر ضيّﲔ القدﻣاء" ،رﻣﻰ اﻹزار" ١وقال ّ " :اﳍﻲ ان شﺌت ان ﻻ تعبد
فﻼ تعبد" :إﳍﻲ إذا ترﻳد أن ﻻ تُعبد ،فﻠﻦ تُعبد .ﰲ ِ
آﺧر الزﻣان ،ا ّ بنﻔسﻪ ﻧزل و شر
َ
َ
العﻤﻞ بيدﻩ ورتّﺐ اﻷﻣور.
كﻞ ﻣا بقﻲ فيﻚ ﻣﻦ الصﻔات اﳊسنة واﻷﻋﻤال اﳊسنة قد أﻋﻄاك إ ّ ﻩ ا ّ وﱂ ﻳﻜﻦ
ّ 
كﻞ ﻣا وﺻﻞ إليﻚ ِﻣﻦ اﳊُسﻦ
ﳉﻬدك أﺛر ﰲ إﳚادﻩ" .ﻣا اﺻابﻚ ﻣﻦ ﺣسنة فﻤﻦ ا ّ "ّ :
ﻫو ِﻣﻦ ﻋند ا ّ .

" ١رﻣﻲ اﻹزار" :اﻹﻧﻘﻴاد والﺘﺴﻠﻴﻢ.
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وﳜ ِّرب

شﺨص ﻋظيﻢ كان ﻳرﻳد أن ﻳساﻋد شﺨصاً وكان ﻳعﻠﻢ أﻧّﻪ ﻻ ُﳛ ِسﻦ العﻤﻞ ُ
ٌ
تعال واﻋﻤﻞ ﻫنا .ﻣﻊ أﻧّﻪ كان ﻳ ِ
ِ
وﳜِّرب لﻜنّﻪ
ﻋزتﻪ ﳏﻔوﻇة قالَ :
ﻔسد ُ
ولﻜﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ تبقﻰ ّ
ُ
ْ
كان ﻳعﻄيﻪ أﺟراً .ﻫﻜﺬا ﻫو ا ّ ﻣﻊ ﻋبدﻩ.

إﻏتنام الﻔرﺻة
إﻋﻤﻞ لدﻧياك كﺄﻧّﻚ ﺳتبقﻰ ﺣيّاً لﻸبد) .لﻦ ﳛصﻞ
"اﻋﻤﻞ لدﻧياك كاﻧّﻚ تعيﺶ ابدا"ْ :
تستعجﻞ .ﻫناك وقت(" .واﻋﻤﻞ ﻻﺧرتﻚ كاﻧّﻚ ﲤوت ﻏدا" :واﻋﻤﻞ ﻵﺧرتﻚ
ﺧﲑ .ﻻ
ْ
كﺄﻧّﻚ ﺳتﻤوت ﻏداً) .الﻔرﺻة قﻠيﻠة .أﺳ ِر ْع(.

"الوقت ضيق والﻄرﻳق بعيد" :الوقت ضيّق والﻄرﻳق طوﻳﻞ.
ﻳقول أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :اﳌاضﻲ واﳌستقبﻞ كﻼﳘا ﻋدم؛اﳊاضر ﻣوﺟود؛ﳚﺐ
اﻏتنام الﻔرﺻة بﲔ العدﻣﲔ.
ﻳقول أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :اﳌاضﻲ ﻣﻀﻰ ،واﳌستقبﻞ أﻳﻀاً ﱂ ِ
تعال
ت بعدَ .
ِ
فعﻠت ﻫﺬا
واﻏتنﻢ الﻔرﺻة بﲔ ﻫﺬﻳﻦ العدﻣﲔ ﺣيﺚ ﻣالُﻚ النقدي الوﺣيد ﻫو ﻫﺬا .إذا َ
ﲢصﻞ ﻋﻠﻰ ﳒاة ﻣﻦ الغصص وتتﺨﻠّص أﻳﻀاً ِﻣﻦ اﻵﻣال واﻷﻣاﱐ .اﳌﺆﻣﻦ إﻧتﻬازي.
ﻳقول أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :ﻣا أﺳرع الساﻋات ﰲ إ اء اﻷ ّ م ،وﻣا أﺳرع اﻷ ّ م

ﰲ إ اء الشﻬور ،وﻣا أﺳرع الشﻬور ﰲ إ اء السنﲔ وﻣا أﺳرع السنﲔ ﰲ إ اء اﻷﻋﻤار.
إذاً ،فرﺻتنا قﻠيﻠة ﺟ ّداً وﳚﺐ اﻏتناﻣﻬا وﻋدم ﻫدرﻫا وﳚﺐ اﻹﺳراع ﰲ العﻤﻞ.
فتعرضوا ﳍا
كﻞ ﳊظة" :ا ّن ﰲ ا ّ م دﻫركﻢ ﻧﻔحات ،اﻻ ّ
النﻔحة اﻹﳍيّة ﳝﻜﻦ أن تصﻞ ﰲ ّ
وﻻ تعرضوا ﻋنﻬا" :إﻧّﻪ ﳛدث ﰲ أ ّ م ﺣياتﻜﻢ ﻧﻔحات إﳍيّة؛إﻧتبﻬوا ﻋندﻣا ﲢصﻞ ﻧﻔحة ن
ﲡعﻠوا أﻧﻔسﻜﻢ ﰲ ﻣعرضﻬا وأن ﻻ تُعرضوا ﻋنﻬا.
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فﱴ ﱂ ﻳصﻞ بعد إﱃ ﺳﻦ البﻠوغ وكان لﻪ ابتساﻣة
رأى النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ً
ﻣبشرة ﻋﻠﻰ شﻔاﻫﻪ وﺳﻠّﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻀرتﻪ .ﻣﻦ أﺟﻞ تنﻤيتﻪ قال لﻪ ﺣﻀرتﻪ :ﻫﻞ ﲢبّﲏ؟ قال
ِّ

إي وا ّ  .قال :ﻣﺜﻞ أبيﻚ؟ قال أكﺜر .قال :ﻣﺜﻞ ّأﻣﻚ؟ قال أكﺜر .قال :ﻣﺜﻞ ﻧﻔسﻚ؟ قال
ٍ
بصوت ٍ
ﻋال ا ّ  ،ا ّ  ،ا ّ  ،لقد أﻣرﱐ ا ّ أن
وا ِّ أكﺜر .قال :ﻣﺜﻞ ربّﻚ؟ قال الشاب
ِ
ِ
ﻣرات "ا ّ " واﺣدة
ﻳصﺢ ﻫﺬا الﻜﻼم ﻣنﻚ ،وﻻ ّ
أﺣبّﻚ .ﻻ ّ
ﻳصﺢ أﻳﻀاً ﻣﻦ ﻏﲑك) .ﺛﻼث ّ
ﻣتعﻠِّقة لﻔعﻞ وواﺣدة لصﻔة وواﺣدة لﺬات ،أو واﺣدة لدﻧيا وواﺣدة لﱪزخ وواﺣدة
وﺟد أﺣد
لقياﻣة( .ﰒّ قال لﻪ ﺣﻀرتﻪ :تقد ْ
أﺟﻠسﻪ إﱃ ﺟاﻧبﻪ وﺳﺄل الصحابة ﻫﻞ ﻳُ َ
ﱠم و َ
طﺄطﺄت إﱃ اﻷرض .ﻫﺬا الﻔﱴ كان قد بﻠﻎ الﻜﻤال
ﳛبّﲏ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا الشاب .ﲨيﻊ الرؤوس
ْ
ﺳﻦ اﳌراﻫقة .ﻻ شﻲء شرط ﰲ ﺳﻠﻄان ا ّ  .إذا شاء أن ﻳﻜون شﺨص كاﻣﻼً ﻣﻦ
ﰲ ّ
اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳوﺻﻠﻪ إﱃ اﳌقصد ﰲ ليﻠة واﺣدة .ﻻ تـُ َﻔ ِو ِ
ت السرﻋة ﰲ أﻣور اﻵﺧرة وﻻ تﻜْﻠﻬا
ّ

ﻷ ّ م الشيﺨوﺧة.
اﳊﻤص اﻷﺳود ﻳعﲏ
اﳊﻤص اﻷﺳودّ .
كﻞ رﺟال وﻧساء البﻠد قد اﻧﻄﻠقوا ﺧﻠف ّ
اليوم ّ
اﳊﻤص اﻷﺳود وتتﺨﻠّف ﻋﻦ اﻷﺻﻞ .أﻧت
ﳎرد ﳍو .ﺣﺬار أن تقصد ّ
اﻷﻋﻤال الّﱵ ﻫﻲ ّ
ِ
ِ
ﻳقصر.
ﺳﻲء لﻠغاﻳة أﻧّﻪ ﺻاﻧﻊ اﻹﻧسان ﻳرﻳد اﻹﻧسا َن واﻹﻧسا ُن ّ
بنﻔسﻚ ﻳرﻳدك ا ّ ؛إﻧّﻪ أﻣر ّ

كيف ﻳنبغﻲ لﻠسالﻚ أن ﻳﻜون
الشﺨص الّﺬي ﻳعﻤﻞ ﻋﻤﻼً ﺻاﳊاً ﳚﺐ بسبﺐ التوفيق الّﺬي أﻋﻄاﻩ ا ّ إ ّ ﻩ أن ﻳعتﱪ
ﺣﱴ ﻳرﻳد اﳉنّة واﻷﺟر.
ﻧﻔسﻪ ﻣدﻳو ً ّ وليس داﺋناً ّ ّ ،
ﺣرم ا ّ  .أي ﻳصرفون
ﺣرم ا ّ " :اﳌﺆﻣنون ّ
ّ 
ﻳغﻀون أبصارﻫﻢ ّ
"ﻏﻀوا ابصارﻫﻢ ّ
ﻋﻤا ّ
ﻋﻤا ّ

ﻧظرﻫﻢ.
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ﻫنيﺌاً ﳌﻦ ﻳﻜون ﻋندﻩ واﻋظ ِﻣﻦ ﻧﻔسﻪ وزاﺟر ﻣﻦ ﻧﻔسﻪ .ﻳقول ﺣﻀرة اﻹﻣام الصادق
)ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ﻣﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ لﻪ واﻋظ ﻣﻦ قﻠبﻪ وزاﺟر ﻣﻦ ﻧﻔسﻪ وﱂ ﻳﻜﻦ لﻪ قرﻳﻦ ﻣرشد
ﻋدوﻩ ﻣﻦ ﻋنقﻪ"َ :ﻣﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ لﻪ ﺻﺢ ِﻣﻦ قﻠبﻪ و ﻩٍ ِﻣﻦ وﺟودﻩ وﱂ ﻳﻜﻦ لﻪ قرﻳﻦ
اﺳتﻤﻜﻦ ّ
ﻋدوﻩ ِﻣﻦ ﻋنقﻪ.
وﻣرافق ﳝنحﻪ الرشد إﺳتﻤﻜﻦ ّ
كﻠّﻤا اﻧﻜسر القﻠﺐ أكﺜر كﻠّﻤا أﺻبﺢ ﲦيناً أكﺜر .ا ّ ﻳقول أ تسعﲏ القﻠوب
اﳌﻜسورة؛ﺣﱴ لو أﺧﺬﻫا
اﳌﻜسورة .الشيﻄان ﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ﺧﺬ أﺻحاب القﻠوب
ّ
ﻳﱰكﻬا .لﺬا فﺈ ّ ﻢ ﳏﱰﻣون ﻋند ا ّ .
قﻞ ﺣياؤﻩ وﻣﻦ
ﻳقول ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ﻣﻦ كﺜر كﻼﻣﻪ كﺜر ﺧﻄﺆﻩ وﻣﻦ كﺜر ﺧﻄﺆﻩ ّ
قﻞ ورﻋﻪ ﻣات قﻠبﻪ" :ﻣﻦ كﺜر كﻼﻣﻪ كﺜر ﺧﻄﺆﻩ وﻣﻦ كﺜر ﺧﻄﺆﻩ
قﻞ ورﻋﻪ وﻣﻦ ّ
قﻞ ﺣياؤﻩ ّ
ّ
قﻞ
قﻞ ﺧوفﻪ ﻣات قﻠبﻪ .إذاًَ ،ﻣﻦ ّ
قﻞ ﺧوفﻪ ﻣﻦ الﺬﻧوب وﻣﻦ ّ
قﻞ ﺣياؤﻩ ّ
قﻞ ﺣياؤﻩ وﻣﻦ ّ
ّ
كﻼﻣﻪ ﻋاش قﻠبﻪ.
كﻞ ﻋﻤﻞ ﺣسﻦ تﻔعﻠﻪ ا ّ قد فعﻠﻪ" ،ﻣا اﺻابﻚ ﻣﻦ ﺣسنة فﻤﻦ ا ّ ":
ﻋندﻣا تعتﱪ أ ّن ّ
ﻣا ﻳصﻠﻚ ِﻣﻦ اﻷﻋﻤال اﳊسنة إّﳕا ﻫو ِﻣﻦ ﻋند ا ّ ِ ،ﺻغَر ذلﻚ العﻤﻞ و ﱡ
الﺬل ﰲ القيام بﻪ
ُ

ﻻ ﻳستوﺟبون التعﺐ واليﺄس .العﻤﻞ لنسبة لﻠعظيﻢ ليس فيﻪ ﺻغﲑ وكبﲑ .كﻠّﻪ ﻋظيﻢ
وﲦﲔ.
ِ
ﺣﱴ لو كاﻧت ﺻغﲑة بنظرك.
أ َّد اﻷﻋﻤال اﳊسنة ّ

ﺣﱴ اﻷﻋﻤال الصغﲑة ﻻ تستصغرﻫا وﻻ ﲣسرﻫا .اﻷﻣور اﻷﺧروﻳّة
ﰲ اﻷﻣور اﻷﺧروﻳّةّ ،
ﺣﱴ ﺻغﲑﻫا ﻫو ﻋظيﻢ.
ليس فيﻬا ﺻغﲑ وكبﲑ أبداًّ .
كﻞ ﳏصولنا.
كان ﳛصﻞ ﰲ بعض السنﲔ أن ﻳصيﺐ ﻣزرﻋتنا اﻷﺻﻠيّة آفة وكان ﻳتﻠف ّ
كش ْغﻞ ﻋﻠﻰ اﳍاﻣﺶ كﻤا ﻳُقال ،وﱂ ﻧﻜﻦ
آﺧرُ ،
كنّا َزَرﻋنا أﻳﻀاً قﻄعة أرض ﺻغﲑة ﰲ ﻣﻜان َ
ِ
وﺣﱴ
كﻞ ﻣصروف ﺳنتنا ّ
ﳓسﺐ ﳍا ﺣسا ً أبداً .لﻜﻦ ﻧﻔس ذلﻚ العﻤﻞ اﳉاﻧﱯ كان ّ
ﻳﺆﻣﻦ ّ
كان ِّ
كﻞ ﺧسارة اﳌزرﻋة اﻷﺻﻠيّة .ﳛسﻦ أن ﳚعﻞ اﳌﺆﻣﻦ لنﻔسﻪ بشﻜﻞ ﺧصوﺻﻲ
ﻳعوض ّ
ﺣﱴ لو ﻣﻬﻤا كان ﺻغﲑاً ،ﻣﺜﻞ
إﱃ ﺟاﻧﺐ العبادات واﻷﻋﻤال الواﺟبة ﻋﻤﻼً ﻣستحبّاً ّ
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ِ
ﻧﻔس ﻫﺬا العﻤﻞ الﻔرﻋﻲ ﳒا َة
اﻹﺣسان لعاﺋﻠة فقﲑة أو تﻜ ّﻔﻞ ﻳتيﻢ ،وﻣا أكﺜر أن ﻳسبّﺐ ُ
اﻹﻧسان ﻏداً ﰲ ﻳوم القياﻣة.
اﻵﺧرﻳﻦ وأﻳﻀاً ِّ
ﲨيﻊ "ذوي اﻷرواح" ١ﰲ ﺣركة .اﻹﻧسان أﻳﻀاً ﰲ ﺣر ِّ
ﳛركﻪ
كة؛ﳛرك َ
اﻵﺧرون .اﳊركة ﰲ أول الﻄرﻳق واﳍدوء ﰲ ِ
آﺧر اﻷﻣر شﻲءٌ ﺟيّد .إذا ﱂ تﻜﻦ ﻋالِﻤاً وﱂ
َ
ّ
أﻧظر ،ﲨيﻊ أﻫﻞ الدﻧيا ﰲ ﺳعﻲ واﺟتﻬاد
لتتحرك ّ
ﺣﱴ تنﻤوْ .
تتحرك ﳚﺐ أن ﲡتﻬد ّ
تﻜﻦ ّ
ِ
ﲢرْك أﻳﻀاً.
لز دة ﻣاﳍﻢ وقدر ﻢ الدﻧيوﻳّة ،فﺄﻧت الّﺬي ﻣقصدك أشرف بﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣقصدﻫﻢ ّ
اﺳﱰ ﳘوﻣﻚ وأﺣزاﻧﻚ ،فﺨالقﻚ ﻳرى وﻳﻜون ذلﻚ ﲦيناً .أﻇ ِﻬ ْر
قﻢ ﺧﻔاء ﺣاﺟتﻚ ،و ْ
ْ
أفراﺣﻚ.
ﻋندﻣا ﻳظﻬر الﻄرﻳق ،ﻳﻜون ذلﻚ ّأو َل الصﱪ .لصﱪ واﻹﺳتقاﻣة ﳝﻜنﻚ أن تصﻞ إﱃ
اﳌقصد .أﺳاﺳاً اﻹﳝان أولﻪ ،أوﺳﻄﻪِ ،
وآﺧرﻩ ﺻﱪ.
ّ
أي شﻲء ﳍا وقت وأﺟﻞ .الرؤﻳة قبﻞ أو بعد ذلﻚ ﻏﲑ ﳑﻜنة .ا ّ ﻳقول" :اذا ﺟاء
رؤﻳة ّ
ﻳتﺄﺧرون ﳊظة وﻻ
اﺟﻠﻬﻢ فﻼ ﻳستاﺧرون ﺳاﻋة وﻻ ﻳستقدﻣون" :ﻋندﻣا ﰐ أﺟﻠﻬﻢ ﻻ ّ
ﻳتق ّدﻣون ﳊظة.
ِ
ﻳتبﲔ
اﻷم قبﻞ تﻜاﻣﻠﻪ ّإﻣا ﻳتﻠف أو ّ
السﲑ .إذا ﺧرج اﳉنﲔ ﻣﻦ رﺣﻢ ّ
ﻻ ﻳنبغﻲ ّ
التسرع ﰲ َ
أﻧّﻪ قص .ﻳنبغﻲ الصﱪ والﺜقة بصاﻧعنا وﻣربّينا .ﻋندﻣا ﻧتﻜاﻣﻞ ﺳيُﺨ ِرﺟنا ﻣربّينا ِﻣﻦ
اﳊجاب.
ﺣﱴ وﺻ ْﻠنا إﱃ ﻫنا،
السﻔﻠﻰ ﻧزﻋوا ﻋنّا الﻠباس لدرﺟة أﻧﻪ ّ
ﻋندﻣا كنّا ﻧسقط إﱃ ﻫﺬﻩ ُ
ﺻر ﻋراة .اﻵن ﺣيﺚ ﻧرﻳد أن ﻧرﺟﻊ ،ﻧتﻄﻠّﺐ لباﺳاً .أفﻀﻞ لباس ﻫو لباس التقوى،
والتقوى ﻫﻲ وﻻﻳة ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(.
إذا لبسنا لباس التقوى ﻧﺬﻫﺐ إﱃ اﳉنّة .أي إذا أشركنا ا ّ ﰲ ﺣياتنا.
"ا ّن ا ّ ﻣﻊ الّﺬﻳﻦ اتّقوا والّﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﳏسنون".

" ١ذوو اﻷرواح" :اﻷﺣﻴاء.
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َﻇﻬر.
ا ّ ﻳقول" :فﺨﻠقت اﳋﻠق لﻜﻲ اﻋرف":
ُ
ُﻋرف وأ َ
ﺧﻠقت اﳌﺨﻠوقات لﻜﻲ أ َ
كﻞ واﺣد ﻣنّا أﻳﻀاً ﻣرآة .إن شاء ا ّ
اﳌﺨﻠوقات ﻣرا ﺧﻠقﻬا ا ّ ّ
ﺣﱴ ﻳشاﻫد ﻧﻔسﻪ فيﻬاّ .
ِ
ﻧوﺳخ ﻫﺬﻩ اﳌرآة.
ﻻ ّ
ﻣستقﻞ ﰲ ﻣقابﻞ
وذم الناس ﻫو دﻳﻦ
العادات والتقاليد وأن تﻜون النﻔس بعة ﳌدح ّ
ّ
القوة
دﻳﻦ ا ّ  ،وﻳص ّد اﻹﻧسان ﻋﻦ دﻳﻦ ا ّ  .ﰲ البداﻳة ﳚﺐ أن تقف بوﺟﻬﻪ لتحصﻞ ﻋﻠﻰ ّ
ﺣﱴ
بعزة واﺧتيار ّ
بعزتﻚ واﺧتيارك ﰲ ﻣقابﻠﻪ ،ﰒّ ﻋندﻣا تقوى قُ ْﻢ ﲟداراة اﳋﻠق ّ
تﻀحﻲ ّ
وﻻ ّ
ﻣرة ﻋﻠﻰ الّﺬﻳﻦ ﱂ ﻳصﻠوا بعد إﱃ ﻣستواك.
ﻻ تصبﺢ اﳊياة ّ
وتتﻄور.
العادات والتقاليد ﻳسدون الﻄرﻳق كﺜﲑاً .ﲟقدار ﻣا تستﻄيﻊ أن تﱰكﻬا ترتقﻲ ّ
ﻋدة ﺧﻄوات ﳚﺐ أن
ﻣت َ
ﰲ طواف الﻜعبة والسعﻲ بﲔ الصﻔا واﳌروة إذا دفعوك وتق ّد َ
رة وﲢرﻳﻚ وضغوط

ترﺟﻊ وتﺬﻫﺐ ﳎدﱠداً رادتﻚ .ﰲ طرﻳق ا ّ ﻻ ﻳنبغﻲ السﲑ
طﻲ الﻄرﻳق ﲟشيﺌتﻚ.
َ
اﻵﺧرﻳﻦ؛ﳚﺐ ّ
 أﺧﲑاً تقوم بعﻤﻞ ﻣا وﲢﻔظ ﻧﻔسﻚ ﰲ اﳌسﲑ ﻋندﻣا تﻜون ﻣنتبﻬاً .إن شاء ا ّ تصبﺢ
ﺣﱴ ﻋندﻣا تﻜون ﻏافﻼً.
ﲝيﺚ ﻳعﻤﻞ ﺧﻄّﻚ وﻣسﲑك بشﻜﻞ ﺻحيﺢ ّ
اﻷﺻﻞ ﻫو أن ﻳُصنَﻊ اﻹﻧسان ِﻣﻦ الداﺧﻞ ﲝيﺚ ﻳقوم ﻷﻋﻤال اﳊسنة ،ﻻ أن ﳚﱪ
ﻧﻔسﻪ ﻋﻠﻰ العﻤﻞ اﳊسﻦ لﻀغط ،وﻻ ﻹ رة ،وﻻ لعادة ،وﻻ لـ َﻤﻠَ َﻜة ،بﻞ أن ﻳﻔعﻞ
اﳋﲑ ﺧتيارﻩ وإرادتﻪ .ﻫﺬﻩ ﻫﻲ العبادة.
١
كاﺋﻦ اﻵن وﺳوف ﻳﻜون .ا ّ ﻳعﻤﻞ ِﻣﻦ تﻠقاء ﻧﻔسﻪ .كﻤال العبد أﻳﻀاً
"بنﻔسﻪ" كان و ٌ
اﻵﺧرﻳﻦ.
ﰲ أن ﻳﻜون أوتوﻣاتيﻜيّاً .ﻻ ﻳعﻤﻞ بواﺳﻄة إ رة َ
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(،
ﳏﻤد وآل ّ
لقد ﺧﻠق ا ّ ﻋبادﻩ بواﺳﻄة أﲰاﺋﻪ ،أي بواﺳﻄة ّ
ﻷي شﻲء .ﻫﻢ ﳜﻄﺌون وﻫﻢ ﻳتوبون .العبد ﳚﺐ أن
وﲨيعﻬﻢ "أوتوﻣاتيﻜيّون" وﻻ ﳛتاﺟون ّ
ﺣﱴ ﻳعرف ﺧالقﻪ.
ﻳعرف ﻧﻔسﻪ ّ
ﳚﺐ أن ﻧصبﺢ "أوتوﻣاتيﻜيّﲔ" ،ولﻜﻦ ﻣا ﱂ ﳚد اﳋَْﻠق ﻧﻔسﻪ ﻻ ﻳصبﺢ "أوتوﻣاتيﻜيّاً".

١
وﺣﺚ.
"ﺑنﻔﺴﻪ" :ﺗﻠﻘاﺋﻴّاً .ﺑﻼ ﺗﻠﻘﲔ ّ
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ﻣا أﺣسﻦ أن ﳜتﻠﻲ اﻹﻧسان ﻣﻊ ﻧﻔسﻪ .أن ﻳﻜون ﻫو بنﻔسﻪ ﻣﻊ ﻧﻔسﻪ .ا ّ
"أوتوﻣاتيﻜﻲ" .أﻧت أﻳﻀاً قد ﺧﻠقﻚ "أوتوﻣاتيﻜيّاً" .أﻧت أﻳﻀاً ُك ْﻦ "أوتوﻣاتيﻜيّاً".
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ
ﳏﻤد وآل ّ
"اﻷوتوﻣاتيﻜﻲ" ﻣوادﻩ داﺧﻞ ﻧﻔسﻪ .ا ّ أﻳﻀاً ﻣوادك الّﱵ ﻫﻲ ﻧور ّ
وﺻﻞ ﻋﻠﻰ
السﻼم( قد ﺟعﻠﻬا ﰲ ﻧﻔسﻚ .إذا ر َ
أﻳت ﻧﻔسﻚ أﻧّﻚ ﲨيﻞ ،قُ ْﻞ ﺳبحان ا ّ ِّ
النﱯ ،ﻷ ّن ﻣوادك ﺧﻠقوﻫا ِﻣﻦ ﻧورﻩ.
ﺧاص ﻋند
العﻤﻞ اﳋالص ﻳعﲏ العﻤﻞ الّﺬي ﻻ ﻳﻜون فاﻋﻠﻪ ﰲ إﺛر ﻫدف وﻏرض
ّ
القيام بﺬلﻚ العﻤﻞ وأﻳﻀاً ﱂ ﻳدفعﻪ ِّ
ﳏرك ﺧارﺟﻲ لﻠعﻤﻞ ،ﻣﺜﻞ فعﻞ ا ّ الّﺬي ﻳعﻤﻞ ﺻرفاً
قتﻀاء كﻤالِﻪ وﲨالِﻪ وفعﻠُﻪ ﻫو بﻼ ﻏرض وأﻳﻀاً ﻳقوم بﻪ ﺧتيارﻩ وإرادتﻪ وﱂ ﻳدفعﻪ أﺣد.

العﻤﻞ اﳋالص ﻳصدر ِﻣﻦ شﺨصﲔ :الغﲏ اﳌﻄﻠق والﻔقﲑ اﳌﻄﻠق .أﻳﻀاً الﻔقﲑ الّﺬي فقرﻩ
ﻏﲑ قابﻞ لﻠرفﻊ ﻳﻜون فعﻠﻪ بﻼ ﻏرض .بعبارة أﺧرى العﻤﻞ اﳋالص وبﻼ ﻏرض ﻳصدر ِﻣﻦ
شﺨصﲔ ِﻣﻦ بﲔ الناس :الشﺨص ا نون والعبد الﻜاﻣﻞ .لقاء ا ّ ﻫو ﻧتيجة العﻤﻞ
اﳋالص" .فﻤﻦ كان ﻳرﺟو لقاء ربّﻪ فﻠيعﻤﻞ ﻋﻤﻼً ﺻاﳊاً وﻻ ﻳشرك بعبادة ربّﻪ اﺣداً".
التق ّدس والتدﻳّﻦ ﻳعﲏ أن تتظاﻫر لﻄﻬارة والد ﻧة .القداﺳة والد ﻧة ﺟيّدة.

اﻹﻧسان ﳚﺐ أن ﻳﻜون ﻣﺜﻞ اﳉﻤﻞ ،طعام ا ّ )أشواك الصحراء( كﻞ )ﻻ كﻞ شيﺌاً
ِﻣﻦ ﻧتيجة ﻋﻤﻠﻪ وﻋﺬابﻪ( وﻳنجز ﻋﻤﻞ اﳋﻠق وﳜدﻣﻬﻢ" .افﻼ ﻳنظرون اﱃ اﻻبﻞ كيف
ِ
ِ
قت؟
ﺧﻠقت" :أﻻ تنظرون إﱃ اﳉﻤال كيف ُﺧﻠ ْ
أﻧّﻪ ﻋند ﰲ الرواﻳة أ ّن كﻤال اﻹﻧسان ﰲ أن ﻳرى الناس "كاﻻ ﻋر" )ﻣﺜﻞ اﳉِﻤال(،

ﻳتحﻤﻞ اﳍُراء
ﳏﺐ أﻫﻞ البيت ّ
اﳌقصود أﻧّﻪ ﻣﺜﻠﻤا كﻞ اﳉَ َﻤﻞ أشواك الصحراء ،أﻳﻀاً ّ
در اﳊﻠيﺐ و كﻠون
كﻞ شﻲء فيﻬا فﻊ ،ﲢﻤﻞ اﻷﺛقال وت ّ
وا ّ اﻣات اﳋﻠق ،وكﻤا أ ّن اﻹبﻞ ّ
ِ
ﳏﺐ أﻫﻞ البيت ﺧدوم و فﻊ ﳊال
ﳊﻤﻬا وﻳستﻔيدون ّ
ﺣﱴ ﻣﻦ وبرﻫا وﺟﻠدﻫا ،أﻳﻀاً ّ
اﳋﻠق ،وكﻤا أ ّن اﳉَ َﻤﻞ ﻻ كﻞ ِﻣﻦ ﻧتيجة ﻋﻤﻠﻪ بﻞ ﻏالباً كﻞ أشواك الصحاري ،أﻳﻀاً
ﳏﺐ أﻫﻞ البيت كﻞ رزق ا ّ وﻻ ﻳعتﱪ ﻧﻔسﻪ ﻣﺆﺛِّراً ﰲ رزقﻪ.
ّ
أﺣﺐ ﺛﻼﺛة أشياء ﰲ اﻷوﻻدّ .أوﻻً أ ّ ﻢ
قال رﺳول ا ّ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(ّ :
ﻳبنون ِّ
وﳜربون وكﻼﳘا ﻳعتﱪوﻧﻪ لعباً وﻳﻠت ّﺬون بﻪ .ﻧياً أ ّ ﻢ ﻳتﺨاﺻﻤون وبعد ﻋ ّدة ﳊظات
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ﻳتﻢ ﻣﲔ
ﳎ ّدداً ﻳتصاﳊون وﻳتصادقون وﻻ ﳛقدون ﰲ قﻠو ﻢ .لﺜاً أ ّ ﻢ ﻻ ﻳدرون كيف ّ
ﻳﻬتﻤون ﻷﺳباب.
أي ﻣنﻄق بشري وﻻ ّ
طعاﻣﻬﻢ واﺣتياﺟا ﻢ وﻻ ﻳتبعون ﰲ ذلﻚ ّ

شاﻫد .ﰲ العﻤﻞ ﳚﺐ ﻣراﻋاة ﺣﻼل ا ّ
نجز وﻫﻲ اﺧتيارﻳّة والصﻔات تُرى وتُ َ
اﻷفعال تُ َ
وﺣراﻣﻪ إﺧتيارًّ .ﰲ الصﻔات ﳚﺐ النظر إﱃ داﺧﻞ النﻔس ورؤﻳة الصﻔات اﳊسنة والسيّﺌة
لﻠنﻔس والشﻜر ﻋﻠﻰ اﳊسنة وأﻳﻀاً الﻄﻠﺐ ِﻣﻦ ا ّ تبدﻳﻞ السيّﺌة.
ﰲ اﳊدﻳﺚ أ ّن ا ّ قد أﺧﻔﻰ أربعة أشياء ﰲ أربعة أشياء :رضاﻩ ﰲ اﻷﻋﻤال الصاﳊة،
قﻤت لعﻤﻞ الّﺬي ﳛتوي ﻋﻠﻰ الرضا
ﺣﱴ تﻜون قد َ
ُفق ْﻢ ﲜﻤيﻊ اﻷﻋﻤال الصاﳊة ّ
بقيت ﻣصو ً ِﻣﻦ
ﺣﱴ تﻜون قد َ
اﻹﳍﻲ؛ﺳﺨﻄَﻪ وﻏﻀبَﻪ ﰲ اﳌعاﺻﻲ ،فاتّ ِق ﲨيﻊ اﳌعاﺻﻲ ّ
العﻤﻞ الّﺬي ﻳ ِ
فاﻋرف ق ْدر ﲨيﻊ الﻠياﱄ
وﺟﺐ الغﻀﺐ اﻹﳍﻲ؛ليﻠةَ الق ْدر ﰲ لياﱄ السنة،
ْ

ﺣﱴ تﻜون
كت ليﻠة القدر أﻳﻀاً؛أولياءَﻩ بﲔ الناس،
فاﺣﱰم ﲨيﻊ الناس ّ
ْ
ﺣﱴ تﻜون قد أدر َ
ّ
ﺣﻔظت ﺣرﻣة أولياء ا ّ .
قد
َ
ﳏﻞ أقدام
ﻋندﻣا كان ﺳﻠﻤان ﳝشﻲ ﺧﻠف ﺣﻀرة ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳبقﻰ ﻣنﻪ ّ
ﶈﺐ أﻫﻞ البيت ِﻣﻦ ﻧﻔسﻪ تشﺨيص
ﻣنﻔصﻠة ﻷﻧّﻪ كان ﻳﻀﻊ قدﻣﻪ ﻣﻜان قدم اﳌوﱃ .ليس ّ
وﻧظرﻳة وﻣزاج ﻋﻠﻰ ِﺣ َدة.

أقحﻢ ﻧﻔسﻚ ﻋند أولياء ا ّ .
ﺳواءً لبﻜاء ،أو لﻀحﻚ ،كيﻔﻤا كان ْ
أﺣد الشعراء الّﺬي كان ﳏبّاً ﻷﻫﻞ البيت وكﻠّﻤا كان ﻳرى ﺣﻀرة الصادق )ﻋﻠيﻪ
ِ
ﻣبتﻠﻰ ﳌشرو ت الﻜحوليّة .ذات ﻳوم ﺣيﺚ كان قد شرب
السﻼم( كان ﻳسﻠّﻢ ،كان ً
ﳝر ِﻣﻦ زقاق ضيّق وكان ﰐ ﺣﻀرة الصادق
اﳋﻤرة ﺣدﻳﺜاً وكاﻧت تﻔوح راﺋحة فﻤﻪ كان ّ
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﻳﻀاً ِﻣﻦ اﳌقابﻞ .اﺳتحﻰ أن ﻳسﻠِّﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻀرتﻪ بتﻠﻚ اﳊالة ،وأدار وﺟﻬﻪ
ﳓو اﳊاﺋط وشغﻞ ﻧﻔسﻪ ﲟداﻋبة ﺛيابﻪ بيدﻩ .ﻋندﻣا وﺻﻞ إليﻪ ﺣﻀرتﻪِ ،ﻣﻦ اﳋﻠف ،وضﻊ
تدر ﻇﻬرك
رأﺳﻪ ﰲ ب أذﻧﻪ وﺳﻠّﻢ وقال :ﻣﻬﻤا كان وضعﻚ ﻻ
ْ
تعرض وﺟﻬﻚ ﻋنّا ،وﻻ ْ
لنا.
ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ وﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬﻤا( ﻳقولون" :قولﻪ فعﻞ" :كﻼم ا ّ ﻫو

ﻋﲔ اﻷفعال الّﱵ ﻳﻔعﻠﻬا .أي أ ّن ا ّ فعالﻪ ﻳتﻜﻠّﻢ ﻣعنا .ﻣﺜﻠﻤا أ ّن ا ّ ﻳتﻜﻠّﻢ بعﻤﻠﻪ ،أﻧت
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أﻳﻀاً تﻜﻠّ ْﻢ ﻣﻊ ا ّ بعﻤﻠﻚ؛قُ ْﻞ ّ بعﻤﻠﻚ :إﳍﻲ أ ليس ﻋندي ﻋﻠﻢ ،وﻻ أﻣﻠﻚ فﻬﻤاً،
لدي قدرة .السجود والركوع ﰲ الصﻼة ﻫﻲ فعﻞ ﻧُظ ِﻬر ّ بواﺳﻄتﻪ فقر وﺟﻬﻠنا
وليس ّ
وﻋجز وﻋدﻣنا .لﺬا ﻳقول أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :اﻻﺳﻼم ﻫو التسﻠيﻢ ،والتسﻠيﻢ ﻫو
اليقﲔ ،واليقﲔ ﻫو التصدﻳق ،والتصدﻳق ﻫو اﻻقرار ،واﻻقرار ﻫو اﻻداء ،واﻻداء ﻫو
العﻤﻞ".
أﲤﲎ أن ﻻ تتﻜﻠّﻢ ﻣﻊ ا ّ واﻷولياء بشﻔاﻫﻚ وأن تتﻜﻠّﻢ بعﻤﻠﻚ.
تﻜﻠّ ْﻢ ﻣﻊ ا ّ  .ﻣﻊ أﻧّﻪ ّ

إﻣسﺢ بيد اﶈبّة ﻋﻠﻰ رأس ﻳتيﻢ وبعﻤﻠﻚ ﻫﺬا قُ ْﻞ ّ واﻷولياء أ أﻳﻀاً ﻳتيﻢ ،فﺄﻧتﻢ أﻳﻀاً
ِ
أﺳﻲ؛أﻋط شيﺌاً لﻔقﲑ وبعﻤﻠﻚ ﻫﺬا قُ ْﻞ ّ واﻷولياء أ أﻳﻀاً فقﲑ،
إﻣسحوا بيد اﶈبّة ﻋﻠﻰ ر
لدي
فﺄﻧتﻢ أﻳﻀاً أﻋﻄوﱐَ .ﻏ ِّ
ط ﻋيوب الناس و ْ
اﺳﱰﻫا وبعﻤﻠﻚ ﻫﺬا قُ ْﻞ ّ واﻷولياء أ أﻳﻀاً ّ

ﻋيوب ،فﺄﻧتﻢ أﻳﻀاً َﻏﻄّوا ﻋيوﰊ واﺳﱰوﻫا.
ﻵﺧرﻳﻦ ﰒّ
اﻵﺧرﻳﻦ ،ولﻜﻦ ﰲ اﻷﻣور الدﻧيوﻳّة ّأوﻻً َ
ﰲ اﻷﻣور اﻷﺧروﻳّة ّأوﻻً أﻧﻔسﻜﻢ ﰒّ َ
ﻧﻔسﻜﻢ.
ﲤرﻧوا ﻋﻠﻰ اﳉﻠوس ﰲ اﳉنّة ﻣﻦ ﻫنا.
ّ

الدﻧيا ﻣﻜان قيام و وض )"اّﳕا اﻋظﻜﻢ بواﺣدة ان تقوﻣوا ّ " :إّﳕا أﻋظﻜﻢ بشﻲء
واﺣد وﻫو أن تقوﻣوا ( و ِ
اﻵﺧرة ﻣﻜان ﺟﻠوس وقعود )"ﰲ ﻣقعد ﺻدق ﻋند ﻣﻠيﻚ
ّ
ﻣقتدر" :ﰲ ﻣقعد ﺻدق ﻋند ﺣاكﻢ ﻣقتدر( .ﳚﺐ ِﻣﻦ أﺟﻞ القياﻣة التﻤرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳉﻠوس
ِ
ﺣﱴ تصﻞ إﱃ الﻠقاء .بعد اﳌوت
ﻣﻊ ا ّ وأولياﺋﻪ ﻣﻦ ﻫنا .قبﻞ الﻠقاء ﳚﺐ القيام والعﻤﻞ ّ
كﻞ َﻣﻦ ﻳنال اﳌوت ﻳراﱐ( ﻳتوقّف اﳌﺆﻣنون ﻋﻦ
ولقاء ﲨال ّ
ﺣجة ا ّ )"فﻤﻦ ﳝت ﻳرﱐ"ّ :
كﻞ اﻷﻋﻤال وﻳقعدون.
ّ
اﳊق تعاﱃ وأولياﺋﻪ ،ﻫو ﻋﻤﻞ أﻫﻞ اﶈبّة ،والتﻤﻠّق ﻫو ﻣق ّدﻣة
التﻤﻠّق واﳌداﻫنة ﰲ ﳏﻀر ّ
الﻠقاء.
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وﺣﱴ لو بواﺳﻄة التﻤﻠّق والر ء واﳌداﻫنة ،ﻳﻔسﺢ ﳎاﻻً لنﻔسﻪ ﻋند ا ّ
اﳌﺆﻣﻦ "ﺣيّال" ّ
وأولياء ا  .ﰲ النﻬاﻳة ﳚﺐ أن "ﻧقولِﺐ وﻧُ ِ
ٍ
بشﻜﻞ ﻣا .ﳚﺐ فتﺢ طرﻳق إﱃ
رﻏﻢ" ١أﻧﻔسنا
ّ

قﻠﺐ اﳊبيﺐ ﻳّة ﺣيﻠة.
ﳓﻦ ﳓتال وﻧتﻤﻠّق بﻜﻼﻣنا لﻜﻲ ﻧقﱰب ﻣنﻪ ،ﺣينﻬا تُﻔتَﺢ ﻋيوﻧنا وﻧرى أﻧّﻪ ﻫو أقرب
كﻞ ِﺣيَﻠِنا قد كاﻧت ﻋبﺜاً .لﺬا ﻋندﻣا ﺳﺄلوا أﻫﻞ البيت" :ﻣا اﳊيﻠة؟ " ،قالوا" :ترك
إلينا وأ ّن ّ
ِ
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(
ﳏﻤد وآل ّ
كﻞ اﳊيﻞّ .
اﳊيﻠة" :ﻋدم اﻹﺣتيال .ترك اﳊيﻠة أﻋظﻢ ﻣﻦ ّ
ﺣيﻠتﻬﻢ أفﻀﻞ ِﻣﻦ اﳉﻤيﻊ.
اﳌﺆﻣﻦ "ﺣيّال" وﲨيﻊ العبادات واﻷﻋﻤال الصاﳊة الّﱵ ﻳقوم ا ﻫﻲ ﰲ الواقﻊ ﺣيﻞ
ﳛتاﳍا ليجد طرﻳقاً إﱃ ا ّ وأولياﺋﻪ .لﺬا ﻳقول أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ ّ " :فﻜيف ﺣيﻠﱵ ﺳتّار

الرب
العيوب و ﻋﻼّم الغيوب و كاشف الﻜروب" :فﻜيف أﺣتال وأﺟد ﺣﻼ أﻳّﻬا ّ
ِ
ِ
التقرب واﶈبّة
الساتر لﻠعيوب والعاﱂ لﻠغيوب واﳌزﻳﻞ لﻸﺣزان؟ اﳊيﻠة إذا كاﻧت ﻣﻦ أﺟﻞ ّ
وال ُقرب تﻜون ﺟيّدة وا ّ أﻳﻀاً ﳛبّﻬا ،ولﻜﻦ إذا كاﻧت ﰲ طرﻳق التﻔرقة والعداوة والبُعد ﻋﻦ
ا ّ وأولياﺋﻪ تﻜون ﺳيّﺌة وا ّ أﻳﻀاً ﻻ ﳛبّﻬا.

ﻋندﻣا ﻳﻄﻠﻊ ﺟﻼل ا ّ ﻳنشغﻞ اﻷﻧسان ﳌناﺟاة ،وﻋندﻣا ﻳﻄﻠﻊ ﲨال وفﻀﻞ وإﺣسان
ا ّ ﻳنشغﻞ لتﻤﻠّق .اﳌتﻤﻠِّق فقط ﳝدح ﺣسنات الﻄرف اﳌقابِﻞ ،وﻻ ﻳنظر أبداً إﱃ أﻧّﻪ ﻫو
ﻳستحق أم ﻻ.
بنﻔسﻪ
ّ

التﻔت إﱃ فﻀﻞ وﻋﻄاء وﺳﱰ وﻣداراة أولياﺋﻪ
كﻠّﻤا أﺻبﺢ وﺟدان اﻷﻧسان ﺣيّاً أكﺜر و َ
أقر بﺬلﻚ أكﺜر كﻠّﻤا ﺻار ﺳﲑﻩ أفﻀﻞ.
وّ
إﻋتﱪ ذلﻚ
ﻳقول اﻹﻣام اﳊسﻦ ا تﱮ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :إذا ﺳﻠّ َ
ﻤت ﻋﻠﻰ الناس وﱂ ﳚيبوك ْ
ِ
ﺧﻄبت فتا ًة ﻣنﻬﻢ وﱂ
إﻋتﱪ ذلﻚ ﻏنيﻤة .إذا
ﻏنيﻤة .إذا
َ
َ
طﻠبت ﻣنﻬﻢ قرضاً وﱂ ﻳعﻄوك ْ
ِّ
إﻋتﱪ ذلﻚ ﻏنيﻤة و. . . .
ﻳزوﺟوك ْ

" ١ﻧﻘﻮلِﺐ" :ﻧُ ِ
ﻘﺤﻢ.
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ﻧتﻤرن ﻋﻠﻰ أن ﻧﻜون تﻼﻣيﺬاً .ﰲ البداﻳة ﻳقول اﳌعﻠّﻢ لﻠتﻠﻤيﺬ أﻋﻄﲏ أذﻧﻚ ،ﰒّ
ﳚﺐ أن ّ
ﻳقول أﻋﻄﲏ لﻚ ،ﰒّ ﻳقول أﻋﻄﲏ قﻠبﻚ.١
ِ
قصة ﻣوﺳﻰ واﳋﻀر .قال اﳋﻀر ﳌوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ
ﳚﺐ أن ﻧتعﻠّﻢ أﺻول التتﻠﻤﺬ ﻣﻦ ّ
بشﺄﻧﻪ؛اﺳﻜت وشاﻫ ْد .ﻋندﻣا أرى ﻣصﻠحة أكشف لﻚ
فعﻠت ﻻ تسﺄلﲏ
ْ
السﻼم( :ﻣﻬﻤا ُ
ﺳر أفعاﱄ .ﳓﻦ أﻳﻀاً ﰲ ﳏﻀر ا ّ وأﻫﻞ البيت ﳚﺐ أن ﻧﻜون تﻼﻣيﺬاً كﻲ
اﳊجاب ﻋﻦ ّ
ﻧستﻄيﻊ أن ﻧستﻔيد .لنتعﻠّ ْﻢ ِﻣﻦ أدب ﻣوﺳﻰ أ ّن اﳋﻀر ﻣﻬﻤا قال لﻪ :ﻻ طاقة لدﻳﻚ ،كان

ﺣﱴ ﻳسﻤﺢ لﻪ اﳋﻀر ﲟرافقتﻪ.
ﻳتوﺳﻞ وﻳتﺬلّﻞ ّ
ّ
إذا ﻻ ﳝﻜنﻚ أن ِّ
اﻷقﻞ ُك ْﻦ تﻠﻤيﺬاً ﺟيّداً .ﻣﺜﻠﻤا كان ﻳرﻳد
تسرع ﺣركتﻚ ﶈبّة ،فعﻠﻰ ّ
اﳋﻀر ِﻣﻦ ﻣوﺳﻰ أن ﻻ "ﻳتن ّﻔس" وأن ﻻ ﻳُبدي رأﻳﻪ وﻻ ﻳعﱰض وﻻ ﻳسﺄل ﻣﻬﻤا رأى .أﻧت
ِ
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(ُ ،ك ْﻦ ﻫﻜﺬا
وﳏﻤد وآل ّ
أﻳﻀاً ﰲ ﻣقابﻞ اﳌربّﲔ اﳊقيقيّﲔ لﻚ ،أي ا ّ ّ
اﺳﻜت.
وﻣﻬﻤا فعﻠوا بﻚ
ْ
ﰲ طرﻳق الﻜﻤال والسﲑ إﱃ ا ّ  ،ﳚﺐ ﻋﻠﻰ السالﻚ أن ﻳﻜون "ﻋارفاً لواﺣد" .ﻧﻔس
ذلﻚ الشﺨص الّﺬي قد ﺟعﻠﻪ ا ّ ﰲ طرﻳقﻚ وأرﺳﻠﻪ لﻚ ﻧ ِّﻔ ْﺬ أواﻣرﻩ واﺳتﻔ ْد ﻣنﻪ وﻋندﻣا
تصﻞ إﱃ درﺟة ﺣيﺚ ﲢتاج إﱃ شﺨص أفﻀﻞ ﺳﲑﺳﻠﻪ ا ّ لﻚ .إذا كان فيﻚ إرادة
وطﻠﺐ بصدق ،ﺣﱴ لو ﱂ ﻳﻜﻦ الشﺨص الّﺬي ﺻادفتَﻪ ﻣرشداً واقعياً ،ا قادر أن ﻳ ِ
وﺻﻞ
ّ ّ
ّ
ُ
ﺣﱴ ِﻣﻦ لسان ﻧﻔس ذلﻚ الشﺨص .السعﻲ والﺬﻫاب
إليﻚ ﻣا ﲢتاﺟﻪ لسﲑك وﻫداﻳتﻚ ّ
ِ
ﻣﻀر أﻳﻀاً .لقد قالوا ﻣنﺬ
كﻞ ﻳوم ﺧﻠف أﺳتاذ وﻣرشد ،ليس فقط ﻏﲑ ضروري بﻞ ﻫو ّ
ّ
٢
القدﱘ "آشپز ﮐﻪ ﭼند شد ﻏﺬا شور از ﮐار در ﻣﯽ آﻳد بﯽ ﳕﮏ" .
ﻄﻔﺄ الرﻏبات والعصبيّات و"التحﻠيق ﻋالياً" ٣و . . .اﳌتعﻠِّقة
ﻣا ﱂ ﻳﻬدأ البدن وﻣا ﱂ تُ َ
ﻳتﻢ العﺜور ﻋﻠﻰ اﻷشياء الﻀاﺋعة .ﻋندﻣا ترﻳد أن تتعﻠّﻢ شيﺌاً ﳚﺐ أن تُن ِزل
لبدن ،ﻻ ّ
"فتيﻠة" البدن وﻣا ﻫو ﻣرتبط لبدن.

 ١ﻫات ﻗﻠﺒﻚ :إﻧﺘﺒ ْﻪ ﺟﻴّﺪاً.
" ٢آشپﺰ ﮐﻪ ﭼنﺪ شﺪ ﻏﺬا شﻮر از ﮐار در ﻣﯽ آﻳﺪ ﺑﯽ ﳕک" :ﻋنﺪﻣا ﻳﻜﺜﺮ الﻄﺒّاﺧﻮن ّإﻣا أن ﻳﺼﺒح الﻄعام ﻣاﳊاً أو ﺑﻼ ﻣﻠح.
٣
الﺘﺒﺠح.
"الﺘﺤﻠﻴﻖ ﻋالﻴاً"ّ :
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تقﻞ ﻷﺣد أن ﻳقوم بﻪ .ﻣا دام ﻋندك القدرة قُ ْﻢ بﻪ أﻧت
كﻠّﻤا ﺣصﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﲑ ﻻ ْ
اﻋتﱪﻩ ﻏنيﻤة.
بنﻔسﻚ و ْ

ﻣستقراً ﰲ السﻔينة
ﻳﻜﻦ فيﻚ ﺣركة .ﻣﺜﻞ الّﺬي قد ﺟﻠس
ُ ك ْﻦ ﰲ ﺣركة ولﻜﻦ ﻻ ْ
ّ
ليﻜﻦ قﻠبﻚ و طنﻚ ﻫاد ً و بتاً وبدﻧﻚ ﰲ ﺣركة
والسﻔينة ﲤﺨر ﻋباب البحر وتتق ّدمْ ،
وﻋﻤﻞ.
دﻣت ﺟاﺋعاً ولدﻳﻚ رﻏبة وشﻬيّة
اﻷطعﻤة الروﺣيّة ﻣﺜﻞ أطعﻤة البدن أﻳﻀاًُ ،ك ْﻠﻬا ﻣا َ
كﻞ بعدﻫا.
أردت أن تشبﻊ توقﱠ ْ
وﲟجرد أن َ
ّ
ف وﻻ ْ
ِ
تنص ْﻞ ﻣنﻬا ﲨيعاً وقُ ْﻞ إﳍﻲ أﻳﻦ أ ﻣﻦ
العبادات الّﱵ تقوم ا ،والصﻼة الّﱵ تصﻠّيﻬاّ ،
ﺣﱴ ألﻔظ ِذكرك.
ِذكرك؟ أﺳاﺳاً أ
لست ﻣوﺟوداً ّ
ُ
ِ
إﺣسﺐ ﻣﻜسبﻚ
ادت ،كﺬلﻚ
ﲣﻤسﻬا إذا ز ْ
ﻣرة ﰲ السنة ّ
ْ
ﺣﱴ ّ
ﻣﺜﻠﻤا ﲢسﺐ أﻣوالﻚ ّ
رت.
تﻄو َ
الروﺣﻲ واﳌعنوي ،و ْ
اﻧظر ﻫﻞ ّ
أﻣعنت النظر بقﻄيﻊ أﻏنام ﻳشربون اﳌاء إﱃ ﺟاﻧﺐ النﻬر ﲡد اﳋروف اﻷﺧﲑ الواقف
إذا
َ
دون اﻷﻏنام بعد أن ﻳشرب قﻠيﻼً ِﻣﻦ اﳌاء ﻳﱰك النﻬر وﻳدور ﺣول اﻷﻏنام وﻳقف فوق ﲨيﻊ
اﻷﻏنام وﻳنشغﻞ بشرب اﳌاء .اﳋِرفان اﻷﺧرى أﻳﻀاً ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﻫﺬا اﳌنوال ،ﻳﺬﻫبون الواﺣد
اﻵﺧر لﻸﻋﻠﻰ كﻲ ﻳشربوا اﳌاء اﻷﻋﺬب ،إﱃ أن ﻳصﻠوا ﰲ النﻬاﻳة إﱃ ﻧبﻊ القناة .ﻋند
تﻠو َ
ت رأﺳﻬا داﺧﻞ ﻇاﻫر القناة ،واﳉﻤيﻊ ﻳﻄﻠﺐ اﳌاء
ﻧبﻊ القناة أﻳﻀاً ﲡد ﻋ ّدة أﻏنام قد ﻣ ّد ْ

ﻇﻞ ﻋا َﱂ اﻹﻧساﻧيّة الّﺬي قد ﺳقط ﻋﻠﻰ ﻋا َﱂ الﻄبيعة.
اﻷﺻﻔﻰ واﻷﻋﺬب .إ ّن ﻫﺬا ﻫو ّ
اﻷﻏنام فيﻤا بينﻬا تتسابق ﰲ شرب اﳌاء؛اﳌﺆﻣنون ﻳتسابقون ﰲ شرب ﻣاء اﳊياة ،وﰲ ِذكر
اﳌقربون":
بﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﲑ .القرآن ﻳقول" :والسابقون السابقون اولﺌﻚ ّ
ا ّ  ،وﰲ القيام ّ
اﻹﳍﻲ .وﻳقول" :ﺳابقوا إﱃ ﻣغﻔرة ﻣﻦ
السابقون ،السابقون ،أولﺌﻚ ﻫﻢ اﳌق ﱠربون ﻣﻦ اﶈﻀر ّ
ربّﻜﻢ وﺟنّة" :تسابقوا ﳓو ﻣغﻔرة ِﻣﻦ ربّﻜﻢ وﳓو اﳉنّة .وﻳقول" :فاﺳتبقوا اﳋﲑات" :تسابقوا
ﰲ أﻋﻤال اﳋﲑ .اﳌﺆﻣﻦ ﰲ النﻬاﻳة ﻳرﻳد أن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻧبﻊ ﻣاء اﳊياة.
قت ﺳتجد أﻧّﻪ ﺳتﺜناء اﻷشﺨاص
كﻞ َﻣﻦ ﺳبق ﻳﻜون ﻣقﱠر ً .إذا دقّ َ
القرآن ﻳقول ّ
كﻞ اﳋﻠق ﻳتسابقون .ﰲ براﻣﺞ الرادﻳو والتﻠﻔزﻳون ،ﰲ ﺳاﺣات الر ضة ،ﰲ
ا اﻧﲔّ ،
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كﻞ اﻷﻣاكﻦ ﻫﻢ ﰲ ﺣالة ﺳباق ﻣﻊ
الﻜسﺐ والتجارة ،ﰲ ﳎال السياﺳة ،اﻷشﺨاص ﰲ ّ
بعﻀﻬﻢ وُﲤنَﺢ اﳉواﺋز واﻹﻣتيازات لﻠشﺨص الّﺬي ﻳسبق ﰲ اﳌباراة .إذاً ،ﻫﺬا الﻜﻼم لﻠقرآن

النﱯ وأﻫﻞ بيتﻪ
ﳚري ّ
ﺣﱴ ﰲ الـ َﻤ َجاز والدﻧيا ولﻜﻦ أﺻﻞ ذلﻚ الﻜﻼم ﻫو ﰲ اﻵﺧرة ،و ّ
اﳌقربون .ﰲ شﺄن الـ َﻤ َجاز والدﻧيا اﳌتسابقون والسبّاقون ُكﺜُر ولﻜﻦ ﰲ
)ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻫﻢ ّ
أﻣعنت
اﳌودة واﶈبّة قﻠيﻠون ﺟ ّداً إﱃ ﺣ ّد أﻧّﻪ إذا
أﻣر اﳊقيقة واﻵﺧرة السابقون ِﻣﻦ أﺟﻞ ّ
َ
اﻻولﲔ
ﳏﻤد قد ﺳبقوا ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌباراة .إذاً" ،ﺛﻠّة ﻣﻦ ّ
ﳏﻤد وآل ّ
النظر ﺟيّداً ﲡد أﻧّﻪ فقط ّ
وقﻠيﻞ ﻣﻦ اﻻﺧرﻳﻦ" :ﲨاﻋة كﺜﲑة ِﻣﻦ اﻷولﲔ وﳎﻤوﻋة قﻠيﻠة ِﻣﻦ ِ
اﻵﺧرﻳﻦ قد راﻣوا السباق
ّ
وﺻاروا ﻣقﱠربﲔ.
كﻞ شﻲء ﻳتي ّقﻦ اﻹﻧسان أ ّن ﻧﻔعﻪ فيﻪ ﻳسابق ﳓوﻩ ،ﺳواءً كان الدﻧيا أو اﻵﺧرة .أﻧت
ّ 
قﻤت ﺬا تتق ّدم كﺜﲑاً ﰲ ﺳﲑك .لﻜﻦ إذا ﱂ تسابق،
أﻳﻀاً إﺳتبِ ْق ﰲ أﻋﻤال اﳋﲑ .إذا َ
النﻤو.
ترﺳﺐ وتتﺨﻠّف وتشيخ وترﺣﻞ ﻋﻦ الدﻧيا دون بﻠوغ اﳌقصد .السباق ﳚﻠﺐ الرشد و ّ
السباق ﻻ ﳛصﻞ إﻻّ ﻋﻦ طرﻳق التﻔ ّﻜر .ﻋندﻣا ﻳتﻔ ّﻜر اﻹﻧسان وﻳرى أ ّن أﻣاﻣﻪ ﻣاء رد
ﻳسابق ﳓوﻩ.
السباق ﰲ ﻧيّة أﻋﻤال اﳋﲑ أﺣيا ً ﻳﻜون أفﻀﻞ ِﻣﻦ القيام بتﻠﻚ اﻷﻋﻤال" .ﻧيّة اﳌﺆﻣﻦ
ﺧﲑ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ" :ﻧيّة اﳌﺆﻣﻦ أفﻀﻞ ِﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ .أﺣيا ً ﻣﺆﻣﻦ قوي ﻳنوي ﻋﻤﻞ ﺧﲑ وﻧتيجة
اﻵﺧرون لﻠقيام بﺬلﻚ العﻤﻞ ِﻣﻦ اﳋﲑ.
تﻠﻚ النيّة ﻳـُ َوفﱠق َ
ﻻ تقولوا" :ﻫﻢ ذﻫبوا ،وﳓﻦ أﻳﻀاً ﻧﺬﻫﺐ؛ﻫﻢ قالوا ،وﳓﻦ أﻳﻀاً ﻧقول" .قولوا" :ﻫﻢ ﱂ
ﻳﺬﻫبوا ولﻜﻦ ﳓﻦ ﻧﺬﻫﺐ؛ﻫﻢ ﱂ ﻳقولوا ولﻜﻦ ﳓﻦ ﻧقول" .ﰲ طرﻳق ا ّ ﱂ ﻳُص ِّدق أﺣد كﻼم
اﻷﻧبياء وﱂ ﻳسﻠﻚ طرﻳقﻬﻢ ،ولﻜﻦ اﺳﻠﻜوﻩ أﻧتﻢ.
ِ
اﻷقﻞ إﺳﺄل
ي ﻋﻤﻞ ﳝﻜنﻚ القيام بﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ َ
ﰲ الدﻧيا ﻻ تتﻬاو ْن ّ
اﻵﺧرﻳﻦ .ﻋﻠﻰ ّ
ِ
إذﻫﺐ إﱃ بيتﻬﻢ.
َ
اﻵﺧرﻳﻦ ﻋﻦ أﺣواﳍﻢ ﺧﻼق ﺣسنة ووﺟﻪ بشوش .ﻣﻦ أﺟﻞ لقاء الﻔقراء ْ
كنت ﻳﻜون النظر ﳌرؤوﺳيﻚ ﻋبادة .أﻳﻀاً ﻋندﻣا تبﻠﻎ اﻹﳝان إﻧصﺢ
أي درﺟة وﻣﻜان َ
ﰲ ّ
ﻣرؤوﺳيﻚ ﲟحبةِ .
ﺐ ﳑّا ﲤﻠﻚ ِﻣﻦ
أﻧﻔ ْق ﳑّا ﲤﻠﻚ ِﻣﻦ الدﻧيا بﻼ تدقيق وأﻳﻀاً ْ
ابﺬل َ
ّ
وﻫ ْ
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ﺣﱴ ﺻﻼتﻚ وﻋباداتﻚ
فعﻠت ﻫﻜﺬا ﺳتجد أﻧّﻪ ّ
اﻵﺧرة واﻷﺧﻼق اﳊسنة بدون ّﻣﻞ .إذا َ
تصبﺢ ﻋظيﻤة.
ﺣﱴ ﳚﻠس أولياؤ ﻣعنا.

لنجﻠس ﻣﻊ اﻷدﱏ ﻣنّا ّ
ْ
الﻔجار وﻻ ِ
ﲤﺶ ﰲ طرﻳقﻬﻢ ،ولﻜﻦ إذا ﻫﻢ ﻣالوا إليﻚ
ﻻ
الﻔساق و ّ
ْ
تﺬﻫﺐ أﻧت ﺧﻠف ّ
العجﺐ وطرد َ ﻢ ﻋنﻚ،
وﺟاؤوا ﳓوك وﺳﻠّﻤوا ﻋﻠيﻚ إﺳتقب ْﻠﻬﻢ .إذا ﱂ تﻔعﻞ ﻫﺬا وأﺻابﻚ ُ
ارﺟﻊ إﱃ الوراء .ا ّ أﻳﻀاً ﻳقول أﻧت الّﺬي كان ﻋندك
إرﺣﻞ و ْ
العظﻤاء أﻳﻀاً ﻳقولون لﻚ ْ

فت ﻫﻜﺬا ﻣﻊ ﻋبدي الّﺬي ليس ﻣعﻠوﻣاً أبداً أ ّن
تصر َ
كﻞ ﻫﺬﻩ اﳌعاﺻﻲ وأ ﲡاﻫﻠتﻬا ،ﳌاذا ّ
ّ
ﻣا تظنّﻪ ﻣعصيتﻪ قد قام بﻪ واقعاً وأﻧّﻪ قد قام بﻪ أﻳﻀاً ﻋﻤداً وبقصد اﳌعصية؟ ﺧتصار ،ﻻ
تـُْبعِ ْد أﺣداً ﻋنﻚ بسبﺐ ﻣعصيتﻪ ﺣيﺚ ﰲ اﻳة اﻷﻣر ﳚﺐ أن تﺬﻫﺐ أﻧت بنﻔسﻚ وتقبِّﻞ
ﻳدﻩ و ﰐ بﻪ كﻲ ﻳُﻔتَﺢ طرﻳق ﺳﲑك.
إن شاء ا ّ تﻜون ﺻدوركﻢ واﺳعة لدرﺟة أن تستﻄيعوا أن تتقبّﻠوا إذا أراد ﲨيﻊ أﻫﻞ
الدﻧيا وﲨيﻊ العاﺻﲔ أن ﻳدﺧﻠوا ﻣنزل أﻫﻞ البيت ،ﻻ أن ﲢردوا وتقولوا ﺣيﺚ أ ّ ﻢ تون
اﻵن فنحﻦ ﻻ ﻧبقﻰ ﻫنا بعد ذلﻚ وﳔرج.

كﻞ اﳋﲑ ﰲ أربﻊ كﻠﻤاتّ :أوﻻً ﻣا ﻫو ّ  :أن ﻻ تتّﺨﺬ
قال ا ّ ﻵدم :لقد
ُ
ﲨعت لﻚ ّ
أﺣداً ﻏﲑﻩ رًّ وﻣعبوداً .ﻧياً ﻣا ﻫو لنﻔس اﻷﻧسان :أ ّن أﻋﻤالﻪ وﻧتاﺋجﻬا تصﻞ إليﻪ .لﺜاً ﻣا
العبد وأن ﻳستجيﺐ ا ُّ .رابعاً ﻣا ﻫو لﻠعبد وﺳاﺋر العباد :أن
ﻫو لﻠعبد و ّ  :أن ﻳدﻋو ُ
لﻶﺧرﻳﻦ أﻳﻀاً ﻣا ﻳرتﻀيﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔسﻪ.
ﻳرتﻀﻲ َ
ﻋﻦ ﺣﻀرة ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﻧّﻪ قال ﰲ ﻋﻠﻢ الﻜيﻤياء :دا ِو اﳊدﻳد )اﳉاﻣد(
١
قﻢ ﲟناﻏﻤة وﻣصاﺣبة اﳉسﻢ ﻣﻊ الروح الّﱵ ﻫﻲ ّفرارة وأﺳﲑة ﰲ قﻔص اﳉسد.
أي
.
لﻔرار
ْ
ّ
ﻳقول أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :اوﺻيﻜﻢ ﲞﻤس لو ضربتﻢ اليﻬا آ ط اﻻبﻞ لﻜاﻧت

ﻳستحﲔ اﺣد ﻣنﻜﻢ اذا
ﳜافﻦ اﻻّ ذﻧبﻪ ،وﻻ
ّ
لﺬلﻚ اﻫﻼً :ﻻ ﻳرﺟو ّن اﺣد ﻣنﻜﻢ اﻻّ ربّﻪ ،وﻻ ّ
ﻳستحﲔ اﺣد اذا ﱂ ﻳعﻠﻢ الشﻲء ان ﻳتعﻠّﻤﻪ،
ﻋﻤا ﻻ ﻳعﻠﻢ ان ﻳقول ﻻ اﻋﻠﻢ ،وﻻ
ّ
ﺳﺌﻞ ّ
١
الﻔﺮار :الﺰﺋﺒﻖ.
ّ
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وﻋﻠيﻜﻢ لصﱪ ،فا ّن الصﱪ ﻣﻦ اﻻﳝان كالراس ﻣﻦ اﳉسد ،وﻻ ﺧﲑ ﰲ ﺟسد ﻻ راس ﻣعﻪ،
وﻻ ﰲ اﳝان ﻻ ﺻﱪ ﻣعﻪ" :أوﺻيﻜﻢ ﲞﻤسة أﻣور لو ُﺳقتُﻢ اﻹبﻞ قصﻰ ﺳرﻋة ِﻣﻦ أﺟﻞ

كﻞ رﻏبتﻚ ا( :أن ﻻ ﻳرﺟو أﺣد ﻣنﻜﻢ
اﳊصول ﻋﻠيﻬا لﻜاﻧت
تستحق ذلﻚ )أي ْ
ّ
ابﺬل ّ
ﺳوى ربّﻪ ،وأن ﻻ ﳜاف إﻻّ ِﻣﻦ ذﻧبﻪ ،وأن ﻻ ﳜجﻞ أﺣد ﻣنﻜﻢ ِﻣﻦ قول ﻻ أدري ﻋندﻣا
ﻳُسﺄَل ﲞصوص شﻲء ﻻ ﻳعﻠﻤﻪ ،وأن ﻻ ﻳستحﻲ أﺣد ِﻣﻦ تعﻠّﻢ شﻲء ﻋندﻣا ﻻ ﻳعﻠﻤﻪ،
وﻋﻠيﻜﻢ لصﱪ ،فﻤنزلة الصﱪ ﰲ اﻹﳝان ﻫﻲ ﲟنزلة الرأس ﰲ اﳉسد ،واﳉسﻢ الّﺬي ليس
ﻣعﻪ رأس ﻻ فاﺋدة لﻪ ،وكﺬلﻚ اﻹﳝان الّﺬي ﻻ ﻳﻜون ﻣعﻪ ﺻﱪ ﻳﻜون بﻼ ﺟدوى.
ﺣساﺳﲔ ﲡاﻩ ا ّ  .ﻫﺬﻩ
إن شاء ا ّ تتّجﻪ أﺣاﺳيسنا ﳓو ا ّ وﳒد ﺣساﺳية وﻧصبﺢ ّ
اﳊساﺳية تُ ِ
وﺟد العِﻠﻢ وﲨيﻊ الﻜﻤاﻻت ﰲ اﻹﻧسان .ﳌاذا ﻋند ﺣساﺳيّة لنسبة لﻠدﻧيا،
ّ

ﻣﺜﻼً ﳔسر وﻧتﻠف أﻧﻔسنا بسبﺐ الغﻼء أو ﺧﻄر اﻷﺟاﻧﺐ ،ولﻜﻦ لنسبة لﻶﺧرة ليس
ﻋند ﺣساﺳيّة وﻻ ﳔسر أﻧﻔسنا؟
ِ
وﻣا ﻻ ﻳﻔيد كﺜﲑاً،
اﺳتﻔدت ِﻣﻦ ﲡاربﻚ و
إذا
َ
َ
اﺳتجﻤعت ﻧﻔسﻚ وﺳحبتَﻬا ﻣﻦ الدﻧيا ّ
كﻞ أشياﺋﻚ تصبﺢ ﲦينة .ﲡد ﺻﻼة اﳉﻤعة ،وﻏسﻞ اﳉﻤعة ،وﺻﻼة
ﻋندﻣا ُﲡ َﻤﻊ "أﻧت" ّ
اﳉﻤاﻋة كﻢ ﳍا ِﻣﻦ الﻔﻀﻞ.
ذات ﻳوم كان الرﺳول اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﻳعﱪ ﻣﻊ أﺻحابﻪ ِﻣﻦ ﺟاﻧﺐ
ﺣاﺋط بستان .ﻋ ّدة أشﺨاص كاﻧوا ﻣشغولﲔ لقﻤار داﺧﻞ البستان .أﺣد اﳌقاﻣرﻳﻦ كان
ﺣﱴ ﻧﻔسﻲ رﻫنتُﻬا.
ﳜسر ﻋﻠﻰ التواﱄ .ﰲ اﻳة اﻷﻣر قال :أ ﱂ أﻋد أﻣﻠﻚ شيﺌاً؛إذاًَ ،
ﻋندﻣا وﺻﻞ إﱃ ﻫنا قال ﺣﻀرتﻪ بدﻫشة :لﻪ ِﻣﻦ ﻣقاﻣر!؟
ِ
ﰲ قﻤار العشق ﻣﻊ ا ّ وأولياء ا ّ ﳛسﻦ أن ﻳتعﻠّﻢ اﻹﻧسان ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌقاﻣر .ا ّ
ﻋرف طرﻳق النجاة ﲟحبّة ا ّ واﻷولياء )اﻹﳝان( والتﻀحية ﳌال والنﻔس.
أﻳﻀاً قد ّ
وﺟﺌت إﱃ ﻫنا
ّ أوﻻً اﳉﻬاد ﳌال ﰒّ اﳉﻬاد لنﻔس .إ ّ ك أن تﻜون ﱂ تنﻔق ﻣالﻚ بعد
َ
ﳉﻬاد النﻔس.
اﻷشياء الّﱵ قد ﺧبّﺄ َ ا ووضعتَﻬا ﺟاﻧباً إذا اﺳتﻬﻠﻜتَﻬا ﰲ ﺳبيﻞ ا ّ ﺳتنﻤو كﺜﲑاً .إ ّ ك
أن ﲢﻔظ ﻋندك ﻣالﻚ وﻣاء وﺟﻬﻚ وشرفﻚ وﻻ تستﻬﻠﻜﻬﻢ و ﰐ إﱃ ﻫﺬا ا ﻠس ،ﻷﻧّﻚ
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ﰲ تﻠﻚ اﳊالة لﻦ تنﻤو أبداً وﺳيتﻠف ﻋﻤرك .ﰲ ﳏﻀر ا ّ واﻷولياء أﺣيا ً ﻻ ﻳﻔتحون
الباب وﻻ ﻳقبﻠون شﺨصاً بسبﺐ إبرﻳق فارغ تعﻠﱠق قﻠبﻪ بﻪ وﱂ ﻳستﻄﻊ أن ﻳتﺨﻠّﻰ ﻋنﻪ.
ِ
كﻞ ﻋﻤﻞ
كﻞ َﻣﻦ ﻳتاﺟر ﻫو كاﺳﺐ .ﺣاو ْل أن تﻜسﺐ ﰲ ّ
"الﻜاﺳﺐ ﺣبيﺐ ا ّ "ّ .
ِ
ِ
كﻞ ﻣا ﲤﻠﻚ ّ ،
تعﻤﻠﻪ .اﻋط ﻣالﻚ ّ  ،فيعﻄيﻚ ا ّ اﳌال ﳎ ّدداً .اﻋط كﻤالﻚ وﻋﻠﻤﻚ و ّ
فيعﻄيﻚ ا ّ إ ّ ﻫﻢ ﻧيةً .التجارة ﺟيّدة وﲡعﻞ اﻹﻧسان ﺣبيﺐ ا ّ .
ِ
اﻵﺧر
اﻷول كان ﻳقﻄف ﲪْﻼً واﺣداً ﰲ اليوم و َ
ﻋاﻣﻼن كا ﻳقﻄﻔان اﳋيار ﺣيﺚ ّ
ِ
ِ
ِ
اﻷول :كﻢ ِﲪْﻼً ِﻣﻦ اﳋيار تقﻄف ﰲ
ﻋشرﻳﻦ ﲪْﻼً ﰲ اليوم ﻣﻦ اﳋيار ﻣﻦ اﳌزرﻋة .ﺳﺄلوا ّ
اليوم؟ قال :أ ورفيقﻲ ﻧقﻄف ﺳوًّ واﺣداً وﻋشرﻳﻦ ِﲪﻼً ِﻣﻦ اﳋيار ﰲ اليوم .أﻳﻀاً ﰲ
آﺧر ِﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن تصبﺢ النتيجة الّﱵ
العبادات وأﻋﻤال اﳋﲑ الّﱵ تقوم ا ﻣﻊ شﺨص َ
كﻞ ﻋبادة
كان ﻳصﻞ إليﻬا ﳎﻤوﻋﻜﻢ ﻣاﻧعاً ِﻣﻦ التﻔاتﻚ ﳌا
َ
وﺻﻠت إليﻪ شﺨصيّاً .لﺬا ﰲ ّ
سبت .ﻋندﻣا ﲤشﻲ
إﻋﻤﻞ ﰲ البداﻳة أﻧت لوﺣدك كﻲ تستﻄيﻊ أن ﲡد كﻢ ك َ
وﻋﻤﻞ ﺻاﱀ ْ
ِ
اﻋﻤﻞ ﻣعﻪ.
ﲡارتﻚ راف ْق ﺻدﻳقﻚ و ْ
ﳛسﻦ أن ﻳﻜون اﻹﻧسان ﻣن ِّﻔﺬاً لﻸواﻣر وأن ﻳﻜون أﻳﻀاً ﻣنتبﻬاً أﻧّﻪ ﻳن ِّﻔﺬ اﻷواﻣر.
العِﻠﻢ والﺜروة واﳌقام و . . .ﻫﻲ تعيّنات اﻹﻧسان وﳚﺐ أن ﲡري ﺧﻠف اﻹﻧسان ﻻ أن
ﳚري اﻹﻧسان ﺧﻠﻔﻬﻢ .الشرف ﻣتعﻠِّق بنﻔس اﻹﻧسان ﻻ أ ّن اﻹﻧسان ﺧﺬ شرفﻪ ِﻣﻦ
ﳕو.
تعيّناتﻪ .الشﺨص الّﺬي ﻳﻜون بعاً لتعيّناتﻪ لﻦ ﻳﻜون لﻪ ّ
أي ّ
العبد كﻠّﻤا اﺧتار السﻜوت ﰲ ﻣقابﻞ أولياﺋﻪ وﱂ ﻳ ِﱪز وﺟودﻩ وﱂ ِ
ﻳبد رأﻳﻪ ﻳﻜون أفﻀﻞ
ُ
كﻦ
وﻳﻜون اﺣتﻤال أن ﻳُقبَﻞ ﻋند أولياﺋﻪ أكﺜر .ﻳقولون أ ّن ّأﻣاً كان ﻋندﻫا ﺛﻼث بنات ّ
ﻳنقصﻬﻦ شﻲء ِﻣﻦ اﳉﻤال واﳊُسﻦ ولﻜﻦ
ﺳﻦ الزواج وأﻳﻀاً ﱂ ﻳﻜﻦ
ّ
ﺛﻼﺛتﻬﻦ ﲨيعاً قد بﻠغﻦ ّ
ّ
كﻦ ﻳﻠﺜغﻦ وﻳُتﺄتﺌﻦ كﻤا ﻳُقال .إﱃ
ﻣنﻬﻦ بسبﺐ أﻧّﻪ أﺛناء الﻜﻼم ّ
ﱂ ﻳﻜﻦ أﺣد ﻳﻄﻠﺐ الزواج ّ
اﻷم بنا ا أن ﻻ ﻳتﻜﻠّﻤﻦ أﻣام
ﻣرة قُـِّرر أن ﰐ ﺧﻄيﺐ إﱃ ﻣنزﳍﻢ .أوﺻت ّ
أن ذات ّ
اﻷم ﻣشغولة
اﳋﻄيﺐ ّ
ﺣﱴ ﻻ ﻳظﻬر ﻋيبﻬﻦ ﻫﺬا .ﻋندﻣا ﺟاء العرﻳس إﱃ ﻣنزﳍﻢ وكاﻧت ّ
ﳊدﻳﺚ ﻣعﻪ فجﺄة دﺧﻠت ذ بة إﱃ الغرفة .إﺣدى البنات الّﱵ كاﻧت ترﻳد أن تﻄرد
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إلتﻔتت إليﻬا وقالت :أﱂ تتﻞ اﳌاﻣا
الﺬ بة قالت :تيس تيس َﻣتَتِينا .١إﺣدى أﺧوا ا
ْ
٢
ِ
أﱐ ﱎ أتَـتَـنّﻢ .٣ﰲ
ﻧـَتَـتَـتَـنّﻤنا  .البنت الﺜالﺜة قالت وﻫﻲ فرﺣة ﻷ ّ ا ﱂ تتﻜﻠّﻢ :اﳊﻤد ُددﻳنا ّ

النتيجة اﻧﻜشف ﻋيﺐ الﺜﻼﺛة ﲨيعاً و"طار" العرﻳس.
ﺣﱴ لو ﻣﻬﻤا ضغط ﻋﻠﻰ ﻧﻔسﻪ ليتﻜﻠّﻢ كﻼﻣاً ﺣسناً ،ﳎ ّدداً أﻳﻀاً
العبد ﻷﻧّﻪ ﺟاﻫﻞّ ،
ﻳظﻬر فاﺳداً .ﻳقولون أ ّن ّأﻣاً ﰲ ليﻠة زفاف إبنتﻬا أوﺻتﻬا أن ﲢاول أن تتﻜﻠّﻢ كﻼﻣاً ﺟيّداً
ﺣﱴ تعجﺐ العرﻳس .الﻔتاة أﻳﻀاً
و"ﺣﻠواً" ﻋندﻣا تﺬﻫﺐ إﱃ اﳊجﻠة و ﰐ العرﻳس إليﻬا ّ
رت أن تتﻜﻠّﻢ ﻋﻦ شﻲء
ﻋندﻣا أقبﻞ إليﻬا العرﻳسِ ،ﻣﻦ أﺟﻞ أن تعﻤﻞ بوﺻيّة ّأﻣﻬا ف ّﻜ ْ
٤
الرف .العرﻳس أﻳﻀاً أﺟا ا أ ليس ﻣعﻲ َﻣ ْغص
"ﺣﻠو"؛لﺬا قالت لﻠعرﻳس "النبات" ﻋﻠﻰ ّ
كﻲ أتناول "النبات" .٥إذاً ،ﻣصﻠحة العبد ﻫﻲ ﰲ السﻜوت وﻋدم التن ّﻔس ﰲ ﻣقابﻞ
أولياﺋﻪ.
ا أﻋﻄﻰ ِ
الﻔراﺳة والﻜياﺳة ِﻣﻦ أﺟﻞ كسﺐ اﻵﺧرة ولﻜنّنا ﻏالباً ﻧستﺨدﻣﻬا ﰲ أﻣر
ّ
الدﻧيا.
اترك ﲨيﻊ اﻷﻣاكﻦ
ف ﺣولﻪ ﰲ ﺣياتﻚ و ْ
أي ﻣﻜان ﻳُظ ِﻬر لﻚ ا َّ أفﻀﻞُ ،د ْر وطُ ْ
ّ 
اﻷﺧرى.
ﳏبّوا أﻫﻞ البيت ﻫﻢ أﻫﻞ ﺧﲑ .إن شاء ا ّ ﻳصبحون أﻳﻀاً فاﻋﻠﻲ ﺧﲑ.
توﺳﻞ ﲝﻀرة اﻷﻣﲑ
ﺳﻦ الشيﺨوﺧة وكان ﻳعيﺶ ﰲ إﻳران .كان قد ّ
شﺨص كان قد بﻠﻎ ّ
لﻔﱰة ِﻣﻦ الزﻣﻦ وكان ﻳقول" :ﻋﻠﻲ ﺟان" ،٦وفِّقﲏ ﰲ ِ
آﺧر ﻫﺬا العﻤر أن آﰐ لز رتﻚ ﰲ
وتشرف بز رة النجف .ﰲ النجف
النجف وأن أﻣوت ﻫناك أﻳﻀاً .يّ ْ
ﺄت وﺳاﺋﻞ ﺳﻔرﻩ ّ
كﻞ ﻳوم كان ﻳشت ّد ﻣرضﻪ أكﺜر .أﺛناء اﳌرض تﺬ ّكر الﻜﻼم الّﺬي كان
أﺻابتﻪ ّ
اﳊﻤﻰ وﻣرض و ّ

" ١ﺗﻴﺲ ﺗﻴﺲ ﻣﺘَﺘِﻴنا" :ﻛِ ِ
ش ﻻ ﰐ إﱃ ﻫنا.
شﻛ ّ
ّ
َ

" ٢أﱂ ﺗﺘﻞ اﳌاﻣا ﻧَـﺘَـﺘَـﺘَـنّﻤﻦ":أﱂ ﺗﻘﻞ اﳌاﻣا ﻻ ﺗﺘﻜﻠّﻤﻦ.
٣
أﱐ ﱂ أﺗﻜﻠّﻢ.
أﱐ ﱎ أﺗَـﺘَـنّﻢ" :اﳊﻤﺪ ّ ّ
"اﳊﻤﺪ ُد ِدﻳنا ّ
" ٤النﺒات" :الﺴﻜّﺮ ﻧﺒات.

٥
ﻮﺻﻒ لﻠﻤﻐﺺ.
ﺳﻜّﺮ النﺒات ﻳُ َ

" ٦ﻋﻠﻲ ﺟان" :ﻋﺰﻳﺰي وﺣﺒﻴﱯ وروﺣﻲ ﻋﻠﻲ.

١٨٣

قد قالﻪ ﳊﻀرة اﻷﻣﲑ .أدرك أ ّن ﻫﺬا اﳌرض ﻫو ﻣق ّدﻣة ﳌوتﻪ؛لﺬا ﺧاف كﺜﲑاً ولبس ﺛيابﻪ
وتشرف بز رة ﺣرم ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ راكﻀاً ﻣﻬروﻻً وقال ﰲ ﺟنﺐ ضرﻳﺢ اﳊﻀرة:
بسرﻋة ّ

"ﻋﻠﻲ ﺟان" ،ذلﻚ الﻜﻼم الّﺬي قﻠتُﻪ ﰲ إﻳران كان ﻣزاﺣاً وأ ﻻ أرﻳد أن أﻣوت ﻫنا .ﻧتيجة
ف ،لقد أضﻔنا ﺛﻼﺛﲔ ﺳنة لعﻤر ﻫﺬا
لﻜﻼﻣﻪ ﻫﺬا ،قال ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ لعزراﺋيﻞ :توقّ ْ
اﻹﻧسان .ﺧﱪ ز دة العﻤر ﻣر ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ ﺟاء بﻪ ﻋزراﺋيﻞ لﺬلﻚ الشﺨص .ضﻤناً
أﺧﻠﻔت الوﻋد
تقﻢ بعﻤﻞ ﺣسﻦ ﺣيﺚ ِﻣﻦ أﺟﻞ ﻳوﻣﲔ ﻋﻤر ﰲ الدﻧيا
َ
و ﳌناﺳبة قال لﻪ ﱂ ْ

كنت قﻄعتَﻪ ﻣﻊ أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ .إن شاء ا ّ ﳓﻦ ﻻ ﻧنﻜﺚ العﻬد ﻣﻊ أولياﺋنا.
الّﺬي َ
اﻷﺟر؛أﻧظر إﱃ ﻣعﻄﻲ اﻷﺟر.
ﻋندﻣا تعﻤﻞ ﻻ تتﻄﻠّ ْﻊ إﱃ
ْ
ا ّ ﻳقول" :والﺬﻳﻦ ﺟاﻫدوا فينا لنﻬدﻳنّﻬﻢ ﺳبﻠنا" :الّﺬﻳﻦ ﳚاﻫدون ﰲ ﺳبيﻠنا ﺣتﻤاً
أتيت ﺻادقاً بقﻠبﻚ ولساﻧﻚ أ بنﻔسﻲ أدلّﻚ ﻋﻠﻰ البقيّة.
دﻳﻬﻢ إﱃ طُُرقنا .أي إذا َ
كﻞ إﻧسان وﻫو ﻧﻔس إﻧصاف الشﺨص ﻣﻊ ا ّ وﻣﻊ
ﻳُ َ
وﺟد طرﻳق شﺨصﻲ ﰲ ﻧﻔس ّ
ﲣﻦ
اﳋﻠق .ا ّ ﻳقول اﻋ ْﱪ ﻫﺬا الﻄرﻳق ﺳتقاﻣة وبشﻜﻞ ﺻحيﺢ وبسﻼﻣة وﻻ ّ
ﲣﲏ أ وﻻ ْ
كﻞ شﻲء .ﻋندﻣا ﲣرج ِﻣﻦ طرﻳقﻚ الشﺨصﻲِ ،ﻣﻦ ﺣينﻬا
ﻧﻔسﻚ ،وﻋندﻣا ﲡتازﻩ ِّ
أبﲔ لﻚ ّ
وﻳبﲔ لﻚ ا ّ ﲨيﻊ طرقﻪ.
فصاﻋداً تﻜون ﻫداﻳة ا ّ بعد ذلﻚ ِّ
إن شاء ا ّ ﳓﻦ ﻻ ﻧﻜون ﻣﺜﻞ اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ داﺳوا كﻼم النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ
ُﺣد ِﻣﻦ أﺟﻞ ﲨﻊ الغناﺋﻢ .ﺣﺬار أن
ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( وأﺧﻠوا الﺜغرة ﰲ اﳉبﻞ ﰲ ﻣعركة أ ُ

ﻧتصرف ﳓﻦ أﻳﻀاً ﻋﻜس كﻼم النﱯ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣال الدﻧيا.
ّ
ِ
كﻞ ﻣا ﻋندك ﻣﻦ ّقوة بدﻧيّة ،ودﻣوع العﲔ ،وﻣال وقدرة إﺳتﻬﻠﻜْﻪ ﰲ
ﻋﻤر الدﻧيا ﻳنتﻬﻲّ .
ﺣﱴ لو ﱂ تستﻬﻠﻜﻬﻢ ﺳتﻤوت وﲨيعﻬﻢ ﺳيﻀيعون
ﺳبيﻞ ا ّ وقُ ْﻢ اء أﻣرك وأﻧت ﺣيّاًّ .
ﻣنﻚ.

١
ﺣﱴ ﻳتﻔتّﺢ
داﺧﻞ
ﺻغﲑ
وﺟد "آقازادة"
كﻞ واﺣد ﻣنّا .ﰲ بعض اﻷﺣيان ﲢ ّد ْ
ث ﻣعﻪ ّ
ﻳُ َ
ّ
ث ﻣﻊ ا ّ كﻲ ﻳتﻔتّﺢ لساﻧﻪ وﻳتعﻠّﻢ التﻜﻠّﻢ ﻣﻊ ا ّ  .ﻣﺜﻞ طﻔﻞ ﺻغﲑ
ﻧﻄقﻪ.
إﺟﻠس وﲢ ّد ْ
ْ
" ١آﻗازادﻩ" :إﺑﻦ رﺟﻞ ﻋﻈﻴﻢ.
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ﺣﱴ ﻳتعﻠّﻢ التﻜﻠّﻢ ،ولﻜﻦ
ﺣيﺚ ﳚﺐ ﰲ البداﻳة ﺻرف بعض الوقت ﻋﻠيﻪ والتح ّدث ﻣعﻪ ّ
ِ
وﻳﻜرر ﻫو ﺳتﻤرار ﻣا
ﻋندﻣا ﻳﻔتﺢ لساﻧَﻪ ﻳسﻜت الشﺨص الّﺬي كان ﻳعﻠّﻤﻪ التﻜﻠّﻢ ّ

ﻤت شﻔتاك أم ﺳﻜتَ ْ
تعﻠّﻤﻪ .أﻳﻀاً ذاك "اﻵقازادة" ﻋندﻣا ﻳتﻔتّﺢ ﻧﻄقﻪ ،ﺳواءً تﻜﻠّ ْ
ت ،وﺳواءً
كنت ﻣستيقظاً أو ﰲ ﻣناﻣﻚ ،ﻳتﻜﻠّﻢ ﻣﻊ ا ّ ﺳتﻤرار.
َ

ا السة
"ا السة ﻣﺆﺛّرة" :ا السة ﻣﺆﺛّرة وﲡعﻞ اﻹﻧسان ﻣﺜﻞ الشﺨص الّﺬي ﳚالسﻪ .إذا ّﰎ
أي شﺨص ﲡﻠس
ﻄوى بساط التعﻠيﻢ والتعﻠّﻢ وتُغﻠَق اﳉاﻣعاتّ .
إدراك ﻫﺬﻩ اﳊقيقة ﺟيّداً ﻳُ َ
ﻣعﻪ ﲟحبّة تصبﺢ ﻣﺜﻠﻪ.
لنجﻠس ﻣﻊ ا ّ وأولياﺋﻪ.
ا السة ﻣﺆﺛِّرة.
ْ
وگر ﻧﻪ ﻣﻦ ﳘان ﺧاﮐﻢ ﮐﻪ ﻫستﻢ".١
"ﮐﻤال ﳘنشﲔ در ﻣﻦ اﺛر ﮐرد
اﶈﻤدي"" .٢واﺻﱪ ﻧﻔسﻚ ﻣﻊ الّﺬﻳﻦ
الﱰاب بواﺳﻄة ا السة ﺧﺬ راﺋحة "الورد ّ

العشﻲ ﻳرﻳدون وﺟﻬﻪ وﻻ تعد ﻋيناك ﻋنﻬﻢ ترﻳد زﻳنة اﳊيوة الدﻧيا":
ﻳدﻋون رّ ﻢ لغداة و ّ
وﻣساء ﻋشقاً لﻪ ،وﻻ ترفﻊ ﻧظرك ﻋنﻬﻢ ابتغاء زﻳنة اﳊياة
بِْر ﻣﻊ الّﺬﻳﻦ ﻳدﻋون ا ّ ﺻباﺣاً
ً
الدﻧيا .ﻻ ﻳنبغﻲ اﳉﻠوس ﻣﻊ أﻫﻞ الدﻧيا.
الصبغة اﻹﳍيّة ﻫﻲ بنﻔسﻬا تعﻤﻞ ﰲ اﳋﻠقة .ا السة ﻣﺆﺛِّرة ﺟ ّداً وتصبﻎ اﻹﻧسان .إن
ِ
شاء ا ّ ﻧُصبَﻎ ﻣﻦ تﻠﻚ اﻷلوان اﻹﳍيّة .اﻷلوان اﻹﳍيّة بتة وﻻ تبﻬت" .ﻣﻦ اﺣسﻦ ﻣﻦ ا ّ
ﺻبغة"َ :ﻣﻦ أفﻀﻞ ِﻣﻦ ا ّ ِﻣﻦ ﺣيﺚ الصباﻏة والتﻠوﻳﻦ؟ ﺻبغة التقوى واﻹﳝان والصﻔاء
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( .ألوان الدﻧيا ﻣا إن تسﻄﻊ ﴰس
وﳏﻤد وآل ّ
والوفاء و . . .ﻫﻲ ّ ّ
ﺑﻘﻴﺖ ﰲ الﻄ ِ
ﲔ.
وإﻻّ ُ

١
ﻛﻤﻠﲏ
ﻛﻤال ﺟﻠﻴﺴﻲ ّ
٢
اﶈﻤﺪي :ﻗِﺴﻢ ِﻣﻦ الﻮرد اﻷﲪﺮ ﳛﺼﻠﻮن ﻣنﻪ ﻋﻠﻰ ﻣاء الﻮرد.
الﻮرد ّ
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تبﻬت ،ولﻜﻦ اﻷلوان اﻹﳍيّة تصبﺢ ش ّﻔافة أكﺜر ﺳتﻤرار .قُ ْﻞ لنﻔسﻚ اﻵن ﲟا أﻧّﻪ
القياﻣة ْ
ِﻣﻦ اﳌﻔتَـ َرض أن ﻧُصبَﻎ ،ﳛسﻦ إذاً أن ﻳصبغنا ا ّ وأولياء ا ّ .

ﺟﻠست ﺳاﻋة واﺣدة
قال اﻹﻣام الصادق )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :الشﺨص الّﺬي أﺛق بدﻳنﻪ إذا
ُ
إﱄ أفﻀﻞ ِﻣﻦ ﺳبعﲔ ﺳنة ِﻣﻦ العبادة .ﱂ ﻳقﻞ " لنسبة إليﻪ أفﻀﻞ
إﱃ ﺟاﻧبﻪ تﻜون لنسبة ّ
ِ ِ
نقﻢ ﲞﻠوة ﻋشر دقاﺋق ﰲ الﻠيﻞ والنﻬار
ﻣﻦ ﻋ ّدة ﺳنوات ﻣﻦ العبادة" .ا السة ﻣﺆﺛّرة .ل ْ
ولنقﻞ ّ وأولياﺋنا لقد أتينا لنجﻠس ﰲ ﺧدﻣتﻜﻢ.
ولنجﻠس ّ
ﻣتوضﺌﲔ ﻋﻠﻰ ّ
ﺳجادة الصﻼة ْ
ْ

قادة الﻄرﻳق ،اﻷولياء اﻹﳍيّون
الغﻢ والغصص .الﻜﺜرات ﲡﻠﺐ اﳊزن ،ولﻜﻦ
ّ 
التوﺟﻪ لﻠدﻧيا والﻜﺜرات والﻄبيعة ﳚﻠﺐ ّ
١
لﻠغﻢ والغصص .الرﺟال اﻹﳍيّون و"اﻵﺣاد" ﻫﻢ أفراد
ن
ﻳﻠو
ز
ﻣ
ﻫﻢ
ﲔ
اﻹﳍي
اد
ر
اﻷف
و
"اﻵﺣاد"
ّ
ّ
قﻠيﻠون وإذا التقينا ﻢ ﻳﻜون لقاؤﻫﻢ لنسبة إلينا ﻣصﲑّ وﺣاﲰاً كﺜﲑاً وﳚﺐ ﻋﻠينا أن
ﻧعرف قيﻤة ذلﻚ .إ ّ ﻢ آ ت وﻋﻼﻣات طرﻳق ا ّ .
بعض اﳌﺆﻣنﲔ ﻣاء قﻠيﻞ؛كﻠّﻤا ﳒّسوا أﻧﻔسﻬﻢ ﻳ ِّ
ٍ
شﺨص ﻋظيﻢ والّﺬي ﻫو
ُ
ﻄﻬرﻫﻢ لقاءُ
ﲟنزلة اﳌاء الﻜـ ّر.
ﰲ الدﻧيا ﳚﺐ أن ﻧرى ﲨال الصاﳊﲔ وأن ﳕشﻲ ﻣﺜﻠﻬﻢ وإﻻّ إذا داﺋﻤاً ﻧظر إﱃ ﻫﺬا
وذاك وأرد أن ﻧﻜون ﻣﺜﻞ ﻫﺬا وذاك ﻧغﻔﻞ ﻋﻦ ا ّ والنﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(.
ذﻫبت آﻳةُ ا ّ ﳚﺐ الﺬﻫاب ﻣعﻬا.
"فاﻫتدوا بعﻠﻤﻜﻢ" .ﺣيﺜﻤا
ْ
اﻷﺋﻤة
ﻧﱯ اﻹﺳﻼم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﻫو الشﻤس )"والشﻤس وضحيﻬا"( و ّ
)ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻫﻢ القﻤر )"والقﻤر إذا تﻼﻫا"( وﳏبّوا وشيعة أﻫﻞ البيت ﻫﻢ النجوم.
" ١اﻵﺣاد" :اﻷر ب .الﺮّ ﻧﻴّﻮن اﳌﺼﺒﻮﻏﻮن ﺑﺼﺒﻐﺔ ﷲَ .ﻣﻦ ﻳﺬ ّﻛﺮك ا َّ رؤﻳﺘُﻪُ.
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ِ
ﺣﱴ
ﻋندﻣا ﻻ تصﻞ ﻳدك إﱃ الشﻤس والقﻤر إﺳتﻔ ْد ﻣﻦ النجوم )"و لنجﻢ ﻫﻢ ﻳﻬتدون"( ّ
تشتﻢ راﺋحة اﻹﻣام شيﺌاً فشيﺌاً.
ّ
اﳋﻄر ﰲ أﻣرﻳﻦ :ﺳوء اﻹﺳتعﻤال ﳌداراة العظﻤاء وﻋدم اﳌداراة ﻣﻊ ﻣرؤوﺳينا.
القرآن ﻳقول " :اﻳّﻬا الّﺬﻳﻦ آﻣنوا ﻻ تق ّدﻣوا بﲔ ﻳدي ا ّ ورﺳولﻪ"َ :ﻣﻦ آﻣنتﻢ ،ﰲ
ﻣقابﻞ ا ّ ورﺳولﻪ ﻻ تتّجﻬوا بصدد التق ّدم ﻋﻠيﻬﻢ .ﳚﺐ أن ﻧنتبﻪ كﺜﲑاً ﻷﻧﻔسنا ﰲ ﳏﻀر
اﻷولياء؛ﺣﺬار أن ﻳﱪز ّإدﻋاؤ لﻠقداﺳة وأن ﻧرﻳد أن ﻣرﻫﻢ ﳌعروف وﻧنﻬاﻫﻢ ﻋﻦ اﳌنﻜر.
ذلﻚ الصحاﰊ لﻺﻣام اﳊسﲔ ﻋندﻣا قال لﻪ ﰲ ﻳوم ﻋاشوراء أﻧّﻪ قد ﺻار الظﻬر وﻫو وقت
رت
الصﻼة وقال ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ذكرت الصﻼة ،ﺟعﻠﻚ ا ّ ﻣﻦ اﳌصﻠّﲔ" :ذَ ّك َ
لصﻼة ،ﺟعﻠﻚ ا ّ ِﻣﻦ اﳌصﻠّﲔ؛ﻣﻊ أ ّن ﻋﻤﻞ ذلﻚ الصحاﰊ كان ﺟيّداً ولﻜﻦ أﻳﻀاً ﳝﻜﻦ

وﺟد ﰲ ﻧﻔس ﻫﺬﻩ العبارة
تصور اﻷفﻀﻞ ﻣﻦ ذلﻚ وﻫو أﻧّﻪ كان ّدب وﱂ ﻳقﻞ شيﺌاً .لعﻠّﻪ ﻳُ َ
ّ
ِ
ﳊﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﻳﻀاً كناﻳة لﻄيﻔة ،أﻧّﻪ ﻫو ﳚﺐ أن ﻳﺬ ّكر اﻹﻣام اﳌعصوم لصﻼة أو
ِ
"رد الشﻤس" ﻷﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ وﺟد أﻧّﻪ ﻋندﻣا قال ﺣﻀرتﻪ
قصة ّ
اﻹﻣام ﻳﺬ ّكرﻩ لصﻼة .ﰲ ّ
ﺣﱴ أﺻﻞ إﱃ أرض
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﳉنودﻩ :أ ﻻ أﺻﻠّﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷرض وأ بﻊ الﻄرﻳق ّ

ﺣﱴ ﻧعﱪ ﻣﻦ ﻫنا تغرب الشﻤس
أﺧرى وأﺻﻠّﻲ ﻫناك ،بعض اﳌ ّدﻋﲔ لﻠقداﺳة قالواّ :
وتصبﺢ الصﻼة قﻀاء ،ولﺬا بقوا ﻫناك وﺻﻠّوا .بﻊ ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( الﻄرﻳق ﻣﻊ ﻋدد
بت ولﻜﻦ
ﻣﻦ أﻧصارﻩ اﳊقيقيّﲔ .ﻋندﻣا ﺧرﺟوا ﻣﻦ تﻠﻚ اﻷرض كاﻧت الشﻤس قد ﻏر ْ

رد الشﻤس بواﺳﻄة القدرة اﻹﳍيّة وأقام ﺻﻼة العصر وﻋندﻫا ﻏربت
ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ّ
أﻫﻞ البيت؟ أﱂ
الشﻤس ﻧيةً .أﺳاﺳاً ،أﱂ ﻳﻜﻦ ّ
ﲝجة أﺣﻜام الشرع ﺣيﺚ ﺣارب اﻷﻋداءُ َ
ﲝجة أﻧّﻪ ﻣﻦ الناﺣية الشرﻋيّة الشﺨص الّﺬي ﻻ ﳛﻀر ﰲ ﲨاﻋة اﳌسﻠﻤﲔ لﺜﻼﺛة أ ّ م
ﻳﻜﻦ ّ
ﲝجة أ ّن اﻹﻣام اﳊسﲔ ﰲ ﻳوم
ﳚﺐ إﺣراق بيتﻪ ،أﱂ ﳛرقوا بيت أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ؟ أﱂ ﻳﻜﻦ ّ
اﳊﺞ ترك ﻣ ّﻜة و ّاﲡﻪ إﱃ كربﻼء واﻣتنﻊ أﻳﻀاً ﻋﻦ البيعة والﻄاﻋة
الﱰوﻳة بدل أن ﳛرم لﻔرﻳﻀة ّ
ﳋﻠيﻔة رﺳول ا ّ وﺧرج ﻋﻠيﻪ ،أﱂ ﻳﺬﻫبوا ﶈاربة ﺣﻀرتﻪ بواﺳﻄة اﳊﻜﻢ الشرﻋﻲ لشرﻳﺢ
القاضﻲ؟ ﺧﻼﺻة القول أﻧّﻪ إذا شﺨص كان ﻣﻦ أولياء ا ّ وآﻣنّا أﻧّﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌقام ،ﻻ ﻣعﲎ
بعد ذلﻚ ﻷن ﻧرﻳد أن ﻧﺬ ّكرﻩ وﻧرﻏّبﻪ لعﻤﻞ ﻷﺣﻜام .ﻫﺬا العﻤﻞ ﻫو ﻧوع ﻣﻦ رؤﻳة أﻧﻔسنا
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الوﱄ ّ  .القرآن ﻳقول " :اﻳّﻬا الّﺬﻳﻦ آﻣنوا ﻻ ترفعوا اﺻواتﻜﻢ فوق ﺻوت
أفﻀﻞ ﻣﻦ ذلﻚ ّ
النﱯ .أي ﻻ ﻳﻜﻦ ﻋندكﻢ
النﱯ" :أﻳّﻬا الّﺬﻳﻦ آﻣنوا ﻻ ترفعوا أﺻواتﻜﻢ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺻوت ّ
ّ

النﱯ .أﻳﻀاً ﻳقول ﻋﻦ لسان لقﻤان
ّإدﻋاء ﻧّﻜﻢ أكﺜر قداﺳة وأﺻحاب تشﺨيص أكﺜر ﻣﻦ ّ
اﺧﻔض ﺻوتﻚ ،إذ ا ّن
ﻹبنﻪ" :واﻏﻀض ﻣﻦ ﺻوتﻚ ،ا ّن اﻧﻜر اﻻﺻوات لصوت اﳊﻤﲑ" :و ْ
أقبﺢ اﻷﺻوات ﻫو ﺻوت اﳊﻤﲑ .البعض قد قالوا أ ّن ا ّ ﻻ ﻳﻠوم أبداً ﻣوﺟوداً بسبﺐ ﺻﻔة
ﻫو بنﻔسﻪ قد أﻋﻄاﻩ إ ّ ﻫا ﰲ اﳋﻠقة؛ﻣقصود ﻫﺬﻩ اﻵﻳة ﻫو ﺻوت الﺜاﱐ الّﺬي كان كﺜﲑ
اﻹدﻋاء وكان ﻳتﻜﻠّﻢ فوق كﻼم النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(.
ّ
ﻳوم ﻋاشوراء كﻠّﻪ كان ﺻﻼة" .الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻼ ﻢ داﺋﻤون" :اﳌﺆﻣنون ﻫﻢ داﺋﻤاً ﰲ
ﺣالة ﺻﻼة .لﻜﻦ ﻷ ّن أﺣد أﺻحاب ﺣﻀرتﻪ قال :ﺳيّدي إﻧّﻪ وقت ﺻﻼة ،ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ

وﺟد اﻷﺣسﻦ .كان
السﻼم( دﻋا لﻪ واﻧشغﻞ لصﻼة .ﻫو قام بعﻤﻞ ﺣسﻦ ،ولﻜﻦ أﻳﻀاً ﻳُ َ
شﻢ راﺋحة أﻧّﻪ ﱂ
اﻷﺣسﻦ أﻧّﻪ كان ّدب وﱂ ﻳقﻞ شيﺌاً .ﻣﻦ الدﻋاء الّﺬي دﻋاﻩ ﺣﻀرتﻪ ﻳُستَ ّ
ول شيﺌاً ﺧسر  .اﳌصﻠحة ﻫﻲ ﰲ السﻜوت
ﻳقﻢ بعﻤﻞ ﺣسﻦ .أﺳاﺳاً ﺣيﺜﻤا ذﻫبنا لنق َ
التﺄدب.
و ّ
ﺣﱴ لو كاﻧت ﻋﻦ ﻋدم إﻧتباﻩ ،ﳍا أﺛرﻫا الوضعﻲ .ﰲ اﳊدﻳﺚ القدﺳﻲ أ ّن
وﱄ ّ ّ
إﻫاﻧة ّ
كﻞ شﺨص ﻳﻬﲔ أﺣد أولياﺋﻲ ﻳﻜون
ا ّ ﻳقول" :ﻣﻦ اﻫان ﱄ وليّاً فقد رزﱐ ﶈاربة"ّ :
ﻋﻠﻲ.
قد أﻋﻠﻦ اﳊرب ّ
إذا إﻧسان اﻋتﱪتَﻪ شﺨصاً ﻋظيﻤاً ،ﻻ تُظﻬرﻩ وﻻ تُ ِّ
لﻶﺧرﻳﻦ بدون إذﻧﻪ .إذا أﻇﻬرتَﻪ،
عرفﻪ َ

اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ﻻ ﻳقبﻠوﻧﻪ ﳚتﻤعون ﻋﻠيﻚ وﻳﺆذوﻧﻚ .ﻳﻬودا الّﺬي أﻇﻬر ﺣﻀرة ﻋيسﻰ
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻷﻋداﺋﻪ ،فوراً بقدرة ا ّ ﻫو بنﻔسﻪ ﺻار شبيﻪ ﺣﻀرة ﻋيسﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(
وأﺧﺬﻩ اليﻬود بدل ﻋيسﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( وﺻﻠبوﻩ.
الشﺨص الّﺬي ﻫو ﺻاﺣﺐ قدرة ﻋندﻣا ﻳنظر ﻧظرة واﺣدة إليﻚ ،ﻳُشبعﻚ ﻣﻦ الناﺣية
الدﻧيوﻳّة واﻷﺧروﻳّة.
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بعض أولياء ا ّ
كﻞ َﻣﻦ كان رفيقاً ﺣسناً
ﻣﻬندﺳنا )اﳌرﺣوم السيّد ﺟﻼل تناوش( كان إﻧسا ً ﻋظيﻤاًّ .
ﲡول ﰲ النجف وﻫو التقﻰ ﻢ ﲨيعاً .ﱂ َأر أﺣداً أكﺜر ﻣنﻪ توفيقاً ﰲ ﺻﻠة الرﺣﻢ .كان
ّ
كﻞ شﺨص بشﻜﻞ ﺻحيﺢ وﺧﲑﻩ كان ﻳصﻞ إﱃ اﳉﻤيﻊ .ﰲ أواﺋﻞ الﺜورة كان
ّ
ﻳﺆدي ّ
ﺣق ّ

ُﻣ َبعداً ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﳋﻤس ﺳنوات وكان ﺟالساً ﰲ البيت وﻣﻊ زوﺟتﻪ )بنت اﳌرﺣوم آﻳة ا ّ
١
اﻷﻧصاري اﳍﻤداﱐ( كان طعاﻣﻬﻢ "اﳋبز واﳉﱭ" وكان ﻳقول أرﻳد أن أرى ﻣاذا ﻳرﻳد ا ّ
ﳏﻤد رضا تناوش( كان ﳛﻜﻲ أﻧّﻪ ﻋندﻣا
ﻣﲏ ّ
ّ
ﺣﱴ أقعدﱐ ﰲ البيت .اﳌرﺣوم والدﻩ )السيّد ّ

وقﻠت ّ إﳍﻲ إﺟعﻞ
أتﻰ إﱃ الدﻧيا أﺧﺬتُﻪ إﱃ ﲢت السﻤاء وقر ُ
أت اﻻذان واﻹقاﻣة ذﻧﻪ ُ
ﻫﺬا ﻋﻠوًّ .ﰲ فﱰة شبابﻪ كان ﻋشرﻳﻦ ﺳنة ﺧارج البﻠد ،بداﻳةً ﰲ اﳍند ،ﰒّ أﻣرﻳﻜا أﻳﻀاً.
ﳏﻤد
ﰲ ﻫﺬﻩ الﻔﱰة ﻻ ﺻﻼة وﻻ قرآن .لﻜﻦ ﻋندﻣا رﺟﻊ إﳒﺬب إﱃ ﻣنﱪ اﻵقا السيّد ّ
تعرف ﻋﻠﻰ اﳌرﺣوم اﳊاج اﻵقا ﻋبد
ﺣسﲔ )اﳊسيﲏ الﻄﻬراﱐ( ﰲ ﻣسجد القاﺋﻢ وﻣﻦ ﻫناك ّ

وتشرف ﻣعﻪ بز رة اﳌرﺣوم آﻳة ا ّ اﻷﻧصاري اﳍﻤداﱐ وﺻار ﺻﻬرﻩ
اﳊسﲔ ﻣعﲔ الشﲑازي ّ
ِ
يﺐ دﻋاء
ووﺻﻞ إﱃ الﻜﻤال.
ُ
وﺟدت أ ّن ﺣﻀرة ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( قد فعﻞ فعﻠﻪ واﺳتُج َ
أبيﻪ ﰲ ﺣ ّقﻪ .ﻣﻊ أﻧّﻪ ﻋندﻣا ﺟاء إﱃ إﻳران كان واﺣداً ﻣﻦ الشﺨصﲔ اﻷواﺋﻞ ﰲ البﻠد ﰲ
اﺧتصاص ﻫندﺳة النسيﺞ وأﺧﺬوﻩ إﱃ اﳉاﻣعة )"بﻠﻲ تﻜنيﻚ"( ٢لﻠتدرﻳس كﺄﺳتاذ والﻜﺜﲑ
لﻠسﻠْﻄة ﰲ تﻠﻚ اﻷ ّ م كاﻧوا ﻳرﻳدون أن ﳚتﺬبوﻩ ﳓوﻫﻢ ،ولﻜﻦ ﻫو
ﻣﻦ اﳌسﺆولﲔ الﻜبار ُ
ﺣﱴ النﻬاﻳة .أﻳﻀاً ﻋندﻣا رﺣﻞ ﻋﻦ الدﻧيا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣعﻪ شﻲء ﻣﻦ
آﺧر و بعﻪ ّ
اﺧتار طرﻳقاً َ
الﺜروة الظاﻫرﻳّة.

" ١اﳋﺒﺰ واﳉﱭ" :الﻄعام الﺒﺴﻴﻂ.

