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٦
المقدمة

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.
قــال اهلل تبــارك وتعالــى فــي محكــم كتابــه الكريــم﴿ :أَ َف َمــن يَ ْم ِشــي ُم ِك ّب ـ ًا َع َلــى
َو ْج ِهـ ِـه أَ ْه ـدَى أَ َّمــن يَ ْم ِشــي َس ـ ِو ّي ًا َع َلــى ِصـ َـر ٍ
اط ُّم ْس ـتَ ِقيمٍ ﴾(((.

لــم تشــهد الســاحة المعرفيــة فــي حقــل العمــل التنظيمــي ،دراســات وبحوث ـ ًا
كمــا شــهدتها فــي الحقــول المعرفيــة ا ُالخــرى ،بــل كادت تكــون نــادرة وغيــر
مألوفــة ،بالرغــم ممــا نمتلكــه مــن ثــراء فــي النصــوص والتجــارب عبــر تأريخنــا
الطويــل ،ولعــل الســبب فــي ذلــك هــو عــدم دخــول هــذا الحقــل مــن المعرفــة فــي
حيــز الدراســات األكاديميــة ،واقتصــار البحــث فيــه علــى بعــض أصحــاب التجــارب
الحركيــة ،ألســباب سياســية معروفــة.
ـذرات مــن قـ ٍ
وقــد تضمــن هــذا الكتــاب شـ ٍ
ـراءات فــي الفكــر الحركــي األصيــل

الــذي تمثلــه مدرســة أهــل البيــت (^) ،وهــو مجموعــة مــن المحاضــرات
والكلمــات التــي ألقاهــا ســماحة الســيد عمــار الحكيــم فــي االجتماعــات مــع
القيــادات والنخــب المتقدمــة لتيــار الحكمــة الوطنــي.
وقــد وصلتنــا أكثــر هــذه المحاضــرات مدونــة بشــكل مختصــر جــ ً
دا ،وقمنــا
بتوزيعهــا بيــن أربعــة فصــول وملحــق ،وقــد تنــاول الفصــل األول مجموعــة مــن
 .1الملك.22 :
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المفاهيــم الحركيــة المســتنبطة مــن األحاديــث الشــريفة المرويــة عــن رســول
اهلل(ث) واألئمــة المعصوميــن مــن أهــل البيــت عليهــم الســام ،وشــملت
العناويــن التاليــة :أهــل الحــق والكثــرة العدديــة ،خدمــة الخلــق والقــرب مــن اهلل
تعالــى ،حركــة اإلنســان ومخافــة اهلل ،العمــل بيــن اإلخــاص والريــاء ،الموقــف
الصحيــح واحتمــال الخطــأ ،عالمــات األشــقياء ،مفــازع النــاس ،اإلحســان
والحــب ،حقيقــة اإليمــان ،تخشُّ ــع النفــاق ،خصــال اإليمــان ،مبــدأ الكتمــان،
الدنيــا وســنة االبتــاء ،عاقبــة الظلــم ،األهــداف االســتراتيجية ،الحاجــة إلــى النــور
الدائــم ،الميــزان الحقيقــي للقــوة والضعــف ،واقــع الحيــاة الدنيــا ،التفاضــل فــي
الرؤيــة اإلســامية ،اســتعراض ســمات المؤمنيــن ،التوأمــة بيــن العقــل والقلــب،
التقــارن بيــن الحكمــة والشــجاعة ،المعاييــر الصحيحــة فــي تقييــم النــاس ،التــوازن
بيــن التوقعــات واألداء ،أهميــة المشــورة ،االرتبــاط بيــن العجــز والفشــل ،صيانــة
اإليمــان مــن الشــك ،الخطــوة الصحيحــة فــي األجــواء المضــادة ،معاييــر التفاضــل
بيــن الرؤيــة اإلســامية والرؤيــة الماديــة ،الحاجــة إلــى العطــاء المســتمر ،مقومــات
التــوازن فــي الشــخصية اإلنســانية.
وتنــاول الفصــل الثانــي مجموعــة مــن الــدروس الحركيــة ،احتــوت علــى
بيــان األحاديــث المرويــة عــن أئمــة الهــدى عليهــم الســام ،التــي تعطــي دروس ـ ًا
مهمــة فــي ديناميكيــة العمــل االجتماعــي ،وشــملت العناويــن التاليــة :الكريــم
والمســؤولية ،الجـ ّـد والمثابــرة ،حــدود المخالطــة ،اكتســاب االخــوان ،اســتيعاب
النــاس ،اســتثمار الوقــت ،مرونــة المؤمــن ،منهــج التعامــل مــع النــاس ،الكتمــان
والبشاشــة واالحتمــال ،مفاتيــح التواصــل ،اإلنســان بيــن التوفيــق واالخــاص،
خطــورة التلــون ،القناعــة فــي العمــل السياســي ،علــم جواهــر الرجــال ،أخالقيــة
العمــل االجتماعــي ،بنــاء الــذات ،معيــار التعاطــي مــع الواقــع ،العالقــة بيــن الهمــة
والطمــوح ،مواصفــات المســؤول ،االرتبــاط بيــن التقييــم والمهــام المناطــة،
تحديــد األهــداف وتشــخيص الغايــات.
وتنــاول الفصــل الثالــث مجموعــة مــن التعليمــات الحركيــة المســتفادة مــن
الحكــم المرويــة عــن أميــر المؤمنيــن وأوالده المعصوميــن عليهــم الســام،
وشــملت العناويــن التاليــة :ســمات الحــازم ،الهمــة والحميــة ،التعامــل بيــن المــال
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واألخــاق ،شــرف الهمــة ،قبــول النقــد ،اإلخــاص ،صيانــة األســرار ،التركيــز
علــى العمــل ،اغتنــام الفــرص ،المؤمــن بيــن الصالبــة والــذل ،تقــارن العلــم
والعمــل ،استشــارة الشــبان والشــيوخ ،الحــزم والتوانــي ،عــاج مــرض التــواكل،
محاســبة الــذات ،اإلخــاص هلل ،الصبــر والثبــات واالســتقامةُ ،
األخــوة اإليمانيــة
وقبــول العــذر ،أهميــة التخطيــط والتدبيــر ،ثقافــة االعتــذار وبــراءة الذمــة ،فــن
مخاطبــة النــاس ،الهمــة العاليــة.
وتنــاول الفصــل الرابــع مجموعــة مــن وصايــا شــهيد المحــراب ســماحة آيــة اهلل
الســيد محمــد باقــر الحكيــم ( )+إلــى العامليــن والمتصديــن للعمــل السياســي
والتنظيمــي ،وشــملت العناويــن التاليــة :العمــل للخدمــة ال للســلطة ،التخطيــط
للوقــت ،ســعة الصــدر ،االحتــراف فــي العمــل ،القــدوة ،التواصــل ضمــن منظومــة
العمــل ،الرقابــة والمتابعــة.
وتنــاول الملحــق مطالعــة ســريعة لحيــاة اإلمــام الحكيــم ( )+بمناســبة مــرور
أربعــة وأربعيــن عام ـ ًا علــى وفاتــه ،اســتلهم منهــا حفيــده الســيد عمــار الحكيــم مــا
يتعلــق بموضــوع البحــث ،وذلــك مــن خــال التركيــز علــى األبعــاد االجتماعيــة فــي
حياتــه المباركــة.

وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أنّ أغلــب هــذه المحاضــرات كانــت منشــورة فــي
حلقتيــن مــن حلقــات مفاتيــح التواصــل ،أضفنــا إليهــا ثالثــ ًا وعشــرين محاضــرة
جديــدة فــي نفــس الموضــوع موزعــة بيــن عناويــن الكتــاب فــي فصولــه الثالثــة
ا ُالولــى .ســائلين المولــى الكريــم أن يعــم نفعهــا جميــع المســلمين ،بــل النــاس
أجمعيــن ،بمــا يعمــق الوعــي االجتماعــي إليجــاد مجتمــع متماســك تســود بيــن
أبنائــه قيــم الخيــر والفضيلــة ،بمــا ُيســعد اإلنســان ويهديــه لتكريــس حياتــه لمــا خُ لــق
مــن أجلــه ،وآخــر دعوانــا أن الحمــد هلل رب العالميــن.
المكتب اإلعالمي
لرئيس تيار الحكمة الوطني
-7-

-8-

الفصل األول

مفاهيم رسالية
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()1

أهل الحق والكثرة العددية
قــال رســول اهلل(ث) لرجــل ســأله عــن جماعــة اُمته(:جماعــة اُمتــي
أهــل الحــق وإن ق ّلــوا)(((.
وهــذه الروايــة علــى قصرهــا تشــير إلــى مبــدأ مهــم يضعــه رســول اهلل(ث)،
وهــو أن المــدار فــي معرفــة جماعــة ا ُالمــة هــو اتّبــاع الحــق ،وأنــه ال عالقــة للكثــرة
أو القلــة فــي تشــخيصها ،وهــو مبــدأ إســامي أصيــل.

فالمهــم أن يكــون اإلنســان مــع الحــق ،وأن يكــون علــى الحــق ،وأن يعتنــق
الحــق ،وأن يدافــع عــن الحــق ،والمهــم هــو حقانيــة المشــروع ،وحقانيــة الرؤيــة،
وحقانيــة المنهــج ،وحقانيــة الســلوك ،وهــذه هــي البوصلــة ،وهــذا هــو األســاس،
وهــذا هــو المعيــار ،و هــذا هــو الفيصــل فــي تقييــم مــا إذا كنــا ناجحيــن أم ال.
وأمــا العــدد ،والظهــور ،والبــروز ،وأن يكــون اإلنســان فــي مقدمــة الركــب أو
فــي آخــره ،أو يكــون فــي الواجهــة أو فــي الخلــف ،فهــذه كلهــا اعتبــارات ثانويــة،
واألســاس هــو هــل نحــن مــع الحــق أو ال؟ وهــذا مــا نجــده فــي المنهــج اإلســامي
األصيل.

فحينمــا نــزل اإلمــام الحســين(×) الثعلبيــة وقــت الظهيــرة ،وضــع رأســه
فرقــد ثــم اســتيقظ فقــال :لقــد رأيــت هاتف ـ ًا يقــول أنتــم تســرعون والمنايــا تســرع
بكــم إلــى الجنــة .فقــال لــه ابنــه علــي(×) :يــا أبــه أولســنا علــى الحــق؟ فقــال:
بلــى والــذي إليــه مرجــع العبــاد .فقــال :يــا أبــه إذن ال نبالــي بالمــوت»(((.
 .2بحار األنوار  ،265 :2ح .21
 .3بحار األنوار .367 : 44
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فليــس األســاس هــو هــل نمــوت أو نحيــا .نصعــد أو ننــزل .نأخــذ الوهــج أو
نكــون فــي الصفــوف الخلفيــة ،فهــذه كلهــا اعتبــارات تأتــي وتذهــب ،فمــن يأخــذ
الوهــج اليــوم ،يمكــن أن ينتقــل إلــى الصفــوف الخلفيــة فــي يــوم آخــر ،ومــن هــو
فــي الصفــوف الخلفيــة قــد يأخــذ الوهــج ويتقــدم فــي مرحلــة الحقــة.
فالمهــم هــو أن نكــون مــع الحــق ،ويكــون الحــق معنــا .يقوينــا ونقــوى بــه.
نتقــدم بالحــق ،ونتمســك بالحــق .ولكــن حبنــا ال يكــون أحيانـ ًا حبـ ًا للحــق ،بــل
هــو حــب ألنفســنا ،وإال فالنــاس متدينــون ،والحديــث عــن الديــن يأتــي بالوهــج.
يأتــي بالســلطة .يأتــي بمواقــع أماميــة .يأتــي بأصــوات .وليســت شــطارة أن نتكلــم
بالديــن فــي ظــروف كهــذه ،ومــن الممكــن أننــا ال نحــب الديــن بقــدر كبيــر ،بــل
نحــب أنفســنا .
لقــد جلــس أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×) خمســة وعشــرين
عام ـ ًا فــي بيتــه ،وكان النــاس والوهــج مــع غيــره ،ولكــن بعــد ذلــك تــاب النــاس
ورجعــوا لعلــي بــن أبــي طالــب(×) فــي بيعــة لــم يشــهد لهــا التأريــخ نظيــر ًا ،ال
مــن قبلهــا ،وال مــن بعدهــا ،وقــد قــال(×) واصف ـ ًا ذلــك اليوم«:فمــا راعنــي
إال والنــاس كعــرف الضبــع إلــي ينثالــون علـ ّـي مــن كل جانــب ،حتــى لقــد وطــئ
الحســنان ،وشــق عطفــاي»((( ،أي أصبحــت هنــاك حالــة مــن الــروع ،وقــد وطــئ
الحســن والحســين(^) .كانــت بيعــة طوعيــة عفويــة ،وقــد جــاءت النــاس
بأعــداد هائلــة واحتشــدت علــى بــاب علــي بــن أبــي طالــب(×) ،وكان الحضــور
قوي ـ ًا ،وتالحظــون أن مــن النــاس مــن يحــب أن يبــرز ،وتحركــه مشــاعر العقــل
الجمعــي ،فيجتمعــون أحيانـ ًا مــع هــذا الــذي يحبونــه؛ مــع أميــر المؤمنيــن(×)،
فمســكوه مــن شــدة الحــب ،وهنــاك أنــاس متحصنــون ،يقولــون ال أحــد غيــرك يــا
علــي ،جربنــا ورأينــا.

 .4نهج البالغة  ، 36 :1الخطبة الشقشقية.
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()2

خدمة الخلق والقرب من الله
قــال رســول اهلل(ث)( :أحــب عبــاد اهلل إلــى اهلل أنفعهــم لعبــاده،
وأقومهــم بحقــه ،الذيــن يحبــب إليهــم المعــروف وفعالــه)(((.
هــذه الروايــة الشــريفة عــن الرســول الكريــم(ث) تشــير إلــى واحــد مــن
المبــادئ األساســية والمهمــة التــي تقــرب اإلنســان إلــى اهلل تبــارك وتعالــى،
وتجعلــه األقــرب واألحــب إليــه ،وهــو حينمــا يكــون اإلنســان أكثــر نفع ـ ًا لعبــاد
اهلل.
إن للعبــادة الشــخصية دور ًا كبيــر ًا فــي منهــج اإلســام ،كالصــاة والصيــام،
لكــن رســول اهلل(ث) هــو مــن عرفنــا أن اإلســام شــهادة أن ال إلــه إال اهلل وأن
محم ـ ً
دا رســول اهلل ،ثــم انتقــل إلــى التركيــز علــى البعــد العملــي فقال«:الديــن
(((
المعاملــة»  ،هــذا البعــد العملــي لــه نســبة كبيــرة فــي مــدى تجســيد اإلنســان للقيــم
اإلســامية.
تضمنــت الفقــرة األولــى مــن الحديــث الشــريف« :أحــب عبــاد اهلل إلــى اهلل
أنفعهــم لعبــاده» ،فلــم يقــل أكثرهــم عبــادة ،أو أكثرهــم صــاة ،أو أكثرهــم تــاوة
للقــرآن ،وكلهــا أعمــال محببــة ومهمــة ،ولكــن ال يكفــي أن يكون اإلنســان جالسـ ًا
فــي مــكان معــزول عــن النــاس يتلــو القــرآن ويتعبــد وهــو منقطــع عــن النــاس ،فهــذا
ال يكفــي فــي ســمو اإلنســان فــي مراتــب الكمــال وفــي القــرب اإللهــي ،وإنمــا
األمــر المفيــد هــو كيــف يتعاطــى مــع النــاس.
 .5بحار األنوار  ، 152 : 74ح .11
 .6عجائب اآلثار .1.3 : 3
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ومعنــى «أنفعهــم لعبــاده» هــو أن يخــدم المجتمــع الــذي هــو فيــه ،ويتواصــل
معــه ،ويقــدم الرعايــة للنــاس مــن خــال حــل مشــاكلهم والســعي فــي قضــاء
حوائجهــم ،وخدمــة الوطــن والمواطــن ،فهــذا مدخــل حقيقــي ليكــون اإلنســان
أحــب النــاس إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى.
والمــراد مــن قولــه(ث)« :وأقومهــم بحقــه» هــو أن يكــون أول النــاس فــي
طاعــة اهلل تبــارك وتعالــى وأداء حقوقــه والحفــاظ عليهــا وصيانتهــا ،ومنهــا خدمــة
عبــاده.
إذن ،مســؤولية اإلنســان فــي عمليــة التكامــل ليســت مســؤولية شــخصية
فقــط ،وال يكفــي لإلنســان فــي إيصــال نفســه إلــى مرتبــة القــرب اإللهــي أن يصحــح
عالقتــه مــع اهلل تبــارك وتعالــى ،بــل ال بــد لــه مــن أن ينفــع اآلخريــن ويتواصــل
معهــم ،ويخلــق معهــم بيئــة تضامنيــة ،ويوفــر ســبل التعــاون معهــم ،وهــذه مســألة
مهمــة جـ ً
دا فــي فهمنــا لإلســام وواجباتنــا اإلســامية ،ولذلــك نــرى البعــض ممــن
يدعــون التديــن يركــزون علــى البعــد الشــخصي فقــط ،ويأبــى التواصــل مــع النــاس
بذريعــة أن كل شــيء فيــه شــبهات وفيــه مشــاكل ،ويفضــل االجتنــاب واالبتعــاد
حتــى لــو كان فــي ذلــك رضــا اهلل ســبحانه والقــرب منــه ،مــع أن أعلــى مراتــب
القــرب اإللهــي ال تتحقــق إال مــن خــال خدمــة عبــاده والتواصــل معهــم وتســهيل
ُامورهــم والحفــاظ علــى حقوقهــم.
ومعنــى قولــه(ث) «الذيــن يحبــب إليهــم المعــروف وفعالــه» :أن اهلل جــل
جاللــه هــو الــذي يحبــب لهــذه الفئــة مــن المؤمنيــن فعــل الخيــرات إلــى النــاس،
فهنــاك شــخص متكاســل وال يتفاعــل ،ولكــن مــن بــاب المســؤولية وإســقاط
الواجــب يقــوم بعمــل مــا ،وهنــاك أشــخاص قــد وفقهــم اهلل ســبحانه وتعالــى
لخدمــة النــاس ،وراحتهــم فــي متابعــة شــؤون النــاس ،فــإن أهــل الخيــر يستأنســون
بفعــل الخيــر وال يشــعرون بالتعــب عندمــا يســعون بحوائــج النــاس ،نســأل اهلل
تبــارك وتعالــى أن يجعلنــا مــن هــذا الصنــف ،خصوصـ ًا نحــن المتصديــن .المهــم
أن نعــرف مــا هــو دورنــا ،نحــن المدعيــن للتصــدي والخدمــة ،نحــن القيــادات
الميدانيــة فــي مشــروع رســالي اســمه تيــار الحكمــة الوطنــي ،الــذي شــعاره خدمــة
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الوطــن والمواطــن ،ومــا هــو مقــدار مــا يمكــن أن نســاعد عليــه؟ ومــا هــو مقــدار
مــا نستشــعر مــن مســؤولية تجــاه المجتمــع؟ فهــذه قضيــة أساســية وبنيويــة فــي
اتجاهــات عملنــا ،وفــي تحقيــق رضــا اهلل ســبحانه وتعالــى عنــا.
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()3

حركة اإلنسان ومخافة الله
قــال رســول اهلل(ث)(:مــن خــاف اهلل أخــاف اهلل منــه كل شــيء ،ومــن
لــم يخــف اهلل أخافــه اهلل مــن كل شــيء)(((.
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة عــن الرســول الكريــم(ث) إلــى واحــدة مــن
القواعــد المهمــة فــي حركــة اإلنســان وشــعوره بالقــوة والعــزة والمنعــة والثقــة ،أو
شــعوره بالهزيمــة واالنكســار .فحينمــا يخــاف اإلنســان مــن اهلل ســبحانه وتعالــى،
وحينمــا يجعــل مخافــة اهلل هــي األســاس فــي دوافعــه ومنطلقاتــه ونوايــاه ،وفــي
ســلوكه ومواقفــه وأقوالــه وأفعالــه ،ســيرى اهلل ســبحانه وتعالــى حاضــر ًا معــه.
ويكــون ميزانــه فــي أعمالــه هــو مخافــة اهلل ســبحانه ،فيأتــي مــن األعمــال
مــا يرضــى اهلل تبــارك وتعالــى عنهــا ويقبــل بهــا ،ويتــرك مــا ال يرضــى اهلل تعالــى
عنهــا وال يقبــل بهــا؛ ألن فــي رضــا اهلل تعالــى العــز والكرامــة والرفعــة وااللتــزام
بالضوابــط التــي تجعــل اإلنســان دائمـ ًا مــع الحــق ،فالشــيء الــذي فيــه مخافــة اهلل
ســبحانه ليــس فيــه شــطط ،وال انحــراف ،وال ابتعــاد عــن جــادة الصــواب ،وحينئذ
ال يخــاف اإلنســان مــن شــيء ،ألن حجتــه بالغــة ،واهلل تعالــى هــو الحجــة البالغــة،
فــإن مــن يســير فــي طريــق اهلل ويجعــل رضــوان اهلل هــو األســاس تكــون الحجــة معــه
دائمـ ًا ،ويكــون الموقــف الصائــب والصحيــح إلــى جانبــه دائمـ ًا ،وسيشــعر بالقــوة
ألن القــوي معــه .كمــا أن مخافــة اهلل ســبحانه تجعــل جميــع القــوى مــا ســوى اهلل
ســبحانه وتعالــى تتصاغــر أمــام اإلنســان .فتضمــن مــن ناحيــة ســامة المصيــر
وصحــة المســار لمــن يســير فــي طريــق اهلل تعالــى ولمــن يخشــاه ســبحانه ،ومــن
 .7الكافي  ، 68 : 2ح .3
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ناحيــة ُاخــرى تمنحــه الشــعور بالقــوة والعــزة واالنتمــاء إلــى اهلل ســبحانه وتعالــى،
فتجعلــه قوي ـ ًا ج ـ ً
دا ال يخــاف مــن شــيء .وحينمــا تكــون مخافــة اهلل تعالــى هــي
المعيــار األســاس فــي حركــة اإلنســان ،يصبــح مصــدر قلــق وخــوف لجميــع مــن
ال ينســجم ويتــواءم مــع المســار اإللهــي ألهــل الحــق.
وأمــا اآلخــر الــذي نســي اهلل ســبحانه فمــا يفعــل؟ إنــه ُيطمــع ويغــري اآلخريــن
أو يخوفهــم ،فالطغــاة والظالمــون ومــن يريــد أن يشــق طريقــه بعيـ ً
دا عــن الســياقات
الصحيحــة ،يتشــبثون دائمــ ًا باإلغــراء واألهــواء مــن خــال الوعــد أو الوعيــد،
ومــن خــال تغريــر النــاس وتطميعهــم بأمــور أو إخافتهــم مــن ُامــور معينــة .والــذي
طمــع
يخــاف اهلل ســبحانه وتعالــى ويشــعر بالقــوة والعــزة النتمائــه هلل عــز وجــل ال ُي ّ
وال يخـ ّـوف ،فــا يؤثــر فيــه التطميــع ،وال يؤثــر فيــه التخويــف ،وحينئــذ ال يمكــن
أن يغيــر مواقفــه الترغيــب والترهيــب ،فبمــاذا يطمــع وممــا يخــاف وقــد جعــل اهلل
تعالــى نصــب عينيــه.
وكل إنســان أعلــم بنفســه ومواقفــه وســلوكه وتأريخــة ونظافتــه فــي مســاراته،
ال يخشــى مــن شــيء ،إن عــرض علــى محكمــة عادلــة فــإن الحــق معــه ،وإن كانت
ظالمــة فالنتيجــة أن ينــكل بــه علــى يــد الظلمــة ،وهــذا هــو نــوع مــن أنــواع اللطــف
اإللهــي ،فقــد كان بعــض أصحــاب اإلمــام الحســين(×) يقولــون لظالميهــم فــي
وعرفنــا حقيقتكــم.
أثنــاء حــز رؤوســهم :الحمــد هلل الــذي زادنــا فيكــم بصيــرة ّ
فاإلنســان عندمــا يعــرف الحــق ،ويطمئــن إلــى أنــه منحــاز إلــى الحــق ،وعندمــا
يــرى خصومــه علــى باطــل ،تســري فيــه حالــة مــن االســتقرار والطمأنينــة .وهــذه
هــي إحــدى الحســنيين التــي يجــري الحديــث عنهــا فــي ثقافــة اإلنســان المؤمــن،
ينتصــر فــي المعركــة أو يقتــل فيهــا شــهي ً
دا فــي ســبيل اهلل ،فكالهمــا حســنى
وانتصــار ،وال توجــد كلمــة خســارة فــي قاموســه .ومثــل هــذا اإلنســان الــذي
يقطــف ثمــاره فــي أســوأ خياراتــه ،وهــي طمــوح لــه ،وهــي نصــر ومكســب ،فماذا
سـ ُـيفعل لــه لكــي يخـ ّـوف؟ .هــل يخـ ّـوف بــأن يقــال لــه ســنقتلك؟ .ســيقول :القتــل
لنــا عــادة وكرامتنــا مــن اهلل الشــهادة .فهــي التــي يبحــث عنهــا ،وهــي مكســب
إلهــي كبيــر بالنســبة إليــه ،فكيــف يمكــن أن يهــدد بمــا هــو مطمــع ومطمــح ومغنــم
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لــه .لذلــك فــإن مخافــة اهلل ســبحانه هــي األســاس والركــن األوثــق الــذي يحــدد
اتجــاه البوصلــة ،ويجعــل لإلنســان حصانــة ومناعــة ،ويشــعر اإلنســان بالقــوة
والرفعــة ،فــا يؤثــر فيــه شــيء ،وال تزعزعــه الريــاح والعواصــف ،وال تقلــل مــن
همتــه النتائــج.
فعلــى اإلنســان أن يراقــب عملــه كيــف صــار ،وأمــا النتيجــة فهــي مــن عمــل
اهلل تبــارك وتعالــى ،فهــو أرأف بعبــاده وبــاده ،وســواء أثــرت هــذه النصيحــة
أو لــم تؤثــر ،فهــي ال تقلــل مــن عزيمتــه شــيئا .والقــرآن الكريــم يحدثنــا عــن
أبــي األنبيــاء نــوح عليــه وعلــى نبينــا وآلــه الســام ـ ويبــدو أن مــدة نبوتــه كانــت
أطــول مــن مــدة جميــع األنبيــاء ،فقــد لبــث فــي قومــه ألف ـ ًا إال خمســين عام ـ ًا،
كمــا أخبرنــا القــرآن بذلــك ـ أنــه قــالَ ﴿:ر ِّب إِ ِّنــي َد َعـ ْـو ُت َق ْو ِمــي لَ ْي ـ ًا َونَ َهــار ًا َف َلـ ْـم
ــرار ًا﴾((( ،وهــذه شــهادة ينقلهــا لنــا القــرآن  ،ونــوح(×)
يَ ِز ْد ُه ْ
ــم ُد َعائِــي إِ َّل ِف َ
نبــي معصــوم ،فكــم هــذه القضيــة معقــدة وصعبــة! لقــد كانــت دعوتــه لقومــه
لي ـ ًا ونهــار ًا بشــهادة القــرآن ،فلــم تكــن دعوتــه موســمية وفصليــة ،ولــم يتأخــر
أســبوعا عنهــا ،بــل اســتمر لي ـ ًا ونهــار ًا تســعمائة وخمســين ســنة ،فلــم يزدهــم
دعــاؤه إال فــرار ًا ،وكلمــا بالــغ فــي دعوتــه ،ابتعــدت عنــه النــاس أكثــر .ومــع
كل ذلــك ،لــم يشــعر بالملــل ،ولــم يوهــن عزيمتــه مضــي القــرون تلــو القــرون،
ولــم يفـ ّـل مــن إرادتــه عــدم اســتجابتهم لمنطــق الحــق ،بــل لــم يكــن لهــم مــن
رد ســوى االســتهزاء والضحــك ،وبالرغــم مــن اعــادة الكـ ّـرة عليهــم المــرة بعــد
المــرة لعلهــم يهتــدون ،ومــع ذلــك كانــوا يفــرون منــه فيلحــق بهــم ويركــض
وراءهــم وهــو يصــرخ بهــم :أيهــا النــاس أخــاف عليكــم نــزول العــذاب اإللهــي
فتهلكــون جميعـ ًا ،حتــى بلــغ الســيل الزبــى ،ونــزل عــذاب اهلل ســبحانه وأغرقهــم
بطوفــان لــم يكــن لــه مــن نظيــر ،ولــم ينـ ُـج منــه إال تلــك القلــة القليلــة المخلصــة
ـأي صبــر كان يتمتــع بــه هــذا الرجــل العظيــم
التــي اصطفــت مــع نــوح(×) .فـ ّ
فــي تلــك الصحــراء القاحلــة؟ ،عندمــا كانــت النــاس تبحــث عــن قطــرة مــاء
خشــية أن تمــوت مــن العطــش كان(×) يمســك فأس ـ ًا ويقطــع األشــجار ،وكان
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النــاس يســألونه وهــم فــي دهشــة :مــاذا تصنــع بهــذه األخشــاب؟ فيقــول ُاريــد أن
أصنــع ســفينة ألن الطوفــان آت ليغرقكــم .ويتعجبــون مــن جوابــه ،فــأي طوفــان
يتحــدث عنــه وهــم فــي صحــراء قاحلــة؟! ويمــرون بــه وهــو يصنــع الســفينة،
فيســخرون منــه ويضحكــون :ومــاذا عســى أن تجــدي هــذه الســفينة فــي طوفــان
عــارم؟! فيقــول :إن اهلل أمرنــي بذلــك ،وكانــوا يســألونه مســتهزئين :متــى يأتــي
الطوفــان؟ فيجيبهــم :فــي الموســم القــادم .ويمضــي الموســم ولــم يــأت ذلــك
الطوفــان الموعــود .ويــزداد اســتهزاؤهم ويعيــدون عليــه الســؤال كــرة ُاخــرى عــن
الموعــد الجديــد لحلــول الطوفــان ،فيقــول لهــم إن اهلل تعالــى أخبــره بأنــه ســيأتي
فــي الموســم القــادم .وتمضــي الســنون ويتأخــر الموعــد عشــر مــرات ـ كمــا تقــول
الروايــة(((ـ وال شــيء غيــر ســفينة جاثيــة علــى رمــال قاحلــة ،وقهقهــات الســخرية
تمــأ فضــاء الصحــراء ،ورجــل عجــوز يحيــط بــه بعــض مــن آمــن بــه ومجموعــة
مــن الحيوانــات التــي جمعوهــا ليحملوهــا معهــم فــي الســفينة حيــن يأتــي الطوفــان
المرتقــب كمــا أمرهــم اهلل بذلــك.
أي موقــف محــرج لنبــي يخبــر عــن اهلل فــي وعــد خطيــر بحلــول
فتخيلــواّ ،
كارثــة ال تبقــي وال تــذر ،ثــم ال يتحقــق ذلــك الوعــد؟! .ولــو كان الوعــد خاصــا
بشــخص أو شــخصين لهــان األمــر ،ولكنــه أمــر يتعلــق بالنــاس جميعـ ًا .ولــو كان
الوعــد مجــرد كلمــة أطلقهــا مــرة أو مرتيــن أمــام عــدد محــدود مــن النــاس لســهل
الخطــب ،ولكنــه وعــد قطعــي كان يــردده ســاعة بعــد ســاعة ،ويوم ـ ًا بعــد يــوم،
وســنة بعــد ُاخــرى ،وأمــام جميــع النــاس .لقــد كان نــوح(×) علــى يقيــن
مــن أمــره ،ولــم يتزعــزع يقينــه لحظــة فــي وقــوع الطوفــان .ولــم يكــن مــا يحـ ّـذر
منــه مجــرد كلمــات ،بــل كان إصــراره علــى هــذا األمــر مقرونــ ًا بالعمــل ،فقــد
كان يجهــد فــي بنــاء ســفينة ضخمــة تكفيــه وعائلتــه وأصحابــه والحيوانــات التــي
جمعهــا مــن شــتى األصنــاف؛ مــن ٍ
كل زوجيــن اثنيــن.
لقــد كان شــهيد المحــراب متأثــر ًا كثيــر ًا بشــخصية نــوح عليــه وعلــى نبينــا
وآلــه الســام ،وعندمــا كان يتكلــم أحيان ـ ًا عــن أحــوال نــوح(×) كان يبكــي،
 .9انظر  :بحار األنوار  ، 339 : 11ح .76
-19-

 ا ةفاخمو ناسنإلا ةكرح |

| وألا لصفلا  -ةيلاسر ميهافم

ألنــه كان يتمثــل هــذه المحنــة ،فقــد كان مضغوط ـ ًا عليــه ويعــرف مــا المحنــة،
لقــد مــر بســنين عجــاف ،وكانــت عنــده ثقــة بــاهلل ســبحانه وتعالــى ،وأنجــز كتابــا
أســماه (القصــص القرآنــي) ،وقــد تعــب فــي تأليفــه كثيــر ًا ،وهــو اســتعراض
للســنن اإللهيــة فــي القــرآن الكريــم ،وكان فــي تلــك المرحلــة التــي كتــب فيهــا هــذا
الكتــاب ،يركــز ج ـ ً
دا علــى هــذه الســنن.
لقــد جئتكــم بمثــال نبــي اهلل نــوح(×) ،ومثــال شــهيد المحــراب ،وهــو حالــة
حيــة عشــناها وعاصرناهــا وعايشــناها ،ونحــن اليــوم ننتمــي لهــذا العنــوان ،لنتعلــم
كيــف يمكــن لنــا أن نحـ ّـول مخافــة اهلل والمبدئيــة فــي حركتــه وســلوكه ومســاره إلــى
مصــدر قــوة حقيقيــة ،فــا نخشــى أحـ ً
دا إال اهلل ،وكيــف يخشــانا الجميــع مــن غيــر
ان تكــون هنــاك أدوات ضغــط علــى اآلخــر ،وهــذا أخطــر ،وهــي تصبــح مخيفــة
دا ألعــداء اهلل ،بينمــا نحــن فــي ذروة وقمــة القــوة ،ألننــا ال نخشــى أحـ ً
جـ ً
دا إال اهلل
ســبحانه وتعالــى.
نســأل اهلل تبــارك وتعالــى أن نكــون مــن هــؤالء ،ونراجــع أنفســنا وندقــق فــي
دوافعنــا وخياراتنــا ونياتنــا ومســاراتنا؛ لمــاذا نتكلــم هكــذا ولمــاذا نتصــرف هكــذا؟
ـل ْ ِ
﴿ بَـ ِ
نسـ ُ
ـان َع َلــى نَ ْف ِسـ ِـه بَ ِصيـ َـر ٌة َولَـ ْـو أَ ْل َقــى َم َع ِاذيـ َـر ُه﴾( ،((1ارجــع لنفســك فإنــك
ال َ
ال تخطــئ فــي تقديــر نيتــك أبــ ً
دا؛ إن كنــت مخلصــا أم ال ،وعلينــا جميعــ ًا أن
نكــون بيننــا وبيــن اهلل تعالــى مخلصيــن فــي أعمالنــا هلل ،ونعلــم لمــاذا نتكلــم بهــذا
الــكالم ،ولمــاذا نتصــرف بالطريقــة التــي نتصــرف بهــا ،ومــا دوافعنــا؟ ولذلــك
علــى كل واحــد منــا أن يراجــع نفســه ويتيقــن أن جميــع أقوالــه وأفعالــه خالصــة
هلل تعالــى ،ثــم تبقــى مشــكلة كبيــرة وهــي كيــف نحافــظ علــى اســتمرار هــذه النيــة
إلــى نهايــة أعمارنــا ،فقــد ينبثــق العمــل بنيــة صالحــة ،ولكــن هــل يســتمر العمــل
أيض ـ ًا بهــذه النيــة؟ فــإن راجعنــا أنفســنا وعلمنــا أن نياتنــا لــم تكــن فــي أساســها هلل
ســبحانه ،وإنمــا كانــت لشــيء آخــر ،فعلينــا أن نرجــع ونصحــح النيــة ،والتصحيــح
أمــر ممكــن فــي أي مرحلــة ،وفــي أي مقطــع زمنــي كان.
 .10القيامة 14 :ـ .15
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()4

العمل بين اإلخالص والرياء
قــال اإلمــام الســجاد(×)( :ال تعمــل شــيئ ًا مــن الخيــر ريــاء ،وال تدعــه
حياء) (.((1
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة المرويــة عــن اإلمــام الســجاد(×) إلــى واحــد
مــن األصــول المهمــة والمفاتيــح الرئيســة فــي التصــدي للعمــل االجتماعــي لفعــل
الخيــر ،أال وهــو التــوازن الدقيــق بيــن أن يكــون العمــل خالص ـ ًا هلل ســبحانه وتعالــى
مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى أ ّال يمتنــع عــن فعــل الخيــر بذريعــة أن دافــع هــذا
العمــل هــو مــن أجــل اآلخريــن ،أو أنــه يحظــى برعايــة اآلخريــن ،أو أن هنــاك شــكا
وتــرددا فــي مــدى إخــاص النيــة فــي هــذا العمــل ،فاإلنســان الــذي يتحــرك ويقــوم
بأعمــال صالحــة قــد يحصــل فــي قلبــه تــردد وشــك فــي خلــوص نيتــه ،الســيما مــن
هــو متصــد ويصبــح لــه جــاه ومكانــة فــي قلــوب النــاس ،أو فــي األقــل مــن المحيطيــن
بــه ومــن يتواصــل معهــم ويرتبــط بهــم ،فهنــا تدخــل امــور علــى الخــط بالتدريــج،
كأن يــرى نفســه ملزمـ ًا بفعــل الخيــر ولكــن ليــس بنيــة خالصــة هلل تعالــى ،وإنمــا لتوقــع
المحيطيــن بــه ذلــك ،أو يفعــل ذلــك لجلــب انتبــاه اآلخريــن ،أو ليتنافــس مــع أخ
لــه أو زميــل فــي مســاحة التصــدي ،فهــو فــي الحقيقــة يحقــق ذاتــه وينتصــر لنفســه
ويتصــارع علــى وجاهــة أو موقــع أو فرصــة ألخ أو ُاخــت متصديــة فــي ســاحة العمل،
فالعنــوان العــام فعــل الخيــر ،أو االنتصــار للمشــروع ،أو أن يقــدم شــيئ ًا للنــاس ،أو
ينتصــر للمذهــب ،أو ينتصــر للديــن ،أو ينتصــر للوطــن ،ولكــن الدوافــع الحقيقيــة
هــي أن ينتصــر لنفســه ويعمــل لتغليــب إرادتــه علــى إرادة اآلخريــن .
 .11الكافي  ، 231 : 2ح .3
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إن الكثيــر مــن المســائل التــي تحــدث فــي مجتمعاتنــا ،حتــى الصداقــات
والمشــاريع الخيريــة ومســائل مــن هــذا النــوع ،تخضــع أحيان ـ ًا لعنصــر التنافــس،
فالظاهــر مجلــس حســيني أو فعــل خيــر أو زيــارة مؤمــن أو أي فعــل مــن األفعــال،
ولكــن الواقــع هــو تنافــس أو بحــث عــن شــهرة .وتتداخــل هــذه القضايــا بشــكل
كبيــر جــ ً
دا حتــى يصعــب أحيانــ ًا تفكيكهــا وفرزهــا ،ولكــن نرجــع ونقــول إن
اإلنســان هــو األقــدر علــى تشــخيص نيتــه.
وعلــى ضــوء هــذه الخلفيــة يقــول اإلمــام الســجاد(×)« :ال تعمــل شــيئ ًا مــن
الخيــر ريــاء» لئــا تكــون الدوافــع دوافــع غيــر إلهيــة؛ فــا تفعــل شــيئ ًا لكــي يــرى
النــاس فعلــك أو لكــي تحصــل علــى مكانــة عنــد النــاس .ولكــن ال يكــن القلــق
مــن أن يكــون العمــل ريــاء أو ليــس هلل مانع ـ ًا لــك مــن أدائــه ،أو مانع ـ ًا لــك مــن
فعــل الخيــر ،فتتــرك الزيــارة مثـ ًا ألن عنــدك شــكا وخوفــا مــن أ ّال تكــون خالصــة
لوجــه اهلل ،أو تتــرك إعطــاء الفقيــر صدقــة ألن صديقــك كان يمشــي معــك وتحــذر
أن يشــوب نيتــك الريــاء ،وهكــذا يتحــول االحتيــاط فجــأة إلــى ســبب يمنع اإلنســان
مــن فعــل الخيــر واإلقــدام علــى العمــل الصالــح ،والصحيــح أن االحتيــاط فــي مثل
هــذه ا ُالمــور هــو فــي تــرك االحتيــاط ،وهــذا هــو التــوازن الدقيــق بيــن اإلقــدام على
العمــل والمراجعــة والتدقيــق والتأكــد ،واالســتعاذة بــاهلل ســبحانه وتعالــى مــن أن
تكــون نيــة العمــل لغيــر اهلل ،فــا تقــل إن نيتــي ليســت هلل وعنــدي دوافــع ُاخــرى،
وتتــرك العمــل ،بــل أصلــح النيــة وال تتــرك العمــل ،وانظــر كيــف يخلــق هــذا
معادلــة جديــدة فــي ســلوك اإلنســان وحركتــه اليوميــة ،هــل تتــرك العمــل ألن النيــة
غيــر خالصــة هلل تعالــى ،او تســتمر وتغيــر وتعــدل النيــة التــي هــي فعــل اختيــاري،
فمــا كان لغيــر اهلل فاجتهــد فــي أن يتحــول ليكــون عمـ ًا إلهيـ ًا ويكــون هلل.
وإذا اســتطعنا أن نوجــد هــذا التــوازن الدقيــق ،فــإن فعــل اإلنســان ســيتحول
إلــى فعــل رســالي ،وفعــل إلهــي ،وحينئــذ يمكــن أن تكــون جميــع األعمــال عمـ ًا
إلهي ـ ًا ،وعم ـ ًا ُقربي ـ ًا يســتحق عليــه الثــواب ،حتــى أكل الطعــام والنــوم والراحــة
واالســترخاء والنزهــة التــي يذهــب فيهــا اإلنســان مــع رفيــق ليقضــي ســاعات
ويخفــف عــن نفســه .وحينئــذ يمكــن أن يكــون الهــدف هــو التقــرب إلــى اهلل
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ســبحانه وتعالــى فــي كل عمــل يأتــي بــه اإلنســان ،فاإلنســان يحتــاج إلــى الطعــام
حتــى يتقــوى علــى طاعــة اهلل تعالــى ،ويحتــاج إلــى النــوم حتــى يســتعد لطاعــة اهلل
تعالــى ،ويحتــاج إلــى أن ينفــس عــن نفســه حتــى يقــوى علــى طاعــة اهلل تعالــى
وفعــل الخيــر والعمــل بواجباتــه ،وحينئــذ تصبــح هــذه األعمــال مقدمــة للواجــب،
ومقدمــة الواجــب واجبــة ،أو مقدمــة للمســتحب ،ومقدمــة المســتحب مســتحبة،
كمــا قــرر ذلــك فــي علــم ُاصــول الفقــه ،وبمــا أن جميــع هــذه ا ُالمــور يقــوم بهــا
اإلنســان حتــى يكــون فــي وضــع يمكنــه مــن فعــل الخيــر واإلقــدام علــى العمــل
الصالــح ،فســيصبح كل عملــه إلهي ـ ًا .
فيــا مــن تضعــف أمــام األفعــال وتبتعــد عــن نيــة التقــرب إلــى اهلل ســبحانه
وتعالــى ،ال تتــرك العمــل بذريعــة أن النيــة غيــر خالصــة ،بــل ركــز علــى نيتــك
واصلحهــا حتــى تكــون نيــة صالحــة ،وهــذا هــو التــوازن الدقيــق بيــن أن نفعــل
ونقــدم ونتعامــل مــع الحيــاة ونندفــع أكثــر فــي فعــل الخيــر وفــي التصــدي ،وبيــن
تــرك العمــل خوف ـ ًا مــن عــدم وجــود نيــة القربــة.
ولكــن مــن ناحيــة ُاخــرى ،يجــب أن يكــون هــذا العمــل خالص ـ ًا هلل ســبحانه،
وليــس العتبــارات ُاخــرى ،وبالتدريــج نســتطيع أن نشــذب ونق ّلــم هــذه التداخالت
ا ُالخــرى والعناصــر الجانبيــة ا ُالخــرى التــي قــد تدفــع باإلنســان إلــى أن تكــون نيتــه
باتجــاه آخــر غيــر النيــة الصالحــة والعمــل الصالــح .نســأل اهلل ســبحانه وتعالــى
أن يوفقنــا للحفــاظ علــى هــذا التــوازن الدقيــق ،وأن نقــدم المزيــد ،وأن يكــون
ذلــك هلل ســبحانه وتعالــى ،وأن يجعلنــا أقــرب إلــى اإلخــاص ،وأقــرب إلــى
التــوكل علــى اهلل تعالــى ،وأقــرب إلــى االســتعانة بــاهلل ســبحانه وتعالــى موجــد
هــذه الســمات فــي وجودنــا ،وهــذا مــا ســيفتح أمامنــا أبوابـ ًا واســعة ،ويفتــح أمامنــا
التوفيــق اإللهــي ،وهــذا هــو مــا نحتــاج إليــه ،وهــو أن يكــون عملنــا عم ـ ًا إلهي ـ ًا
بدوافــع إلهيــة لخدمــة النــاس ،ولغايــات شــريفة ونبيلــة ،وهــذا هــو األســاس.
مــر رســول اهلل(ث) وهــو ســيد األنبيــاء والمرســلين وأعظــم الخالئــق
وقــد ّ
علــى االطــاق فــي مســيرته الرســالية بانتصــارات واخفاقــات .
فالحيــاة الدنيــا هــي دار البــاء واالبتــاء والتمحيــص والغربلــة ،يجــب أن
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يخوضهــا اإلنســان الشــخص ،واإلنســان المشــروع ،واإلنســان الرســالة ،وهــي
كمــا قــال اهلل تبــارك وتعالــى فــي كتابــه الكريــم﴿ :أَ ْم َح ِسـ ْـب ُت ْم أَن ت َْد ُخ ُلــو ْا ْال َج َّن ـ َة
الضـ َّـراء َوزُ ْل ِز ُلــو ْا َح َّتــى
ـن خَ َلـ ْـو ْا ِمــن َق ْب ِل ُكــم َّم َّسـ ْت ُه ُم ْالبَ ْأ َســاء َو َّ
َولَ َّمــا يَ ْأتِ ُكــم َّمثَـ ُـل َّال ِذيـ َ
اللِ أَال إِنَّ ن َْصـ َـر ّ
ـن آ َم ُنــو ْا َم َعـ ُه َمتَــى ن َْصـ ُـر ّ
يَ ُقـ َ
الر ُسـ ُ
ـب﴾( ،((1فهــذا
ـول َو َّال ِذيـ َ
اللِ َق ِريـ ٌ
ـول َّ
رســول اهلل(ث) نــراه مــرة فــي بــدر ونــراه مــرة ُاخــرى فــي ُاحــد ،ولكــن شــتان مــا
بيــن بــدر و ُاحــد فــي ظروفهمــا وخلفياتهمــا ،ونشــاهد رســول اهلل(ث) والذيــن
معــه مــن المســلمين فــي تجربــة جديــدة فــي حنيــن ،كمــا وصفهــا اهلل تبــارك وتعالى
ـن إِ ْذ أَ ْع َجبَ ْت ُكـ ْـم َكث َْرت ُُكـ ْـم َف َلـ ْـم ُت ْغـ ِ
بقولهَ ﴿:ويَـ ْـو َم ُحنَ ْيـ ٍ
ـت َع َل ْي ُك ُم
ـن َع ُنكـ ْـم َشـ ْـيئ ًا َو َضا َقـ ْ
(((1
َ
األ ْر ُ
ـن﴾  ،فحالــة اإلدبــار ،وحالــة النكــوص
ض بِ َمــا َر ُحبَـ ْ
ـت ُثـ َّـم َو َّل ْي ُتــم ُّم ْدبِ ِريـ َ
والتراجــع ،قــد مــرت بالمســلمين ورســول اهلل(ث) بيــن ظهرانيهــم ،ولكــن
ا ُالمــة اإلســامية مــا كان يمكــن أن تصقــل وتعــد هــذا اإلعــداد الكبيــر لــوال هــذه
المخاضــات العســيرة .ولذلــك فنحــن لســنا اســتثناء ،ولســنا أفضــل ،ومــا نحــن
إال قطــرة فــي ذلــك المحيــط والبحــر الكبيــر المتالطــم لوجــود رســول اهلل(ث).
لقــد عــاش شــهيد المحــراب وعزيــز العــراق ظــروف االنتصــار والوهــج
الكبيــر ،وعاشــوا ظــروف االنتكاســات والتلكــؤ فــي المشــاريع ،وعلــى كل حــال
فنحــن لســنا اســتثناء ،والحمــد هلل رب العالميــن.

 .12البقرة .214 :
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()5

الموقف الصحيح واحتمال الخطأ
قــال رســول اهلل(ث)( :غريبتــان :كلمــة حكمــة مــن ســفيه فاقبلوهــا،
وكلمــة ســيئة مــن حكيــم فارفضوهــا)(.((1
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة عــن رســول اهلل(ث) إلــى مفاهيــم فــي ا ُالصــول
المهمــة فــي التعامــل مــع اآلخريــن ،وفــي دروس الحيــاة ،وطبيعــة العالقــات مــع
اآلخريــن ،وتمتــد إلــى اإلنســان نفســه ،مهمــا كان هــذا اإلنســان ،فــرد ًا أو ممث ـ ًا
فــي جماعــة ،فهــو يتســم بالحكمــة والموضوعيــة باســتحضار المصالــح بالدقــة،
ولكــن قــد يــزل ويخطــئ ،وقــد تصــدر منــه بعــض المواقــف وبعــض األفعــال ممــا
ال يليــق بــه ،ويجــب علينــا أن نــدرس هــذه الحالــة ،ألننــا نــرى فــي واقعنــا اليــوم
انتشــار ًا لهــا؛ فــان قــال هــذا ،وفــان صنــع هــذا ،وتســتغل للتذكيــر المســتمر
بهــذا األمــر لتشــويه الســمعة وإضعــاف اآلخــر ،فــي حيــن يجــب علــى اإلنســان
أن يغفــر لمــن ق ّلــت زلتــه ومــن اعتــاد النــاس أن يســمعوا منــه كالم ـ ًا طيب ـ ًا ويــروا
منــه مواقــف صحيحــة ،ولكنهــا رســالة لمــن يعتقــد بــأن علــى المفكــر أن يتأمــل
ويدقــق ،ولكــن مهمــا كانــت هــذه الدقــة فــإن احتمــال الزلــل يكــون وارد ًا فــي غيــر
المعصــوم إال مــا رحــم ربــي.
وهــذا هــو الــدرس ،إذ مهمــا تألــق اإلنســان الفــرد أو اإلنســان الجماعــة ،فإنــه
يجــب أن يبقــى دائم ـ ًا يحســب لنفســه حســاب ًا فــي احتمــال الوقــوع فــي الخطــأ،
لئــا يقــع فــي أوهــام العصمــة وأوهــام التمســك بعــدم الوقــوع فــي الخطــأ .وفــي
هــذا بعــد أخالقــي لإلنســان نفســه؛ إذ كلمــا تألــق اإلنســان وتميــز وبــذل جهــود ًا
 .14بحار األنوار  ، 42 : 2ح .7
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أكبــر وشــكل لجانـ ًا تخصصيــة ودرس الظــروف بنحــو أدق ،يجــب عليــه دائمـ ًا أن
يســتحضر احتمــال الوقــوع فــي الخطــأ.
انظــروا إلــى هــذه الثقافــة فــي حوزاتنــا العلميــة ،فمراجعنــا العظــام الذيــن
بلغــوا مراتــب عاليــة فــي الفقــه وفــي المعرفــة ،الذيــن يجــب تقليــد األعلــم منهــم،
عندمــا يطــرح رســالة عمليــة يــدون فيهــا مــا توصــل إليــه فــي اســتنباطاته لألحــكام
الشــرعية ،لكــي يعمــل بهــا مقلــدوه ،ويكتــب فــي الصفحــة ا ُالولــى مــن الرســالة
العمليــة :هــذه الرســالة الشــريفة مبرئــة للذمــة إن شــاء اهلل تعالــى .أي أن المكلــف
الــذي يعمــل علــى ضــوء مــا ورد فيهــا مــن األحــكام الشــرعية يكــون بــريء الذمــة
أمــام اهلل عــز وجــل .وهــذه العبــارة التــي نجدهــا فــي أول الرســالة العمليــة هــي
لمــن يــرى نفســه أعلــم الفقهــاء ،ولمــن يدقــق ويتأمــل حتــى يصــل إلــى الحقيقــة،
ولكــن ال يزعــم أن فتاويــه هــذه مطابقــة للواقــع وهــي عيــن األحــكام الواقعيــة التــي
أنزلهــا اهلل تبــارك وتعالــى ،بــل هــي تمثــل مــا وصــل إليه مــن األحــكام الشــرعية بعد
بــذل الجهــد والســعة ،إذ أن بعضهــا أحــكام ظاهريــة ووظائــف شــرعية للمكلــف
يبينهــا الفقيــه فــي حالــة غيــاب األحــكام الواقعيــة .وهــذا منطــق اإلســام ،فمهمــا
بلــغ اإلنســان فــي مراتبــه الكماليــة وفــي قدراتــه العلميــة والفكريــة وفــي تجاربــه
العمليــة يبقــى دائمــ ًا يحتمــل الخطــأ فــي اســتنتاجاته ومواقفــه ،ليبقــى الحــراك
وتبقــى الفرصــة إلعــادة النظــر وتجديــد الخــط.
وعلى ضوء ما تقدم نستخلص ما يلي:

أو ًال :ال نقبــل بالعصمــة لغيــر المعصــوم مهمــا كان ،وال نقبــل بمقولــة :ال
تتكلــم وال تناقــش وال تراجــع ،كائنــ ًا مــن كان صاحــب الــكالم؛ ألن
كالم غيــر المعصــوم قابــل للنقــاش ويجــوز فيــه الخطــأ .
ثاني ًا :إذا صدر الخطأ ممن يقل منه الخطأ ال نشير إليه وال نلوح به .
ثالثــ ًا :مهمــا كان اإلنســان وضيعــ ًا ولكــن يجــب أن ُابقــي معــه جســر ًا
للتواصــل ،ولــذا ينبغــي أ ّال ندقــق فــي أقوالــه وأفعالــه؛ ألنــه ســفيه قــد
يجــري اهلل ســبحانه وتعالــى علــى لســانه كلمــة حــق وحكمــة ،وقــد يجــد
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توفيقـ ًا فــي موقــف مســدد وصحيــح ،وعلينــا أخــذ الموقــف الصحيــح مــن
أي كان حتــى لــو كان ســفيه ًا؛ ألن صفــات الشــخص ال تمتــد إلــى الفكــرة
الصحيحــة ،وربمــا كان موقــف الســفيه هــو الموقــف الصحيــح ،فــإن
الحســن عقلـ ّـي والقبــح عقلـ ّـي ،ولهــذا فــإن الشــيء الحســن يبقــى حســن ًا
حتــى لــو صــدر مــن شــخص ســيئ.
وكــم تحمــل هــذه الرؤيــة مــن أبعــاد ،فــإن اإلنســان يحتــاج دائم ـ ًا فــي تعاملــه
ـن يَ ْس ـتَ ِم ُع َ
ون ْال َقـ ْـو َل
مــع اآلخريــن إلــى القاعــدة الذهبيــة فــي قولــه تعالىَّ ﴿:ال ِذيـ َ
َفيَ َّتبِ ُعـ َ
ـون أَ ْح َس ـنَ ُه﴾( ،((1وقــد جســدتها المقولــة المعروفــة« :انظــر إلــى مــا قيــل،
وال تنظــر إلــى مــن قــال» .خــذ الكلمــة وانظــر هــل هــي كلمــة حــق وحكمــة أو ال؟
وإن كانــت صــادرة مــن أحكــم الحكمــاء ،ألن حكمــة الرجــل ال تمتــد إلــى كلماتــه
إذا لــم تتســم بهــذه الحقائــق .وهكــذا إذا صــدرت حكمــة مــن ســفيه فخذهــا وال
تتركهــا .
وهــذا األصــل يجعــل اإلنســان مهمــا ارتفــع ال يشــعر بالغــرور ،وال يشــعر
بالنرجســية ،وال يتكبــر علــى اآلخريــن؛ ألنــه يعلــم أنــه مهمــا عظــم ،يمكــن أن
تصــدر منــه هفــوة مــادام غيــر معصــوم .ومــن ناحيــة ُاخــرى تجعــل اإلنســان ال
يســتخف باآلخريــن مهمــا كانــوا فــي ظــروف ســيئة فــي ســلوكهم وفــي أقوالهــم .
وهــذه الحكمــة عندمــا تأتــي علــى لســان ســفيه ففيهــا إشــارة أيضـ ًا إلــى ربوبيــة
الــرب ســبحانه وتعالــى الــذي بيــده ا ُالمــور ويقـ ّـدر كل شــيء تقديــر ًا دقيقـ ًا بنحــو ال
تدركــه عقــول الحكمــاء فــي أحيــان كثيــرة .فقــد تجــري الحكمــة علــى لســان هــذا
الســفيه ،ويكــون لــه موقــف مســدد إلنســان فــي لحظــة حرجــة تغيــر توازنــات،
وتغيــر مســارات .
وكــم مــن إنســان كان ذا مواقــف جيــدة ولكــن ســاءت عاقبتــه وكان مصيــره
أســود ،كالشــمر بــن ذي الجوشــن الــذي كان عالمــ ًا عابــ ً
دا مــن أصحــاب أميــر
المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×) وقاتــل معــه فــي صفيــن ،وكان تأريخــه
 .15الزمر .18 :
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ناصعــ ًا وأبيــض ،ولكنــه كبــا فــي اللحظــة الحرجــة كبــوة ال تغتفــر ،وانتهــت
خاتمتــه بســوء حتــى أصبــح ملعنــ ًا للتأريــخ .
وكــم مــن إنســان كان ذا مواقــف ســيئة ولكــن حســنت عاقبتــه ،كالحــر بــن
يزيــد الرياحــي الــذي كان تأريخــه مليئــا باالنتصــار للظالــم ،وتربــى فــي أكنــاف
الظالميــن ،وتربــى فــي مدرســة بنــي ُاميــة ،وتســلق وصعــد فــي سلســلة المراتــب
الوظيفيــة إلــى أن أصبــح جنــرا ًال وتســلم قيــادة طالئــع جيــش الكوفــة فــي معركتــه
مــع اإلمــام الحســين(×) ،ولكــن فــي اللحظــة األخيــرة شــملته الرحمــة اإللهيــة
فــكان الحــر كمــا ولدتــه امــه حــر ًا ،وانقلــب مصيــره وكانــت عاقبتــه شــهي ً
دا مــع
اإلمــام الحســين(×).
فيــا مــن لــه تأريــخ وضــاء منيــر وملــيء بالحســنات والمواقــف المشــرفة ،نســأل
اهلل أن يجعلنــا ممــن يعتمــد هــذا المنهــج فــي أفعالــه وأقوالــه وســلوكه وتقييمــه
لآلخريــن وتقييمــه لجماعتــه .والحمــد هلل رب العالميــن.
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()6

عالمات األشقياء
قــال رســول اهلل(ث)( :أربــع مــن عالمــات الشــقاء :جمــود العيــن،
وقســوة القلــب ،وشــدة الحــرص فــي طلــب الدنيــا ،واالصــرار علــى
الذنــب)(.((1
ذكــر رســول اهلل(ث) أربــع صفــات وســمات لألشــقياء ،نســتجير بــاهلل
ونعــوذ بــه مــن أن نكــون مــن األشــقياء ،وهــي كالتالــي:
ا ُالولــى :جمــود العيــن ،وهــو كنايــة عــن عــدم البــكاء فــي المواقــف العاطفيــة
التــي تســتدر الدمــوع .فالبعــض ال يســتطيع أن يبكــي ،ألن قلبــه ليــس فيــه رقــة،
وعندمــا تذكــر عنــده المصائــب ال يتفاعــل وال يتعاطــف معهــا ،وتكــون دمعتــه
عصيــة .وهــو مؤشــر غيــر صحــي ،إذ المؤمــن إنســان قلبــه نيــر بذكــر اهلل ســبحانه
وتعالــى وخاشــع ،وهــذا الخشــوع يملــي عليــه انكســار ًا فــي القلــب ورقــة تكــون
معهــا دمعتــه حاضــرة فــي العيــن .ولذلــك مــن ال يمتلــك هــذه الصفــة يجــب أن
يراجــع نفســه وينظــر مــا األســباب التــي تجعــل العيــن جامــدة ،وتجعــل القلــب
قاســي ًا .فهنــاك مــن يشــاهد مظلومـ ًا أو يشــاهد تقريــر ًا فــي التلفزيــون يتحــدث عــن
ظالمــة ُالنــاس ال يعرفهــم فيندفــع بالبــكاء ،وعلــى عكــس ذلــك هنــاك شــخص ال
يكتــرث مــن أكبــر المصائــب التــي يراهــا ،وال يعنيــه إال أمــر نفســه .وشــتان بيــن
هــذا وذاك.
الثانيــة :قســوة القلــب ،وهــي تنشــأ مــن الغفلــة عــن ذكــر اهلل تبــارك وتعالــى،
 .16الكافي  ، .29: 2ح .6
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ــل ِّل ْل َق ِ
اســيَ ِة ُق ُلو ُب ُهــم ِّمــن ِذ ْكــ ِر َّ
كمــا أشــارت إليــه اآليــة المباركةَ ﴿:ف َو ْي ٌ
اللِ﴾(،((1
وتنشــأ القســوة أيضـ ًا مــن طــول األمــل ،كمــا ورد ذلــك عنهــم(×) ،أنــه فــي مــا
ناجــى اهلل عــز وجــل بــه موســى(×)«:يا موســى ال تُطــل فــي الدنيــا أملــك فيقســو
قلبــك ،والقاســي القلــب منــي بعيــد»(. ((1
الثالثــة :شــدة الحــرص فــي طلــب الدنيــا ،فحينمــا يكــون اإلنســان حريص ـ ًا
علــى الدنيــا ولــه طموحــات ماديــة كبيــرة ،يكــون كل همــه كيــف يحقــق هــذه
الطموحــات ،وال يعــرف أنــه ليــس لــه قــدر أكثــر ممــا يكــون ،وأنــه مهمــا يبــذل
مــن جهــد ،ومهمــا يصــرف مــن وقــت ،ومهمــا يرتكــب مــن مخالفــات ،ومهمــا
يوظــف مــن مكائــد ،فــإن هــذا شــيء مقــدر لــه ،ولــن يتمكــن مــن الحصــول
علــى أكثــر مــن هــذا ،فهــو يتحــرك مــن فــراغ ،ويزيــد األزمــات علــى نفســه بشــدة
حرصــه .وشــدة الحــرص ال تقابلهــا حالــة الكســل والخمــول ،بــل يقابلهــا تحمــل
المســؤولية ،واالهتمــام باألســباب الطبيعيــة ضمــن ســياقاتها ومســاراتها ،والقبول
بالقــدر اإللهــي ،ســواء كانــت هــذه األســباب منتجــة أو قليلــة االنتــاج أو عديمــة
االنتــاج ،ويشــعر أنــه قــام بــدوره فــي حالــة مــا ،ويرضــى بمــا قــدر اهلل ســبحانه
وتعالــى لــه.
الرابعــة :اإلصــرار علــى الذنــب ،وهــو تكــرار الذنــب ،وعــدم النــدم علــى
ارتكابــه ،وعقــد العــزم علــى اإلتيــان بــه متــى ســنحت لــه الفرصــة بذلــك .وليــس
المقصــود مــا قــد يصــدر عــن اإلنســان مــن ذنــب فــي لحظــة ضعــف؛ ألنــه خــال
مــن اإلصــرار علــى تكــراره .والذنــوب الصغيــرة بتكرارهــا تتحــول إلــى ذنــوب
كبيــرة أيض ـ ًا؛ ألن اإلصــرار علــى الصغائــر يعــد مــن الكبائــر.
إن هــذا اإلصــرار يمثــل حالــة عنــاد وتمــرد ،وحالــة مواجهــة هلل ســبحانه وتعالى
وتقديراتــه ،وهــذه قضيــة يجــب أن يبتعــد عنهــا اإلنســان؛ ألنهــا توجــب الشــقاء.
نســأل اهلل تبــارك وتعالــى أن يبعدنــا عــن الشــقاء ،وأن يجعلنــا مــن األتقيــاء ،وأن
 .17الزمر .22 :
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يجعــل قلوبنــا نيــرة ،وأن يجعــل وجودنــا وتوجهنــا نحــوه ســبحانه وتعالــى ،وال
ســيما أمثالنــا مــن المتصديــن للعمــل االجتماعــي والسياســي والمهنــي ،فــإن
همــوم الحيــاة وحالــة التدافــع مــع اآلخريــن فــي خضــم هــذا المعتــرك الــذي نعيشــه
تجعــل الحفــاظ علــى حالــة النقــاء والطهــارة والرقــة وســامة النفــس والتوجــه
نحــو اهلل أمــر ًا صعب ـ ًا .فمــرة يكــون اإلنســان إمام ـ ًا لصــاة الجماعــة فــي مســجد
يلتقــي فيــه مــع المؤمنيــن ويتواصــل مــع شــريحة معينــة ،أو مؤلفـ ًا جالسـ ًا فــي بيتــه
يؤلــف الكتــب ويعيــش مــع الكتــاب فــي عالمــه الخــاص ،يكــون أســهل عليــه
أن يوفــر لنفســه هــذه الحالــة .ولكــن اإلنســان المتصــدي فــي صلــب المجتمــع
ويعيــش المعانــاة ويشــاهد مكائــد اآلخريــن وهــم يتدافعــون معــه ويجــب أن يتدافــع
معهــم ليثبــت وجــوده ،كيــف يمكــن أن يعيــش حالــة الرقــة وحالــة التقــوى وحالــة
الــورع؟! وهــذه مســائل معقــدة ج ـ ً
دا ،نســأل اهلل أن يعيننــا عليهــا.
ولقــد كان شــهيد المحــراب مــن هــذا النــوع ،فهــو فــي صلــب الهمــوم
واالنشــغال واالنغمــاس فــي العمــل ،وكان دؤوب ـ ًا فــي عملــه ،ولكــن مــع ذلــك
كانــت هــذه الرقــة موجــودة لديــه ،فكانــت دمعتــه قريبــة مــن عينــه ،وســرعان مــا
يتأثــر ويتفاعــل وتظهــر عليــه هــذه الرقــة ،فــكان يبكــي فــي الصــاة ،ويبكــي فــي
التعقيبــات ،ويبكــي فــي الدعــاء حينمــا يتفاعــل معــه ،ويبكــي حينمــا يتلــو القــرآن.
وكان يحافــظ علــى هــذه الحالــة مــن التفاعــل بالرغــم مــن جميــع المشــاكل
والتحديــات السياســية واالجتماعيــة.
وهــذه تعطــي لإلنســان ثقــة وقــوة وتحقــق لديــه نوعــا مــن التــوازن فــي
شــخصيته ،ويجــب أن نكــون حريصيــن فــي الحفــاظ علــى هــذه الحالــة مهمــا
انشــغلنا فــي الشــؤون الدنيويــة.
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()7

مفازع الناس
قــال رســول اهلل(ث)( :إن هلل عبــاد ًا يفــزع إليهــم النــاس فــي حوائجهم،
اُولئــك هــم اآلمنــون مــن عــذاب اهلل يــوم القيامــة ،اُولئــك هــم اآلمنــون مــن
عقــاب اهلل يــوم القيامــة)(.((1
تشــير هــذه الروايــة المباركــة إلــى مجموعــة مــن الحقائــق يجــب أن ينتبــه لهــا
العاملــون فــي الحقــل االجتماعــي ،فهــي تتحــدث عــن وجــود مجموعــة مــن
النــاس فــي المجتمــع هــم عبــاد هلل عــز وجــل ،وهــؤالء العبــاد يفــزع إليهــم النــاس
فــي حوائجهــم ،وهــؤالء العبــاد هــم اآلمنــون يــوم القيامــة.
يشــهد رســول اهلل(ث) لهــذا الصنــف مــن النــاس بأنهــم عبــاد هلل عــز وجــل،
أي يشــهد لهــم بالعبوديــة هلل ،ومقــام العبوديــة ال يصــل إليــه اإلنســان إال بعــد أن
يتمحــض فــي العبوديــة هلل عــز وجــل ،وتكــون عبادتــه خالصــة لوجهــه الكريــم،
ال يشــوبها أي لــون مــن ألــوان الريــاء والشــرك الخفــي .وهــو مقــام ال يصــل إليــه
إال األوحــدي مــن المخلصيــن الذيــن لــم تخدعهــم الدنيــا وزخرفهــا وال الشــيطان
ومكائــده.
وتضمنــت الفقــرة الثانيــة مــن الروايــة وصفــ ًا آخــر لهــذه المجموعــة وهــي
أنهــم مفــزع النــاس فــي قضــاء حوائجهــم ،فيلجــؤون إليهــم عنــد اشــتداد األزمــات
وتعســر الحاجــات ،ولــم تصفهــم الروايــة بأنهــم عبــاد يخدمــون النــاس ،بــل يفــزع
النــاس إليهــم ،وفــرق كبيــر بيــن التعبيريــن .فهنــاك شــخص يخــدم النــاس ،وهــو
 .19بحار األنوار  ، 157 : 74ح .134
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الــذي يبــادر ويذهــب لتفقــد أحوالهــم وقضــاء حوائجهــم ،وهنــاك شــخص يلجــأ
النــاس إليــه لقضــاء حوائجهــم ،فهــم ال ينتظــرون حتــى يأتــي إليهــم مــن يتفقــد
أحوالهــم ويطلــع علــى حاجاتهــم ،بــل يبــادرون إليــه عنــد تعرضهــم لألزمــات
والشــدائد .والفــرق بينهمــا أن مــن يخــدم النــاس ليــس بالضــرورة هــو مــن يلجؤون
إليــه عنــد تعســر حاجاتهــم ،فــاألول هــو مــن يختــار النــاس الذيــن يتعامــل معهــم،
والثانــي هــم مــن يختارونــه ليتعاملــوا معــه.
كمــا أن التعبيــر بــ«يفــزع النــاس إليهــم» تعبيــر يوحــي بــأن هــذه المجموعــة مــن
النــاس معروفــة لديهــم ،وهــي كهــف لهــم ،ويتوقعــون قضــاء حوائجهــم علــى
أيديهــم .كمــا أن هــذا التعبيــر يســتبطن وجــود اضطرابــات مشــاكل وقضايــا ال
يرتجــى حلهــا عنــد عمــوم النــاس أو حتــى عنــد اؤلئــك الصنــف المهتــم بشــؤون
النــاس وحــل مشــاكلهم ،وتــرى النــاس يقولــون إن هــذه قضايــا ليــس لهــا إال
فــان .وهــذا الشــخص الفالنــي ليــس بالضــرورة ان يكــون وزيــر ًا أو مديــر ًا،
بــل هــو إنســان لديــه همــة عاليــة وإصــرار وقــدرة أو وجاهــة عنــد اهلل عــز وجــل.
وهــذا التعبيــر يمكــن أن يكــون لــه دخــل فــي القضايــا الحساســة والخطيــرة ،التــي
يمــر بهــا النــاس عنــد تعرضهــم لألزمــات العاتيــة فيهرولــون فزعيــن إلــى ملجــأ
حصيــن وركــن ركيــن يــأوون إليــه .وحينمــا يكــون اإلنســان فــي مســتوى أن عمــوم
المؤمنيــن وعمــوم النــاس يفزعــون إليــه فــي الشــدائد ويدقــون بابــه ويــرون فيــه
الطريــق لحــل مشــاكلهم وقضــاء حوائجهــم بصدقيتــه وبحرصــه واهتمامــه ،فهــو
بــا شــك يكــون ذا منزلــة ومقــام رفيــع عنــد اهلل تبــارك وتعالــى.
وفــي الفقــرة األخيــرة مــن الروايــة لــم يقــل رســول اهلل(ث) ُاولئــك مــن
اآلمنيــن ،بــل قــال «هــم اآلمنــون مــن عــذاب اهلل يــوم القيامــة» ،انظــروا هــذا التعبير
الــذي يحتــاج إلــى أن تســتنفر جميــع أســاليب ووســائل وقواعــد اللغــة العربيــة لكــي
تحيــط بأبعــاده ،إنــه تعبيــر يكــرس االختصــاص واألهميــة ،لعنصــر األمــان الــذي
يتناغــم مــع تعبيــر الفــزع .فالنــاس يفزعــون إلــى هــؤالء فــي الدنيــا فيقضــون لهــم
حوائجهــم ،فيثيبهــم اهلل تبــارك وتعالــى بأعلــى درجــات األمــان فــي يــوم القيامــة،
يــوم الفــزع األكبــر.
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وأمــا بالنســبة إلــى قضــاء حوائــج النــاس فهنالــك الكثيــر مــن اآليــات والروايات
فــي هــذا المجــال .ولكــن نــود أن نشــير هنــا إلــى أهميــة قضــاء حوائــج النــاس فــي
ميــزان أعمــال اإلنســان فــي يــوم القيامــة .يعتقــد البعــض بــأن أقــرب الطــرق إلــى
اهلل تبــارك وتعالــى هــي العبــادة الشــخصية فــي حيــن أن قضــاء حوائــج النــاس
يمكــن أن تعــوض آالف الركعــات مــن الصلــوات المندوبــة والمســتحبة كمــا ورد
فــي الروايــات .فنظــام األولويــات فــي الرؤيــة اإلســامية ومســار التكامــل فــي
الشــخصية اإلنســانية مــن وجهــة نظــر القــرآن الكريــم ومــن وجهــة نظــر اإلســام،
يضــع موازيــن ومعاييــر تختلــف تمامـ ًا عــن المعاييــر التــي نضعهــا نحــن ألنفســنا أو
نشــاهدها ،فقــد يكــون هنــاك شــيء ال نــراه مهمـ ًا ،ولكــن هــو فــي الواقــع لــه دور
كبيــر فــي التكامــل.
وهنــاك قصــة معروفــة عــن عالميــن كبيريــن تعاهــدا علــى أن يأتــي المتوفــى
أو ًال منهمــا إلــى صاحبــه فــي عالــم الرؤيــا ويخبــره عمــا رأى فــي عالــم البــرزخ.
فتوفــي أحدهمــا والتــزم بعهــده وجــاء إلــى صاحبــه فــي عالــم الرؤيــا وحدثــه عمــا
جــرى لــه فــي ذلــك العالــم ،وقــال لــه :إنــي كنــت واثقـ ًا مــن النجــاة ،لمــا أملكــه
مــن أعمــال كثيــرة جمعتهــا خــال ســبعين عام ـ ًا مــن العبــادة والتهجــد والدعــاء
والعلــم والمؤلفــات والعطــاءات ،ولكــن عندمــا وقفــت بيــن يــدي منكــر ونكيــر
للحســاب تبخــرت أعمالــي ولــم أجــد عمـ ًا مقبــو ًال مســج ًال عندهــم مهمــا ذكــرت
لهــم مــن صالــح أعمالــي ،وكانــوا يردونهــا علـ ّـي ويقولــون إن نيتــك فيهــا لــم تكــن
خالصــة هلل تبــارك وتعالــى ،حتــى يئســت مــن النجــاة ،ولكــن المالئكــة قالــت
لــي إنــه يوجــد لديــك عمــل واحــد مقبــول لــم تذكــره ،وهــو أنــك قــد اشــتريت
مــرة (كيلــو) مــن التفــاح وبينمــا أنــت فــي الطريــق شــاهدت يتيمـ ًا يبكــي ومســحت
علــى رأســه وأخرجــت تفاحــة وأعطيتــه إياهــا فأدخلــت الســرور علــى قلبــه ،ولــم
يحــظ هــذا العمــل بأهميــة فــي نظــرك لتصــاب بالعجــب فيــه فيحبــط فيــه ثوابــك
ونســيته ،ولــم يكــن أمــر ًا مهمــ ًا فــي نظــرك حتــى تتكلــم بــه لآلخريــن فتضيعــه
بالريــاء ،وبســبب هــذا العمــل كتــب اهلل تعالــى لــي الجنــة .ولــم تنفعنــي مؤلفاتــي
وال عبادتــي وال محاضراتــي وال دروســي وال أعمالــي ســوى هــذه التفاحــة .
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ونســتفيد مــن هــذه القصــة ،أن أشــياء نجدهــا صغيــرة ،قــد تكــون مهمــة
دا عنــد اهلل تعالــى .وقــد نــرى أشــياء مهمــة جــ ً
جــ ً
دا وهــي ال تعــادل عنــد اهلل
جنــاح بعوضــة .فمعاييــر الصــاح والكمــال فــي المنظومــة اإلســامية والرؤيــة
اإلســامية قــد تكــون مختلفــة شــيئ ًا مــا ،عمــا نعتقــد بــه وتســالمنا عليــه .وهــذا
ال يعنــي التقليــل مــن قيمــة العبــادات الشــخصية مــن الدعــاء والصــاة والتضــرع
إلــى اهلل والعلــم وأمثالهــا ،فجميــع هــذه المســائل مهمــة وأساســية ولهــا مكانتهــا
الكبيــرة ،ولكــن األعمــال ذات البعــد االجتماعــي ،كخدمــة النــاس والوقــوف مــع
مظلــوم لرفــع مظلوميتــه وأمثــال ذلــك لهــا تأثيــر كبيــر جـ ً
دا فــي موازيــن اهلل ســبحانه
(((2
وتعالــى ،كمــا قــال جـ ّـل مــن قائلَ ﴿:وت َْح َسـ ُـبونَ ُه َه ِّي ًنــا َو ُهـ َو ِعنـ َد َّ
اللِ َع ِظيـ ٌـم﴾ .

ومــن معطيــات تعبيــر «اولئــك هــم اآلمنــون مــن عــذاب اهلل يــوم القيامــة» هــو
أن هــذه المجموعــة تكــون آمنــة بمجــرد أنهــا نــوت أن تتحــرك وتســاعد فــي حــل
مشــاكل النــاس ،فاالنجــاز بيــد اهلل تبــارك وتعالــى ،وهــو الــذي يجعــل البركــة
ليــس فــي الحــل فقــط ،بــل فــي حياتهــا وعائلتهــا وذريتهــا وصحتهــا ورزقهــا،
فــإن لجميــع هــذه األشــياء آثــارا وضعيــة تترتــب علــى هــذه الروحيــة فــي الخدمــة
واالنطــاق فــي حــل مشــاكل النــاس.

 .20النور .15 :
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اإلحسان والحب
قــال رســول اهلل(ث)( :إن اهلل َجبــلَ قلــوب عبــاده علــى حــب مــن
أحســن إليهــا وبغــض مــن أســاء إليهــا)(.((2
تشــيرهذه الروايــة الشــريفة عــن رســول اهلل(ث) إلــى حالــة إنســانية مهمــة،
وهــي أن قلــب اإلنســان ومشــاعره فــي طبيعتهــا تنفتــح علــى مــن يحســن إليهــا
وعلــى مــن يتعامــل معهــا بالمعــروف ،وتنقبــض وتنكمــش عمــن يســيء إليهــا؛
لذلــك فمســألة العالقــة االجتماعيــة والتواصــل مــع النــاس وكيفيــة التعامــل مــع
اآلخريــن ،ومــا االنطبــاع الــذي نتركــه فــي أي عالقــة مــع شــخص يشــاهدنا،
مســألة تحظــى بأهميــة بالغــة.
عندمــا يلتقــي شــخص بنــا أو يتصــل بنــا ،مــا االنطبــاع الــذي يتكــون لديــه
عنــا؟ وليــس الــكالم هنــا عــن مبدئيــة الشــخص أو عــن ّنياتــه ،فهــو صاحــب مبــدأ
صحيــح ونيــات طيبــة ،ولكــن ربمــا كنــا حيــن اللقــاء منزعجيــن ،أو مشــدودين ،
أو كان بالنــا مشــغو ًال فــي قضيــة ُاخــرى ،فلــم نولــه االهتمــام المطلــوب ،فينبغــي
االعتــذار إليــه ،وإال تركــت انطباع ـ ًا ســيئ ًا قــد يــؤدي بــه إلــى اتخــاذ موقــف .
ونحــن علــى أرض الواقــع نــرى أن هنــاك بعــض النــاس نرتــاح لهــم ،وآخريــن
ال نرتــاح لهــم ،وهنــاك شــخص ننفتــح عليــه ،وآخــر ننكمــش منــه .وربمــا
ال نعــرف األســباب الكامنــة وراء هــذا الحــب والبغــض .وهــذا االنفتــاح أو
االنكمــاش هــو وليــد االنطبــاع ،ولكــن مــا ســبب هــذا االنطبــاع؟ ،ربمــا ننســى
 .21بحار األنوار  ، 157 : 74ح .137
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مــا حــدث بيننــا وبينــه ويبقــى فــي بالنــا فقــط أن هــذا الشــخص ال نرتــاح لــه ،وأن
لدينــا موقف ـ ًا مســبق ًا منــه ،وقــد يكــون الســبب هــو أن تعاملــه معنــا فــي لحظــة مــا
لــم يكــن تعام ـ ًا طيب ـ ًا ،فتــرك انطباع ـ ًا ســيئ ًا ،وهــذا االنطبــاع يبقــى ونغفــل عــن
مناشــئه وننســى أحيانـ ًا .فلذلــك كلمــا كان أســاس التعامــل والعالقــة مــع اآلخريــن
فيــه محبــة وشــفقة وابتســامة وكلمــات رقيقــة ومشــاعر طيبــة ،فــإن االنطبــاع عــن
اللقــاء معنــا والتواصــل معنــا ســيكون انطباع ـ ًا جي ـ ً
دا.
وهــذا هــو المنهــج الــذي يصححــه ويؤكــده رســول اهلل(ث) ،اضافــة إلــى
النيــة الصالحــة والدوافــع النبيلــة والمنظومــة األخالقيــة والقيميــة العامــة  .إن
الســلوك الصحيــح والتعامــل الصحيــح ،قضيــة أساســية ومطلوبــة فــي التعامــل مــع
اآلخريــن ،فمظهــر أو شــكل العالقــة هــو الــذي يكشــف عــن المضمــون ،وهــو
الــذي يصحــح المضمــون.
فحينمــا يظهــر اإلنســان أحيان ـ ًا شــيئ ًا معين ـ ًا ويركــز عليــه فإنــه ينعكــس عليــه،
كمــا لــو ظهــر بمظهــر حســن والتــزم بهنــدام جيــد ،فهــو يســاعد علــى تصحيــح
الخلــل .
وكمــا لــو تقيــد فــي العبــادات فــي قضايــا دقيقــة ج ـ ً
دا ،فــكان يفحــص هــل أن
القبلــة تســعون درجــة أو خمــس وتســعون درجــة؟ .وربمــا يعتــرض البعــض علــى
هــذه الدقــة ويقــول هــذا وســواس ،فــإن اهلل تعالــى يقــولَ ﴿:فأَ ْينَ َمــا ُت َو ُّلــوا َفثَـ َّـم
َو ْجـ ُه َّ
اللَ﴾( .((2وهــذا كالم غيــر صحيــح ،فــإن اإلنســان إذا ابتعــد خمــس درجــات
عــن القبلــة ،وهــو يعلــم أنهــا ليســت مــع القبلــه ،ثــم صلــى خــاف القبلــة بخمــس
درجــات فهــذه صــاة باطلــة.
وهكــذا مســألة النجاســة فــي الثــوب الــذي يصلــي فيــه اإلنســان إذا زادت
عــن مقــدار معيــن ،وهــو مقــدار قليــل ج ـ ً
دا ،فــإن صالتــه باطلــة .فهنالــك فــرق
بيــن حالــة العلــم بنجاســة الثــوب عنــد الصــاة وبيــن العلــم بهــا بعــد االنتهــاء مــن
الصــاة ،فيحكــم الشــارع بصحتهــا فــي الثانيــة دون ا ُالولــى .وربمــا يتســاءل
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البعــض عــن تاثيــر هــذه النجاســة القليلــة فــي الثــوب فــي النيــات واالرتبــاط بــاهلل
تعالــى ،فنقــول إن الظاهــر معبــر عــن الباطــن ومصحــح لــه أحيانـ ًا ،والباطــن يجــب
أن يكشــف عــن نفســه بســلوك اإلنســان ومظهــره .

ويأتــي نفــس الــكالم فــي قضيــة العالقــة ايضـ ًا ،فربمــا كان هنــاك إنســان رؤوف
جـ ً
دا ولكــن وجهــه عبــوس ،فتتجنــب النــاس الحديــث معــه ،ولكنــه إنســان لطيــف
فــي واقعــه ،وهــذا الواقــع الــذي يخالــف الظاهــر ال يكتشــفه إال الراســخون فــي
العلــم ،وال يســتطيع أن يكــون عنصــر ًا مؤثــر ًا وفاعــ ًا فــي حيــاة اإلنســان وفــي
تعامالتــه مــع اآلخريــن ،لذلــك يجــب أن تبــرز حالــة الديــن فــي ســلوك اإلنســان.
ـت َف ًّظــا َغ ِليـ َ
ـظ ْال َق ْلـ ِ
ـب
يقــول اهلل تبــارك وتعالــى عــن هــذه المســألةَ ﴿:ولَ ْو ُكنـ َ
َلن َف ُّضــوا ِمـ ْـن َح ْولِـ َ
ـك﴾( ،((2أي يارســول اهلل أنــت نبــي وأفضــل وأشــرف النــاس،
إذا لــم تالحــظ هــذه القضيــة فــإن النــاس تتفــرق مــن حولــك ،فيجــب أن تكــون
بهــذه الصفــة.
لذلــك فــإن قضيــة مظهــر اإلنســان وســلوكه لهــا دور كبيــر فــي بنــاء العالقــة مــع
اآلخريــن .
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()9

حقيقة اإليمان
قــال رســول اهلل(ث)( :اإليمــان عقــد بالقلــب ،وقــول باللســان ،وعمــل
باألركان)(.((2
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة عــن رســول اهلل(ث) إلــى مراتــب ثــاث،
حينمــا تنســجم وتتــواءم وتتفــق بعضهــا مــع البعــض اآلخــر ،يكــون اإلنســان قــد
بلــغ مرحلــة اإليمــان .ويشــترك فــي مرتبــة اإليمــان القلــب واللســان والســلوك؛
إذ العمــل يكــون علــى ثالثــة مســتويات :أحيانـ ًا يحمــل اإلنســان فــي نفســه مشــاعر
معينــة ســلبية تجــاه الباطــل وإيجابيــة تجــاه الحــق وأهلــه ،وأحيانـ ًا ُاخــرى يتجــاوز
الشــعور القلبــي الصحيــح والتعاطــف القلبــي الصحيــح ويتحــول إلــى نصــرة الحــق
بلســانه ،فيتحــدث بالحــق ويصطــف مــع أهلــه بلســانه بالكلمــة والتصريــح ويتخــذ
موقفــ ًا مــن الباطــل علــى مســتوى اللســان ،وأحيانــ ًا يتجــاوز الجانــب القلبــي
والجانــب اللســاني إلــى الســلوك ،فيصطــف فــي موقفــه اصطفافـ ًا كامـ ًا مــع الحــق
ويكــون هــو مــن أهــل الحــق ،وهنــاك فــرق كبيــر بيــن مــن يســاند أهــل الحــق وبيــن
مــن يكــون هــو مــن أهــل الحــق.
وموقف اإلنسان من الحق على ثالثة أنواع:
النــوع األول :اإلنســان الــذي يحمــل مشــاعر وعواطــف اتجــاه الحــق ،ولكــن
قولــه وفعلــه فــي اتجــاه آخــر ،فــا يعتبــر مــن أهــل الحــق.
النــوع الثانــي :اإلنســان الــذي يحمــل مشــاعر الــود ويناصــر أهــل الحــق
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بالكلمــة ،ولكــن موقفــه مــع أهــل الباطــل تحــت يافطــة واحــدة بذريعــة
أنــه مأمــور والمأمــور معــذور ،فيعتبــر مــن أهــل الباطــل أيضــ ًا.
النــوع الثالــث :اإلنســان الــذي يكــون موقفــه وســلوكه وأداؤه مــع الحــق ،وال
يكــون اإلنســان مــن أهــل الحــق إال بعــد أن يحســم هــذه المشــكلة وهــذه
الجدليــة مــع نفســه ،بحيــث يكــون مــا فــي قلبــه ومــا يجــري علــى لســانه،
ومــا يمارســه فــي ســلوكه باتجــاه واحــد ،ومثــل هــذا اإلنســان يكــون
مرتاح ـ ًا وصادق ـ ًا مــع نفســه وال اثنينيــة عنــده وال يعيــش حالــة التناقــض
الداخلــي وال يعيــش حالــة االزدواجيــة فــي الموقــف ،فكلمتــه واحــدة ال
تتغيــر.
فاإلنســان الصــادق دائمـ ًا مســتقر ،بينمــا يعانــي اإلنســان الــكاذب المخــادع مــن
قلــق واضطــراب نفســي ،ولذلــك تــرون أن جهــاز كشــف الكــذب هــو ليــس إال
ذبذبــات معينــة يضعونهــا علــى اإلنســان ويســأل ســؤا ًال ،فــإن كان نبــض القلــب
لــم يختلــف عندمــا يجيــب ،فهــو دليــل علــى أن ضغــط الــدم لــم يصعــد ولــم ينــزل
وهــذا معنــاه أنــه صــادق.
إذن ،الــكالم الصــادق هــو كالم يبعــث علــى االطمئنــان واالســتقرار ،فيكــون
اإلنســان الصــادق هادئــا ومســترخيا وغيــر متصنــع ،وحينمــا يتحــدث عــن قضيــة
غيــر واقعيــة تبــدأ عمليــة التناقــض بيــن القلــب واللســان والفعــل واألداء ،فتبــدأ
حــاالت التعــرق ،وتبــدأ حــاالت التركيــز؛ ألن هــذا الــكالم اصطنــاع لشــيء غيــر
واقعــي .
وحينمــا يتناقــض اإلنســان فــي حقيقــة إيمانــه وفــي نظرتــه تجــاه اهلل ســبحانه
وتعالــى وفــي نظرتــه تجــاه القيــم وفــي تعاطيــه وتعاملــه مــع الواقــع الخارجــي
الــذي يعيشــه ،تتولــد حالــة ازدواجيــة ،وحالــة اثنينيــة نعبــر عنهــا إســاميا بالنفــاق،
والنفــاق هــو أن يظهــر اإلنســان شــيئ ًا أو يتحــدث بشــيء ولكــن مشــاعره القلبيــة فــي
شــيء آخــر ،فالنفــاق هــو أن يقــول اإلنســان شــيئ ًا ويفعــل شــيئ ًا آخــر.
وحالــة االزدواجيــة هــذه كانــت شــائعة جــ ً
دا فــي العصــر الذهبــي ،وكانــت
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البدايــات دائمــ ًا بدايــات ناجحــة وموفقــة ،ويبقــى اإلنســان دائمــ ًا ينظــر إلــى
المراحــل ا ُالولــى مــن تجاربــه .وفــي أي مجــال وجــدت صدقيــة أكثــر كان هنــاك
اندفــاع أكثــر وحماســة أكثــر ،وبعدهــا تدخــل أشــياء كثيــرة علــى الخــط .وفــي
البــدء هنــاك دائم ـ ًا انطباعــات وشــعور فــي تعاطــي اإلنســان مــع هــذه التجــارب .
وعندمــا جــاء رســول اهلل(ث) ودخــل النــاس بالتدريــج إلــى اإلســام،
وأخــذت أعــداد المؤمنيــن بــه تــزداد يومــ ًا بعــد يــوم ،إلــى أن هاجــر رســول
اهلل(ث) إلــى المدينــة وأقــام دولــة وصــار لإلســام نفــوذ وهيبــة ،كثر المســلمون
وتفاوتــت األهــداف والغايــات فــي اعتنــاق الديــن الجديــد ،وظهــرت طبقــة مــن
النــاس أعلنــت إســامها وأخفــت شــركها وأخــذت تتآمــر علــى اإلســام فــي
الخفــاء وتتعــاون مــع المشــركين واليهــود ســر ًا للقضــاء علــى اإلســام .ووجــدت
ظاهــرة النفــاق فــي المجتمــع الجديــد فــي عصــر رســول اهلل(ث) ،وهــي ظاهــرة
خطيــرة جــ ً
دا ،وكانــت متفشــية فــي المســلمين بنحــو الفــت للنظــر ،حتــى أن
القــرآن كــرس أكثــر مــن ســتمائة آيــة فــي دراســة ظاهــرة النفــاق وصفــات المنافقيــن
وســماتهم وأنمــاط النفــاق وعالجــه ،وهنــاك ســورة كاملــة فــي القــرآن نزلت باســم
المنافقيــن ،وهــي تكشــف عــن مــدى تجــذر هــذه الظاهــرة فــي المجتمــع الجديــد
الــذي كان يقــوده رســول اهلل(ث) ،فــي حيــن مــا زالــت التجربــة فــي بداياتهــا،
ويفتــرض أن توجــد فيــه أرقــى حــاالت التميــز فــي التطبيــق وفــي االلتــزام ،وأن
تكــون التحديــات قليلــة ،الســيما أنهــم فــي مناطــق منقطعــة ونائيــة ،وكان هــؤالء
النــاس فــي جاهليــة ،وكانــت حالتهــم الثقافيــة معاكســة لمبــادىء الديــن الجديــد،
وكانــوا يعانــون صعوبــة فــي تقبــل المدرســة الجديــدة والفكــر الجديــد .وكان هــذا
فــي تحليــل شــهيد المحــراب أحــد أســباب نــزول اإلســام فــي الجزيــرة العربيــة،
فقــد كان أهلهــا ُاناســا متخلفيــن وجهلــة.
وهنــا ســؤال يطــرح نفســه علــى بســاط البحــث ،وهــو لمــاذا لــم ينــزل اإلســام
علــى ا ُالمــم التــي كانــت تعيــش حالــة حضاريــة أكثــر تقدم ـ ًا ،وكانــت شــعوبها
مشــبعة حضاري ـ ًا بمــا يجعلهــا أكثــر تفهمــا للرســالة الجديــدة.

ويجيــب شــهيد المحــراب فــي تحليلــه قائـ ًا :إن الســر هــو أن ا ُالمــة المشــبعة
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حضاري ـ ًا ال تتقبــل الرســاالت الجديــدة؛ ألن عندهــا قناعــات كاملــة أقامــت علــى
أساســها حضارتهــا وقننــت علــى ضوئهــا حياتهــا .وحينئــذ يكــون مــن الصعــب
عليهــا تقويــض بنائهــا الشــامخ هــذا وإعــادة بنائــه مــن جديــد علــى أســاس الفكــر
الجديــد.
فــاهلل ســبحانه وتعالــى أنــزل الرســالة الخاتمــة علــى ُامــة ليــس عندهــا خلفيــة
حضاريــة معينــة ،حتــى تتقبــل ،وتحســن التقبــل ،وتحســن تطبيــق هــذه الرســالة
الجديــدة ،وتكــون قــدوة .
وإن أمــة كهــذه فــي أولــى تجاربهــا فــي منطقــة صغيــرة ،فــي المدينــة المنــورة،
مثــل قريــة كبيــرة مــن قــرى زماننــا ،تضــم عشــرات ا ُاللــوف مــن النــاس ،يحكمهــا
رســول اهلل(ث) خيــر البشــر مــن األوليــن واآلخريــن ،وهــم يلتفــون حولــه
ويســتمعون لــه ،وكان متفرغ ـ ًا لهــم ليــل نهــار ،يفتــرض أن تكــون هــذه التجربــة
تجربــة راقيــة فــي ظــروف كهــذه ،ولكــن نالحــظ أن ثلــث القــرآن يتكلــم عــن ظاهــرة
النفــاق.
فمــاذا ســيحدث لو اتســعت التجــارب وهزلت القيــادات وعظمــت التحديات؟،
اهلل يعلــم فقــط مــاذا ســتكون النتيجــة فــي مثــل هــذه التجربــة .إن تكريــس القــرآن
الكريــم مئــات اآليــات لدراســة ظاهــرة النفــاق يعنــي أن عمليــة االنســجام بيــن القلــب
واللســان والســلوك تتركــب باســتقامة وتمشــي باتجــاه واحــد.
إنهــا تجربــة صعبــة ومعقــدة يجــب أ ّال نزهــد فــي دراســتها ،يقــول تعالــى:
﴿ َقالَـ ِ
ـل ْ ِ
اب آ َم َّنــا ُقــل َّلـ ْـم ت ُْؤ ِم ُنــوا َولَ ِكــن ُقو ُلــوا أَ ْسـ َل ْمنَا َولَ َّمــا يَ ْدخُ ـ ِ
الي َمـ ُ
ـان ِفي
األعـ َـر ُ
ـت ْ
ُق ُلوبِ ُكـ ْـم﴾( ،((2فاإلنســان لحظــة نطقــه بالشــهادتين ـ أشــهد أن ال إلــه إال اهلل وأشــهد
أن محمـ ً
دا رســول اهلل ـ يصيــر مســلم ًا ،فيحقــن دمــه وعرضــه ومالــه ،وأمــا اإليمــان
فشــيء آخــر غيــر اإلســام ،هــو أمــر يتعلــق بالقلــب ،إنــه التصديــق بمــا ُانــزل علــى
رســول اهلل(ث) ،وهنــاك بــون شاســع بيــن كلمــات ينطــق بهــا المــرء بلســانه وبيــن
مــا يعتقــده ضميــره وتنطــوي عليــه جوانحــه.
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إن معنــى أن يكــون اإلنســان مؤمنــ ًا هــو أن يتصالــح مــع نفســه ،وأن يعتقــد
قلبــه بالمشــروع ،وأن تنســجم مشــاعره وعواطفــه مــع المشــروع ثــم تصــل هــذه
القناعــة إلــى مســتوى أن يتبنــى هــذا المشــروع علــى لســانه ويدافــع عنــه ويشــرحه
ويوضحــه ،ثــم ينتقــل مــن اللســان إلــى األداء الخارجــي ،وحينئــذ يكــون منســجم ًا
مــع هــذا المنهــج ،أي ينصهــر ويــذوب فيــه .وهــذه هــي ســمات اإليمــان بــاهلل،
وهــذه هــي ســمات اإليمــان بالمشــروع الرســالي واإليمــان بقيــم ومبــادئ أهــل
البيــت (^) ،وهــذه هــي ســمات اإليمــان بالمشــروع السياســي ،ولذلــك فــإن
أهــل الباطــل ينجحــون أحيانــ ًا فــي تحقيــق مثــل هــذا اإليمــان فــي مشــروعهم
الباطــل لمصلحــة معينــة ينظــر لهــا بطريقــة يؤمــن بهــا ويقولهــا ويفعلهــا .
وقــد يخطــئ اإلنســان فــي تشــخيص الحــق ،ويعتقــد بــأن الباطــل هــو الحــق
والحــق هــو الباطــل ،ويعتقــد بأنــه مــن أهــل اإليمــان وهــو ليــس كذلــك ،ولكنــه
فــي نفــس الوقــت لــم يؤمــن بالباطــل ألنــه باطــل وكان يجهــل بطالنــه ،ولــو علــم
بذلــك لــم يؤمــن بــه ،يقــول أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب ســام اهلل عليــه:
«ال تقاتلــوا الخــوارج مــن بعــدي ،فليــس مــن طلــب الحــق فأخطــأه كمــن طلــب
الباطــل فأصابــه»( ،((2فهــؤالء الخارجــون عــن طاعتــي يقاتلوننــي ويتقربــون إلــى
اهلل بدمــي ،ولكــن يفعلــون ذلــك ألنهــم فهمــوا ا ُالمــور فهمـ ًا خاطئـ ًا ،فهــم ليســوا
كبنــي ُاميــة الذيــن عرفــوا الحــق فخالفــوه ،وعرفــوا الباطــل فاتبعــوه ألن فيــه
مصالحهــم.
وينبغــي لمــن يؤمــن أ ّال يتنــازل عــن إيمانــه أمــام بريــق المغريــات فينهــار صــرح
إيمانــه الشــامخ لدنيــا زائلــة ،ولنــا فــي رســول اهلل(ث) ،قــدوة حســنة ،فقــد
عــرض عليــه المشــركون الملــك والمــال والنســاء ولكنــه رفــض رفضــ ًا قاطعــ ًا
دنياهــم الباطلة،وقــال قولتــه المعروفــة« :واهلل لــو وضعــت الشــمس فــي يمينــي
والقمــر فــي شــمالي مــا تركــت هــذا القــول حتــى أنفــذه أو ُاقتــل دونــه»( ،((2وهــو
صــادق فــي مــا يقــول ،وهــذه ذروة وقمــة اإليمــان.
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وقــد يتعــرض المؤمــن إلــى التنــازل عــن إيمانــه أمــام التهديــد والوعيــد بالقتــل،
وهنــا يضــع أهــل البيــت (^) منهاجــ ًا فــي كيفيــة التعامــل مــع حالــة كهــذه،
يقــول أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×) لشــيعته المخلصين«:أمــا
الســب فســبوني ،فانــه لــي زكاة ولكــم نجــاة .وأمــا البــراءة فــا تتبــرؤوا منــي،
فانــي ولــدت علــى الفطــرة وســبقت إلــى اإليمــان والهجــرة»( ،((2إذا طلــب منكــم
أن تســبوني فســبوني واحفظــوا أرواحكــم ،ولكــن إذا طلبــوا البــراءة فــا تتبــرؤوا
منــي؛ ألن البــراءة هــي حالــة انكســار المشــروع الرســالي ،وحياتــك فــي هــذا
المشــروع ،وهــو فلســفة وجــودك ،والبــراءة تعنــي أنــك إنســان أجــوف فــارغ ،فمــا
قيمــة الحيــاة حينمــا يعيــش اإلنســان حالــة الفــراغ؟!.
فاإليمــان هــو المواءمــة واالنســجام بيــن القلــب واللســان والفعــل ،ونحــن إذا
أردنــا أن ننجــح فــي مشــروعنا فــي بنــاء دولــة عصريــة عادلــة ،وفــي إشــاعة الخيــر،
وفــي إشــاعة التســامح بالرغــم مــن التحديــات التــي تقــف فــي وجوهنــا ،فالمدخــل
أن نبــدأ مــن أنفســنا ونســألها؛ هــل نحــن مؤمنــون بهــذا المشــروع؟ فــإذا كنــا
مؤمنيــن فنحــن قــادرون علــى أن نمضــي فــي هــذا المشــروع حتــى نهايتــه ،ونتغلــب
علــى جميــع التحديــات ،وذلــك بــأن نتصالــح مــع أنفســنا وال نشــعر بضيــق ،فمــن
الممكــن أن يوجــد شــخص فــي قصــر مــن القصــور ويحوطــه الغلمــان والخــدم
والحشــم ومــع ذلــك فهــو يعيــش أعلــى مراتــب التعاســة والكآبــة .وفــي المقابــل
هنــاك
شــخص فــي زنزانــة انفراديــة ومــع ذلــك فهــو يعيــش أعلــى حــاالت االنشــراح
واالرتيــاح؛ ألنــه متصالــح مــع نفســه ويــرى أن هــذه الزنزانــة االنفراديــة تدخــل فــي
صلــب التزامــه القلبــي وإيمانــه بالمشــروع الــذي هــو متمســك بــه ،وهــو مرتــاح
تحــت الســياط أو علــى المشــانق ويعيــش أعلــى حــاالت االرتيــاح والبهجــة ويــرى
نفســه مضحيـ ًا ،لذلــك هــو ســعيد.
وفــي صحــراء كربــاء يتمــازح أصحــاب اإلمــام الحســين(×) فــي ليلــة
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عاشــوراء مــع بعضهــم ،فيقــول أحدهــم :أهــذا وقــت مــزاح؟ فيجيبــه اآلخــر :إذن
متــى نتمــازح ،ونحــن اآلن نســتعد للذهــاب إلــى الجنــة؟! ،فهــذه لحظــة االنشــراح
والفــرح يتســابقون فيهــا إلــى المــوت؛ ألن عندهــم إيمانــا بالمشــروع ،ومعــه
يتحــول العطــش إلــى عنصــر مؤانســة ،وهــؤالء الســبعون ألف ـ ًا الواقفــون أمامــه ال
يخيفونــه وال يرهبونــه وال يعنــون لــه شــيئا.
ومــن الممكــن أن يتصــف كل واحــد منــا بصفــات أصحــاب اإلمــام
الحســين(×) إذا حققنــا هــذا اإليمــان بالمشــروع ،وهــذا مشــروع متجــدد ،فــكل
يــوم عاشــوراء وكل أرض كربــاء ،وكل زمــان لــه رجــال ،ولــه اصطفافــات ،ولــه
تجســيد معيــن ،ولــه واقــع يتجســد علــى األرض.
نســأل اهلل أن يعيننــا فــي أن نكــون ممــن يؤمــن بهــذا المشــروع ويجســد
هــذا المشــروع فــي وجــوده .وإذا مــا بدأنــا مــن أنفســنا ،وإذا أصبحنــا مؤمنيــن
بالمشــروع فــإن تيــار الحكمــة الوطنــي ســينتصر فــي العــراق وفق ـ ًا للســنن اإللهيــة
ِ ً (((2
اللِ ت َْب ِديـ ًـا َولَــن ت َِجـ َد لِ ُسـ َّن ِت َّ
التــي ال تتبــدل ﴿ َف َلــن ت َِجـ َد لِ ُسـ َّن ِت َّ
اللِ ت َْحويــا﴾
فهــذه الســنن الثابتــة تبــدأ منــا .
نســأل اهلل أن نكــون مــن المؤمنيــن بهــذا المشــروع حقــ ًا ،والحمــد هلل رب
العالميــن.
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()10