" ٢ﺑﻠﻲ ﺗﻜنﻴﻚ"."polytechnic" :
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ﻣﺆﺧراً ﰲ ﻣشﻬد كان ﳏبّاً ﻷﻫﻞ البيت وكان
اﳌرﺣوم اﳌولوي الّﺬي رﺣﻞ ﻋﻦ الدﻧيا ّ
ﻳصنﻊ ﺣولﻪ اﶈبّﲔ ﻷﻫﻞ البيت واﶈبّﲔ ﳊﻀرة الرضا )ﻋﻠيﻪ السﻼم( .كان ﻣشﻬوراً ﰲ

ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( ،و لﻄبﻊ
تشرف بﻠقاء ﺣﻀرة ﺻاﺣﺐ العصر والزﻣان ) ّ
شبابﻪ أﻧّﻪ قد ّ
ﻳتجول ﺧارج
ﻫو كان ﻳنﻜر .ﻋندﻣا كان ﰲ النجف ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳبقﻰ ﰲ اﳌدﻳنة وكان ّ
اﳌدﻳنة؛فقط ﻋندﻣا كان ﻳعﻠﻢ أﻧّﻪ ﻋند ﺟﻠسة ﻣﻊ الرفاق كان ﰐ إﱃ اﳉﻠسة وكان ﻳشرب
الشاي ﻣﻊ الرفاق وكان ﳚﻠس قﻠيﻼً .ﰲ ﻫﺬﻩ السنوات اﻷﺧﲑة ﺣيﺚ كان ﳎاوراً ﳊﻀرة

كﻞ ﻳوم بز رة اﳊﻀرة وكان لدﻳﻪ
الرضا )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﰲ ﻣشﻬد كان ّ
ﻳتشرف ﺻباح ّ
ﺧاﺻة .كان ﳜﻠﻊ ﻧعﻠيﻪ ﻣﻦ ب الصحﻦ وكان ﻳدﺧﻞ ﺣاﰲ القدﻣﲔ .ﰲ أﺣد
ﺣاﻻت ّ
الصحون كان ﻫناك ﺣجرة كاﻧت ﻣقﱪة لعدد ﻣﻦ اﻷشﺨاص .ﺻاﺣبﻬا كان ﺟعﻞ ﻣﻔتاح
كﻞ ﻳوم ﻣشغوﻻً ﺳاﻋة أو ﺳاﻋتﲔ بدﻋاﺋﻪ وز رتﻪ وأﻋﻤالﻪ ﰲ تﻠﻚ
اﳊجرة ﲢت ّ
تصرفﻪ وكان ّ
ﺣﱴ بيتﻪ الّﺬي كان ﰲ أطراف الصحﻦ كان ﺟعﻠﻪ بيت اﻷﺣزان أي ﻣنزل ﺣﻀرة
اﳊجرةّ .
الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( وبعد اﳊرم كان ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻫناك واﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ كان ﳍﻢ
شغﻞ ﻣعﻪ أو كان ﻋندﻫﻢ ﺣاﺟة أو كاﻧوا ﻳرﻳدون أن ﻳروﻩ كاﻧوا ﻳﺬﻫبون إﱃ ﻫناك .أﻳﻀاً

ﺣﱴ ﻋندﻣا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣوﺟوداً ،اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ كان لدﻳﻬﻢ ﺣاﺟة كاﻧوا ﻳﺬﻫبون وﳚﻠسون
ّ
ﻫناك ﻋ ّدة دقاﺋق و ﺧﺬون ﺣاﺟتﻬﻢ .كان شﺨصاً ﻣباركاً وﲨيﻼً.
ﶈﱯ أﻫﻞ البيت ،ﻣﺜﻠﻤا ﰲ ﻳوم ﻋاشوراء اﺛنان
لقد ﺟعﻠﲏ ا ّ ﻋﻠﻰ اﻷرض َ
كبﺶ فداء ّ

ﳏﱯ ﺣﻀرة أﰊ ﻋبد ا ّ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﺟعﻠوا أﻧﻔسﻬﻢ درﻋاً ﳊﻀرتﻪ ﰲ ﻣقابﻞ ﺳﻬام
ﻣﻦ ّ
العدو كﻲ ﻳستﻄيﻊ ﻫو أن ﻳصﻠّﻲ.
أﺣد أولياء ا ّ الّﺬي ّ
أشرت إليﻪ ﻣراراً
كنت ُ
توﰲ ّ
ﻣﺆﺧراً كان ﻧﻔس ذلﻚ الشﺨص الّﺬي ُ
ﻣﲏ .طبعاً ﻫو كان ﳐﻔيّاً وﱂ َأر
ﰲ كﻼﻣﻲ بدون أن أذكر إﲰﻪ وﻫو شﺨص أﻋتﱪﻩ أﻋظﻢ ّ

ﺣﱴ اﳌقﱠربﲔ ﻣنﻪ وأولﺌﻚ الّﺬﻳﻦ ﻳظنّون أ ّ ﻢ قد ﻋرفوﻩ .ﻫو كان ﻣيّتاً
أﺣداً ﻋرفﻪ كﻤا كانّ ،
ﻣنﺬ ﻧﻔس تﻠﻚ البداﻳة لﻔﱰة طﻔولتﻪ وكان ﻳعيﺶ ﻣﻊ اﳌوت وﱂ ﻳﻔتﺢ ﻋينﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ الدﻧيا
ﲟقدار رأس إبرة .ﰲ ﻧﻔس طﻔولتﻪ تﻠﻚ ذﻫﺐ إﱃ اﳌدرﺳة ﰲ دوﻻب لبعض الوقت ولﻜﻦ ﱂ
ﻳرﻏﺐ ا وترك اﳌدرﺳة .ﳍﺬا السبﺐ وبـّﺨﻪ أبوﻩ و ّأﻣﻪ .ﰒّ ذﻫﺐ إﱃ ﻣدرﺳة برﻫان وإﱃ قﻢ
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لدروس العﻠوم الدﻳنيّة .لﻜنّﻪ ﱂ ﻳدم ﻫناك أﻳﻀاً وﻋاد إﱃ دوﻻب .قال ﱄ ﺣيﺜﻤا أذﻫﺐ
اﻣتحنت ﻧﻔس اﻷﺳاتﺬة ﻻ ﻳستﻄيعون أن
لﻠدرس ،اﻷﺳتاذ ﻳقﻠـِﺐ اﻷﻣور ﰲ كﻼﻣﻪ وإذا
ُ
ﳚيبوا بشﻜﻞ ﺻحيﺢ .أﻳﻀاً ﱂ ﻳنجﺬب لﻠعﻤﻞ .ﰲ النتيجة أبوﻩ و ّأﻣﻪ الّﺬﻳﻦ وﺟدوا أﻧّﻪ ﻻ
ﻳدرس وﻻ ﻳرﻏﺐ لعﻤﻞ ،قالوا لﻪ أﺧر ْج ﻣﻦ بيتنا .ﻫو ﰲ ﻇروفﻪ ﲝيﺚ كان طﻔﻼً ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻋزة ﻧﻔسﻪ وﻋظﻤتﻪ وبقﻲ ﰲ الشارع و م ليﻠتﲔ ﰲ
قد بﻠﻎ بعد ،ﺧرج ﻣﻦ البيت بسبﺐ ّ
ﻣسجد دوﻻب .ﰲ الﻠيﻠة الﺜالﺜة ﺟاء إﱃ ﻣنزلنا ﰲ ﺳرآﺳياب ١دوﻻب الّﺬي قد ُشيِّ َد ﻣﻜاﻧﻪ

اﻵن ﻣﻜتﺐ الزﻫراء.
ﰲ ﻧﻔس طﻔولتﻪ تﻠﻚ كان ﳚول ﰲ ﳎالس الوﻋظ والعزاء .أربعون أو ﲬسون ﻧﻔراً
ﻣﺆﺧرة ا الس وكان ﻣشغوﻻً ﰲ داﺧﻠﻪ .ﰲ
ﻣﻦ اﻷطﻔال كاﻧوا ﻳرافقوﻧﻪ أﻳﻀاً .كان ﻳقعد ﰲ ّ
اﻷطﻔال أﻳﻀاً كاﻧوا ﻳنﻬﻀون ﻣعﻪ وكاﻧوا
ا ﻠس بعد ذلﻚ ﻻ فاﺋدة لﻪ ﻣﻦ اﻵن

كﻞ
وﺳط ا ﻠس كان ﻳنﻬض ﻣﻦ ﻣﻜاﻧﻪ فجﺄ ًة و ّ
ﳜرﺟون ﻣﻦ ا ﻠس .كان ﻳقول بعﻤﻠﻪ ﻫﺬا أ ّن
فصاﻋداً.
كنت أكﱪ ﻣنﻪ بعشر ﺳنوات تقرﻳباً .ﻋندﻣا كان ﻋﻤرﻩ ﲬس ﺳنوات ذات ﻳوم
أ
ُ

أﲤشﻰ ﰲ أزقّة دوﻻب رأﻳتُﻪ ﻣﻦ زﺟاج
كنت ّ
ﰲ الساﻋة التاﺳعة أو العاشرة ﺻباﺣاً ﻋندﻣا ُ
فﺬة أﺣد اﳌساﺟد ﻣﻊ ﲬسﲔ ﻧﻔراً ﻣﻦ اﻷطﻔال ﻣﻦ الصبيان والبنات ﻣﻦ ﻋﻤرﻩ وأﺻغر ﻣنﻪ
أﻳت كﻢ ﻫو ﻣنظر
قد ذﻫبوا إﱃ اﳌسجد وﻫو قد ﺻار إﻣام اﳉﻤاﻋة وﻫﻢ ﻳصﻠّون ﲨاﻋةً .ر ُ

ﺻرت أﻣشﻲ ﺧارج اﳌسجد وأﻧظر إليﻬﻢ ﻣﻦ الزﺟاج ،إﱃ أن
ﲨيﻞ .ﳍﺬا السبﺐ ﱂ أﻋﱪُ .
ﺣادة .ﻳعﲏ ﳌاذا
إﱄ رﻣقنـﻲ بنظرة ّ
ْ
اﻧتﻬت ﺻﻼ ﻢ وﺧرﺟوا ﻣعاً ﻣﻦ اﳌسجد .ﻫو ﻋندﻣا اﻧتبﻪ ّ
كنت أكﱪ ﻣنﻪ بعشر ﺳنوات
وقﻔت
وتتﻔحص؟ ﻫﻞ تستصغر وتستحقر ؟ أ ﻣﻊ ّ
أﱐ ُ
َ
ّ
ﺧجﻠت ﻣنﻪ كﺜﲑاً.
ولﻜﻦ ﻧتيجةً لتﻠﻚ النظرة
ُ
ﻣنﺬ تﻠﻚ الﻄﻔولة كان كبﲑاً .كان ﻳقول ﱄ" :كان ﻋﻤري ﺳنة أو ﺳنتﲔ ﺣيﺚ
كنت أبﻜﻲ ليﺄﰐ ﰊ
كﻠّﻤا كان ﻳرﻳد أﺧﻲ اﻷكﱪ أن ﰐ إﱃ ﻣنزلﻜﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﳎﻠس العزاء ُ

 ١ﺳﺮآﺳﻴاب :ﻣﻄﺤنﺔ.
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كﻞ ﱄ فيﻚ
أﻳﻀاً إﱃ ﻣنزلﻜﻢ وﻋندﻣا كنّا ﰐ إﱃ ﻣنزلﻜﻢ بينﻤا ُ
كنت ﰲ ﺣﻀﻦ أﺧﻲ كان ّ
اﻵﺧرﻳﻦ" .كﻼﻣﻪ ﻫﺬا ﺟعﻠﲏ شيﺨاً ﻋجوزاً.
وفقط ُ
كنت أﻧظر إليﻚ .لﻜﻦ لﻚ كان ﰲ َ

ﻣﲏ وأكﺜر
أﻳت أ ّن أولياء ا ّ ﻳعتنون ﲟحبّيﻬﻢ ﻣنﺬ تﻠﻚ الﻄﻔولة،
ُ
ر ُ
ووﺟدت أﻧّﻪ أفﻀﻞ ّ
لﻶﺧر
أي واﺣد ﻣنﻬﻤا تﻜون ﳏبّتﻪ َ
ارتباطاً ّ
ﻣﲏ بنور الوﻻﻳة .أﺳاﺳاً ﻋندﻣا ﻳﻠتقﻲ ﻣﺆﻣنان ّ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( لنا ﻫﻲ
أكﺜر ﻳﻜون إﳝاﻧﻪ أفﻀﻞ .ﻣﻦ ﻫنا أﻳﻀاً ﳝﻜﻦ فﻬﻢ أ ّن ﳏبّة ّ
أكﺜر ﻣﻦ ﳏبّتنا ﳍﻢ .كان ﻋﻤرﻩ ﲬسة ﻋشر ﻋاﻣاً ﻋندﻣا ﺟاء إﱃ بيتنا ذات ﻳوم وﺟﻠس ﰲ
كنت ﻣشغوﻻً بتﻀييﻔﻪ .ﻋندﻣا أراد أن ﻳﺬﻫﺐ
ﻧقﻄة ﻣﻦ الغرفة واتّﻜﺄ ﻋﻠﻰ اﳌسند وأ أﻳﻀاً ُ
ﺟﻠست ،تسﱰﻳﺢ.
إﺟﻠس ﻫا ﻫنا ﺣيﺚ
ﻏﻢ الدﻧيا
ُ
قال ﱄ :كﻠّﻤا اﺳتوﱃ ﻋﻠيﻚ ّ
ْ
"ﻫﻠوﻋاً" ١وﻏﲑ قابﻞ لﻠشبﻊ ﰲ الﻜﻤال واﳌعرفة.
لقد كان َ
٢
ﰲ ٍ
ِ
وﺟد ﲢتﻬا قﱪان .أﺣد
ﻳ
ة
ب
ـ
ق
فيﻬا
د
ي
ش
قد
ﻳة
ر
ق
ﻫناك
ﻧقﻄة لقرب ِﻣﻦ "بﻞ دﺧﱰ"
ُ
ُ
ّ
ّ َُ
ِ
ِ
اﻵﺧر ﻣتعﻠِّق ﺣد أﻫاﱄ القرﻳة.
القبور ﻣتعﻠّق بسيّد كان ﻋاﱂ وإﻣام ﲨاﻋة تﻠﻚ القرﻳة و َ
قصة ﻫﺬﻳﻦ القﱪﻳﻦ ﻫﻲ أﻧّﻪ قبﻞ ﺳنوات ﰲ أﺣد أ ّ م شﻬر رﻣﻀان اﳌبارك ،ﻳدﻋو ذلﻚ
ّ
إﻣام ﲨاﻋة القرﻳة إﱃ ﻣنزلﻪ لﻺفﻄار وإﻣام اﳉﻤاﻋة أﻳﻀاً ﻳقبﻞ .ﻋند اﳌغرب ﻳﺬﻫﺐ
القروي َ
إﻣام اﳉﻤاﻋة إﱃ ﻣنزل ذلﻚ القروي لﻺفﻄار ولﻜﻦ ﻫو ﱂ ﻳﻜﻦ قد أتﻰ بعد إﱃ اﳌنزل.
ﻳستقبﻠﻪ أﻫﻞ البيت وﻳسﺄلوﻧﻪ بعد اﻻذان" :ﻫﻞ ُﳓ ِ
ﻀر اﻹفﻄار أم تصﻠّون ﺻﻼتﻜﻢ ّأوﻻً".
ﺣﱴ ﻳصﻞ ُﻣﻀيﻔنا وﻧﻔﻄر ﲟعيّتﻪ" ،وﻳنشغﻞ لصﻼة .أﻫﻞ
ﻳقول الﻀيف" :أﺻﻠّﻲ ّأوﻻً ّ
البيت أﻳﻀاً ﻳنشغﻠون بتحﻀﲑ ُﺳ ْﻔرة اﻹفﻄار ﰲ الغرفة وكاﻧوا ﻳشاﻫدون ﺻﻼتﻪ .بعد أن
كنت تصﻠّﻲ كيف كان ﻻ ﻳزال ﰐ ﺻوت ﺣيوا ت القرﻳة
تنتﻬﻲ ﺻﻼتﻪ ﻳقولون لﻪ ﻋندﻣا َ
الﻀيف" :ﻫﻞ كان ﻣﻔروضاً أن ﻻ ﰐ" .أﻫﻞ البيت
وﺻوت النﻬر وأﻣﺜال ذلﻚ .ﻳسﺄل
ُ
٣
ﻳتعجﺐ الﻀيف
ﲣرس
لﻠصﻼة
ﻳقف
ﻤا
ﻠ
ك
ﻳقولون" :ولﻜﻦ ﺻاﺣبنا
ّ
كﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺻوات"ّ .
ّ
كﺜﲑاً ولﻜﻦ ﻳتجاﻫﻞ اﻷﻣر إﱃ أن ﻳصﻞ الـﻤ ِ
الﻀيف ﻫﻞ ﻧﻔﻄر أم
ﻀيف إﱃ اﳌنزل وﻳسﺄل
َ
ُ

" ١ﻫﻠﻮع"َِ :ﻢ.

" ٢ﺑﻞ دﺧﱰ"."poli dokhtar" :
٣
رب ﺑﻴﺘنا.
ﺻاﺣﺒناّ :
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ﺻﻞ ﺻﻼتﻚ أﻧت ّأوﻻً .ﻋندﻣا ﻳقف ذلﻚ القروي لﻠصﻼة
أﺻﻠّﻲ أ أﻳﻀاً .ﻳقول الﻀيف ّ
ِ
ﺧرﺳت وﺳيﻄر ﺳﻜوت ﻋﻤيق .ﻣﻦ
كﻞ أﺻوات القرﻳة
ْ
ﻳﻠتﻔت ﻋاﱂ القرﻳة ّ
ﻣتعجباً إﱃ أ ّن ّ
ﻫنا ﻳﻜتشف اﳌقام اﳌعنوي الرفيﻊ لﺬلﻚ القروي البسيط لظاﻫر ،وﻳوﺻﻲ" :ﻋندﻣا أرﺣﻞ
ﻋﻦ الدﻧيا ادفنوا ﺟسدي إﱃ ﺟاﻧﺐ قﱪ ﻫﺬا القروي" ،واﻵن ﻫﺬان الشﺨصان قد ُدفِنوا إﱃ
ﺟاﻧﺐ بعﻀﻬﻢ.

رفيق الدرب
ِ
ِ
ﺣﱴ ا ّ
طﻲ الﻄرﻳقّ .
ﺟ ْد رفيق الدرب ّأوﻻً ﰒّ اﻧﻄﻠ ْق" .الرفيق ﰒّ الﻄرﻳق"ّ :أوﻻً الرفيق ﰒّ ّ
اﺣسبﻪ رفيقاً.
ْ
اﻧﻔصﻠت ﻳﻜون ذلﻚ
ﻣﻦ البداﻳة إﱃ اﻳة اﻷﻣر ﻻ تﱰك رفاق الﻄرﻳق أبداً ،ﺣيﺚ إذا
َ
أردت أن تدﺧﻞ "ﺣبس" الﻄبيعة،
ﺣﱴ لو َ
ﺧﻄراً وﺳتصبﺢ ﺟﻠيس الشيﻄان واﳋياﻻتّ .
أﻳﻀاً ﻻ تقﻄﻊ ارتباطﻚ لرفاق وذلﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳساﻋدوك ﰲ اﳊاﻻت اﻹضﻄرارﻳّة .لقد

أﻳت أ بنﻔسﻲ اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ اﻧقﻄعوا ﻋﻦ الرفاق واﻧعزلوا لوﺣدﻫﻢ ،كﻢ كاﻧت اﻳتﻬﻢ
ر ُ
ﺳيّﺌة.
كﻞ أﻣر ﺟيّد ﻳصﻞ إلينا ﻣﻦ اﳋارج ،ﻣﺜﻞ الرفيق اﳉيّد أو التوفيق ﻷﻋﻤال اﳋﲑ و، . . .
ّ 
ﻫو بسبﺐ العﻼقة اﳉيّدة الّﱵ كاﻧت لدﻳنا ﻣﻦ الداﺧﻞ ﻣﻊ ا ّ  .أﺣيا ً تﻜون ﻧتيجة العﻤﻞ
اﳊق تعاﱃ ﻳرزق رفيقاً إﳍيّاً ﻳﻜون أفﻀﻞ وﺳيﻠة لنجاة اﻹﻧسان.
اﳋالص لع ّدة ﺳنوات أ ّن ّ
ﲝﺜت ﻋﻦ رفيق بﻼ ﻋيﺐ وﻻ ﻧقص تبقﻰ بﻼ رفيق .طبعاً ذلﻚ أﻳﻀاً ليس ﺳيّﺌاً،
إذا َ
ﻷﻧّﻪ ﺣينﻬا ا ّ ﻳصبﺢ رفيقﻚ " .رفيق ﻣﻦ ﻻ رفيق لﻪ".
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ﺟﻠسات أﻫﻞ اﳌعرفة
كﻞ شﺨص ﻳستﻔيد ﲟقدار ﻇرفيّتﻪ وﺳعتِﻪ وﻣﻦ الناﺣية
ُ ﺣ ْسﻦ اﳉﻠسات العﻤوﻣيّة ﻫو أﻧّﻪ ّ
اﻷﺧرى ﻳﻜون الرفاق ﳏﻔوﻇﲔ أﻳﻀاً؛ﻷﻧّﻪ أن تﻜون ﲨيﻊ أﺻناف الناس ﺣول اﻷﻧسان
ﻳصبﺢ ذلﻚ ﺳبباً لﻠحﻔظ والزﻳنة وﻻ ﻳصﻞ إلينا إزﻋاج.

ﳎالس ذكر أﻫﻞ البيت ﻫﻲ ﺣوض الﻜوﺛر ،تنظّف اﻹﻧسان وﲡعﻠﻪ ﻳسﱰﻳﺢ .إ ّ ا روضة
ﻣﻦ ر ض اﳉنّة.
أﻧتﻢ اﻵن ﰲ ﺣوض الﻜوﺛر .تع ّقﻠوا وتدبّروا كﻲ تدركوا ذلﻚ .أليست ﳎالس ذكر ا ّ

ﻳقسﻤﻪ أﻫﻞ البيت؟
وأﻫﻞ البيت ﻫﻲ ﻧﻔس ﻣاء الﻜوﺛر الّﺬي ّ
أ ﻻ أدري ﻣاذا أرﻳد أن أقول ،وأﻧتﻢ أﻳﻀاً ﻻ تدرون ﻣاذا ترﻳدون أن تسﻤعوا .ﻫﺬا
أي ﲣﻄيط وتدبﲑ وﻧﻜون ﻣنتظرﻳﻦ
أفﻀﻞ ﻧوع ﻣﻦ اﻹﺧﻼص ﰲ اﶈاضرات ،ﺣيﺚ ليس لنا ّ
لﻠرزق اﻹﳍﻲ.
تقرب اﻹﻧسان إﱃ ا ّ وأولياﺋﻪ .ﰲ ﻫﺬﻩ
العﻤﻞ اﳋالص لﻪ أكﱪ ﺛﲑ ﰲ ّ
التﻄور وﰲ ّ
أي ﻣوضوع ﺳتسﻤعون
اﳉﻠسات
اﳌستﻤرة ﻷكﺜر ﻣﻦ أربعﲔ ﺳنة ﻻ أﻧتﻢ اﳌستﻤعون تعرفون ّ
ّ
كﻞ أﺳبوع وﻻ أ اﳌتﻜﻠِّﻢ أﻋﻠﻢ ﻣاذا ﺳﺄقول .ﻫﻞ تعرفون ﻋﻤﻼً
ﻋندﻣا تون إﱃ اﳉﻠسة ّ

كﻞ ﻫﺬا الوقت
ﺧالصاً أكﺜر ﻣﻦ ﻫﺬا؟ لو قالوا لﻜﻢّ :
"أي ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻠﻤﻲ قد تعﻠّﻤتﻤوﻩ ﰲ ّ
ﺣﱴ كﻠﻤة واﺣدة تقولو ا؛ﻷﻧّﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻠسة
الّﺬي ذﻫبتﻢ فيﻪ إﱃ اﳉﻠسة" ،ﻻ ﲤﻠﻜون ّ
ﻳﻬبون الروح وليس اﳋبز ،وبدون أن تﻠتﻔتوا تبﺬلون أرواﺣﻜﻢ وﲤوتون تدرﳚيّاً .لو قالوا لﻜﻢ:
"ﳌاذا إذاً تﺬﻫبون إﱃ ﻫﺬﻩ اﳉﻠسة" ،تقولون بسبﺐ الشﺨص الّﺬي ﳓبّﻪ .لو ﺳﺄلوﱐ أﻳﻀاً:

"ﻫﻞ اﳉﻤيﻊ ﻳﻔﻬﻢ وﻳدرك ﻫﺬا الﻜﻼم الّﺬي تقولﻪ؟ " ،أقول ﻻ .ولو قالوا" :ﳌاذا إذاً تﺬﻫﺐ
إﱃ اﳉﻠسة" ،أ أﻳﻀاً أقول بسبﺐ اﶈبة الّﱵ ﻋندي ﻷفراد اﳉﻠسة .اﶈبة تُ ِ
وﺟد العﻤﻞ
ّ
ّ
اﳋالص.
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ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻠسات الّﱵ ﻻ اﳌستﻤﻊ ﰐ إﱃ اﳉﻠسة لﻺﺳتﻤاع إﱃ كﻼم ﳏ ّدد وﻻ
كﻞ ﻣا ﳛصﻞ ﻋﻠيﻪ اﳌستﻤﻊ ﻳﻜون ا ّ قد
اﳋﻄيﺐ ﻳعﻠﻢ قبﻞ بدء الﻜﻼم ﻣاذا ﺳيقولّ ،
ِ
ت راﺋحة العﻤﻞ اﳋالص .ﻧﻔس العﻤﻞ
أﻋﻄاﻩ .ﻫنا فقط ﻳد قدرة ا ّ تعﻤﻞ .ﻫنا ُوﺟ َد ْ
ﺟو ﻣنتبﻬاً وﻣﻠتﻔتاً ﳍﺬﻩ
اﳋالص ﻳﻜون ﻋندﻣا ﻳﻜون ﻧﻔس الشﺨص أﻳﻀاً ﰲ ﻫﻜﺬا ّ
اﳊقيقة.
ﻻ تن ِو الﺬﻫاب ﻣﻦ ﳎﻠس ذكر ا ّ وأﻫﻞ البيت أبداً .ﻋندﻣا تدﺧﻞ ُك ْﻦ ﲝيﺚ ﺳتبقﻰ

ﺧرﺟت أﺧر ْج بدون قصد.
ﺣﱴ لو
َ
ﻫناك إﱃ ﻳوم القياﻣةّ .
ِ
أﳘﻞ ﺧياﻻتﻚ وأﻋﻤالﻚ
ﻋندﻣا تﺬﻫﺐ إﱃ ﺟﻠسة فيﻬا ذكر ا ّ  ،إﻧو أﻧّﻚ داﺋﻤاً ﻣعﻬﻢ و ْ
إذﻫﺐ بدون قصد الﺬﻫاب .ﻻ تن ِو
اﻷﺧرىّ .
ﺣﱴ ﻋندﻣا ترﻳد أن تﺬﻫﺐ ﻣﻦ تﻠﻚ اﳉﻠسةْ ،
إذﻫﺐ ﲝيﺚ
الﺬﻫاب أبداً .الّﺬي ﻳﺬﻫﺐ بدون ﻧيّة الﺬﻫاب ،ﻳﻜون كﺄﻧّﻪ ﱂ ﻳﺬﻫﺐ ،أي
ْ
ﻳﻜون قﻠبﻚ داﺋﻤاً ﻫناك.
ِ ﻣﻦ اﻷفﻀﻞ أن ﻳدﺧﻞ الشيعﻲ إﱃ ﳎﻠس ذكر ا ّ وأﻫﻞ البيت بغُ ْسﻞ ووضوء وأن
بتوﺟﻪ.
ﻳستغﻔر بعض الشﻲء قبﻞ الدﺧول وﻳﺬكر "الصﻠوات" وﻳﻄﺄ قدﻣﻪ داﺧﻞ ا ﻠس ّ

اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﺣيﺚ ﻳدﺧﻞ ذن الدﺧول .ﻫﺬﻩ ا الس ﻫﻲ أﻳﻀاً ﺣرم
ﻣﺜﻞ ﺣرم ّ
أﻫﻞ البيت.
ﲟجرد أن
كنت أقولﻪ والبﻀاﺋﻊ الّﱵ ُ
ﰲ السابق الﻜﺜﲑ ﻣﻦ الﻜﻼم الّﺬي ُ
كنت أبيعﻬاّ ،

كنت أضعﻬا ﰲ ﻣﻜا ا ،ولﻜﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷواﺧر
إﱄ وأ
ُ
ُ
كنت أﺻﻞ إﱃ اﳌنزل كاﻧت ترﺟﻊ ّ
ﻻ ﻳرﲡﻊ شﻲء.
ا الس ﻋﻠﻰ اﻷرض أربعة أقسام .ﰲ قسﻢ ﻣﻦ ا الس ،ﻳﻜون اﳌتﻜﻠِّﻢ ﻣنتبﻬاً وﻳستﻔيد،
اﻵﺧر ،اﳌستﻤعون ﻳﻜوﻧون
ولﻜﻦ اﳌستﻤعﲔ ليسوا ﻣنتبﻬﲔ وﻻ ﻳستﻔيدون .ﰲ القسﻢ َ
ﻣنتبﻬﲔ وﻳستﻔيدون ،ولﻜﻦ اﳌتﻜﻠِّﻢ ليس ﻣنتبﻬاً وﻻ ﻳستﻔيد .ﻫﺬان القسﻤان ﻣﻦ ا الس
ﻣباﺣان .ﰲ القسﻢ الﺜالﺚ ،اﳌتﻜﻠِّﻢ واﳌستﻤعون كﻼﳘا ﻣنتبﻪ وﻳستﻔيدون .ﻫﺬا ا ﻠس
ي ﻣنﻬﻤا ﻣنتبﻬاً
ﻣتعﻠِّق لعارفﲔ وأﻫﻞ اﳊزم .أﻳﻀاً القسﻢ الرابﻊ ﻫو ﳎﻠس ﻻ ﻳﻜون فيﻪ أ ﱞ

ﻳتﻀرر .ﻫﺬا ا ﻠس ﻋدﻣﻪ أفﻀﻞ.
وكﻼﳘا ّ
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ﰲ ا الس إذا ﲢ ّدث اﳌتﻜﻠِّﻢ بصدق وﺧﻠوص أو اﺳتﻤﻊ اﳌستﻤﻊ بصدق وﺧﻠوص
ﻳﻜون ﰲ ذلﻚ ا ﻠس ﺧﲑ .إذا كان كﻼﳘا بصدق وﺧﻠوص ﻳصبﺢ "ﻧور ﻋﻠﻰ ﻧور" .إذا
اﺳتﻤﻊ اﳌستﻤﻊ بصدق وﺧﻠوص ،ولو ﱂ ﻳﻜﻦ اﳌتﻜﻠِّﻢ ﳐﻠصاً ،ﻣا ﳛتاج إليﻪ اﳌستﻤﻊ لﻠرشد
والﻜﻤال ا قادر أن ﻳ ِ
وﺻﻠﻪ إليﻪ ﻣﻦ لسان ﻧﻔس ﻫﺬا اﳌتﻜﻠِّﻢ.
ّ
ُ
ﻧﻔس ﻫﺬﻩ اﻷﺣادﻳﺚ الّﱵ تُقال اﻵن ﰲ ﺟﻠستﻜﻢ ،ﺣيﺜﻤا ﻳﻜون رفاقﻜﻢ ﰲ العا َﱂ
وﻳﻜوﻧون ﺟالسﲔ ﻣعاً ،اﻵن ﻫﻢ ﻳتﻜﻠّﻤون ﻧﻔس ﻫﺬا الﻜﻼم.
ﻫﺬﻩ اﳉﻠسات ﻣﻠيﺌة ﳌﻼﺋﻜة .ﰲ اﳉﻠسة إذا شﺨص ﺳعﻞ أو تﺜاءب ﳜرب ا ﻠس
وﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌتﻜﻠِّﻢ واﳌستﻤعﲔ أن ﻳصﱪوا ﺣﱴ ﻳنتظﻢ ﻧيةً ،وأن ﻳستﺄﻧﻔوا ﺣينﻬا الﻜﻼم.

اﻹﺳتغﻔار
اﻷﻣة ،أﺣدﻫﻢ وﺟود ﻧبيّﻪ )ﺻﻠّﻰ ا ّ
ﳏﻜﻤﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ ّ
لقد وضﻊ ا ّ اﳌتعاﱄ ﻣﻠجﺄﻳﻦ َ
اﻵﺧر ﻫو
ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( الّﺬي ﻫو رﲪة لﻠعاﳌﲔ وﻣوﺟود اﻵن ﰲ قﻠوب اﳌﺆﻣنﲔَ .
اﻷﻣة لدﻳﻬا التوبة واﻹﺳتغﻔار ،البﻼء الشاﻣﻞ الّﺬي كان ﻳنزل ﻋﻠﻰ
اﻹﺳتغﻔار .ﻣا داﻣت ّ
اﻷﻣة.
اﻷﻣﻢ الغابرة ﻻ ﻳنزل ﰲ ﻫﺬﻩ ّ
أتعجﺐ ﻣﻦ
قال أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ﻋجبت ﳌﻦ ﻳقنط وﻣعﻪ اﻻﺳتغﻔار"ّ :
الّﺬي ﻳﻼزم اليﺄس بينﻤا ﻣعﻪ اﻹﺳتغﻔار.
إﺳتغﻔر لنﻔسﻚ وﳉﻤيﻊ اﳌﺆﻣنﲔ واﳌﺆﻣنات ﻣﻦ اﻷﺣياء واﻷﻣوات وأولﺌﻚ
ﻧت
كﻠّﻤا ﺣز َ
ْ
ﻳتجعد وﻋندﻣا تستغﻔر تنجﻠﻲ ﻫﺬﻩ
الّﺬﻳﻦ ﺳيﺄتون فيﻤا بعد .ﻋندﻣا ﲢزن كﺄّﳕا بدﻧﻚ ّ
التجاﻋيد.
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ
التوبة واﻹﺳتغﻔار ّ
ﳝﻬدان الﻄرﻳق ،وﻻ ﻳنبغﻲ تركﻬﻢّ .
ﻣرة ﰲ اليوم.
وﺳﻠّﻢ( كان ﻳستغﻔر ﺳبعﲔ ّ
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الغﻢ ﻋﻠﻰ
كﻞ ﻳوم .بشﻜﻞ ﻋام ﻳستوﱄ اﳊزن و ّ
ﻻ تﱰك اﻹﺳتغﻔار ﺳبعﲔ ّ
ﻣرة ﻋصر ّ
الشيعة ﻋصراً وﳊظة الغروب وﻳزول ﻹﺳتغﻔار .بواﺳﻄة ﻫﺬا اﻹﺳتغﻔار ﻳﻄﻬر القﻠﺐ،

والشيﻄان ليس لﻪ ﺳبيﻞ إﱃ القﻠﺐ الﻄاﻫر.
التوابﲔ"( .كﻠّﻤا ﻧظﻔت الغرفة
اﳌﺆﻣﻦ ﻳتوب كﺜﲑاً وﳍﺬا السبﺐ ﳛبّﻪ ا ّ )"ا ّن ا ّ ّ
ﳛﺐ ّ
اﻷوﺳاخ اﻷﺻغر .قﻠﺐ اﳌﺆﻣﻦ ﻳﻄﻬر ﻹﺳتغﻔار ،وﺣينﻬا تـَُرى
بدت لﻠعﲔ
أكﺜر كﻠّﻤا ْ
ُ
اﳌعاﺻﻲ اﻷﺻغر ولﺬا ﻳستغﻔر ﳎ ّدداً.
ﺣﱴ لو كان فيﻪ قﺬارة واﺣدة ﺻغﲑة
التوابون ﻫﻢ الّﺬﻳﻦ ﻳنظّﻔون بيت القﻠﺐ داﺋﻤاً ،ولﺬا ّ
ّ 
تﻜون ﻇاﻫرة وتﻠﻔت النظر وﻳتوبون ﻋنﻬا أﻳﻀاً؛لﺬا ﻫﻢ داﺋﻤاً ﰲ ﺣالة توبة ،ﻷﻧّﻪ كﻠّﻤا طﻬروا
ﺣﱴ اﻷشياء
أكﺜر كﻠّﻤا
ْ
اﻧﻜشﻔت ﳍﻢ ذﻧوب ﺟدﻳدة أكﺜر وإﻻّ إذا كان بيت القﻠﺐ وﺳﺨاً ّ

ﺣساﺳﲔ ﺟ ّداً وﳛزﻧون بسرﻋة ﻣﻦ
السيّﺌة ﻻ تسﱰﻋﻲ اﻹﻧتباﻩ .لﺬا إذا كان بعض الرفاق ّ
ﻬﻢ اﻧت اﻧت
شﻲء ﻳﻜون بسبﺐ ﻧظافة وطﻬارة روﺣﻬﻢ .ﰲ أﻋﻤال ﻣسجد الﻜوفة أﻧّﻪ "الﻠّ ّ
ﻬﻢ أﻧت أﻧت وأ أ  ،أﻧت العاﺋد كﺜﲑاً
العواد ﳌغﻔرة وا ّ
وا ا  ،اﻧت ّ
العواد لﺬﻧوب" :الﻠّ ّ
إﱃ اﳌغﻔرة وأ كﺜﲑ العودة لﻠﺬﻧوب .اﳌﺆﻣﻦ كﺜﲑ الﺬﻧوب وكﺜﲑ التوبة.
ﻤت
لﻜﻞ ﻣعصية وطاﻋة قد ق ُ
"لﻜﻞ ﻣعصية وطاﻋة اﺳتغﻔر ا ّ "ُ :
أطﻠﺐ اﳌغﻔرة ﻣﻦ ا ّ ّ
ّ 
كﻞ أﻋﻤالﻪ ،ﺳواءً السيّﺌة أو اﳊسنة ،واﻧتﻔت ﺣية اﻧتساب
ا .إذاً،
َ
إﺳتغﻔر العبد ﻣﻦ ّ
ِ
كﻞ
الﻔعﻞ إﱃ ﻧﻔسﻪ
ْ
"كﻞ ﻣﻦ ﻋند ا ّ "ّ :
وبقيت أﻋﻤال ا ّ فقط .ﻋندﻫا وﺟد أﻧّﻪ ّ

اﻷﻋﻤال ﻣﻦ ﻋند ا ّ .
العبد ﻋندﻣا ﻳرى ﻣوﻻﻩ ﻳشﻜر وﻋندﻣا ﻳرى ﻧﻔسﻪ ﻳستغﻔر.
اﻷفراد العاﺻون ﻋندﻣا ﻳتوبون ﻳﻜوﻧون ضيوفاً ﺣدﻳﺜﻲ الوفود ﻋﻠﻰ ا ّ  ،وا ّ ﳛبّﻬﻢ.
ي ذﻧﺐ ﳋﻠقﻪ وﻻ ﻳﻠتﻔت لﺬﻧوب ﺧﻠقﻪ .الّﺬي ﻳغﻔر
ﻏ ّﻔارﻳّة ا ّ تعﲏ أﻧّﻪ ﻻ ﻳقول ّ
قِ ْسﻤاً وﻻ ﻳغﻔر قِ ْسﻤاً ﻻ ﻳﻜون ﻏ ّﻔاراً .إذاً ،فقط تصدﻳقﻚ ﻫو الشرط .طبعاً ﻋندﻣا تص ِّدق
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ﻫﺬا تقول لنﻔسﻚ" :در دﻳزی ز اﺳت ولﯽ ﺣيای گربﻪ ﮐجا رفتﻪ اﺳت؟ " .١ﻋندﻫا
وتتورع ﻋﻦ الﺬﻧوب.
ّ
تتﺄدب ّ
ﻏ ّﻔارﻳّة وﻏﻔورﻳّة ا ّ ﱂ تـُْب ِق ذﻧباً لﻠﺨﻠق .إﺳتغﻔار ﻫو ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻧص ِّدق ﳓﻦ أﻧّﻪ قد
ﻏُ ِﻔر لنا.
إﺳتغﻔر ﺳبعﲔ ﻣرة ﰲ اليوم ،التﻜرار ﻫو ﻣﻦ أﺟﻞ التصدﻳق .أي ك ّرْر ذلﻚ
أ ّ ﻢ قد قالوا
ْ
ﺣﱴ تص ِّدق أ ّن ا ّ قد ﻏﻔر لﻚ.
اﳌقدار ّ

وﺣﱴ ذلﻚ ﳏوتَﻪ
ﺳجﻠوا ّ
أﺳجﻞ ذﻧبﻚ ّ
ﺣﱴ أﻏﻔرﻩ؛اﳌﻼﺋﻜة كاﻧوا ّ
ا ّ ﻳقول أ أﺻﻼً ﱂ ّ
ﺳتغﻔارك.
ﻋاﻣة الناس ﻫو ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻧﺐ اﳊبيﺐ .ذﻧﺐ اﳊبيﺐ ﻫو ذﻧﺐ ﻧﻔس
إﺳتغﻔار ّ

"اﳋصيصﲔ" ٢ﻫو اﻹﺳتغﻔار ﻣﻦ ﻏﲑ ا ّ  .رؤﻳة ﻏﲑ ا ّ واﳊدﻳﺚ ﻋﻦ
اﻹﻧسان .إﺳتغﻔار
ّ
ﺣﱴ ﻻ ﻳـَُرى ﻏﲑﻩ وﻻ ﻳُتحدﱠث إﻻّ ﻋنﻪ.
ﻏﲑ ا ّ ﻫو َﺣ ْجﺐ ّ وﻇﻠﻢ وﳚﺐ اﻹﺳتغﻔار ﻣنﻪ ّ
ِ
اﻏﻔر
ﻣعﲎ "اﺳتغﻔر ا ّ ّ
رﰊ واتوب اليﻪ" ﻫو أﻧّﻪ أﻧت تقول لنﻔسﻚ" :ﺳاﻣﺢ اﳋﻠق و ْ
ﳍﻢ"ْ .
اﻷﻋﻠَ ْون ﳚﺐ أن ﻳستغﻔروا ﳌَﻦ دو ﻢ وإﻻّ تتعرقﻞ أﻣورﻫﻢ .إﺳتغﻔار النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ
لﻸﻣة ،واﺳتغﻔار اﳌﻼﺋﻜة لﻠﻤﺆﻣنﲔ ﻫو ﻣصداق ﻫﺬﻩ اﳊقيقة .إذا ترﻳد أن
ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ّ
إﻏﻔر لﻠﺨﻠق.
ﻳُغ َﻔر لﻚ ْ
ﳏﱯ ا ّ ﻣتعﻠِّق بﺬﻧوب اﳋﻠق وﻣﻦ أﺟﻞ دفﻊ ذلﻚ ﳚﺐ أن ﻳستغﻔروا
وﻏﻢ ّ
أكﺜر ﺣزن ّ
ُ 
ﳍﻢ" .واﺳتغﻔر لﺬﻧبﻚ ولﻠﻤﺆﻣنﲔ واﳌﺆﻣنات" :أطﻠﺐ اﳌغﻔرة لﺬﻧبﻚ أﻧت واﳌﺆﻣنﲔ
واﳌﺆﻣنات.
إﺳتغﻔر .اﻹﺳتغﻔار ﻫو أﻣان اﻹﻧسان .ﻻ تشغﻞ ﻧﻔسﻚ أﻧّﻪ ﳌاذا قد
ﻧت
ﺣيﺜﻤا ﺣز َ
ْ
تﻜبت ﻣعصية؟ البعض ﻳعتﱪون وﺟود أﻧﻔسﻬﻢ ذﻧبا
ﻧت :ﻫﻞ ضاﻳقوك؟ ﻫﻞ ار َ
ﺣز َ

وﻣعصية؛أﻧت تقول" :ﳌاذا أ ﻻ أﻋﻤﻞ بشﻜﻞ ﺻحيﺢ"؛ﻫو ﻳعتﱪ ﻧﻔسﻪ ذﻧباً .ﻋندﻣا ﲢزن
إﺳتغﻔر .ﺳواءً كان لدﻳﻚ ﳘوﻣﻚ أم ﳘوم اﳌﺆﻣنﲔ ،اﻹﺳتغﻔار ﻳزﻳﻞ اﳍﻤوم واﻷﺣزان .كﻤا
ْ
١
ﺗﺘﻮرع وﲢﱰس ﺑﻴنﻚ وﺑﲔ ﻧﻔﺴﻚ.
"در دﻳﺰی ز اﺳﺖ ولﯽ ﺣﻴای ﮔﺮﺑﻪ ﮐﺠا رﻓﺘﻪ اﺳﺖ" :ﳚﺐ أن ّ
٢
"اﳋﺼﻴﺼﲔ" :اﳋﻮاص.
ّ
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ﻳتﻀرر ،ﻣﺜﻼً ﻋندﻣا ﻳﻜﻔر ﻋ ّدة أشﺨاص لنعﻤة ﻳصﻞ الﻀرر إﱃ
أﻧّﻪ ﻋندﻣا ﲣﻄﺊ اﳉﻤيﻊ ّ
اﳉﻤيﻊ ،كﺬلﻚ ﻋندﻣا تستغﻔر تُ ِ
وﺻﻞ النﻔﻊ إﱃ ﲨيﻊ ﻣا ﺳواك.
غﻔر ذﻧﺐ اﳊبيﺐ ﻳﻄﻬر قﻠﺐ
ﻋندﻣا ﻳتوب اﳌﺆﻣنون ﻳتوبون ﻋﻦ ذﻧﺐ ﺣبيبﻬﻢ .ﻋندﻣا ﻳُ َ
ﻧﻔس اﻹﻧسان.
ﻋندﻣا ﻧتوب تﻜون التوبة ّأوﻻً ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻧﺐ اﳊبيﺐ .إذا أﺣبّاؤ كان ﻋندﻫﻢ ﻋاﺋق،
ﻳﺆاﺧﺬوﻧنا ﰲ ﺳﻠﻄان ا ّ  .ﻣﺜﻠﻤا أﻧّﻪ ﻋندﻣا ﻻ ﻳعرف التﻼﻣيﺬ الدرس ﻳﺆاﺧﺬون ﻣعﻠّﻤﻬﻢ.

ﻣرة ﰲ اليوم لﺬﻧوب أﺣبّتﻚ
ﻳﻠقون ﻣسﺆوليّة الصغار ﻋﻠﻰ كبﲑﻫﻢ .إذاً،
ْ
إﺳتغﻔر ﺳبعﲔ ّ
اﻷﻣة.
وﻣرؤوﺳيﻚ ﻣﺜﻠﻤا كان ﻳستغﻔر النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( لﺬﻧوب ّ
ﻣرة ﰲ اليوم لﺬﻧوب أﺣبّاﺋﻚ وإﻻّ ﺳيﻜون طرﻳقﻚ ﻣسدوداً .ﻋندﻣا
ْ 
إﺳتغﻔر ﺳبعﲔ ّ
تستغﻔر ﻳصبﺢ ﺣولﻚ ﺧالياً ،وﺣينﻬا ﳚﻠس ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( إﱃ ﺟاﻧبﻚ .اﻹﺳتغﻔار
ﻫو أﺣد اﻷﻣاﻧَﲔ اﻹﳍيّﲔ.
ﻧتحﻤﻞ
ّ 
ﺣق رفيقﻚ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠيﻚ ﻫو أن تستغﻔر أﻧت لﻪ وﻫو أﻳﻀاً لﻚ .ﳚﺐ أن ّ
اﳊق تعاﱃ.
ﻋﺐء ذﻧوب رفاقنا وأﺣبّاﺋنا وأن ﻧشﻔﻊ وﻧعتﺬر ﳍﻢ ﰲ ﳏﻀر ّ
أﻧظر ﺣينﻬا
ﺻﻞ ركعتﲔ وقُ ْﻞ ّ إﳍﻲ
إﱄ ،فﺄﻧت أﻳﻀاً ْ
ُ
ﺳاﳏﲏْ .
كﻞ َﻣﻦ أﺳاء ّ
ﺳاﳏت ّ
ِّ 

ﻣاذا ﻳصنﻊ ا ّ ﻣعﻚ.
إﺳتغﻔروا ﻷﻣواتﻜﻢ .تﺬ ّكروا شجرة ﻧَ َسبِﻜﻢ واطﻠبوا اﳌغﻔرة ﳍﻢ كﻲ تتحﻠحﻞ أﻣوركﻢ .أﻳﻀاً
كﻞ السﻤاء
أذكروا الصﻠوات لﻠنﱯ و ّ
اﻷﺋﻤة وﲨيﻊ اﻷﻧبياء واﳌرﺳﻠﲔ كﻲ ترافقﻜﻢ وتساﻋدكﻢ ّ
واﻷرض ﰲ ﻋﻤﻠﻜﻢ.
إدﺧال السرور ﻋﻠﻰ قﻠﺐ الشﺨص اﳊزﻳﻦ ،ﺳواءً ببﺬل اﳌال ،أو ﳊدﻳﺚ والﻜﻼم أو
ﳉﻠوس إﱃ ﺟاﻧبﻪ ،ﻫو ك ّﻔارة لﻠﺬﻧﺐ.

اص.
لَ ْعﻦ أﻋداء أﻫﻞ البيت ﻫو اﺳتغﻔار اﳋو ّ
لَ ْعﻦ الﻜ ّﻔار وأﻫﻞ ﺟﻬنّﻢ ،لﻪ فاﺋدة ﳍﻢ وكﺬلﻚ لنا ﳓﻦ الّﺬﻳﻦ ﻧﻠعﻦ .ﻧﻠعنﻬﻢ ليحﱰقوا
أكﺜر ﻋسﻰ أن ﻳتوبوا وﻳرﺟعوا ّﲡاﻩ ا ّ  .ﳓﻦ أﻳﻀاً ﻧتيجة الﻠعﻦ ﻧنظف وﻧﻄﻬر وﻧنال
الﺜواب.

١٩٩

فت بﻠقاء ﺣﻀرة الصادق )ﻋﻠيﻪ
تشر ْ
اﻣرأة ﻋجوزة ﻣﻦ ّ
ﳏﱯ أﻫﻞ البيت )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ّ
ﻧسجتﻬﻢ ﻫﻲ بنﻔسﻬا وقالت لﻪ أﻧّﻪ أﺛناء
ووضعت أﻣام ﺣﻀرتﻪ ﺳﱰتﲔ كاﻧت قد
السﻼم(
ْ
ْ
ِ
كنت
ﳏﻤد وأﺛناء ﻧسﺞ ﱐ ﺳﱰة ُ
ﻧسﺞ ّأول ﺳﱰة ُ
ﳏﻤد وآل ّ
كنت ﺳتﻤرار أﺻﻠّﻲ ﻋﻠﻰ ّ
ألعﻦ أﻋداءكﻢ وطﻠﱯ اﻵن ﻫو أن ﺧﺬوا ﻷﻧﻔسﻜﻢ إﺣدى ﻫاتﲔ وتعﻄوﱐ اﻷﺧرى
لعنت أﻋداء أﻫﻞ البيت أﺛناء ﻧسجﻬا
ﻷلبسﻬا .ﺣﻀرتﻪ أﺧﺬ لنﻔسﻪ السﱰة الّﱵ كاﻧت قد ْ
وأﻋﻄﻰ السﱰة الّﱵ كاﻧت قد ذكرت "الصﻠوات" أﺛناء ﻧسجﻬا لنﻔس تﻠﻚ السيّدة لتﻠبسﻬا.

الﻔراغ ﻣﻦ "الﻄﻠبات" ١والدﻳون
ِ
ننس أﻋﻤالنا
ﳛسﻦ أن ﻻ ﻳﻜون لﻺﻧسان أﺛر ﻷقداﻣﻪ وﻻ ﻋنوان وأن ﻳﻀيﻊ ﰲ ا ّ  .ل َ
اﳊسنة ،وأﻳﻀاً لِ
لننس ﺳرﻳعاً أﻋﻤالنا السيّﺌة كﻲ ﻧصبﺢ بﻼ ﻋنوان.
ْ
نستغﻔر و َ
ﳚﺐ أن ﲣﻠِّص وتُ ِّ
اطﻠﺐ أﻳﻀاً ﻣﻦ ا ّ أن ﻳساﳏﻪ.
ﻔرغ ﻧﻔسﻚ.
ْ
كﻞ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﻚ و ْ
ﺳاﻣﺢ ّ
ِ
اطﻠﺐ
ﺣق ﻋﻠيﻚ ّأد ﺣ ّقﻬﻢ و ُ
ﻷي شﺨص .أﻳﻀاً الّﺬﻳﻦ ﳍﻢ ّ
ادع ﳍﻢ و ْ
إﻧس أﻳﻀاً ﻣا أﺣسنتَﻪ ّ
َ

اﻷﺋﻤة أن
أي شﺨص أﻧت ﻣدﻳون لﻪ
ﻣﻦ ا ّ أن ّ
أطﻠﺐ ﻣﻦ ا ّ والنﱯ و ّ
ْ
ﻳﺆدي ﺣ ّقﻬﻢّ .
وﺟد ل فارغ ﻣﻦ أﺟﻞ لقاء وذكر
ﻳتﻢ دﻳة ﺣ ّقﻪ .قُ ْﻢ ﺬا العﻤﻞ ّ
ﺣﱴ ﻳُ َ
ﻳساﻋدوك كﻲ ّ
اّ.
ﺳاﳏﻪ" .ﰒّ قُ ْﻞ إﳍﻲ
ﺻﻞ ركعتﲔ ﰒّ قُ ْﻞ" :إﳍﻲ أ
إﱄ وأﻧت أﻳﻀاً ْ
ُ
كﻞ ﻣﻦ أﺳاء ّ
ﺳاﳏت ّ
ِّ 
إﻏﻔر ﱄ
إﱄ ،فﺄﻧت
أ الﻀعيف واﳊقﲑ
ُ
ّ
القوي والعظيﻢ أﻳﻀاً ْ
ﻋﻔوت ﻋﻦ الّﺬﻳﻦ أﺳاؤوا ّ
ﺳيّﺌاﰐ وأ ِ
أﺳﺄت إليﻪ .ا ّ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳعﻄيﻪ ﻣﻦ ﺧزاﺋنﻪ ذلﻚ اﳌقدار
كﻞ ﻣﻦ ُ
َرض ّ
ﻋﲏ أﻳﻀاً ّ
ﻷي شﺨص .ﻋند ذلﻚ ﲡد راﺣة البال لتجﻠس
ّ
إﻧس أﻳﻀاً ﻣا أﺣسنتَﻪ ّ
ﺣﱴ ﻳرضﻰ ﻋنﻚَ .
ﻣﻊ ا ّ وأولياﺋﻪ.
١
ذﻣﺔ اﳌﺪﻳﻮن.
"الﻄﻠﺐ" :ﻣال الﺪاﺋﻦ ﰲ ّ

٢٠٠

أﻋف أﻧت ﻋﻦ الّﺬﻳﻦ آذوك كﻲ ﻳقوم ا ّ أﻳﻀاً ٍ
بعﻤﻞ ﲝيﺚ ﻳعﻔوا ﻋنﻚ الّﺬﻳﻦ قد
ُ 
آذﻳتَﻬﻢ.
أ ﻣدﻳون ﳉﻤيﻊ الدﻧيا وأﻫﻞ السﻤاء واﻷرض ،ﻷ ّن ﲨيعﻬﻢ وضعوا أﻳدﻳﻬﻢ ﻳدي
اﳌادﻳّة واﳌعنوﻳّة؛إذاً ،أ ﻣدﻳون
أتيت أ إﱃ الوﺟود وأﻋ ّدوا ﱄ اﻷرزاق ّ
ﺣﱴ ُ
بعﻀﻬﻢ البعض ّ
ﳍﻢ ،وأ ﻋاﺟز ﻋﻦ أداء ﺣ ّقﻬﻢ وأﻳﻀاً ﻻ أﺣد ﻏﲑ ا ﻳستﻄيﻊ أن ِ
اﳊق .ﳌناﺳبة،
ّ
ﻳﺆدي ّ
ّ
اﳊق و"اﳌﻔﻠس ﰲ اﻣان
اﻵﺧرون ﻫﻜﺬا أﻳﻀاً .ﲨيعنا ﻣﻔﻠسون لنسبة ﻷداء َ
الدﻳﻦ و ّ
أﻧتﻢ و َ
ا " :الشﺨص اﳌﻔﻠِس ﻳﻜون ﰲ أﻣان ا  .إذا اﻋﱰفت ﺬﻩ اﳊقيقة ا بنﻔسﻪ ِ
ﻳﺆدي
ّ
ّ
َ
ّ
ّ
ﺣ ّقﻬﻢ.

إرشادات
ذرات العا َﱂ تتح ّدث ﻣﻊ ا ّ وﻳقولون لنا أﻳﻀاً :أﻧت أﻳﻀاً تﻜﻠّ ْﻢ ﻣﻊ ا ّ .
كﻞ ّ
ّ 
ﰲ الﻠيﻞ والنﻬار ،واﻷرﺟﺢ ﰲ ﺟوف الﻠيﻞِ ،
اﺟﻠس
إﺧتﻞ ﻣﻊ ا ّ لعشر دقاﺋقّ ،
توضﺄْ و ْ

اﻷفﻜار
ﺟﺌت لﻠقاﺋﻚ .إذا
ْ
ﺳجادة ﺻﻼتﻚ وقُ ْﻞ ّ لقد ُ
ﻋﻠﻰ ّ
ﺧﻄرت ببالﻚ ﺧﻄا ك و ُ
ﻣرات تزول وﳜﻠو وﻳﻀﻲء فﻀاء قﻠبﻚ .ﺣينﻬا اذكر "الصﻠوات" كﻲ
الدﻧيوﻳّة
ْ
إﺳتغﻔر ﻋ ّدة ّ
كﻞ أوقات ليﻠﻚ و ارك.
ﻳت ﺬا العﻤﻞ ،الدقاﺋق العشر ﻫﺬﻩ
اﺳتﻤر َ
ﻳزﻳد النور .إذا ّ
ﺳتحتﻞ ّ
ّ

أﻳت قُبحاً ﻣﻦ ﻧﻔسﻚ،
إﺳتغﻔر ،فﺬلﻚ ﻳزﻳﻞ القبﺢ .ﻋندﻣا ترى ُﺣسناً
كﻠّﻤا ف ّﻜ َ
رت ور َ
ْ
ﺻﻞ ﻋﻠﻰ النﱯ وآلﻪ ،فﺬلﻚ ﻳزﻳد اﳉﻤال.
وﲨاﻻًِّ ،
أﻧّﲏ ﻻ أوﺻﻲ كﺜﲑاً ﳌستحبﱠات ﻣﺜﻞ ﻏسﻞ اﳉﻤعة وﺻﻼة الﻠيﻞ و ، . . .فﺬلﻚ
بسبﺐ ﻋظﻤتﻬﻢ وشرفﻬﻢ وﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻻ
تستﺨف ﻢ وﻻ ﻳصبحوا ﻋادﻳّﲔ لﻚ .أﺻﻼً
ّ
لقد ﺟعﻠوا اﳌستحبﱠات إﺧتيارﻳّة بسبﺐ ﻋظﻤتﻬا.
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ﻣعتﱪة
لقد ﺟعﻠوا اﻷﻋﻤال الﺜﻤينة ﺟ ّداً ﻣستحبﱠة .الﻔعﻞ
ﺐ ﳚعﻞ الواﺟبات َ
َ
اﳌستح ّ
وﳚﻠﺐ اﳉﻤال أﻳﻀاً .اﳋﻠق ﰲ ﺟﻬنّﻢ .بواﺳﻄة الواﺟبات ﳜرﺟون ﻣﻦ ﺟﻬنّﻢ وبواﺳﻄة

اﳌستحبﱠات ﻳنالون درﺟات اﳉنّة.
وﺟد اﳊﺐ .العدالة ﻻ تُ ِ
العﻤﻞ اﳌستحﺐ ﻳ ِ
وﺟد اﶈبّة ولﻜﻦ الﻔﻀﻞ واﻹﺣسان ﳚﻠبون
َ ّ ُ
ّ
ِ
ﺐ ﻫو ﻣﺜﻞ اﳍدﻳّة والتقدﻣة لﻠحبيﺐ الّﱵ تُوﺟد اﶈبّة.
اﶈبّة .العﻤﻞ
َ
اﳌستح ّ
الواﺟبات ﻣتعﻠِّقة بعﻤوم اﳋﻠق واﳌستحبﱠات ﻣتعﻠِّقة ﳋواص .أﱂ تسﻤﻊ أ ّن ا ّ ﻳقول:
ﺣﱴ اﺣبّﻪ ،فاذا اﺣببتﻪ كنت ﲰعﻪ الّﺬي ﻳسﻤﻊ بﻪ وبصرﻩ الّﺬي
اﱄ لنافﻠة ّ
"اﻧّﻪ ّ
ليتقرب ّ
ﻳبصر بﻪ ولساﻧﻪ الّﺬي ﻳنﻄق بﻪ وﻳدﻩ الّﱵ ﻳبﻄﺶ ا ،ان دﻋاﱐ اﺟبتﻪ وان ﺳالﲏ اﻋﻄيتﻪ":
إﱄ بواﺳﻄة اﳌستحبﱠات إﱃ أن أﺣبّﻪ ،فعندﻣا أﺣبّﻪ أﺻبﺢ أذﻧﻪ الّﱵ ﻳسﻤﻊ ا
إﻧّﻪ ّ
ﻳتقرب ّ

وأﺻبﺢ ﻋينﻪ الّﱵ ﻳرى ا وأﺻبﺢ لساﻧﻪ الّﺬي ﻳتﻜﻠّﻢ بﻪ وأﺻبﺢ ﻳدﻩ الّﱵ ﺧﺬ ا ،أﺟيبﻪ
ﻣﲏ.
إذا دﻋاﱐ وأﻋﻄيﻪ إذا طﻠﺐ ّ
كﻞ ﻣﻜاﻧتﻪ العﻠﻤيّة
ﻻ ْ
تسﺄم كﺜﲑاً ﰲ اﳌستحبﱠات .اﳌرﺣوم اﳊاج اﻵقا ﺣسﲔ ّ
القﻤﻲ ﻣﻊ ّ
ِ
كﻞ ﻳوم ز رة ﻋاشوراء ﰲ اﳊرم ﻣﻊ اﳌﺌة لعﻦ واﳌﺌة ﺳﻼم.
واﻧشغاﻻتﻪ كان ﻣتقيّداً ن ﻳقرأ ّ
القرآن ﻳقول" :وﻣﻦ الﻠيﻞ فاﺳجد وﺳبّحﻪ ليﻼً طوﻳﻼ" :واﺳج ْد ﻣقداراً ﻣﻦ الﻠيﻞ وﺳبِّ ْﺢ
ا ّ ﰲ الﻠيﻞ الﻄوﻳﻞ .ﳚﺐ أن ﻧستﻔيد أقصﻰ ﺣ ّد ﻣﻦ السجود ﰲ ليﻞ الدﻧيا وﳚﺐ
ﻣﻀﻄرﻳﻦ.
اﻹﻧشغال لتسبيﺢ ﰲ ليﻞ الﱪزخ الﻄوﻳﻞ .لِنسج ْد ﻋﻠﻰ الﱰاب كﻠّﻤا أﺻبحنا
ّ

"وﻣﻦ الﻠيﻞ فاﺳجد" :اﺳج ْد ﻣقداراً ﻣﻦ الﻠيﻞ .اﳌقصود ﻫو ليﻞ الدﻧيا .السجدة شﻲء
ِ
الغﻢ ،ﺳواءً ﻏصص
ﲦﲔ ﺟ ّداً .ل ْ
يﻜﻦ ﻋندك ﺳجدة طوﻳﻠة ﰲ الﻠياﱄ .كﻠّﻤا أتﻰ اﳊزن و ّ
الدﻧيا أو ﻏصص اﻵﺧرة ،ﻳﻜون الﻠيﻞ" .وﺳبّحﻪ ليﻼً طوﻳﻼً" :وﺳبِّﺢ ا ّ ﰲ الﻠيﻞ الﻄوﻳﻞ.
اﳌقصود ﻣﻦ "ليﻼً طوﻳﻼً" ﻫو ليﻞ ﻋا َﱂ الﱪزخ .اﻹﻧسان بواﺳﻄة السجود ﰲ ليﻞ الدﻧيا ﻳﺆول

أﻣرﻩ إﱃ ﻋا َﱂ الﱪزخ وﻫناك ﳚﺐ فقط التسبيﺢ وقول" :ﺳبحاﻧﻪ ﺳبحاﻧﻪ ﺳبحاﻧﻪ" ،أي ا ّ
وﺣ ْسﻦ ﻧﻔ ّﻜر بﻪ .القياﻣة ار وليس فيﻬا ليﻞ .أي ﻻ ﺳبيﻞ
أﺟﻞ وأﻋﻠﻰ ّ
كﻞ ﺧﲑ ُ
وﻣنزﻩ ﻋﻦ ّ
ّ
لﻠغﻢ واﳊزن إﱃ القياﻣة.
ّ
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ِ
أي ﻋبادة ﻣﺜﻞ
اﻷقﻞ .ليس ﻫناك ّ
كﻞ ﻳوم ليﻜﻦ ﻋندك ﺳجدة طوﻳﻠة واﺣدة ﻋﻠﻰ ّ
ﰲ ّ
السجود.
ﻳغﲑ اﻷﺧﻼق.
السجود كﺜﲑاً ﻋﻠﻰ تربة اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ّ
اطﻠﺐ
ﻣرات " قاضﻲ اﳊاﺟات" .ﰒّ
ْ 
ْ
إرفﻊ ﻳدﻳﻚ بعد ﺻﻼة اﳌغرب وقُ ْﻞ ﺳبﻊ ّ
ﻣرات ﻫﻞ ﻳبقﻰ ﺣاﺟة؟ )ﭼﻪ بگوﱘ ﮐﻪ ﻏﻢ از دل برود
ﺣاﺟتﻚ فتُ َ
قﻀﻰ .لﻜﻦ بعد ﺳبﻊ ّ
ﭼون تو بياﻳﯽ(.١
الﻄرق اﳌسدودة تُﻔتَﺢ لصﻼة ﻋﻠﻰ النﱯ وآلﻪ.
النحالون ﳛرقون الﻠُبان إﱃ ﺟاﻧﺐ القﻔﲑ كﻲ ﻳقوى النحﻞ وﻳﻄﲑ ﻳوم
لياﱄ اﳉﻤعة ّ
وﳛ ِ
ﻀر ﻣعﻪ ﻣﻦ اﻷزﻫار رﺣيقاً أكﺜر .اﳌﺆﻣنون ﻣﺜﻞ النحﻞ
اﳉﻤعة إﱃ ﻣناطق ﺋية ُ
و"الصﻠوات" ﰲ ﺳﲑﻫﻢ ﻣﺜﻞ دﺧان الﻠُبان ﺣيﺚ تعﻄيﻬﻢ ّقوة.
ﻣرة ﻻ ﻳبقﻰ ﻋﻠيﻪ ﻣﻦ
ﻋﻠﻲ ّ
قال النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(" :ﻣﻦ ﺻﻠّﻰ ّ
ذرة".
اﳌعصية ّ
ذكرت "الصﻠوات" ﻹشارة وبﻠﻄافة ﻣﻦ ﺻﻤيﻢ قﻠبﻚ تصعد إﱃ السﻤوات السبﻊ
إذا
َ

ذكرت "الصﻠوات" ﻋالياً فقط ﻣﻦ ﺣية الصوت الظاﻫري ﻻ تصعد كﺜﲑاً .ﻧﻔس
ولﻜﻦ إذا
َ
ﻫﺬﻩ القاﻋدة ﲢﻜﻢ أﻳﻀاً ﰲ السﻼم.
ﻣﺜﻠﻤا أﻧّﻪ أﺣيا ً ﻳﻀرب النور الشدﻳد العﲔ الظاﻫرة وﻻ تستﻄيﻊ تﻠﻚ العﲔ بعد ذلﻚ

أن ترى ،أﻳﻀاً ﻧور الوﺟود قد ضرب البواطﻦ بسبﺐ ش ّدتﻪ وﻋيون الباطﻦ ﻻ تستﻄيﻊ أن
ِ
ﻳﻜحﻠو ا وﲢصﻞ ﻋﻠﻰ ّقوة الرؤﻳة ،أﻳﻀاً ﻋﲔ القﻠﺐ تﻔتﺢ
ترى .ﻣﺜﻠﻤا أ ّن العﲔ الّﱵ ﻻ ترى ّ
وتبصر بواﺳﻄة "الصﻠوات" .كحﻞ اﻹﳝان ﻫو الصﻠوات ﻋﻠﻰ النﱯ وأﻫﻞ بيتﻪ.
أي ﻋبادة" :أ أقوم ا فقوﻣوا ا
ﻻ ﻳُ َ
وﺟد أي ﻋبادة ﻣﺜﻞ "الصﻠوات" .ا ّ ﱂ ﻳقﻞ ﻋﻦ ّ
أي ﻋبادة أﺧرى .لﻜﻦ ﰲ شﺄن
أﻧتﻢ أﻳﻀاً" .ﱂ ﻳقﻞ ﻫﻜﺬا ﰲ شﺄن الصﻼة ،وﻻ الصوم وﻻ ّ
"الصﻠوات" قال :ا ّ وﻣﻼﺋﻜتﻪ ﻳصﻠّون ﻋﻠﻰ النﱯ ،فيا ﻣﺆﻣنﲔ أﻧتﻢ أﻳﻀاً ﺻﻠّوا ﻋﻠيﻪ .إن

" ١ﭼﻪ ﺑﮕﻮﱘ ﮐﻪ ﻏﻢ از دل ﺑﺮود ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﻴاﻳﯽ " :ﻣاذا أﻗﻮل واﳊﺰن ﻳﺬﻫﺐ ﻣﻦ الﻘﻠﺐ ﻋنﺪﻣا أﻧﺖ ﰐ.
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شاء ا ّ ﻋندﻣا تﺬكر "الصﻠوات" ترى أ ّن ا ّ ﻳصﻠّﻲ ﻋﻠﻰ ﺣبيبﻪ وترى أﻧّﻪ ﻳصﻠّﻲ أﻳﻀاً
ﻋﻠيﻚ أﻧت الّﺬي تﺬكر "الصﻠوات".

قال النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﳊﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( :إقرﺋﻲ
ﻣرات ليﻼً ﻋند النوم فﺬلﻚ ﺧتﻢ لﻠقرآن ،واذكري التسبيحات اﻷربﻊ
ﺳورة اﻹﺧﻼص ﺛﻼث ّ
ﳏﻤد وآل
ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ّ
ّ
ﻣرة فﺬلﻚ ﻋﻤرة ،واﺟعﻠﻲ ﲨيﻊ اﻷﻧبياء راضﲔ ﻋنﻚ بﺬكر "الﻠّﻬﻢ ّ
وﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﲨيﻊ اﻻﻧبياء واﳌرﺳﻠﲔ" ،واطﻠﱯ اﳌغﻔرة أﻳﻀاً ﳉﻤيﻊ اﳌﺆﻣنﲔ واﳌﺆﻣنات
ّ
ﳏﻤد ّ

بﺬكر "الﻠّﻬﻢ اﻏﻔر لﻠﻤﺆﻣنﲔ واﳌﺆﻣنات".
وﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﲨيﻊ اﻻﻧبياء واﳌرﺳﻠﲔ"،
ﳏﻤد وآل ّ
ﺻﻞ ﻋﻠﻰ ّ
ﻋندﻣا تقول "الﻠّ ّ
ﳏﻤد ّ
ﻬﻢ ّ
اﻷﻧبياء السالﻔون ﻳرون ﻣاذا بﻠغوا ﺣيﺚ قاﻣوا لعبادة ﺳنﲔ ﻣتﻤادﻳة والبعض ﻋ ّدة آﻻف
ﻣﻦ السنﲔ ﻣﺜﻞ ﺣﻀرة ﻧوح )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ،وﻫﺬﻩ الرﲪة الّﱵ بﻠغْتﻬﻢ بسبﺐ ﻫﺬﻩ
أوﺻﻠت إليﻬﻢ وكﻢ كاﻧت أكﺜر ﻧﻔعاً ﻣﻦ
"الصﻠوات" ﻣﻦ ﺟاﻧﺐ ﻧﱯ آﺧر الزﻣان و ّأﻣتﻪ ﻣاذا
ْ
ﻋبادا ﻢ .ﻋندﻣا ﳚدون ﻫﺬا ،ﻫﻢ أﻳﻀاً ﻳصﻠّون ﻋﻠﻰ ﻧبيّنا )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(
و ّأﻣتﻪ.
اﱐ
ﻬﻢ ّ
ّ 
ﻣرة واﺣدة ﰲ أﺳحار شﻬر رﻣﻀان ،إقرأْ دﻋاء السحر") .الﻠّ ّ
ﺣﱴ لو أﻣﻜﻦ ّ
اﺳالﻚ ﻣﻦ اﺋﻚ(" . . .
إﺳتقرﻳنا ﰲ كيس ﻣﻦ اﳌاء كﻲ ﻻ ﻳصﻞ إلينا ضرر .ﰲ الدﻧيا أﻳﻀاً إذا قرأ
ﰲ رﺣﻢ ّ
اﻷم ّ

ﻣرات ﺳورة "قﻞ ﻫو ا ّ " ﳓو فوقنا وﲢتنا وأﻣاﻣنا وﺧﻠﻔنا وﳝيننا وﻳسار
كﻞ ﻳوم ّ
ﺳت ّ
ّ
ﻧصبﺢ داﺧﻞ كيس ﺣيﺚ ﻻ ﻳصيبنا ﻣﻜروﻩ.
القرب .بواﺳﻄة ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ
أقﻞ شﺄ ً ﻣﻦ ُ
ﺣدﻳﺚ الﻜساء ﻣرتبط ُلقرب .اﳉنّة أدﱏ و ّ
ﻳتﻜرر ﻫﺬا
قﻠوب شيعة وﳏ ّﱯ أﻫﻞ البيت تﺬﻫﺐ إﱃ ُ
القرب وتعود ،وبتﻜرار ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ّ
القرب إﱃ اﻷبد.
الﺬﻫاب واﻹ ب إﱃ درﺟة أﻧّﻪ ﻻ ترﺟﻊ بعد ذلﻚ وتبقﻰ ﰲ ُ
دﻋاء " ﻣﻦ اﻇﻬر اﳉﻤيﻞ" الّﺬي قد ورد أﻳﻀاً ﰲ ﻣﻔاتيﺢ اﳉنان ﻧﻔيس ﺟ ّداً.
تسبيحات ﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( تُزﻳﻞ اﳋواطر.
ﻻ تُـ َﻔ ِّوت اليقظة بﲔ الﻄﻠوﻋﲔ.
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عﻤﻪ ﲢت أﺳناﱐ ،ﻫو اليقظة بﲔ الﻄﻠوﻋﲔ ،والّﺬي ﻫو ﻣﻦ
أﺣد اﻷشياء الّﺬي بقﻲ طَ ُ
اﳉو ﻫاد ً ﰲ ذلﻚ الوقت.
ﺳاﻋات اﳉنّة وﻳﻜون ّ

ﻳتوضﺄ فقد ﺟﻔاﱐ.
ﰲ اﳊدﻳﺚ القدﺳﻲ أ ّن ا ّ ﻳقول :إذا اﺳتيقظ شﺨص ﻣﻦ النوم وﱂ ّ
ﻣﲏ شيﺌاً فقد ﺟﻔاﱐ .وإذا
وإذا ّ
ﻳصﻞ ركعتﲔ فقد ﺟﻔاﱐ .وإذا ﺻﻠّﻰ وﱂ ﻳﻄﻠﺐ ّ
توضﺄ وﱂ ِّ
طﻠﺐ ﻣﲏ شيﺌاً وأ ﱂ ِ
لست
أﻋﻄﻪ فقد ﺟﻔوتُﻪ أ  .ﻫﺬﻩ العبارة اﻷﺧﲑة تعﲏ ﻋبدي ،أ
ُ
ّ
ﺟافياً.
كﻠّﻤا
إرفﻊ ﻳدﻳﻚ ﳓو السﻤاء وقُ ْﻞّ :
"اﱐ آﻣنت بربّﻜﻢ فاﲰعون وﺻﻠّﻰ ا ّ
َ
ﻋﻄست ْ
ﳏﻤد"ُ .ﳜﻠَق ﻣﻦ ذكرك ﻫﺬا َﻣَﻠﻚ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻏيﺐ الغيوب وﻳعبد وﻳﺬكر
ﳏﻤد وآل ّ
ﻋﻠﻰ ّ
ا ّ ﻣﻦ أﺟﻠﻚ.

وﺟدت أﻧّﻪ ليس ﻋندك "ﻣزاج" لﻠصﻼة وﻻ ﻳعجبﻚ ﺻوتﻚ،
ﻋندﻣا ترﻳد أن تصﻠّﻲ إذا
َ
اﺧﻔض
اﺟﻬت ﻋاﺋقاً ﰲ اﳌستحبّات،
ْ
إﺳتﺄﻧف ﳎ ّدداً و ْ
ْ
اﺧﻔض ﺻوتﻚ أكﺜر بقﻠيﻞ .كﻠّﻤا و َ
أﻳت أ ّن ﺻﻼتﻚ ﻻ تصدر بشﻜﻞ ﺟيّد وأ ّن اﻷُﻧْس
اﳌرة .إذا ر َ
أكﺜر بعض الشﻲء ﻫﺬﻩ ّ
١
بتﻤﻬﻞ أكﺜر
ﻣﻦ
ابدأ
و
اﳌاء
ﻣﻦ
ﻼ
قﻠي
إشرب
،
ام
ر
ﻳ
ﻣا
ﻋﻠﻰ
ا
و
ليس
لدﻳﻚ
و"ال َﻜْيف"
ً
اﻷول ّ
ُ
ّ
اﻧظر ﺣينﻬا كﻢ تصبﺢ ﲨيﻠة.
بقﻠيﻞ ،و ْ
ِ
ﺣﱴ
الﺬكر كﻠّﻤا قﻠتَﻪ دوء وإﺧﻔات أكﺜر كﻠّﻤا ﺣصﻞ ﻋﻠﻰ ارتباط أفﻀﻞ لسﻤواتّ .
ِ
ﺣﱴ اﻷﻧبياء السابقون .كﻤا ﻳقول
لو ﱂ تﺬكرﻩ بشﻔاﻫﻚ ﳚد الﻄرﻳق إﱃ ﻣﻜان ﱂ ﻳﻬتد إليﻪ ّ
ذلﻚ الشاﻋر" :ﺧود بﻪ ﺧود گوﻳندۀ ا ّ ک ﻧعبد ،ﻧستعينﻢ".٢
تصﻞ
َ 
وﺻﻞ ﺻﻼة الﻠيﻞ ،وبعد ذلﻚ ﻻ ِّ
إبق ﻣستيقظاً ليﻠتﲔ أو ﺛﻼث ﰲ وﺳط الﻠيﻞ ِّ
تصﻢ بعد ذلﻚ؛كﺬلﻚ
؛ﺻ ْﻢ ﻳوﻣﲔ أو ﺛﻼﺛة ،وإن
َ
ﺻﻼة الﻠيﻞ إذا اﺳتﻄع َ
ت ُ
اﺳتﻄعت ﻻ ْ
ﻣرتﲔ أو
بقيّة أﻋﻤال اﳋﲑ ﺬا النحو .ﻋﻤﻠنا قﻠيﻞ ﺟ ّداً .ﻋﻤﻠنا ﻫو فقط القيام لعﻤﻞ ّأول ّ

ﺛﻼث.

" ١ال َﻜ ْﻴﻒ" :النﺸﻮة.

 ٢أ الﻘاﺋﻞ لنﻔﺴﻲ "إ ّ ك ﻧعﺒﺪ وإ ّ ك ﻧﺴﺘعﲔ".
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ﺳواءً ﰲ أﻣور الدﻧيا أو ﰲ أﻣور اﻵﺧرة ،ﻋندﻣا ﲣﻄو اﳋﻄوة اﻷوﱃ ،تصبﺢ اﳋﻄوة
ﺣﱴ ﻣﻦ الﺜاﻧية .ﻋندﻣا ﲣﻄو ﻋ ّدة ﺧﻄوات ﺬا
الﺜاﻧية أﺳﻬﻞ .اﳋﻄوة الﺜالﺜة تﻜون أﺳﻬﻞ ّ
النحو ،ﻻ إراد ًّ تركض.

أﻫﻞ البيت )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(
الرزاق ،والغ ّﻔار ،والستّار
ﳏﻤدّ .
ﳏﻤد وآل ّ
ا ّ ليس لﻪ إﺳﻢ وﻻ رﺳﻢ .إﺳﻢ ا ّ ﻫو ﻧﻔس ّ
ﳏﻤد .ﻣﻊ أﻧّﻪ ﻋند ﰲ شﺄن ا ّ أ ّن" :لﻪ اﻻﲰاء اﳊسﲎ
ﳏﻤد وآل ّ
و . . .ﻫﻢ ﻧﻔس ّ
واﻻﻣﺜال العﻠيا" :اﻷﲰاء اﳊسﲎ واﻷﻣﺜال اﻷﻋﻠﻰ ﻫﻲ ّ  ،ولﻜﻦ ﻧﻔس أﻫﻞ البيت )ﻋﻠيﻬﻢ

السﻼم( ﻳقولون" :ﳓﻦ اﻻﲰاء اﳊسﲎ واﻻﻣﺜال العﻠيا".
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(
ﳏﻤد وآل ّ
وﻋﻠﻲ وﺣسﻦ وﺣسﲔ و . . .ﻫﻲ أﲰاء آدمّ .
ّ 
ﳏﻤد ّ
آدم وأﻋﻄوﻩ أﲰاءﻫﻢ أﻳﻀاً .أﻋﻄوا أﲰاءﻫﻢ وليس أﻧﻔسﻬﻢ؛لﺬا قالوا" :ﳓﻦ ﺻناﺋﻊ
ﺧﻠقوا َ
ﺻْنعنا.
ﺻْنﻊ ربّنا واﳋﻼﺋق ﻣﻦ ُ
ربّنا واﳋﻠق ﻣﻦ بعد ﺻناﺋعنا" :ﳓﻦ ﻣﻦ ُ
 "س" تعﲏ الناﺳﻲ الّﺬي ﻳنسﻰ .أﻫﻞ البيت ﻫﻢ أفﻀﻞ ﻣﻦ الناس .ﻫﻢ كاﻧوا ﰲ آدم
ﺣﱴ ﺳجد لﻪ اﳌﻼﺋﻜة.
ّ
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(.
ﶈﻤد وآل ّ
اﳌﻼﺋﻜة ﻳسجدون ﻵدم ،وآدم ﻳسجد ّ
ﻋندﻣا اﻣتنﻊ الشيﻄان ﻋﻦ السجود أﻣام آدم ،ﺳﺄلﻪ ا ّ " :اﺳتﻜﱪت ام كنت ﻣﻦ
ِ
ِ
تﻜﱪ َ
ﳏﻤد )ﺻﻠوات ا ّ
ت أم َ
العالﲔ" :ﻫﻞ ّ
ﳏﻤد وآل ّ
كنت ﻣﻦ العالﲔ؟ "العالﲔ" ﻫﻢ ّ
ﻋﻠيﻬﻢ أﲨعﲔ( ﺣيﺚ ﱂ ﻳسجدوا ﻷﺣد ﻏﲑ ا ّ  .أﻳﻀاً ﻋﻠّة أ ّن اﳌﻼﺋﻜة أ ُِﻣروا لسجود ﻵدم
ﻣستقراً ﰲ وﺟود آدم .ﰲ الواقﻊ ،اﳌﻼﺋﻜة ﺳجدوا لﺬلﻚ النور.
كان ﻧور العالﲔ الّﺬي كان
ّ

"ا ّ ﻧور السﻤوات واﻻرض" .السﻤوات واﻷرض ﲨيعﻬﻢ ﳍﻢ روح وروﺣﻬﻢ ﻫﻲ ﻋﻠﻲ
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(.
ﳏﻤد وآل ّ
وأوﻻدﻩ .لقد ﺧﻠقوا بنور ّ
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١
ِ
ِ
الﺬرات
أﻫﻞ البيت بشر كاﻣﻠون ﻋندﻫﻢ إﺣاطة وﺳ َعة ُوﺟودﻳّة ل"ﻣا ﺳ َواﻩ" وﲨيﻊ ّ
واﳌوﺟودات ﺧﺬ ﻧور الوﺟود ﻣﻦ الشعاع الوﺟودي ﻷولﺌﻚ العظﻤاء .لقد ورد ﰲ دﻋاء

فﻤﻸت ﲰاءك
ﺣﱴ ﻇﻬر ان ﻻ الﻪ اﻻّ اﻧت":
َ
شﻬر رﺟﺐ" :فبﻬﻢ ﻣﻼت ﲰاءك وارضﻚ ّ
وﺟد ﺳبﻊ
وأرضﻚ ﻣنﻬﻢ ّ
ﺣﱴ ﻇﻬر أن ﻻ إلﻪ إﻻّ أﻧت .وأﻳﻀاً ﰲ الز رة اﳉاﻣعة الﻜبﲑة ﻳُ َ
فقرات ﻣبيِّنة لﻠعظﻤة والسعة الوﺟودﻳّة لتﻠﻚ اﳊﻀرات" :ذكركﻢ ﰲ الﺬاكرﻳﻦ واﲰاؤكﻢ ﰲ
اﻻﲰاء واﺟسادكﻢ ﰲ اﻻﺟساد وارواﺣﻜﻢ ﰲ اﻻرواح واﻧﻔسﻜﻢ ﰲ النﻔوس وا ركﻢ ﰲ اﻻ ر
وقبوركﻢ ﰲ القبور" :ذكركﻢ ﰲ وﺟود الﺬاكرﻳﻦ وأﲰاؤكﻢ ﰲ اﻷﲰاء وأﺟسادكﻢ ﰲ اﻷﺟساد
وأرواﺣﻜﻢ ﰲ اﻷرواح وأﻧﻔسﻜﻢ ﰲ النﻔوس وآ ركﻢ ﰲ اﻵ ر وقبوركﻢ ﰲ القبور.
النﱯ وأﻫﻞ البيت )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻫﻢ ﺧزاﺋﻦ ا ّ وا ّ ﻋندﻩ ﺧزاﺋﻦ ﱂ ﻳصﻞ إليﻬا أﺣد
ﻣنﺬ ّأول اﳋﻠقة إﱃ اﻵن.
"ﰲ بيوت اذن ا ّ ان ترفﻊ وﻳﺬكر فيﻬا اﲰﻪ" :ﰲ البيوت الّﱵ قد أذن ا ّ أن ﻳصعد
وﻳُﺬ َكر إﲰﻪ ﻣنﻬا .اﳌقصود ﺬﻩ البيوت ﻫو ﻣنزل أﻫﻞ البيت ﺣيﺚ أﻫﻞ السﻤاء وﻣﻼﺋﻜة
ا ّ تعﻠّﻤوا الﺬكر ﻣنﻬﻢ" .ﺳبّحنا فسبّحت اﳌﻼﺋﻜة" :ﰲ البداﻳة ﳓﻦ ﺳبّحنا ا ّ ﰒّ شر
اﳌﻼﺋﻜة بتسبيﺢ ا ّ .
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( إلتقوا ّ واتّصﻠوا بوﺟﻪ ا ّ وﻧتيجة ذلﻚ ﻫﻢ ﻧﻔسﻬﻢ
ﳏﻤد وآل ّ
ّ 
ﺻاروا وﺟﻪ ا ّ وﻳُظ ِﻬرون ا ّ بﲔ اﳋﻠق.

رب العاﳌﲔ" .ﻣا ﻧراﻩ وﻧعرفﻪ ﳓﻦ ﻋﻦ اﻹﻣام والقرآن
اﻹﻣام والقرآن كﻼﳘا "تنزﻳﻞ ﻣﻦ ّ
ﻫو تن ﱡزل ﺣقيقتﻬﻢ.
ﻳقول اﻹﻣام اﳍادي )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﰲ الز رة اﳉاﻣعة الﻜبﲑة ﰲ شﺄن أﻫﻞ البيت )ﻋﻠيﻬﻢ
السﻼم(" :ذكركﻢ ﰲ الﺬاكرﻳﻦ واﲰاؤكﻢ ﰲ اﻻﲰاء واﺟسادكﻢ ﰲ اﻻﺟساد وارواﺣﻜﻢ ﰲ
اﻻرواح واﻧﻔسﻜﻢ ﰲ النﻔوس وا ركﻢ ﰲ اﻻ ر وقبوركﻢ ﰲ القبور" :ذكركﻢ أﻧتﻢ )أﻫﻞ البيت(
ﻣوﺟود ﰲ وﺟود الﺬاكرﻳﻦ وأﲰاؤكﻢ ﰲ اﻷﲰاء وأبداﻧﻜﻢ ﰲ داﺧﻞ اﻷبدان وأرواﺣﻜﻢ ﰲ
" ١ﻣا ِﺳ َﻮاﻩ" :ﻣا ﺳﻮى ا ّ .
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اﻷرواح وأﻧﻔسﻜﻢ ﰲ النﻔوس وآ ركﻢ ﰲ اﻵ ر وقبوركﻢ ﰲ القبور .إذاًِ ،ﺟ ْدﻫﻢ ﰲ داﺧﻞ
وﺟد أﻳﻀاً ﰲ الصﻠوات اﳌروﻳّة
ﻧﻔسﻚ] .شبيﻪ اﳌﻀاﻣﲔ اﳌﺬكورة ﰲ الز رة اﳉاﻣعة الﻜبﲑة ،تُ َ

ﻣرة
ﻋﻦ ﺣﻀرة الرضا )ﻋﻠيﻪ السﻼم( وقد قال ﺣﻀرتﻪ ﰲ شﺄن تﻠﻚ الصﻠوات إذا قُر ْ
أت ّ
ﺣﱴ ﻋشر ﺳنوات ،وإذا
واﺣدة ﰲ ﻣقﱪة اﳌسﻠﻤﲔ ،ﻳُزال العﺬاب ﻋﻦ أﻫﻞ تﻠﻚ اﳌقﱪة ّ
أت ﻋند قﱪ
ﻣرات ،ﻳُزال لﻸبد وإذا قُر ْ
ﺣﱴ أربعﲔ ﺳنة ،وإذا قُر ْ
قُر ْ
ﻣرتﲔ ،ﻳُزال ّ
أت ﺛﻼث ّ
أت ّ
ﺻﻞ ﻋﻠﻰ
اﻷب واﻷم ﻳﻜون قد ﰎّ دﻳة ﺣ ّقﻬﻢ .تﻠﻚ الصﻠوات ﻫﻲ ﺬا الﱰتيﺐ" :الﻠّ ّ
ﻬﻢ ّ
وﺻﻞ
ﳏﻤد وآل ّ
وﺻﻞ ﻋﻠﻰ ّ
ﳏﻤد وآل ّ
ّ
ﳏﻤد ﻣا داﻣت الﱪكات ّ
ﳏﻤد ﻣا داﻣت الصﻠوات ّ
ﳏﻤد ﰲ اﻻرواح
ﳏﻤد وآل ّ
ﺻﻞ ﻋﻠﻰ روح ّ
ﳏﻤد وآل ّ
ﻋﻠﻰ ّ
ﳏﻤد ﻣا داﻣت الرﲪة .الﻠّ ّ
ﻬﻢ ّ
ﳏﻤد ﰲ القبور
ﳏﻤد وآل ّ
وﺻﻞ ﻋﻠﻰ قﱪ ّ
ﳏﻤد وآل ّ
وﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺟسد ّ
ﳏﻤد ﰲ اﻻﺟساد ّ
ّ

ﳏﻤد ﰲ الﱰاب
ﳏﻤد وآل ّ
وﺻﻞ ﻋﻠﻰ تربة ّ
ﳏﻤد وآل ّ
وﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺻورة ّ
ﳏﻤد ﰲ الصور ّ
ّ
ﺻﻞ ﻋﻠﻰ
ﳏﻤد وآل ّ
وﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻧور ّ
ﳏﻤد ﰲ اﻻﻧوار ،برﲪتﻚ ارﺣﻢ الراﲪﲔ" :الﻠّ ّ
ﻬﻢ ّ
ّ
ِ
ِ
وﺻﻞ
ﳏﻤد وآل ّ
وﺻﻞ ﻋﻠﻰ ّ
ﳏﻤد وآل ّ
ّ
ﳏﻤد ﻣا بَقيَت الﱪكات ّ
ﳏﻤد ﻣا بَقيَت الصﻠوات ّ
ِ
ﳏﻤد الّﱵ ﻫﻲ ﰲ
ﳏﻤد وآل ّ
ﺻﻞ ﻋﻠﻰ روح ّ
ﳏﻤد وآل ّ
ﻋﻠﻰ ّ
ﳏﻤد ﻣا بَقيَت الرﲪة .الﻠّ ّ
ﻬﻢ ّ
ﳏﻤد وآل
وﺻﻞ ﻋﻠﻰ قﱪ ّ
ﳏﻤد وآل ّ
وﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺟسد ّ
ﳏﻤد الّﺬي ﻫو ﰲ اﻻﺟساد ّ
اﻻرواح ّ
وﺻﻞ ﻋﻠﻰ
ﳏﻤد الّﱵ ﻫﻲ ﰲ ُ
ﳏﻤد وآل ّ
وﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺻورة ّ
ّ
الص َور ّ
ﳏﻤد الّﺬي ﻫو ﰲ القبور ّ
ﳏﻤد الّﺬي ﻫو ﰲ
ﳏﻤد وآل ّ
وﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻧور ّ
ﳏﻤد وآل ّ
تربة ّ
ﳏﻤد الّﱵ ﻫﻲ ﰲ التُـ َرب ّ

اﻻﻧوار ،برﲪتﻚ ارﺣﻢ الراﲪﲔ[ .
ﳏﻤد،
ﳏﻤد ،اوﺳﻄنا ّ
"اولنا ّ
ﲨيﻊ "ﻣا ﺳواﻩ" ﻏارق ﰲ "م" أﲪد الّﺬي ﻫو ﺣبيﺐ ا ّ ّ .
ﳏﻤد"" .كﻠّنا" طرفﻬا ﻳشﻤﻞ أﻳﻀاً الشيعة واﶈبّﲔ .ﳓﻦ الظرف وﻫﻢ
ﳏﻤد ،كﻠّنا ّ
آﺧر ّ
ﳏﻤد.
اﳌظروفّ .
ﺣﱴ ﻇرفﻪ ﻫو ّ
ﺻاﺣﺐ
ﳏﻤد )ﺻﻠوات ا ّ ﻋﻠيﻬﻢ أﲨعﲔ( قﻠوبنا وﻳسيﻄر
ﳏﻤد وآل ّ
إن شاء ا ّ ﻳﻄﺄ ّ
ُ
اﳌنزل .ﻋندﻣا ﻫﻢ تون ﳓﻦ ﻻ ﻧبقﻰ.
اﳌنزل ﻋﻠﻰ َ
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١
ﳏﻤد .ﳏبّوا أﻫﻞ البيت
ﳏﻤد وآل ّ
ﻇﻞ" ّ
ﻳﻜﻔﻲ ﻫﺬا الﻔﺨر ّ
ﶈﱯ أﻫﻞ البيت أ ّ ﻢ "ﲢت ّ
ﰲ الدﻧيا ﻷ ّ ﻢ ﱂ ﻳستﻄيعوا ﻫﻢ ﻧﻔسﻬﻢ أن ﻳستﻔيدوا ﻣﻦ ﴰس التوﺣيد بشﻜﻞ ﻣباشر،

ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( وﺳقط ﻇﻠّﻬﻢ ﲢت
شع ْ
ﻋندﻣا ّ
ﳏﻤد وآل ّ
ت ﴰس التوﺣيد ﻋﻠﻰ ّ
أقداﻣﻬﻢ ،ﳏبّوا أﻫﻞ البيت أﻳﻀاً ذﻫبوا واﺳتﻔادوا ﻣﻦ ﻇﻠّﻬﻢ.
اﻷﺋﻤة
التﻠو ت الظاﻫرﻳّة والباطنيّة لﻸشياءّ .
كون الشﻲء ﳒساً وقﺬراً ﻫو بسبﺐ ّ
اﻷطﻬار )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( كان لدﻳﻬﻢ طﻬارة ﻣﻄﻠقة ﲝﻜﻢ آﻳة التﻄﻬﲑ.

ﲨيﻊ اﻷﻧبياء السابقﲔ ﰲ اﻳة اﻷﻣر كان ﻋندﻫﻢ ترك لﻸ َْوَﱃ أو ﻧقﻄة ضعف ﰲ ﺣيا ﻢ
أي ﻧقﻄة ضعف ﰲ
وفقط ﻧبيّنا وأﻫﻞ البيت )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻫﻢ الّﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋندﻫﻢ ّ
ﺣﱴ ﻷﻋداﺋﻬﻢ.
ﺣﱴ ﻣوضعاً واﺣداً قالوا فيﻪ كﻼﻣاً ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻢ ّ
ﺣيا ﻢ .ليس ﻫناك ّ

أطعﲏ كﻲ أﺟعﻠﻚ ﻣﺜﻠﻲ
ﺣﱴ اﺟعﻠﻚ ﻣﺜﻠﻲ" :ﻋبدي ْ
ا ّ ﻳقول" :ﻋبدي اطعﲏ ّ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( أﻳﻀاً ﻳستﻄيعون أن ﻳصنعوا وﻳصيغوا
)ﳕوذﺟاً ّ
ﻋﲏ( .النﱯ و ّ
وﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ
ﳏﻤداً ،ﱞ
ﳏﻤ ٌد )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﻳصنﻊ ّ
تﻼﻣيﺬﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﻧﻔسﻬﻢّ .
السﻼم( ﻋﻠيّاً.
الصغﲑ أﺻﻼً ﻻ ﻳستﻄيﻊ أن ِّ
الشﺨص العظيﻢ
ﺣﱴ اﻧّﻪ ﻳصغِّر
ﻳعرف العظيﻢ ،بﻞ ّ
َ
بتعرﻳﻔﻪ .ﳍﺬا ﻫﻢ ﻧﻔسﻬﻢ ﳚﺐ أن ِّ
ﻳعرفوا أﻧﻔسﻬﻢ.
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لﻸﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻣﻦ اﻷفعال والصﻔات ﺣسﺐ ﻋقولنا ﻫو "ﴰاﺋﻞ"
ﻣا ﻧنسبﻪ ّ
ﻧرﲰﻬا ﻋنﻬﻢ بداﺧﻠنا ﰲ ﺣدود إدراكنا وﻳَ ُبعد كﺜﲑاً ﻋﻦ ﺣقيقتﻬﻢ .ﻻ أﺣد ﻳستﻄيﻊ أن ﻳنال
"ﻧزلو ﻋﻦ الربوبيّة وقولوا ﰲ فﻀﻠنا ﻣا شﺌتﻢ ولﻦ تبﻠغوا":
ﺣقيقتﻬﻢ؛لﺬا ﻫﻢ ﻧﻔسﻬﻢ قالواّ :
ِ
ﺣﱴ
كﻞ ﻣا ترﻳدوﻧﻪ ،ولﻜﻦ إﻋﻠﻤوا أﻧّﻜﻢ ) ّ
إﻋتﱪو أدﱏ ﻣﻦ درﺟة الربوبيّة وقولوا ﰲ فﻀﻠنا ّ
"ﺣﻠّ ْقتُﻢ" ،٣ﺣسﺐ ﻇنّﻜﻢ( ﻻ تصﻠون إﱃ ﺣقيقة فﻀﻠنا.
لو ﻣﻬﻤا َ

" ١ﲢﺖ ﻇﻠّﻬﻢ" :ﰲ ِﲪاﻫﻢ.
" ٢ﴰاﺋﻞ" :ﺻﻮرة.

" ٣الﺘﺤﻠﻴﻖ" :اﳌﺒالﻐﺔ.
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ِ
الزﻫاد ،والعبّاد و . . .ﻳقﻠِّدون.
ﻏﲑ اﳌعصوﻣﲔ ،اﳉﻤيﻊ ﻳقﻠّدون .العﻠﻤاء ،والعرفاء ،و ّ
ﺣﱴ اﻷﻧبياء ﻏﲑ اﳌرﺳﻠﲔ كاﻧوا ﻳستﻔيدون ﻣﻦ ﻧور ﻧﱯ اﻹﺳﻼم وﻳقﻠِّدون.
ّ

ﻧبيّنا )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﲪﻞ اﳉﻤيﻊ ﻣعﻪ وأﺧﺬﻫﻢ إﱃ ا ّ  .فقط اﻷشقياء
أﺧرﺟوا أﻧﻔسﻬﻢ ﺻرارﻫﻢ وﺳقﻄوا ﰲ وﺳط الﻄرﻳق وﻫﻠﻜوا ،وإﻻّ فالباقون كﻠّﻬﻢ ذﻫبوا إﱃ
اّ.
ط فيﻬا فﺈ ّن قراءة الﻜتﺐ والصﻼة والصوم والعبادات ﻻ تنﻔﻊ وﻻ
ﻣا ﱂ تﺬق الشﻔاﻋة وﲣ ُ

تتحسﻦ اﻷﻣور .ﻻ أﺣد ﳝﻠﻚ إﻣﻜاﻧيّة النجاة إﻻّ بشﻔاﻋة النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ
ّ
وﺳﻠّﻢ( .ﻧﱯ اﻹﺳﻼم ﻋندﻣا ﻳباشر بعﻤﻠﻪ ،بدون ﻣقابﻞ وﳎّا ً ،ﻳقول أ ّن أفواﺟاً ﻣﻦ اﻷقوام
ِ
لﻜﻞ شﺨص ﺻار ﳏﻼً
واﻷشﺨاص ﻣتعﻠّقون ﰊ و ﺧﺬﻫﻢ إﱃ اﳉنّة .كﻤا أﻧّﻪ ذن ّ

تتﺬوق الشﻔاﻋة ﻫا ﻫنا.
اﻷقﻞْ .
ﺣاول أن ّ
لﻠشﻔاﻋة ن ﻳشﻔﻊ ﻷربعﲔ شﺨصاً ﻋﻠﻰ ّ
أﻫﻞ البيت )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻫﻢ ﻣﺜﻞ "اﳊَ ْﻤﻠدار" ١فقد اﺣتﻀنوا ﺧﻠق ا ّ و ﺧﺬو ﻢ
ﻣرة كﻠّﻤا ﺻعدوا ،ﻳسقط العدﻳد ﰲ وﺳط الﻄرﻳق ،إﱃ أن ﻳبقﻰ ﻋدد قﻠيﻞ
كﻞ ّ
ﳓو ا ّ  ،وﰲ ّ
ﰲ النﻬاﻳة.

ﺣﻀرة ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﺧﺬ أﻫﻞ السنّة الّﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻠﻜون ﳏبّتﻪ وﻻ ﻋداوتﻪ وﻋندﻫﻢ
أﻳﻀاً أﺧﻼق وأﻋﻤال ﺣسنة ،إﱃ الدرﺟة الﺜاﻣنة ﻣﻦ اﳉنّة والّﱵ ﻫﻲ أدﱏ درﺟة لﻠجنّة .ﻋﻠﻲ
ﻋﻠﻲ
ﻳﻔيض ﻋﻠﻰ اﳉﻤيﻊ .اﻷﻋداء واﳌعاﻧدون ﻫﻢ ﻳنسحبون وﳛرﻣون أﻧﻔسﻬﻢ وإﻻّ فﺈ ّن ّ
ِ
إﱐ أﺳتسﻠﻢ لنار اﳉحيﻢ
ﻋدواً .اﳌعاﻧد ﻳقول" :النار وﻻ العار"ّ :
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻻ ﻳعرف ّ
ولﻜﻦ ﻻ أرضخ لعار اﻹﻋﱰاف بعﻠﻲ؛أ أبقﻰ ﰲ ﺟﻬنّﻢ وﻻ أذﻫﺐ ﺧﻠف ﻋﻠﻲ إﱃ اﳉنّة.
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( وﻳدﺧﻠون اﳉنّة .إ ّ ك أﻧت
ولﻜﻦ البقيّة ﻳعﱪون ﻣﻦ ﺟﻬنّﻢ ﺧﻠف ّ
أﻳﻀاً أن تقول ﰲ الدﻧيا ،ﻻ أطيﻊ أﻣر ﻋﻠﻲ ﻷ ّن ﻣاء وﺟﻬﻲ ﻳﺬﻫﺐ أﻣام أﻫﻞ الدﻧيا.
وﺣﱴ الشﺨص الّﺬي
ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻫو ﺳاقﻲ السﻠسبيﻞ وﻳسقﻲ أتباﻋﻪ وﳏبّيﻪ ّ
ليس ﳏبّاً لﻪ ولﻜﻦ أﻳﻀاً ليس ﻋندﻩ ﻋداوة ﻣعﻪ.
١
اﳊﺞ والﺰ رة.
"ﲪَْﻠﺪار" :ﻧﻘﻴﺐ ﲪﻠﺔ ّ

٢١٠

ﻜﱪون
كﻞ شﺨص ﲟقدار ﻇرفﻪ ،بﻞ ﻳُ ِّ
ّ 
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ليس فقط ﻳﻔيﻀون ﻋﻠﻰ ّ
ﻧﻔس الظرف أﻳﻀاً.
ﺳﻦ الشباب ﰐ ذات ﻳوم ﺳيّدة ﻋﻠوﻳّة إﱃ
ﰲ السنوات السابقة ﺣيﺚ كان والدي ﰲ ّ
ب ﻣنزل ﺟ ّدي .الرﺟال ﱂ ﻳﻜﻦ أﺣد ﻣنﻬﻢ ﰲ اﳌنزل .والدﰐ الّﱵ كاﻧت العروس اﳉدﻳدة
ﻋﻤﻲ الﻜبﲑ .تﺬﻫﺐ والدﰐ ﳓو الباب والسيّدة العﻠوﻳّة،
لﻠعاﺋﻠة كاﻧت ﰲ اﳌنزل ﻣﻊ زوﺟة ّ
قﺶ الباذﳒان )ﻫشيﻢ( الّﺬي كان
كﻤيّة ﻣﻦ ّ
الّﱵ كﺄّﳕا كان قد وﺻﻠﻬا ضيف ،تﻄﻠﺐ ّ
ستﺨدم بدل اﳊﻄﺐ لﻄبخ الﻄعام والّﺬي أﻳﻀاً ﱂ ﻳﻜﻦ لﻪ قيﻤة .والدﰐ إﺣﱰاﻣاً لسﻠﻔتﻬا
ﻳُ َ
ﺣﱴ تنتﻬﻲ
الّﱵ ﻳبدو أ ّ ا كاﻧت ﻣشغولة لصﻼة ،تقول لتﻠﻚ السيّدة إﺻﱪي بعض الشﻲء ّ
ﺻﻼة ﺳﻠﻔﱵ وأﺳتﺄذ ا .لﻜﻦ تﻠﻚ السيّدة العﻠوﻳّة ﻻ تنتظر وترﺟﻊ .ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺛناء ﻳصﻞ

القﺶ و ﺧﺬﻫا إﱃ ب
القصة .فوراً ﻳتناول والدي ُﺧْبنة ﻣﻦ ذلﻚ ّ
والدي وﲢﻜﻲ لﻪ زوﺟتﻪ ّ
ِ
ي ّن ﲨيﻊ
ﻣنزل تﻠﻚ السيّدة العﻠوﻳّة .ﰲ ﻧﻔس تﻠﻚ الﻠيﻠة ﻳرى والدي ﻣناﻣاً أﻧّﻪ قد ﻧُود َ
أﻫﻞ ﻫﺬا البيت ﻳﺬﻫبون ﻫﺬﻩ السنة إﱃ كربﻼء .والدي ﻻ ﳛﻜﻲ ذلﻚ ﻷﺣد ﻷﻧّﻪ ﻳعتﱪ
ﲢ ّقق ﻫﺬا اﳊﻠﻢ أﻣراً ﻣستحيﻼً .ﲤﻀﻲ الشﻬور وﻳنسﻰ ﻫﺬﻩ القﻀيّة إﱃ أن ﻳدﻋو
"شاوﻳﺶ" ١قافﻠة السﻔر لﻜربﻼء الراﻏبﲔ لﺬﻫاب ﻣﻊ القافﻠة ِّ
وﻳقرر والدي وﲨيﻊ أﺧوتﻪ
ُ
ﻵﺧرﻳﻦ وﻳقﻔﻠون ب البيت وﻳنﻄﻠقون .أﺛناء السﻔر
الﺬﻫاب وﻳوكﻠون الزراﻋة واﳌاشية َ
قﺶ الباذﳒان لتﻠﻚ السيّدة العﻠوﻳّة واﳌنام الّﺬي كان رآﻩ وﳚد أ ّن اﳌنام
قصة أﺧﺬ ّ
ﻳتﺬ ّكر أﰊ ّ
ِ
اﳌودة واﶈبّة ﳍﻢ وﻷوﻻدﻫﻢ
أقﻞ تعبﲑ ﻋﻦ ّ
قد فُ ّسر ﻋﻤﻠيّاً لﻜاﻣﻞ .أﻫﻞ البيت ﻻ ﻳﱰكون ّ
أي ﻋﻤﻞ ﺧﲑ .أﺣيا ً ﻧﻔس ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤال الصغﲑة ﻳتبعﻬا
بدون ﺟواب .إذاً ،ﻻ
تستصغر ّ
ْ
ﻧتاﺋﺞ ﻋظيﻤة ﺟ ّداً.
ﻣﻄﻬري فجﺄة ﺻارت
إﻣرأة ﻏﲑ ﳏ ﱠجبة كاﻧت تعيﺶ ﰲ ﺟوار اﳌرﺣوم الشﻬيد ّ
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"شادورﻳّة"
َ
ً
ّ
ْ
َ
ّ
ﻣﻊ زوﺟﻲ إﱃ ﻣشﻬد بقصد الﱰفيﻪ واﻷ ّ م العدﻳدة الّﱵ كنّا فيﻬا ﻫناك أﻣﻀيناﻫا ﰲ أﻣاكﻦ
" ١شاوﻳش" :ﻧﻘﻴﺐ الﻘاﻓﻠﺔ.

" ٢شادورﻳّﺔ" :ﺗﺮﺗﺪي ﻋﺒاءة.
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ِ
كنت أﻋﱪ الشارع أﻣام اﳊرم اﳌﻄ ﱠﻬر
الﱰفيﻪ .ﰲ آﺧر ﻳوم كنّا ﻧرﻳد أن ﻧرﺟﻊ فيﻪ إﱃ طﻬران ُ
ﻤت
لﻺﻣام الرضا )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﺣيﺚ وقﻊ ﻧظري ﻣﻦ الشارع ﻋﻠﻰ إﻳوان ﺣﻀرتﻪ .ﺳﻠّ ُ

ﻳت ﻣناﻣاً أ ّن ﺣﻀرة الرضا )ﻋﻠيﻪ السﻼم( قال :ﻣﻦ ﻳقرأ دﻋاء " ﻣﻦ
ُ
وﻋﱪت .ﰲ الﻠيﻞ رأ ُ
السجادﻳّة( ﳓﻦ ﺧﺬ بيدﻩ.
ﲢﻞ بﻪ ﻋقد اﳌﻜارﻩ" )اﳌوﺟود ﰲ ﻣﻔاتيﺢ اﳉنان والصحيﻔة ّ
ّ
وﺳيﻄرت روح التدﻳّﻦ
كﻞ ﺣياﰐ
ْ
وتغﲑ ْ
بعد اﻹﺳتيقاظ ﻣﻦ النوم قر ُ
أت ذلﻚ الدﻋاء ّ
ت ّ
اﳌودة واﶈبّة
أقﻞ تعبﲑ ﻋﻦ ّ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻻ ﻳﱰكون ّ
واﳌعنوّ ت ﻋﻠﻰ ﺣياتناّ .
ﺣﱴ ّ
بﻼ ﺟواب.
وﳛ ِسنون
أولياء ا ّ ﻋاد ﻢ اﻹﺣسان والﻜرم" :ﻋادتﻜﻢ اﻹﺣسان وﺳجيّتﻜﻢ الﻜرم"ُ ،
ﻳتوﺳﻞ إﱃ
ﳌرؤوﺳيﻬﻢ ّ
ﺣﱴ لو ﻣﻬﻤا كاﻧوا ﺳيّﺌﲔ .طبعاً أﺣيا ً قالوا لنا بﻠﻬجة اﻷب الّﺬي ّ

ﺣﱴ ﻧسﻤﻊ
أوﻻدﻩ" :كوﻧوا لنا زﻳناً" :كوﻧوا زﻳنتنا .أو ﻣﺜﻞ أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ الّﺬي قال لﻠحسنﲔ ّ
ﳓﻦ أﻧّﻪ :إ ّ كﻢ أن ﻳسبقﻜﻢ أولﺌﻚ الّﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﻣنون لقرآن ﰲ العﻤﻞ بﻪ و ﺧﺬوا فواﺋدﻩ
وتبقوا أﻧتﻢ ﳏروﻣﲔ.
آﺧر شﻲءٌ أفﻀﻞ ﻣﻦ اﳉﻠوس ﰲ ﳏﻀر أﻫﻞ
أي ﻣﻜان َ
ﻻ ﻳُ َ
وﺟد ﰲ اﳉنّة وال ُق ْرب وﻻ ﰲ ّ
البيت.
ﻋﻠﻲ وأبناؤﻩ ﻣعﻠِّﻤوا الﻔﻄرة؛إ ّ ﻢ ﻣعﻠِّﻤوا ﻧﻔس تﻠﻚ اﳌواد الّﱵ ﺧﻠقنا ا ّ ﻣنﻬا.
ِ
ﳏﻤد )ﺻﻠوات ا ّ ﻋﻠيﻬﻢ أﲨعﲔ( .ﳏبّوا
ﳏﻤد وآل ّ
البدن ﻣتعﻠّق لﻄبيعة والقﻠﺐ ُﻣﻠْﻚ ّ

ﳏﻤد .الﻄﲔ ﻫو ﻏﲑ الﱰاب والﱰبة
ﳏﻤد وآل ّ
أﻫﻞ البيت )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( قﻠبﻬﻢ ﻣﻦ طينة ّ
ﳏﻤد ﻫﻢ ﻣعﻠِّﻤوا الﻄينة والﻔﻄرة .الﻔﻄرة
ﳏﻤد وآل ّ
العادﻳّة ،وﻫو تراب طاﻫر وطيّﺐ كﺜﲑاًّ .
ِ
ﺳركﻢ.
ﺳركﻢ ﲢتاج إﱃ ﻫﻜﺬا ﻣعﻠّﻢ والّﺬي ﻫو أﻳﻀاً ﰲ ّ
الّﱵ ﻫﻲ ﺣقيقة ﳐﻔيّة ﰲ ّ
كﻞ شﻲء ﲦيناً.
قاﻣة ّ
اﻷﺋﻤة ﻫﻲ القياﻣة .ﻋندﻣا ّ
ﻳتﻢ العﺜور ﻋﻠﻰ القياﻣة ﻳصبﺢ ّ

كﻞ ﻣﻦ ﻻ ﳚعﻞ ا ّ لﻪ ﻧوراً ﻳﻜون بﻼ ﻧور.
"ﻣﻦ ﱂ ﳚعﻞ ا ّ لﻪ ﻧوراً فﻤا لﻪ ﻣﻦ ﻧور"ّ :
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(.
ﳓﻦ ﳕشﻲ بنور ّ
ﳏﻤد
كﻞ ﻣﻦ
اﺳتشﻢ ﰲ الدﻧيا راﺋحة ﻣﻦ أولياء ا ّ ﰲ ﻧﻔسﻪ و ّ
كحﻞ ﻋيوﻧﻪ بﻜحﻞ ﻧور ّ
ّ
ّ 

ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ،ﻳﻜون ﰲ اﻵﺧرة ﻣبصراً .ذكر أولياء ا ّ ﻫو كحﻞ ﻋﲔ القﻠﺐ.
وآل ّ
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تتﺨﻞ ﻋﻦ كحﻞ ﻫﺬﻩ ال ُﺬ ّرﻳّة .أقﻠّﻬا أ ّن ﻫﺬا الﻜحﻞ ﳚعﻞ اﻷﻋﻤﻰ ﻣنﺬ الوﻻدة ﻣبصراً.
ﻻ ﱠ
كﻞ ﻣا ﻋندﻩ إّﳕا ﳝﻠﻜﻪ
ﻫﺬا ﻫو العﻤﻞ الّﺬي كان ﻳﻔعﻠﻪ ﺣﻀرة ﻋيسﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( الّﺬي ّ

ﳏﻤد )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(.
ﻣﻦ ﺣﻀرة ّ
تتزوج بعد ذلﻚ ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أ ّن إبنﻬا ﻳﻜﱪ
ﻣرأة كان زوﺟﻬا قد ﻣات وكان ﳍا ولد ﻣنﻪ ﱂ ّ
ﻄرح
وﺳوف ﻳﻜون ﺣاﻣياً ﳍا .لﻜﻦ
ْ
إلتﻔتت إﱃ أ ّن ذلﻚ الصﱯ ﳓيف وضعيف ﺟ ّداً وﻳُ َ
ِ
اﻵﺧرﻳﻦ ﻳرون
أقﻞ ﻣنﻪ ﺳنّاً ﰲ الزقاق .أدر ْ
كت أ ّن اﻷطﻔال َ
أرضاً ﻣﻦ قبَﻞ اﻷطﻔال الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ ّ

لقوة وﻫﺬا الﻄﻔﻞ قد بقﻲ ﻫﻜﺬا ﺋساً وﳓيﻔاً
أ ﻫﻢ فوق رأﺳﻬﻢ و ﻹتّﻜاء ﻋﻠيﻪ ﻳشعرون ّ
رﺳام وقالت لﻪ أن ﻳرﺳﻢ
ﺣﻞ اﳌشﻜﻠة
ْ
ذﻫبت إﱃ ّ
ﻷﻧّﻪ ﻻ ﳚد أ ً فوق رأﺳﻪ .ﻣﻦ أﺟﻞ ّ
ﺻورة بﻄﻞ قوي وأن ﻳرﺳﻢ دﻣﻠﺞ البﻄولة ﻋﻠﻰ ﻋﻀدﻩ .أﺧﺬت الﻠوﺣة وﻋﻠّقْتﻬا ﰲ الغرفة
دت إبنﻬا وقالت :ﻫﻞ ترﻳد أن ترى أ ك؟ قال الصﱯ بشوق
أﺳدلت ﻋﻠيﻬا الستار و ْ
و ْ
اﻧشغﻠت ﲟدح ّقوة
اﻷم الستار شيﺌاً فشيﺌاً ﻣﻦ فوق تﻠﻚ "الشﻤاﺋﻞ" ١و
ْ
وﳍﻔة :ﻧعﻢ .أزاﺣت ّ
العﻀد والقدرة البﻄوليّﻪ لﻸب .كﻠّﻤا كاﻧت ﺻورة ذلﻚ البﻄﻞ تظﻬر أكﺜر كﻠّﻤا كاﻧت
لقوة ﰲ
ﻋظام الصﱯ الغاﺋرة واﳌنقبﻀة ﻋﻠﻰ بعﻀﻬا تﻔتﺢ ﻋﻦ بعﻀﻬا أكﺜر وكان ﻳشعر ّ

ﻧﻔسﻪ .ﻋندﻣا ﺧرﺟت الصورة لﻜاﻣﻞ ﻣﻦ وراء الستار أﺧﺬ الصﱯ ّقوة ﲝيﺚ ﻣﻦ ﺣينﻬا
ﺣﱴ اﻷطﻔال الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ أكﱪ ﻣنﻪ ﺳنّاً ﺻار ﻳﻄرﺣﻬﻢ أرضاً بسﻬولة .الشيعﻲ أﻳﻀاً
فصاﻋداً ّ
ﰲ ﻋصر الغيبة ﻫو ﻣﺜﻞ ذلﻚ الﻄﻔﻞ الّﺬي ﻻ ﻳرى أ ﻩ فوق رأﺳﻪ .إذا ُوِﺟد شﺨص
ﻳستﻄيﻊ أن ﻳوﰲ اﳌوضوع ﺣ ّقﻪ ﰲ توﺻيف اﻹﻣام ﻳصبﺢ الشيعﻲ ﺣيّاً وﻳقوى لدرﺟة أﻧّﻪ ﻻ
أﺣد ﰲ العا َﱂ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳقف ﰲ ﻣقابﻠﻪ.
ٍ
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ
ﻋظيﻢ قوم ،تنزل الرﲪة ﻋﻠﻰ تﻠﻚ ّ
ﳏﻤد وآل ّ
اﻷﻣة .ﻋندﻣا ﻳﻔرح ّ
كﻠّﻤا فَر َِح ُ
كﻞ ّأﻣتﻬﻢ.
السﻼم( تنزل الرﲪة ﻋﻠﻰ ّ
كﻞ ﻣﻦ ﻳﺬكر أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ وأوﻻدﻩ بشﻔاﻫﻪ وﻳـ ْقبﻠﻬﻢ ﻳﻜون قد ل درﺟة ﻣﻦ اﳉنّة ِ
وآﺧر
َ
ّ
ِ
ﺣﱴ ﻳصﻞ
سحق ﰲ الدﻧيا ّ
اﻷﻣر ﻳﻜون ﻣﻦ أﻫﻞ اﳉنّة ولﻜﻦ كﻢ ﻳستغرق ﻣﻦ الوقت وكﻢ ﻳُ َ

" ١ﴰاﺋﻞ" :ﺻﻮرة.