تخشع النفاق
ّ
قــال رســول اهلل(ث)( :إياكــم وتخشــع النفــاق ،وهــو أن يــرى الجســد
خاشــع ًا والقلــب ليــس بخاشــع) (.((3
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة إلــى واحــد مــن المبــادئ المهمــة فــي حركــة
اإلنســان ،ولعــل أمثالنــا مــن المتدينيــن الذيــن يســيرون فــي خــط التقــوى والــورع
وااللتــزام معنيــون بمثــل هــذا الخطــاب أكثــر مــن غيرنــا ،وتوجــد أوســاط أقــل
التزامـ ًا ،فليــس االلتــزام عندهــم منقبــة ،وقــد يتبجــح بعضهــم مــع البعــض اآلخــر
فــي مواقــف معينــة وإســاءات وعالقــات مشــبوهة إلــى غيــر ذلــك ،ولكــن فــي
الوســط اإليمانــي يصبــح التديــن واإليمــان والــورع والتقــوى منقبــة ومكرمــة وقيمــة
أخالقيــة واجتماعيــة أيض ـ ًا فــي أوســاط المؤمنيــن ،فأكثــر النــاس تدين ـ ًا والتزام ـ ًا
أكثرهــم مكانــة واحترام ـ ًا وتقديــر ًا ،وهــذا مــا قــد يدفــع باإلنســان إلــى أن يتظاهــر
بشــيء أو يكــون دائــم الذكــر لــه ،ويحــرص أن تكــون العبــرة ظاهــرة عليــه ،وأن
تكــون مالمــح المؤمنيــن ظاهــرة فــي مظهــره وفــي تعاملــه ،ويكثــر مــن اســتعراض
اآليــات القرآنيــة فــي حديثــه ،إلــى آخــر مؤشــرات وظواهــر التديــن ،ولكــن مــن
الناحيــة الواقعيــة عندمــا يختلــي مــع نفســه ومــع ربــه ال يشــعر أنــه يمتلــك هــذا
الخزيــن ،فيظهــر تفــاؤ ًال كبيــر ًا ،ويظهــر أنــه يستشــكل ويتوقــف ،ولكــن عندمــا
تــرى معدنــه ال تجــد مثــل هــذه االحتياطــات ومثــل هــذا الخشــوع القلبــي بيــن يــدي
اهلل ســبحانه وتعالــى ،وتتحــول إلــى عمليــة تظاهــر ،والتظاهــر فــي أمــر الديــن
أخطــر بكثيــر مــن التظاهــر فــي الســلوكيات والمواقــف والمجــاالت والمياديــن
ا ُالخــرى؛ ألن هــذا مرتبــط بالديــن.
 .30بحار األنوار  ، 164 : 74ح .188
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والســؤال هــو مــا العــاج مــادام هــو فــي الواقــع ليــس خاشــع ًا؟ وكيــف يوجــد
ســمات الخشــوع فــي قلبــه؟ والخشــوع منقبــة وكرامــة ومنزلــة وقيمــة .والعــاج
أن يســعى إلــى تغييــر الباطــن ليكــون منســجم ًا مــع الظاهــر .وهنــا أيضــ ًا مطــب
مــن المطبــات الشــيطانية ،فالشــيطان يقــول لــه إن عمليــة االنســجام بيــن الظاهــر
والباطــن يمكــن أن تتــم أيض ـ ًا مــن خــال تغييــر الظاهــر ،فمــن يتجاهــر بشــرب
الخمــر مث ـ ًا يكــون صادق ـ ًا مــع نفســه ،أو ال يريــد أن يضحــك علــى الذقــون ،أو
ال يريــد أن يســتغل الديــن .ولكــي ال يقــع مثــل هــذا اإلنســان فــي شــراك الشــيطان
نســأله :هــل ان شــرب الخمــر أمــر حســن أو عــدم الشــرب؟ وهــل أن تصلــي أمــر
حســن أو أ ّال تصلــي؟ وهــل أن تلتــزم بالديــن أمــر جيــد أو أ ّال تلتــزم؟ وهــل أن
تكــون فيــك صفــات المؤمنيــن أمــر جيــد أو أال تكــون؟ وهــل أن تكــون خاشــع ًا
أفضــل أو أال تكــون كذلــك؟ فــإن أجبــت باإليجــاب فحــاول أن تجعــل باطنــك
تغيــر ظاهــرك لكــي
تغيــر باطنــك ،وليــس بــأن ّ
ينســجم مــع ظاهــرك ،وذلــك بــأن ّ
ينســجم مــع باطنــك .وعليــك أن تبــذل جهــدك فــي إصــاح نفســك وفــي تكامــل
نفســك ومــن ثــم تكامــل مجتمعــك.
إذن عــاج حالــة عــدم االنســجام بيــن مــا نظهــر وبيــن مــا نبطــن ،بيــن جوهرنــا
وواقعنــا ،هــو أن نبــذل جهدنــا لتغييــر الجوهــر ،لنكــون حقيقــة خاشــعين ،كمــا
ـن آ َم ُنــوا أَن تَخْ شَ ـ َـع ُق ُلو ُب ُهـ ْـم لِ ِذ ْك ـ ِر﴾(.((3
قــال تعالــى﴿ :أَلَـ ْـم يَـ ْـأ ِن لِ َّل ِذيـ َ
ونــرى فــي أدعيــة اإلمــام الســجاد(×) أنــه يطلــب دائم ـ ًا أن يكــون اإلنســان
أحســن ممــا يتصــوره اآلخــرون ،وهــذا يحتــاج إلــى توســل إلــى اهلل ســبحانه
وتعالــى ،وإلــى تضــرع وطلــب حقيقــي مــن أعمــاق الوجــود ،يقــول(×):
«إلهــي ال ترفعنــي فــي النــاس درجــة إال وضعتنــي عنــد نفســي مثلهــا»( ،((3فكلمــا
ارتفعــت بيــن النــاس درجــة فأنزلنــي فــي داخلــي درجــة أيضــ ًا لكــي ال ُاصــاب
بالغــرور والنرجســية واالعتــداد بالــذات ،وحينئــذ أشــعر بقيمتــي الحقيقيــة ،التــي
هــي الشــيء بيــن يــدي اهلل ســبحانه وتعالــى ،حتــى ال أغتــر بزخــارف الدنيــا.
 .31الحديد .16 :
 .32الصحيفة السجادية  .1 :دعاء مكارم األخالق.
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فحينمــا تســلم علينــا النــاس وتحترمنــا وتجلســنا فــي صــدر المجلــس ال ينبغــي
أن نصــدق أننــا فعــ ًا نســتحق ذلــك ،ويجــب أن نشــعر فــي أعماقنــا بالتواضــع
الحقيقــي بيــن يــدي اهلل ســبحانه مــن غيــر تصنــع .وهــذا يحتــاج إلــى عمــل حقيقــي
علــى النفــس ،وإذا كان النــاس يظنــون بنــا خيــر ًا ،ويجــدون فينــا أننــا أقــرب إلــى
اهلل تعالــى فيطلبــون منــا الدعــاء ،بينمــا نحــن ال نــرى ذلــك فــي وجودنــا ،وال نشــعر
بأنفســنا بأننــا أقــرب إلــى اهلل تعالــى مــن اآلخريــن ،فهــذا يدعونــا إلــى أن نغيــر فــي
ســلوكنا ،وندعــو اهلل تعالــى ونقــول :ياإلهنــا مــادام هــؤالء النــاس ظنــوا بنــا خيــر ًا،
فببركــة هــؤالء وآمالهــم وتوقعاتهــم اجعلنــا أفضــل ممــا يتوقعــون .فنحــول هــذه
التوقعــات مــن النــاس وهــذه النظــرة االيجابيــة إلــى عنصــر ضغــط علــى أنفســنا فــي
ســبيل إصالحهــا.
وعندمــا كان شــهيد المحــراب قــدس ســره يظهــر للجمهــور ويهتفــون لــه كان
يبكــي فــي بعــض األحيــان وال يتمالــك نفســه علــى المنصــة ،وكان يبكــي امــام
الشاشــة أيض ـ ًا .ولكــن فــي بعــض األحيــان كان يمســك أعصابــه ،وعندمــا يبتعــد
عــن النــاس ويذهــب إلــى البيــت يجلــس ويبكــي بــكاء شــدي ً
دا ،وقــد شــاهدته
يفعــل ذلــك أكثــر مــن مــرة .ويفســر هــذه القضيــة أن النــاس يظنــون بنــا خيــرا،
فيهتفــون ويصيحــون ،وليــس فــي فكرهــم أ ّال نكــون كذلــك .فيحــول إقبــال
النــاس ورغبتهــم إلــى عنصــر ضغــط إضافــي فــي تربيــة نفســه وتزكيتهــا .أحبتــي
نحــن اليــوم بأمــس الحاجــة إلــى هــذا الــدرس الكبيــر .
اذا شــعرنا بفــرح يجــب أن نقلــق علــى أنفســنا ،وإذا شــعرنا بفــرح بهــذه الثقــة
مشــوب بالقلــق ،فعلينــا أن نفــي بالواجــب ،حينــذاك يجــب أن نشــعر باالعتــزاز
بهــذه الخصوصيــة .
لذلــك ،هــذه مفاهيــم مهمــة جــدا تحتــاج إلــى أن نتخلــق بهــا ونســتعد للمرحلــة
القادمة .
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خصال اإليمان
ـن فيــه اســتكمل خصــال اإليمان:
قــال رســول اهلل(ث)( :ثــاث مــن كـ ّ
الــذي إذا رضــي لــم يدخلــه رضــاه فــي باطــل ،وإذا غضــب لــم يخرجــه
الغضــب مــن الحــق ،وإذا قــدر لــم يتعــاط مــا ليــس لــه)(.((3
يالحــظ فــي هــذه ا ُالمــور الثالثــة أنــه ليــس فيهــا عبــادات ،بــل هــي مفاتيــح
لبنــاء الشــخصية ،وكيــف تبنــى الشــخصية فــي الرؤيــة اإلســامية ،ومــن المهــم
جـ ً
دا االلتفــات إلــى مثــل هــذه الروايــات التــي تتحــدث عــن هــذا التوجــه.
ا ُالولــى( :الــذي إذا رضــي لــم يدخلــه رضــاه فــي باطــل) ،أي عندمــا يكــون
فــي حالــة الرضــا ال يصــاب بالغــرور والنرجســية واالعتــداد بالنفــس ،فنــرى أن
غيرنــا ال يســتطيع أن يأتــي بعملنــا ،فنحــن هكــذا ،ونقــول نحــن ولكــن غايتهــا أن
األنــا الجماعيــة خطيــرة أيض ـ ًا بقــدر مــا األنــا الشــخصية خطيــرة ،وهــذه إحــدى
الهفــوات التــي نقــع فيهــا ،فنقــول نحــن ونعنــي بهــا نحــن فقــط ال غيرنــا .وينبغــي
أال يدفــع الشــعور بالرضــا اإلنســان للذهــاب نحــو الباطــل ،ولذلــك نــرى هــذا
الخــط الصاعــد يــؤدي إلــى تســافل وتراجــع ،فاإلنســان غالبـ ًا عندمــا ينجــح يصاب
بالغــرور وباالرتخــاء .ولــذا علينــا بعــد أن نكمــل العمــل ونفــرغ منــه ونكتســب
الجولــة ،أن نســتعد أكثــر؛ ألن وراءنــا مرحلــة ُاخــرى.
الثانيــة( :وإذا غضــب لــم يخرجــه الغضــب مــن الحــق) ،أي ال ينبغــي أن يكون
التعامــل علــى أســاس االنفعــاالت أو االرتجــال أو االنانيــات أو االنطباعــات،
 .33الكافي  ، 239 : 2ح .29
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فاإلنســان المؤمــن متــوازن فــي شــخصيته ،إنســان متــوازن فــي ســاعة الغضــب،
يحــاول أن يصبــر ،ولنــا فــي أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×) قــدوة
حســنة ،ففــي مواجهتــه لعمــرو بــن عبــد ود شــر النــاس وأســوأ النــاس فــي معركــة
الخنــدق ،وقــد جلــس علــى صــدره ليحتــز رأســه ،بصــق اللعيــن فــي وجــه موالنــا
أميــر المؤمنيــن(×) ،فغضــب وتحركــت مشــاعره ،ولكنه لــم ينزل حكــم اهلل فيه
وهــو فــي حالــة الغضــب ،فنهــض مــن صــدره وســار خطــوات إلــى أن هــدأ روعــه
وســكن غضبــه ثــم رجــع إليــه واحتــز رأســه ،ليكــون عملــه خالصـ ًا هلل عــز وجــل.
وهــو بهــذا أوضــح موقفـ ًا عباديـ ًا لــم يشــأ أن يفعلــه فــي لحظــة الغضــب واالنفعــال
لئــا يدخــل فــي عملــه الخالــص هلل تعالــى شــيء ولــو بنســبة واحــد فــي المائــة .فما
بالنــا فــي لحظــة الغضــب نندفــع مــع انفعاالتنــا وال نســيطر علــى مشــاعرنا؟! نحــن
بحاجــة إلــى أن نكظــم غيظنــا ،ونصبــر إلــى أن يهــدأ غضبنــا ،لكــي نــرى الموقــف
الصحيــح والعمــل المناســب .واإلنســان الــذي ال يحركــه الغضــب واالنفعــاالت،
بــل يحركــه العقــل تكــون خطواتــه اســتراتيجية ال تكتيكيــة ،والغضــب يرتبــط دائمـ ًا
بالتكتيــك ،بينمــا التريــث والتأمــل يرتبــط باالســتراتيجية.
الثالثــة( :وإذا قــدر لــم يتعــاط مــا ليــس لــه)  ،أي ال يســتحوذ ،وال يحتكــر،
ويعفــو عنــد المقــدرة .انظــروا إلــى هــذا المنهــج ،فعندمــا ال يلتــزم اإلنســان
بحــدود معينــة عندمــا يمتلــك القــدرة ويتمــادى فــي طغيانــه ،ال يحــق لــه أن يقــول
أنــا ال أظلــم! مــن قــال إنــك ال تظلــم؟ فمــن المحتمــل أن يكــون كل واحــد منــا هــو
صــدام ،فهــل صــدام نــازل مــن كوكــب آخــر؟ ومــا هــو إال وليــد فرصــة جــاءت
ووهبتــه القــدرة علــى اآلخريــن ،فخضعــوا لــه ،ورأى النــاس قــد خضعــت لــه أكثــر
عندمــا قطــع عشــرة رؤوس ،وهكــذا صــار صــدام ،فهــو ليــس حالــة نــادرة ،بــل
هــو ظاهــرة ،ومــن المحتمــل أن يكــون كل منــا صــدام عنــد المقــدرة! فالبــد مــن
أن يســيطر كل واحــد منــا علــى ســلوكه ،ويتعامــل بانضبــاط واعتــدال واتــزان.
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مبدأ الكتمان
قــال رســول اهلل(ث)( :اســتعينوا علــى اُموركــم بالكتمــان ،فــإن كل ذي
نعمة محســود)(.((3
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة إلــى واحــد مــن المبــادئ المهمــة فــي عمليــة
التصــدي ،فحينمــا يتصــدى اإلنســان ،وحينمــا يكــون صاحــب مشــروع ذي
خصوصيــات معينــة ،وحينمــا ّيطلــع عليهــا اآلخــر ،يمكــن أن يســتغل هــذه
المعلومــة للضغــط واالســاءة لمصــادرة الجهــود واتخــاذ اجــراءات تحــد وتمنــع
مــن نجــاح المشــروع وتألقــه .لذلــك حينمــا يمنــح اإلنســان نعمــة التأثيــر والرؤيــة
الصائبــة والمبــادرات والمشــاريع يجــب أن يحافــظ علــى خصوصياتهــا ،وهــذه
خطــوة مهمــة فــي منهــج أهــل البيــت (^) ،لتصــل إلــى حــد أن هنــاك نصوصــا
واضحــة وصريحــة وصحيحــة الســند تحمــل علــى أســاس التقيــة ،بمعنــى أن
اإلمــام(×) ،قــد وجــه لــه ســؤال وكان ضمــن الحاضريــن شــخص يخشــى منــه
لســبب أو آلخــر فلــم يســتطع أن يعطــي الموقــف الكامــل وأعطــى وجهــة نظــر
معينــة حفاظـ ًا علــى الحضــور أال ُيشــخصوا .إذن مســألة التقيــة تصــل إلــى مســتوى
أن يبيــن اإلنســان موقفـ ًا يعبــر عــن جــزء مــن الحقيقــة وليــس كامــل الحقيقــة مراعــاة
لمثــل هــذه الظــروف.
وكان شــهيد المحــراب قــد طــرح مفهومــ ًا جديــ ً
دا للتقيــة ،يقــول :يفســر
الفقهــاء التقيــة علــى أنهــا لدفــع الضــرر فــي المــال أو العــرض أو النفــس ،ولكــن
التقيــة تكــون أحيانــ ًا للمــداراة ،مــع عــدم وجــود ضــرر يترتــب علــى المــال أو
 .34بحار األنوار  ، 151 : 74ح .98
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النفــس أو العــرض ،وإنمــا هــي لتأليــف القلــوب لكــي ال تنشــق الســاحة ،ولكــي ال
ندخــل فــي مشــاكل عنصريــة أو طائفيــة ،ولذلــك يقــول اإلنســان أحيانـ ًا جانبـ ًا مــن
الحقيقــة ويخفــي الجانــب اآلخــر لمــداراة أحــد الحاضريــن .وهــذا فهــم متطــور
لمبــدأ التقيــة.
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وسنة االبتالء
الدنيا ّ
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :الدهــر يــوم لــك ويــوم عليــك ،فــإذا كان
متحــن) (.((3
لــك فــا تبطــر ،وإذا كان عليــك فاصبــر ،فبكليهمــا ُت َ

تشــير هــذه العبــارة اللطيفــة والمؤثــرة عــن أميــر المؤمنيــن(×) إلــى واحــد
مــن أهــم أســرار النجــاح فــي حركــة اإلنســان وتصدياتــه االجتماعيــة والسياســية؛
التغيــر
فــإنّ مــن أهــم القواعــد التــي ينبغــي االنطــاق منهــا لمعرفــة الحيــاة هــي ّ
وعــدم الثبــات ،والزمــن بالنســبة لإلنســان يومــان :يــوم لــه ويــوم عليــه ،وليــس
هنــاك خــط ثابــت ألحــد فيــه ،بــل هــو فــي حالــة تحـ ّـول وتبـ ّـدل مســتمر ،وهــذه هي
خصوصيــة الدهــر وســنة الحيــاة ،فيــوم يكــون اإلنســان فيــه ســعي ً
دا ،ويــوم آخــر
غني ـ ًا ،ويــوم
ـقي ًا ،ويــوم يكــون فيــه فقيــر ًا ،ويــوم آخــر يكــون فيــه ّ
يكــون فيــه شـ ّ
يكــون فيــه فــي الصــدارة ،ويــوم آخــر يكــون فيــه تحــت المطرقــة ويتفاخــر النــاس
بسـ ّـبه ولعنــه.

إذن ،ليــس هنــاك خــط ثابــت فــي حيــاة اإلنســان الدنيويــة؛ ألنّ الدنيــا دار
امتحــان وابتــاء ،كمــا أخبرنــا بذلــك اهلل تبــارك وتعالــى فــي محكــم كتابــه
الكريــم فقــالَ ﴿ :ون َْب ُل ُ
وكــم بِالشَّ ـ ِّـر َو ْال َخ ْي ـ ِر ِف ْتنَ ـ ًة َوإِلَ ْينَــا ت ُْر َج ُعـ َ
ـون﴾( ، ((3وإن كان
مــن الممكــن أن يكــون اإلنســان عنــد اهلل تبــارك وتعالــى فــي خــط صاعــد دائم ـ ًا
وفــي مســار تكاملــي مســتمر فــي حاالتــه الروحيــة والمعنويــة ،ولكــن فــي الدنيــا ال
اســتثناء مــن هــذه القاعــدة ،والبــد مــن أن يتعــرض الجميــع لالختبــار واالبتــاء،
.35عيون الحكم والمواعظ.21 :
.36األنبياء.35 :
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كمــا نطــق بذلــك القــرآن الكريــم فــي بيــان علــة الخلــقَّ ﴿ :الـ ِـذي خَ َلــقَ ْال َمـ ْـو َت
ــن َع َم ً
ــا﴾( ،((3وحتــى رســول اهلل(ث) ،وهــو
ــم أَ ْح َس ُ
ــم أَ ُّي ُك ْ
َو ْال َحيَــا َة لِيَ ْب ُل َو ُك ْ
خيــر البشــر وسـ ّـيد الكائنــات ،لــم ُيســتثن مــن هــذه القاعــدة ،فلــم تكــن حياتــه
كلهــا انتصــارات ،ولــم يكســب جميــع الجــوالت ،بــل كســب بعضهــا كمــا فــي
بــدر وخســر فــي ُاخــرى كمــا فــي ُاحــد وحنيــن ،فقــد انكســر جيــش المســلمين
وكان بقيــادة رســول اهلل(ث) يــوم حنيــن كمــا حكــى القــرآن الكريــم ذلــك
ــم ُتغ ِ
ــو َم ُحنَ ْي ٍ
ــت
ــم َش ْــيئ ًا َو َضا َق ْ
ْــن َع ُنك ْ
ــم َف َل ْ
ــم َكث َْرت ُُك ْ
ــن إِ ْذ أَ ْع َجبَ ْت ُك ْ
بقولــهَ ﴿ :ويَ ْ
َع َل ْي ُكـ ُـم َ
األ ْر ُ
ـن﴾(.((3
ض بِ َمــا َر ُحبَـ ْ
ـت ُثـ َّـم َو َّل ْي ُتــم ُّم ْدبِ ِريـ َ
لقــد عــاش النبــي األكــرم(ث) وهــو حبيــب اهلل ومعــه المســلمون فتــرات
عصيبــة مــن االنكســارات والضغــوط والعزلــة والحصــار والفقــر والفاقــة ،حتــى
وصــل الحــال إلــى شـ ّـد الحجــر علــى البطــون مــن شـ ّـدة الجــوع فــي شــعب أبــي
طالــب(×).
فقــد قضــى ثالثــة عشــر عام ـ ًا مــن عمــره الشــريف ومــن آمــن معــه فــي مكــة
المكرمــة ،فــي محــن وآالم وفقــر مدقــع واســتهزاء واســتخفاف ومالحقــة ومطاردة
وتشــريد وتعذيــب حتــى المــوت ،فــي مجتمــع صغيــر ملــيء بالنشــاط االقتصــادي
والتجــاري ،ويتمتــع باألمــن واالســتقرار ،كمــا وصفــه بذلــك اهلل تبــارك وتعالــى
ــش إِ ِ
الصي ِ
ِ
يــاف ُق َر ْي ٍ
قائــ ًاِ ﴿ :
ــف َف ْليَ ْع ُبــدُ وا َر َّب َهــ َذا
إل
يالف ِه ْ
ــم ِر ْح َلــ َة الشِّ ــتَاء َو َّ ْ
ٍ (((3
ْالبَيـ ِ
ـت َّالـ ِـذي أَ ْط َع َم ُهــم ِّمــن ُجــو ٍع َوآ َمنَ ُهــم ِّمـ ْـن خَ ـ ْـوف﴾  ،مــع كل مــا كان يتمتــع
ْ
بــه رســول اهلل(ث) مــن حكمــة وعقــل وعصمــة وفهــم وارتبــاط بالمــدد اإللهــي
المباشــر بواســطة الوحــي الــذي ينــزل عليــه ويتدخــل فــي تفاصيــل حياتــه ،كمــا في
قولــه تعالــىَ :
﴿ل ت َْر َف ُعــوا أَ ْص َوات َُكـ ْـم َفـ ْـو َق َصـ ْـو ِت ال َّنبِـ ِّـي﴾( ،((4فقــد نــزل الوحــي
لمعالجــة حتــى ظواهــر مــن هــذا النــوع ،وكــذا فــي مــا يتعلــق بــأزواج النبــي(ث)
 .37الملك.4 :
 .38التوبة.25 :
 .39قريش 1 :ـ .4
 .40الحجرات.2 :
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وأزواج المســلمين ،إذ طلــب منهــم أن يتعاملــوا معهــن بالمنهــج الــذي قــرره لهــم.

وإذا الحظنــا القــرآن الكريــم مــن أولــه إلــى آخــره ،نجــد الكثيــر مــن اآليــات
التــي لهــا شــأن نــزول؛ أي نزلــت فــي واقعــة وقضيــة معينــة لكــي تعالجهــا ،ولكــن
وضــع فــي الوقــت نفســه ضوابــط وقواعــد قابلــة لالســتفادة منهــا علــى طــول الخــط
وفــي مختلــف األمكنــة واألزمنــة ،مــع أنّهــا نزلــت فــي قضايــا محــددة ،وفــي
أحــداث اجتماعيــة عاشــها النــاس فــي وقتــه .

لقــد عــاش رســول اهلل(ث) تجربــة مريــرة وتعــرض إلــى مــا تعــرض لــه مــن
محــن وآالم ومشــاكل فــي مجتمــع قبلــي صغيــر ملــيء بالفــرص والثــروات ،مــع ما
يملكــه مــن عقليــة ومــدد ســماوي ،ومعلــوم كيــف تعــددت االنتكاســات ،وكيــف
نضــج المشــروع حتــى وصــل إلــى يــوم الفتــح ﴿ :إِ َذا َجــا َء ن َْصـ ُـر َّ
ـت
اللِ َو ْال َف ْتـ ُـح َو َرأَ ْيـ َ
ـن َّ
ـون ِفــي ِديـ ِ
ـاس يَ ْد ُخ ُلـ َ
اللِ أَ ْف َو ًاجــا﴾ ،إذا جــاءت هــذه اللحظــة ودخــل النــاس
ال َّنـ َ
أفواجـ ًا ،وانتصــر المشــروع اإللهــي ،وانكســرت الحواجــز ،وانقلــب الــرأي العــام
لصالــح اإلســامَ ﴿ ،ف َسـ ِّـب ْح بِ َح ْمـ ِـد َر ِّبـ َ
ـك﴾؛ ألنّ اهلل تعالــى هــو الــذي فعــل ذلــك
ولــم تفعلــه أنــت مهمــا كانــت قدراتــك وإمكاناتــك ،فهــذه ليســت لــك وإنّمــا
هــذه هلل تعالــى ،وحينئــذَ ﴿ ،ف َسـ ِّـب ْح بِ َح ْمـ ِـد َر ِّبـ َ
ـك َو ْاس ـتَغ ِْف ْر ُه إِ َّن ـ ُه َك َ
ان ت ََّوا ًبــا﴾(،((4
لئــا تصــاب بالعجــب ويأخــذك الغــرور وتتصــور أ ّنــك اســتطعت أن تكبــر علــى
الكــون والحيــاة والســنن ،بــل التســديد اإللهــي هــو الــذي حقــق لــك هــذا االنتصــار
العظيــم وهــذا االنجــاز الكبيــر.

ونحــن لســنا اســتثناء مــن منظومــة الســنن اإللهيــة ،بــل نحــن نقطــة فــي هــذا
التأريــخ الطويــل ،وقدراتنــا وإمكاناتنــا الفكريــة والماديــة والبشــرية ليــس لهــا قيمــة
أمــام المشــاريع اإلصالحيــة العمالقــة لألنبيــاء واألوصيــاء واألئمــة المعصوميــن،
فهــذا إمامنــا الكاظــم(×) ـ ونحــن نعيــش فــي رحابــه ـ قضــى شــطر ًا مــن عمــره
الشــريف فــي الســجون ،فالمشــروع اإللهــي يحتــاج الــى كل هــذه ا ُالمــور.
فــي مســاحة واســعة مــن مشــاريع اإلصــاح اإللهيــة ،مــن أنبيــاء وأوصيــاء
وأوليــاء ،كانــوا معزوليــن ،وكان الــرأي العــام يصفــق التجاهــات ُاخــرى،
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ويتكــون باتجاهــات ُاخــرى ،وكان النــاس يســتهزئون باألنبيــاء ويحقرونهــم،
ّ
وهــذا شــيخ األنبيــاء نــوح(×) قــد قضــى ألفـ ًا إال خمســين عامـ ًا فــي دعــوة قومــه
بشــكل مســتمر ،فقــالَ ﴿ :قـ َ
ـال َر ِّب إِ ِّنــي َد َعـ ْـو ُت َق ْو ِمــي لَ ْيـ ًا َونَ َهــار ًا﴾ ،فلــم يعــش
معهــم هــذا العمــر المديــد بــا دعــوة ،ولــم تكــن هنــاك إجــازات واســتراحة،
ــرا ًرا﴾(،((4
ــم يَ ِز ْد ُه ْ
ولكــن النتيجــة كانــت مخيبــة لآلمــالَ ﴿ ،ف َل ْ
ــم ُد َعائِــي إِ َّل ِف َ
فهــؤالء النــاس ال يؤثــر فيهــم الــكالم ،بــل كانــوا يفــرون مــن ســماع الحــق ،لقــد
كان الــرأي العــام فــي مــكان آخــر ،حتــى أمــره اهلل تعالــى بصناعــة الســفينة﴿ :
اصنَـ ِـع ْال ُف ْلـ َ
ـك بِأَ ْع ُينِنَــا َو َو ْحيِنَــا﴾( ،((4وإذا اســتهزأ بــك الناس فاعلــم أنّ اهلل معك،
َو ْ
وســيأتي يــوم يعضــون فيــه علــى أصابــع الندامــة عندمــا تكــون أنــت وجماعتــك فــي
الســفينة ويأخــذ الســيل الباقيــن ،وحينهــا ســيندمون حيــث ال تنفــع الندامــة.

ولــو أنّ كل النــاس تــرى حركــة التاريــخ ،وتعــرف مقتضيــات المصالــح،
وتعــرف اســتحقاقات المراحــل ،لــم تكــن الدنيــا لتصبــح دار ابتــاء ،ولــو أنّ كل
الطــاب يعرفــون كيــف يح ّلــون جميــع األســئلة ،لمــا كان هنــاك امتحــان آخــر الســنة،
ولمــا كان هنــاك انتقــال مــن مرحلــة إلــى ُاخــرى .ولكــن نــرى النــاس تصفــق للــذي
ينجــح ويأخــذ الشــهادة ،ولــو لــم يكــن األمــر كذلــك لمــا تركــوا أعمالهــم ودخلــوا
الجامعــات لينالــوا الشــهادات.

ولــو أنّ كل شــخص يعــرف الجــواب عــن األســئلة لمــا احتجنــا إلــى امتحــان،
وإنّمــا ُســمي امتحانــا وابتــاء ألنّ هنــاك ُاناســا تنجــح و ُاناســا تفشــل ،بــل كثيــر
مــن النــاس يفشــلون وقليــل منهــم ينجحــون فــي االختبــار اإللهــي ،كمــا قــال
(((4
ــن ِعبَ ِ
ــاد َي الشَّ ُ
تبــارك وتعالــىَ ﴿ :و َق ِل ٌ
ــم َل
يــل ِّم ْ
ــك ُ
ور﴾  ،وقــال َ ﴿:وأَ ْكث َُر ُه ْ
يَ ْع ِق ُلـ َ
ـون﴾( ،((4وقــالَ ﴿ :ولَ ِكـ َّـن أَ ْكث ََر ُكـ ْـم لِ ْل َحــقِّ َكا ِر ُهـ َ
ـون﴾( .((4وقــد ورد لفــظ ﴿
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أَ ْكثَرهــم﴾ فــي  60آيــة فــي القــرآن الكريــم ،فاألكثــر يفشــلون وقليــل مــن النــاس
ينجحــون ،ولــو كان جميــع النــاس يعرفــون ويفهمــون ويقــرؤون ا ُالمــور ويأخــذون
لتغيــرت فلســفة الدنيــا ومــا كانــت دار امتحــان وابتــاء.
المواقــف الصحيحــة ّ
«الدهــر يــوم لــك ويــوم عليــك ،فــإذا كان لــك فــا تبطر» ،فــا يأخــذك الغرور،
وال تصــب بالنرجســية ،وال تعتقــد بــأنّ الدنيــا قــد أقبلــت عليــك وألقــت رحالهــا
بيــن يديــك ،وال تظــن حيــن صفــق لــك أربعــة أشــخاص أو قالــوا لــك سـ ّـيدي أو
أصــدرت أربعــة أوامــر ونفــذت ،أنّ الدنيــا قــد صفــت لــك مــن األكــدار ،وستســتمر
لــك كمــا تشــتهي ،بــل هــي أكبــر مــن هــذه ا ُالمــور ،فقــف وانتبــه وأعــد حســاباتك.
وإن كان عليــك فاصبــر أيضـ ًا ،فــإنّ الدنيــا لــو دامــت لغيــرك مــا وصلــت إليــك،
فمــا دامــت قــد جــاءت إليــك فمعنــى ذلــك أنّهــا ذهبــت مــن يــد غيــرك ،وأنّهــا
ســتذهب مــن يــدك أيضـ ًا ،ومقتضــى الحكمــة ،أال يأخــذك هــذا الصخــب بعيـ ً
دا.
وإن أطلقــت مبــادرة مــا وصفـ ّـق لــك النــاس مــن مرتزقــة وأصحــاب مصالــح وذوي
أجنــدة فاعلــم أنّ أكثــر النــاس ال يعرفــون مــا القصــة ،وهــم مخلصــون وطيبــون،
وهــم الضحيــة ،وهــم ال يعرفــون أحيان ـ ًا مــا الحــل ليتخلصــوا مــن هــذا االبتــاء،
لنغيرهــا .كال ،عليــك أن تنظــر
ثــم تقــول :لنتراجــع ولنســحب هــذه المبــادرة أو ّ
أيــن المصلحــة؟ وأيــن هــو الموقــف الصحيــح؟ .
وهنــا يجــدر بنــا أن نســتذكر كلمــة شــهيد المحــراب التــي كان يرددهــا دائم ـ ًا،
يقــول :أو ًال انظــروا إلــى القضيــة هــل هــي حــق ،وثاني ـ ًا أيمكــن الدفــاع عنهــا أم
ال .فهنــا أمــران إذا تحقّقــا فعليــك أن تســير فــي طريقــك وال تلتفــت إلــى مــا يقــال.
ومــا دام هنــاك منطــق قــوي فيجــب عليــك أن تتصــدى للدفــاع عــن قضيتــك،
والمضــي بخطــوات ثابتــة رغــم الصعوبــات والعراقيــل ،وإذا مــا فعلنــا ذلــك فحينئــذ
يــن َقا ُلــوا َر ُّبنَــا َّ ُ
الل﴾ أي عرفــوا
نحظــى بالتأييــد اإللهــي ،قــال تعالــى﴿ :إِنَّ َّال ِذ َ
ــم ْاســتَ َقا ُموا﴾ أي بقــوا ثابتيــن فــي مواصلــة الطريــق،
الحــق وصدعــوا بــهُ ﴿ ،ث َّ
ــم ْال َمالئِ َكــ ُة أَال ت ََخا ُفــوا َوال ت َْح َزنُــوا َوأَ ْب ِشــروا بِا ْل َج َّن ِ
ــم
﴿تَتَنَــ َّز ُل َع َل ْي ِه ُ
ــة َّالتِــي ُكن ُت ْ
ُ
تُو َعــدُ َ
ون﴾(.((4
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وهكــذا يجــب أن نتجــرع مــرارة المعانــاة واأللــم والجــراح لكــي نحقــق
النجــاح .وإنّ التيــار الــذي يريــد أن يقــود ،والنخبــة التــي تريــد أن تقــود وال
تتســلط ،يجــب أن تتمتــع بالرؤيــة الواضحــة والبصيــرة الثاقبــة والفهــم العميــق
واإلدراك للحــق وتقديــر المصالــح الصحيحــة ،وأن تمتلــك قــوة المنطــق مــن
أجــل الدفــاع عــن الحــق ،وتحتــاج أيض ـ ًا إلــى الثبــات والصبــر والوقــوف بوجــه
العواصــف ،وحينئــذ يمكــن أن يتحقــق النجــاح .وســوف يأتــي النــاس عندمــا
تنكشــف ا ُالمــور وتظهــر الحقائــق ،فالتيــار الــذي يريــد أن يقــود يجــب أن يــرى
األشــياء قبــل أن يراهــا النــاس ،وعندمــا يواجــه اعتراضــات ويواجــه مخاضــات،
عليــه أن يــدرك أ ّنــه علــى الحــق ،ويخطــط كيــف يمكــن الدفــاع عنــه ،ويثبــت علــى
المضــي فــي طريقــه بالرغــم مــن كل التحديــات ،وهــذه قاعــدة عامــة يجــب العمــل
بهــا .
واعلمــوا أنّ هنــاك ابتــاء فــي كل المحطــات وفــي كل الظــروف دائم ـ ًا ،فــإنّ
تقلــب األحــوال مــن ضــرورات الحيــاة ،وال يمكــن أن تــدوم ا ُالمور باتجــاه واحد،
تغيــر مســتمر ،فيجــب أن نكــون مــع الحــق ونتمســك بــه دائم ـ ًا،
وهــي فــي حالــة ّ
ســواء ك ّنــا فــي ســراء أو ضــراء ،أو شــدة أو رخــاء ،أو صعــود أو نــزول ،فمــادام
الحــق معنــا فــا نبالــي أن يذهــب النــاس إلــى جهــة ُاخــرى ،ألنّهــم ســيعضون
أصابــع النــدم عندمــا نواصــل طريقنــا ونصــل إلــى أهدافنــا ،وســيقولون؛ عجبــا!.
كيــف خذلناهــم ولــم نعــرف قيمتهــم إال اآلن؟! ويبقــى اآلخــر يشــوش الصــورة،
ويبقــى الســباب والشــتيمة واالعتراضــات ،ولكــن هــذه هــي س ـ ّنة الحيــاة.
إنّ نجاحنــا ليــس بوهــج يأتــي فيخطــف األبصــار ثــم يذهــب ،بــل هــو
يكمــن بالحــق الــذي نتمســك بــه ،كمــا قالهــا علــي األكبــر(×) ألبيــه اإلمــام
الحســين(×)« :أولســنا علــى الحــق؟ قــال :بلــى واهلل الــذي إليــه مرجــع
العبــاد ،فقــال :إذن ال نبالــي أوقعنــا علــى المــوت أم وقــع المــوت علينــا»(.((4
انظــروا إلــى الخياريــن اللذيــن طرحهمــا علــي األكبــر(×) فــي ثــورة عاشــوراء،
فهــو ال يقــول :إذن ال نبالــي أوقعنــا علــى الحــق أم وقعنــا علــى الباطــل ،ولــم
 .48بحار األنوار .379 :44
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يقــل :أوقعنــا علــى المــوت أم وقعنــا علــى الحيــاة ،أو وقعنــا علــى المــوت أم
وقعنــا علــى الســلطة ،بــل قــال« :أوقعنــا علــى المــوت أم وقــع المــوت علينــا» ،
فاالثنــان مــوت.
والنــاس فــي كل األحــوال تعــرف الحقيقــة ولكنهــا تبحــث عــن مصالحهــا،
وأنتــم تريــدون أن تســيروا علــى الحــق ،وهــي تتصــور أو يصـ ّـور لهــا أنّكــم ضــد
مصالحهــا فتســبكم وتشــتمكم .وليــس هنــاك مــن هــو أكثــر مــن أميــر المؤمنيــن
علــي بــن أبــي طالــب(×) ممــن تعــرض لمثــل ذلــك .ولــذا ينبغــي علينــا أن
نعمــل بشــكل صحيــح فــي جميــع األحــوال .وهنــاك الكثيــر مــن النــاس ال يــروق
لهــم ذلــك.
وقــد أشــار أميــر المؤمنيــن(×) فــي حكمتــه الذهبيــة إلــى هــذه الحقيقــة:
«الدهــر يــوم لــك ويــوم عليــك ،فــإن كان لــك فــا تبطــر ،وإن كان عليــك فاصبــر
فبكليهمــا تمتحــن» ،ولــذا يجــب عليكــم أن تقنعــوا النــاس بمشــروعكم وتكســبوا
الــرأي العــام إلــى جانبكــم ،ويجــب أن تخدمــوا الشــعب ليكــون مســتفي ً
دا مــن
وجودكــم ،فعندمــا تخدمونــه ســيصطف معكــم ويكــون درعكــم الحصينــة أمــام
اآلخريــن الذيــن ســيعملون علــى ســحب الثقــة منكــم .انتبهــوا للنــاس ،فهــذا هــو
الشــيء الوحيــد الــذي يحفظكــم ويجعلهــم يتمســكون بكــم ،وإياكــم أن تتفاهمــوا
مــع االنتهازييــن ،ألنّهــم ال يمكــن أن يتفاهمــوا معكــم إال أن تعطوهــم مصالحهــم
التــي هــي بغيــر وجــه حــق ،وحيــن تعطونهــم إياهــا ســيصير حالكــم كحــال
غيركــم ،فــي الســرقة والنهــب ،وإن لــم تعطوهــم صــاروا لكــم أعــداء ،وحينهــا
لــن يكــون النــاس معكــم ،وهــؤالء االنتهازيــون ضدكــم ،وســتكونون فــي محنــة
وامتحــان فــي كال الحالتيــن.
فكــم هــي عميقة هــذه الكلمــة« :فاصبــر فبكليهمــا تمتحــن» ،وامتحاننــا ونحن
خــارج الســلطة أســهل بكثيــر مــن امتحاننــا ونحــن داخــل الســلطة ،ألنّ توقعــات
النــاس م ّنــا ســتكون أقــل وســيقبلون بنــا ،ولكــن عندمــا نكــون فــي الســلطة ســيأتينا
شــيء وتذهــب م ّنــا أشــياء ،ونصبــح أمــام تحديــات جديــدة ،فــا يتصــور أحــد أنّنــا
ســنرتاح ،بــل ســنكون فــي محنــة مــن نــوع آخــر ،فاســتعدوا للبــاء.
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ولذلــك نقــول :إذا كانــت نياتنــا غيــر خالصــة فــإنّ عملنــا ليــس هلل ،وإذا لــم
نتمســك بالحــق فنحــن ضائعــون علــى كل حــال ،وإذا جــاءت لنا الســلطة فســتأكلنا
وســتضيعنا وســتكون جســر ًا لنــا الــى النــار ،وأمــا إذا كانــت نياتنــا هلل فــكل أعمالنــا
ســتكون ربحــا لنــا ،ألنهــا معانــاة فــي عيــن اهلل تعالــى.
وأخيــر ًا اوصــي نفســي وأوصيكــم أحبتــي ،باإلخــاص هلل ســبحانه وتعالــى،
يقيــض
والعمــل مــن أجــل اهلل والمصلحــة العامــة ،واهلل ســبحانه وتعالــى هــو الــذي ّ
ا ُالمــور ويهيــئ األســباب ويوفــر فــرص الخدمــة الصحيحــة لهــؤالء النــاس ،
والحمــد هلل رب العالميــن .
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()14

عاقبة الظلم
يكبـ َـر َّن عليــك
قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×)( :وال ُ
(((4
ـم مــن ظلمــك ،فإ ّنــه إ ّنمــا يســعى فــي مضرتــه ونفعــك) .
ظلـ ُ

الظلــم يقابــل العــدل ،والظلــم هــو وضــع الشــيء فــي غيــر موضعــه ،أي أنّ كل
مــن يظلــم ويعتــدي يخــرج عــن الســياقات الصحيحــة ،وكل مــن يظلــم يعتقــد بأ ّنــه
يحســن مــن فرصــه ومواقعــه وإمكاناتــه وامتيازاتــه ،ويتصــور أ ّنــه باالعتــداء علــى
ّ
ً
اآلخــر وظلمــه يكســب شــيئا ،ولكــن ســنن الســماء تقــول إنّ كل شــيء يوضــع فــي
غيــر موضعــه ال يجلــب المنفعــة للظالــم ،وإنّمــا تعــود مصلحتــه للمظلــوم .ولــذا
ورد فــي الحديــث أعــاه قولــه(×)« :وال يكبــرن عليــك» ،أي ال تســتكثر وال
تقلــق وال تخــف مــن ظلــم اآلخريــن لــك ،ألنّ الظالــم قــد يكســب جولــة ويخطــو
خطــوة ويحصــل علــى امتيــاز وقتــي ،ولكــن هــذه الجولــة تصــب فــي نفعــك
وتصــب فــي مضرتــه مــن حيــث ال يشــعر.
وهــذا منهــج مهــم فــي الحيــاة ،وهــو أن يكــون عنــد اإلنســان ثقــة كاملــة بــأنّ
ظلــم اآلخريــن واعتداءهــم ال يجــر إال المنفعــة للمظلــوم ،فتعطيــه حالــة مــن الثقــة
واالطمئنــان.
ولكــن هــذا ال ينبغــي أن يمنــع مــن تحمــل مســؤولياتنا فــي مقارعــة الظلــم
ومواجهتــه واالنتصــار للمظلــوم ،ويجــب علــى المظلــوم أيض ـ ًا أال يقبــل بالظلــم
وعليــه أن ينتصــر لنفســه .وهــذه الخطــوات كلهــا صحيحــة ويجــب أن يأتــي بهــا
 .49نهج البالغة  54 :3كتاب رقم .31
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اإلنســان ويحققهــا ،ولكــن مــا هــو الصحيــح أيضـ ًا أن يكــون علــى ثقــة عاليــة بــأن
هــذا الظلــم يرتــد علــى الظالــم ،واالعتــداء يرتــد علــى المعتــدي ،وأنّ المســتفيد
مــن هــذه العمليــة هــو المظلــوم والمعتــدى عليــه ،علــى خــاف مــا يتصــوره
اإلنســان فــي الحســابات الماديــة ،،وهــذا االعتقــاد يجعــل اإلنســان يبتعــد عــن
الظلــم ويحــاول أال يظلــم اآلخريــن؛ أل ّنــه ســيكبو ،كمــا قــال اهلل تبــارك وتعالــى:
ِ
السـ ِّـي ُئ إِ َّل بِأَ ْه ِلـ ِـه﴾( ، ((5وكمــا جــاء عــن أميــر المؤمنيــن(×)
﴿ َو َل يَحيــقُ ْال َم ْكـ ُـر َّ
(((5
يضيــع الكثيــر
قولــه« :مــن حفــر بئــر ًا ألخيــه وقــع فيهــا»  .فاإلنســان هــو الــذي ّ
حينمــا يســير فــي مثــل هــذه المســارات.
وهــذه ثقافــة مهمــة لإلنســان ،إذ ينبغــي لــه أال يعتــدي علــى اآلخريــن وال
يظلمهــم وال يتجــاوز علــى حقوقهــم؛ ألنّ هــذه التجــاوزات ســترتد عليــه
وســتكون لصالــح المظلــوم المعتــدى عليــه ،هــذا أو ًال .وثانيــ ًا حينمــا ُيعتــدى
عليــه مــن اآلخريــن ينبغــي أال يشــعر بقلــق كبيــر ،فإ ّنــه إن كان قــد خســر جولــة
فمــن الممكــن أن يكســب المعركــة ،فالدهــر جــوالت مــرة لــه ومــرة عليــه ،لكــن
ليعلــم بأنّــه المنتصــر مــادام علــى الحــق.
وهــذه العقيــدة تجعــل اإلنســان حقاني ـ ًا فــي منهجــه ،وتجعلــه غيــر مكتــرث
وغيــر قلــق مــن المكائــد والمؤامــرات التــي تحــاك ضــده ،وإن كان ينبغــي عليــه
أن يتنبــه لهــا ويترصدهــا ويقــف بوجههــا ،ولكــن عليــه فــي نفــس الوقــت أال يشــعر
بالخشــية والقلــق مــن هــذه المؤامــرات ،وعليــه أن يشــعر بالثقــة والقــوة ،وهــذا
العنصــر مــن أهــم عناصــر االنتصــار فــي المعــارك ،وهــو الجانــب المعنــوي الــذي
يتحقــق حينمــا يشــعر اإلنســان بالثقــة والقــوة والعــزة المســتقاة مــن عــزة اهلل ســبحانه
ـت ِفئَـ ًة َكثِيـ َـر ًة بِـإِ ْذ ِن َّ
اللِ ﴾(.((5
وتعالــىَ ﴿ :كــم ِّمــن ِفئَـ ٍـة َق ِلي َلـ ٍـة َغ َلبَـ ْ

فالغلبــة ليســت بالعــدد ،وليســت باإلمكانــات الماديــة ،وليســت بالتفــوق
العســكري ،وليســت بــأدوات الغلبــة ،ســواء كانــت سياســية أو إعالميــة أو معرفيــة

 .50فاطر.43 :
 .51تحف العقول.88 :
 .52البقرة.249 :
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أو ماديــة أو عســكرية أو أي شــيء آخــر ،فالغلبــة هــي االنتصــار المعنــوي والشــعور
بالقــوة ،فكــم مــن فئــة تمتلــك اإلمكانــات الهائلــة ولكنهــا كانــت مهــزوزة مــن
الداخــل فانهــارت ،وكــم مــن فئــة قليلــة لــم تمتلــك ســوى القــوة والثقــة والشــعور
بالثقــة بــاهلل وبالنفــس اســتطاعت تحقيــق اإلنجــازات العظيمــة.
وهــذه معادلــة مهمــة فــي االنتصــار ،وقــد حققــت حركــة الرســل واألنبيــاء
اإلصالحيــة انتصــارات كبــرى ،مــع أنّهــا كانــت متواضعــة فــي إمكاناتهــا الماديــة،
وقــد اســتطاع رســولنا الكريــم(ث) وهــو المشـ ّـرد الغريــب أن يتغلــب علــى تلــك
القــوى ذات اإلمكانــات الهائلــة والعظيمــة ماديــ ًا ،وإن تحمــل فــي ســبيل ذلــك
األذى الشــديد حتــى قــال« :مــا ُاوذي نبــي مثــل مــا ُاوذيــت»( ،((5ألنّ المســارات
كانــت صحيحــة ولصالــح الرســالة اإللهيــة.
وهكــذا كان أئمتنــا األطهــار(×) ومراجعنــا العظــام وقياداتنــا علــى مــر
التأريــخ .وعندمــا نراجــع تأريخنــا المعاصــر نــرى كــم تحمــل قادتنــا وزعماؤنــا
الذيــن عايشــناهم وعاصرناهــم مــن األذى الكثيــر ،ولكــن كانــت النتيجــة
لصالحهــم ،وهــذا مــا نتمنــى أن نكــون عليــه اآلن ،فنشــعر دائمــ ًا بالثقــة بــاهلل
وبأنفســنا ونكــون حقانييــن.
واليــوم هنــاك مــن يفهــم السياســة بأنّهــا أالعيــب وكــذب ومكــر وخــداع ،فــي
مقابــل سياســة الصــدق التــي انتهجهــا أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×)،
ويــرى أنّهــا قــد فشــلت لمــا انتهــت بــه إلــى حــروب وعزلــة وأن يقتــل فــي محرابــه
ثــم تنتهــي القضيــة .ولكننــا نقــول لهــم :إنّ سياســة الكــذب والخــداع قــد انتهــت
بأصحابهــا أيض ـ ًا إلــى الحــروب والقتــل ،فلمــاذا ال تنظــرون إلــى مــا آل إليــه كل
مــن المنهجيــن؟ فهــل انتصــر منهــج اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب(×) ،أو
منهــج معاويــة بــن أبــي ســفيان؟ صحيــح أنّ علــي بــن أبــي طالــب(×) قــد تعــب
ولكنــه اســتطاع أن يؤســس مســار ًا مــا زال إلــى اليــوم يعتــز شــيعته باالنتمــاء إليــه ،
ولكــن أيــن مــن يعتــز باالنتمــاء لمعاويــة ،وإن وجــد مــن يعتــز باالنتمــاء لــه فهــم
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شــرذمة مــن النواصــب الحاقديــن الظالمييــن آكلــي أعضــاء البشــر والمنبوذيــن مــن
الخالئــق جميعـ ًا ،فــي حيــن أنّ شــيعة أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×)،
كمـ ًا وكيفـ ًا يومـ ًا بعــد يــوم ،ولذلــك ال يمكــن
يفتخــر العالــم بهــم ،وهــم يــزدادون ّ
أن يقــال إنّ الحــق قــد خســر معركتــه ،وإن خســر فــي جولــة ربمــا اكتنفتهــا الكثيــر
مــن المالبســات ،وكلمــا نضجــت ا ُالمــة وتفهمــت أكثــر أمكــن أن تحقــق السياســة
الصادقــة مكاســب أكبــر.
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()15

األهداف اإلستراتيجية
قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×)( :مــا شـ ّـر بعــده الجنــة
بشــر ،وال خيــر بعــده النــار بخيــر ،وكل نعيــم دون الجنــة محقــور ،وكل
ّ
(((5
بــاء دون النــار عافيــة) .
تعتبــر هــذه الحكمــة الشــريفة واحــدا مــن المفاتيــح التــي تحــدد الرؤيــة والمنهج
فــي مســار اإلنســان وحركتــه ،وهــي وإن كانــت ناظــرة إلــى الجانــب المعنــوي
والحركــة المعنويــة لإلنســان ،ولكــن المعيــار والضابطــة والقاعــدة تنطبــق علــى
المســارات الماديــة والدنيويــة فــي حيــاة اإلنســان أيض ـ ًا.
وهــي تشــير إلــى أهميــة الطموحــات العاليــة ،والرؤيــة االســتراتيجية والهمــم
الكبيــرة ،أي ينبغــي أن تكــون نظــرة اإلنســان إلــى األهــداف البعيــدة األمــد ،ويبنــي
تبينــه
كل خطواتــه المرحليــة علــى أســاس ذلــك .والهــدف االســتراتيجي الــذي ّ
هــذه الحكمــة هــو الجنــة ،حيــث الســعادة األبديــة أو النــار حيــث الشــقاء األبــدي.
ونحــن قــد نغــرق فــي تفاصيــل الحيــاة فنفــرح بانجــازات وقتيــة ال توصلنــا إلــى
الجنــة ،وقــد نأســف لعراقيــل وإشــكاالت وكبــوات ،ولك ّنهــا كبــوات مرحليــة تمنــع
مــن دخولنــا إلــى النــار.
فهنــاك أشــياء جيــدة فــي النظــرة التكتيكيــة المرحليــة القصيــرة يفــرح بهــا
اإلنســان؛ ألنّهــا مكتســبات وإنجــازات مــع أنّهــا قــد ال تكــون فــي مصلحتــه ،وقــد
ضيعهــا
تضيــع عليــه انتصــار ًا أكبــر ،وقــد يأســف ُالمــور ّ
تكــون انتصــارات وقتيــة ّ
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لتنبهــه وتيقظــه وفتــح عينيــه
ّ
وفوتهــا وهــي ال تســتحق األســف ،بــل قــد تكــون ســبب ًا ّ
وتشــجيعه وتحفيــزه علــى تصحيــح مســاراته الخاطئــة ،وتخليصــه مــن الشــقاء
األبــدي ،ومــن الكبــوة الكبــرى التــي ال يقــوم لهــا قائــم.
وتناولــت الفقــرة ا ُالولــى مــن هــذه الحكمــة المباركــة «ما شــر بعــده الجنة بشــر»
تحديــد معنــى الشـ ّـر ،فــإنّ أي شــر وأي تحـ ّـد وأي مشــكلة وأي محنــة وأي عــذاب
فــي طريــق الوصــول إلــى الجنــة ،وأي شــوك فــي طريــق الوصــول إلــى الــوردة،
ليــس بشـ ّـر ،بــل تمحيــص وغربلــة وتطويــر لقــدرات ومؤهــات اإلنســان ،وهــو
رفعــة وســمو ،وقــد يسـ ّـميه غيرنــا شــرا؛ ألنّ مظهــره فــي النظــرة القصيــرة مظهــر
الشـ ّـر ،ولكنــه فــي الحقيقــة عقبــة ومحنــة وألــم ،ومــادام يقــع فــي طريــق الوصــول
إلــى الجنــة فهــو ليــس شــرا ،بــل مقدمــات للخيــر األبــدي.
وتناولــت الفقــرة الثانيــة مــن الحكمــة المباركــة« :وال خيــر بعــده النــار بخيــر»
تحديــد معنــى الخيــر ،فــإنّ أي خيــر يقــع فــي طريــق النــار ليــس بخيــر ،وإن جلــب
الســعادة الوقتيــة لصاحبــه ،وربمــا كان مــن بــاب اإلمــاء كمــا أشــار إلــى ذلــك
القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالــىَ ﴿ :و َ
ـن َك َفـ ُـرو ْا أَ َّن َمــا ن ُْم ِلــي لَ ُهـ ْـم
ال يَ ْح َســبَ َّن َّال ِذيـ َ
خَ ْيـ ٌـر ِّ َ
لن ُف ِسـ ِه ْم إِ َّن َمــا ن ُْم ِلــي لَ ُهـ ْـم لِيَـ ْز َدا ُدو ْا إِ ْثمـ ًا﴾( ،((5فقــد يصــاب اإلنســان أحيانـ ًا
فيخــدره
ببــاء اإلمــاء فيعطيــه اهلل تعالــى الجــاه والســمعة ووهــج الجمهــورّ ،
غيــه وضاللــه
ذلــك ويعمــي بصــره عــن النظــر واالعتبــار فيــزداد كفــر ًا ،ويبقــى فــي ّ
وانحرافــه ،كمــا نشــاهده فــي أحــوال الطواغيــت والظالميــن ،ثــم يفتــح عينــه فــي
لحظــة ويــرى الحقيقــة ،ولكــن فــي وقــت ال يوجــد عنــده مجــال لتغييــر المســار
فيضيــع.
وتناولــت الفقــرة الثالثــة مــن الحكمــة المباركــة« :وكل نعيــم دون الجنــة
محقــور» تحديــد معنــى النعيــم ،فــإنّ أي مكســب وقتــي ال يوصلنــا إلــى اإلنجــاز
األساســي والغايــة الكبــرى ويقطــع الطريــق علــى ذلــك فهــو محقــور وال قيمــة لــه،
فالمكتســبات المرحليــة التــي تعيــق الوصــول إلــى أهــداف اســتراتيجية محقــورة وال
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قيمــة لهــا ،وال ينبغــي أن نغــرق فيهــا أو نفــرح بهــا ،وهنــاك شــيء اســمه صحــوة
تحســن حــال المريــض فــي مــرض المــوت قبيــل االنتكاســة
المــوت ،وهــي ّ
التحســن ال قيمــة لــه ،ويعرفــه الطبيــب عندمــا يــراه ويقــول هــذه
الكبــرى ،وهــذا
ّ
صفــارة اإلنــذار للوصــول إلــى النهايــة ،وقــد يفــرح أهلــه ،ولكنهــا فرحــة ســيليها
حــزن كبيــر.
وتناولــت الفقــرة الرابعــة مــن الحكمــة المباركــة« :وكل بــاء دون النــار عافيــة»
تحديــد معنــى البــاء ،فــكل المنغصــات المرحليــة مادامــت تحجــز الطريــق علــى
الكبــوة الكبــرى فهــي عافيــة وصحــة ومؤشــر جيــد .إذن يجــب أن تكــون لدينــا
طموحــات عاليــة فــي حياتنــا المعنويــة وســلوكنا المعنــوي ،وال نقبــل بأقــل مــن
الجنــة ،وأي شــيء دون ذلــك فهــو محقــور وغيــر مقبــول ،ولــذا ينبغــي أن ّ
ننظــم
كل ُامورنــا بالطريقــة التــي توصلنــا إلــى رضــا اهلل ســبحانه والجنــة ،وهــي الغايــة
األبديــة واألساســية ،وكمــا قــال اإلمــام الحســين(×)« :القتــل أولــى مــن
ركــوب العــار ،والعــار أولــى مــن دخــول النــار»( ،((5فــإذا دار األمــر بيــن الــذل
والهــوان والقتــل فعلــى اإلنســان أن يقــدم روحــه ليبقــى عزيــز ًا وكريمـ ًا ،ولكــن إذا
دار األمــر بيــن العــار الموصــل إلــى الجنــة وبيــن العــزة الدنيويــة وعــزة الجاهليــة ،
الموصلــة إلــى النــار  ،فالعــار أولــى مــن دخــول النــار ،ألنّ كل بــاء دون النــار هــو
فــي الحقيقــة عافيــة.
إذن فالنجاحــات المرحليــة ال قيمــة لهــا إذا لــم تكــن مقدمــة للنجــاح األكبــر،
وانّ الرضــا والســكون والطمأنينــة للنجاحــات الوقتيــة والشــعور بالغــرور لمكســب
تضيــع علينــا المكســب األكبــر ،وهــي ال قيمــة لهــا فــي الشــأن ا ُالخــروي
وقتــي ّ
والمعنــوي ،وال فــي الشــأن المــادي.
ومــن هــذه االبتــاءات التــي نمــر بهــا انهــم يحاولــون تشــويه ســمعتنا مــا
اســتطاعوا إلــى ذلــك ســبيال ،فقــد رأيــت فــي (الفيــس بــوك) أشــياء وضيعــة
تجــاوزت حــدود األخــاق.
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ولنــا ُاســوة بأئمتنــا ومراجعنــا وعلمائنــا فــي التعــرض لمثــل هــذا النمــط مــن
التعامــل ،فمثـ ًا فــي ســنة 1948ميــادي حــدث اختــاف فــي رؤيــة الهــال ،وقــد
ثبــت عنــد المرجــع الراحــل المرحــوم الســيد محســن الحكيــم رؤيــة هــال شــوال
يــوم الجمعــة مســاء ،بمعنــى أنّ يــوم الســبت هــو عيــد الفطــر المبــارك ،لكــن عــددا
مــن المراجــع المهميــن اآلخريــن لــم يثبــت لديهــم ذلــك ،فــكان عليهــم إكمــال
عــدة أيــام شــهر رمضــان ،بمعنــى أنّ العيــد يكــون عندهــم يــوم األحــد ،فانطلــق
بعــض المنافســين للســيد الحكيــم يقولــون إنّ الحكيــم أراد أن ينتصــر لليهــود ويعيد
عطلــة يــوم الســبت؛ ألنّ اليهــود عندهــم يــوم الســبت عطلــة ،وقــد اســتغ ّلوا حادثــة
تســفير الحكومــة العراقيــة لليهــود إلــى اســرائيل فــي ذلــك العــام لتكــون إلشــاعتهم
مصداقيــة مــا فــي الــرأي العــام ،ولكــن بعــد مــرور الســنين ،أيــن هــي اآلن ســمعة
المرجــع الســيد محســن الحكيــم وأيــن هــم أولئــك الذيــن تكلمــوا بذلك الــكالم؟.
وكذلــك علــى مســتوى مرحلتنــا الحاضــرة تعــرض شــهيد المحــراب إلــى
منشــورات صفــراء واتهامــات رخيصــة يعجــب لهــا اإلنســان ،ففــي أحــد مخيمــات
الالجئيــن العراقييــن فــي ايــران ،قــام شــخص عندمــا كنــت فيهــا فــي جولــة تفقديــة
ـ وكنــت حينهــا ُام ّثــل الســيد شــهيد المحــراب ـ وقــال :بلغنــا أنّ فــي بيــت الســيد
الحكيــم زخرفــة الســقف وزخرفــة الســجادة واحــدة ،وهــو معــد ضمــن التصاميــم
العالميــة الفالنيــة .فقلــت لــه :اتــق اهلل ،إنّ حائــط غــرف بيــت الســيد تقشــرت مــن
الرطوبــة ،وقــد وضعــوا (نايلــون) لكــي ال يؤثــر فــي مالبــس مــن يتكــئ عليــه.
وقــال أيضـ ًا :إنّ زخرفــة الصحــون وزخرفــة ســقف البيــت والغــرف وزخرفــة
الفــراش والســجاد كلهــا زخرفــة واحــدة جــاءت مــن سويســرا ،فــي حيــن أنّ الواقــع
الــذي كان يعيشــه شــهيد المحــراب هــو فــي تقشــف مســتمر ،بالرغــم مــن أ ّنــه لــم
يكــن فقيــر ًا ،فــكان يدقــق فــي أدق التفاصيــل ،فمثـ ًا كان يعتــرض اعتراض ًا شــدي ً
دا
إذا كان مقــدار الطبــخ زائـ ً
دا عــن الحاجــة ،وك ّنــا نخشــى أن يأتــي زائــر فــا يكفــي
الطعــام ،وكان يقــول :أن نقــوم جائعيــن أفضــل مــن أن تطبخــوا طعام ـ ًا زائ ـ ً
دا،
وكان ال يرضــى أن يرمــوا العجيــن داخــل الصمونــة ،فــكان يحولــه إلــى قطــع
صغيــرة ويرميهــا للعصافيــر ،وال يقبــل أن ترمــى فــي ســلة المهمــات ،حتــى أ ّنــه
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يكســر قشــر البيــض ويرميــه كطعــام للدجــاج ،وكــذا كان يرفــع العظــام مــن
كان ّ
الســفرة ويطحنهــا بنفســه ويحولهــا إلــى مســحوق ويرميــه إلــى الدجــاج ويرفــض أن
يرمــى فــي ســلة المهمــات.
وهكــذا ال يتــرك شــيئ ًا مــن الطعــام الزائــد إال ويســتفيد منــه .وهكــذا ربــى
أبنــاءه ،وتربينــا نحــن بهــذه الطريقــة ،وكذلــك عزيــز العــراق نمــط آخــر مــن
التقشــف والدقــة فــي اإلنفــاق والصــرف ،مــع أ ّنــه كان كريمـ ًا مــع اآلخريــن ولك ّنــه
دا جــ ً
كان زاهــ ً
دا ومتقشــف ًا جــدا فــي حياتــه الشــخصية.
وعلــى كل حــال ،يجــب أن نحــرص أال نضيــع فــي مكتســبات وقتيــة ،وأنــا
اليــوم أخــاف علــى أوضاعنــا أكثــر مــن األمــس؛ إذ لــم يكــن بيدنــا شــيء نخــاف
عليــه ،وك ّنــا نكافــح لكــي نعــود إلــى الواجهــة ،وإرجــاع دورنــا فــي المعادلــة
السياســية ،وعــدم اكتــراث اآلخريــن بنــا بــل وزهدهــم فينــا ،فكانــت األخطــاء
أقــل ،ولكــن الخطــر األكبــر عندمــا نصبــح فــي الواجهــة ،فلــم نكــن فيهــا واندفــع
غيرنــا إليهــا وبقينــا ســنوات ننتقــد ونتكلــم ،وقــد ذهــب بعي ـ ً
دا بعــض إخواننــا فــي
الفيــس بــوك وك ّنــا نســتوقفهم ،وغــ ً
دا كيــف ســنتعامل مــع اآلخريــن إذا تقدمنــا
وصرنــا فــي الواجهــة؟ وهنــا ســؤال خطيــر وكبيــر :هــل ســنصبح مثــل الســابقين
ـنقدم صــورة مختلفــة هــي صــورة التقشــف وصــورة الــورع والحــذر وصــورة
أو سـ ّ
عــدم االندفــاع وعــدم االحتــكار؟ إذا ك ّنــا نريــد أن نســتحوذ علــى الحكــم ،وأن
ونقيــم كل النجاحــات بقــدر عــدد كوادرنــا
يديــره جماعتنــا دون مشــاركة غيرهــمّ ،
الذيــن حصلــوا علــى مناصــب فــي الســلطة ،إذن فمــا فرقنــا عــن اآلخريــن؟.
إنّنــا مشــروع دولــة ،ونحــن نتســع بســعة الشــعب بــكل أطيافــه ،وهــذا ليــس
شــعار ًا وكالمـ ًا فقــط ،بــل علينــا أن نتعامــل بهــذا المنطــق فــي التطبيــق أيضـ ًا ونرفــع
مــن فــرص نجــاح مشــروعنا ،وســوف لــن نعطــي لالطــراف السياســية لتنتفــخ
علينــا ،بــل نعطــي مــن حصصنــا الفرصــة لطاقــات ا ُالمــة مــن أصحــاب العقــول
والكفــاءات ،لتحتــل مكانهــا فــي بنــاء الدولــة ،ونشــعر أنفســنا وضميرنــا واآلخرين
بالرضــا ،وندخــل التأريــخ مــن أوســع أبوابــه.
إنّنــا لــم نكــن فــي يــوم ُاناســا انتهازييــن واحتكارييــن وال نفكــر إال بأنفســنا أو
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نتعامــل بفئويــة وحزبيــة مقيتــة .اســتعدوا للبــاء واالســتهداف وتحمــل كل ألــوان
المعانــاة ،إنّنــا ال نقلــق وال نخشــى وال نتــردد؛ ألن قضيتنــا حقــة ،ونحــن اليــوم
الطــرف الوحيــد الــذي دخــل إلــى المعركــة االنتخابيــة بأعصــاب بــاردة ونفــس
دا ولــو حصلنــا علــى ثالثيــن مقعــ ً
مســتقرة ،ولدينــا ســتة عشــر مقعــ ً
دا ســتكون
النتيجــة مضاعفــة مائــة بالمائــة ،ووضعنــا مريــح أمــام النــاس وال نملــك شــيئ ًا لكــي
نفقــده ،وأيادينــا علــى مــا يبــدو بيضــاء والحمــد هلل؛ ألنّ البعــض ممــن ال ذمــة لــه
وال ضميــر لــو رأى ثغــرة صغيــرة ألقــام الدنيــا ولــم يقعدهــا.
وعلــى كل حــال ،اليــوم ال نملــك شــيئ ًا نخســره ،ولدينــا منطــق ورؤيــة
ومشــروع ،فلنتــوكل علــى اهلل تعالــى ونعمــل بجــد ،واهلل ناصرنــا إن شــاء
َنص ُــروا َّ
ــم﴾( .((5وعلينــا أال نصــاب
اللَ يَ ُ
اهلل﴿:إِن ت ُ
نص ْر ُك ْــم َو ُيث َِّب ْــت أَ ْق َد َام ُك ْ
بالغــرور إذا فكرنــا بقدراتنــا وإمكاناتنــا ،فالدنيــا تُقبــل وتُدبــر ،وعندمــا تُقبــل
تســتعير حســنات اآلخريــن وتضعهــا لــك ،وعندمــا تُدبــر تســتعير ســيئات اآلخريــن
وتلصقهــا بــك ولكــن ســيأتي يــوم تُقبــل فيــه الدنيــا علينــا ،وقــد أقبلــت ،واليــوم
يــرى البعــض مالمــح هــذا اإلقبــال ،وهنــا يكمــن الخطــر عندمــا تُقبــل الدنيــا،
وحينهــا ســوف ال ُتــرى أخطاؤنــا أو ُتــرى أصغــر مــن حجمهــا ،وســتبرز حســناتنا
ُضخــم ،وأخشــى أن نصـ ّـدق كل شــيء عندنــا ،واهلل ســبحانه وتعالــى يعــز مــن
وت ّ
يشــاء ويــذل مــن يشــاء .فــإذا جاءتنــا أشــياء وحققنــا إنتاجــا يجــب أن نــرى أنّ هــذا
مــن اهلل ســبحانه ،وإذا كبونــا وتعثرنــا فيجــب أن نــراه مــن أنفســنا.
وإذا مــا أقبلــت علينــا الدنيــا فيجــب أال نصــاب بالغــرور ،وإذا مــا ذهبــت ال
نأســف عليهــا ،وعلينــا أن نقــف وقفــة رجــال ونصحــح أخطاءنــا ونســتعيد هيبتنــا،
وهــذه س ـ ّنة الحيــاة.
وعلــى كل حــال لتكــن أهدافنــا كبيــرة ،ونياتنــا صادقــة ،ولنكــن أصحــاب همم
عاليــة فــي مســارنا وســلوكنا ا ُالخــروي ،فــا نقلــق وال نقبــل بأقــل مــن الجنــة ،وال
نقبــل فــي ســلوكنا الدنيــوي بأقــل مــن الرتبــة ا ُالولــى فــي التقــدم ،وعلينــا أن نكــون
 .57محمد.7 :
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متواضعيــن فــي داخــل أنفســنا ،كمــا ورد ذلــك فــي دعــاء اإلمــام الســجاد(×)

فــي مــكارم األخــاق« :اللهــم ال ترفعنــي فــي النــاس درجــة إال حططتنــي عنــد
نفســي بقدرهــا»( .((5نســأل اهلل أن يعيننــا علــى ذلــك ،والحمــد هلل رب العالميــن .

 .58الصحيفة السجادية 110 :دعاء مكارم األخالق.
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الحاجة إلى النور الدائم والعطاء المستمر
قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×)( :ليــس فــي البــرق
الخاطــف مســتمتع لمــن يخــوض فــي الظلــم) (.((5
تشــير هــذه الحكمــة الشــريفة إلــى إضــاءة مهمــة فــي بيــان الحاجــة إلــى الرؤيــة
الصائبــة والوضــوح المســتمر ،مــن بــدء المســيرة حتــى منتهاهــا ،فالــذي يســير فــي
طريــق مظلــم ال يغنيــه ضــوء البــرق الخاطــف الــذي يعطــي الضــوء لحظــة وينتهــي،
وهــو يحتــاج إلــى ضــوء مســتمر علــى طــول الطريــق ،والبــرق الخاطــف ينيــر لحظة
ويرينــا جانبــا مــن الحقيقــة ثــم يذهــب فتعــود الظلمــة ،فــي حيــن أنّ حاجتنــا إلــى
النــور مســتمرة علــى طــول الخــط والطريــق ،ولمعــان البــرق فيــه متعــة وأمــل
ولك ّنــه خاطــف وســريع ال يــدوم ،واإلنســان الــذي يســير يريــد أن يتمتــع دائم ـ ًا
بالنــور علــى طــول الخــط؛ لكــي يــرى الطريــق الــذي يســير فيــه ،والومضــات التــي
تلتمــع لحظــة وتنتهــي تكــون مملــة ومزعجــة ،وغيــر قــادرة علــى أن تحقــق الهــدف
المنشــود؛ فالصــورة الخاطفــة قــد تعطــي انطباعـ ًا منقوصـ ًا عــن الحقيقــة.
البعــض منــا تأتيــه فــورات واندفاعــات فــي لحظــة مــا ،فيقــوم بخطــوة ويتــرك
بصمــة ويحقــق إنجــاز ًا ،ولكنــه ســرعان مــا يخفــت ،وهنــاك مــن لديــه إضــاءات،
ولكنــه ال يمتلــك اإلبــداع واإلنجــاز المســتمر علــى طــول الخــط ،وليســت لديــه
حالــة التراكــم التــي تمكنــه مــن الســير فــي خــط بيانــي متصاعــد ،فيخطــو خطــوة
ثــم يبــرد فتــرة مــن الزمــن ،ثــم يخطــو خطــوة ثانيــة ثــم يعــود ويبــرد ،والبعــض منــا
رجــل أزمــة؛ إذ يندفــع فــي لحظــة األزمــة ،ومــا إن تنتهــي حتــى يضيــع ويندثــر،
 .59عيون الحكم والمواعظ.524 :
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ويتــرك اآلخريــن فــي حالــة اســتغراب؛ فهــذا الشــخص تكــون لــه صولــة وتأثيــر،
ثــم فــي لحظـ ٍـة مــا يفقــد كل هــذا التأثيــر والبصمــات واللمســات والتميــز عنــد أدنــى
إحبــاط وتلكــؤ وضغــط يتعــرض لــه ،والبعــض منــا بريقــه كومضــة البــرق؛ تضــيء
لحظــة وتذهــب ،مــع أنهــا ومضــة مؤثــرة ،ولكنهــا لحظــة وتنتهــي ،حتــى يأتــي
ظــرف مناخــي آخــر فتحــدث ومضــة ُاخــرى ،والبعــض منــا كالقمــر؛ إشــعاعه
وتميــزه وتألقــه وبريقــه حالــة مســتمرة ،وهــذا هــو المطلــوب.
إنّ مــا نحتــاج إليــه ونحــن نحمــل مشــروع ًا ،ونتحــرك فــي ُاطــر واســعه
وبأهــداف مهمــة مرحليــة واســتراتيجية ،هــو نــور مســتمر وليــس ومضــة بــرق،
التميــز والتألــق والبريــق ســمة مــن ســماتهم ،واإلنســان
ونحتــاج إلــى ُانــاس يكــون ّ
المتكامــل الــذي يســير فــي طريــق الكمــال الرســالي يجــب أن يكــون لديــه عطــاء
مســتمر ،وهــذه التقلبــات؛ تقلــب األحــوال ،تقلــب الحماســة والبــرود ،فيخطــو
خطــوة إيجابيــة تعقبهــا خطــوات مــن العمــل العــادي ،ال توصــل اإلنســان إلــى
الهــدف ،الســيما عندمــا يكــون حامــ ًا لمشــروع ورســالة ،ويجــب أن نتأكــد
هــل بريقنــا دائــم ،أو نحــن رجــال نخــوة ومرحلــة معينــة نعطــي شــيئ ًا ثــم نخفــت؟
ومــن يحمــل المشــاريع الرســالية الكبيــرة عليــه أن يكــون دائــم العطــاء ،ويجــب
علينــا ـ كشــخوص ومؤسســات وتيــار ـ أن نكــون دائمــي العطــاء ،وخطنــا البيانــي
فــي تصاعــد ،وهــذه القضيــة تُذكــر فــي الهندســة؛ فعندمــا نريــد أن نعــرف اتجــاه
البوصلــة نربــط بيــن نقطتيــن وبيــن محطــات ،فــإذا رأينــا أن المحطــات صاعــدة
ونازلــة ،فهــذا يؤكــد عــدم وجــود بوصلــة.
إذن ،نحتــاج إلــى النــور الدائــم ،فالنقــاط الوضــاءة القصيــرة األمــد ،ال يمكــن
أن تمثــل مخرجــ ًا ونتيجــة مقبولــة ومهمــة فــي إيصــال اإلنســان إلــى أهدافــه،
وهــذا يتطلــب أن تكــون لدينــا رؤيــة اســتراتيجية تنبثــق عنهــا سياســات واضحــة،
تتحــدد علــى أساســها خطــط رصينــة ،وتنبثــق مــن هــذه الخطــط مشــاريع دقيقــة
وواضحــة ومدروســة ،فمــن يحمــل مشــروع ًا يجــب أن تكــون جميــع خطواتــه
قابلــة للتفســير فــي إطــار واحــد ،والتنــوع فــي التكتيــك والسياســات وفــي المواقــف
ضمــن االســتراتيجية والهــدف والبوصلــة الواحــدة ،وينبغــي أن نمتلــك أدوات
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نظيفــة ومخلصــة ،لكــي تســتثمر هــذه الرؤيــة والسياســات والخطــط والبرامــج
والمشــاريع بشــكل صحيــح ،ونحتــاج إلــى جانــب ذلــك إلــى اإلرادة والحماســة
واالندفــاع والثبــات ،لتنتــج لنــا وضوح ـ ًا فــي المســار والمنهــج ،وتخرجنــا مــن
البــرق الخاطــف إلــى الشــمس التــي تنيــر وتضــيء بشــكل مســتمر ،وترينــا طريــق
الوصــول إلــى أهدافنــا ،وهــذا يتطلــب تراكمــا وتركيــزا وتألقــا مســتمرا باتجــاه
األهــداف المحــددة.

تضيــع كل
إنّ أنصــاف الحلــول يكــون لهــا أحيانــ ًا مــردود عكســي ،وقــد ّ
تضيــع كل الحــق ،وهنــاك دائم ـ ًا مــن يريــد
الحــل ،كمــا أنّ أنصــاف الحقــوق قــد ّ
أن يكتفــي مــن كل أمــر بنصفــه ،كمــن هــو معنــا بالنهــار ومــع عدونــا بالليــل ،ومــا
دام هــو معنــا بالنهــار فهــو شــريك فــي العمليــة السياســية ،وإذا جـ ّـن عليــه الليــل
فهــو شــريك اإلرهــاب ،وهنــاك مــن يظهــر أمامنــا المحبــة ،ويطعننــا مــن الخلــف،
وموقفنــا منهــم هــو أال نتماشــى معهــم؛ أل ّنــه يمكــن أن نعطيهــم الشــرعية عندمــا
نتماشــى معهــم.
إنّ أنصــاف الحلــول تعكــس فــي الحقيقة حالــة التذبــذب والتردد ،وال تســتطيع
أن تشــق طريق ـ ًا أو ترســي منهاج ـ ًا أو توضــح مســار ًا لمــا نخطــط لــه وصــو ًال إلــى
أهدافنــا وغاياتنــا الســامية ،فالمتذبــذب والمتــردد والســائر فــي اتجاهيــن ومــن
يقــدم رجــ ًا ويؤخــر ُاخــرى ،ال يســتطيع أن يحقــق المنهــج ،وال يســتطيع أن
يحقــق أهدافــه ،وال أن يصــل إلــى مــا يريــد ،ولذلــك فــإنّ مــن أهــم ســمات أهــل
الحــق أنّهــم أهــل البصائــر؛ ألنّ صاحــب البصيــرة لديــه رؤيــة ،والــذي يمتلــك
رؤيــة ســتتكون لديــه مســارات وسياســات تنبثــق منهــا خطــط وبرامــج ومشــاريع،
والــذي لديــه الرؤيــة الواضحــة يملــك اإلرادة الكافيــة لكــي يخطــو ويســير.
إنّ األدوات الصحيحــة والمخلصــة هــي أساســيات نجــاح العمــل فــي أي
مشــروع ،ســواء كان مشــروع ًا تجاريـ ًا أو صناعيـ ًا أو ثقافيـ ًا أو خدميـ ًا أو سياســي ًا،
فكيــف بمــن يريــد أن يبنــي دولــة عصريــة عادلــة ،فكــم هــو بحاجــة إلــى مثــل هــذه
الرؤيــة.
ويضيــع ويعطــي رســائل
إنّ للتخبــط والتــردد مــردودا عكســيا ،فهــو يشــتت
ّ
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للمواطنيــن والمراقبيــن عــن غمــوض مــا يريــده هــؤالء المتــرددون وعــن ماهيــة
مشــروعهم.
وندعــي أنّنــا قــادرون علــى إدارة دولــة ونطرح
ومــا دمنــا ندخــل عمليــة انتخابيــة ّ
أنفســنا كبديــل ،فــا مجــال إذن ألنصــاف الحلــول ،وال مجــال للتــردد ،ويجــب
علينــا أن نكــون علــى مســتوى المســؤولية.
هنــاك مــن يقــول ع ّنــا :إنّهــم يتكلمــون بشــكل جيــد ،ولكــن ال نــدري مــا هــو
عملهــم ،ولدينــا ثقــة بفــان ،ولكــن ال نعــرف اآلخريــن كيــف هــم؟.
ويتقــوم بمشــاريع وخطــط
يتقــوم برجالــه ورؤيتــه ومســاراته،
ّ
إنّ المشــروع ّ
وبرامــج ،ويتقـ ّـوم بأدواتــه النظيفــة ،ونحــن بحاجــة إلــى جميــع هــذه ا ُالمــور ،إن
ك ّنــا لهــذا المشــروع أهــا ،ونحــن لــه أهــل بــإذن اهلل تعالــى ،ويجــب أن نبرهــن
علــى ذلــك ألنفســنا حتــى نبــرئ ذممنــا ونريــح ضمائرنــا ،ثــم نبرهــن علــى ذلــك
قوتكــم ،بعــد الثقــة بــاهلل
أيضـ ًا للعالــم كلــه ،فاعرفــوا قيمتكــم ،واعلمــوا أنّ ســبب ّ
تعالــى هــو هــذا المشــروع ،فــا تقبلــوا ألنفســكم وال لمــن يدخــل وينتمــي إليكــم
وينتســب إلــى مشــروعكم أن يكــون ومضــة وبرقـ ًا خاطفـ ًا ،وال أن يكــون متذبذبـ ًا
ومتــردد ًا ،فــإنّ التذبــذب والتــردد مســاحة رماديــة ال توصلنــا إلــى نتيجــة .
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الميزان الحقيقي للقوة والضعف
قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×)( :خــف الضعيــف إذا
كان تحــت رايــة اإلنصــاف ،أكثــر مــن خوفــك القــوي تحــت رايــة الجــور،
ـإن النصــر يأتيــه مــن حيــث ال يشــعر ،وجرحــه لــن يندمــل) (.((6
فـ ّ
تشــير هــذه الحكمــة العلويــة الشــريفة إلــى مفتــاح آخــر مــن مفاتيــح التواصــل
وتقييــم ا ُالمــور وتوازنــات القــوى فــي الســاحة االجتماعيــة ،وأنّ النــاس تنظــر إلــى
القــوى الماديــة وال تنظــر إلــى قــوة الــذات ،فهــي ال تنظــر إلــى قــوة الجماعــة وقــوة
العقيــدة ،وقــوة المشــروع ،بــل ،تنظــر إلــى األدوات الماديــة الســلطوية ،وتحــدد
وتقــوي
وتضعــف بعضــ ًا
القــوي مــن الضعيــف علــى أســاس هــذه األدوات،
ّ
ّ
آخريــن.
ونالحــظ هــذه الظاهــرة فــي حركــة األنبيــاء والمصلحيــن وأهــل البيــت (^)

 ،فقــد كان الخليفــة العباســي هــارون يصــول ويجــول فــي بغــداد ،والنــاس تعتقــد
بأنّــه القــوي ألنّــه يحكــم أكبــر دولــة فــي العالــم فــي حينهــا ،وكان يخاطــب
الســحابة الحاملــة للمطــر وهــو مســتلق علــى قفــاه« :اذهبــي إلــى حيــث شــئت
فــإن خراجــك عائــد إلـ ّـي»( ، ((6وكان لديــه الجيــوش والقــوة واإلعــام والتأثيــر
فــي الــرأي العــام ،والذهــب والفضــة ،فــي الوقــت الــذي كان فيــه اإلمــام موســى
الكاظــم(×) غريب ـ ًا وحي ـ ً
دا ســجين ًا فــي زنزانــة ببغــداد  ،ليــس بيــده مــن األمــر
شــيء وال يملــك شــيئ ًا ،وكان منطــق النــاس عمومــ ًا أنّ اإلمــام موســى(×)
 .60شرح نهج البالغة  20:337ح.861
 .61سبل الهدى والرشاد .128 :2
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هــو الضعيــف وهــارون هــو القــوي ،فهــي ال تــرى إال القــوة الماديــة والضعــف
المــادي ،وهكــذا تفســر ا ُالمــور.
ولكــن أميــر المؤمنيــن(×) يطــرح فــي هــذه الحكمــة معيــار ًا آخــر لتــوازن
فيبيــن أنّ الميــزان الحقيقــي للقــوة والضعــف يــدور مــدار اإلنصــاف
القــوىّ ،
والجــور ،فمــن يتحــرك ضمــن إطــار اإلنصــاف هــو القــوي لقــوة مشــروعه،
وحقانيــة الرؤيــة والمســار الــذي يمتلكــه ،ومــن كان علــى باطــل فهــو الضعيــف
مهمــا حــاول أن يصبغــه ويصلحــه بــأدوات ســلطوية ليعبــر عــن قوتــه الســلطوية.
فالحــق والباطــل همــا معيــار تــوازن القــوى ،فمــن كان مــع الحــق فهــو القــوي
حتــى لــو لــم يمتلــك أدوات ماديــة فــي لحظــة مــا ،ومــن كان علــى باطــل فهــو
الضعيــف حتــى إذا كان يمتلــك كل األدوات الماديــة فــي لحظــة مــا.
واألمــر اآلخــر الالفــت للنظــر الــذي يشــير إليــه أميــر المؤمنيــن(×) ،هــو
أن النتائــج تظهــر بأســرع ممــا يتصــور القــوي والضعيــف ،فالضعيــف اليائــس
يأتيــه النصــر فجــأة وتتغيــر ا ُالمــور ،وكأن توزيــع النتائــج فــي آخــر الســنة أصبــح
بالعكــس ،فــكان هــو الناجــح األول ،مــع أ ّنــه كان أمــر ًا مســتبع ً
دا مــن كل أحــد،
وفجــأة صــار تحــت األضــواء ،ويأتيــه النصــر فجــأة مــن حيــث ال يشــعر ،وجرحــه
مــازال نازف ـ ًا لــم يندمــل ،وقبــل أن تنتهــي مظلوميتــه.
ونحــن اليــوم بأمــس الحاجــة إلــى اســتحضار مثــل هــذه المفاهيــم فــي ســاحة
ال تخضــع ألي معاييــر أخالقيــة أو التزامــات واتفاقــات ،فمــن أبســط التزامــات
المؤمــن تجــاه أخيــه المؤمــن هــو االلتــزام بالعهــود والمواثيــق واحتــرام االتفاقات،
وينبغــي لإلنســان ـ فض ـ ًا عــن كونــه مؤمن ـ ًا ـ أن يكــون صاحــب كلمــة ،وإذا قــال
شــيئ ًا عمــل بــه ،وإذا التــزم بشــيء وفــى بــه ،بــل انّ الوفــاء وااللتــزام مــن أبــرز
ســمات المؤمنيــن ،بينمــا نــرى اليــوم كل هــذه ا ُالمــور تضــرب عــرض الجــدار،
ويبــدو أنّ كل مــن يجلــس علــى الكرســي فــي بغــداد ،يكــون منطقــه منطــق هــارون
العباســي حينمــا قــال لولــده المأمــون«:واهلل لــو نازعتنــي هــذا األمــر ألخــذت الذي
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فيــه عينــاك فــإنّ الملــك عقيــم»( ، ((6ويصــاب بهــذا الهــوس مــن حيــث يشــعر أو
ال يشــعر ،وهــو مــا يدعــو إلــى األســف الشــديد؛ ألنّنــا فــي دائــرة المؤمنيــن ونــرى
مثــل هــذا النقــض للعهــود والمواثيــق ،ولك ّننــا مطمئنــون وواثقــون ،بــأنّ النصــر
قــادم ،بــإذن اهلل تعالــى ،وســتتحول كل هــذه الضغــوط لتكــون وبــاال ًعلــى مــن
يمارســها؛ ألنّهــا قامــت علــى أســاس الظلــم والجــور ،وليــس علــى أســاس العــدل
واإلنصــاف.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

.62عيون أخبار الرضا  86 :2ح.11
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()18

واقع الحياة الدنيا
قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×)( :مــا أقــرب الراحــة من
النصــب ،ومــا أقــرب البــؤس مــن النعيــم ،والســقم مــن الصحــة ،فطوبــى
لمــن أخلــص هلل عملــه وعلمــه ،وحبــه وبغضــه ،وأخــذه وتركــه ،وكالمــه
وصمتــه ،وفعلــه وقولــه)(.((6
تناولــت الفقــرة ا ُالولــى مــن الروايــة« :مــا أقــرب الراحــة مــن النصــب» بيــان أن
المســافة بيــن الراحــة والتعــب قريبــة جـ ً
دا؛ فاإلنســان المتعــب المرهــق عندما يضع
رأســه علــى الوســادة وينــام بضــع ســاعات ينهــض وقــد اســتجمع طاقتــه ،ويمكــن
أن يــزول التعــب حيــن يبــذل اإلنســان جهــود ًا مضنيــة وكبيــرة فيحقــق انتصــار ًا
معينـ ًا ،فيشــعر بالراحــة النفســية حينئــذ وينســى التعــب ،كمــن يبقــى مســتيقظ ًا مــع
مريــض يوميــن أو أكثــر ،وبعــد شــفاء المريــض ينســى التعــب .والعكــس صحيــح
أيضـ ًا؛ فربمــا يكــون اإلنســان فــي حالــة مــن الراحــة والدعــة  ،وتعــرض لــه مشــكله
فينقلــب حالــه رأس ـ ًا علــى عقــب فــي دقائــق ،فالمســافة قريبــة ج ـ ً
دا بيــن الراحــة
والنصــب .
وأشــارت الفقــرة الثانيــة مــن الروايــة الشــريفة«:وما أقــرب البــؤس مــن النعيــم»
إلــى بيــان قــرب المســافة بيــن الفقــر والغنــى ،فربمــا انقلبــت حــال اإلنســان الفقيــر
المدقــع الــذي ال يملــك قــوت يومــه فــي لحظــات ليصبــح إنســان ًا ثريــ ًا يملــك
أمــوا ًال طائلــة ،كمثــل مــن يشــتري ورقــة يانصيــب فيربــح الجائــزة ،وإذا بــه يصبــح
مليارديــر ًا وإنســان ًا يملــك إمكانيــات هائلــة .وربمــا كان العكــس من ذلــك؛ إذ ربما
يتحــول اإلنســان فــي لحظــة مــن الثــراء الفاحــش إلــى الفقــر بنــزول البورصــة مثـ ًا،
 .63تحف العقول.91 :
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أو االفــاس نتيجــة أزمــة عالميــة .فالفــارق بيــن البــؤس والنعيــم قريــب جـ ً
دا ،فمــا
أســرع أن يكــون البائــس فــي نعمــة ،ومــا أســرع أن يكــون المتنعــم فــي بــؤس فــي
طرفــة عيــن ،وقــد رأيناهــا فــي حياتنــا ،ومــا أكثــر الشــواهد عليهــا.
وأشــارت الفقــرة الثالثــة مــن الروايــة الشــريفة«:والموت مــن الحيــاة» إلــى
بيــان قــرب المــوت مــن الحيــاة ،كمــا لــو جــاءت ســيارة مســرعة وصدمــت رجـ ًا
يمشــي هادئ ـ ًا مطمئن ـ ًا ،فتســبب إزهــاق روحــه فــي لحظــة ،أو كزلــزال يأتــي فــي
غضــون لحظــات ودقائــق معــدودة فيقلــب حضــارات ومدنــا بأكملهــا  ،ويزهــق
أرواح مئــات اآلالف مــن الضحايــا ،أو كمــا حــدث قبــل فتــرة فــي الفلبيــن؛ عندمــا
ضربهــا تســونامي وفــي غضــون دقائــق كان مئــات اآلالف مــن النــاس بيــن قتيــل
وجريــح ،فالفاصــل بيــن المــوت والحيــاة ســكتة دماغيــة أو نوبــة قلبيــة فــي لحظــة
وينتهــي كل شــيء.
وأشــارت الفقــرة الرابعــة مــن الروايــة الشــريفة« :والســقم مــن الصحة»،إلــى
بيــان قــرب المســافة بيــن الســقم والصحــة ،فمــن الممكــن أن يصيــب اإلنســان
فيــروس ال يــرى بالعيــن أو يصــاب باإلنفلونــزا أو بمــرض خبيــث ـ أجارنــا اهلل
وإ ّياكــم جميع ـ ًا ـ فينقلــب حالــه مــن الصحــة إلــى المــرض خــال فتــرة قصيــرة،
وقــد يســتمر بــه المــرض والعيــاذ بــاهلل طيلــة حياتــه ،أو يــؤدي بــه إلــى المــوت.
فالفاصــل بيــن الصحــة والســقم هــو فيــروس ،أو بيئــة ملوثــة ومــا إلــى ذلــك.

فــإذا كان هــذا شــأن الحيــاة ،وأنّ الفواصــل تكــون قريبــة جــ ً
دا بيــن الراحــة
والنصــب ،وبيــن البــؤس والنعيــم ،وبيــن المــوت والحيــاة ،وبيــن الســقم
والصحــة ،فــإنّ الســعادة والغبطــة فــي نظــر أميــر المؤمنيــن(×) هــي لإلنســان
الــذي تتوافــر فيــه خمــس صفــات تكــون هلل تبــارك وتعالــى:
االولى :اإلخالص في القول والعمل
ُ

وقــد تمثلــت هــذه الصفــة فــي قولــه(×)« :فطوبــى لمــن أخلــص هلل عملــه
وعلمــه» ،أي أن عملــه وعلمــه كليهمــا يجــب أن يكونــا خالصيــن هلل تبــارك
يقــدم اإلخــاص فــي العمــل
وتعالــى .ونالحــظ هنــا أن أميــر المؤمنيــن(×) ّ
علــى اإلخــاص فــي العلــم؛ ألنّ الدنيــا ال تســاوي أن يعمــل لهــا اإلنســان إذا
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كانــت المســافة بيــن القمــة والقــاع فــي كل شــؤونها هــي مجــرد لحظــات ،ومــا قيمــة
الجهــد الــذي يبذلــه اإلنســان فــي ســبيلها خــال ســنين طــوال مــن عمــره إذا كان يمكــن
أن يضيــع فــي طرفــة عيــن! أو أن تأتــي الدنيــا خاضعــة لشــخص آخــر خــال لحظــات
ولــم يبــذل فــي ســبيل الحصــول عليهــا جه ـ ً
دا يذكــر؟! ولــذا يجــب علــى اإلنســان أن
يخلــص عملــه قبــل علمــه هلل تعالــى وليــس لنفســه.
الثانية :الحب والبغض.

ثــم أشــار أميــر المؤمنيــن(×) إلــى ضــرورة أن يكــون الحــب والبغــض هلل تبــارك
وتعالــى أيض ـ ًا ،وليــس انتصــار ًا للنفــس ،فمث ـ ًا ،كان يزيــد بــن معاويــة يعتقــد بأ ّنــه
ـث وهمــه فــي نفســه نوعــا مــن
انتصــر علــى سـ ّـيد الشــهداء اإلمــام الحســين(×) ،وبـ ّ
النشــوة واالنتعــاش ،فجلــس فــي ليلــة األول مــن صفــر ســنة إحــدى وســتين للهجــرة
كإمبراطــور ،وأدخلــوا عليــه ســبايا آل محمــد(ث) ،ولكــن بخطــاب واحــد مــن
اإلمــام علــي بــن الحســين(×) انقلبــت الموازيــن كلهــا .والحــب والبغــض هلل
ســبحانه وتعالــى ،واالنتصــار هلل ،هــو الــذي اســتطاع أن يفعــل هــذا ،وليــس االنتصــار
للنفــس.
الثالثة :األخذ والترك.

ثــم يتطــرق أميــر المؤمنيــن(×) إلــى أنّ األخــذ والتــرك يجــب أن يكونــا هلل عــز
وجــل أيض ـ ًا ،أي عندمــا يأخــذ شــيئ ًا ويصـ ّـر علــى شــيء فينبغــي أن يكــون الهــدف هلل
تعالــى ،وعندمــا يتــرك ويتخلــى عــن شــيء ينبغــي أن يكــون هلل ســبحانه وتعالــى أيضـ ًا.
الرابعة :الكالم والصمت.

ثــم يشــير أميــر المؤمنيــن(×) إلــى صفــة ُاخــرى وهــي وجــوب أن يكــون كالم
اإلنســان وصمتــه هلل تعالــى ،فيشــخص أنّ عليــه فــي هــذا الموقــع وهــذه القضيــة أن
يصمــت؛ ألنّ نطقــه فيهــا ليــس هلل تعالــى وال فائــدة ترتجــى منــه .ويشــخص فــي
موضــع آخــر أنّ عليــه أن يتك ّلــم؛ ألنّ نطقــه يكــون هلل تعالــى فيــه رضــا ،ككلمــة حــق
عنــد ســلطان جائــر.
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الخامسة :الفعل والقول.

يبيــن أميــر المؤمنيــن(×) الصفــة األخيــرة التــي يغبــط عليهــا االنســان
ثــم ّ
الــذي عــرف الدنيــا حــق معرفتهــا ،وهــي أن تكــون أفعالــه وأقوالــه هلل ســبحانه
وتعالــى.
وعندمــا يكــون اإلنســان هلل تعالــى فــي هــذه المياديــن ،فــي أفعالــه الجوارحيــة،
فــي كل حركــة وســكون  ،وفــي أحاسيســه الجوانحيــة ،فــي كل مشــاعره النفســية
مــن حــب أو بغــض ،يكــون قــد ضمــن فــوزه فــي يــوم ال ينفــع فيــه مــال وال بنــون
إال مــن أتــى اهلل بقلــب ســليم.
ولحســن الحــظ فــإنّ القضيــة التــي ترتبــط باإلخــاص ال تضيــع علــى اإلنســان
وإن التبســت ا ُالمــور أحيانــ ًا وال يعلــم إن كانــت هلل أم ال ،ويجــد صعوبــة فــي
تشــخيصها ،ومثــال ذلــك ،أنّ اإلنســان عندمــا يرمــي الحصــاة فــي رمــي الجمــرات
مــن بيــن آالف الحصــى ال يســتطيع أن يجــد الحصــاة العائــدة لــه ،ولك ّنهــا ال تضيــع
أبـ ً
دا عنــد اهلل عــز وجــل ،الــذي يعلــم خائنــة األعيــن وما تخفــي الصــدور ،فكذلك
اإلخــاص يســتطيع أن يعرفــه ويميــزه ولــو حــاول تلبيــس األمــر علــى نفســه،
ـل ْ ِ
كمــا قــال تعالــى﴿ :بَـ ِ
نسـ ُ
ـان َع َلــى نَ ْف ِسـ ِـه بَ ِصيـ َـر ٌة َولَـ ْـو أَ ْل َقــى َم َع ِاذيـ َـر ُه﴾(، ((6
ال َ
فاإلنســان عندمــا يرجــع إلــى قــرارة نفســه يعلــم؛ هــل الكلمــة التــي قالهــا هــي هلل
تعالــى أو ال.
فراجعــوا أنفســكم لتعلمــوا إن كان كل عمــل وخطــوة وفكــرة هــي هلل أم ال،
وال يمكــن أن تضيــع عليكــم ،فمــن كان عملــه هلل فهنيئــ ًا لــه ،ومــن لــم يكــن
كذلــك فقــد ضــاع عملــه هبــاء منثــورا.
إنّ الفاصلــة بيــن القمــة والقــاع هــي طرفــة عيــن ،فــإن جــاءت نتيجــة العمــل
فأهــ ًا وســه ًال بهــا ،وإن ذهبــت فــإنّ العمــل كان هلل تعالــى وال يضيــع أجــره
وثوابــه ،وســيعوض اهلل تعالــى اإلنســان بشــيء آخــر ،وحينئــذ يصبــح اإلنســان
فــي حالــة مــن االســتقرار والســكينة والطمأنينــة والراحــة النفســية والشــعور بالقــوة
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والثقــة ،ســواء حصلــت النتيجــة المرجــوة أو لــم تحصــل ،أل ّنــه يعلــم أ ّنــه البــد
مــن وجــود مصلحــة فــي ذلــك وإن خفيــت عليــه فــي حينهــا.
وأنــا أذكــر دائمــ ًا الكلمــة التــي كان يكثــر منهــا (عزيــز العــراق) وهــي:
«اكــو اهلل» ،فقــد كان يطــرق فــي الشــدائد والملمــات ويســكت ويقلــب ا ُالمــور
باطمئنــان شــديد ويقــول« :اكــو اهلل» ،وكان عندمــا يقولهــا كأنّمــا يعطــي
شــحنة كهربائيــة للمســتمعين ،وبالفعــل كان «اكــو اهلل» فــا تخافــوا ،وكان
يقولهــا مــن أعمــاق وجــوده وليــس مجــرد لقلقــة لســان.
وهــذه الكلمــة تلخــص هــذه الروايــة تمامـ ًا ،ففــي أي لحظــة ،ومهمــا كانت
هــذه اللحظــة شــديدة ،يشــعر اإلنســان بعدهــا مباشــرة بالراحــة واالطمئنان.
ولذلــك أحبتــي ،فــإنّ اإلخــاص مســألة مهمــة جــ ً
دا ،فاإلخــاص
يعنــي النمــاء فــي عملنــا ،ويعنــي التأثيــر والبركــة واالنتشــار ،ويعنــي تحقيــق
ـت
االنجــازات واالنتصــارات ،وكمــا قــال تعالــىَ ﴿ :كــم ِّمــن ِفئَـ ٍـة َق ِلي َلـ ٍـة َغ َلبَـ ْ
ِفئَ ـ ًة َكثِيـ َـر ًة بِ ـإِ ْذ ِن َّ
اللِ﴾( ، ((6فــكل شــيء بيــد اهلل تعالــى ،والبقيــة كلهــا مجــرد
وســائل ،فمــن الممكــن أن يكــون الشــارع خاليــ ًا فــي ســاعة مــا ،فتطــوي
الســيارة فيــه مســافة عشــرين كيلومتــرا بدقائــق ،ومــن الممكــن أن يكــون
مزدحمــ ًا أو مغلقــ ًا فــي ســاعة ُاخــرى ،فــا تســتطيع الســيارة طــي عشــرين
متــر ًا فــي نصــف ســاعة ،وهــذه كلهــا وســائل ال نســتطيع الســير بدونهــا،
فنحــن نســير فــي الشــارع ،ســواء كان خاليـ ًا أو مزدحمـ ًا بحســب الحالــة ،فــي
نفــس الشــارع .والوســائل الطبيعيــة هــي كهــذا المثــال تمامـ ًا ،فتطــرق وتجهــد
نفســك بالعمــل فــي موضــوع مــا ثــم تجــد نفســك بعيــدا عنــه ُبعــد الســماء عــن
األرض.
فهنــاك موقــف تتعــب عليــه وتركــض وراءه ولكــن بــا نتيجــة كأ ّنــك تحفــر
فــي المــاء ،وهنــاك عمــل أو خطــوة لــم تتخــذ حيــز ًا فــي تفكيــرك تتــرك أثــر ًا
عميقـ ًا وصــدى واســع ًا فــي ا ُالمــة والنــاس .وهــذه جميعهــا إشــارات ورســائل
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يبينهــا اهلل ســبحانه ليقــول للنــاس انّ األمــر بيــدي وأنــا الــذي جعلــت الوســائل
ّ
ـي.
ـ
إل
ـون
ـ
بالرك
إال
ـرة
ـ
مؤث
ـباب
ـ
األس
ـون
ـ
تك
ال
ـك
ـ
ذل
ـع
ـ
وم
ـة
ـ
طبيعي
ّ

وقــد كانــت أحــوال شــهيد المحــراب ( ،)+تتغيــر فــي األزمــات دائمــ ًا،
ويعلــو صراخــه وبــكاؤه ،وهــذه كانــت ســمة شــهيد المحــراب ،ففــي الليلــة التــي
توجــد فيهــا أزمــة يعلــو بــكاؤه حتــى يســمعه مــن هــو خــارج غرفتــه؛ أل ّنــه كان يؤمن
بــأنّ القضيــة بيــد اهلل تعالــى .فالوســائل الطبيعيــة تســير ولكــن يجــب التوســل إلــى
اهلل تعالــى واســتحضار أنّ بيــده مفاتيــح الحــل كلهــا.

ونحــن بحاجــة إلــى هــذه الجرعــات لكــي نراجــع أنفســنا ،والســيما فــي
لحظــات اإلقبــال علــى اهلل ســبحانه ،فمــن الســهل الحصــول علــى حالــة اإلخالص
فــي حالــة اإلقبــال.
ومــا شــاء اهلل ،تنظيمكــم جيــد ،وخططكــم جيــدة ،وكــذا المبــادرات
واألفــكار .ولكــن الدنيــا إذا أقبلــت أعارتكــم محاســن غيركــم ،وإذا أدبــرت
ســلبتكم محاســن أنفســكم وأعطتهــا لغيركــم واســتعارت لكــم مســاوئ اآلخريــن.
وعلــى كل حــال ،علينــا أن نقلــق علــى أنفســنا فــي لحظــات إقبــال هــذه الدنيــا،
وعلينــا أن نفتــح أعيننــا ونتأكــد مــن صحــة مســاراتنا.
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()19

القناعة في العمل السياسي
قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×)( :خــرج العـ ّز والغنــى
يجــوالن ،فلقيــا القناعــة فاســتقرا)(.((6
تشــير هــذه الحكمــة العلويــة الشــريفة إلــى أنّ العــ ّز والغنــى تــوأم القناعــة،
فحيــث وجــدت القناعــة وجــد العـ ّز والغنــى لــدى اإلنســان ،وأنــه ال عـ ّز وال غنــى
بــا قناعــة.
والقناعــة تعنــي التقديــر الصحيــح للموقــف ،وتعنــي عــدم المغــاالة وعــدم
رفــع األســقف فــي التعاطــي مــع شــؤون الحيــاة ،وتعنــي اســتثمار الفــرص بشــكل
صحيــح ،وتعنــي التعاطــي مــع واقعيــات الحيــاة ،والنظــر بواقعيــة ُ
لالمــور،
وتنظيــم اإليقاعــات علــى أســاس هــذه الواقعيــة ،والقناعــة كنــز ال ينفــد ،ومــن
أراد العـ ّز فعليــه أنّ يكــون قنوعـ ًا ،ومــن أراد الغنــى فعليــه أنّ يكــون قنوعـ ًا أيضـ ًا.
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()20

علم جواهر الرجال
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :فــي تق ّلــب األحــوال علــم جواهــر الرجــال،
واأليــام توضــح لــك الســرائر الكامنــة)(.((6
تشــير هــذه الحكمــة العلويــة الشــريفة إلــى واحــدة مــن القواعــد المهمــة فــي
تمحيــص الرجــال ،وفــي التعـ ّـرف علــى المخلصيــن مــن غيرهــم ،والتعــرف علــى
األكثــر أخالص ـ ًا مــن غيــره ضمــن دائــرة المخلصيــن.
فقــد يتص ّنــع اإلنســان لوهلــة مــن الزمــن وقــد يكــون مصابــا بالجهــل المركــب،
فيعتقــد بأ ّنــه مؤمــن بمشــروع مــا ،ولكــن مــا إن تأتــي هــزة أو تحصــل كبــوة أو هفــوة
أو هجمــة أو تتغيــر مناخــات أو أدوار ومواقــع ،فيذهــب مــن كان فــي الصــدارة إلــى
يتبيــن أ ّنــه لــم يكــن مؤمن ـ ًا
الخلــف ومــن كان فــي الخلــف إلــى الصــدارة ،حتــى ّ
بالمشــروع ،وإنّمــا هــو مؤمــن بذاتــه ومصلحتــه الشــخصية.
ومثــل حركــة الدنيــا بحســب ســنن الحيــاة وحركــة اإلنســان فــي هــذه الدنيــا،
كشــريط تخطيــط القلــب؛ فيــه صعــود ونــزول ،وهــذه قضيــة طبيعيــة لم يســلم منها
أحــد حتــى رســول اهلل(ث) فــي مســاره المــادي ،وليــس المعنــوي طبعـ ًا ،فهناك
انتصــارات وهنــاك كبــوات وهنــاك تقــدم وتراجــع ،ففــي يــوم تشـ ّـد األحجــار علــى
البطــون ،وفــي يــوم يفتــح مكــة ويدخــل النــاس فــي ديــن اهلل أفواج ـ ًا .ولكــن قــد
يكــون اإلنســان مصابــا بجهــل مركــب ،فيتصــور أ ّنــه مؤمــن بمشــروع مــا ومندفــع
لقضيــة مــا ،ولكــن فــي لحظــة النــزول والتراجــع وفــي لحظــة األلــم والصــراخ،
 .67الكافي .23 :8
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وعندمــا يتعــرض المشــروع إلــى ضغــط ،يــرى نفســه بعي ـ ً
دا عــن هــذا المشــروع،
فيطلــب العافيــة ويــرى نفســه غيــر مهيــأ ليقــف ويواجــه أو غيــر مقتنــع ،أو متــرددا
فــي كل مــا كان يعتقــد بأنّهــا قناعــة راســخة ،ويجــد نفســه متذبذب ـ ًا ويعيــش حالــة
مــن الضبابيــة بمــا كان يتوهــم أ ّنــه مؤمــن ومعتقــد بــه.
ففــي الهــزات العنيفــة والظــروف الصعبــة والتحديــات الخطيــرة والمواجهــات
الشــديدة يتبيــن اإلنســان؛ كــم هــو قــوي وفاعــل ،وكم هــو مقتنــع بالمشــروع الذي
كان يــرى نفســه جــزءا طبيعيـ ًا منــه فــي ظــروف الرخــاء والصعــود والدعــة والوهج.
يتبيــن حــال الرجــال ،ولكــن ،وكمــا ذكــرت ،يقــع
فدائم ـ ًا فــي تقلــب األحــوال ّ
يتبيــن لــه أنــه ليــس
اإلنســان نفســه أحيانـ ًا فــي جهــل ويظــن أ ّنــه مؤمــن ومقتنــع ثــم ّ
كذلــك ،هــذا فــي دائــرة المخلصيــن.
وهنــاك االنتهــازي الــذي يراقــب اتجاهــات ا ُالمــور ويحــاول أن يركــب الموجــة
ويســير مــع كل خــط صاعــد ،وعندمــا ينــزل الخــط ،ســرعان مــا ينــزل منــه ويذهب
نحــو الخــط اآلخــر الصاعــد ويلتصــق به.
تتبيــن عنــد تقلــب األحــوال وعنــد اختــاف
فمعــادن الرجــال والنســاء ّ
الظــروف ،وال أحــد يســتطيع أن يتصنــع إلــى أمــد طويــل ،فحبــل الكــذب قصيــر،
وحبــل التضليــل قصيــر ،والتصنــع لــه مــدده الزمنيــة وظروفــه الطبيعيــة ،وبعدهــا
وتتبيــن ا ُالمــور والحقائــق .واأليــام
ال يســتطيع أن يواصــل وتنكشــف األوراق ّ
توضــح لــك الســرائر الكامنــة ،فتعــرف الصــادق مــن األقــل صدقـ ًا ،ومــن االنتهازي
ّ
ومــن األكثــر صدق ـ ًا واألكثــر وفــا ًء واألكثــر تمســك ًا بالمشــروع.