٢١٣

إﱃ ذلﻚ .اﻷفﻀﻞ أن ﻧقوم بعﻤﻞ ﲝيﺚ ﻧدﺧﻞ اﻵن إﱃ اﳉنّة ،أي أن ﻧرتبط بقﻠوبنا ﻣﻊ
أولياء ا ّ .
ﺣﱴ ﻋندﻣا أتوا ﰲ الظاﻫر ،ﱂ توا .١إذاً ،إﻋﻤﻠوا بقﻠوبﻜﻢ ﻣﻦ الداﺧﻞ ﻣﻊ
أﻫﻞ البيت ّ
أﻫﻞ البيت )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(.
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( وأﻳﻀاً ﰲ شﻬاد ﻢ وﳚﺐ أن ﻧستﻔيد .ﻫﻢ
ﳓﻦ ﻧربﺢ ﰲ وﻻدة ّ
أﻳﻀاً قد بﻠغوا الوﺻال ﰲ شﻬاد ﻢ.

ﳏﻤد )ﺻﻠّﻰ
كﻠّﻤا ضحﻚ طﻔﻠﻚ وقبّﻠﻚ ،أﻧت أﻳﻀاً قُ ْﻢ بنﻔس ﻫﺬا العﻤﻞ ﻣﻊ ﺣﻀرة ّ
اﻷﻣة.
ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( وﺣﻀرة ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺟ ّدا وأبوا ﻫﺬﻩ ّ
اﻷطﻔال ﻳتﻠ ّﺬذون كﺜﲑاً ّ ﻢ ﻳﺆذون أ ﻫﻢ و ّأﻣﻬﻢ وﻳﺜﲑون ﺣﻔيظتﻬﻢ .الﻜبار أﻳﻀاً ﻳرﻏبون
ِ
ننتبﻪ ﳓﻦ لﺌﻼّ ﻧﺆذي أولياء .
كﺜﲑاً ﰲ أن ﳜيﻔوا أولياءﻫﻢ .ل ْ
ﳝر ِﻣﻦ الزقاق ّﲡاﻩ اﳌسجد ﻹقاﻣة
ذات ﻳوم كان النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ّ
ﺻﻼة اﳉﻤاﻋة ﺣيﺚ التقﻰ بعدد ﻣﻦ اﻷوﻻد الّﺬﻳﻦ كاﻧوا ﻣشغولﲔ لﻠعﺐ ﰲ الزقاق
وطﻠﺐ اﻷطﻔال ﻣﻦ ﺣﻀرتﻪ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( أن ﻳﻠعﺐ ﻣعﻬﻢ .ﻫو وافق أﻳﻀاً
واﻧشغﻞ لﻠعﺐ ﻣﻊ اﻷطﻔالُ .رفِﻊ اﻻذان وكان اﳌﺆﻣنون لﻔﱰة ﻣنتظرﻳﻦ ﳎﻲء النﱯ )ﺻﻠّﻰ
ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﰲ ﺻﻔوف ﲨاﻋة اﳌسجد ولﻜﻦ اﻷطﻔال ﱂ ﻳﱰكوا ﺣﻀرتﻪ.
اﻷﺻحاب ﻋندﻣا رأوا أ ّن ﺣﻀرتﻪ ﱂ ِ
ت ﺧرﺟوا ﻣﻦ اﳌسجد واﻧﻄﻠقوا لﻜﻲ ﳚدوا ﺣﻀرتﻪ
)ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( إﱃ أن وﺟدوا أ ّن اﻷطﻔال ﻣشغولﲔ لﻠعﺐ ﻣﻊ ﺣﻀرتﻪ وﻻ
ﻳَ َدﻋوﻧﻪ .تق ّدﻣوا وطﻠبوا ﻣﻦ ﺣﻀرتﻪ أن ﰐ إﱃ اﳌسجد .قال ﺣﻀرتﻪ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ
وﺳﻠّﻢ( :أﻧظروا ﻫﻞ اﻷطﻔال ﻣستع ّدون أن ﻳبيعوﱐ لﻜﻢ .ﰲ النﻬاﻳة وافق اﻷطﻔال ﻋﱪ أﺧﺬ
بﻀﻊ ﺣبّات ﻣﻦ اﳉوز أن ﻳَ َدﻋوا ﺣﻀرتﻪ وشﺄﻧﻪ .أرﺳﻞ ﺣﻀرتﻪ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(
أﺣد الصحابة إﱃ ﻣنزلﻪ ليحﻀر ذلﻚ العدد ﻣﻦ اﳉوز وﰲ النﻬاﻳة ع اﻷطﻔال ﺣﻀرتﻪ

 ١ﻣﺜﻠﻤا "ﻣﻴّﺘنا ﱂ ﳝﺖ"،ﻛﺬلﻚ "ﻣﻮلﻮد ﱂ ﻳﻮلﺪ".
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بقيﻤة ذلﻚ العدد ﻣﻦ اﳉوز وﺳار ﳓو اﳌسجد برفقة اﻷﺻحاب .إﻧتبِﻬوا لﺌﻼّ ﻧبيﻊ ﳓﻦ
اﻷﺋﻤةَ )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ببﻀﻊ ﺟوزات ﻣﺜﻞ أولﺌﻚ اﻷطﻔال.
أﻳﻀاً ا َّ و َ
الرﺳول و ّ

ﳏﱯ أﻫﻞ البيت الّﺬي كان ﻋندﻩ ﲤ ّﻜﻦ ﻣاﱄ ﺟيّد كان لﻔﱰة ﻳقﱰح ﻋﻠﻰ ﺧادم
أﺣد ّ
ﺣﻀرة الصادق )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﻧّﻪ أﻧت ْ
تنازل ﱄ ﻋﻦ ﻣنصﺐ ﺧدﻣة ﺣﻀرتﻪ وأ أﻳﻀاً
كﻞ ﻣا أﻣﻠﻚ .ﰲ النﻬاﻳة ذات ﻳوم ﻣال اﳋادم لﻠقيام ﺬﻩ الصﻔقة وذكر
أتنازل لﻚ ﻋﻦ ّ
القصة ﳊﻀرتﻪ وطﻠﺐ اﻹذن .أﻳﻀاً ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( قال :إفعﻞ كﻤا ترﻏﺐ .أتﻰ إﱃ
ّ
ِ
الشﺨص الغﲏ ليب ّدلوا أﻣاكنﻬﻢ .ﻣا إن أراد أن ﻳنزع ﻋﻦ ﺟسﻤﻪ ﺛياب اﳋدﻣة القدﳝة
ﻧدﻣت ولﻦ
والبسيﻄة إﻧتبﻪ فجﺄ ًة أﻧّﻪ أي ﺧسارة ﻋظيﻤة ﺳيﻔعﻞ ،فصاح ﺻيح ًة وقال:
ُ
ي شﻲء ﰲ ﻫﺬا العا َﱂ.
أﺳتبدل ﻫﺬا اﳌنصﺐ ّ
ﳛق لﻚ أن ﲤشﻲ أﻣاﻣﻬﻢ ،ولﻜﻦ ﻻ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( .ﻻ ّ
ضﻊ قدﻣﻚ ﻣﻜان قدم ّ
تقﻞ أﻧّﻪ ليس ضﻤﻦ ﳎالنا أن ﻧﻀﻊ أقداﻣنا ﻣﻜا ﻢ .ﻫﺬا الﻜﻼم ﻫو لﻠﻤحبّﲔ الناقصﲔ.
ْ
أﻳت كيف وضﻊ ﺳﻠﻤان قدﻣﻪ ﻣﻜان قدم أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ؟
أر َ
اﻷﺋﻤة ليس ﺻحيحاًِ .
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( أو ﲟحاذا ﻢ .إذا
إﻣﺶ ﺧﻠف ّ
اﳌشﻲ أﻣام ّ

ﲰحوا ،ﻳﻜون الﺬﻫاب ﲟحاذا ﻢ أفﻀﻞ ﻣﻦ اﳌشﻲ ﺧﻠﻔﻬﻢ.
ﰲ ﺣﻔﻠة الزفاف ﱂ ﻳﻜﻦ الﻄعام كافياً .والد العرﻳس قال لﻠﻄبّاخ :ﻻ داﻋﻲ ﻷن ﲣﱪ
أﺣداً؛أ
أﺣﻞ اﳌشﻜﻠة .ﺣينﻬا دﺧﻞ ﺻحﻦ الدار وﺻار ﻳسحﺐ بعض الﻀيوف واﺣداً
ّ
واﺣداً وﻳقول لﻪ دوء :أﻧت واﺣ ٌد ﻣنّا ،ﻻ داﻋﻲ أن تﺬﻫﺐ إﱃ ﺳﻔرة الﻄعام داﺧﻞ الغرفة.
ذلﻚ الﻀيف أﻳﻀاً ﻧﻔس ﻫﺬا الﻜﻼم كان لنسبة إليﻪ لﺬﻳﺬاً لدرﺟة أﻧّﻪ ليس فقط لـﻢ
ﻳعتز وﻳتبﺨﱰ ﻧتيجة ذلﻚ .أ فداء تﻠﻚ اﳌعصية الّﱵ ﰲ
العشاء بعد ذلﻚ بﻞ كان ّ
ﻳﻄﻠﺐ َ
ﻳوم القياﻣة بسببﻬا ﻳقول النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( لﻠشﺨص "أﻧت واﺣ ٌد ﻣنّا"

ﳏﻤد
وﻳشﻔﻊ لﻪ .ﻳوم القياﻣة ﻻ أﺣدّ ،
ﳏﻤد وآل ّ
ﺣﱴ اﻷﻧبياء السابقﲔ ،ﻳنجو إﻻّ بشﻔاﻋة ّ
)ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(.
ﻳظﻦ
قﻞ ﺧادم ﳍﻢ بﻄرﻳقة ﲝيﺚ ّ
بنﻔسﻲ وروﺣﻲ ﻋظﻤة أﻫﻞ البيت الّﺬﻳﻦ ﳚﻠسون ﻣﻊ أ ّ

ﻫو أ ّ ﻢ ﻻ ﳛبّون أﺣداً ﲟقدارﻩ وﻻ ﻳﻠتﻔتون ﻷﺣد ﲟقدارﻩ.
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وﺣﱴ ذاك أﻋﻄاﻩ
ﻫﻞ أﺣد ﻳعﻄﻲ ﺣبيبﻪ ﻷﺣد؟ ا ّ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋندﻩ أكﺜر ﻣﻦ ﺣبيﺐ ّ
تصرفﻪ.
كﻞ اﳌﺨﻠوقات ﰲ ّ
لﻠبشر!ﻣﻊ أﻧّﻪ ﰲ الواقﻊ ﺟعﻞ ّ

اﳌرﺣوم آﻳة ا ّ الشاﻩ آ دي كان ﳛﻜﻲ أ ّن أﺣد ﻋﻠﻤاء أﻫﻞ السنّة ألّف كتا ً ض ّد
ِ
السﲏ
الشيعة وقال أ ّن ﻫﺬا الﻜتاب ﳛرق الشيعة ﻣﺜﻞ الصاﻋقة .لﻜﻦ ﻧﻔس ﻫﺬا العاﱂ ّ
ﺣﻜﻰ ﰲ ﻧﻔس كتابﻪ ﻫﺬا ﻋﻦ ﻋاﺋشة أﻧّﻪ ليﻠة كان ﺣﻀرة الرﺳول )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ
شت ﺣجرة ﺳاﺋر زوﺟاتﻪ فﻠﻢ ﻳﻜﻦ
وﺳﻠّﻢ( ﰲ ﺣجرﰐ ﱂ أﺟد ﺣﻀرتﻪ ﰲ ﻣنتصف الﻠيﻞ .فتّ ُ

ﻫناك أﻳﻀاً .ﰒّ وﺟدتُﻪ واقﻔاً ﺣاﺳر الرأس وﺣاﰲ القدﻣﲔ فوق ﺳﻄﺢ ﺣجرﰐ وقد رفﻊ ﻳدﻳﻪ
ﻋﻠﻲ"
ﻋﻠﻲ ،اﳍﻲ ّ
ﲝق ﺣﻀرة ﻋﻠﻲ وﻳقول" :اﳍﻲ ّ
إﱃ السﻤاء وﻳقسﻢ ﻋﻠﻰ ا ّ ّ
ﲝق ّ
ﲝق ّ
قﻠت أﱂ ﲡد أﺣداً أفﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ لتقسﻢ ﻋﻠﻰ ا ّ ﲝ ّقﻪ .قال :أقسﻢ لّﺬي روﺣﻲ
وﻳدﻋوُ .

ﻳوﺟد
ﻳوﺟد أفﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ،
بيد قدرتﻪ ّ
ُ
أﱐ ُ
وﻧظرت إﱃ اﻷرض فﻠﻢ َ
ﻧظرت إﱃ السﻤاء فﻠﻢ َ
أقسﻤت
ﻳوﺟد أﺣد أفﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ؛لﺬا
أفﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ،
ُ
ُ
وﻧظرت إﱃ الشرق والغرب فﻠﻢ َ
ﻋﻠﻰ ا ّ ﲝ ّقﻪ.
القرآن ﻳقول" :اﺳتعينوا لصﱪ والصﻼة" :ﺧﺬوا العون ﻣﻦ الصﱪ والصﻼة ،والنﱯ
ﻋﻠﻲ اﻧت الصوم وا الصﻼة".
)ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﻳقولّ " :
ﻋﻠﻲ ﻣا ﻋرف
قال النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﳊﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(ّ " :
ﺣق ﻣعرفتﻚ ﻏﲑ ا ّ وﻏﲑي" :ﻋﻠﻲ ﻣا ﻋرف ا ّ
ﺣق ﻣعرفتﻪ ﻏﲑي وﻏﲑك وﻣا ﻋرفﻚ ّ
اّ ّ

تستحق إﻻّ ا ّ وأ .
ﻳستحق اﳌعرفة إﻻّ أ وأﻧت ،وﱂ ﻳعرفﻚ كﻤا
ﻣﺜﻠﻤا
ّ
ّ
قال النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(" :
ﺳراً
ﺳراً وﻣعﻲ ّ
ﻋﻠﻲ كنت ﻣﻊ اﻻﻧبياء ّ
ّ
السر وأﻳﻀاً ﰲ
وﺟﻬراً" :ﻋﻠﻲ ،أﻧت َ
السر وأﻧت ﻣعﻲ ﰲ ّ
كنت ﻣﻊ ﺳاﺋر اﻷﻧبياء ﰲ ّ
ﳏﱯ أﻫﻞ البيت ﺣيﺚ بواﺳﻄة ذلﻚ النور
َ
العﻠَﻦ .ﻳُ َ
ﺳر ﲨيﻊ ّ
وﺟد ﻧور ﻣﻦ أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ ﰲ ّ

ﻳسﻠﻜون الﻄرﻳق إﱃ ا ّ .
ﺳرﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( وكاﻧوا ﻳدﻋون ا ّ ﰲ
ﲨيﻊ اﻷﻧبياء كاﻧوا ﻳنتﻔعون ﰲ ّ
ﺳرﻫﻢ أﺻبحوا
ﺳرﻫﻢ بواﺳﻄة ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( .لﻜﻦ أولﺌﻚ الّﺬﻳﻦ اكتشﻔوﻩ وﻋرفوﻩ ﰲ ّ
ّ
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أوﱄ العزم .ﲨيﻊ اﳌﻼﺋﻜة كاﻧوا ﻳنتﻔعون ﻣﻦ ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ولﻜﻦ أولﺌﻚ الّﺬﻳﻦ ﺣصﻠوا
اﳌقربﲔ.
ﻋﻠﻰ ﻣعرفتﻪ ﺻاروا ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜة ّ

اﳌقربون وﳏبّوا أﻫﻞ البيت الّﺬﻳﻦ وﺻﻠوا إﱃ الﻜﻤال
فقط اﻷﻧبياء اﳌرﺳﻠون ،واﳌﻼﺋﻜة ّ
ِ
اﻵﺧرون ﻳنتﻔعون ﻣﻦ ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ
واﻣتُحﻦ قﻠبﻬﻢ ﻹﳝان قد ﻋرفوا ﻋﻠيّاً )ﻋﻠيﻪ السﻼم(َ .
السﻼم( ولﻜﻦ ﻻ ﻳعرفوﻧﻪ .ﻫﺆﻻء ﰲ الﻄرﻳق.
ﻳقول ﺣﻀرة ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :أ والنﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( كنّا ﻧوراً
اﻵﺧر ﰲ ﺻﻠﺐ أﰊ طالﺐ.
واﺣداً ُفق ِسﻤنا إﱃ ﻧصﻔﲔ،
فاﺳتقر واﺣد ﰲ ﺻﻠﺐ ﻋبد ا ّ و َ
ّ
ﻧصرت النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﰲ الدﻧيا والنﱯ أﻳﻀاً ﺳينصرﱐ ﰲ الرﺟعة.
أ
ُ
كﻞ ﻋابد ﻳعبد ،تﻜون ﻋبادتﻪ ﳐﻠوطة ﻣﻊ ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(؛اﳌﻼﺋﻜة اقتاتوا ﻣﻦ ﺳﻔرة
ّ 
١
كﻞ َﻣﻦ ﺟاء ِﻣﻦ اﻷﻧبياء كان ﻳستﻔيد ِﻣﻦ ﺳﻔرة
و
،
السﻼم(
ﻋﻠيﻪ
)
ﻋﻠﻲ
فﻀﻞ و"ﻋنا ت"
ّ
ِ
ﺳر ﲨيﻊ اﻷﻧبياء.
ﻋﻠﻢ و"ﻋنا ت" ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( .ﻋﻠﻲ كان ﰲ ّ
النور ﰲ اﳋﻠقة ﻳعﲏ ﻧور أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(.
اﳋﻀر ﻫو التﻠﻤيﺬ اﳌﻤيﱠز ﻷﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( .الشيعة ﳝشون ﲟعيّة أﻣﲑ
إﻋﻤﻞ ﰲ ﻇﻠﻤات الدﻧيا واﻵﺧرة بنور أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ الّﺬي ﻫو ﻣرافق لﻚ.
اﳌﺆﻣنﲔْ .
شﺨص كان ﻣنزﻋجاً ﻣﻦ أﻧّﻪ كان داﺋﻤاً ﻳتح ّدث لﻠناس ﰲ شﺄن ا ّ وأولياء ا ّ واﳊقاﺋق
اﳌعنوﻳّة والدﻳنيّة وكان ﻳقول ﰲ قﻠبﻪ ﳌاذا الّﺬي ُرِزقتُﻪ ﻻ آكﻠﻪ أ بنﻔسﻲ وﳌاذا أﻋرضﻪ ﻋﻠﻰ

ﻣرة رأى ﰲ ﺣالة ﻣﻜاشﻔة أ ّن أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ أﻋﻄاﻩ كﺄﺳاً كبﲑاً ﻣﻦ اﳊﻠيﺐ.
ﻫﺬا وذاك .ذات ّ
أﺧﺬ الﻜﺄس وﻫو ﻣسرور أﻳﻀاً ﻣﻦ ﻫﺬا الﻠﻄف ﳊﻀرتﻪ واﻧشغﻞ ﺳرﻳعاً بشرب اﳊﻠيﺐ،
ت ﻣﻦ ﺟاﻧﺐ فﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﳊيتﻪ وﺛيابﻪ .إﻧتبﻪ ﻋند رؤﻳة ﻫﺬا
كﻤيّة ﻣﻦ اﳊﻠيﺐ ﺳالَ ْ
ولﻜﻦ ّ
اﳌشﻬد أ ّن ﺣﻀرتﻪ قد أفﻬﻤﻪ ﺬﻩ الﻄرﻳقة أ ّن فﻀاﺋﻠنا ﻫﻲ أكﺜر ﻣﻦ أن تستﻄيﻊ أﻧت
لوﺣدك أن تستوﻋبﻬا ﰲ ﻧﻔسﻚ؛ﻣا تُظ ِﻬرﻩ وتُبدﻳﻪ ﻫو ﻣا ﻳﻔيض ﻣﻦ ﻇرف وﺟودك وﻫو

اﻵﺧرﻳﻦ.
ﺣص ًة َ
ّ
" ١ﻋنا ت" :ألﻄاف.
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ﻳقول ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :الدﻫر اﻧزلﲏ ﰒّ اﻧزلﲏ ﺣﱴ ﻳقال ﻣعاوﻳة وﻋﻠﻲ":
كﻢ ﻣصيبة راقدة وكﻢ ﻋظﻤة ﳐﻔيّة
أﻧزلﲏ الدﻫر ،ﰒّ أﻧزلﲏ ،لدرﺟة أﻧّﻪ ﻳُقال ﻣعاوﻳة وﻋﻠﻲّ .

ﰲ ﻫﺬﻩ العبارة ﳊﻀرتﻪ.
كنت أﻣشﻲ ﰲ الصحراء وأف ّﻜر ﰲ ﻧﻔسﻲ أﻧّﻪ ﻣا ﻫﺬا ﺣيﺚ
ﰲ أ ّ م الشباب ذات ليﻠة ُ
ﻋﻤر
ﺳاﻋةً ﻧقول ﻋﻠﻲ ،ﻋﻠﻲ وبعد ﺳاﻋة ﻧقول ﻋﻤر ،ﻋﻤر وﻧتح ّدث ﻋﻦ اﳌال والدﻧياْ ) .
وﻋﻤر الدﻧيا والدﻧيا وﺟﻬنّﻢ كﻠّﻬﻢ
ﻋﻤر ْ
ﻣرة واﺣدةَ ،
الدﻧيا ﻳعﲏ َ
ﻋﻤر .ﻋندﻣا تقول " ﻋﻠﻲ" ّ

كنت أقول لنﻔسﻲ ﻫﻞ ق ّد ﻋﻠﻲ وﻋﻤر ،واﺣ ٌد ﰲ اﳋﲑ والﺜاﱐ ﰲ
ﻳرﺣﻠون ،ﻧعﻢ ﻳرﺣﻠون(ُ .
قﻠت لنﻔسﻲ ﻫﻞ
وﻣرة ﻧﻠعﻦ ﻋﻤرُ .
ﻣرة ﻧقول ﻋﻠﻲ ،ﻋﻠﻲ ّ
الشر ،ﻫو ﻧﻔس القياس ﲝيﺚ ّ
ّ
قﻠت :إﳍﻲ ﻫﻞ ﳝﻜﻦ أن
ﺣﱴ كان ﲟقدار رأس اﻹبرة أن ﻳﻜون ﻋﻠﻲ أطول؟ ُ
ﳝﻜﻦ ولو ّ

قﻠت:
أﻳت ﲨيﻊ اﻷﻧبياء قد قالوا" :ﻋﻠﻲ أطول"ُ .
ﻳﻜون ﻋﻠﻲ أطول ولو بقﻠيﻞ إذا أﻣﻜﻦ؟ ر ُ
ﻋﻤر بعد ذلﻚ .ﻫناك "ﺻﻠوات" ليس ﰲ
إﳍﻲ ،أ
أﺣﺐ ذاك القﻠيﻞ ﺣيﺚ ﻻ ﻳُ َ
ّ
وﺟد ﻫناك َ
ﺣﱴ تﻠعنﻪ .إﻧّﻚ تﻀﻊ ﻫﺬﻩ اﳊرقة ﰲ قﻠوب الغﲑ
ﻣقابﻠﻬا لعﻦ .أﺻﻼً ﻻ تﺬكر ﻏﲑ ﻋﻠﻲ ّ
ﺣﱴ لﻠعﻦ.
ﻋندﻣا تﺬكرﻩ ولو ّ
بﲏ ا ّن الدﻧيا ﲝر ﻋﻤيق قد ﻫﻠﻚ فيﻬا ﻋالـﻢ كﺜﲑ،
"اذ قال لقﻤان ﻻبنﻪ وﻫو ﻳعظﻪ
ّ
فاﺟعﻞ ﺳﻔينتﻚ فيﻬا اﻻﳝان واﺟعﻞ شراﻋﻬا التوّكﻞ ،فان ﳒوت فﱪﲪة ا ّ وان ﻫﻠﻜت
بﲏ ،إ ّن الدﻧيا ﲝر ﻋﻤيق ﻫﻠﻚ وﻏرق
فبﺬﻧوبﻚ" :ﺣﲔ قال لقﻤان ﻻبنﻪ بينﻤا كان ﻳنصحﻪّ :
ﳒوت
فيﻪ ﳎﻤوﻋة كبﲑة.
فاﺟعﻞ ﰲ ذلﻚ البحر ﺳﻔينتﻚ اﻹﳝان وشراﻋﻬا التوّكﻞ .فﺈذا َ
ْ
ﻫﻠﻜت ﻳﻜون بسبﺐ ذﻧوبﻚ.
ﻳﻜون بسبﺐ الرﲪة اﻹﳍيّة وإذا
َ
الﻜﻞ ﻣاء .اﻹﳝان ّ ﻫو السﻔينة .رّ ن ﺳﻔينة العا َﱂ
السﻤاء ﻣاء ،واﻷرض ﻣاء ،و ّ
الّﱵ ﳓﻦ ﺟالسون فيﻬا اﻵن ﻫو ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( .الشﺨص الّﺬي ﰲ السﻔينة ﻣر ح ﻣﻦ

كﻞ اﻹضﻄرا ت إﻻّ إذا ﻻ ﻳدري أﻧّﻪ ﰲ السﻔينة .إذا كان اﳌسافر ﰲ السﻔينة ﺋﻤاً أو كان
ّ
ت السﻔينة توّك ْﻞ.
اﻫتز ْ
ﺣﱴ لﻠحظة واﺣدة ،فﺈذا ّ
ﻻﻫياً ﻣورﻩ ،فالرّ ن ﻣنتبﻪ وﻻ ﻳغﻔﻞ ّ
كﻞ
ﰲ آﻳة "ا ّن اكرﻣﻜﻢ ﻋند ا ّ اتقاكﻢ" ،اﳌقصود لتقوى ﻫو وﻻﻳة أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔّ .
شﺨص ﻋندﻩ تقوى ﻫو تﻠﻤيﺬ ﻣدرﺳة أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ .ﲨيﻊ اﳌتّقﲔ ﻫﻢ طﻼّب ﻫﺬﻩ اﳌدرﺳة
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السﻔﻠﻰ .ﻣﺜﻞ
ولﻜﻦ ﰲ ﺻﻔوف ﳐتﻠﻔة ،البعض ﰲ الصﻔوف العﻠيا والبعض ﰲ الصﻔوف ُ
اﻷﻧبياء الّﺬﻳﻦ ﻻ ﳜتﻠﻔون ولﻜنّﻬﻢ ﻣوﺟودﻳﻦ ﰲ طبقات ودرﺟات ﻣتﻔاوتة ،اﳌﺆﻣنون أﻳﻀاً

كﻞ واﺣد ﻣﻦ تﻼﻣيﺬ ﻫﺬﻩ اﳌدرﺳة ﳚﺐ ﻋﻠيﻪ أن ﳛﱰم الﻄﻼّب
فيﻬﻢ الصغﲑ والﻜبﲑّ .
اﻷﻋﻠﻰ ﻣنﻪ الّﺬﻳﻦ ﻋندﻫﻢ تقوى أكﺜر وأن ﻳشرف ﻋﻠﻰ التﻼﻣيﺬ اﻷدﱏ ﻣنﻪ.
ِ
ﻵﺧر
العرش و َ
ذو الﻔقار ﻳعﲏ ﺳيف ذو ﺣ ّدﻳﻦ ﺣيﺚ أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ ﺣد ﺣ ّدﻳﻪ ﻳنظّف َ
١
ﻵﺧر ﲢت.
و
فوق
ﺣدﳘا
؛
"الﻔرش"
َ
َ
ِ
شاب كان ﻣوضﻊ ﳏبّة السﻠﻄان .ﺣسدﻩ الوزراء والبﻼط وﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳُسقﻄوﻩ ﻣﻦ
ﻋﲔ السﻠﻄان وشوا بﻪ إﱃ السﻠﻄان .ﰲ النﻬاﻳة ﺛّر السﻠﻄان لوشا ت وأﻣر أن ﻳﻠقوﻩ ﰲ
ﺣدﻳقة اﳊيوا ت ﰲ قﻔص اﻷﺳود .ﰲ وﺳط الﻄرﻳق ﺣيﺚ كاﻧوا ﺧﺬوﻧﻪ إﱃ ﺣدﻳقة

تعدت فراﺋصﻪ
اﳊيوا ت ﻫرب و ّاﲡﻪ إﱃ الصحراء .ﰲ الصحراء رأى أﺳداً ﰐ ﳓوﻩ فار ْ
وﻳتﺄوﻩ .إﻧتبﻪ
ﻳﺌﻦ ّ
واﺳتسﻠﻢ لﻠﻤوت .لﻜﻦ اﻷﺳد اقﱰب ﻣنﻪ بينﻤا كان فﻤﻪ ﻣﻔتوﺣاً وكان ّ
وﻳتوﺳﻞ
الشاب إﱃ أ ّن ﻣدﻳة قد
ْ
إﻧغرزت ﰲ فﻤﻪ وﳍﺬا فﺈﻧّﻪ ﻳبحﺚ ﻋﻦ واﺣد ﻣﻦ بﲏ آدم ّ
إليﻪ كﻲ ﻳساﻋدﻩ وﻳستﺨرج الشوكة ﻣﻦ فﻤﻪ .الشاب أﻳﻀاً إﺳتﺨرج اﳌدﻳة بدقّة .ﺟﻠس

اﻷﺳد إﱃ ﺟاﻧﺐ الشاب وﺻار ﳛرس الشاب ﻣﻦ ﺣينﻬا فصاﻋداً .أﻳﻀاً كﻠّﻤا كان الشاب
ﳛتاج إﱃ طعام كان ﻳصﻄاد لﻪ طاﺋراً وكان الشاب أﻳﻀاً ﻳشوﻳﻪ و كﻠﻪ .ﰲ النﻬاﻳة بعد ﻣ ّدة
إبق ﻫا ﻫنا إﱃ أن أذﻫﺐ وأرﺟﻊ
طوﻳﻠة اشتاق الشاب لزوﺟتﻪ وأطﻔالﻪ وقال لﻸﺳد :أﻧت َ

شﺨص
بعد ﻋ ّدة أ ّ م .ﰒّ دﺧﻞ اﳌدﻳنة ﺧﻠسةً وبقﻲ ﻋ ّدة أ ّ م ﻋند ﻋاﺋﻠتﻪ إﱃ أن أبﻠﻎ
ٌ
السﻠﻄان ﲟجﻲء الشاب .السﻠﻄان أﻳﻀاً أﻣر أن ﻳقبﻀوا ﻋﻠﻰ الشاب وأن ﻳرﻣوﻩ ﰲ قﻔص
ﻳتﻢ فيﻪ ﻫﺬا اﻷﻣر
ﻣقرراً أن ّ
اﻷﺳود ﰲ ﻣراﺳﻢ ﲝﻀور السﻠﻄان بنﻔسﻪ .ﰲ اليوم الّﺬي كان ّ
رأى الناس أﺳداً ﺟاء ﻣﻦ الصحراء وذﻫﺐ إﱃ ﺟنﺐ قﻔص اﻷﺳود وﲢ ّدث ﻣعﻬﻢ ورﺟﻊ.
كان ﻫو ﻧﻔس ذلﻚ اﻷﺳد الّﺬي كان الشاب قد أﺧرج اﳌدﻳة ﻣﻦ فﻤﻪ .كان قد ﺟاء
بدأت اﳌراﺳﻢ ورﻣوا
ليوﺻﻲ اﻷﺳود داﺧﻞ القﻔص بﺬلﻚ الشاب كﻲ ﻻ ﻳﺆذوﻩ .ﻋندﻣا ْ

١
الﺴﺠاد اﳌﻔﺮوش ﻋﻠﻰ اﻷرض.
"الﻔﺮش"ّ :
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الشاب داﺧﻞ القﻔص وﺟد السﻠﻄان أ ّن اﻷﺳود ﲢوم ﺣول الشاب وﻻ تﻔعﻞ لﻪ شيﺌاً؛لﺬا
ِ
القصة
ﺳر القﻀيّة .الشاب أﻳﻀاً ﺣﻜﻰ كﻞ ّ
أﻣر أن ُﳛﻀروا الشاب إليﻪ واﺳتﻔسر ﻣنﻪ ﻋﻦ ّ

لﻠسﻠﻄان .أدرك السﻠﻄان أ ّن الشاب بريء وﺟعﻠﻪ ﻣﻦ ﻣقﱠربيﻪ ﻧيةً .أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ
السﻼم( ﻫو أﺳد ا ّ  .أﻳﻀاً قال ﻣراراً لقد ﻋﻠق ﻋظﻢ ﰲ ﺣﻠقﻲ وطﻠﺐ اﳌساﻋدة ﻣﻦ بﲏ
آدم .ﳏبّوا أﻫﻞ البيت )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻫﻢ أﻳﻀاً ﲟنزلة ذلﻚ الشاب الّﺬي أﺧرج اﳌدﻳة.
أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ ﴰعة وﳏبّوﻩ فراشة .الﻔراشة ﻳبقﻰ ﻣنﻬا ﺟسد ﳏﱰق ولﻜﻦ الشﻤعة ﳛﱰق
كﻞ وﺟودﻫا وتنﲑ وتﺬوب وﻻ ﻳبقﻰ ﻣنﻬا ﺟسد.
ّ
أقﻞ ﻣﻦ الدﻧيا .أﻧتﻢ
ذﻫﺐ الناس ليﺄﺧﺬوا الدﻧيا ،فﺄﺧﺬ ْ ﻢ الدﻧيا .أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ ليس ّ
أﻳﻀاً إذا ذﻫبتﻢ لتﺄﺧﺬوا ﻋﻠيّاً ﺳتجدون أ ّن ﻋﻠيّاً قبض ﻋﻠيﻜﻢ وأﺧﺬكﻢ.

ﻣﺆﺧرتﻪ،
أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ أوﺻﻰ اﳊسنﲔ أﻧّﻪ ﻋندﻣا تﻀعون ﺟنازﰐ ﰲ التابوت إرفعا أﻧتﻤا ّ
فﻤق ّدﻣتﻪ ﻫﻲ بنﻔسﻬا ترتﻔﻊ وﲤشﻲ .ﻋندﻣا أراد اﳊسنان أن ﻳرفعا التابوت ﺟاء ﺧيّال ﻣﻦ
أتوﱃ أ ﻣق ّدﻣة اﳉنازة .قاﻻ لقد أوﺻﻰ أبو أﻧّﻪ ﻻ
بعيد وقال ﻷوﻻد اﻹﻣام :إﲰحوا ﱄ أن ّ
النقاب ﻋﻦ وﺟﻬﻪ ووﺟد أوﻻد اﻹﻣام أﻧّﻪ ﻫو
تسﻠﻤوا ﻣق ّدﻣة اﳉنازة ﻷﺣد .كشف الﻔارس
َ
أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ بنﻔسﻪ .أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ ﻫو بنﻔسﻪ ﳛﻤﻞ ﺟنازتﻪ .روح الشيعة ﻫﻲ ﻧﻔس بدن
اﻷﺋﻤة ﻫﻢ ﻧﻔسﻬﻢ ﳛﻤﻠون ﺟناز ﻢ.
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(ّ .
وﺟنازة ّ
كﻞ
ﺣﻀرة ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( دفنوﻩ ﰲ ﲨجﻤة ﺣﻀرة آدم .ﻫﺬﻩ إشارة إﱃ أ ّن ّ
ﺻاﺣﺐ ﻧور وﺻاﺣﺐ روح أتﻰ ﻣﻦ ﻧسﻞ آدم ﻳﻜون ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﰲ داﺧﻞ دﻣاﻏﻪ
كنت إﻧسا ً آدﻣيّاً ،ﻳﻜون ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﰲ داﺧﻞ رأﺳﻚ.
وأﻧت أﻳﻀاً إذا َ
أﺻﻞ شجرة طوﰉ ﰲ اﳉنّة ﻫو ﰲ بيت أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ وﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬﻤا(
كﻞ ﻣﺆﻣﻦ.
وقد طﻠﻊ ﻏصﻦ ﻣنﻬا ﰲ بيت ّ
ﻋندﻣا كاﻧت ﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( تقف لﻠصﻼة ﰲ اﳌدﻳنة كان ﻳنتشر ﻣنﻬا
ﲬسة أﻧوار ﰲ ﲰاء اﳌدﻳنة .أﻧوار بيﻀاء وﺻﻔراء وﺧﻀراء وﲪراء وﺳوداء .النور اﻷبيض
ﲨيﻞ ولﻜنّﻪ ﻣتعﻠِّق ّول الﻄرﻳق .النور اﻷﺳود أفﻀﻞ ﻣﻦ اﳉﻤيﻊ وﻫو ﻧور اﳌعرفة وﻫناك ﻻ

ﻳـَُرى ﻏﲑ ا ّ بعد ذلﻚ .ﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( كان ﳍا ﲨيﻊ التجﻠّيات اﳋﻤسة.
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ﺣوض الﻜوﺛر ﻫو ﳊﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( .الﻜوﺛر ﻳعﲏ الﻜﺜرات .الﻜﺜرات
ِ
ِ
ِ
ﻣتعﻠّقة لسيّدة الزﻫراء" .الواﺣد" ﻣتعﻠّق ّ و"الﻜﺜرات" ﻣتعﻠّقة ﲝﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ
ﻋﻠيﻬا( وﺣﻀر ا تُنظّﻢ أﻣور ﻋا َﱂ الﻜﺜرة.
الﻜوﺛر ﻳعﲏ ال َﻜﺜرة ،أي ﻣاؤﻩ كﺜﲑ ﺟ ّداً .إﺛنا ﻋشر راً قد اﻧشعبوا ﻣﻦ ذلﻚ اﳊوض.
ﳏﱯ أﻫﻞ البيت ﻫﻢ ﻣﻦ ﳏارم ﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( والشﺨص الّﺬي
ﲨيﻊ ّ
ﻳﻜون َْﳏ َرﻣاً ﳊﻀر ا ﻻ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﺟﻬنّﻢ.

اﻷم ﺐ كبدﻫا ووﺟودﻫا لﻄﻔﻠﻬا ببطء وداﺋﻤاً تنتبﻪ لﻄﻔﻠﻬا لﺌﻼّ ﻳﺆذي أ ﻩ فينتقﻢ أبوﻩ
ّ 
ﳛﺐ
كﻞ َﻣﻦ ّ
أﻳﻀاً .السيّدة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( ّ
ﲢﺐ ّ
ﳏﱯ أﻫﻞ البيت كﺜﲑاً وتقول ّ
أوﻻدي ﻳﻜون ﻫو أﻳﻀاً ولدي .ﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( ﻫﻲ ّأم اﳌﺆﻣنﲔ.
ﰲ ﺳﻦ اﳌراﻫقة كان أﰊ ﻳوﺻيﲏ أﻧّﻪ ِ
ﻋاﻣ ْﻞ اﳊيوان الّﺬي تركبﻪ برفق وﺣنان وقدر
ّ
أردت أﺣيا ً أن تﻀربﻪ ﻻ تﻀرب ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳊيوان أبداً.
ﺣﱴ لو َ
اﳌستﻄاع ﻻ تﻀربْﻪّ .
ﺣﱴ وﺟﻪ اﳊيوان .الوﺟﻪ ﻣتعﻠِّق بوﺟﻪ ا ّ  .لعﻦ ا ّ الّﺬﻳﻦ لﻄﻤوا وﺟﻪ بنت
ﳏﱰم ّ
الوﺟﻪ َ
النﱯ.
ِ
كﻞ ذلﻚ اﳊنان
ﺟيّد أ ّن أتباع ﺳاﺋر اﻷد ن ﻻ ﻋﻠﻢ ﳍﻢ أ ّن ّأﻣة ﻧﱯ آﺧر الزﻣان ،ﻣﻊ ّ
اﻷﻣة أن
ﻷﻣتﻪ ،ﻣاذا فعﻠوا ببنت ﻧبيّﻬﻢ و بناﺋﻬا وإﻻّ ﳌا
ْ
اﺳتﻄاﻋت ﻫﺬﻩ ّ
لﻠنﱯ وﲤنّيﻪ اﳋﲑ ّ
ترفﻊ رأﺳﻬا أﻣام ﺳاﺋر اﻷﻣﻢ إﱃ ﻳوم القياﻣة .ا ّ ﺳﱰ ﻫﺬا العار ﻋﻦ ﻧظر ﺳاﺋر اﻷﻣﻢ.

اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻳقولون أ ّن ﺟ ّدتنا ﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( تﻠتقط ﳏبّينا
ّ 
اﳊﺐ
ﻣﻦ بﲔ أﻫﻞ اﶈشر و ﺧﺬﻫﻢ إﱃ اﳉنّة ﰲ ﺻحراء ﻳوم القياﻣة كالﻄﲑ الّﺬي ﻳﻠتقط ّ
ﻣﻦ بﲔ اﻷﺣجار والقﺬى .كﺬلﻚ قالوا أ ّن ﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( تدﺧﻞ اﶈشر
راكبة ﻋﻠﻰ قة ﻣﻦ ﻧور وﳏبّينا ﻳتعﻠّقون طراف الرداء اﳌوضوع ﻋﻠﻰ تﻠﻚ الناقة وﺣﻀر ا
تﺆﺟﻠﻬا إﱃ ﻣا بعد اﳌوت.
ﺧﺬﻫﻢ ﻣعﻬا إﱃ اﳉنّة .إن شاء ا ّ ترى ﻫﺬﻩ اﻷﻣور ﻫا ﻫنا وﻻ ّ
ﰲ اﳊدﻳﺚ أ ّن ﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( ﺳوف تﻠتقط ﳏبّيﻬا ﰲ ﺻحراء اﶈشر
اﳊﺐ اﳉيّد ﻣﻦ بﲔ اﳊصﻰ .إذا كاﻧت ﻋيوﻧﻚ ﻣﻔتوﺣة ،اليوم ترى
كالﻄﲑ الّﺬي ﻳﻠتقط ّ

ذلﻚ.
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ﳏﻤد ﻋتيق( كان ﻣﻦ العاشقﲔ ا اﻧﲔ
اﳌرﺣوم اﳊاج ﻣﻼّ آقاﺟان الزﳒاﱐ )الشيخ ّ
ﻣشرداً ﰲ اﳌدن والقرى ﻧتيجة ﻫﺬا اﳍوس وﺣيﺜﻤا كان ﻳصﻞ
لﻺﻣام اﳊسﲔ .كان لﻔﱰات ّ
الشال اﻷبيض الّﺬي كان ﻳربﻄﻪ ﻋﻠﻰ ﺧصرﻩ وﻳقرأ العزاء ﰲ ﳎالس
ﻳﻠف ﺣول رأﺳﻪ َ
كان ّ
ذكر اﻹﻣام اﳊسﲔ ُ ِ
ﻣرة ﻳقﻊ ﻣسﲑﻩ بقرﻳة ﺣيﺚ كان الرﺟال ﳚتﻤعون ﰲ
وﳛدث ﺛورة .ذات ّ
ﳏرم ﺳﻢ اﻹﻣام اﳊسﲔ وﻳشربون الشاي وﻳتح ّدﺛون وأﺻﻼً ﱂ
ﻣنزل أﺣد اﻷﻫاﱄ ﰲ أ ّ م ّ
أي ﳎﻠس ﻋزاء ﻫو
أي ﺧﱪ ﻋﻦ العزاء .اﳊاج ﻣﻼّ آقاﺟان ﻳعﱰض ﻋﻠيﻬﻢ أﻧّﻪ ّ
ﻳﻜﻦ ﻫناك ّ
أفسدت ﳎﻠس ﻋزاء
ﻫﺬا .ليﻼً ﻳرى ﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( ﰲ اﳌنام تقول لﻪ ﳌاذا
َ
ولدي؟ ﰲ اليوم التاﱄ ﻳعتﺬر اﳊاج ﻣﻼّ آقاﺟان ﻣﻦ أﻫﻞ تﻠﻚ اﳉﻠسة .أﻫﻞ البيت ،ﺣيﺜﻤا
ﻳﻬتﻤون بﺬلﻚ اﳌﻜان وﳍﺬا ﻻ ﻳنبغﻲ اﻹﺳتﺨﻔاف
ي شﻜﻞّ ،
ﻳﻜون ﳏبّوﻫﻢ ذاكرﻳﻦ ﳍﻢ ّ
ﲟجالس ذكر أﻫﻞ البيت.
ﻇاﻫراً اﳌﲑزا ﺣبيﺐ ا ّ اﳋراﺳاﱐ الّﺬي كان ﻋالِﻤاً وﳎتﻬداً وبقﻲ لﻪ أﻳﻀاً دﻳوان ﻣﻦ
الشعر ﺻﻠّﻰ ﰲ ﺣرم اﻹﻣام الرضا )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ّﲡاﻩ الﻀرﻳﺢ .بعد الصﻼة قال لﻪ
اﻹﲡاﻩ؛ﺻﻠّيتﻢ ﺧﻄﺄ .أﺟاب اﳌﲑزا ﺣبيﺐ أفدي ﻫﺬا
شﺨص :ﻣوﻻ القبﻠة ﱂ تﻜﻦ ﺬا ّ
بﻜﻞ الصﻠوات اليقينيّة الّﱵ قد ﺻﻠّيتُﻬا.
اﳋﻄﺄ ّ

كربﻼء ،ﻋاشوراء ،اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ،البﻜاء
والعزاء
ﻋاشوراء ﻫﻲ ﲡﻠّﻲ ا ّ .
ﻳوم ﻋاشوراء ﻫو ﻳوم ﻇﻬور "ﻻ الﻪ اﻻّ ا ّ ".
ﺣﱴ ﻇﻬر ﻋاشوراء كان ﻋﻤﻞ العبد وﻣﻦ الظﻬر فصاﻋداً ﻋﻤﻞ ا ّ .
ّ 
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كﻞ ﻣنﻬا لﻪ أربعة فصول .ربيﻊ اﻹﳝان
الصﻼة ،والصوم ،والقرآن ،واﻹﳝان و . . .ﱞ
ﻋاشوراء.
اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﰲ البداﻳة ا ّ ﺟعﻠﻪ ﻳستشﻬد بواﺳﻄة العشق ﰒّ الشﻤر
بواﺳﻄة السيف.
كﻞ
ﻇﻬور ﺣﻀرة ﺻاﺣﺐ العصر والزﻣان ) ّ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( ﻫو ﺟزاء كربﻼءّ .
ت ﰲ كربﻼء وﺟزاء ذلﻚ ﺻار ﻫﺬا اﳌوﱃ.
ﻣصاﺋﺐ العاﱂ ُﲨ َع ْ

كﻞ ﻣوﺟودات الﻄبيعة
ﻧظام اﳋﻠقة ﻣبﲏ ﻋﻠﻰ التﻀحية ﻷدﱏ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﻋﻠﻰّ .
أﻫﻞ البيت بنﻔسﻪ وﻫﻢ ﻳﻔدون ا َّ ﻧﻔسﻬﻢ.
تﻔدي َ
اﳌﺆﻣﻦ بنﻔسﻬا ،وﻫو ﻳﻔدي َ
"ﰲ بيوت اذن ا ّ ان ترفﻊ" :ﰲ بيوت أذن ا ّ أن ﻳرتﻔﻊ ﻣنﻬا ذكر ا ّ إﱃ السﻤاوات.

ﻫﺬﻩ البيوت ﻫﻲ ﻣﺜﻞ البﺌر اﻹرتوازي .كربﻼء واﺣدة ﻣنﻬا.
كﻞ شﻲء قد ُﺧﻠِق ﻣﻦ اﳌاء .السﻤﻚ اﳌﺨﻠوق ﻣﻦ اﳌاء وطعاﻣﻪ اﳌاء وﻏارق ﰲ اﳌاء
ّ 
ط .اﶈيﻄات
داﺋﻤاً ﻳقول "اﳌاء ،اﳌاء".
ُ
البحار اﶈي َ
البحر ،و ُ
النﻬر ،واﻷ ُار َ
اﳉداول تﻄﻠﺐ َ
أﻳﻀاً تقول "اﳌاء ،اﳌاء" وترفﻊ رأﺳﻬا إﱃ السﻤاء .اﳌﺨﻠوق الّﺬي ليس لﻪ وﺟود ﻏﲑ وﺟود
اﳋالق كﻠّﻪ ﻋﻄﺶ لﻠﺨالق.
ِ
ﳏرم ﻋندﻣا أُﻋﻠﻦ أﻧّﻪ قد ﻣنعوا اﳌاء ﻋﻦ أﺻحاب وأﻫﻞ بيت أﰊ ﻋبد ا ّ
ليﻠة السابﻊ ﻣﻦ ّ
ﳏرم ﻋندﻣا ﻳقولون ﻫﺬﻩ
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( ،إرتعﺐ أﻫﻞ اﳊرم .اﻵن أﻳﻀاً ﰲ لياﱄ السابﻊ ﻣﻦ ّ
الﻠيﻠة ُﻣنِﻊ اﳌاء ﻋﻦ أﻫﻞ اﳊرم ،ﻳرتعﺐ الشيعﻲ .الرﻋﺐ واﳍول والصدﻣة ﻏﲑ اﳋوف والﻔزع.
اﻹﻧسان ﻳصﻤد قﻠيﻼً ﻋند اﳋوف والﻔزع ولﻜﻦ ﻋندﻣا ﰐ اﳍول فوراً ﻳنﻬار.
ﰲ كربﻼء كان ﻫناك قحط ﰲ اﳌاء وأﻳﻀاً قحط ﰲ اﶈبّة.
كﻞ اﻷﺻحاب وﻧﻔس أﰊ ﻋبد ا ّ واﺣﱰاق اﳋيﻢ
ﻋصر ﻋاشوراء ،بعد اﺳتشﻬاد ّ

وﺳﻠبﻬا ،ض ﻣوﻻ اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﰲ ﻋا َﱂ اﳊقيقة وأﳊق رأﺳﻪ اﳌبارك
ببدﻧﻪ .بعدﻫا أﳊق أﻳﻀاً رؤوس اﻷﺻحاب واﺣداً واﺣداً بدا ﻢ وﺟﻠسوا ﻫﻢ ﺣول
ﻣاء ﻣﻦ
ﺣﻀرتﻪ .ﻋندﻫا ﺟعﻞ ﺣﻀرتﻪ ّ
كف إﺣدى ﻳدﻳﻪ ﻋﻠﻰ شﻜﻞ كﺄس وأﺟرى داﺧﻠﻬا ً
ُقيﻢ ﳎﻠس ﺣﻀر فيﻪ الرﺳول اﳋاﰎ
أﺻابﻊ ﻳدﻩ اﻷﺧرى وروى ﲨيﻊ اﻷﺻحاب .ﺣينﻬا أ َ
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وأﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ وﺣﻀرة الزﻫراء واﻹﻣام ا تﱮ وﲨيﻊ اﻷﻧبياء واﻷولياء ،وأقام اﻹﻣام اﳊسﲔ
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﺣﻔﻠة شﻜراً ﻋﻠﻰ التوفيق الّﺬي كان ا ّ قد ﺟعﻠﻪ ﻣﻦ ﻧصيﺐ ﺣﻀرتﻪ
وأﺻحابﻪ العظﻤاء ﰲ ﻳوم ﻋاشوراء وضيّف ﲨيﻊ اﻷﻧبياء واﻷولياء.
ﺳواء بﲔ أﻫﻞ الـﻤجاز أو بﲔ العرفاء ،ﱂ ﻳﻄﻠﻊ ﰲ أي ٍ
ﻣﻜان ﻋشق كالّﺬي ﰲ ﻋاشوراء.
ََ
ّ
اﳊﺞ بدون إدراك
ﺣﺞ الشيعﻲ ﻫﻲ ﻣعرفة اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( و ّ
ﻋرفات ﰲ ّ
ووقوف ﻋرفات ليس ﺻحيحاً.

كﻞ اﻷ ّ م ﻋاشوراء ،ولﻜﻦ ﱂ ﻳقﻞ كﻠّﻜﻢ إﻣام ﺣسﲔ .ترك
كﻞ اﻷراضﻲ كربﻼء و ّ
قالّ :
ذلﻚ لتدركوﻩ ﻧﻔسﻜﻢ.
كﻞ اﻷراضﻲ كربﻼء .إذاً،
كﻞ اﻷ ّ م ﻋاشوراء و ّ
كﻞ ارض كربﻼء"ّ :
كﻞ ﻳوم ﻋاشوراء و ّ
ّ "
إﲝﺚ ِ
وﺟد اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﰲ ﻧﻔسﻚ.
ﻣرة ﰲ السنة وﲡعﻞ "ﻣوتوا قبﻞ ان ﲤوتوا" أﻣراً ﻋﻤﻠيّاً.
ﻋاشوراء ُﲤيت ُ
وﲢيﻲ الشيعة ّ
وﻋﻠَﻢ
أﺣد اﻷشﺨاص ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻠتزﻣاً كﺜﲑاً ﺣﻜام الشرع ولﻜﻦ كﻠّﻤا كان ﻳصادف لواء َ
ﳎالس ﻋزاء اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﰲ طرﻳقﻪ كان ﻳسﻠِّﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻀرتﻪ .رﺣﻞ ذلﻚ

١
بﻜﻞ ﻣعﲎ
ﻤﻲ
ن
ﺟﻬ
ﻪ
ﻧ
أ
ا
و
ووﺟد
القياﻣة
ﻳوم
أﻋﻤالﻪ
الشﺨص ﻋﻦ الدﻧيا ودرﺳوا "ﺻحيﻔة"
ّ
ّ
ّ
الﻜﻠﻤة؛ﳍﺬا ﺻدر اﳊﻜﻢ ن ﺧﺬوﻩ إﱃ ﺟﻬنّﻢ .تناول اﳌﻼﺋﻜة ﺻحيﻔتﻪ وأﺧﺬوﻩ ﳓو
ﺟﻬنّﻢ .ﰲ وﺳط الﻄرﻳق رأى ذاك الشﺨص لواء اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( .ﲨد ﻣﻜاﻧﻪ

وقال لﻠﻤﻼﺋﻜة الّﺬﻳﻦ كاﻧوا ﺧﺬوﻧﻪ :أ ﰲ الدﻧيا ﱂ أﺟتز ﻫﺬﻩ الرا ت أبداً ﻣﻦ دون
ﺳﻼم ،واﻵن أﻳﻀاً ﳚﺐ أن أذﻫﺐ وأُلقﻲ ﺳﻼﻣاً ﰒّ آﰐ ﻣعﻜﻢ إﱃ ﺟﻬنّﻢ .اﳌﻼﺋﻜة قالوا:
ﺣﱴ
ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ،أﻣرك ﳏسوم وﳚﺐ أن تﺬﻫﺐ إﱃ ﺟﻬنّﻢ .ﻣا إن اﺣت ّد ﻫﺬا النقاش بينﻬﻢ ّ
ﻧظر إليﻬﻢ ﺣﻀرة أﰊ ﻋبد ا ّ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( الّﺬي كان واقﻔاً ﻋند ذلﻚ الﻠواء ﻧظرًة،

وبواﺳﻄة ﻫﺬﻩ النظرة شاﻫد ذلﻚ الشﺨص واﳌﻼﺋﻜة اﳌرافقون لﻪ أﻧﻔسﻬﻢ ﰲ ﺣﻀور
ﻼم كان ﺟدالﻜﻢ؟ ق ّدم اﳌﻼﺋﻜة ﺻحيﻔة أﻋﻤال ذلﻚ الشﺨص
ﺣﻀرتﻪ .قال ﺣﻀرتﻪَ :ﻋ َ
١
ﻣﻠﻒ.
"ﺻﺤﻴﻔﺔ"ّ :
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ﳊﻀرتﻪ .ﻧظر ﺣﻀرتﻪ إليﻬا وقال لﺬلﻚ الشﺨص :ﻣا ﻫﺬا؟ )أي ليست شيﺌاً ﺟيّداً(
وأرﺟﻊ الصحيﻔة لﻠﻤﻼﺋﻜة .اﳌﻼﺋﻜة أﻳﻀاً ﻣشوا كﻲ ﺧﺬوا ذلﻚ الشﺨص إﱃ ﺟﻬنّﻢ،

تعجبوا كﺜﲑاً .ﻧظروا إﱃ ﺻحيﻔة
ولﻜﻦ ﰲ وﺳط الﻄرﻳق إﻧتبَﻬوا أ ّ ﻢ ﻳﺬﻫبون ﳓو اﳉنّةّ .
ذلﻚ الشﺨص فوﺟدوا أ ّن ﺣﻀرتﻪ قد كتﺐ بنظرتﻪ تﻠﻚ ﲢت ﺻحيﻔة أﻋﻤال ذلﻚ
الشﺨص " :ﻣب ّدل السيّﺌات ﳊسنات" .اﳌﻼﺋﻜة أﻳﻀاً أﺧﺬوا ذلﻚ الشﺨص إﱃ اﳉنّة
وﺳﻠّﻤوﻩ.
شﻬر ﳏرم ﻫو أﺣد أشﻬر التﻜاﻣﻞ ،واﶈبة والعزاء لﻺﻣام اﳊسﲔ تُ ِ
وﺻﻞ اﻹﻧسان ﺳرﻳعاً
ّ
ّ
إﱃ اﳍدف" .كﻠّنا ﺳﻔﻦ النجاة وﺳﻔينة اﳊسﲔ اﺳرع" :كﻠّنا أﻫﻞ البيت ﺳﻔﻦ ﳒاة ولﻜﻦ
ﺳﻔينة اﻹﻣام اﳊسﲔ أﺳرع.

تتحرك تتن ّحﻰ
ﲨيﻊ أﻫﻞ البيت ﺳﻔﻦ ﳒاة ،ولﻜﻦ ﺳﻔينة اﻹﻣام اﳊسﲔ أﺳرع وﻋندﻣا ّ
كﻞ السﻔﻦ وتﻔتﺢ ﳍا الﻄرﻳق .اﻹﻣام اﳊسﲔ ﺳﲑﻩ ﳓو ا ّ ﺳرﻳﻊ ،كﻤا أ ّن ﲡﻠّﻲ ا ّ ﻳﻜون
ّ
وﺳﻬﻞ ﺟ ّداً.
ﺳرﻳعاً ﳓوﻩ .الﻄرﻳق إﱃ ا ّ ﺻعﺐ ولﻜنّﻪ ﻣﻊ اﻹﻣام اﳊسﲔ ﺧﻔيف اﳌﺆوﻧة
ٌ
ﲡﻠّﻲ اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻳﻜون ﺟنباً إﱃ ﺟنﺐ ﲡﻠّﻲ ا ّ .

اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻫو ﲡﻠّﻲ ا ّ  .ﰲ اﳊدﻳﺚ أ ّن الشﺨص الّﺬي ﻳزور
ﺣﻀرتﻪ ﻣﻊ ﻣعرفة )أو ﻳزورﻩ ﰲ ﻳوم ﻋرفة( "ﳜالﻄﻪ ا ّ بنﻔسﻪ" :ا ّ بنﻔسﻪ ﻳصبﺢ ﳐﻠوطاً ﻣﻊ
وﻳشرﺣﻬا.
ذلﻚ الزاﺋر .ﻫﺬﻩ العبارة ﱂ ﳚرؤ أﺣ ٌد ﻣﻦ العﻠﻤاء أن ﳛﻠّﻬا ّ

كﻞ ﻣﻦ ﳛاذﻳﻪ ﻳرفعﻪ.
اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻫو َﳎ َرى و ر بﲔ ا ّ واﳋﻠقّ .
وتتﻢ الدﻧيا أﻳﻀاً وتﻜون قد
تتﻢ ﻋبادتﻚ أﻳﻀاً ّ
ﻋندﻣا ﻳَصﻠﺢ ﻋﻤﻠﻚ بواﺳﻄة اﻹﻣام اﳊسﲔّ ،
اﻷﺻﻠﻲ.
ذﻫبت إﱃ ﻣﻜاﻧﻚ
َ
ّ
شﺨص ﻣبصر كان ﻳصﻠّﻲ ﰲ ﺣرم اﻹﻣام اﳊسﲔ ّﲡاﻩ الﻀرﻳﺢ .قال لﻪ ﺧادم اﳊرم:

ٌ
اﻹﲡاﻩ .ﻫو أﺟابﻪ ﻣشﲑاً إﱃ ﻣرقد اﳊﻀرةُ " :ﻣو ١قبﻠة" )أليس ﻫﺬا قبﻠة(؟
القبﻠة ليست ﺬا ّ

١
لﻴﺴﺖ.
"ﻣﻮ":
ْ
ُ
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ﻣرات .إرﲡف اﳋادم وتراﺟﻊ وﺧرس .ﰲ بعض اﻷﺧبار أﻳﻀاً أﻧّﻪ ﻋندﻣا
كرر ذلﻚ ﻋ ّدة ّ
وّ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( ﻳقﻠبون القبﻠة إﱃ كربﻼء.
ﻳظﻬر ﺣﻀرة ﺻاﺣﺐ العصر والزﻣان ) ّ

ﻳوم
إﻏﻼق طرﻳق كربﻼء ﻫو ﻧتيجة الﻜﻔر لنعﻤة الّﺬي فعﻠﻪ الناس .أذكر قبﻞ ﺳنوات َ
الزوار اﻹﻳراﻧيﲔ ﻣﻦ الرﺟوع إﱃ بﻠدﻫﻢ أ كنت ﰲ كربﻼء وﻣررت ﻋﻠﻰ
ْ
ﻣنعت دولة العراق ّ
ﳏﻞ إقاﻣة
اﳊسينيّة الّﱵ كاﻧت ﰲ ﺟوار ﺣرم ﺣﻀرة أﰊ ﻋبد ا ّ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( وكاﻧت ّ
ﻣﲏ أن
الزوار اﻹﻳراﻧيﲔ .اﳉﻤيﻊ كاﻧوا قﻠقﲔ وﻣﻀﻄربﲔ وﻳرﻳدون العودة إﱃ إﻳران وطﻠبوا ّ
ّ

ﺣﱴ ﻳستﻄيعوا أن ﻳرﺟعوا إﱃ ﻋواﺋﻠﻬﻢ وكسبﻬﻢ
أدﻋو لﻔتﺢ الﻄرﻳق ليعودوا إﱃ إﻳران ّ
وﻋﻤﻠﻬﻢ .قﻠت ﰲ قﻠﱯ" :أُﻧظر إﱃ أﻳﻦ اﳉﻬﻞ وﻋدم ﻣعرفة قيﻤة الشﻲء ﺣيﺚ ﻳتﻤنّون ﰲ
ﺟنﺐ ﺣرم اﻹﻣام اﳊسﲔ أن تﻔتﺢ الﻄرﻳق وﻳرﺣﻠون ﻋﻦ كربﻼء" .ﻫﺬا الﻜﻔر لنِ َعﻢ تسبّﺐ
ﻏﻼق طرﻳق الز رة لسنوات .لﻄبﻊ شﻬداء ﺣرب إﻳران والعراق ﺣيﺚ ذﻫبوا إﱃ اﳌيدان
ﻋوض ﻫﺬا بعض الشﻲء ذاك الﻜﻔر لنِ َعﻢ .ﻋندﻣا تﻔتﺢ الﻄرﻳق ﻫﺬﻩ
بعشق اﻹﻣام اﳊسﲔ ّ
ِ
ﲤﲏ ز رة
ﻋﻤ ٍر ﻣﻦ ّ
اﳌرة إﻧتبﻬوا إذا ُوفّقتﻢ لﻠﺬﻫاب إﱃ كربﻼء أﻻّ تﻜﻔروا لنعﻤة ﻧيةً ،وبعد ْ
ّ
اﻷول لدﺧول كربﻼء.
اﻹﻣام اﳊسﲔ ﻻ تﻜوﻧوا وراء البيﻊ والشراء ﰲ اﻷﺳواق ﻣنﺬ اليوم ّ
ﻳغﲑ ﲡﻠّﻲ اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( العا َﱂَ .ﰲ ليﻠة
ﳏرم ِّ
ﰲ اﻷ ّ م العشرة اﻷوﱃ ﻣﻦ ّ
كﻞ ﻣﺆﻣﻦ وكافر ﰲ
ﺳوﻋاء وﻋاشوراء ،إذا شﺨص كاﻧت ﻋﲔ طنﻪ بصﲑة ،ترون أ ّن ّ
تغتﻢ اﳌﺨﻠوقات؟ ﻫﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜون ﲨيﻊ
العا َﱂ ﳏزون .ﻋندﻣا ﳛزن ﺻاﺣﺐ اﳋﻠقة أﻻ ّ
ﺣﱴ أﻫﻞ الدﻧيا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷ ّ م ﻳتﻀاﻳقون ﰲ شﺄن
الشيعة ﻣﻀﻄرﻳﻦ وﻻ ﳛزن اﻵﺧرون؟ ّ
دﻧياﻫﻢ وﻧتيجةً لﺬلﻚ ﳛزﻧون.
كﻞ اﳌصاﺋﺐ تصبﺢ بﻼ أﺛر ﻋند ذكر كربﻼء ") .بﻦ شبيﺐ ان كنت كياً لشﻲء
ّ 
ﻋﻠﻲ بﻦ اﰊ طالﺐ" :قال اﻹﻣام الرضا )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :بﻦ شبيﺐ إذا
فابﻚ لﻠحسﲔ بﻦ ّ
أردت أن تبﻜﻲ ﻋﻠﻰ شﻲء ِ
فابﻚ ﻷﺟﻞ ﺟ ّدي اﳊسﲔ(.
َ
ﻏﻢ كربﻼء ﻳزﻳﻞ اﳍﻤوم اﻷﺧرى.
ّ 
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ﻣﻦ ﻳَبﻜﻲ أو ﻳُبﻜﻲ أو ﳛزن ﰲ ﻋزاء اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( لﻦ ﲢرقﻪ بعد ذلﻚ
ر الدﻧيا واﻵﺧرة .ﳏبّوا أﻫﻞ البيت ﰲ ﳎﻠس ذكر اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻫﻢ ﻣﺜﻞ

ﺣﻀرة إبراﻫيﻢ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( الّﺬي ّبرد ا ّ النار ﻋﻠيﻪ.
وﻏﻢ ﻋاشوراء ﻫو قﻠﺐ
الغﻢ بدون إﻣﻜاﻧيّة البﻜاء
ٌ
ﺻعﺐ ﺟ ّداً؛إﲰﻪ ﺣزن .ﺧزاﻧة ﺣزن ّ
ّ 
ﺣﻀرة زﻳنﺐ.
اﳊزن ﻋجيﺐ ﺟ ّداً ،إﻧّﻪ ﻳشبﻪ "طنجرة الﻀغط" الّﱵ ﻏﻄاؤﻫا ﻣغﻠق.

القﻠﺐ ﻋندﻣا ﻳنﻜسر ﻳقﻊ ﻣورد رﲪة ا ّ  .القﻠﺐ الّﺬي ﻳنﻜسر ﻻ شﺄن لﻠشيﻄان بﻪ.
إﻋرفوا قيﻤة أﻧﻔسﻜﻢ .قﻠوبﻜﻢ ﻫﺬﻩ السرﻳعة اﻹﻧﻜسار ﻫﻲ ﻣﻦ بركة اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ
السﻼم(.

البﻜاء ﻣﻔتاح القﻠﺐ والقﻠﺐ الّﺬي ﻳﻜون ﻣغﻤوﻣاً وﳏزو ً ﻳُﻔتَﺢ لبﻜاء .ﻳبﻜﻲ لدرﺟة
الغﻢ فوق
الغﻢ الشدﻳد الّﺬي ليس فيﻪ بﻜاء .ﻋندﻣا ﰐ ّ
ان تنﻤو زﻫرة ﰲ قﻠبﻪ .اﳊزن ﻫو ّ
الغﻢ ﻳنﻜسر القﻠﺐ وﻳبدأ البﻜاء وﻳﻬدأ القﻠﺐ .البﻜاء ﺳﻼح اﳌﺆﻣﻦ .كربﻼء ﺳﻼح
ّ
ِ
اﳌﺆﻣﻦ .اﻹﻣام اﳊسﲔ قد ُﺧﻠق ﻣﻦ أﺟﻞ البﻜاء و"قتيﻞ العﱪات" تعﲏ قتيﻞ الدﻣوع.
دﻣوع البﻜاء ﻣﻦ أﺟﻞ الدﻧيا ﻣاﳊة ودﻣوع البﻜاء لﻶﺧرة ﺣﻠوة .اﻷوﱃ ﲡعﻞ العﲔ قﻠيﻠة
ِ
وﲡﻤﻠﻬا.
النور وﲡرﺣﻬا ،والﺜاﻧية ﲡعﻞ العﲔ ﻣﻠيﺌة لنور ّ
"فﻠيﻀحﻜوا قﻠيﻼً وليبﻜوا كﺜﲑاً" :إذاً ،ﳚﺐ أن ﻳﻀحﻜوا قﻠيﻼً وﻳبﻜوا كﺜﲑاً " .ﻧگرﻳد
ابر ﮐﯽ ﺧندد ﻦ".١
ﭼشﻢ گر ن ﭼشﻤﻪء فيض ﺧداﺳت".٢
"گرﻳﻪ بر ﻫر درد بﯽ درﻣان دواﺳت
الغﻢ الشدﻳد بعد ذلﻚ.
كﻞ قﻠﺐ ﻳنﻜسر ﻻ ﻳستوﱄ ﻋﻠيﻪ ّ
ّ 
كﻞ ﻣﻜان .البﻜاء ﻋﻠﻰ اﻹﻣام اﳊسﲔ شرﻳف وﻣﺆﺛِّر
ﻻ ﻳُ َ
وﺟد بﻜاء بعد اﳌوت؛النور ﰲ ّ
لﻜﻞ ﻋﻤر
لدرﺟة أﻧّﻪ لو ﺣﻀر ﳎﻠس العزاء والبﻜاء ّ
ﻣرًة واﺣدة قبﻞ اﳌوت ﻳﻜون ذلﻚ كافياً ّ
اﻹﻧسان.
١
أﱏ لﻠﻤﺮج أن ﻳﻀﺤﻚ ﻣا ﱂ ِ
ﻳﺒﻚ الﻐﻤام.
ّ َْ
 ٢الﺒﻜاء دواء ٍ
َﻣعﲔ ﻓﻴﺾ اﻹلﻪ ﰲ العﻴﻮن الﺒاﻛﻴﺔ.
داء ﻣا لﻪ ِﻣﻦ أدوﻳﺔ
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ﻳﻀﻤﻪ أولياء ا ّ وﻋباد ا ّ الّﺬﻳﻦ
ﺣساﺳاً وﻋندﻣا ّ
ﻣﻦ ﻳبﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻣام اﳊسﲔ ﻳصبﺢ ّ
بد ﻢ ﻋﻢ ،ﻳشعر ﺬا وﻳﻠت ّﺬ.
اﻷﻣة.
اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻫو ﺧالق البﻜاء ﰲ ﻫﺬﻩ ّ
"در رگاﻩ قرب ﮐﻪ ﺟای ﻣﻼل ﻧيست ﺳرﻫای قدﺳيان ﳘﻪ بر زاﻧوی ﻏﻢ اﺳت".١
ِ
كﻞ
وﰲ ﺣﲔ أﻧّﻪ ﺧالق البﻜاء ،فﺈﻧّﻪ ﻳُﻀحﻚ ذات اﳌﺆﻣنﲔ .ﻋصر ﻋاشوراء بعد ّ
ﳎالس العزاء والبﻜاء ،اﻷطﻔال والشبّان ﻻ إراد ًّ ﳝزﺣون وﻳﻀحﻜون إذا ﱂ ﳝنعﻬﻢ الﻜبار،

ﻣﻊ أ ّن ﻋصر ﻋاشوراء ﻫو بداﻳة ﻣصاﺋﺐ أﻫﻞ اﳊرم واﳋَﻠَف الباقﻲ لشﻬداء كربﻼء وﳚﺐ
أن ﻳﻜوﻧوا ﳏزوﻧﲔ .ﻫﺬﻩ البﻬجة والﻔرﺣة العﻔوﻳّة ﻣتعﻠّقة ﻹﻣام اﳊسﲔ.
اﳊاج ﻫادي أ ري الّﺬي كان ﳎنو ً ﰲ ﳏبّة أﻫﻞ البيت
وﲞاﺻة اﻹﻣام اﳊسﲔ ،أﺣيا ً
ّ
ّ 

كان ﻳقرأ العزاء وﻳبﻜﻲ ﰲ ﳎﻠس ﻋزاء اﻹﻣام اﳊسﲔ ﲝالة ﻋشق و"روﻣاﻧسيّة" لدرﺟة أﻧّﻪ
كان ﻳقﻠﺐ اﳉﻤيﻊ .ﻋندﻣا كان ﳚﻬﺶ اﳉﻤيﻊ لبﻜاء وﻳصبﺢ ﻫو ﺳﻜرا ً ،كان ﻳقول
لنﻔسﻪ" :ﳌاذا تبﻜﻲ ،البﻜاء ﻋﻤﻞ النساء" .بعدﻫا كان ﻳستﺨرج ﻣندﻳﻠﻪ اﳊرﻳري اليزدي ﻣﻦ
ﺟيبﻪ وبينﻤا كان اﳉﻤيﻊ ﻳبﻜون بش ّدة ،كان ﻳنﻬض وﻳرقص بنﻔسﻪ.
ﻣرًة واﺣد ًة ﻋﻠﻰ
كﻞ ﻋﻤرك إقرأ ز رة ﻋاشوراء ﻣﻊ اﳌﺌة لعﻦ واﳌﺌة ﺳﻼم ّ
إذا أﻣﻜﻦ ﰲ ّ
تبق ﳏروﻣاً ﻣنﻬا.
اﻷقﻞ وﻻ َ
ّ
ِ
اﻷﺋﻤة وﻫو شﻲء شبيﻪ لﻠقرآن .إذا
ﻣﱳ ز رة ﻋاشوراء ﻫو إﳍام رّ ﱐ قد اُﳍﻢ ﰲ قﻠﺐ ّ

كﻞ ﻳوم ﰲ ﻣنزلﻚ ز رة ﻋاشوراء ﻣﻊ اﳌﺌة لعﻦ واﳌﺌة ﺳﻼم الّﱵ
ﳏرم واﺣد قر َ
شﻬر ّ
أت فيﻪ ّ
اﻷﺋﻤة كاﻧوا ﻳنصبون ﺧيﻤة
ﳏرم ّ
فيﻬا ،ترى ا ّ  .اﻹﻣام اﳊسﲔ ﻇﻬور اﶈبّة .طوال شﻬر ّ
لﻠعزاء وﻳبﻜون.
ز رة أربعﲔ اﻹﻣام اﳊسﲔ ﻫﻲ ﻋرفات َﺳ ْﲑ اﳌﺆﻣنﲔ .ك ّﻞ ﻣﻦ ﻳدرك ﻋرفات ﻳﻜون

ﺣجﻪ ﻣقبوﻻً.
ّ
كﻞ الﺬﻧوب.
إ ّن لﻜربﻼء وﻋاشوراء شرا ً ﻳُﺬﻳﺐ ّ
 ١ﰲ ﳏﻀﺮ ال ُﻘﺮب ﺣﻴﺚ ﻻ َﻣﻠﻞ

ﲨﻴﻊ الﻘ ّﺪﻳﺴﲔ ٍ
ﲝﺰن ﳚﻠﺴﻮن.

٢٢٨

ﻣرات طوال
إﻫتﻢ ن ﻻ تﱰك لﻄﻢ الصدر ﻋ ّدة ّ
الﻠﻄﻢ ﻋﻠﻰ الصدر ﲨيﻞ و فﻊ ﺟ ّداًّ .
السنة .ﻋندﻣا ﻳﻠﻄﻢ اﻹﻧسان ﻋﻠﻰ ﺻدرﻩّ ،إﻣا أ ّن اﻹﻣام ﻳﺬﻫﺐ إﱃ داﺧﻞ روح ذلﻚ الﻼطﻢ

كﻞ ﻋﻤركﻢ إﺧﻠعوا
أو الﻼطﻢ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ داﺧﻞ اﻹﻣامّ .
ﺣﱴ لو أﻣﻜﻦ ّ
ﻣرة واﺣدة ﰲ ّ
قﻤيصﻜﻢ وتعﱠروا والﻄﻤوا ﻋﻠﻰ ﺻدركﻢ ﻧصف ﺳاﻋة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻀرة الزﻫراء وﻣﻦ أﺟﻞ
اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻬﻤا السﻼم(.
لﻄﻢ الصدور ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﳚعﻞ اﳉسﻢ ﺧﻔيﻔاً وﻧظيﻔاً وﲨيﻼً
لدرﺟة أﻧّﻪ تظﻬر فيﻪ ﺻورة أولياء ا ّ .
وﺧاﺻ ًة اﻹﻣام اﳊسﲔ ،اﻧصبوا راﻳة أو قﻄعة قﻤاش ﺳوداء
ﰲ أ ّ م ﻋزاء أﻫﻞ البيت
ّ
داﺧﻞ ﻣنزلﻜﻢ لع ّدة لياﱄ وأَلبسوا اﻷوﻻد ﺛيا ً ﺳوداء واﺟﻠسوا ﺣول بعﻀﻜﻢ واقرأوا
ﻧﻔسﻜﻢ ﻋ ّدة أبيات ﻣﻦ ذلﻚ النياح البسيط القدﱘ والّﺬي ﻫو أقرب إﱃ الﻔﻄرة والﻄﻤوا
ﻣﻊ بعﻀﻜﻢ .ﺣينﻬا أﻧظروا ﻣاذا ﻳصنﻊ ا ّ وأﻫﻞ البيت ِﻣﻦ الﻔﻀﻞ والﻠﻄف ﻣعﻜﻢ وﻣﻊ
ﻋاﺋﻠتﻜﻢ.
أﺛناء العزاء ،ﻳﻔتﺢ اﻹﻧسان ب قﻠبﻪ وﻳدﺧﻞ اﻹﻣام اﳊسﲔ.
أﻧﻔقت ﻣالﻚ أو
ﺣﱴ الر ء أﻳﻀاً ﳑدوح .إذا
َ
ﰲ ﻋا َﱂ اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ّ
لﻄﻤت أﻣام أﻧظار الناس ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻳﻜون ﺟيّداً .اﻷﺻحاب
َ
١
ﻋندﻣا كاﻧوا ﻳﺬﻫبون إﱃ اﳌيدان كاﻧوا "ﻳرﲡزون" وكاﻧوا ِّ
ﻳعرفون أﻧﻔسﻬﻢ .التظاﻫر ﰲ ﻋا َﱂ
اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( لﻪ ﺛواب .لﻄبﻊ ﻣﻦ اﻷفﻀﻞ أن تُظ ِﻬر ﻋﻤﻠﻚ ّ ولﻺﻣام
اﳊسﲔ وتقول :إﳍﻲ أﻧظر فﺄ أقوم ﺬا العﻤﻞ ،ﻋزﻳزي ﺣسﲔ أﻧظر فﺄ أقوم ﺬا العﻤﻞ.
قبﻞ ﻇﻬر ﻋاشوراء ﻫجﻢ اﻹﻣام اﳊسﲔ وﺣﻀرة أﰊ الﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺟيﺶ العدو وأرﺟعوا
اﳉيﺶ وﻫﻢ شﺨصان إﱃ ّبوابة الﻜوفة ،أي ﲦاﻧية ﻋشر "فرﺳﺨاً" .٢اﻹﻣام اﳊسﲔ كان
ﻳقول أﺛناء ﻣﻄاردة العدو :أﺧﻲ أ الﻔﻀﻞ .ﺣﻀرة أﰊ الﻔﻀﻞ أﻳﻀاً كان ﳚيﺐ :ﺳيّدي
وﻣوﻻي أ ﻋبد ا ّ  .ﺬﻩ الﻄرﻳقة كاﻧوا ﻳستﺨﱪون ﻋﻦ بعﻀﻬﻢ .قرب ّبوابة الﻜوفة أﳍﻢ ا ّ

" ١ﻳﺮﲡﺰون" :ﻳﺘﻔاﺧﺮون ِشعﺮاً.
" ٢الﻔﺮﺳخ" :ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻴال ﻫاﴰﻴّﺔ.

٢٢٩

كنت قد
كﻞ ﻣا ُ
ﰲ قﻠﺐ اﻹﻣام اﳊسﲔ أﻧّﻪ" :ﻋزﻳزي ﺣسﲔ ،ﰲ العﻬد الّﺬي قﻄعناﻩ ﻣعاً ّ
ﻷﻣة ﺟ ّدك و ، . . .كﻠّﻬا ﺳوف
وﻋدتﻚ بﻪ ،ﻣﻦ السعادة واﳌقاﻣات اﻷﺧروﻳّة والشﻔاﻋة ّ

أردت أن ﻻ تستشﻬد فﻼ تستشﻬ ْد" .اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ
أﻋﻄيﻚ إ ّ ﻫا ،وأﻳﻀاً إذا َ
أضرك وﻻ
السﻼم( رأى ا َّ كﺄّﳕا ﻳقول إن ﱂ تﻜﻦ أﻧت ﻣﻠتزﻣاً بعﻬدك وﻣيﺜاقﻚ فﺄ ﻻ ّ
أﺧﻠف وﻋدي .ﻫﺬا كان ﺣيﺚ أﻏﻤد ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﺳيﻔﻪ .العدو أﻳﻀاً الّﺬي كان
قد ﲰﻊ أﻧّﻪ ﻋندﻣا ﻳﻀﻊ اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﺳيﻔﻪ ﰲ ﻏﻤدﻩ ﻳنتﻬﻲ اﻷﻣر ،ﺣصﻞ

وﲡرأ وﻫجﻢ وﻣﻦ ﺣينﻬا فصاﻋداً ﺣصﻠت الشﻬادات .أﻧت أﻳﻀاً
ﻋﻠﻰ ﻣعنوّ تﻪ اﳌﻔقودة ّ
ِ
أﻳت أ ّن العﻤﻞ الّﺬي تقوم بﻪ ﻳقﻠِّﻞ ﻣﻦ إﺳتﻔادتﻚ.
"أﻏﻤ ْد" كﻠّﻤا ر َ
ِ
عجر" ١ﻋﻦ رأس
اﳊاج ﻣﻼّ آقاﺟان كان ﻳقول :أﻧّﻪ ﻋصر ﻋاشوراء ﻧزع العدو "الـﻤ َ

ﺣﻀرة زﻳنﺐ )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( واﻧﻜشف شعر ﻣوﻻتنا ،أ ﻣتﺄ ّكد أﻧّﻪ ﻻ أﺣد كان لدﻳﻪ
القدرة ﻷن ﻳﻠقﻲ ﻧظرة ﻋﻠﻰ ﺣﻀر ا؛ﻷﻧّﻪ ﻋندﻣا ﻻ ﻳستﻄيﻊ أﺣد أن ُﳛ ِّدق ﰲ ﴰس اﻵﺧرة
أﺻبحت
وأن ﻳنظر إﱃ قرﺻﻬا بعد أن تﻜون قد ﻏاﺻت ﰲ أربعة أﲝر وضعف ﻧورﻫا و
ْ
ﴰس ﲰاء الدﻧيا ،كيف ﻳستﻄيﻊ أن ُﳛ ِّدق ﰲ زﻳنﺐ الّﱵ ﻫﻲ الشﻤس اﻹﳍيّة والّﱵ ﱂ تُنﱠزل

أي ﲝر؟
ﰲ ّ
ﰲ بداﻳة الشباب قصد كربﻼء برفقة والدي .كنّا ﻧعﱪ ﺟسر اﳌسيّﺐ الّﺬي ﻫو أربعة
ﲪﻠت اﻷﻣتعة
كنت قد ُ
فراﺳخ ﻣﻦ كربﻼء وﻫو فوق الﻔرات ﻣشياً ﻋﻠﻰ اﻷقدام .أ أﻳﻀاً ُ
وكان ﺻوت ﻣاء الﻔرات كﺄﻧّﻪ ﻻ زال ﻳقول "ﺣسﲔ ﺣسﲔ" وﻳصرخ "العﻄﺶ" .كان
ﻣرات ولﻜﻦ ﱂ أدع أﰊ ﻳنتبﻪ .ﻋندﻣا
وضعﻲ ﻣنقﻠباً لدرﺟة ّ
أﱐ وقعت ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻋ ّدة ّ
٢
التﻞ الزﻳنﱯ.
ﻫنا
لون
و
ﻳق
ﻬﻢ
ﲰعت
ﺣيﺚ
ﻣﻜان
إﱃ
وﺻﻠنا
اﳊرم
اﻩ
ﲡ
ذﻫبنا ﻣﻦ "الزوارﻳﺐ"
ّ
ُ
ّ
كدت أن أقﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض
ﺣﱴ اﻧقﻠﺐ وضعﻲ بش ّدة
ﻣا إن
وفقدت وﻋيﻲ و ُ
ُ
ﲰعت ﻫﺬا ّ
ُ

ﻧتشرف بز رة ﺣرم ﺣﻀرة أﰊ الﻔﻀﻞ
ولﻜﻦ أﰊ ﺳاﻋدﱐ واتّ ُ
ﻜﺄت ﻋﻠﻰ اﳊاﺋط .ﻋندﻣا كنّا ّ
كنت ﺣدﻳﺜاً
اﻷول ،ﺣيﺚ ُ
قال ﱄ والدي :أ أﺧجﻞ ﻣﻦ ﺣﻀرة أﰊ الﻔﻀﻞ ﻷﻧّﻪ ﰲ ﺳﻔري ّ

ِ ١
عﺠﺮ" :اﳋِﻤار.
"اﳌ َ

" ٢زوارﻳﺐ" :أزﻗّﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﺘّﺼﻠﺔ ﺑﺒعﻀﻬا.

٢٣٠

أﺧرﺟت
ﺟﻠست ﰲ زاوﻳة الرواق وبدون اﻧتباﻩ
أت الز رة
قد
أﺻبحت ﻋرﻳساً ،ﻋندﻣا قر ُ
ُ
ُ
ُ
١
ال"شبُق" و"ﻧﻔﺨتُﻪ ﻋ ّدة ﻧﻔﺨات" .٢ﺟاء ﺧادم
أشعﻠت ُ
كيس ُ
"شبُق" ﺟدﻳد كان برفقﱵ و ُ
اﻧتبﻬت
ﺣﱴ
ُ
ﻋﻢ ،ﻏﻠيون ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜان؟! ﻣا إن قال ﻫﺬا الﻜﻼم ّ
اﳊﻀرة ﳓوي وقالّ :
ﻣستﺢ ﻣﻦ ﺣﻀرة أﰊ
أطﻔﺄت ﻏﻠيوﱐ .ﻣﻦ ﺣينﻬا إﱃ اﻵن وأ
لنﻔسﻲ
ٍ
وﻏرقت ﰲ اﳋجﻞ و ُ
ُ
قﻠت ﻷﰊ ﻫﺬا ليس ﻋيباً .ﳌناﺳبة إذا كان ﻫناك ﻣﻜان ﻣناﺳﺐ لتدﺧﲔ
الﻔﻀﻞُ .
أي ﻣﻜان لﻄيف أكﺜر ﻣﻦ
ُ
ال"شبُق" ﰲ الﻜرة اﻷرضيّة فﻬو ﻫﺬﻩ الدار ﳊﻀرة أﰊ الﻔﻀﻞّ .
"شبُقاً" ﻣنعشاً؟ ﻋندﻣا ﲰﻊ أﰊ ﻫﺬا
وﻳدﺧﻦ ُ
ﻫﺬا اﳌﻜان ﺣيﺚ ﻳشعر اﻹﻧسان لراﺣة ّ
وتشرفنا ﺳوًّ بز رة ﺣرم اﳊﻀرة.
الﻜﻼم ﺻار ﻣﻔعﻤاً ﳊيوﻳّة والنشاط ّ
تشرفنا بز رة كربﻼء برفقة اﳊاج ﻫادي أ ري أﺣاط ﰊ ﺣزن
ﻣرة ﻋندﻣا كنّا قد ّ
ذات ّ

٣
بقيت ﰲ البيت ﻣﻊ ﻫﺬا اﻹﻧقباض
ﺣﱴ "ﺣال" لﻠبﻜاء .لﺬا ُ
شدﻳد ﲝيﺚ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫناك ّ
ِ
ﻳتشرف بز رة اﳊرم لوﺣدﻩ .ذات
الروﺣﻲ وكان اﳊاج ﻫادي ﻳﻀيّﻔﲏ وأﺣيا ً أﻳﻀاً كان ّ
كنت أﲰﻊ ،قال لنﻔسﻪ :ﻻ س ن ﳔرج
وﻧتﻤشﻰ قﻠيﻼً .أ أﻳﻀاً
ّ
ﻳوم ،ﲝيﺚ أ أﻳﻀاً ُ
إﻧﻄﻠقت برفقتﻪ وذﻫبنا ﺳوًّ ﻣﻦ الشارع أﻣام ﺣرم ﺣﻀرة أﰊ الﻔﻀﻞ ّﲡاﻩ ﺧارج اﳌدﻳنة.
ُ

كان ﻫناك زرع ﲜاﻧﺐ الﻄرﻳق .ﺟﻠسنا بشﻜﻞ ﻋﻔوي ﺟنﺐ ﻧبات الﻔول وﻣﻦ اﳌعروف أ ّن
ﻏﻤﻲ وبدأت
ﺣﱴ
الغﻢ .ﻣا إن
ُ
إﻧتبﻬت إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلة ّ
ُ
ﻏﻤاً فوق ّ
إزددت ّ
ﻧبتة الﻔول ﲡﻠﺐ ّ
وﺟرت ﻋ ّدة قﻄرات دﻣﻊ ﻣﻦ ﻋيﲏ واﻧشرح ﺻدري قﻠيﻼً .ﻀنا
لبﻜاء ِﻣﻦ ش ّدة التﺄﺛّر
ْ

تغﲑ
ّ
اﳌرة ﺟنﺐ ورد البنﻔسﺞ الّﺬي ﻳبعﺚ ﻋﻠﻰ البﻬجةّ .
وﲤشينا ﻣسافة أﺧرى .ﺟﻠسنا ﻫﺬﻩ ّ
"شبُقاً"
لت ﺣالة اﻹﻧقباض الروﺣﻲ تﻠﻚ كﻠّيّاً .اﳊاج ﻫادي أﻳﻀاً أشعﻞ ُ
وضعﻲ لﻜاﻣﻞ وزا ْ
كﻞ الناس ﻣشغولﲔ
ّ
ودﺧنﻪ .بعدﻫا ﻣشينا ّﲡاﻩ داﺧﻞ اﳌدﻳنة .ﻋندﻣا دﺧﻠنا اﳌدﻳنة ر ُ
أﻳت ّ
ﻇننت
بتعزﻳﻞ وتنظيف ﻣنازﳍﻢ .كﺄ ّ ﻢ كاﻧوا ُﳛ ّ
ﻀرون أﻧﻔسﻬﻢ ﻻﺳتقبال ضيف .ﰲ البداﻳة ُ

ﺣﱴ اﻧتبﻪ
ﻣر ْ
ت ﻫﺬﻩ الﻔﻜرة ﰲ ذﻫﲏ ّ
أ ّن اﳌقصود ﺬا الﻀيف ﻫو اﳊاج ﻫادي .ﻣا إن ّ
ُ " ١شﺒُﻖ" :ﻏﻠﻴﻮن ﻋﺠﻤﻲ .ﻛﻴﺲ " ُشﺒُﻖ" :ﻛﻴﺲ ﺗﺒﻎ ﳍﺬا الﻐﻠﻴﻮن.
٢
ﻣﺮات.
"ﻧﻔﺨﺘُﻪ ﻋ ّﺪة ﻧﻔﺨات" :ﺗن ّ
ﺸ ُ
ﻘﺖ دﺧاﻧﻪ ﻋ ّﺪة ّ
" ٣ﺣال"َ :ﻣْﻴﻞ.

٢٣١

لست أ ذلﻚ الﻀيف .ﰲ ﻫﺬﻩ
ﻋﲏ؛أي ُ
اﳊاج ﻫادي وذكر "الصﻠوات" وركض وابتعد ّ
اﳊالة قال ﱄ شﺨص" :لﻜﻦ ﱂ ﻳستقبﻞ أﺣ ٌد ﻫﺬا الﻀيف ﻣﺜﻞ ﻫﺬا الشﺨص" .١لـ ّﻤا

أﻳت اﻷبدان اﳌقﻄّعة
ﲰعت ﻫﺬا ُ
أدرت رأﺳﻲ ﺣيﺚ وقﻊ ﻧظري فجﺄ َة ﻋﻠﻰ ﺣﻔرة اﳌقتﻞ ور ُ
ُ
ﻋﻠﻲ وأن أﺳقط
اﳌﻄﻬرة .ﻋند رؤﻳة ﻫﺬا اﳌنظر ّ
إر ً إر ً والرؤوس ّ
تغﲑ ﺣاﱄ وكاد أن ﻳُ َ
غﻤﻰ ّ
ﺣﱴ أﺳتعيد
ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺣيﺚ اﻧتبﻪ اﳊاج ﻫادي وﺳاﻋدﱐ ﰲ أن أتّﻜﻰء ﻋﻠﻰ اﳊاﺋط ّ
وﻋيﻲ.
ٍ
لﻜﻞ
شﺨص شيﺌاً
ﲞصوص ﻋﻠّة ذﻫابﻪ إﱃ كربﻼء ،اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( قال ّ
عرف ﻋﻠّتﻪ اﻷﺻﻠيّة .اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( قال ّ أ أرﻳد
ﺣسﺐ ﻋقﻠﻪ ولﻜﻦ ﱂ تُ َ
أن أفدﻳﻚ.
اﻷﻣة" .ﻫﻞ ﲦّة شﺨص ﻋاقﻞ
ﻳقولون" :اﻹﻣام اﳊسﲔ إﺳتشﻬد ّ
ﺣﱴ ﻳُغ َﻔر لعصاة ّ
ﻳق ِّدم ﻣﺜﻼً ولدﻩ إبﻦ اﻷربعة ﻋشر ﻋاﻣاً لﻠقتﻞ ليُنجﻲ بقرتﻪ؟ كﻼّ ،اﻹﻣام اﳊسﲔ ﻫو بنﻔسﻪ
ﻳﻀحﻲ بروﺣﻪ ﰲ طرﻳق ﳏبوبﻪ وأن ﻳﺬﻫﺐ لﻠقاﺋﻪ.
أﺣﺐ أن ّ
ّ
ﻳقول اﳊاج ُﻣﻼّ اﻵقا الدربندي ﰲ أﺳرار الشﻬادة أﻧّﻪ ﺻبﺢ ﻋاشوراء قال ا ّ لﻠشﻤس
ﺣﱴ ﻳﺬﻫﺐ
تتحرك ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻞ ،وﳍﺬا قبﻞ ﻇﻬر ﻋاشوراء إﺳتغرق ﺳبعﲔ ﺳاﻋة ّ
أن ّ
اﻷﺻحاب واﺣداً واﺣداً إﱃ اﳌيدان وﻳقوﻣوا بعﻤﻠﻬﻢ.
وﻫﺐ النصراﱐ الّﺬي ﻫو ﻣﻦ شﻬداء كربﻼء وكان شا ًّ ﻧصراﻧيّاً ﺣدﻳﺚ الزواج ﺣيﺚ

رأى اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﰲ طرﻳق كربﻼء وﻫام ﲝﻀرتﻪ وإلتحق ﲝﻀرتﻪ ﻣﻊ زوﺟتﻪ
لﻜﻞ ﻣسيحيّﻲ
و ّأﻣﻪ ،بيﱠض وﺟﻪ ﺣﻀرة ﻋيسﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( بعﻤﻠﻪ وأﻋﻄﻰ وﺟاﻫة وشرفاً ّ
العا َﱂ .أ أرى ﲨيﻊ اﳌسيحيّﲔ ﲨيﻠﲔ إﺣﱰاﻣاً لﻪ.
السيّد إبﻦ طاووس ،الّﺬي ﻫو شﺨصيّة ﻋظيﻤة ﺟ ّداً وقد كان ﻳعيﺶ ﰲ أواﺋﻞ ﻋصر

الغيبة الﻜﱪى ،لﻪ كتاب ﰲ ﻣقتﻞ اﻹﻣام اﳊسﲔ إﲰﻪ الﻠﻬوف .ﻳﻜتﺐ ﰲ ﻣق ّدﻣة كتابﻪ أﻧّﻪ
ﺣﺜﺜت الناس
لﻜنت
لوﻻ ﻋادات وتقاليد الناس ﺣيﺚ ﻳقيﻤون العزاء ﻋندﻣا ﻳﻔقدون ﻋزﻳزاً،
ُ
ُ
 ١لﻜﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ أﺣﺪ ﻫﺬا الﻀﻴﻒ اﳌﻈﻠﻮم لﺴﻴﻮف ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ِ
اﳌُﻀﻴﻒ اﳌﻠعﻮن.
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ﻋﻠﻰ البﻬجة والسرور بسبﺐ التوفيق الّﺬي ﺣصﻞ ﻋﻠيﻪ اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﰲ
كتبت
بﻜﻞ أشياﺋﻪ ﰲ ﺳبيﻞ ا ّ  .لﻜﻦ ﻷ ّن ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻋادة الناس ،فﺄ أﻳﻀاً ُ
التﻀحية ّ
اﳌقتﻞ.
ِ
كنت ترى أﻫﻞ البيت ،الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﺻحاب العزاء،
ّ دبوا ﰲ قراءة العزاء .ف ّﻜ ْر أﻧّﻪ لو َ
ٍ
كنت تﺬكر
كنت تقرأ العزاء أﻳﻀاً ﻫﻜﺬا
بشﻜﻞ ﻋنيف .ﻫﻞ َ
ﺟالسﲔ ﰲ ﺟنﺐ ا ﻠس ﻫﻞ َ
أﻳﻀاً أﻣام ﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( ﻣصيبة أبناﺋﻬا ﺬا الشﻜﻞ اﳌدﻣﻲ لﻠقﻠﺐ

واﳌﻔجﻊ؟ ﻫﻞ ترﻳد ﺬا النحو ﻣﻦ قراءة العزاء أن ﲢرق قﻠﺐ ﺻاﺣﺐ اﳌصيبة وتُبﻜيﻪ؟
وﻳغﲏ ﰲ ال"زورﺧاﻧة" ١الّﱵ ﰲ
الشﺨص الّﺬي كان ﰲ أ ّ م الشباب ّ
ﻳدق الﻄبﻞ ّ
"دوﻻب" ،٢كان قد ّاﲡﻪ إﱃ "اﳌدﻳﺢ" ٣ﻋند اﳍرم وﻷﻧّﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣتعﻠّﻤاً كان قد تعﻠّﻢ بعض

ﳎالس ﻋزاء قﻲ اﳌ ّداﺣﲔ وقارﺋﻲ العزاء وكان ﻳقرؤﻫا ،ولﻜﻦ بسبﺐ روﺣيّتﻪ ال"زورﺧاﻧيّة"
ﻳبﲔ ﻣصاﺋﺐ أﻫﻞ البيت بشﻜﻞ ﻣﺜﲑ لﻠشﻔقة أكﺜر وأش ّد قسوًة ﻣا اﺳتﻄاع إﱃ
تﻠﻚ كان ِّ
ذلﻚ ﺳبيﻼً ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﳛصﻞ ﻋﻠﻰ ٍ
بﻜاء أكﺜر ﻣﻦ اﳌستﻤعﲔ وأ كنت ﻣتﻀاﻳقاً وﻣنزﻋجاً
ﻣرات أن أﻧبِّﻬﻪ ن ﻳقرأ العزاء أكﺜر أد ً واﺧتصاراً ولﻜﻦ
بش ّدة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﺬاُ .
أردت ﻋ ّدة ّ

ﺣﱴ رﻣوش ﻋيوﻧﻪ ،ﻣﻠﻲء
كﻞ وﺟﻬﻪّ ،
ﱂ ﳝﻜﻦ ذلﻚ .ذات ّ
ﻣرة رأﻳتُﻪ ﰲ ﺣالة ﻣﻜاشﻔة ﺣيﺚ ّ
بنﻤﻞ أبيض كﻞ وﺟﻬﻪ وﻫو ﺳتﻤرار ﻳقتﻠعﻬﻢ ﻣﻦ وﺟﻬﻪ ﻇافرﻩ وﻳرﻣيﻬﻢ إﱃ اﻷرض،
ولﻜﻦ فوراً ﻳظﻬر ﻣﻜا ﻢ ﳕﻞ ﺟدﻳد.

ز رة أﻫﻞ البيت )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(

" ١زورﺧاﻧﻪ" :دي ﺗﺮاﺛﻲ لﻠﻤﺼارﻋﺔ.
" ٢دوﻻب" :ﺑﻠﺪة اﳊاج دوﻻﰊ.

" ٣اﳌ ّﺪاح" :الّﺬي ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺪاﺋح وﻣﺼاﺋﺐ أﻫﻞ الﺒﻴﺖ شعﺮاً.
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الز رة تعﲏ ﺣﻀور الزاﺋر ﻋند اﳌزور.
ﻋندﻣا ﻳنوي الزاﺋر ﰲ وطنﻪ الرﺣيﻞ ﳓو ﻣرقد أي واﺣد ﻣﻦ أﻫﻞ البيت ِ
ﻳرﺳﻞ ﺻاﺣﺐ
ّ

ذلﻚ اﳌرقد ﻣﻼﺋﻜةً إﱃ وطﻦ ذلﻚ الزاﺋر كﻲ ﻳرافقوﻩ .ﰐ أولﺌﻚ اﳌﻼﺋﻜة برفقة ذلﻚ الزاﺋر
إﱃ الز رة وبعد أن ﻳنوي العودة تون ﻣعﻪ وﻳوﺻﻠوﻧﻪ إﱃ وطنﻪ وﻳرﺟعون إﱃ ﺻاﺣﺐ اﳌرقد
وﻫو ﻣرﻫﻢ أﻧّﻪ ابقوا ﰲ اﳊرم وقوﻣوا لعبادة لنيابة ﻋﻦ ذلﻚ الزاﺋر.
اﺋر فيﻪ لراﺣة .لﺬا ﻏالباً ﻋندﻣا ﻳصﻞ
ﺣرم أﻫﻞ البيت ﻳعﻄﻲ راﺋحة الوطﻦ وﻳشعر الز ُ
وﻳتشرف بز رة اﳊرم ﺧﺬﻩ النعاس بعد الز رة وﻳغﻔو ﻫناك .ﺳبﺐ ذلﻚ أ ّن
ﻣرة ّ
الزاﺋر ّأول ّ
فاﺳﱰح
تعبت كﺜﲑاً ﰲ الﻄرﻳق،
الروح تشعر لسﻜينة .بعبارة أﺧرى ،ﻳقول لﻪ اﻹﻣام :لقد َ
ْ
قﻢ بﻠقاﺋنا والتح ّدث ﻣعنا.
قﻠيﻼً ﰲ البداﻳة ّ
ﺣﱴ ﳜرج ﻣنﻚ التعﺐ ﰒّ ْ

اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(،
وﻳتشرف بز رة ﺣرم ّ
ﻣﺜﻠﻤا أﻧّﻪ ﻋندﻣا ﻳصﻞ ضيف وزاﺋر ﺣدﻳﺜاً ّ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻳدﻫﻢ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ فيﺄﺧﺬﻩ النعاس وﻳغﻔو ﰲ اﳊرم ،ﺣيﺚ ﰲ
ﳝسﺢ ّ
الواقﻊ ﻧﻔس اﻹﻣام قد ﺟعﻠﻪ ﻳنام كﻲ ﳜرج ﻣﻦ بدﻧﻪ تعﺐ الﻄرﻳق وﳛصﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻬوزﻳّة
وﻧتحﻀر
لﻠقاء اﻹﻣام والتح ّدث ﻣعﻪ ،كﺬلﻚ ﰲ الﱪزخ ﳓﻦ ﻧنام كﻲ ﻳزول ﻋنّا التعﺐ
ّ

وﺟد ﻧوم ﰲ اﳉنّة.
لدﺧول اﳉنّة .ﻻ ﻳُ َ
"رب ادﺧﻠﲏ ﻣدﺧﻞ ﺻدق
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(ّ :
أﻧّﻚ تقول أﺛناء الدﺧول ﳊرم ّ
واﺧرﺟﲏ ﳐرج ﺻدق ،ﻳعﲏ إﳍﻲ اﺟعﻠﲏ أذﻫﺐ ﻋند ﻫﺬا السيّد بصدق وآﰐ ﻣﻦ ﻋندﻩ إﱃ

ﻋندك أﻳﻀاً بصدق.
ف ﻋند الباب
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻻ
تدﺧﻞ بسرﻋة .توقّ ْ
تتشرف بز رة ﺣرم ّ
ﻋندﻣا ّ
ْ
ﺣﱴ تظﻬر رﻏبتﻚ وتنزل قﻄرة ﻣﻦ الدﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻋينﻚ .ﰲ البداﻳة إبعﺚ
واقرأْ إذن الدﺧول ّ
ادﺧﻞ وﺳﻠّ ْﻢ ﻋﻠيﻪ ﻣﺜﻠﻤا كان
القﻠﺐ قبﻠﻚ .الدﻣوع ﻫﻲ ﻋﻼﻣة أ ّ ﻢ قد ﲰحوا لدﺧول .ﰒّ ْ

ﻳسﻠّﻢ اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ كاﻧوا ﻳزورون اﻹﻣام ﰲ زﻣﻦ ﺣياتﻪ "الظاﻫرﻳّة" .الز رات الﻄوﻳﻠة
اﻷﺋﻤة
أﺣيا ً ﲡعﻞ اﻹﻧسان ﻏافﻼً ﻋﻦ اﻹﻣام الواقف ﰲ ﳏﻀرﻩ .ﰲ داﺧﻞ الصحﻦ وﺣرم ّ
إﻋتﱪ ذلﻚ ﻣﻦ ﺣية اﻹﻣام
كﻞ َﻣﻦ قال لﻚ شيﺌاً ْ
ﺣاف ْظ أﻳﻀاً ﻋﻠﻰ اﺣﱰام ّ
الزوار واﳋ ّدام ،و ّ
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١
ِ
الزوار
و ّد ْ
كﻞ واﺣد ﻣﻦ ّ
ب وتقبّـْﻠﻪ .ﺻوت "اﳍﻤﻬﻤة" الّﺬي ﻳصﻞ إﱃ اﻷذن فوق ﺻوت ّ
ﻳرافقﻪ ﺻوت اﳌﻼﺋﻜة.

اﺳتﻤﻊ ﺟيّداً .ﺳتجد أ ّن اﳌﻼﺋﻜة،
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( و ْ
طﺄطﺊ رأﺳﻚ ﰲ ﺣرم ّ
واﻷﻧبياء ،واﻷولياء ،والزاﺋرﻳﻦ ،ﲨيعﻬﻢ ﻳقولون "السﻼم ،السﻼم"" .اﻻّ قيﻼً ﺳﻼﻣاً ﺳﻼﻣاً":
ي كﻼم إﻻّ قول السﻼم ،السﻼم.
ﻫناك ﻻ ﻳسﻤعون أ ﱠ
اشتغﻞ ﻋﻠيﻬا.
اﳉُ َﻤﻞ الّﱵ ﲢظﻰ ا ﰲ ﺣرم ّ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( إﺣﻔظْﻬا و ْ
الزوار .ﳝﻜﻦ ﳋدﻣتﲔ أو ﺛﻼث أن تﻔعﻞ فعﻞ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( قُ ْﻢ ﲞدﻣة ّ
ﰲ ﺣرم ّ
ﺳبعﲔ ﺳنة ﻣﻦ العبادة.
وتصرف بغﻔﻠة ﻳﻜون ذلﻚ أﺳوأ وأقبﺢ بﻜﺜﲑ
اﳌشرفة ّ
إذا شﺨص كان ﻏافﻼً ﰲ اﳌشاﻫد ّ

بوﱄ
ارﺟﻊ .أﻳﻀاً كﻠّﻤا
ﻣﻦ الغﻔﻠة ﰲ اﻷﻣاكﻦ أﺧرى .لﺬا قالواُ :
َ
"زر فاﻧصرف"ُ :زْر و ْ
التقيت ّ
وتتصرف بشﻜﻞ ﲝيﺚ ﻳﻜون ُﻣﻬيناً.
ارﺟﻊ ﺳرﻳعاً ،ﻷﻧّﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن تبقﻰ وتغﻔﻞ
ّ ُزْرﻩ و ْ
ّ
ﻣرة اﳌرﺣوم اﳊاج ﻫادي أ ري الّﺬي كان ﻣﻦ العاشقﲔ ا اﻧﲔ ﻷﻫﻞ البيت وكنّا
ذات ّ
لدي ﻋﻤﻞ ،إذﻫبوا أﻧتﻢ
قﻠت أ
ﻧتشرف ﺳوًّ بز رة ﻣشﻬدُ .
ّ
أﺻدقاء ﻣﻊ بعض قصدﱐ كﻲ ّ

كنت ﻣﻦ ﺟﻬة أﻳﻀاً راﻏباً بعض الشﻲء ن أكون
وأ أﻳﻀاً ألتحق بﻜﻢ إن شاء ا ّ .
ُ
إﻧﻄﻠقت بعد ﻋ ّدة أ ّ م وﻋندﻣا وﺻﻞ "أوتوبوﺳنا" إﱃ
وﺣيداً ﰲ ﺳﻔر الز رة ﻫﺬا.
ُ
ِ
ال"شبُق"
وﻳدﺧﻦ
"الﻜاراج" ٢ﰲ ﻣشﻬد،
ُ
وﺟدت اﳊاج ﻫادي واقﻔاً ﰲ زاوﻳة الﻜاراج ّ
ُ

ﺣاﺳة ﴰّﻪ ﻳقظة
وأﻳﻀاً كان دﺧان ُ
"شبُقﻪ" ﻳرتﻔﻊ ﻣباشرًة ﳓو اﻷﻋﻠﻰ .اﳊاج ﻫادي كاﻧت ّ
كنت.
الشﻢ ﺣيﺜﻤا ُ
وبسبﺐ اﶈبّة الّﱵ كاﻧت لدﻳﻪ ﻷﻫﻞ البيت وﳏبّيﻬﻢ كان ﳚدﱐ بواﺳﻄة ّ
الشﻢ .ﻋند
كﺬلﻚ ّ
الزوار الّﺬﻳﻦ كاﻧوا ﻳرﺟعون ﻣﻦ "العتبات" كان ﳝيّزﻫﻢ وﳚدﻫﻢ بواﺳﻄة ّ
رؤﻳة اﳊاج ﻫادي ،ﰲ البداﻳة
أتشرف لز رة وﺣيداً
ُ
إﺳتغرقت لتﻔﻜﲑ أﻧّﻪ ﱂ ﳝﻜﻦ أن ّ
أﻳت أ ّن ﺣﻀرة الرضا )ﻋﻠيﻪ السﻼم( بنﻔسﻪ قد أرﺳﻞ اﳊاج ﻫادي ﻻﺳتقباﱄ.
ولﻜﻦ فوراً ر ُ

" ١اﳍﻤﻬﻤﺔ" :اﻷﺻﻮات اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ.
" ٢أوﺗﻮﺑﻮس" :ﺣاﻓﻠﺔ.
"ﻛاراج" :ﳏﻄّﺔ.
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كنت ترﻳد أن ﳚري.
قﻠت :وﻣاذا ﺟرى؟ قال :ﻣاذا َ
أتيت؟ ُ
قال اﳊاج ﻫادي بعصبيّة :اﻵن َ
قﻠت لﻪ" :ﺣسناً ،أﻻ
كت أﻧّﻪ ﰲ ز رة اﳊﻀرة ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋندﻩ ﺣاﻻت أﺳﻔارﻩ السابقةُ .
أدر ُ
ﳛق ﳊﻀرة الرضا )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أن ﻳقول أﻧتﻢ ﺧﺬون ابتساﻣاتﻜﻢ وضحﻜﻜﻢ لﻸﻣاكﻦ
ّ
ِ
وﲢﻀرون إلينا بﻜاءكﻢ؟ "إﻧﻔجر اﳊاج ﻫادي ضاﺣﻜاً وأﺧﺬ ﻳقﻬقﻪ .ﻣا إن ضحﻚ
اﻷﺧرى ُ
ف بنﻔس ﻫﺬﻩ
اذﻫﺐ إﱃ اﳊََرم وطُ ْ
ﺣﱴ ُ
ّ
قﻠت لﻪ إﺣتﻔ ْظ بﻀحﻜتﻚ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ شﻔتيﻚ و ْ
تتشرفون بز رة
اﳊالة .ذﻫﺐ وﻋندﻣا رﺟﻊ وﺟدتُﻪ قد ار ﺣت أﻋصابﻪ وبﻠﻎ ﻣرادﻩ .ﻋندﻣا ّ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﺣا ِولوا أن تدﺧﻠوا اﳊَرم ببال ﻣر ح ٍ
وقﻠﺐ قاﻧﻊ ور ٍ
اض ﻋﻦ ا ّ .
ّ
َ
زرت اﻹﻣام
زرت ﺣﻀرة الرضا )ﻋﻠيﻪ السﻼم( وإذا َ
ﻋندﻣا ترضﻰ ﻋﻦ ا ّ تﻜون قد َ
الرضا ترضﻰ ﻋﻦ ا ّ .
ِ
ﺣﱴ ﻣﻦ أﺟﻞ كربﻼء.
ﺣرم أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻳُوقف البﻜاء ّ
أولياء ا ّ ﻳسبقون لسﻼم .ﱂ ﻳستﻄﻊ أﺣد أن ﻳسبق النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(
ِ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( وﻧﺬﻫﺐ لز ر ﻢ
لسﻼم .اليوم أﻳﻀاً ﻋندﻣا ﻧسﻠّﻢ ﳓﻦ ﻋﻠﻰ النﱯ و ّ
التوﺟﻪ
ﻧرد ﺳﻼﻣﻬﻢ ّ
فﺈﻧّنا ﰲ الواقﻊ ّ
وﻧرد ز ر ﻢ .ﻻ ﳛصﻞ َ
اﻵﺧرون ﻋﻠﻰ توفيق السﻼم و ّ

إليﻬﻢ ﻣا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫناك ﺳﻼم ولﻄف ﻣﻦ ﺣيتﻬﻢ ّأوﻻً.
ﳏﻤد .أﻫﻞ البيت
ﳏﻤد وآل ّ
أﻫﻞ البيت ﻫﻢ أﻫﻞ بيت ا ّ  ،والشيعة أﻳﻀاً ﻫﻢ أﻫﻞ بيت ّ
روﺣﻬﻢ ﻋند ا ّ وﺟسدﻫﻢ ﰲ قﻠوب شيعتﻬﻢ" .وﰲ قﻠوب ﻣﻦ واﻻﻩ قﱪﻩ".

اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻻ ﻳبقﻰ ﰲ القﱪ أكﺜر ﻣﻦ ﺛﻼﺛة
لقد ورد ﰲ الروا ت أ ّن ﺟسد ّ
أ ّ م وبعد ﺛﻼﺛة أ ّ م ﻳﻠتحق بروﺣﻬﻢ ،وورد أﻳﻀاً أ ّن روح الشيعة ﻫﻲ ﻣﻦ ﺟنس ﺟسد
لﻸﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻫو ﰲ داﺧﻞ قﻠوب
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( وأﻳﻀاً أ ّن القﱪ اﳊقيقﻲ ّ
ّ
لﻸﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ
ﳏبّيﻬﻢ" .قبور ﰲ قﻠوب ﻣﻦ واﻻ  ،قبور قﻠوب شيعتنا" .اﶈبّون اﳊقيقيّون ّ
اﳌشرفة ﺧﺬون ﻣعﻬﻢ قﱪ اﻹﻣام إﱃ داﺧﻞ اﳊرم ولﺬا
السﻼم( الّﺬﻳﻦ ﻳﺬﻫبون لﻠﻤشاﻫد ّ
الزوار أﻳﻀاً ﻻ ﻳبقون بﻼ اﺳتﻔادة .أﻳﻀاً ﰲ الﻠيﻞ ﻋندﻣا ﻳنام ﻫﺆﻻء اﶈبّون
فﺈ ّن بقيّة ّ
اﳌﻄﻬر فﺈ ّ ﻢ
اﳊقيقيّون ّﲡاﻩ اﳊرم ﰲ البيوت الّﱵ ﺣول اﳊرم وتﻜون ﺻدورﻫﻢ ّﲡاﻩ القﱪ ّ
ِ
الزوار بدون ﻣنﻔعة.
ﻳش ّﻜﻠون ﺟسد اﻹﻣام ﰲ اﳊرم وﻻ ﻳبقﻰ ّ
٢٣٦

اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ
"قﱪﻩ ﰲ قﻠﺐ ﻣﻦ واﻻﻩ" :قﱪ اﻹﻣام اﳊسﲔ ﰲ قﻠﺐ ﳏبّيﻪ .ﺟسد النﱯ و ّ
السﻼم( ﻻ ﻳبقﻰ ﰲ القﱪ أكﺜر ﻣﻦ ﺛﻼﺛة أ ّ م .قﱪﻫﻢ اﳊقيقﻲ ﻫو قﻠﺐ اﳌﺆﻣنﲔ .ﺟسدﻫﻢ

وﺟد ﰲ الز رة اﳉاﻣعة الﻜبﲑة أﻧّﻪ "اﺟسادكﻢ ﰲ اﻻﺟساد".
روﺣنا .ﻳُ َ
تتشرف بز رة ﺣرم اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(
إذﻫﺐ لوﺣدك وأﻳﻀاً
ْ
ﻋندﻣا ترﻳد أن ّ
وليﻜﻦ لﻚ بنﻔس ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ
ﻵﺧرﻳﻦ،
ﻳﻜﻦ لﻚ
َ
ْ
تتشرف لز رة ﻻ ْ
ﻋندﻣا ّ
إﻏتسﻞ ﻏسﻞ الز رة ﰲ
تتشرف لز رة ،ﰲ البداﻳة
السﻼم( .إن شاء ا ّ ﻋندﻣا ترﻳد أن ّ
ْ
النﻬر اﳊسيﲏ الّﺬي ﻫو قرب ﻣرقد ﺣﻀرة أﰊ الﻔﻀﻞ والّﺬي اﻧﻔصﻞ ﻋﻦ الﻔرات وﻣاؤﻩ
١
ِ
وبتﻤﻬﻞ
قصﲑة
ات
و
ﲞﻄ
اﳊرم
ﳓو
اذﻫﺐ
و
،
كة
اﳊر
أﺛناء
ﻣاؤﻩ
وﻳﺌﻦ
ّ
ْ
َﻋﻜر وﳐﻠوط ب"الﱰبة" ّ
كﻞ قدم ﲣﻄوﻫا ﳓو اﳊرم
وﻣﻦ ﻏﲑ أن تتﻜﻠّ َﻢ ﻣﻊ أﺣد وبدون أن
َ
تﻠتﻔت ﳌا ﺣولﻚ .ﰲ ّ

تنﻬال ﻋﻠﻰ رأﺳﻚ اﳌﻼﺋﻜة واﻷﻧوار .ﻋندﻣا تصﻞ إﱃ اﳊرم ،فوق "كيشواﻧيّة" ٢اﳊرم ،قد
ِ
ُكت ْ
بت ز رة ﺬا الشﻜﻞ" :ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻚ ا ﻋبد ا ّ وﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻚ ا ﻋبد ا ّ
وﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻚ ا ﻋبد ا ّ " ،ﺣيﺚ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ بﺬا ا ز رة كاﻣﻠة .كﺄّﳕا الزاﺋر ﻳقول
ﻳﻄﻤﺌﻦ قﻠبﻪ ،فيقول ﳎدﱠداً روﺣﻲ
تصﺢ وﱂ
ّ
روﺣﻲ لﻚ الﻔداء أ ﻋبد ا ّ  ،ﰒّ ﳚد كﺄ ّ ا ﱂ ّ

وﺟد
اﳌرة الﺜالﺜة ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا النحو أﻳﻀاً .ﰲ داﺧﻞ اﳊرم ﻳُ َ
لﻚ الﻔداء أ ﻋبد ا ّ  ،و ّ
كنت ﻣنتبﻬاً
ﻣﻜان ﻋند أﺳﻔﻞ أقدام اﳊﻀرة ﺣيﺚ ﻫناك قد دفنوا ﻋظام الشﻬداء .إذا َ
تشعر ﻋندﻣا تعﱪ ﻣﻦ ﻫناك أ ّن ﲢت أقداﻣﻚ ﻫو كبحر ﻋﻤيق.
كنت أذرف الدﻣوع ﻋﻠﻰ اﻹﻣام اﳊسﲔ لع ّدة
ﰲ أ ّ م الشباب كان ﳛصﻞ أﺣيا ً أﻧّﻪ ُ
أتيت بعد بﻜاء شدﻳد ﻣﻦ داﺧﻞ "ﻏرفة" ﻣنزلنا،
لياﱄ وأ ّ م ﻣتتالية .ﰲ أﺣد ﻫﺬﻩ اﻷ ّ م ُ
دت ﺣيﺚ
ﺣيﺚ كان ﳎﻠس العزاء وكان الرفاق ﳎتﻤعﲔ ،إﱃ اﻹﻳوان أﻣام "الغرفة" وﲤ ّد ُ
شاﻫدت فجﺄة اﳌﻼﺋﻜة تون ﻣﻦ السﻤاء أفواﺟاً أفواﺟاً وﻳﻄوفون داﺧﻞ ﺻدري وﻳرﺟعون
ُ

إﱃ السﻤاء و ﰐ ﳎﻤوﻋة أﺧرى.

" ١الﱰﺑﺔ" :ﺗﺮاب ﻗﱪ اﳊﺴﲔ )ﻋﻠﻴﻪ الﺴﻼم(.

" ٢الﻜﻴﺸﻮاﻧﻴّﺔ" :ﻣﻜان أﻣام ﻣﺪﺧﻞ اﳌﺰارات ﳋﻠﻊ اﻷﺣﺬﻳﺔ.

٢٣٧

اﳌﻄﻬر ﳊﻀرة
تشر ُ
فت أ بز رة اﳊرم ّ
تشرفنا بز رة النجف ﻣﻊ الرفاق ّ
ﻣرة ﻋندﻣا ّ
ذات ّ
أﱐ
أﻳت فجﺄة أ ّن اﳊرم قد ﺻار ﺧالياً .ﻳبدو ّ
اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻣﻦ أﺟﻞ الز رة ﺣيﺚ ر ُ
ٍ
وﺟد ﰲ الوﺳط ﺣوض كبﲑ كان فيﻪ ﻣاء زﻻل
وﺻاف ﺟ ّداً
ُ
كنت ﰲ داﺧﻞ الﻀرﻳﺢ وكان ﻳُ َ
١
ﱠت ﻋﻠﻰ ﺣافّة اﳊوض "ﻋﻠﻰ ﻣدارﻩ" .
ﺻﻔ ْ
وكاﻧت كﺆوس زﺟاﺟيّة ﺧﻀراء الﻠون كﺜﲑة قد ُ
ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﻳﻀاً كان ﺟالساً فوق ﻋرش ارتﻔاﻋﻪ ﻧصف ﻣﱰ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
كنت أشاﻫد .أﻳﻀاً ﻋدد ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜة الّﺬﻳﻦ
كنت ﺟالساً ﺟنﺐ ﺣﻀرتﻪ و ُ
اﳊوض .أ أﻳﻀاً ُ
كاﻧوا ﻳرتدون ﺛيا ً "ﻣﻜشﻜشة" ٢طوﻳﻠة وكان ﳍﻢ أﺟنحة وكﺬلﻚ ٍ
أﻳد ،كاﻧوا واقﻔﲔ إﱃ
ﺟاﻧﺐ اﳊوض ﻣﻄيعﲔ ﳊﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( .أﻳﻀاً ﻣﻦ ﺧارج الﻀرﻳﺢ كان ﰐ ﺻوت
بعصﻰ
بتوﺳﻞ :ﻋﻠﻲ ،ﻋﻠﻲ .أﺣيا ً ﺣﻀرتﻪ كان ﻳشﲑ
الزوار الّﺬﻳﻦ كاﻧوا ﻳقولون ّ
بعض ّ
ً
قصﲑة كاﻧت ﰲ ﻳدﻩ فﻜان أولﺌﻚ اﳌﻼﺋﻜة ﳝﻠﺆون كﺄﺳاً ﻣﻦ ذلﻚ اﳊوض وكاﻧوا ﻳصبّوﻧﻪ ﰲ
الزوار .فوراً كاﻧت ترتﻔﻊ أﺻوات "الصﻠوات" ﻣﻦ اﳉﻤيﻊ .أﺣيا ً
أطراف اﳊرم فوق رأس ّ
شارة ﺣﻀرتﻪ كاﻧوا ﳝﻠﺆون كﺄﺳاً وﻳصبّوﻧﻪ ﻋﻠﻰ رأس شﺨص واﺣد ﺣيﺚ ﻫنا كان ﻳرتﻔﻊ
أﻳت شﺨصاً كﺄّﳕا
ﺻوت "ﺻﻠوات" شﺨص واﺣد ﻣﻦ ﺧارج الﻀرﻳﺢ .ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﺛناء ر ُ
اﳉو ﻣﻦ ﺧارج الﻀرﻳﺢ .ﻣر ﻣﻦ ﺣﻀرتﻪ ،أﺧﺬتْﻪ اﳌﻼﺋﻜة وﺟاؤوا بﻪ ﻣﻦ فوق إﱃ
طار ﰲ ّ
داﺧﻞ الﻀرﻳﺢ وﺟعﻠوﻩ ﻳنام ﺟنﺐ اﳊوض وكاﻧوا ﻋﻠﻰ التواﱄ ﳝﻠﺆون كﺆوﺳاً ﻣﻦ ذلﻚ
اﳊوض وﻳصبّون ﰲ فﻤﻪ ،ولﻜﻦ ﻣﻬﻤا كاﻧوا ﻳعﻄوﻧﻪ ﻣﻦ تﻠﻚ الﻜﺆوس ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳتوقّف وكان

داﺋﻤاً ﻳقول :ﻋﻠﻲ ،ﻋﻠﻲ .ﺻبّوا ﻣﻦ تﻠﻚ الﻜﺆوس ﰲ فﻤﻪ لدرﺟة أﻧّﻪ ﺻار ﳑتﻠﺌاً ﳌاء
ﻣﺜﻞ ِ
الق ْربة .ﻋندﻫا ﲪﻠْتﻪ اﳌﻼﺋﻜة وقﺬفْتﻪ ﳓو السﻤاء.

ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ(
إﻣام الزﻣان ) ّ
" ١ﻋﻠﻰ ﻣﺪارﻩ" :ﻣﻦ ﺣﻮلﻪ لﻜاﻣﻞ.
" ٢ﻣﻜﺸﻜﺸﺔ" :ﻣﺜنﻴّﺔ.

٢٣٨

ﻳصﺐ العﻠﻢ واﳊﻠﻢ ﰲ
إﻣام الزﻣان ) ّ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( إذا ﻣسﺢ ﻳدﻩ ﻋﻠﻰ رأﺳنا ّ
داﺧﻠنا.
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( ﻫﻲ ﻏﲑ أرض
أرض ﻇﻬور ﺣﻀرة ﺻاﺣﺐ العصر والزﻣان ) ّ
ﻳوم تُبدﱠل اﻷرض رض أﺧرى.
الدﻧيا" .ﻳوم تب ّدل اﻻرض ﻏﲑ اﻻرض"َ :
اﳊجة )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻳقول بعد الظﻬور " :اﻫﻞ العاﱂ ﻣﻦ اراد ان ﻳنظر اﱃ
ﺣﻀرة ّ

اﱄ" .ﻣا ﱂ ﻳصبﺢ
آدم ،ﻧوح ،ابراﻫيﻢ ،ﻣوﺳﻰ ،ﻋيسﻰّ ،
ﻋﻠﻲ ،ﺣسﻦ . . . ،فﻠينظر ّ
ﳏﻤدّ ،
لﻠحق ،أي ﻣا ﱂ َﻳر ﺣﻀرتَﻪ ،ﻻ ﻳدﺧﻞ القياﻣة.
اﻹﻧسان ﻣشاﻫداً ّ
ﲝجة ا ّ
ﺣجة ا ّ لﻦ تصبﺢ ﻋارفاً لقياﻣة ولﻦ تدرك القياﻣة .ﺳتﻠتقﻲ ّ
ﻣا ﱂ َتر قاﻣ َة ّ
ﺣﱴ لو ﺣصﻞ ذلﻚ قبﻞ ﻳوم واﺣد ﻣﻦ القياﻣة.
ّ
ﳏﻤد ﺟواد اﻷﻧصاري اﳍﻤداﱐ )رﻩ([ :ﻫﻞ ﳝﻜﻦ
قالوا ﻷﺣد العظﻤاء ]اﳌرﺣوم آﻳة ا ّ ّ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ(؟ قال :إذا ﳝﻜﻦ رؤﻳة ا ّ فﻜيف ﻻ ﳝﻜﻦ رؤﻳة
رؤﻳة إﻣام الزﻣان ) ّ
اﻹﻣام الّﺬي ﻫو ﳐﻠوق ا ّ ؟
ﳓﻦ ﻧرﻳد أن ﻧرى "شيﺌاً"؛"الشﻲء" ﻫو ﻏﲑ إﻣام الزﻣان )ﻋﻠيﻪ السﻼم(َ .ﻣﻦ رأى ﺣﻀرتَﻪ
وشاﻫد ﲨال ﺣﻀرتﻪ ﻻ ﻳرﻳد أن ﻳرى "شيﺌاً" بعد ذلﻚ.
ﰲ الظاﻫر ﻧقول اﳌوﱃ ﰐ ،ولﻜﻦ ﰲ اﳊقيقة ﳓﻦ ﻧﺬﻫﺐ إﱃ ﺣﻀرتﻪ .ﳓﻦ ذﻫبنا إﱃ

وضعنا فيجﺐ أن ﳔرج ﻣﻦ وراء اﳉدار لنرى أ ّن ﺣﻀرتﻪ كان ﺣاضراً ﻣنﺬ
ﺧﻠف ﺳور الدﻧيا ْ
البداﻳة.
ﳝرون ﰲ ﺳوق.
ﳓﻦ ﻣﺜﻞ طﻔﻞ قد أﻣسﻚ أبوﻩ بيدﻩ ليﺄﺧﺬﻩ إﱃ ﻣﻜان وطوال الﻄرﻳق ّ
ﻳعد
الﻄﻔﻞ ﻳنجﺬب لواﺟﻬات اﳌتاﺟر وﻳﱰك ﻳد أبيﻪ وﻳﻀيﻊ ﰲ السوق وﻋندﻣا ﻳنتبﻪ أﻧّﻪ ﱂ ْ
ﻳظﻦ أ ّن أ ﻩ قد ضاع ،بينﻤا ﰲ الواقﻊ ﻫو بنﻔسﻪ قد ضاع .اﻷﻧبياء واﻷولياء ﻫﻢ
َﻳر أ ﻩّ ،
آ ء اﳋﻠق وﳝسﻜون ﻳد اﳋﻼﺋق ليعﱪوا ﻢ ﺳوق الدﻧيا بسﻼم .اﳌﺨﻠوقات ﰲ اﻷﻏﻠﺐ قد
اﳒﺬبوا ﳌتاع الدﻧيا وتركوا ﻳد أبيﻬﻢ وضاﻋوا ﰲ ﺳوق الدﻧيا .إﻣام الزﻣان )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﱂ
ﻳﻀﻊ وﱂ ﻳغﺐ؛ﳓﻦ ضعنا وأﺻبحنا ﳏجوبﲔ.
٢٣٩

ﻻ إﻧتظار ﻫو ﲝيﺚ ﻫﻢ تون إلينا ،وﻻ ﺣركتنا ﻫﻲ ﲝيﺚ ﳓﻦ ﻧﺬﻫﺐ لﺬاك الصوب
١
ﲟجرد أن تصبﺢ
وﻧراﻫﻢ .إذا َ
كنت ﻣنتظراً بصدق ،ﳌاذا ﱂ تصبﺢ ﳓيﻼً وﺟﻠيس دارك ؟ ّ
ﻣنتظراً بشﻜﻞ ﺣقيقﻲ ﻳﻜون قد وﺻﻞ .ﻫﻞ ﳛسﻦ أن ﻳﻜون اﻹﻧسان ﻋدﱘ اﻹﺣساس ﳍﺬﻩ
٢
كنت
الدرﺟة؟ ﺣبيبﻚ إذا ﺟاء ﻣﻦ السﻔر ّ
بﻜﻞ ﻫﺬا اﳉ ّد  .إذا َ
ﻣتﺄﺧراً ﺳاﻋة واﺣدة تقوم ّ
وﺣﱴ لو اﻹﻣام بنﻔسﻪ
كنت ﻣنتظراً ﳚﺐ أن تﺬﻫﺐ ﳘوم الدﻧياّ ،
ﻣنتظراً أﻳﻦ آ ر ذلﻚ؟ إذا َ
ِ
"ﻋج ْﻞ" .طبعاً طﻠﺐ تعجيﻞ الظﻬور لنسبة
ﻣتﺄﺧراً ﻻ
أتﻰ ّ
تتشاﺟر ﻣعﻪ وﻻ تﻠ ﱠﺢ بقولﻚ ّ
ْ
وﺟد أﻳﻀاً أفﻀﻞ ﻣﻦ ذلﻚ ،وذلﻚ ﻋندﻣا تيﺄس ﻣﻦ
لﻸشﺨاص اﳌبتدﺋﲔ ﺟيّد ،ولﻜﻦ ﻳُ َ
ﺳعيﻚ وﲡﻠس ﰲ بيتﻚ وتُبقﻲ ﻋينﻚ وأذﻧﻚ ﳓو الباب .اﻷفﻀﻞ ﻣﻦ ذلﻚ ﻫو ﻋندﻣا ﻻ
ﺣﱴ ﻣنتظراً لﻠباب وتيﺄس ﻣﻦ ذلﻚ أﻳﻀاً .ﻫﻜﺬا شﺨص ﻳﻜون ﻧﻔس ﺣﻀرة
تﻜون ّ

ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( ﺟالساً إﱃ ﺟنبﻪ وأﻧظار ﲨيﻊ اﳌﻼﺋﻜة
ﺻاﺣﺐ العصر والزﻣان ) ّ
ﻳتشرف بز رة ﺣﻀرتﻪ ولﻜﻦ ﻣعرفة ﺣﻀرتﻪ قد
شاﺧصة إليﻪ .الشﺨص الّﺬي ﳝﻜنﻪ أن ّ
ﻳتحﻤﻞ وﻻ ﻳﺬﻫﺐ إليﻪ ،ﻫﻜﺬا شﺨص لﻪ طرﻳق
ْ
ﻣﻸت ﲨيﻊ وﺟودﻩ لدرﺟة أﻧّﻪ ﻳستﻄيﻊ أن ّ
ﺣﱴ اﻷﻣس كان قﻠبﻪ بُرﻋُﻤاً ،وﻣتقوقعاً وﻣنغﻠقاً
إﱃ ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( .ﻫو ﳚد أﻧّﻪ ّ

ﲨيﻊ وﺟودﻩ .ﻣﻦ ﻫنا ﻳدرك أ ّن
ﻋﻄرﻩ َ
و كياً ،ولﻜنّﻪ اليوم قد تﻔتّﺢ وﺻار ﻣسروراً وﻣﻸ ُ
شرف بقدوﻣﻪ.
اﳌوﱃ قد ّ
ﳓﻦ ﻋند ﺛﻼث ﳎﻤوﻋات ﻣﻦ اﳌنتظرﻳﻦ:

 .١الشﺨص الّﺬي ﻳﺬكر اﻹﻣام كﺜﲑاً ﻣﻦ بعيد وﻳنتظر لقاءﻩ لﲑى ﻋﻼﻣات وآ راً ﻹﻣاﻣﻪ،
ﺣيﺚ قد ذكروا" :افﻀﻞ اﻻﻋﻤال اﻧتظار الﻔرج".
وﳏﻞ أقدام وﲡﻠّياً لﻺﻣام ،ﺣيﺚ قد ذكروا" :فا ّن ذلﻚ
 .٢الشﺨص الّﺬي قد رأى آ راً ّ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( ﻫو فرﺟﻜﻢ أﻧتﻢ .أي أ ّن اﻹﻧتظار
فرﺟﻜﻢ" :فﺈ ّن فرج إﻣام الزﻣان ) ّ
والدﻋاء ﳚﻠﺐ الﻔرج لﻜﻢ أﻧتﻢ.

 ١ﺟﻠﻴﺲ الﺪار :ﻣنعﺰﻻً ﻻ ﻳﱰك ﺑﻴﺘﻪ.

٢
ﺑﻜﻞ ﻫﺬا اﳉ ّﺪ:ﺗﻘﻮم لﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ.
ﺗﻘﻮم ّ
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 .٣إذا أﺻبﺢ اﻹﻧتظار كاﻣﻼً وبﻠغت اﶈبّة ﺣ ّد الﻜﻤال ﻳصبﺢ ﲝيﺚ رأى ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ
السﻼم( ﰲ الظاﻫر أو ﱂ ﻳرﻩ ﻻ ﻳﺆﺛّر ذلﻚ ﰲ ﻳقينﻪ ،بﻞ ﻳشاﻫدﻩ بقﻠبﻪ ﰲ ﲨيﻊ اﻷوقات.
ﻣﺜﻞ النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( وأوﻳس القرﱐ ﺣيﺚ ﰲ الظاﻫر ﱂ ﻳروا بعﻀﻬﻢ
السجاد )ﻋﻠيﻪ السﻼم(:
أﺻﻼً ،ولﻜﻦ ﱂ ﻳﻜوﻧوا ﻣنﻔصﻠﲔ ﻋﻦ بعﻀﻬﻢ أبداً .ﻳقول اﻹﻣام ّ
ﺣﱴ
كﻞ زﻣان ﻻ ّن ا ّ آ ﻫﻢ ﻣﻦ العقﻞ والﻔﻬﻢ واﳌعرفة ّ
"ا ّن اﻫﻞ زﻣان ﻏيبتﻪ افﻀﻞ اﻫﻞ ّ
ﺻارت الغيبة ﻋندﻫﻢ ﲟنزلة اﳌشاﻫدة" :اﳌنتظرون اﳊقيقيّون ﰲ زﻣﻦ الغيبة ﻫﻢ أفﻀﻞ ﻣﻦ
كﻞ العصور ﻷ ّ ﻢ قد ﺣصﻠوا ﻋﻠﻰ ﻋقﻞ وفﻬﻢ وﻣعرفة ﻣﻦ لدن ا ّ لدرﺟة أ ّن الغيبة
أﻫﻞ ّ
والشﻬود ﻻ ﳜتﻠﻔون لنسبة إليﻬﻢ.
اﳊجة )ﻋﻠيﻪ السﻼم( لنسبة إليﻪ ﳚد
الشﺨص الّﺬي ﻳتساوى ﻏيبة وﺣﻀور ﺣﻀرة ّ

الﻄرﻳق ﳊﻀرتﻪ .ﻣا دام اﻹﻧسان ﻳرﻳد أن ﰐ ﺣﻀرتﻪ وﻳقﻀﻲ ﻋﻠﻰ الناس اﻷشرار وﻳنتقﻢ
ﻣﻦ الظاﳌﲔ ،ﻻ ﺧﱪ ﻋﻦ رؤﻳة ﺣﻀرتﻪ .ﻋندﻣا تصبﺢ ﻋبداً وتستسﻠﻢ وترى فاﻋﻠيّة ا ّ ﰲ
ﺣجة ا ّ .
ﲨيﻊ اﳊوادث وتستسﻠﻢ لﺬلﻚ ،ﺣينﻬا تﻜون قد
َ
أﺻبحت ﺟاﻫزاً لﻠقاء ّ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( ﻋندﻣا ﻳظﻬر ﳚد
ﰲ الروا ت أ ّن ﺣﻀرة ﺻاﺣﺐ العصر والزﻣان ) ّ

الناس أ ّ ﻢ قد رأوﻩ كﺜﲑاً ﻣﻦ قبﻞ .أي ﲡد ﻣﺜﻼً أﻧّﻪ ﻫو ﻧﻔس ﺟارك ،الﻔﱴ ﻋﻠﻲ اﳌشﻬدي.
ﻋجﻞ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( ﻫو ﲨيﻊ اﳋﻠق ولﻜﻦ اﻷفراد ليسوا إﻣام الزﻣان ) ّ
إﻣام الزﻣان ) ّ
ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( .١ذاك الّﺬي تراﻩ ﱂ ﻳعد الﻔﱴ ﻋﻠﻲ اﳌشﻬدي الّﺬي تعرفﻪ أﻧت .ﺣﻀرتﻪ
ﻏﲑﻩ ،وب ّدلﻪ وﺻار ﻣﻦ اﻷبدال ،أي اﳌبدﱠلﲔ .اﻵن الﻔﱴ ﻋﻠﻲ اﳌشﻬدي ،ﻳعﲏ
ﻷﻧّﻪ قَبِﻠَﻪّ ،
٢
كﻞ
و
تﻪ
ر
ﺣﻀ
ﻳشرف ﺣﻀرتﻪ ﲟجيﺌﻪ ﻳُظ ِﻬرون ﲨيﻊ "ﴰاﺋﻞ"
الﻔﱴ ﻋﻠﻲ أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ .ﻋندﻣا ّ
ّ
ﻣﻦ ﻳنظر إليﻬﻢ ﻳسرح لﻪ ﳓو ﺣﻀرتﻪ .ﻋندﻣا ﻳرون ﱠ
اﳌرﰊ .ﰲ الرﺟعة أﻳﻀاً
اﳌرﰉ ﻳتﺬ ّكرون ِّ
ﳏﻤد وﲡﻠّﻲ ﻋﻠﻲ )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬﻤا( .اليوم أﻳﻀاً إذا أﻳقظَنا
ﲨيﻊ اﳋﻠق ﻳصبحون ﻣظﻬر ّ
الرب وﻧﺬكرﻩ وﻧتح ّدث ﻋنﻪ.
كﻞ َﻣﻦ ﻧنظر إليﻪ ﻧرى ّ
ا ُّ ﰲ ّ

١
ﻛﻞ ﻓﺮد ﻫﻮ ﻓﻘﻂ أﺣﺪ ﲡﻠّﻴاﺗﻪ وشعاع واﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﻮرﻩ.
ﻫﻮ ﳎﻤﻮع اﳋﻠﻖ،و ّ

" ٢ﴰاﺋﻞ" :ﺻﻮرة.
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ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ(
كﻞ ﻣﻦ ّادﻋﻰ ﻣشاﻫدة إﻣام الزﻣان ) ّ
أﻧّﻪ قد ﺟاء ﰲ الرواﻳة أ ّن ّ
ِ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ
ﳐتصر ﻣﻦ إﻣام الزﻣان ) ّ
ك ّﺬبوﻩ ،ﻫو ﺬا اﳌعﲎ أ ّن ﻣا رآﻩ ﻫو فقط شعاع َ
فرﺟﻪ( واﳌﻄﻠﺐ أﻋظﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا بﻜﺜﲑ .ﻣﻦ ﺣية أﺧرى ،الّﺬي ﻳرى شيﺌاً ﻻ ﳚﺐ أن ﻳقولﻪ
لﻶﺧرﻳﻦ .لﺬا تﻜﻠيﻔنا التﻜﺬﻳﺐ ،ﻣﻊ أﻧّﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ لﻠشﺨص أن ﻳﻜون ﺻادقاً.
َ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ
اكتﺐ ﻋرﻳﻀة ﳊﻀرة ﺻاﺣﺐ العصر والزﻣان ) ّ
كﻠّﻤا كان لدﻳﻚ ﺣاﺟة ْ
فرﺟﻪ( وﺳﻠِّ ْﻤﻬا ﳌياﻩ اﻷ ار اﳉارﻳة أو لنسيﻢ الصبا ورﻳﺢ الصباح ،فيوﺻﻠو ا ﳊﻀرتﻪ.

وﺟد ﺛﻼﲦاﺋة وﺛﻼﺛة ﻋشر شﺨص ﻣﻦ اﻷبدال ﻫﻢ أﺻحاب إﻣام
ﰲ ﲨيﻊ العصور ﻳُ َ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( وﻫﻢ أو د ﺧيﻤة اﻷرض" .اﳌﺆﻣﻦ كاﳉبﻞ الراﺳخ" :اﳌﺆﻣﻦ
الزﻣان ) ّ
اﳉبال أو َد اﻷرض.
ﻫو ﻣﺜﻞ اﳉبﻞ اﳌتج ّﺬر" .واﳉبال او داً" :وا ّ ﺟعﻞ َ

ﳛﺐ اﻹﻣام اﳊسﲔ .بدأ
ﻻ تدرون كيف ﺳتصبﺢ الدﻧيا ﰲ اﳌستقبﻞ .ﻻ ﻳبقﻰ أﺣد ﻻ ّ
اﻷﻣر ﻣنﺬ ﲬسﲔ ﺳنة قبﻼً وﻋندﻣا ﻳصﻞ إﱃ أوﻻدكﻢ ﻻ تدرون ﻣاذا ﳛصﻞ .ﻷ ّن القرآن
ﻫو لﻜافّة الناس وﲨيﻊ البشر ،ﻋندﻣا ﰐ ﴰس القرآن ﲢتﻀﻦ ﲨيﻊ العا َﱂ ﲢت ﻇﻠّﻬا .ولو
ﻳﻬتﻢ وﻳقول أﻧت ﻣتعﻠِّق ﰊ .ﻫنيﺌاً
قال البعض ﳓﻦ ﻣسيحيّون أو ﻳﻬود أو . . .القرآن ﻻ ّ

وﺣﱴ أولﺌﻚ
تقرون وتشربون ﻫﺬا الشراب ﻧﻔسﻜﻢ ﻋﻦ ﻣيﻞ ورﻏبةّ ،
لﻜﻢ أﻧتﻢ الّﺬﻳﻦ ّ
ﻋﻤا قرﻳﺐ ﺳﲑتﻔﻊ الصوت .اﻹﻣام الصادق ﻳقول" :ﻳصﻠﺢ
لقوةّ .
ﺳيسﻜبوﻧﻪ ﰲ ﺣﻠقﻬﻢ ّ
ا ّ اﻣرﻩ ﰲ ليﻠة" :ا ّ ﻳصﻠﺢ أﻣر وليّﻪ ﰲ ليﻠة واﺣدة .أﻳﻀاً وﺳاﺋﻞ ذلﻚ ﻣوﺟودة اليوم،

التﻠيﻔون ،التﻠيﻜس ،الرادﻳو ،التﻠﻔزﻳون ،الساتﻼﻳت و. . .
وﲟجرد
 .تﻄﻬر اﻷرض فجﺄ ًة .ﲨيﻊ اﳋﻠق قد تعبوا وﻳبحﺜون ليﻼً اراً ﻋﻦ السﻼم واﳋﻼص ّ
ﻣﻀﻄرﻳﻦ ﻳقبﻠون بسرﻋة.
ﻳتﻢ اﻹﻋﻼن اﳉﻤيﻊ ﻳقبﻠوﻧﻪ بسرﻋة .ﻋندﻣا ﻳصبحون
ّ
أن ّ
ﺣﱴ ﻳﺌس اﻷﻧبياء "وﻇنّوا أ ّ ﻢ قد كﺬبوا" :وﻇنّوا أﻧّﻪ واقعاً ﱂ ﻳص ِّدقﻬﻢ أﺣد
القرآن ﻳقولّ :
ﺣﱴ
وﱂ ﻳستﻄيعوا أن ﻳقودوا شيﺌاً ،ﺟاءﻫﻢ ﻧصر  .بقراءة أﺧرى تصبﺢ ترﲨة ﻫﺬﻩ اﻵﻳة أﻧّﻪ ّ
اﻷﻧبياء الّﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻜوﻧوا أﺻحاب كتاب قالوا :ﳔشﻰ أن تﻜون وﻋود النصر الّﱵ قد قﻄعﻬا
ا ّ كاذبة.
٢٤٢

إن شاء ا ّ ﰐ ا ّ بﺬلﻚ اليوم أبﻜر ١فيﻜون ذلﻚ ﲨيﻞ ﺟ ّداً.
برزت ﰲ ﻋصر ﰲ العا َﱂ ﻣﻦ أقصاﻩ إﱃ أقصاﻩ ﲢتوي
الصراﻋات واﻹضﻄرا ت الّﱵ قد ْ

وﻋﻤا قرﻳﺐ ﺳيﻠد ﻣولوداً.
ﻳتﻠوى ﺣول ﻧﻔسﻪ ﻣﻦ اﳌﺨاض ّ
ﻋﻠﻰ بشارة ﻋظﻤﻰ .العا َﱂ ّ
ﺐ ﻋاﺻﻔة وتﺜﲑ ﻏباراً كﺜﲑاً وتﻜنس ﲨيﻊ الﻔﻀﻼت واﻷوﺳاخ
قبﻞ ﻫﻄول اﻷﻣﻄارّ ،
ﻣﻦ فوق اﻷرض .لﻜﻦ إذا ﺻﱪ قﻠيﻼً دأ الر ح وﻳﻬﻄﻞ اﳌﻄر ﰒّ تنقشﻊ الغيوم وﻳصبﺢ
٢
ﻳبشر
اﳉو لﻄيﻔاً وﻣشﻤساً .اﳍرج واﳌرج والﻔساد الّﺬي ﻇﻬر ﰲ زﻣاﻧنا ﰲ ﲨيﻊ العا َﱂ ِّ
ّ

اﳉو الﻠﻄيف والسﻤاء الصافية واﳌشﻤسة لعصر الظﻬور.
قﱰاب ّ
ﻳﻬﺐ ﻣﻦ ﲢت أقدام
الراكﺐ القادم ﻣﻦ بعيد ،قبﻞ أن ﻳصﻞ وﻳُرى ،ﻳُ َ
شاﻫد الغبار الّﺬي ّ
ﺟوادﻩ .ﻏبار اﳍرج واﳌرج واﻹضﻄرا ت ﰲ العا َﱂ ﰲ ﻋصر  ،تُنبﺊ قﱰاب "فارس اﳊجاز"،

ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ(.
أي إﻣام الزﻣان ) ّ
"ﻋجﻞ ﻋﻠﻰ ﻇﻬورك ﺻاﺣﺐ الزﻣان" ،ﳌاذا
اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ كاﻧوا لسنوات ﻳقولون ّ
ﲢﻤﻞ ذلﻚ؟ ﻫﺬا ﻣق ّدﻣة الظﻬور.
ﻫﻢ ﺳاﺧﻄون ﻣﻦ ﻇﻬور اﳌشاكﻞ والﻔساد وﻻ ﻳﻄيقون ّ
إذاًّ ،إﻣا أن ﻳﱰاﺟعوا ﻋﻦ الدﻋاء لتعجيﻞ ﻇﻬور ﺣﻀرتﻪ أو ﻳتوقّﻔوا ﻋﻦ التﻤﻠﻤﻞ واﻹضﻄراب
وﻳستسﻠﻤوا ﳌا ﻫو ﻣوﺟود.
ﺧﻠو ﻣتناﺳﺐ ﻣﻊ ذلﻚ وكﻠّﻤا كان الﻀجيﺞ أكﺜر كﻠّﻤا كان
كﻞ ّ
ضجة ،ﺳيﻜون ّ
بعد ّ
اﳋﻠو بعد ذلﻚ أﻋظﻢ .ﰲ آﺧر الزﻣان ﻳﻜون الﻀجيﺞ كﺜﲑاً ﺟ ّداً ﲝيﺚ "ﻳﻜﻔر بعﻀﻬﻢ
ّ
ِ
ببعض وﻳﻠعﻦ بعﻀﻬﻢ بعﻀاً" :ﳎﻤوﻋة تُﻜ ّﻔر ﳎﻤوﻋة أﺧرى وﲨاﻋة تﻠعﻦ ﲨاﻋة أﺧرى.
ﰲ ﻋصر الظﻬور ،إﻣام الزﻣان )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻳقﻄﻊ ﻳد السرقة واﻹﺣتيال لﻸشﺨاص
أي ﻣشﻜﻠة .ﻋندﻣا تقﻄﻊ ﻳد
وليس ﻳدﻫﻢ اﻹﻧساﻧيّة ،وإﻻّ فﺈﻧّﻪ بقﻄﻊ ﻳد اﳉسد ﻻ ُﲢَ ّﻞ ّ
السارق واﶈتال شركاؤﻩ ﺳيصبحون ﻳدﻩ وﺳﲑتﻜﺐ السرقة واﻹﺣتيال بواﺳﻄتﻬﻢ ﳎدﱠداً.

لقد ﺟاء ﰲ الروا ت ﰲ شﺄن إﻣام الزﻣان )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﻧّﻪ "ﳛﻜﻢ ﲝﻜﻢ داوود":
ﳛﻜﻢ ﲝﻜﻢ ﺣﻀرة داوود )ﻋﻠيﻪ السﻼم( .ﺣﻀرة داوود كان ﻳصدر أﺣﻜاﻣاً ﻏيبيّة وﱂ ﻳﻜﻦ
 ١أﺑﻜﺮ :ﻗﺒﻞ أواﻧﻪ.

 ٢اﳍﺮج واﳌﺮج :الﻔﱳ والﻔﻮﺿﻰ.
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ﻣقيﱠداً لشواﻫد واﻷدلّة .ﰲ زﻣﻦ ﺣﻀرة داوود شﺨص فقﲑ كان لﻔﱰة طوﻳﻠة ﻳﻄﻠﺐ رزقاً
ودﺧﻠت .ﻫو أﻳﻀاً ذبﺢ البقرة ﻋﻠﻰ أﺳاس
كسرت بقرة ب ﻣنزلﻪ
ﺣﻼﻻً ﻣﻦ ا ّ  .ذات ﻳوم
ْ
ْ
أﻧّﻪ قد اﺳتُجيﺐ دﻋاؤﻩ وشوى ﳊﻤﻬا وأكﻠﻪ ﻣﻊ ﻋاﺋﻠتﻪ .ﺻاﺣﺐ البقرة الّﺬي كان ﻳبحﺚ
ﻋﻦ بقرتﻪ أدرك أ ّن ذاك الشﺨص الﻔقﲑ قد قتﻞ البقرة واﺳتﻬﻠﻜﻬا .أﺧﺬﻩ إﱃ ﺣﻀرة داوود
وﺣﻀرة داوود ﺳﺄل ذلﻚ الشﺨص الﻔقﲑ ﻋﻦ ﺳبﺐ فعﻠتﻪ .ﻫو أﻳﻀاً قال أ كنت لسبﻊ
قﻠت لنﻔسﻲ
ﺳنوات أدﻋو أن ﻳرزقﲏ ا ّ رزقاً ﺣﻼﻻً ،وﻋندﻣا كسرت البقرة الباب
ْ
ودﺧﻠت ُ

لقد اﺳتُجيﺐ دﻋاﺋﻲ؛لﺬا ذﲝتُﻬا وأكﻠناﻫا ﻣﻊ ﻋاﺋﻠﱵ.
ﺣﻀرة داوود قال لصاﺣﺐ البقرة :ا ِ
ﺻرف النظر ﻋﻦ شﻜاﻳتﻚ .ﻏﻀﺐ ﺻاﺣﺐ
البقرة واﻋﱰض أﻧّﻪ أي ﳓو ﻣﻦ القﻀاء ﻫو ﻫﺬا .قال لﻪ ﺣﻀرة داوود :إضاف ًة لﺬلﻚِ ،
أﻋﻄﻪ
ّ
ِ
كﻞ
أﻳﻀاً ﻧصف أﻣﻼكﻚ .ﺻاﺣﺐ البقرة إﺳتشاط ﻏﻀباً .قال ﺣﻀرة داوود أﻋﻄﻪ ّ
أﻣﻼكﻚ .إرتﻔﻊ الﻠغط والبﻠبﻠة بﲔ الناس ﻧتيجة ﻫﺬا اﳊﻜﻢ .ﺣﻀر ﺣﻀرة داوود ﻣﻊ الناس
إﱃ قﱪ والد الشﺨص الّﺬي كان قد قتﻞ البقرة وأﺣياﻩ واﺳتﻔسر ﻣنﻪ ﻋﻦ ﺳبﺐ ﻣوتﻪ .قال:
تبﲔ ﰲ
كﻞ أﻣﻼكﻲّ .
والد ﺻاﺣﺐ البقرة ﻫﺬا كان ﻏﻼﻣﻲ .ﻫو قتﻠﲏ واﺳتوﱃ أﻳﻀاً ﻋﻠﻰ ّ
كﻞ أﻣﻼك ﺻاﺣﺐ البقرة ﻣتعﻠِّقة بﺬلﻚ الشﺨص الﻔقﲑ ،فﺈﻧّﻪ
النتيجة أﻧّﻪ إضاف ًة إﱃ أ ّن ّ
ﻚ لﻪ .إﻣام الزﻣان )ﻋﻠيﻪ
ﺣﱴ ﻧﻔس ﺻاﺣﺐ البقرة وأوﻻدﻩ ﻫﻢ أوﻻد ﻏﻼم أبيﻪ وﻫﻢ ُﻣﻠْ ٌ
ّ
السﻼم( ﳛﻜﻢ ﻫﻜﺬا أﻳﻀاً.

ﺣق اﻹﳝان واﻷﻋﻤال العبادﻳّة
أداء ّ
"اﻷﻫﻞ" ﳜتﻠﻔون ﻋﻦ "اﻷﺻحاب" .اﻷﺻحاب ﳑﻜﻦ أن ﻳﻔﱰقوا ذات ﻳوم ولﻜﻦ اﻷﻫﻞ
ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳنﻔصﻠوا .أﻫﻞ اﳉنّة ﻫو الشﻲء اﳊسﻦ .أﺻحاب اﳉنّة ﳑﻜﻦ أن ﻳنﻔصﻠوا.
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أﺻحاب النار أﻳﻀاً ﰲ النﻬاﻳة ذات ﻳوم ﳛصﻠون ﻋﻠﻰ النجاة ﻣﻦ النار ولﻜﻦ أﻫﻞ النار
أبدﻳّون.

ﳚﺐ أن ﻧصبﺢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳉنّة؛ليس ل"أﺻحاب اﳉنّة" قيﻤة كﺜﲑاً" .أﻫﻞ البيت" ﻫو
وﺣﱴ أﻧّﻪ ﻣﻦ
ﻣﻬﻤاً أن ﻧﻜون ﻣﻦ أﺻحاب النﱯ ّ
اﳌﻬﻢ" .ﺳﻠﻤان ﻣنّا اﻫﻞ البيت" .ليس ّ
ّ
اﳌﻤﻜﻦ كﺜﲑاً أن ﻳﻜوﻧوا ﻏﲑ ﺻاﳊﲔ.
لﻜﻞ ﻋﻤﻞ تقوم بﻪ؛ﻋندﻣا تصﻠّﻲ وتتاﺟر أن تﻜون أﻫﻼً
ْ 
إفعﻞ شيﺌاً ﲝيﺚ تﻜون أﻫﻼً ّ
لﺬلﻚ وأن ﻻ ﻳﻜون ﻋندك ﻧﻔاقِّ .أد ﺣ ّقﻪ بشﻜﻞ ّم وﺧالص .ﻻ أﻧّﻪ "ﻣﺬبﺬبﲔ بﲔ ذلﻚ
ﳛﺐ ﻋﻠيّاً
ﻻ اﱃ ﻫﺆﻻء وﻻ اﱃ ﻫﺆﻻء"ّ :
كﻞ ﻣﻦ ّ
ﻣﱰدد وﻣﺬبﺬب ،ﻻ إﱃ ﻫنا وﻻ إﱃ ﻫناكّ .
أي ﻋﻤﻞ ﻳﻔعﻠﻪ ﻳﻜون أﻫﻠﻪ .الشﺨص الّﺬي ﻳقبﻞ ﻋﻠيّاً ﻳﻜون ﻣﻦ أﻫﻞ اﳉنّة .طبعاً
ّ
ﺣﱴ ﳚتاز الﱪزخ
الشﺨص الّﺬي ﻫو ﻣﻦ أﻫﻞ اﳉنّة ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳستغرق ألف ﺳنة ّ
وﻳصﻞ إﱃ اﳉنّة .ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌ ّدة ﻳﻜون أﺣيا ً ﰲ ﺟﻬنّﻢ وأﺣيا ً ﰲ اﳉنّة ،إﱃ أن ﻳصبﺢ ﻣﻦ
أﻫﻞ اﳉنّة ﲤاﻣاً.
كﻞ شﻲء لﻪ إﺳﻢ وﺻﻔة وذات .الﺬات ﻫو اﻷﻣر اﳊسﻦ .ﻣﺜﻼً ال"ت ّﻔاح" لﻪ إﺳﻢ ﻫو
ّ 
"ت" و "ف" و "ا" و "ح" .أﻳﻀاً لﻪ ﺻﻔة ﻫﻲ أﻧواع وأقسام وﺧصاﺋص الت ّﻔاح ﺣيﺚ
ﳝﻜﻦ ليف كتﺐ بشﺄ ا .لﻜﻦ الّﺬي ﻳنﻔﻊ ﻫو ﻧﻔس الت ّﻔاح ﺣيﺚ أ ّن أكﻞ ت ّﻔاﺣة ﺻغﲑة
أفﻀﻞ ﻣﻦ إﺳﻢ وﺻﻔة ﲨيﻊ الت ّﻔاح .أﻳﻀاً الدﻳﻦ واﻹﳝان ﳍﻢ إﺳﻢ وﺻﻔة وذاتّ .إدﻋاء
ِ
ت ﰲ فﻬﻢ الدﻳﻦ ﻫﻲ
اﻹﳝان والتظاﻫر لدﻳﻦ ﻫو إﺳﻢ ،وﲨيﻊ العﻠوم والﻜتﺐ الّﱵ قد أُلَّﻔ ْ

ذرة واﺣدة ﻣﻦ ﺣقيقة اﻹﳝان أفﻀﻞ ﻣﻦ
ﺻﻔة .لﻜﻦ ذات وﺣقيقة الدﻳﻦ ﳘا الشﻲء اﳉيّدّ .
كﻞ تﻠﻚ اﻷﲰاء واﻷﻣور الظاﻫرﻳّة وﲨيﻊ العﻠوم والﻜتﺐ.
ّ
الناس ﺛﻼث ﳎﻤوﻋات .ﳎﻤوﻋة ﻳعبدون ا ّ ﻹﺳﻢ وﻫﺆﻻء ك ّﻔار ،وﳎﻤوﻋة ﻳعبدون
ِ
اﳌوﺣدون .القرآن
ﻹﺳﻢ واﳌعﲎ وﻫﺆﻻء ﻣشركون ،وﳎﻤوﻋة ﻳعبدون ﳌعﲎ وﻫﺆﻻء ﻫﻢ ّ
ﻳقول" :وﻣﻦ الناس ﻣﻦ ﻳعبد ا ّ ﻋﻠﻰ ﺣرف" :ﳎﻤوﻋة ﻣﻦ الناس ﻳعبدون ا ّ ﳊرف
والﻠﻔظ والﻜﻠﻤة .ﰲ البداﻳة ﻳﺆﻣﻦ اﻹﻧسان بواﺳﻄة اﳊرف ،ﰒّ ﳊرف واﳌعﲎ وأﺧﲑاً اﳌس ﱠﻤﻰ
واﳌعﲎ.
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اﳌﻬﻢ ﻫو اﳉوﻫر والباطﻦ .ﺣﺬار
ﺣﺬار أن تبقﻰ ُﻋ ْﻤراً ﰲ الظاﻫر والﻠﻔظ واﻹﺻﻄﻼحّ .
الﻠﺐ.
أن تﻠﻬو وتﻠعﺐ ُﻋ ْﻤراً لقواﻋد واﻷلﻔاظ وتغﻔﻞ ﻋﻦ اﻷﺻﻞ و ّ

ﺣﱴ تصﻞ
ﳜص ا ّ ْ
أﳒزﻩ بشﻜﻞ كاﻣﻞ وﲨيﻞ ،ﻣﺜﻼً الصﻼةّ ،
كﻞ ﻋﻤﻞ تقوم بﻪ فيﻤا ّ
ّ 
إﱃ ﺣقيقتﻪ.
كﻞ ﺣجرة ﲡري ﺻﻔقات لع ّدة كﻤيو ت ﺧشﺐ ﰲ اليوم
ﰲ ﺳوق ﺋعﻲ اﳋشﺐ ،ﰲ ّ
ولﻜﻦ ﰲ اﻳة اليوم ﻋندﻣا تسﺄﳍﻢ بﻜﻢ ﺟرﰎ ،ﻳقولون ﻣﺜﻼً ﻋشرة آﻻف توﻣان .لﻜﻦ
شﺨص "ﻣنبِّت" ١ﺧﺬ قﻄعة ﺻغﲑة ﻣﻦ تﻠﻚ اﻷﺧشاب وﻳشتغﻞ ﻋﻠيﻬا كﺜﲑاً وﻳنقﺶ

ﻋﻠيﻬا وﻧﻔس تﻠﻚ القﻄعة ﻣﻦ اﳋشﺐ ﻳبيعﻬا ﲟﺌة ألف توﻣان أو أكﺜر .ﰲ بعض اﻷﺣيان
تصبﺢ ﻧﻔيسة لدرﺟة أﻧّﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ تقييﻤﻬا .ﰲ اﻷﻋﻤال العبادﻳّة أﻳﻀاً العبادة كﺜﲑاً ليس ﳍا
قيﻤة كﺜﲑاً بﻞ بﺬل اﳉﻬد تقان ﻋﻠﻰ العﻤﻞ وإﳒازﻩ بشﻜﻞ ﺟيّد وأداء ﺣ ّقﻪ ﻳﻜون ﻣﺜﻤراً.
الرﺳول )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﻳقول" :اذا ﻋﻤﻞ اﺣدكﻢ فﻠيتقﻦ" :ﻋندﻣا ﻳعﻤﻞ
أﺣدكﻢ ﻋﻤﻼً ﳚﺐ أن ﻳنجزﻩ تقان.
ﻧﻠعﺐ ﻢ ﺳواءً كنّا ﻏافﻠﲔ أو ﻣنتبﻬﲔ.
لننصر القرآ َن وا َّ وﻻ ْ

 "أﻳّﻬا الّﺬﻳﻦ آﻣنوا ﻫﻞ ادلّﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﲡارة تنجيﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﺬاب اليﻢ؟ توﻣنون ّ ورﺳولﻪ
وﲡاﻫدون ﰲ ﺳبيﻞ ا ّ ﻣوالﻜﻢ واﻧﻔسﻜﻢ ذلﻜﻢ ﺧﲑ لﻜﻢ ان كنتﻢ تعﻠﻤون" .ا ّ ﻳقول
لﻠﻤﺆﻣنﲔ ﰲ البداﻳة آﻣنتﻢ لسنتﻜﻢ ،فﺂﻣنوا اﻵن بقﻠوبﻜﻢ ّ والرﺳول وأﻧﻔقوا أﻣوالﻜﻢ

ﺣﱴ اﳉﻬاد ﳌال والنﻔس
وأﻧﻔسﻜﻢ أﻳﻀاً ﰲ ﺳبيﻠﻪ لتصﻠوا إﱃ النجاة .بعد اﻹﳝان الﺜاﱐّ ،
ﺣﱴ ﰲ النوم .أي ﻳصبﺢ
ﳜتﻠف .ﻳصبﺢ اﻹﻧسان ﲝيﺚ ﻳﻜون ﻣﻦ أﻫﻞ اﻹﻧﻔاق واﳉﻬاد ّ
اﻷﻣر َﻣﻠَ َﻜة لنسبة إليﻪ.
الشﺨص الّﺬي ﻳﻜون ﻋندﻩ ﺻدق كﺜﲑاً ﻋندﻣا ﻳتﻜاﻣﻞ ﺳﲑﻩ تصدر ﻣﻦ وﺟودﻩ أﺣﻜام
الشرع بدون تﻜﻠّف وتدبﲑ.

١
ﺧاﺻﺔً اﳋﺸﺐ.
وﻳﺮﺻﻊ ﻧﻘﻮشاً ورﺳﻮﻣاً ﺗئﺔ ﻋﻠﻰ شﻲء ّ
"ﻣنﺒِّﺖ" :ﳓّات ﳛﻔﺮ ّ
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ت ﺣدﻳﺜاً ﻣﻄابقاً
اﻵ ت واﻷﺣادﻳﺚ والروا ت ﻫﻢ شواﻫد وﻋﻼﻣات الﻄرﻳق .إذا وﺟد َ
اﳊق إﱃ
ﻳتحرك ﰲ ﻣسﲑ ّ
أو قرﻳباً ﻣﻦ روﺣيّتﻚ ،ﻳصبﺢ شاﻫدك .أي أ ّن اﻹﻧسان ﳚﺐ أن ّ
أن ﻳﻠﻤس وﳚد اﻵ ت والروا ت بقﻠبﻪ وروﺣﻪ.
عرف العﻠﻢ ﳌعﻠوم واﶈبّة ﶈبوب .ﳚﺐ أن ﻧرى ﻣاذا كاﻧت اﻵ ر العﻤﻠيّة لﻠعﻠﻢ
ﻳُ َ
ي ﻧتيجة كان ﳍا ﰲ وﺟودﻩ.
واﶈبّة واﳌعرفة ﰲ الشﺨص وأ ّ
الﺜاﱐ بقصد اﻹﻫاﻧة ﺳﺄل ﺣﻀرة ﺳﻠﻤان ﳊيتﻚ أفﻀﻞ أم ذﻧَﺐ الﻜﻠﺐ .قال ﺣﻀرة
ِ
ٍ
ذﻳﻞ الﻜﻠﺐ.
ﺳﻠﻤان :إذا
ُ
اﺟتزت َ
ﺟسر الصراط بسﻼم ﳊيﱵ وإذا ﱂ أﻋﱪﻩ ُ
تصرفﻚ
كنت ﻣﺆﱠد ً
إذا َ
َ
وﻋﻤﻠت ﰲ ﺳبيﻞ ا ّ ﻣﻦ قﻠبﻚ وروﺣﻚ ﳚعﻞ ا ّ قدرتﻪ ﰲ ّ
وﻳُسﻠِّﻢ أﻣور ﺧﻠقﻪ إليﻚ.
ﻣرة واﺣدة ولﻜﻦ إقرأْﻫﻢ
القرآن ،ز رة ﻋاشوراء ،اﳌناﺟاة الشعباﻧيّة ،ﺻﻼة الﻠيﻞ ،إقرأْﻫﻢ ّ
وﺟد فيﻬا ﺧﻄر العادة والتﻜرار بﻼ
ﺟيّداً .ليس ﻣﻦ الﻀروري أن تقرأ كﺜﲑاً .القراءة كﺜﲑاً ﻳُ َ
توﺟﻪ.
روح وبدون ّ
ﺣاف ْظ ﻋﻠﻰ ز رتﻚ وﺻﻼتﻚ وذكرك وﻋبادتﻚ إﱃ الز رة التالية ،والصﻼة التالية،
ﺳﻲء وشجارات وﺟداﻻت و. .
والﺬكر التاﱄ ،والعبادة التالية .ﻻ ْ
تقﻢ ﻋﻤال ﺳيّﺌة وكﻼم ّ
قﻤت ﺬا العﻤﻞ تصبﺢ داﺋﻤة .ﺳتﻜون داﺋﻤاً ﰲ ز رة
 .واﺟعﻠﻬا تصﻞ ﺳاﳌة لﻠتالية .إذا َ
وﺻﻼة وذكر وﻋبادة.

أﺣﻜام الدﻳﻦ
ﺣﱴ العبادة ،ﻫﻲ الدﻧيا .اﻷﺧﻼقيّات وذكر وﻣعرفة ا ّ ﻫﻲ اﻵﺧرة.
اﻷﻋﻤال الظاﻫرﻳّةّ ،
ﰲ العبادة والﻄاﻋة ﻣا تﻜون ﻣشغوﻻً بﻪ ﰲ الباطﻦ ﻫو اﳉﻬاد اﻷكﱪ وﻣا تقوم بﻪ ﰲ
الظاﻫر ﻫو اﳉﻬاد اﻷﺻغر.
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ﺣﱴ ﻻ ﻳﻔسد .لﺬا فﺈ ّن العﻤﻞ ﺣﻜام الشرع ﰲ
ﲨيﻊ أﻋﻤالنا ﻫﻲ قشر إﳝاﻧنا وﲢﻔظﻪ ّ
ﻳتﻀرر
الﻠﺐ واﻷﺣﻜام ﻫﻲ القشر .القشر ﳛﻔظ ّ
الﻄرﻳق واﺟﺐ .اﶈبّة ﻫﻲ ّ
الﻠﺐ وبدوﻧﻪ ّ

الﻠﺐ.
ّ
اﻷم
التصرف ﻣﻊ اﻷﻋﻠﻰ ﻣنّا ،أي اﻷب و ّ
دﻳﻦ ا ّ ﻫو بيان لﺜﻼﺛة أﺣﻜام ،ﺣﻜﻢ طرﻳقة ّ
التصرف ﻣﻊ اﻷدﱏ ﻣنّا ،أي اﻹبﻦ والتﻠﻤيﺬ و. .
واﻷﺳتاذ واﻹﻣام والنﱯ وا ّ  ،وﺣﻜﻢ طرﻳقة ّ
التصرف ﻣﻊ أقراﻧنا وﻫﻢ اﳌﺆﻣنون.
ّ .
وﺣﱴ أﻫﻞ الﻄبيعة واﳊيوان والنبات واﳉﻤاد ،وﺣﻜﻢ ّ
ﻣسﻠِّﻤﲔ .ﰲ ﻣقابﻞ اﻷدﱏ ﻣنّا ﳚﺐ أن
ﰲ ﻣقابﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻣنّا ﳚﺐ أن ﻧﻜون َ
التصرف
ﻧﻜون ﻣرﻳدﻳﻦ لﻠﺨﲑ والعﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻔظﻬﻢ وتربيتﻬﻢ .أﻳﻀاً ﰲ ﻣقابﻞ أقراﻧنا ﳚﺐ ّ
ﺣسان وﻋدل وأن ﻧرتﻀﻲ ﳍﻢ ﻣا ﻧرتﻀيﻪ ﻷﻧﻔسنا.
دﻳﻦ اﻹﺳﻼم بﻜﻠﻤة واﺣدة ﻫو الدﻳﻦ اﳌﻄابق لﻔﻄرة البشر وﻣﺬاقﻬﻢ .اﻹﺳﻼم قد
ضﻤﻚ قبﻞ أن تقبﻞ أﻧت اﻹﺳﻼم.
ّ
طرﻳق ا ّ أﺳﻬﻞ الﻄرق ،ﻷﻧّﻪ ﻣﻄابق ﳌﺬاق وفﻄرة البشر .اﻷﺣﻜام اﻹﳍيّة لنسبة
١
ﺣر ﻇﻬﲑة ﺻحراء اﳊجاز.
ﰲ
لﻠحران
ّ
لﻠشﺨص الﻔﻄري تﻜون أﻋﺬب ﻣﻦ اﳌاء البارد ّ
ﻣتحررة ،داﺋﻤاً ترى
ﻫﺬﻩ النﻔس ّ
الدﺟالة لﻠبشر ﻫﻲ الّﱵ ﻣﻦ أﺟﻞ أن تﻜون ّ
السﻠبيّات وتعتﱪ الﻄرﻳق ﻣشﻜﻼً وﳏاﻻً .ﻣﺜﻼً تقول :أﻳﻦ ﳓﻦ ﻣﻦ أﻫﻞ البيت ،أﻳﻦ ﳓﻦ
وأﻳﻦ رب اﻷر ب؟! البعض ﻷ ّ ﻢ ﻫﻢ ﻋالقون ﰲ ﻣ ِ
ﻀيق ﻳقولون أ ّن الﻄرﻳق ﻣسدود
ّ
َ

وﻳس ّدون الﻄرﻳق إﱃ ا ّ  .اﳌسﻜﲔ ﻫو ﻋالق .لﻜﻦ "السﻠﻤاﻧيّون" ٢ذﻫبوا ووﺻﻠوا و لوا ﻣقام
"ﻣنّا أﻫﻞ البيت".
ﻻ ﲣﻄو ﻋﻜس فﻄرتﻚ أبداً.
كﻦ ﻳربﻄﻦ أﻳدي الﻄﻔﻞ وأرﺟﻠﻪ ﰲ القﻤاط ﺣﻜام كﻲ ﻻ ﲤيﻞ .أﻳﻀاً ﻋندﻣا
ّ 
اﻷﻣﻬات ّ
ِ
ﺣﱴ ﻻ تنحرف.
أﺻبحنا لغﲔ قيّد اﻷﻧبياء أﻳدﻳنا وأرﺟﻠنا ﻷﺣﻜام ّ
١
اﳊﺮى ،الﺸﺪﻳﺪ العﻄش.
"اﳊﺮان" :ﺻاﺣﺐ الﻜﺒﺪ ّ
ّ

" ٢الﺴﻠﻤاﻧﻴّﻮن" :أﻣﺜال ﺳﻠﻤان.
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ﻧﺆدي الصﻼة والصوم ﻣعﲎ ذلﻚ أﻧّﻪ ﳓﻦ ﻧرﻳدك؛ﰲ الﻄرﻳق الّﺬي أﻧت ترفعنا
ﻋندﻣا ّ
ﺣﱴ لو ﻣﻬﻤا أﺻابنا ﻣﻦ ضغوط فﺈﻧّنا ﻧرﻳدك ﳎدﱠداً أﻳﻀاً.
فيﻬا ﳓوك ّ

الصﻼة
صﻞ ﲝيﺚ كﺄﻧّنا داﺋﻤاً ﰲ ﺻﻼة .ﻫنيﺌاً
ّ 
لنتوضﺄْ ﲝيﺚ ﻧﻜون داﺋﻤاً ﻋﻠﻰ وضوء ولنُ ِّ
ﻷولﺌﻚ الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ داﺋﻤاً ﰲ ﺻﻼة" .الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻼ ﻢ داﺋﻤون".
التوﺟﻪ لغﲑ ا ّ بواﺳﻄة ﻏسﻞ الوﺟﻪ الّﺬي ﻫو
أﺳرار الوضوﻩ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ :ﻏسﻞ الوﺟﻪ ﻣﻦ ّ
ﻣتعﻠِّق ّ  .اﻹﻫتﻤام ﺻحاب اليﻤﲔ ﻋﱪ ﻏسﻞ اليد اليﻤﲎ .إشباع الرﻏبات الدﻧيوﻳّة
ﻷﺻحاب الشﻤال كﻲ ﻻ ﻳزﻋجو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻏسﻞ اليد اليسرى .اﻹﻫتﻤام ﳌﻼﺋﻜة
بواﺳﻄة ﻣسﺢ الرأس ،و ﳊيوا ت الّﱵ ﳊﻤﻬا ﺣﻼل والنبا ت واﳌواد اﳌعدﻧيّة الّﱵ ﳝﻜﻦ
أكﻠﻬا بواﺳﻄة ﻣسﺢ القدم اليﻤﲎ ،و ﳊيوا ت الّﱵ ﳊﻤﻬا ﺣرام والنبا ت واﳌواد الﻄبيعيّة
الساﻣة بواﺳﻄة ﻣسﺢ القدم اليسرى.
ّ
إﻏسﻞ
توضﺄْ ﲝيﺚ كﺄﻧّﻪ "ﻫو" ﰲ ﺣالة توضيﺌﻚ .ﻋند َﻏ ْسﻞ الوﺟﻪ،
ﻋند الوضوء ّ
ْ
التوﺟﻪ لعا َﱂ الﻜﺜرة والنظر لﻠﺬﻧوب والعيوب لﻜﻲ تصبﺢ
وﺟﻬﻚ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ و ْ
أزل ﻋنﻪ كدورات ّ
١
إﻏسﻞ ﲨيﻊ أﺻحاب اليﻤﲔ واﳌﺆﻣنﲔ
،
اليﻤﲎ
اليد
ﻏسﻞ
أﺛناء
.
لﻠتوﺟﻪ والنظر إليﻪ
ﻣناﺳباً ّ
ْ

أﻧظر ﻧظرة أﻳﻀاً إﱃ أﻫﻞ الدﻧيا واﻷشقياء والظاﳌﲔ واﻏس ْﻠﻬﻢ
وﻋند ﻏسﻞ اليد اليسرىْ ،
أﺣسﻦ
ﻳتحسﻦ وضعﻬﻢ الدﻧيوي وﻻ ﻳزﻋجوا اﳌﺆﻣنﲔ .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣسﺢ الرأس
ْ
أﻳﻀاً لﻜﻲ ّ
إﱃ اﳌﻼﺋﻜة وأﻫﻞ السﻤاء وبواﺳﻄة ﻣسﺢ اﻷرﺟﻞ ِ
إقض ﺣواﺋﺞ اﳊيوا ت واﳌوﺟودات
وبتوﺟﻪ ،ﺳتصبﺢ ﺻﻼتﻚ أﻳﻀاً ذات
اﻷرضيّة .ﲟقدار ﻣا تسعﻰ ﻷن ﻳﻜون وضوؤك ﺟيّداً ّ

التوضﺆ.
توﺟﻪ .ﻣﻦ أﺟﻞ اﻣتﻼك ﺣﻀور القﻠﺐ ﰲ الصﻼة ﳚﺐ التدقيق ﰲ ّ
ّ
أزل ﻋنﻪْ :
 ١ﻣﻦ ﻏﲑﻩ :ﻣﻦ ﻏﲑ "ﻫﻮ"ْ .
أزل ﻋﻦ وﺟﻬﻚ .النﻈﺮ إلﻴﻪ :النﻈﺮ إﱃ "ﻫﻮ".
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إذا أرد أن ﻻ ﻳﻜون ﻋند ﲣيّﻼت ﰲ الصﻼة وأن تﻜون ﻣقبولة ﻳنبغﻲ أن ﻧدقّق ﰲ
التوضﺆ.
ّ
الوضوء ﻧور والوضوء ﻋﻠﻰ وضوء "ﻧور ﻋﻠﻰ ﻧور" .الزكاة واﳋﻤس أﻳﻀاً ﳘا وضوء اﳌال
ﻳﻄﻬراﻧﻪ .زكاة البدن أﻳﻀاً ﻫﻲ الصوم.
ﺣيﺚ ّ
كﻞ الصﻔات الرذﻳﻠة ﳝﻜﻦ ﻏسﻠﻬا وإزالتﻬا لوضوء.
ّ 
إبتﻠﻊ ﰲ فﻤﻚ كﻤيّ ًة ﻣﻦ اﳌاء الّﺬي ﻳنزل ﻣﻦ ﻋﻠﻰ
أﺛناء ّ
التوضﺆ ﻋندﻣا تغسﻞ وﺟﻬﻚ ْ
وﺟﻬﻚ واشربْﻪ .ﻫﺬا اﳌاء ِّ
ﻳﻄﻬر طنﻚ وﳚعﻞ فﻄرتﻚ ش ّﻔافة.
كﻞ ﲨﻠة تقرأﻫا،
ْ 
ﺣاول ﻋندﻣا تصﻠّﻲ أن ﻳﻜون فﻤﻚ ﻣﻠيﺌاً ﶈبّة وأن تبتﻠﻊ ذلﻚ ﻣﻊ ّ
كالشﺨص الّﺬي ﰲ فﻤﻪ ﻣاء.

التوﺟﻪ ﰲ الصﻼة ﻫو الصﻼة .إذا كان لدﻳﻚ ﺣﻀور قﻠﺐ تﻜون ﰲ ﺻﻼة وإﻻّ ﺣيﺜﻤا
ّ 
ﻳﻜون القﻠﺐ تﻜون أﻧت ﻫناك.
ﺻﻞ دوء و ٍّن ،لعﻠّﻚ تتﺬ ّكر أﻧّﻚ تتﻜﻠّﻢ ﻣﻊ ا ّ وأ ّن ا ّ ﻳتﻜﻠّﻢ ﻣعﻚ .أﻧت بنﻔسﻚ
ِّ 
آﺧر .أﺻﻼً دقِّ ْق واﻧظر َﻣﻦ الّﺬي ﻳصﻠّﻲ.
اﺟ ْد ﰲ الصﻼة وﻻ ْ
تدع لﻚ ﻳﺬﻫﺐ ﳌﻜان َ
تَـ َو َ

ﻳستحﺐ ﰲ بداﻳة الصﻼة أن ﻳُﺬ َكر ﺛﻼث تﻜبﲑات ّأوﻻً وأن ﻳقول الشﺨص التﻜبﲑة

ّ
ِ
التوﺟﻪ
كﻞ تﻜبﲑة ﻳﻠﻔظ أﺣد أﻧﻔاﺳﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل ّ
الرابعة بنيّة تﻜبﲑة اﻹﺣرام .اﳌصﻠّﻲ ﻣﻊ ّ
ﻷربعة أﻧﻔاس فﺈ ّن اﻹﻧسان بعد التﻜبﲑة الرابعة ﻻ ﻳبقﻰ ﻣنﻪ شﻲء والّﺬي ﻳصﻠّﻲ ﻣﻦ ﺣينﻬا
فصاﻋداً ﻫو ﻧ ْﻔس ا ّ  ،وﻫو بنﻔسﻪ اﳊاﻣد واﳌسبِّﺢ لن ْﻔسﻪ ﰲ الصﻼة وأﻳﻀاً ﻫو الّﺬي ﻳع ِظّﻢ
وﻳﻜﱪ وﻳﻬﻠِّﻞ ﻧﻔسﻪ ﰲ الصﻼة.
ِّ

ﺆدى التﻜبﲑة
ﺳت تﻜبﲑات وأن تُ ّ
ﺐ ﰲ بداﻳة الصﻼة أن ﻳُقال ّ
كﺬلﻚ ﻳُ َ
ستح ّ
السابعة بنيّة تﻜبﲑة اﻹﺣرام .إذا ﻋﻤﻞ اﳌصﻠِّﻲ ﻫﻜﺬا ،بواﺳﻄة ﻫﺬﻩ التﻜبﲑات السبﻊ ﳜرق

وﺟد أﺣد
اﳊُ ُجﺐ السبعة لﻠقﻠﺐ ،أو الﻄبقات السبﻊ لﻠسﻤاء وﻳصﻞ إﱃ ﻣﻜان ﺣيﺚ ﻻ ﻳُ َ
إﻻّ ا ّ .
السجود ﻫو ﻣﻦ آ ر ﲨال ا ّ والركوع ﻫو ﻣﻦ آ ر ﺟﻼل ا ّ  .ﻋندﻣا ﻳتجﻠّﻰ ﺟﻼل
ا ّ ﻳركﻊ اﻹﻧسان وﺣينﻤا ﻳظﻬر ﲨال ا ّ ﻳسجد اﻹﻧسان.
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ﰲ الصﻼة ،السجدة اﻷوﱃ ﻫﻲ اﳌوت ﻣﻦ الدﻧيا .اﳉﻠوس بﲔ السجدتﲔ ﻫو الﱪزخ.
السجدة الﺜاﻧية ﻫﻲ اﳌوت ﻣﻦ الﱪزخ .ﻋندﻣا ترفﻊ رأﺳﻚ تﻜون القياﻣة .لﺬا تشﻬد ب"ﻻ
التشﻬد .السجدة اﻷوﱃ ﻫﻲ شﻜر ﻧِ َعﻢ الدﻧيا والسجدة الﺜاﻧية ﻫﻲ شﻜر
الﻪ اﻻّ ا ّ " ﰲ ّ
ِ
اﻷﺋﻤة.
ﻧ َعﻢ اﻵﺧرة ﻣﺜﻞ النﱯ و ّ
التسﻠيﻢ ﰲ اﻳة الصﻼة ،ﻳسﻠِّﻢ بﻪ ا ُّ ﻋﻠﻰ ﻧبيّﻪ ،وﻋﻠﻰ ﻧﻔسﻪ وﻋﻠﻰ ﻋبادﻩ الصاﳊﲔ.
بعد الصﻼة ﲤسﺢ ﻳدك ﻋﻠﻰ ﻣوضﻊ السجود وﲤسحﻬا ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻚ ،ﰒّ ﲤسﺢ بيدك
اليسرى ﻋﻠﻰ اﳉنﺐ اﻷﳝﻦ لبدﻧﻚ وبيدك اليﻤﲎ ﻋﻠﻰ اﳉنﺐ اﻷﻳسر لبدﻧﻚ .اﳉﻬة اليسرى
ِ
ﺣﱴ
وتﺆﻣﻦ رزقﻬﻢ ّ
الﻔجار .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا العﻤﻞ تقول ﳍﻢ أ أﺣبّﻜﻢ أﻳﻀاً ّ
الﻔساق و ّ
تعﲏ ّ
وﺟد أﺣبّتﻚ ورفاقﻚ .ﻫﻢ أﻳﻀاً ﲡعﻠﻬﻢ ﻣورد
ﻳﻠﻬوا وﻻ ﻳزﻋجوا ﺳﲑك .أﻳﻀاً ﳉﻬة اليﻤﲎ ﻳُ َ

لﻄﻔﻚ .وﺟﻬﻚ أﻳﻀاً ﻫو ّ  .ﻋندﻣا تقوم بعﻤﻞ تﻔ ّﻜ ْر قﻠيﻼً أﻧّﻪ ﻣاذا تﻔعﻞ.
قﻞ إﳍﻲ أﻧت الغﲏ وأ الﻔقﲑ ،أﻧت العزﻳز وأ الﺬليﻞ ،أﻧت
بعد الصﻼة تﻜﻠّ ْﻢ ﻣﻊ ا ّ ْ .
اﳌالﻚ وأ اﳌﻤﻠوك و . . . .ﻋندﻣا تتﻜﻠّﻢ ﻣﻊ ا ّ ﻳتﻔتّﺢ ﻧﻄقﻚ وأﻳﻀاً ﺳتتﻜﻠّﻢ ﺟيّداً ﻣﻊ
اﳋﻠق.
كﻞ ﺻﻼة" :الﻠّﻬﻢ اﻫدﱐ ﻣﻦ
إذا
َ
وﺟدت أ ّن ﺻﻼتﻚ وﻋبادتﻚ ﻻ تشبعﻚْ ،
قﻞ ﻋقﺐ ّ
ﻋﻠﻲ ﻣﻦ بركاتﻚ".
ﻋﻠﻲ ﻣﻦ رﲪتﻚ واﻧزل ّ
ﻋﻠﻲ ﻣﻦ فﻀﻠﻚ واﻧشر ّ
ﻋندك وافض ّ
أي رقص أﲨﻞ ﻣﻦ ﺣركات
أي ﻣوﺳيقﻰ أفﻀﻞ ﻣﻦ ﳊﻦ أذكار وألﻔاظ الصﻼة و ّ
ّ 

الصﻼة.
ﻳتﻢ العﺜور ﻋﻠﻰ اﻷشياء الﻀاﺋعة .ﳚﺐ السعﻲ لﻠعﺜور ﰲ الصﻼة ﻋﻠﻰ اﳌﻔقود
ﰲ الصﻼة ّ
اﻷﺻﻠﻲ.
ﻣﺜال الصﻼة والصوم ﰲ ﻋاﱂ اﳌﺜال ﻫﻢ النﱯ وﻋﻠﻲ" .ولﻪ اﻻﻣﺜال العﻠياء والﻜﱪ ء
واﻵﻻء".
ﻫنيﺌاً ﻷولﺌﻚ الّﺬﻳﻦ ﻳرون أﺻول الدﻳﻦ ﰲ فروع الدﻳﻦ .ﻳرون ﻋﻠيّاً ﰲ ﺻﻼ ﻢ.
لنحاول أن ﻧﻜون ُﻣس ﱠﻤﻰ الصﻼة أي أﻫﻞ الصﻼة.

ْ
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ﻋندﻣا تقف وتنوي النيّة ﰲ بداﻳة الصﻼة وتقول "ا ّ أكﱪ" ،إذا كاﻧت ﻋيوﻧﻚ ﻣﻔتوﺣة
اﺳتﻄعت أن ترى ﺣقيقتﻚ ،ﺳﱰى أ ّن قاﻣتﻚ ﻫﻲ القياﻣة .رأﺳﻚ ﰲ قاﺋﻤة العرش
و
َ
كﻞ شﻲء":
وأﺻابﻊ أقداﻣﻚ ﰲ الﻄبقة السابعة لﻸرض .ترى ﻧﻔسﻚ أﻧّﻚ" :ﻣﻸت اركان ّ
أﺻبحت ﲡﻠّﻲ ﻋﻠﻲ.
وﺟودك ﻣﻸ أركان ﲨيﻊ اﻷشياء .بشﻜﻞ أبسط أقول ،ﲡد أﻧّﻚ قد
َ
ِ
لست أﻧت الّﺬي
ﻋندﻣا تصﻠّﻲ إﺻ ِﻎ ﺟيّداً لصوتﻚ ودقّ ْق بﻪ .شيﺌاً فشيﺌاً ﺳتجد أﻧّﻚ َ
تقرأ ﻋبارات الصﻼة وأ ّن ﻫناك ﻧـَ َﻔس لﻄيف ﻣﻊ ﻧـَ َﻔسﻚ وأ ّن ﻫناك ﻣوﺟود شرﻳف وﻣظﻠوم
ﻳصﻠﻲ ﰲ داﺧﻠﻚ.
كﻞ اﳌﻸ اﻷﻋﻠﻰ وﲨيﻊ أولياء ا ّ ﻫﻢ ﻋاشقون لﻠصﻼة .ﻋندﻣا ﻳقف شاب ﰲ ﺧﻠوتﻪ
ّ 
ﻳتوﺟﻬون إليﻪ.
لﻠصﻼة ﲨيعﻬﻢ ّ

الصوم
ذات ليﻠة ﺛﻼﺛة أشﺨاص كاﻧوا فقراء وكاﻧوا قد دﺧﻠوا اﳌدﻳنة ﺣدﻳﺜاً طﻠبوا ﻣﻦ الناس ﰲ

ﻣسجد النﱯ أن ﻳستﻀيﻔوﻫﻢ .أﺧﺬ النﱯ اﻷكرم واﺣداً إﱃ بيتﻪ .أﺧﺬ ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ الﺜاﱐ
وﺟد أﺣد ليﺄﺧﺬﻩ إﱃ ﻣنزلﻪ ،لﺬا بقﻲ ﰲ اﳌسجد ُْﳎ َﱪاً وﺻار ضيف
إﱃ ﻣنزلﻪ .الﺜالﺚ ﱂ ﻳُ َ
ا ّ  .ﻋندﻣا التقﻰ أولﺌﻚ اﻷشﺨاص الﺜﻼﺛة ﳎدﱠداً ﰲ اليوم التاﱄ ﺳﺄلوا بعﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﻋشاء
أكﻠت ﺧبز
أكﻠت ﺧبزاً وﺧﻼ ﰲ ﻣنزل النﱯ .قال الﺜاﱐ أ
اﻷول أ
ُ
ُ
الﻠيﻠة اﳌاضية .قال ّ
كﻞ النظر الّﺬي ﻧظرتﻪ إﱃ
شعﲑ وﻣﻠحاً ﰲ ﻣنزل أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ .قال الﺜالﺚ لﻜﻦ أ رﻏﻢ ّ
وقﻀيت الﻠيﻞ ﺟاﺋعاً.
لعﻞ ا ّ ﻳرﺳﻞ طعاﻣاً ﱂ ﻳصﻠﲏ شﻲء
ُ
ﺳقف اﳌسجد ّ
ﺣﱴ الصباح ّ
قصة وقال أ ّن
ﻫبط ﺟﱪاﺋيﻞ ﻋﻠﻰ النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( وروى ﳊﻀرتﻪ ال ّ

كﻞ البحﺚ الّﺬي ﲝﺜتُﻪ ﰲ ﺟنّﱵ وكاﺋناﰐ ﱂ أﺟد طعاﻣاً ﻳﻠيق بﻀيﻔﻲ
ا ّ قال أ لرﻏﻢ ﻣﻦ ّ
أفﻀﻞ ﻣﻦ اﳉوع ولﺬا ضيّﻔتُﻪ اﳉوع.
٢٥٢

شرط البقاء ﻋﻠﻰ قيد اﳊياة ليس اﻷكﻞ .أﺻحاب الﻜﻬف ﻣوا أكﺜر ﻣﻦ ﺛﻼﲦاﺋة ﺳنة
أﺣياء بدون أكﻞ الﻄعام .رأﻳتﻢ ﰲ أﺣد اﻷزﻣنة أﻧّﻪ شاء ﷲ أن ﳛﻔﻄنا ﳓﻦ
ﰲ الغار وبقوا ً

أﻳﻀاً بﻼ طعام .ﻋندﻣا أﻋ ّد ا ّ الﻀيافة ﰲ شﻬر رﻣﻀان قَـ َرى ضيوفَﻪ بواﺳﻄة اﳉوع .لو
كﻞ َﻣﻦ ﻳصبﺢ ضيف ا ّ ﻳﱰك اﻷكﻞ
كان ﻫناك شﻲء أفﻀﻞ ﻣﻦ ذلﻚ لﻜان ضيّﻔﻪّ .
كﻞ لﻪ إليﻪ والعﻠﻢ واﶈبّة تشبعﻪ وتروﻳﻪ .اﳌﺆﻣﻦ كﻞ وﻳنام
والشرب شيﺌاً فشيﺌاً؛ﻳﺬﻫﺐ ّ
ﻜرﻫاً ،أي ﻻ ﻳرﻏﺐ فيﻬﻢ.
وﻳﻠبس ُﻣ َ
تﻄﻬر البدن.
ﻳﻄﻬر الروح وزكاة الﻔﻄرة ِّ
ﺻوم شﻬر رﻣﻀان ِّ
اﳋاص ﻫو اﻹﻣساك ﻋﻦ الصﻔات
العام ﻫو اﻹﻣساك ﻋﻦ اﳌﻔ ِﻄّرات .الصوم
الصوم ّ
ّ
كﻞ
ﺧاص
ّ
واﻷﺧﻼق ﻏﲑ اﻹﳍيّة .ﺻوم ّ
اﳋاص ﻫو اﻹﻣساك ﻋﻦ ﻏﲑ ا ّ  .أﺳتغﻔر ا ّ ﻣﻦ ّ
شﻲء ﻏﲑ اﳊبيﺐ.
الشيعﻲ ﻣا ﱂ ﻳصﻞ لﻠقاء أولياء ا ّ ﻳﻜون ﺻاﺋﻤاً .وقت الﻠقاء ﻫو ﻋيد الﻔﻄر لﻠشيعﻲ
ﺣيﺚ ﳚﺐ أن ﻳ ِ
ﻔﻄر.
ُ

اﳊﺞ
ّ
اﳌقصود ﻣﻦ أ ّ ﻢ قد قالوا أﻧّﻪ أﺛناء الﻄواف ﳚﺐ أن ﻳﻜون اﳉاﻧﺐ اﻷﻳسر لﻠبدن ّﲡاﻩ

الﻜعبة ﻫو أن ﻳﻜون قﻠبﻚ ّﲡاﻩ ا ّ  ،ﻷ ّن القﻠﺐ ﻳقﻊ ﰲ اﳉاﻧﺐ اﻷﻳسر لﻠبدن .ﱂ ﻳﻜﻦ
ذرة واﺣدة.
اﳌقصود أن ﲡعﻞ ﻧﻔسﻚ داﺋﻤاً ﲢت الﻀغط أﺛناء الﻄواف ﺧشية أن تنحرف ّ
ليﻜﻦ قﻠبﻚ ّﲡاﻩ ا ّ و ِ
اﻹﲡاﻩ الصحيﺢ بشﻜﻞ طبيعﻲ.
اﻣﺶ ﰲ ّ
ْ
اﳊﺞ الوقوف ﰲ ﻋرفات واﺟﺐ وأﻳﻀاً ﻻ ﳝﻜﻦ تداركﻪ؛لﺬا إذا شﺨص ﱂ ﻳدرك
ﰲ ّ

ﺣجﻪ ﻣقبوﻻً.
ﻋرفات ﰲ ﻳوم ﻋرفة ﰲ الﻔﱰة اﳌﻤت ّدة ﻣﻦ الظﻬر إﱃ ﻏروب الشﻤس ﻻ ﻳﻜون ّ
اﳊﺞ الباطﲏ الّﺬي ﻫو ﺳﲑ ﳓو ا ّ ولقاء ا ّ  ،أﻳﻀاً الشﺨص الّﺬي ﻻ ﻳصﻞ إﱃ اﳌعرفة
ﰲ ّ
٢٥٣

ﻳوم ﻋيد اﻷضحﻰ
ﻳﻜون ﺳﲑﻩ طﻼً .بعد الوقوف ﰲ اﳌشعر ﻋندﻣا ﻳدﺧﻞ اﳊاج ﻣﲎ َ
ﺣﱴ لو ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫو ﻳعرف الﺬبﺢ
وﻳرﺟﻢ الشيﻄان وﻳﺬبﺢ
ﻧﻔسﻪ ،ﺣيﺚ ّ
َ
اﳉدي قاﺻداً َ
ﺐ أن ﻳﻀﻊ ﻳدﻩ فوق ﻳد الشﺨص الّﺬي ﻳقوم لﺬبﺢ بنيّة أﻧّﻪ ﻫو بنﻔسﻪ ﻳقوم
ﻳُ َ
ستح ّ
لﺬبﺢ ،وبعد أن ﳛﻠق رأﺳﻪ بقصد أﻧّﻪ أ ﻋبدك ،ﻳستﻀيﻔﻪ ا ّ ﺛﻼث ليال ﰲ ﻣﲎ .إذا
ﺣجﻪ ليس
شﺨص أﺣيا ﻫﺬﻩ الﻠياﱄ الﺜﻼث ﰲ اﳌسجد اﳊرام ّ
ﺣﱴ الصباح وﱂ ﻳنﻢ ،ﻣﻊ أ ّن ّ
ﳎرد ﻋقاب لﻠغياب ﻋﻦ ﺣﻔﻠة ا ّ وﻻ ﻳبﻠﻎ اﳊ ّد اﻷدﱏ لﻔﻀيﻠة
طﻼً ولﻜﻦ ﻫﺬا ﻳﻜون ّ

الوﺟود ﰲ ﻣﲎ.
اﳊﺞ ﰲ ﻳوم ﻋيد اﻷضحﻰ ﰲ ﻣﲎ،
اﳊاج الّﺬي ﻳقتﻞ اﳉدي وﳛﻠق رأﺳﻪ ﰲ ﻣراﺳﻢ ّ
اشﱰﻳت ذلﻚ
ﻠت ّ
قتﻠت ﻧﻔسﻲ ّ
ﻋز الدﻧيا و ُ
ذل العبودﻳّة لﻚ ﻋﻠﻰ ّ
وفﻀ ُ
ﻣعﲎ ذلﻚ أﻧّﻪ إﳍﻲ ُ

كﻞ ﻣا ﺳواك .ﻫﺬا العﻤﻞ ﻳعﲏ إﳍﻲ أ أرﻳد أن
بروﺣﻲ ،ﻷ ّن ّ
ذل العبودﻳّة لﻚ أﻏﻠﻰ ﻣﻦ ّ
ﻋز ّ
أكون ﻋبدك فقط.
لصحة
ْ 
لصحة البدن )ﻣﻦ اﳌرض( ،وواﺣدة ّ
إشرب ﻣاء زﻣزم ﰲ ﺛﻼث ﺟرﻋات .واﺣدة ّ
الروح )ﻣﻦ اﻷﺧﻼق القبيحة( وواﺣدة أﻳﻀاً ﻣﻦ أﺟﻞ العِﻠﻢ واﳌعرفة.

ﲡنّﺐ تﻠبّس القداﺳة والقشرﻳّة
اﳋﻠيﻔة العبّاﺳﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳصال اﻹﻣام )ﻋﻠيﻪ السﻼم( لﻠشﻬادة أﺣﻀر أﺣد ﺟنودﻩ
كﻞ ﻣاﱄ .قال
وﺳﺄلﻪ ﻋﻦ ّ
أي أشياﺋﻚ أﻧت ﻣستع ّد أن تتﺨﻠّﻰ ﰲ ﺳبيﻠﻲ .قال :ﻋﻦ ّ
كﻞ ﻣاﱄ
اﳋﻠيﻔة :ﻻ،
ْ
إذﻫﺐ .ﰒّ أﺣﻀرﻩ ﻧيةً وﺳﺄلﻪ ﻧﻔس ذلﻚ السﺆال .قال :ﻋﻦ ّ
إذﻫﺐ .أﺣﻀرﻩ ﳎدﱠداً وﺳﺄلﻪ ﻧﻔس ذلﻚ السﺆال .قال :ﻋﻦ ﻣاﱄ
وروﺣﻲ .قال اﳋﻠيﻔة :ﻻ،
ْ
وروﺣﻲ ودﻳﲏ .قال اﳋﻠيﻔة :اﻵن ﺻﻠﺢ اﻷﻣر .إذاً ،إذﻫﺐ و ِ
أوﺻ ْﻞ اﻹﻣام )ﻋﻠيﻪ السﻼم(
ْ
لﻠشﻬادة .ﰲ ﺟﻬاز الظَﻠَ َﻤة إذا شﺨص ﻳرﻳد أن ﻳﻜون ﻣقبوﻻً ﳚﺐ أن ﻳتﺨﻠّﻰ ﻋﻦ دﻳنﻪ.
٢٥٤

ﳓﻦ ﰲ ﺳﻠﻄة اﻷولياء إذا ﱂ ﻧﻜﻦ ﺣاضرﻳﻦ أن ﻧتﺨﻠّﻰ ﻋﻦ دﻳننا ﰲ ﺳبيﻠﻬﻢ ،كيف ﻧتوقّﻊ أن
ﳏﺐ أﻫﻞ البيت ليس ﻋندﻩ دﻳﻦ ﺳوى ﳏبّة ا ّ وأولياء ا ّ  " .دﻳﻦ ﻣﻦ ﻻ
ﻧﻜون ﻣقبولﲔ؟ ّ
دﻳﻦ لﻪ" .ﺣﺬار أن ﻳﻔصﻠنا تﻠبّس القداﺳة ﻋﻦ أولياء ا ّ .

العِﻠﻢ واﳉﻬﻞ
إﻧّﻪ ﻷﻣر ﺣسﻦ أن تعﻤﻞ لعِﻠﻢ .إن شاء ا ّ ﻳرزقنا ا ّ ﻣﻦ ﻧورﻩ وﻧور أولياﺋﻪ .ﻋندﻣا
ﻳقوى العﻠﻢ كﺜﲑاً ،ذاك العالِـﻢ ﻷﻧّﻪ قد اﻫتدى ﳌسبﺐ اﻷﺳباب فﺈﻧّﻪ ﻳقوم ﻷﻋﻤال بدون
أﺳباب.
ِ
ﺣﱴ أن ﺧﺬ اﻷﻧسا ُن ﲟساﻋدتﻪ ﺳ ﱠﻢ اﻷفعﻰ
ﳒاة اﳉﻤيﻊ لعﻠﻢ واﳌعرفة .العﻠﻢ ﻳُوﺟﺐ ّ
اﳌﻠسوع ﻣﻦ اﳊيّة.
وﻳُداوي بﻪ
َ
ﻋدوﻩ.
ﻋدو ﻣﻊ ّ
أي ّ
اﳉﻬﻞ ﻳﻔعﻞ بصاﺣبﻪ ﻣا ﻻ ﻳعﻤﻠﻪ ّ
ﺣﱴ ﳒد
ﻋندﻣا ﻳﻜون اﻹﻧسان ﺟاﻫﻼً وﻋندﻣا ﻳﻜون قد أضاع ﻧﻔسﻪ ﻳقول لِ ْ
نبحﺚ ّ
ِ
اﻷشياء ﻻ ﻳراﻩ .لﻜﻦ إذا
أقرب
ا ّ  .ﻷﻧّﻪ ﺟاﻫﻞ ﻳﻜون ﻫﻜﺬا .إذا كان
ُ
الﻀاﺋﻊ َ
اﳌقصد و ُ
ِ
اﳊق ،وﻻ ﳚد
اﳊق تعاﱃ ،وﺣيﺜﻤا ﻳنظر ﻳرى ّ
آﺧر ﻏﲑ ّ
ُوﺟد ﻧور الﻔﻬﻢ والعﻠﻢ ﻻ ﻳرى شيﺌاً َ
تتوﺟﻬون ﻳﻜون وﺟﻪ ا ّ
ﻣﻜا ً ﻻ ﻳﻜون ّ
فﺜﻢ وﺟﻪ ا ّ " :أﻳنﻤا ّ
اﳊق تعاﱃ فيﻪ" .اﻳنﻤا تولّوا ّ
أﻧظر كﻢ ﻫو الﻔرق بﲔ العﻠﻢ واﳉﻬﻞ" .ﻫﻞ ﻳستوي الّﺬﻳﻦ ﻳعﻠﻤون والّﺬﻳﻦ ﻻ
ﻫناكْ .
ﻳعﻠﻤون" :ﻫﻞ الّﺬﻳﻦ ﻳعﻠﻤون والّﺬﻳﻦ ﻻ ﻳعﻠﻤون ﻣتساوون؟
لقد أتﻰ ﲨيﻊ اﻷﻧبياء وﲨيﻊ الﻜتﺐ السﻤاوﻳّة ﻣﻦ أﺟﻞ رفﻊ اﳉﻬﻞ.
ﻋاﻣة الناس ﻋندﻫﻢ ﺣجا ن )اﳉﻬﻞ واﳉﻬﻞ ﳉﻬﻞ( .اﻷولياء ﻏﲑ اﳌعصوﻣﲔ ﻋندﻫﻢ
ّ 

ﺣجاب واﺣد )اﳉﻬﻞ والعﻠﻢ ﳉﻬﻞ( .اﳌعصوم ليس ﻋندﻩ ﺣجاب )العﻠﻢ(.
٢٥٥

ﻣﻔتاح الغﲎ ﻫو الﻔقر ﰲ اﶈﻀر الربوﰊ وﻣﻔتاح القدرة ﻫو إﻇﻬار العجز وﻣﻔتاح العﻠﻢ
أﻳقنت ﲜﻬﻠﻚ ﻳﻜون قد فُتِﺢ طرﻳق
إﻇﻬار اﳉﻬﻞ واﻹقرار بﻪ" .ﻻ ادري ﻧصف العﻠﻢ" .إذا َ
ﻣرة لﻠدﻧيا ،والﺜاﻧية لﻠﱪزخ ،والﺜالﺜة لﻠقياﻣة .أي
ﻣرات ﻻ أﻋﻠﻢّ ،
العﻠﻢ بوﺟﻬﻚ .قُ ْﻞ ﺛﻼث ّ
تقر ﲜﻬﻠﻚ تُﻔتَﺢ ﺧزاﺋﻦ العﻠﻢ
ليس فقط اﻵن ﻻ أﻋﻠﻢ بﻞ ّ
ﺣﱴ داﺋﻤاً لﻦ أﻋﻠﻢ .ﻋندﻣا ّ
اﻹﳍﻲ بوﺟﻬﻚ.
النﻤو" .ﻻ أﻋﻠﻢ" ﻫﻲ ﻧصف
اﻹقرار واﻹﻋﱰاف ب"ﻻ أﻋﻠﻢ" و"ﻻ أقدر" ﳚﻠﺐ الرشد و ّ
ﻣرتﲔ ،أي اﻵن ﻻ أﻋﻠﻢ وﻻ أقدر
العﻠﻢ و"ﻻ أقدر" ﻫﻲ ﻧصف القدرة .إذا َ
قﻠت ذلﻚ ّ
وداﺋﻤاً أﻳﻀاً ﻻ أﻋﻠﻢ وﻻ أقدر ،واﺣدة ﻣﻦ أﺟﻞ الدﻧيا وواﺣدة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻵﺧرة ،فعندﻣا
ب"لست أدري" و"ﻻ
كﻞ القدرة .طبعاً اﻹقرار
ُ
تقول ذلﻚ ّ
كﻞ العﻠﻢ و ّ
ﻣرتﲔ ﻳصبﺢ ذلﻚ ّ

أﻣر ﺻعﺐ ولﻜﻦ "أفﻀﻞ اﻷﻋﻤال أﲪزﻫا" :أفﻀﻞ اﻷﻋﻤال أﺻعبﻬا.
أﺳتﻄيﻊ" ٌ
كﻞ ﻋﻠﻢ واﺧﱰاع ﻋند أﻫﻞ الدﻧيا قد ﺧرج ﻣﻦ ﻣنزل أﻫﻞ البيت.
ّ 
ﻣا ﱂ ﻧدرك الوﻻﻳة ﻳﻜون لدﻳنا فقط ﺛﻼﺛة أﺣرف ﻣﻦ العﻠﻢ .ﻋندﻣا ﻧدرك الوﻻﻳة وﻧرى
وﱄ ا ّ ﻧﻜون قد بﻠغنا ﲨيﻊ السبعة وﻋشرﻳﻦ ﺣرفاً ﻣﻦ العﻠﻢ.
ﲨال ّ
ﳏﻤد .ﰲ الز رة اﳉاﻣعة أﻧّﻪ
ﳏﻤد وآل ّ
ﳏﱯ أﻫﻞ البيت أن ﻳدرﺳوا ﻋند ّ
ﻳﻜﻔﻲ شيعة و ّ
"ﲟحبّتﻜﻢ ووﻻﻳتﻜﻢ ﻋﻠّﻤنا ا ّ ﻣعاﱂ دﻳننا" .اﶈبّة تعﲏ لﻔارﺳيّة "دوﺳت داشﱳ" ،أي
اﳌودة .الوﻻﻳة تعﲏ تنﻔيﺬ اﻷواﻣر والﻄاﻋة .الوﻻﻳة ﻣﻦ آ ر اﶈبّة.
اﳊﺐ و ّ
ّ

أﻫﻞ الﺬكر ﻋندﻫﻢ ﻧور وبنظرة واﺣدة ﻳزﻳﻠون ﺟﻬﻞ َﻣﻦ ﺣوﳍﻢ.
لﻜﻞ كبد ﳏﱰق.
ﺣراء أﺟر" :ﻳُ َ
"لﻜﻞ كبد ّ
وﺟد أﺟر ّ
"ﺧﺬوا العﻠﻢ ﻣﻦ أفواﻩ الرﺟال"ّ .
اﳊرى.
ﺧﺬوا اﳌعرفة ﻣﻦ اﻷكباد ّ
الﻔقيﻪ ﺣﻼّل لﻠﻤشاكﻞ .إذا شﺨص درس وﺻنﻊ اﳌشاكﻞ لﻠﺨﻠق وﺟعﻞ الﻄرﻳق إﱃ ا ّ
ﻳسﻬﻞ الﻄرﻳق .الﻔقيﻪ ﻳعﲏ الشﺨص الّﺬي ﻳسعﻰ ﻷن
ﻣشﻜﻼً ﻻ ﻳﻜون فقيﻬاً .الﻔقيﻪ ِّ
ِ
ليسﻬﻞ اﻷﻣور لﻠﺨﻠق .ﻣﺜﻼً إذا أ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻳسﻬﻞ اﻷﺣﻜام وﻳدقّق ﰲ اﻵ ت والروا ت ِّ
ِّ
ﲟرة واﺣدة ،ﻻ أن
ﻣرتﲔ ،ﻫو ﻳبحﺚ ليجد ﻫﻞ ﳝﻜﻦ اﻹكتﻔاء ّ
تﻄﻬﲑ شﻲء أﻏسﻠﻪ ﳌاء ّ
ﻣرات.
ﳛاول أن ﻳﺜبت أﻧّﻪ ﳚﺐ ﻏسﻠﻪ ﳌاء ﺛﻼث ّ
٢٥٦

الﻔقيﻪ ﻳعﲏ ﺣﻼّل اﳌشاكﻞ .ﻻ ﲰﺢ ا ّ أن ﻳصبﺢ اﻹﻧسان بواﺳﻄة الدرس ﻣستشﻜﻼً
ِ
الشﻚ وﻳزل ِزل إﳝا ﻢ.
الﱰدد و ّ
ﺣﻞ ﻣشﻜﻼت اﳋﻠق ﻳُوﺟد فيﻬﻢ ّ
وبدﻻً ﻣﻦ ّ

وﻳﻠﺨصﻪ وﳚعﻠﻪ ﻧصﻔاً .ﻋﻠﻲ،
الﻔقيﻪ ﻫو الشﺨص الّﺬي إذا كان الﻜتاب كبﲑاً ﻳعصرﻩ ّ
كﻞ
الّﺬي ﻫو ّأول فقيﻪ ﻵل ّ
كﻞ القرآن ﰲ ﺳورة اﳊﻤد ،و ّ
ﳏﻤد ،أﻧظروا ﻣاذا ﺻنﻊ .قالّ :
كﻞ "بسﻢ ا ّ الرﲪﻦ الرﺣيﻢ" ﰲ "ب"
ﺳورة اﳊﻤد ﰲ "بسﻢ ا ّ الرﲪﻦ الرﺣيﻢ" الّﱵ فيﻬا ،و ّ
كﻞ ال"ب" ﰲ النقﻄة ﲢت ال"ب" ،وأ النقﻄة ﲢت ء "بسﻢ ا ّ
ّأول "بسﻢ ا ّ " ،و ّ
ﺣﱴ وﺻﻞ إﱃ النقﻄة .ﻫﺬﻩ قاﻋدة وﳚﺐ
الرﲪﻦ الرﺣيﻢ" .أﻧظروا أﺧﺬ العصارة تﻠو اﻷﺧرى ّ
اتّباﻋﻬا .أﻧت أﻳﻀاً ﻻ تقﻞ كﻞ الﻜﻼم الّﺬي تعرفﻪ ﻹبنﻚ .ﺧﺬ ﻋصارتﻪ وقﻠّْﻠﻪ و ِ
أﻋﻄﻪ إ ّ ﻩ.
ْ ّ
وﺣ ْسﻦ اﳌصيبة الّﱵ ﺣصﻠت لﻚ أو لشﺨص آﺧر .أن ﲡد
الﻔقاﻫة ﻫﻲ أن ﲡد ﺧﲑ ُ

ﺣﻞ.
كﻞ ﻣا ّ
ﺧﲑ الﻔقر ،واﳌرض ،واﳌصيبة و ، . . .و ّ
الﻔقيﻪ ﻳعﲏ الشﺨص الّﺬي ﻳغوص وﻳستﺨرج ﻣﻦ ﺧزاﺋﻦ ا ّ اﻷشياء اﳉيّدة لﻠناس.
وﺟد طرﻳقان
الﻔقيﻪ ﻳعﲏ الﻔﻬيﻢ .ﻳعﲏ الشﺨص الّﺬي ﻳﻔﻬﻢ
ّ
وﻳشﺨص اﳌساﺋﻞ ﺟيّداً .ﻳُ َ
لتصبﺢ فقيﻬاً .أﺣدﳘا الدرس واﻵﺧر اﶈبة .الّﺬي ﻣﻦ أﻫﻞ اﶈبة ﻳﻜون فقيﻬاً ِ
وﻳشﺨص
ّ
ّ
َ ّ

السﻲء والﻼﺋق وﻏﲑ الﻼﺋق ﻣﻦ دون اﳊاﺟة لتحصيﻞ العﻠﻢ
ّ
الصﺢ واﳋﻄﺄ واﳊسﻦ و ّ
والدراﺳة.
اﳌعارف اﻹﳍيّة ﻣاء .ﳚﺐ أن تعﻤﻠوا ﲝيﺚ ﻳﻔور اﳌاء ﻣﻦ داﺧﻠﻜﻢ ﻣﺜﻞ البﺌر اﻹرتوازي.
ﺻﺐ اﳌاء ﰲ البﺌر ﺣيﺚ بعد
أﺧﺬ اﳌعارف ﻣﻦ َ
اﻵﺧرﻳﻦ بواﺳﻄة اﻹﺳتﻤاع والقراءة ﻫو ﻣﺜﻞ ّ
ﻣ ّدة قصﲑة ﻳصبﺢ ذلﻚ اﳌاء كرﻳﻪ الراﺋحة وآﺳناً .ﳚﺐ ﺻرف القﻠيﻞ ﻣﻦ الوقت واﳊﻔر ﰲ
داﺧﻞ النﻔس بواﺳﻄة اﳌﻄالعة لﻠوﺻول إﱃ "اﳌاء" .اﳌقصود ﻣﻦ اﳌﻄالعة ﻫو التﻔ ّﻜر وليس
قراءة الﻜتﺐ .طبعاً أﺛناء ﺣﻔر البﺌر ﻋندﻣا ﻳصﻠون إﱃ أرض قاﺳية ﻳصبّون بعض اﳌاء لﻜﻲ

اﻵﺧرﻳﻦ ﺬا اﳊ ّد ﻳﻜون
تصبﺢ اﻷرض ليّنة وقابﻠة لﻠحﻔر .اﻹﺳتﻔادة ﻣﻦ كﻼم وكتا ت َ
اشرب أﻧت
ﻣﻔيداً .ﻋندﻣا ﳚري اﳌاء ﻣﻦ داﺧﻞ ﻧﻔسﻚ
أشﻜر و ْ
اﻏرف ﻣﻦ ذلﻚ اﳌاء و ْ
ْ
ِ
لﻶﺧرﻳﻦ.
وأﻋط أﻳﻀاً َ
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تﻀعﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض
تقﻞ فﻬﻤتُﻪ وﻻ ْ
ﲟجرد قراءة كﻼم ّ
البشر ﻻ ﻳنالون النجاة ّ
اﳊق .ﻻ ْ
ﺣق
ﺳرﻳعاً .القراءة تﻜون ّأوﻻً ،ﰒّ تﻔﻬﻢ وبعدﻫا تصبﺢ ﻣصداق الﻜﻼم .ﻋندﻣا تصﻞ لﻜﻼم ّ

ﻻ تﱰْكﻪ ﻣا ﱂ تصبﺢ ﻣصداقاً لﻪ.
العﻠﻢ ﻏﲑ اﳌعﻠوﻣات .إن شاء ا ّ ﻳصﻞ ﻋﻠﻤﻜﻢ إﱃ اﳌعﻠوم ،أي ﻳﻜون ﻣتبﻠوراً ﰲ
اﻧظر.
وﺟودكﻢ ﲝيﺚ إذا ﺳﺄلوا ﻣا ﻫﻲ ﻣعﻠوﻣاتﻚ تقول َ
تعال و ْ

العِﻠﻢ الﻠدﱐ
ﻻ تُعا َﰿ أﻣور بقراءة اﳊﻜﻤة والﻔﻠسﻔة .الﻔﻀﻞ والعناﻳة اﻹﳍيّة واﳌعرفة الـ ُﻤعﻄاة ﻣﻦ ا ّ
والعﻠﻢ الﻠدﱐ ﺳيعاﰿ أﻣور .
اﻵﺧر ﻋﻤﻞ الشﺨص ﲟا
الﻄرﻳق لنيﻞ العﻠﻢ اﻹﳍﻲ شيﺌان :أﺣدﳘا الزﻫد ﰲ الدﻧيا و َ
ﻳتﻜرم ا ّ ﻋﻠيﻪ
ﻳعﻠﻢ" .ﻣﻦ زﻫد ﰲ الدﻧيا ﻋﻠّﻤﻪ ا ّ بغﲑ تعﻠيﻢ" :ﻣﻦ ﻳﻠتزم ﻋدم الرﻏبة لدﻧيا ّ
ورﺛﻪ ا ّ ﻣا ﱂ ﻳعﻠﻢ".
لعﻠﻢ ﻣﻦ دون أن ﻳﻜون ﳏتاﺟاً لﻠتعﻠّﻢ" .ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﲟا ﻋﻠﻢ ّ

أ ّن اﻹﻣام الباقر )ﻋﻠيﻪ السﻼم( قال :ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﲟا ﻳعﻠﻢ ﻋﻠّﻤﻪ ا ّ ﻣا ﻻ ﻳعﻠﻢ ،فﺬاك
ﻣتعﻠّق بعﻤوم اﳌﺆﻣنﲔ .ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﻳنﻬزم التعﻠيﻢ والتعﻠّﻢ الظاﻫري .لﻜﻦ ﳌاذا
أﺋﻤتنا ﺻادقﲔ أو ليس ﻋند تصﻤيﻢ ﻋﻠﻰ
ﳓﻦ ﻻ ﻧعﻤﻞ بﻪ؟ ﻧعوذ ّ ﻫﻞ أﻧّنا ﻻ ﻧعتﱪ ّ
كﻞ ﻫﺬا الﺬﻫاب وﻧتع ّﺬب وﻧدفﻊ اﻷﻣوال ﻣﻦ أﺟﻞ التعﻠّﻢ
إتّباﻋﻬﻢ؟ ﻧﺬﻫﺐ إﱃ اﳌدرﺳة ّ
ﺣﱴ لو
ولﻜﻦ ﻻ ﻧعﻤﻞ ﺬا اﳊدﻳﺚ .ﻋﻠﻢ ا ّ ليس لﻪ اﻳة ،فﺈذا
ﻋﻤﻠت ﺬا اﳊدﻳﺚّ ،
َ
ِ
اﻵﺧر الّﺬي قالﻪ
ﻣﻬﻤا َ
كنت ﻋالﻤاً ،ا ّ ﳝﻠﻚ أكﺜر ﻣﻦ ذلﻚ ليعﻄيﻚ إ ّ ﻩ .اﳊدﻳﺚ َ
ِ
فﻠيﻠتزم الزﻫد والعزوف ﻋﻦ
ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :ﻣﻦ طﻠﺐ العﻠﻢ بﻼ درس وتعﻠيﻢ
لﻜﻤﻠﲔ أي اﻷﻧبياء واﻷولياء واﻷشﺨاص العظام .ﻳعﲏ إذا
الدﻧيا؛ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ﻣتعﻠّق
ّ
ﺛت لدﻧيا ،ﻳعﻄيﻚ ا ّ العﻠﻢ الﻠدﱐ.
تﻠو َ
أﻧت َ
زﳑت قﻠيﻼً ﺣدود رﻏباتﻚ ﰲ الدﻧيا وقﻠّﻤا ّ
٢٥٨

ﻣرة واﺣدة "ﻣا شاء ا ّ " و" رك ا ّ "
ﻫﺬا اﳊدﻳﺚ ليس ﱄ ولﻚ ﳓﻦ الّﺬﻳﻦ إذا قالوا لنا ّ
ﻣرة واﺣدة "إرﺟﻊ إﱃ الوراء" ﻧنزل .ﻣﻊ ذلﻚ طبعاً ﺟيّد أﻧّنا لسنا
ﻧصعد وإذا قالوا لنا ّ

ﻣتصﻠّبﲔ ﲝيﺚ ﻋندﻣا ﻧصعد وﻳستوﱄ ﻋﻠينا الغرور ﻻ ﻧنزل بعد ذلﻚ.
ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻳقول" :ليس العﻠﻢ ﰲ السﻤاء لينزل إليﻜﻢ وﻻ ﰲ اﻻرض
ﺣﱴ ﻳظﻬر لﻜﻢ" :ليس العﻠﻢ
ليصعد لﻜﻢ ،بﻞ ﳎبول ﰲ قﻠوبﻜﻢ؛ﲣﻠّقوا ﺧﻼق الروﺣاﻧيّﲔ ّ
ﰲ السﻤاء لينزل إليﻜﻢ وﻻ ﰲ طﻦ اﻻرض ليصعد لﻜﻢ ،بﻞ ﳐﻠوق ﰲ قﻠوبﻜﻢ؛ﲣﻠّقوا
ﺣﱴ ﻳظﻬر لﻜﻢ.
ﺧﻼق الروﺣاﻧيّﲔ ّ

ﲡنّﺐ اﳌباﺣﺜات العبﺜيّة وا ادﻻت العﻠﻤيّة
ود ْع ﻋنﻚ ﲝﺚ اﳉﱪ واﻹﺧتيار.
ْ قﻢ بعﻤﻠﻚَ ،
ا ّ ﻳقول" :فاﺳﺌﻠوا اﻫﻞ الﺬكر ان كنتﻢ ﻻ تعﻠﻤون" .قُ ْﻢ بدراﺳة اﻷﻣر ّأوﻻً و ّكد أﻧّﻚ
ﻻ تدري .ﻣا أكﺜر ﻣا تﻜتشف ﰲ ﻫﺬﻩ الدراﺳة أ ّن ﺟواب ﲨيﻊ أﺳﺌﻠتﻚ ﻣوﺟود ﰲ داﺧﻞ
إﺳﺄل ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌعرفة والﻔﻬﻢ ،وليس ﻣﻦ أﺟﻞ
أﻳت أﻧّﻚ ﻻ تدريْ ،
ﻧﻔسﻚ .لﻜﻦ إذا ر َ
القوة واﳉدال والـ ِﻤراء.
إﻇﻬار فﻀﻠﻚ أو إﺛبات ﺟﻬﻞ الﻄرف اﳌقابﻞ أو ﻣﻦ أﺟﻞ إﻇﻬار ّ
إﺳﺄل ﻣﻦ أﺟﻞ الﻔﻬﻢ وﻻ
قال أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ﺳﻞ تﻔ ّقﻬاً وﻻ تسﺄل تعنّتاً"ْ :
تسﺄل ﻣﻦ أﺟﻞ التظاﻫر لعِﻠﻢ والﻔﻀﻞ وﻣﻦ أﺟﻞ اﳉدال .أﻳﻀاً ﻋندﻣا ترﻳد أن تسﺄل
ْ

أي شﺨص .إذا ﻻ تعتﱪ الﻄرف الّﺬي ﰲ ﻣقابﻠﻚ ﻣﻦ أﻫﻞ
إﺳﺄل أﻫﻞ الﺬكر وﻻ ْ
ْ
تسﺄل ّ
الﺬكر ﻻ تسﺄلْﻪ.
ﻻ تسﺄلْﲏ فوراً كﻠّﻤا ﺧﻄر بﺬﻫنﻚ ﺳﺆال .أﻧت بنﻔسﻚ إشتغﻞ ﻋﻠيﻪ ِ
وﺟ ْد ﺟوابﻪ ﰲ
ْ

كﻞ ﻫﺬﻩ
داﺧﻠﻚ .ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬﻩ اﳊالة ﲡعﻠﲏ ﺋساًّ ،
ﻷﱐ أرى أﻧّﻜﻢ ﱂ تستﻔيدوا شيﺌاً ﻣﻦ ّ
٢٥٩

ﺛت لﻜﻢ فيﻬا ،وﰲ النتيجة ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن أتركﻜﻢ وأرﺣﻞ إﱃ العا َﱂ
السنوات الّﱵ قد ﲢ ّد ُ
اﻵﺧر.
َ

 لنسبة ﻷﻫﻞ العﻠﻢ والعﻠﻤاء أفﻀﻞ طرﻳق لﻠوﺻول إﱃ ا ّ ﻫو التصدﻳق وﻋدم اﻹﻧتقاد
وﻋدم اﳉدال.
تتدﺧﻞ النﻔس وﻳصﻞ اﻷﻣر إﱃ اﳉدل.
ﰲ اﳌباﺣﺜات العﻠﻤيّة ﻋاد ًة ّ
اﳊﺞ ﻳعﲏ
"اﳊﺞ قصد"ّ :
اﳊﺞّ .
اﳊﺞ" :ﻻ ﻣﻜان لﻠجدال واﳌباﺣﺜة ﰲ ّ
"ﻻ ﺟدال ﰲ ّ

ﺣجاج وقاﺻدون
ﺣاﺟاً .ﲨيعنا ّ
كﻞ ﻣﻦ ﻳقصد لقاء ا ّ ﻳﻜون ّ
القصد )ﳓو ا ّ ( .إذاًّ ،
ل"ﺣيّﻪ" ١وﻻ ﻳنبغﻲ أن ﳒادل ﰲ ﻫﺬا الﻄرﻳق .الشﺨص القاﺻد إﱃ ا ّ ﻻ ﳚﺐ أن ﳜوض
ﺣﱴ ﻋﻠﻰ اﳌساﺋﻞ الدﻳنيّة ،فﻜيف اﳊال لنسبة لﻠﻤساﺋﻞ
لبحﺚ واﳉدال ﻣﻊ ﻫﺬا وذاك ّ

اﳊق ﻣعﻚ.
ﺣﱴ لو كان ّ
الدﻧيوﻳّة" .اترك اﳌراء ولو كنت ﳏ ّقاً" :اترك اﳉدال واﳌراء ّ
أﻳت شﺨصﲔ تناقشوا وﲡادلوا ،ﻣﻦ اليوم التاﱄ ﱂ
ﲡنّﺐ اﳉدال والتباﺣﺚ .ﺣيﺜﻤا ر ُ
ﻳسﻠّﻤوا ﻋﻠﻰ بعﻀﻬﻢ بعد ذلﻚ .ﰲ اﳊوزات العﻠﻤيّة أﻳﻀاً ﻏالباً تصﻞ اﳌباﺣﺜات إﱃ ﻫنا
وﳍﺬا فﺈ ّن السﻼم ﻋﻠﻰ بعﻀﻬﻢ قﻠيﻞ ﺟ ّداً فيﻤا بينﻬﻢ .قﻠّﻤا ﳛدث ﰲ اﳌباﺣﺜة واﳉدال أن
الصحبة .اليوم ﻳتباﺣﺜون ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ وﻣﻦ الغد ﻻ ﻳسﻠِّﻤون ﻋﻠﻰ بعﻀﻬﻢ.
تبقﻰ الرفقة و ُ

الصدق
طرﻳق الشيعﻲ ﻫﻲ طرﻳق الصدق.
أول الﻄرﻳق ﻫو الصدق )"والّﺬي ﺟاء لصدق وﺻ ّدق بﻪ اولﺌﻚ ﻫﻢ اﳌتّقون"( ِ
وآﺧر
ّ
الﻄرﻳق أﻳﻀاً ﻫو الصدق )"ﰲ ﻣقعد ﺻدق ﻋند ﻣﻠيﻚ ﻣقتدر" :ﰲ ﻣﻜاﻧة ﺻدق لدى
" ١ﺣﻴّﻪ" :ﻣنﻄﻘﺘﻪ ود رﻩ ووادﻳﻪ.
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كﻦ ﻣﻊ الصادقﲔ.
اﳌالﻚ اﳌقتدر لعا َﱂ الوﺟود( .قُ ْﻢ بتصدﻳق الصدق وطوال الﻄرﻳق أﻳﻀاً ْ
)"كوﻧوا ﻣﻊ الصادقﲔ"(؛كوﻧوا ﻣﻊ الصادقﲔ لتصبحوا ﻣﻦ أﻫﻞ الصدق.
إذا ﺟﻠس اﳌﺆﻣنون ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ بصدق ﻣﻦ أﺟﻞ ا ّ تتح ّقق "ﰲ ﻣقعد ﺻدق ﻋند ﻣﻠيﻚ
ﻣقتدر" :ﰲ ﳎﻠس ﺻدق لدى اﳌالﻚ اﳌقتدر لعا َﱂ الوﺟود.
كﻞ َﻣﻦ بﻠﻎ الصدق ﻳﻜون ﻣﻦ اﳌتّقﲔ واﳌتّقﻲ ﻧـَ َﻔسﻪ تسبيﺢ وﻧوﻣﻪ ﻋبادة وﺳعيﻪ ﻣشﻜور
ّ 
وﻋﻤﻠﻪ ﻣقبول.
الصدق وادي اﻷﻣﻦ.
أي ﻋﻤﻞ" .الراﺣة ﰲ الصدق".
الصدق ﻣصﻠﺢ اﻹﻧسان .ﺻاﺣﺐ الصدق ليس لدﻳﻪ ّ
الشﺨص الّﺬي ﻳﻜون ﺻادقاً ﻻ ﳛتاج لﻠتﺨﻄيط والتدبﲑ.