ولذلــك نــرى القــرآن الكريــم حينمــا يتحــدث عــن الث ّلــة المؤمنــة يجعــل مــن
ســماتها الصمــود والثبــات فــي ظــروف التحــدي ،وأمــا االنتهازيــون واألقــل وفــاء
دا رويــ ً
واألقــل إخالصــ ًا واألقــل وضوحــ ًا فيبــدؤون يبتعــدون رويــ ً
دا وينقلبــون
علــى أعقابهــم فــي مثــل تلــك الظــروف ،علــى عكــس المؤمنيــن الذيــن يــزدادون
ـون ْ َ
رســوخ ًا فــي المشــروع ،قــال تعالــىَ ﴿ :ولَ َّمــا َرأَى ْال ُم ْؤ ِم ُنـ َ
اب َقا ُلــوا َهـ َذا
ال ْحـ َز َ
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الل َو َر ُســو ُل ُه َو َصـد ََق َّ ُ
َمــا َو َع َدنَــا َّ ُ
الل َو َر ُســو ُل ُه َو َمــا زَا َد ُهـ ْـم إِ َّل إِي َما ًنــا َوت َْسـ ِـل ًيما﴾(،((6
فعندمــا مـ ّـرت بهــم ظــروف صعبــة لــم تزدهــم إال إيمان ـ ًا وتســليم ًا ،أي اإليمــان
الشــديد والتســليم الكامــل ،وهــذا األمــر مهــم ج ـ ً
دا.
كمــا نــزل فــي حــق أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×) قولــه تعالــى:
ـن َقـ َ
اخشَ ـ ْـو ُه ْم َف َزا َد ُهـ ْـم إِي َما ًنــا
ـاس َقـ ْـد َج َم ُعــوا لَ ُكـ ْـم َف ْ
﴿ َّال ِذيـ َ
ـاس إِنَّ ال َّنـ َ
ـال لَ ُهـ ُـم ال َّنـ ُ
َو َقا ُلــوا َح ْسـ ُـبنَا َّ ُ
الل َونِ ْعـ َـم ْال َو ِكيـ ُـل﴾( ،((6فاإلنســان المخلــص كالمســمار؛ كلمــا
ـتد تمســك ًا وتصلب ـ ًا والتزام ـ ًا.
طرقــت عليــه أكثــر اشـ ّ
تبيــن أنّ الخيــر كل الخيــر فــي تقلبــات األحــوال والفتــن والمحــن؛
ولذلــك ّ
ألنّهــا تفــرز وتغربــل الرجــال ،فهــي كالعواصــف التــي تعصــف باألشــجار
فتتســاقط منهــا األوراق الصفــراء التــي ليــس لهــا ارتبــاط حقيقــي وعضــوي ،وأمــا
األوراق الخضــراء فتبقــى متمســكة بالشــجرة مهمــا كانــت العواصــف شــديدة،
ـاس َفيَ ْم ُكـ ُ
ـث
وهــم كمــا قــال تعالــىَ ﴿ :فأَ َّمــا ال َّزبَــدُ َفيَ ْذ َهـ ُ
ـب ُج َفــا ًء َوأَ َّمــا َمــا يَن َفـ ُـع ال َّنـ َ
ِفــي ْ َ
ال ْر ِ
ض﴾(.((7
ولذلــك يعتبــر ظــرف الشــدائد والمحــن أفضــل ظــرف وفرصــة ،نفتــح فيــه
ونقيــم اآلخريــن ونــرى مــدى تمســكهم
ونقيــم أنفســنا ومــن يحيــط بنــا ّ
أعيننــا ّ
بالمشــروع وإصرارهــم عليــه .فاليــوم مثــ ًا نــرى الجميــع يهتــف« :تــاج تــاج
علــى الــرأس سـ ّـيد علــي السيســتاني» ،فــإذا خــرج شــخص وقــال :نحــن ندعــم
المرجعيــة ،فهــذا ليــس فضــ ًا؛ ألنّــه حتــى االنتهــازي يهتــف ويرفــع صــورة
السـ ّـيد ،ولكــن المحــك فــي اليــوم الــذي تُعــزل فيــه المرجعيــة ويصبــح االنتمــاء
يتبيــن مــن يقــف فعــ ًا مــع المرجعيــة.
إليهــا ذا كلفــة عاليــة ،فحينئــذ ّ
وهكــذا نحــن إن ك ّنــا نــرى فــي أنفســنا ـ ونحــن نــرى ذلــك ـ أنّنــا نحمــل
مشــروع ًا رســالي ًا حقيقيــ ًا فــي بنــاء الدولــة ونحمــل مشــروع ًا فــي بنــاء اإلنســان
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يتبيــن صدقنــا مــن كذبنــا فــي الشــدائد واألزمــات ،ففــي ظــروف الوهــج والخــط
ّ
الصاعــد واإلقبــال واالحتــرام ،مــا أســهل أن ّيدعــي شــخص أو يعتقــد بأ ّنــه ينتمــي
يتبيــن مــن لــه انتمــاء حقيقــي ومــن لــه انتمــاء
إلينــا ،ولكــن فــي الظــروف الصعبــة ّ
مــن نــوع آخــر.
نســأل اهلل أن يجيرنــا مــن مثــل هــذه الحــاالت ،وأن يثبتنــا علــى القــول الصــادق
والفعــل الصالــح ،وأن يجعلنــا مــن المتمســكين بهــذا المشــروع والمنهــج الــذي
اعتمدنــاه والــذي يســتند إلــى أبعــاد شــرعية وأبعــاد رســالية ،ويجعلنــا فــي موقــع
نكــون فيــه علــى قــدر المســؤولية ،والحمــد هلل رب العالميــن.
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مبدأ اإلتقان في العمل
(إن اهلل يحــب إذا عمــل أحدكــم
قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــهّ :
عم ـ ً
ا أن يتقنــه)(.((7
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة إلــى أنّ اهلل ســبحانه وتعالــى ينظــر إلــى عمــل النــاس،
ويحــب أن تكــون تلــك األعمــال متقنــة ،أي يحــب أن يأتــي بهــا اإلنســان علــى أحســن
وجــه ،ولــذا يجــب أن يكــون العمــل الــذي نقــوم به متصفـ ًا باإلتقــان والدقــة والجودة،
وكأن هــذا العمــل هــو لوحــة فنيــة ،فينبغــي أن يبــذل فيــه غايــة جهــده ليكــون كام ـ ًا
مــن جميــع الجهــات ،إذ مــن الممكــن أن نــرى صــورة لرســام فنتصورهــا متكاملــة،
ولكنهــا فــي الواقــع تحتــاج إلــى الكثيــر مــن العمــل ،فهــي بحاجــة إلــى إدخــال لمســات
عليهــا ،وإضافــة ألــوان طبيعيــة معينــة أو وهــج اضافــي ،فنراهــا ألول وهلــة جاهــزة،
ولكــن نالحــظ أنّ الرســام يقضــي أســبوع ًا آخــر مــن أجــل إضافــة لمســات فنيــة جديــدة
عليهــا ،وكذلــك كل عمــل يأتــي بــه اإلنســان هــو لوحــة فنيــة ،ال يكفــي فيــه أن ينجــز
العمــل فقــط  ،بــل ينبغــي أن يأتــي بــه علــى أعلــى مســتوى مــن اإلتقــان والدقــة.
والســؤال :كيــف يمكــن إنجــاز مثــل هــذا العمــل؟ ومــا مســتوى الدقــة والجــودة
المطلوبــة فــي نوعيــة العمــل؟ والجــواب يكمــن فــي وجــوب اإللمــام بالتفاصيــل
الدقيقــة المطلوبــة فــي إنجــاز العمــل المطلــوب ،بحيــث يتحــول إلــى هـ ٍّـم وعنــاء،
مهمــا كان هــذا العمــل بســيط ًا ،واإلنســان الــذي يتعامــل بهــذه الطريقة ســوف يستشــعر
دائم ـ ًا قيمــة العمــل الــذي يقــوم بــه ،ومثــل هــذا العمــل ســيتضح ويكــون ّبين ـ ًا.
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استعراض سمات المؤمنين
مــن المســائل التــي ركــز عليهــا القــرآن الكريــم وروايــات أهــل البيــت ســام
اهلل عليهــم ،هــو اســتعراض ســمات المؤمنيــن ،ومــن خــال هــذا االســتعراض
يتبيــن أن الرؤيــة اإلســامية هــي أن الشــخصية اإليمانيــة شــخصية متوازنــة ،جامعــة
للعديــد مــن المواصفــات والشــروط ،فالنظــرة اإلســامية والقرآنيــة للمؤمــن
ليســت نظــرة ُاحاديــة ،فهــي ال تنظــر إلــى جانــب واحــد مــن جوانــب الشــخصية،
بــل تنظــر إليهــا برؤيــة متوازنــة وإلــى الشــخصية الجامعــة.
وإحــدى هــذه الروايــات التــي تشــير إلــى هــذه الجامعيــة والشــمول فــي
الشــخصية ،مــا ورد عــن أبــي عبــد اهلل اإلمــام الصــادق صلــوات اهلل وســامه عليــه
فــي كتــاب الكافــي الشــريف؛ إذ يقــول عليــه الصــاة والســام( :ينبغــي للمؤمــن
أن يكــون فيــه ثمــان خصــال :وقــور عنــد الهزائــز ،صبــور عنــد البــاء ،شــكور
عنــد الرخــاء ،قانــع بمــا رزقــه اهلل ،ال يظلــم األعــداء ،وال يتحامــل لألصدقــاء،
بدنــه منــه فــي تعــب ،والنــاس منــه فــي راحــة)(.((7
يبيــن اإلمــام الصــادق (×) فــي هــذه الروايــة الشــريفة الخصــال الثمــان التــي
ّ
ينبغــي توفرهــا فــي المؤمــن ،وهــي:
الخصلــة ا ُالولــى( :وقــور عنــد الهزائــز) ،عندمــا تأتــي الهزائــز ـ جمــع هــزة
وهــي الشــدائد فــي الملمــات التــي تعصــف باإلنســان ـ يكــون وقــور ًا ،أي يحافــظ
علــى وقــاره ،ويحافــظ علــى ثقلــه ،وال ينهــار ،وال يشــعر بحالــة مــن العشــوائية
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فــي حــاالت مــن هــذا النــوع ،فيتعامــل بهــدوء ووقــار مــع الهزائــز والشــدائد
والملمــات ،وال يفقــد أعصابــه.
الخصلــة الثانيــة( :صبــور عنــد البــاء) ،دنيــا بــا بــاء أمــر غيــر متيســر
وغيــر ممكــن ،فالفقيــر مبتلــى بفقــره ،والغنــي مبتلــى بغنــاه ،والجميــع مبتلــى،
وال معنــى للبحــث عــن الراحــة المطلقــة فــي دار االبتــاء ،واإلنســان فــي الدنيــا
كطالــب جالــس فــي قاعــة االمتحــان يــرى نفســه قلقــ ًا؛ ألنّ االمتحــان بطبيعتــه
يثيــر القلــق ،وكذلــك الدنيــا دار بــاء وابتــاء ،واإلنســان المؤمــن يصبــر ويتحمــل
ويســيطر علــى مشــاعره ومخاوفــه ويضــع حــدود ًا ،ولذلــك يواجــه المشــاكل
والتحديــات واالبتــاءات بضبــط النفــس ومســك األعصــاب ،فيكــون قــادر ًا علــى
إدارة األزمــة بشــكل صحيــح ،وأمــا االســتعجال ونفــاد الصبــر وردود األفعــال
االنفعاليــة والغضــب ،فكلهــا ُامــور تفســد علــى اإلنســان تقديــر الموقــف بالشــكل
الصحيــح فــي ظــروف الشــدة واالبتــاءات.
ـكور عنــد الرخــاء) ،الدنيــا تقبــل وتدبــر ،فــإذا أدبــرت
الخصلــة الثالثــة( :شـ ٌ
كان المؤمــن فيهــا صبــور ًا ،وإذا أقبلــت كان شــكور ًا ،وأمــا حالــة النرجســية
واالعتــزاز بالــذات ونشــوة االنتصــار ـ التــي يســميها البعــض ســكر االنتصــار ـ
فهــي تفقــد اإلنســان توازنــه وتدخلــه فــي أشــد حــاالت األنانيــة ،ولــذا البــد مــن
أن يكــون اإلنســان شــكور ًا؛ ألنّ النصــر مــن اهلل تبــارك وتعالــى ،وعلــى اإلنســان
أن يكــون متواضع ـ ًا ،مؤمن ـ ًا بــأن النصــر مــن عنــد اهلل تعالــى ،وبــأن النصــر إذا مــا
حبــس فذلــك لمصلحــة يعلمهــا اهلل ،فيصبــر عنــد االبتــاء ،ويشــكر عنــد الرخــاء
واالنفــراج.
الخصلــة الرابعــة( :قانــع بمــا رزقــه اهلل) ،القناعــة ال تتقاطــع مــع الطمــوح
المشــروع ،بــل يجــب أن تكــون لــدى اإلنســان طموحــات عاليــة ،وأن يســعى
لتحقيــق مــا يطمــح إليــه ،ولكنــه يكــون قنوع ـ ًا بمــا قــدر اهلل ســبحانه وتعالــى لــه
إذا لــم تتحقــق تلــك الطموحــات ،وحالــة القناعــة هــي الرضــا بقضــاء اهلل وقــدره.
الخصلــة الخامســة( :ال يظلــم األعــداء) ،المؤمــن ال يظلــم األعــداء فض ـ ًا
عــن األصدقــاء ،وليــس لديــه شــماتة وال ثــأر شــخصي ،وليــس لديــه شــيء اســمه
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أحقــاد ،ألنّ اإلنســان المؤمــن ليــس حقــود ًا حتــى تجــاه أعدائــه ،بــل يدافــع عــن
نفســه ومشــروعه ،وليــس فــي قاموســه حتــى فــي الحــرب ،االجهــاز علــى عــدوه
الجريــح ،ويــرى أن فعــل ذلــك ليــس مــن المــروءة فــي شــيء ،بــل ليــس مــن
الرجولــة ،ولــذا يجــب دائم ـ ًا مراعــاة ردود األفعــال ،فالعــدو فــي حالــة الضعــف
ال قيمــة لالنتقــام منــه ،وال يجــب أن نفعــل ذلــك ،وهــي تُعـ ّـد حالــة شــخصية أكثــر
ممــا هــي انتصــار للمشــروع ،وال شــخصنة وال أنانيــات خاصــة وثــارات شــخصية
فــي تعاملنــا مــع بعضنــا بحســب القيــم اإلنســانية.
الخصلــة السادســة( :وال يتحامــل لألصدقــاء) ،المؤمــن ال يتحامــل مــن
أجــل الصداقــة ،وال يتحمــل وزر األصدقــاء ،أل ّنــه ال طاعــة لمخلــوق فــي ســخط
الخالــق ،وال يمكــن أن يرضــي األصدقــاء فــي شــيء غيــر صحيــح وغيــر مالئــم.
الخصلــة الســابعة( :بدنــه منــه فــي تعــب) ،اإلنســان المؤمــن مكافــح ومجاهــد
ومعطــاء ،والعطــاء متعــب ،فحينمــا يعطــي اإلنســان مــن نفســه ويقــدم الغالــي
والنفيــس مــن أجــل المشــروع القيــم فهــو فــي تعــب ،وإذا كنــا بالفعــل مؤمنيــن ـ
واإليمــان يعنــي التمســك بالمشــروع الرســالي ـ فهــذا يتطلــب تعب ـ ًا وعطــاء.
الخصلــة الثامنــة( :النــاس منــه فــي راحــة) ،المؤمــن يتعــب نفســه ليحقــق
راحــة اآلخريــن؛ مــن خــال االســتقامة والثبــات وا ُالطــر الصحيحــة فــي التعامــل
مــع اآلخريــن ،وهــو متواضــع مــع اآلخــر ،ولكنــه يجهــد نفســه ويتعبهــا لضمــان
راحــة اآلخريــن وســامتهم.
وهــذه الســمات الثمــان تعبــر عــن الصــورة التــي يرســمها اإلمام الصــادق (×)

للشــخصية اإليمانيــة ،وهــي تتضمــن التــوازن فــي جميــع الجوانــب واألبعاد.
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التوأمة بين العقل والقلب
ـد ُح ًّبــا
ـن َآم ُنــوا َأ َشـ ُّ
﴿وال َِّذيـ َ
قــال اهلل تبــارك وتعالــى فــي كتابــه الكريــمَ :
ِّ َّل﴾(.((7
نفهــم مــن هــذه اآليــة الشــريفة أن الرؤيــة اإلســامية تنــص علــى التوأمــة بيــن
العقــل والقلــب؛ فــا يكفــي أن ينظــر اإلنســان بعقلــه إلــى حقانيــة قضيــة محــددة،
وال يكفــي أن يفلســف ويبرهــن صحــة مشــروع معيــن ،حتــى لــو كان مشــروع
الســماء ،بــل يجــب أن يمتــزج بالقلــب والمشــاعر والمحبــة؛ إذ القناعــة تولــد
أساســ ًا إنشــداد ًا عاطفيــ ًا ،فحينمــا يقتنــع اإلنســان بفكــرة يحــب هــذه الفكــرة،
وهــذا الحــب والمشــاعر تولــد دفع ـ ًا للمزيــد مــن التميــز فــي تنفيــذ هــذه الفكــرة،
بــدء ًا مــن العالقــة بــاهلل ســبحانه وتعالــى ،وهــذه العالقــة مبنيــة علــى أســاس الحــب
واالرتبــاط بــاهلل ســبحانه وتعالــى ،وهــذا االرتبــاط ينتــج قناعــة ،وهــذه القناعــة
توجــد حب ـ ًا ،وكلمــا كان اإليمــان أشــد ،تحركــت المحبــة والمشــاعر والوجــدان
والضميــر بشــكل أعمــق تجــاه اهلل ســبحانه وتعالــى ،كمــا نصــت عليــه اآليــة
ـن آ َم ُنــوا أَ َشـ ُّـد ُح ًّبــا ِّ َّلِ﴾ ،وكلمــا كان اإليمــان أعظــم ،كانــت
الشــريفةَ ﴿ :و َّال ِذيـ َ
المحبــة أشــد وأوثــق.
إذن مــن الصعــب التعلــق بمشــروع مــن دون أن تتحــول هــذه القناعــة إلــى محبــة
ومشــاعر ،والمشــاعر مفتــاح فــي مســتوى تبنــي ٍّ
كل منــا لمــا يعتقــد بــه مــن قيــم
ومبــادئ ســماوية ،ومــن مشــروع يتحــرك علــى األرض ،وهــذه حالــة إنســانية،
فهنــاك مــن لديــه رغبــة أو هوايــة كحــب جمــع الطوابــع ،فنجــد لديــه مجموعــة مــن
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الطوابــع ال نجدهــا عنــد دول ،وآخــر لديــه هوايــة فــي مجــال آخــر ،وهــذه الهوايــة
توجــد حالــة مــن االنشــداد المشــاعري ،فيبــدأ يتفنــن بهــا ويعطيهــا مــن وقتــه
وطاقتــه ويبــدع وينجــز ،ونــرى أحيان ـ ًا فــي وســائل اإلعــام أشــخاص ًا يقومــون
بتحويــل القمامــة إلــى أشــياء مفيــدة.
فالحــب والمشــاعر يجــب أن تتــوج أي قناعــة بــأي مشــروع نتعاطــاه بالعقــل
ونفلســفه؛ فمــن دون مشــاعر وانجــذاب لذلــك المشــروع يبقــى معطــ ًا ،وأي
مشــروع نســتطيع تحويلــه مــن قناعــة وفكــر ونظريــة ورؤيــة إلــى مشــاعر وعواطف،
فإنــه ســوف يصبــح همنــا ،وســوف نحــب هــذا العمــل وهــذا المشــروع والمــكان
الــذي هــو فيــه ،وعندهــا يحصــل اإلبــداع فيــه ،وإذا لــم يوجــد االنجــذاب
العاطفــي ،فســيكون العمــل مجــرد إســقاط واجــب ،وســيرتبط نجاحنــا دائمـ ًا فــي
إيجــاد هــذه الكيميــاء التــي هــي المشــاعر والمحبــة تجــاه العمــل والمشــروع ،بــل
نجــد فــي القــرآن الكريــم تحديـ ً
دا لمعيــار الصدقيــة ،فــكل ّيدعــي االنجــذاب إلــى
المشــروع الــذي يؤمــن بــه ،ولكــن مــا هــو معيــار الصدقيــة؟.
اللَ َفا َّتبِ ُعونِــي ُي ْحبِ ْب ُكـ ُـم ّ ُ
ـون ّ
الحظــوا هــذه اآليــةُ ﴿ :قـ ْـل إِن ُكن ُتـ ْـم ت ُِح ُّبـ َ
الل َويَغ ِْفـ ْـر
لَ ُكـ ْـم ُذنُوبَ ُكـ ْـم َو ّ ُ
ـور َّر ِحيـ ٌـم﴾( ، ((7والفــاء هنــا فــاء التفريــع ،واآليــة الكريمــة
الل َغ ُفـ ٌ
تقــرر تر ّتــب الطاعــة علــى الحــب ،فــا يمكــن أن تحــب اهلل ســبحانه وتعالــى مــن
دون إطاعــة رســوله ،وأمــا ادعــاء حــب اهلل ســبحانه وتعالــى ونحــن نعصــي رســوله
ونخالفــه فهــو اســتخفاف وكــذب ،وال يمكــن أن يجتمــع الحــب مــع التمــرد
والعصيــان ،فمــا دمتــم تحبــون اهلل فاتبعــوا رســوله يحببكــم اهلل ،لتصبــح الحالــة
متبادلــة بينــك وبيــن مشــروعك؛ فعندمــا تحبــه تلتــزم بــه ،فيعطيــك المشــروع بعــد
أن كنــت علــى مقاســاته وملتزمــا بــه.
ــم ّ ُ ِ
ــم َو ّ ُ
يــم﴾ ،أي أن المشــروع
الل َغ ُف ٌ
ــور َّر ِح ٌ
﴿ ُي ْحبِ ْب ُك ُ
ــم ُذنُوبَ ُك ْ
ــر لَ ُك ْ
الل َويَغْف ْ
الرســالي هــو طاعــة الحجــة الشــرعية ،الــذي هــو النبــي(ث) ،واإلمــام(×)
مــن بعــده ،والمرجــع الفقيــه فــي عصــر الغيبــة ،وطاعــة الحجــة الشــرعية تعبيــر
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وتجســيد لمصداقيــة الحــب الــذي ندعيــه تجــاه اهلل تبــارك وتعالــى ،وتجــاه
المشــروع الرســالي فــي مشــروعنا السياســي ،وهــذه الطاعــة وااللتــزام نتــاج
طبيعــي لصدقيــة االنجــذاب إلــى المشــروع والقناعــة بــه والمحبــة لــه.
ويبيــن القــرآن الكريــم أيضـ ًا معيــار انتخــاب الفريــق فــي قولــه تعالــى﴿ :يَــا أَ ُّي َهــا
ّ
ـن آ َم ُنــو ْا َمــن يَ ْرتَـ َّـد ِم ُنكـ ْـم َعــن ِدينِـ ِـه َف َسـ ْـو َف يَ ْأتِــي ّ ُ
الل بِ َقـ ْـو ٍم ُي ِح ُّب ُهـ ْـم َو ُي ِح ُّبونَ ُه﴾)،
َّال ِذيـ َ
فيركــز أو ًال علــى أن المعيــار فــي اختيــار هــذا الفريــق هــو المحبــة والمشــاعر
الناتجــة عــن قناعــة؛ ألنهــا هــي التــي تولــد االنجــذاب الحقيقــي وااللتــزام الكامــل
بالمشــروع﴿ ،أَ ِذ َّل ٍ
يــن﴾( ،((7وجميــع هــذه
يــن أَ ِعــ َّز ٍة َع َلــى ْال َك ِاف ِر َ
ــة َع َلــى ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ســمات مهمــة الحقــة ،ولكــن الســمة األهــم هــي التــي ذكــرت فــي صــدر اآليــة:
( ُي ِح ُّب ُهـ ْـم َو ُي ِح ُّبونَ ـ ُه) ،وقضيــة الحــب والتعلــق بالمشــروع ضمــان حقيقــي لنجــاح
المشــروع ،والــوالء للمشــروع الرســالي هــو والء لمشــروعنا السياســي الــذي
يتحــرك ضمــن القيــم والمبــادئ ،ولذلــك نتحــدث عــن والء ووفــاء وصــدق فــي
التمســك بالمشــروع ،وتجنــب االنتهازييــن ،والبحــث عــن النــاس المؤمنيــن
والمحبيــن للمشــروع ،والمواليــن لــه والملتزميــن بــه والمطيعيــن لــه.
إذن لهــذه المفاهيــم جميعـ ًا جــذور قرآنيــة وفهــم قرآنــي عميــق ،بــل فــي بعــض
الروايــات( :وهــل الديــن إ ّال الحــب)( ،((7بــل إن فلســفة الديــن هــي المحبــة،
وهــي القلــب الــذي ينبــض بحــب اهلل وذكــره ،هــذا هــو جوهــر فلســفة الديــن،
والمعيــار فــي تحديــد موقعــك فــي المشــروع هــو أيــن انــت؟ وكيــف أنــت؟ وأيــن
يجــب أن تكــون؟ وقــد ورد فــي جامــع األخبــار عــن اإلمــام علــي (×) مــا يؤكــد
ـب أن يعلــم كيــف منزلتــه عنــد اهلل) ،أقريــب هــو
هــذا المعنــى؛ إذ يقــول( :مــن أحـ َّ
أم بعيــد؟ وأيــن هــو فــي هــذا المشــروع الرســالي؟ يحــدد اإلمــام (×) الجــواب
بقولــه( :فلينظــر كيــف منزلــة اهلل عنــده)( ،((7أي إذا كانــت القيــم األخالقيــة
والحــال والحــرام وااللتــزام بالمبــادىء لهــا مكانــة أساســية عنــد اإلنســان،
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فليعلــم أن لــه مكانــة عنــد اهلل عــز وجــل ،وأمــا إذا كانــت المصلحــة عنــده أو ًال،
ويطلــب الراحــة ويتبــع الهــوى ،فمعنــى ذلــك أنــه ال توجــد لديــه قيــم وال مبــادئ
وال ثوابــت ،وهــي ُامــور ثانويــة فــي حياتــه ،فليعلــم هــذا اإلنســان أنّ موقعــه ثانــوي
عنــد اهلل ســبحانه وتعالــى أيض ـ ًا.
إذن كلمــا كانــت القيــم والمبــادئ مهمــة عنــد اإلنســان ،فمعنــى ذلــك أنــه مهــم
لــدى اهلل ورســوله وأوصيائــه مــن بعــده.
البعــض يدافــع عــن اإلســام مــا دام هــو حجــة اإلســام فيــه ،ويركــض خلــف
عنــوان حجــة اإلســام ،وهــذا ال ينفــع ،والبعــض يدافــع عــن اإلســام ســواء
كان هــو حجــة اإلســام أو غيــره ،ومعنــى ذلــك أن اإلســام يهمــه ،ويــدرك دور
المشــروع ومــاذا يمثــل فــي الحيــاة.
(فــإن كل مــن خيــر لــه أمــران؛ أمــر الدنيــا وأمــر اآلخــرة ،فاختــار أمــر اآلخــرة
علــى الدنيــا ،فذلــك الــذي يحــب اهلل) ،هنــاك مــن يســتمر علــى التديــن إذا كانــت
ُامــوره متيســرة ،فــإن عــرض لــه أمــران؛ أحدهمــا متعلــق بالدنيــا ،واآلخــر متعلــق
باآلخــرة ،بنحــو ال يســتطيع التوفيــق بينهمــا ،ســارع إلــى األمــر الدنيــوي وتــرك
األمــر ا ُالخــروي ،فليعلــم مثــل هــذا اإلنســان أنــه ليــس ممــن يقــع فــي دائــرة محبــة
فضــل الدنيــا علــى اآلخــرة عنــد التقاطــع بينهمــا ،وهنــا يتبين
اهلل جــل جاللــه؛ ألنــه ّ
الموقــف الحقيقــي لمثــل هــذا اإلنســان ،وأنــه ال منزلــة لــه عنــد اهلل عــز وجــل.
وهنــاك إنســان يســتمر علــى التديــن ســواء كانــت ُامــوره متيســرة أو لــم تكــن،
وعندمــا يتعــرض لالختبــار اإللهــي ويعــرض لــه أمــران؛ أحدهمــا متعلــق بالدنيــا
يفضــل اآلخــرة علــى الدنيــا عنــد التقاطــع ،ويختــار
واآلخــر متعلــق باآلخــرة ،فإنــه ّ
مــا يرضــي اهلل ســبحانه وتعالــى ،فذلــك الــذي يحــب اهلل تبــارك وتعالــى وتظهــر
عليــه آثــار االنتصــار للمشــروع اإللهــي.
وقــد ورد عــن أبــي عبــد اهلل الصــادق (×) قــال( :قــال رســول اهلل صلــى
اهلل عليــه وآلــه :يقــول اهلل تعالــى (وهــذا حديــث قدســي) :مــا تقــرب إلـ ّـي عبــد
بشــيء أحــب إلـ ّـي ممــا افترضــت عليــه) ،بامتثــال الواجبــات وتــرك المحرمــات،
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وهــذا أفضــل شــيء يتقــرب بــه اإلنســان إلــى اهلل تبــارك وتعالــى( ،وإنــه يتقــرب
إلــي بالنافلــة) ،فالبعــض ال يكتفــي بفعــل الواجــب وتــرك الحــرام ،بــل يأتــي
ّ
بالمســتحب ،وهــو مــا لــم يلزمــه اهلل بــه وال يعاقبــه عليــه إن تركــه ،كصــاة النافلــة
والدعــاء والتوســل ،أو مطلــق ذكــر اهلل عــز وجــل ،كمــا لــو كان عندنــا التــزام فــي
حياتنــا اليوميــة بقــراءة صفحــة مــن القــرآن الكريــم فــي كل يــوم ،أو نصلــي علــى
محمــد وآل محمــد مائــة مــرة عندمــا نذهــب إلــى العمــل ونهديهــا إلــى صاحــب
العصــر والزمــان عجــل اهلل فرجــه الشــريف.
(وإنــه ليتقــرب إلـ ّـي بالنافلــة ـ أي بالمســتحبات ـ حتــى أحبــه ،فــإذا أحببتــه كنــت
ســمعه الــذي يســمع بــه ،وبصــره الــذي يبصــر بــه ،ولســانه الــذي ينطــق بــه ،ويــده
التــي يبطــش بهــا)( ،((7إنّ اإلنســان عندمــا يحــب شــخص ًا يعطيــه كل مــا يملــك
وهــو ســعيد بهــذا العطــاء ،وكذلــك اهلل تبــارك وتعالــى؛ عندمــا يحــب شــخص ًا
يعطيــه مــا ال يعطــي اآلخريــن مــن قــوى وقــدرات وإمكانيــات ،بــل يعطيــه كل مــا
يريــد ويطلــب ،بــل ويعطيــه فــوق ذلــك؛ بــأن يكــون منطقــه منطــق اهلل ســبحانه
وتعالــى فــي البيــان والحكمــة ،ويكــون مجــال ســمعه ســمع اهلل ســبحانه وتعالــى؛
فــا تحجــزه الجــدران وبعــد المســافات عــن ســماع مــا يريــد ســماعه ،ويكــون
مــدى بصــره وقوتــه وثاقبيتــه مــدى بصــر اهلل تبــارك وتعالــى وقوتــه وثاقبيتــه التــي ال
منتهــى لهــا ،وتكــون يــده فــي البطــش والفتــك كيــد اهلل تبــارك وتعالــى فــي البطــش
والفتــك الشــديد الــذي ال يقــف أمامــه شــيء ،فتنســحق أمــام إرادتــه كل قــوى
الجبابــرة والطغــاة مهمــا بلغــت قــوة جيوشــهم وعظمــة ســلطانهم.

 .78الكافي 352 :2ح.7
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التقارن بين الحكمة والشجاعة
االنطبــاع الســائد لــدى البعــض حينمــا نقــول :إن تعامــل اإلنســان مــع اآلخريــن
يجــب أن يكــون بالحكمــة ،أنّ هــذا يعنــي التــردد ،والوقــوف علــى التــل دائم ـ ًا،
ويعنــي عــدم اتخــاذ القــرار ،والحــل لهــذا الفهــم الخاطــئ هــو تحديــد معنــى
الحكمــة ،وأنهــا تعنــي الدراســة المســتوفية ُ
لالمــور قبــل اتخــاذ القــرار ،وحينمــا
يتعاطــى اإلنســان مــع أي ظاهــرة مــن الظواهــر ويدرســها بحكمــة ويســتوضح
جميــع جوانبهــا ،فــإن ذلــك يعطيــه شــجاعة فــي اتخــاذ القــرار المناســب؛ أل ّنــه
يعــرف أنــه ليــس متهــور ًا وليــس منفعـ ًا فــي قــراره ،بــل جــاء هــذا القــرار واالنطبــاع
بعــد دراســة مســتفيضة ونظــرة حكيمــة.
إذن مــا دامــت الحكمــة هــي التــي أوصلتــه إلــى موقــف مــا ،فــإنّ هــذا ســيعطيه
مزي ـ ً
دا مــن العــزم واإلقــدام والشــجاعة فــي اتخــاذ القــرار ،فإنــه حينمــا ينظــر إلــى
ا ُالمــور ويدقــق فــي المســائل ويحســب لهــا حســابها ،ويدرســها دراســة عميقــة،
فســوف يتكــون لديــه الــرأي الــذي يســتوضح فيــه المســألة بجميــع حيثياتهــا
وجوانبهــا ،فيتخــذ القــرار المناســب ،ويمنحــه ذلــك حالــة العزيمــة واإلقــدام،
فالتريــث والتبصــر والتعمــق والحكمــة والعقلنــة فــي النظــر إلــى ا ُالمــور ،ليســت
حاجــز ًا عــن اتخــاذ القــرار ،وليســت حالــة مــن التخــاذل والتــردد ،بــل هــي مقدمــة
ضروريــة لموقــف شــجاع ،وإقــدام وعزيمــة بأعلــى المســتويات ،هــذا مــا يجــب
علينــا أن نميــزه.
وهنــاك مــن يتمتــرس خلــف شــعارات الحكمــة والدراســة ،وهــو فــي الحقيقــة
ال يريــد أن يتخــذ موقفـ ًا ،وال يريــد أن يحســم قضيــة ،والواقــع هــو أنــه ال يملــك مــا
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يضيفــه ،ودراســته للموضــوع مــن الجوانــب كافــة ال تمنحــه الجــرأة علــى اتخــاذ
القــرار ،فيتخنــدق خلــف الدراســة والمراجعــة والتدقيــق والحكمــة ،فــي حيــن أن
هــذه المفاهيــم تدعونــا إلــى الشــجاعة واإلقــدام واتخــاذ القــرار.
وهــذا المفهــوم هــو مصــداق لقــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه( :اعقلهــا
وتــوكل)( ،((7فــإن قولــه( :اعقلهــا) يمثــل مرحلــة الدراســة والرؤيــة الحكيمــة،
وقولــه( :وتــوكل) ،يمثــل مرحلــة اتخــاذ القــرار ،وحينــذاك عليــك أن تمضــي،
ـت أمــر ًا فقــع فيــه ،فــإنّ شــدة توقيــه أشـ ُّـد مــن
وكمــا جــاء فــي الروايــة( :إذا هبـ َ
الوقــوع فيــه)( ،((8أي أنّ مــا تقــع فيــه مــن الضــرر المترتــب علــى حالــة التــردد
والالقــرار والوقــوف علــى التــل ،أكبــر بكثيــر مــن نتائــج اإلقــدام والشــجاعة
والمضــي بعــد دراســة ا ُالمــور بشــكل صحيــح.

وتيــار الحكمــة هــو تيــار االعتــدال والوســطية والنظــر إلــى ا ُالمــور بحكمــة
وواقعيــة ومراجعــة ،ولكــن عليــه أن يكــون شــجاع ًا ومقدام ـ ًا ،وعليــه أن يتســم
بالعزيمــة واإلقــدام ،ليحقــق الغــرض المنشــود ،ويلبــي طموحــات الشــعب الــذي
فتــح عيونــه علــى تيــار الحكمــة منــذ اســابيع.
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المعايير الصحيحة في تقييم الناس
عــن أميــر المؤمنيــن (×) قــال( :الجاهــل صغيــر وإن كان شــيخاً،
والعالــم كبيــر وإن كان حدثــاً)(.((8
تبيــن هــذه الروايــة مبــدأ إســامي ًا مهمـ ًا؛ وهــو وضــع المعاييــر الصحيحــة فــي
ّ
تقييــم النــاس ،والتمييــز بيــن البشــر والمفاضلــة بينهــم.
يمثــل العلــم ،والكفــاءة ،والمعرفــة ،معيــار ًا أساســي ًا مــن معاييــر التفاضــل،
وقــد جــاء فــي القــرآن الكريــم مــا يؤكــد هــذا المعيــار فــي قولــه تبــارك وتعالــى﴿ :
ـن َل يَ ْع َل ُمـ َ
ـن يَ ْع َل ُمـ َ
ـون﴾(.((8
ـون َو َّال ِذيـ َ
ُقـ ْـل َهـ ْـل يَ ْسـتَ ِوي َّال ِذيـ َ

وكذلــك يعتبــر اإليمــان معيــار ًا مــن معاييــر التفاضــل ،كمــا ورد ذلــك فــي قولــه
ـت ُســو َر ٌة َف ِم ْن ُهــم َّمــن يَ ُقـ ُ
ـول أَ ُّي ُكـ ْـم زَا َد ْت ـ ُه َهــ ِـذ ِه إِي َمان ـ ًا َفأَ َّمــا
تعالــىَ ﴿ :وإِ َذا َمــا ُأن ِزلَـ ْ
ـن آ َم ُنــو ْا َف َزا َدت ُْهـ ْـم إِي َمانـ ًا َو ُهـ ْـم يَ ْستَ ْب ِشـ ُـر َ
ون﴾(.((8
َّال ِذيـ َ
وتحمــل المســؤولية تجــاه ا ُالمــة معيــار ًا أساســي ًا
ويمثــل الجهــاد والتصــدي
ّ
أيضـ ًا فــي التفاضــل بيــن أبنــاء ا ُالمــة ،كمــا ورد التصريــح بذلــك فــي قولــه تعالــى:
ـن َع َلــى ْال َق ِ
الل ْال ُم َج ِ
ـل ّ ُ
﴿ َو َف َّضـ َ
ـن أَ ْجــر ًا َع ِظيم ـ ًا﴾(.((8
اع ِديـ َ
اه ِديـ َ

وتحتــل التقــوى موقع ـ ًا متميــز ًا أيض ـ ًا بيــن المعاييــر األساســية للتفاضــل بيــن
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اللِ
ــم ِعنــ َد َّ
النــاس ،وقــد ورد التصريــح بذلــك فــي قولــه تعالــى﴿ :إِنَّ أَ ْك َر َم ُك ْ
ــم﴾(.((8
أَ ْت َق ُاك ْ
وأمــا العمــر فــا يعتبــر ح ـ ً
دا فاص ـ ًا وأساس ـ ًا للتفاضــل بيــن النــاس ،ولكــن
العمــر يوجــد حالــة تراكميــة وفرصــة لالســتزادة العلميــة ،فعندمــا يتقــدم اإلنســان
بالعمــر يكــون أكثــر معرفــة وعلم ـ ًا ،وهــذه ميــزة ،ولكــن العمــر ليــس معيــار ًا؛
أل ّنــه ليــس مــاك ًا حقيقيـ ًا فــي التفاضــل ،فــرب شــيخ فيــه جميــع هــذه االعتبــارات
والمعاييــر المذكــورة آنف ـ ًا ،مــع الخبــرة المتراكمــة ،ورب حــدث وشــاب يمتلــك
هــذه المعاييــر نتيجــة القــدرات والتصــدي ودوره فــي بنــاء هــذا المشــروع.

ولــذا علينــا دائمـ ًا اتخــاذ هــذه المعاييــر الواقعيــة الصحيحــة بوصلــة فــي تقييــم
النــاس ،فيكــون مــن يمتلــك هــذه المعاييــر كبيــر ًا ،وكلمــا كانــت هــذه المعاييــر
أعمــق فــي شــخصيته كان أكبــر ،إذن علينــا أن نضــع هــذه المعادلــة ،ونضــع
اعتبــارات صحيحــة فــي اقتناصهــا والتعويــل عليهــا ،وحينئــذ ســنخلق حافــز ًا
داخليـ ًا لنتنافــس علــى مرتبــة األفضــل ،وقــد حــث القــرآن الكريــم علــى مثــل هــذا
ــر ِ
ات﴾( ،((8وقولــه تعالــىَ ﴿ :و ِفــي
التنافــس فــي قولــه تعالــىَ ﴿ :ف ْ
اســتَبِ ُقو ْا ْال َخ ْي َ
َ (((8
َذلِ َ
ــك َف ْليَتَنَا َف ِ
ــس ْال ُمتَنَ ِاف ُســون﴾ .
علينــا أن نكــون األتقــى واألكثــر إيمانــ ًا ،واألكثــر جهــاد ًا وتصديــ ًا وشــعور ًا
بالمســؤولية ،وعندهــا يمكــن أن نزيــل الشــعور بالغبــن والتمييــز بيــن هــذا وذاك.

 .85الحجرات.13 :
 .86البقرة.148 :
 .87المطففين.26 :
-102-

 ادألاو تاعقوتلا نيب نزاوتلا |

| وألا لصفلا  -ةيلاسر ميهافم

()26

التوازن بين التوقعات واألداء
عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب (×) قــال( :عجبــت لمــن
ـن دونــه)(.((8
ـن فوقــه ،كيــف ال يرحــم َمـ ْ
يرجــو فضــل َمـ ْ

تشــير هــذه الروايــة الشــريفة عــن أميــر المؤمنيــن (×) إلــى واحــدة مــن
القواعــد المهمــة فــي تنظيــم الســلوك اإلنســاني ،وهــي أنّ مــا تريــده مــن اآلخريــن
ومــا تتوقعــه منهــم ،مــن احتــرام وتقديــر ووقفــة فــي الشــدائد ودعــم وإســناد
ورعايــة ،يتوقــف علــى مــا تعملــه تجــاه اآلخريــن ومــن أنــت مســؤول عنهــم،
لكــي تتوقــع ذلــك مــن المســؤولين عنــك ،وهــذه حالــة التراتبيــة.

غالب ـ ًا مــا يتوقــع اإلنســان الكثيــر مــن اآلخريــن ،ولكــن الســؤال الــذي ينبغــي
أن نطرحــه علــى أنفســنا :مــاذا قدمنــا لآلخريــن؟ فمثـ ًا إذا كنــت تريــد أن يســاعدك
أحدهــم فــي تســديد ديــن معيــن ،فالســؤال هــو :هــل أســهمت فــي تســديد ديــن
أحــد؟ أو إذا كنــت ترغــب أن يعــودك أحــد فــي مرضــك ،فهــل عــدت أح ـ ً
دا فــي
مرضــه؟.
يكفــي أن يضــع اإلنســان نفســه فــي موضــع اآلخــر وهــو يمــارس هــذه األدوار
ويقــوم بهــذه ا ُالمــور تجاهــه ،ثــم ليتوقعهــا مــن اآلخــر؛ أل ّنــه ال ينبغــي أن أتوقــع
مــن اآلخريــن االحتــرام وأنــا ال أحتــرم ،وال ينبغــي أن أتوقــع مــن اآلخريــن الشــفقة
والرحمــة وأنــا ال أشــفق وال أرحــم ،وال ينبغــي أن أتوقــع الدعــم واالســناد وأنــا ال
أدعــم وال أســند أحـ ً
دا.
 .88عيون الحكم والمواعظ.330 :
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وقــد جــاء فــي الروايــات الشــريفة مــا يؤكــد هــذا المعنــى ،كقولــه (×):
(ارحــم تُرحــم)( ،((8وقولــه (×)( :كمــا تديــن ُتــدان)( ،((9وهــذه الروايــات
الشــريفة كلهــا تشــير إلى معنــى التوازن بيــن التوقعات وأداء اإلنســان وســلوكه،
وعليــه فــإن مــا نتوقعــه مــن اآلخــر ،علينــا أن نبــادر بــه تجــاه اآلخريــن.
ـن
وورد فــي روايــة ُاخــرى عــن أميــر المؤمنيــن (×) أنــه قــال( :ارحــم َمـ ْ
يرحمـ َ
دونــك
ـن دونــك يتعامــل
ـك َمـ ْ
ـن فوقــك)( ،((9أي كيفمــا تتعامــل مــع َمـ ْ
ْ
اآلخــر معــك ،وكيــف تتعامــل مــع والديــك ســيتعامل أوالدك معــك بالمثــل،
فــإن كنــت متواصـ ً
ا مــع والديــك وبــار ًا بهمــا ،فــإنّ أوالدك ســيتواصلون معــك
ويبرونــك عندمــا تضعــف ،ومــا تزرعــه تحصــده ،إن خيــر ًا فخيــر وأن شــر ًا
فشــر ،وهــذه قاعــدة عادلــة وس ـ ّنة ثابتــة جعلهــا اهلل تعالــى فــي تنظيــم ســلوك
البشــر ،وإن كان اهلل ســبحانه وتعالــى ال يتعامــل بالعــدل مــع مخلوقاتــه ،بــل
يتعامــل معهــم باإلحســان ،وقــد ورد فــي القــرآن الكريــم تأكيــدٌ لهــذا المعنــى
َ ِ
ِ
السـ ِّـيئ َِة
فــي قولــه تعالــىَ ﴿ :مــن َجــاء بِا ْل َح َس ـنَة َف َل ـ ُه َعشْ ـ ُـر أ ْمثَال َهــا َو َمــن َجــاء بِ َّ
ــم َ
َفــ َ
ال ُي ْظ َل ُم َ
ــون﴾( ،((9فالحســنة والخيــر ُيضاعفــان
ا ُي ْجــ َزى إِ َّال ِم ْث َل َهــا َو ُه ْ
عشــرة أضعــاف ،والســيئة والشــر تحصدهمــا بنفــس مقدارهمــا ،وهــذا ميــزان
اهلل تبــارك وتعالــى فــي حســابه للبشــر القائــم علــى أســاس اإلحســان ،وهــو
غيــر ميــزان البشــر فــي تعاملهــم مــع بعضهــم ،فــكل شــيء لنــا أن نتوقعــه
مــن اآلخريــن إذا كنــا قــد أتينــا بمثلــه معهــم ،وعلــى هــذا فكثيــر مــن قصــور
اآلخريــن تجاهنــا هــو فــي الحقيقــة تقصيــر تجاههــم ،فعليــك أن تكــون فاعـ ً
ا
مبــادر ًا ،وســترى كيــف يــرد اآلخــرون إليــك اإلحســان ،وهــذا درس مهــم
فــي حياتنــا وســلوكنا ،نســأل اهلل تبــارك وتعالــى أن يوفقنــا إلــى أن نتعامــل مــع
اآلخريــن بمــا نتوقعــه منهــم ،وأن يتعاملــوا بــه معنــا.
 .89بحار األنوار  100 :71ح.48
 .90عيون الحكم والمواعظ.396 :
 .91عيون الحكم والمواعظ.77 :
.92األنعام.161 :
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ورد فــي الحديــث القدســي عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه عــن
جبرئيــل (×) عــن اهلل عــز وجــل فــي كالم لــه مــع داود عليــه وعلــى نبينــا وآلــه
ــن
ــن أحبنــي ،وجليــس َم ْ
الســام(:يا داود ،أبلــغ أهــل أرضــي أنــي حبيــب َم ْ
جالســني ،ومؤنــس لمــن أنــس بذكــري ،وصاحــب لمــن صاحبنــي ،ومختــار
لمــن اختارنــي ،ومطيــع لمــن أطاعنــي ـ أي ُاجيــب دعوتــه ـ مــا أحبنــي أحــد أعلــم
ذلــك يقين ـ ًا مــن قلبــه إ ّال قبلتــه لنفســي وأحببتــه حب ـ ًا ال يتقدمــه أحــد مــن خلقــي.
مــن طلبنــي بالحــق وجدنــي ،ومــن طلــب غيــري لــم يجدنــي).
ومعنــى أن نطلــب اهلل ســبحانه تعالــى أي نطلــب مــن اهلل ،وذلــك بــأن نؤمــن
ـب َ
بأنــه ســبحانه وتعالــى بيــده كل شــيءَ ﴿ ،و ِعنـ َد ُه َم َفاتِـ ُـح ْالغ َْيـ ِ
ال يَ ْع َل ُم َهــا إِ َّال ُهـ َو
ٍ
ِ
ِ
ال َحبـ ٍـة ِفــي ُظ ُل َمـ ِ
ـات
َويَ ْع َلـ ُـم َمــا فــي ْالبَـ ِّـر َو ْالبَ ْحـ ِر َو َمــا ت َْسـ ُق ُط مــن َو َر َقــة إِ َّال يَ ْع َل ُم َهــا َو َ َّ
َ
ال َر ٍْطــب َو َ
ض َو َ
ـس إِ َّال ِفــي ِكتَـ ٍ
ـاب ُّمبِيـ ٍ
األ ْر ِ
ال يَابِـ ٍ
ـن﴾(.((9
(فارفضــوا يــا أهــل األرض مــا أنتــم عليــه مــن غرورهــا) ،زينتهــا وشــهواتها
والطموحــات غيــر المشــروعة( ،وهلمــوا إلــى كرامتــي ومصاحبتــي ومجالســتي
ومؤانســتي) ،إنّ الحاضــر والمســتقبل والطمــوح عنــد اهلل تبــارك وتعالــى،
(وآنســوني اؤنســكم) ،اللهــم أذقنــي حــاوة عبادتــك ،هــل نشــعر با ُالنــس فــي
صالتنــا وعالقتنــا مــع ربنــا؟ (و ُاســارع إلــى محبتكــم)( ،((9وقــد ذكرنــا قولــه
تعالــىَ ﴿ :مــن َجــاء بِا ْل َح َس ـنَ ِة َف َل ـ ُه َعشْ ـ ُـر أَ ْمثَالِ َهــا﴾ ،أي تعــال وأقبــل إلـ ّـي خطــوة
وســارعُ ،اقبــل باتجاهــك عشــر خطــوات.
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة إلــى قاعــدة مهمــة تتحكــم بمجــرى الحيــاة
والتاريــخ وحركــة اإلنســان ،هــي أنــك ســوف تلقــى مــن اآلخريــن نفــس المعاملــة
التــي تتعامــل بهــا معهــم ،وال تتوقــع أن يتعاملــوا معــك كمــا ترغــب إن لــم تكــن
إيجابي ـ ًا معهــم ،وكذلــك بالنســبة إلــى المشــروع الــذي تتبنــاه؛ فــإنّ مــا تقدمــه
.93األنعام.59 :
 .94بحار األنوار  26 :67ح.28
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تجــده ومــا تزرعــه تحصــده ،وتلــك س ـ ّنة اهلل ســبحانه وتعالــى فــي خلقــه؛ قــال
ـال َذ َّر ٍة خَ ْيــر ًا يَـ َـر ُه َو َمــن يَ ْع َمـ ْـل ِم ْث َقـ َ
اهلل تبــارك وتعالــىَ ﴿ :ف َمــن يَ ْع َمـ ْـل ِم ْث َقـ َ
ـال َذ َّر ٍة
َشـ ّـر ًا يَـ َـر ُه﴾(.((9

ال تنــدب حظــك وال تســئ لآلخريــن ،وراجــع نفســك وانظــر كيــف تعاملــت
معهــم ،والــذي ال يقضــي حوائــج اآلخريــن ال يقضــون حوائجــه ،ومــن ال ينطــق
بالكلمــة الطيبــة كيــف يتوقــع أن يســمع منهــم الكلمــة الطيبــة؟ فكيفمــا تتعامــل مــع
النــاس ،فإنهــم ســيتعاملون معــك بنفــس الطريقــة.
عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ،قــال( :البــر ال يبلــى ،واإلثــم ال
ينســى ،والديــان ال يمــوت ،فكــن كمــا شــئت ،كمــا تديــن ُتــدان)(.((9
وممــا ورد فــي القــرآن الكريــم فــي هــذا المعنــى قولــه تعالــىَ ﴿ :وأَ ْو ُفــوا بِ َع ْهـ ِـدي
ِ (((9
ُأ ِ
ــاي َفا ْر َه ُب
ــم
ــم َوإِ َّي َ
وف بِ َع ْه ِد ُك ْ
ــون﴾  ،وقولــه تعالــىَ ﴿ :فا ْذ ُك ُرونِــي أَ ْذ ُك ْر ُك ْ
َنص ُروا
َواشْ ـ ُـك ُروا لِــي َو َل ت َْك ُفـ ُـرون﴾( ،((9وقولــه تعالــى﴿ :يَــا أَ ُّي َهــا َّال ِذيـ َ
ـن آ َم ُنــوا أن ت ُ
َّ
ــم﴾( ،((9وقولــه تعالــىَ ﴿ :و ْليَ ْع ُفــوا َو ْليَ ْص َف ُحــوا أَ َل
اللَ يَ ُ
نص ْر ُك ْــم َو ُيث َِّْبــت أَ ْق َد َام ُك ْ
الل لَ ُكـ ْـم َو َّ ُ
ـون أَن يَغ ِْفـ َـر َّ ُ
ت ُِح ُّبـ َ
ـور َّر ِحيـ ٌـم﴾(.((10
الل َغ ُفـ ٌ

إذن يجــب علينــا أن نعفــو ونصفــح عــن اآلخريــن ليعفــوا ويصفحــوا عنــا،
ونتســامح معهــم ليتســامحوا معنــا ،ويجــب أن ال نقــف عنــد الخطــأ العابــر والكلمة
العابــرة ،أمــا أن نتشــدد مــع اآلخريــن ونريــد حقوقنــا كاملــة ،ثــم نريــد أن يغفــر اهلل
لنــا فهــذا أمــر ال يكــون.
(الراحمــون يرحمهــم الرحمــن يــوم
وعــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــهّ :
 .95الزلزلة 7 :ـ .8
 .96المصنف  :عبد الرزاق الصنعاني .179 :11
 .97البقرة.40 :
 .98البقرة.152 :
 .99محمد.7 :
 .100النور.22 :
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الســماء)( ،((10إن كنــت تريــد
القيامــة ،ارحمــوا َمـ ْـن فــي األرض يرحمكــم َمـ ْـن فــي ّ
الرحمــة مــن الســماء فأعطهــا لمــن فــي األرض ،أمــا أن نأخــذ وال نعطــي فهــذا أمــر
غيــر ممكــن.
وعــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه أيضـ ًا أنــه قالْ «:ال ُم ْسـ ِـل ُم أَخُ ــو ْال ُم ْسـ ِـلمِ
ان َّ ُ
اجـ ِـة أَ ِخيـ ِـه َك َ
َل يَ ْظ ِل ُمـ ُه َو َل ُي ْسـ ِـل ُم ُهَ ،و َمـ ْـن َك َ
اجتِـ ِـهَ ،و َمـ ْـن َفـ َّـر َج
الل ِفــي َح َ
ان ِفــي َح َ
الل َع ْنـ ُه ُكربَـ ًة ِمـ ْـن ُك ُربَـ ِ
َعـ ْـن ُم ْسـ ِـلمٍ ُك ْربَـ ًة َفـ َّـر َج َّ ُ
ـات يَـ ْـو ِم ْال ِقيَا َمـ ِـةَ ،و َمـ ْـن َسـتَ َر ُم ْسـ ِـل ًما
ْ
َس ـتَ َر ُه َّ ُ
الل يَـ ْـو َم ْال ِقيَا َمـ ِـة»( ،((10فعليــك أن تعمــل بهــذه القاعــدة؛ وهــي أن تتعاطــى
مــع اآلخــر بنفــس الطريقــة التــي تريــد أن يعاملــك بهــا.

 .101بحار األنوار  167 :74ح.4
 .102صحيح ابن حبان  291 :2ح.532
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()27

أهمية المشورة
ــن لَــ ِز َم
(م ْ
عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب (×) قــالَ :
ِ (((10
اب َم ِ
ــو ِ
ــد ال َْخطَ ــأِ َعــاذراً) .
ادحــ ًا َو ِعنْ َ
ــدم ِعنْ َ
ــد َّ
َــم َي ْع ْ
ال ُْم َش َ
الص َ
ــاو َر َة ل ْ

تشــير هــذه الروايــة المباركــة عــن أميــر المؤمنيــن (×) إلــى مفتــاح آخــر مــن
مفاتيــح التواصــل؛ إذ تركــز علــى أهميــة المشــورة بيــن النــاس ،فاإلنســان عندمــا
يستشــير فــي كل األحــوال ،فهــذه االستشــارة ســتكون لصالحــه؛ فــإن استشــار
ومــن ثــم اتخــذ القــرار علــى ضــوء االستشــارة ومضــى وحقــق نجاحــات مهمــة،
فســوف ال يــرى اآلخــرون أنــه انفــرد فــي تحقيــق هــذا االنجــاز ،بــل تحقــق بفعــل
المشــورة ،وعندهــا ســيمدحونه ،فبعــض النــاس يضيــق صــدره باإلنجــازات
التــي يحققهــا اآلخــرون؛ ألنهــم يــرون أن صاحــب اإلنجــاز يحتكــر اإلنجــاز
واالنتصــار ،ويريــد أن يأخــذ الوهــج بمفــرده وال يشــرك بــه إخوانــه ،فتبــدأ حالــة
النقمــة عليــه ،ولكــن لــو أن صاحــب القــرار شــاور اآلخريــن ،ثــم حقــق إنجــاز ًا
علــى ضــوء تلــك المشــورة ،فإنــه ســيجد المــدح والثنــاء مــن اآلخريــن بــد ًال مــن
النقــد والنقمــة ،وهكــذا ســيلقى المســؤول المــدح واالطــراء والتقديــر عندمــا
تنتــج خطواتــه نتاجــ ًا صحيحــ ًا وتحقــق إنجــاز ًا معينــ ًا ،وســيجد عنــد الخطــأ
واالخفــاق عــذر ًا ممــن استشــاره ،ألنّــه اســتفرغ وســعه فــي طلــب المشــورة
والنصيحــة.
وقــد ورد فــي القــرآن الكريــم الحــث علــى المشــورة فــي قولــه تعالــى﴿ :
َو َشــا ِو ْر ُه ْم ِفــي ْ َ
ال ْمـ ِر﴾( ،((10ويقــول المفســرون :إنّ هــذه اآليــة الكريمــة نزلــت
 .103عيون الحكم والمواعظ.433 :
 .104آل عمران.159 :
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فــي غــزوة ُاحــد ،فعندمــا استشــار رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه المســلمين
فــي المســجد فــي كيفيــة مواجهــة المشــركين ،كان هنــاك رأيــان :رأي يقــول:
نتحصــن فــي داخــل المدينــة ونواجــه جيــش المشــركين ،ولعــل رســول اهلل صلــى
اهلل عليــه وآلــه كان يميــل إلــى هــذا الــرأي ،لمعرفــة المســلمين بأزقــة المدينــة
ومداخلهــا ومخارجهــا ،ومــن الممكــن أن يكونــوا األقــدر علــى اســتهدافهم
واالنقضــاض عليهــم وضربهــم ،ورأي آخــر ألغلــب المســلمين يقــول :إنّ فــي
المدينــة نســاءنا وأطفالنــا ،وال نريــد أن يتعرضــوا للخطــر ،والــرأي أن نهجــم
علــى العــدو عنــد جبــل ُاحــد ،ووجــد رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه أن هــذا
رأي مســاحة واســعة مــن المســلمين ،فتخلــى عــن رأيــه ومشــى مــع المســلمين
فــي رأيهــم ،وخرجــوا إلــى ُاحــد وحــدث االنكســار ،فتو ّلــد انطبــاع بأنــه مــن
المفتــرض أخــذ رأي رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه ،وكان مــن الممكــن أن
يكــون الوضــع مختلف ـ ًا ،ولعلــه ســيغلق بــاب المشــورة بعــد هــذه المشــورة غيــر
الموفقــة التــي قدمهــا أغلــب المســلمين.
فــي هــذه األجــواء نزلــت هــذه اآليــة( :وشــاورهم فــي األمــر) ،وهــذا يــدل
علــى أهميــة المشــاورة حتــى لــو أنتجــت نتائــج خاطئــة فــي أمــر مــا؛ ألنّ المشــاورة
يشــترك فيهــا الجميــع ويمضــون فــي ا ُالمــور بعــد بلــورة الموقــف عــن طريــق
المشــورة ،وكيفيــة االستشــارة هــي أن يأخــذ مســؤول الفريــق المشــورة مــن
فريقــة ،وبعــد أن يأخــذ اآلراء يرجــح كفــة رأي منهــا ،أل ّنــه غالبـ ًا ال يجتمــع النــاس
علــى رأي واحــد ،وهنــا يأتــي الحســم بأخــذ الــرأي األصلــح واألرجــح ،وبعدهــا
تأتــي مرحلــة الحــزم.
إذن ،فالمطلــوب هــو مرونــة فــي لحظــة االستشــارة ،ثــم حــزم وحســم
وقــرار ،ثــم المضــي بــا تــردد فــي التنفيــذ ،ألنّ التنفيــذ ال يتحمــل تعــدد اآلراء
واالجتهــادات ،بــل يتطلــب وحــدة فــي الموقــف ،فعندمــا نختــار الطريــق نتــرك
األمــر لمــن يقــود ،مــن دون التدخــل فــي مــا ســينفذه ،ويجــب إعطــاء الفرصــة
لمــن يقــود بــأن ينفــذ بحــزم وحســم ووضــوح ،فاألمــر ال يتحمــل مواقــف
متعــددة ،وصحيــح أنّ الــرأي كان جمعي ـ ًا فــي تشــخيص الموقــف ،ولكــن تنفيــذ
الــرأي بحاجــة إلــى إرادة واحــدة وقــرار واحــد.
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ــم
الحظــوا أهميــة المشــورة فــي قولــه تعالــىَ (﴿ :و َّال ِذ َ
يــن ْاســتَ َجا ُبوا لِ َر ِّب ِه ْ
الص َ
ــم ُي ِنف ُق َ
ــون﴾( ،((10ومنهــا
َوأَ َق ُامــوا َّ
ــم َو ِم َّمــا َر َز ْقنَ ُاه ْ
ــم ُشــو َرى بَ ْينَ ُه ْ
ــا َة َوأَ ْم ُر ُه ْ
يتضــح أنّ موقــع االستشــارة فــي الفهــم القرآنــي يضاهــي اإليمــان والصــاة
واإلنفــاق؛ إذ أتــت المشــورة هنــا فــي ســياق هــذه المفــردات التشــريعية المهمــة.
وكذلــك ُروي عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه ،فــي أهميــة المشــورة ،أنــه
قــال( :مــا شــقي عبــد قــط بمشــورة ،وال ســعد باســتغناء رأي)(.((10

ينبغــي أو ًال االلتفــات إلــى أنّ االستشــارة يجــب أن تطلــب مــن أهلهــا ،وأن
يستشــار مــن هــو أهــل لالستشــارة ،وال يمكــن ألحــد أن يســعد باالعتمــاد علــى
رأيــه والتركيــز علــى قناعاتــه الشــخصية وتجاهــل آراء اآلخريــن ،فاإلنســان
وحــده يمكــن أن يحســن الموقــف فــي مرتيــن أو ثــاث ،ولكنــه بطبيعــة الحــال ال
يكــون ملمـ ًا بجميــع الحيثيــات ،ومــن كانــت لديــه رجاحــة عقــل ويتخــذ قــرارات
صحيحــة ،وتصبــح لديــه قناعــة بنفســه وتســيطر عليــه حــال النرجســية ،فهــذه
الحالــة ســوف تجعلــه ال يــرى االشــكاليات والتفاصيــل.

وجــاء عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب (×) فــي خطــورة تــرك
االستشــارة قولــه( :مــن اســتبد برأيــه هلــك ،ومــن شــاور الرجــال شــاركهم فــي
عقولهــم)( ،((10فحالــة االســتبداد بالــرأي وتــرك مشــاورة اآلخريــن هــاك ،فــكل
إنســان لديــه عقــل وتجــارب ،وتتفــاوت عقــول النــاس بحســب ســعة عقولهــم
واختــاف تجاربهــم ،فنحــن هنــا مثـ ًا مئــة شــخص ،ولدينــا مئــة عقــل ،وعندمــا
نجمــع اآلراء والمقترحــات فســوف تنضــج المواقــف بشــكل كبيــر ج ـ ً
دا.
وفــي األثــر عــن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه أنّ الحيــاة الكريمــة تكمــن فــي
الشــورى( :إذا كان ُامراؤكــم خياركــم ،وأغنياؤكــم ســمحاكم ،وأمركــم شــورى
بينكــم؛ فظهــر األرض خيــر لكــم مــن بطنهــا ،وإذا كان ُامراؤكــم شــراركم،
 .105الشورى.38 :
 .106نهج السعادة .274 :7
 .107نهج البالغة  41 : 4الحكمة .161
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وأغنياؤكــم بخالءكــم ،ولــم يكــن أمركــم شــورى بينكــم؛ فبطــن األرض خيــر
لكــم مــن ظهرهــا)( ،((10يســتعرض هــذا الحديــث الشــريف أركان الحيــاة الكريمــة
ألي ُامــة مــن ا ُالمــم ،وهــي المســؤول الكفــوء والعطــاء المالــي والتضامــن
االجتماعــي ،فــإذا حصــل ذلــك فظهــر األرض خيــر لهــم مــن بطنهــا ،وإن كان
العكــس فالمــوت خيــر لهــم مــن الحيــاة.
كالم فــي بيــان خصــال
وروي عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب (×) ٌ
ُ
مــن يستشــار ،قــال( :وال ت ُْد ِخ َلـ َّـن ِفــي َمشُ ــو َرتِ َك بَ ِخي ـ ًا يَ ْعـ ِـد ُل بِـ َ
ـك َعـ ِ
ـن ْال َف ْضــلِ
ـن ُ
األ ُمــو ِر ،وال َح ِريص ـ ًا ُي َز ِّيـ ُـن لَـ َ
ويَ ِعــدُ َك ْال َف ْقـ َـر ،وال َجبَان ـ ًا ُي ْض ِع ُفـ َ
ـك َعـ ِ
ـك الشَّ ـ َـر َه
ــل و ْال ُجب َ ِ
ــز َشــ َّتى يَ ْج َم ُع َهــا ُســو ُء َّ
ــو ِر؛ َفــإِنَّ ْال ُبخْ َ
ــن
ص َغ َرائِ ُ
الظ ِّ
ــر َ
بِا ْل َج ْ
ــن و ْالح ْ
ْ
بِـ َّ
ـاللِ)( ،((10يذكــر أميــر المؤمنيــن (×) فــي هــذه الروايــة الشــريفة ثــاث خصــال
ينبغــي أن يتنــزه عنهــا المستشــار وهــي :البخــل والجبــن والحــرص ،فالبخيــل
يمنعــك مــن إعطــاء الزيــادة واإلحســان إلــى مــن هــو محتــاج إلــى اإلحســان بأكثــر
ممــا يســتحق ،ويعــدك بــأن الفقــر هــو مصيــرك لــو تماديــت بفعــل الخيــرات ،فــا
يدعــك تعمــل أو تتحــرك أو تنفــق فــي أي مشــروع خيــري ،ألن ّحســابات البخيــل
دنيويــة بحتــة وال يؤمــن بمــا وعــد اهلل تبــارك وتعالــى بالزيــادة لمــن أنفــق مــن مالــه
فــي ســبيل اهلل ،والبخيــل يســتجيب للشــيطان الــذي يحــذر أوليــاءه مــن النقــص
واإلفــاس لــو أنفقــوا مــن أموالهــم مــن غيــر مقابــل ،كمــا قــال اهلل تبــارك وتعالــى:
الل يَ ِعدُ ُكــم َّمغ ِْفـ َـر ًة ِّم ْنـ ُه َو َف ْضـ ًا َو ّ ُ
﴿الشَّ ـ ْـي َط ُان يَ ِعدُ ُكـ ُـم ْال َف ْقـ َـر َويَ ْأ ُم ُر ُكــم بِا ْل َف ْحشَ ــاء َو ّ ُ
الل
َو ِ
اسـ ٌـع َع ِليـ ٌـم﴾(.((11
وينهــى أميــر المؤمنيــن (×) أيضــ ًا عــن استشــارة الجبــان؛ ألنّــه يثبطــك
ويخوفــك وال يجعلــك تتحــرك؛ ألنّ اإلقــدام علــى إنجــاز كل عمــل يحتــاج
إلــى قــدر مــا مــن الشــجاعةُّ ،
وكل عمــل بحســبه ،والجبــان بطبيعتــه يخشــى مــن
االنتقــادات التــي ســتواجه العمــل ،ولــذا ينصــح مــن يستشــيره بعــدم اإلقــدام علــى
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كل مــا يمكــن أن يســبب أي خطــر محتمــل ،ولــو كان علــى مســتوى اإلثــارات
اإلعالميــة التــي يتصيدهــا األعــداء ليثيــروا زوبعــة مــن االنتقــادات ،مــع أنّ الشــجرة
المثمــرة هــي التــي ترمــى بالحجــارة ،وال أحــد يلتفــت الــى الشــجرة غيــر المثمــرة،
وكل مــن يقــوم بخطــوة صحيحــة ،فمــن المؤكــد أنــه ســيواجه معارضــة و ُاناس ـ ًا
تشــتم وتحــاول إثــارة الضبابيــة حــول تلــك الخطــوة اإلصالحيــة لتحجيمهــا
وإفشــالها ،والجبــان بطبيعتــه يبعــد نفســه ومــن يســتنصحه عــن الخطــوات
الصحيحــة التــي تســتلزم بعــض الشــجاعة واإلقــدام.
وينهــى أميــر المؤمنيــن (×) أيض ـ ًا عــن استشــارة الحريــص؛ أل ّنــه يوقعــك
فــي المطبــات ،ويدفعــك إلــى الواجهــة ويورطــك ،لكــي يحصــل علــى شــيء
بهــذا الرهــان والمجازفــة واإلقــدام ،فهنــاك مــن يريــد موقف ـ ًا ،وهنــاك مــن يدفــع
الــى تصعيــد المواقــف مــن أجــل أن يحصــل علــى موقــع ،فيــزج الجماعــة فــي
الواجهــة والمطبــات والمهالــك حرص ـ ًا علــى الحصــول علــى الموقــع والمــكان
واالمتيــازات ،والحريــص مــن أصحــاب الطموحــات غيــر المشــروعة وأصحــاب
الغايــات غيــر النبيلــة والنزعــات الشــخصية ،و ُانــاس كهــذا ال يعطــون المشــورة
الصحيحــة.
وقــد ورد عــن مهمــة المستشــار ومســؤولية المستشــير والمستشــار حديــث
عــن اإلمــام الســجاد صلــوات اهلل وســامه عليــه يقــول فيــه( :وحــق المستشــير
إن علمــت لــه رأيــا أشــرت عليــه ،وإن لــم تعلــم أرشــدته إلــى مــن يعلــم ،وحــق
المشــير عليــك أن ال تتهمــه فــي مــا ال يوافقــك مــن رأيــه)(.((11
يبيــن اإلمــام الســجاد (×) فــي رســالة الحقــوق مجموعــة مــن الحقــوق
ّ
االجتماعيــة المتبادلــة بيــن أفــراد المجتمــع ،ومنهــا حــق مــن يستشــيرك ،وهــو أن
تعطيــه الــرأي الحقيقــي والنصيحــة الواقعيــة التــي تؤمــن بصحتهــا ،وتلتــزم بهــا لــو
كان األمــر متعلقـ ًا بــك ،بعيـ ً
دا عــن المجاملــة ،ومــن غيــر أن تحســب حســاب ًا لعــدم
تقبلــه أو إثــارة انزعاجــه ،وبينــك وبيــن ربــك تعطيــه رأيــك فــي القضيــة المعروضــة
 .111بحار األنوار 8 :71ح.1
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عليــك ،ويجــب عليــك أن تكــون ناصحــ ًا بحيــث تقــول رأيــك حتــى إذا كنــت
تعلــم أنــه ال يقبلــه ،وتتكلــم بمــا تعتقــد بصحتــه.

ويبيــن اإلمــام (×) حــق المستشــار أيض ـ ًا ،وهــو أن ال تتهمــه عندمــا يقــدم
ّ
مشــورته لــك علــى خــاف اطالعاتــك وتقديراتــك ،وال تشــكك بــه ألنّ ذلــك
ســيجعل المشــير يخــاف مــن تقديــم المشــورة خوف ـ ًا مــن اتهامــه بالخيانــة فيلــزم
الصمــت ،وحــذار ِأن توجــد بيننــا أجــواء تجعــل مــن ُيستشــار يحجــم عــن تقديــم
المشــورة ،ومــن لــه وجهــة نظــر ـ إذا كانــت خــاف رأي الجميــع ـ ال يجــرؤ علــى
طرحهــا حــذر ًا مــن أن ُيتهــم ،فحــق المستشــار علــى المستشــير أن ال يتهمــه ،وأن
ال يســلب منــه حريــة التعبيــر ،وإ ّال لمــاذا تستشــيره؟ هــل تفعــل ذلــك ليقــال إنّ
فالنـ ًا ال يســتبد برأيــه؟ فــإن كنــت تريــد أن تســتمع الــى رأي مــن تستشــيره ،فلمــاذا
وتخونــه؟ فهــذه ليســت استشــارة ،بــل هــي ضحــك علــى الذقــون
تقمــع رأيــه
ّ
ولعــب بالمشــاعر.
هــذه هــي المالمــح العامــة للمشــورة فــي التــراث القرآنــي ،ونســأل اهلل تبــارك
وتعالــى أن يجعلنــا ممــن يستشــير ويأخــذ بالــرأي الراجــح مــن أهلــه ويعمــل بــه.
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صيانة اإليمان من الشك
ـن إيمانــك
عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب (×) قــالُ :
(صـ ْ
(((11
ـإن الشــك يفســد اإليمــان كمــا يفســد الملــح العســل) .
مــن الشــك ،فـ ّ
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة إلــى واحــد مــن مفاتيــح النجــاح ،وهــو أنّ حالــة
اإليمــان واليقيــن والوضــوح والبصيــرة تســاعد اإلنســان علــى تشــخيص الموقــف
الصحيــح ،وإذا كان اإلنســان متشــرع ًا فحالــة اإليمــان تســاعده علــى تشــخيص
الموقــف الشــرعي الصحيــح ،وإذا كان اإلنســان صاحــب مبــادئ وطنيــة فالوضوح
فــي قضيــة مــا يدفعــه فــي طريــق ذلــك المبــدأ ،وللوضــوح دومـ ًا دور أســاس يدعــم
اإلنســان ويســاعده علــى اإلقــدام والثبــات واإلصــرار فــي تحقيــق األهــداف
المنشــودة.
وفــي أوضاعنــا ـ ونحــن فــي وســط متديــن ـ يحتــم علينــا الموقــف الشــرعي أن
نقــدم كل مــا لدينــا مــن الغالــي والنفيــس مــن أجــل تحقيــق األهــداف الشــرعية،
ويمنــح اإليمــان والوضــوح وحالــة االنكشــاف الكامــل للحقيقــة والتعــرف علــى
الحــق والبصيــرة ـ التــي تعطــي اإلنســان الوضــوح الكامــل لمــا عليــه أن يقــوم بــه
ـ الثبــات واإلصــرار واإلقــدام فــي مســيرته ،وحينئــذ ال يمكــن حتــى للجبــال أن
تقــف أمامــه ،والموقــف الشــرعي يتطلــب مــن اإلنســان أن يقــوم بهــذا الفعــل أو
يتجنــب فعــا آخــر ،ويلتــزم بهــذا الموقــف ويبتعــد عــن ذلــك الموقــف.
وفــي قبــال ذلــك حالــة الشــك والغمــوض التــي تنتــاب اإلنســان أحيانـ ًا ،وذلــك
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حينمــا تلتبــس الحقيقــة عليــه وتضيــع البوصلــة فيخطــئ االتجــاه ،وهــذه أخطــر
حالــة يواجههــا اإلنســان ،وعندهــا ال يعــرف مــاذا يفعــل ،وخصوصيــة الفتنــة هــي
حصــول حالــة مــن االلتبــاس ،فيختلــط الحــق بالباطــل ويصعــب عليــه التمييــز
بينهمــا ،وإذا ظهــرت الفتــن فعلــى العالــم أن يظهــر علمــه؛ ففــي الفتنــة تســود حالــة
مــن الشــك والريبــة ويضيــع الموقــف الصحيــح وتلتبــس الحقيقــة ،وهــذه الحالــة
تمنــع اإلنســان مــن اإلقــدام عندمــا ال يعــرف مــا هــو الصحيــح ومــا هــو الموقــف
المطلــوب ،ولذلــك فالرؤيــة التــي تســاعد علــى تحقيــق الوضــوح تجعــل اإلنســان
مؤمنـ ًا بقضيــة ،واإليمــان يجعــل اإلنســان ثابتـ ًا علــى القضيــة ،مصـ ّـر ًا علــى تحقيــق
الغايــات ،وهــذه هــي التراتبيــة.
مهمــا امتلــك لإلنســان مــن قــدرة علــى العمــل الميدانــي ،ولكنــه إذا لــم
يمتلــك الرؤيــة فســوف ترتبــك البوصلــة وال يعــرف مــاذا يفعــل ،ويســتمع الــى
أقــوال مختلفــة وال يعــرف أيــن الحــق ومــا هــو الموقــف المطلــوب ،لذلــك فــإنّ
اإليمــان هــو البعــد الحقيقــي والوضــوح الكامــل فــي االرتبــاط بــاهلل تبــارك وتعالــى
والتمســك بــه ،وهــو حصانــة كبيــرة لإلنســان مــن الوقــوع في الــزالت واالســتدراج
إلــى الهــوى والميــول والشــهوات ،وكذلــك فــي األبعــاد االجتماعيــة والسياســية،
يعتبــر اإليمــان مشــروع ًا أيض ـ ًا ،إذن فوجــود الرؤيــة لــدى اإلنســان يســاعده علــى
وضــع خطــة عمــل وسياســات واضحــة مــن أجــل تنفيذهــا ،ومــن الممكــن أن يجــد
فريق ـ ًا يســاعده علــى تحقيــق الهــدف ،ولذلــك فالوصــول إلــى الرؤيــة الواضحــة
يمثــل بوصلــة يرجــع لهــا اإلنســان لتشــخيص االتجاهــات المطلوبــة ،ويقــي مــن
الفتــن وااللتباســات ،ففــي الفتــن ٌ
كل يدعــي الحــق والتزامــه بــه واالنتصــار لــه،
ٌ
وكل يفســر الحــق بطريقتــه الخاصــة ،وهــو أمـ ٌـر يفضــي إلــى حالــة مــن الغمــوض
وااللتبــاس.
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الخطوة الصحيحة في األجواء المضادة
عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب (×) قــال( :تعلمــوا العلــم
وإن لــم تنالــوا بــه حظـاً ،فــإن يــذم الزمــان لكم أحســن مــن أن يذم بكــم)(.((11
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة عــن أميــر المؤمنيــن (×) ،إلــى مفتــاح آخــر مــن
مفاتيــح التأثيــر والتألــق والتكامــل فــي حركــة اإلنســان ،وهــي أنّ علــى اإلنســان أن
يبحــث عــن الكمــال ومــا يحقــق لــه العلــو والتكامــل لنفســه ،وأن يختــار المعاييــر
الصحيحــة وا ُالطــر المشــروعة الصحيحــة ويمضــي فــي مشــروعه ،وأمــا مــا
هــو تأثيــره ،ومــن يســمع لــه والنــاس فــي عالــم آخــر ،والجــو العــام فــي اتجــاه
مختلــف ،فهــذا يجــب أن ال يمنــع اإلنســان مــن الســير باالتجــاه الصحيــح ،والعلم
فــي بعــض األماكــن يعطــى مكانتــه واحترامــهُ ،فيحتــرم العالــم و ُيعطــى التقديــر
المطلــوب ،وفــي مــكان آخــر ال يحتــرم العلــم ،بــل يحتــرم المــال والوجاهــات
ٍ
مــكان
والمناصــب والمواقــع ،فــإذا كان العالــم ال ُيحتــرم والعلــم ال ُيقــدر فــي
مــا ،أل ّنــه ال يأتــي بحظــوة وامتيــازات ووجاهــات ،فــإنّ هــذا ال ينقــص مــن قيمــة
العلــم شــيئ ًا؛ ألنّ عــدم معرفــة قيمــة المــاس والذهــب ال يخرجهمــا عــن قيمتهمــا
الحقيقيــة ،وكذلــك فــإنّ للعلــم منقبــة ومنزلــة عنــد اهلل ســبحانه وتعالــى حتــى لــو
لــم يقــدره البعــض.
علينــا المضــي فــي المشــروع الصحيــح وإن جهلــه اآلخــرون أو أنكــروا منزلته،
ألنّ عــدم معرفــة اآلخريــن لقيمتــه ال يجعلــه خطــأ ،فالصحيــح صحيــح وإن لــم
يعرفــه اآلخــرون ،والحــق حــق حتــى لــو لــم يتفاعــل معــه اآلخــرون ،وهــذه قيمــة
 .113عيون الحكم والمواعظ.213 :
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معنويــة واقعيــة يجــب أن تؤخــذ بنظــر االعتبــار ،ولــو ذم زمــان ال يقــدر فيــه العالــم
والصالــح والمشــاريع البنــاءة ،فهــو ذم لصالــح العلمــاء والصالحيــن وأصحــاب
المشــاريع البنــاءة ،وهــذا هــو معنــى قــول أميــر المؤمنيــن (×)( :أن ُيــذم الزمــان
لكــم أفضــل مــن أن ُيــذم بكــم) ،أي ُا ٍّف لزمــان ال ُيقـ َّـدم فيــه الصالحــون والنزهــاء
والشــرفاء وال ُيهتَــم بهــم ،وينبغــي أن ال يثنــي هــذا اإلهمــال العلمــاء والصالحيــن
عــن المضــي قدمـ ًا فــي االتجــاه الصحيــح ،ولهــذا يجــب علينــا أن نخطــو الخطــوة
الصحيحــة ونبــدأ بإصــاح أنفســنا وجماعتنــا ،بالرغــم مــن أننــا ال نســتطيع إصــاح
كل شــيء ،وعلينــا تقديــم المصداقيــة فــي العمــل والرؤيــة والفهــم الصحيــح إن
ــن لــم ُيقدرنــا اليــوم ســيعرف قيمتنــا فــي مــا بعــد،
قــدر وإن لــم ُي ّ
ّ
قــدر ،فــإن َم ْ
وســيأتي الوقــت الــذي يتبيــن فيــه الحــق ،فالمهــم أنّ مــا نقــوم بــه هــو الصحيــح،
والخطــوة الصحيحــة ال ينــدم عليهــا اإلنســان ،وهــي مؤثــرة ،وإذا اتفــق الجميــع
علــى أنّ عملنــا ال يؤثــر ،فمــن الــذي ســيبدأ باإلصــاح؟!.
إذن ،ينبغــي العمــل علــى اإلصــاح فــي المســاحات الممكنــة ،واتخــاذ
الخطــوات الصحيحــة وإن لــم تُفهــم فــي وقتهــا ،فســيأتي يــوم تتكشــف فيــه
الحقائــقُ ،فيــام الزمــان لكــم وال يــام بكــم.
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()30

رؤية اإلسالم في الوجاهة االجتماعية
عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب (×) قــال( :الســيد مــن
تحمــل أثقــال إخوانــه ،وأحســن مجــاورة جيرانــه)(.((11
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة إلــى معاييــر التفاضــل فــي الرؤيــة اإلســامية،
فالتفاضــل فــي الرؤيــة الماديــة يقــوم علــى أســاس المــال واالســتعالء لمــن يمتلــك
المــال والجــاه واإلمكانــات الماديــة ومواقــع الســلطة والنفــوذ ،فهــذا مــن أصحــاب
الفخامــة والســيادة والســعادة ،وراتبــه أكبــر وموقعــه اإلداري أرفــع ،وأمــا معيــار
التفاضــل فــي المنطــق اإلســامي فهــو يســتند الــى حمــل ثقــل اإلخــوان ،فالســيد
هــو الــذي يتحمــل أثقــال إخوانــه فــي الخدمــة والتواضــع وخفــض الجنــاح لهــم،
فحينمــا يكــون اإلنســان خدومـ ًا يكــون ســي ً
دا لقومــه ،وكلمــا كان أكثر تواضعـ ًا كان
أعلــى شــأن ًا ،كمــا ورد ذلــك فــي دعــاء اإلمــام الســجاد (×)( :اللهــم ال ترفعنــي
فــي النــاس درجــة إ ّال حطتتنــي عنــد نفســي بقدرهــا)( ،((11وهــذه هــي المعادلــة بيــن
التواضــع وارتفــاع القــدر؛ فكلمــا كان اإلنســان أعلــى اجتماعيـ ًا ،فيجــب أن يكــون
أكثــر خفضـ ًا للجنــاح ،وحينئــذ يســتطيع أن يحمــل أثقــال إخوانــه.
وقــد بحثنــا موضــوع التعامــل والســلوك فــي محضراتنــا الرمضانيــة فــي الســنة
الماضيــة ،واســتعرضنا مجموعــة مــن النصــوص المتعلقــة بالموضــوع ،ونالحــظ
أنــه عندمــا انطلقــت الرســالة اإلســامية كان النــاس يســألون رســول اهلل(ث):
مــا هــو اإلســام؟ ومــا هــي الرســالة التــي أتيــت بهــا؟ وكانــت األجوبــة التــي
 .114عيون الحكم والمواعظ.60 :
 .115الصحيفة السجادية 110 :دعاء مكارم األخالق.
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قدمهــا رســول اهلل(ث) فــي تفســير وتوضيــح اإلســام ال تتطــرق كثيــر ًا إلــى
األبعــاد العقائديــة والفكريــة؛ إ ّال فــي قضيــة التوحيــد ،إذ كان يقــول لهــم( :قولــوا
ال إلــه إ ّال اهلل تفلحــوا) ،وإن اإلســام هــو القبــول بوحدانيــة اهلل ســبحانه وتعالــى،
وأمــا مــا ســوى ذلــك ،فكانــت دعوتــه المباركــة تركــز علــى التكامــل األخالقــي
لإلنســان ،كصــدق الحديــث وأداء األمانــة وقضــاء حوائــج النــاس ،وكلهــا ذات
ُبعــد ســلوكي واجتماعــي ،وهــذا هــو جوهــر اإلســام ،كمــا ورد صريحــ ًا فــي
قــول رســول اهلل(ث)( :إنمــا بعثــت ُالتمــم مــكارم األخــاق)( ،((11فجوهــر
اإلســام هــو التواصــل مــع اآلخريــن والثقــة بهــم والتواضــع وخفــض الجنــاح لهــم
وخدمــة النــاس.

وفــي هــذه الروايــة تأكيــد علــى هــذا المبــدأ اإلســامي األصيــل؛ فأكبرنــا شــأن ًا
هــو أكثرنــا خدمــة وتحم ـ ًا للهمــوم والمســؤوليات ،وأكثرنــا شــأن ًا أفضلنــا فــي
التواصــل مــع اآلخريــن ومــع الجيــران ،ســواء جيــران البيــت أو جيــران العمــل ،أو
جيــران المشــروع ،أي القــرب ممــن هــو قريــب منــا فــي مؤسســة أو فــي تيــار أو فــي
معيــن ،فالقريــب هــو الــذي يحتــك بــك ويــرى
مبــدأ وعقيــدة أو فــي واقــع جغرافــي ّ
منــك حســن التعامــل وحســن األداء واالنضبــاط وااللتــزام.

وكمــا ورد فــي الروايــة الشــريفة عــن رســول اهلل(ث) فــي وصيتــه
ألميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب (×)( :المؤمــن كثيــر المعونــة قليــل
المؤونــة)( ،((11ال يثقــل علــى أحــد ،ويقــدم لآلخريــن الكثيــر ،وهــذا التــوازن
والمنطــق فــي غايــة األهميــة ،نســأل اهلل تبــارك وتعالــى أن يجعلنــا كذلــك.
ونحــن نتكلــم عــن دولــة عصريــة عادلــة ،نســأل أنفســنا :هــل لدينــا تيــار
مؤسســي يســير بعدالــة وعالقــات متوازنــة؟ وهــل لدينــا مؤسســات متطــورة
وعصريــة تعمــل علــى أســاس العــدل واإلنصــاف والمعاييــر الصحيحــة؟ وعندمــا
نتكلــم عــن إدارة البلــد بفريــق منســجم ورؤيــة واضحــة ،هــل لدينــا أدوات إلدارة
تيارنــا بفريــق منســجم ورؤيــة واضحــة؟ وهــل لدينــا إدارة لمؤسســاتنا بفريــق
 .116بحار األنوار .282 :68
 .117بحار األنوار  311 :64ح.45
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منســجم ورؤيــة واضحــة؟ وهــل نقــدر علــى أن نعمــل بــروح الفريــق ونحقــق
االنســجام مــع اآلخريــن؟.
هــذه هــي التحديــات الحقيقيــة التــي تقــف أمامنــا ،وإذا أردنــا أن نتجاوزهــا
ونعطــي صــورة مثاليــة إلدارة البلــد ،فينبغــي أن نطبــق هــذه المفاهيــم فــي تجربتنــا
وســاحتنا المحــدودة ،فــإن لــم نســتطع فعــل ذلــك ،فســنكون ُاناســا نطــرح
أحاديــث ونظريــات بعيــدة عــن الواقــع وغيــر قابلــة للتطبيــق ،ولذلــك علينــا أن
نكــون أول مــن يطبــق هــذه األفــكار فــي مســاحاتنا وفــي المجاميــع التــي نتحمــل
مســؤولية إدارتهــا مهمــا كانــت ســعتها ،فهنــاك فريــق يتألــف مــن خمســة أو عشــرة
أو خمســين ،فهــل نســتطيع أن نجعــل منهــم فريقــ ًا منســجم ًا؟ فــإذا فعلنــا ذلــك
فســوف نســتطيع عندهــا أن ننقــل هــذا النجــاح إلــى مســاحة أوســع.
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مقومات التوازن في الشخصية اإلنسانية
عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب (×) قــال( :ال شــيء أحســن
مــن عقــل مــع علــم ،وعلــم مــع حلــم ،وحلــم مــع قــدرة)(.((11
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة إلــى مفتــاح آخــر مــن مفاتيــح التواصــل والتصــدي
للشــؤون السياســية واالجتماعيــة ،بــل لتحقيــق حالــة التكامــل اإلنســاني ،عنوانهــا
التــوازن فــي الشــخصية اإلنســانية ،فاإلنســان يجــب أن يحصــل علــى حالــة التوازن
لكــي يســتطيع أن يــؤدي مهامــه بشــكل صحيــح.
إن العقــل والقــدرة علــى التحليــل واالســتنتاج الصحيــح ،همــا الركيــزة
األساســية فــي الشــخصية المتوازنــة ،والتحليــل ُيبنــى دائمــ ًا علــى العلــم
والمعطيــات ،فالعقــل بــا علــم وال معطيــات صحيحــة قــد يوصــل إلى اســتنتاجات
خاطئــة ،فــا يكفــي ُبعــد النظــر والقــدرة التحليليــة ،بــل نحتــاج إلــى العلــم
والمعرفــة والمعطيــات والمعلومــات ،فالمعلومــة الصحيحــة والقــدرة التحليليــة
تمكنــان اإلنســان مــن أن يحــدد البوصلــة.
العلــم هــو الســعة والوضــوح وتســليط الضــوء علــى التناقضــات والصراعــات
واألخطــاء والطموحــات غيــر المشــروعة والســلوك غيــر المســتقيم ،فــإذا حصــل
اإلنســان علــى العلــم ،فالبــد مــن أن يكــون حليمـ ًا ولديــه ســعة صــدر ليســتوعب
هــذه التناقضــات ،وال ينفعــل وال تكــون لديــه ردود أفعــال غيــر منضبطــة تجــاه
التفاعــات.
 .118غرر الحكم.10919 ،8601.3205 ،6869 :
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فالعلــم بــا حلــم قــد يدفــع باإلنســان إلــى الهاويــة ،والعلــم بــا قــدرة علــى
ضبــط الســلوك يــؤدي باإلنســان إلــى منزلقــات خطيــرة ،ولــذا يجــب أن تجتمــع
القــدرة مــع الحلــم وســعة الصــدر واالنضبــاط ،فقيمــة الحلــم إنمــا تكــون مــع
القــدرة ،أي عندمــا يكــون قــادر ًا علــى االيــذاء والمشــاغبة والنيــل مــن اآلخــر
واالنتقــام والتشــفي ،ولكنــه يحلــم ويســتوعب ويتعامــل بحلــم مــع الظواهــر
واألخطــاء واإلســاءات التــي تحصــل مــن اآلخريــن.
إن هــذه الروايــة تشــير إلــى هــذه الحالــة مــن التكامــل والتــوازن فــي الشــخصية
اإلنســانية ،وهــي العقــل مــع العلــم ،والعلــم مــع الحلــم ،والحلــم مــع القــدرة،
فتتكامــل هــذه الحلقــات مــع بعضهــا لتجعــل مــن اإلنســان إنســان ًا متكام ـ ًا قــادر ًا
علــى الفعــل ،يمتلــك األدوات ،ويمتلــك الرؤيــة والتحليــل الصحيــح ،ويشــخص
المســارات ،ويضبــط الســلوك ،ويتعاطــى بانضبــاط فــي قراراتــه ومســاراته العامــة،
بالرغــم مــن علمــه بالكثيــر مــن التفاصيــل والخروقــات واإلشــكاليات التــي تحصــل
لــدى اآلخريــن ،ومــع قدرتــه علــى الــرد ،ولكنــه حليــم يتعامــل بحلــم ويتجــاوز،
ويوظــف جميــع اإلمكانــات فــي خدمــة الهــدف فــي هــذه الحيــاة.
ومتــى مــا حصلنــا علــى العقــل ،فعلينــا أن نبحــث عــن العلــم ،وعندمــا نجــد
العلــم فالبــد مــن تنميــة الحلــم ،والحلــم مــع القــدرة علــى الفعــل يمثــان المنقبــة
لــدى اإلنســان ،والعنصــر الكبيــر فــي تــوازن شــخصيته.
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الدرس األول

الكريم والمسؤولية
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :الكريــم يــرى مــكارم أفعالــه دينــ ًا عليــه
يقضيــه) ( . ((11
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة إلــى طبيعــة المســؤولية التــي يتحملهــا اإلنســان
عندمــا يتصــف بالكرامــة وال يفــرط بــأي فرصــة أو مجــال للخدمــة ،وإذا مــا
ضاعــت الفرصــة لســبب أو آلخــر يعتبرهــا دينــا واجــب التعويــض ،وال يبحــث
عنهــا لنفســه ،ويســتثمر كل فرصــة ويبــذل المزيــد مــن الطاقــات فــي تحقيــق مــا
ضــاع عليــه مــن فــرص فــي زمــن مــا ،فــكل مرحلــة يتعلــم فيهــا اإلنســان شــيئا
جديــدا ،فاإلنســان الكريــم ال يفتــح صفحــة جديــدة ويتناســى الماضــي ،بــل
يعمــل بأثــر رجعــي ،وتأريخــه سـ ّـيال أمامــه ،ويســتطيع اقتنــاص الفكــرة الجديــدة
مــن الماضــي.
ونحــن كتجمــع فيــه الكثيــر مــن اآلفــاق والفــرص والطاقــات ،ولكنــه انفتاحــي
فــي مســيرته ،وكلمــا زاد انســجامنا أزحنــا وقللنــا مــن ثغــرات العمــل ،ودائمــ ًا
يجــب أن ننظــر إلــى مــا قطعنــا مــن أشــواط فــي مســيرتنا الســابقة لنعيــد تقييــم مــا
مضــى.
ويجــب أن يكــون الحافــز ألعمالنــا هــو مــا تقتضيــه صفــة الكريــم مــن اعتبــار مــا
يأتــي بــه مــن أعمــال صالحــة لآلخريــن ،قضــاء لمــا فــي ذمتــه مــن ديــن للمجتمــع
 .119عيون الحكم والمواعظ .20 :
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ازاء مــا قدمــه لــه مــن خدمــات ال حصــر لهــا ،وإن توفرنــا علــى مثــل هــذا الشــعور
فانــه يســد الطريــق أمــام أي شــعور بالمنــة والتفضــل والتكــرم التــي تنطــوي عليهــا
نفــس اللئيــم عندمــا يقــوم بتأديــة خدمــة لآلخريــن تقتضيهــا مصالحــه اآلنيــة،
وهنالــك بــون شاســع بيــن أفعــال الكريــم التــي تنطلــق مــن منطلــق الوفــاء بالديــن،
وأفعــال اللئيــم التــي يعتبرهــا دينـ ًا فــي ذمــة اآلخريــن يجــب عليهــم الوفــاء بهــا.
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الدرس الثاني

الجد والمثابرة
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :لــن يقــام الديــن وتصلــح الدنيــا إال
بالجــد) (.((12
تشــير الروايــة الشــريفة إلــى حقيقــة مهمــة ،تُعـ ّـد أحــد مفاتيــح نجــاح العمــل،
وهــي الجــد والمثابــرة واإلصــرار والمتابعــة ،التــي بهــا يحصــل اإلنســان علــى
غاياتــه ،ســواء كانــت دنيويــة أو ُاخرويــة؛ فمــن أراد الدنيــا فعليــه أن يبــذل جه ـ ً
دا
مــن أجلهــا ،ومــن أراد اآلخــرة فعليــه بنــاء الدنيــا لآلخــرة ،وال اســتثناء مــن هــذه
القاعــدة الكليــة ،وال يمكــن أن يحصــل اإلنســان علــى شــيء مــن أمــر الدنيــا أو
اآلخــرة بالنيــات الطيبــة وكونــه علــى حــق ،فهــذا كلــه ال يكفــي ،بــل البــد مــن
الجــد والمثابــرة ،وحينئــذ يأتــي التوفيــق اإللهــي والعنايــة اإللهيــة والعطــف
اإللهــي ،ويجــب أن نكــون جاديــن ،ونســتنفر جميــع اإلمكانــات والطاقــات ،وال
تصبــح جهودنــا جهــود ًا موســمية ،بــل ينبغــي دائم ـ ًا أن نعمــل بجديــة تامــة.
ومــا أوصــل الكســل فــي يــوم مــن األيــام أحـ ً
دا إلــى خيــر فــي أمــر دينــه أو دنياه،
وهــو يمنــع اإلنســان مــا قســمه اهلل تعالــى لــه مــن نصيــب فــي الدنيــا واآلخــرة علــى
حــد ســواء ،فــإن مــن يريــد الدنيــا ال يحصــل عليهــا إال بالمثابــرة والجــد ،وكذلــك
اآلخــرة .فقــد ورد عــن اإلمــام الكاظــم(×) قولــه لبعــض ولــده( :إيــاك والكســل
والضجــر ،فإنهمــا يمنعانــك حظــك فــي الدنيــا واآلخــرة)(.((12
وكمــا أن الجــد والمثابــرة مفتــاح الصــاح فــي أمــر الديــن واإلصــاح فــي أمــر
 .120شرح نهج البالغة البن أبي الحديد المعتزلي .265 :20
 .121الكافي  ، 85 : 5ح .2
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الدنيــا ،فكذلــك الكســل والضجــر همــا مفتــاح الفســاد فــي أمــر الديــن واإلفســاد
فــي أمــر الدنيــا ،وقــد ورد عــن اإلمــام الصــادق(×) قولــه( :إيــاك والكســل
والضجــر فإنهمــا مفتــاح كل ســوء ،إنــه مــن كســل لــم يــؤد حقـ ًا ،ومــن ضجــر لــم
يصبــر علــى حــق)(. ((12
ولهــذا تكــرر الخطــاب اإللهــي لإلنســان بالدعــوة للعمــل الصالــح ،كقولــه
ــن َع ِم َ
ــن َف َل ُن ْحيِيَ َّنــ ُه َحيَــا ًة
ــل َصالِ ًحــا ِّمــن َذ َكــ ٍر أَ ْو ُأنثَــى َو ُهــ َو ُم ْؤ ِم ٌ
تعالــىَ ﴿ :م ْ
َط ِّيبَــ ًة﴾(.((12
لذلــك نوصــي أنفســنا واالخــوة فــي تجمــع األمــل بــأ ّال تكــون هنــاك حالــة
بــرود أو ركــود ،وأن أي نجــاح ينبغــي أن يكــون حافــز ًا لتحقيــق نجــاح أكبــر منــه،
لذلــك علينــا أن نســعى لتحقيــق انجــازات أكبــر.
إن مــن األهــداف األساســية لحركــة اإلســام هــو إقامــة الديــن وإصــاح
الدنيــا ،وهمــا ال يتحققــان إ ّال باالجتهــاد والجــد المتواصــل مــن جماعــة
ـن إِن َّم َّك َّن ُاهـ ْـم ِفــي ْ َ
ال ْر ِ
ض
المؤمنيــن المخلصيــن؛ قــال اهلل تبــارك وتعالــىَّ ﴿ :ال ِذيـ َ
ــا َة َوآت َُــوا الــ َّز َكا َة َوأَ َم ُــروا بِا ْل َم ْع ُــر ِ
ــن ْال ُم َ
الص َ
ــوا َع ِ
نكــ ِر َو ِ َّلِ َع ِاقبَــ ُة
أَ َق ُامــوا َّ
وف َونَ َه ْ
ُْ
ال ُمــو ِر﴾(.((12

فليكــن شــعارنا أيهــا اإلخــوة واألخــوات هــو العمــل المخلــص الــدؤوب
إلقامــة الديــن مــن خــال تطبيــق أحــكام اإلســام ،واصــاح بلدنــا العزيــز وإنقــاذه
مــن التخلــف والفوضــى والفســاد ،وال حــول وال قــوة إال بــاهلل العلــي العظيــم.

 .122وسائل الشيعة  ، 58 : 17باب  19من كتاب التجارة  ،ح .3
 .123النحل .97 :
 .124الحج .41 :
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الدرس الثالث

حدود المخالطة
ِ
قــال أميــر المؤمنين(×) َ ِ
ـوا
ـم َم َع َهــا َبكَ ـ ْ
(:خال ُطــوا ال َّنـ َ
ـاس ُم َخالَطَ ــةً إِ ْن م ُّتـ ْ
ِ
ـم.((12().
ـمَ ،وإِ ْن ع ْشـ ُت ْم َح ُّنــوا إِلَيْ ُكـ ْ
َعلَيْ ُكـ ْ
مــن دالالت هــذا الحديــث الشــريف أنــه يدعــو اإلنســان أال يكــون فظـ ًا غليظ ًا،
ســواء مــع عائلتــه أو مــع زمالئــه فــي العمــل ،وخصوصــ ًا إذا كلــف بمســؤولية
خاصــة ،فــإن النــاس تنظــر للمديــر أو القائــد كقــدوة وتســجل نقــاط قوتــه وضعفه.
ومــن مدلوالتــه أيضـ ًا الدعــوة إلــى تــرك األنــا والتعامــل بتواضــع ومصداقيــة،
وهنــا نشــير إلــى قــول الســيد مهــدي الحكيــم ( :)+نحــن ترابيــون كعلــي(×)،
ولكــن فــي نفــس الوقــت نحــن ملــوك كعلــي(×) .إذن كلمــا كان اإلنســان
متواضع ـ ًا بدرجــة كبيــرة يكــون ملــك ًا.
ويــدل أيضـ ًا علــى مراجعــة النفــس ،حيــث إن مراجعــة النفــس ضــرورة ،ومنها
أخطاؤنــا اليوميــة ،وهنــا تكــون العالقــة مــن القلــب إلــى القلــب .وإذا فعلنــا هــذا
بيننــا نحــن أعضــاء هيئــة القيــادة المركزيــة ،وتعاملنــا بنفــس الطريقــة مــع امتداداتنــا
وموظفينــا فــإن النــاس ســيأتون إلينــا طواعيــة.
وقــد ورد عــن أميــر المؤمنيــن(×) أيضــ ًا قولــه( :إنمــا البصيــر مــن ســمع
وبصــر فأبصــر ،وانتفــع بالعبــر)(.((12
ففكــرّ ،
تشــير هــذه الحكمــة المرويــة عــن أميــر المؤمنيــن(×) ،إلــى واحــدة مــن
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الحكــم المهمــة فــي كيفيــة التعاطــي مــع واقــع الحيــاة ،وهــي أال يكــون اإلنســان
ســطحي ًا ،وأال يقــف علــى الشــكليات ،ويجب أن يقــف على ا ُالمــور بواقعية ،وأن
يتريــث ،وأن يدقــق ويحلــل الظواهــر ليكتشــف عمقهــا ويقــرأ خلفيتهــا ودوافعهــا،
أي يجــب أن يقــرأ مــا بيــن الســطور ليقــف علــى حقيقــة الموضــوع بهــذه ا ُالمــور.
ويمكــن أن نحــدد الفــرق بيــن البصــر والبصيــرة ،حيــث إن الصــورة
الفوتوغرافيــة تعبــر عــن جــزء مــن الحقيقــة وهــو الشــكل الظاهــر ،وهــي ال تصلــح
لتشــخيص الــداء ،ولتشــخيص الــداء يجــب أن تكــون هنــاك أشــعة ،وأحيان ـ ًا ال
تكفــي هــذه األشــعة .وحتــى مســألة االســتفادة مــن العبــر ،فالقصــص دائمـ ًا كمــا
هــي ،ولكــن األســماء تتغيــر والجوهــر بــاق دائم ـ ًا ،الــذي هــو الحــق والباطــل،
نــوازع الخيــر ونــوازع الشــر ،ولكــن المهــم أن نعــرف قواعــد اللعبــة لكــي نســتطيع
الفــوز ونعــرف كيــف نشــخص ا ُالمــور بصــورة صحيحــة.
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الدرس الرابع

اكتساب االخوان
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :أعجــز النــاس مــن عجــز عــن اكتســاب
االخــوان ،وأعجــز منــه مــن ضيــع مــن ظفــر بــه منهــم)(.((12
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة إلــى أن الفاعليــة فــي الشــخصية اإلنســانية تكمــن
فــي االنفتــاح علــى اآلخــر ،والقــدرة علــى كســب اآلخريــن ،وكيفيــة إقنــاع اآلخــر
بفكرتــه وضمــه إلــى جانبــه ،وأن مــن لــم يســتطع ذلــك فهــو عاجــز ،واعجــز منــه
مــن يضيــع مــن جذبــه وكان مؤمنـ ًا بفكرتــه.
إننــا أمــام أمريــن مهميــن للعمــل الجماهيــري ،األول :زيــادة أعــداد االصدقــاء
واتخــاذ أصدقــاء جــدد بشــكل مســتمر وعــدم االقتصــار علــى األصدقــاء القدامــى،
واألمــر اآلخــر هــو المحافظــة علــى مــن نحصــل عليــه مــن األصدقــاء ،وهــو أســهل
مــن األمــر األول ،فــإن مــن عجــز عــن المحافظــة علــى أصدقائــه فهــو أعجــز عــن
كســب األصدقــاء.
والمحافظــة علــى األصدقــاء يتــم مــن خــال التــزاور والتفقــد واالحتــرام،
والســعي فــي حوائجهــم ،وحســن الخلــق معهــم ،وحســن البشــر فــي وجوههــم،
والعفــو عــن أخطائهــم ،وكظــم الغيــظ عــن ســوء تصرفاتهــم ،والحلــم عنــد
جهلهــم ،والتواضــع لهــم ،ومداراتهــم ،والرفــق بهــم.
وأمــا كســب األصدقــاء فيتــم مــن خــال اللقــاء المتكــرر معهــم فــي أماكــن
العمــل أو الدراســة أو المجالــس أو المنتديــات وأمثالهــا ،أو التعــرف علــى أصدقاء
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جــدد بواســطة صديــق قديــم ،ثــم التواصــل معهــم باســتمرار إلــى أن تتوثــق العالقة
مــع مــرور الزمــن ،أو االســتفادة مــن الوســائل الجديــدة فــي التعــارف مــن خــال
المجــات والفيــس بــوك وغيرهــا.
والرســالي الهــادف هــو مــن يســتطيع اســتثمار هــذه العالقــات لهدايــة النــاس
وإصــاح المجتمــع ،ويتجنــب اســتغالل الصديــق لمنافــع شــخصية ،وإن كانــت
الصداقــة بنفســها ال تخلــو مــن فوائــد دنيويــة.
ويجــب مراعــاة الموازنــة الدقيقــة بيــن توســيع دائــرة االصدقــاء واالســتغناء
عنهــم ،فقــد جــاء عــن اإلمــام الصــادق(×) قــال« :كان أميــر المؤمنيــن(×)
يقــول :ليجتمــع فــي قلبــك االفتقــار إلــى النــاس واالســتغناء عنهــم ،فيكــون
افتقــارك إليهــم فــي ليــن كالمــك وحســن بشــرك ،ويكــون اســتغناؤك عنهــم فــي
نزاهــة عرضــك وبقــاء عــزك»( .((12ويتــم ذلــك بــأن تتعامــل معهــم ظاهــر ًا معاملــة
مــن يفتقــر إليهــم فــي ليــن الــكالم وحســن البشــر ،وأن تعاملهــم مــن جهــة ُاخــرى
معاملــة مــن يســتغني عنهــم بــأن تنــزه ســمعتك مــن ســؤال مــا فــي أيديهــم وتبقــي
عــزك بعــدم الطمــع بمــا فــي أيديهــم.
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الدرس الخامس

استيعاب الناس
قــال أميــر المؤمنيــن (×)( :إنكــم لــن تســعوا النــاس بأموالكــم،
فســعوهم بطالقــة الوجــه وحســن اللقــاء)(.((12
يشــير أميــر المؤمنيــن(×) هنــا إلــى أن العمــل مــع التجمــع وبنــاء العالقــة
مــع اآلخريــن علــى أســاس المــال والعالقــة النفعيــة الخاصــة ال يســتمر .وهــو
أســاس خاطــئ ،وإن كان االهتمــام بالمــال ضروريــا لخدمــة النــاس ،ولكــن
العالقــة النفعيــة يجــب أال تكــون متجــذرة فــي المجتمــع .وال يجــوز االســتهانة
باآلخريــن ،فــإن اإلمــام(×) يشــير إلــى أن العالقــة مــع اآلخريــن ينبغــي أن تبنــى
علــى أســاس المــودة وطالقــة الوجــه وحســن اللقــاء ،فالبــد مــن حســن التعامــل
مــع اآلخريــن.
والمــراد بطالقــة الوجــه هــو الوجــه البشــوش فــي مقابــل الوجــه العبــوس،
والمــراد بحســن اللقــاء هــو لقــاء النــاس باالبتســامة والــكالم الطيــب .وطالقــة
الوجــه وحســن اللقــاء همــا المرشــدان لألعمــال الحســنة ،وهمــا اللــذان يجتذبــان
القلــوب ويغرســان فيهــا المحبــة والمــودة .وأمــا عبــوس الوجــه وخشــونة
الــكالم فينفــران النــاس ويحــوالن دون ســماع نــداء الحــق .وقــد روي عــن
اإلمــام الصــادق(×) قولــه( :صنائــع المعــروف وحســن البشــر يكســبان المحبــة
ويدخــان الجنــة ،والبخــل وعبــوس الوجه يبعــدان مــن اهلل ويدخالن النــار)(.((13
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ومــن آثــار حســن البشــر ،نــزع الحقــد والضغينــة مــن القلــوب ،وزرع الصفــاء
والمحبــة فيهــا ،فقــد روى اإلمــام الكاظــم(×) عــن رســول اهلل(ث) قولــه:
(حســن البشــر يذهــب بالســخيمة)( ،((13والســخيمة هــي الحقــد.
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استثمار الوقت
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :األيــام صحائــف آجالكــم ،فخلدوهــا أحســن
أعمالكــم)(.((13

تشــير هــذه الحكمــة العلويــة إلــى أهميــة الوقــت فــي حيــاة اإلنســان .وهــو تشــبيه
جميــل حيــث يعتبــر األيــام بمثابــة صحيفــة ألعمــال اإلنســان ،واأليــام هي أجلــه وعمره،
وشــبه أعمالــه فيهــا بالكتابــة عليهــا ،ولكــن ميــزة هــذه الصحيفــة أن مــا يكتــب فيهــا ال
يمحــى ،بــل يخلــد كالنقــش علــى الحجــر ،ومــادام يخلــد فلنخلــده بأحســن أعمالنــا.
وســتبقى فــي علــم اهلل تبــارك وتعالــى إلــى أبــد اآلبديــن ،وســتعرض هــذه الصفحــة علــى
اإلنســان فــي يــوم الحســاب ،وســيجد مــا عمــل حاضــر ًا أمامــه.
وعندمــا يمســك اإلنســان أحيانــ ًا بورقــة ال يهتــم بمــا يكتبــه عليهــا ،ولكــن عنــد
حصولــه علــى دفتــر يحــاول أن يكــون خطــه حســنا ومضمونــه راقيــا ،وإذا عرفنــا أن هــذه
اآلجــال هــي صفحــات ســيقرأها اآلخــرون فمــا نتركــه ومــا نخلــده لهــم يجــب أن تكــون
أحســن األعمــال .وإنــه لــدرس عظيــم أن ننتقــي مــا يجــب أن نقدمــه لآلخريــن ،وأن
نضــع ســلم أولويــات ،وال نكتفــي بالحســن بــل نبحــث عــن األحســن ،وهــذا هــو فقــه
األولويــات وربــط العمــل بالهــدف واالســتراتيجية .
نســأل اهلل أن يجعلنــا ممــن يكتــب أعمالــه بالشــكل الصحيــح ،ويخلدهــا فــي عمــره
وال ســيما فــي هــذه األوقــات الصعبــة ،حيــث نحتــاج إلــى توظيــف صحيــح للجهــود،
لنكــون رقمــ ًا فــي مســار الحيــاة ،فقــد اســتهدف أتبــاع أهــل البيــت (^) وتقطعــت
أشــاؤهم ،وكان الخصــم هــو مــن يحــدد أوقــات المعركــة.
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الدرس السابع

مرونة المؤمن
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :المؤمــن إذا ُو ِعــظ ازدجــر ،وإذا ُحــذّ ر حــذر،
وإذا ُعبــر اعتبــر ،وإذا ذكّ ــر ذكــر ،وإذا ُظلــم غفــر)(.((13
هنــاك مؤشــرات لحيــاة اإلنســان كموجــود وكائــن حــي مثــل نبــض القلــب والكثيــر
مــن العالمــات ا ُالخــرى ،إذا فقدهــا يكــون فــي عــداد األمــوات ،وإذا تواجــدت فيــه
فهــو حــي ،وإذا تواجــد نصفهــا فهــو فــي حالــة مــوت ســريري ،هــذه حيــاة البــدن.
وتقابلهــا حيــاة الــروح ولهــا مؤشــرات ومقاييــس كمــا فــي حيــاة البــدن ،وأهــم هــذه
المؤشــرات أن اإلنســان المؤمــن يتفاعــل ويتعاطــى ،وليــس لــه اســتنتاجات مســبقة،
وليــس هــو جامــدا علــى شــيء ،بــل يتعامــل مــع الحقائــق بموضوعيــة ،فــإذا أخطــأ
ون ُّبــه صحــح مســاراته ،وإذا ُق ّدمــت لــه الموعظــة اتعــظ ،ويســتفيد دائم ـ ًا مــن دروس
الحيــاة ،وإذا ُاعتــدي عليــه ال يتحــول هــذا االعتــداء إلــى عقــدة تحــول بينــه وبيــن
الحيــاة ،ولذلــك أينمــا حــل يمــأ المــكان ويزيــل العراقيــل ويحقــق إنجــاز ًا ،وهــذه
صفــات اإلنســان المؤمــن.
وتشــير هــذه الحكمــة العلويــة إلــى الصفــات المهمــة فــي شــخصية المؤمــن الــذي
يتفاعــل مــع الحيــاة ،ويتحــرك أينمــا يــرى الحــق .وهــذه الصفــات هــي:
ا ُالولــى :يتعــظ حينمــا يوعــظ ،وينتهــي عــن الخطــأ عندمــا ينبــه إليــه ،وال يصــر
مســتكبرا.
الثانية :عندما ُي ّ
يحذر ،ويحترز من األخطار التي يحذره منها اآلخرون.
حذر َ
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الثالثة :يستفيد من العبر والتجارب التي تمر عليه.
الرابعة:عندما ُي ّ
ذكر يلتفت ،وال يتجه نحو الخطأ.