"النجاة ﰲ الصدق" .لقد ﺧﻠق ا ّ فﻄرة اﳋﻠق لصدق.
ﻳتﻔوق ﻋﻠﻰ ﲨيﻊ ﺳياﺳات ﺳاﺳة
الصدق أﳒﻊ ﺳياﺳة ﰲ الدﻧيا واﻵﺧرة .الصدق ّ
العا َﱂ.
ﺣﻀرة ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( قال" :الصدق ﺳيف ا ّ ﰲ ارضﻪ وﲰاﺋﻪ" .الصدق فﺬ ﰲ

كﻞ ﻣﻜان :ﻳقﻄﻊ وﻳتق ّدم.
ّ
بﻼل اﳊبشﻲ ﻣﺆذّن النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( كان أﺳوداًكﻤا أﻧّﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ
لدﻳﻪ ﳐارج بعض اﳊروف ﻣﺜﻞ ال"شﲔ" وﳍﺬا كان ﻳقول ﰲ اﻻذان "اﺳﻬد" بدل "اشﻬد".
بعض أﻫﻞ الظاﻫر وﻣتﻠبّسﻲ القداﺳة داﺋﻤاً كاﻧوا ﻳن ّقون أ ّن ﻫﺬا العبد اﻷﺳود َﻣﻦ ﻳﻜون
ﺣﱴ ﺟعﻠﻪ النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﻣﺆذّ ً؛ﻻ ﲡوﻳدﻩ ﺻحيﺢ وﻻ شﺄن لﻪ وﻻ ﻣقام.
ّ
ﰲ النﻬاﻳة تﻜﻠّﻤوا لدرﺟة أﻧّﻪ ذات ليﻠة قال ﳍﻢ النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( :أﻧتﻢ
ﻏﲑوا اﳌﺆ ّذن إذا أردﰎ .ﻫﻢ أﻳﻀاً قالوا لبﻼل :ﻻ تﺆ ّذ ْن أﻧت ﻏداً ﺻباﺣاً.
ﻧﻔسﻜﻢ تعرفونِّ .
طالت كﺜﲑاً وﻣﻬﻤا بقﻲ الناس ﻣنتظرﻳﻦ ليﻄﻠﻊ الﻔجر وﻳصﻠّوا ﺻﻼة الصبﺢ
لﻜﻦ تﻠﻚ الﻠيﻠة ْ
اﻧﻔﻚ الظﻼم ﻣستولياً ﻋﻠﻰ ﲨيﻊ اﻷﻣاكﻦ .ﰲ النﻬاﻳة ﻧﻔد ﺻﱪﻫﻢ وﺟاؤوا إﱃ النﱯ )ﺻﻠّﻰ
ﻣا ّ
ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( وقالوا ﳌاذا ﻫﺬﻩ الﻠيﻠة ﻻ ﻳصبﺢ الصباح .قال ﺣﻀرتﻪ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ

ﺣﱴ
وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( :ﻷﻧّﻜﻢ ّلوﻋتﻢ بﻼل .ﻣا ﱂ ﻳﺆذّن بﻼل لﻦ ﻳﻄﻠﻊ الﻔجر .ﻫﺬا الّﺬي ﺣصﻞ ّ
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اﺳتسﻠﻤوا ُﳎ َﱪﻳﻦ لﻜون بﻼل ﻣﺆذّ ً وطﻠبوا ﻣنﻪ أن ﰐ إﱃ اﳌسجد لرفﻊ اﻻذان وفوراً طﻠﻊ
الﻔجر.
الشﻲء الﺜﻤﲔ ﻋند ا ّ ﻫو الصدق وﺻﻔاء الباطﻦ وليس اﳌقاﻣات العﻠﻤيّة
والشﺆون اﻹﺟتﻤاﻋيّة واﳌظاﻫر العبادﻳّة وتﻠبّس القداﺳة .ا ّ ﺣاﻣﻲ الصدق والصادقﲔ.
كﻠّﻤا كان الصدق ﰲ ﻧيّتﻚ وأﻋﻤالﻚ أكﺜر كﻠّﻤا كاﻧت قيﻤتﻬﻢ أكﺜر.
الصدق ﻳﻀﻤﻦ ﻋدم اﳋسارة .الشاﻫد ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊقيقة ﻫو أﺣادﻳﺚ "ﻣﻦ بﻠﻎ" الّﱵ
تقول إذا شﺨص ﻋﻤﻞ ﲝدﻳﺚ ﻣنقول ﻋﻦ لسان اﳌعصوﻣﲔ وقد ُو ِﻋد فيﻪ ﺛوا ً لﻠقيام
ﻣزوراً ﻳُعﻄَﻰ ذاك الﺜواب لﻠﻔاﻋﻞ.
بعﻤﻞّ ،
ﺣﱴ لو كان ذلﻚ اﳊدﻳﺚ ّ
قال ا ّ " :كوﻧوا ﻣﻊ الصادقﲔ" .كﺄﻧّﻪ قد قال كناﻳةً :اﻵن ﺣيﺚ أﻧّﻜﻢ لستﻢ ﺻادقﲔ
رافِقوا الصادقﲔ لتنتﻔعوا ﻣﻦ ﺻدقﻬﻢ وليﺆﺛِّر ﺻدقﻬﻢ فيﻜﻢ.
أﺣد أﻫاﱄ لورﺳتان كان ﳛﻜﻲ أ ّن أﺣد أبناء ﻣدﻳنتنا الّﺬي كان ﳝﻠﻚ ﺟسﻤاً ضﺨﻤاً
كاﻧوا قد ﺳجنوﻩ ﰲ السابق وكاﻧوا ﻳعﻄوﻧﻪ ﻋشرة "شاﻫﻲ" ١ﰲ اليوم بعنوان ﻣصارﻳف أكﻠﻪ.
ﻫو أﻳﻀاً ﺣيﺚ كان ﳚد أﻧّﻪ ﻻ ﳝﻜنﻪ ﺬا اﳌال أن ﻳشﱰي طعاﻣاً ﲟقدار ﻣا ﳝﻸ بﻄنﻪ ،كان

ﻳدفﻊ العشرة "شاﻫﻲ" و ﺧﺬ الﻔشار الّﺬي كان كﺜﲑاً كﻤا أﻧّﻪ كان ﻳتﻄﻠّﺐ ﻣاءً ﻷﻧّﻪ كان
توﺟﻪ ﳓو السﻤاء
ﻣاﳊاً وﰲ النتيجة كان ﳝﻸ بﻄنﻪ .ﻫو ﺣيﺚ كان شﺨصاً ﺻادقاً وبسيﻄاً ّ
ذات ﻳوم وقال :إﳍﻲ ،أﻧت تعرفﲏ ،أ فﻼن إبﻦ فﻼن .لقد ﺳجنتﲏ
رب ورزقتﲏ أﻳﻀاً
ّ

ﺣﱴ اﻹﺳتعباد؛إذا كوﻧﻚ رّزاقاً
ﻋشرة "شاﻫﻲ" ﰲ اليوم ﻣﻦ الﻔشار ،وﺣينﻬا ت ّدﻋﻲ لباطﻞ ّ
ﻳعﲏ ﻫﺬا ﳛسﻦ أن ﻳقوم اﳉﻤيﻊ بﺬلﻚ.
ﺣﻞ
شﺌت .ر َ
ﳛﺐ الصدق .ﲢ ّدث ﻣﻊ ا ّ بصدق .قُ ْﻞ ﻣﻬﻤا َ
اّ ّ
أﻳت ﻋندﻣا ّ
القحط ﰲ بﲏ إﺳراﺋيﻞ وﻣﻬﻤا دﻋا ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( وقوﻣﻪ وطﻠبوا اﳌﻄر ﱂ ﻳنزل اﳌﻄر،
ﰲ النﻬاﻳة أ ِ
ُوﺣﻲ إﱃ ﺣﻀرة ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﻧّﻪ إذا دﻋا بَرخ ﻧنزل اﳌﻄر .ﺣﻀرة
ﻳﱰﺻد ليجد بَرخ وﻳﻄﻠﺐ ﻣنﻪ أن ﻳدﻋو .ﰲ النﻬاﻳة التقﻰ َبﱪخ
ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﺻار ّ
" ١شاﻫﻲ" :ﻋﻤﻠﺔ إﻳﺮاﻧﻴّﺔ ﻗﺪﳝﺔ.
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الّﺬي كان رﺟﻼً أﺳوداً بدوًّ وأراد ﻣنﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ اﳌﻄر ﻣﻦ ا ّ  .بَرخ أﻳﻀاً رفﻊ رأﺳﻪ ﳓو
تعد
ت ﻏيوﻣﻚ ،أو ﱂ ْ
السﻤاء وقال :إﳍﻲ ﳌاذا ﻻ ترﺳﻞ اﳌﻄر؟ أﺧشﻰ أن تﻜون قد ﺟ ّﻔ ْ

أردت أن تع ّﺬب ﻫﺆﻻء القوم فعﻤرك طوﻳﻞ وﻫناك الﻜﺜﲑ ﻣﻦ
الغيوم تﻄيﻊ أو
اﻣرك؛ﺣﱴ لو َ
ّ
الوقت وﻻ ﳛصﻞ ﺧﲑ .ﻋندﻣا ذكر بَرخ ﻋ ّدة ﲨﻼت ﻣﻦ ﻫﺬا القبيﻞ ﻇﻬرت الغيوم وبدأ
ﻣﻄر ﻏزﻳر .ﺣﻀرة ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻣﻊ أﻧّﻪ ﻫو بنﻔسﻪ أﻳﻀاً كان أﺣيا ً ﻳتﻜﻠّﻢ ﻣﻊ ا ّ
كﻞ ﻫﺬﻩ
ﲝ ّدة ،ﻣﺜﻠﻤا قال ّ ﰲ ّ
قصة ﻋبادة قوﻣﻪ لﻠعجﻞ" :ان ﻫﻲ اﻻّ فتنتﻚ" :إﳍﻲ ّ
اﻷﻋﻤال بسببﻚ .وقال ّ ﲞصوص فرﻋون" :ربّنا اﻧّﻚ اتيت فرﻋون وﻣﻸﻩ زﻳنة واﻣواﻻً ﰲ
أﻋﻄيت فرﻋون وكبار قوﻣﻪ زﻳن ًة
رب
َ
اﳊيوة الدﻧيا ربّنا ليﻀﻠّوا ﻋﻦ ﺳبيﻠﻚ" :أﻧت بنﻔسﻚ ّ
ِ
أتت
اﻵﺧرﻳﻦ ﻋﻦ ﺳبيﻠﻚ؛ﻋﻠﻰ الرﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬاْ ،
وأﻣﻼكاً ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊياة الدﻧيا لﻜﻲ ﻳُﻀﻠّوا َ

ﻳوﲞﻪ بسبﺐ التﻄاول الّﺬي كان قد اﺳتباﺣﻪ
ﲨﻼت بَرخ ﺛقيﻠة ﻋﻠﻰ ﻣوﺳﻰ وأراد أن ّ
لنسبة فﺄ ِ
ﻣرات ﰲ اليوم.
ُوﺣﻲ إليﻪ أن ْ
ّ
أترك بَرخ ﲝالﻪ فﺈﻧّﻪ ﻳﻀحﻜنا ﻋ ّدة ّ
كنت أ
كنت ،ﺣسناً أو ﺳيّﺌاً،
ْ
اﻋرض ﻧﻔسﻚ ﻋﻠﻰ ا ّ بصدق وقُ ْﻞ إﳍﻲ ﻣﻬﻤا ُ
ﻣﻬﻤا َ
ﻣتعﻠّق بﻚ.

الدﻋاء
السﻤاء واﻷرض قاﺋﻤة لدﻋاء.
القرآن ﻳنزل ﰲ قﻠﺐ العبد واﻧعﻜاﺳﻪ ﻫو الدﻋاء .الدﻋاء قرآن ﺻاﻋد .ﳓﻦ أﻳﻀاً ﺟﺌنا
ﻣﻦ العا َﱂ العﻠوي وﳚﺐ أن ﻧﺬﻫﺐ إﱃ اﻷﻋﻠﻰ.
ﳛﺐ أن ﻳتح ّدث ﻋبادﻩ ﻣعﻪ .ﻋندﻣا تتﻜﻠّﻢ ﻣﻊ ا ّ
أدعُ ،أذكر ا ّ  ،ﲤﻠﱠ ْق ،تو ﱠﺳ ْﻞ .ا ّ ّ

ﻳﻜون ترفيﻊ وﺻعود القرآن .ﰲ البداﻳة ﻧزل القرآن ،واﻵن ﻋندﻣا تدﻋو ﻳعود إﱃ ﻣﻜاﻧﻪ
اﻷول.
اﻷول وأﻧت أﻳﻀاً ترﺟﻊ إﱃ ﻣﻜاﻧﻚ ّ
ّ
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ﻋندﻣا تقول ّ إﳍﻲ أ ﻻ أﻣﻠﻚ أﺣداً وﻻ شيﺌاً ﻏﲑك ،ا ّ ﻏيور فيح ِّقق ﻣرادك.
"ﻣوﻻي ﻣوﻻي اﻧت الغﲏ وا الﻔقﲑ وﻫﻞ ﻳرﺣﻢ الﻔقﲑ اﻻّ الغﲏ. . .
أردت أن ﻳُﺆﺛّر دﻋاؤك ق ِّد ْم أﺻدقاﺋﻚ وﺟﲑاﻧﻚ وأﻫﻞ بﻠدك وادعُ ﳍﻢ ّأوﻻً.
إذا َ
"اﻣﻦ ﳚيﺐ اﳌﻀﻄر اذا دﻋاﻩ وﻳﻜشف السوء" :أم َﻣﻦ ﻫو ذاك الّﺬي ﻋندﻣا ﻳدﻋوﻩ
ّ 
ﻣﻀﻄرون ،ولﻜﻦ ﻻ ﻳدركون اضﻄرارﻫﻢ وﻻ ﻳشعرون بﻪ.
كﻞ العا َﱂ
ُ
ّ
الشﺨص اﳌﻀﻄر ﳚيبﻪ؟ ّ
اﳌﻀﻄر الّﺬي ُﳚاب ﻫو الّﺬي ﻳدرك اضﻄرارﻩ ،وﳍﺬا قال" :اذا دﻋاﻩ" .أي إذا أدرك
ّ

اضﻄرارﻩ ورفﻊ ﻳدﻳﻪ لدﻋاء لنجاة ﻧﻔسﻪ.
ّ أوﻻً اﻹﺟابة ﰒّ الدﻋاء .الدﻋاء الّﺬي ﻳظﻬر ﰲ العبد ﻫو ﻣﻦ آ ر اﻹﺟابة الّﱵ قد
كﻞ َﻣﻦ أُﻋﻄﻲ الدﻋاء ،ﻳﻜون قد أُﻋﻄﻲ اﻹﺟابة قبﻞ ذلﻚ .ﻇﻬور ﺣالة
ْ
ﺣصﻠت قبﻼًّ .

ﻇﻬرت ﻣشيﺌتﻪ فيﻪ.
الدﻋاء ﰲ العبد ﻫﻲ ﻣﻦ آ ر أ ّن ا ّ ﻳرﻳد أن ﻳعﻄﻲ العبد ﻣا
ْ
ا ّ قال" :اﺟيﺐ دﻋوة الداع اذا دﻋان" :أﺟيﺐ دﻋوة )دﻋاء( الداﻋﻲ )الّﺬي ﻳقوم
لدﻋاء( ﻋندﻣا ﻳدﻋوﱐ )ﻳنادﻳﲏ( .أﻧّﻪ ق ّدم ذكر "اﺟيﺐ" ﻋﻠﻰ الدﻋوة )الدﻋاء( ،ﻳعﲏ ّأوﻻً
تﻜون اﻹﺟابة اﻹﳍيّة ﰒّ دﻋوة )دﻋاء( العبد .أﺻﻼً ﻇﻬور طﻠﺐ ودﻋوة )دﻋاء( العبد ﻫو
ِ
قت لﻠقيام ا ﻫﻲ ﻣﻦ آ ر التقبّﻞ
ﻣﻦ آ ر اﻹﺟابة اﻹﳍيّة .العﻤﻞ الصاﱀ والعبادة الّﱵ ُوفّ َ
قﻤت بﺬلﻚ ّك ْد أﻧّﻪ قد تقبّﻠﻪ وأﻧت
اﻹﳍﻲ .تقبﱡﻠﻪ ﻣقدﱠم ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻚ ،فاﻵن ﲟا أﻧّﻚ َ
بنﻔسﻚ الّﺬي ﳚﺐ ﻋﻠيﻚ أن تتقبّﻞ ﻋﻤﻠﻚ.
رّﲟا أﻫﻞ البيت إﱃ اﻵن ﱂ ﳛ ِّققوا أ ًّ ﻣﻦ رﻏباتنا الدﻧيوﻳّة وأﻳﻀاً إذا رأﻳنا أ ّ ﻢ قد أﻋﻄو
ِ
رت وكاﻧت ﻣقدﱠرة لنا قبﻞ طﻠبنا وﳓﻦ ﻇننا أﻧّﻪ قد ﲢ ّقق ﻣراد .
شيﺌاً ﻣنﻬا ،تﻜون قد قُ ّد ْ
ﻫﺬا بسبﺐ أ ّ ﻢ ﻳشﻔقون وﻳعﻄﻔون ﻋﻠينا وﻳعﻠﻤون أﻧّﻪ ﻏالباً رﻏباتنا "اﳉاﻫﻠيّة" ليست
ِ
وﻳوﺟﻬو ﳓو اﳉنّة واﻵﺧرة،
كﻞ ﺳعيﻬﻢ أن ﳚعﻠو ﻧﻄﻠّق الدﻧيا ّ
لصﻼﺣنا .أﺻﻼً لقد كان ّ
التوﺳﻞ أن ﻧﻜسر الباب وﻧرﻣﻲ أﻧﻔسنا ﰲ ر ﺟﻬنّﻢ
قوة لدﻋاء و ّ
ﰲ ﺣﲔ أﻧّنا ﳓﻦ ﻧرﻳد ل ّ
الدﻧيا ،ولﺬا فﺈ ّ ﻢ ﻻ ﻳَ َدﻋُوﻧنا .لقد ورد ﰲ الدﻋاء اﳌﺄﺛور" :اﳊﻤد ّ الّﺬي ﻳﻔعﻞ ﻣا ﻳشاء
كﻞ ﻣا ﻳرﻳد وﻻ ﻳﻔعﻞ ﻣا ﻳرﻳدﻩ اﻵﺧرون.
وﻻ ﻳﻔعﻞ ﻣا ﻳشاء ﻏﲑﻩ" :اﳊﻤد ّ الّﺬي ﻳﻔعﻞ ّ
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ادعُ ولﻜﻦ إذا ﱂ ﻳُستجاب ﻻ تتشاﺟر ﻣﻊ ا ّ وﻻ تﻀﻄرب ،ﻷﻧّﻚ أﻧت ﺟاﻫﻞ وﻫو
ِ
وﻳصححﻪ بدﻋاﺋﻚ .أﻳﻀاً ﱂ ﻳبﺨﻞ
ﺣﱴ ﻳﻜتشف ﺧﻄﺄﻩ
ﺧبﲑ وﻋالـﻢ .ا ّ ﱂ ﳜﻄﺊ ﰲ ﻋﻤﻞ ّ
ّ

توﺳﻠﻚ وﻳعﻄيﻚ ﻣا كان ﳌصﻠحتﻚ وﱂ ﻳعﻄﻪ ﻧتيجة ﲞﻠﻪ.
ّ
ﺣﱴ ﳝتنﻊ ﻋﻦ البﺨﻞ بواﺳﻄة ّ
كﻞ ﻣا ﻫو فﻊ ﻳعﻄيﻪ
كﻞ ﻣا ﻫو ليس فعاً لنا ﻳقول ا ّ ﻋنﻪ ْ
دﻋﻪ لﻠغد ،و ّ
ﰲ أدﻋيتناّ ،
ﳛﺐ كﺜﲑاً زﻳنة الدﻧيا لﻠﻤﺆﻣنﲔ ولﻜﻦ ﻳعﻄيﻬﻢ اﻵﺧرة ﺳرﻳعاً .الّﺬي ﳝﻠﻚ اﻵﺧرة
فوراً .ا ّ ﻻ ّ
كﻞ ﻣا ﻫو ﺧﲑ ﳏض .ﻋندﻣا
ﻳنتﻔﻊ أﻳﻀاً ﻣﻦ الدﻧيا ﺳواءً كان شبعا ً أو ﺟاﺋعاً .ا ّ ﻳعﻄﻲ ّ
ﻳﻜون الغﲎ فعاً لﻠﻤﺆﻣﻦ ﻳعﻄيﻪ الغﲎ وﺣينﻤا ﻳﻜون الﻔقر ﺧﲑاً لﻪ ﻳعﻄيﻪ الﻔقر .ﳍﺬا فﺈ ّن
الّﺬﻳﻦ إكتشﻔوا ﻫﺬﻩ اﳊقيقة ﻣﻬﻤا فعﻞ ﻻ ﻳقولون شيﺌاً .إن شاء ا ّ ﳓﻦ أﻳﻀاً ﻻ ﻧتشاﺟر
ﻣﻊ ا ّ ﻋندﻣا ﻳُ ِنقص ا ّ وﻳزﻳد.

ﻣرات
ا ّ ﳚعﻠنا ﻧغﻔﻞ ﻋﻦ اﻷدﻋية الّﱵ فيﻬا ضرر لنا ،وﰲ النتيجة ﻋندﻣا ﻧﻄﻠﺐ ﻋ ّدة ّ
وﻻ ﻳتح ّقق ﻧنسﻰ أﺻﻞ اﳌوضوع.
اطﻠﺐ اﳋﲑ.
شﺌت إلعﻦ وإن َ
الشﻲء الّﺬي ترﻳدﻩ قُـ ْﻠﻪ ّ  ،وﻻ تقْﻠﻪ لﻠناس .إن َ
شﺌت ْ
شﺨص
كﻞ ﻣا ﻳعﻤﻠﻪ ا ّ ﻣﻊ اﻹﻧسان فﻊ لﻪ وﲨيﻞ .طبعاً ا ّ وأولياؤﻩ ﻋندﻣا ﻳﻠعﻦ
ٌ
ّ
ت
ﺣﱴ ﻳساﻣﺢ ﻫو بنﻔسﻪ .رأﻳ ُ
أﺧر ﻻ ﻳستجيبون فوراً ،وﳝاطﻠون بﻪ بعض الشﻲء ّ
شﺨصاً َ
كاﻧت ﻫﻲ تﻠعنﻪ ﰲ
اﻣرأة ﻋربيّة ﰲ ﺣرم ﺣﻀرة أﰊ الﻔﻀﻞ كان قد ﻏصﺐ
شﺨص بيتﻬا و ْ
ٌ
قالت :ﺧﺬ بيﱵ
طﻠبت ﻣﻦ ﺣﻀرتﻪ أن ﻳﻔنيﻪ وأن ﻳُعيد ﳍا بيتﻬا .بعد قﻠيﻞ ْ
اﳊرم .ﰲ البداﻳة ْ

قالت :إذا ﻻ ترﻳد أن ﺧﺬ ﻣنﻪ اﳌنزل فﺄﻧت
شﺌت .بعد قﻠيﻞ ْ
افعﻞ بﻪ ﻣا َ
ﻣنﻪ وأﻋﻄﲏ إ ّ ﻩ و ْ
ِ
ﻷﱐ
أﲢﻤﻞ
وﺧرﺟت ّ
ُ
العالـﻢ ،ولﻜﻦ أﻋﻄﲏ بيتاً ﻣﺜﻠﻪ .أ ﺣيﺚ ُ
كنت أشاﻫد اﳌنظر ﱂ ّ
ﺣﱴ ﻋﻦ طﻠﺐ البيت
وﺟدت أﻧّﻪ ﺬا النحو الّﺬي تق ّد ْ
ُ
ﻣت بﻪ تﻠﻚ اﳌرأة ﺳتصرف ﻧظرﻫا ّ
وأﻳﻀاً ﺳتﻄﻠﺐ اﳋﲑ لﻠﻄرف اﳌقابﻞ .أولياء ا ّ ﳑاطﻠتﻬﻢ ﳍا ﻫﻜﺬا ِﺣ َﻜﻢ.
ِ
ﻳﺆﺧر ﺣاﺟاتﻚ ّإﳕا ﻳقوم ﻋﻄاﺋﻚ شيﺌاً أﻋظﻢ ﻏاﻳة ﻣا ﰲ اﻷﻣر أ ّن لﻚ
ﻋندﻣا ّ
ﺻرت
أردت اﳋبز وﻫو أﻋﻄاك الروح ،وأﻧت أﻳﻀاً َ
ﻣشغول بﻄﻠبﻚ وﻻ ترى ذلﻚ .أﻧت َ
تقول ﻣاذا أﺻنﻊ لروح فﺄ أرﻳد اﳋبز.
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شﺌت .ﻳﻔرح
أﺣيا ً ﻳعﻄﻲ اﻷب ﻣاﻻً لﻄﻔﻠﻪ اﳌشاﻏﺐ وﻳقول
إذﻫﺐ واش ِﱰ لنﻔسﻚ ﻣا َ
ْ
الﻄﻔﻞ ولﻜنّﻪ ﻻ ﻳدري أ ّن أ ﻩ ﻷﻧّﻪ ﱂ ﻳعجبﻪ فقد طردﻩ ﺬﻩ الﻄرﻳقة.

ﻣا دﻣنا ﻧشعر أﻧّﻪ ﳝﻜننا أن ﻧﻔعﻞ شيﺌاً ﻧﻜون ﻣتّﻜﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠنا وﻧقول ّ ﳓﻦ ﻧعﻤﻞ
ِ
كﻞ
وأﻧت أﻋﻄنا اﻷﺟر والﺜواب .لﻜﻦ إذا وﺟد أﻧّﻪ ﻻ ﳝﻜننا فعﻞ شﻲء وأﻧّﻪ ﻫو فاﻋﻞ ّ
التسول ﻳُراق ﻣاء وﺟﻪ اﻹﻧسان ،ولﻜﻦ ﻣاء
التسول وﻧدﻋو .ﻣﻊ أﻧّﻪ ﰲ ّ
شﻲء ،ﳕ ّد إليﻪ ﻳد ّ
كﻞ الناس أﻳﻀاً
الوﺟﻪ ﻫو أﺻﻼً لﻺراقة ،ﻏاﻳة اﻷﻣر أﻧّﻪ ليس أﻣام اﳋﻠق ،بﻞ ﰲ ﳏﻀر ا ّ ّ .

كﻞ ﻋﻠوﻣﻬﻢ وﻣﻬارا ﻢ وﳚدوا أ ّ ﻢ ﱂ ﻳصﻠوا إﱃ
بﻜﻞ ﻣساﻋيﻬﻢ وﻳستﺨدﻣوا ّ
بعد أن ﻳقوﻣوا ّ
ﻧتيجة ،ﳝ ّدون ﻳد اﻹﺳتجداء أﻣام ا  .فﻼن الّﺬي كان ﻋالِﻤاً وكان ﻳ ّدﻋﻲ الربوبية ،ﰲ ِ
آﺧر
ّ
ّ
التسول ﻋﻤﻞ ﳚﺐ أن
اﻷﻣر رأﻳتُﻪ ﻣرﺧياً ﳊيتﻪ وكان ﻳستعﻄﻲ .اﳉﻤيﻊ ﻫﻢ ﻫﻜﺬا أﻳﻀاًّ .

تقﻞ داﺋﻤاً ﳍﺬا وذاك ﻧسﺄلﻜﻢ وﻧﻠتﻤس ﻣنﻜﻢ الدﻋاء؛أﻧت بنﻔسﻚ ادعُ.
ﻳقوم بﻪ اﳉﻤيﻊ .ﻻ ْ
لﻜﻦ ﻋندﻣا ترﻳد أن تدﻋو ادعُ ّأوﻻً لﻠجﲑان واﻷﺻدقاء والغر ء وأﻫﻞ بﻠدك وأﻫﻞ وطنﻚ
ﻷﻧّﻪ ﺣينﻬا تُﻔتَﺢ لﻚ اﻷبواب.
كﻠّﻤا كاﻧت اﳊاﺟة أكﺜر كﻠّﻤا كان اﻹرتباط ّ أقرب .اﻵﺧرة ﻣﻜان العوز والﻔاقة.

ﺣﱴ
ﺳﻦ الﻄﻔولة ّ
ﱠﻞ ﰲ دﻋاﺋﻚ ّ
كﻞ طﻠبﻚ ﻣﻦ ا ّ ﻣﻦ ّ
ﺣﱴ ّ
تعق ْ
ﻳتﻄور .إ ّ ك أن ﻳﻜون ّ
١
اكتبﻬا ّ ﻋﻠﻰ شﻜﻞ رﺳالة ،ﻋﻠﻰ
ﻋﻤر الﺜﻤاﻧﲔ "القﻀاﻣة" والزبيﺐ .اﳊاﺟات الّﱵ لدﻳﻚ ْ
أي ﻣﻜان
ورقة أو ﻋﻠﻰ قﻠبﻚ ،طبعاً ﰲ البداﻳة ﻋﻠﻰ ورقة ،وضعﻬا ﰲ ّ
ﺳجادة ﺻﻼتﻚ أو ّ
٢
ْ
اﻧظر
و
ة
ق
بد
ﻫا
أ
ر
إق
كنت "واﺟداً"
ّ
آﺧر .بعد شﻬرﻳﻦ أو ﺛﻼﺛة كﻠّﻤا كان ﻣزاﺟﻚ ﺟيّداً و َ
َ
ْ
ِ
وﺻح ْحﻪ
أﺳﺄت اﻷدب ﻣﻊ ا ّ ،
ت اﳊ ّد أو
ﺣيﺜﻤا
َ
أفرطت وﲡاوز َ
َ
اشﻄﺐ ذلﻚ واﺣﺬفْﻪ ّ
ْ
وقﻢ ﰲ النﻬاﻳة بتبييﻀﻪ .إﺣتﻔ ْظ أﻳﻀاً لرﺳالة اﻷوﱃ .بعد شﻬرﻳﻦ أو ﺛﻼﺛة قُ ْﻢ
ور ْ
اﺟعﻪ ْ
إﺳتﻤر ﺬا العﻤﻞ ﺳنة أو ﺳنتﲔ .ﰒّ قار ْن
بنﻔس ﻫﺬا العﻤﻞ ﳎدﱠداً ﻋﻠﻰ الرﺳالة اﳌص ﱠححة.
ْ
ﻳغﲑ الرﺳاﺋﻞ
تﻄو َ
رت .ﻣرشدك الّﺬي كان ّ
اﻧظر ﻣاذا أدر َ
الرﺳالة اﻷﺧﲑة ﻷوﱃ و ْ
كت وكﻢ ّ
١
ﳏﻤﺺ.
"ﻗﻀاﻣﺔ" :ﲪّﺺ ّ
٢
الﻮ ْﺟﺪ" :اﻹﳒﺬاب.
" َ
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ﻫو ا ّ الّﺬي ﻳرافقﻚ .ﰲ اﻳة اﻷﻣر تصﻞ إﱃ شﻲء أفﻀﻞ ﻣﻦ ﺣاﺟتﻚ ،وتصﻞ إﱃ
كنت تﻜتﺐ لﻪ الرﺳاﺋﻞ.
الشﺨص الّﺬي َ
ِ
تﻜﻦ
ﻻ تﻄر ْح الﻄﻠﺐ والدﻋاء
اطﻠﺐ ﻣﻦ العظيﻢ طﻠباً ﻋظيﻤاً .ﻻ ْ
بسرﻋة؛إشتغﻞ ﻋﻠيﻬﻢ و ْ
ْ
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﰲ الﻄاﺋف ﰲ بداﻳة
ﻣﺜﻞ ذلﻚ اﻻﻋراﰊ الّﺬي آوى ّ
البعﺜة وبعد وﺻول النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( إﱃ السﻠﻄة زار ﺣﻀرتﻪ وطﻠﺐ ﻣﻦ
ﺣﻀرتﻪ ﻣقداراً ﻣﻦ اﻹبﻞ والغنﻢ ﰲ ﻣقابﻞ ﺧدﻣاتﻪ وبعد ذﻫابﻪ قال ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(
ﺣﱴ ﲟقدار ﻋجوزة بﲏ إﺳراﺋيﻞ .ﰒّ قال :ﻋجوزة بﲏ إﺳراﺋيﻞ ذات
ﻣﲏ ّ
ﻣتﺄ ّﺳﻔاً :ﱂ ﻳﻄﻠﺐ ّ
ﳏﻞ دفﻦ ﺣﻀرة ﻳوﺳف
الﺜﻼﲦاﺋة ﺳنة ﻣﻦ أﺟﻞ أن ّ
تدل ﺣﻀرة ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻋﻠﻰ ّ
الّﺬي كاﻧت أﺧﺬتْﻪ اﳌياﻩ كﻲ ﻳنقﻞ ﺟسد ﺣﻀرة ﻳوﺳف ﻣر ﻣﻦ ا ّ إﱃ ﻣﻜان ﻣرتﻔﻊ،

طﻠبت ﻣﻦ ﻣوﺳﻰ أن ﻳقﻄﻊ وﻋداً ن ُﳚيﺐ طﻠبﻬا .أﻳﻀاً ا ّ قال ﳊﻀرة ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ
ْ
ِ
ﻔت وذلﻚ
ﻣﻬﻤا كﻠّ ْ
فاﳌﻬﻤة الّﱵ أﻋﻄيتُﻚ إ ّ ﻫا ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻋاتقﻲ ّ
ﺣﱴ لو ّ
السﻼم( :ﻋ ْدﻫاّ ،
اﳌﻬﻤة .أﻋﻄﻰ ﺣﻀرة ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( وﻋداً
ﺟزء ﻣﻦ ﻧﻔس ذلﻚ اﻷﻣر بتنﻔيﺬ ّ
لﻠعجوزة .بعد دفﻦ ﺟسد ﺣﻀرة ﻳوﺳف ﰲ اﳌﻜان اﳉدﻳد ،قالت العجوزة ﳊﻀرة ﻣوﺳﻰ
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( :طﻠﱯ ﻫو أن أُبدﱠل بﻔتاة ﺳاﳌة وشابّة وأن أﺻبﺢ زوﺟتﻚ وأﻳﻀاً أن أكون
ﰲ اﳉنّة ﻣعﻚ وبدرﺟتﻚ.
اﳍﻤة العالية ﺟيّدة .ﻣﻬﻤا أﻣﻜنﻚ ُك ْﻦ طالباً لﻠﻤراتﺐ اﻷﻋﻠﻰ ،ولﻜﻦ ﻻ تُظ ِﻬ ْر ذلﻚ ﻷﻧّﻪ
ّ 
كﻞ ﻫﺆﻻء
كﻞ شﻲء ترﻳد أن تصبحﻪ أ ِبق ِﻪ ﳐﻔيّاً ﰲ طنﻚ .قُ ْﻞ ّ إﳍﻲ لقد
َ
ﺧﻠقت ّ
ﻳبﻄﻞّ .
العباد الصاﳊﲔ واﻷولياء العظام ،فاﺟعﻠﲏ أ أﻳﻀاً ﻣﺜﻠﻬﻢ.
از ﳘّت بﻠند بﻪ ﺟاﻳﯽ رﺳيدﻩ اﻧد".١
"ﳘّت بﻠند دار ﮐﻪ ﻣردان روزگار
ٍ
اﳊجة ﻋﻠينا أﻧّﻪ ﺳتﻄاﻋتنا أن ﻧصبﺢ ﺟزءاً
تتﻢ ّ
وﺟود ﺣﻀرة ﺳﻠﻤان كاف ﻣﻦ أﺟﻞ أن ّ
ﻣﻦ أﻫﻞ البيت .إذا ﺳدد الﻄرﻳق ﻋﻠﻰ أﻧﻔسنا وقﻠنا أﻳﻦ ﻫﻢ وأﻳﻦ ﳓﻦ ،ﻧﻜون قد ﺣرﻣنا
أﻧﻔسنا ﻧﻔسنا.
١
أﻃﻠﺐ ﻛﻤاﻻً ﺑعاﱄ اﳍﻤﻢ
ْ

ﻣﻊ العﻈﻤاء ﺗنال ِ
الﻘ َﻤﻢ.
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ﲰعت أﻧّﻪ ﰲ
ﻣرة بز رة ﻣ ّﻜة وكاﻧت قد ْ
تشر ْ
فت ّ
ﻷول ّ
ﺳيّدة شابّة ﻣﻦ دوﻻب كاﻧت قد ّ
ﲟجرد أن وقﻊ ﻧظرﻫا ﻋﻠﻰ الﻜعبة
كﻞ ﻣا ﻳتﻤنّاﻩ ﻳتح ّققّ ،
ّأول ﻧظرة ﻳﻠقيﻬا اﳊاج ﻋﻠﻰ الﻜعبة ّ

اﻵﺧرون ،إﳍﻲ أ أرﻳدك أﻧت
قالت ّ إﳍﻲ أ ﻻ أﻋرف ﻫﺬﻩ اﻷدﻋية الّﱵ ﻳقرؤﻫا َ
ت ﺣسﺐ ﻋادة اﳊياء ﻋند
بنﻔسﻚ .١فيﻤا بعد ﻋندﻣا
إﻧتبﻬت ﻫﺬﻩ السيّدة لنﻔسﻬا ﻇنّ ْ
ْ
النساء أ ّ ا قالت كﻼﻣاً ﺳيّﺌاً ،ولﺬا أﺻابتﻬا ﲪّﻰ وكاﻧت طرﳛة فِراش اﳌرض ﻋ ّدة أ ّ م ﰲ
قصتﻬا ﱄ.
ﻇﻦ ﰊ
ْ
القافﻠة .أ أﻳﻀاً ُ
ﺣﻜت ّ
ذﻫبت لعياد ا .ﻫﻲ ﺣيﺚ كان ﻋندﻫا ُﺣ ْسﻦ ّ
ِ
أ أﻳﻀاً بﻠﻄف ا أفﻬﻤتُﻬا أﻧّ ِ
طرﺣت أفﻀﻞ طﻠﺐ وﱂ تقوﱄ شيﺌاً ﺳيّﺌاً .ﻫﻲ ﻋندﻣا
ﻚ قد
ّ
ﲢسﻦ ﺣاﳍا شيﺌاً فشيﺌاً.
ْ
اكتشﻔت روﻳداً روﻳداً أ ّ
ي طﻠﺐ ﲦﲔ قد أﺟراﻩ ا ّ ﻋﻠﻰ لسا ا ّ
أﺣيا ً ا ّ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻧﻠتﻔت ُﳚري ﻋﻠﻰ ألسنتنا أدﻋية ﻋظيﻤة ﰒّ ﻳستجيبﻬا فوراً أﻳﻀاً.
ﺣﱴ أﺳتجيﺐ وأدﺧﻞ ﻋﻠيﻜﻢ.
"ادﻋوﱐ اﺳتجﺐ لﻜﻢ" .أي واﻋدوﱐ ﰲ بيت قﻠبﻜﻢ ّ
ﻋندﻣا ﰐ قُ ْﻞ "اﳍﻲ البيت بيتﻚ والعبد ﻋبدك" أي قﻠﱯ ﻫﺬا ﻫو بيتﻚ وأ أﻳﻀاً ﻋبدك
اﳌﻤﻠوك.
ﻻ زالت ﻳد ا ّ ﰲ اﳌاء والﻄﲔ ،وﳍﺬا ﻋندﻣا ﳚد اﻵﻳسون أ ّن الﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻋﻤال
السيّﺌة تصدر ﻣنﻬﻢ ﻳقولون ﰲ الدﻋاء" :ان كنت ﻋندك ﰲ ّام الﻜتاب شقيّاً فاﺟعﻠﲏ
كنت ﻋندك ﰲ ّأم
ﺳعيداً فاﻧّﻚ ﲤحو ﻣا تشاء وتﺜبت وﻋندك ّام الﻜتاب" :إﳍﻲ إن ُ
الﻜتاب ﻣﻦ اﻷشقياء فاﺟعﻠﲏ ﺳعيداً ،ﻷﻧّﻚ ﲤحو ﻣا تشاء وتﺜبت ﻣا تشاء وﻋندك ّأم

الﻜتاب.
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( .ﻫﻢ كاﻧوا
أي ﺧسارة وضرر .إقرأْ أدﻋية ّ
التسول ﲡارة ليس فيﻬا ّ
ّ 
ﻳعرفون قيﻤة اﻹﺳتجداء.

الﻄﻠﺐ ﻣﻦ ا ّ واﻹتّﻜال ﻋﻠﻰ ا ّ فقط
 ١ﻳﺒﺪو أ ّ ا ﻗﺼﺪت ﺳﻬﻮاً،والعﻴاذ ّ "،أرﻳﺪ الﺰواج ﻣنﻚ".
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ﰲ أﻣور الدﻧيا واﻵﺧرة ﺣيﺜﻤا
أﻳت اضﻄرارك قُ ْﻢ بصﻔقة ﻣﻊ ا ّ
ﻀﻄراً ور َ
َ
أﺻبحت ﻣ ّ
لباطﻦ.
أﺣبﻄت ﻋﻤﻠﻪ .إﻧّﻪ ﻳُغﻠِق ﲨيﻊ
قﻄعت رﺟاءﻩ و
وﻋزﰐ وﺟﻼﱄ َﻣﻦ رﺟا ﻏﲑي
ُ
ُ
ا ّ قالّ :
ﺣﱴ ﻳﻠجﺄوا ﳎ ّدداً إﱃ ﺣﻀنﻪ اﳌﻠﻲء ﳊنان وﻳُغرقَﻬﻢ لﻠﻄف والرﲪة.
اﻷبواب ّ
ﻫر در ﮐﻪ بﻪ ﻫر ﮐجاﺳت شﺐ بر بندﻧد اﻻّ در دوﺳت را ﮐﻪ شﺐ ز ﮐنند.١
ِ
ض أﻣر آﺧرتﻚ ّ .
وفو ْ
أوك ْﻞ أﻣر دﻧياك ّ ّ
أي إﺣسان قد
إذا ف ّﻜر اﻹﻧسان قﻠيﻼً ﰲ شﺄن ﻣا قد ﺻنعﻪ ا ّ ﻣعﻪ ﻣﻦ ّأول ﻋﻤرﻩ ﳚد ّ
فعﻠﻪ ا ّ ﻣعﻪ .لقد أﻋﻄا الﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳋﲑات بدون تدبﲑ وطﻠبنا .ﻋند ﰲ الروا ت أ ّن
ا ﻋندﻣا ﻳق ِّدر ﺧﲑاً لعبد ﻳسﻠﺐ ﻋقﻞ ذلﻚ العبد العاقﻞ وﻳ ِ
وﺻﻠﻪ إﱃ ذلﻚ اﳋﲑ بدون
ّ
ُ
ِ
ِ
ﻳشﺨص ﻣصاﳊﻪ
تدبﲑ والتﻔات ﰒّ ﻳُرﺟﻊ لﻪ ﻋقﻠﻪ .ﻋندﻣا ﻳﻠتﻔت العبد إﱃ أﻧّﻪ ﻫو بنﻔسﻪ ﻻ ّ
ِ
ﻳشﺨص ﺧﲑﻩ وأﻳﻀاً ﻳرﻳد لﻪ اﳋﲑ ّإﳕا ﻫو ا ّ ِّ ،
ﻳقرر أن ﳚعﻞ ا َّ وكيﻼً وﳏاﻣياً لﻪ.
والّﺬي ّ
ﻣﺜﻞ الشﺨص الّﺬي ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﳌساﺋﻞ القﻀاﺋيّة وﳜتار ﳏاﻣياً ﻋارفاً لشﺆون القﻀاﺋيّة
وﻳُوكِﻞ إليﻪ ﻣتابعة ﻣﻠ ّﻔﻪ لﻠوﺻول إﱃ ﻣقصودﻩ .الشﺨص الّﺬي ﻳتّﺨﺬ وكيﻼً ﳝﻠﻚ ﻫدفاً
ﳏدﱠداً كﻤا أﻧّﻪ ﻳعتﱪ ﻧﻔسﻪ الصاﺣﺐ اﻷﺻﻠﻲ لﻸﻣر .العبد اﳌتوّكِﻞ ﻫو ﻫﻜﺬا أﻳﻀاً .بعد
ﻳقرر أن ﻳرﻳﺢ لﻪ وﻳسﻠِّﻢ ِّ
وﻳﻔوض
ﻣ ّدة ﻋندﻣا ﻳرى العبد كﻢ أ ّن ا ّ ﺧبﲑ وكﻢ ﻳرﻳد اﳋﲑ لﻪ ّ
ﻳتصرف ا ّ كﻤا ﻳرى اﳌصﻠحة .ﰲ التﻔوﻳض ،العبد ﻻ ﳝﻠﻚ
ﲨيﻊ اﻷﻣور إﱃ ا ّ ّ
ﺣﱴ ّ
ﻣزاﺟاً وﻫدفاً ﻣﻦ تﻠقاء ﻧﻔسﻪ .اليوم الّﺬي ﳛ ِّدد فيﻪ ﻣوﻋداً ليﺬﻫﺐ إﱃ الﻜاتﺐ العدل
ﲟجرد أن ﻳدﺧﻞ ﻣﻜتﺐ الﻜاتﺐ العدل وﻳرى اﶈاﻣﻲ ﻳﻠتﻔت
وﻳتنازل ﻋﻦ ﻫﺬا الـ ُﻤﻠﻚ ّ ّ ،
ﺣﱴ اليوم أﻧّﻪ ٍ
ﳏام ،وﰲ
ﻳظﻦ ّ
إﱃ أ ّن اﳌالﻚ اﳊقيقﻲ ﻫو ﻧﻔس ذلﻚ الشﺨص الّﺬي كان ّ
اﻷول.
النتيجة ﻳﻜون التنازل لﻪ ﻋﻦ اﳌﻠﻚ بﻼ ﻣعﲎ فﻠقد كان ﻫو اﳌالﻚ ﻣنﺬ اليوم ّ

١
ﻮﺻﺪ ﰲ الﻠﻴﻞ اﻷﺑﻮاب
ﺗُ َ

ّإﻻ أﺑﻮاب اﻷﺣﺒاب.
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ليﻜﻦ داﺋﻤاً َأﻣﻠﻚ فيﻤا ﻻ ﲤﻠﻚ أكﺜر ﻣﻦ الشﻲء الّﺬي ﲤﻠﻜﻪ .ﻳقول ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ
ْ 
ليﻜﻦ َأﻣﻠﻚ ورﺟاؤك ﲟا ﻻ ﲤﻠﻚ
)ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :كﻦ ﳌا ﻻ ترﺟو أرﺟﻰ ﻣنﻚ ﳌا ترﺟو"ْ :
ﺣﱴ ﻳﻜون ﲟا ﰲ ﻳد
أﻣﻼً فيﻪ أكﺜر ﻣﻦ الشﻲء الّﺬي ﻋندك رﺟاء بﻪ" .ﻻ ﻳصدق اﳝان ﻋبد ّ
ﻷي ﻋبد إﻻّ أن تﻜون ﺛقتﻪ ﲟا ﰲ ﻳد
ا ّ اوﺛق ﻣنﻪ ﲟا ﰲ ﻳدﻩ" :ﻻ ﻳصدق إﻧتساب اﻹﳝان ّ
ا ّ أكﺜر ﻣﻦ الشﻲء الّﺬي ﰲ ﻳدﻩ.
الﻄﻤﻊ رﻏبة بﻼ ﺣ ّد وبدون اﺳتحقاق .اﳌﺆﻣﻦ طﻤعﻪ ﰲ ا ّ " .اﳍﻲ اليﻚ طﻤعت":
طﻤعت بﻚ.
إﳍﻲ
ُ
الﻄﻤﻊ ﳋﻠق ﺳيِّﺊ والﻄﻤﻊ ّ ﺟيّد" .الّﺬي أطﻤﻊ أن ﻳغﻔر ﱄ ﺧﻄيﺌﱵ ﻳوم الدﻳﻦ":
الّﺬي أطﻤﻊ أن ﻳتجاوز ﻋﻦ أﺧﻄاﺋﻲ ﻳوم القياﻣة.

الﻄﻤﻊ ﻣﻜاﻧﻪ اﳌناﺳﺐ ﻋند ا ّ وأولياء ا ّ والغﻔﻠة ﳏﻠّﻬا اﳌناﺳﺐ ﻫو الدﻧيا وأﻫﻞ الدﻧيا.
ﻣﻬﻤا كان ﻣقدار الﻄﻤﻊ ﳋﻠق ﺳيّﺊ ،ﻳﻜون الﻄﻤﻊ ّ ﲨيﻞ ﻋ ّدة أضعاف ذلﻚ.
الﻄﻤﻊ ﻫو رﻏبة بدون اﻹلتﻔات إﱃ اﳉدارة واﻹﺳتحقاق وأﻳﻀاً ﻻ ﺣ ّد لﻪ؛فﻢ الﻄﻤﻊ إﺣدى
شﻔتيﻪ ﲢت طبقات اﻷرض السبﻊ وشﻔتﻪ اﻷﺧرى فوق العرش .ا ّ قال" :ﺧﻠق اﻹﻧسان
ِ
طﻤاﻋاً .ﻻ شﻲء ﻳُشبِﻊ طﻤﻊ اﻹﻧسان ﺳوى ﺧزاﺋﻦ ا ّ .
ﻫﻠوﻋاً" :لقد ُﺧﻠق اﻹﻧسان ّ
اﳌﻼﺋﻜة واﳊيوا ت ليسوا ﻫﻜﺬا .لقد ﺧﻠق ا ّ اﻹﻧسان ﻣناﺳباً ﳋزاﺋنﻪ.
كﻞ الﻜﻤال ﰲ قﻄﻊ
كﻞ الﻜﻤال قﻄﻊ الﻄﻤﻊ ّ
ﻋﻤا ﰲ اﻳدي الناس" :الﻜﻤال و ّ
"الﻜﻤال ّ
ٍ
كاف لنا.
ﻋﻤا ﰲ أﻳدي الناس .أي ا ّ
الﻄﻤﻊ ّ
ا ّ ﻳقول" :اليس ا ّ بﻜاف ﻋبدﻩ؟ " :ﻫﻞ ا ّ )لقﻀاء ﺣواﺋﺞ( ﻋبدﻩ ليس كافياً؟ ﰲ
كﻞ ﻣا ﲣشاﻩ ﰲ الدﻧيا واﻵﺧرة ﻣﻦ فقر وﻣرض و ﻤة وذﻧوب وشيﻄان وﻣوت
ﻣقابﻞ ّ
ٍ
كاف لﻚ؟
وﺟﻬنّﻢ  . . .أليس ا ّ

ﺣﱴ أدﱏ الناس ،إﻻّ وتﻄﻔﺊ آﻳةُ "اليس ا ّ
ظﻬر رﻏبةٌ ﰲ أﺣد ،إبتداءً ﻷﻧبياء ّ
ﻻ تَ ُ
أﻳت كيف
بﻜاف ﻋبدﻩ" :أليس ا ّ كافياً لتﺄﻣﲔ رﻏبات ﻋبدﻩ ،تﻠﻚ الرﻏبةَ وﲣﻤدﻫا .أر َ
أﻋﻄﻰ ا ّ اﻹﺳﻢ اﻷﻋظﻢ .إن شاء ا ّ تتﺬ ّكر ﻫﺬﻩ اﻵﻳة كﻠّﻤا أﺻابﻚ بﻼء وﺣصﻞ لﻚ
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ﺣاﺟة ،ﺳواءً دﻧيوﻳّة أو أﺧروﻳّة؛ﻷ ّ ا ترفﻊ ﲨيﻊ البﻼءات واﳊاﺟات .ﻫﺬﻩ اﻵﻳة ﻫﻲ ﻣﺜﻞ
ِ
ﺣﱴ ﲢزن؟
كﻼم اﻷب الّﺬي ﻳقول ﻹبنﻪ ولدي العزﻳز ﳌاذا ﲢزن؟ أﻻ ﻳﻔ ّﻜر أبوك ﲝاﺟاتﻚ ّ

ﰲ أ ّ م الشباب أﺣيا ً بدافﻊ التق ّدس كان ﳛصﻞ أن أُقنﻊ أﰊ أن ﻳدفﻊ اﳋﻤس ﻋ ّدة
ِ
كنت أقول ﻷﰊ أن ﻳدفﻊ لﻪ اﳋﻤس.
كنت ألتقﻲ بﻪ وكان ﳚتﺬبﲏ ُ
أي ﻋالـﻢ وﺳيّد ُ
ﻣراتّ .
ّ
ﳏﻤد فقﻲ ُﻣ َبعداً إﱃ ﺣﻀرة ﻋبد العظيﻢ
ﰲ أ ّ م رضاﺧان ﻋندﻣا كان اﳌرﺣوم الشيخ ّ
ذﻫبت إليﻪ ﻷﻋﻄيﻪ ﺳﻬﻢ اﻹﻣام )ﻋﻠيﻪ السﻼم( .ﺣسﺐ ﻋادة اﳋَﻠق بﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺣد
ُ
اﻷﺻدقاء الّﺬي ﻫو أﻳﻀاً كان ﻳرﻳد أن ﻳدفﻊ السﻬﻢ ﺳﺄلتُﻪ ﻫﻞ ﻋندكﻢ أﻧتﻢ ﻋندﻣا كنتﻢ ﰲ
النجف إﺟازة ﻣﻦ اﳌراﺟﻊ ﺧﺬ ﺳﻬﻢ اﻹﻣام .قال" :أﺛناء ﻋودﰐ ﺧﻄر بباﱄ أن آﺧﺬ إﺟازة
ﺣﱴ أﲤ ّﻜﻦ أن أدﻳر
ﳏﻤد كاﻇﻢ اليزدي ﺻاﺣﺐ العروة ّ
أﺧﺬ السﻬﻢ ﻣﻦ اﳌرﺣوم السيّد ّ

ﺟاءت ﻫﺬﻩ اﻵﻳة أﻧّﻪ "اليس ا ّ بﻜاف
فتحت القرآن
اﶈﻞ ولﻜﻦ ﻋندﻣا
ْ
ُ
ﺣياﰐ ﻣﻦ ذلﻚ ّ
ﺻرفت ﻧظري ﻋﻦ أﺧﺬ
ﻋبدﻩ" :أليس ا ّ كافياً لتﺄﻣﲔ ﺣاﺟات ﻋبدﻩ .ﻫﺬا كان ﺣيﺚ
ُ
أتيت إﱃ إﻳران".
اﻹﺟازة و ُ
ﻋندﻣا ﻧقول "بسﻢ ا ّ " ﻧسﻠّﻢ اﻷﻣر بشﻜﻞ كاﻣﻞ ليد ﺻاﺣﺐ اﻷﻣر.

ﺳﻦ ابنﻪ ﺻغﲑاً كان ﻳنادﻳﻪ ﻧعﻤة
شﺨص كان إﺳﻢ ابنﻪ ﻧعﻤة ا ّ  .ﰲ البداﻳة ﻋندﻣا كان ّ
وكان ﻳقول :ﻧعﻤة ﻫات الشﻲء الﻔﻼﱐ ،ﻧعﻤة ِ
أﺣﻀر الشﻲء الﻔﻼﱐ .ﻋندﻣا أﺻبﺢ ابنﻪ
ِ
أﺣﻀر
لغاً داﻩ أبوﻩ ﲰﻪ الﻜاﻣﻞ وﺻار ﻳقول :ﻧعﻤة ا ّ ﻫات الشﻲء الﻔﻼﱐ ،ﻧعﻤة ا ّ
الشﻲء الﻔﻼﱐ .ﰲ ِ
آﺧر اﻷﻣر ﱂ ﻳعد ﻳقول ﻧعﻤة وﺻار ﻳقول ا ّ ﻫات الشﻲء الﻔﻼﱐ.
ﺳﲑ ﲨيﻊ اﳋَﻠق أﻳﻀاً ﻫو ﻧﻔس ﻫﺬا .ﰲ البداﻳة ﻳﻄﻠبون النعﻤة .ﰒّ ﻳرون النعﻤة ﻣﻦ ا ّ
وﻳﻄﻠبو ا ﻣنﻪ .ﰲ ِ
آﺧر اﻷﻣر ﻳرﻳدون ﻧﻔس ا ّ .
ﻳتﺄﺧر دواؤﻩ .ﻻ ﻳنبغﻲ إفشاء أﺳرار ا ّ .
الداء الّﺬي ﻋند إذا ﺣﻜيناﻩ لغﲑ أﻫﻠﻪ ّ
الشﻜوى ﻣﻦ ا ّ إﱃ ا ّ ﻫﻲ ﻋﲔ اﻹﳝان .إﱃ اﳌﺆﻣﻦ ﻻ ﻣشﻜﻠة أﻳﻀاً .لﻜﻦ الشﻜوى ﻣﻦ
الناس إﱃ الناس ﻫﻲ ﻋﲔ الﻜﻔر.
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وﺟد أﺣد
أ ّ ﻢ قد ذكروا أ ّن الشﻜوى ﻣﻦ ا ّ إﱃ ا ّ ﻫﻲ إﳝان ﳏض ﻣعﲎ ذلﻚ أﻧّﻪ ﻻ ﻳُ َ
وﺟد أﺣد
َ
آﺧر ،ﻫو َﻣﻦ أﺣدث اﳌصاﻋﺐ وﻫو أﻳﻀاً َﻣﻦ ﻳستﻄيﻊ أن ﻳزﻳﻠﻬا .أﺻﻼً ﻻ ﻳُ َ
آﺧر لنقول لﻪ.
َ
قال ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ﻣا اﺣسﻦ تواضﻊ اﻻﻏنياء لﻠﻔقراء طﻠباً ﳌا ﻋند ا ّ
واﺣسﻦ ﻣنﻪ تيﻪ الﻔقراء ﻋﻠﻰ اﻻﻏنياء اتّﻜاﻻً ﻋﻠﻰ ا ّ " :ﻣا أﺣسﻦ تواضﻊ اﻷﻏنياء لﻠﻔقراء
لنيﻞ ﻣا ﻋند ا ّ  -ﺳواءً الغﲎ والﻔقر الدﻧيوي أو اﻷﺧروي -وأﺣسﻦ ﻣنﻪ ﻋدم اكﱰاث
الﻔقراء ﻷﻏنياء ﻧتيجة التوّكﻞ ﻋﻠﻰ ا ّ الّﺬي ﻋندﻫﻢ.

اﻷﺧﻼق
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( قال :ﻣرﺣباً بقوم ﰎّ ﺟﻬادﻫﻢ اﻷﺻغر وبقﻲ
ّ 
ﺟﻬادﻫﻢ اﻷكﱪ .اﳉﻬاد اﻷكﱪ ﻳعﲏ اﳉﻬاد بسﻼح اﻷﺧﻼق .اﳉﻬاد اﻷﺻغر اﻧﻄوى
زﻣاﻧﻪ؛ﳚﺐ تسﺨﲑ كوكﺐ اﻷرض ﻷﺧﻼق.
اﳉﻬاد اﻷكﱪ ﻣتعﻠِّق ﻷﺧﻼقيّات .اﻣتﻼك الع ّﻔة ،ﻋدم كﺜرة الﻜﻼم ،ﻋدم الغيبة و. . .
ﻫﻲ اﳉﻬاد اﻷكﱪ.
وﺟد ﺳبعون ﻋقبة بﲔ الدﻧيا واﻵﺧرة ﻣرتبﻄة لصﻔات اﳊسنة والسيّﺌة.
ﻳُ َ
ﻳوﺟد ﺳبعون ﺻﻔة ﺣسنة ﻫﻢ أﺻحاب "كر ِ
بﻼء اﻹﻧسان" وﻳستشﻬدون ﰲ الﻄرﻳق.
ُ
ُ َ
ﰲ ﻣسﲑ الﻄرﻳق الّﺬي تﻄوﻳﻪ وتتق ّدم فيﻪ ﳚﺐ ،ﻣﺜﻞ أﺻحاب اﻹﻣام اﳊسﲔ
)ﻋﻠيﻪ السﻼم( الّﺬﻳﻦ ذﻫبوا واﺣداً واﺣداً إﱃ اﳌيدان واﺳتشﻬدوا ،أن تستﻬﻠﻚ تﻠﻚ
ﺣﱴ تصﻞ إﱃ اﳌقصد.
الصﻔات ﻋتدال وواﺣد ًة واﺣدة ّ
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تتجسد ﰲ اﳋﻠق .الشﺨص الّﺬي ﻳنتﻔﻊ ﻣﻦ
كﻞ واﺣدة ﻣﻦ الصﻔات اﳊسنة ّ
ﰲ النﻬاﻳة ّ
إﺳﻢ الغ ّﻔار ﻻ ﻳﻜون ﻣدﻳو ً ﻷﺣد وﻻ ُﻣﻄالِباً ﻷﺣد .ﻫو ﻏﻔر كﻤا أ ّ ﻢ ﻏﻔروا لﻪ .ﺳاﺋر

اﻷﲰاء ،ﻣﺜﻞ الستّار ،ﻫﻲ ﻫﻜﺬا أﻳﻀاً.
كﻞ َﻣﻦ
ﻣﻦ ا ّ ور ُ
لقد ّ
أﻳت أ كيف أ ّن شجرة طوﰉ ﳍا ﻏصﻦ ﰲ قﻠوب اﳌﺆﻣنﲔّ .
ﻳتﻤسﻚ بصﻔة ﻣﻦ الصﻔات اﳊسنة ،ﻳﻜون ﰲ الواقﻊ ﻣستﻤسﻜاً بغصﻦ ﻣﻦ أﻏصان شجرة
ّ
أﲤﲎ أن تعتصﻤوا كﺜر أﻏصا ا.
طوﰉ وﻳش ّدﻩ إﱃ اﳉنّةّ .
ِ
ﺧصﻠة ﻣﻦ اﳋصال
كﻞ َﻣﻦ ﳚعﻞ
ً
لقد ﻧُقﻞ ﻋﻦ ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﻧّﻪ قالّ :
ِ
ﻜﻤﻠﻬا أدﺧﻞ اﳉنّة ﻣعﻪ ﻳوم القياﻣة .ﻋندﻣا تشرق فيﻚ ﺻﻔة
اﳊسنة
تستقر ﰲ وﺟودﻩ وﻳُ ّ
ّ
ِ
كﻤ ْﻠﻬا .ﳓﻦ ﻻ ﳕﻠﻚ ﻇرفيّة َو ِﺳ َعة ﲨيﻊ ﺻﻔا ﻢ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم(
إشتغﻞ ﻋﻠيﻬا و ّ
ﻣﻦ ّ
ْ
الﻜﻤال؛أي واﺣدة ﻣﻦ الصﻔات الّﱵ ﲤيﻞ إليﻬا وترﻏﺐ ا ،إذا تﻠﻚ الصﻔة
ﰲ ﺣ ّد
ّ
كﻤﻠتَﻬا توﺻﻠﻚ إﱃ اﳌقصد.
الواﺣدة ّ
وﻣ َرْﳒان".١
ولﺐ اﻷﺧﻼق ﰲ كﻠﻤتﲔَ " :ﻣَرﻧْﺞ َ
ﺧﻼﺻة ّ
أتيت أﻧت إﱃ ﻫنا ،ﻫﺬا اﳌﻜان ﱄ" .أﻫﻞ اﳉنّة ﻳﻔسحون ﰲ
أﻫﻞ ﺟﻬنّﻢ ﻳقولون" :ﳌاذا َ
ا ﻠس لﻠقادم ﺣدﻳﺜاً .لﺬا فﺈ ّن ﺟﻬنّﻢ ﳑتﻠﺌة واﳉنّة ﺧالية.
ﻳﻬتﻜﻦ أﺣد ُﺣ ُرﻣات اﳋَﻠق إذا أﻇﻬر لنا شيﺌاً.
ﻜﻦ أﻣناء ا ّ  .فﻼ
لن ْ
ّ
ﳛﺐ القﻠﺐ الّﺬي ﻻ ﻳﻜون فيﻪ ﺣقد ﻋﻠﻰ
وﺟد ﰲ العﻔو ل ّﺬة ﻻ تُ َ
ﻳُ َ
وﺟد ﰲ اﻹﻧتقام .ا ّ ّ

أﺣد.
ِ
ﻳتصرف ا ّ
اﻵﺧرﻳﻦ ّ
ﺳاﻣﺢ َ
تتصرف ّ
ﺣﱴ ﻳساﳏﻚ ا ّ أﻳﻀاً" .كﻤا تدﻳﻦ تدان" :كﻤا ّ
ﻣعﻚ.
طﻲ ﻣسافة كبﲑة وﺻﻞ ﺣﻀرة ﻋيسﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( وأﺻحابﻪ إﱃ اﳌقصد .ﺣﻀرة
بعد ّ

ﻋيسﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﺣﻀر اﳌاء ليغسﻞ أقدام أﻧصارﻩ .ﲨيعﻬﻢ قالوا روح ا ّ كيف
ﳒﻠس ﳓﻦ لتغسﻞ أﻧت أقداﻣنا؟ ﳚﺐ أن ﲡﻠس أﻧت لنغسﻞ ﳓﻦ أقداﻣﻚ .قال ﺣﻀرتﻪ
١
وﲢﻤﻞ اﳉﻔا".
"ﻣﺮﻧﺞ وﻣﺮﳒان"ّ :
"ﻛﻒ اﻷذى ّ
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)ﻋﻠيﻪ السﻼم( :ﻫﺬا العﻤﻞ ،أﻧّﻪ اﻹﻧسان ﻳغسﻞ قدم ﺣبيبﻪ وﺻاﺣبﻪ ،ﻫﻞ ﻫو ﻋﻤﻞ ﺣسﻦ
ﺳﻲء؟ قالوا إﻧّﻪ ﻋﻤﻞ ﺣسﻦ .قال :أ أوﱃ لعﻤﻞ اﳊسﻦ أم أﻧتﻢ؟ قالوا :أﻧت .قال:
أم ّ

ﺣﱴ أﻏسﻞ أقداﻣﻜﻢ.
إذاً ،إﺟﻠسوا ّ
ﺣصﻠت ﻋﻠﻰ ﺛروة ﻻ تبتعد ﻋﻦ
اﳉﻬال .إذا
َ
ﻋندﻣا ﲢصﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻻ تبتعد ﻋﻦ ّ
الﻔقراء.
ﻣرة
أﺳاس ﲨيﻊ اﳌﻔاﺳد ﰲ الدﻧيا ﺛﻼﺛة أشياء ليس أكﺜر .أﺣدﻫﻢ ّ
التﻜﱪ ﺣيﺚ ّأول ّ
ﻄرد ﻣﻦ اﶈﻀر
كان السبﺐ ن ّ
ﻳتﻤرد إبﻠيس بسببﻪ ﻋﻠﻰ أﻣر ا ّ وأن ﻻ ﻳسجد ﻵدم وأن ﻳُ َ
وﺣواء ﰲ اﳉنّة ﺣيﺚ كاﻧت
ﻣرة تسبّﺐ ن ﻳﻄﻤﻊ آدم ّ
اﻹﳍﻲ؛الﺜاﱐ الﻄﻤﻊ ﺣيﺚ ّأول ّ
ﻄردوا
التنعﻤات ﻣتوفّرة ﳍﻢ وأن كﻠوا ﻣﻦ اﳊنﻄة الّﱵ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﻢ ّ
أﻧواع ّ
أي ﺣاﺟة ا وأن ﻳُ َ
التﻜﱪ والﻄﻤﻊ
ﻣرة تسبّﺐ ن ﻳقتﻞ قابيﻞ أﺧاﻩ ﻫابيﻞّ .
ﻣﻦ اﳉنّة والﺜالﺚ اﳊسد الّﺬي ّأول ّ
ﺣﺐ الدﻧيا.
واﳊسد ﻣﻦ آ ر ّ
التﻜﱪ .القناﻋة ﲟا رزقﻪ ا ّ
ﻳﻄﻬرﻩ ﻣﻦ ّ
إلتﻔات اﻹﻧسان إﱃ ضعﻔﻪ وﻧقصﻪ وﻣعاﻳبﻪ ِّ
واﺳتنتاﺟﻪ ّن ﻣا ﱂ ﻳعﻄﻪ ا ّ لﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻣصﻠحتﻪ وأ ّن الشﻲء الّﺬي ليس لﻪ وﱂ ﻳُقدﱠر لﻪ

ﻳنزﻫﻪ ﻋﻦ الﻄﻤﻊ .إدراك أ ّن اﳊسد وطﻠﺐ
ﺣﱴ لو ﻣﻬﻤا ﺳعﻰ واﺟتﻬدّ ،
ﳏال أن ﻳصﻞ إليﻪ ّ
تعرض لﻠحسد وفقط ﻳﻔنون إﳝان
ﺣرﻣان َ
ﻳﻀرون الشﺨص الّﺬي ّ
اﻵﺧر ﳑّا رزقﻪ ا ّ ﻻ ّ
وأﻣان اﻹﻧسان اﳊسود ،ﻳنجيﻪ ﻣﻦ اﳊسد.
اﳌتﻜﱪ ﻻ ﳚالس الﱰاب ،واﻷرض أﻳﻀاً ﻻ ترﻏﺐ بﻪ.
ّ 
تعال .ﰲ الرواﻳة أ ّن
كﻞ ﻣﻦ ﻳتواضﻊ ﻳقول لﻪ َ
ﻣنزﻩ وﻻ أﺣد ﻳستﻄيﻊ أن ّ
ا ّ ّ
ﻳتﻜﱪ ﻋﻠيﻪّ .
ﻳتﻜﱪ ﻳﻀربوﻧﻪ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ وﻳقولون:
تﻔﻊ؛والّﺬي ّ
اﳌﻼﺋﻜة ﻳقولون ﳌﻦ ﻳتواضﻊ" :ارفﻊ" :إر ْ
إﻧزل.
"ضﻊ"ْ :

ْ 
التﻜﱪ ﰲ أبناﺋﻚ ﻣنﺬ الﻄﻔولة .ﻋندﻣا ﻳﻜون ﻋندك بناء وتعﻤﲑ ْ
أشرك ولدك أﻳﻀاً
أزل ّ
إشتغﻞ ،إﲪﻞ الﱰاب،
تﻜﱪﻩ .أﻧت بنﻔسﻚ أﻳﻀاً
ﺣﱴ ﻳزول ّ
واﺟع ْﻠﻪ ﻳنقﻞ اﳊجارة والﱰاب ّ
ْ
تﻜﱪك.
ﺣﱴ ﻳزول ّ
ّ
اﳌﺆﻣﻦ الّﺬي ﳝﻠﻚ العﻠﻢ واﳊﻠﻢ والرضا ﻳﻜون أﻣرﻩ قد بﻠﻎ النﻬاﻳة.
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الع ّﻔة ﺟارة العصﻤة.
ﻳرد أﺣداً ﻣا اﺳتﻄاع .اﻹﻧسان الّﺬي ﺣصﻞ ﻋﻠﻰ أﻧس
ﻣﻦ كﻤاﻻت اﻹﻧسان أن ﻻ ّ
رد
اﳊق تعاﱃ ﻳصبﺢ قوًّ لدرﺟة أﻧّﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻻ ﻳﻜون ﻋندﻩ ﺣالة ّ
وارتباط كاﻣﻞ ﻣﻊ ّ
أي شﺨص ﺣسﺐ طاقتﻪ وﻳنﻔعﻪ .أﻳﻀاً ﻣﻦ كﻤاﻻت اﻹﻧسان أن ُﳛ ِسﻦ
أﺻﻼً وأن ﻳستقبﻞ ّ
ﻋﻤﻦ ﻇﻠﻤﻚ واﻋط ﻣﻦ ﺣرﻣﻚ واﺣسﻦ اﱃ ﻣﻦ اﺳاء
إﱃ السيّﺌﲔ" ،ﺻﻞ ﻣﻦ قﻄعﻚ واﻋف ّ
اليﻚ" :أقﻢ ﻋﻼقة ﻣﻊ ﻣﻦ اﻧقﻄﻊ ﻋنﻚ وﺳاﻣﺢ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﻚ و ِ
اﻋط ﻣﻦ ﻣنﻊ ﻋنﻚ وأﺣسﻦ
ْ
ْ
إﱃ ﻣﻦ أﺳاء إليﻚ .ﻷ ّن ﻫﺬا العﻤﻞ ﲞﻼف ﻣزاج اﻹﻧسان وﳐالف لنﻔسﻪ ﻳﻜون اﻹﺧﻼص
فيﻪ أكﺜر وإﻻّ فﺈ ّن اﻹﺣسان لﻸﺧيار ليس إﳒازاً ﻋظيﻤاً وﻣتعﻠِّق ﳌبتدﺋﲔ.
ﻣتبسﻤاً وأن ﲤتﻠﻚ ابتساﻣﻪ أﻣر ﺟيّد؛ﻷﻧّﻪ ﳛيﻲ اﳋَﻠق كﻤا أﻧّﻪ ليس ﻣﺜﻞ
أن تﻜون ّ

ﺻوت القﻬقﻬة فيُزﻋﺞ اﻷشﺨاص اﶈزوﻧﲔ واﳌﻜروبﲔ.
أﻳت كﻢ كان ﺣﻀرة ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﳝزح
إﻣزح وابدأْ ﳌزاح ﻣﻦ داﺧﻞ ﻋاﺋﻠتﻚ .ر َ
صﻠُﺢ لﻠﺨﻼفة.
ﻣزاح فﻬو ﺧﻔيف وﻻ ﻳَ ْ
إﱃ درﺟة أ ّ ﻢ قالوا :ﻋﻠﻲ ﻷﻧّﻪ ّ
لﻸﻣة. . . .
السﻼم ﻳﻜون ﻣﻦ العظيﻢ لﻠصغﲑ :ا ّ لﻸﻧبياء ،اﻷﻧبياء ّ
لﻜﻞ "ﻣا ﺳواﻩ".١
السﻼم أتﻰ ﻣﻦ ﻋند ا ّ ﺧﻄا ً لنبيّنا واﻧتشر ﻣﻦ النﱯ ّ
النﱯ اﻷكرم )ص( الّﺬي كان ﻧوراً ﳏﻀاً َﻋ َﱪ الدﻧيا الّﱵ ﻫﻲ وادي الظﻠﻤات بواﺳﻄة
السﻼم.

كﻞ العيوب واﻷﺣقاد الّﱵ تﻜون فيﻬﻢ.
ﻋندﻣا ﻳﻠتقﻲ شﺨصان وﻳسﻠّﻤان تزول ّ
ﻋندﻣا تدﺧﻞ ﻣﻦ ب البيت ﺳﻠِّ ْﻢ ﻋﻠﻰ زوﺟتﻚ وأطﻔالﻚ.
ﺣﱴ لسﻼم.
اﻹﻧسان ﻷﻧّﻪ كان ﺟاﻫﻼً وكان شغﻠﻪ التﻤﺜيﻞ واﻹﺣتيال فقد تﻼﻋﺐ ّ
"تعال ﻧرﺣﻞ ،ﻻ ﺣاﺟة
ﺣيﺜﻤا كان ﻋندﻩ ﻣنﻔعة دﻧيوﻳّة ﺳﻠّﻢ وﺣيﺜﻤا ﱂ ﻳﻜﻦ لدﻳﻪ ذلﻚ قالَ :

لﻠسﻼم".

" ١ﻣا ﺳﻮاﻩ" :ﻣا ﺳﻮى ا ّ .
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ﻳقول" :ﺳﻼم ﻋرض ﮐردم" .ليس ﻣعﻠوﻣاً ﻣﱴ قال .أو ﻳقول" :ﺳﻼم ﻋرض ﻣﯽ ﮐنﻢ".١
ليس ﻣعﻠوﻣاً ﻣﱴ ﻳرﻳد أن ﻳسﻠِّﻢ .اﻹﻧسان اﳉاﻫﻞ أﻣرﻩ ﻫﻜﺬا.
السﺨﻲ قرﻳﺐ ﻣﻦ ا ّ واﳋَﻠق واﳉنّة وبعيد ﻋﻦ
قال النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(:
ّ
النار ،والبﺨيﻞ بعيد ﻋﻦ ا ّ واﳌﺨﻠوقات واﳉنّة وقرﻳﺐ ﻣﻦ النار .ليس السﺨاء ﳌال فقط،
وﻳشﻤﻞ أﺧﻼقﻚ أﻳﻀاًُ .ﺟ ْد بنﻔسﻚ.
ﳝنة
اﺣﺬر أن تﻜون ﲞيﻼً ﳑسﻜاً .إذا
أﻧﻔقت ً
َ
ﻻ َ
ﲣﺶ ﻣﻦ البﺬل والعﻄاء واﻹﻧﻔاق ،و ْ
وﻳسرى وﺻارت ﻳداك ﺧالية ،ا ّ ِّ
ﻳعوض.
قال ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ﻋجبت لﻠبﺨيﻞ ﻳعيﺶ ﰲ الدﻧيا ﻋيﺶ الﻔقراء
ﻣتعجﺐ ﻣﻦ أﻣر الشﺨص البﺨيﻞ ﺣيﺚ ﻳعيﺶ
وﳛاﺳﺐ ﰲ اﻻﺧرة ﺣساب اﻻﻏنياء" :أ
ّ

اﳌتسولﲔ وﰲ اﻵﺧرة ﻳُﻄَﻠﺐ اﳊساب ﻣنﻪ ﻣﺜﻞ اﻷﻏنياء .إذا شﺨص كان
ﰲ الدﻧيا ﻣﺜﻞ
ّ
ﲞيﻼً ﻳﻜون قد اشﱰى الﻔقر لنﻔسﻪ .البﺨﻞ ﻳصبﺢ ﺳبﺐ فقر الشﺨص البﺨيﻞ.
ﺣﱴ ﻳﱰك طرﻳق الدﻳﻦ.
اﻹﻧسان اﳉبان ﻻ ﻳستوﻋﺐ الدﻳﻦ ،فﻤا إن ﳜاف ّ
تصﻞ ،فالغﻀﺐ ﻳُبعِد اﳌﻼﺋﻜة .ﻋندﻣا
ﻋند الغﻀﺐ والعصبيّة ﻻ ت ُق ْﻢ ّ
ﺣﱴ لعبادة وﻻ ِّ

ﺣﱴ ﺟﻬنّﻢ تصبﺢ بعيدة.
تﱪد أﻋصابنا و دأ ّ
اﳉﻦ أقو ء ﺟ ّداً" .الغﻀﺐ ضرب ﻣﻦ اﳉنون" :الغﻀﺐ فرع ﻣﻦ اﳉنون .لﺬا فﺈ ّن
ّ 
اﻹﻧسان ﰲ ﺣالة الغﻀﺐ ﳛصﻞ ﻋﻠﻰ ّقوة ﺧارقة.

لست
اﻷﺋﻤة و َ
اﻷول أ ّن فﻜرك وقﻠبﻚ ليسوا ﻣﻊ ّ
ﻋند ﻧوﻋان ﻣﻦ الغيبة كﻼﳘا ﻣعصيةّ .
ﺣاضراً .الﺜاﱐ أﻧّﻚ تتح ّدث ﻋﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﰲ ﻏيابﻪ بﻜﻼم بﻼ طاﺋﻞ وﻻ ﻳﻜون ﻫو راضياً.
ﺧاﺻ ًة ﻋﻦ ا ّ .
كﻞ ﻣﻜان .الغيبة ّ
تﺆدي إﱃ البُعد ﻋﻦ اﳉﻤيﻊ ّ
الغيبة ر ﲢرق ّ
الغيبة ﲢجﺐ النور كﺜﲑاً وتﻔتﺢ طرﻳق الباطﻞ بوﺟﻪ اﳌغتاب .الشﺨص الّﺬي ﻻ ﻳغتاب
ﻳُﻔتَﺢ طرﻳق أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( بوﺟﻬﻪ.

" ١ﺳﻼم ﻋﺮض ﮐﺮدم" :ﻗﻠنا الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ" .ﺳﻼم ﻋﺮض ﻣﯽ ﮐنﻢ" :ﻧﻘﻮل الﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ.
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قال ﺣﻀرة إدرﻳس )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :إذا شﺨص قال ﰲ بداﻳة الدﺧول إﱃ ﳎﻠس "بسﻢ
ﳏﻤد" ﻻ ﳛصﻞ ﻏيبة ﰲ ذلﻚ ا ﻠس .ﳜﻠق
ﳏﻤد وآل ّ
ا ّ الرﲪﻦ الرﺣيﻢ وﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠﻰ ّ

ا ّ ﻣﻦ ﻫﺬا الﺬكر ﻣﻠﻜاً ﲝيﺚ إذا أراد أﺣد أن ﻳغتاب ﻳُﺜنيﻪ ﻋﻦ ذلﻚ.
اﻷﺳف والغبﻄة أﻣور ﺣسنة واﳊسد والبﺨﻞ أﻣور ﺳيّﺌة.
أﻳت
اﳌنافسة ﰲ اﻷﻣور الدﻧيوﻳّة ليست ﺟيّدة ،ولﻜنّﻬا ﺟيّدة ﰲ أﻣر اﻵﺧرة .أي إذا ر َ
أﺣداً ﻳﻔعﻞ ﻋﻤﻼً ﺣسناً قُ ْﻞ ﳌاذا ﻻ أشﱰك أ فيﻪ.
إﻣﺶ بﻠﻄافة وشﻔافيّة ،وﺳﻠِّ ْﻢ ،و ِ
ﰲ ﻋا َﱂ اﳋَﻠق ِ
تناقﺶ وﻻ
اﻣﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻞ واﻋبُـ ْر وﻻ
ْ

ﲡادل .اﻷشياء الّﱵ تﻔﲎ ﲨيعﻬا ليس ﳍا اﻋتبار.
ْ
اﳉﻤيﻞ ﻳعﲏ الشﺨص الّﺬي طينتﻪ طاﻫرة وﺟيّدة .اﳉﻤيﻞ ﻣنشغﻞ ﲜﻤال ذاتﻪ لدرﺟة أﻧّﻪ

اﻵﺧرﻳﻦ وﻳغتا ﻢ .إذا رأى شﺨص ﺳوءاً ﰲ أﺧيﻪ أو
ليس لدﻳﻪ وقت ليتﻜﻠّﻢ ﻋﻦ ﻋيوب َ
أﺧتﻪ اﳌﺆﻣنة ،ﻷ ّن اﳌﺆﻣﻦ ﻣرآة اﳌﺆﻣﻦ )"اﳌﺆﻣﻦ ﻣرآة اﳌﺆﻣﻦ"( ،ﰲ الواقﻊ ﻳﻜون قد رأى ﺳوء
ﻧﻔسﻪ .ﻋندﻣا ﻳقف اﳉﻤيﻞ أﻣام اﳌرآة ﻳرى اﳉﻤال وﻳﻠت ّﺬ ﻣﻦ ﻣشاﻫدة اﳉﻤال.
ث
كﻞ ﻫﺬا اﳊُسﻦ واﳉﻤال اﳌتوفّر بﻜﺜرة ﰲ ﳏيﻄﻚ وﰲ وﲨيﻊ الدﻧيا؛ﲢ ّد ْ
ﲢ ّد ْ
ث ﻋﻦ ّ

كﻞ ﻫﺬا اﳊُسﻦ واﳉﻤال وﻳتح ّدث
ﻋﻦ اﻷشياء اﳉﻤيﻠة .ﻻ أدري ﻣﻦ أﻳﻦ ﳚد قبحاً ﻣﻦ بﲔ ّ
تتﺄدب ذاتﻚ ﲝيﺚ ﻻ ترى ﺳوى اﳊُسﻦ واﳉﻤال
ﻋنﻪ وﻳرتﻜﺐ الغيبة .إن شاء ا ّ ّ
والﻜﻤال وﻻ تتﻜﻠّﻢ إﻻّ ﻋﻦ اﳊُسﻦ واﳉﻤال.

ﺣﱴ الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺳارقون وليسوا أﻣناء ﳛتاﺟون اﻷﻣﲔ ليوكﻠوا إليﻪ
الﻜﻞ ﳛتاج اﻷﻣﲔّ .
ّ 
أشياءﻫﻢ .اﳉﻤيﻊ ﳛبّون اﻷﻣﲔ بﱪكة النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( الّﺬي كان
كنت أﻣيناً ﻳعشقﻚ ﲨيﻊ أﻫﻞ السﻤوات.
أﻣيناً .أﻧت أﻳﻀاً إذا
ﺣافظت ﻋﻠﻰ إﳝاﻧﻚ و َ
َ
العام لﻠشيعة قبﻞ
اﳌرﺣوم اﻵقا السيّد ﻋبد اﳍادي الشﲑازي الّﺬي كان ﻣرﺟﻊ التقﻠيد ّ

وﻣتﺄﺳﻔاً :ﰲ زﻣﻦ تتﻠﻤﺬي ﰲ ﺣوزة النجف
اﳌرﺣوم اﻵقا الﱪوﺟردي كان ﻳقول كياً
ّ
ﺣﱴ درس أﺧﻼق
وﺟد ّ
العﻠﻤيّة كان ﻫناك إﺛنا ﻋشر ﺟﻠسة درس أﺧﻼق ولﻜﻦ اﻵن ﻻ ﻳُ َ
كﻞ ﺣوزة النجف.
واﺣد ﰲ ّ
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ﻳعرف
اﻹﺳﻼم ﺟاء ﻣﻦ أﺟﻞ اﻷﺧﻼق .النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ّ
ت لﻜاﻣﻞ ﻋﻦ درس
رﺳالتﻪ بتﻜﻤيﻞ الﻜراﻣات اﻷﺧﻼقيّة ،ولﻜﻦ اﳊوزات العﻠﻤيّة قد ﲣﻠّ ْ
اﻷﺧﻼق ﻣنﺬ ﺳنوات .طبعاً ﰲ اﻷ ّ م اﻷﺧﲑة ،بعض الﻄﻠبة قد أقبﻠوا ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق قﻠيﻼً،
ولﻜﻦ ﻫﺬا در ﺟ ّداً.

اﳊياء واﻷدب
"اﳊياء ﻣﻦ اﻹﳝان كالراس ﻣﻦ اﳉسد" :اﳊياء لنسبة لﻺﳝان ﲟنزلة الرأس لﻠجسد" .ﻣﻦ
ﻻ ﺣياء لﻪ ﻻ اﳝان لﻪ".
اﳊياء ﺣجاب الرﺟﻞ .اﳊياء ﻣتعﻠّق لروح واﻹﳝان ،واﳋجﻞ ﻣتعﻠّق لبدن والنﻔس" .ﻻ
ِ
ﻳﺆدي إﱃ أن ﻻ
وﺟد ﺣياء ﰲ الدﻳﻦ ،اﳌقصود ﻫو اﳋجﻞ .اﳋجﻞ ّ
ﺣياء ﰲ الدﻳﻦ" :ﻻ ﻳُ َ
ﻳنﻬض الشﺨص ﰲ إﺛر رفﻊ ﺟﻬﻠﻪ وﻻ ﻳﻜتسﺐ اﳌعرفة الدﻳنيّة.
كﻞ ﺣسناتﻪ ﳜجﻞ أﻣام ﲨال ا ّ وﻳقول " :ليت
النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﻣﻊ ّ
ِ
توﺟد أﻧت ﻻ ﻳﻠيق أن ﻳﻜون لغﲑك ﻇﻬور
كنت ُﺧﻠ ُ
ﳏﻤد" :ليتﲏ ﻣا ُ
قت .ﺣيﺚ َ
ﱂ ﳜﻠق ّ
وبروز.
ﺣﱴ طاﺋراً واﺣداً وﻻ ﲤشﻲ ﻣسرﻋاً
أﲤﲎ أن ﻳﻜون ﻋندك ﺣياء لدرﺟة أن ﻻ تﺆذي ّ
ّ 

ﲝيﺚ ﲣاف الﻄيور اﳉالسة ﻋﻠﻰ اﻷرض .كان ﻋندي رفيق ﻣﻦ ﻣنﻄقة لورﺳتان كان ﻳقول
ﱄ :ا ّ ﱂ ﻳغﻔر ﱄ وإﻻّ ﳌاذا ﻋندﻣا أﻣشﻲ ﲣاف الﻄيور اﳉالسة ﻋﻠﻰ اﻷرض وتﻄﲑ ،فﺄ ﻻ
أﻧوي إﻳﺬاءﻫﻢ.
ذﻫبت
اﻷدب واﳊياء ﻳﻔتحان اﻷبواب الـ ُﻤغﻠقة وقﻠّة اﻷدب تس ّد اﻷبواب اﳌﻔتوﺣة .إذا
َ
ذﻫبت بﻼ أدب تﻜون الﻄرﻳق ﻣسدودة.
وﺟد طرﻳق .إذا َ
دب ﻳُ َ
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بت أن ﻳعﱰض ﻋﻤر طرﻳق بنت النﱯ ﰲ ذلﻚ الزقاق الﻀيّق
قﻠّة اﳊياء كاﻧت ﲝيﺚ تسبّ ْ
ﲝيﺚ أ ّن ﺣﻀر ا )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( ﱂ ﲤﻠﻚ ﺳبيﻼً لﻠتق ّدم إﱃ اﻷﻣام وﻻ ﺳبيﻼً لﻠرﺟوع وأن

ﻳرتﻜﺐ تﻠﻚ اﳉسارة.
أﱐ
أﻳت أ ﻋﻠﻤاءً كﺜﲑاً .كﻤا ّ
اﳌرﺣوم الشاﻩ آ دي كان ﻋندﻩ ﺣياء كﺜﲑ .لقد ر ُ
ﻋاشرت اﳌرﺣوم الشاﻩ آ دي كﺜﲑاً .كان ﰐ إﱃ بيتنا ﻣراراً وتﻜراراً .ﱂ َأر أﺣداً ﻣﻦ العﻠﻤاء
ُ
كﻞ ذلﻚ العِﻠﻢ ،ﻳﻜون ﺣياؤﻩ ﺬﻩ الﻜﺜرة .ﰲ وﺳط الﻄرﻳق إذا كان طﻔﻞ
ﻣﺜﻠﻪ ﲝيﺚ ،ﻣﻊ ّ

ﻳعﱰض طر َﻳقﻪ وﻳسﺄلﻪ ﺳاﻋة ،كان ﻳقف وﳚيﺐ أﺳﺌﻠتﻪ وكان اﳊياء ﳝنعﻪ أن ﻳقﻄﻊ اﳊدﻳﺚ
وﻳتابﻊ طرﻳقﻪ.
اﻷدب واﻹﺳتعداد ﳚﻠبون اﻹﺳتحقاق واﳉدارة.
الشﺨص اﳌﺆﱠدب ﳚد الﻄرﻳق إﱃ اﻷرضﲔ وإﱃ السﻤوات وإﱃ أولياء ا ّ  .آداب الشرع
كﻠّﻬا أدب.
رب.١
از ﺧدا ﺧواﻫيﻢ توفيق ادب
بﯽ ادب ﳏروم ﻣاﻧد از لﻄف ّ
لقد أ ُِﺧﺬ اﻷدب ﻣﻦ الوﻻﻳة .أدب الﻠسان ﻫو الﺬكر .أدب البدن ﻫو الصوم .أدب
اﳌال ﻫو الزكاة . . . .آداب الشرع ﻫﻲ ﻫﺬﻩ اﻵداب .كﻠّﻤا زادت اﶈبّة كﻠّﻤا زاد اﻷدب
ﳏﻤد )ﺻﻠّﻰ ا ّ
لدرﺟة أ ّن النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( قال ّ ليت ﱂ ُﳜﻠَق ّ
ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(.

ﻳتنحﻰ اﻷدب ﺟاﻧباً" .بﲔ
ﳚﺐ ّ
التﺄدب لدرﺟة أن تﻄﻠﻊ اﶈبّة .ﻋندﻣا تﻄﻠﻊ اﶈبّة ّ
ﻳتوﺣدون ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ البعض .ﻫنا ﻳعﻤﻞ العبد ﻋﻤﻞ ا ّ
اﻻﺣباب تسقط اﻻداب" .أي ّ
ﻋﻤﻞ العبد.
وﻳعﻤﻞ ا ُّ َ
ﺣﱴ ﳚﻠسوا إﱃ ﺟاﻧبنا .إذا
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻳتﻤنّون أن ﻧﻜون ﻣﺆ ﱠدبﲔ وﻻ ﻧﺆذيّ ،
ّ 
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻳرون ا َّ فينا .أترى كﻢ تﻠت ّﺬ ﻋندﻣا
كنّا قﻠيﻼً ذوي ﺣياء وأدبّ ،
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ آ ؤ اﳊقيقيّون؟
ﻳصﻠّﻲ إبنﻚ .فﻜيف ّ

١
ﺗﻠﻖ ﳏﺮوﻣاً وﻗاﺣﺘﻪ الﺴﺒﺐ.
أﻃﻠﺐ ﻣﻦ الﺮب ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷدب إن َ
ْ
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الوﺣدة وﲡنّﺐ التﻔرقة
ذات ﻳوم قال النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﳐاطباً اﳊاضرﻳﻦ ﰲ اﳌسجد:
ﻧية وتق ّدﻣوا أكﺜر بعض
ﲡﻤعوا أكﺜر ً
تق ّدﻣوا ،فتق ّدﻣوا بعض الشﻲء .قال ﳎدﱠداً :تق ّدﻣواّ .
لﻠﻤرة الﺜالﺜة :تق ّدﻣوا .أﺣد اﳊاضرﻳﻦ أﺳاء اﻷدب وقال لقد تق ّدم اﳉﻤيﻊ
الشﻲء .قال ّ

ﳚبﻪ النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( وبعد ﻋ ّدة ﳊظات ﻣﻦ اﳌﻜﺚ قال
بقدر ﻣا أﻣﻜﻦ .ﱂ ْ
اﳌرة اﻷوﱃ
لﻠﻤرة الرابعة :تق ّدﻣوا وتﻠﻔﻠﻔوا )"ﻣﻠﻔوفاً"( .ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﻜون الغرض ﰲ ّ
ّ
اﳌرة الرابعة ال ُقرب .الوﺣدة واﶈبّة ضرورّ ن
اﳌرة الﺜالﺜة القياﻣة ،و ّ
اﳌرة الﺜاﻧية الﱪزخ ،و ّ
الدﻧيا ،و ّ

كﻞ ﻣﻜان.
ﰲ ّ
"اﳌﺆﻣنون كنﻔس واﺣدة" :اﳌﺆﻣنون ﻫﻢ ﻣﺜﻞ شﺨص واﺣد.
ﻳنﻀﻢ اﻷشﺨاص إﱃ بعﻀﻬﻢ ﻳصبحون ﻣاءً ُك ّراً.
روح وقﻠﺐ الشﺨص ﻣاءٌ قﻠيﻞ .ﻋندﻣا ّ
ﻳتنجس ﻋند
الرﺳول اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( كان راً ﺟار ً .اﳌاء القﻠيﻞ ّ
الﻜر.
التﻤاس ﻣﻊ النجاﺳة ،ولﻜﻦ اﻷشياء ّ
اﳌتنجسة تﻄﻬر ﻋند التﻤاس ﻣﻊ اﳌاء ّ
ﻋندﻣا تتّصﻞ قﻠوب اﳌﺆﻣنﲔ ببعﻀﻬا تﻜون ﻣاءً ُك ّراً .ﻋندﻣا تتّصﻞ بعﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(
وﻳتنجس ﻋند التﻤاس ﻣﻊ
تﻜون قد اتّ ْ
صﻠت لبحر .الشﺨص لوﺣدﻩ ﻳﻜون ﻣاءً قﻠيﻼً ّ
ﻄﻬرﻩ.
ﻳتنجس بﻞ ّ
اﳌتنجس ﻳُ ِّ
ﺣﱴ ّ
الﻜر ليس فقط ﻻ ّ
النجاﺳة ولﻜﻦ اﳌاء ّ
ﻣﻬﻤة ﺟ ّداً .تقبيﻞ وﺟﻪ بعﻀﻜﻢ البعض ﺟيّد ﺟ ّداً .ﻋند رواﻳة
التسﻠيﻢ ليد واﳌصافحة ّ
كﻞ واﺣد ﻣنﻬﻤا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ وﻧور ﲟقدار
أﻧّﻪ ﻋندﻣا ﻳتصافﺢ شﺨصان ﻣﻊ بعﻀﻬﻤا ﳛصﻞ ّ
ﳎﻤوع كﻠيﻬﻤا.
اﳌﺆﻣﻦ ﻳعﲏ أﻣﲔ ا ّ والنﱯ واﳌﺆﻣنﲔ .ﻋندﻣا ﻳﻜون اﳌﺆﻣنون ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ ﻳﻜون وادي
اﻷﻣﻦ ﻫناك.
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قال النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(" :أبغض اﻷشياء ﻋندي الﻄﻼق" :أبغض
كﻞ تﻔرقة واﻧﻔصال ﻫو طﻼق .ليس الﻄﻼق ﻣرتبﻄاً
اﻷشياء ﻋندي الﻄﻼق واﻹﻧﻔصالّ .
كﻞ ﻣا ﻳبعﺚ ﻋﻠﻰ الوﺣدة ﻳﻜون ﻧبيّنا )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(
ﳌرأة والزوج فقطّ .
ﻋاشقاً لﻪ.
ﺳﻲء؛ﲡنّـْبﻬا وأقبِ ْﻞ ﻋﻠﻰ الوﺣدة.
التﻔرقة شﻲء ّ
أﻋﱪ ﻣﻦ ﻫناك
ﺣيﺜﻤا ﻳﻜون اﻹﺧتﻼف والتﻔرقة ،ﻳﻜون الشياطﲔ و ّ
النشالون ﳎتﻤعﲔْ .
اشتغﻞ بشغﻠﻚ.
و ْ
ﳛﺐ الناس بعﻀﻬﻢ
لقد ُ
أﺣﺐ شيﺌاً ﲟقدار أن ّ
كنت ﻫﻜﺬا ﻣنﺬ طﻔولﱵ ﺣيﺚ ﻻ ّ
البعض.

الظﻦ ﳋَﻠق
ُﺣسﻦ ّ
ا ّ ﻳقول" :قﻞ اﻋﻤﻠوا فسﲑى ا ّ ﻋﻤﻠﻜﻢ ورﺳولﻪ واﳌﺆﻣنون" :قُﻞ اﻋﻤﻠوا فﺈ ّن ا ّ
ﻳغﻀون
ﺣرم ا ّ "ّ :
ورﺳولﻪ واﳌﺆﻣنون ﻳرون ذلﻚ .قال اﳌعصومّ :
"ﻏﻀوا ابصارﻫﻢ ّ
ﻋﻤا ّ
ﺣرم ا ّ  .ا ّ وأولياؤﻩ ﻻ ﻳنظرون لﻠعﻤﻞ القبيﺢ لﻠعباد ،وﻳنظرون فقط
أبصارﻫﻢ ﻋﻦ النظر ﳌا ّ
ﻏض بصرﻩ
النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( لعﻠﻲ الّﺬي كان قد ّ
ﻷﻋﻤاﳍﻢ اﳊسنة؛لﺬا قال ّ

اﻷﻣة.
اﻷﻣة" :أﻧت شﻬﻢ ﻫﺬﻩ ّ
ﻋﻦ رؤﻳة اﳌعاﺻﻲ" :أﻧت فﱴ ﻫﺬﻩ ّ
ﻇﻦ ،ولﻜﻦ
اﻹﻧسان اﳉاﻫﻞ داﺋﻤاً ﻳرى النقاط السﻠبيّة لﻸشﺨاص وﻳنظر لﻸﻣور بسوء ّ
اﻹﻧسان العارف داﺋﻤاً ﻳرى اﳊُسﻦ واﻷﻣور اﳊسنة .اﳌﻬارة ﰲ أن تصنﻊ ﻣﻦ الشوك ورداً ﻻ
أن تصنﻊ الشوك ﻣﻦ الورد .رؤﻳة العيوب واﳌساوئ كﺜﲑاً ﲡعﻞ ﻋﲔ ورؤﻳة القﻠﺐ ﻣعيوبة
وأﺣيا ً ﻋﻤياء و لعﻜس ،فﺈ ّن رؤﻳة اﻷﻣور اﳊسنة والنقاط اﻹﳚابيّة ﲡعﻞ رؤﻳة القﻠﺐ
ﻣبصرة وﻧوراﻧيّة وﻳصﻞ اﻹﻧسان إﱃ الﻄﻤﺄﻧينة الﻜاﻣﻠة والنﻔس اﳌﻄﻤﺌنّة .الّﺬي اﻋتادت ﻋينﻪ
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رؤﻳة اﻷشياء القبيحة وﻻ ﻳرى اﻷﻣور اﳊسنة واﳉﻤيﻠة ،لﻦ ﻳرى أﻳﻀاً ا َّ وأولياءَ ا ّ
ﻳﻄﻬر
َ
وﻣﻼﺋﻜة ا ّ الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ ُﺣسﻦ وﲨال ﳏض .إذا كان اﻹﻧسان طالباً لرؤﻳتﻬﻢ ﳚﺐ أن ِّ

ﻧظرﻩ ﻣﻦ رؤﻳة اﳌساوئ والقباﺋﺢ وﻳُ ِّ
عودﻩ ﻋﻠﻰ رؤﻳة اﻷشياء اﳉﻤيﻠة واﳊسنة.
"ﻣنﻢ ﮐﻪ شﻬرﻩء شﻬرم بﻪ ﻋشق ورزﻳدن ﻣنﻢ ﮐﻪ دﻳدﻩ ﻧيالودﻩ ام بﻪ بد دﻳدن".١
القبيحون ﻳﺬكرون القباﺋﺢ واﳉﻤيﻠون ﻻ ﻳﺬكرون شيﺌاً ﺳوى اﳉﻤال.
ﻋندﻣا ﻳصبﺢ اﻹﻧسان ﻣعيو ً و قصاً وفاﺳداً ﻳرى ﻋيوبﻪ وﻋيوب الناس أﻳﻀاً.