الخامســة :حينمــا يتعــرض للظلــم ويطلــب منــه مــن ظلمــه العفــو والصفــح
يغفــر لــه ويعفــو عنــه.
واإلنســان الــذي يعيــش روح التعــاون واالســتفادة مــن جميــع هــذه الســمات
هــو اإلنســان المؤمــن حق ـ ًا.
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الدرس الثامن

منهج التعامل مع الناس
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :ابــذل ألخيــك دمــك ومالــك ،ولعــدوك
عدلــك وانصافــك ،وللعامــة بشــرك وإحســانك)(.((13
فــي هــذه الروايــة يطــرح أميــر المؤمنيــن(×) نهــج التعامــل مــع النــاس،
ويقســم النــاس إلــى ثالثــة أصنــاف:
الصنــف األول :االخــوة الذيــن ينتمــون إلــى ُاســرة واحــدة وبيــت واحــد،
وهــؤالء ابــذل لهــم دمــك ومالــك .وأهــم مــا يمتــاز بــه اإلنســان هــو عندمــا
يضحــي بأســمى شــيء وهــو الــدم والمــال وعندمــا توجــد لديــه حالــة النصــرة
ألخيــه فــي ظالمــة يتعــرض لهــا.
الصنــف الثانــي :هــم الخصــوم واألعــداء ،فمــن حــق العــدو عليــك أن
تكــون عــاد ًال معــه ،وكــي نفهــم أن الخصومــات والعــداوات ال تعنــي أننــا علــى
حــق مئــة بالمئــة ،فلســنا نحــن الحــق المطلــق ،وليــس اآلخــر الشــر المطلــق،
فاالختــاف لــه حــدود ولــه ضوابــط ،ومــن حــق الخصــم علينــا اإلنصــاف
والعــدل.
الصنــف الثالــث :هــم عامــة النــاس ،ومــن حقهــم أن تبــذل لهــم ابتســامتك
وطالقــة وجهــك وإشــعارهم باالحتــرام واالهتمــام .وأن تبــذل لهــم إحســانك
مــن الخدمــة والتواصــل وحــل المشــاكل وأن تكــون قريبـ ًا منهــم.
وهــذا المنهــج يجعــل اإلنســان قريب ـ ًا مــن المجتمــع ،وعندمــا يــرى فيــك
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هــذه الصفــات ،يصبــح االنتمــاء هويــة ويســتحق أن يقــدم لــه كل شــيء،
والمحايــد ســوف ينحــاز ويقــف معــك ،والعــدو ســوف يتحــدد ويقلــل مــن
اعتدائــه وشراســته عليــك.
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الدرس التاسع

الكتمان والبشاشة واالحتمال
قــال أميــر المؤمنيــن (×)( :صــدر العاقــل صنــدوق ســره ،والبشاشــة
حبالــة المــودة ،واالحتمــال قبــر العيــوب)(.((13
تتحدث هذه الحكمة العلوية عن ُامور ثالثة ذات أهمية خاصة للعاملين:

ا ُالولــى :حفــظ الســر ،فالعاقــل قليــل الحديــث عــن ســره وخططــه ،وكذلــك
يجــب أن نجعــل هالــة مــن الكتمــان والســرية والغمــوض تحيــط بأعمالنــا ،ونحفظ
فــي صدورنــا مــا نخطــط ومــا ننــوي ،ونحــرص علــى عــدم اطــاع الخصــوم علــى
ذلــك ،فــإن أخطــر شــيء هــو أن يتعــرف العــدو علــى خططنــا وبرامجنــا.
الثانيــة :البشاشــة ،فهــي مصيــدة كســب مــودة النــاس ،وهــي الشــبكة التــي مــن
خاللهــا نســتقطب النــاس ونحولهــم إلــى التنظيــم.
الثالثــة :االحتمــال ،فاإلنســان يحتــاج إلــى الصبــر والتحمــل وليــس الرضــوخ
لألمــر الواقــع ،والتغلــب علــى األمــر الواقــع مــن خــال تحمــل اإلخــوة .
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الدرس العاشر

مفاتيح التواصل
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :يــا كميل ،أحســن حليــة المؤمــن التواضع،
وجمالــه التعفــف ،وشــرفه التفقــه ،وعزه تــرك القال والقيــل)(.((13
تشــير هــذه الوصيــة العلويــة إلــى العديــد مــن المفاتيــح المهمــة لنجــاح التواصل
االجتماعــي فــي بنــاء الــذات االجتماعي.
األول :التواضــع ،فــإن أهــم جلبــاب يلبســه المؤمــن فــي بهائــه وجمالــه
واحتــرام النــاس لــه هــو التواضــع ،ومــن يظــن أن الوصــول إلــى موقــع مــن
المســؤولية يعنــي االســتعالء علــى النــاس فهــو مخطــئ .فــإن أكثــر النــاس موقع ـ ًا
ومكانــة هــو المتواضــع .ولــذا ينبغــي أن تكــون سياســتنا هــي ،سياســة البــاب
المفتــوح والتواضــع للنــاس وخدمتهــم.
الثانــي :التعفــف ،وقولــه(×) «وجمالــه التعفــف» لهــا معــان واســعة ،منهــا
 :عفــة العيــن ،وعفــة اللســان ،وعفــة االذن ،وعفــة اليــد ،وعفــة الفكــر ،أي
بمــاذا نفكــر ،ومــاذا نخطــط ،هــل نكيــد باآلخــر ،هــل نبــرز نقــاط ضعــف اآلخــر،
ومــا العالقــة فــي مــا بيننــا ،ومــا عالقــة الجنســين فــي عملنــا ؟.
الثالــث :التفقه ،وقوله(×) «وشــرفه التفقه» ،الشــرف :لعلو،الســمو،الرفعة.
أي أن نعتمــد المنهجيــة ونعتمــد العلــم ،والتفقــه فــي التنظيــم والتفقــه فــي عملنــا
والتفقــه فــي مهامنــا جميعهــا أي ـ ًا كانــت.
الرابــع :العــزة ،وقولــه(×) «وعــزه تــرك القــال والقيــل» :عــز اإلنســان أي
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أن شــخصيته تكــون اســتراتيجية أفضــل ممــا تكــون انفعاليــة ،مزاجيــة ،فــا يشــتغل
بالتفاصيــل الصغيــرة ،وليســت تكتيكيــة ،واإلســام يقطــع جميــع الخيــوط التــي
تــؤدي إلــى القــال والقيــل ،كحرمــة التنصــت وحرمــة مالحقــة النــاس ومــا يتكلمون
بــه خلــف األبــواب المغلقــة .فكلمــا كان اإلنســان اســتراتيجي ًا ذاب كل شــيء أمامــه
وفتحــت لــه األبــواب.
ويجــب علــى المســتوى الفــردي تجنــب القيــل والقــال وعــدم االنســياق وراء
الصراعــات الجانبيــة والنقــد غيــر الب ّنــاء ،وعلينــا بالتواضــع والعفــة والتفقــه وتــرك
القيــل والقــال.
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-رشع يداحلا سردلا خإلاو قيفوتلا نيب ناسنإلا |

الدرس الحادي عشر

اإلنسان بين التوفيق واإلخالص
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :أجــلّ مــا ينــزل مــن الســماء التوفيــق،
وأجــلّ مــا يصعــد مــن األرض اإلخــاص)(.((13
يتعــرض أميــر المؤمنيــن (×) فــي وصيتــه لكميــل بــن زيــاد وهــو أحــد
حوارييــه إلــى بيــان مجموعــة مــن ا ُالمــور هــي:
 1ــــ إن أهــم مــا يقــوم بــه اإلنســان مــن عمــل مفيــد ومؤثــر هــو اإلخــاص هلل
ســبحانه وتعالــى ،الــذي يعتبــر اإلطــار الــذي يفســر عملــه ومــا يفكــر بــه
ممــا يعطيــه قيمــة.
 2ــــ النيــة التــي ليســت هلل تعالــى ،وكانــت مــن أجــل الحصــول علــى شــهرة
ووجاهــة ومــال ومكانــة ليشــبع األنــا ،فالعمــل القائــم علــى أســاس هــذه
النيــة ليــس لــه قيمــة ،واهلل ال يضيــع عمــا ،ولكــن ال يعطيــه شــيئا فــي
اآلخــرة  ،والدنيــا زائلــة.
 3ــــ وفــي مقابــل ذلــك ،هنــاك عمــل مســاحته وحجمــه أقــل ،ولكــن فيــه نيــة
خالصــة هلل ،وعينــه علــى اهلل ،وفيــه مرضــاة هلل ،وهــذا العمــل وإن كان
قليـ ًا  ،إال أن هنــاك مصالــح واعتبــارات إلهيــة وأهدافــا وغايــات مباشــرة
ومعلنــة تتحقــق تباع ـ ًا ،أي عندمــا يكــون العمــل خالص ـ ًا هلل حتــى لــو لــم
يحقــق كامــل األهــداف.
 4ــــ وأجـ ّـل مــا ينــزل مــن الســماء هــو التوفيــق ،وهــذه ســنن اهلل ســبحانه وتعالى
 .137شرح نهج البالغة البن أبي الحديد المعتزلي  ، 291 : 20ح .332
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ومســبباته ،واهلل ســبحانه وتعالــى يجعــل األســباب منتجــة وبعضهــا أقــل
إنتاجـ ًا وبعضهــا عقيمــا.
 5ــــ التوفيــق واإلخــاص متالزمــان .نســأل اهلل أن يجعــل أعمالنــا خالصــة
هلل ،ونحــن كقــوى إســامية متدينــة يجــب أن تكــون أعمالنــا خالصــة هلل
تعالــى.
 6ــــ أوصــي نفســي وإخوانــي وأخواتــي دائمـ ًا بــأن نراجــع أنفســنا وأعمالنــا بــا
مكابــرة بيننــا وبيــن أنفســنا .وأن نحــرص علــى وجــود حالــة المراقبــة
للنفــس والمراقبــة للفكــر وإلــى آخــر شــيء ،ومــا هــو وراءه ،هــل وراءه
خدمــة عامــة؟ هــل وراءه نصــرة الديــن؟ هــل وراءه دفــع لخدمــة النــاس،
أو وراءه وجاهــات وأنانيــات وفــرص أكثــر؟ ،فــإذا كان األول فهنيئـ ًا لــه.
ونســأل اهلل أن يجعلنــا كذلــك وأن نعــزز اإلخــاص.
 7ــــ فــي هــذه الحكمــة إشــارة إلــى موازنــة دقيقــة وعالقــة طرديــة بيــن المزيــد
مــن اإلخــاص ،يقابلــه المزيــد مــن التوفيــق.

-144-

-رشع يناثلا سردلا نولتلا ةروطخ |

| يناثلا لصفلا  -ةيلاسر سورد

الدرس الثاني عشر

خطورة التلون
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :اعلمــوا أن اهلل عــز وجــل يبغــض مــن عبــاده
التلــون)(. ((13
تشــير هــذه الحكمــة العلويــة إلــى أحــد أســرار ومفاتيــح النجــاح
االجتماعــي ،فــإن أحــد المخاطــر التــي تواجــه المتصــدي فــي حياتــه
االجتماعيــة ،وفــي الحــاالت التــي يقــع فيهــا الكثيــر مــن المصالــح
والتقاطعــات ،أنــه يبــدأ بالتدريــج ومــن حيــث يشــعر أو ال يشــعر ونتيجــة
المماحــكات والمماشــاة ،يتحــدث بغيــر مــا يبطــن ،ويشــعر بالتدريــج أن
هــذه الخصلــة صــارت جــزءا مــن واقعــه وشــخصيته ،وهــي تتفــاوت شــدة
وضعفـ ًا بحســب اللقــاءات والحديــث والزمــان والمــكان .وحالــة التلــون هــذه
يمكــن أن تجلــب لإلنســان فوائــد آنيــه ،فيشــاهد اإلنســان أن لديــه المحبــة
والــوالءات ،ولكــن حينمــا تنكشــف الحقيقــة يفقــد المتصــدي المصداقيــة،
ويفقــد أهــم عنصــر مــن عناصــر التواصــل .وتتحــول حالــة التلــون عنــده إلــى
نفــاق ،ويحــاول المتصــدي أن يبــرر لنفســه هــذا الســلوك الخاطــئ .وظاهــرة
التبريــر هــي خطــوة غيــر صحيحــة أيضـ ًا ،وهــي مجــرد محاولــة فاشــلة لتكــون
إطــار ًا وغطــاء لهــذه الســلوكيات المنحرفــة .ونحــن المجلــس األعلــى بحمــد
اهلل ،يقــال إن لديــه رؤيــة واضحــة وموقفــ ًا واضحــ ًا ،ولديــه الثبــات علــى
المواقــف ،كمــا أن لديــه كيان ـ ًا محترم ـ ًا بيــن الكيانــات ،ولكــن يؤخــد عليــه
 .138تحف العقول .115 :
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هــذا األمــر ،إذ يالحــظ بيــن أوســاطنا وجــود هــذه الظاهــرة ،وعندمــا توجــد
مثــل هــذه الظاهــرة علــى اآلخريــن توضيــح ذلــك ،وتؤخــذ نصيحتهــم.
وهــذه الظاهــرة توجــد حالــة مــن اإلربــاك فــي صفــوف التشــكيالت الداخليــة،
وتعيــق المســارات الداخليــة لعملنــا .ولــذا ينبغــي طــرح هــذا الموضــوع
بلطــف ومحبــة ،إذ يمكــن أن نطــرح بعــض المالحظــات مــن خــال حركــة
وابتســامة بســيطة.
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الدرس الثالث عشر

أخالقية العمل االجتماعي
قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب (×) ( :مــن اُعجــب برأيــه
ضــلّ  ،ومــن اســتغنى بعقلــه زلّ  ،ومــن تكبــر علــى النــاس ذلّ  ،ومــن ســفه
علــى النــاس شُ ــتم ،ومــن خالــط العلمــاء ُو ّقــر ،ومــن خالــط األنــذال
ُح ّقــر ،ومــن حمــل مــا ال يطيــق عجــز)(.((13
تشــير هــذه الحكــم العلويــة إلــى مبــادئ مهمــة فــي العمــل االجتماعــي
البــد مــن االلتفــات إليهــا.
والتصــدي لواقــع الحيــاة
ّ
تلفــت الفقــرة ا ُالولــى« :مــن أعجــب برأيــه ّ
ضــل» إلــى أن العمــل بعقليــة
الفريــق الواحــد فــي العمــل الجماعــي هــو الهــدى والصــواب فــي قبــال اإلعجــاب
بالــرأي وتغليــب الــرأي الخــاص علــى آراء الجمــع ،فــإنّ اإلنســان مهمــا كان
مقتــدر ًا فاهمــ ًا كفــوء ًا عارفــ ًا با ُالمــور ،ولكــن العقــل الواحــد والــرأي الواحــد
ال يســتطيع أن يلـ ّـم بــكل التفاصيــل والحيثيــات ،وبالتالــي فــإنّ حالــة اإلعجــاب
بالــرأي تأخــذ اإلنســان إلــى النرجســية واالعتــداد برأيــه علــى حســاب رأي
الجماعــة والفريــق والمجمــوع ،وهــذا مــا يــؤدي إلــى الضــال والشــذوذ عــن
الطريــق والخــروج عــن الصــراط المســتقيم والمســار القويــم.
وتناولــت الفقــرة الثانيــة« :ومــن اســتغنى بعقلــه ّ
زل» خطــر شــعور اإلنســان
باالســتغناء بعقلــه ،فاإلنســان الــذي يشــعر أنّــه قــادر علــى التفكيــر فــي كل
 .139الكافي  19 :8ح.4
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الظواهــر وا ُالمــور وال يحتــاج إلــى مشــورة اآلخريــن ويكتفــي بعقلــه يعــرض
نفســه لالنحــراف عــن الطريــق الصحيــح.
تكبــر علــى النــاس ّ
ذل» بيــان أن العائــق أمــام
وتناولــت الفقــرة الثالثــة« :ومــن ّ
العمــل الجماعــي هــو االعتــداد بالــذات واالعتــداد بالفكــر والرؤيــة التــي تــؤدي
إلــى الضــال ،وبيــان صعوبــة أن يتواضــع اإلنســان أمــام اآلخريــن ،فيشــعر أنّــه
التكبــر يــؤدي إلــى إذالل اإلنســان نفســه،
فيتكبــر عليهــم ،وهــذا ّ
أفضــل منهــم ّ
وهــي مفارقــة غريبــة ،فــإنّ الشــخص الــذي يتكبــر يريــد أن يعلــو علــى اآلخريــن
وأن يجــد نفســه أرفــع منهــم ،ويظــن أ ّنــه كلمــا رفــع نفســه أكثــر كان أفضــل مــن
اآلخريــن ،ولكــن الحقيقــة أ ّنــه ســيؤدي بنفــس المقــدار إلــى انحطــاط شــخصيته
االجتماعيــة وإذاللهــا؛ ألنّ الشــخصية االجتماعيــة ليســت بيــد اإلنســان ،إذ ليــس
بمقــدوره أن يحــدد للمجتمــع الزاويــة التــي ينظــر إليــه منهــا ،ومهمــا أراد اإلنســان
أن يفــرض نفســه علــى اآلخريــن ويعلــو عليهــم فإ ّنــه فــي الحقيقــة يتصاغــر وتهتــز
صورتــه االجتماعيــة ،وكلمــا تواضــع لآلخريــن فإنّــه يســمو فــي هــذه الصــورة
وتتحســن انطباعــات النــاس العامــة عنــه.
ويقــدره ،بــل األمــر علــى العكــس مــن
فاألمــر ليــس كمــا يشــتهيه اإلنســان
ّ
ويتكبــر عليهــم فــإنّ النــاس
ذلــك ،فهــو عندمــا يــرى نفســه أفضــل مــن اآلخريــن
ّ
لــن تحترمــه ،وســيذل نفســه ويفقــد قيمتــه ومكانتــه ورونقــه ووهجــه.
ولــذا نــرى عالج ـ ًا لهــذه الظاهــرة فــي قــول اإلمــام زيــن العابديــن(×) فــي
دعــاء مــكارم األخــاق« :اللهــم ال ترفعنــي فــي النــاس درجــة إال حططتنــي عنــد
نفســي مثلهــا ،وال تحــدث لــي عــز ًا ظاهــر ًا إال أحدثــت لــي ذلــة باطنــة عنــد نفســي
بقدرهــا»(((14؛ فــإنّ حالــة الخضــوع والتواضــع الداخلــي وحالــة الرفعــة الخارجيــة
همــا فــي تكامــل مســتمر ،ومــن يرفــع نفســه خارجيـ ًا ويفــرض نفســه علــى اآلخرين
ســيصاب بالذلــة والهــوان واهتــزاز الصــورة االجتماعيــة ،ومــن تواضــع إلــى النــاس
رفعتــه علــى أك ّفهــا.
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وتناولــت الفقــرة الرابعــة« :ومــن ســفه علــى الناس ُشــتم» مــن الخطأ االســتهانة
باآلخريــن ،فــا ينبغــي لإلنســان أن يســفه الــكالم اآلخــر ويقــول مث ـ ًا :إنّ كالم
هــؤالء ال قيمــة لــه ألنّهــم ُانــاس ال يفهمــون ،أو ال يعرفــون .فمــن قــال إنّ هــؤالء
ال يفهمــون؟ هــل ألنّهــم لــم يدرســوا ولــم يملكــوا شــهادة ،أو ألنّهــم ال يحظــون
بالموقــع االجتماعــي المناســب؟ فــإنّ مــن ال يملــك ذلــك ليــس بالضــرورة أنّ
يكــون إنســانا ال يفهــم.
يقــول أحــد الزمــاء :دخلــت فــي معهــد لتع ّلــم الخطابــة فقــال األســتاذ :لكــي
ال يصــاب مــن يريــد مخاطبــة الجمهــور بالرهبة عليــه أن يتصــور أنّ الجالســين قطيع
مــن األغنــام وليتكلــم بمــا يريــد ،ألنّهــم ُانــاس ال يفهمــون شــيئ ًا .اهلل أكبــر ،مــا هــذه
الثقافــة؟! فهــل يمكــن لخطيــب يريــد أن يعــظ النــاس أن ينطلــق مــن مبــدأ أنّ النــاس
ويطورهــم ويرتقــي
ال يفهمــون شــيئ ًا؟! وحينئــذ كيــف يســتطيع أن يتعامــل معهــم ّ
بهــم؟! واهلل ســبحانه وتعالــى يلقــي الحكمــة علــى لســان الطفــل والعجــوز ا ُالميــة
وعلــى لســان أي إنســان ،فعلــى اإلنســان أن يشــعر عندمــا يســتمع إلــى اآلخريــن
بــأنّ هنــاك حكمــة فــي كالمهــم وان كانــت تبــدو بســيطة ولك ّنهــا ذات فكــرة عميقــة
ومغــزى كبيــر.
ولــذا يجــب علــى اإلنســان أن يحــاول احتــرام اآلخريــن واالســتفادة مــن
كالمهــم ويمنحهــم تركيــزه وتوجهــه ،وال يتظاهــر بأنّــه يســتمع إليهــم وهــو ال
طيــات كالمهــم د ّرة وحكمــة وإشــارة إلــى فكــرة
يفعــل ذلــك؛ أل ّنــه قــد يجــد فــي ّ
مهمــة ج ـ ً
دا ،فــإنّ اإلنســان البســيط يتكلــم بالحكمــة بطريقتــه الخاصــة ،وعليــك
صياغتهــا بشــكل فلســفي ،فأصــل الفكــرة يمكــن أن يكــون على لســان أي إنســان.
ونتيجــة مــن يســتهين بالنــاس وال يكتــرث لكالمهــم وأفكارهــم ورؤيتهــم ومــا
يــدور فــي خلجاتهــم هــو الشــتم والســب ،فقــد يظــن البعــض أنّ النــاس ال تعــرف
وال تفهــم ،وقــد يقــع السياســي أحيانــ ًا فــي مثــل هــذه المطبــات ويتعامــل مــع
الشــعب وكأ ّنــه ال يفهــم ،ويطلــق أشــياء قــد ترتــد عليــه ،وفــي الواقــع أنّ الشــعب
يفهمــه جيــ ً
دا ويعــرف أن هــذه الكلمــة ناتجــة مــن اســتخفاف بــه وق ّلــة اهتمــام
وعــدم اكتــراث ،فيتحــول إلــى رد فعــل عنيــف ج ـ ً
دا وقــاس ومؤلــم.
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ولــذا ينبغــي االهتمــام بمــا يقولــه اآلخــرون مهمــا كان الــرأي اآلخــر بســيط ًا،
ســواء مــن جهــة قائلــه أو فــي طرحــه ومفرداتــه ،إذ يمكــن أن نجــد فــي طيــات هــذه
الكلمــات رؤيــة ســديدة يمكــن أن نســتفيد منهــا .فعلينــا إذن أن نمتلــك شــعور
التع ّلــم مــن اآلخريــن ،وهــو شــعور مهــم ج ـ ً
دا فــي العمــل االجتماعــي.
وتناولــت الفقرتــان الخامســة والسادســة« :ومــن خالــط العلمــاء و ّقــر ،ومــن
خالــط األنــذال ُح ّقــر» أهميــة اختيــار الجليــس الصالــح الــذي ينتفــع منــه ،فــإنّ
اإلنســان بجليســه وبمــن يخالــط وبمــن يحتــك بــه ،واألثــر الوضعــي يترتــب علــى
ذلــك ،ومــن يجالــس العلمــاء يســمع علمــا ومعرفــة وورعــا وتقــوى ،وتترتــب آثار
وضعيــة علــى مجالســة العلمــاء ،كالنظــر إلــى وجــه العالــم عبــادة ،واالســتماع
إلــى الموعظــة عبــادة ،فك ّلــه فائــدة فــي مقابــل مــن يجالــس األنــذال ومــن ال ذمــة
لــه وال ضميــر وال يفهــم إال مصالحــه الخاصــة ،فــإنّ الجلــوس إلــى هــؤالء فيــه
تحقيــر لمــن يجالســهم مهمــا كان التبريــر؛ اتقــوا مواضــع التهــم.
وليــس مــن المفــروض علــى اإلنســان أن يجالــس مــن يحتــاج الــى أن يبــرر
مجالســته ،فيقــال؛ عجبــ ًا! هــذا يجلــس مــع فــان ،وذهــب إلــى المــكان
الفالنــي الــذي يجلــب لــه التهمــة ويحتــاج إلــى أدلــة ليدافــع عــن حضــوره فــي
ذلــك المــكان ،فــا ينبغــي أن تذهــب إليــه إال عنــد الضــرورة ،والشــخص الــذي
تحــرج أمــام الــرأي العــام بالتقــاط صــورة معــه ال تصافحــه وال تذهــب إليــه إال
عنــد الضــرورة ،والضــرورات تُقـ ّـدر بقدرهــا ،وال تبــرر أ ّنــك تريــد هدايتهــم أل ّنــك
ســتتلوث ،فــإنّ هدايــة الضاليــن والمنحرفيــن والمنحطيــن عمليــة معقــدة تحتــاج
إلــى توفــر أدوات ومقومــات كافيــة ،وأغلــب مــن يمارســون هــذا الــدور هــم غيــر
مهيئيــن ألن يؤثــروا ،بــل هــم مــن يتأثــر مــن حيــث ال يشــعرون ،وإذا كنــت فــي
موقــع التأثــر واالنفعــال وليــس التأثيــر والفعــل فمــن األفضــل أن تتجنــب مجالســة
مثــل هــؤالء واالجتمــاع معهــم .وهــذا أيضــ ًا جانــب مهــم فــي معرفــة مــن هــو
الجليــس ،ومــن نجالــس ،ومــع مــن نجتمــع ونلتقــي .ويجــب علــى اإلنســان
أن يكــون حريص ـ ًا ،ليــس علــى نفســه فقــط ،وإنّمــا علــى منظومــة العالقــات التــي
تدخــل فــي ضمــن التقييــم الخــاص لــكل واحــد م ّنــا .
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وتناولــت الفقــرة الســابعة« :ومــن حمــل مــا ال يطيــق عجــز» .تحذيــر اإلنســان
تحمــل مســؤولية مــا يطيــق.
مــن تحمــل مســؤولية مــا ال يطيــق ،وأن يقتصــر علــى ّ
تحمــل أعبــاء كثيــرة ال
ومــن ظواهــر العمــل الجماعــي أنّنــا نــرى البعــض يحــاول ّ
يتحملهــا اإلنســان وحــده عــادة ،ألنّ اإلنســان لديــه قــدرة محــدودة،
يســتطيع أن ّ
ومــع ذلــك نــراه يريــد أن يمســك بــكل شــيء ويضــع يــده علــى كل شــيء ،بــد ًال
مــن التعــاون مــع اآلخريــن وتوزيــع المهــام والمســؤوليات فــي العمــل الجماعــي،
وهــذه تعكــس حالــة االنانيــة واالســتئثار وعــدم الثقــة باآلخريــن أو الخــوف منهــم
لئــا يســتحوذ مــن هــو أكفــأ منــه علــى العمــل ،ولهــذا نــراه يندفــع للدخــول فــي كل
التفاصيــل ،وهــو إنســان واحــد ال يســتطيع أن يســتوعب هــذه التفاصيــل ،وبالتالــي
ويقصــر فــي أداء واجباتــه ،فــإنّ الــذي يريــد أن يدخــل فــي الفــروع
سيشــعر بالعجــز ّ
تضيــع منــه ا ُالصــول والواجبــات األساســية.

ومــن أجــل أال تضيــع ا ُالصــول يجــب اعتمــاد مبــدأ توزيــع األدوار والتخصص
فــي المهــام ،وهــي قضايــا أساســية فــي العمــل الجماعــي ،لكــي تتحقــق النتائــج،
فالنــوع أهــم مــن الكــم فــي الفهــم اإلســامي ،ومــن أجــل ذلــك فــان ركعتيــن يأتــي
توجــه ،وقــراءة بضــع آيــات مــن
بتوجــه تعــادالن مئــة ركعــة بــدون ّ
بهمــا المص ّلــي ّ
القــرآن بتدبــر أفضــل مــن قــراءة جــزء كامــل مــن غيــر تدبــر ،فالعمــل النوعــي هــو
المؤثــر دائم ـ ًا ،والبعــض م ّنــا يصــرف وقت ـ ًا طوي ـ ًا وجه ـ ً
دا عضلي ـ ًا كبيــر ًا ويكــون
نتاجــه مــن العمــل بســيط؛ ألنّ هــذا العمــل الكبيــر بــا تخطيــط وال تفكيــر ال
يتكامــل مــع جهــد اآلخريــن ،فيبقــى جهــده وحــده ،كمــن يخــوض المــاء بعصــاه
فــاذا رفــع يــده هــدأ المــاء وكأن شــيئ ًا لــم يكــن ،والنقــش علــى الحجــر أصعــب
مــن النقــش علــى المــاء ،والنقــش علــى المــاء بقــدر مــا هــو ســريع يــزول بســرعة
أيض ـ ًا ،والعمــل النوعــي هــو الــذي يتــرك بصماتــه علــى واقــع الحيــاة.
وممــا ال ريــب فيــه أنّ كل واحــد م ّنــا فــي عملــه ومهمتــه ،يفكــر مــادام هــو
مســؤوال عــن هــذا العمــل ،بالبصمــات التــي ســيتركها بحيــث عندمــا يسـ ّلم الرايــة
لشــخص آخــر تبقــى هــذه البصمــات .ويعتبــر العمــل النوعــي فــي أي مجــال
مــن المجــاالت ،والعمــل علــى أســاس الفكــر والرؤيــة ،والعمــل بالتشــاور مــع
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اآلخريــن واالســتعانة بهــم وتعزيــز العمــل الجماعــي والبنــاء المؤسســي ،هــي
الســياقات التــي ربمــا تشــير إليهــا هــذه الكلمــات العلويــة الكريمــة التــي تحدثنــا
عنهــا ،وهــي عــدم المبالغــة بالقــدرات ،وعــدم تقبــل العديــد مــن المهــام
والمســؤوليات والتركيــز علــى مهمــة واحــدة فقــط .والحمــد هلل رب العالميــن .
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الدرس الرابع عشر

بناء الذات
قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×)( :ال شــرف أعلــى مــن
اإلســام ،وال كــرم أعــز مــن التقــوى ،وال معقــل أحــرز مــن الــورع ،وال شــفيع
أنجــح مــن التوبــة ،وال لبــاس أجــلّ مــن العافيــة ،وال وقايــة أمنع من الســامة،
(((14
وال مــال أذهــب بالفاقــة مــن الرضــا بالقناعــة ،وال كنــز أغنــى مــن القنــوع).
تنــدرج هــذه الحكمــة الشــريفة ضمــن كــم هائــل مــن النصــوص مــن اآليــات
القرآنيــة والروايــات الــواردة عــن رســول اهلل(ث) وأهــل بيتــه الكــرام(×) التــي
تشــير إلــى أن نقطــة االنطــاق تبــدأ مــن أنفســنا وبنائهــا الداخلــي ،فكلما كان اإلنســان
مملــوءا كان واثق ـ ًا ،وكلمــا كان مؤمن ـ ًا ،كانــت البنــاءات الداخليــة رصينــة وكانــت
القــدرة أكبــر علــى مواجهــة التحديــات.
فــإنّ التحــدي مهمــا كان أكبــر م ّنــا وكان خــارج اختيارنــا وال نســتطيع التحكــم فــي
وجــوده وتحديــد مســاراته وكان مفروض ـ ًا علينــا ،ولك ّننــا نســتطيع أن نتخــذ قرارنــا
بأنفســنا فــي مواجهتــه.
والســؤال الــذي يطــرح نفســه :كيــف نواجــه التحــدي؟ والجــواب؛ نواجهــه
الهمــة العاليــة واإلرادة القويــة
عندمــا نكــون مملوئيــن داخليــ ًا ،وكانــت لدينــا ّ
واإليمــان والوضــوح بمشــروعنا ومــا نطمــح إليــه ،فــإنّ اإلنســان المملــوء الواثــق مــن
نفســه ال تزحزحــه العواصــف ،وال تهــزه التحديــات ،وال تؤثــر فيــه أعتــى األعاصير.
ولكــي يكــون اإلنســان مملــوء ًا وقــادر ًا علــى المواجهــة فإنّــه يحتــاج إلــى
 .141نهج البالغة  587 :4الحكمة .371
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الصبــر وســعة األفــق واالســتيعاب والتحمــل .وقــد ع ّلمنــا القــرآن الكريــم كيــف
ــو ِم
ــرا َوثَ ِّب ْ
ــت أَ ْق َد َامنَــا َو ُ
انص ْرنَــا َع َلــى ْال َق ْ
ندعــو فقــالَ ﴿ :ر َّبنَــا أَفْــ ِر ْغ َع َل ْينَــا َص ْب ً
يــن﴾( ،((14فالمدخــل هــو الصبــر ،وهــو بــدوره يثبــت األقــدام .ثــم إنّ
ْال َك ِاف ِر َ
الصبــر والثبــات يســاعداننا علــى مواجهــة التحــدي.
فالعمليــة تبــدأ مــن داخلنــا ووجودنــا ،والصبــر وســعة التحمــل يجعالننــا أكبــر
مــن التحديــات والمشــاكل التــي تواجهنــا فــي مســار الحيــاة .ومــن ســنن الحيــاة
الصــراع الكبيــر فيهــا بيــن مــن يمتلــك القــوة الماديــة مــن المــال والســاح والســطوة
واإلعــام واألدوات الماديــة الكبيــرة ا ُالخــرى ،ومــن يمتلــك المشــروع .ونحــن
اآلن فــي بغــداد اإلمــام الكاظــم(×) الــذي عاصــر هــارون العباســي الــذي كان
هــو الحاكــم والســلطان فــي هــذه المدينــة ،وكان اإلمــام الكاظــم(×) محاصــر ًا
فــي بيتــه فــي المدينــة المنــورة ثــم ســجين ًا فــي بغــداد ،ولكــن معادلــة المــال والجــاه
واإلعــام والجيــش ،وتدافــع النــاس علــى بــاط هــارون قــد اختزلهــا اإلمــام
الكاظــم(×) بكلمــة واحــدة ،حينمــا رآه هــارون جالسـ ًا عنــد الكعبــة فقــال لــه:
أنــت الــذي يبايعــك النــاس سـ ّـر ًا؟ ،فقــال(×)« :أنــا إمــام القلــوب وأنــت إمــام
الجســوم»(. ((14
فاألجســام بيــدك والمــال بيــدك والوظائــف عنــدك والجيوش معــك والمصلحة
المباشــرة معــك ،ولكــن المشــروع عنــدي ،فلذلــك أنــا أتحكــم بالقلــوب .أي أنّ
النــاس عندمــا تأتــي إلــى هــارون إنّمــا تأتــي لمصلحــة ،ولك ّنهــا عندمــا تذهــب إلــى
اإلمــام الكاظــم(×) فهــي تذهــب عــن قناعــة وليــس لمصلحــة؛ ألنّ المصلحــة
عنــد غيــره ،ومتــى ذهــب اإلنســان إلــى شــخص لمصلحــة فــإنّ حاجتــه تنتهــي منــه
بانتهــاء تلــك المصلحــة ،وأمــا المشــروع والقيــم والمبــادئ فهــذه مســائل يحتــاج
إليهــا اإلنســان فــي كل حــال .ولقــد كان أصحــاب المشــاريع هــم مــن يكســب
المعركــة فــي نهايــة المطــاف ،وكان أصحــاب اإلمكانــات الكبيــرة والعريضــة
والمؤسســات الضخمــة هــم مــن يخســر المعركــة.
 .142البقرة.250 :
 .143ينابيع المودة .120 :3
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وليــس لهــذه الظاهــرة تفســير مــادي ،إذ يفتــرض طبق ـ ًا للحســابات الماديــة
أنّ مــن يمتلــك المــال والجــاه والســطوة يجــب أن ينتصــر ،ولك ّننــا نــرى دائم ـ ًا
أنّ هــؤالء يكســبون جــوالت ويخســرون المعركــة ،وأمــا أصحــاب المشــاريع
الرســالية فهــم يخســرون الجــوالت ولكــن يكســبون المعركــة ،هــذا فــي ا ُالفــق
االســتراتيجي.
الســر فــي هــذه الظاهــرة ،وهــو أنّ
وقــد ّبينــت هــذه اآليــات والروايــات
ّ
هــؤالء ممتلئــون ولديهــم إيمــان ووضــوح وعقيــدة ،ولذلــك نــرى أصحــاب
اإلمــام الحســين(×) قــد صبــروا وقاتلــوا حتــى الرمــق األخيــر مــن حياتهــم
ولــم يستســلموا ولــم يهنــوا ولــم يضعفــوا وهــم ســبعون شــخص ًا أمــام األلــوف
المؤلفــة مــن جيــوش بنــي ُاميــة ،ألنّهــم كانــوا مملوئيــن بالحــق ،ولهــذا كان
تأثيــر الثــورة الحســينية عظيمـ ًا علــى مـ ّـر الدهــور .وهكــذا كان اإلمــام الخمينــي
وهــو الطريــد مــن النظــام الشاهنشــاهي آنــذاك ،عــاد فاتحــ ًا إلــى ايــران بعــد
خمســة عشــر عام ـ ًا.
وهكــذا نحــنُ ،انــاس مظلومــون مضطهــدون نق ّتــل مــن ســنة  1980إلــى
اليــوم ،ولكــن مشــروعنا يقــوى وال يتراجــع ،ونحــن نقــوى ،ومــن مؤشــرات
قــوة مشــروع شــيعة العــراق هــو العشــرون مليون ـ ًا الذيــن خرجــوا مشــي ًا لزيــارة
اإلمــام الحســين(×) فــي ذكــرى أربعيــن شــهادته ،بينمــا العــام الماضــي كانــوا
عشــرة مالييــن ،وفــي العــام الــذي ســبقه كانــوا ســبعة مالييــن ،وفــي العــام الــذي
قبلــه كانــوا أربعــة مالييــن.
فاألربعــة مالييــن أصبحــوا عشــرين مليونــ ًا خــال عــدة ســنوات ،برغــم
التخويــف واإلرهــاب الشــديد بــكل الوســائل المتاحــة مــن تقطيــع األشــاء
فــي ظاهــرة غيــر مســبوقة ،حتــى أصبحــت رائحــة الــدم تزكــم ا ُالنــوف يومي ـ ًا
فــي كل مــكان ،بالرغــم مــن كل هــذا االصطفــاف معهــم مــن وســائل إعــام
ومليــارات تنفــق وكثيــر ممــا هــو وراء الســتار لــم نكتشــفه حتــى اآلن ،وقــد
تنشــره بريطانيــا وغيرهــا بعــد ثالثــة عقــود وعندهــا ســتظهر بعــض الحقائــق
والمســائل واألجنــدات والصفقــات ،كمــا تظهــر اليــوم عــن حقبــة الثالثيــن ســنة
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الماضيــة عــن الحــرب العراقيــة اإليرانيــة وتنشــرها كعناويــن رئيســة فــي صحفهــا
المحليــة ،حيــث أطلقــت مؤخــر ًا بعــض الوثائــق مــن أرشــيف وزارة الخارجيــة
البريطانيــة.
وفــي ظــل هــذه االصطفافــات والقــوى والتأثيــرات نــرى أنّنــا نقــوى وال
نضعــف ،ووضعنــا يقــوى تدريجي ـ ًا ،وال أحــد يتصــور أنّ داعــش وأمثالهــا مــن
العصابــات اإلرهابيــة يســتطيعون اســتهدافنا بالكامــل والقضــاء علينــا ،وإن قتلــوا
م ّنــا وضغطــوا علينــا وأربكــوا مشــروعنا ،ولك ّنهــم ال يســتطيعون أن يوقفونــا أو
يزيلونــا ،فهــذا أمــر مســتحيل .نعــم ،إنّ أدواتنــا ضعيفــة ،والنــاس الذيــن نعتمــد
عليهــم فــي إدارة شــؤوننا يحتاجــون إلــى نضــج أكبــر ،إلــى غيــر ذلــك مــن
إشــكاالت فنيــة.
ولكــن مشــروعنا مشــروع قــوي ورصيــن وكبيــر ،وهــو كناطحــة ســحاب ال
يضيرهــا أن يوضــع ســلك كهربائــي خطــأ فــي غيــر محلــه فتنقطــع الكهربــاء عــن
البنايــة ،فهــو ال يعنــي أنّ كل شــيء قــد انتهــى ،بــل كل شــيء موجــود ولكــن يجــب
وضــع الســلك الكهربائــي فــي محلــه الصحيــح .ولذلــك فــإنّ مشــروعنا قــوي،
ونحــن أقويــاء بــإذن اهلل تعالــى لثقتنــا بــه ســبحانه ولصدقيــة مشــروعنا .وال يخشــى
علــى مشــروعنا وإن كانــت بعــض أدواتنــا ضعيفــة ومتلكئــة وتعطــي نتائــج بطيئــة
وعكســية.
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الدرس الخامس عشر

معيار التعاطي مع الواقع
قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×)( :العجــب ممــن يخــاف
(((14
العقــاب فلــم يكــف ،ورجــا الثــواب فلــم يتــب ويعمــل)
تشــير هــذه الحكمــة الشــريفة إلــى فصــل مهــم مــن فصــول التعاطــي مــع واقــع
الحيــاة ،والــى أنّ المشــاعر الطيبــة والنيــات الصادقــة ال تكفــي بمفردهــا .فمــن
يخــاف العقــاب يعــرف أ ّنــه أمــر غيــر مالئــم ،فتتحــرك مشــاعره تجــاه الفعــل الــذي
يتر ّتــب عليــه العقــاب وتتولــد لديــه النيــة فــي تركــه .ومــن يرجــو الثــواب يعــرف أ ّنــه
أمــر مالئــم ،فتتحــرك مشــاعره تجــاه الفعــل الــذي يتر ّتــب عليــه الثــواب وتتولــد
لديــه النيــة فــي اإلتيــان بــه.
ولكــن هــذا ال يكفــي ،فــإنّ مجــرد المشــاعر غيــر كافيــة ،وإنّما اإلنســان بحاجة
إلــى إجــراءات ومواقــف ،فاإلنســان موقــف ،ومــا لــم يتحقــق هــذا الموقــف تبقــى
كل ا ُالمــور ا ُالخــرى ادعــاءات فقــط ،وقــد يكــون البعــض منهــا صادق ـ ًا ولك ّنهــا
مشــاعر قلبيــة ال تتحــول إلــى حقائــق تتحــرك علــى األرض ،فاإلنســان الــذي يثيــر
عجــب أميــر المؤمنيــن(×) هــو ذلــك الشــخص الــذي يخــاف العقــاب ولكــن لــم
يتخــذ اإلجــراءات المطلوبــة للحــد ممــا يوقعــه فــي العقــاب ولــم يتــب ويتراجــع
عــن أخطائــه ولــم يقــم بالعمــل الصحيــح.
إذن ،الموقــف هــو المســاحة األساســية والركيــزة الرئيســة فــي تقييــم عمــل
ّ
وشــذت
اإلنســان ،فإنّنــا نالحــظ فــي كثيــر مــن الحــاالت أنّ ُاممــ ًا قــد ض ّلــت
 .144تحف العقول.89 :
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وانحرفــت ،كانــت لهــا رؤيــة صحيحــة وكانــت تتحــرك مشــاعرها تجاههــا ولكــن
لــم تكــن مواقفهــا وعملهــا تصــب فــي هــذه الرؤيــة الصحيحــة ،ونعتبرهــم اليــوم
نعدهــم مــن ا ُالمــم الصالحــة.
مــن المنحرفيــن ،وال ّ

لخــص الفــرزدق لإلمــام الحســين(×) موقــف أهــل الكوفــة
فمثـ ًا  ،حينمــا ّ
فقــال« :قلوبهــم معــك وســيوفهم عليــك»( ، ((14فكيــف يكــون القلــب مــع اإلمــام
الحســين(×) مــا لــم تكــن هنــاك رؤيــة صحيحــة ،ويشـ ّـخص أنّ هــذا هــو الحــق
وذاك هــو الباطــل ،وأ ّنــه يجــب علــى اإلنســان أن يصطــف مــع الحــق ،ولذلــك فقد
اصطفــت عقولهــم ومشــاعرهم مــع الحــق ،ولكــن الموقــف علــى أرض الواقــع أنّ
ســيوفهم كانــت مشــهورة لقتــل اإلمــام الحســين(×) .
نلخــص موقــف أهــل الكوفــة نعتبرهــم ممــن أخ ّلــوا باألمانــة
إذن ،نحــن عندمــا ّ
وتخلفــوا عــن نصــرة ســيد الشــهداء(×) وإن بكــوا عليــه بعــد قتلــه ،ومــاذا يعنــي
قــول عمــر بــن ســعد حينمــا أصــدر أوامــره بذبــح اإلمــام الحســين(×)«:انزلوا
إليــه وأريحــوه»( ((14وهــو يبكــي والدمــوع تنهمــر علــى لحيتــه المشــؤومة كمــا
ورد فــي ســير المقاتــل ،ولك ّنــه أصــدر الموقــف وقــال :اقتلــوه! ،واآلن مــا هــي
مشــاعره وهــو يــرى أنّ موقفــه كان خطــأ ،وأنّ مصالحــه هــي التــي دفعتــه إلــى
ذلــك ،فهــذه المشــاعر ال تشــفع لــه أمــام ذلــك الموقــف ،فقــد اتخــذ اإلجــراء
وأصبــح مدان ـ ًا بســبب هــذا الموقــف.