اﱄ ﻋيوﰊ" :أكﺜر
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( قالوا:
ﻣﻊ أ ّن ّ
ّ
اﱄ ﻣﻦ اﻫدى ّ
"اﺣﺐ اﺧواﱐ ّ
وﳜﱪﱐ ﻋيوﰊ ،ولﻜﻦ اﳊبيﺐ ﻻ ﻳرى ﻋيباً ﰲ ﺣبيبﻪ
أﺧواﱐ ﳏبّةً ﻋندي الّﺬي "ﻳُﻬدﻳﲏ" ُ
ﺣﱴ ﻳرﻏﺐ ن ُﳜِﱪﻩ بﻪ.
ّ
ِ
اﻵﺧ َر ،لﲑى ﺻورة ﻧﻔسﻪ فيﻪ.
اﳌﺆﻣﻦ َ
كﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻳنظّف ﻣرآتَﻪ ،أي َ
"اﳌﺆﻣﻦ ﻣرآة اﳌﺆﻣﻦ"ّ .
كﻞ ﺳوء وقبﺢ ﻣﻦ أﺧيﻪ اﳌﺆﻣﻦ.
أي ﻳنﻔﻲ ّ
اﻵﺧرﻳﻦ ﻫﻲ ﺧياطة .اﻵن ﲟا أ ّن
الظنون واﻷﺣﻜام الّﱵ ﻧقوم ا ﰲ داﺧﻠنا بشﺄن َ
ِ
فصﻞ الﺜوب
لﻶﺧرﻳﻦ ُﳎ َﱪاً ،فﻠيُحسﻦ اﳋياطة إذاً .ﺟزاء ذلﻚ أﻧّﻪ ّ
ﺣﱴ لو ّ
اﻹﻧسان ﳜيِّط َ
ﻳﻜﱪ الشﺨص بقياس الﺜوب.
أطول فﺈ ّن ا ّ ِّ
القﻀاء والتقييﻢ لعباد ا ّ ﰲ داﺧﻠﻚ ،ﻫو ﺧياطة ﳍﻢ .إن شاء ا ّ داﺋﻤاً ُﲢ ِسﻦ اﳋياطة
ِ
ُِ
فص ْﻞ
ﻵﺧرﻳﻦ .داﺋﻤاً ّ
ﻇﻦ َ
وﲢسﻦ تﻔصيﻞ وﺧياطة الﺜياب لعباد ا ّ  .ليﻜﻦ ﻋندك ُﺣسﻦ ّ
كنت بت العزم ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣر ا ّ قادر إذا
وﺧيِّط الﺜوب ﻋﻠﻰ القياس أو أطول ﺣيﺚ إذا َ
ﻜﱪ ذاك العبد ليصبﺢ ذلﻚ الﺜوب ﻋﻠﻰ قياﺳﻪ أو أﻧّﻪ
كان ذلﻚ الﺜوب طوﻳﻼً ّإﻣا أن ﻳُ ِّ
ﲤر ْن
رت قَ ﱠ
ّ
قص َ
ﻳﻜف طرف الﺜوب وﻳَصﻠﺢ ﳎدﱠداً .لﻜﻦ إذا ّ
ص َة الﺜوب ﻻ ﳝﻜﻦ فعﻞ شﻲءّ .
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻫﻢ أﻳﻀاً
وﳏﻤد وآل ّ
ﻇﻦ ﳌﺆﻣنﲔ .ا ّ ّ
ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜون ﻋندك ُﺣسﻦ ّ

ﻇﻦ بعباد
ﻣﺆﻣنون،
ْ
ﻇﻦ ﻢ أﻳﻀاً .ﻻ ﻳنبغﻲ أبداً أن ﻳﻜون ﻋندك ﺳوء ّ
فﻠيﻜﻦ ﻋندك ُﺣسﻦ ّ
ِ
اﳊق تعاﱃ ﻳوكِﻞ إليﻪ ﺣﻜﻢ العباد.
القص واﳋياطةّ ،
ا ّ  .إذا ﻋب ٌد ﺻار ﻫﻜﺬا ،فﻸﻧّﻪ ُﳛسﻦ ّ
 ١ﰲ ﻣﺪﻳنﱵ لعﺸﻖ أ اﻷشﻬﺮ

ﻓﺄ ﱂ ِّ
ألﻮث ﻋﻴﲏ ﺑﺴﻮء النﻈﺮ.
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وﺣسﻦ ﻇنّﻪ" .ا ﻋند
لقد ﺟاء ﰲ اﳊدﻳﺚ القدﺳﻲ أ ّن ّ
ﻇﻦ العبد ُ
اﳊق تعاﱃ ﻳعﻤﻞ ﺣسﺐ ّ
ﻳظﻦ ﰊ اﻻّ ﺧﲑاً".
ﻇﻦ ﻋبدي ﰊ فﻼ ّ
ّ
ِ
ﺣﱴ لو
إذا
أﺻبحت ﻋارفاً ﳉﻤال وﱂ تﻜﻦ ﻋالﻤاً ُلقبﺢ ،ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن تصبﺢ ﲝيﺚ ّ
َ
"زلُف".١
الزلُف" ،ﻳصبﺢ ﺻاﺣﺐ ُ
َ
قﻠت ﻷﺻﻠﻊ "أبو ُ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
شﺨص
أي
ﺣﱴ لو قال ذلﻚ كﺬ ً
ﺻحيﺢّ ،
ٌ
ل ّق ْﻦ ﻧﻔسﻚ وﺳ ّﻜْنﻬا وقُ ْﻞ أّﳝا ﲨال ذ َكرﻩ ّ
ِ
قﻤت ﺬا العﻤﻞ ا ّ أﻳﻀاً ﻳﻔعﻞ
فﺈﻧّﻪ أﻳﻀاً ﺻحيﺢ .ا ّ ﱂ ذن ن تص ّدق القباﺋﺢ .إذا َ

ﻣعﻚ ﻧﻔس ﻫﺬا العﻤﻞ.
ﻇﻦ ﺧواﻧﻚ واﺧواتﻚ اﳌﺆﻣنات لدرﺟة أن ﻻ ترى ﺳوءاً ﻣنﻬﻢ وإذا
ليﻜﻦ ﻋندك ُﺣسﻦ ّ
كﺄﳕا ﱂ َتر ﻫﻜﺬا
أﻳت شيﺌاً َﺧﻄََر ﺧﻄوراً ﺳيِّﺌاً ﰲ ذﻫنﻚ إﲪ ْﻠﻪ ﻋﻠﻰ
الصحة لدرﺟة أﻧّﻪ ّ
ر َ
ّ

اﻷقﻞ قُ ْﻞ لنﻔسﻚ ﻫﺬﻩ ﺳيّﺌة واﺣدة وﰲ اﳌقابﻞ كﻢ
شﻲء ﻣنﻪ أبداً .إذا ﱂ تستﻄﻊ فعﻠﻰ ّ
ﻋﻤﻠت ﻫﻜﺬا ﻳعاﻣﻠﻚ ا ّ أﻳﻀاً ﻣﺜﻞ ﻫﺬا.
ﻋندﻩ ﻣﻦ اﳊسنات الّﱵ ﻻ ﻋﻠﻢ ﱄ ا .إذا
َ
اﻵﺧرﻳﻦ .قال اﳌعصوم :ليﻜﻦ
تتجسسوا لتجدوا ﻋيوب َ
ﲡسسوا" :ﻻ ّ
القرآن ﻳقول" :ﻻ ّ
ِ
اﻵﺧرﻳﻦ إﱃ درﺟة أن
ﻇﻦ ﺧيﻚ اﻹﳝاﱐ وك ّﺬ ْ
ب ﺧﻄوراتﻚ السيِّﺌة بشﺄن َ
ﻋندك ُﺣسﻦ ّ

تقول ﱂ ﳛصﻞ شﻲء.
س لتجد
ُ ك ْﻦ ﳏبّاً لﻺﺳتﻄﻼع ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﲡد اﻷﻣور اﳉﻤيﻠة واﳊسنة .ﻻ
ّ
تتجس ْ
القباﺋﺢ والﺬﻧوب.
ِ
الشر
إن شاء ا ّ تُع ِرض ﻋﻦ اﳌساوئ ﻋندﻣا تسﻤعﻬا ﲝيﺚ تصبﺢ ﻣنﻜراً لوﺟود السوء و ّ
ﰲ العا َﱂ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ .السيّﺌة ،الﻜﺬب ،و . . .ﻻ ﲤﻠﻚ ﺟﺬراً أﺳاﺳيّاً .ﻋندﻣا ﻻ تتح ّدث
ﻋنﻬا لبعض الوقت وﻻ تستﻤﻊ إليﻬا تزول .الصﻔات اﳊسنة والﻄاﻫرة ﻣتعﻠّقة ّ وﻫﻲ لون
تبﻬت بسرﻋة وتنعدم
لﻜﻦ السيِّﺌات ﺻبغة ﻣزﻳﱠﻔة وﻋندﻣا تﻀر ا الشﻤس ْ
بت ﻻ ﻳﺬﻫﺐّ .
بعد ذلﻚ .إﺣدى ﺟﻬات ﺣرﻣة الغيبة أﻧّﻚ تتح ّدث ﻋﻦ اﳌساوئ .ﳚﺐ أن ﻻ تتح ّدث
ﺣﱴ ُﲤ َحﻰ ﻣﻦ ﻧﻔس ذلﻚ الشﺨص وﻣﻦ ا تﻤﻊ.
ﻋﻦ اﻷﻣور السيّﺌة ّ

١
اﻷﺳﻮد اﳌنﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﺟاﻧﱯ الﺮأس ﻓﻮق الﺼﺪغ واﻷذن والﺰﻧﻮد.
"أﺑﻮ الﺰلﻒ" :ﺻاﺣﺐ الﺰلﻒ والﺴﻮالﻒ .الﺰلﻒ :ال َ
ﺸعﺮ الﻄﻮﻳﻞ ّ
ﺧاﺻﺔ َ
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ﻏض بصرﻩ ﻋﻦ ذﻧوب اﳌﺆﻣﻦ وﺧﻔض طرفﻪ ﻋﻦ النظر إليﻬا وقال لﻚ :ﻣﻦ وﺟﻬة
ا ّ ّ
ﻧظري أﻧت ﻻ ذﻧﺐ لﻚ أبداً .أﻧت أﻳﻀاً ﳎبور أن تقبﻞ ،ﻷﻧّﻚ ﻻ تستﻄيﻊ أن تقول ّ :

أﻧت ﻻ تدري وأ ﻋندي ذﻧوب .اﻵن ﲟا أ ّن ا ّ قد فعﻞ ﻣعﻚ ﻫﺬا ،فﺄﻧت أﻳﻀاً قُ ْﻢ بنﻔس
ﻫﺬا اﻷﻣر ﻣﻊ ﻣرؤوﺳيﻚ.
ﳏﻤد .ﻏﻔران ا ّ ﻫو ﻧﻔس ﻏﻔران
ﳏﻤد وآل ّ
ا ّ ليس لﻪ ﺻﻔات .ﺻﻔات ا ّ ﻫﻢ ﻧﻔس ّ
لﻠﺨﻠق.
ﳏﻤدَ .
ﳏﻤد ﻻ ﻳﱰك أي ذﻧﺐ َ
ﳏﻤد وآل ّ
تعال وتي ّق ْﻦ أ ّن ﻏﻔران ّ
ﳏﻤد وآل ّ
ّ
ﳏﻤد ﲟﺬﻧﺐ ﰲ اﻷرض وإذا تراءى ﳍﻢ ﻣﺬﻧباً أن
ّ 
أﲤﲎ أن ﻻ ﻳقول بعد اﻵن ﳏبّوا آل ّ
ﻳقولوا ﻷﻧﻔسﻬﻢ ا ّ ﻏ ّﻔار ورﺣيﻢ وكرﱘ.

ُﺣسﻦ السﻠوك ﻣﻊ اﳋَﻠق
قال أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ﻣﻦ اﺻﻠﺢ ﻣا بينﻪ وبﲔ ا ّ اﺻﻠﺢ ا ّ ﻣا بينﻪ وبﲔ
الناس".
اﻵﺧرﻳﻦ لقﻠﺐ وأن ﻳﻜون
اﻹﳝان ﻳﻜون ﻋﻦ ﻣيﻞ واﺧتيار وليس إﺟباراً .ﳚﺐ ﻣعاشرة َ
القﻠﺐ ﰲ اﻷﻣام وأن ﻧق ِّدم اﶈبّة.
"اﳌﺆﻣﻦ بشرﻩ ﰲ وﺟﻬﻪ وﺣزﻧﻪ ﰲ قﻠبﻪ" :اﳌﺆﻣﻦ فرﺣتﻪ ﰲ وﺟﻬﻪ وﺣزﻧﻪ ﰲ قﻠبﻪِ .
أﺧف
أﻇﻬر اﻷفراح وتناوﳍا ﻣﻊ ﺧﻠيﻠﻚ.
وﲡر ْﻋﻬا لوﺣدك ،و ْ
الغصص ّ
كﻞ ﻣا تﻔعﻠﻪ إّﳕا تﻔعﻠﻪ لنﻔسﻚ .ﰲ اﳊدﻳﺚ القدﺳﻲ أﻧّﻪ" :كﻤا تدﻳﻦ تدان" :ﳚري
ّ 
اﻵﺧرﻳﻦ" .ان اﺣسنتﻢ اﺣسنتﻢ ﻻﻧﻔسﻜﻢ وان اﺳاﰎ
تتصرف أﻧت ﻣﻊ َ
التعاﻣﻞ ﻣعﻚ ﻣﺜﻠﻤا ّ
فﻠﻬا" :إذا فعﻠتﻢ ﺧﲑاً فﺈّﳕا تعﻤﻠوﻧﻪ ﻷﻧﻔسﻜﻢ وأﻳﻀاً إذا أﺳﺄﰎ تﻜوﻧون قد ﺻنعتﻢ ذلﻚ
ﻧﻔسﻜﻢ.
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ﻠت
ﻏس َ
كﻞ ﻋﻤﻞ ﺧﲑ تقوم بﻪ ﻣﻊ َ
اﻵﺧرﻳﻦ إّﳕا تﻔعﻞ ذلﻚ اﳋﲑ لنﻔسﻚ ﰲ الواقﻊ .إذا ّ
ّ 
ﻠت ﻧﻔسﻚ وك ّﻔنتَﻬا
ﻏس َ
ﺟﺜّة اﳌﺆﻣﻦ ،وك ّﻔنتَﻪ ،وﺻﻠّ َ
يت ﻋﻠيﻪ ،وشيّعتَﻪ ودفنتَﻪ ،فﻜﺄّﳕا قد ّ

ﻣﻬﻤاً إذا ﱂ ﻳﻔعﻠوا ﻫﺬﻩ
يت ﻋﻠﻰ ﻧﻔسﻚ وشيّ َ
وﺻﻠّ َ
عت ﺟﺜّة ﻧﻔسﻚ ودفنتَﻬا .ﳍﺬا ليس ّ
اﻷشياء ﳉﺜﻤاﻧﻚ بعد ﻣوتﻚ.
أردت أﻧت أن تعﻄﻲ كﻔنﻚ ،تعﻄيﻪ لﻠّﺬي ﲢبّﻪ
إذا ﺟﺜّة شﺨصﲔ كاﻧت ﲝاﺟة لﻜﻔﻦ و َ
أكﺜر .ﻫﺬا ﻳﱪﻫﻦ ﺟيّداً أﻧّﻚ ﰲ الواقﻊ تبحﺚ ﻋﻦ ﻧﻔسﻚ وتعﻄﻲ الﻜﻔﻦ لنﻔسﻚ.

تصرفوا
ﰲ البداﻳة قال ا ّ  :كﻤا تعﻤﻠون أﻋاﻣﻠﻜﻢ كﺬلﻚ )"كﻤا تدﻳﻦ تدان"( ﰒّ قالّ :
اﻵﺧرﻳﻦ ﻣﺜﻠﻤا أﻋاﻣﻠﻜﻢ )"ﲣﻠّقوا ﺧﻼق ا ّ "(.
ﻣﻊ َ
تتوﱃ أﻣرﻫﻢ .ﳚﺐ أن
ف أﻧت ﻣﻊ الّﺬﻳﻦ ّ
تصر ْ
ﻣﺜﻠﻤا ترﻳد أن ﻳتعاﻣﻞ ا ّ وأولياؤﻩ ﻣعﻚ ّ
ِ
كﻦ ﻫﻜﺬا ﻣﻊ اﳋَﻠق.
ﺐ ّ
ﺣﱴ ترى اﶈبّة .ا ّ ﻣب ّدل السيّﺌات ﳊسنات .أﻧت أﻳﻀاً ْ
ُﲢ ّ
قال النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(" :ﻣداراة الناس ﻧصف اﻻﳝان والرفق ﻢ
التصرف ﻣعﻬﻢ بﻠﲔ ﻧصف اﳊياة الﻜرﳝة.
ﻧصف العيﺶ" :ﻣداراة الناس ﻧصف اﻻﳝان و ّ
اﻷﺋﻤة وأﺻحا ﻢ الواقعيّﲔ لدﻳﻬﻢ القدرة ﻋﻠﻰ ﻣعاشرة ﲨيﻊ الﻔﺌات واﳉﻠوس ﻣعﻬﻢ .ﰲ
ّ 
الدﻧيا ،ﻳستﻄيعون أن ﳚﻠسوا ﻣﻊ أﻫﻞ الﻄبيعة وﺟﻬنّﻢ وكﺬلﻚ ﻣﻊ أﻫﻞ اﳉنّة واﳌﺆﻣنﲔ الّﺬﻳﻦ
ِ
اﳌقربﲔ.
ﻫﻢ أﻫﻞ اﻵﺧرة والﺜواب ،وأﻳﻀاً ﰲ ﺟوار ال ُقرب اﻹﳍﻲ ﻋندﻫﻢ أﻧس وﻣعاشرة ﻣﻊ ّ
اﳊق تعاﱃ فيﻬﻢ.
ﺣﱴ ﲡﻠّ ْ
ت ﺻﻔات ّ
ﻫﺬا ﻣﻦ ﻋظﻤة وشرح ﺻدورﻫﻢ ّ

اﻣسﺢ ﻋﻠﻰ
إﺟﻠس ﻣﻊ اﻷدﱏ واﻷضعف ﻣنﻚ ،ﺳواءً ﻣﻦ الناﺣية ّ
اﳌادﻳّة أو اﳌعنوﻳّة ،و ْ
ْ 
ﺣﱴ ﳚﻠس ا ّ وأولياء ا ّ أﻳﻀاً ﻣعﻚ وﳝسحون بيد الﻠﻄف ﻋﻠﻰ رأﺳﻚ.
رأﺳﻬﻢ ّ
اﳌﺆﻣﻦ ﻋون اﳌﺆﻣﻦ والﻔاﺳق زﻳنة اﳌﺆﻣﻦ .اﳌروءة ﻣﻊ اﻷﺻدقاء واﳌداراة ﻣﻊ اﻷﻋداء .ﻻ
ف ﻣﻊ اﳉﻤيﻊ ﲟحبّة.
وتصر ْ
تﻄرد أﺣداً ّ
ﻻ ترﱠد أﺣداً فتُ َس ﱡد طرﻳقﻚ.

ﺣﱴ ولو أﺻبﺢ ﻋاﺻياً؛ﻣﺜﻠﻤا أ ّن ا ّ ﻻ ﻳتﺨﻠّﻰ ﻋﻦ
الرفيق ﻫو الّﺬي ﻻ ﻳتﺨﻠّﻰ ﻋﻦ رفيقﻪ ّ
ﺣق اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ أﺧيﻪ اﳌﺆﻣﻦ "أن ﻳنصرﻩ ﻇاﳌاً
ﺣﱴ ولو كان ﻣﺬﻧباً .ﰲ الرواﻳة أ ّن ّ
ﻋبدﻩ ّ
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وﻣظﻠوﻣاً" :أن ﻳنصرﻩ ﺳواءً كان ﻇاﳌاً أو ﻣظﻠوﻣاً .اﳌقصود ﻣﻦ النصرة ﻋندﻣا ﻳﻜون ﻇاﳌاً أن
ﳝنعﻪ ﻣﻦ الظﻠﻢ.
أﺣد الرفاق كان ﻳقول :ﲨيﻊ اﻷشﺨاص ﻫﻢ أبناء ﻋبيد وأبناء العبيد بعﻀﻬﻢ أﺧيار
وﻣﻄيعون والبعض ﻣشاكسون وﻣشاﻏبون .اﻷب ﻳﻜون بﻔﻜر أبناﺋﻪ اﳌشاكسﲔ واﳌشاﻏبﲔ
ِ
ﳜصص ﻷولﺌﻚ ﻣﻦ
وﻳصرف وقتﻪ ﻋﻠيﻬﻢ أكﺜر ﳑّا ﻳﻜون بﻔﻜر أبناﺋﻪ اﻷﺧيار واﳌﻄيعﲔ وﳑّا ّ
الوقت .ا ّ وأولياؤﻩ ﻫﻢ ﻫﻜﺬا أﻳﻀاً .طبعاً الشﺨص الّﺬي ﻳنظر إﱃ ﲨيﻊ اﳋَﻠق ﻣﺜﻞ أبناﺋﻪ،

ﺳواءً اﳌاشﻲ ﰲ الدرب الصحيﺢ أو اﳌشاﻏﺐ ،ﻳﻜون راﻏباً ﻢ ﲨيعاً وﻳرﻳد ﺳعاد ﻢ ﲨيعاً
وﻋندﻩ ﺣالة شﻔقة و ّﺳف لنسبة ﻷبناﺋﻪ اﳌشاﻏبﲔ وليس ﺣالة ﻋناد وﺣقد.
ﻧظرة اﻹﻧسان البصﲑ وﺻاﺣﺐ اﳌعرفة لﻸشﺨاص اﳌشاكسﲔ واﳌشاﻏبﲔ ﻫﻲ
كنظرة الﻄبيﺐ لﻠشﺨص اﳌرﻳض ﺣيﺚ تﻜون ﻧظرة تتﻤﲎ اﳋﲑ وﻣ ِ
شﻔقة .ﻧﻔس ذلﻚ
ّ
ُ
الشﺨص الّﺬي ﻫو ﻣشاكس وقد ﻇﻠﻤﻚ ،ﻣا ﺣدث لﻚ ﻋﻠﻰ ﻳدﻳﻪ ﻫو فعﻞ ا ّ وقﻄعاً قد
أضر ﻧﻔسﻪ.
ﻳﻀرك بﻞ ّ
كاﻧت ﻣصﻠحتﻚ ﰲ ﺣدوث ذلﻚ؛إذاً ،ذلﻚ الشﺨص اﳌشاكس ﱂ ّ
الﱰﺣﻢ والشﻔقة وليس العداوة.
لنتيجة ﻫو
ّ
ﻳستحق ّ
تصرف َﺧﻠقﻪ .لقد قال" :ﻻ
ﻋزة واﺧتيار أﺣد فا ّ أﻳﻀاً قد راﻋﻰ ّ
ﻻ ﲡرح ّ
وﺣرﻳة ّ
ﻋزة ّ
اﳊق ﻣﻦ
اكراﻩ ﰲ الدﻳﻦ" :ليس ﰲ اﻷﻣر إكراﻩ وﻻ إﺟبار ﰲ قبول الدﻳﻦ .ولقد قال" :قﻞ ّ
كﻞ َﻣﻦ شاء
ربّﻜﻢ فﻤﻦ شاء فﻠيﺆﻣﻦ وﻣﻦ شاء فﻠيﻜﻔر" :قُﻞ ﺟاء ّ
اﳊق ﻣﻦ ﻋند ربّﻜﻢّ ،

كﻞ َﻣﻦ شاء ﻳصبﺢ كافراً .ولقد قال" :ا ّ ﻫدﻳناﻩ السبيﻞ ّاﻣا شاكراً و ّاﻣا
ﻳﺆﻣﻦ وأﻳﻀاً ّ
كﻔوراً" :إ ّ ﻫدﻳناﻩ الصراط اﳌستقيﻢ ،ﺳواءً كان شاكراً وقَبِﻞ أم كﻔر وﱂ ﻳقبﻞ.
ﻋزة وﻣاء وﺟﻪ اﳌﺆﻣﻦ ﳍﻢ قيﻤة كﺜﲑاً .ﳍﺬا فﺈ ّن ﺛواب القرض اﳊسﻦ أكﺜر ﻣﻦ الصدقة.
ّ 
ﻋزة اﳌﺆﻣﻦ ﳏﻔوﻇة .ﳛسﻦ أن ﻳنوي الشﺨص الّﺬي ﻳعﻄﻲ
ﻷﻧّﻪ ﰲ القرض اﳊسﻦ تﻜون ّ
القرض اﳊسﻦ ﰲ قﻠبﻪ أن ﻻ ﻳستعيدﻩ إﻻّ أن ﻳرﻏﺐ اﳌق ِﱰض ﻫو بنﻔسﻪ أن ﻳعيدﻩ ،ولﻜﻦ
ليقﻞ لﻪ ﰲ الظاﻫر أقرضﻚ ﻫﺬا اﳌال لﱰﺟعﻪ ﱄ ﻋندﻣا ﻳصبﺢ ﻣعﻚ أو بعد اﳌ ّدة الﻔﻼﻧيّة،
ْ
ﻋزة اﳌقﱰض ﳏﻔوﻇة.
ﺣﱴ تبقﻰ ّ
ّ
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ﻋﻤﻦ ﻇﻠﻤﻚ
قال النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(" :ﺻﻞ ﻣﻦ قﻄعﻚ واﻋف ّ
ﻋﻤﻦ
واﻋط ﻣﻦ ﺣرﻣﻚ واﺣسﻦ اﱃ ﻣﻦ اﺳاء اليﻚ" :إرتب ْط ﲟَﻦ قﻄﻊ ﻋﻼقتﻪ ﻣعﻚ ،و ُ
اﻋف ّ
ِ
أﺣسﻦ إﱃ َﻣﻦ أﺳاء إليﻚ .ﻫﺬا ﺧﻼف وﻋﻜس
ﻇﻠﻤﻚ ،واﻋط َﻣﻦ ﺣرﻣﻚ ﻣﻦ ﻋﻄاﺋﻪ ،و ْ
ﻳتبﲔ أ ّن ﻫناك فاﺋدة ﻋظﻤﻰ ﳐتبﺌة ﰲ ﻫﺬﻩ التجارة .أن ُﲢ ِسﻦ إﱃ َﻣﻦ
ﻣزاج اﻹﻧسانّ .
ﺣسﻦ .لﻜﻦ اﳊَ َسنَة العظﻤﻰ وﻋﻼﻣة الرﺟولة ﻫﻲ أن ُﲢ ِسﻦ إﱃ َﻣﻦ أﺳاء
أﺣسﻦ إليﻚ ٌ
أﻣر َ
قﻤت ﺬا اﻷﻣر تصبﺢ "رﺟﻼً" وتصبﺢ ﻋظيﻤاً .ﻫﺬﻩ أﺧﻼق ا ّ  .ا ّ ﻳﻔعﻞ ﻣعنا
إليﻚ .إذا َ
ﻧﻔس ﻫﺬا .ﳓﻦ ﻧسﻲء إﱃ ا ّ وأولياﺋﻪ ولﻜنّﻬﻢ ﻻ ﳝنعون ﻋﻄاءﻫﻢ وفﻀﻠﻬﻢ وﻻ ﳛرﻣوﻧنا.
ﻫﺬﻩ اﻷﻣور الّﱵ ذكرﻫا النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﻫﻲ ﺻﻔات ا ّ وأولياﺋﻪ ﺣيﺚ
ﻳعﻠِّﻤﻬﻢ لنا وﻳرﻳد أن ﳚعﻠنا ﳓﻦ أﻳﻀاً ﻧتﺨﻠّق ﺧﻼق ا ّ  .ﻫﺬا العﻤﻞ ﲦﲔ ﺟ ّداً .إﻧّﻪ

اﳌر ﺣيﺚ ﻳقول ﺣافظ" :شراب تﻠخ ﻣﯽ ﺧواﻫﻢ ﮐﻪ ﻣردافﮑﻦ بود زورش".١
الشراب ّ
ﺣصﻠت
ت ضعيﻔاً وﳏروﻣاً ﻫو ﻇﻠﻤﻚ وﱂ ﻳعﻄﻚ ﺣاﺟتﻚ .اﻵن ﺣيﺚ
َ
البارﺣة ﻋندﻣا كن َ
ﻋﻠﻰ القدرة واﻹﻣﻜا ت ُشﻜْر ذلﻚ ﻫو أن تعﻔو ﻋنﻪ وتقﻀﻲ ﺣواﺋجﻪ .ﻫﺬا ﺛقيﻞ ﻋﻠﻰ
ﶈﱯ أﻫﻞ البيت ليس ﺛقيﻼً كﺜﲑاً.
ﻣزاج البشر ولﻜﻦ لنسبة ّ

العاﺋﻠة
كﻤال اﻹﻧسان ﻫو ﰲ أن تﻜون ﻋاﺋﻠتﻪ راضية ﻋنﻪ .كﻤال الرﺟﻞ ﻫو ﰲ أن تﻜون
ﻋاﺋﻠتﻪ راضية ﻋنﻪ.
كﻞ رﺟﻞ
كﻞ ﻣرأة ﻳﻜون زوﺟﻬا راضياً ﻋنﻬا تﻜون تﻠﻚ اﳌرأة ﻋزﻳزة ﻋند ا ّ  ،وأﻳﻀاً ّ
ّ 
تﻜون زوﺟتﻪ راضية ﻋنﻪ ﻳﻜون ذلﻚ الرﺟﻞ ﻋزﻳزاً ﻋند ا ّ ؛كﻤال اﳌرأة والرﺟﻞ ﰲ ﻫﺬا
كﻞ أﻋﻤاﳍﻢُ .ﺣسﻦ التعاﻣﻞ ﻣﻊ
والباقﻲ كﻼم فقط .ﻫﻜﺬا ﻣرأة ورﺟﻞ ﻳﻜون ا ّ راضياً ﻋﻦ ّ

١
ﻗﻮﺗﻪ ﻷﺑﻄال.
اﳌُﺮ الّﺬي ﺗُﻄﻴح ّ
أرﻳﺪ الﺸﺮاب ّ
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كﻞ ﻣﻜان .اﳌرأة
اﳌرأة ﻫو فﺨر الدﻳﻦ .الرﺟﻞ الّﺬي ﻳعاﻣﻞ زوﺟتﻪ ﺟيّداً ﻳﻜون ﺳيّداً ﰲ ّ
أﻳﻀاً ﻋندﻣا ﻳﻜون زوﺟﻬا راضياً ﻋنﻬا تستﻄيﻊ أن تقوم ﲜﻤيﻊ أﻋﻤاﳍا بشﻜﻞ ﺣسﻦ.

النﻤوذج الﻜاﻣﻞ لﻠزوﺟة والزوج اﳌﺆﻣنﲔ ﳘا ﺣﻀرة ﻋﻠﻲ وﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬﻤا(
الّﺬﻳﻦ كا روﺣاً واﺣدة ﰲ ﺟسدﻳﻦ.
أفﻀﻞ طرﻳق ﻫو ﳏبّة الزوﺟة واﻷبناء .قال النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(" :ﺧﲑكﻢ
ﺧﲑكﻢ ﻻﻫﻠﻪ وا ﺧﲑكﻢ ﻻﻫﻠﻲ" :أفﻀﻞ شﺨص فيﻜﻢ ﻫو الشﺨص الّﺬي ﻳﻜون أفﻀﻠﻜﻢ

ﰲ ﻋﻼقتﻪ ﻣﻊ ﻋاﺋﻠتﻪ ،وأ أفﻀﻠﻜﻢ ﰲ العﻼقة ﻣﻊ ﻋاﺋﻠﱵ.
إفعﻞ كﻞ ﻋﻤﻞ ﳝﻜنﻚ فعﻠﻪِ .
تتوﺣدوا ﻣﻊ
أﺣببﻬاّ ،
اﻧﻔق اﳌال ﻋﻠﻰ زوﺟتﻚ ،و ْ
ﺣﱴ ّ
ْ ّ
بعﻀﻜﻢ.
ٍ
العيﺐ ﻣنﻪ
الزوﺟة والزوج ﳚﺐ أن ﳛسنوا ّ
الظﻦ ببعﻀﻬﻢ البعض وأن ﻳعتﱪ ك ﱡﻞ واﺣد َ
لﻶﺧر .أﺻﻼً رؤﻳة العيﺐ ليس أﻣراً ﺣسناً.
ﻫو ،وﻻ ﻳنسبﻪ َ
ﻋندﻣا ترﻳد أن ﲣرج ﻣﻦ اﳌنزل أدﺧﻞ السرور ﻋﻠﻰ أﻫﻞ البيت واﺧر ْج .أﻳﻀاً ﻋندﻣا ترﻳد
كﻞ اﻧزﻋاج لدﻳﻚ
أن تدﺧﻞ الدار
إﺳتغﻔر ﺧارج الباب واذكر "الصﻠوات" و ْ
ْ
اترك ﰲ اﳋارج ّ
ٍ
بس ٍام بشوش .أﻳﻀاً ليستقب ْﻠﻚ أﻫﻞ البيت بوﺟﻪ ﻣبتسﻢ .كﻤال الزوﺟة والزوج
ادﺧﻞ بوﺟﻪ ّ
و ْ
ﰲ ﻫﺬا.
ِ
أﻧظر ﺟيّداً،
إذا بدا لﻚ أ ّن زوﺟتﻚ وأبناءك قبيحون ودﻣيﻤون وﺳيّﺆون ،قُ ْﻞ لنﻔسﻚْ :
ا ّ ﺻنعﻬﻢ ،فﻬﻞ ﻣصنوع ا ّ ﻳصبﺢ قبيحاً وﺳيِّـﺌاً؟
ﺣﺬار أن ﻳصبﺢ ﳎﻠس ِ
الﺬكر "ﺧان التنابﻞ" لنسبة إليﻚ وتﱰك زوﺟتﻚ وأطﻔالﻚ ﰲ
ﺣاﳍﻢ.
إﺟعﻞ ﻋدم اﳋصام والنزاع شرطاً ﳊياتﻚ وﻣعاشرتﻚ .الوﺣدة واﻻلﻔة أﺻﻞ ﲨيﻊ
ْ 
اﳋﲑات.
تعﻠّﻤوا ﻣﻦ ﺣدﻳﺚ الﻜساء أدب كﻼم اﻷبناء والزوج والزوﺟة ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ البعض.
اشتغﻠت ﰲ اﳌنزل
إﺧدم زوﺟتﻚ بنيّة فاطﻤة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( .الزوﺟة أﻳﻀاً إذا
ْ
ْ 
بنيّة ﺧدﻣة أﻫﻞ البيت )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ،تستﻔيد وتصبﺢ اﳊياة ﺣﻠوة.
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"اﳌرأة رﳛاﻧة ليست بقﻬرﻣاﻧة" :اﳌرأة ﻣﺜﻞ "الرﳛان" ،وليست "قﻬرﻣاﻧة" .١ﻣﻦ بﲔ
ﻳسود وﳜرب قبﻞ اﳉﻤيﻊ .ﻻ ﻳنبغﻲ ﻣصارﻋة الزوﺟة؛ﳚﺐ ﴰّﻬا.
اﳋُﻀار" ،الرﳛان" ّ

النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( قال" :ﻣا اوذي ﻧﱯ ﲟﺜﻞ ﻣا اوذﻳت" :ﱂ ﻳُﺆ َذى
ﻳت أ  .رّﲟا ﻳﻜون ﻧصف أذى النﱯ ﻣﻦ ﺣية تﻠﻚ الزوﺟتﲔ ،ولﻜﻦ النﱯ
أي ﻧﱯ ﻣﺜﻠﻤا ذّ ُ
ّ
ﱂ ﻳقﻞ ﳍﻤا "ﻻ" واﺣدة وكان ﻳدارﻳﻬﻤا كﺜﲑاً.
إذا قاﻣت الزوﺟة ﲟداراة الرﺟﻞ ،تﻜون شرﻳﻜة ﰲ ﻧصف أﻋﻤالﻪ اﳊسنة.
قوﻣوا ﲟداراة كبﲑ ﻋاﺋﻠتﻜﻢ .لتدا ِر الزوﺟة بعﻠﻬا وليقﻢ اﻷبناء ﲟداراة أبيﻬﻢ وليحﻔظوا

ﺣرﻣتﻪ.
ﻳقوﻣ ّﻦ ﲝركة
ﻻ ﻳنبغﻲ لﻜبﲑ العاﺋﻠة ّ
ورب البيت أن ﻳُستﺜار وﻳﻔقد أﻋصابﻪ وﺻوابﻪ .ﻻ َ
ﻣﻬﻤا "ﻋربد" أﻫﻞ بيتﻪ ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ البعض.
تقﻠيﻞ الشﻬوات وتعدﻳﻠﻬا ﻫو أدﱏ أﺛر لﻠزواج.
أﻧظر ﻣوﻻي )أﻧّﻪ ﻣﺜﻼً ﻣا
شﺨص رأى اﻣرأة ﲨيﻠة .قال ﳊﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(ْ :
وﲨيعﻬﻦ ﻣﺜﻞ
أﲨﻠﻬا(!قال ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :اّﳕا ﻫﻲ اﻣراة كاﻣراة" :أي اﳌرأة ﻣرأة
ّ
بعﻀﻬﻦ وﻣتساو ت ﻣﻦ ﺣية تﻔرﻳﻎ الشﻬوات؛ﻫﺬا لنسبة لﻠدﻧيا .أﻣا لنسبة ِ
لﻶﺧرة ،إذا
ّ
ّ
وﻳتﻄور وإذا كاﻧت ﺟيّدة كﻢ
كاﻧت ﺳيّﺌة كﻢ ﳚعﻞ الصﱪ و ّ
التحﻤﻞ ﻣعﻬا اﻹﻧسا َن ﻳنﻤو ّ
تﻜون ﻋو ً لﻄرﻳق اﻷﻧسان.
النﻤو" .زن بﻼﺳت .ان شاء ا ّ ﻫيچ
الرشد وﻣصدر ّ
اﻹبتﻼءات والبﻼءات ﻫﻢ ﲬﲑة ُ
ﺧاﻧﻪ ای بﯽ بﻼ ﻧباشد"" .٢بﻼءٌ" واﺣ ٌد ﻳﻜﻔﻲ .ﻫﺬا البﻼء فﻊ ﺟ ّداً لﻠرﺟﻞ ،فﻬو فﻊ
لنسبة لﻠناﺣية الﻄبيعيّة لﻠرﺟﻞ وأﻳﻀاً إذا كان ﻫناك إﳝان ووﺣدة ﻳﻜون ﻫاﺋﻼً لنسبة
ﳊقيقتﻪ.
ﺣﱴ ﲡدوا ﻋند زوﺟاتﻜﻢ طﻤﺄﻧينة
ﻳقول القرآن ﰲ شﺄن الزواج" :لتسﻜنوا اليﻬا"ّ :
وﺳﻜو ً .اﳌقصود ﻫو ﺳﻜون وطﻤﺄﻧينة القﻠﺐ وﻫﺬا ﻳتح ّقق ﻋندﻣا ﻳﻜون اﻹﳝان ﻣوﺟوداً.
" ١الﺮﳛان" :الﺮﳛان الﻔارﺳﻲ الﺸﺒﻴﻪ ﳊﺒﻖ" .ﻗﻬﺮﻣان" :ﺑﻄﻞ ﻣﺼارﻋﺔ وﻣﻼﻛﻤﺔ.

٢
أي ﺑﻴﺖ ﺑِﻼ ﺑَﻼء".
"زن ﺑﻼﺳﺖ .ان شاء ا ّ ﻫﻴچ ﺧاﻧﻪ ای ﺑﯽ ﺑﻼ ﻧﺒاشﺪ"َ :ﻣﺜَﻞ ﻓارﺳﻲ ﻳعﲏ" :النﺴاء ﺑَﻼء .إن شاء ا ّ ﻻ ﻳﻜﻮن ّ
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تزو ْج ﻣﻦ
ﰲ اﻷﻣور الدﻧيوﻳّة داﺋﻤاً إﺟﻠس ﻣﻊ اﻷضعف ﻣنﻚ ،ﻷﻧّﻚ ﺳتﺨرج ﻣسروراًّ .
ﻋاﺋﻠة أفقر ﻣنﻚ ،ﻷ ّن تﻠﻚ الزوﺟة ﲢيا بعﻤﻠﻚ ﻫﺬا وتراك قﻄعة كاﻣﻠة ﻣﻦ اﳉﻤال واﳊُسﻦ
ِ
تتزوج ﻣﻦ ﻋاﺋﻠة أﻏﲎ فتصبﺢ ﳎبوراً
وﲣدﻣﻚ ﻣﻦ ﺻﻤيﻢ روﺣﻬا وقﻠبﻬا إﱃ آﺧر العﻤر .ﳌاذا ّ
وﲢ َتقر ﲟرارة إﱃ ِ
آﺧر العﻤر؟
أن َ
ﲣدﻣﻬا ُ َ
١
عجﺐ الﻔتاة والشاب ببعﻀﻬﻢ" ،بﻠﻰ والسﻼم"  .ﺣﺬار أن تﻀعوا شرطاً
ﻋندﻣا ﻳُ َ
و"ﺣق اﳊﻠيﺐ" ،٢وإقاﻣة ﺣﻔﻼت الزفاف
اﳌﻬر الﺜقيﻞ،
ّ
وشروطاً وتﻔرضوا ﻋﻠﻰ بعﻀﻜﻢ َ
وﲣربوا ﺣياة العاﺋﻼت ﻣنﺬ البداﻳة .الشرط ِ
اﳌﻜﻠﻔة ،و"اﳉﻬاز" ٣العظيﻢ وأﻣﺜال ذلﻚ ِّ
ﻣبﻄﻞ
أفسدت العقد .طبعاً العقد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﻔسد ولﻜﻦ العقد اﻹﳝاﱐ ﳜرب،
لﻠعقد .ﻫا ﻫنا
َ
ﻳﻬتز قﻠﺐ الﻔتاة والﻔﱴ وﰲ النتيجة ﳜرب العقد .ﻋندﻣا
ﺣﱴ ّ
ﻷﻧّﻪ ﻣا إن تقول ﻫناك شرطّ ،
ﻳﻜون لدى الﻔتاة والﻔﱴ ﰲ ليﻠة زفافﻬﻢ ﻋالَﻤاً ﻣﻦ الغصص والقﻠق لﻠدﻳون واﳌصارﻳف،
ﻳتﻜون ليس ﻣستع ّداً أن ﰐ إﱃ ﻫﺬﻩ الدﻧيا اﳌﻠيﺌة لقﻠق واﳊزن ،وﳍﺬا
فﺄﻳﻀاً الﻄﻔﻞ الّﺬي ّ
لقوة .ﻋندﻣا ﻳرضﻰ الﻄرفان ببعﻀﻬﻢ،
ﻳﻀﻄرون أن ﻳش ّقوا بﻄﻦ ّ
اﻷم وﻳستﺨرﺟوا الﻄﻔﻞ ّ
ّ
دﻋوﻫﻢ ﻳقوﻣوا ﲟا ﰲ وﺳعﻬﻢ ﺧتيارﻫﻢ ورﻏبتﻬﻢ.

إﻧعقادﻩ ،أي ا ّ قبﻼً َﻋ َق َد ﻋقدﻫﻢ ﻋﻠﻰ بعﻀﻬﻢ ،ﻳتح ّقق وإﻻّ
َ
كﻞ زواج ش ّﻜﻞ ا ُّ
ّ 
ﻣرد ذلﻚ إﱃ أﻧّﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ السابق إﻧعقاداً
ﻳتﻔ ّﻜﻚ .أﱂ َتر أ ّن بعض ﻋقود الزواج تتﻔ ّﻜﻚ؟ ّ
اﻵﺧرﻳﻦ
تزوﺟت اﻣرأ ًة وﱂ تﻜﻦ برأﻳﻚ ﺣسﺐ اﳌتوقّﻊ ،ﻻ ﻳنبغﻲ أن تعتﱪ َ
إﳍيّاً .إذاً ،إذا ّ
ِ
ﻣقصرﻳﻦ ،فﻬﺬا ﻫو الشﻲء الّﺬي قد قسﻤﻪ ا ّ لﻚ ،وﻣا قد اﺧتارﻩ لﻚ كان اﻷفﻀﻞ ﻣﻦ
ّ
ِ
ت ﻋيناك
أﺟﻞ بﻠوﻏﻚ الﻜﻤال .أفﻀﻞ زوﺟة لنسبة إليﻚ قد كاﻧت ﻫﺬﻩ بعينﻬا ولو فُت َح ْ
فارض واشﻜر
لﻜنت
َ
كت أﻧّﻪ لو كاﻧت ﲨيﻊ ﻧساء العا َﱂ ﻣوﺟودةَ ،
ﻷدر َ
اﺧﱰت ﻧﻔس ﻫﺬﻩَ .
ا ّ  .ﻧصف أﻣر الزواج ﲰاواﰐ.

١
ﺆﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ العﺮوس ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ النﻜاح ﺑﻘﻮﳍا "ﺑﻠﻰ وﻧعﻢ" وﻳنﺘﻬﻲ اﻷﻣﺮ.
"ﺑﻠﻰ والﺴﻼم" :ﺗُ َ

" ٢ﺣ ّﻖ اﳊﻠﻴﺐ" :ﻣا ﺗﻄﻠﺒﻪ والﺪة العﺮوس ﺗعﻮﻳﻀاً ﻋﻦ رﻋاﻳﺘﻬا ﻻﺑنﺘﻬا.
" ٣اﳉﻬاز" :ﺟﻬاز العﺮوس.
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ﺳﻦ السابعة ﻳﻜون ﺳﻠﻄا ً وﳚﺐ إطاﻋة أواﻣرﻩ؛ﰲ ﱐ ﺳبﻊ ﺳنوات ﻳﻜون
الولد ّ
ﺣﱴ ّ
وزﻳراً وﳚﺐ ﺟعﻠﻪ ﻣستشاراً وأﺧﺬ رأﻳﻪ؛بعد ذلﻚ ﻳصبﺢ ﻋبداً وﻳﻄيﻊ أواﻣر ا ّ واﻷولياء.

البنت رﲪة والصﱯ ﻧعﻤة .الرﲪة ﲢﻔظﻜﻢ ،والنعﻤة أﻧتﻢ ﳚﺐ أن ﲢﻔظوﻫا .ﳚﺐ اﻹﻧتباﻩ
لﻠنعﻤة ،ولﻜﻦ الرﲪة ﲢرس وﲢﻔظ ﺻاﺣبﻬا" .رﲪة لﻠعاﳌﲔ" اﳌتعﻠِّقة لنﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ
تبﻠورت أﻳﻀاً ﰲ ﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا(.
ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( قد
ْ
كﻞ ﻳوم ﻳقبّﻞ ﻣا بﲔ ﺛدﻳﻲ ابنتﻪ ﺣﻀرة
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( كان ّ

ﻳشﻢ ﻣنﻪ راﺋحة اﳉنّة .أﻧتﻢ أﻳﻀاً قبّﻠوا إبنتﻜﻢ بﲔ ﺛدﻳيﻬا
الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( وكان ّ
ﺧاﺻة إذا كان إﲰﻬا فاطﻤة بنﻔس تﻠﻚ النيّة.
ّ
ِ
اﻷﺋﻤة .إ ّ ك أن تﻀيِّﻊ ﺣ ّقﻬﻢ فتُ َس ﱠد
ﻋندﻣا ّ
ﻳﺆدي اﻹﻧسان ّ
ﺣق أبيﻪ و ّأﻣﻪ ﻳظﻬر لﻪ ﲨال ّ
اﺳتﻄعت إﺟعْﻠﻬﻢ راضﲔ ﻋنﻚ.
طرﻳقﻚ .إذا كاﻧوا أﺣياءً أو أﻣوا ً ،كيﻔﻤا
َ
إﺟعﻞ أ ك و ّأﻣﻚ راضﲔ ﻋنﻚ .قبّ ْﻞ ّأﻣﻚ؛قبّـ ْﻠﻬا ﰲ أقداﻣﻬا .ﻋندﻣا ﻳرضﻰ وﻳﻔرح قﻠبﻬﻢ
ﻣنﻚ ﻳدﻋون لﻚ ﻣﻦ ﺻﻤيﻢ قﻠبﻬﻢ وﻫﺬا ﻣﺆﺛِّر ﺟ ّداً ﰲ ﺳﲑك.
ﺣﱴ تبﻜﻲ؛ﻋندﻣا تبﻜﻲ أﻧت أﻳﻀاً تبﻜﻲ .ﺣينﻬا
قبِّ ْﻞ ّأﻣﻚ ،قبِّ ْﻞ ﻳدﻫا ،قبِّ ْﻞ أقداﻣﻬاّ ،
تتيسر أﻣورك وﻳﻔتﺢ ا ّ ﲨيﻊ اﻷبواب الّﱵ قد ﺳدد َ ا أﻧت بوﺟﻬﻚ .أﻧّﻪ قال اﳉنّة ﲢت
ّ
اضﻊ.
اﻷﻣﻬات ﻳعﲏ تو ْ
أقدام ّ

اﻷﻣر ﳌعروف ،الﱰبية واﻹﺻﻼح
الشﺨص الّﺬي ﻣر الناس ﳌعروف وﻳنﻬاﻫﻢ ﻋﻦ اﳌنﻜر فقط بﻠساﻧﻪ ،ﲤدﺣﻪ ﳎﻤوﻋة
وتﻜ ِّﺬبﻪ ﳎﻤوﻋة .أي ﻷﻧّﻪ قد ﺳاق الناس ﳓوﻩ بﻠساﻧﻪ ،تﻜون فﺌة ﻣوافقة لﻪ وفﺌة ﳐالﻔة لﻪ.

اﻵﺧرون ﻣﻦ دون أن ﻳﻠتﻔتوا إليﻪ ﻫو،
لﻜﻦ إذا أﻣر ﳌعروف و ﻰ ﻋﻦ اﳌنﻜر بعﻤﻠﻪَ ،
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اﻷول إﺳﻼم والﺜاﱐ إﳝان .قال
ﻳﺬﻫبون ﻣباشرًة ﳓو ا ّ وﻳشﻜرون ا ّ وليس لﺬلﻚ آفةّ .
اﻹﻣام الصادق )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :كوﻧوا دﻋاة الناس بغﲑ ألسنتﻜﻢ".
ﺟﻬزوا ﺟنازتﻪ لﻠدفﻦ ،إﺛنان ﻣﻦ تﻼﻣيﺬﻩ بينﻤا
ﻋندﻣا رﺣﻞ لقﻤان اﳊﻜيﻢ ﻋﻦ الدﻧيا و ّ
كاﻧوا ﻳنظرون إﱃ ﺟﺜّتﻪ قالوا لبعﻀﻬﻢ أ ّن لقﻤان طوال ﻋﻤرﻩ ﻧصحنا ﻧصاﺋﺢ كﺜﲑة ﺟ ّداً،
ولﻜﻦ طوال ﻋﻤرﻩ ﱂ ﻳنصحنا ﻧصيحة كﻬﺬﻩ النصيحة الّﱵ ﻳنصحنا إ ّ ﻫا اليوم .أي أﻧّﻪ
ﻳ ِ
ﱪﻫﻦ ﻋﻤﻠيّاً أﻧّﻪ ﰲ اﶈﻀر اﻹﳍﻲ ﻳنبغﻲ التسﻠيﻢ والسﻜوت اﳌﻄﻠق ،وﻋدم إﻇﻬار الوﺟود
ُ

والرأي واﳌزاج ،واﻹﺳتسﻼم لﻠﻤق ّدرات اﻹﳍيّة.
ِ
أﻇﻬر ﻧﻔسﻚ ﳌرؤوﺳيﻚ
ﻣﺜﻠﻤا أ ّن ا ّ ﻳُظﻬر ﻧﻔسﻪ لعبادﻩ بواﺳﻄة أفعالﻪ ،أﻧت أﻳﻀاً ْ
ﺧﻼقﻚ وﻋﻤﻠﻚ.

الشر ﻣﻦ ﺻدر ﻏﲑك بقﻠعﻪ ﻣﻦ ﺻدرك":
قال ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :اﺣصد ّ
الشر ﻣﻦ ﺻدر ﻏﲑك بواﺳﻄة اﺳتﺌصالﻪ وقﻠﻊ ﺟﺬورﻩ ﻣﻦ ﺻدرك .اﻹﻧسان ﻋندﻣا
اﺣصد ّ
شراً ﰲ اﳋَﻠق بعد ذلﻚ.
ِّ
ﻳﻄﻬر ﻧﻔسﻪ ﻻ ﻳرى ّ
وﻋﻞ كان وقف أﻣام ﻣرآة وكان ﻳرى ﺻورتﻪ فيﻬا وكﻠّﻤا كان ﻳتق ّدم إﱃ اﻷﻣام وﻳرﺟﻊ إﱃ
ْ 

اﳋﻠف كان ﻳرى ذلﻚ التيس اﳌقابﻞ لﻪ ﻳﻔعﻞ أﻳﻀاً ﻧﻔس ذاك الﻔعﻞ .أﻇﻬر التيس قروﻧﻪ
لﻠتيس الّﺬي أﻣاﻣﻪ ووﺟد أﻧّﻪ ﻫو أﻳﻀاً ﻳُ ِﱪز لﻪ قروﻧﻪ .ﰲ اﻳة اﻷﻣر ﻫجﻢ بقروﻧﻪ ﻋﻠﻰ
اﻧﻜسرت وأدرك أﻧّﻪ كان ﻳتشاﺟر ﻣﻊ ﻧﻔسﻪ .اﳌﺆﻣﻦ ﻣرآة
التيس اﳌقابﻞ واﺻﻄدم ﳌرآة و
ْ

آﺧر ﻳﻬجﻢ ﻋﻠيﻚ تﻜون أﻧت ﰲ الواقﻊ َﻣﻦ ﲡﻠّﻰ ﰲ ﻣرآة
اﳌﺆﻣﻦ .إذا ر َ
أﻳت شﺨصاً َ
وﺟودﻩ .ﳏاربة اﳌرآة ليس ﳍا ﻣعﲎ .قُ ْﻢ ﺻﻼح ﻧﻔسﻚ.
ﰲ اﻵﻳة الواﺣدة والسبعﲔ ﻣﻦ ﺳورة التوبة ﰲ البداﻳة تﻄرح الوﻻﻳة واﶈبّة بﲔ اﳌﺆﻣنﲔ ﰒّ
اﻷﻣر ﳌعروف والنﻬﻲ ﻋﻦ اﳌنﻜر .اﻷﻣر والنﻬﻲ ﻳﺆﺛِّران ﻋندﻣا تﻜون اﶈبّة قاﺋﻤة.
الساﻣة أفﻀﻞ ﻣﻦ الشﺨص الّﺬي ﺳﻢ اﻷﻣر ﳌعروف والنﻬﻲ ﻋﻦ
العقرب واﳊيّة ّ
اﳌنﻜر ﻳﻠسﻊ الناس وﻳﺆذﻳﻬﻢ وﳚعﻠﻬﻢ ﻳنﻔرون ﻣﻦ ا ّ واﻷولياء والدﻳﻦ.
اﻷﻣر ﳌعروف ﻳﺆﺛِّر ﺣيﺚ ﻳﻜون الﻄرف اﳌقابﻞ ﻣﺆﻣناً بﻚ وﻳقبﻠﻚ وﳛبّﻚ .ﺣيﺜﻤا ذكر
القرآن إﺟعﻞ اﳌﺆﻣنﲔ كﺬا وكﺬا ،اﳌقصود ﻫو "اﳌﺆﻣنﲔ بﻚ".
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ﻋنق أﺻول الدﻳﻦ بواﺳﻄة فروع
إﻧتبﻪ ﰲ اﻷﻣر ﳌعروف والنﻬﻲ ﻋﻦ اﳌنﻜر لﺌﻼّ تقﻄﻊ َ
الدﻳﻦ .أﺣﻜام الشرع ﻫﻲ فروع الدﻳﻦ وﳏبّة ووﻻﻳة ا ّ وأولياﺋﻪ ﻫﻲ أﺻﻞ الدﻳﻦ .دار أﻣﲑ

اﳌﺆﻣنﲔ وﺣﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬﻤا( أشعﻠوا النار فيﻬا ﲜُرم أﻧّﻪ إذا شﺨص اﻋتزل
ﲨاﻋة اﳌسﻠﻤﲔ وﱂ ﳛﻀر ﰲ اﳉﻤاﻋة لﺜﻼﺛة أ ّ م ﳚﺐ إﺣراق بيتﻪ .ﻣعاوﻳة قال ليزﻳد :إذا
أردت أن تواﺟﻪ اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( اقت ْﻠﻪ بسيف ﺟ ّدﻩ" :فاقتﻠﻪ بسيف ﺟ ّدﻩ".
َ
ﻳزﻳد أﻳﻀاً أﺧﺬ ﻣﻦ شرﻳﺢ القاضﻲ ُﺣﻜْﻢ ﺧروج اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻣﻦ الدﻳﻦ
اﳊﺞ ﰲ وﺳﻄﻪ والقيام ض ّد ﺧﻠيﻔة رﺳول ا ّ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(
بسبﺐ ترك ّ
وأوﺻﻞ ﺣﻀرتﻪ إﱃ الشﻬادة بواﺳﻄة فتوى فقﻬيّة .ﻻ تتش ّد ْد ﻋﻠﻰ العﻤﻞ ﻷﺣﻜام ﲝيﺚ
ﲡعﻞ الناس ﻳنﻔرون ﻣﻦ ا ّ والدﻳﻦ وﻳتص ّدع أﺻﻞ دﻳنﻬﻢ ،أي ﳏبّتﻬﻢ ّ وأﻫﻞ البيت .ﻣﺜﻞ
ِ
كﻞ ﻳوم ﰲ الصباح الباكر كاﻧت
الولد الّﺬي كاﻧت وضعْتﻪ ّأﻣﻪ ﻋند ﻣعﻠّﻢ اﳊدادة لﻠتتﻠﻤﺬ و ّ
وضغﻄت ﻋﻠيﻪ لدرﺟة أﻧّﻪ ﰲ اﻳة اﻷﻣر قال
أذﻫﺐ إﱃ اﻷﺳتاذ
توقظﻪ ﻣﻦ النوم وتقول لﻪ
ْ
ْ
الﻄﻔﻞّ :إﻣا أن ُﳝيت ا ُّ اﳌعﻠِّ َﻢ فﻼ أراﻩ بعد ذلﻚ أو ﻳُعﻤﻲ اﳌعﻠِّ َﻢ كﻲ ﻻ ﻳراﱐ ﻧيةً )كﻼ
اﻷم لﺌﻼّ تتص ّدع ﳏبّة ولدﻫﻢ ﳍﻢ ﻧتيجة
الﻄرفﲔ أطﻠقﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺳتاذ( .لينتبﻪ اﻷب و ّ
ِ
ﳛﻤﻠوﻧﻪ إ ّ ﻩ ﻣﻦ أﺟﻞ العﻤﻞ لعبادات واﻷﺣﻜام .إذا كان الوالدان ﳛبّان
التش ّدد الّﺬي ّ
ﺻﻼة طﻔﻠﻬﻢ ﻧﻔس الﻄﻔﻞ ﻳصبﺢ ﻣصﻠّياً ،وﻻ ﺣاﺟة لﻠﻀغط كﺜﲑاً ،وإذا ﻧﻔر ﻣنﻬﻢ ﺳينقﻄﻊ
بقيت ﳏبّة الولد ﳏﻔوﻇة ﻻ داﻋﻲ لﻠقﻠق ولو تساﻫﻞ
أﻳﻀاً ﻋﻦ الدﻳﻦ والعﻤﻞ ﻷﺣﻜام .إذا ْ

لع ّدة أ ّ م ﰲ العﻤﻞ ﺣﻜام الشرع ،فﻔﻲ اﻳة اﻷﻣر ﻳرﺟﻊ إﱃ ﺣﻀﻦ الدﻳﻦ وﻳتقيّد
ﻷﺣﻜام ﻋﻦ رﻏبة .العﻤﻞ ﻋﻦ ُكرﻩ وبدون رﻏبة ليس لﻪ ﺛﲑ بنّاء وﻻ ﺛواب وﻻ أﺟر .دﻋوا
"ﻳشحﻠو ا" ١ﰲ
أوﻻدكﻢ توا ﳓو الدﻳﻦ والعبادات ﻋﻦ رﻏبة .كﻤا أ ّن النبا ت واﻷشجار
ّ
وﻳسود وﻳيبس
تتﻀرر الشجرة
ّ
فصﻞ الشتاء وﻳ ّ
قصون أﻏصا ا الزاﺋدة وإذا قﻄعوﻫا ﰲ الربيﻊ ّ

ﳏﻞ الغصﻦ اﳌقﻠوع ،ﰲ النﻬﻲ ﻋﻦ اﳌنﻜر ﳚﺐ ﻧصﺢ الشﺨص ﻋندﻣا ﻳﻜون ﰲ ﺣالة برودة
ّ

" ١ﺗﺸﺤﻴﻞ" :ﻗﻄﻊ اﻷﻏﺼان الﺰاﺋﺪة لﻸشﺠار.
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ﻬت اﳌﻼﺣظات ﻋند ﺳﺨوﻧة اﳉدال لﻦ تﻜون ﻣﺆﺛّرة وكﻢ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن
وﺟ َ
وﻫدوء ،وإذا ّ
تُ ِ
وﺟﺐ ﻣعاﻧدتﻪ وأن تتص ّدع ﳏبّتﻪ ّ ولﻸولياء ولﻚ أﻧت أﻳﻀاً.

ﻻ تنﻬوا اﻷطﻔال كﺜﲑاً ﻷ ّن فﻄر ﻢ ﲣرب.
توضﺄَ
أﻳت ﺻباح ذات ﻳوم إبنﻚ إﺳتيقظ ﻫو بنﻔسﻪ وﻣﻦ دون أن ﻳقول لﻪ أﺣد ّ
إذا ر َ
نت ﻣﻦ طﻔﻠﻚ .اﺳج ْد شﻜراً .ﺣﺬار ﻣﻦ
إﻋﻠﻢ أ ّن الصﻼة ﲤ ّﻜ ْ
وﺻﻠّﻰ ﰲ زاوﻳة ﻣنعزلةْ ،
ﺣينﻬا فصاﻋداً أن ﲢﺜّﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ إقاﻣة الصﻼة.

اﳊض .ﻻ داﻋﻲ أن ﻣروﻫﻢ ﳌعروف وتنﻬوﻫﻢ ﻋﻦ
شباب ﻫﺬا العصر ﻻ ﳛبّون ّ
اﳊﺚ و ّ
اﳌنﻜر كﺜﲑاً؛إ ّ ﻢ ﰲ الﻄرﻳق لﻔﻄرة .إﻋﻤﻠوا ﻷﺧﻼق والصﻔات الﻼﺋقة وبواﺳﻄة النيّة
اﳊسنة والدﻋاء ﳋﲑ ﰲ ﺣ ّقﻬﻢ ،وﺧﺬوﻫﻢ ﳓو الﻜﻤاﻻت .ﳚﺐ أن ﲡعﻠوﻫﻢ أﺻدقاء ﻣﻊ

الصﻼة وﳏبّﲔ ﳍا ،ﻻ أن ﲡعﻠوﻫﻢ فقط ﻣصﻠّﲔ .ﻋﻤﻞ البعض ﻫو ﺟعﻞ الناس ركﲔ
لﻠصﻼة .إ ّ ﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻣر والنﻬﻲ الﻜﺜﲑ وإﻳﺬاء الناس ،ﳚعﻠون الشباب ركﲔ
لﻠصﻼة؛اﳌتﻠبّسون لقداﺳة واﻷشﺨاص اﳌتزﻣتّون ﳚعﻠون اﻷﻣور أكﺜر فساداً.
لقد ورد ﰲ اﻷﺣادﻳﺚ أﻧّﻪ ﰲ ِ
آﺧر الزﻣان ﻣرون ﳌنﻜر وﻳنﻬون ﻋﻦ اﳌعروف .ﻣعﲎ
ذلﻚ أﻧّﻪ ﻋندﻣا ﻣرون ﳌعروف وﻳنﻬون ﻋﻦ اﳌنﻜر ﻳﻜون لﺬلﻚ ﻧتيجة ﻋﻜسيّة ،ﻷ ّ ﻢ
داﺋﻤاً ﻳنﺨسون الناس وﻳن ِّﻔرو ﻢ ﻣﻦ الدﻳﻦ.
لقوة وإﺟبارﻩ أن ﻳنﻄق الشﻬادتﲔ ،ولﻜﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻹﳝان
ﳝﻜﻦ ﺟعﻞ اﻹﻧسان ﻣسﻠﻤاً ّ
لقوة.
لقوة .ﺣﺬار أن تدفﻊ طﻔﻠﻚ إﱃ الصﻼة ّ
ّ
اﻷﻣﻬات
اﻷوﻻد واﻷطﻔال ﺟيّدون وﲨيﻠون .ﻻ تﻔتّشوا اﻷطﻔال كﺜﲑاً .ﻏالباً اﻵ ء و ّ
دف اﻹﺣسان لﻸطﻔال وتربيتﻬﻢ ِّ
ﳜربون اﻷطﻔال ،ﻷ ّ ﻢ ليس ﻋندﻫﻢ ﻋﻠﻢ .اﻵن ﲟا أﻧّﻪ ﻻ

وﻧنﻬﻬﻢ داﺋﻤاً
اﻷقﻞ ْ
لندﻋﻬﻢ وشﺄ ﻢ وﻻ ْﻣرﻫﻢ َ
ﻋﻠﻢ لدﻳنا وﻻ ﻧستﻄيﻊ أن ﻧصﻠحﻬﻢ فعﻠﻰ ّ
ِ
ﻬات
اﻷﻣ ُ
وﻻ ﻧﺆذﻫﻢ .إﻧّﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ "الﱰبيات" كﻤا ﻳصﻄﻠحون ﺣيﺚ ﳚعﻞ اﻵ ءُ و ّ
الﻄﻔﻞ الّﺬي قد ُولِد ﻋﻠﻰ الﻔﻄرة ﻳنحرف إﱃ اليﻤﲔ أو اليسار وشيﺌاً فشيﺌاً ﳚعﻠوﻧﻪ ﻳﻬود ًّ
َ
"كﻞ ﻣولود ﻳولد ﻋﻠﻰ الﻔﻄرة
أو ﻧصراﻧيّاً .قال النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(ّ :

كﻞ ﻣولود ﻳُولَد ﻋﻠﻰ الﻔﻄرة اﻹﳍيّة إﱃ أن ﳚعﻠﻪ أبواﻩ
ّ
ﻳﻬوداﻧﻪ او ّ
ﺣﱴ ﻳﻜون ابواﻩ ّ
ﻳنصراﻧﻪ"ّ :
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ﻳﻬود ًّ أو ﻧصراﻧيّاً .ﺣسﺐ رأﻳـﻲ ﻻ تﻠﻤس الﻄﻔﻞ أبداً .أﻧت بنﻔسﻚ ِ
ٍ
بشﻜﻞ ﺻحيﺢ،
إﻣﺶ
اﻷﺋﻤة
جرد أن ﻳراك ،ﻳﻜون ذلﻚ كافياً ﻹﻋدادﻩ .كﻢ قال ّ
والولد الّﺬي ﻫو إﱃ ﺟاﻧبﻚ ﲟ ّ

)ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( :ادﻋوا الناس إﱃ طرﻳق الدﻳﻦ بعﻤﻠﻜﻢ وليس بﻠساﻧﻜﻢ.
كﻞ ﻣولود ﻳُولَد ﻋﻠﻰ
ﻳﻬوداﻧﻪ او ّ
"كﻞ ﻣولود ﻳولد ﻋﻠﻰ الﻔﻄرة ولﻜﻦ ابواﻩ ّ
ﻳنصراﻧﻪ"ّ :
ّ 
اﻷﻣﻬات ﻳعﻠِّﻤون الولد
الﻔﻄرة الرّ ﻧيّة ولﻜﻦ أبواﻩ ﳚعﻼﻧﻪ ﻳﻬود ًّ أو ﻣسيحيّاً .اﻵ ء و ّ
الشر ،وبعنوان النﻬﻲ ﻋﻦ اﳌساوئ ِّ
ﻳعرفون الولد ﻋﻠﻰ اﳌساوئ ،وإﻻّ فﻠيس ﰲ
الﻜﺬب و ّ

فﻄرة الﻄﻔﻞ إﻻّ اﳋﲑ.
لقوة إﱃ العبادات والعﻤﻞ ﻷﺣﻜام ليس لﻪ فاﺋدة .ﻫﺬا العﻤﻞ ﻫو كﺄن
َ دفْ ُﻊ الناس ّ
تشﱰي ﻣﻦ السوق ﲦاراً ﺟيّدة وتﻠصقﻬا شجار الدلﺐ والدردار .بعد اﻧقﻀاء ﻋ ّدة أ ّ م

وﲡف و ّر وتسقط .ﳚﺐ ﺟﺬب اﻷشﺨاص إﱃ دﻳﻦ ا ّ ﶈبّة و لعﻤﻞ
تتع ّﻔﻦ الﺜﻤار ّ
ﺣﱴ ﻳصبحوا ﻫﻢ ﻧﻔسﻬﻢ أشجاراً ﻣﺜﻤرة وتبزغ ﲦار اﻷﺣﻜام والعبادات ﻣﻦ
وليس لﻠسان ّ
داﺧﻠﻬﻢ.
اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ﻳرتﻜبون اﳌعاﺻﻲ ﱂ ﻳصﻠوا إﱃ البﻠوغ بعد .ﻣعصية اﻹﻧسان ﻏﲑ البالﻎ

لسﻦ.
تنﻔعﻞ .البﻠوغ ﻻ ﻳﻜون فقط
ْ
ّ
ليست ّ
ﻣﻬﻤة كﺜﲑاً ،فﻼ ْ
قال ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :اقيﻠوا ذوي اﳌروءات ﻋﺜرا ﻢ فﻤا ﻳعﺜر ﻣنﻬﻢ ﻋاﺛر اﻻّ
ﻏﻀوا الﻄرف ﻋﻦ زﻻّت الﻜرام ،فﻼ أﺣد ﻳسقط ﻣنﻬﻢ ﺳقﻄة إﻻّ
وﻳد ا ّ بيدﻩ ﻳرفعﻪ"ّ :

وتﻜون ﻳد ا ّ ﰲ ﻳدﻩ وﻳرفعﻪ.
ﻏالباً ﰲ ﻧﻔس ﻫﺆﻻء العدﳝﻲ اﳊياء ا ّ قد ﺟعﻞ شيﺌاً ﺣسناً ﻣﺜﻞ ﺻﻔة السﺨاء أو
الشﻬاﻣة .ﳍﺬا أقول ﻻ تصرفوﻫﻢ ﻋنﻜﻢ.
طاﳌا
ﻋصيت وقال ا ّ لﻚ" :ﻻ ﻣشﻜﻠة" ،وطاﳌا ﻣﺜﻼً
ْ
َ
ﺻارت ﺻﻼة ﺻبحﻚ قﻀاءً
"ليست ﻣشﻜﻠة"؛ﺣسناً ،قُ ْﻞ أﻳﻀاً "ﻻ ﻣشﻜﻠةً" لنسبة ﳌعاﺻﻲ وأﺧﻄاء
وقﻠت لنﻔسﻚ
ْ
َ
اﻵﺧرﻳﻦ وﻻ تصرفْﻬﻢ ﻋنﻚ.
َ
كﻤا أ ّن ا ّ وأولياءﻩ ﻻ ﻳُع ِرضون وﺟوﻫﻬﻢ ﻋﻦ ﳏبّيﻬﻢ بسبﺐ أﺧﻄاﺋﻬﻢ وﻻ ﳛجبون
تصرفوا ﻫﻜﺬا ﻣﻊ أﺣبّتﻜﻢ وأﺻدقاﺋﻜﻢ الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﺻغر ﻣنﻜﻢ .إذا
ألﻄافﻬﻢ ،أﻧتﻢ أﻳﻀاً ّ
٢٩٥

ﺣﱴ لو ﳍﺬا السبﺐ
ﺻدر ﻋنﻬﻢ ذﻧﺐ ﻻ تُع ِر ْ
تقﻄﻊ ﻋﻼقتﻚ ﻢّ .
ض وﺟﻬﻚ ﻋنﻬﻢ وﻻ ْ
ت بﻚ ﺧسارة ﻳﻜون ا ّ ضاﻣناً ِّ
وﻳعوضﻚ.
ﺣﻠّ ْ

أب ﻏﲏ كان ﻋندﻩ ﻋ ّدة أوﻻد .ذات ﻳوم قال أﺣد اﻷوﻻد ﻷبيﻪ :أﻋﻄﲏ ﻧصيﱯ ﻣﻦ
ٌ 
ﺛروتﻚ كﻲ أذﻫﺐ وأﻋيﺶ لنﻔسﻲ .اﻷب أﻳﻀاً أﻋﻄاﻩ ﻧصيبﻪ وذﻫﺐ الولد .بعد اﻧقﻀاء
ﻬت أﻣوال الولد ووﺻﻞ بﻪ اﻷﻣر لﻠﻔعالة والشغﻞ كﺄﺟﲑ .ﰲ ﻳوم ﻣﻦ اﻷ ّ م ﺧﻄر
ﻣ ّدة إﻧت ْ
ﻋﻤاﻻً ﻷﻋﻤالﻪ ،فيحسﻦ أن أذﻫﺐ أ أﻳﻀاً وأﻋﻤﻞ ﻋندﻩ وآﺧﺬ
ببالﻪ أ ّن والدي ﺧﺬ ّ

أﺟراً .ﺬا القصد ﺟاء إﱃ أبيﻪ وطﻠﺐ ﻣنﻪ أن ﻳستﺨدﻣﻪ .قال اﻷب :ﻫﺬﻩ الﱰﻫات ﻻ تﻠيق
ضحﻰ بعِ ْجﻞ ﲟيﻤنة
تعال
بﻚَ ،
اذﻫﺐ إﱃ ﺟاﻧﺐ بقيّة أوﻻدي وﻻ ﺣاﺟة لشغﻠﻚ .أﻳﻀاً ّ
ْ
اﻵﺧرون الّﺬﻳﻦ كاﻧوا لسنوات ﻋﻠﻰ ﻣاﺋدة أبيﻬﻢ وﱂ ﻳنقﻄعوا ﻋنﻪ ﺣردوا
رﺟوع ابنﻪ .اﻷوﻻد َ
ﻋندﻣا رأوا أ ﻫﻢ فدى الولد الّﺬي كان ِّ
ﻣتﻤرداً بعجﻞ ولﻜﻦ ﻫﻢ الّﺬﻳﻦ كاﻧوا ﻣﻄيعﲔ
ِ
ﺣﱴ ﻏنﻤة واﺣدة .طبعاً ﻫﺬا كان ﻣتعﻠِّقاً ﲜﻬﻠﻬﻢ وﻋدم التﻔا ﻢ ،ﻷ ّ ﻢ
وﻻﺋقﲔ ﱂ ﻳﻔد ﳍﻢ ّ
قصة ا ّ ﻣﻊ ﻋبادﻩ
رأوا تﻀحية اﻷب لعجﻞ ولﻜنّﻬﻢ ﻧسوا اﺳتقبال أبيﻬﻢ ﳍﻢ لسنواتّ .
ﻧتحﻤﻞ وأن ﳔاﺻﻢ ا ّ إذا ﺟعﻞ ا ُّ شﺨصاً ﻣﺬﻧباً
ﻫﻲ ﻫﻜﺬا أﻳﻀاً .ﺣﺬار أﻻّ ﻧستﻄيﻊ أن ّ
ﺋباً ،ﻣورداً ﶈبّتﻪ.
تقدت ﲤرﻳناً كتبﻪ طﻔﻞ ﳌدرﺳة اﻹبتداﺋيّة أو رﲰة رﲰﻬا ﻳتﺄذّى وﻳعبس وﻳتﻀاﻳق
إذا اﻧ َ
ﺣﱴ بعد أربعﲔ ﺳنة وأن
ﻣنﻚ لدرﺟة أﻧّﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻻ ﻳنسﻰ وأن ﻳنتقﻢ ﰲ النﻬاﻳة ّ

اﻧتقصت ﺻنعﻪ .الﻄﻔﻞ ﻫﻜﺬا ،فﻜيف ا ّ وأولياء ا ّ ؟ ﻫﻞ
ﻳﻀربﻚ بسبﺐ ذلﻚ أﻧّﻪ ﳌاذا
َ
ﻣﻦ اﳌناﺳﺐ أن تنتقد ﺻنعﻬﻢ؟ شيعة وﳏبّوا أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ ﻫﻢ أطﻔال وأوﻻد وﻣصنوﻋوا
اﻷﺋﻤة .إذا اﻧتقد َ ﻢ ﻳتﺄذّى ﺻاﻧعﻬﻢ وﺧالقﻬﻢ وﺣينﻬا تتﺄذّى أﻧت.
ّ
إذا بﻠغﻚ أ ّن شﺨصاً إﺣﱰم إبنﻚ أو ﺣﻔيدك وﲢبّﺐ إليﻪ وقبّﻠﻪ كﻢ تﻠت ّﺬ وتﻔرح وتشﻜر،

اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ؟
فﻜيف ّ
ﻻ ﻳنبغﻲ اﻹﳊاح ﻋﻠﻰ اﳉاﺋﻊ والعﻄشان لﻸكﻞ والشرب .اﻹﻧسان اﳉاﻫﻞ ِّ
ﺣﱴ
ﳜرب ّ
ﻋندﻣا ﻳرﻳد أن ﻳعﻤﻞ ﺧﲑاً .ﻻ ﻣعﲎ لتحرﻳض الناس العﻄاشﻰ ّ وأﻫﻞ البيت.
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ِ
ﻳﺆدبﻪ
كﻞ َﻣﻦ ﻻ ﻳقبﻞ ﻣوﻋظة اﻷﻧبياء والناﺻحﲔ ّ
ﻳﺆدبﻪ اﻻبوان ّ
"ﻣﻦ ﱂ ّ
ﻳﺆدبﻪ الزﻣان"ّ .
الزﻣان.

اﻹﻧﻔاق ،اﻹﻳﺜار وبَﺬل الﺬات
ِ
ﺣﱴ ﻧﻔسﻪ ﻳﻬبﻬا لﻪ.
كﻞ َﻣﻦ ﻳﺆﺛر اﳌﺆﻣنﲔ واﳌﺆﻣنات ﻋﻠﻰ ﻧﻔسﻪ ﰲ ﺳبيﻞ ا ّ  ،ا ّ ّ
ّ 
البَﺬل ﳎالﻪ واﺳﻊ ﺟ ّداً .ﻣﻬﻤا ﻣشينا تبقﻰ الﻄرﻳق ﻣوﺟودة .ﻋندﻣا ﻳغرق اﻹﻧسان ﰲ
كﻞ شﻲء ﰲ طرﻳق ﳏبّة ا ّ وأﻫﻞ البيت.
كﻞ أشياﺋﻪ ﰲ ﺳبيﻠﻪ .ﳚﺐ بﺬل ّ
ﺣبيﺐ ﻳبﺬل ّ
أي شﻲء ﰲ ﺳبيﻞ ا ّ ﺧﺬ ﺟزاءً ﻣتناﺳباً ﻣﻊ ذلﻚ؛طبعاً ﳚﺐ أن ﻳﻜون
كﻞ َﻣﻦ ﻳنﻔق ّ
ّ 

قصدﻩ ا َّ وليس أﺧﺬ اﻷﺟر .ﰲ البداﻳة ﻳعﻄﻲ ﻣالﻪ وﻣاء وﺟﻬﻪ ،ﰒّ أﺧﻼقﻪ وﺻﻔاتﻪ ،وﰲ
ُ
١
ِ
آﺧر اﻷﻣر روﺣﻪ وذاتﻪ .ﳛسﻦ أن ﻳﻜون اﻹﻧسان ﻣقاﻣراً كاﻣﻼً وأن ﻳعﻄﻲ ذاتﻪ ﰲ ﺳبيﻞ
ﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﻧﻔسﻪ .ﳚﺐ أن ﻧﻜون
كﻞ أشياﺋﻪ وﰲ النﻬاﻳة راﻫﻦ ّ
ا ّ  .ﻣﺜﻞ اﳌقاﻣر الّﺬي ﺧسر ّ
ﻣقاﻣرﻳﻦ كاﻣﻠﲔ ﰲ قﻤار العشق ﻣﻊ ا ّ وأولياﺋﻪ.
ِ
ﳜف
ﺣﱴ ّ
كﻠّﻤا َ
أردت أن تتق ّدم ﰲ ﺳبيﻞ ا ّ إرم ﻣقداراً ﻣﻦ اﻷشياء الﺜقيﻠة الّﱵ ﻣعﻚ ّ
ِ
ِ
كﻞ ﻣا
ﲪْﻠﻚ وﲤشﻲ بسﻬولة أكﺜر .أي ﺳاﻋ ْد َﻣﻦ ﻫﻢ دوﻧﻚ ﻣﻦ ﻣالﻚ وقدرتﻚ وﻋﻠﻤﻚ و ّ
ﺣﱴ ﻳسﻬﻞ َﺳ ْﲑك.
ﲤﻠﻚ ّ
ِ
ﺣﱴ ﻧصﻞ إﱃ
ﳚﺐ أن ﳒعﻞ اﳌال ﺟسراً ﳊركتنا إﱃ ا ّ  .ﳚﺐ أن ﻧُنﻔق ﰲ ﺳبيﻞ ا ّ ّ
اّ.
ﳚﺐ إراقة ﻣاء الوﺟﻪ ولﻜﻦ ﰲ ﺳبيﻞ ا ّ .
اﶈﺐ الصادق ﰲ البداﻳة ﻳعﻄﻲ ﻣالﻪ وﻣاء وﺟﻬﻪ ،ولﻜﻦ فيﻤا بعد ﳚد أﻧّﻪ ﱂ ﻳبﺬل ﻧﻔسﻪ
ّ 
ﺣﱴ الّﺬي أﻧﻔقﻪ كان ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻔسﻪ .إدراك
أﻫﻢ ﻣﻦ ﲨيﻊ التعﻠّقات ،وﰲ الواقﻊ ّ
الّﱵ ﻫﻲ ّ
١
ﻛﻞ شﻲء.
اﳌﻘاﻣﺮ الﻜاﻣﻞ :اﳌﻘاﻣﺮ الّﺬي ﳜﺴﺮ ّ
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ﻫﺬا اﳌعﲎ ﻳ ِ
وﺟد فيﻪ ﺣركة ،وﻳﻀﻊ ﻧﻔسﻪ ﰲ طبق ﻣﻦ اﻹﺧﻼص وﻳقوم ﻹﻳﺜار .الّﺬي ﻳبﺬل
ُ
لﻜﻞ اﳋﲑات واﻹﺣسان والشﺨص
كﻞ شﻲء .ب ْﺬل الوﺟود ﺟاﻣﻊ ّ
ذاتﻪ ﻳﻜون قد بﺬل ّ

اﳊق تعاﱃ ﺣاكﻤاً ﰲ وﺟودﻩ.
الّﺬي ﻳقوم ﻜﺬا بﺬل تﻜون ﲨيﻊ أﻋﻤالﻪ ﺧالصة وﻳﻜون ّ
ا ّ قال :أ أشﱰي أرواﺣﻜﻢ وأﻣوالﻜﻢ ﳉنّة .أتينا لنبيعﻪ روﺣنا وﻣالنا وﻧتاﺟر ﻣعﻪ،
وﻋندﻣا اﻧتبﻬنا وﺟد أ ّن أرواﺣنا وأﻣوالنا وﲨيﻊ أشياﺋنا ،إّﳕا ﻫﻲ ﻣنﻪ وﻫو اﳌالﻚ .إذاً ،أﺻﻞ
الصﻔقة ﺻار طﻼً .ﻷ ّن ﻣالﻜيّتﻪ كاﻧت وﻻ تزال بتة وليس ﻣﻦ الﻀروري القيام ببيﻊ
وشراء ﻣﻦ أﺟﻞ ذلﻚ.
ﻋندﻣا دﻋا اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﺣد اﻷﺻحاب ﳌرافقتﻪ ﰲ ﺳﻔر كربﻼء،
أرﺳﻞ ﻫو ﺳيﻔاً وﺣصا ً إﱃ ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( وقال ﻫﺬا السيف قد ﺻنعﻪ ﻧﻔس ذلﻚ

ﻣﲏ
الشﺨص الّﺬي ﺻنﻊ ذو الﻔقار ﻷبيﻚ وﻫﺬا اﳉواد أﻳﻀاً ﻫو زوج ﺟواد أبيﻚ؛إقب ْﻠﻬﻢ ّ
واﻋﺬرﱐ ﻣﻦ ﻣرافقتﻚ ﰲ ﻫﺬا السﻔر .بعﺚ ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( إليﻪ رﺳالة أﻧّﻪ أ أرﻳدك
أﻧت بﺬاتﻚ وإﻻّ فﺄ أﻣﻠﻚ ﺳيف وﺟواد أﰊ وﻻ ﺣاﺟة ﱄ بسيﻔﻚ وﺟوادك .ا ّ أﻳﻀاً ﻣﻊ
ابﺬل ﻧﻔسﻚ ﰲ ﺳبيﻠﻲ ،ولﻜﻦ ﰲ ِ
آﺧر
ﻧﻔق ﻣالﻚ ﰲ ﺳبيﻠﻲ ،ﰒّ قالْ :
أﻧّﻪ قال ﰲ البداﻳة :ا ْ
اﻷﻣر قال :أ أرﻳدك أﻧت بﺬاتﻚ وﻻ ﺣاﺟة ﱄ ﲟالﻚ وﻧﻔسﻚ.

اﳌﺆﻣﻦ
اﳌﺆﻣﻦ شرﻳف ﻋند ا ّ وﻻ ﻳستبدل شعرة ﻣنﻪ ﰲ ﻣقابﻞ ﲨيﻊ السﻤوات واﻷرض.
ﺻاﺣﺐ اﳌال ﻳعرف قيﻤة اﳌال .ا ّ ﻻ ﻳبيﻊ شعرة ﻣﻦ رأس اﳌﺆﻣﻦ ﲜﻤيﻊ العا َﱂ .أﻧتﻢ ﻻ
تعرفون قيﻤة أﻧﻔسﻜﻢ ،وﳍﺬا ﰲ بعض اﻷﺣيان تبيعون أﻧﻔسﻜﻢ برﺧص .البﻬﻠول كان ﻋندﻩ
الدﻻل لدﻋاﻳة أ ّن ﻫﺬا ليس ﲪاراً بﻞ
ﲪار أﻋرج .أﻋﻄاﻩ لﻠﻤنادي ﳌزاد كﻲ ﻳبيعﻪ .بدأ ّ
الﱪاق وﻫو ﻧﻔس ذلﻚ اﳌركﺐ الّﺬي ذﻫﺐ بﻪ النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(
ﻫو ُ
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ﻣدح ذلﻚ اﳊﻤار لدرﺟة أ ّن ﻧﻔس البﻬﻠول ﺻ ّدق ووﺟد أﻧّﻪ ﻣﻦ الغﱭ أن
إﱃ اﳌعراجَ .
ﻳبيعﻪ .ﳍﺬا ﺻرخ :ﻻ أبيﻊ ،ﻻ أبيﻊ ،ودفﻊ ﻋﻤولة السﻤسار واﺳﱰﺟﻊ اﳊﻤار .بدن اﳌﺆﻣﻦ
الﱪاق ﺣ ّقاً وبﻪ ﻳعبد وﻳعرج .ﻣﻬﻤا قال ا ّ وأولياء ا ّ أﻧت ﺟيّد وﻧﻔيس ،أﻧت ﻻ
ﻫو ُ
تص ِّدق وتعتﱪ ﻧﻔسﻚ ﺳيّﺌاً ورﺧيصاً .اﳌشﻜﻠة ﰲ تصدﻳقﻚ أﻧت .الشﺨص الّﺬي ﻳعتقد
ِ
ِ
ﻳﺆدي لﻪ ﺣ ﱠق
ﻧﻔسﻪ ﺣقﲑاً وﺳيّﺌاً ولﺬا ﻳبيﻊ ﻧﻔسﻪ برﺧص ،لو ُوﺟد شﺨص ﻳستﻄيﻊ أن ّ
ﳏﺐ واﺣد ﻷﻫﻞ البيت وذاك الشﺨص أﻳﻀاً ﺻدﱠقﻪ،
اﳌﻄﻠﺐ ﰲ توﺻيف قيﻤة وﻋظﻤة ٍّ

بعد ذلﻚ لﻦ ﻳﻜون ﺣاضراً ﻷن ﻳبيعﻬا ﰲ ﻣقابﻞ ﻣتاع الدﻧيا الرﺧيص.
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( .ﻫﻢ ﻳﺆﻣنون بعﻤﻠﻬﻢ .تعالوا ﳓﻦ أﻳﻀاً ﻧﺆﻣﻦ
ﳓﻦ ﻣصنوﻋﻲ ا ّ و ّ
ﻧﻔسنا.

ﻻ تستصغروا أﻧﻔسﻜﻢ .ﻣﻬﻤا رأﻳتﻢ أﻧﻔسﻜﻢ رﺧيصﲔ ،ا ّ قادر أن ﳚعﻠﻜﻢ ﲦينﲔ.
أدع أن ﻳقبﻠنا ا ّ ﳓﻦ وأﻋﻤالنا .أقول :ﻫﻞ أﻧت تقبﻞ ﻧﻔسﻚ؟ ﻳقول بشﻜﻞ
ﻳقول ﱄُ :
قاطﻊ :ﻻ .أﻧت ﳚﺐ أن تقبﻞ .قبولﻚ ﻫو الشرط.
ﻋندﻣا ﻳصبﺢ اﳉنﲔ ﰲ رﺣﻢ ّأﻣﻪ إبﻦ أربعة أشﻬر وتُن َﻔخ الروح فيﻪ تصبﺢ دﻳتﻪ ﻋشرة
أضعاف .أﻳﻀاً العبد ﰲ رﺣﻢ الدﻧيا ﰲ البداﻳة ﻳصﻠّﻲ وﻳعبد إﱃ أن تُن َﻔخ فيﻪ ﳏبّة أﻣﲑ
بﻜﻞ العا َﱂ.
اﳌﺆﻣنﲔ .ﻋندﻫا تصبﺢ شرافتﻪ ﻋشرة أضعاف وﻻ ﻳستبدل ا ّ شعرة واﺣدة ﻣنﻪ ّ
وﺟاﻣﻊ ل"ﻣا ِﺳ َواﻩ" ،١ولﻜﻦ الﻜافر ﻫو "ﻻ
كﻞ شﻲء
ٌ
كﻞ شﻲء" :اﳌﺆﻣﻦ ّ
"اﳌﺆﻣﻦ ّ

اﳊق تعاﱃ ﰲ ﺣدﻳﺚ قدﺳﻲ :ﱂ تسعﲏ أرضﻲ وﻻ ﲰاﺋﻲ ولﻜﻦ وﺳعﲏ
شﻲء" .لﺬا ﻳقول ّ
ظر إﱃ قﻠﺐ وروح اﳌﺆﻣﻦ كﻢ ﻫﻲ كبﲑة ووﺳيعة!
قﻠﺐ ﻋبدي اﳌﺆﻣﻦ .أﻧ ْ
ٍ
كشﺨص ﻳنظر ﻣﻦ ﻣﻜان ﻣرتﻔﻊ إﱃ ﻣﻜان
ﻋندﻣا ﰐ اﻹﳝان ﻳﻜﱪ اﻹﻧسان وﻳصبﺢ
ﻋيﺶ وذﻫاب وإ ب النﻤﻞ وﰲ ﻧﻔس الﻠحظة ﻳرى بداﻳتﻬﻢ وﻣقصدﻫﻢ ،فﻬو أﻳﻀاً ﻳشاﻫد
اﳌﺨﻠوقات ﺬا الشﻜﻞ وﻳﻜون ﻣﻄّﻠعاً ﻋﻠﻰ ﻣاضيﻬﻢ وﻣستقبﻠﻬﻢ.

" ١ﻣا ِﺳ َﻮاﻩ" :ﻣا ﺳﻮى ا ّ .
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اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( .ﳓﻦ
ﺟسﻤنا وﻧﻔسنا وروﺣنا ﻫﻲ ﻇرف ﳉسﻢ وﻧﻔس وروح ّ
الظرف وﻫﻢ اﳌظروف .روﺣﻲ فداءٌ ﳍﺬا الظرف الّﺬي فيﻪ ﻫﻜﺬا ﻣظروف.

ﺳرﻩ" :ﺻدر اﻹﻧسان العاقﻞ ﺻندوق اﻷﺳرار اﻹﳍيّة.
"ﺻدر العاقﻞ ﺻندوق ّ
"ﻻ ﻳستوي اﳋبيﺚ وﻻ الﻄيّﺐ ولو أﻋجبﻚ كﺜرة اﳋبيﺚ" :اﳋبيﺚ والﻄيّﺐ ﻻ ﻳتساوون
ﺣﱴ ﳝيِّز ا ّ
ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ ولو أﻋجبﻚ كﺜرة اﳋبيﺚ" .ليﻤيز ا ّ اﳋبيﺚ ﻣﻦ الﻄيّﺐ"ّ :
اﳋبيﺚ ﻣﻦ الﻄيّﺐ .ا ّ ﻳﻔصﻞ اﳋبيﺚ ﻋﻦ الﻄيّﺐ ﻷ ّن الﻄيّﺐ بت واﳋبيﺚ داﺧﻞ
فيﻪ؛لﺬا ُﳜ ِرﺟﻪ.

ﳏبّوا أﻫﻞ البيت ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺣﻜﻢ البﻠد الﻄيّﺐ "والبﻠد الﻄيّﺐ ﳜرج ﻧباتﻪ ذن ربّﻪ":
اﻷرض الﻄاﻫرة ُﲣرِج ﻧبا ا ذن رّ ا .اﻵﺧرون ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺣﻜﻢ البﻠد اﳋبيﺚ ﺣيﺚ ﻻ ﻳنﻤو
ﺚ.
فيﻬﻢ ﺳوى الغَ ّ
اﳌﺆﻣنون وﳏبّوا أﻫﻞ البيت ﻫﻢ براﻋﻢ اﳉنّة .الﱪﻋﻢ ﻳنﻤو ِﻣﻦ ﺟنﺐ شجرة قدﳝة وبسرﻋة
ِ
ﺣﱴ تﻜﱪ وتُ ِﺜﻤر.
ﻳﻜﱪ وﻳُﺜﻤر .لﻜﻦ الشاب شتﻠة قد ﻏرﺳوﻫا ﺣدﻳﺜاً وتﻄول لﻔﱰات ّ
ِ
ﺣﱴ تُ ِﺜﻤر
الﱪاﻋﻢ تُﺜﻤر ﺳرﻳعاً ﺟ ّداً .ﻧﻔس الشجرة ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن تﻄول لعشر ﺳنوات ّ

ﳏﻤد .اﻹﻣام
ﳏﻤد وآل ّ
ولﻜﻦ الﱪاﻋﻢ تﺜﻤر ﰲ ﺳنة أو ﺳنتﲔ .شباب الشيعة ﻫﻢ براﻋﻢ ّ
اﳊسﻦ واﻹﻣام اﳊسﲔ ﳘا ﺳيّدا شباب أﻫﻞ اﳉنّة.
قﻠﺐ اﳌﺆﻣﻦ بيت اﳉنّة .ﳝﻜﻦ اﺳتﻀافة ﲨيﻊ أﻫﻞ العا َﱂ ﰲ أﺻغرﻫا .ﳕوذج ذلﻚ ﻫو
أدﻋية اﳌﺆﻣﻦ.
ﻋندﻣا ﳛزن القﻠﺐ ﻳصغر كﺜﲑاً وبعد ذلﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺳﻜﺐ ٍ
شﻲء فيﻪ .قﻠﺐ اﳌﺆﻣﻦ
وﺳيﻊ لدرﺟة أ ّن السﻤاء واﻷرض والعرش والﻜرﺳﻲ وﻧﻔس ا ّ ﻳَ َسعون فيﻪ ،ولﻜﻦ ﻋندﻣا
ﳛزن ﻳصغر.
ﺟﻬنّﻢ رب ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻦ ﻷ ّن النار الباردة الّﱵ ﳝﻠﻜﻬا تُﻄﻔﺊ ﺟﻬنّﻢ .ر ﳏبّة الصاﳊﲔ
ردة ولﺬﻳﺬة.
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ﻋند أرضان ،واﺣدة أرض اﻷطيان واﻷﺧرى أرض الـ َجـنَان .أرض الـ َجـنَان ﻣتعﻠّقة
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( .اﳌﺆﻣنون ﳚﻠسون فوق أرض القﻠﺐ .أﻧتﻢ أﻳﻀاً إذا ﻣا
ﻣام الزﻣان ) ّ

ﻋﻤا قرﻳﺐ ﳚعﻞ ا ّ ﻋﻤﻠﻜﻢ ّﲡاﻩ واﺣد.
زلتﻢ أﺻحاب َﻋ َﻤﻠﲔ ّ
"ﰲ بيوت أذن ا ّ أن ترفﻊ" .قﻠﺐ اﳌﺆﻣﻦ ﻫو ﻣﺜوى أﻫﻞ البيت و ﻄﻞ اﻷﻣﻄار ﻣﻦ
أرض قﻠﺐ اﳌﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ السﻤاء ،ﻣﺜﻞ أرض كربﻼء ﰲ ﻳوم ﻋاشوراء.
أﻋﻤال اﳌﺆﻣﻦ ﻣتعﻠّقة ﻹﻣام ،ﺻﻔات اﳌﺆﻣﻦ ﻣتعﻠّقة لنﱯ وذات اﳌﺆﻣﻦ ﻣتعﻠّقة ّ .

"ﳏﻤد رﺳول ا ّ " ،وأفعالﻪ
اﳌﺆﻣﻦ ذاتﻪ تنادي" :ﻻ إلﻪ إﻻّ ا ّ " ،وأﺧﻼقﻪ تناديّ :
تنادي" :ﻋﻠﻲ وﱄ ا ّ ".
اﳌتّقﲔ ﰲ ﻣقابﻞ النﻔس والشيﻄان والدﻧيا ﻫﻢ كالناقة ذات الﺜﻤاﻧية ﻋشر شﻬراً فﻼ
ﻳُركِـبون وﻻ ﳛﻤﻠون أﺛقاﻻً وﻻ ﳛﻠبون.
أﻫﻞ الوﻻﻳة وأﻫﻞ اﳉنّة كﻠون بشﻬيّة .اﻹشتﻬاء ﻏﲑ ﳏدود") .أُكﻠﻬا داﺋﻢ":
كﻞ ﻣا تشتﻬيﻪ اﻷﻧﻔس( .لﻜﻦ أﻫﻞ الدﻧيا كﻠون
ﻣﺄكوﻻ ا داﺋﻤة" .ﻣا تشتﻬيﻪ اﻷﻧﻔس"ّ :
قﻠيﻞ ﻋﻠﻰ شبعﻬﻢ ﳚوﻋون ﻧيةً .الشبﻊ واﳉوع
ﲜوع ،فﺈذا أكﻠوا قﻠيﻼً شبعوا ،وإذا ﻣﻀﻰ ٌ
ﻣتعﻠّقان لبدن ،واﻹشتﻬاء ﻣتعﻠّق لروح .ﰲ اﳉنّة كﻠون وﻳشربون بشﻬيّة.
ِ
رت لﻠتﺨﻠّف وترك اﻷﺣﻜام الظاﻫرﻳّة لﻠشرﻳعة
كﻞ التبعات الدﻧيوﻳّة واﻷﺧروﻳّة الّﱵ ذُك ْ
ّ 
كﻞ أﻋﻤالﻪ ﻣﻦ الداﺧﻞ .اﳌﺆﻣﻦ ﻳعﻤﻞ أﻳﻀاً ﰲ الظاﻫر ولﻜﻦ ﻋﻤﻠﻪ
ﻣتعﻠّقة ﳌسﻠﻢ .اﳌﺆﻣﻦ ّ

الظاﻫر ﻫو ﻣﻦ آ ر طنﻪ .اﻹﺳﻼم ﻣتعﻠّق لدﻧيا ،واﻹﳝان ﻣتعﻠّق ﻵﺧرة.
ﳛﺐ
ﳛﺐ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﻋﻠﻰ العﻜس ﻫناك أشﺨاص ّ
ﳛﺐ البعض وﻻ ّ
ﰲ اﳊدﻳﺚ أ ّن ا ّ ّ
ﻳوم القياﻣة ﰲ البداﻳة ﻳـَ ِزﻧون ﻧﻔس الشﺨص ﰒّ ﻳـَ ِزﻧون ﻋﻤﻠﻪ .ﻣﺜﻠﻤا أ ّن
ا ّ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﻻ ﳛبّﻬﻢَ .
قيﻤة اﳋاﰎ ﻣرتبﻄة بشﻜﻞ أﺳاﺳﻲ بعيار ذﻫبﻪ أكﺜر ﻣﻦ وزﻧﻪ وشﻜﻠﻪ ،كﺬلﻚ قيﻤة اﻷﻋﻤال

ﻣرتبﻄة ﲟعرفة وكﻤال فاﻋﻠﻬا أكﺜر ﻣﻦ ﻣقدار وشﻜﻞ العﻤﻞ.
ﳛﺐ ا ُّ
ﳛﺐ ﻋﻤﻠﻪ وﻋﻠﻰ العﻜس ،أي أن ّ
ﳛﺐ ا ُّ شﺨصاَ ،ولﻜﻦ ﻻ ّ
ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ّ
ﳏﱯ أﻫﻞ البيت
اﳌﻬﻢ ﻫو أن ﻳﻜون ﻧﻔس الشﺨص ﳏبو ً ،ﻣﺜﻞ ّ
ﻋﻤﻠﻪ ،ولﻜﻦ ﻻ ﳛبّﻪّ .
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)ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( .أﻋداء أﻫﻞ البيت ﻫﻢ ﻧﻔسﻬﻢ ﺳاقﻄون ﻣﻦ اﻹﻋتبار ﻣﻬﻤا كان لدﻳﻬﻢ
أﻋﻤال ﺣسنة لظاﻫر.
الشﺨض الّﺬي ﻫو بنﻔسﻪ ﺣسﻦ ﻳﻜون ﻋﻤﻠﻪ أﻳﻀاً ﺣسناً.
"اﳌﺆﻣنون ﺣﻠوﻳّون" ،اﳌﺆﻣنون ﻋارفون ﳊﻠو ت وﻳستﻄيبون اﳊﻠو ت و كﻠون
اﳊﻠو ت وﻳصنعون اﳊﻠو ت وﻳبيعون اﳊﻠو ت وأﻳﻀاً ﻳ ِّ
عرفون وﻳﻄعِﻤون اﳊﻠو ت
لﻶﺧرﻳﻦ .اﻷﺧﻼق اﳊسنة ،واﻷﻋﻤال اﳊسنة ،وﻣعرفة وﻋبادة وذكر ا ّ  ،وﳏبّة ا ّ وأولياء
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﺧﻼقﻪ
ا ّ  ،ﲨيعﻬﻢ ﳍﻢ ﺣﻼوة وﻫﻢ ﺣﻠو تّ .
ﻳدل الناس ﻋﻠﻰ اﳊﻠو ت.
كان ّ
ﻳعرف العﻄر ﻧﻔسﻪ كﺬلﻚ اﳌﺆﻣﻦ ِّ
اﳌﺆﻣﻦ ﻣﺜﻞ العﻄر ،فﻤﺜﻠﻤا ِّ
ﻳعرف ﻧﻔسﻪ بعﻤﻠﻪ

وأﺧﻼقﻪ.
اﳌتّقون ﰲ الدﻧيا كﻼﻣﻬﻢ ذكر ،وﺳﻜو ﻢ فﻜر وﻧظرﻫﻢ ﻋﱪة .الدﻧيا ﻣتجر أولياء وﻋباد
اّ.
اﳌﺆﻣﻦ لﻪ أربعة فصول وﻋندﻩ ليﻞ و ار .ﺣاﻻتﻪ اﳌﺨتﻠﻔة ﲣتﻠف ﻣﺜﻞ أوقات الﻠيﻞ
والنﻬار وﻣﺜﻞ الﻔصول اﻷربعة.
ﳏﱯ أﻫﻞ البيت ﳘا جة وﺣزن واقعيّان.
 جة وﺣزن ّ
ﳏﺐ أﻫﻞ البيت ﻻ ﻳﻀحﻚ إﻻّ بسبﺐ اقﱰابﻪ ﻣﻦ ا ّ وأولياء ا ّ  ،وأﻳﻀاً ﻻ ﻳبﻜﻲ إﻻّ
ّ 

بسبﺐ ابتعادﻩ ﻋنﻬﻢ.
ِ
وﻣﻄﻬر.
كر وﻫو طاﻫر ِّ
اﳌﺆﻣﻦ الّﺬي قد ُﺧﻠق ﻣﻦ ﻣاء الوﻻﻳة ﻫو ﻣاء ّ
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﻳقول:
اﳌﺆﻣﻦ ﰲ آﺧر الزﻣان ﻏرﻳﺐ ﰲ الدﻧيا و ّ
"طوﰉ لﻠغر ء" :ﻫنيﺌاً لﻠغر ء .ﻷ ّن الغرﻳﺐ ﰲ الدﻧيا قرﻳﺐ ﰲ اﻵﺧرة .الغر ء قرﻳبون ﻣﻦ
ِ
اﻷﺧوة ﻣا
بعﻀﻬﻢّ .
اﻷﺧوة َ
ﻳوم ﻋيد الغدﻳر ﻳُسقﻄون ﻋﻦ بعﻀﻬﻢ ﲨيﻊ ﺣقوق ّ
ﺣﱴ ﰲ ﻋقد ّ
ﻋدا أن ﻳﺬﻫبوا إﱃ اﳉنّة لوﺣدﻫﻢ.
كﻞ وﺟودﻫا ﻣﻜ ﱠون ﻣﻦ
ﳏبّة وﻣعرفة وذكر ا ّ ﻫﻲ ﻣاء .اﳌﺆﻣﻦ ﻫو ﻣﺜﻞ السﻤﻜة الّﱵ ّ
وﺟد ﲰﻜة كبﲑة ﰲ اﶈيﻄات
اﳌاء وﻫﻲ ﻏارقة ﰲ اﳌاء ولﻜﻦ داﺋﻤاً تقول :اﳌاء ،اﳌاء .ﻳُ َ
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إﲰﻬا ﻫيّون .ﰲ بعض اﻷﺣيان تقﻊ ﻋﻠﻰ اليابسة .ﻋندﻣا تقﻊ ﻋﻠﻰ اليابسة تقﻔز ﺻعوداً
ﻳنشق ﺟﻠدﻫا وتنزع اﳉﻠدُ .ﲣرِج ﺟناﺣﲔ ﻣﻦ
ﺣﱴ ﲤوت .ﰲ اليوم اﻷﺧﲑ ّ
وﻧزوﻻً لع ّدة أ ّ م ّ

ﻧية إﱃ اﶈيط .اﳌﺆﻣﻦ أﻳﻀاً ﻣﺜﻞ ﻫيّون.
ﲢت ﺟﻠدﻫا .تﻄﲑ بواﺳﻄة تﻠﻚ اﻷﺟنحة وترﺟﻊ ً
وﳜرِج أﺟنحة
ﻋندﻣا ﻳسقط إﱃ الدﻧيا لﻜﺜرة ﻣا ﻳسجد وﻳرفﻊ رأﺳﻪ ﰲ النﻬاﻳة ﻳنزع ﺟﻠدﻩ ُ
اﻷول.
وﻳرﺟﻊ إﱃ ﻣﻜاﻧﻪ ّ
"رب أرﱐ أﻧظر إليﻚ" :الﻠّﻬﻢ أﻇ ِﻬ ْر ﱄ
ﻋندﻣا قال ﺣﻀرة ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ّ ّ :

ﺣﱴ أﻧظر إليﻚ ،ﺟاء اﳉواب أﻧّﻪ" :لﻦ تراﱐ ولﻜﻦ اﻧظر إﱃ اﳉبﻞ" :لﻦ تراﱐ أبداً
ﻧﻔسﻚ ّ
"فﻠﻤا ﲡﻠّﻰ ربّﻪ لﻠجبﻞ" :ﲡﻠّﻰ ا ّ لﻠجبﻞ .ﰲ اﳊدﻳﺚ أ ّن" :اﳌﺆﻣﻦ
أﻧظر إﱃ اﳉبﻞّ .
ولﻜﻦ ْ
كاﳉبﻞ" .ﻳعﲏ أﻧظر إﱃ رﺟال ا ّ الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﲡﻠّﻲ ا ّ .
ﲢركﻪ العواﺻف" :اﳌﺆﻣﻦ كاﳉبﻞ الراﺳخ .الر ح الشدﻳدة
"اﳌﺆﻣﻦ كاﳉبﻞ الراﺳخ ﻻ ّ
واﳌصاﻋﺐ ﻻ ّز اﳌﺆﻣﻦ.
ﺛياب اﳌﺆﻣﻦ ﰲ السﻤاء واﻷرض وﰲ اﳉنّة ﻫﻲ ﻣﻦ اﳊرﻳر .أي أﻧّﻪ ُﺣ ّر.
ﻣرًة واﺣدة .إذا ﻣات ﰲ البداﻳة ﳛييﻪ ا ّ ﰲ
ﻣرًة واﺣدة وﻳستشﻬد ّ
كﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﳝوت ّ
ّ 
ﺣﱴ ﻳبﻠﻎ الشﻬادة ﰲ ركاب اﻹﻣام وإذا بﻠﻎ الشﻬادة ﰲ البداﻳة ﳛييﻪ ا ّ ﰲ الرﺟعة
الرﺟعة ّ
وبعدﻫا ﻳرﺣﻞ ﻋﻦ الدﻧيا ﲟوتة ﻋادﻳّة .أفﻀﻞ وقت لﻠﻔداء ﻳﻜون بعد ﻧيﻞ اﳌوت والﻠقاء.
اﳌﺆﻣﻦ كالوردة .ﻋندﻣا ﻻ ﻳصﻞ اﳌاء إﱃ الورد تﻠوي الورود رقا ا وﲢﲏ رؤوﺳﻬا إﱃ
اﻷﺳﻔﻞ وتستجدي اﳌاء .ﻋندﻣا ﻳصﻞ اﳌاء إليﻬﻢ ﻳنشﻄون وﻳرفعون رؤوﺳﻬﻢ وﻳشﻜرون.
ﳏﺐ أﻫﻞ البيت ﻳﺬبﻞ وﻳسقط رأﺳﻪ إﱃ
ﻋندﻣا ﻻ ﻳصﻞ ﻣاء ذكر ا ّ وأولياء ا ّ إﱃ ّ
اﻷﺳﻔﻞ وﻳستجدي .ﻋندﻣا ﻳصﻠﻪ اﳌاء ﻳصبﺢ ﻧشيﻄاً وﻳرفﻊ رأﺳﻪ ﳓو السﻤاء وﻳشﻜر.
ﺣﱴ أﻧّﻪ ﳛتال ﻋﻠﻰ الشيﻄان .اﳉﻤيﻊ ﻳﻬربون ﻣﻦ الشيﻄان،
وفﻄﻦ ﺟ ّداًّ ،
س ٌ
اﳌﺆﻣﻦ كيّ ٌ

ﻳﻔر ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻦ .اﳉﻤيﻊ ﳜافون ﻣﻦ النار ،والنار ﲣاف ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻦ و رب ﻣنﻪ.
والشيﻄان ّ
الشيﻄان إذا ﲢ ّدث إﱃ اﳌﺆﻣﻦ ﻳ ِ
وﺟﺐ ﳕ ﱠوﻩ .ﻣﺜﻠﻤا ﻋندﻣا قال الشيﻄان ﳊﻀرة ﻋيسﻰ )ﻋﻠيﻪ
ُ
السﻼم( :إذا أﻧت زاﻫد فﻠﻤاذا أﻧت وراء َﻣ َد َرة تﻀعﻬا ﲢت رأﺳﻚ لﻠنوم ،قﺬف ﺣﻀرة
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وﺻارت ترا ً وقال :ﻻ أضﻊ الـ َﻤ َدر ﲢت رأﺳﻲ أبداً ﻣا
ﻋيسﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( كتﻠة الﻄﲔ
ْ
دﻣت ﺣيّاً.
دﻣت ﺣيّاً .أﻳﻀاً الشيﻄان قال :وأ أﻳﻀاً ﻻ أﲢ ّدث إﱃ ﻣﺆﻣ ٍﻦ ﻣا ُ
ُ
ﻣﺜﻠﻤا أ ّن اﳉنﲔ ﰲ رﺣﻢ ّأﻣﻪ ﳎعول ﰲ ٍ
ﺣﱴ ﻻ ﻳصﻞ
كيس ﻣﻦ اﳌاء ﰲ ﺟنﺐ اﳌشيﻤة ّ
إليﻪ ضرر ﻧتيجة الﻀر ت ،كﺬلﻚ اﳌﺆﻣﻦ ﰲ الدﻧيا وﰲ رﺣﻢ ﻋا َﱂ الﻄبيعة ﳎعول ﰲ ٍ
كيس

ﻣﻦ اﻹﳝان والتقوى وﻻ تستﻄيﻊ اﳊوادث أن تﺆذﻳﻪ.
ﻣرات كان ﻳقول" :آﻩ ،آﻩ ،شوقاً إﱃ
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﻋ ّدة ّ
ّ 
اﺧواﱐ" :كﻢ أ ﻣشتاق لﻠقاء اﺧواﱐ .الّﺬﻳﻦ ﺣولﻪ كاﻧوا ﻳسﺄلون" :اﻣا ﳓﻦ اﺧواﻧﻚ؟ ":
ألسنا ﳓﻦ اﺧواﻧﻚ؟ ﺣﻀرتﻪ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( كان ﳚيبﻬﻢ :ﻻ ،أﻧتﻢ أﺻحاﰊ،
ولﻜﻦ اﺧواﱐ ﻫﻢ أشﺨاص ﺳيﺄتون ﰲ آﺧر الزﻣان وﻳﺆﻣنون ﰊ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻜوﻧوا قد

رأوﱐ.
ﺣساﺳﲔ وليس لدﻳﻬﻢ ﺧوف ،وﻫﻢ أﺣقر
ﺣساس ولدﻳﻪ ﺧوف .اﻷشقياء ليسوا ّ
اﳌﺆﻣﻦ ّ
ﺣﱴ ﻣﻦ اﳊيوا ت .اﳌﺆﻣﻦ ﻳزول ﺧوفﻪ وﺣساﺳيّتﻪ تدرﳚيّاً ﻋﱪ ذكر ا ّ " .أﻻ بﺬكر ا ّ
ّ
تﻄﻤﺌﻦ القﻠوب" .اﳌﺆﻣﻦ الﻜاﻣﻞ أﻳﻀاً ﻳصبﺢ ﻋدﱘ اﻹﺣساس ﻣﺜﻞ اﻷشقياء .الشﺨص
ّ

الّﺬي ﻳبﻠﻎ النﻬاﻳة ﰲ الﻜﻤال ،ﻣﻦ ﻫﺬﻩ الناﺣية ،ﻳصبﺢ ﻣﺜﻞ الشﺨص الّﺬي قد بﻠﻎ النﻬاﻳة
ﰲ الشقاء.
أﻣر ﺟيّ ٌد ﺟ ّداً .إﺳتﻔيدوا ﻣنﻪ إﱃ درﺟة أن دأوا .ﻋندﻫا تﺬﻫﺐ
ﺣساﺳاً ٌ
أن تﻜون ّ

ﺣساﺳاً ﳚﻠسون ﻣعﻪ
اﳊساﺳيّة و ﰐ اليقﲔ .إن شاء ا ّ اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ﺟعﻠوا اﳌﺆﻣﻦ ّ
العزة واليقﲔ.
و ﺧﺬون ﻣنﻪ ﺣساﺳيّتﻪ وﻋوضاً ﻋﻦ ذلﻚ ﻳعﻄوﻧﻪ َروﺣاً وراﺣ ًة و ﺧﺬوﻧﻪ ﳓو ّ
ﺣﱴ
ﳏﺐ أﻫﻞ البيت الّﺬي قد اكتشف ﺧزاﻧة ا ّ ﻣﻬﻤا أﻋﻄوﻩّ ،
الﻜوﺛر ﺧزاﻧة ا ّ ّ .
ﺣﱴ لو أﻋﻄيتَﻪ إﱃ ٍ
طﻔﻞ ﻻ
ﻋ ّدة أضعاف اﻷﻧبياء السابقﲔُ ،ﳎدﱠداً ﻳقول :إﳍﻲ ﻣا ﻫﺬاّ ،
ﻳقبﻠﻪ.
ﻣﺜﻠﻤا أ ّن السﻤﻜة الصغﲑة الّﱵ أﻣسﻜتَﻬا بيدك تقﻔز ﻣﻦ ﻳدك إﱃ داﺧﻞ اﶈيط بﻼ
اكﱰ ٍ
ٍ
وﺣشة وﻻ ﺧوف.
اث وﻻ وﺣشة ،فاﳌﺆﻣﻦ أﻳﻀاً ﳜوض ﰲ ﲝار الوﻻﻳة بﻼ
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ﻳبﺚ كﻠﻤات إﱃ تراب الصحاري وكان ﳛﺜو فوقﻬا
ﺣﻀرة ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( كان ّ
الﱰاب .اﻷﺻحاب ﺳﺄلوا أﻧّﻪ ﳌاذا تقوم ﺬا العﻤﻞ .قال ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :ﺻدري
ِ
فﺈﱐ أزرع ﻫﺬﻩ اﳊقاﺋق ﰲ اﻷرض ﻣﺜﻞ البﺬور
ﳑتﻠﺊ لعﻠﻢ وﻻ أﺟد لﻪ شﺨصاً ﺟدﻳراً؛لﺬا ّ
ٌ
وﰲ آﺧر الزﻣان ﺳوف تنﻤو .إن شاء ا ّ ﻧﻜون ﳓﻦ ﻧﻔس تﻠﻚ البﺬور الّﱵ قد زرﻋوﻫا.
لﻄبﻊ ،ﻣا أﲨﻞ أن ﰐ الزارع أﻳﻀاَ وﳚﻠس ﺟنﺐ زرﻋﻪ .إن شاء ا ّ ﰐ أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ
أﻳﻀاَ إﱃ ﺟنبنا.
ﳏﻤد
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﻫﻢ أﻫﻞ بيت ا ّ والشيعة واﶈبّون ﻫﻢ أﻫﻞ بيت ّ
ﳏﻤد وآل ّ
ّ 
ﳏﻤد.
وآل ّ
اﻷﺋﻤ ِة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( آ ءٌ ،أو
ﻣﺜﻞ ّ
رﺟال أﻫﻞ البيت )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ،ﻫﻢ ّإﻣا أ ّ ﻢ ُ
ِ
اﻷﺋﻤ ِة أﺧوا ٌن ﶈبّيﻬﻢ وشيعتﻬﻢ .ﻧساء أﻫﻞ البيت )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( أﻳﻀاَ ﻫﻢ
ﻣﺜﻞ أبناء ّ
أّﻢ ُ
َﺧوا ﻢ.
ّإﻣا ّأﻣﻬا ﻢ أو أ َ
قﻄار ِﲨ ٍال وﺳﺄل
َ 
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﰲ رﺣﻠة اﳌعراج َ
ﻻﺣظ ّ
ﻣرًة واﺣدة
ﺟﱪاﺋيﻞ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻣا ﻫو قﻄار اﻹبﻞ ﻫﺬا؟ قال ﺟﱪاﺋيﻞ ﻳُ َ
وﺟد ٌ
ﳒﻢ ﻳﻄﻠﻊ ّ
ﻣرة إﱃ اﻵن وطوال ﻫﺬﻩ
كﻞ ﺛﻼﺛﲔ ألف ﺳنة وقد ُ
كنت شاﻫداً ﻋﻠﻰ طﻠوﻋﻪ ﺛﻼﺛﲔ ألف ّ
ّ
وﺣﱴ اﻵن ﱂ ﻳصﻞ إﱃ
اﳌ ّدة وأ أرى قﻄار اﻹبﻞ ﻫﺬا ﺣيﺚ ﻻ ﻳزالون ﻳعﱪون ﻣﻦ ﻫنا ّ
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﻣا ِﲪﻞ ﻫﺬﻩ اﳉِﻤال .أﺟاب
النﻬاﻳة .ﺳﺄل ّ
ِ
ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(.
ﺟﱪاﺋيﻞ :ﲪﻠﻬﻢ فﻀاﺋﻞ ابﻦ ّ
ﻋﻤﻚ ّ
ﻣﻊ اﻹلتﻔات إﱃ أﻧّﻪ ﻋند ﰲ الروا ت أ ّن اﳌﺆﻣﻦ ﻻ ﻳبﻠﻎ الﻜﻤال إﻻّ ﻋندﻣا ﻳرى
ِ
ﳏﱯ أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ
اﳋَﻠق كاﳉﻤال ،رّﲟا قﻄار اﻹبﻞ ذاك ﻳﻜون ﰲ اﳊقيقة ﻧﻔس ّ
السﻼم( ﺣيﺚ ﺻدورﻫﻢ ﳑﻠوءة بﻔﻀاﺋﻞ وﳏبّة ﺣﻀرتﻪ وقافﻠتﻬﻢ ﰲ ﻣسﲑﻫا ﻣنﺬ بدء اﳋﻠقة

وﺣﱴ اﻵن ﱂ تصﻞ ﻫﺬﻩ القافﻠة إﱃ النﻬاﻳة.
وأفواﺟاً أفواﺟاً ﻳُولَدون وﻳعﱪون الدﻧيا وﳝوتون ّ
قﻞ ﻣاؤﻩ أو إﻳـﻤاﻧﻪ ،وﺳواءً
ﰲ آﺧر الزﻣان تﻜون دﻧيا اﳌﺆﻣﻦ وآﺧرتﻪ شيﺌاً واﺣداً ،ﺳواءً ّ
ضاع ﻣالﻪ أو فﻠوﺳﻪ ،اﻷﻣر واﺣد.
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ﻣعصية اﳌﺆﻣﻦ
ﳛﺐ
ﶈﱯ أﻫﻞ البيت ﻫﻲ كالﺜياب اﳌستعارة .اﳌﺆﻣﻦ ﻣستحيﻞ أن ّ
اﳌعصية لنسبة ّ
كرﻩ إليﻜﻢ الﻜﻔر
ﺣﱴ لو
ْ
اﳌعصية ّ
ﺻدرت ﻋنﻪ ﲢت ضغط الغراﺋز والنواﺣﻲ الﻄبيعيّة" .و ّ
والﻔسوق والعصيان" .ﻷﻧّﻪ ﻳقوم ﳌعصية ب ُﻜرﻩ فﺈ ّ ﻢ ﻻ ﻳﻜتبو ا لﻪ .أﻳﻀاً ﰲ ﻳوم القياﻣة
ﻳنزﻋون ﻫﺬﻩ الﺜياب اﳌستعارة وﻳُﻠبِسو ا لﻸشقياء وﰲ اﳌقابﻞ فﺈ ّن العﻤﻞ اﳊسﻦ لﻸشقياء
والّﺬي ﻫو ﻣتعﻠِّق ﳌﺆﻣﻦ و لنسبة لﻸشقياء ﻫو ﺛياب ﻣستعارة ﺧﺬوﻧﻪ ﻣنﻬﻢ وﻳُﻠبِسوﻧﻪ
لﻠﻤﺆﻣﻦ.
الﺬﻧﺐ لنسبة ﻷﻫﻞ الوﻻﻳة ﻫو ﻣﺜﻞ الرداء اﳌستعار ﺣيﺚ أ ّن الشﺨص ﲢت ﺛﲑ
اﻵﺧرﻳﻦ ،ﻳستعﲑﻩ ﻣﻦ ﺻاﺣبﻪ
العادات والتقاليد اﻹﺟتﻤاﻋيّة وﻣﻦ أﺟﻞ ﻋدم التﺨﻠّف ﻋﻦ َ
ﺣﱴ ﻳنزﻋﻪ .الﺬﻧﺐ الّﺬي ﻫو
وﻳﻠبسﻪ وبينﻤا ﻫو ﻳرتدي الرداء ﻳعاﱐ وﻳﻜون ﻣنتظراً الﻔرﺻة ّ
ﺳجﲔ ،ﻫو ﻣستعار ﻋﻠﻰ ﺟسد اﳌﺆﻣﻦ الّﺬي لدﻳﻪ طينة ﻋﻠِّيﲔ ،ﻣﺜﻠﻤا أ ّن ﻧﻔس
ﻧتيجة طينة ّ
ِ
ﻋدو أﻫﻞ البيت
ﺳجﲔ تﻜون ﻣستعارة ﰲ وﺟود اﳌﺆﻣﻦ وقد
ْ
طينة ّ
دﺧﻠت ﰲ طينت ـﻪ ﻣﻦ ّ
ﻳوم القياﻣة تعود اﻷشياء اﳌستعارة ﻣﻊ آ رﻫا وتبعا ا إﱃ أﺻحا ا.
ﺳجﲔَ .
الّﺬي طينتﻪ ّ
ﳛﺐ اﳌعصية ولﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳُبتﻠﻰ ﳌعصية ُكرﻫاً ﲢت ضغط
اﳌﺆﻣﻦ ﻣستحيﻞ أن ّ

الس َحرة قالوا لﻔرﻋون" :وﻣا
الشﻬوات ولﻜﻦ ﻻ ﻳﻜتبون العﻤﻞ ﻣﻊ ال ُﻜرﻩ .بعد أن آﻣﻦ َ
ِ
ألزﻣتَنا بﻪ ﻣﻦ السحر ﻹكراﻩ.
أكرﻫتنا ﻋﻠيﻪ ﻣﻦ السحر" :وﻣا ْ
إذا ﺧﻀت ﰲ الدﻧيا ُكرﻫاً فﻜﺄﻧّﻚ ﱂ ﲣض أبداًِ .
إﺳتﻔد ﻣﻦ الدﻧيا اضﻄراراً وإﺟباراً وﻣﻦ
َ
١
ِ
ﺣﱴ لو ﺻدر
أﺟﻞ رفﻊ اﳊاﺟة وبﻼ رﻏبة؛ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊالة كﺄﻧّﻚ ﱂ ت إﱃ الدﻧيا أبداً ّ .
ذﻧﺐ ﻣﻦ شﺨص ُكرﻫاً وﲢت ضغط النواﺣﻲ الﻄبيعيّة والغراﺋز فﺈﻧّﻪ ﻻ ﻳُﻜتَﺐ ﰲ ﺻحيﻔة

 ١ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬﻩ اﳊاﻻت إﻋﺘﱪ ﻛﺄﻧّﻚ ﱂ ِ
ت إﱃ الﺪﻧﻴا أﺑﺪاً.
ْ
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ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻹﳝان" :إﻻّ الشﺨص الّﺬي ُﳚ َﱪ ُكرﻫاً ﻋﻠﻰ إﻇﻬار
أﻋﻤالﻪ") .إﻻّ ﻣﻦ أُكرﻩ وقﻠبﻪ
ّ
الﻜﻔر بينﻤا قﻠبﻪ ﻣﻄﻤﺌ ﱞﻦ ﻹﳝان( .

أﻫﻞ الوﻻﻳة وﳏبّوا أﻫﻞ البيت ﻣستحيﻞ أن ﳛبّوا الﺬﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻬة أﻧّﻪ ذﻧﺐ وﻣعصية ّ .
ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻧتيجة ضغط الشﻬوات والرﻏبات الﻄبيعيّة أن ﻳصدر ﻋﻦ أﺣدﻫﻢ ذﻧﺐ ولﻜﻦ
ﰲ ﻧﻔس تﻠﻚ اﻷﺛناء ﻻرتﻜاب الﺬﻧﺐ ﻳﻜون َﺧ ِجﻼً وبسببﻪ ﻳتن ّﻔر ﻣﻦ ﻧﻔسﻪ ،أي لدﻳﻪ ُكرﻩ
لﻠﺬﻧﺐ" .كﻔﻰ لندم توبة" :الندم ﻳﻜﻔﻲ لﻠتوبة" .التاﺋﺐ ﻣﻦ الﺬﻧﺐ كﻤﻦ ﻻ ذﻧﺐ لﻪ".
تﻀر
لﺬا فﺈ ّن أﻫﻞ الوﻻﻳة ﻳبقون أبﻜاراً وﻫﺬا ﻫو ﻧﻔس تﻠﻚ اﳊسنة الّﱵ بوﺟودﻫا ﻻ ّ
تﻀر ﻣعﻬا ﺳيّﺌة".
اﻹﻧسا َن أ ﱡ
ي ﺳيّﺌةّ .
ﻋﻠﻲ بﻦ أﰊ طالﺐ ﺣسنة ﻻ ّ
"ﺣﺐ ّ
ِ
ﳏﻤد )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( وﻫو ﻋظيﻢ وﻧبيﻞ ﺟ ّداً.
لقد ُﺧﻠق القﻠﺐ ﻣﻦ ﻧور ّ
ي ﺧﻄﺄ .اﳌﺆﻣﻦ ﻣستحيﻞ أن
ﳏبّوا أﻫﻞ البيت قﻠبﻬﻢ ﻣعصوم وﱂ ﻳرتﻜﺐ ولﻦ ﻳرتﻜﺐ أ ّ
ﳛﺐ اﳌعصية .ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن تصدر ﻣعصية ﻋﻦ بد ﻢ ﻧتيجة ضغط الغراﺋز والرﻏبات.
ّ
بد ﻢ ﻣتعﻠّق لﻄبيعة .إن شاء ا ّ اﻷبدان أﻳﻀاً تتب ّدل .الشﺨص الّﺬي ﻳنغﻤس ﰲ كربﻼء
ﺣﱴ بدﻧﻪ ﻳصبﺢ "تربة"" .١ﻳب ّدل ا ّ ﺳيﺌا ﻢ ﺣسنات"ِ .
إﻋتﱪ السيّﺌة ﻧﻔس ﻫﺬا البدن.
ّ
ّ
ْ
ِ
ﺣﱴ اﻷبدان .ﻋندﻫا ﻳصبﺢ اﳌﺆﻣﻦ ﻣﻦ اﻷبدال أي
قﻠﺐ اﳌﺆﻣﻦ ليس فيﻪ ﺳيّﺌة .ا ّ ﻳب ّدل ّ
ﺣﱴ بدﻧﻪ ﻳـُبَدﱠل.
الـ ُﻤبدﱠلون .اﳌﺆﻣﻦ آﺧر أﻣرﻩ ّ
ِ
ﳛﺐ قﻠبﻬﻢ
ﳏبّوا أﻫﻞ البيت قﻠبﻬﻢ قد ُﺧﻠق ﻣﻦ ﻧور العصﻤة؛ﳍﺬا ﻣﻦ اﳌستحيﻞ أن ّ
ﲟجرد أن ﻳرتﻜبوا ﻣعصية ﲢت ضغط الشﻬوات ورﻏبات البدن
اﳌعصية .ﳍﺬا السبﺐ ّ
ﳏﱯ أﻫﻞ البيت.
ﻳقولون :آﻩ؛ليتﲏ ﱂ أكﻦ ارتﻜبتُﻬا .ﳍﺬا السبﺐ أﺳاﺳاً ﱂ ّ
ﻳسجﻠوا ﻣعصية ّ
ِ
ﺣﱴ تنتﻔﻊ ا وإﻻّ فﺈ ّن ﲨيﻊ اﻷﻋﻤال
إن شاء ا ّ أﻧت بنﻔسﻚ تص ّدق ﻫﺬﻩ اﳊقيقة ّ
ﺣﱴ تنتﻔﻊ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ﶈﺐ أﻫﻞ البيت؛لﻜﻦ ّ
ﺻحيحة ﰲ ﺳﻠﻄان ا ّ وﱂ ﻳُﻜتَﺐ ّ
أي ﻣعصية ّ
اﳊقيقة ﳚﺐ أن تص ِّدقﻬا .قبولﻚ أﻧت ﻫو الشرط .ل ِّقﻦ ﻧﻔسﻚ أ ّن ربّنا ﻣصنوﻋﻪ ﺟيّ ٌد
ﺳﻲء.
أﻳﻀاً .أﻧت بنﻔسﻚ أﻳﻀاً ﻣصنوع ا ّ  ،إذاً أﻧت ﺟيّ ٌد أﻳﻀاً .ﻻ تقﻞ داﺋﻤاً أ ّ

" ١ﺗﺮﺑﺔ" :ﺗﺮﺑﺔ ﺣﺴﻴنﻴّﺔ.
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ت وﺟﻪ القﻠﺐ ﺣيﺚ ﰲ آﺧر الزﻣان ﻳزﻳﻞ
القﻠﺐ ﻣعصوم وﱂ ﳜﻄﺊ .اﻷوﺳاخ قد اﺣتﻠّ ْ
ا ّ ﻹبتﻼءات تﻠﻚ اﻷوﺳاخ أﻳﻀاً وﻳن ِظّف وﺟﻪ القﻠﺐ والﻔﻄرة .إﻣام الزﻣان )ﻋﻠيﻪ
السﻼم( أﻳﻀاً ﻋندﻣا ﰐ ﻳﻜون ﻣعﻠِّﻢ الﻔﻄرة.

ﳏﻤد )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( وﻣﻦ
روﺣنا ﻣﻦ ﻋا َﱂ اﻷﻣر وﻣعصوﻣة .روﺣنا ﻣﻦ ﻧور ّ
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( وﺟسﻤنا ﻣﻦ ﺳاﺋر اﳌﺨﻠوقات .الروح ﺟاﻫزة
ﳏﻤد وآل ّ
فاضﻞ طينة ّ
ﺟ ّداً ِ
لﻠرق ّﻲ .ﻳقول أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﰲ شﺄن اﳌتّقﲔ" :لوﻻ اﻷﺟﻞ الّﺬي كتﺐ ا ّ
ُ

تستقر أرواﺣﻬﻢ ﰲ أﺟسادﻫﻢ طرفة ﻋﲔ" :لو لـﻢ ﻳﻜﻦ اﻷﺟﻞ الّﺬي ق ّدرﻩ ا ّ ﳍﻢ
ﻋﻠيﻬﻢ ﱂ ّ
ﺣﱴ طرفة ﻋ ٍ
ﲔ واﺣدة .أبدان اﻷﻧبياء ﻣﻦ ﺟنس
اﺳتقر ْ
ت أرواﺣﻬﻢ ﰲ أبدا ﻢ ّ
ﳌا كاﻧت ّ
روﺣنا ،وﻫﻲ ﻣعصوﻣة.
ِ
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ
ﳏﻤد وآل ّ
وﱄ ا ّ وﻣعصوﻣة وﻣتعﻠّقة بﻄينة ّ
اﶈبّة الّﱵ ﰲ ذات اﳌﺆﻣﻦ ﻫﻲ ّ
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( وﻫﻲ ﻣعصوﻣة
ﳏﻤد وآل ّ
السﻼم( .لقد ﺧﻠقوا قﻠوبنا ﻣﻦ فاضﻞ طينة ّ
أي شﻲء ﻏﲑ ﻣوﺟود فيﻬا ﻣﻦ
وليس فيﻬا شﻲء ﻣﻦ اﻷشياء السيّﺌة وليس ﻫناك أﻳﻀاً ّ
اﻷشياء اﳊسنة .إذاً ،إﻋﻤﻞ بقﻠبﻚ.
ُدع أن ﻳتقبّﻞ ا ّ  .أﺳﺄلﻪ :ﻫﻞ تقبﻠﻬا
ﻋندﻣا ﻳقوم لعبادات واﻷﻋﻤال اﳊسنة ﻳقول ﱄ :أ ُ
ٍ
بشﻜﻞ قاطﻊ :كﻼّ .إذا أﻧت بنﻔسﻚ ﻻ
ﺣﱴ أطﻠﺐ أ ﻣﻦ ا ّ أن ﻳتقبّﻠﻬا؟ ﻳقول
أﻧت ّ
تقبﻠﻬا فﻜيف أ أطﻠﺐ ﻣﻦ ا ّ أن ﻳقبﻠﻬا؟ أﻧت بنﻔسﻚ ﳚﺐ ّأوﻻً أن تقبﻞ أ ّن توفيق ﻫﺬﻩ
العبادة وﻋﻤﻞ اﳋﲑ الّﺬي ﺻدر ﻣنﻚ كان ﻣﻦ ﻋند ا ّ ولو ﱂ ﻳشﺄ ا ّ أن ﻳتقبّﻠﻪ ﳌا كان
قبﻠت ﻋﻤﻠﻚ ﺳتجد أ ّن ا ّ كان قد قبﻠﻪ
وفّقﻚ لﻠقيام بﻪ ﻣنﺬ البداﻳة .إذا أﻧت بنﻔسﻚ َ
قبﻠﻚ.
ﲡﻬﻤﻪ ﻫﺬﻩ أفﻀﻞ ﻣﻦ
ﻳتجﻬﻢ .ﺣالة ّ
ﻋندﻣا تصبﺢ ﺻﻼتﻪ قﻀاءً أو ﻳصدر ﻋنﻪ ﻣعصية ّ

ﺻدرت ﻣنﻪ طاﻋة ولﻜنّﻪ كان شا ّكاً بقبوﳍا ﻋند ا ّ .
ﺣالتﻪ ﻋندﻣا كاﻧت
ْ
ا ّ "ﻣب ِّدل السيّﺌات ﺣسنات" .ﻳزﻳد إدراكﻚ وﻳزﻳﻞ اﳊُ ُجﺐ فﱰى ﻣا أﺟراﻩ ا ّ ﻋﻠﻰ
اﻋتقدت أﻧّﻪ ﺳيّﺌة كﻢ كان لﻪ ﻣﻦ بركات وأﻧّﻪ ﺣسنة .أي ﳚعﻞ اﳌعصية ﺣسنة.
ﻳدﻳﻚ و
َ
ِ
ﻳبﲔ
ﻇننت ﻧﻔسﻚ ﳒساً وﺳيِّﺌاًِّ ،
أكﺜر ﻣﻦ ﻫﺬا ،فﻬو ﻳب ّدل ﻧﻔس العاﺻﻲ .أي أﻧت الّﺬي َ
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أﻧّﻚ ﺟيّ ٌد وأﻧّﻚ قد َ ِ
اﻷول.
بقيت بﻜْراً ﱂ تﻠﻤسﻚ ﻳ ٌد كﻤا ﺧﻠقﻚ ا ّ طاﻫراً ﰲ اليوم ّ
)"كﻤا بدأكﻢ تعودون" :ترﺟعون إليﻪ ﻣﺜﻠﻤا أوﺟدكﻢ ﰲ البداﻳة" .كﻤا بدأ ّأول ﺧﻠق

تنجسﻚ اﳉاﻫﻠيّة ﳒاﺳﻬا وﱂ تﻠبسﻚ ﻣﻦ
ﻧعيدﻩ" :كﻤا أوﺟد
َ
اﻷول ﻧعيدﻩ" .ﱂ ّ
اﳋﻠق ّ
تنجسﻚ اﳉاﻫﻠيّة ﳒاﺳﻬا وﱂ تﻠبسﻚ ﻣﻦ ﺛيا ا اﳌظﻠﻤة( .
ﻣدﳍﻤات ﺛيا ا" :ﱂ ّ
ّ
ِ
"ﻣب ّدل السيّﺌات ﳊسنات" ،أﺣد ﻣعاﻧيﻬا إزالة وﳏو السيّﺌات وكتابة اﳊسنات ﻣﻜا ا،
ِ
اﻷﻣارة لﻠشﺨص العاﺻﻲ الّﱵ ﻫﻲ ﺳيّﺌة واﳌعﲎ
واﳌعﲎ اﻷفﻀﻞ ﻫو أ ّن ا ّ ﻳب ّدل النﻔس ّ
اﻋتﱪﻩ ﻫو ١ﺳيِّ ًﺌة كﻢ
اﻵﺧر ﻫو أ ّن ا ّ ﻳﻜشف الغﻄاء ّ
َ
وﻳتبﲔ أ ّن ﻣا أﺟراﻩ ﻋﻠﻰ ﻳد ﻋبدﻩ و َ
كان فيﻪ ﺧﲑ وبركات وﰲ النتيجة تُبدﱠل السيّﺌة ﳊسنة .ﻣﺜﻞ الﺬﻧﺐ الّﺬي ﻳصبﺢ ﺳبﺐ
ﳒاة العبد ﻣﻦ اﻹبتﻼء ُلع ُجﺐ.
قال شﺨص ﻣتظاﻫر لقداﺳة ﳊﻀرة الصادق )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :بعض اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ
ﳏﱯ أﻫﻞ البيت ﻳرتﻜبون ذﻧو ً ﻋدﻳدة ،فﻬﻞ ﻧستﻄيﻊ أن ﻧقول ﻋنﻬﻢ
ﻳقولون ﳓﻦ ﻣﻦ ّ
فاﺳقﲔ .ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( الّﺬي كان ﳚﻠس ﻣﱰبّعاً ﺻار ﰲ ﺣالة ﻏﻀﺐ وﺟﺜا ﻋﻠﻰ
ركبتيﻪ وقال :أﺳتجﲑ ّ أن ﻳقول أﺣ ٌد فاﺳقاً ﶈبّينا )ﺣﻀرتﻪ ﱂ ﻳنﻜر ارتﻜاب الﺬﻧوب(.
قال :إذاً ،ﻣاذا ﻧقول .قال ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :إذا أردﰎ ﳝﻜنﻜﻢ أن تقولوا "فاﺳق
العﻤﻞ" .ﻫﻢ ﻧﻔسﻬﻢ ليسوا فاﺳقﲔ ،وﻳصدر ﻋنﻬﻢ ﻋﻤﻞ الﻔسق .قال :ﻣاذا تﻜون ﻋاقبتﻬﻢ
ﰲ النﻬاﻳة ﻣﻊ ﻫﺬﻩ الﺬﻧوب .قال ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( :ﻳُبتﻠون ﰲ اﳊياة بتﻼءات ﻣﻦ

وﻳﻄﻬرﻫﻢ وﻳغﻔر ﳍﻢ وبعد اﳌوت
ﻳﱰﺣﻢ ا ّ ﻋﻠيﻬﻢ ّ
قبيﻞ الﻔقر واﳌرض وﰲ ذلﻚ التﻀييق ّ
ﻳﺬﻫبون إﱃ اﳉنّة .قال :ﻣاذا لو ﱂ ﳛصﻞ ذلﻚ؟ قال :ﰲ ﳊظة تسﻠيﻢ الروح ﻋندﻣا ﳚدون
وﻳﻄﻬرﻫﻢ
كﻞ ّ
ﻳﱰﺣﻢ ا ّ ﻋﻠيﻬﻢ ﰲ ضغﻄة تسﻠيﻢ الروحّ ،
أﻋز ﻢ ليسوا ﰲ ﻣتناول أﻳدﻳﻬﻢّ ،
أ ّن ّ
وﻳغﻔر ﳍﻢ وﻳﺬﻫبون إﱃ اﳉنّة .قال :ﻣاذا لو ﱂ ﳛصﻞ ذلﻚ؟ قال :ﻋندﻣا ﻳصبحون ﰲ ﻏربة
وﻳﻄﻬرﻫﻢ وﻳغﻔر ﳍﻢ وﻳﺬﻫبون
ﻳﱰﺣﻢ ا ّ ﻋﻠيﻬﻢ ﰲ تﻠﻚ الﻀغﻄةّ ،
ووﺣدة القﱪ وﻋا َﱂ الﱪزخ ّ
إﱃ اﳉنّة .قال :ﻣاذا لو ﱂ ﳛصﻞ ذلﻚ؟ قال :ﰲ ﻳوم اﶈشر وﰲ تﻠﻚ الظروف اﳌرﻋبة الّﱵ
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وﻳﻄﻬرﻫﻢ وﻳﺬﻫبون إﱃ اﳉنّة.
ﻳﱰﺣﻢ ا ّ ﻋﻠيﻬﻢ ﰲ تﻠﻚ الش ّدة والﻀغﻄةّ ،
أﺻبحوا فيﻬا ّ
قال :ﻣاذا لو ﱂ ﳛصﻞ ذلﻚ؟ ﺻار ﺣﻀرتﻪ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﰲ ﺣالة ﻏﻀﺐ ﳎ ّدداً وقال :إذا

ﱂ ﻳنﻔﻊ ذلﻚ ﰐ ﳓﻦ ﻧﻔسنا وﻧشﻔﻊ ﳍﻢ وﳕسﻚ أﻳدﻳﻬﻢ و ﺧﺬﻫﻢ إﱃ اﳉنّة ﻋﻠﻰ رﻏﻢ
أﻧف أﻋداﺋنا.
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( ﻻ ﻳقبﻞ
ﰲ اﳊدﻳﺚ أﻧّﻪ ﻋندﻣا ﻳظﻬر ﺣﻀرة ﺻاﺣﺐ الزﻣان ) ّ
ِ
ﺣﱴ ﻳرﻳد أن ﻳقبﻞ التوبة ﻣنﻪ.
اﶈﺐ ّ
التوبة بعد ذلﻚ .ﻣعناﻩ أﻧّﻪ أﺳاﺳاً ﻻ ﻳص ّدق ﻣعصية ّ

ﻣعﲎ آﺧر ﲞصوص اﻷﻋداء.
لﻄبﻊ ﺳيﻜون لﻪ ً
كنت ﳑزوﺟاً بنور الوﻻﻳة وكاﻧت فﻄرتﻚ طاﻫرة .ليس
قبﻞ أن ﰐ إﱃ ﻫﺬا العا َﱂ ﻳقيناً َ
الشﻚ
ست بعد دﺧول ﻫﺬا العا َﱂ .إذاً ،قﻢ ﺟراء اﻹﺳتصحاب ،ﻷ ّن ّ
تنج َ
ﳏسوﻣاً أﻧّﻪ قد ّ
ﻻﻳ ِ
بﻄﻞ اليقﲔ.
ُ
أﺻﻞ وﺟود الشيعة ﻫو ﻣﻦ فاضﻞ طينة وﻣاء الوﻻﻳة" .شيعتنا ﺧﻠقوا ﻣﻦ فاضﻞ طينتنا
وﻋجنوا ﲟاء وﻻﻳتنا" :شيعتنا ﺧﻠقوا ﻣﻦ فﻀﻼت طينتنا وﻋجنوا ﲟاء وﻻﻳتنا .إذاً ،أﺻﻞ
شﻚ .لﺬاُ ،ﳒري
وتنجس ﰲ الدﻧيا ﻫو ﻣوضﻊ ّ
تﻠوث ّ
الشيعة شرﻳف وطاﻫر .أﻧّﻪ قد ّ
اﻹﺳتصحاب وﻧبﲏ ﻋﻠﻰ الﻄﻬارة.
ﻇﻬرت ﻋقدة ﰲ ﻇاﻫرك وﻻ تدري أ ّن ا ّ قد ﻏﻔر لﻚ أو ﱂ ﻳغﻔر ،ﻷﻧّﻪ ﻋندك ﻳقﲔ
إذا
ْ
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( قد ﺻنعوك ﺣسناً وطاﻫراً،
ﳏﻤداً وآل ّ
أ ّن ا ّ قد ﺧﻠقﻚ طاﻫراً وأ ّن ّ

لشﻚ .إذاً،
لﺬا قﻢ ﺟراء اﻹﺳتصحاب .اﻹﺳتصحاب ﻳعﲏ أ ّن اليقﲔ ﻻ ﻳنﻬزم وﻻ ﻳبﻄﻞ
ّ
إذﻫﺐ إﱃ داﺧﻞ اليقﲔ بواﺳﻄة اﻹﺳتصحاب.
ﰲ الزﻣﻦ اﳌاضﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻏسﻞ اﻷوﻋية النحاﺳيّة والﱪوﻧزﻳّة ،كاﻧوا ﰲ البداﻳة ِّ
ﳝرﻏون
ﻣقداراً ﻣﻦ الﱰاب والرﻣﻞ ﻋﻠيﻬا ﰒّ ﳛ ّﻔو ا .أﻳﻀاً الوﻋاء الّﺬي ﻳقوم الﻜﻠﺐ لولوغ فيﻪ ﳚﺐ
شرﻋاً أن ُﳝﱠرغ لﱰاب ﺣﱴ ﻳﻄﻬر .ﰲ بعض اﻷﺣيان ا أﻳﻀاً ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻼء وتﻄﻬﲑ ٍ
ﻋبد
ّ
ّ
ﻳسﻤﺢ أن ﲡري ذﻧوب ﻋﻠﻰ ﻳدﻳﻪ ﰒّ ﻧتيجة ﻧﻔس ذلﻚ الﺬﻧﺐ ﳛصﻞ لﻪ تﺬلّﻞ أﻣام ا ّ
وﻳتﻢ إﳚاد ﺣالة توبة وفرار ﻣﻦ الﺬﻧﺐ فيﻪ لدرﺟة أ ّ ا ﲡعﻠﻪ
لدرﺟة أﻧّﻪ ﻳﻄﻬر ﻣﻦ العُجﺐ ّ
بت القدم ﰲ ﻣسﲑ الﻄاﻋة والعبودﻳّة وﲡعﻠﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳉنّة.
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الرﻏبة واﻹكراﻩ
ا ّ ﻳقول" :ادﻋوﱐ اﺳتجﺐ لﻜﻢ" ،أي ادﻋوﱐ إﱃ بيت قﻠبﻜﻢ فﺄﺟيبﻜﻢ وأدﺧﻞ ﰲ
ﺣﱴ
القوة .ﻧﻔس الشﺨص ﳚﺐ أن ﻳﻜون طالباً ّ
قﻠبﻜﻢ .ا ّ وأﻫﻞ البيت ﻻ ﻳﻠجﺄون إﱃ ّ
ﻳدﺧﻠوا قﻠبﻪ.
ﰲ الز رة والعبادة ،أرﺳﻞ قﻠبﻚ ُﻣسبقاً.
كﻞ كﻠﻤة ﻧرﻳد أن ِ
ﺧرﺟت ﻣﻦ القﻠﺐ ﳒرﻳﻬا
ﻧص ِّدرﻫا بقﻠوبنا ،فﺈذا
ْ
ْ
ﻧصدرﻫا ﻋﻠينا أن َ
ّ
ﻋﻠﻰ لساﻧنا.
الوﻻﻳة ﻫﻲ ﻧﻔس الرﻏبة .ﻣﺜﻠﻤا أﻧّﻪ إذا أﻋﻄا شﺨص شيﺌاً بدون رﻏبة وﻋﻦ إكراﻩ وأراد
ﳝﻦ ﻋﻠينا ﻻ ﻧقبﻠﻪ ﻣﻬﻤا كان ،كﺬلﻚ العبادة بﻼ وﻻﻳة )بﻼ رﻏبة( ﻏﲑ ﻣقبولة .لسان
أن ّ
العاقﻞ وراء قﻠبﻪ؛لﺬا ﰲ البداﻳة ﳝيﻞ قﻠبُﻪ ﰒّ ﻳﺬكر لساﻧُﻪ.
ﰲ اﳊدﻳﺚ القدﺳﻲ أﻧّﻪ" :ﻣﻦ اﺻبﺢ ﻋﻠﻰ الدﻧيا ﺣزﻳنا فقد اﺻبﺢ ﻋﻠﻰ ا ّ ﺳاﺧﻄاً":
الشﺨص الّﺬي ﻳﻜون ﻏﲑ ر ٍ
اض لنسبة ﻷوضاﻋﻪ الدﻧيوﻳّة ﻳﻜون ﰲ الواقﻊ ﻏاضباً ﻣﻦ ا ّ .

قال أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﻳﻀاً" :ﻣﻦ اﺻبﺢ ﻋﻠﻰ الدﻧيا ﺣزﻳنا فقد اﺻبﺢ لقﻀاء ا ّ
ﺳاﺧﻄاً" :الشﺨص الّﺬي ﻳﻜون ﻏﲑ ر ٍ
اض ﻋﻦ أوضاﻋﻪ الدﻧيوﻳّة ﻳﻜون ﰲ الواقﻊ ﻏاضباً ﻣﻦ

اﳌق ّدرات اﻹﳍيّة .ﻋبادة ﻫﻜﺬا شﺨص تﻜون ﻋﻦ ُك ْرﻩ .ﻫﺬﻩ العبادة إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍا ﻋقاب
لﻦ ﻳﻜون ﳍا ﺛواب.
قبﻞ القيام لعبادة ّﻣ ْﻞ قﻠيﻼً ،ﺳتﺄﰐ الرﻏبة واﳌيﻞ واﻹشتياق ،ﺣينﻬا إﻧشغِ ْﻞ لعبادة.
ﻣﺜﻞ قراءة إذن الدﺧول قبﻞ الدﺧول إﱃ اﳊرم لﻠز رة .إذا كاﻧت الرﻏبة ﻣوﺟودة ﻳﻜون
"ﺳﲔ" بﻼل ِ
التغاضﻲ ﻋﻦ النقاﺋص اﻹﺣتﻤالية لﻠعﻤﻞ ﳑﻜناً .ا اﻋتﱪ ِ
"شيناً" بسبﺐ
ّ
ّ
َ
رﻏبتﻪ.
٣١١

اﳌادي أو اﳌعنوي( ﺳيﻜرﻩ ذلﻚ الﻄعام.
إذا ﱂ ﻳﻜﻦ اﻹﻧسان ﺟاﺋعاً وأكﻞ الﻄعام )ﺳواءً ّ
"ليﻠة الرﻏاﺋﺐ" الّﱵ ﻫﻲ ليﻠة اﳉﻤعة اﻷوﱃ ﻣﻦ شﻬر رﺟﺐ تعﲏ الﻠيﻠة الّﱵ تُو ﱠﺟﻪ فيﻬا

ﲨيﻊ الرﻏبات واﶈبّة ﳓو ا ّ وذلﻚ أﻳﻀاً ﻻ ﳝﻜﻦ إﻻّ بوﻻﻳة أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ .شﻬر رﺟﺐ ﻫو
شﻬر أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(.
أتردد ﻋﻠيﻪ .اﳌرﺣوم
كنت أﻋرفﻪ و ّ
وﺟد شاب واﺻﻞ لﻠﻜﻤال اﳌعنوي ُ
قبﻞ ﺳنوات كان ﻳُ َ
ﻣﲏ ﻣﻜﱠرراً
ﳏﻤد ﺣسﲔ اﳊسيﲏ الﻄﻬراﱐ الّﺬي أﻳﻀاً كان ﲰﻊ ﻋنﻪ كان ﻳﻄﻠﺐ ّ
اﻵقا السيّد ّ
ﻣرًة إﱃ ﻣنزل ذلﻚ الشاب .أﺣﻀر الـ ُﻤﻀيف لنا
أن آﺧﺬﻩ إﱃ ذلﻚ الشاب .أﺧﺬتُﻪ ّ
ﳏﻤد ﺣسﲔ قال :ﻻ أرﻏﺐ .ذلﻚ الشاب ﺻاﺣﺐ
الشاي .أ تناولتُﻪ ولﻜﻦ اﻵقا السيد ّ
ِ
ِ
ننتبﻪ لﺌﻼّ ﻧُظ ِﻬر ﻋدم
ﺐ ﻧﻔسﻚ .ل ْ
الﻜﻤال قال لﻪّ :
ﺣﱴ لو ﱂ ﻳﻜﻦ لدﻳﻚ ﻣيﻞ ورﻏبة ر ّﻏ ْ

ﳏﻤد الﻜوﰲ الّﺬي كاﻧت
الرﻏبة ﻋندﻣا ﻳرﻳد ا ّ وأولياؤﻩ أن ﻳعﻄو شيﺌاً .اﳌرﺣوم الشيخ ّ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( ﻣعروفة كان ﻣراراً ﻳنقﻞ
تشرفاتﻪ بﻠقاء ﺣﻀرة ﺻاﺣﺐ العصر والزﻣان ) ّ
ّ
أﻳت ﺳيّداً ﻋظيﻤاً كان ﺣولﻪ
كنت ﻣستﻠقياً .ر ُ
ﺳف وﺣسرة ﻫﺬﻩ القﻀيّة أﻧّﻪ :ذات ﻳوم ُ
لست ﻋﻄشا ً وﻻ أرﻏﺐ
أﻳﻀاً ﻋ ّدة أشﺨاص واقﻔﲔ ﻳﻀيّﻔﲏ كﺄﺳاً ﻣﻦ اﳌاء .أ
قﻠت ُ
ُ

"لست ﻋﻄشا ً وﻻ
قﻠت:
ُ
ﳌاء .اﶈيﻄون بﺬلﻚ السيّد قالوا :ﺧﺬ اﳌاء وﻻ ترفﻀﻪ .لﻜنّﲏ ُ
١
ﻇننت أ
ﺣﱴ ﻻ ﳚﺐ أن ﳔيّﺐ ﻇنّﻪ"؟ قالوا إﻧّﻪ "آقای ﻋالَـﻢ" ُ .
وﻣﻦ ﻳﻜون ﻫو ّ
ﻣيﻞ ﱄَ ،
ِ ٢
ِ
كنت أف ّﻜر ﰲ ﻫﺬا ﺣيﺚ
أ ّ ﻢ ﻳقولون :إﻧّﻪ "آقای ﻋالـﻢ"  .ف ّﻜ ُ
رت ﻣا ﻣعﲎ "آقای ﻋالـﻢ"ُ .

اﻧتبﻬت أ ّ ﻢ قالوا إﻧّﻪ "آقای ﻋالَـﻢ" أي
اﺧتﻔﻰ ذلﻚ السيّد واﶈيﻄون بﻪ ﻋﻦ ﻧظري .ﰒّ
ُ
أﻇﻬرت
رت كﺜﲑاً أﻧّﻪ ﳌاذا
ُ
ﲢس ُ
ﺣﻀرة ﺻاﺣﺐ العصر والزﻣان ) ّ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( .لﺬا ّ
وﺣرﻣت ﻧﻔسﻲ.
ﺻددت ﻋﻦ ﺣﻀرتﻪ
ﻋدم الرﻏبة و
ُ
ُ
"ﺣ ّﻔت اﳉنّة ﳌﻜارﻩ وﺣ ّﻔت النار لشﻬوات" :لقد لُﻔﱠت اﳉنّة ﳌﻜارﻩ و ر ﺟﻬنّﻢ

ﻣت إﱃ اﻷﻣام ،تصبﺢ لعﻜس .أي أ ّن
ﳌﻠ ّﺬات .ﻫﺬا ﻣتعﻠّق ّول الﻄرﻳق ،ولﻜﻦ إذا تق ّد َ
اﳌشرفة واﳌعنوّ ت الّﱵ ﻫﻲ اﳉنّة ،تصبﺢ
اﻷﻋﻤال اﳊسنة ،ولقاء اﳌﺆﻣﻦ ،وز رة اﳌشاﻫد ّ

" ١آﻗای ﻋا َﱂ" :ﺳﻴّ ُﺪ العالَ ِـﻢ.
" ٢آﻗای ِ
ﻋاﱂ" :الﺴﻴّ ُﺪ ﻋالِ ٌـﻢ.
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وتتجﻪ ﳓوﻫا ﲟيﻞ وشﻬوة؛لﻜﻦ الﻄبيعة والدﻧيا وأﻫﻠﻬا تﻜون لنسبة
لﺬﻳﺬة لنسبة إليﻚ ّ
اﳌﻬﻢ ﻫو أن ﻧﺬﻫﺐ ﲟيﻞ ورﻏبة ﳓو ا ّ واﻵﺧرة
إليﻚ أﻣور ُﳏ ِزﻧة ُ
وﻣ ّرة وتﺬﻫﺐ ﳓوﻫﻢ ب ُﻜرﻩّ .
واﻷﻋﻤال الصاﳊة وب ُﻜرﻩ وﻋدم رﻏبة ﳓو الدﻧيا والﻄبيعة .كﺬلﻚ قال ﰲ ﺣدﻳﺚ أولوا
ﺣﱴ ﻧﻔس ﻫﺬﻩ الﻠ ّﺬات والشﻬوات الدﻧيوﻳّة
اﻷلباب" :وﺟعﻞ شﻬوتﻪ وﳏبّتﻪ ﰲ ﺧالقﻪ" ،أي ّ
أﻳﻀاً ﲡد ّاﲡاﻫاً إﳍيّاً.
ﺣﺐ الدﻧيا ﻏالباً ﻳﺬﻫﺐ اﻹﻧسان ب ُﻜرﻩ وﻋدم رﻏبة ﳓو أﻋﻤال اﳋﲑ واﳉنّة
إذا كان ّ

وﻳتحرك ﲟيﻞ وشﻬوات ﳓو ﺟﻬنّﻢ والدﻧيا واﻷﻋﻤال القبيحة .إذا ﻏﻠﺐ ﰲ اﻹﻧسان الشوق
ّ
ِ
وقﻞ التعﻠّق لدﻧيا تصبﺢ القﻀيّة لعﻜس ﲤاﻣاً ،أي ﻳﺬﻫﺐ ﲟيﻞ
إﱃ ا ّ تعاﱃ واﻵﺧرة ّ
اﳊق وﳝتﻠﻚ ﻣيﻞ ورﻏبة ﰲ ﳎالس ذكر ا ّ وذكر
ورﻏبة ﳓو اﳉنّة،
وﻳتحرك بشوق ﰲ طرﻳق ّ
ّ

أﻫﻞ البيت )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( وﻳﺬﻫﺐ بدون ﻣيﻞ وب ُﻜرﻩ ﳓو ﺟﻬنّﻢ وأﻫﻞ الدﻧيا والغﻔﻠة .تﱪز
كرﻩ اليﻜﻢ الﻜﻔر والﻔسوق والعصيان" :ﺟعﻞ
آﻳة "ﺣبّﺐ اليﻜﻢ اﻻﳝان وزﻳّنﻪ ﰲ قﻠوبﻜﻢ و ّ
كﻞ ﻋﻤﻞ ﳛصﻞ ﻋﻦ ُكرﻩ
اﻹﳝان ﳏبوبﻜﻢ وﺟعﻠﻜﻢ تﻜرﻫون الﻜﻔر والﻔسوق والعصيان ،و ّ
كﺄّﳕا ﱂ ﻳﻔعﻠﻪ اﻹﻧسان" .اﻻّ ﻣﻦ اكرﻩ وقﻠبﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻻﳝان" :إﻻّ الشﺨص الّﺬي أ ِ
ُﺟﱪ
ّ
ِ
ﻹكراﻩ ﻋﻠﻰ إﻇﻬار الﻜﻔر بينﻤا كان قﻠبﻪ ﻣﻄﻤﺌنّاً وﻣستق ّراً ﻹﳝان .لﺬا ﻷ ّن فرﻋون أكرﻩ
الس َحرة ﻋﻠﻰ السحر )"وﻣا اكرﻫتنا ﻋﻠيﻪ ﻣﻦ السحر" :وﻣا دفعتَنا إليﻪ ﻣﻦ السحر
وأﺟﱪ َ
ﻹﺟبار( إرت ّدوا ﺳرﻳعاً وﺻاروا ﻣﻦ أتباع ﺣﻀرة ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(.

ﻣعرفة النﻔس
كﻞ ﻣصنوع بصاﻧعﻪ .ا ّ قد ﺧﻠقنا.
ﺧﻠقنا
العظيﻢ ولقد َ
لقد َ
ُ
ﺧﻠقنا ﻋظﻤاءً أﻳﻀاً .قيﻤة ّ
الرب العظيﻢ قد ﺧﻠق( ولقد ﺧﻠق ﻋظيﻤاً )اﻹﻧسان قد ُﺧﻠِق
إذاً ،لقد ﺧﻠقنا العظيﻢ ) ّ
ﻋظيﻤاً أﻳﻀاً(.
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أﻋزة وﻋظﻤاء
العظيﻢ قد ﺧﻠق َ
العظيﻢ أﻳﻀاً؛ﻳعﲏ ﻋبادﻩ ّ
العباد ولقد ﺧﻠق العز َﻳز و َ
العز ُﻳز و ُ
وﺧالقﻬﻢ ﻋزﻳز وﻋظيﻢ أﻳﻀاً.
العزة ﻣوﺟودة ﰲ
آﺧرّ .
ا ّ قد ﺧﻠقﻚ ﻋظيﻤاً .أﻧت ﻋزﻳز .ﻻ تﻄﻠﺐ ّ
العزة ﻣﻦ شﺨص َ
ﻧﻔسﻚ.
ﻣعدﻣاً ﻣاﻻً كﺜﲑاً بعدم اﺣﱰام ورﻣيتَﻪ ﳓوﻩ رﻣياً ،ﻳقول لﻚ ﺧﺬ ﻣالﻚ
إذا
أﻋﻄيت فقﲑاً َ
َ
ٍ
ﻳتحﻤﻠون
واﻋق ْد ﳎﻠس ﻋزاء ﻷبيﻚ .اﳉﻤيﻊ ﻋظﻤاءٌ وأبناءُ ﻋظﻤاء وﻋزﻳزون ﻋند ا ّ  .ﳍﺬا ﻻ ّ

اﻹﻫاﻧة والتحقﲑ.
ِ
ِ
ي ﻣصن ٍﻊ ﻫﻲ.
كﻞ ﻣصنوع ﻣتعﻠّق بصاﻧعﻪ .ﻋندﻣا ترﻳد أن تقيّﻢ بﻀاﻋة تسﺄل :ﻷ ّ
ُ ﺣسﻦ ّ
ﻣاذا ﻋﻦ بﲏ آدم؟
أﻧظر كﻢ ﻫﻲ ﻋظيﻤة وﳍا ﻣﻦ الشرف ﻫﺬﻩ النﻔس لﻠبشر ﲝيﺚ تﻜون ﻣعرفتﻬا ﻣساوﻳة
ْ 
ﳌعرفة ا ّ وتﻜون ﻣرآة اﳊ ّق" :ﻣﻦ ﻋرف ﻧﻔسﻪ فقد ﻋرف ربّﻪ" ،وﻳقول أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ
أي شﻲء.
بﻜﻞ شﻲء" :ﻣﻦ ﻻ ﻳعرف ﻧﻔسﻪ ﱂ ﻳعرف ّ
السﻼم(" :اﳉاﻫﻞ بنﻔسﻪ ﺟاﻫﻞ ّ
اﻹﻧسان ﻣﺜال وﳕوذج ا ّ ﻋﻠﻰ اﻷرض .لقد ﲡﻠّﻰ ا ّ بتﻤاﻣﻪ ﰲ اﻹﻧسان" .ولﻪ اﳌﺜﻞ

وﺟد ّ اﳌﺜال اﻷﻋﻠﻰ.
اﻻﻋﻠﻰ" :وﻳُ َ
كﻞ
كﻞ ﻣﻜان و ّ
كﻞ اﻷزﻣنة ﻋاشوراء؛إذاً ،اﻹﻣام اﳊسﲔ ﻣوﺟود ﰲ ّ
كﻞ اﻷراضﻲ كربﻼء و ّ
ّ 
ِ
ِ
ستوﻋﺐ ﰲ
كﻞ شﻲء ﻳُ َ
كﻞ شﻲء ﻳﻜون ﻧقداً .ﰲ آﺧر الزﻣان ّ
وقت .ﰲ آﺧر الزﻣان ّ

ووﱄ ا ّ .
ﺣﱴ ا ّ ﻳُ َ
اﻹﻧسانّ ،
ستوﻋﺐ ﰲ اﻹﻧسان فﻜيف ﻹﻣام ّ
ِ
ت ﻷولياء ا ّ ﰲ الروا ت اﳌﻜتوبة ﰲ ال ُﻜتُﺐ
ﲨيﻊ اﳌراتﺐ واﳌقاﻣات الّﱵ قد ذُك َر ْ
ﻣتعﻠِّقة بنا .تﻠﻚ الّﱵ لسنا قادرﻳﻦ ﻋﻠﻰ بﻠوﻏﻬا وﺧصوﺻية ِ
وﺻ ْرفاً ﻣتعﻠِّقة ﻢ ﱂ ﻳﺬكروﻫا وﱂ
ّ
تُﻜتَﺐ.
وﻣﻠَﻚ وأﻋﻠﻰ ﻣﻦ الـ َﻤﻠَﻚ.
وﺟﻦ ،وﺣيوانَ ،
كﻞ شﻲء :شيﻄانّ ،
اﻹﻧسان ﻳصبﺢ ّ
ق ّد الروح ﻣﻦ الﻄبقة السابعة لﻸرض إﱃ أﻋﻠﻰ ﻋﻠّيّﲔ .الروح ﻣتعﻠِّقة ﻹﻣام.
ﺣﻲ وقدﻳـﻢ ،وﻻ ﳝوت وﻻ تﺆﺛـِّر فيﻪ
كﻞ ﻣصنوع ّ
ّ 
ﻳدل ﻋﻠﻰ ﺻاﻧعﻪ .ﻷ ّن ﺻاﻧعنا ّ
اﳊوادث ،ﻣصنوﻋﻪ أﻳﻀاً ﻻ ﳝوت.
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ﻣرﰉ ﻋﻠﻰ الدﻻل ﰲ البﻼط وﺟد أﻧّﻪ إذا بقﻲ اﻷﻣﲑ إﱃ
اﳌﻠﻚ الّﺬي كان ﻋندﻩ إبﻦ ﱠ
اﻳة اﻷﻣر ﰲ ﻫﺬا الدﻻل والنعﻤة لﻦ ﳛصﻞ ﻋﻠﻰ لياقة ﺧﻼفتﻪ وﻳوم ﻳصﻞ إﱃ القدرة ﳚعﻞ
التجول
الناس ﰲ ﻋُسر وﻳستقوي ﻋﻠيﻬﻢ .ﻫﺬا كان ﺣيﺚ أﻣر ﺟنودﻩ أن ﺧﺬوﻩ ّ
ﲝجة ّ
التﻔرج إﱃ ﺻحراء قاﺣﻠة وشاﺳعة ﺟنﺐ قرﻳة َﺧ ِربة وﻳﱰكوﻩ وﻳرﺟعوا .ﻫﻢ أﻳﻀاً قاﻣوا بنﻔس
و ّ
ﻫﺬا العﻤﻞ .اﻷﻣﲑ الّﺬي كان بقﻲ لوﺣدﻩ ﰲ الصحراء ﲟﻼبس اﻷشراف تﻠﻚ ﺻار ﳝشﻲ
وﻋاﻣﻞ أﻫﻞ البﻠدات اﶈيﻄة الّﺬﻳﻦ كاﻧوا ﻳعﱪون كﺄ ّ ﻢ ﺧ ّدام القصر وﺻار
وﻳتﻜﻠّﻢ ﻣﻊ ﻧﻔسﻪ َ
ﻣرﻫﻢ وﻳنﻬاﻫﻢ أﻧّﻪ رّكِبوا ﲣﱵ ﰲ اﳌﻜان الﻔﻼﱐ و ِ
أﺣﻀروا الﻔﻄور و . . . .قال الناس ﰲ
البداﻳة :إﻧّﻪ ﳎنون .لﻜﻦ اﺛنﲔ أو ﺛﻼﺛة أشﺨاص ﻣﻦ ﻋقﻼء وﺣﻜﻤاء البﻠدة ﻋندﻣا رأوﻩ
أدركوا أ ّن ﻣﻼبس اﻷشراف ﻫﺬﻩ وﻫﺬﻩ اﳌﻄالﺐ ﻻ تتناﺳﺐ ﻣﻊ الصحراء وأ ّن ﻫﺬا الولد ﻻ
ب ّد أن ﻳﻜون أﻣﲑاً إبﻦ ﻣﻠﻚ وأن ﻳﻜون قد ﺟاء ﻣﻦ ٍ
ﻣﻜان ﺣيﺚ قد كاﻧت ﻫﺬﻩ اﻷشياء

ﺣﱴ لو ﻣﻬﻤا كاﻧت
ﻣتوفّرة لﻪ ﻫناك .ﻫﺬا طبﻊ اﻹﻧسان أﻧّﻪ أّﳝا شﻲء أراد أن ﻳشﱰﻳﻪّ ،
البﻀاﻋة الّﱵ ﻳعرضﻬا ﻋﻠيﻪ الباﺋﻊ ﺟيّدة وتدوم ،ﻳسﺄل أليس ﻋندك أفﻀﻞ ﻣنﻬا وأكﺜر
وﺟد أﲨﻞ وأكﻤﻞ ﻣنﻬا ﰲ الدﻧيا ،وﻫﺬﻩ
ﻳتزوج ﻳبحﺚ ﻋﻦ اﻣرأة ﻻ ﻳُ َ
دواﻣاً ،وﻋندﻣا ﻳرﻳد أن ّ

أﺧروﻩ قﻠيﻼً ﻳعﱰض أﻧّﻪ
النﻔسيّة لﻺﻧسان أﻧّﻪ ﻣﺜﻼً إذا ذﻫﺐ إﱃ ﻣدﻳرﻳّة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣعاﻣﻠة و ّ
؛كﻞ ﻫﺬا ﳛﻜﻲ ﻋﻦ أﻧّﻪ أﻣﲑ قد أرﺳﻠﻪ السﻠﻄان إﱃ ﻫﺬﻩ الصحراء ﻣﻦ أﺟﻞ
ﳌاذا ﻋﻄّﻠتﻤوﱐ ّ
وﳕوﻩ .إذا أﻣعنّا النظر ﰲ رﻏبات اﻹﻧسان ﻣﻦ قبيﻞ اﳊياة اﻷبدﻳّة والغﲎ الغﲑ ﳏدود
رشدﻩ ّ

ﻳتبﲔ أﻧّﻪ ﻫو ليس لصحراء الدﻧيا ﻫﺬﻩ ﻷ ّن اﻷشياء ﻣﻦ ﻫﺬا
والقدرة الﻼﻣتناﻫية وّ . . .
وﺟد ﰲ الدﻧيا ﲝيﺚ أﻧّﻪ رآﻫا ذات ﻳوم ﰲ ﻫﺬا العا َﱂ واشتﻬاﻫا اﻵن.
القبيﻞ ﻻ ﳝﻜﻦ أن تُ َ
إﱃ اﻵن ،ﻫﻞ ف ّﻜ ِ
اﺧتبﺄت ﰲ داﺧﻠنا؟
أتت ﻫﺬﻩ الشﻬيّة وﻫﺬﻩ النﻔسيّة و
ْ
رت ﻣﻦ أﻳﻦ ْ
َ
أي ﻣنﻬا ﰲ ﻋا َﱂ الﻄبيعة :الﺜروة
الرﻏبات اﻷﺻﻠيّة لﻺﻧسان ﻻ ﳝﻜﻦ اﳊصول ﻋﻠﻰ ٍّ
القوة الﻼﻣتناﻫية ،العُﻤر الﻼﻣتناﻫﻲ و . . . .إﻧّﻪ ﻣﺜﻞ إبﻦ ﻣﻠﻚ أﺧﺬوﻩ إﱃ
الﻼﻣتناﻫيةّ ،
قرﻳة وتركوﻩ وﻫو ﻳتﻜﻠّﻢ ﻣﻊ ﻧﻔسﻪ و ﻣر شياء قد كاﻧت ﻋندﻩ ﰲ القصر ﻏافﻼً ﻋﻦ أﻧّﻪ ﻫنا
تدل ﻋﻠﻰ أ ّن اﻹﻧسان ليس ﻣﻦ أﻫﻞ
وﺟد ﰲ القرﻳة .ﻫﺬﻩ اﻷﻣنيات ّ
قرﻳة وتﻠﻚ اﻷشياء ﻻ تُ َ
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قرﻳة الﻄبيعة وﰲ ﻋصر ﻣﻦ العصور كان ﻳعيﺶ ﰲ ﳏﻀر ﺳﻠﻄان الوﺟود واليوم أﻳﻀاً ﻳﻄﻠﺐ
ﻧﻔس ذاك اﳌنزل.
ﻋندﻣا ﻳظﻬر ﻣا ﰲ اﻹﻧسان لﻦ ﳛتاج لﻸﺳباب واﻵلة واﳊركة.
اﳋصاﺋص الّﱵ تظﻬر
دفعة واﺣدة
وﺟد ﰲ اﻹﻧسان شﻲء ﲝيﺚ إذا ﲢ ّقق ﺳوف ﳝﻠﻚ ً
ﻳُ َ
َ
ﰲ ﲨيﻊ اﻷشياء بعد تﻜاﻣﻠﻬا وﻳقوم ﲜﻤيﻊ أﻋﻤاﳍا ﻣﻦ دون اﳊاﺟة إﱃ اﳊركة واﻷﺳباب.
"ﺧﻠق اﳌوت )اﳉسﻢ( واﳊيوة )الروح( ليبﻠوكﻢ اﻳّﻜﻢ اﺣسﻦ ﻋﻤﻼً" .أﻧت بنﻔسﻚ َﻣﻦ
ﺣﱴ ﺧﻠق ﻫﺬﻳﻦ اﻷﻣرﻳﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻣتحاﻧﻚ وابتﻼﺋﻚ؟
تﻜون ّ
لست
اﳊياة الّﱵ ﻣقابﻠﻬا اﳌوت والعﻠﻢ الّﺬي ﻣقابﻠﻪ اﳉﻬﻞ والقدرة الّﱵ ﻣقابﻠﻬا الﻀعف َ
ِ
القوة
أﻧت .أﻧت الغﲎ الّﺬي ليس لﻠﻔقر ﺳبيﻞ إليﻪ ،والعﻠﻢ الّﺬي ليس لﻠجﻬﻞ ﺳبيﻞ إليﻪ ،و ّ

الّﱵ ليس لﻠﻀعف ﺳبيﻞ إليﻬا.
ﺣﱴ لو ﱂ تﻜﻦ
ﲢﺐ اﳉﻤال واﳊُ ْسﻦ والنور ،وﳌاذا ّ
فتّ ْ
اﻧظر ﳌاذا ّ
ﺶ ﰲ ﻣستودع روﺣﻚ و ْ
ﲢﺐ اﻹﻧسان اﳊسﻦ؟
شﺨصاً ﺻاﳊاً إﻻّ أﻧّﻚ ّ
ﳛﺐ أن ﻳتﻜﻠّﻢ ﻋبدﻩ ﻋﻦ ﻣساوﺋﻪ ﻷﻧّﻪ ﻣﻬﻤا كان فﻬو ﻣصنوع ﻧﻔس ا ّ وقد
ا ّ ﻻ ّ
اﻋتﱪت ﻧﻔسﻚ ﺳيّﺌاً ﺟ ّداً ﰲ النﻬاﻳة ﻳقول لﻚ :إﻧّﻪ ﻣتعﻠِّق ﻷﺻﻞ
ﺧﻠقﻪ ا ّ ﺣسناً .إذا
َ
اﺳﱰ ﻧﻔسﻚ وﻻ تتح ّدث ﻋﻦ
العاطﻞ لﺬقﻦ ﺻاﺣبﻪ .ﻣﺜﻠﻤا أ ّن ا ّ ﺳﱰك فﺄﻧت أﻳﻀاً ْ
ﺳيّﺌاتﻚ.
إذا أﻧت داﺋﻤاً تعتﺐ وتشتﻜﻲ ﻣﻦ ذﻧوبﻚ وﻧﻔسﻚ والعقو ت اﻹﳍيّة وﻻ تُظ ِﻬر الرضا
أي ﻣوﱃ ﳍﺆﻻء ﺣيﺚ ﻻ ﻣﻠون أبداً ن ﻳغﻔر ﳍﻢ
ﻋﻠﻰ ّ
كﻞ َﻣﻦ ﻳراك ،ﻳقولّ :
اﳊق تعاﱃّ ،
وﻳُصﻠﺢ أﻣرﻫﻢ.
ا ّ أفﻀﻞ ﻣﻦ ﻧِ َعﻤﻪ .لقد ﺧﻠق النِ َعﻢ ﻣﻦ أﺟﻠنا وﺧﻠقنا ﻣﻦ أﺟﻠﻪ.

اﺳتعز واليﻚ ﻧسبتﲏ" :إﳍﻲ كيف
اﺳتعز وﰲ الﺬلّة اركزتﲏ ام كيف ﻻ
"اﳍﻲ كيف
ّ
ّ
العزة واﳊال أﻧّﻚ قد
العزة واﳊال أﻧّﻚ قد ﲰّرتَﲏ ﰲ ّ
الﺬل واﳍوان وكيف ﻻ أطﻠﺐ ّ
أطﻠﺐ ّ
ﻧسبتﲏ إليﻚ.
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اﳉواد أفﻀﻞ اﳌراكﺐ ولﻜﻦ ﻏالباً إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﺻاﺣبﻪ ﻣنتبﻬاً ﻳرﻣيﻪ أرضاً وﻳقتﻠﻪ .ﻧﻔسنا
ﻫﻲ ﻧﻔس ذلﻚ اﳉواد.
إن شاء ا ّ ﳚعﻠنا ا ّ راكبﲔ وﻻ ﻧﻜون ﻣركوبﲔ .ﻫﺬﻩ الﻄبيعة والبدن ﻫﻲ ﻣركبنا،
وذكرت ا ّ بﻪ ،ﻳصبﺢ بُراقاً ،أي
يت
َ
فحﺬار أن تركبنا .ﻫﺬا البدن ﲪار ولﻜﻦ إذا ﺻﻠّ َ
اﳌركﺐ الّﺬي ﻳﺬﻫبون بﻪ إﱃ اﳌعراج.
كﻞ أﻣﻼكﻲ ﻋﻠﻰ طعام وﺳرج وﻧعﻞ ﻫﺬا اﳊﻤار ،إذاً ﻣﱴ أركبﻪ؟
إذا
ُ
كﻞ ﻋﻤري و ّ
ﺻرفت ّ
ﰲ الدﻧيا أكﺜر اﳌراكﺐ ركبت الراكبﲔ .البدن والﻄبيعة ﲪار اﻹﻧسان .ﻋندﻣا ﻳشبﻊ
اﳊﻤار ﻳرفس وﻳنﻬق ،ولﻜﻦ ﻋندﻣا ﻳﻜون ﺟاﺋعاً ﻻ ﻳرفس وﻻ ﻳنﻬق وﻳنﻔﱠﺬ أﻣر ﺻاﺣبﻪ
بشﻜﻞ أفﻀﻞ.
النﻔس تﻜون ﺛعبا ً ﻣا دام ﺻاﺣبﻬا ﺟاﻫﻼً ،وﻋندﻣا ﰐ اﳌعرفة تصبﺢ ﻋصا؛ﻣﺜﻞ ﻋصا
ﺣﻀرة ﻣوﺳﻰ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(.
اﳊواس اﳋﻤسة والشﻬوة والغﻀﺐ ﻫﻢ اﻷبواب السبعة ﳉﻬنّﻢ وإذا ﺣﻜﻤﻬﻢ العقﻞ
ﻳصبحون ﻣﻊ ز دة العقﻞ اﻷبواب الﺜﻤاﻧية لﻠجنّة.
ِ
ﺣﱴ
النَـ ْﻔس فجر كاذب وأﻣر
ﻋدﻣﻲ ورﲟا تﻜون أﺻﻼً ﻣﻦ النَـ َﻔس ،أي ﳊظة واﺣدةّ .
ّ
ﲨﻠة "ﻧﻔس اژدرﻫا ﺳت او ﮐﯽ ﻣردﻩ اﺳت" ١النﻔس بﺬا ا تقوﳍا .آﻣﻞ أن تصﻞ إﱃ ﻣقام
ِ
ﺣﱴ ﳝحو" :دع الباطﻞ
ﲝيﺚ تقول أ ﻣتن ّﻔر ﻣنﻬا لدرﺟة ّ
أﱐ ﻻ أذكرﻫا أبداً" .دع الباطﻞ ّ

ﺣﱴ ُﳝ َحﻰ وﻳﻔﲎ.
ّ
ِ
ﺣﱴ ﳜشﻰ ﻣﻦ طغيا ا .النﻔس ﻣتعﻠِّقة
الشﺨص الّﺬي ﻳقﻠّد ليس ﻋندﻩ ﻧﻔس ّ
لشﺨص الّﺬي ﻳﻜون ﻋالِﻤاً وﳎتﻬداً وﻳﻜون ﻣستقﻼ .ذاك ﻫو الّﺬي ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن
ِ
ﻳتحرك ﻣﻦ
ﻳ ّدﻋﻲ ّ
اﻹدﻋاءات وﻳُوﺟﺐ إﻳﺬاء الناس .ﻫﺬا اﻹﻣﻜان ﻣوﺟود أﻧّﻪ شﺨص ّ
وﺣﱴ أن ﻻ ﻳﻜون قد رأى ﻧﻔسﻪ طوال طرﻳقﻪ أبداً.
الﻄبيعة وﻳدرك اﳌراتﺐ اﳌعنوﻳّة الرفيعة ّ

 ١ﻧﻔﺴﻚ ﺗنّﲔ وﺛعﺒان ﻫﻴﻬات أن ﲤﻮت.
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ﺧﲑﻳﻦ وﻣﻄيعﲔ وﻻ تﱪز ﻧﻔسﻬﻢ أبداً .أﻳﻀاً
اﳋﲑة ﻳﻜون اﻷوﻻد ّ
ﰲ العاﺋﻼت ّ
١
اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ "ﻋقﻠﻬﻢ كبﲑ" وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳ ّدﻋوا ّ
اﻹدﻋاءات ،إن شاء ا ّ  ،ا ّ
بنﻔسﻪ ﻳقوم بعﻼج ذلﻚ .ﻫﻜﺬا أشﺨاص إذا قاﻣوا لر ضة قﻠيﻼً وقاﻣوا ﲞدﻣة َﺧﻠق ا ّ ،
ِ
ﻳﺆد ﻢ .ﻋندﻣا ﻳستوﱄ ﻋﻠيﻬﻢ الغرور
وﺣﱴ لو ﱂ ﻳﻔعﻠوا ﻫﺬا فالزﻣان ّ
تتعﺐ ﻧﻔسﻬﻢ وتزولّ ،
اﻹدﻋاءات ﰲ النﻬاﻳة ترتﻄﻢ رؤوﺳﻬﻢ لصﺨر وﻳنتبﻬون وﲣﻤد ﻧﻔسﻬﻢ.
وﻳ ّدﻋون ّ

التﻔ ّﻜر ،التع ّقﻞ ،التﺬ ّكر
التﻔ ّﻜر والتع ّقﻞ ﻫﻢ اﳉﻬاد اﻷكﱪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﳒاة أﻧﻔسنا.

طرﻳق الﻜﻤال ﻫو ﰲ التﺬ ّكر والتﻔ ّﻜر والتع ّقﻞ ،أي اﻹﺳتﻔادة ﻣﻦ الﺬكر والﻔﻜر والعقﻞ
واﺳتﺨداﻣﻬﻢ.
الّﺬي ﻳرﻳد أن ﻳشﱰي بيتاً ﻳﻜون ﻣشغوﻻً بﻪ ﰲ فﻜرﻩ لﻔﱰة ﻣﻦ الزﻣﻦ ،فﻜيف الّﺬي ﻳرﻳد
أن ﻳﻬتدي لصاﺣﺐ البيت؟
ﻳنتﻬﻦ
ﻳنتﻬﻦ وﲨال الرﺟال ﻋقﻠﻬﻢ" :ﲨال النساء ﻳظﻬر ﺳتعﻤال ز ّ
"ﲨال النساء ز ّ
وﲨال الرﺟال ﺳتﺨدام ﻋقﻠﻬﻢ.
كﻠّﻤا شغّﻠنا الﻔﻜر والعقﻞ أكﺜر كﻠّﻤا ﺻار ألﻄف وأﺧﺬ لتﻔ ّﻜر والتع ّقﻞ.

التﻔ ّﻜر ﻳعﲏ اﻹﺳتﻔادة ﻣﻦ فﻜرك ،والتع ّقﻞ ﻳعﲏ اﺳتعﻤال ﻋقﻠﻚ ،والتﺬ ّكر ﻳعﲏ اﻹﻧتﻔاع
ﻣﻦ الﺬكر .ﻫﺬا العدﻳد ﻣﻦ اﻷﺻناف ﻫو شرط ﳒاة اﻹﻧسان والقرآن ﻳﺆّكد ﻋﻠيﻬا.
ِ
ﳎﱰ ،أي
كﻞ شﻲء فيﻪ ﺣﻼل وطاﻫر و فﻊ فﺬاك ﻣتعﻠّق ﻧّﻪ ّ
أ ّن الغنﻢ ﺣيوان شرﻳف و ّ
ﻧية وﻳﻔ ّﻜر أﻧّﻪ ﻣا أطيﺐ الشﻲء الّﺬي أكﻠتُﻪ.
الشﻲء الّﺬي كﻠﻪ ﳝﻀغﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻠﻪ ً
والعﺮف أ ّ ﻢ أﻛﱪ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﳌا لﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ وﻋﻘﻞ وذﻛاء.
" ١ﻋﻘﻠﻬﻢ ﻛﺒﲑ":
ّ
اﳌﺘﻜﱪون الّﺬﻳﻦ ﻳعﺘﱪون أﻧﻔﺴﻬﻢ أو ﻳعﺘﱪﻫﻢ ا ﺘﻤﻊ ُ
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كﻞ ﻣا ﻳسﻤعﻪ ﻣﻦ العﻠﻢ والﻔﻬﻢ والﻜﻤال ﳚﺐ أن ﻳﻔ ّﻜر فيﻪ وﻳدرﺳﻪ.
اﻹﻧسان أﻳﻀاً ّ
اﻹﻧسان أﻳﻀاً إذا تع ّقﻞ وتﻔ ّﻜر ﻳصبﺢ شرﻳﻔاً.

ﳊﻤﻬا ﺣﻼل .اﳌﺆﻣﻦ أﻳﻀاً ﻋندﻣا ﻳصﻠّﻲ ،وﻳقرأ القرآن ،وﻳعبد ﳝﻀﻎ
اﳊيوا ت الّﱵ ّ
ﲡﱰ ُ
ﺣﱴ ﻳظﻬر طعﻤﻪ .ﻫﺬا طعام ﻣﻦ اﳉنّة وطعام ُﺳﻔرة أﻫﻞ البيت ،وﳚﺐ
ذلﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻠﻪ ّ
ت
بتﺄﻣﻞ لﻺﻧتﻔاع أكﺜرْ .
ﺣاول أن تشعر بﻄعﻤﻬﻢ لدراﺳة والتﻔ ّﻜر .إذا ﻣﻀغ َ
اﻷكﻞ ﻣنﻪ ّ
أطعت
ﺣجة ا ّ فيﻬا وإذا
ﻣﻀغت القرآن ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻞ ودرﺳتَﻪ و َ
َ
الصﻼة ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻞ ﻳظﻬر ّ

أواﻣرﻩ تستغﲏ ﻋﻦ ﲨيﻊ أﻫﻞ الدﻧيا.
وتﺬوق طعﻢ ﻣﺄكوﻻت اﳉنّة ﰲ اﻷذكار واﳌناﺟاة
ﻣﻦ أﺟﻞ فتﺢ ّ
ﺣاﺳة الﺬوق لﻠروح ّ
بتﺄﻣﻞ وتﻔ ّﻜر .ﳚﺐ دراﺳتﻬﻢ .ﻣﺜﻞ
والعبادات ،ﳚﺐ ﻣﻀغﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻞ ،أي اﳋوض ﻢ ّ
ِ
وﲡﱰﻩ ،كﺬلﻚ ﳚﺐ
اﳊيوا ت الّﱵ ﳊﻤﻬا ﺣﻼل والّﱵ ُﲢﻀر ﻣا كﻠﻪ إﱃ فﻤﻬا ﳎ ّدداً ّ
وﲤتصﻪ روح اﻹﻧسان .ﳎالس
وﻳتﻢ ﻫﻀﻤﻪ ّ
اﺟﱰار الﻄعام الروﺣﻲ لتﻔ ّﻜر كﻲ ﻳظﻬر طعﻤﻪ ّ
ذكر ا ّ وأولياء ا ّ ﻫﻲ ﻣرتﻊ اﳌﺆﻣﻦ.
قﻠﺐ اﳌﺆﻣﻦ ﻣﺜﻞ الﱪﻋﻢ .اﳌﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل التﻔ ّﻜر والتع ّقﻞ والتﺬ ّكر ﰲ ُﺣ ْسﻦ ا ّ وأﻫﻞ
البيت ﻳُبتﻠﻰ قﻠبﻪ ﲟحبّتﻬﻢ؛ﻋندﻣا ﳚد اﶈبّة ﻳرضﻰ ﻋنﻬﻢ؛ﻋندﻣا ﻳصﻞ إﱃ الرضا ﻳﻀحﻚ
برﻋﻢ قﻠبﻪ وﻳتﻔتّﺢ وﻳصﻞ إﱃ النﻬاﻳة.
ﺣﱴ
إذا ف ّﻜ َ
رت قﻠيﻼً تنﻄﻠق ﺳرﻳعاً ﺟ ّداً .ﰲ ﺣدﻳﺚ أوﱄ اﻷلباب أﻧّﻪ ﻣا إن تتﻔ ّﻜر ّ

ﺣﺐ ا ّ وتقودك اﶈبّة ﰲ بقيّة الﻄرﻳق.
ﻳستوﱄ ﻋﻠيﻚ ّ
ﺣﱴ تصﻞ إﱃ اﳌاء.
اﻋﻤﻞ داﺧﻞ ﻧﻔسﻚ ّ
ﻧبﻊ ﳏبّة أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ ﰲ طنﻚّ .ﻣ ْﻞ قﻠيﻼً و ْ
ِ
كنت ﻣﻦ أﻫﻞ القﻠﺐ
أذكر ،وإذا َ
كنت ﻣﻦ أﻫﻞ الﻔﻜر ف ّﻜ ْر ،وإذا َ
إذا َ
كنت ﻣﻦ أﻫﻞ الﺬكر ْ
الﻜﻞ.
إﻋﻤﻞ بواﺳﻄة قﻠبﻚ فﺬلﻚ أفﻀﻞ ﻣﻦ ّ

اﻷم ﺬا اﻹﺣسان َﻣﻦ
اﻧظر أﻧّﻪ ﻫﺬا اﻷب و ّ
قﻢ لتﻔﻜﲑ بعض الشﻲء ﰲ الﻠيﻞ والنﻬار و ْ
ْ
أﻋﻄاﻫﻢ لﻚ ،وﻫﺬا اﳉسﻢ السﻠيﻢ ،وﻫﺬا العقﻞ السﻠيﻢ ،وﻫﺬﻩ الزوﺟة واﻷطﻔال وﲨيﻊ ﻫﺬﻩ
النِ َعﻢ َﻣﻦ أﻋﻄاﻫﻢ لﻚ" .ﻋﻠﻰ العاقﻞ ان ﻳﻜون لﻪ ﺳاﻋات . . .ﺳاﻋة ﻳتﻔ ّﻜر ﰲ ﻣا ﺻنﻊ
كﻞ ليﻠة و ار لﻪ. . .
اّ ّ
وﺟﻞ إليﻪ" :الشﺨص الﻔﻬيﻢ ﳚﺐ ﻋﻠيﻪ أن ّ
ﳜصص أوقا ً ﰲ ّ
ﻋز ّ
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وقتاً ﻳتﻔ ّﻜر فيﻪ ﲞصوص ﻣا ﺻنﻊ ا ّ بشﺄﻧﻪ" .التﻔ ّﻜر ﰲ آﻻء ا ّ ﻧعﻢ العبادة" :التﻔ ّﻜر
ﲞصوص النِ َعﻢ اﻹﳍيّة ﻋبادة ﺣسنة.

كﻞ ليﻠة بعد ﺻﻼة اﳌغرب
الّﺬي ﻻ ﻳﻜون ﻋندﻩ تﻔ ّﻜر وتع ّقﻞ وتﺬ ّكر ﻻ ﻳتﻜاﻣﻞّ .
اشﻜر واذكر "الصﻠوات"
إﺟﻠس ربﻊ ﺳاﻋة وف ّﻜ ْر .إذا اﻷشياء الّﱵ تﺬ ّكرَ ا كاﻧت ﲨيﻠة ْ
ْ
كﻞ ﻣا رأﻳتَﻪ
ﺧﻄرت ببالﻚ القباﺋﺢ
وإذا
ْ
ْ
كﻞ شﻲء رأﻳتَﻪ ﲨيﻼً ا ّ قد ﺻنعﻪ وأﻳﻀاً ّ
إﺳتغﻔرّ .
الﻜﻞ ﲨيﻠون وأ ّن ا ّ قد
اﻵﺧرﻳﻦ أو ﻧﻔسﻚ،
اﻏﻔر ّ
قبيحاً ،ﺳواءً َ
إﺳتغﻔر و ْ
ْ
ﺣﱴ ترى أ ّن ّ

كﻞ ﻣا ﺧﻄر ببالﻚ ﰲ دفﱰ ﺻغﲑ،
ﺻنﻊ اﳉﻤيﻊ .ﳛسﻦ أن ّ
كﻞ ليﻠة و ّ
تسجﻞ أفﻜارك ّ
اﻷشياءَ الّﱵ أﻋﻄاﻫا ا ّ  ،وأﻳﻀاً ك ﱠﻞ ﻣا فعﻠتَﻪ أﻧت ،ﺳواءً القبيﺢ أو اﳉﻤيﻞ.
رت ربﻊ ﺳاﻋة ،شيﺌاً
كﻞ ليﻠة ف ّﻜ َ
ليس ﻣﻦ الﻀروري أن تنعزل ﻋﻦ اﳊياة وﲣتﻠﻲ .إذا ّ

فشيﺌاً ﻳستوﱄ ]ﻫﺬا الربﻊ[ ﻋﻠﻰ ﲨيﻊ أوقاتﻚ وﻣﻬﻤا كان العﻤﻞ الّﺬي تشتغﻞ بﻪ تﻜون
داﺋﻤاً بﻔﻜر ا ّ وﻫﺬا الﻔﻜر أﻳﻀاً لﻦ ﻳﻜون ﻣاﻧعاً ﻷﻋﻤالﻚ الدﻧيوﻳّة .ذكر ا ّ ليس ن
كنت وأﻳﻦ
ﻳس ّد اﻹﻧسان اﻷبواب بوﺟﻬﻪ .ذلﻚ الربﻊ ﻣﻦ اﳋﻠوة والتﻔ ّﻜر ﰲ شﺄن أﻧّﻪ أﻳﻦ َ
أﻧت اﻵن وإﱃ أﻳﻦ ﺳتﺬﻫﺐ ﰲ النﻬاﻳة ،ﻳﻜﻔﻲ.

كﻞ شﻲء" .فﻜر ﺳاﻋة ﺧﲑ ﻣﻦ ﻋبادة ﺳبعﲔ ﺳنة".
ﻋندﻣا تﻔ ّﻜر ّ
ﻳتﻢ اﳊصول ﻋﻠﻰ ّ
ﻳتﻢ العﺜور فيﻬا ﻋﻠﻰ ضالّتﻚ الّﱵ تبحﺚ ﻋنﻬا.
اﳌقصود ب"الساﻋة" ﻫو الﻠحظة الّﱵ ّ
ﻳتﻢ العﺜور ﻋﻠيﻬا ﻳﻜون الﻔﻜر .ﻫﺬﻩ الﻠحظة
ﻋندﻣا تبحﺚ ﻋنﻬا ﻻ ﻳُ َ
وﺟد فﻜر ،وﳊظة ّ

سﻦ ﻋﻤﻠﻲ
ﻋيﺐ أو ُﺣ َ
أفﻀﻞ ﻣﻦ ﻋبادة ﺳبعﲔ ﺳنة .ﻋندﻣا أﺟﻠس دقيقة واﺣدة ﻷﺟد َ
ﲢسﻦ ﰲ ﻋﻤﻠﻲ وﳚعﻞ ﻋﻤﻠﻲ ﻳتق ّدم ﺳبعﲔ ﺳنة .الساﻋة ﻣتع ّددة:
ّ
ﻳﺆدي ذلﻚ إﱃ إﳚاد ّ
ﻋجﻞ ا ّ
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ،وﺣﲔ ﻇﻬور إﻣام الزﻣان ) ّ
وقت ﳎﻲء ّ
تعاﱃ فرﺟﻪ( وﳊظة بداﻳة القياﻣة .ﻋبادة ﺳبعﲔ ﺳنة ﰲ ك ّﻔة وﳊظة لقاء النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( أو لقاء ا ّ أﻳﻀاً ﰲ ك ّﻔة.
ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( أو رؤﻳة إﻣام الزﻣان ) ّ
وﺣاﺳﺐ ﻧﻔسﻚ .ﳝﻜﻦ بواﺳﻄة
ﻣرة واﺣدة لشﻬر ف ّﻜ ْر بعد الصﻼة
ّ 
ْ
ﺣﱴ لو أﻣﻜﻦ ّ
الﻔﻜر إﳚاد ﲡارات ﻳﻜون لصﻔقة واﺣدة ﻣنﻬا ربﺢ ﺳبعﲔ ﺳنة ﻣﻦ التجارات السابقة.
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العﱪة ﺳبﺐ تﻜاﻣﻞ اﻹﻧسان .الشﺨص إذا ﱂ ﻳعتﱪ تتﺨﻠّف أﻣورﻩ كﺜﲑاً .ا ّ داﺋﻤاً ﻳعﻤﻞ
ﻣعﻪ ولﻜﻦ ﻫو ﻻ ﻳنظر وﻻ ﻳرى وﻻ ﺧﺬ ﻋﱪة .ﻣﺜﻼً ﻋندﻣا ﻳبتعد ﻋﻦ ا ّ  ،ا ّ أﻳﻀاً ﻳس ّد
اﻷبواب بوﺟﻬﻪ ،ولﻜﻦ ﻷﻧّﻪ ﻻ ﻳنظر ﻧظرة ﻋﱪة فﺈ ّن ﻋﻠّة أ ّن اﻷبواب ِ
دت بوﺟﻪ ﻻ
أوﺻ ْ
ﻳﻔﻬﻤﻬا وﻻ ﻳدرك ﻣا قالﻪ ا ّ لﻪ ﺬا العﻤﻞ.

إقرأْ كتاب ﻧَﻔسﻚ
آﺧر" :اقرا كتابﻚ".
أي كتاب َ
آﻣﻞ أن تﻄالﻊ كتاب ﻧﻔسﻚ قبﻞ ّ
شﺨص ِ
ﻋاﱂ دﺧﻞ قرﻳ ًة ودﻋاﻩ أﻫﻞ القرﻳة أن ﻳعتﻠﻲ اﳌنﱪ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﻢ ﻋشرة أ ّ م .ﻫو
وﺣﱴ أﻧّﻪ قبض ﻣال اﳌنﱪ ﻣسبقاًّ .أول ليﻠة بعد إقاﻣة الصﻼة ﰲ ﻣسجد القرﻳة
أﻳﻀاً قَبِﻞ ّ
ﺻعد اﳌنﱪ وﰲ بداﻳة كﻼﻣﻪ قال لﻠناس :ﻫﻞ تدرون ﻣاذا أرﻳد أن أقول؟ قال اﳌستﻤعون:
ﻧعﻢ .قال ِ
العاﱂ :ﺣسناً ﲟا أﻧّﻜﻢ تعرفون إذاً ﻣاذا أقول أ بعد .قال ﻫﺬا وﻧزل ﻋﻦ اﳌنﱪ.
أﻳﻀاً ﰲ الﻠيﻠة الﺜاﻧية ﺳﺄل ﰲ بداﻳة ﻣنﱪﻩ :أﻳّﻬا الناس ،ﻫﻞ تدرون ﻣاذا أرﻳد أن أقول؟ ﻫﺬﻩ
اﳌرة قال اﳌستﻤعون :ﻻ .قال ِ
العاﱂ :ﻣاذا أقول أ ﻷشﺨاص ﻻ ﻳعﻠﻤون .قال ﻫﺬا وﻧزل ﻋﻦ
ّ
اﳌنﱪ .ﰲ الﻠيﻠة الﺜالﺜة تعاﻫد اﳌستﻤعون أن تقول ﳎﻤوﻋة ﻧعﻢ وأن تقول ﳎﻤوﻋة أﺧرى ﻻ.
ﻋندﻣا ﺻعد ِ
العاﱂ اﳌنﱪ وﺳﺄل ﻧﻔس ﺳﺆال الﻠياﱄ السابقة وقال قسﻢ ﻣﻦ اﳌستﻤعﲔ :ﻧعﻢ
ليقﻞ أولﺌﻚ الّﺬﻳﻦ ﻳعرفون لﻠّﺬﻳﻦ ﻻ ﻳعرفون .قال
وقسﻢ قال :ﻻ ،ﺧاطﺐ اﳌستﻤعﲔ قاﺋﻼًْ :
ﻫﺬا وﻧزل ﻋﻦ اﳌنﱪ وترك القرﻳة ليﻼً .بعد ﻋدة ﺳنوات ن رأس ذلﻚ ِ
العاﱂ ﳎ ّدداً ﰲ القرﻳة.
ّ
أﻫاﱄ القرﻳة الّﺬﻳﻦ كاﻧوا ﻣﻠسوﻋﲔ كﺜﲑاً ﻣﻦ القﻀية قبﻞ ﻋدة ﺳنوات أﺣاطوا ِ
لعاﱂ وقالوا:
ّ
ّ
ﺣتﻤاً ﻫﺬﻩ الﻠيﻠة ﳚﺐ أن تصعد اﳌنﱪ ﰲ اﳌسجد وﻫو أﻳﻀاً وافق وبعد إقاﻣة الصﻼة ﺻعد

ﺻنعت بﻜﻢ؟ ّﻣﻞ الناس
اﳌنﱪ وقال لﻠناس :ﻫﻞ تعﻠﻤون لو كان أﻣركﻢ بيدي ﻣاذا كنت
ُ
ﻣتحﲑﻳﻦ واﺳتغرقوا لتﻔﻜﲑ واﻧشغﻠوا ﲟراﺟعة أﻋﻤاﳍﻢ وأفعاﳍﻢ ﰲ ذﻫنﻬﻢ و ﺬا التﻔﻜﲑ أﻧّﻪ
ّ
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ﻳعاﻣﻠوا .ﻋ ّدة أشﺨاص كان ﻻ ﻳزال رأﺳﻬﻢ ﻋالياً وكاﻧوا
ﻜﺬا أداء كيف ﻳستح ّقون أن َ
ﻳنظرون إﱃ الواﻋظ قالوا لﻪ :ﻣاذا كنت فعﻠت بنا؟ ﺧﻔض ِ
العاﱂ رأﺳﻪ ووضعﻪ ﻋﻠﻰ ﻣقبض
َ
َ

طﺄطﺄت
اﳌنﱪ وﻏرق ﰲ ﺣالة تﻔ ّﻜر لع ّدة دقاﺋق .ذلﻚ العدد ﻣﻦ اﻷشﺨاص الباقﲔ
ْ
رؤوﺳﻬﻢ أﻳﻀاً واﻧشغﻠوا لتﻔﻜﲑ أﻧّﻪ ﻣاذا ﺳيﻔعﻞ بنا السيّد ﻋﻤالنا ﻫﺬﻩ .ﻋندﻣا ّكد
ﻳتﺄﻣﻠون واﻧشغﻠوا لتﻔﻜﲑ بشﺄن أﻧﻔسﻬﻢ وأﻋﻤاﳍﻢ ،رفﻊ رأﺳﻪ ﻋﻦ
الواﻋظ أ ّن اﳉﻤيﻊ ﺻاروا ّ
لﻜنت تركتُﻜﻢ تبقون ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊالة الّﱵ أﻧتﻢ ﻋﻠيﻬا
ﻣقبَض اﳌنﱪ وقال :لو كان أﻣركﻢ بيدي ُ
التﺄﻣﻞ
اﻵن .قال ﻫﺬا وﻧزل ﻋﻦ اﳌنﱪ .ﰲ ﻫﺬﻩ اﶈاضرة اﻷﺧﲑة ُرِزق اﳌستﻤعون شيﺌاً ﺟيّداًّ .
والتﻔ ّﻜ ُر بشﺄن ﻧﻔسﻚ شﻲء ﲦﲔ ﺟ ّداً.
أ ﻋندﻣا أﲢ ّدث ﰲ اﳉﻠسات أتص ّﻔﺢ كتاب ﻧﻔسﻜﻢ وأﺣﻜﻲ ﻣنﻪ .ﻣﻦ اﻵن فصاﻋداً
أﻧتﻢ ﻧﻔسﻜﻢ تص ّﻔحوا كتاب ﻧﻔسﻜﻢ واقرؤوﻩ ،فﻬﺬا أﻳﻀاً قرآن .لقد ُكتِﺐ القرآن الظاﻫري
ط ﻣﻦ ﻧور.
ﻋﻠﻰ الورق بواﺳﻄة اﳊﱪ ولﻜﻦ كتاب ﻧﻔسﻜﻢ قد ُكتِﺐ ﲞ ٍّ

ﻔت قﻠيﻼً ﻻ ﲢزن .ﻫﺬا اﻹﻣتحان كان ضرورًّ لﻜﻲ تﻜتشف
ﺣيﺜﻤا اﻣتحنﻚ ا ّ وﲣﻠّ َ
فﻀﻞ ا ّ وﻫو فﻊ
ﺳعيت و
أﻧّﻚ قص .إذا
َ
َ
اﺟتﻬدت قﻠيﻼً ّ
ﻳتﻢ التعوﻳض .اﻹﻣتحان ُ
وضروري ﻣﻦ أﺟﻞ تﻜاﻣﻞ اﳋَﻠق .النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( طﻠﺐ ﻣﻦ ا ّ
تحنوا .قال النﱯ )ﺻﻠّﻰ
ﲤتحﻦ ّأﻣﱵ .قال ا ّ  :ﻫﺬا اﻷﻣر ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ،وﻻ ب ّد ﻣﻦ أن ُﳝ َ
أﻧّﻪ ﻻ ْ
ٍ
إﱐ
ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( إذاً إﻣتحْنﻬﻢ
بشﻜﻞ ﲝيﺚ ﻻ تﻠتﻔت اﻷﻣﻢ اﻷﺧرى .قالّ :
ﺣﱴ أﻧت ﻻ تﻠتﻔت .ﻋندﻣا ذكر القرآن" :اقرا كتابﻚ كﻔﻰ بنﻔسﻚ اليوم
أﻣتحنﻬﻢ ﲝيﺚ ّ
ﻋﻠيﻚ ﺣسيباً" :أﻧت بنﻔسﻚ إقرأْ ﺻحيﻔة أﻋﻤالﻚ فاليوم أﻧت بنﻔسﻚ تﻜﻔﻲ ﶈاﺳبة
ﺣﱴ ا ّ ﻫو بنﻔسﻪ ﻻ ﻳنظر .أﺣد ﻣعاﱐ اﻵﻳة أﻧّﻪ" :ﺣاﺳبوا قبﻞ ان
تبﲔ أﻧّﻪ ّ
ﻧﻔسﻚّ ،
ﲢاﺳبوا" :أﻧتﻢ ﻧﻔسﻜﻢ قوﻣوا ﲟحاﺳبة أﻋﻤالﻜﻢ قبﻞ أن ﻳقوﻣوا ﲟحاﺳبة أﻋﻤالﻜﻢ .أﻳﻀاً
اﳌعﲎ اﻵﺧر ﳍا ﻫو أﻧّﻪ :ﻋبدي ،ﻻ داﻋﻲ ﻷن ُﲢ ِ
ﻀر ﱄ كشف اﳊساب ﻷﻋﻤالﻚ :أﻧت
ترﻳد أن تﻜون ﺣسناً ،وأ أﻳﻀاً أﺟعﻠﻚ كﻤا ترﻳد.
إﱄ ﺣساب ّأﻣﱵ
أﺟاب ا ّ طﻠﺐ النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( الّﺬي قال أو ْ
كﻞ ّ
ﺣﱴ أﻧت ﻻ تﻄّﻠﻊ
كﻲ ﻻ ﻳُ َ
ﻔتﻀحوا أﻣام اﻷﻣﻢ اﻷﺧرى ،قاﺋﻼً :بﻞ أﺣاﺳبﻬﻢ بشﻜﻞ ﲝيﺚ ّ
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ﺣﱴ ﻋندك ،وﻣﻦ اﻵﻳة الشرﻳﻔة" :اقرا كتابﻚ كﻔﻰ بنﻔسﻚ اليوم ﻋﻠيﻚ
وﻻ ﻳُ َ
ﻔتﻀحوا ّ
ٍ
ﺣﱴ
ﺣسيباً" :أﻧت بنﻔسﻚ إقرأْ ﺻحيﻔة أﻋﻤالﻚ فﺄﻧت كاف ﶈاﺳبة ﻧﻔسﻚ ،ﻳُستﻔاد أﻧّﻪ ّ
ا ّ الستّار والغﻔور ،ﻫو بنﻔسﻪ ﻻ ﻳنظر إﱃ ﺻحيﻔة ﻋﻤﻞ اﳌﺆﻣﻦ وﻳقبﻠﻚ وﻳُوكِﻞ إليﻚ
أﻳت ﻣا ﺻنﻊ ا ّ الﻜرﱘ ﻣعنا ﻣﻦ الﻠﻄف والرﲪة؟ !
دراﺳة اﳊساب .أر َ
وﳛ ِ
ﻀر الشاي
أرﺳﻠوا ﺻبيّاً إﱃ د ّكان ﺟر لﻠعﻤﻞ .ﰲ اﻷ ّ م اﻷوﱃ كان ﻳﻜنس الد ّكان ُ
وكان ﺣرﻳصاً أن ﻻ ﻳقﱰب ﻣﻦ الغﻠّة ﻷﻧّﻪ كان ﻳرى أﻧّﻪ داﺧﻞ ﺣدﻳﺜاً وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻻ
إذﻫﺐ
ﻳﺜقوا بﻪ .بعد ﻣرور ﻋ ّدة أ ّ م أﻋﻄاﻩ التاﺟر ﻻﺋحة ﻏراض ﻣﻊ كﻤيّة ﻣﻦ اﳌال وقال
ْ
واش ِﱰ ﻫﺬﻩ اﻷﺻناف وﺧﺬﻫا إﱃ ﻣنزلنا وﺳﻠِّﻤﻬا .قام الصﱯ لعﻤﻞ وأﺣﻀر ﻻﺋحة
كﻞ واﺣد ﻣنﻬا إﱃ التاﺟر كﻲ ﻳق ّدم لﻪ كشﻔاً ﳊساب.
اﻷﺻناف اﳌشﱰاة ﻣﻊ ﺳعر شراء ّ

تبﲔ
ﱄ؛أﻧظر أﻧت بنﻔسﻚ فﺈذا ﱂ ﻳﻜﻦ اﳌبﻠﻎ كافياً
قال لﻪ التاﺟر :ليس ﻣﻦ الﻀروري أن ّ
ْ
ِ
ﻣزِق الﻼﺋحة
ضعﻪ داﺧﻞ الغﻠّة؛أﻳﻀاً ّ
لﻚ ﺧ ْﺬ ﻣﻦ الغﻠّة وأﻋط الّﺬﻳﻦ ﻳﻄالبوﻧنا وإذا زاد ﻋنﻚ ْ
وِ
اﻧتصبت قاﻣتﻪ وشعر لﻔﺨر
ارﻣﻬا .ﻋندﻣا رأى الصﱯ ﻫﺬﻩ الﺜقة لﻠتاﺟر ﻏرق لﻔرح و
ْ
قصةَ ﺛقة التاﺟر .ا ّ أﻳﻀاً قد
وﻋندﻣا ﻋاد إﱃ البيت ليﻼً ﺣﻜﻰ ﻷبيﻪ و ّأﻣﻪ بﻔرح وافتﺨا ٍر ّ
ﺻنﻊ ﻧﻔس ﻫﺬا اﻷﻣر ﻣﻊ ﻋبادﻩ .قال ﳍﻢ" :اقرا كتابﻚ كﻔﻰ بنﻔسﻚ اليوم ﻋﻠيﻚ ﺣسيبا":
أﻧت بنﻔسﻚ إقرأْ ﺻحيﻔة أﻋﻤالﻚ؛اليوم أﻧت ٍ
كاف ﶈاﺳبة ﻧﻔسﻚ .أي أ أﺛق بﻚ؛لﺬا
ﺣاﺳﺐ ﻧﻔسﻚ بنﻔسﻚ؛أ ﻻ أﻧظر .ﻫﺬا الﻜﻼم ّ كﻢ ﳚعﻞ العبد فﺨوراً وﳚعﻠﻪ ﻳتﻜاﻣﻞ!
ْ

أردت أن أقرأ كتاب ﻧﻔسﻲ وﺻحيﻔة أﻋﻤاﱄ تنﻔيﺬاً ﻷﻣر ا ّ الّﺬي قال" :اقرا
ﻋندﻣا ُ
كتبت ذﻧوﰊ ﺻغﲑة ﺟ ّداً واﺳتغﻔاراﰐ وأﻋﻤاﱄ اﳊسنة
كتابﻚ"،
وﺟدت ﰲ بداﻳة اﻷﻣر ّ
ُ
أﱐ ُ
كتبت ذﻧوﰊ كبﲑة ﺟ ّداً
كبﲑة ﺟ ّداً ،وفيﻤا بعد ﻋندﻣا ﰎّ إﺣياء وﺟداﱐ شﻄبتُﻬﻢ و ُ
ِ
بت
كنت قد كت ُ
واﺳتغﻔاراﰐ وأﻋﻤاﱄ اﳊسنة ﺻغﲑة ﺟ ّداً .ﺧتصار ،ﻧتيجة تغيﲑ ﻧ ْﻔسيّاﰐ ُ

كادت أن ﻻ ﳝﻜﻦ قراء ا أبداً ﻣﻦ كﺜرة التشﻄيﺐ .ﻫﺬا كان
ت لدرﺟة أﻧّﻪ
ْ
وﻏﲑ ُ
وشﻄبت ّ
ُ
قت بصري بﻔﻀﻞ ا ّ ورﲪتﻪ.
ﺣيﺚ ﻋصرُ ا ورﻣيتُﻬا وﻋﻠّ ُ
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ﻋندﻣا ﻳقول ا ّ  :أ ﻻ أﻧظر إﱃ ﺻحيﻔة أﻋﻤالﻚ" ،اقرا كتابﻚ كﻔﻰ بنﻔسﻚ اليوم
ﻋﻠيﻚ ﺣسيبا" :أﻧت بنﻔسﻚ إقرأْ ﺻحيﻔة أﻋﻤالﻚ فﺄﻧت ٍ
كاف ﶈاﺳبة أﻋﻤالﻚ ،فﺄﻧت
ِ
غسﻞ وتﻄﻬر.
أﻳﻀاً ﻻ تقرأْ ﺻحيﻔة أﻋﻤالﻚ وارﻣﻬا ﰲ ﻣاء الﻔرات كﻲ تُ َ

القرآن
رب
القرآن واﳌﺨﻠوقات كﻼﳘا تنزﻳﻞ) .كتاب تشرﻳﻊ وكتاب تﻜوﻳﻦ( "تنزﻳﻞ ﻣﻦ ّ
العاﳌﲔ".
رب العاﳌﲔ" .ﳍﺬا فﺈ ّن
القرآن واﻹﻧسان كﻼﳘا أُﻧ ِزلوا ﻣﻦ ﻣﻜان واﺣد" .تنزﻳﻞ ﻣﻦ ّ

القرآن ﻣعروف ﺟ ّداً لﻺﻧسان.
اﻷﺣادﻳﺚ ﻫﻲ الناﺣية اﳋَﻠقيّة والقرآن ﻫو اﳉاﻧﺐ اﻹﳍﻲ لﻠنﱯ .ﻣﻊ أ ّن القرآن قد ﺟاء
ﻣﻦ الشﻔاﻩ اﳌباركة لرﺳول ا ّ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ،إﻻّ أﻧّﻪ أﺛناء قراءة القرآن أﻧت ﻻ
تﻠتﻔت أبداً إﱃ النﱯ وﻫو قد ربﻄﻚ ﻣباشرًة ّ .
ٍ
ﺣﱴ ﻣﻦ ﺻوت
ﺻوت
القرآن
ُ
شﺨص ﻧعرفﻪ وﻫو ﻣعروف أكﺜر ﻣﻦ ﲨيﻊ اﻷﺻوات ّ

وﺟد كﻼم ﻋﺬب وﻣعروف أكﺜر ﻣﻦ
النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( وأﻫﻞ البيت .ﻻ ﻳُ َ
القرآن .إﻧّﻪ ﻣعروف لدرﺟة أﻧّﻪ كﺄّﳕا ﻫﺬا الﻜﻼم قد ﺻدر ﻣنّا ﰲ ﻳوم ﻣﻦ اﻷ ّ م .كﺄّﳕا ﳓﻦ

ﻧﻔسنا قد قﻠناﻩ ذات ﻳوم.
فﺄﻣا العبارات لﻠعوام واﻻشارات لﻠﺨواص
"القرآن ﻋبارات واشارات ولﻄاﻳف وﺣقاﻳقّ .
والﻠﻄاﻳف لﻼولياء واﳊقاﻳق لﻼﻧبياء" :القرآن ﻋبارات وإشارات ولﻄاﺋف وﺣقاﺋقّ .أﻣا
لعاﻣة اﳋﻠق وإشاراتﻪ لﻠﺨواص ولﻄاﺋﻔﻪ لﻸولياء وﺣقاﺋقﻪ لﻸﻧبياء.
ﻋبارات القرآن فﻬﻲ ّ
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القرآن ﺻوت العشق .ﱂ أﺟد أﺣسﻦ ﻣﻦ ﺻوت كﻼم العشق .ﻧداء اﶈبّة وﺻوت اﶈبّة
لﻠتجرع واﻹدراك وليس قابﻼً لﻠوﺻف .الﻔيوضات العظيﻤة ّ ﳝﻜﻦ إدراكﻬا ولﻜﻦ ﻻ
قابﻞ ّ

ﳝﻜﻦ تبيينﻬا.
ﺳرﻳًّة قد كتبﻬا ا ّ ﰲ القرآن ﻋﻠناً ولﻜﻦ بﻠغة اﻹشارة .الّﺬي ﻳﻜون
أكﺜر الﻜﻠﻤات ّ
ﻣتوﺣداً ورفيقاً ﻣﻊ ا ّ ﻳﻔﻬﻢ ﺟيّداً لغة العشق ،أي إشارات اﶈبوب.
ّ
القرآن ﻫو رﺳالة اﳊبيﺐ ولغة أﻫﻞ اﶈبّة ﻫﻲ لغة اﻹشارة .اﻹشارة ﻳدركﻬا أﻫﻞ اﶈبّة.
ﺻرت ﻣﻦ أﻫﻞ اﶈبّة ﺳوف تﻔﻬﻢ القرآن .الّﺬي ﻳﻔقﻪ اﻹشارة ﻳﻜون ﻣﻦ أﻫﻞ البشارة.
إذا َ
كﻞ ﻳوم.
إقرأ القرآن ّ
بﻜﻞ وﺟودﻩ.
ّ 
ﳏﺐ أﻫﻞ البيت ﻳقرأ القرآن لسا ً وﺻﻔتاً وذا ً .إﻧّﻪ ﻳقرأ القرآن ّ
تتجاوزﻫا ﻣا ﱂ ﻀﻤﻬا وتبتﻠعﻬا وترتوي
اﻧتباﻫﻚ آﻳةٌ ﻣﻦ القرآن ﻻ
ْ
ﻋندﻣا تسﱰﻋﻲ َ
ﺐ ﻣسﺢ قعر ﻇرف الﻄعام .النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( كان
لﻜاﻣﻞ .ﻳُ َ
ستح ّ
ذرات الﻄعام اﻷﺧﲑة و كﻠﻬا
ﳝسﺢ الصحﻦ الّﺬي كان كﻞ الﻄعام فيﻪ ﺻبعﻪ ّ
ﺣﱴ ّ
لدرﺟة أﻧّﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﲝاﺟة لﻠجﻠﻲ.
وتنعﻢ بتناولﻪ وتﺬوقﻪ .إذا ﻧقصﻚ شﻲء إذﻫﺐ ﳓو ٍ
كﻼم
ْ
ّ
ُ ﺧ ْﺬ ﻣﻦ القرآن كﻼﻣاً واﺣداً ّ ْ
ٍن.

ﺣﱴ تﻠتحق بصاﺣﺐ الﻜﻼم .النظر
ﺻاﺣﺐ الﻜﻼم لﻪ ﺣﻀور ﰲ كﻼﻣﻪ .إقرا القرآن ّ
اﳊق.
اﳊق" :ﻣﻦ رآﱐ فقد رأى ّ
بواﺳﻄة القﻠﺐ أفﻀﻞ ﻣﻦ القراءة" .ﻣﻦ راﱐ فقد راى ّ
ﺻاﺣﺐ الﻜﻼم ﻳظﻬر ﰲ كﻼﻣﻪ .ﻳقول اﻹﻣام الصادق )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﲞصوص القرآن:
ﻣتجﻞ ﰲ كﻼﻣﻪ ولﻜﻦ اﳌﺨﻠوقات
لﻜﻦ اﳋﻠق ﻻ ﻳبصرون" :ا ّ
"لقد ﲡﻠّﻰ ا ّ ﰲ كﻼﻣﻪ و ّ
ٍّ
ﻻ تراﻩ.
ﻤﲔ؛لنتوضﺄْ
ﰲ الظاﻫر ،ﳚﺐ ﰲ البداﻳة قراءة
لننظر إذا ﱂ ﻧﻜﻦ ﻣتعﻠّ
ّ
ّ
القرآن؛لنتوضﺄْ و ْ
لنﻤسﻪ ﻳدﻳنا إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋند ﻋيون؛القرآن ﻳﻔعﻞ فعﻠﻪ وﻳنﻔﺬ ﻧورﻩ إﱃ القﻠﺐ .ﰲ الباطﻦ،
و ّ
ﳝس القرآن إﻻّ الﻄاﻫرون" .ﻋﻠﻲ
ﳝسﻪ اﻻّ ّ
الﻜﻞ" .ﻻ ّ
اﳌس أفﻀﻞ ﻣﻦ ّ
اﳌﻄﻬرون" :ﻻ ّ
ّ
ﻣس القرآن ﻫو لقاء ﻋﻠﻲ.
ﳑسوس ﰲ ذات ا ّ "ّ .
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ﻣس
اﳌرﺣﻠة اﻷوﱃ ﻫﻲ قراءة القرآن ،ولﻜﻦ إذا ﱂ تشبﻊْ ،
أﻧظر فيﻪ .اﻷفﻀﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻫو ّ
القرآن.
ﻣرة واﺣدة .النﱯ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( وأﻫﻞ البيت أﻳﻀاً ﻣﻦ
ا ّ أﻧزل كﻼﻣﻪ ّ
ﺣق التنزﻳﻞ بعد ذلﻚ.
لﻠﻤرة الﺜاﻧية .ﳓﻦ ليس لدﻳنا ّ
أﺟﻞ فﻬﻢ الناس ،أﻧزلوا كﻼم ّ
اﳊق ّ
افق لﻜﻼﻣﻪ أن
إذا ﱂ تﻔﻬﻢ القرآن
أطﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﻔس ﺻاﺣﺐ الﻜﻼم الّﺬي ﻫو ﻣر ٌ
ْ
ﻳُﻔ ِﻬﻤﻚ.

الرب الرﲪان ﻋﻠّﻢ القرآن و ﺬﻩ
"الرﲪﻦ ﻋﻠّﻢ القران ،ﺧﻠق اﻹﻧسان ،ﻋﻠّﻤﻪ البيان"ّ .
الوﺳيﻠة ﺧﻠق اﻹﻧسان وﻋﻠّﻢ البيان لﻺﻧسان وأطﻠق اﻹﻧسان لساﻧﻪ لدﻋاء .ﻋندﻣا تقرأ
القرآن ﻳتﻜﻠّﻢ ا ّ ﻣعﻚ ،وﻋندﻣا تدﻋو تتﻜﻠّﻢ أﻧت ﻣﻊ ا ّ  .ﻣا ﱂ ﻳصبﺢ الشﺨص "إﻧسا ً"

ﳛق لﻪ البيان وﳚﺐ أن ﳝتنﻊ ﻋﻦ الﻜﻼم .قبﻞ تعﻠيﻢ القرآن ﳓﻦ كنّا ولﻜﻦ ﱂ ﻧﻜﻦ شيﺌاً
ﻻ ّ
ﻣﺬكوراً وﱂ ﻧﻜﻦ ﻣعروفﲔ .قبﻞ أن ﻳصبﺢ الﻔرد "إﻧسا ً" ﻻ ﻳﻜون أﻫﻼً لﻠﺬكر وﻻ قيﻤة لﻪ.
"ﻫﻞ اتﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﻧسان ﺣﲔ ﻣﻦ الدﻫر ﱂ ﻳﻜﻦ شيﺌا ﻣﺬكورا" :أﱂ ِت ﻋﻠﻰ اﻹﻧسان زﻣان
ﱂ ﻳﻜﻦ فيﻪ شيﺌاً أﻫﻼً لﻠﺬكر؟
"الرﲪﻦ ﻋﻠّﻢ القرآن ،ﺧﻠق اﻻﻧسان" ،ﻫﺬا اﳌوﺟود كان بعد تعﻠيﻢ القرآن ﺣيﺚ ﺻار
ﺻْنﻊ
ُﻋﻄﻲ لﻪ إﺳﻢ "اﻹﻧسان" ،وﱂ ﻳﻜﻦ "إﻧسا ً" قبﻞ ذلﻚ .بعد تعﻠيﻢ القرآن و ُ
"إﻧسا ً" وأ َ
اﻹﻧسان" ،ﻋﻠّﻤﻪ البيان" ،ﻳنﻄق لساﻧﻪ ﳊﻜﻤة.
ﻳتشرف بز رة كربﻼء ﻣﻦ النجف ﺣاﰲ القدﻣﲔ لز رة
أﺣد ﻋﻠﻤاء أﻫﻞ اﳌعﲎ ﻋاد ًة كان ّ
ﻳتشرف بز رة كربﻼء برفقتﻪ ولﺬا
اﻹﻣام اﳊسﲔ .ذات ﻳوم أﺣد رفاقﻪ أﻳﻀاً أبدى رﻏبتﻪ ن ّ
اﻧﻄﻠقوا ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ .ﰲ وﺳط الﻄرﻳق ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳستﻔيدوا ﻣﻦ الﻔرﺻة بدأوا ﺳوًّ بقراءة
ﻣر بعض الوقت ﺳﻜت أﺣدﳘا وﺻار الﺜاﱐ ﻳتﻠو القرآن
ﺳور ﳛﻔظو ا ﻣﻦ القرآن .ﻋندﻣا ّ

وﻫو ﻳستﻤﻊ .ﰒّ ﺳﻜت رفيقﻪ وﺻار ﻫو ﻳقرأ القرآن .إﱃ أن وﺻﻞ اﻷﻣر لدرﺟة أﻧّﻪ كﻼﳘا
ﻣتعجبﲔ أ ّن القرآن ﲡري تﻼوتﻪ وﺻارا ﻳستﻤعان كﻼﳘا.
ﺳﻜتا ولﻜﻦ وﺟدا ّ
كﻞ
كﻞ ﺳورة اﳊﻤد ﰲ "بسﻢ ا ّ الرﲪﻦ الرﺣيﻢ" الّﱵ فيﻬا و ّ
كﻞ القرآن ﰲ ﺳورة اﳊﻤد و ّ
ّ 

كﻞ الباء تﻜﻤﻦ ﰲ النقﻄة ﲢت الباء وﻋﻠﻲ
"بسﻢ ا ّ الرﲪﻦ الرﺣيﻢ" ﰲ ب "بسﻢ ا ّ " و ّ
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)ﻋﻠيﻪ السﻼم( قال أ النقﻄة ﲢت ء "بسﻢ ا ّ الرﲪﻦ الرﺣيﻢ" .النقﻄة ﻻ ﲤﻠﻚ شيﺌاً.
ﻳتﻢ
ﻫﺬا ّ
قﻤة تواضﻊ ﻋﻠﻲ أﻣام ربّﻪ .لﻜﻦ ﲨيﻊ اﳊروف والﻜﻠﻤات والﻜتا ت والعﻠوم ّ

كﻞ القرآن ﻋﻠﻲ.
إﳚادﻫا ﻣﻦ ﻧﻔس ﻫﺬﻩ النقﻄةّ .
ودﻣرﻫا .ﻋندﻣا
التﺄكيد الﻜﺜﲑ ﻋﻠﻰ ﻇواﻫر القراءة والتجوﻳد أفسد ﺟﻠسات قراءة القرآن ّ
ﰐ شاب إﱃ اﳉﻠسة ﻋاشقاً لﻠقرآن وﻣعﻠِّﻢ اﳉﻠسة داﺋﻤاً ﻳنتقد قراءتﻪ لﻠقرآن اﻧتقاداً
ﲡوﻳد ًّ ،ﻫو ﻳصبﺢ َﺧ ِجﻼً وكﻢ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن تنتﻜس ﳏبّتﻪ لﻠقرآن .لﻜﻦ إذا تركوﻩ ﻳقرأ
اﻵﺧرﻳﻦ لﻠقرآن شيﺌاً
كيﻔﻤا اﺳتﻄاع وﱂ ﻳنتقدوﻩ ،ﻋندﻣا ﰐ إﱃ اﳉﻠسة ﳌ ّدة وﻳرى قراءات َ
ﻳتﻢ إﺻﻼح قراءتﻪ أﻳﻀاً وضﻤناً ﻳستﻔيد ﻣﻦ ﻧور القرآن.
فشيﺌاً ّ
لﺐ وﺣقيقة القرآن .كﻢ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻫتﻤام فقط لتجوﻳد وإﺻﻼح الظاﻫر ،ﻳزﻳﻠون ّ
ِﻣﻦ قﻠّة العقﻞ أن ﻧصرخ ﳓﻦ أﻳﻀاً ﻣﺜﻞ أﻫﻞ السنّة أﺛناء قراءة القرآن ،بينﻤا القرآن ﻳقول:

قرا القرآن اﺻغوا إليﻪ واﺳﻜتوا
"اذا قرئ القرآن فاﺳتﻤعوا لﻪ واﻧصتوا لعﻠّﻜﻢ ترﲪون" :ﻋندﻣا ﻳُ َ
فﻠرّﲟا تﻜوﻧون ﻣورداً لﻠرﲪة" .اﺳتﻤعوا" تعﲏ اﻹﺻغاء ،وﻣقتﻀﻰ ذلﻚ الصﻤت وﻋدم
كﻞ ﻇاﻫر
الﻜﻼم .لﻜﻦ "اﻧصتوا" ﻣعناﻫا شاﻣخ ﺟ ّداً ،أي
ْ
إﺟعﻞ ليس فقط لساﻧﻚ بﻞ ّ
اﻫﻀﻢ ﻣا ﲰعتَﻪ.
و طﻦ وﺟودك ﻳسﻜت وﻫات قﻠبﻚ و ْ
اﻧتبﻪ ،و ْ
ا ّ قال :ﻋندﻣا ﻳقرأون القرآن إﺳتﻤعوا واﺳﻜتوا .أﻫﻞ السنّة ﻳصرﺧون بدل السﻜوت
وﻳﻔرون ﻣنﻪ .ﻫﺬا ﳝنعﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﺳتﻔادة ﻣﻦ ﻧور القرآن.
وﻳقولون "ا ّ  ،ا ّ " .كﺄّﳕا ﳜافون ّ

ﺞ البﻼﻏة
اﻷول لﻠقرآن و ﺞ البﻼﻏة كﻼﻣﻪ وﻫو
القرآن ُﻣنَـﱠزل وﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻫو التﻠﻤيﺬ ّ
اﻧعﻜاس القرآن .أﻧت أﻳﻀاً ﻋندﻣا ترﻳد أن تﻜون تﻠﻤيﺬ القرآن إقرأْ ﺞ البﻼﻏة وطالعﻪ

كﺜﲑاً.
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أي كتاب.
ّ 
أﲤﲎ بعد القرآن ،أن تقرأ ﺞ البﻼﻏة قبﻞ ّ
ﻋندﻣا ﻳقول ا ّ " :وان تع ّدوا ﻧعﻤة ا ّ ﻻ ﲢصوﻫا" :وإذا تع ّدوا ﻧِ َعﻢ ا ّ ﻻ تستﻄيعون
إﺣصاءﻫا ،ﻳقول ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :اﳊﻤد ّ الّﺬي ﻻ ﻳبﻠﻎ ﻣدﺣتﻪ القاﺋﻠون
العادون" :اﳊﻤد ّ الّﺬي ﻻ ﻳصﻞ اﳌتﻜﻠّﻤون إﱃ ﻣدﺣﻪ الﻜاﻣﻞ وﻻ
وﻻ ﳛصﻲ ﻧعﻤاءﻩ ّ
ِ
اﻷول ﰲ
ﻳستﻄيﻊ ّ
العادون إﺣصاء ﻧ َعﻤﻪّ .
ﻳتبﲔ أ ّن ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻫو التﻠﻤيﺬ ّ
رد ﻋﻠﻰ اﻵﻳة.
ﺻف ا ّ وأ ّن ﺞ البﻼﻏة ﻫو تﻠﻤيﺬ القرآن الّﺬي ّ
ّ

الﻜتﺐ اﳌﻔيدة
كتاب كاشف اﻷﺳرار لﻠﻤوﱃ ﻧظر ﻋﻠﻲ الﻄالقاﱐ وكتاب اﳌﻜاتيﺐ لﻠﻤﻼّ ﻋبد ا ّ
قﻄﺐ ﻣﻔيدة لﻠﻤﻄالعة .أﺛناء ﻣﻄالعة ﻫﺬﻩ الﻜتﺐ طالﻊ ﻋ ّدة ﺻﻔحات ﻣنﻬا ﻋشر ٍ
ليال
ْ
طالﻊ ﻋ ّدة ﺻﻔحات أﺧرى ﺬا الشﻜﻞ.
ّ
ﺣﱴ أربعﲔ ليﻠة لﻜﻲ تستﻔيد ﻣنﻬا لﻜاﻣﻞ ،ﰒّ ْ
ﺬﻩ الﻄرﻳقة ﲡد طرﻳقاً إﱃ ﻧﻔس ﻣﺆلِّف الﻜتاب.
ﺳجادة ﺻﻼتﻚ
ْ 
ضﻊ ُكتيِّﺐ ﺣدﻳﺚ ﻣعرفة أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( لنوراﻧيّة ﰲ ّ
تجد طرﻳقاً إﱃ ﻧﻔس أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ.
ﺣﱴ أربعﲔ ﻳوﻣاً لِ َ
كﻞ ﻳوم ّ
واقرأﻩ ّ
بتوﺟﻪ ّ
ﻣرة واﺣدة ّ
السيّد النجﻔﻲ القوتشاﱐ ﻷﻧّﻪ ﰲ ُكتُﺐ ﺳياﺣة الشرق وﺳياﺣة الغرب قد أﻣر ﳌعروف
و ﻰ ﻋﻦ اﳌنﻜر ببيان ﻋﻤﻠﻪ ﻫو ،فﺈ ّن كتا تﻪ ﳍا أﺛر ﻋظيﻢ.
كتاب ﻣعراج السعادة لﻠﻤرﺣوم النراقﻲ قيّﻢ ﺟ ّداً .اﳋﻠق ﻻ ﻳدركون قيﻤتﻪ.
البعض ﻳعتقد أ ّن اﻹﺳﻢ اﻷﻋظﻢ ﻣوﺟود بﲔ كﻠﻤات اﳋواﺟة ﻋبد ا ّ اﻷﻧصاري ﻣﻊ أ ّ ا
لﻔارﺳيّة .ﻫﺬﻩ الﻜﻠﻤات ﻫﻲ كﻼﻣﻪ العادي الّﺬي ﺻدر ﻋنﻪ وتﻜﻠّﻤﻪ بصدق ﻣﻊ ا ّ .
ُ كتُﺐ اﳌرﺣوم اﳊاج ﻣﲑزا ﺟواد آقا ﻣﻠﻜﻲ التﱪﻳزي تنﻀﺢ لنور.
٣٢٨

الشيﻄان
ﺣﱴ الشيﻄان قد ﺟعﻠﻪ ا ّ ﻣﻦ أﺟﻞ تﻜاﻣﻞ اﻹﻧسان لﻜﻲ ﻳُبعِد ﻏﲑ اﳌﺨﻠصﲔ ﻋﻦ
ّ 
اﳉنّة وﻳ ِ
دﺧﻞ اﳋالصﲔ اﳉنّة.
ُ
أبشركﻢ أﻧّﻪ ﳝﻜﻦ التغﻠّﺐ ﻋﻠﻰ الشيﻄان" :ا ّن كيد الشيﻄان كان ضعيﻔا" :إ ّن كيد
ّ 
الشيﻄان وﻣﻜرﻩ ضعيﻔان.
الّﺬي ﻳقول ﰲ أﻋﻤالﻪ "بسﻢ ا ّ " ﻳغﻔﻞ الشيﻄان ﻋنﻪ وﻳستﻄيﻊ ﻫو أن ﳝشﻲ ﰲ طرﻳقﻪ.
ﻳﻔر ﻣنﻪ العﻔارﻳت والشياطﲔ.
ﻋندﻣا ﻳصبﺢ وﺟودﻩ "بسﻢ ا ّ " ّ
ﻋندﻣا ﻳﻬتدي اﻹﻧسان إﱃ الوﻻﻳة واﶈبّة ﻳستسﻠﻢ شيﻄاﻧﻪ لﻪ.
الشيﻄان وﺟودﻩ إﻋتباري ،وﳝﻜﻦ أن تقول لنﻔسﻚ :ليس ﻣوﺟوداً أبداً.
ﻣﻊ أ ّن الشيﻄان طﻠﺐ ﻣﻦ ا ّ ﻋُ ْﻤراً إﱃ ﻳوم القياﻣة ولﻜﻦ ا ّ قال لﻪ أﻣﻬﻠتُﻚ إﱃ "ﻳوم
الوقت اﳌعﻠوم" .ﻣﻦ أﻳﻦ لنا أ ّن ذلﻚ الوقت اﳌعﻠوم ﱂ ﻳﻜﻦ بعد ﺳاﻋة واﺣدة؟ أﺳاﺳاً رّﲟا

ث ﻋﻦ اﻷبرار.
ُفﲏ ،ولﺬا ﻻ تتﻜﻠّﻢ ﻋﻦ الشيﻄان ،وﲢ ّد ْ
ﻳﻜون الشيﻄان قد أ َ
ﰲ إﺣدى اﳉﻠسات ،شﺨصان كا ﻳتباﺣﺜان ﻣﻊ بعﻀﻬﻤا .أﺣدﳘا كان ﻳتﻜﻠّﻢ و ﰐ
اﻵﺧر كان ﻳﱪﻫﻦ لدليﻞ أ ّن الشيﻄان ﻋدم وﺣيﻠﻪ
ﻷدلّة ﻋﻠﻰ وﺟود الشيﻄان وﺣيﻠﻪ و َ
ﺣﱴ لو ﻣﻬﻤا كان ﻋقﻠﻲ قصاً ،ﳚﺐ
ضعيﻔة .ﻻﺣقاً ﻋندﻣا طﻠبوا رأﻳﻲ ،أ ف ّﻜ ُ
رت ،أﻧّﻪ ّ
أن أﻧصر الّﺬي ﻳُﻀعِف وﻳُﻔﲏ الشيﻄان.
ﰲ أ ّ م شباﰊ ﺟاء أﺣد ﻋﻠﻤاء النجف إﱃ طﻬران لﻠعﻼج وأ أﻳﻀاً دﻋوتﻪ ليﻜون
ضيﻔنا وليقيﻢ ﺻﻼة اﳉﻤاﻋة ﰲ ﻣسجد ﻣﻬجور ﰲ قرﻳتنا ﺣيﺚ قبﻞ ﺳنوات كان إﻣام

ﲨاﻋتﻪ قد رﺣﻞ ﻋﻦ الدﻧيا وﱂ تﻜﻦ تُقام فيﻪ اﳉﻤاﻋة وﻵﺧﺬﻩ أ أﻳﻀاً ﰲ النﻬار إﱃ طﻬران
ُقيﻤت ﺻﻼة اﳉﻤاﻋة لع ّدة أ ّ م كتﺐ ورﺛة إﻣام اﳉﻤاﻋة السابق لﻠﻤسجد
لﻸطبّاء .ﻋندﻣا أ ْ
ليتﻢ ﻏصﺐ ﻣسجد آ ﺋنا وأﺟداد
رﺳالة ﻹﻣام اﳉﻤاﻋة اﳉدﻳد أﻧّﻪ ﻻ ْ
تﻜﻦ أﻧت السبﺐ ّ
٣٢٩

ِ
ﺻف اﳉﻤاﻋة .ﻫو أﻳﻀاً بعد أن قرأﻫا أﻋﻄاﱐ إ ّ ﻫا ﻷقرأﻫا.
وأﻋﻄوا الرﺳالة لﺬلﻚ العاﱂ ﰲ ّ
ﻧت كﺜﲑاً أﻧّﻪ ﳌاذا الناس ﻫﻢ ﻫﻜﺬا .اﳌسجد
ﻋندﻣا قر ُ
أت الرﺳالة كﺄّﳕا اﻧﻜسر ﻇﻬري .ﺣز ُ

أقيﻤت فيﻪ اﳉﻤاﻋة لع ّدة أ ّ م ﻫﻜﺬا ﻳرﻳدون أن
الّﺬي بقﻲ ﻣﻬجوراً لسنوات ،اﻵن ﺣيﺚ
ْ
ﻳسدوﻩ .أﺛناء العودة ﻣﻦ اﳌسجد كان ﺣاﱄ ﲝيﺚ أ ّن ذلﻚ ِ
العاﱂ اﻧتبﻪ .قال ﱄ :ﻻ ﲢز ْن،
ّ
إذا شﺨص ﺧﻄﻰ ﺧﻄوة ﻣﻦ أﺟﻞ ا ّ كان ﻋﻠﻰ ا ّ بنﻔسﻪ أن ﻳزﻳﻞ ﻋواﺋق الﻄرﻳق ،ﻻ ﳚﺐ
ﻳستحق اﳌعاﳉة واﻹﻧتباﻩ ﻫو أن تﻜون النيّة واقعاً رّ ﻧيّة
أن ﻧقﻠق ﻣﻦ العواﺋق ،الّﺬي
ّ

وﺧالصة ،بقيّة العﻤﻞ تﻜون ﻋﻠﻰ ﻋاتق ا ّ بنﻔسﻪ .ﻫﺬا الﻜﻼم أﻋﻄاﱐ ﻣعنوّ ت ﺟدﻳدة
و ﳌناﺳبة ﻫﻜﺬا أﻳﻀاً ﺻار وا بنﻔسﻪ أزال ذلﻚ اﳌاﻧﻊ .ﻫﺬﻩ اﳌسﺄلة الّﱵ قاﳍا ذلﻚ ِ
العاﱂ
ّ
كﻞ ﻣسﲑﻩ.
ّ
ﻣﻬﻤة ﺟ ّداً وتنﻔﻊ اﳌﺆﻣﻦ ﰲ ّ
ﻣﻬﻤة
ﻋندﻣا ﻳُ َ
دﻋﻰ شﺨص إﱃ ﺣﻔﻠة وﻳرﻳد أن ﻳدﺧﻞ لﻠقاء ﺻاﺣﺐ البيت تﻜون ّ
ﺻاﺣﺐ البيت أن ﻳقول لﻠﻜﻠﺐ اﳊارس ،الّﺬي ربﻄﻪ إﱃ ﺟاﻧﺐ الباب ﳌنﻊ دﺧول الغر ء،
أن ﻳدﻋﻪ وشﺄﻧﻪ وﻳسﻤﺢ لﻪ لدﺧول .الشيﻄان ﻫو كﻠﺐ ﳏﻀرا ّ  .إزالة اﳊواﺟز ﻣﻦ قبيﻞ
الشيﻄان تﻜون ﻋﻠﻰ ﻋاتق ﺻاﺣﺐ البيت .أﻧت ليس لدﻳﻚ أكﺜر ﻣﻦ ﻋﻤﻞ واﺣد وﻫو

اﻹلتﻔات الﻜاﻣﻞ لصاﺣﺐ البيت" .كان ﺣ ّقا ﻋﻠينا ﻧصر اﳌﺆﻣنﲔ" :ﺣ ﱞق ﻋﻠينا أن ﻧنصر
اﳌﺆﻣنﲔ" .ا ّن ﻋبادي ليس لﻚ ﻋﻠيﻬﻢ ﺳﻠﻄان" :أﻳّﻬا الشيﻄان ،إﻧّﻪ ليس لﻚ ﺳﻠﻄة ﻋﻠﻰ
ﻋبادي.
اﳊق
كﻞ ﻣﻦ لﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ ﺻاﺣﺐ البيتّ ،
الشيﻄان ﻣﺜﻞ الﻜﻠﺐ اﳊارس لبيت ا ّ ّ .
ودﻋﻪ ﻳدﺧﻞ .لﻜﻦ إذا شﺨص "كان
تعاﱃ ﻷﻧّﻪ ضاﻣﻦ لﻄرﻳقﻪ ،ﻳقول لﻠشيﻄان :ﻫﺬا ﻣنّا ْ
١
"فبعزتﻚ
ﰲ ﻧعﻠﻪ ﺣصﻰ" وكان ﻳنوي السرقة ،الشيﻄان ﻻ ﻳسﻤﺢ لﻪ .الشيﻄان بﺬاتﻪ قالّ :
أضﻞ وأﻏوي ﲨيﻊ
بعزتﻚ
رب ّ
ﻻﻏوﻳنّﻬﻢ اﲨعﲔ اﻻ ﻋبادك ﻣنﻬﻢ اﳌﺨﻠصﲔ" :أقسﻢ ّ
ّ
أﱐ ّ
الناس إﻻّ ﻋبادك اﳌﺨﻠصﲔ.

١
ﺳﺮي ﰲ ﻃﻦ وﺟﻪ وﻇاﻫﺮ اﻷﻣﺮ.
"ﰲ ﻧعﻠﻪ ﺣﺼﻰ" :لﺪﻳﻪ ﻫﺪف ّ

٣٣٠

أﻋداء أﻫﻞ البيت
كﻞ ﻣا ﰲ العا َﱂ ﻣﻦ ُﺣ ْسﻦ ﻫو ﻣﻦ الشجرة الﻄيّبة ﻷﻫﻞ البيت" .ان ذكر اﳋﲑ كنتﻢ ّاولﻪ
ّ 
واﺻﻠﻪ وفرﻋﻪ وﻣعدﻧﻪ وﻣاوﻳﻪ وﻣنتﻬاﻩ" :إذا ذُكِر ﺧﲑ ،تﻜوﻧون أﻧتﻢ ّأولﻪ وأﺻﻠﻪ وفرﻋﻪ
كﻞ ﻣا ﰲ العا َﱂ ﻣﻦ ﺳوء ﻫو ﻣﻦ الشجرة اﳋبيﺜة الّﱵ أﺻﻠﻬا ﻫو
وﻣعدﻧﻪ ّ
وﻣقرﻩ و اﻳتﻪ .أﻳﻀاً ّ

الشر كنتﻢ ّاولﻪ واﺻﻠﻪ وفرﻋﻪ وﻣعدﻧﻪ وﻣاوﻳﻪ
ﻧﻔس ّ
اﻷول والﺜاﱐ والﺜالﺚ" .ان ذكر ّ
ِ
وﻣقرﻩ و اﻳتﻪ .ﳍﺬا ﰲ
شر وﺳوء ،تﻜوﻧون أﻧتﻢ ّأولﻪ وأﺻﻠﻪ وفرﻋﻪ وﻣعدﻧﻪ ّ
وﻣنتﻬاﻩ" :إذا ذُكر ّ
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( ﻋندﻣا ﻳظﻬر ُﳜرِج ذﻳنﻚ
الرواﻳة أ ّن ﺣﻀرة ﺻاﺣﺐ العصر والزﻣان ) ّ
وﳛييﻬﻤا وﳛاكﻤﻬﻤا وﻳﺜبِت كﻞ تقصﲑ ﲨيﻊ ذﻧوب اﻷولﲔ و ِ
اﻵﺧرﻳﻦ
الشﺨصﲔ ﻣﻦ القﱪ ُ
ُ
ّ
ّ
ﻋﻠﻰ ﻣسﺆوليّتﻬﻤا .الشجرة اﳋبيﺜة ﺟﺬورﻫا واﻫنة وﻋندﻣا ﻳظﻬر ﺣﻀرتﻪ ﻳقتﻠعﻬا ﻣﻦ
ﺟﺬورﻫا.
ﺳتّة أشﺨاص ﻫﻢ وقود ﺟﻬنّﻢ ،ﺛﻼﺛة ﻣﻦ اﻷﻣﻢ السالﻔة :فرﻋون والنﻤرود وش ّداد وﺛﻼﺛة

اﻷول والﺜاﱐ والﺜالﺚ.
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ّ
اﻷﻣةّ :
ﲟوازاة ﻋظﻤة فاطﻤة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( الّﱵ ﻫﻲ اﳋزاﻧة اﻹﳍيّة ،شﺨص بنﻔس
وﻣس اﳋزاﻧة اﻹﳍيّة وقام بظﻠﻢ ﰲ ﺣ ّقﻬا
ذاك اﳌقدار ﰲ ﺟاﻧﺐ الظﻠﻤة قام ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ّ
اﻷﻣة ّ

اﻷﻣة ﻋار وﻣﺬلّة ذلﻚ إﱃ اﻷبد.
كﻞ ّ
ﲝيﺚ ﳚﺐ أن ّ
تتحﻤﻞ ّ
ﺳجﻠوﻫﻢ ﻏاﺋبﲔ
اﻷول والﺜاﱐ الّﺬﻳﻦ أﺻبحوا ﺧﻠﻔاء ﰲ ﻣدرﺳة الدﻧيا ،ﲨيﻊ اﳊاضرﻳﻦ ّ
ّ 
ﺳجﻠوﻫﻢ ﺣاضرﻳﻦ.
وﲨيﻊ الغاﺋبﲔ ّ
ﳏﱯ أﻫﻞ
اﻷشقياء ﻫﻢ كاﳊﻄﺐ اليابس الّﺬي ّ
تنجس وﻻ ﻳﻄﻬر إﻻّ ﻹﺣﱰاق .لﻜﻦ ّ
البيت ﻳغسﻠو ﻢ ﰲ ﺣوض الﻜوﺛر وﻳﻄﻬرون.

٣٣١

أﺳرار وﺣقاﺋق ﳐتﻠﻔة
كﻞ
ﰲ اﻷراضﻲ الّﱵ ﻳُﺬ َكر فيﻬا ا ّ كﺜﲑاً وﻳسجدون ﻋﻠيﻬا كﺜﲑاً تُ َ
سحﺐ ﺧﻼﺻة ّ
ﻳتﻢ
اﻷرض ُ
كﻞ شﻲء" :ﺣرم آﻣﻦ ّ
وﲡ ﱠﻤﻊ ﰲ تﻠﻚ اﻷراضﻲ" .ﺣرﻣا آﻣنا ﳚﱮ إليﻪ ﲦرات ّ
ﺟﺬب وﲡﻤيﻊ ﲦرة وﻋصارة ﲨيﻊ اﻷشياء إليﻪ.
تتجﻪ الﱪكات إﱃ ﻫناك.
أقﻞ ّ
أﻳنﻤا ﻳﻜون الظﻠﻢ ّ
ِ
كﻞ شﺨص ﲟقدار إﳝاﻧﻪ ،تصﻄدم قدﻣﻪ لصﺨور،
كﻞ شﻲء و ّ
آﻩ ﻣظﻠوم واﺣد تﺆﺛّر ﰲ ّ
ﳏﻞ إلتﻔات ا ّ ولو كان كافراً .ﳍﺬا ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌتص ّدﻳﻦ أن ﻳنتبﻬوا ﻷن ﻻ
ﻷ ّن اﳌظﻠوم ّ
ﻳﻜون شﺨص بريء وﻣظﻠوم ﰲ السجون.
ﻻ ﲰﺢ ا ّ أن ﻳُظﻠَﻢ أﺣد ﰲ دولة ﻷ ّن ﲨيﻊ أفراد تﻠﻚ الدولة ﻳتﺄذّون وﳜسرون .ا ّ
ﺣاﻣﻲ اﳌظﻠوم .ﻻ ﲰﺢ ا ّ أن ﻳصبﺢ اﻹﻧسان ﻇاﳌاً لﻠﻤظﻠوﻣﲔ اﻹﳍيّﲔ .إذا واﺣد ﺻار
ﻣظﻠوﻣاً ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳉﻤيﻊ أن ﻳدفعوا ﻧصيباً .ﻻ س إذا ﻇﻠﻢ اﻹﻧسان ﻧﻔسﻪ وﺳجﻦ ﻧﻔسﻪ
ﺣﱴ ﻻ تشاﻏﺐ ،ولﻜﻦ ﳚﺐ أن ﻳنتبﻪ ﻷن ﻻ ﻳظﻠﻢ ﻏﲑﻩ وﻻ ﻳسجﻦ ﻣظﻠوﻣاً.
ّ
"اﳌﺆﻣنون كنﻔس واﺣدة" :اﳌﺆﻣنون ﻫﻢ ﻣﺜﻞ شﺨص واﺣد .إذا ﻇُﻠِﻢ شﺨص ﰲ ا تﻤﻊ
أو شﺨص كان ﻣﻬﻤوﻣاً ﲨيﻊ اﻷشﺨاص ﺳيجدون ﻣشﻜﻠة.
"اﳌﺆﻣنون كنﻔس واﺣدة" :ﲨيﻊ اﳌﺆﻣنﲔ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺟسد واﺣد .لﺬا إذا شﺨص ﻇﻠﻢ
شﺨصاً ﻣﺆﻣناً فﻜﺄّﳕا قد ﻇﻠﻢ اﳉﻤيﻊ وإذا أﺣسﻦ لواﺣد فﻜﺄّﳕا قد أﺣسﻦ لﻠجﻤيﻊ.
العﻤال أﺟاد ﻋﻤﻠﻪ ووﺻﻞ النﻔﻊ
ﰲ ﻣصنﻊ فيﻪ ألف شﺨص ﻋاﻣﻞ وﻣوﻇﱠف ،إذا أﺣد ّ
لﻠﻤصنﻊ ﻳستﻔيد اﻷلف شﺨص ﲨيعاً وأﻳﻀاً إذا أﺳاء العﻤﻞ ﻳﻜون قد أﳊق الﻀرر
ﳉﻤيﻊ.
كﻞ ﻣﻦ ُﳛيﻲ شﺨصاً ﻳﻜون كﺄّﳕا
الّﺬي ﻳُﻔرِح شﺨصاً ﺣزﻳناً وﻣﻜرو ً ﻳﻜون قد أﺣياﻩ و ّ
فﻜاﳕا اﺣيا الناس ﲨيعا".
قد أﺣيا اﳋﻠق ﲨيعاً" :ﻣﻦ اﺣياﻫا ّ
٣٣٢

ِ
ﻧصرت
ﻋﻤﻠت ﻋﻤﻞ ﺧﲑ تﻜون قد
كﻞ شﺨص .إذا
َ
َ
كﻞ ﻣﻜان وﰲ ّ
ﻋﻤﻞ اﳋﲑ ﻳﺆﺛّر ﰲ ّ
كﻞ العا َﱂ ﻳﻜون ﻣساﻧداً لعﻤﻠﻚ لﻠﺨﲑ وتﻜون قد
ﲨيﻊ أﻫﻞ اﳋﲑ وبيّ َ
ﻀت وﺟوﻫﻬﻢّ .

وﺟد ﺻر ﻳنصرﱐ و"ﻣﻦ اﻧصاري إﱃ
َ
أﺣسنت ﺟواب "ﻫﻞ ﻣﻦ ﺻر ﻳنصرﱐ" :ﻫﻞ ﻳُ َ
ا ّ " :ﻣﻦ ﻳعينﲏ ﳓو ا ّ .
طﻠﺐ ﻣساﻋدة الﻜبﲑ ﻣﻦ الصغﲑ ﻫو ﰲ الواقﻊ دﻋوة لﻪ ﻣﻦِ أﺟﻞ إﻳصال اﳌساﻋدة إليﻪ.
وﺟد ﺻر ﻳنصرﱐ و"ﻣﻦ اﻧصاري اﱃ ا ّ " :ﻣﻦ اﳌعﲔ ﱄ
"ﻫﻞ ﻣﻦ ﺻر ﻳنصرﱐ" :ﻫﻞ ﻳُ َ
ﳓو ا ّ  ،ﻫﻲ ﺬا اﳌعﲎ.
اﻹﺳﻼم ﺣافظ لنا ولسنا ﳓﻦ ﺣافظﲔ لﻺﺳﻼم.
ّ أول برﻳق ﳊركة اﻵقا اﳋﻤيﲏ كان ﰲ ﻳوم ﺣيﺚ لصدفة ﺣسﺐ اقﱰاح أﺣد الرفاق

ذﻫبت إﱃ ﺟﻠسة درﺳﻪ ﰲ اﳌسجد اﻷﻋظﻢ ﰲ قُ ْﻢ الّﺬي كان ﻳتش ّﻜﻞ ﰲ
كنت
ُ
ُ
١
وﺻرت أﻧظر ﻣﻦ بعيد إﱃ ﻫﺬا السيّد
"الشبستان" إﱃ ﺟاﻧﺐ قﱪ اﳌرﺣوم اﻵقا الﱪوﺟردي
ُ
اﳉﻠيﻞ بينﻤا كان ﻳُ ِّ
قﻢ كاﻧوا قد ﻋﻄّﻠوا بسبﺐ
درس ﻋ ّدة ﻣﺌات ﻣﻦ الﻄﻠبة .ذلﻚ اليوم ﲡّار ّ
أ ّن ﺣﻜوﻣة الشاﻩ ﱂ تﻜﻦ قد أﺟابت برقيّة اﻵقا اﳋﻤيﲏ وﰲ وﺳط الدرس دﺧﻞ إﱃ

"الشبستان" ﲨﻊ كﺜﲑ ﻣﻦ أﻫاﱄ قﻢ وﺟﻠسوا ﺧﻠف الﻄﻠبة .بعد ﻋ ّدة دقاﺋق قال اﻵقا
ِ
ﺣﱴ أراﻫﻢ .ﻀت ا ﻤوﻋة وألقﻰ اﻵقا ﻧظرة ﻋﻠيﻬﻢ ﰒّ قال:
اﳋﻤيﲏ:
فﻠيقف الّﺬﻳﻦ أتوا ّ
اﳌرة اﻷوﱃ كاﻧوا قد ﺟﻠسوا بدون إذن .ﻫﺬا كان ﺣيﺚ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻔظ
اﻵن اﺟﻠسوا )ﰲ ّ
العزة أوقﻔﻬﻢ وﻋﱪ اﻹذن أﺟﻠسﻬﻢ( .ﰒّ قال :فﻠيقﻢ شﺨص ليقول ﳌاذا ﻋﻄّﻠتﻢ وﺟﺌتﻢ إﱃ
ّ
ترد اﳊﻜوﻣة ﻋﻠﻰ برقيّتﻜﻢ ﱂ ﻳعد ﻳﻄيﺐ
ﻫنا .قام أﺣد اﳊاضرﻳﻦ وقال :أﻳّﻬا اﻵقا ،بعدﻣا ﱂ ّ
لنا التجارة والعﻤﻞ وﻻ ﻣعﲎ لﺬلﻚ .شﺨص ﱐ بدون إذن وقف وتﻄ ّﻔﻞ وقال :لﻄبﻊ
ﻳدﻋﻪ ﻳتابﻊ كﻼﻣﻪ
ﻫﺬا الدرس والبحﺚ ﰲ اﳊوزة ﻫو أﻳﻀاً بﻼ ﻣعﲎ .اﻵقا اﳋﻤيﲏ ﱂ ْ

وقال :ﺣسناً .ﰒّ ﺧاطﺐ الﻄﻠبة والناس قاﺋﻼً :ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊركة الّﱵ بدأت اليوم وﰲ اﳌستقبﻞ
كﻞ البﻠد ﻻ تظنّوا أﻧّﻪ ﳓﻦ ﻧرﻳد أن ﳓﻔظ
ﺣﱴ ﲨيﻊ قﻢ ورّﲟا ّ
لﻦ تتّسﻊ ﳍا ّ
ﺣﱴ لﻦ ﻳتّسﻊ ﳍا ّ
" ١شﺒﺴﺘان" :ﻣﻜان ﳌﺴﺠﺪ ﻹﻗاﻣﺔ ﺻﻼة اﳉﻤاﻋﺔ ﰲ الﻠﻴاﱄ الﺒاردة أو لﻠنﻮم لﻴﻼً.

٣٣٣

اﻹﺳﻼم والقرآن ،بﻞ ﻫدفنا ﻫو أن ﻻ تقصر أﻳدﻳنا ﻋﻦ بﻠوغ القرآن واﻹﺳﻼم )أي ﺣافظ
القرآن واﻹﺳﻼم ﻫو ا ّ " .اﻻﺳﻼم ﻳعﻠو وﻻ ﻳعﻠﻰ ﻋﻠيﻪ" :اﻹﺳﻼم أﻋﻠﻰ وأﲰﻰ وﻻ ﳝﻜﻦ

لشﻲء أن ﻳﻜون أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم .اﻹﺳﻼم والقرآن ليسوا ﲝاﺟة ﻷن ﳓﻔظﻬﻢ ﳓﻦ؛ﳓﻦ
ﲝاﺟة لﻠقرآن واﻹﺳﻼم(.
كﻞ واﺣد ﻣنﻬا ﻣﻜتوب ﻋﻠﻰ العرش والﻜرﺳﻲ والﻠوح والقﻠﻢ،
آﻣﲔ فيﻬا أربعة أﺣرف ّ
وﻋﻠﻰ ﺟبﲔ ﺟﱪاﺋيﻞ وﻣيﻜاﺋيﻞ وإﺳرافيﻞ وﻋزراﺋيﻞ ،وﰲ القرآن والتوراة واﻹﳒيﻞ والزبور.
ﻋندﻣا ﻳقول ﻋب ٌد آﻣﲔ ّتز اﻷربعة اﻷواﺋﻞ ،وﻳقﻊ ﱐ أربعة ﺳاﺟدﻳﻦ ،وتتقﻠّﺐ ﺻﻔحات
أﺟيﺐ دﻋاؤك.
لﺚ أربعة .أقﻠّﻬا أﻧّﻪ ﻳعﲏ ﻋبدي َ
ﰲ اﳊدﻳﺚ القدﺳﻲ أﻧّﻪ إذا كان اﳍﻢ الﻜبﲑ ٍ
لعبد ﻫو ا ّ وأراد فعﻞ ذﻧﺐ ﳛول ا ّ بينﻪ
ّ
وبﲔ ذلﻚ العﻤﻞ .أي ﻳُظ ِﻬر لﻪ ﻧﻔسﻪ.
قﻞ دور اﳊيوا ت ﰲ اﳊياة الظاﻫرﻳّة لﻺﻧسان ﰲ أ ّ ﻣنا ﻫﺬﻩ .اﳊيواﻧيّة ﰲ داﺧﻞ
لقد ّ
تقﻞ وﻳبقﻰ فقط العقﻞ وﻳﻠتحق اﻹﻧسان ﳌﻼﺋﻜة.
اﻹﻧسان أﻳﻀاً ّ
بول وفﻀﻼت اﳊيوا ت الّﱵ ﳊﻤﻬا ﺣﻼل تﻜون طاﻫرة ولﻜﻦ ﰲ اﻹﻧسان الصﻔات

تتنجس وإﻻّ فﻠﻤاذا ﻳتب ّدل الﻄعام الﻄاﻫر واﳊﻼل
السيّﺌة واﻷﺧﻼق الرذﻳﻠة تصبﺢ ﺳبباً ﻷن ّ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ،فﺈ ّ ﻢ
إﱃ ﳒاﺳة .ﻋندﻣا ﻳﻜون اﳍدف ﻫو ا ّ وﳏبّة ا ّ والنﱯ و ّ
ﻳ ِّ
ﻄﻬرون اﻹﻧسان ﳑا ﻋداﻫﻢ.
ُ

كﻞ واﺣد ﻣﻦ ﻣدﻳنة
كﻢ ﺟعﻠنا ا ّ ﻧسﲑ وكﻢ ﻋﱪ ﻣﻦ اﻷﺻﻼب واﻷرﺣام وﺟﺌنا ّ
ووﺟد بعﻀنا واﺟتﻤعنا اﻵن ﺣول بعﻀنا.
كﻞ واﺣد ﻣنّا إﻧﻄﻠق ﻣﻦ ﻏيﺐ الغيوب وﻋﱪ ﻣﻦ اﻷﺻﻼب والتقينا بعﻀنا ﻫا ﻫنا
ّ 
بدون إﺧتيار وﻣشيﺌتنا .اﻵن أﻳﻀاً ﻧقوم لﺬﻫاب ﻣﻦ ﻫنا إﱃ ﻏيﺐ الغيوب .ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ
أﻳﻀاً أن ﻻ ﻧرى بعﻀنا بعد ﻫﺬا.
وﺟد ﺣجر ﰲ ﻣسﲑ النﻬر وﻳعﻠق اﳌاء واﻷوﺳاخ ﻣﻦ القﺶ والعيدان
كﻤا أﻧّﻪ أﺣيا ً ﻳُ َ
ﻳتحرك
ﲟجرد أن ّ
الّﱵ ﰲ اﳌاء ﲢت ذلﻚ اﳊجر وﻳبقون لﻔﱰة إﱃ ﺟاﻧﺐ بعﻀﻬﻢ ،ولﻜﻦ ّ
كﻞ واﺣد
ذلﻚ اﳊجر ﺣركة واﺣدة ﻳﻔتﺢ طرﻳق اﳌاء ّ
وتتﻔرق ﲨيﻊ تﻠﻚ اﻷوﺳاخ وﻳﺬﻫﺐ ّ
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وﺟد ﺻﺨرة ﰲ النﻬر الّﺬي ﺟاء ﻣﻦ ﻏيﺐ الغيوب وﳚري ﳓو ﲝر
ﻣنﻬا ﰲ ّاﲡاﻩ ،كﺬلﻚ ﻳُ َ
تتحرك
ﲟجرد أن ّ
الوﺟود ﺣيﺚ ﳓﻦ واقﻔون ﺧﻠف تﻠﻚ الصﺨرة وﻧتﻜﻠّﻢ ﻣﻊ بعﻀنا ،ولﻜﻦ ّ

كﻞ واﺣد ﻣنّا ّﲡاﻩ وقد ﻻ ﻧرى بعﻀنا أبداً .كﻤا ﻳقول
تﻠﻚ الصﺨرة ﺣركة واﺣدة ﻳﺬﻫﺐ ّ
اﳌرﺣوم العﻼّﻣة الﻄباطباﺋﻲ:
١
ﻣﻦ ﺧس بﯽ ﺳرو ﱘ ﮐﻪ بﻪ ﺳيﻞ افتادم او ﮐﻪ ﻣﯽ رفت ﻣراﻫﻢ بﻪ دل در ﻣﯽ برد
وﺟد زﻣان وﻻ ﻣﻜان .لﺬا ﳝﻜنﻚ أن تقول أوﺟدﱐ قبﻞ
ﻫناك ﺣيﺚ ﺻنعﻚ ا ّ ﻻ ﻳُ َ

ﺣﱴ
ﺳاﻋة واﺣدة ،ﻣﻊ أﻧّﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﰲ ﻋا َﱂ الزﻣان أن تﻜون ﻫﺬﻩ الساﻋة الواﺣدة أكﺜر ّ
ﻣﻦ ﻣﻠيار ﺳنة.
لقد ﺧﻠقﻜﻢ ا ّ بيد قدرتﻪ وأتيتﻢ وﺟﻠستﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻠسة أﻣاﻣﻲ .ﻣنﺬ ّأول اﳋﻠقة إﱃ

ﺣﱴ ،ﻏاﻳتﻪ أﻧّﻪ ﻣﻀﻰ وقت كﺜﲑ بنظر أﻫﻞ الﻄبيعة .ﻣﺜﻞ
اﻵن ﱂ ﻳستغرق ﻧصف ﺳاﻋة ّ
أقﻞ ﻣﻦ ذلﻚ ،بينﻤا كاﻧوا قد
أﺻحاب الﻜﻬف الّﺬﻳﻦ قالوا ﺣﲔ اﺳتيقظوا :لقد ﳕنا ﻳوﻣاً أو ّ
ﻣوا ﺛﻼﲦاﺋة ﺳنة ﲝساب أﻫﻞ الﻄبيعة.
تﻔاءلت ﳋﲑ
قﻠت "اﳊﻤد ّ " ،ﳛصﻞ الﻔرج وإذا
َ
ذكر الﻠسان والشﻔاﻩ ﻣﺆﺛّر ﺟ ّداً .إذا َ

ﳛصﻞ كﺬلﻚ.
ليس ﻋند ﺻاﺣﺐ ﻧور ﻏﲑ روﺣاﱐ ولﻜﻦ ﻋند روﺣاﱐ بﻼ ﻧور .البعض قد بﻠﻎ
ذرة ﻧور واﺣدة تعادل ﲝار ﻣﻦ الروح.
القدرات واﳌراتﺐ الروﺣيّة العالية ولﻜﻦ ﻻ ﻧور ﳍﻢّ .
ﲡرد ﻻ
الروح والنور شيﺌان ﻣنﻔصﻼن .بعض اﻷشﺨاص الروﺣاﻧيّﲔ الّﺬﻳﻦ ﻫﻢ أﺻحاب ّ
التجرد ﻣﺜﻞ العﲔ .العﲔ ﻏﲑ قادرة ﻋﻠﻰ الرؤﻳة
ﻧور ﳍﻢ .الروﺣاﱐ ﳛتاج إﱃ ﻧور .الروح و ّ
ﳏﺐ أﻫﻞ البيت لدﻳﻪ ﻧور.
بدون النورّ .
اﻹﻧﻔراد ﻳبﲏ اﻹﺟتﻤاع؛اﻹﺟتﻤاع ُﳜ ِّرب اﻹﻧﻔراد.

١
ﺳﻘﻄﺖ ﰲ الﺴﻴﻮل
ﺸﺔ ﺿاﺋعﺔ
أ ﻗّ
ُ

ﺟﺮت إﱃ ﺟﻮف الﺒﺤﻮر.
ﻓﺄﺧﺬﺗﲏ ﻣعﻬا ﳌّا ْ

٣٣٥

أتباع ﺳاﺋر اﻹد ن اﻹﳍيّة ﻫﻢ أﻳﻀاً ﳐﻠوطون ﻣﻊ ّأﻣة ﻧبيّنا ولو أ ّ ﻢ ﻫﻢ ﻧﻔسﻬﻢ ﻻ
الﻜﻞ ﲢت ﻣظﻠّة اﻹﺳﻼم .البعض أﻳﻀاً ﻫﻢ ﻣسﻠﻤون قﻠباً ولﻜنّﻬﻢ ﻳعﻤﻠون لتقيّة
ﻳدرونّ .

والﻜتﻤان.
اﻷشﺨاص اﶈيﻄون بﻚ ﳎﻤوﻋتان :أﺻحاب الشﻤال الّﺬﻳﻦ ﺧﺬون ﻋندﻣا ﺧﺬون
وﺣﱴ ﻋندﻣا ﻳعﻄون فﺈ ّ ﻢ أﻳﻀاً ﺧﺬون ) ﺧﺬون إﳝاﻧﻚ( ،وأﺻحاب اليﻤﲔ الّﺬﻳﻦ
ّ
وﺣﱴ ﻋندﻣا ﺧﺬون فﺈ ّ ﻢ أﻳﻀاً ﻳعﻄون )ﻳعﻄون اﻷﺟر والﺜواب(.
ﻳعﻄون ﻋندﻣا ﻳعﻄون ّ

ﺣاول أن تﻜون ﻣﻦ أﺻحاب اليﻤﲔ.
أﻧت أﻳﻀاً ْ
ﺣﱴ
ﻋندﻣا ﻳﻬتدي شﺨص وﻳرﻳد أن ﳚتﻤﻊ ﻣﻊ ا ّ  ،ﺧﺬ ﻣعﻪ إﱃ الباب ﲨيﻊ اﳋﻠقّ ،
الﻜ ّﻔار.
كﻞ ٍ
قﻠيﻞ "قﻠيﻼً" .١ﻫﻞ ﻣﺜقال واﺣد ﻣﻦ الﺬﻫﺐ قﻠيﻞ؟ ﻫﻞ القﻠيﻞ ﻣﻦ العقﻞ الّﺬي
ليس ّ
كﻞ ٍ
قﻠيﻞ "قﻠيﻼً" .اﻷشياء الّﱵ أﻋﻄاﻫا ا ّ وتبقﻰ
أﻋﻄﻲ لﻺﻧسان ﻫو قﻠيﻞ؟ إذاً ،ليس ّ
ليست قﻠيﻠة.
كﻞ فرد ﻳﻜون ﻋندﻩ ﺳبيﻞ إﱃ ا ّ ﻳﻜون ﻣالﻜاً لنﻔس وﻣال الناس .ﻫنيﺌاً لشﺨص ﻳُ َرزق
ّ 

وﻧﻔسﻪ.
أن ﺧﺬ ﻫﻜﺬا فرد ﻣالَﻪ َ
ِ
لقوة
كﻞ ﻣﻦ ﻻ ّ
ﳛﺐ الﺬﻫاب إﱃ اﶈراب وﻳتجنّﺐ إﻣاﻣة اﳉﻤاﻋة أدﺧﻠوﻩ اﶈراب ّ
ّ 
ﳛﺐ ذلﻚ وﻳﻜون طالباً لﺬلﻚ اطردوﻩ.
كﻞ ﻣﻦ ّ
واقتدوا بﻪ و ّ

أﻫﻞ الزﻳنة ﻧساء ولو كاﻧوا رﺟاﻻً لظاﻫر .الرﺟال اﳌقيﱠدﻳﻦ كﺜﲑاً لﻠباس واﳌنزل وزﻳنة
ﻫﻦ
ﻳتحﻤﻠﻦ كﺜﲑاً ّ
الدﻧيا ﻫﻢ ﻧساء .أﻳﻀاً بعض النساء الشجاﻋات واﳉرﻳﺌات والﻠواﰐ ّ
رﺟال.
لدي" و"ﻻ أﺳتﻄيﻊ"
لقد أتﻰ الﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻋند ا ّ وﻫناك ﱂ ﻳﻜﻦ وﺟود ل "ليس ّ
وﺟد شﺨص ﺣولﻪ أو ﻻ ،فيقول
و" ُ
ﻳﻬﻤﻪ إذا ﻳُ َ
لست أدري" ،وﳍﺬا ﻋندﻣا ﳚوع ﻫنا ﻻ ّ

" ١ﻗﻠﻴﻞ" :زﻫﻴﺪ.
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قﻠت لﻪ ليس ﻋند شﻲء ﰲ اﳌنزل ،ﻳقول" :كﺄﻧّﻚ ﱂ تﻔﻬﻢ ﻣاذا
لﻠﻔﻀاء" :أ ﺟاﺋﻊ" .إذا َ
تتﻠوث بعد ﻷﺳباب والوﺳاﺋﻞ.
ُ
قﻠت ،أ ﺟاﺋﻊ" .فﻄرتﻪ ﱂ ّ

كﻞ اولﺌﻚ كان ﻋنﻪ ﻣسﺆوﻻ" :إ ّن اﻷذن والعﲔ
القرآن ﻳقول" :ا ّن السﻤﻊ والبصر والﻔﺆاد ّ
ﺣجة وذرﻳعة ،وأﺻﻞ اﳌسﺄلة ﻫو الﻔﺆاد.
ﻳتعرضون لﻠسﺆال .العﲔ واﻷذن ّ
والﻔﺆاد كﻠّﻬﻢ ّ
أﻧظر الياء الّﱵ ﰲ
السرة .ﻋندﻣا تقول ﻳدي ،ﻋيﲏ ،أذﱐ ،ﻧﻔسﻲْ ،
الﻔﺆاد ﻣﻜان قرﻳﺐ ﻣﻦ ّ
ي ﻣﻜان تنادي ،فيﻜون الﻔﺆاد ﻫناك.
آﺧرﻫا ّ

اﳊق والباطﻞ أربعة أﺻابﻊ ،بﲔ العﲔ
ﺣﻀرة اﻷﻣﲑ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻳقول :اﳌسافة بﲔ ّ
و"ﲰعت" .الﻠسان ُﳜِﱪ ﻋﻦ اﳌرﺋيّات واﳌسﻤوﻋات؛لﺬا ﻻ ﻳسﺄلون
أﻳت"
ُ
واﻷذن ،بﲔ "ر ُ
الﻠسان بﻞ ﻳسﺄلون السﻤﻊ والبصر .السﻤﻊ والبصر ﳘا أﻳﻀاً فﺬ ن لﻠﻔﺆاد .الﻔﺆاد ﻳعﲏ
رﲝت ﻳقيناً وطﻤﺄﻧينة.
"الﻔواﺋد" ،أي ﺻندوق الغﻠّة لﻺﻧسان .ﻳسﺄلون القﻠﺐ كﻢ َ
شﺨص دفﻊ لبﻬﻠول ﻣاﻻً ليعﻄيﻪ لﻠﻔقراء .ﻫو أﻋﻄﻰ ذلﻚ اﳌال ﻷﺣد اﻷﻏنياء .ﻋﻠﻢ
الشﺨص الّﺬي كان دفﻊ اﳌال وﺳﺄل ﻠول ﻋﻦ السبﺐ .قال ﻠول" :أﻧت تعﻠﻢ أكﺜر أم
اﻵﺧرون كاﻧوا أﻏنياء فا ّ أﻳﻀاً ﱂ ﻳعﻄﻬﻢ ﺛروة".
ا ّ ؟ ﻫو كان فقﲑاً فﺄﻋﻄاﻩ ا ّ ﺛروة ،و َ
اﳉﻤيﻠون ﳝسﻜون رؤوﺳﻬﻢ ﰲ أك ّﻔﻬﻢ ﻣنﺬ ﻋ ّدة آﻻف ﻣﻦ السنﲔ ﰲ ﻋا َﱂ الﱪزخ لﻜﻲ
ﺣﱴ أﻧّﻪ ﻳقولون لﻠبعض ﻣنﻬﻢ" :ﳌاذا تنتظرون ﻫﺬا اﳌقدار
ﻳق ّدﻣوﻫا وﱂ ﻳصﻞ دورﻫﻢ بعدّ .
فﻤجرد اﻧتظار ﻫﺬا
ﻳﻬتﻤون بﻜﻢ" .لﻜﻦ ﻫﻢ ﻳقولون ّ
ﺣﱴ لو ﱂ ّ
ﻋبﺜاً ،فﺈ ّ ﻢ ﻻ ّ
ﻳرﺣبوا بنا ّ
ﺟيّد.
لﻜﻞ ﻣرأة ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻤﻞ
ﻣنﻊ اﳊﻤﻞ لﻠنساء ّ
ﻳﻀر .القوى الّﱵ أﻋﻄاﻫا ا ّ بتﻔاوت ّ
ﳚﺐ أن تظﻬر وإﻻّ تصدر بصورة أﻣراض ﳐتﻠﻔة.
العﻠﻢ الّﺬي ﺟاء بﻪ اﻷﻧبياء ﺛﻼﺛة أﺣرف) .اﳊرف" :ﻣﻦ الناس ﻣﻦ ﻳعبد ا ّ ﻋﻠﻰ

ﺣرف" :ﳎﻤوﻋة ﻣﻦ الناس ﻳعبدون ا ّ ﳊرف" .ﻣﻦ ﻋبد اﻻﺳﻢ فقد كﻔر وﻣﻦ ﻋبد اﻻﺳﻢ
ِ
ﻣوﺣداً( .ال"ﻋشق" أﻳﻀاً ﺛﻼﺛة
واﳌعﲎ فقد اشرك" .فقط الّﺬي ﻳعبد الـ ُﻤس ﱠﻤﻰ ﻳﻜون ّ
لعﻞ ﻣا ﺟاء بﻪ اﻷﻧبياء ﻫو العشق.
أﺣرف .إذاًّ ،
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اﻷﺋﻤة إﱃ الدﻧيا ﻣﻦ أﺟﻠنا وﰲ إﺛر  .لقد ﺟاء ﰲ الرواﻳة :لو ﱂ ﻳﻜﻦ
لقد أتﻰ اﻷﻧبياء و ّ
ﻣﻦ أﺟﻞ الشيعة "اذاً لرفعنا ا ّ اليﻪ" :ﰲ تﻠﻚ اﳊالة ﻳرفعنا ا ّ ﻣﻦ بﲔ اﳋَﻠق إليﻪ.
فﺄي ﻋﻤﻞ كان لدﻳﻬﻢ
اﳌستﻤعون الﻄالبون لﻠﺨﲑ كاﻧوا السبﺐ ﻷن ﻳنزل اﻷﻧبياء وإﻻّ ّ
ﻫﻢ ليﺄتوا إﱃ اﻷرض؟ الرفاق كاﻧت طينتﻬﻢ طيّبة واﻷﻧبياء أﻳﻀاً كاﻧوا "ﻳعبدون" ١الﻄينة
الﻄيّبة .ﻫﺬا الّﺬي كان ﺣيﺚ ﻧزل اﻷﻧبياء إﱃ اﻷرض ﺧﻠف ذوي اﳉﻤال.
ﺣﱴ أتﻰ إﱃ كنف ﺣﻀرة ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(.
ﳏﻤد بﻦ أﰊ بﻜر ﻣا إن
ْ
فتحت ﻋيوﻧﻪ ّ
ّ 

ﳏﻤد بﻦ
ﳏﻤد بﻦ أﰊ بﻜر؛قولوا ّ
لﺬا أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( أﻳﻀاً قال :ﻻ تقولوا لﻪ ّ
ﻋﻠﻲ.
كﻼم اﳊق ﲨيﻊ "ﻣا ِﺳواﻩ" ٢ﻳنصرﻩ وﻫو "أﺻﻠﻬا بت" أي أﻧّﻪ ﻣتج ِّ
لﻜﻦ الباطﻞ
و
،
ر
ﺬ
ّ
ّ
َ
ﺟﺬورﻩ فوق الﱰاب" .اﺟتﺜّت ﻣﻦ فوق اﻻرض ﻣا ﳍا ﻣﻦ قرار"ّ :ﰎ اقتﻼﻋﻬا ﻣﻦ فوق
اﻷرض وليس ﳍا إﺳتقرار.
كﻞ ﺟدﻳد ﻳﻜون أكﺜر قِ َدﻣاً ﰲ ﻧظام ا ّ  :ﳓﻦ قد وﺻﻠنا إليﻪ ﺣدﻳﺜاً.
ّ 
وﺟد اﳉﻤال.
اﳉﻼل ﻫو اﳋيﻤة وﲢت اﳋيﻤة ﻳُ َ

ﻣرات ﺻار ُﻋ ْشراً
كﻞ كﻤال ﰲ ﻫﺬا العا َﱂ ﺣقيقتﻪ ﻫﻲ ﰲ العا َﱂ العﻠوي ﺣيﺚ َﻋ ْشر ّ
ّ 
ب بعشرة ﻳرﺟﻊ إﱃ
ﻣرات ُ
ض ِر َ
)واﺣد ﻣﻦ ﻋشرة ﻣﻠيارات( وﻇﻬر ﰲ ﻫﺬا العا َﱂ .إذا ﻋشر ّ
اﻷوليّة" .ا ّ ّ وا اليﻪ راﺟعون".
ﺣقيقتﻪ ّ
اﳉﻦ ،أو ﰲ اﳊيوا ت ،أو ﰲ
كﻞ ﻣا ﰲ ﻋا َﱂ اﳋارج ،ﺳواءً ﰲ اﳌﻼﺋﻜة ،أو ﰲ ّ
ّ 
ﻇﻞ ﻋا َﱂ اﳊقيقة وﻋا َﱂ اﻹﻧساﻧيّة .الّﺬي ﻳﻬتدي لعا َﱂ
النبا ت ،أو ﰲ اﳉﻤادات ،اﳉﻤيﻊ ّ
اﳊقيقة تﻜون ﲨيﻊ أﺳرار ﻋا َﱂ اﳋارج ﻇاﻫرة وواضحة لﻪ.
وﺟد ﰲ ﻋا َﱂ اﳊقيقة واﻹﻧساﻧيّة؛لﺬا
كﻞ ﻣا ﻳُ َ
ﻇﻞ وﺻورة ﳌا ﻳُ َ
شاﻫد ﰲ ﻫﺬا العا َﱂ ﻫو ّ
ّ 

كﻞ اﻷشياء
فﺈﻧّﻪ لنسبة ﳌﻦ ﻳﻬتدي إﱃ ﻋا َﱂ اﻹﻧساﻧيّة وﻳﻜتشف ﺣقاﺋق ذلﻚ العا َﱂ تﻜون ّ
ﰲ ﻫﺬا العا َﱂ ذات ﻣعﲎ وقابﻠة لﻠﻔﻬﻢ وتﻜون أﺳرار ورﻣوز ذلﻚ ﻣﻜشوفة وبدﻳﻬيّة .أﺣيا ً

 ١ﻛاﻧﻮا "ﻳعﺒﺪو ا" :ﻛاﻧﻮا ﻣﺘﻴّﻤﲔ ا.
" ٢ﻣا ِﺳ َﻮاﻩ" :ﻣا ﺳﻮى اﳊ ّﻖ ﺗعاﱃ.
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بت ﻣﺜﻼً شياء ﻣﻦ ﻫﺬا العا َﱂ الظاﻫر فﻼ تظنّوا
إذا ﻣﻦ أﺟﻞ توضيﺢ ﺣقاﺋق اﻹﻧساﻧيّة ضر ُ
فﺈﱐ
أﱐ
اكتشﻔت تﻠﻚ اﳊقاﺋق ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷشياء ،بﻞ ﻷ ّن ا ّ قد أﻇﻬر ﱄ تﻠﻚ اﳊقاﺋق ّ
ّ
ُ

ﻇﻞ وﺻورة ﳍا ﰲ ﻫﺬا العا َﱂ وأﺣﻜيﻪ لﻜﻢ.
قد أدر ُ
كت أﻳﻀاً ﻣا ﻫو ّ
آﺧر ﻳصﻄاد ﻣا ﻫو طعام لﻪ وﻳﻀعﻪ ﰲ فﻢ ذلﻚ
وﺟد طاﺋر ﻳقف وﻳﻔتﺢ فﻤﻪ وطاﺋر َ
ﻳُ َ
وﺟد ﺣيّة ﲡعﻞ ﺧصرﻫا ﻳنتصﺐ وتقف وطاﺋر ﻳصﻄاد ﻣا ﻫو طعام لتﻠﻚ
الﻄاﺋر .أﻳﻀاً ﻳُ َ
اﳉﻦ واﳊيوا ت والنبا ت
كﻞ ﻣا ﻫو ﰲ اﳌﻼﺋﻜة و ّ
اﳊيّة وﻳﻀعﻪ ﰲ فﻢ تﻠﻚ اﳊيّةّ .

واﳉﻤادات أﺻﻠﻪ ﰲ اﻹﻧسان .أﻻ ترى ﻧﻔسﻚ ﺣيﺚ تعﻤﻞ وﲡ ّد و ﺧﺬ اﻷﺟر الّﺬي
ﲢصﻞ ﻋﻠيﻪ وتعﻄيﻪ لﻠﻔقﲑ.
القﻠﺐ ﻋندﻣا ﻳصﻞ إﱃ ا ّ ﻳقول :ﻣوﺟود ،ﻣوﺟود ،ﻣوﺟود . . . ،وﻋندﻣا ﻳصﻞ إﱃ

اﻵفات والشيﻄان ﻳقول :ﻋدم ،ﻋدم ،ﻋدم. . . .
اﻷشﺨاص ﺛﻼث ﳎﻤوﻋات :اﻷﻧبياء وأتباع اﻷﻧبياء وبقية الناس؛بعبارة أﺧرىِ :
ﻋاﱂ
ّ
رّ ﱐ وﻣتعﻠِّﻢ وﳘﺞ؛بعبارة أﺧرى ﻣعﻠِّﻤون وتﻼﻣيﺬ وأطﻔال ﺻغار إﱃ اﻵن ﱂ ﻳبﻠغوا الرشد وﻻ
ﻳﺬﻫبون إﱃ اﳌدرﺳة.
الشيعة لدﻳﻬﻢ ﺛﻼث ﺻباﺣات؛أﺣدﻫا ﺻبﺢ ﺧﻠق ﺣﻀرة آدم )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ،وواﺣد
ﻋجﻞ ا ّ تعاﱃ فرﺟﻪ( ،وواﺣد أﻳﻀاً ﻫو ﺻبﺢ
ﺻبﺢ ﻇﻬور ﺣﻀرة ﺻاﺣﺐ الزﻣان ) ّ
ِ
كﻞ ﻳوم
كﻞ ﻳوم ﺻباﺣاً ﻋندﻣا تقوم ﻣﻦ ﺳباتﻚ تﻜون القياﻣةّ .
ﲤر ْن لﻜﻲ ﻳصبﺢ ّ
القياﻣةّ .

تتﻄور.
أكﺜر ﲨاﻻً .إذا كان ﻋندك ّ
توﺟﻪ ّ
اﳉﻤيﻊ لدﻳﻬﻢ ُد ّكان ،أي ﻋندﻫﻢ "دو كون" ،١الدﻧيا واﻵﺧرة .إذا كان ﰲ ال ُد ّكان ﺻنف
رديء العارفون ﻻ ﻳشﱰوﻧﻪ .أﻳﻀاً اﳌشﱰي إذا كان ﺟاﻫﻼً ﻻ ﻳشﱰي الصنف الﺜﻤﲔ الّﺬي
ﻳبيعوﻧﻪ.
أﺣد اﻵ ء ﱂ ﻳﻜﻦ ُﳛ ِ
ﻀر زاداً كﺜﲑاً إﱃ اﳌنزل إﻻّ ﻋندﻣا كان ﰐ ضيف إﱃ بيتﻪ .إبنﻪ
كﻞ ﻳوم
أﻳﻀاً ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳزداد ْقو ﻢ داﺋﻤاً كان ﻳستﻀيف ضيﻔاً وبدون اطّﻼع أبيﻪ كان ّ

" ١د ّﻛان" ،لعاﻣﻴّﺔ "دو ﻛﻮن" ،ﺗعﲏ اﳌﺘﺠﺮ أو َﻛ ْﻮ ن أو ُدﺑْﺮان.
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ﻳقول لب ّقال اﳌنﻄقة الّﺬي كان رفيقاً ﻷبيﻪ :ﺳيّدي ١قال تعالوا إﱃ ﻣنزلنا ليﻼً .ذات ليﻠة قال
فتعال أﻧت أﻳﻀاً ﰲ ليﻠة ﻣﻦ الﻠياﱄ
كﻞ ليﻠة َ
الب ّقال لصاﺣﺐ البيت :ﺳيّد أﻧت تدﻋوﱐ ّ

كﻞ ليﻠة آﰐ إﱃ بيتﻜﻢ
إﱃ بيتنا .قال لﻪ ﺻاﺣﺐ البيت :أ ﻣﱴ دﻋوتُﻚ .قال :إذاً ﻫﻞ أ ّ
كﻞ ﻳوم ﻳقول ﺳيّدي قال تعالوا إﱃ ﻣنزلنا ليﻼً .دى ﺻاﺣﺐ البيت
بدون دﻋوة؟ إبنﻜﻢ ّ
كﻞ ﻳوم؟ قال :ﻧعﻢ .قال أبوﻩ :ﳌاذا؟ قال :ﻷﻧّﻚ
إبنﻪ وقال :ﻫﻞ أﻧت تدﻋو ﻫﺬا السيّد ّ
تعشينا اﳋبز والﻠﱭ ،ولﻜﻦ ﻋندﻣا ﻳﻜون ﻋند ضيف تُعِ ّد
ﺣينﻤا ﻻ ﻳﻜون ﻋند ضيف ّ

طعاﻣاً وفاكﻬة بوفرة وﳓﻦ أﻳﻀاً كﻞ .اﻷب وﺟد أ ّن ولدﻩ ﳛﻜﻲ كﻼﻣاً ﻣعقوﻻً .إذاً أﻧتﻢ
أﻳﻀاً قولوا ّ  :كﻠّﻤا ﳒﻠس ﻣﻊ ﻋزﻳز ﻳصدر ﻋنّا ﻋﻤﻞ ﺧﲑ وتﻔتﺢ أﻧت ب الرﲪة ،وﳍﺬا
تعال إﱃ ﻣنزلنا الﻠيﻠة.
أي شﺨص ألتقيﻪ أقول لﻪ ﺳيّدي قال َ
السبﺐ أ أﻳﻀاً ّ

الناس ﰲ بﻠد كﻠّﻬﻢ ﻣظﻠوﻣونّ ،إﻣا ﻣظﻠوﻣوا الدﻧيا أو ﻣظﻠوﻣوا أﻧﻔسﻬﻢ .اﻷشقياء أﻳﻀاً
الﻜﻞ ﻣظﻠوم.
تظﻠﻤﻬﻢ ﻧﻔسﻬﻢ .ﰲ ﻣﺬﻫﺐ الشيعة ّ
قوي ﺟ ّداً .ﻣﻼك واﺣد ﳝﻜنﻪ أن ﻳدﻳر ﲨيﻊ السﻤوات واﻷرض برأس إﺻبعﻪ.
اﳌﻼك ٌ
كﻞ واﺣد ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜة لدﻳﻪ درﺟة وﻣﻜاﻧة ﻣعيّنة وأﻳﻀاً ﻻ ﻳرﻏﺐ ﻷﻋﻠﻰ .ﻋشقﻪ لﺬلﻚ
ّ 
اﳌﻜان الّﺬي ﻫو فيﻪ.
ٍ
الﻜﻞ ﺻحيﺢ.
إذا َ
ﻧظرت ﳌا ﻫو ﺟار بﲔ اﳋﻠق بنظر الﻔعﻞ الربوﰊ ﲡد أ ّن ّ
وﺣواء ﺻارت
ﻣا اﳋشية ﻣﻦ تﻠﻚ اﳌعصية ﺣيﺚ ﻳصﻞ ﻧﻔﻊ َ
لﻶﺧرﻳﻦ .ﻣعصية آدم ّ

ﳌصﻠحتنا وأﺻبحت السبﺐ ﻷن ﰐ ﳓﻦ إﱃ الوﺟود وإﻻّ فﺈﻧّﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫناك أوﻻد ﰲ
اﳉنّة .ا ّ ﻫو بنﻔسﻪ كان ﻳرﻳد أن ﻳقوﻣوا ﻫﻢ ﺬا العﻤﻞ ولﺬا ﺣيﺜﻤا كاﻧوا ﻳﺬﻫبون كاﻧت
تظﻬر تﻠﻚ الشجرة ﰲ ﻣقابﻠﻬﻢ إﱃ أن أكﻠوا ﻣﻦ ﲦارﻫا ﰲ النﻬاﻳة وأﺧرﺟوﻫﻢ ﻣﻦ اﳉنّة.
القاضﻲ ﳚﺐ أن ﻳﻜون ﺻراً وﺣاﻣياً لﻠﻤتّﻬﻢ وأن ﻳﻄﻠﺐ دليﻼً وشاﻫداً ﻣﻦ الشاكﻲ
أي شﺨص ﻤةً وأن ﳚعﻞ اﻷﺻﻞ بﱪاءة اﳌتّﻬﻢ.
إذا ﻧسﺐ إليﻪ ّ

 ١ﺳﻴّﺪي :أﰊ.
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اﺳتﺨرت
إﺳتﺨر ﳓو اﻷﻋﻠﻰ .ﻳعﲏ ﻣﺜﻼً إذا
أردت أن تستﺨﲑ لﻠقيام بعﻤﻞ ﺧﲑ
َ
كﻠّﻤا َ
ْ
اﺳتﺨر
أن تعﻄﻲ ﻣبﻠغاً ﻣعيّناً ﻣﻦ اﳌال لشﺨص وكاﻧت ﺳيّﺌةْ ،
ضﻊ ﳊسبان ﻣبﻠغاً أكﱪ و ْ

بﻊ إﱃ ﺣ ّد أن تصبﺢ اﻹﺳتﺨارة ﺟيّدة ﰲ النﻬاﻳة .إ ّ ك أن تستﺨﲑ ﳓو اﻷﺳﻔﻞ
ً
ﻧية و ْ
أقﻞ إﱃ أن ﻳبﻠﻎ الصﻔر.
وﻋﻠﻰ التواﱄ تﻀﻊ ﳊسبان ﻣبﻠغاً ّ
أﻧّﻪ قد ورد ﰲ اﳊدﻳﺚ أﻧّﻪ إذا كتﺐ أربعون شﺨصاً ﻋﻠﻰ كﻔﻦ ﻣيّت ﻣﺆﻣﻦ أﻧّﻪ ﳓﻦ
وإﱐ ﻣرﺳﻠﻪ إﱃ
ﻧشﻬد ﻧّﻪ قد كان شﺨصاً ﺟيّداً ﻳقول ا ّ أ أﺳتحﻲ أن أﻧظر ﰲ ﺣسابﻪ ّ
ﺣﻲ ،تُﻜتَﺐ ﻫﺬﻩ
اﳉنّة بدون ﺣساب .اﻵن أﻳﻀاً ﻋندﻣا ّ
تقر وتشﻬد ﲝُسﻦ شﺨص ّ
الشﻬادة ﻋﻠﻰ بدﻧﻪ .الﻜﻔﻦ اﳊقيقﻲ ﻫو ﻧﻔس ﻫﺬا البدن .ﳍﺬا ا ّ أﻳﻀاً ﻳﻜتﻔﻲ بشﻬادتﻚ
ولﻦ ﳜوض ﰲ دراﺳة ﺣسابﻪ.

ﺣق الناس ﺟيّد ﺟ ّداً .ﻋﻠّة ذلﻚ أﻧّﻪ ﰲ ﻳوم القياﻣة تصبﺢ اﳉنّة
أ ّن ا ّ ﻻ ﻳصﻔﺢ ﻋﻦ ّ
ٍ
لشﺨص ﻣا .اﳌﻄالِبون ﻳتعﻠّقون بﻪ أﻧّﻪ ﻣا ﱂ تدفﻊ ﻣستح ّقاتنا ﻻ ﻧدﻋﻚ تﺬﻫﺐ .ﻷ ّن
ﺣتﻤيّة
اﳊُﻜﻢ اﻹﳍﻲ قد ﺻدر ن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﳉنّة فﺈ ّن اﳌﻼﺋﻜة ﻳسحبوﻧﻪ ﳓو اﳉنّة والّﺬﻳﻦ تعﻠّقوا
بﻪ أﻳﻀاً ﻳﺬﻫبون برفقتﻪ إﱃ اﳉنّة.

أﻧّﻪ قد ﺟاء ﰲ اﳊدﻳﺚ أ ّن ﻣﻦ ﺳعادة اﳌرء الدار الوﺳيعة واﳌرأة اﳌﻄيعة والدابّة السرﻳعة،
اﳌقصود ﻣﻦ الدار الوﺳيعة ﻫو بيت القﻠﺐ ﺣيﺚ كﻠّﻤا كان أكﱪ كﻠّﻤا كان اﻹﻧسان أكﺜر
ﺳعادة والغرض ﻣﻦ اﳌرأة اﳌﻄيعة ﻫو النﻔس اﳌستسﻠﻤة وأﻳﻀاً اﳌقصود ﻣﻦ الدابّة السرﻳعة

ﻫو البدن اﳌﻄيﻊ.
أﻧّﻪ قد ﺟاء ﰲ اﳊدﻳﺚ أن ﻋﻠّﻤوا أوﻻدكﻢ السباﺣة وركوب اﳋيﻞ والرﻣاﻳة ،اﳌقصود ﻣﻦ
السباﺣة ﻫو ﻋﻠِّﻤوﻫﻢ أن ﻳسبحوا ﰲ ﲝر الدﻧيا العﻤيق وﻻ ﻳغرقوا فيﻪ .أﻳﻀاً اﳌقصود ﻣﻦ
ﻳتوﱃ زﻣام أﻣورﻫﻢ وﻻ
ركوب اﳋيﻞ ﻫو ﻋﻠِّﻤوﻫﻢ كيف ﻳقودوا ﻣركﺐ البدن كﻲ ﻻ ﻳعصﻲ وﻻ ّ
ﳚرﻫﻢ ذاك اﳌقدار إﱃ ﻫنا وﻫناك ﲝيﺚ ﻳتعِبﻬﻢ وﻳنﻬﻜﻬﻢ وأﻳﻀاً ﰲ ِ
آﺧر اﻷﻣر ﻳرﻣيﻬﻢ أرضاً
ُ
ّ
ِ
وﻳقتﻠﻬﻢ .أﻳﻀاً الغرض ﻣﻦ الرﻣاﻳة ﻫو ﻋﻠّﻤوﻫﻢ كيف ﻳصيبون ﺳﻬﻢ الدﻋاء ﳍدف .إذا
أي
أطﻊ بعد ذلﻚ أواﻣر ا ّ وﻻ
تعﻠّ َ
ﻤت ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻤال الﺜﻼﺛةْ ،
تشغﻞ ﻧﻔسﻚ ﻧّﻪ ﻋﻠﻰ ّ
ْ
شﻲء ﲢصﻞ وأﻧّﻪ رزقﻚ ﻳزﻳد أو ﻳنقص.
٣٤١

ﰲ اﳊدﻳﺚ أﻧّﻪ ﻻ تبحﺚ ﻋﻦ الرفيق اﳊسﻦ فتبقﻰ بﻼ رفيق ،وأﻳﻀاً ﻻ تبحﺚ ﻋﻦ الرزق
اﳊﻼل فتبقﻰ بﻼ رزق ،وأﻳﻀاً ﻻ تبحﺚ ﻋﻦ العﻤﻞ اﳋالص فتبقﻰ بﻼ ﻋﻤﻞ .طبعاً إذا

إﲝﺚ ﻋنﻬﻢ ،ﻷﻧّﻪ ﻋندﻣا تبقﻰ بﻼ رفيق ﻳﻜون ا ّ رفيقﻚ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( ﲰحوا ْ
ّ
)" رفيق ﻣﻦ ﻻ رفيق لﻪ"( ،وﻋندﻣا تبقﻰ بﻼ رزق ﺳيﻜون ا ّ رازقﻚ ،وﻋندﻣا تبقﻰ بﻼ
فﻀﻞ ا ّ ورﲪتُﻪ.
ﻋﻤﻞ ﺳيﻜﻔيﻚ ُ
النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﻳقول" :الناس ﻧيام" .أ ّن اﻷشﺨاص ﳝشون
ليس دليﻼً ﻋﻠﻰ ﻳقظتﻬﻢ ،ﻣﺜﻠﻤا أ ّن بعض اﻷشﺨاص ﻋندﻣا ﻳﻜوﻧون ﺋﻤﲔ ﰲ الﻠيﻞ
ﻳنﻬﻀون وﳝشون.
ﻣرات بعدك
ﺟﱪاﺋيﻞ قال لﻠنﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( آﰐ إﱃ اﻷرض ﻋشر ّ

ﲢﻞ
ﻣرًة الغﲑةّ ،
ﻣرة آﺧﺬ شيﺌاًّ .
كﻞ ّ
وﻣرًة أﺧرى الشجاﻋة و . . . .ﻋندﻣا ﺧﺬ الغﲑة ّ
و ّ
ﳏﻠّﻬا العصﻤة وﻋندﻣا ﺧﺬ الشجاﻋة ﰐ ﻣﻜا ا القدرة و. . . .
ﺧﺬ
أﺣد اﳊﻜﻤاء كان ﻳعﱪ ﻣﻦ ﻣﻜان كان فيﻪ ﻋظام ﲨاﺟﻢ رؤوس كﺜﲑة .قال ﳋادﻣﻪْ :
واﺣدة ﻣنﻬا و ِ
ارم ﺣصاة ﰲ داﺧﻞ ﺛقﺐ أذ ا .ﺛقﺐ اﻷذن كان ﻣسدوداً وﱂ ﻳدﺧﻞ اﳊجر.
إرﻣﻬا وﺧ ْﺬ ﲨجﻤة أﺧرى و ِ
قال لﻪ :ﻫﺬﻩ ﻻ تنﻔﻊِ ،
ارم ﺣصاة ﰲ أذ ا .دﺧﻠت اﳊصاة ﻣﻦ
ﺛقﺐ وﺳقﻄت ﰲ اﳋارج ﻣﻦ ﺛقﺐ اﻷذن اﻷﺧرى .قال ﳋادﻣﻪ :ﻫﺬﻩ أﻳﻀاً ﻻ تنﻔﻊِ ،
إرﻣﻬا
ْ
وﺧﺬ ﲨجﻤة أﺧرى و ِ
ارم ﰲ أذ ا ﺣصاة .دﺧﻠت اﳊصاة ﻣﻦ ﺛقﺐ اﻷذن وﱂ ﲣرج .قال
ْ
قسﻤون إﱃ
اﳊﻜيﻢ :ﻫﺬﻩ تنﻔﻊ .إﲪﻠﻬا لنﺄﺧﺬﻫا .الناس أﻳﻀاً ﰲ ﻣقابﻞ الﻜﻼم اﳊﻜيﻢ ﻳُ َ
ﻧﻔس ﻫﺬﻩ ا ﻤوﻋات الﺜﻼث وفقط اﳉﻤاﻋة الﺜالﺜة ﻳنﻔعون.
كﻞ شﻲء ﻫو ﰲ أن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﳌﻜان الّﺬي قد ﺧﻠقﻪ ا ّ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ.
كﻤال ّ
ترى اﻷشجار ﻋندﻣا تُ ِزﻫر تتساقط بعض أزﻫارﻫا ﻧتيجة الر ح والﻄوفان وأﻳﻀاً البعض

ﻳتجﻤد ﻧتيجة الصقيﻊ ،وفقط ذلﻚ اﳌقدار
َ
ﲢول إﱃ ﲦار وﻻ زال ﻏﲑ ضﺞ ّ
اﻵﺧر الّﺬي ّ
الّﺬي ق ّدرﻩ ا ّ ﻳبقﻰ وﻳنﻀﺞ لﻜاﻣﻞ وﻋند ذلﻚ ﻳقﻄﻔﻪ اﳌزارع .ا ّ أﻳﻀاً "ﻳقﻄف"
اﻹﻧسان ﻋندﻣا ﻳنﻀﺞ .أﻳﻀاً اﻷشﺨاص الّﺬﻳﻦ ﳝوتون قبﻞ النﻀﺞ ﻳنﻀجون ﰲ ﻋا َﱂ الﱪزخ
والقياﻣة ﰲ النﻬاﻳة.

٣٤٢

كﻞ ﻣا ﻫو ﻣتناﺳﺐ ﻣﻊ قابﻠيّات البشر ﺟاء بﻪ ﻧﱯ اﻹﺳﻼم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(
ّ 
ِ
آﺧر.
ﻳبق شﻲء لﻜﻲ ُﳛﻀرﻩ شﺨص َ
وﱂ َ
ﰲ البداﻳة كان الناس ﺟالسﲔ ﻋﻠﻰ اﻷرض والﱰاب ،بﻞ كاﻧوا ﺋﻤﲔ .ﺟاء اﻷﻧبياء
)ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( وقالوا ا ﻀوا ّ " :ان تقوﻣوا ّ " .البعض ﻣنﻬﻢ قام .ﻳوم القياﻣة ﰲ النﻬاﻳة
اﳉﻤيﻊ ﳚﻠسون "ﰲ ﻣقعد ﺻدق ﻋند ﻣﻠيﻚ ﻣقتدر" :ﰲ ﻣقعد ﺻدق ﻋند اﳊاكﻢ القدﻳر
لعا َﱂ الوﺟود .شتّان ﻣا بﲔ ﺟﻠوس الدﻧيا وﺟﻠوس اﻵﺧرة .ذاك ﻣوت وفناء وﻫﺬا ﺣياة
وبقاء.
ﻣستحيﻞ أن ﻳصﻞ أﺣد إﱃ ﻣعرفة ا ّ والتوﺣيد ولﻜﻦ ﻻ ﻳعرف ﻋﻠيّاً )ﻋﻠيﻪ السﻼم( .ﻻ
ﳝﻜﻦ بﻠوغ وادي التوﺣيد إﻻّ ﻋﻦ طرﻳق الوﻻﻳة .ﻋرفاء أﻫﻞ السنّة أﻣﺜال ﳏﻲ الدﻳﻦ بﻦ ﻋرﰊ

وﻳتسﱰون ،ولﻜﻦ
كاﻧوا ﻳعرفون ﻋﻠيّاً ولﻜﻦ ﻷ ّ ﻢ كاﻧوا ﻳعيشون بﲔ السنّة كاﻧوا ﻳتﻜتّﻤون
ّ
ﰲ ﻧﻔس الوقت اﻧﻔﻀﺢ أﻣرﻫﻢ وﲰّاﻫﻢ السنّةُ رافﻀة .الﻼفت أ ّن ﻋرفاء الشيعة ﻷ ّ ﻢ
اﻷﺋﻤة لظاﻫر ،فﺈ ّن الشيعة ﻳقولون أ ّ ﻢ قد أﺻبحوا
ﻳتﻜﻠّﻤون ﻋﻦ ا ّ كﺜﲑاً وقﻠّﻤا ﻳﺬكرون ّ
اﻵﺧرﻳﻦ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﻠﻢ.
ﺳنّة .ﻳنبغﻲ اﻹﻧتباﻩ كﺜﲑاً ن ﻻ ﻧتﻜﻠّﻢ وﻻ ﳓﻜﻢ بشﺄن َ

قال أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :ﻣﻦ ﻳقبض ﻳدﻩ ﻋﻦ ﻋشﲑتﻪ فاّﳕا تقبض ﻣنﻪ ﻋنﻬﻢ ﻳد
فﺈﳕا
واﺣدة وتقبض ﻣنﻬﻢ ﻋنﻪ اﻳد كﺜﲑة" :الّﺬي ﻳقبض ﻳدﻩ ﻋﻦ اﳌساﻋدة والعﻄاء ﻷقاربﻪّ ،
قد قُبِﻀت ﻳد واﺣدة ﻣﻦ ﺣيتﻪ ﻋنﻬﻢ وقُبِﻀت ﻣنﻬﻢ ٍ
أﻳد كﺜﲑة ﻋنﻪ.

"ﻳد ا ّ ﻣﻊ اﳉﻤاﻋة" .ﻳنﻜسر قﻠﺐ واﺣد ﰲ ﳎﻠس فبسبﺐ ذلﻚ القﻠﺐ الواﺣد ﳚعﻞ
وﺣﱴ ﲨيﻊ أﻫﻞ البﻠد ﻣورداً لرﲪتﻪ.
ا ّ ﲨيﻊ أﻫﻞ ا ﻠس ّ
ﻳقول القرآن ﲞصوص ﻣراﺣﻞ ﺧﻠق اﻹﻧسان أﻋﻄيناﻩ القوة والﻀعف ﻋﻠﻰ التواﱄ ِ
وآﺧر
ّ
أﻣرﻩ ﻫو الﻀعف .الﻀعف ﺟيّد ﺟ ّداً .الﻀعف أش ّد ﻣﻦ العجز .أﻳﻀاً ﺣدﻳﺚ الﻜساء فيﻪ

"اﱐ
أ ّن النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( قال ﳊﻀرة الزﻫراء )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا(ّ :
اﺟد ﰲ بدﱐ ضعﻔا".
ﻳتوﱃ اﻷﻣر بﻄﻠﺐ الناس وﺟداﻧﻪ ﻳقول لﻪ ﳚﺐ أن تعﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ الناس.
 الّﺬي ّ
٣٤٣

ﺣصﻠت
ﲨيﻊ دﻋاوي وﻧزاﻋات اﳋﻠق ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﳌق ﱠدرات اﻹﳍيّة الّﱵ قد
ْ
ﻀربون ﻣﻦ بعﻀﻬﻢ كﺜﲑاً،
لﻜﻞ واﺣد ﻣنﻬﻢ بيد َ
اﻵﺧرﻳﻦ .ﰲ ﻫﺬﻩ الدﻋاوي واﳋﻼفات ﻳُ َ
ّ
ِ
ﻀربون ﻳﻜون لﺬلﻚ فاﺋدة لنسبة إليﻬﻢ .ﰲ آﺧر اﻷﻣر أﻳﻀاً
ولﻜﻦ أﻳﻀاً ﻋندﻣا ﻳُ َ
ﻳتصاﳊون ﻣﻊ بعﻀﻬﻢ .اﻳة اﳊروب ﻫﻲ الصﻠﺢ .وﺻﻠت البشارة ّن أ ّ م اﳊزن لﻦ تدوم.
أ ّن القرآن ﻳقول" :آﺧر دﻋواﻫﻢ ان اﳊﻤد رب العاﳌﲔ" ،ﻳعﲏ ِ
آﺧر ﲨيﻊ الدﻋاوي
ّ ّ
والعداوات ُﳜتتَﻢ لصﻠﺢ واﳉﻤيﻊ ﺳيشﻜرون ا ّ  ،ﻷﻧّﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ الدﻋاوي
ﺣﱴ ا ّ بنﻔسﻪ ﺣيﺚ
تتﻀﻤﻦ اﳋﲑ ﳍﻢّ .
واﳋصوﻣات ﲢ ّققت اﳌشيﺌة اﻹﳍيّة الّﱵ كاﻧت ّ
بواﺳﻄة ﻫﺬﻩ الدﻋاوي ﲢ ّقق ﻣا أراد ،ﻋندﻣا ﺣدث دﻋوى وﻋداوة قال" :اﳊﻤد ّ ".
كﻞ ﻋ ّدة قرون
طوال التارﻳخ كاﻧت اﻷرض تعاﱐ أﱂ اﳌﺨاض )أﱂ الوﻻدة( ّ
ﻣرة واﺣدة ّ
وكاﻧت أزﻣات تغﻄّﻲ العا َﱂ وبعد ذلﻚ كاﻧت تﻄﺄ أقدام إﻧسان ﻋظيﻢ ﻣﻦ قبيﻞ اﻷﻧبياء
واﻷولياء ﺳاﺣ َة الظﻬور .اليوم أﻳﻀاً العا َﱂ ﻳعاﱐ أﱂ اﳌﺨاض.
السﻦ قﻠيﻼً ﻳصابون لنسيان .لﻜﻦ
الرأس والدﻣاغ ﻳنسون وﺧصوﺻاً ﻋندﻣا ﻳتق ّدم ّ
القﻠﺐ واﻹﳝان ﻻ ﻳنسون.

١
وﻳﻬزون أﻳدﻳﻬﻢ ﻣعﲎ ذلﻚ أﻧّﻪ ليس
"الس َﻤاع" ﻳدورون ﺣول ﻧﻔسﻬﻢ ّ
أ ّن الصوفيّﲔ أﺛناء َ
كﻞ شﻲء ﱄ ،فاﻷﺻﻞ أﻧّﻪ أ بنﻔسﻲ ﻣوﺟود.
ّ
ﻣﻬﻤاً أن ﻳزول ّ
ِ
ﲨيﻊ اﳋﻠق ،ﻣﻦ اليﻬود والنصارى وأتباع ﺳاﺋر اﳌﺬاﻫﺐ واﻷد ن ،كﻠّﻬﻢ ّأﻣة ﻧﱯ آﺧر
الزﻣان .ﻳوم القياﻣة ﻋندﻣا تقصد كﻞ أﻣة ﻧبيﻬا و ﰐ ﲨيﻊ اﻷﻧبياء ﻣﻊ أﳑﻬﻢ إﱃ ﻧﱯ ِ
آﺧر
ّ ّ ّ
ﻳتبﲔ أ ّن اﳉﻤيﻊ ﻫﻢ ّأﻣة ﻧﱯ اﻹﺳﻼم .ا ّ قال لنﱯ اﻹﺳﻼم
الزﻣان وﻳﻄﻠبون ﻣنﻪ الشﻔاﻋةّ ،
ﺣﱴ ﻣوافقة ﻧﻔس
ﺣﱴ شﺨصاً واﺣداً ﻣﻦ البشرّ .
أرﺳﻠتُﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ كافّة الناس وﱂ ﻳستﺜ ِﻦ ّ
اﳋﻠق ليست شرطاً كﺜﲑاً .اليوم ﲨيﻊ اﳌﺨﻠوقات ﻣﻦ إﻧسان وﺣيوان وﺳعيد وشقﻲ ،ﲨيعﻬﻢ
ﳏﻤد )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(.
كﻠون رزقﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﻔرة ﺣﻀرة ّ

" ١الﺴﻤاع" :الﻮﺟﺪ والﺴﺮور والﺮﻗﺺ الﺼﻮﰲ.
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أي ﻋﻤﻞ بﻼ قصاص .القصاص ضرورة لبقاء اﳋﻠقة .ا ّ ﻳقاﺻص
ﰲ الدﻧيا ﻻ ﻳبقﻰ ّ
السﻲء.
ﺳواءً اﳉيّد أو ّ

اﻹﻧسان ﻋندﻣا ﻳقﱰب ﻣﻦ القياﻣة اﳉﻤيﻊ ﻳﱰكوﻧﻪ .الزوﺟة واﻷوﻻد واﻷﺻدقاء واﳌعارف،
ب القياﻣة ﻳصبﺢ فرداً وﻏرﻳباً .القرآن ﻳقول" :كﻠّﻬﻢ آتيﻪ
كﻠّﻬﻢ ﻳُع ِرضون ﻋنﻪ .اﻹﻧسان قُـ ْر َ
ﻳوم القياﻣة فردا" :ﻳوم القياﻣة ُﳓ ِ
ﻀرﻫﻢ كﻠّﻬﻢ فرداً .قال النﱯ اﻷكرم )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ
وﺳﻠّﻢ(" :طوﰉ لﻠغر ء" :ﻫنيﺌاً لﻠغر ء .الّﺬي ﻳﻜون ﻏرﻳباً ﰲ الدﻧيا ﻳﻜون قرﻳباً ﰲ اﻵﺧرة

وﻋند الصاﳊﲔ.
أضعت ﲨيﻊ اﳌاضﻲ اﳌتعﻠِّق ﰊ.
ﻷﱐ قد
ﻋﻤري أقصر ﻣنﻜﻢ ﲨيعاً ّ
ُ
ْ 
وﺣﱴ لو ﱂ ﻳنﻔتﺢ فﻤﻚ بﺬكر السﻼم ،ﻧﻔس ﺣالتﻚ ﻫﺬﻩ
ﻣا إن تراﻩ ﻣﻦ بعيد وﻳعجبﻚّ ،
ﻳرد ﻋﻠيﻚ ﺟواب السﻼم.
ﻫﻲ ﺳﻼم وﳚﺐ ﻋﻠيﻪ ﻫو أن ّ
العيد الﻜبﲑ واﻷﺳاﺳﻲ ﻳﻜون ﻋندﻣا ﻧعود وﻧرﺟﻊ إﱃ ا ّ  .ذلﻚ اليوم ﲦﲔ ﺟ ّداً وﻫو
ﺳﲑ ﳓو القياﻣة .ﻳوم العيد ﻫو "ﻳوم اﳉﻤﻊ"" ،ﻳوم ا ﻤوع"" ،ﻳوم اﳉﻤعة" ،و"ﻳوم ﳚﻤﻊ
اﻻولﲔ واﻻﺧرﻳﻦ".
ّ
ِ
اﻷبدان الّﱵ ﻻ تبﻠﻰ ﰲ القﱪ فﺬاك بسبﺐ أ ّن البدن الدﻧيوي ﻷﺻحا ا قد بَﻠ َﻲ ﰲ زﻣﻦ
وﺻنِﻊ بدن أﺧروي ﻣﻜاﻧﻪ.
ﻋﻤرﻫا ُ
ﻋندﻣا ﰐ إﻣام الزﻣان )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﻳستوﱄ الرﻋﺐ ﻋﻠﻰ الظاﳌﲔ .الرﻋﺐ أﻋظﻢ ﻣﻦ
اﳋوف .ﻋندﻣا ﰐ الرﻋﺐ ﻳُوقِف البدن ﻋﻦ العﻤﻞ.
وفعاليّة وتﻔ ّﻜراً تﻜون ﺣساﺳيّتﻪ الداﺧﻠيّة أكﺜر.
كﻞ َﻣﻦ ﻫو أكﺜر ّقوة ّ
ّ 
أﺣيا ً ﻋندﻣا ﻳﻜون اﳌرﻳض أقوى ﻣﻦ الشﺨص الّﺬي ﻳعودﻩ ﰲ الواقﻊ ﻳﻜون ﻫو َﻣﻦ
اﺋرﻩ .أﻳﻀاً ﰲ تشييﻊ اﳉنازة أﺣيا ً الـ ُﻤشيِّﻊ ﻳﻜون أقوى و ﺧﺬ اﳉنازة وﻳسﻠِّﻤﻬا ّ ،
ﻳزور ز َ
وأﺣيا ً ﻳﻜون ﺻاﺣﺐ اﳉنازة أقوى و ﺧﺬ اﳌشيّعِﲔ إﱃ ا ّ ﻣعﻪ.
ﺣﱴ قبﻞ ﲬسﲔ أو ﺳتّﲔ ﺳنة كاﻧت ﺣياة البشر
ﻣنﺬ زﻣﻦ ﺣﻀرة آدم )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ّ
وﺣﱴ تﻠﻚ الﻀرورّ ت
ﻣتساوﻳة وكان الناس بﻔﻜر اﳌﺄكﻞ واﳌﻠبس و قﻲ ضرورّ ت ﺣيا ﻢ ّ
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ﻫﻢ البشر ﻣصروفاً
كﻞ ّ
كاﻧت أﺣيا ً قﻠيﻠة وأﺣيا ً كﺜﲑة .لﻜﻦ ﻣﻦ ﺣينﻬا فصاﻋداً ﺻار ّ
وﺣﱴ أ ّ ﻢ أﻳﻀاً ﻳصرفون ﻧظرﻫﻢ ﻋﻦ بعض ضرورّ ﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ الزﻳنة.
ﻋﻠﻰ الزﻳنة ّ
إﻧﻔاق اﳌال والعبادات الظاﻫرﻳّة وﳏاربة أﻋداء ا ّ  ،كﻠّﻬا ﺟﻬاد أﺻغر .ﻋندﻣا تعﻤﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼل القﻠﺐ وتُ ِنﻔق ﻣﻦ ﻣاء وﺟﻬﻚ وتﻄبِّق اﻷﺧﻼق اﳊسنة ﻳﻜون اﳉﻬاد اﻷكﱪ.
ﲢرك الشعور.
اﻷﻋﻤال الظاﻫرﻳّة ﻫﻲ شعاﺋر دﻳنيّة والشعار ﻫو ﻣﻦ أﺟﻞ ّ
اﳌسجد اﳊرام وﻣسجد النﱯ وﻣسجد الﻜوفة وﲢت قبّة اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(

ﻳعﻄون راﺋحة الوطﻦ اﳊقيقﻲ لﻺﻧسان؛لﺬا ﻳستﻄيﻊ اﳌسافر أن ﻳصﻠّﻲ ﲤاﻣاً ﰲ تﻠﻚ
اﻷﻣاكﻦ.
إﻋرفوا قيﻤة ﺣسينيّة ﻣﻜتﺐ الزﻫراء ﰲ دوﻻب .ﻋندﻣا كان ﻫﺬا اﳌﻜان ﻣنزﻻً ،الﻜﺜﲑ ﻣﻦ
ﳏﻤد تقﻲ البافقﻲ واﳌرﺣوم
العظﻤاء ﻣﻦ أﻣﺜال اﳌرﺣوم اﳊاج ﻫادي أ ري واﳌرﺣوم الشيخ ّ
اﳊاج ﻣﻼّ آقاﺟان الزﳒاﱐ واﳌرﺣوم الشاﻩ آ دي قد وﺻﻞ الﻜﺜﲑ ﻣﻦ الﻠياﱄ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜان
اﶈﻞ.
لصباح .آ ر ﺣﻀور أولﺌﻚ العظﻤاء بقيت ﻣﻜا ا ﰲ ﻫﺬا ّ
ألتﻔت إﱃ ﺧﻠﻔﻲ.
قُ ْﻢ ﻣﻜان ﺟيّد .أ ﱂ أشبﻊ أبداً ﻣﻦ قُ ْﻢ .داﺋﻤاً ﻋندﻣا أﺧرج ﻣﻦ قُ ْﻢ ُ

ﻫﺬﻩ اﻷرض كﻠّﻬا ﺣرم .إ ّ ا أرض أﻣﻦ وأﻣان .أﻫﻠﻬا قاﻧعون وﻋندﻫﻢ ﺳﻜينة وطﻤﺄﻧينة .أ
كﻞ ﻫﺬا بسبﺐ أرضﻬا" .قﻢ ﺣرﻣنا اﻫﻞ
ﱂ َأر ﰲ قُ ْﻢ ﲡّاراً ﻋندﻫﻢ ٌ
ﻣال ٌ
كﺜﲑ وﺣرﻳصﲔ كﺜﲑاًّ .
البيت" :قُ ْﻢ ﺣرﻣنا ﳓﻦ أﻫﻞ البيت.
ﳏﱯ أﺧيﻬا ﺣﻀرة الرضا )ﻋﻠيﻪ السﻼم(
ﺣﻀرة اﳌعصوﻣة )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( أﺧﺬت ّ
ﺟﺬبت طﻼّ ً ﻣﻦ النجف إﱃ قُ ْﻢ .كﻠّﻤا ذﻫبتﻢ إﱃ
ﺣﱴ أ ّ ا أﻳﻀاً
ْ
وﺟعﻠْتﻬﻢ طَﻠَبَة وﻋﻠﻤاءّ .
وتشرفوا بز رة اﳊرم ﰲ
قُ ْﻢ إﺟعﻠوا قصدكﻢ فقط ز رة ﺣﻀرة اﳌعصوﻣة )ﺳﻼم ا ّ ﻋﻠيﻬا( ّ
ﺟﺌت ﻷر ِاك .إذا
بداﻳة الورود إﱃ قُ ْﻢ واﺟﻠسوا بعض الشﻲء ﰲ اﳊرم وقولوا ﳊﻀر ا :لقد ُ
آﺧر إﺟعﻠوﻩ ﻋﻠﻰ ﻫاﻣﺶ ز رتﻜﻢ وﻻ ﲡعﻠوا شيﺌاً ﻣق ﱠدﻣاً ﻋﻠﻰ
كان ﻋندكﻢ أﻳﻀاً ﻋﻤﻞ َ
الز رة.
كﻞ َﻣﻦ ﻳزور فاطﻤة اﳌعصوﻣة )ﻋﻠيﻬا السﻼم( كﺄّﳕا قد زار أﺧاﻫا اﻹﻣام الرضا )ﻋﻠيﻪ
ّ 
السﻼم(.
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كﻤﻦ زار اﻹﻣام اﳊسﲔ )ﻋﻠيﻪ
كﻞ َﻣﻦ ﻳزور ﺣﻀرة ﻋبد العظيﻢ ﻳﻜون َ
أﻧّﻪ قد قيﻞ ّ
ﻋظيﻢ ﺟ ّداً.
إﻋﻠﻢ أ ّن ذلﻚ ﺻحيﺢ .ﺣﻀرة ﻋبد العظيﻢ ٌ
السﻼم(ْ ،

الرﺟاء والبُشرى
كﻞ الﻔقيﻪ ﻣﻦ ﱂ ﻳقنّط الناس ﻣﻦ رﲪة ا ّ وﱂ ﻳﺆﻳسﻬﻢ
قال ﻋﻠﻲ )ﻋﻠيﻪ السﻼم(" :الﻔقيﻪ ّ
ﻣﻦ روح ا ّ وﱂ ﻳﺆﻣنﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻜر ا ّ " :الﻔقيﻪ الﻜاﻣﻞ ﻫو الّﺬي ﻻ ﳚعﻞ الناس قاﻧﻄﲔ ﻣﻦ
الرﲪة اﻹﳍيّة وﻻ ﳚعﻠﻬﻢ ﺋسﲔ ﻣﻦ الﻠﻄف اﻹﳍﻲ وﻻ ﳚعﻠﻬﻢ ﻣر ﺣﻲ البال ﻣﻦ اﳌﻜر
اﻹﳍﻲ.
الﻔقﻪ ﺣﻼّل اﳌشاكﻞ ،وليس ﺻاﻧﻊ اﳌشاكﻞ!الﻔقيﻪ ﻫو الشﺨص الّﺬي ﳚعﻞ الناس
ِ
ﻣتﺄﻣﻠﲔ لرﲪة اﻹﳍيّة ﻻ أﻧّﻪ ﳚعﻠﻬﻢ ﺋسﲔ.
ّ
ﻋﲏ لو كاﻧوا ﻳعﻠﻤون كﻢ أ ﻣشتاق إليﻬﻢ
ﰲ اﳊدﻳﺚ القدﺳﻲ أ ّن ا ّ ﻳقول الّﺬﻳﻦ أدبروا ّ
ﻋﲏ كيف اشتياقﻲ ﻢ ﳌاتوا شوقاً"(.
لﻜاﻧوا ﺟادوا رواﺣﻬﻢ ﻣﻦ الشوق )"لو ﻋﻠﻢ اﳌدبرون ّ

اﳌدبرون ﻋﻦ ا ّ ﻇاﻫرﻫﻢ أ ّ ﻢ قد أدبروا ﻋﻦ ا ّ ﻋﻦ ﺟﻬﻞ ولﻜﻦ ﻋﻤق طنﻬﻢ ﻣتّجﻪ إﱃ
ا ّ  .طرﻳق اﳌوت والرﺟوع إﱃ ا ّ ﻫو أن ﻧﻜتشف أ ّن ا ّ ﻣتصاﱀ ﻣعنا وﻣشتاق إلينا.
ِ
أﱐ أ الغﻔور والرﺣيﻢ .ﻣا أﺣﻼﻫا
أﺧﱪ ﻋبادي ّ
"ﻧﱮء ﻋبادي ّ
أﱐ أ الغﻔور الرﺣيﻢ"ْ :
ّ 
وأﺣﻠﻰ ﻣنﻬا أن ﻳقول إذا ﱂ ِ
ت ﳊﻀﲏ ﺳﺄقوم بتعﺬﻳبﻚ" .وا ّن ﻋﺬاﰊ ﻫو العﺬاب اﻻليﻢ":
ِ
ﳛﺐ ﻋبدﻩ ،أكﺜر
وأ ّن ﻋﺬاﰊ ﻫو العﺬاب اﳌﺆﱂ .ﻫﺬﻩ العبارة ﲢﻜﻲ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳊقيقة أ ّن ا ّ ّ
اﻷم الّﱵ تقول لﻄﻔﻠﻬا إذا ﱂ كﻞ ﻫﺬا الﻄعام الﻄيّﺐ والﻠﺬﻳﺬ
ﻣﻦ العبارة اﻷوﱃ .ﻣﺜﻞ ّ
ﺳﺄضربﻚ.
وﺟد ﳏبّة أكﺜر ﻣﻦ البشارات.
ﰲ التﻬدﻳدات اﻹﳍيّﻪ ﻳُ َ
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ﻋندﻣا ﻳصبﺢ لﻺﻧسان ﺣﻔيد ﻳﻜون لﻪ ﲝﻔيدﻩ أكﺜر ﻣﻦ لﻪ بولدﻩ وﻳنظر لﻠحﻔيد
أبشركﻢ أ ّن ا ّ أﻳﻀاً
وﻳدلِّعﻪ وﻳﻼطﻔﻪ أكﺜر .ﺳبﺐ ذلﻚ أﻳﻀاً أ ّن اﳊﻔيد أبعد ﻣﻦ الولدّ .
ﻳنتبﻪ لﻠعبد الّﺬي ﻳبتعد ﻋنﻪ وﳚعﻠﻪ ﻣورد ﻋناﻳتﻪ أكﺜر.
إذا ﺣصﻞ لﻚ أﻧس ﻣﻊ القرآن ﺳتجد آ ت العﺬاب أﻳﻀاً ﺣﻠوًة.
تشرف أﻋراﰊ ﲝالة اضﻄراب ﰲ ﻣسجد النﱯ بﻠقاء تﻠﻚ اﳊﻀرة )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ
ّ 
وﺳﻠّﻢ( وﺳﺄلﻪ أ ّن أﻣر اﳋَﻠق بيد َﻣﻦ ﻳوم القياﻣة؟ قال ﺣﻀرتﻪ )ﺻﻠّﻰ ا ّ ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ(:

الرب الﻜرﱘ .اﻷﻋراﰊ الّﺬي كان قد ﻏرق ﰲ البﻬجة والسرور ﻋند ﲰاع
"بيد الﻜرﱘ" :بيد ّ
ت ﻣشﻜﻠتﻪ وزال قﻠقﻪ.
ﻣرات وﺧرج ﻣﻦ اﳌسجد وقد ُﺣﻠﱠ ْ
ﻫﺬا الﻜﻼم طقﻄق أﺻابعﻪ ﺛﻼث ّ
التصﻔيقات الﺜﻼث ﻷﺻابﻊ كاﻧت واﺣدة لﻸفعال ،وواﺣدة لﻠصﻔات ،واﻷﺧرى ﻣتعﻠِّقة
ِ
لﺬات؛أو واﺣدة لﻠدﻧيا ،والﺜاﻧية لﻠﱪزخ ،والﺜالﺜة ﻣتعﻠّقة لقياﻣة .قال ﺣﻀرتﻪ )ﺻﻠّﻰ ا ّ
ﻋﻠيﻪ وآلﻪ وﺳﻠّﻢ( ﻷﺻحابﻪ :دﺧﻞ إﱃ اﳌسجد ﺟاﻫﻼً وﺧرج ﻣﻦ اﳌسجد فقيﻬاً.

اﳋوف واﻹﻧﺬار
"اتّقوا ﻣﻦ ﻏﻀﺐ اﳊﻠيﻢ" :ﺧافوا ﻣﻦ ﻏﻀﺐ الشﺨص اﳊﻠيﻢ .ا ّ وأﻫﻞ البيت ﺣﻠﻤاء.
١
ﭼون ﮐﻪ از ﺣ ّد بگﺬرد رﺳوا ﮐند".
ﺣق تو ﻣدارا ﻫا ﮐند
"لﻄف ّ

اﻷدب ضروري ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻫتداء إﱃ أولياء ا ّ  .اﻹﻧﺬار ﻫو ﻣﻦ أﺟﻞ إﳚاد اﻷدب ﰲ
الشﺨص اﳌقابﻞ ،ولﻜﻦ ﳏﺐ أﻫﻞ البيت ﻻ ﳛتاج إﱃ اﻹﻧﺬار ،فنﻔس اﶈبة تُ ِ
وﺟد فيﻪ
ّ
ّ
اﻷدب.

 ١ألﻄاف اﳊ ّﻖ ﻛﺜﲑاً ﻣا ﺗﺪارﻳﻚ

وﲣﺰﻳﻚ.
ﺟﺰت ﺣ ّﺪك ﺗﻔﻀﺤﻚ ُ
ﻓإن َ
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وﻳتحركوا
ﲨيﻊ آ ت ﻋﺬاب ا ّ وﻏﻀبﻪ ﻫﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳنﻄﻠق الناس ﻣﻦ الدﻧيا
ّ
اﳊق وﲨالﻪ
وﻳتﻄوروا ،ولﻜﻦ ﻋندﻣا ﻳنﻄﻠقون ﻳنبغﻲ فتﺢ الﻄرﻳق ﳍﻢ والتح ّدث ﻋﻦ رﲪة ّ
ّ

وإﻋﻄاؤﻫﻢ اﻷﻣﻞ.
لقد ذكر البعض أ ّن "العﺬاب" ﻫﻲ ﻣﻦ لﻔظة "ﻋﺬب" ،ﲟعﲎ الﻄيّﺐ واﳍﲏء ،ولﻜﻦ ﻫﺬا
النﻤو:
ليس ﺻحيحاً .النار والعﺬاب والتعﺬﻳﺐ ّ
كﻞ ﻫﺬا ﻫو ﻣﻦ أﺟﻞ ّ
التﻄﻬر و ّ
ﺣق ،ولﻜﻦ ّ
اﺣﱰقت ﺟﻠودﻫﻢ
"كﻠّﻤا ﻧﻀجت ﺟﻠودﻫﻢ ب ّدلناﻫﻢ ﺟﻠوداً ﻏﲑﻫا ليﺬوقوا العﺬاب" :كﻠّﻤا
ْ
وﻳتﺄوﻫوا
وﲣ ّد ْ
رت ﻧـُْنبِ ُ
ت ﳍﻢ ﺟﻠوداً أﺧرى ﻣﻜا ا لﻜﻲ ﻳﺬوقوا العﺬاب ،ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳتﺄلّﻤوا ّ
ﺣﱴ ﻳﻄﻔوا فوق ﺟﻬنّﻢ ،وﺣينﻬا ﳝسﻜون ﻢ و ﺧﺬو ﻢ
أكﺜر وﻳستسﻠﻤوا ّ وقد قبﻠوا بﻪّ ،
إﱃ اﳉنّة.
اﻷم ﻳقولون لﻄﻔﻠﻬﻢ إذا ﱂ كﻞ ﻫﺬا الﻄعام الﻠﺬﻳﺬ واﳌﻔيد ﺳﺄقول
كﻤا أ ّن اﻷب و ّ
ل"البعبﻊ" ١أن ﰐ و كﻠﻚ ،كﺬلﻚ ا ّ واﻷولياء ﻳقولون إذا ﱂ ِّ
تصﻞ ﺳتﺄكﻞ العصﻲ
وتُع ﱠﺬب.

ا تﻤﻊ واﳌشاﻏﻞ اﻹﺟتﻤاﻋيّة
تﻜﻦ ﻣﻊ
ﰲ الرواﻳة أﻧّﻪ" :كﻦ ﰲ الناس وﻻ تﻜﻦ ﻣعﻬﻢ"ُ :ك ْﻦ بﲔ الناس ولﻜﻦ ﻻ ْ
الناس .أي ِ
ﻋاشر الناس ببدﻧﻚ ولﻜﻦ ُك ْﻦ ﻣنﻔصﻼً ﰲ قﻠبﻚ وداﺧﻠﻚ.
ا تﻤﻊ واﻹﺟتﻤاع ر .ﳚﺐ أن ﻳدﺧﻠﻬا الشﺨص ليﻜون ﻣﻄﻔﺄة لﻠحرﻳق.
إذا أﺣدث ا ّ ﻣركزاً وﻣقاﻣاً وﱂ ﻳﻜﻦ الشﺨص قد ﺳعﻰ إليﻪ ،بﻞ كان الناس طالبﲔ
لﺬلﻚ وذﻫﺐ ﻫو ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳصال اﳋﲑ وإﻋﻄاء اﻷشياء ،وليس ﻷﺧﺬ اﻷشياء وﲡﻤيعﻬا،
اﻵﺧرﻳﻦ وﻳﻜون ﻣنﻪ
ليس ﰲ ذلﻚ إشﻜال وﻻ آفة؛أي أن ﻳﻜون التﺬلّﻞ والﻄﻠﺐ ﻣﻦ َ
" ١الﺒعﺒﻊ" :الﻐﻮل.

٣٤٩

التجﻠّﻞ وإﻳصال اﳋﲑ .لﻜﻦ إذا ﻧﻔس الشﺨص تﺬلّﻞ لﻠحصول ﻋﻠيﻪ وذﻫﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ أﺧﺬ
اﻷشياء ،ﻳﻜون آفة ووزراً وو ﻻً.

اﻹدارة
ﻣﺜﻠﻤا أ ّن ا ّ ﻳقول" :اقرا كتابﻚ" ،اﳌدﻳر اﳉيّد أﻳﻀاً ﻫو الّﺬي ﻳقول ﳌرؤوﺳيﻪ أ
ﻳتدﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻚ .اﳌدﻳر ﻫو
اقﺐ ﻋﻤﻠﻚ وأ ﻻ أﲰﺢ ﻷﺣد ن ّ
أقبﻠﻚ ،فﺄﻧت بنﻔسﻚ ر ْ
ﻳتجسس ﻻكتشاف ﻋيو ﻢ وﻳﻔشﻲ ﻋيو ﻢ.
الّﺬي ﻳسﱰ ﻋيوب اﳋاضعﲔ لﻪ ،ﻻ أﻧّﻪ ّ
ﲡاﻫﻞ ذلﻚ وﻻ ﲤنّـْنﻪ.
ووﺟدت ﺧﻄﺄً أو ﺧﻄﺄﻳﻦ ﻣﻦ ﻣرؤوﺳﻚ
كنت رﺋيس ﻣدﻳرﻳّة
َ
إذا َ
ْ
التﻔتت ٍ
أبدﻳت
وﺣﱴ إذا
لعيﺐ ﲡاﻫﻠتَﻪ وﳎ ّدداً
َ
َ
ﻋندﻣا ﻳرى أﻧّﻚ ﱂ تنظر إﱃ ﻋيوبﻪ أبداً ّ
كﻞ ﻋيوبﻪ ،ﻫو بنﻔسﻪ ﻳصﻠﺢ.
ﺛقتﻚ بﻪ ﻣﻊ أﻧّﻪ كان ﻣﻜاﻧﻚ أن تﻜشف ّ
كﻞ َﻣﻦ ﻳداري ﻣرؤوﺳيﻪ أﺣسﻦ ﻳﻜون ﻣدﻳراً أفﻀﻞ .ﻋندﻣا
اﳌدﻳر ﻳعﲏ "الـ ُﻤداري"ّ .
ﻳدارﻳﻬﻢ ﻳصبحون ﻋبيداً وﻣﻄيعﲔ لﻪ وﻳعﻤﻠون لﻪ ﻣﻦ قﻠبﻬﻢ وروﺣﻬﻢ.

ﺣق الرﻋيّة ﻋﻠﻰ الواﱄ ﻫو أن ﻳُبدي ﺳعة ﺻدر ﰲ ﻋﻼقتﻪ ﻣعﻬﻢ وأن ﻳﻜون ﺻدرﻩ رﺣباً
ّ 
ﺣق الواﱄ ﻋﻠﻰ الرﻋيّة ﻫو أن تﻄيﻊ وﻻ ﲡادل وﻻ تعتﺐ وﻻ تشتﻜﻲ .إذا
وﳚعﻠﻬﻢ فرﺣﲔّ .
اﻵﺧر ﳛدث بﻼء ﰲ ذلﻚ القوم ﳚعﻞ
ﺧرب أﺣد ﻫﺬﻳﻦ اﻷﻣرﻳﻦ وﱂ ﻳر ِاع الواﺣد ّ
ﺣق َ
ﻋاليﻬﻢ ﺳافﻠﻬﻢ .إذاً ،إﺳﺄلوا ا ّ أن ﳚعﻞ وﻻتنا وﻻةً ﻻﺋقﲔ وأﻳﻀاً أن تن ِّﻔﺬ الرﻋيّةُ اﻷواﻣر.
فحﱴ لو كان الواﱄ ﺳيّﺌاً ا ّ ﻳستبدلﻪ.
قﻤت بشﻜﻞ ﺻحيﺢ بوﻇيﻔة كوﻧﻚ رﻋيّةّ ،
إذا أﻧت َ
كﻞ
تتﻢ رؤﻳة ا ّ  ،والنﱯ ،و ّ
إذا ﺟرى ﻣراﻋاة ﻫﺬﻳﻦ اﳊ ّقﲔ ،ﻫناك ّ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( و ّ
اﻷﺋﻤة )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( قالوا :إذا ﱂ تراﻋوا ﺣ ّقنا وآذﻳتﻤو ﺳيُ ّ
وﱄ ا ّ ﻋﻠيﻜﻢ ﺳﻠﻄا ً
ّ
اﳊقّ .
لﻦ ﻳرﲪﻜﻢ.
٣٥٠

ﰲ اﳋﻄبة  ٢١٦ﻣﻦ ﺞ البﻼﻏة ﻳقول أﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ِﻣﻦ أﻋظﻢ اﳊقوق
وﺣق الرﻋيّة ﻋﻠﻰ الواﱄ ﺣيﺚ إذا ّأدى
ﺣق الواﱄ ﻋﻠﻰ الرﻋيّة ّ
الّﱵ أوﺟﺐ ا ّ ﻣراﻋا ا ﻫو ّ

ﺣق
كﻞ شﻲء ،ولﻜﻦ إذا أﺣدﳘا ﱂ ﻳر ِاع ّ
كﻼﳘا ﺣقوق بعﻀﻬﻤا البعض ّ
ﻳتﻢ إﺻﻼح ّ
تﻄﻊ
اﻵﺧر ،أي الواﱄ ﱂ ﻳتﻤ ﱠﻦ اﳋﲑ لﻠرﻋيّة وﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺻدد ﻣﲔ ﺣاﺟا ا أو الرﻋيّة ﱂ ِ
َ
١
وﻳتدﻣر ﻣﺜﻞ اﻷرض الّﱵ "ﻳﻔﻠعو ا"
كﻞ شﻲء ّ
كﻞ شﻲء وﳜرب ّ
الواﱄ ،ﻳُصيﺐ اﳍرج واﳌرج ّ
كﻞ شﺨص ﰲ ﺣياتﻪ ﻳﻜون ﻋﻠﻰ ﻋاتقﻪ إدارة ﳎﻤوﻋة ،ﻣﺜﻞ أفراد ﻋاﺋﻠتﻪ أو
ﺛﻼث ّ
ﻣراتّ .
ﻋﻤالﻪ وﻣوﻇﱠﻔيﻪ ،وﰲ اﳌقابﻞ ﻫو بنﻔسﻪ ﻋندﻩ ﻣدﻳر أﻳﻀاً ،ﻣﺜﻞ أبيﻪ أو أﺳتاذﻩ أو
ّ
ٍ
رﺋيسﻪ؛فﻬو كﻼﳘا :وال ورﻋيّة .ﻫﺬا الﻜﻼم ﻷﻣﲑ اﳌﺆﻣنﲔ )ﻋﻠيﻪ السﻼم( ﺻحيﺢ لنسبة
ﳉﻤيﻊ اﻷشﺨاص ،أي ﳚﺐ أن ﻳراﻋﻲ كﻼﳘا :ﺣ ﱠق رﻋا ﻩ وﺣ ﱠق وﻻتﻪ .ﲨيﻊ اﳋﻠق ﻫﻢ
ﳏﻤد )ﻋﻠيﻬﻢ السﻼم( .ﻻ ﲰﺢ ا ّ أن ﻳغتاب أﺣ ٌد واليﻪ أو ﻳﻬتﻚ
وﳏﻤد وآل ّ
رﻋيّة ا ّ ّ
السﱰ بدل اﳌداراة ﻣﻊ رﻋيّتﻪ.

١
ﻣﺮات ﰲ الﺴنﺔ لﻔ ّﺪان.
"ﻳﻔﻠعﻮن" اﻷرض :ﳛﺮﺛﻮن اﻷرض ﻋ ّﺪة ّ

٣٥١