إذن يجــب علينــا دائم ـ ًا أن نلحــظ المواقــف عنــد تقييــم األشــخاص ونلحــظ
الســلوك علــى األرض ،وهــذه قضيــة مهمــة ج ـ ً
دا فــي وضعنــا الداخلــي ،فنحــن
مث ـ ًا حينمــا نــرى حصــول إنجــاز نســارع فــي نســبته إلــى فاعليــه ،فنقــول فــان
هــو الــذي ح ّقــق هــذا اإلنجــاز ،وهــذا شــيء طيــب ،ولكــن عندمــا يحصــل إخفــاق
قلمــا يتحمــل فاعلــه المســؤولية أو يتحملــه اآلخــرون فــي داخــل ذلــك البيــت،
بــل يبحثــون لــه عــن مائــة عــذر وحجــة وذريعــة لكــي يبرئــوه مــن مســؤولية ذلــك
المقصــر.
اإلخفــاق ،وتضيــع علينــا معرفــة مــن هــو
ّ
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وهــذه المشــكلة موجــودة فــي تيارنــا ،وكذلــك هــي موجــودة فــي إطــار وضعنــا
المقصــر ثــم ال تخــرج بنتيجــة ،وربمــا
العراقــي ،وتتشــكل مئــات اللجــان لمعرفــة
ّ
كان بعضهــا يرغــب فــي الخــروج بنتيجــة ولكــن شــدة التعقيــدات وتشــابك ا ُالمــور
تحــول دون ذلــك ،فــكل شــخص يرمــي مســؤولية اإلخفــاق علــى اآلخــر ،فترتبــك
المقصــر الحقيقــي ،كمــا حــدث فــي ســجن أبــي غريــب
اللجنــة وال تعــرف مــن هــو
ّ
وبينــة
عندمــا هــرب منــه المئــات مــن عتــاة اإلرهابييــن ،ومــع أنّهــا قضيــة واضحــة ّ
وبهــذا الحجــم الكبيــر ولك ّننــا نــرى وزارة الداخليــة تتنصــل مــن تحمــل المســؤولية
وترميهــا علــى وزارة العــدل ،وتنفــي األخيــرة مســؤوليتها عــن ذلــك ،وهكــذا
تضيــع الحقيقــة وال يمكــن التعــرف علــى المســؤول المباشــر عــن هــذه القضيــة
إلــى هــذه اللحظــة .وهــذا التداخــل فــي المهــام وفــي الواجبــات هــو الــذي يدفعنــا
أحيانـ ًا إلــى مثــل هــذه المواقــف والغمــوض والســعي فــي التبريــر.
ومــا نســتفيده مــن كالم أميــر المؤمنيــن(×)  ،أنّــه يجــب أن نعتبــر العمــل
والســلوك واألداء علــى األرض هــو المعيــار فــي تقييــم األشــخاص ،وال نقــول إنّ
فالنــا شــخص ناجــح ولكــن النتائــج ال تخــرج مناســبة ،فــإنّ ذلــك يضاهــي قولنــا
إنّ العمليــة الجراحيــة ناجحــة  ٪ 100لكــن المريــض توفــي! إذن أيــن النجــاح؟.
وطبع ـ ًا فــإنّ مــا نعنــي بــه مــن النتائــج هــي النتائــج االختياريــة ،وأمــا النتائــج غيــر
االختياريــة فنحــن غيــر مســؤولين عنهــا وإن ك ّنــا حريصيــن عليهــا ،ألنّ هنــاك
بعــض ا ُالمــور خارجــة عــن اختيــار اإلنســان ،واهلل ســبحانه وتعالــى هــو الــذي
يقـ ّـدر ا ُالمــور فينصــر مــن يشــاء ،ويعـ ّز مــن يشــاء ،ويــذل مــن يشــاء .ولكــن هنــاك
أســباب طبيعيــة توفــر مناخــات النصــر إذا وفرناهــا جميعهــا ،ومــع ذلــك يحبــس
اهلل ســبحانه وتعالــى ع ّنــا النصــر لســبب مــن األســباب ،فهــذه حــاالت اســتثنائية،
وتبقــى دائم ـ ًا خارجــة عــن إرادة اإلنســان واختيــاره،
ولكــن مــا يســير ضمــن إرادة اإلنســان وإمكاناتــه ،يجــب أن يكــون خاضع ـ ًا
للمحاســبة والتقييــم الدقيــق .ويميــز الناجــح مــن المخفــق بحســب طبيعــة اإلنجــاز
والســلوك الــذي يحقّقــه اإلنســان علــى األرض.
إذن نحــن اليــوم عندمــا نكــون جماعــة صالحــة اجتمعــت علــى مشــروع
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تمســكها بالمشــروع،
تقيــم نفســها بقــدر ّ
معينــة يجــب أن ّ
ووضعــت لنفســها رؤيــة ّ
وليــس بالقــول وإنّمــا بالفعــل والســلوك  ،وقدرتهــا علــى تنفيــذ هــذا المشــروع
علــى األرض ،فنجاحنــا ليــس بقــدر مــا نستشــعره فــي قلوبنــا مــن التــزام تجــاه
المشــروع ،وإنّمــا هــو بقــدر مــا نتحــرك بــه علــى األرض فــي تحقيــق مشــروعنا،
وهــذا هــو المعيــار الواقعــي الــذي يضعــه أميــر المؤمنيــن (صلــوات اهلل وســامه
عليــه) فــي التعاطــي مــع شــؤون الحيــاة ،والحمــد هلل رب العالميــن .
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الدرس السادس عشر

العالقة بين الهمة والطموح
عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×) قــال( :بقــدر الهمــم
تكــون الهمــوم) (.((14
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة المرويــة عــن أميــر المؤمنيــن صلــوات اهلل
وســامه عليــه إلــى مفتــاح آخــر مــن مفاتيــح التصــدي للعمــل االجتماعــي
والخدمــة العامــة ،وهــو أنــه كلمــا كانــت همــة اإلنســان عاليــة ،كانــت تطلعاتــه
أكبــر وطموحاتــه أعظــم واستشــعاره للمســؤولية أكبــر ،فأصحــاب الهمــة العاليــة
يكونــون مــن ذوي الهمــوم الكبيــرة والطموحــات العاليــة ،فهنــاك ارتبــاط وثيــق
وعالقــة مباشــرة بيــن الهمــة وحجــم المســؤولية ،وليــس المهــم نــوع المهمــة
المناطــة باإلنســان ،بــل المهــم طبيعــة األداء والســلوك فــي تنفيــذ المهمــة التــي
ُكلــف بهــا؛ فمــن الممكــن أن يكــون اإلنســان مكلفــ ًا بمهمــة تبــدو عاديــة،
ولكنــه ذو همــة عاليــة وحريــص علــى أدائهــا بشــكل صحيــح ،فتأخــذ وقتــه
وراحتــه ويقــوم بالتفكيــر والتخطيــط ألداء هــذه المهمــة بأحســن وجــه مهمــا
كانــت بســيطة وعاديــة ،وفــي الجانــب اآلخــر يمكــن أن تنــاط مهــام جســيمة
وخطيــرة بأشــخاص ليســوا مــن ذوي الهمــم العاليــة ،بــل يتعاملــون معهــا علــى
أنهــا فرصــة ومكســب وامتيــاز.
الهــم واستشــعار المســؤولية والحــرص فــي األداء ال ترتبــط
إنّ تحمــل
ّ
بحجــم المســؤولية ،بــل ترتبــط بطبيعــة الهمــة ونوعيــة المســؤول ،فالمســؤول
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الــذي يتعاطــى بمســؤولية مــع ا ُالمــور ،وبهمــة عاليــة مــع مســاحة مســؤوليته ـ مع
قطــع النظــر عــن طبيعــة تلــك المســؤولية ـ سيستشــعر همـ ًا عاليـ ًا وكبيــر ًا ،وهــذا
معيــار مهــم يقــاس بــه مــدى الحــرص عنــد المســؤول واستشــعاره للمســؤولية.
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الدرس السابع عشر

مواصفات المسؤول
عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×) فــي وصــف العاقــل،
قــال( :هــو الــذي يضــع الشــيء مواضعــه ،فقيــل :فمــا وصــف الجاهــل؟
فقــال :فعلــت)(.((14
إذا كان العاقــل هــو مــن يضــع الشــيء مواضعــه ،إذن فالجاهــل هــو مــن ال يضع
الشــيء مواضعــه ،وهــذا التعريــف الــذي يذكــره أميــر المؤمنيــن(×) للعاقــل جــاء
أيضـ ًا وصفـ ًا للعــادل ،إذ العــدل هــو وضــع الشــيء فــي موضعــه ،وجــاء أيضـ ًا فــي
وصــف الحكمــة أنهــا وضــع الشــيء فــي موضعــه ،ممــا يؤكــد أهميــة هــذا األمــر،
وإذا كان العقــل والعــدل والحكمــة هــي وضــع الشــيء فــي موضعــه ،إذن فمــا يقول
اإلنســان ،وفــي أي مــكان يقولــه ،وكيــف يقولــه ،ومــاذا يفعــل ،ومتــى يغضــب
ومتــى يندفــع ومتــى ينكمــش ،هــي متطلبــات كل ظــرف مــن الظــروف ،فالغضــب
بشــكل دائــم خطــأ ،والبشاشــة والمرونــة بشــكل دائــم خطــأ أيضــا.
وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلــى هــذا المعنــى فــي قولــه تعالــى﴿ :أَ ِشـ َّـداء َع َلــى
ــم﴾( ،((14فالرحمــة الدائمــة ليســت عنصــر قــوة ،كمــا أنّ
ْال ُك َّفــا ِر ُر َح َمــاء بَ ْينَ ُه ْ
الشــدة الدائمــة ليســت عنصــر قــوة ،واإلنســان المتــزن والمؤمــن يغضــب لغضــب
اهلل ويرضــى لرضــاه ،وأمــا أن يعيــش اإلنســان حالــة الرضــا الدائــم ،حتــى مــع
مــن يســتحق الغضــب ،فهــذه ليســت منقبــة ،وكذلــك األمــر حيــن يعيــش حالــة
الغضــب الدائــم والشــكوى الدائمــة حتــى فــي ظــروف الرضــا ،فهــذه ليســت
 .148نهج البالغة  52 :4الحكمة .235
 .149الفتح.24 :
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منقبــة أيض ـ ًا ،وحالــة االتــزان ووضــع الشــيء فــي موضعــه هــي قمــة االتــزان،
والحالــة المثاليــة فــي الســلوك والقــول والفعــل وتقديــر الموقــف بشــكل
صحيــح ،واإلنســان القــادر علــى تشــخيص متطلبــات واســتحقاقات اللحظــة
التــي هــو فيهــا ،بالزمــان والمــكان والمخاطبيــن؛ هــذه اللحظــة مــاذا تتطلــب
وهــذا الظــرف مــاذا يحتــاج؟ إلــى صولــة فيصــول ،أو الــى مرونــة فيتعامــل علــى
وفــق هــذا االســتحقاق ،ليضــع الشــيء فــي موضعــه ،وهــذا الموقــع الــذي
نرشــح لــه شــخص ًا مــا هــي متطلباتــه؟ هــل يحتــاج إلــى جهــد وحركــة ونشــاط
عضلــي وطاقــة شــبابية ،أو يحتــاج إلــى فكــر ورؤيــة ونظــر؟ فنضــع الشــخص
المناســب لــه ،وهنــاك موقــع يحتــاج إلــى مؤهــات عاليــة وطاقــة عاليــة ،ولــو
وضعنــا شــخص ًا دون تلكــم المؤهــات ،نكــون قــد ظلمنــاه وظلمنــا الموقــع،
وكــذا لــو وضعنــا شــخص ًا ذا مؤهــات عاليــة فــي موقــع بســيط ال يمكنــه مــن
خاللــه التعبيــر عــن إمكانياتــه ،نكــون قــد ظلمنــاه وظلمنــا الموقــع معــه ،يقــول
المتنبــي:
ووضـــع النـــدى فـــي موضـــع الســـيف بالعلـــى
مضـــر كوضـــع الســـيف فـــي موضـــع النـــدى
ٌ
فوضــع إنســان ضعيــف غيــر قــادر علــى أداء الوظيفــة المناطــة بــه بشــكل
صحيــح وكامــل ،هــو كوضــع النــدى فــي موضــع الســيف بالعلــى ،ألنّ وضعــه
فــي مــكان يتطلــب همم ـ ًا عاليــة وهــو ال يمتلكهــا ،أمــر مضــر بحقــه وتحميــل
لــه أكثــر مــن طاقتــه ،ومضــر بحــق الموقــع واســتحقاقاته أيضـ ًا ،وهــو كوضــع
الســيف ،ذي الهمــة العاليــة والقــدرات الكبيــرة ،فــي مــكان رطــب ،فإنــه
ســوف يصــدأ وتصبــح النتيجــة عكســية.
ومــن أجــل أن يوضــع اإلنســان فــي الموضــع المناســب ،يجــب دراســة
شــخصيته مــن خــال نظراتــه وحركاتــه وســكناته وكلماتــه ومواقفــه وخياراتــه
وقراراتــه ،وكل شــيء مطلــوب الســتحقاق تلــك الوظيفــة ومتطلباتهــا ،وذلــك
بتشــخيص مــا هــو االنصــاف واألفضــل لهــذه الخطــوة والنظــرة والكلمــة ،وهذا
يحتــاج إلــى إرادة قويــة لمواجهــة الرغبــات والنــزوات التــي تدفعه أحيانـ ًا التخاذ
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موقــف أو رؤيــة أو كلمــة خــاف المصلحــة ،بــل وكل شــيء يخــرج اإلنســان
عــن الوســطية واالتــزان ،فتصــدر منــه مواقــف ســرعان مــا ينــدم عليهــا.
إنّ وضــع الشــيء فــي موضعــه يحتــاج إلــى تشــخيص دقيــق ،ويحتــاج إلــى
إرادة لمقاومــة هــذه الرغبــات والنــزوات العكســية ،ويحتــاج إلــى حالــة مــن
الرضــا بقضــاء اهلل وقــدره ،والقناعــة بمــا قســمه اهلل تبــارك وتعالــى ،وهــذه كلهــا
مســتلزمات ومتطلبــات أساســية مــن أجــل أن يوضــع اإلنســان فــي الموضــع
المناســب .نســأل اهلل تعالــى أن يوفقنــا لنضــع الشــيء فــي موضعــه ،والحمــد هلل
رب العالميــن.
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الدرس الثامن عشر

االرتباط بين التقييم والمهام المناطة
عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×) قــال( :فضيلــة الســلطان
عمارة البلــدان)(.((15
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة إلــى قضيــة أساســية ،وهــي أن تقييــم كل متصــدٍّ في
أي موقــع مــن مواقــع  ،يجــب أن يعتمــد علــى معيــار واضــح ،فالنــاس يختلفــون
فــي تقييــم المتصديــن بنــاء علــى أمزجتهــم وانطباعاتهــم ورؤيتهــم الشــخصية
وتقديراتهــم ،ويضــع أميــر المؤمنيــن (×) فــي هــذه الروايــة معيــار ًا مهم ـ ًا فــي
التقييــم؛ إذ يربــط بيــن تقييــم المتصــدي والمهمــة واألهــداف الموضوعــة لهــذا
نقيــم متصديــ ًا معينــ ًا بنــاء علــى الملبــس األنيــق ،وهــو
المتصــدي ،فحينمــا ّ
عنصــر مكمــل فــي شــخصية المتصــدي ،ولكــن ليــس هــو قــوام الشــخصية،
نقيــم متصديــ ًا علــى أســاس أنّ لديــه الســمة الفالنيــة ،مــع أنــه مــن الممكــن
أو ّ
أن يمــدح الكثيــر مــن النــاس أو يذمــوا بنــاء علــى ُامــور معينــة ،وهــي ســمات
تأتــي علــى الهامــش وال تمــس مهــام المتصــدي المباشــرة ،ولذلــك يقــول أميــر
المؤمنيــن (×) إنــه فــي التقييــم يجــب أن نعــود إلــى المهمــة األساســية المناطــة
بهــذا المتصــدي وواجباتــه ومهامــه ،ومــدى تحقيقــه النتائــج فــي هــذه المهمــة،
وليــس عــن طريــق الدعايــة اإلعالميــة ،أو علــى أســاس صياغــات جميلــة لعشــرين
صفحــة فــي الفيســبوك ،فهــذا كلــه غيــر ناجــح مهمــا كانــت األســباب.
إذن ينبغــي أن يكــون التقييــم علــى أســاس المهمــة المناطــة بالشــخص ،فــإذا
كان مك ّلفــ ًا بمســؤولية تنظيميــة ،فــإنّ عــدد األفــراد المســؤول عنهــم ليــس هــو
 .150عيون الحكم والمواعظ.30 :
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المهــم ،بــل المهــم هــو مــدى قــوة التنظيــم والوصــول إلــى كتلــة تنظيميــة فاعلــة
يقيــم غيــره مــن المســؤولين ،فتقييــم الســلطان ـ وهــو الحاكــم
وكفــوءة ،وهكــذا ّ
المتصــدي إلدارة ُامــور الدولــة ـ يكــون بتشــخيص مهمتــه فــي البــدء ،لكــي يكــون
معيــار التقييــم مــدى إنجــازه لتلــك المهمــة.
ويبيــن اإلمــام (×) فــي هــذه الروايــة ،أنّ مهمــة ووظيفــة الســلطان هــي
ّ
عمــارة البلــدان ،فاإلعمــار واالزدهــار والبنــاء والخدمــة هــي المهمــة األساســية
يقيــم الحاكــم علــى أســاس مــا قدمــه مــن إعمــار للبــاد
للحكــم والدولــة ،وحينئــذ ّ
ـني ًا أو كردي ـ ًا ،وال
ومــن خدمــة للمواطنيــن ،ســواء كان هــذا الحاكــم شــيعي ًا أو سـ ّ
اعتبــار ألي قضيــة ُاخــرى ال تمــس هــذه المهمــة األساســية بشــكل مباشــر.
نقيــم اي مســؤول تنفيــذي ،مــن الســلطان إلــى أصغــر
وعليــه إذا أردنــا أن ّ
مســؤول ،فيجــب أن نــرى مــاذا خــدم ،ومــاذا قــدم ،وهــل اســتطاع أن يحقــق مــن
اإلعمــار والبنــاء مــا يحتــاج إليــه البلــد؟ وإذا طبقنــا هــذا المعيــار ربمــا يمكــن أن
نعطــي حكامنــا درجــات عاليــة بالمقلــوب؛ نتيجــة حجــم اإلعمــار الــذي حصــل
فــي البــاد؛ فاليــوم وبعــد مضــي أحــد عشــر عام ـ ًا علــى ســقوط نظــام صــدام،
وإنفــاق مــا يقــرب أو يزيــد علــى  600مليــار دوالر ،مــا زال وضعنــا االقتصــادي
مزري ـ ًا؛ فــا مــاء وال كهربــاء وال خدمــات وال أمــن وال بنيــة تحتيــة صحيحــة وال
مؤسســات رصينــة ،وكل هــذه ا ُالمــور هــي المهــام األساســية فــي عمليــة التقييــم،
وفــي تحديــد واجبــات المســؤولين والمتصديــن ،وهــذه هــي األســباب المهمــة
التــي تدفــع إلــى عمليــة التغييــر التــي تناشــد بهــا المرجعيــة ،وقــد عملنــا بهــذه
التوصيــات ورفعناهــا شــعار ًا ألنفســنا ،وإلــى هــذه اللحظــة نحــن أوفيــاء لشــعبنا،
علــى الرغــم مــن الضغــوط وظــروف البلــد المعروفــة.
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تحديد األهداف وتشخيص الغايات
عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×) قــال( :ال تطلــب الحيــاة
لتــأكل ،بــل اطلــب األكل لتحيــا)(.((15
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة إلــى مفتــاح آخــر مــن مفاتيــح التواصــل فــي
الحيــاة السياســية واالجتماعيــة ،وهــو تحديــد األهــداف وتشــخيص الغايات،
أي مــا هــو الهــدف الــذي نريــده؟ ومــا هــي الغايــات الســامية التــي نضعهــا
ألنفســنا فــي الحيــاة؟ هــذه مســألة جوهريــة ال يمكــن لشــخص أو جماعــة أن
يســير مــن دونهــا ،فالهــدف المحــدد هــو الــذي ينبغــي أن يعيــش مــن أجلــه
اإلنســان فــي هــذه الحيــاة ،ويأتــي الطعــام فيقــوي اإلنســان ليعيــش مــن أجــل
ذلــك الهــدف ،وإذا لــم تكــن الحيــاة مــن أجــل هــدف ،فــانّ اإلنســان حينئــذ
يحيــا ألجــل أن يــأكل كمــا تــأكل البهائــم ،ولكــن إذا كان الهــدف هــو الحيــاة،
والحيــاة شــيء ســا ٍم وال تنقطــع بالوفــاة ،وأصبــح لنــا ُافــق واســع فــي الحيــاة،
فإننــا حينئــذ نــأكل لنعيــش ،وأمــا إذا لــم يكــن لنــا هــدف فــي الحيــاة ،فإننــا
حينئــذ ســنعيش لنــأكل ،ويصبــح األكل هــو الهــدف ،وهــو هــدف مرحلــي
محــدود.
إذن تشــخيص الهــدف والغايــة وتحديــد األولويــات فــي هــذه الحيــاة ضمن
األهــداف المرســومة ،نقطــة أساســية ينبغــي التركيــز عليهــا؛ ألنّ هنــاك الكثيــر
مــن األشــياء الطيبــة والصالحــة ال يســتطيع اإلنســان أن يســتوعبها كلهــا ،ولــذا
يجــب عليــه أن يبحــث عمــا هــو أهــم ،ويقـ ّـدم األهــم علــى المهــم فــي ظــل
 .151شرح نهج البالغة  333 :20الحكمة .824
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اإلمكانــات الماديــة والمعنويــة المتوفــرة لــه كشــخص أو جماعــة ،ويجــب أن
يركــز علــى أولويــات محــددة ملتصقــة مــع الغايــة األساســية.

وللوصــول إلــى الهــدف يجــب اعتمــاد وســائل شــريفة ونبيلــة ،فالغايــة ال تبــرر
الوســيلة ،كمــا هــو معــروف فــي المنطــق الميكافيلــي ،بــل يجــب أن تكــون الوســائل
مــن جنــس الغايــات ،والغايــة الشــريفة يجــب أن نصــل إليهــا بمقدمــات شــريفة ونبيلة،
فــا يمكــن لمــن يســرق أن يتصــدق علــى الفقــراء ،فالغايــة نبيلــة ولكــن الوســيلة غيــر
شــريفة ،وال يمكــن أن يطــاع اهلل مــن حيــث يعصــى.
إذن لدينــا أهــداف ،وأولويــات ووســائل للوصــول إلــى تحقيــق هــذه األهــداف،
وعلينــا الحفــاظ علــى اتجــاه البوصلــة ،فأحيان ـ ًا يندفــع اإلنســان بدوافــع صحيحــة،
ولكنــه عندمــا يدخــل فــي عمــق الحــدث يضيــع ،فقــد تتغيــر القناعــات أو األولويــات
أو االتجاهــات أو النيــات ،حينمــا يدخــل بهــدف الخدمــة وبعدهــا يجــد نفســه فــي
تدافــع وصراعــات علــى مواقــع وعلــى منافــع شــخصية ،وهــو عندمــا دخــل المشــروع
لــم تكــن تلــك ا ُالمــور فــي ذهنــه.

وعليــه فــا يكفــي أن نضــع أولويــات صحيحــة ،وأن نعتمــد وســائل شــريفة
ونبيلــة ،بــل علينــا اســتذكار الهــدف والرجــوع إلــى األولويــات ،أي يجــب أن
تكــون لدينــا مســطرة نعــرض أعمالنــا عليهــا دائم ـ ًا ،ونعمــل بنفــس االتجــاه والنيــات
والدوافــع والمســارات ،ونــرى هــل الهــدف مــا زال هــو الهــدف ،وطموحاتنــا مــا
زالــت مشــروعة؟ أو تغيــر الهــدف وانقلبــت طموحاتنــا إلــى طموحــات غير مشــروعة،
ووقعنــا فــي مطبــات ومنزلقــات وصرنــا شــيئ ًا آخــر ،بحيــث أصبحنــا نترحــم علــى أي
بنيــة وأصبحنــا بنيــة ُاخــرى؟ وهــذا شــيء مهــم ج ـ ً
دا،
بــراءة وأي إخــاص ،ودخلنــا ّ
فالطموحــات الجديــدة والصداقــات والعــداوات المســتحدثة نتيجــة العمــل ،ينبغــي أن
ال تحــدد لنــا مســارات ُاخــرى ،وتشــغلنا عــن الهــدف الرئيســي ،فقــد يدخــل اإلنســان
بنيــة وينتهــي بمســار آخــر ،ويجــد نفســه قــد اس ـ ُتهلك فــي صراعــات وخصومــات
ّ
وطموحــات بعيــدة كل البعــد عــن األهــداف واألولويــات التــي رســمها لنفســه،
والوســائل التــي اعتمدهــا.
فــي مناســك الحــج ،نُحــرم لنــؤدي العمــرة أو الحــج ،وبعــد اإلحــرام نعقــد
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التلبيــة ،ومــن ثــم نخــرج ونركــب الســيارة ونجــدد التلبيــة ،وحيــن ننــزل كذلــك،
وإذا نمنــا واســتيقظنا أو فعلنــا أي شــيء أيض ـ ًا ،وفــي كل خطــوة نخطوهــا يحبــذ أن
نجــدد التلبيــة ،حتــى نصــل إلــى حــدود الحــرم ،وهــو األوســع مــن المســجد الحــرام،
وتجديــد التلبيــة معنــاه ّ
تذكــر أننــا نلبــي ونعقــد اإلحــرام ،لكــي ال ننســى إلــى أيــن نحــن
ذاهبــون ،وهكــذا تجديــد النيــة؛ فمعنــاه اســتذكار الفعــل ،والتأكــد مــن أننــا نســير فــي
مســارات تنســجم مــع الهــدف.
هنــاك مــن يتســرب مــن التنظيــم نتيجــة الواقــع الــذي يجــده ،وبعــض أســباب
ذلــك أنهــم يــرون مــن بعيــد أنّ المشــروع مهــم وطموحاتــه عاليــة ورؤيتــه صحيحــة،
وهنــاك نقــاء فــي ترســيخ المســار ،ولكــن عندمــا يدخلــون فــي المشــروع يجــدون
شــيئ ًا آخــر ،فيرتبــك لديهــم الواقــع ،وال يــرون الصــورة التــي رأوهــا مــن بعيــد ،ومــن
المؤكــد أن أقــرب النــاس لرســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه لــم يكونــوا سواســية،
وأتكلــم عــن المخلصيــن؛ كمــا فــي الروايــة عــن اإلمــام الصــادق(×) عــن علــي
بــن الحســين(×) قــال( :واهلل لــو علــم أبــو ذر مــا فــي قلــب ســلمان لقتلــه)،((15(،
فحتــى فــي المخلصيــن هنــاك مراتــب ورؤيــة متفاوتــة ،ومــن لــم يصــل إلــى مرتبــة
معينــة ال يســتطيع أن يفهــم ا ُالمــور والرســائل.،
إننــا كمتصديــن نعتبــر هــذه القضيــة محوريــة؛ أي تحديــد األهــداف ووضــع
األولويــات وتحديــد الوســائل واآلليــات والمســارات ،ومراجعــة أنفســنا لنتأكــد هــل
نحــن باتجــاه البوصلــة ،أو تغيــرت المســارات واألهــداف فــي اإلربــاك؟ وهــذا أمــر
مهــم جـ ً
دا ،لئــا نكــون قــد بدأنــا نــأكل لنعيــش مــن أجــل الهــدف ،ثــم أصبــح همنــا
األكل ،كالبهيمــة همهــا علفهــا.
كان اإلمــام الحكيــم رحمــه اهلل مبتلــى بالعديــد مــن األمــراض كالضغــط والســكر،
فــكان يتنــاول طعامــه مــن غيــر ملــح أو دســم أو ســكر ،ولكنــه لــم يشــتك ِفــي يــوم مــن
األيــام ،وحينمــا ســأله أحــد أبنائــه مــرة عــن ســبب عــدم شــكواه مــن الطعــام الــذي
يتناولــه قــال :نحــن نــأكل لكــي نعيــش ونشــتغل ،وهــذا متحقــق ،فقــد كان يــأكل
ليحيــا ،وليــس العكــس.
 .152الكافي  401 :1ح.3
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()1

سمات الحازم
قــال أميــر المؤمنيــن(×) ( :أحــزم النــاس رأيـ ًا مــن أنجــز وعــده ،ولــم
يؤخــر عمــل يومــه لغــده)(. ((15
تحــدد هــذه الحكمــة العلويــة المقيــاس فــي الحــزم والوضــوح فــي الرؤيــة،
وحينمــا يمتلــك اإلنســان الرؤيــة الواضحــة ويكــون حازمـ ًا فــي رأيــه يحقــق جميــع
النجاحــات .وهــذا الحــزم  ،أن ينجــز مــا وعــد ،وحينمــا يتصــدى للمســؤولية ،ال
يؤخــر عمــل يومــه إلــى غــده ،ويتميز بســرعة االنجــاز وســرعة الحركــة والمبادرة.

 .153عيون الحكم والمواعظ .114 :
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()2

الهمة والحمية
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :همــوم الرجــل علــى قــدر همتــه ،وغيرتــه
علــى قــدر حميتــه)(.((15
فــي هــذه الحكمــة العلويــة عقــد مقارنــة بيــن مــا يحملــه الرجــل مــن همــة وبيــن
مــا يقــع بــه مــن همــوم ،ومقارنــة بيــن مــا يمتلكــه مــن حميــة وبيــن مــا يستشــعره مــن
غيــرة تجــاه وطنــه وشــعبه وتجــاه غاياتــه .فــإذا وجــدت هــذه الغيــرة نرجــع لنــرى
أنفســنا هــل نمتلــك الغيــرة والعمــل تجــاه مشــروعنا ،فاإلنســان المهمــوم يجــد فــي
نفســه غيــرة تجــاه عملــه .نســأل اهلل أن نكــون مــن ذوي الهمــم العاليــة وأصحــاب
الغيــرة العاليــة علــى بلدنــا ومشــروعنا ،وأن نعمــل ونبــذل الغالــي والنفيــس تجــاه
العمــل.

 .154عيون الحكم والمواعظ .514 :
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()3

التعامل بين المال واألخالق
قــال أميــر المؤمنين(×)(:إنكــم لــن تســعوا النــاس بأموالكــم فســعوهم
بطالقــة الوجــه وحســن اللقــاء)(.((15
تتحــدث هــذه الحكمــة العلويــة عــن أحــد المفاتيــح المهمــة فــي التصــدي
والتعامــل مــع النــاس فــي اإلدارة ،ومســاعدة النــاس بشــيء حســن ،وأال تبنــى
العالقــة علــى أســاس المصلحيــة المباشــرة ،ألن العالقــة مــع النــاس علــى أســاس
العطــاء والمــال والمصالــح المباشــرة اليمكــن أن تكــون عالقــة دائمــة ،وأن دو ًال ال
تســتطيع جمــع النــاس باألمــوال.
وتشــير هــذه الحكمــة العلويــة أيضــ ًا إلــى أهميــة العالقــات اإلنســانية وأهميــة
التواصــل فــي كســب و ّد اآلخريــن ،وفــي توســيع الشــبكة االجتماعيــة .ومــن يعتقــد
بــأن المــال هــو المهــم فــي التنظيــم فهــو مخطــئ .ولكــن األســاس هــو االنطبــاع
الطيــب فــي لقــاء مــا والكلمــة الطيبــة.
إن ترســيخ وتأســيس التعــاون والتعامــل يتــم مــن خــال التعاطــف والتفاعــل مــع
همــوم اآلخريــن ،وهــذه هــي أهــم طريقــة فــي االســتقطاب والتواصــل.

 .155بحار األنوار  ، 384: 68ح .22
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()4

شرف الهمة
قال أمير المؤمنين(×)( :أحسن الشيم شرف الهمم)(.((15
الشــيمة هــي حالــة النخــوة لــدى اإلنســان ،وأحســن حاالتهــا أن يتصــف
اإلنســان بالهمــة العاليــة .نجــد الكثيــر مــن اآليــات القرآنيــة والروايــات عــن رســول
اهلل(ث) وأهــل بيتــه األطهــار(×) تؤكــد علــى موضــوع الهمــة .فاإلنســان فــي
واقعــه يعيــش تقلبــات عديــدة وصعــود ًا ونــزو ًال ،وتقدمـ ًا وتأخــر ًا ،ولكــن مــا يدفع
اإلنســان الســتثمار الفــرص هــو توفــر الهمــة العاليــة ،وهــذه الهمــة تجعلــه قــادر ًا
علــى تحويــل الفرصــة إلــى انجــاز حقيقــي .فكــم نحــن بحاجــة إلــى االلتفــات إلــى
وجــود الهمــة العاليــة فينــا.
ولقــد تعودنــا أن نتصــارح وندقــق ونراجــع مــا نحن عليــه اآلن ،فنتقــدم وننتصر
ونحتــاج إلــى المراجعــة باســتمرار والتدقيــق وجلــد الــذات إذا احتجنــا إلــى ذلــك.
صحيــح نحــن فــي تقــدم وإمكانــات جيــدة ولكــن ليــس بمســتوى الطموح.
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-رشع عساتلا سردلا دقنلا لوبق |

| ثلاثلا لصفلا  -ةيلاسر تايصوت

()5

قبول النقد
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :احمــد مــن يغلــظ عليــك ويعظــك ،ال مــن
يزكيــك ويتملقــك)(.((15
يســتعرض أميــر المؤمنيــن(×) فــي حكمتــه هــذه أحــد أســس النجــاح فــي
التصــدي االجتماعــي ،فعندمــا يتصــدى اإلنســان مــن الطبيعــي أن يصيــب وأن
يخطــئ ،وهــذه واحــدة مــن أساســيات العمــل ،واإلنســان عندمــا يكــون مســتغرق ًا
فــي العمــل ال يمكــن أن يشــخص الثغــرات ،وإنمــا يكــون التشــخيص من المشــاهد
والمتابــع.
ولــذا علينــا االلتــزام بمبــدأ التقبــل والنقــد والمصارحــة مــن اآلخــر ،ويكــون
ممــن يســتحق الشــكر فــي منظومــة العمــل ،واالطــراء والشــكر مــن مقومــات
النجــاح فــي العمــل.
واإلنســان المتصــدي إذا لــم يســتمع إلــى المالحظــة الصحيحــة فمعنــى ذلــك
أنــه ســوف يندفــع أكثــر باتجــاه الخطــأ ،وهــذه خســارة للمفصــل والمشــروع.
ولــذا يجــب أن تشــيع فــي أوســاطنا ثقافــة الشــكر علــى النصيحــة.
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-رشع عساتلا سردلا لخإلا |

| ثلاثلا لصفلا  -ةيلاسر تايصوت

()6

اإلخالص
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :إن تخليــص النيــة مــن الفســاد أشــد علــى
العامليــن مــن طــول االجتهــاد)(.((15
تشــير هــذه الحكمــة العلويــة إلــى مبــدأ آخــر مــن مبــادئ النجــاح والتوفيــق فــي
التصــدي للعمــل االجتماعــي والسياســي ،ومفادهــا أن اإلخــاص هــو مــن مفاتيــح
النجــاح ،وكلمــا اشــتد اإلخــاص هلل تعالــى ،ازداد النجــاح ،ولــواله لمــا نجــح
العمــل .واإلخــاص لــه دور كبيــر فــي النجاحــات.
وقــد قرنــت هــذه الحكمــة بيــن اإلخــاص والتــوكل علــى اهلل ،وأشــارت إلــى
وجــود العنصــر الغيبــي فــي هــذه النجاحــات فــي هــذه الدنيــا .ونحــن نقــوم بهــذه
األعمــال بأفكارنــا وجهدنــا بينمــا تكثــر أعمــال الحاســدين والمنافســين واألعــداء
والرقبــاء ،وحجــم هــذه المســائل كبيــر ،واإلنســان حيــن يلحــظ هــذه التعقيــدات،
يــدرك صعوبــة القــول إن إمكاناتنــا الماديــة هــي التــي تحقــق هــذا النجــاح ،بــل
توجــد ألطــاف إلهيــة ،وإن أي إنجــاز ســيتحقق هــو لطــف مــن اهلل ،وأن أي
كبــوة الســمح اهلل هــي فــي (اإلخــاص) ،واإلنســان عندمــا يفتقــد الحصانــات
واإلخــاص ســوف ينجــر إلــى الحالــة النرجســية ،وهــي أن يحســب نفســه هــو
الــذي يفهــم ،ويــرى النــاس همج ـ ًا رعاع ـ ًا ،ويــرى نفســه هــو المســدد .ونــرى
هــذه الحالــة عنــد الطغــاة والظالميــن ،وأخطــر حالــة يصــل إليهــا اإلنســان هــي
الحالــة النرجســية.
 .158تحف العقول .99 :
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-رشع عساتلا سردلا ارسألا ةنايص |

| ثلاثلا لصفلا  -ةيلاسر تايصوت

()7

صيانة األسرار
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :أحــق األســرار بالصيانــة ســرك مــع مــوالك،
وســره معــك)(.((15

تتحــدث هــذه الحكمــة العلويــة عــن جانــب مــن التعليمــات المهمــة فــي عالقــات
العمــل الحركــي ،فحينمــا يكــون هنــاك مســؤول عنــك يتحتــم تــداول الكثيــر مــن
المعلومــات ،وكشــف الكثيــر مــن الحقائــق ،فكلنــا غيــر معصــوم عــن الخطــأ ،وربمــا
يكــون البعــض منــا فــي موقــف غيــر موفــق وغيــر مســدد ،وهنــا تأتــي مســألة حفــظ
األســرار فــي دائــرة العمــل .وهنــا يذكــر أميــر المؤمنيــن(×) أن أحــق األســرار بالصيانة
وأخطــر األســرار واكثرهــا ضــرورة فــي الحفــظ هــي أســرار العمل.فقــد يتبــادل البعــض
األســرار والمعلومــات مــع عائلتــه وأصدقائــه وبعــض العامليــن معــه ،وهــذه مــن أخطــر
األضــرار التــي تــؤدي إلــى إفشــاء األســرار.وقد ال يســتطيع شــخص أحيانـ ًا كتمان أســرار
العمــل ،وبالتدريــج يوجــد قناعــة لــدى اآلخريــن أنــه ممــن يفشــي األســرار ،فيغضــون
النظــر عنــه .فنحــن بحاجــة ماســة إلــى خلــق ثقافــة كتــم األســرار وعــدم تداولهــا .
إن مــن الظواهــر المرضيــة وغيــر الصحيحــة عنــد البعــض هــو التدخــل لالطــاع
علــى القضايــا الســرية والمعلومــات الممنوعــة التــداول .ونحــن نحــرص علــى عــدم
تداولهــا إال عندمــا تقتضــي الضــرورة ذلــك.

وهنــاك اتهامــات ســهلة التــداول ،وســرعان مــا تتحــول إلــى قضيــة تتــداول ويهتــم
بهــا البعــض ،فــي حيــن يجــب أن تبقــى هــذه المســائل فــي الدوائــر المغلقــة .وينبغــي
التأكــد مــن المعلومــة والبنــاء علــى حســن الظــن .
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-رشع عساتلا سردلا لمعلا ىلع زيكرتلا |

| ثلاثلا لصفلا  -ةيلاسر تايصوت

()8

التركيز على العمل
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :أقصــر همــك علــى مــا يلزمــك ،وال تشــتغل
(((16
بمــا ال يعنيــك)
يشــير أميــر المؤمنيــن(×) فــي حكمتــه العلويــة هــذه إلــى ســبب آخــر مــن
أســباب نجــاح المتصــدي فــي العمــل االجتماعــي ،وهــو التركيــز علــى العمــل،
فــإن التعقيــدات أكبــر مــن أن تعالــج مــن شــخص واحــد ،والمهــم هــو التركيــز،
والمتصــدي يتحــرك فــي المســاحة التــي تعنيــه والتــي يعمــل عليهــا ويتطــور فيهــا،
ويتــرك األعمــال التــي ال تعنيــه .وعنــد االنشــغال فــي مهــام اآلخريــن تتولــد
مشــكلتان:
ا ُالولى  :انشغال المتصدي عن العمل المناط به.

الثانيــة  :عــدم قــدرة المتصــدي علــى إنجــاز مهمتــه ،وحصــول إربــاك
للشــخص اآلخــر المنــاط بــه ذلــك العمــل.
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-رشع عساتلا سردلا صرفلا مانتغا |

| ثلاثلا لصفلا  -ةيلاسر تايصوت

()9

اغتنام الفرص
قال أمير المؤمنين(×)( :بادر الفرصة قبل أن تكون غصة)(.((16
تشــير هــذه الحكمــة العلويــة إلــى ســر آخــر مــن أســرار ومفاتيــح النجــاح فــي
التصــدي للعمــل السياســي .وهــي اســتثمار الفــرص التــي تمــر علــى اإلنســان،
فإنــه إذا عــرف قيمتهــا يمكــن أن يحولهــا إلــى إنجــاز وانتصــار ومكســب ،ومــع
تعــدد المكاســب تتحــول إلــى حالــة تراكميــة يبنــي عليهــا ويصعــد .وأمــا إذا لــم
يســتطع اســتثمار الفــرص التــي هــي بطبيعتهــا تمــر مر الســحاب ،فســيغرق اإلنســان
فــي الماضــي ،وينقطــع عــن حاضــره ومســتقبله ،وهــذه حالــة ال تنفــع اإلنســان
فــي حياتــه ،فالحيــاة تتحــرك كحركــة النهــر ،فيســير المــاء مــن تحــت قدميــه وهــو
ال يســتطيع أن يســتفيد منــه .وشــتان بيــن مــن يســتثمر الفرصــة وبيــن مــن يعيــش
فــي الماضــي ويتــرك العمــل المســتقبلي .إنــه منطــق اقتنــاص الفــرص ،ولذلــك
يجــب علينــا تشــخيص مكامــن الفــرص وتحويــل هــذه اآلفــاق إلــى إنجــاز .وهــذه
خطــوة أساســية تجعــل اإلنســان يواكــب الحيــاة ،والتنبــه فــي حينهــا إلــى اســتغالل
الفــرص يحتــاج إلــى رؤيــة واضحــة ،والــذي يقــدر علــى أن يتنبــه ســينطلق ويعيــش
الفرصــة ،ومــن يخــاف ويتــردد ال يعمــل وال ينطلــق (فــاز باللــذات مــن كان
جســورا) .نحتــاج إلــى تشــخيص الفــرص ،وكيــف نســتثمرها ونعيشــها ،ونســتفيد
منهــا ،حتــى ال نعيــش الغصــة.
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والذل
المؤمن بين الصالبة
ّ
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :المؤمــن نفســه أصلــب مــن الصلــد ،وهــو
أذلّ مــن العبــد)(.((16
تشــير هــذه الحكمــة العلويــة إلــى حقيقــة مهمــة ،وهــي حقيقــة تــوازن
وتكامــل الشــخصية ،وأنــه يجــب علــى اإلنســان أال تزحزحــه العواصــف ويكــون
كالصخــر صالبــة ،وفــي نفــس الوقــت يكــون أكثــر تواضعـ ًا مــن العبــد فــي ســلوكه
مــع اآلخريــن .وكلمــا كان اإلنســان فــي تعاملــه متواضعــ ًا ُف ّســر ذلــك بضعــف
شــخصيته .ولقــد كان رســول اهلل(ث) متواضعـ ًا ،يخفــض جناحــه للمؤمنيــن،
ويعيــش ذروة الترابيــة .نســأل اهلل تبــارك وتعالــى أن يرزقنــا الثقــة العاليــة فــي النفــس
والعمــل الصالــح.
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تقارن العلم والعمل
قــال أميــر المؤمنين(×)(:العلــم يرشــدك ،والعمــل يبلــغ بــك
الغايــة) (.((16
تشــير هــذه الحكمــة العلويــة إلــى كيفيــة تحقيــق األهــداف والطموحــات
بواســطة العلــم والعمــل .والمقصــود مــن قولــه(×) «العلــم يرشــدك» :الرؤيــة
والبرنامــج؛ ليعــرف اإلنســان مــا يريــد وكيــف يحقــق مــا يريــد .فعلــى اإلنســان أن
يحــدد اتجــاه البوصلــة أو ًال ،ويشــخص الغايــات واألهــداف التــي يطمــح إليهــا فــي
الحيــاة .ثــم تأتــي الخطــوة الثانيــة التــي أشــار إليهــا أميــر المؤمنيــن(×) بقولــه
«والعمــل يبلــغ بــك الغايــة» ،أي أن التصــدي والنــزول إلــى الميــدان يحققــان
الغايــات المشــروعة .فمــن يعمــل مــن غيــر خطــة ومــن غيــر برنامــج ال يحصــل
علــى مــا يتمنــاه وال يمكــن أن يصــل إلــى األهــداف التــي يتوخاهــا .وكــم نحــن
بحاجــة ماســة إلــى اســتحضار هــذه التعليمــات فــي مســيرتنا الفتيــة.
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استشارة الشبان والشيوخ
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :إذا احتجــت إلــى المشــورة فــي أمــر قــد
طــرأ عليــك فاســتبدئه ببدايــة الشــبان ،فإنهــم أحــد أذهانـاً ،وأســرع حدسـاً،
رده بعــد ذلــك إلــى رأي الكهــول والشــيوخ ليتعقبــوه ويحســنوا االختيــار
ثــم ّ
(((16
لــه ،فــإن تجربتهــم أكثــر) .
تضــع هــذه الحكمــة العلويــة خارطــة طريــق فــي إنضــاج الــرؤى والمشــاريع،
وذلــك مــن خــال االســتفادة مــن المشــورة ،التــي هــي عــرض الــرأي علــى
اآلخريــن لتمحيصــه ومعرفــة وجوهــه .ولكـ ْـن هنــاك فئتــان مــن النــاس يتفاوتــون
فــي تجاربهــم وخبراتهــم ،وهمــا فئــة الشــيوخ وفئــة الشــباب.
فكبــار الســن يمتلكــون التجربــة والخبــرة ولكنهــم بعيــدون عــن المجازفــة،
ودائمــ ًا تكــون حركتهــم فــي المســاحة الرماديــة .وأمــا الشــباب فــإن لديهــم
الطمــوح والحركــة نحــو العمــل ولكــن نســبة النجــاح تكــون ضعيفــة .فيجــب أن
نســتفيد مــن كال الشــريحتين .فنأخــذ آراء الشــباب أصحــاب الطمــوح والحماســة
ونعرضهــا علــى الشــيوخ وكبــار الســن ،ليمحصوهــا حســب تجربتهــم ،وبذلــك
نكــون قــد اســتفدنا مــن جــرأة الشــباب وتجربــة وآراء الشــيوخ.
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الحزم والتواني
قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×)( :الحــزم بضاعــة،
والتوانــي إضاعــة)(.((16
وردت هــذه الحكمــة فــي الكلمــات القصــار الــواردة عــن أميــر المؤمنيــن
(صلــوات اهلل وســامه عليــه) ،وهــي ذات مداليــل مهمــة ،وتعتبــر مفتاح ـ ًا آخــر
تبيــن كيــف ينبغــي أن تكــون
مــن مفاتيــح التواصــل والعمــل االجتماعــي؛ ألنّهــا ّ
عمليــة التصــدي ،ونحــن فــي هــذه الحكمــة أمــام مشــهدين :مشــهد فيــه حــزم
ووضــوح وحماســة واندفــاع وإقــدام ومبــادرة وأخــذ لزمــام المبــادرة ،وهكــذا
يمكــن أن نســرد العديــد مــن المفــردات التــي تشــير إلــى حالــة اإلقــدام والتصــدي.
ومشــهد آخــر فيــه التســاهل والتماهــل والتــواكل ،ويرمــي كل شــخص العمــل
علــى اآلخــر ويترقــب التعليمــات والتوجيهــات حتــى يتحــرك ،وعــدم الشــعور
بالمســؤولية والالمبــاالة ،وهــذه كلهــا ســمات فــي االتجــاه اآلخــر الــذي تســود
فيــه حالــة التــردد والتباطــؤ.
وهنــا يعتبــر أميــر المؤمنيــن(×) أنّ الرأســمال الحقيقــي هــو حالــة الحــزم
وحالــة اإلقــدام وحالــة التصــدي ،وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلــى هــذه الحالــة فــي
ـاب بِ ُقـ َّـو ٍة﴾( ،((16فــإذا ُك ّلفــت بمهمــة خذهــا
قولــه تعالــى﴿ :يَــا يَ ْحيَــى ُخـ ِـذ ْال ِكتَـ َ
وســر وفكــر وأبــدع ،وحــاول أن تتطــور وتنمــو ،وحــاول أن تجــد آفاقـ ًا جديــدة،
وعليــك أن تســتثمر هــذه الفرصــة.
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فقولــه(×)« :الحــزم بضاعــة» أي أنّ رأســمال اإلنســان هــو الجديــة واإلقــدام
والتصــدي والبحــث عــن المخــارج لألزمــات والمشــاكل والتحديــات التــي تقــف
بوجهــه ،وســنن الحيــاة تقــول لنــا :إنّ اهلل ســبحانه وتعالــى عندمــا يغلــق بابـ ًا يفتــح
أبوابـ ًا وآفاقـ ًا.
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عالج مرض التواكل
قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×)( :واجعــل لــكل امــرىء
منهــم عمـ ً
ا تأخــذه بــه ،فإ ّنــه أحــرى أن ال يتواكلــوا) (. ((16
يتحـ ّـدث أميــر المؤمنيــن(×) فــي هــذا الحكمــة عــن أهميــة توزيــع المهــام
والنشــاطات بيــن العامليــن ،فــي الفريــق الواحــد ،وذلــك بــأن يجعــل المســؤول
لــكل امــرىء منهــم عم ـ ً
ا مــن خــال تحديــد الواجبــات والمهــام لــكل واحــد
دا وعام ـ ً
ممــن يتخــذه عض ـ ً
ا فــي فريقــه ويحاســبه علــى انجــازه ،فإ ّنــه أحــرى
أال يتواكلــوا ويتــرك كل منهــم المهمــة لكــي ينجزهــا غيــره .وهــذا هــو الطريــق
العملــي الــذي يمنــع مــن حالــة التــواكل والتقــاذف للمســؤولية عندمــا يتــكل كل
فــرد علــى اآلخريــن مــن أعضــاء الفريــق فــي إنجــاز األعمــال المناطــة بالفريــق،
تتــم مــن خــال تكليــف كل فــرد بمهمــة
والطريقــة المثلــى إلنجــاز المهــام ّ
محــددة ،وتحديــد وقــت زمنــي إلنجازهــا ،ثــم محاســبة الشــخص المك ّلــف
بهــا بعــد انتهــاء الوقــت المحــدد لهــا ،ســواء مــن زاويــة وقــت اإلنجــاز بالتقــدم
والتأخــر أو مــن زاويــة كيفيــة األداء أو مــن زاويــة الصعوبــات والعقبــات التــي
رافقــت اإلنجــاز وغيرهــا مــن ا ُالمــور المتعلقــة بالمهمــة المناطــة بــه.
إنّ المدخــل الــذي يجعــل الجميــع مســؤو ًال أمــام القيــادة ،هــو فــي تحميــل
المســؤولية المباشــرة لــكل فــرد مــن أفــراد فريــق العمــل ،وذلــك يتــم مــن
خــال تحديــد الواجبــات وإفــراز المهــام ،وحينئــذ يمكــن التخلــص مــن حالــة
الغمــوض فــي تحديــد الصالحيــات والواجبــات والمهــام التــي تــؤدي إلــى
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التداخــل والتدافــع والتــواكل ،فتــارة يمكــن أن يتحــرك أكثــر مــن طــرف وينجــز
عم ـ ً
ا واح ـ ً
دا وتحصــل حالــة التدافــع ،وهــي حالــة ســلبية ،وتــارة يتــكل كل
فــرد مــن المجموعــة علــى اآلخــر ،فيقــول األول ألتركهــا للثانــي ويقــول الثانــي
ألتركهــا للثالــث فــا ينجــز العمــل ،وهكــذا يتلــكأ العمــل نتيجــة التدافــع أو
التــواكل أو ال ينجــز أص ـ ً
ا ،وأفضــل طريــق لحســم هــذا الموضــوع هــو نظــام
الملفــات وتحديــد الواجبــات ،بــأن يك ّلــف فــان بالقضيــة الفالنيــة ويك ّلــف
اآلخــر بالقضيــة األخــرى وهكــذا.
وعلــى هــذا األســاس قــام نظــام الســماوات واألرض ،فنــرى أنّ الذيــن
يتســلمون األوامــر المباشــرة مــن اهلل عــز وجــل هــم مالئكــة الســماء المقربيــن،
فجبرائيــل لديــه مهمــة ،وعزرائيــل لديــه مهمــة ُاخــرى ،وإســرافيل لديــه مهمــة
ثالثــة ،ورضــوان لديــه مهمــة رابعــة ،فــكل منهــم لــه مهمــة محــددة  ،يعمــل
بهــا ،وهــذه رســالة واضحــة علينــا أن نتعلــم منهــا؛ وهــي عمليــة التفكيــك
فــي الواجبــات والمهــام ،ونفــس األمــر نجــده فــي أداء رســولنا الكريــم(ث)
وأئمتنــا(×) أيض ـ ًا ،والشــواهد كثيــرة علــى هــذه الحالــة.
وممــا ينبغــي التنبيــه عليــه أنّــه فــي المنهــج اإلســامي لــإدارة يجــب أن
يكــون الواجــب معروفــا لــكل شــخص أو جماعــة ،ثــم فــي داخــل الفريــق
يكــون هنــاك تفكيــك فــي المهــام ،وحينــذ لــو تحقــق إنجــاز أو انتصــار ال يصــادر
باســم مســؤول أو باســم شــخص آخــر ،وســيتبين تمامـ ًا مــن هــو الشــخص الــذي
حقــق هــذا اإلنجــاز ،وكذلــك إذا حصــل تلكــؤ ســيعرف أيضـ ًا مــن الــذي يعاتــب
ولمــن يوجــه االتهــام.
ولكننــا نالحــظ أنّ األمــر فــي واقعنــا علــى العكــس مــن ذلــك ،فــإذا كان
هنــاك انتصــار نــرى الجميــع يدعــي أ ّنــه هــو مــن فعــل ذلــك ،وعندمــا يحــدث
تلكــؤ فــكل واحــد يرميــه فــي رقبــة اآلخــر ويتنصــل الجميــع مــن تحمل مســؤولية
الفشــل .وهــذا هــو واقــع مجتمعاتنــا اليــوم ،وعلــى كل حــال ،فــانّ مبــدأ توزيــع
األعمــال والمهــام هــو مبــدأ إســامي عظيــم ،فحينمــا نتحــرك وننطلــق علينــا
أن نفــرز الواجبــات ونكلــف كل طــرف بمســؤوليات محــددة ،ليتبيــن إنجــازه
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فيشــكر أو يتبيــن تلكــؤه فيعاتــب ،وبذلــك نســتطيع معالجــة حالــة التداخــل التــي
تــؤدي إلــى الكثيــر مــن اإلربــاك ،ومعالجــة حالــة التــواكل التــي تــؤدي إلــى أن
يتــكل كل علــى اآلخــر فــا تنجــز المهمــة ويبقــى العمــل يــراوح فــي مكانــه.
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()15

محاسبة الذات
قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×)( :المؤمــن نفســه منــه
فــي تعــب ،والنــاس منــه فــي راحــة)(.((16
ترســم هــذه الروايــة الشــريفة واحــدا مــن أهــم المالمــح فــي البعــد اإليمانــي
مــن شــخصية اإلنســان المؤمــن ،فهــي تحــدد لــه اطــار ســلوكه وأدائــه؛ ألنّهــا
تركــز علــى واحــد مــن مفاتيــح ومنطلقــات بنــاء الشــخصية الســليمة ،وهــي أن
يبــدأ اإلنســان مــن نفســه ،فيفكــر بواجباتــه قبــل التفكيــر بحقوقــه ،ويقــف عنــد
التزاماتــه تجــاه اآلخريــن قبــل أن يســتذكر التزامــات اآلخريــن تجاهــه ،فيميــل علــى
نفســه ويجهدهــا بالتركيــز علــى واجباتــه ،واســتحضار مســؤولياته ،ســواء التــزم
اآلخــرون أو لــم يلتزمــوا ،وســواء وفــى اآلخــرون أو لــم يفــوا ،وأن يكــون المهــم
فــي نظــره؛ هــل أنــا وفيــت أو ال؟ ،ســواء كان هــذا األنــا هــو الفــرد أو الجماعــة أو
الفريــق أو التيــار.
إذن علينــا أن نبــدأ مــن أنفســنا فنســألها :هــل خدمنــا النــاس؟ وهــل نحــن
أصحــاب رؤيــة ومشــروع؟ وهــل لدينــا عمــل مؤسســي؟ وهــل نحــن مســيطرون
علــى أخالقنــا؟ وهــل نحــن منظمــون لســلوكنا وإيقاعاتنــا؟ وهــل نحــن متكاملــون
جســدنا فــي أنفســنا مــا نريــده للعــراق ونتحــدث بــه؟ وهــل
فــي مــا بيننــا؟ وهــل ّ
نتعــب أنفســنا ونميــل عليهــا ،ونر ّبــي قواعدنــا ثــم ننطلــق لآلخريــن؟ ،فهــذه ثقافــة
مهمــة ينبغــي أن تشــق طريقهــا بيننــا وتجــد لهــا صــدى فــي نفوســنا وفــي مجتمعنــا.
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وإذا قــال كل واحــد م ّنــا :ألبــدأ مــن نفســي و ُاغ ّلــب المشــروع العــام علــى
مصلحتــي الشــخصية وأتحمــل مســؤولياتي قبــل اآلخريــن ،ســواء أخطــأ اآلخــرون
أو لــم يخطئــوا ،فــإذا لــم يتحمــل اآلخــرون مســؤولياتهم فلمــاذا ال أتحمــل أنــا
مســؤوليتي؟
إنّ الحــوارات التــي ينبغــي أن تــدور فــي المجتمــع وفــي داخــل تيارنــا هــي أن
نتســاءل مثـ ًا :لمــاذا ال نتعامــل بحــرص وشــفافية فــي الحفــاظ علــى المــال العــام؟
ولمــاذا ال نرشــح الكفــوء لتولــي المهــام والمســؤوليات؟ وينبغــي أن تشــمل هــذه
الحــوارات الجميــع مهمــا كان حجمهــم ومســاحتهم فــي داخــل التيــار.
وهــذا منهــج إســامي ،وهــو أن تبــدأ عمليــة التغييــر واالصــاح مــن الداخــل
ثــم تنطلــق إلــى الخــارج ،تبــدأ مــن الــذات وتنطلــق إلــى اآلخريــن ،تبــدأ مــن القــاع
ثــم تصــل إلــى الهــرم والمســتويات األعلــى .فمثـ ًا ،بــدأ مشــروع الواليــة فــي يــوم
توفــي رســول اهلل(ث) بجهــود أفــراد قليليــن وكان اإلســام قــد انتشــر انتشــار ًا
كميـ ًا واســع ًا وكبيــر ًا ،كمــا شــهد بذلــك القــرآن الكريــم فــي قولــه﴿ :إِ َذا َجــا َء ن َْصـ ُـر
ّ
(((16
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
َّ
ـون فــي ديـ ِ
ـاس يَ ْد ُخ ُلـ َ
ـن الل أ ْف َو ًاجــا﴾ .
اللِ َو ْال َف ُ ْتــح َو َرأ ْيـ َ
ـت ال َّنـ َ
فقــد خضعــت الجزيــرة العربيــة لنفــوذ اإلســام ،وبــدأ تمــدده إلــى خارجهــا
بإرســال رســائل إلــى امبراطوريــات فــارس والــروم ومصــر ،وفــي ذروة انتشــار
اإلســام توفــي رســول اهلل(ث) وبــدأت حركــة الــردة عــن واليــة أميــر
المؤمنيــن(×) ،وقــد ورد فــي بعــض الروايــات« :ارتــد النــاس إال ثالثــة»(،((17
وفــي روايــة ُاخــرى« :ارتــد النــاس إال أربعــة»( ،((17ويقــول أحــد أســاتذتنا:
تقصيــت وتحريــت عــن هــذه الروايــات فوجــدت أنّ أعلــى عــدد هــو« :ارتــد
النــاس إال ثالثيــن».

يفســر هــذا االرتــداد بأ ّنــه ليــس ارتــداد ًا عــن اإلســام،
وكان شــهيد المحــراب ّ
.169النصر 1 :ـ .2
 .170بحار األنوار  440 :22ح.9
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بــل هــو ارتــداد عــن الواليــة ،وأنّ الشــيعة الخلــص فــي تلــك اللحظــة كانــوا
ثالثــة أو أربعــة أو ثالثيــن ،أي أنّ المشــروع الحقيقــي واالمتــداد الحقيقــي للديــن
الخاتــم والرســالة الخاتمــة كان ثالثيــن شــخص ًا فقــط علــى أفضــل التقاديــر ،بعــد
ثالثــة وعشــرين عام ـ ًا مــن العمــل الــدؤوب لرســول اهلل(ث) ،فــي بيئــة ليســت
معقــدة أو مركبــة ،بــل بيئــة بســيطة تعيــش حالــة مــن الفــراغ؛ إذ لــم يبعــث الرســول
األعظــم(ث) إلــى ُامــم مشـ ّـبعة حضاري ـ ًا ،بــل ُارســل إلــى ُامــة تعيــش فراغــا
فكريــا وحضاريــا ،فهــي مثــل اإلســفنج قابلــة المتصــاص المشــروع والتمســك به،
لذلــك انتشــر اإلســام خــال فتــرة قصيــرة فــي مســاحات بشــرية واســعة ،ولكــن
بالرغــم مــن وجــود شــخصية بهــذه العظمــة ،كشــخصية رســول اهلل(ث) ،فــي
ُامــة تعيــش حالــة مــن التخلــف الفكــري والحضــاري ،وخــال ثــاث وعشــرين
ســنة مــن العمــل المخلــص الــدؤوب ،ورغــم االتســاع العــددي الكبيــر ممــن اعتنق
الديــن الجديــد ،ولكــن لــم يثبــت معــه فــي العمــق علــى المشــروع ســوى ثالثــة أو
ثالثيــن ،كمــا أنبأهــم اهلل تبــارك وتعالــى بذلــك مســبق ًا فــي قولــهَ ﴿ :و َمــا ُم َح َّمــدٌ إِ َّل
ِ ِ
ـول َقـ ْـد خَ َلـ ْ ِ
َر ُسـ ٌ
ـات أَ ْو ُقتِـ َ
ـل ان َق َل ْب ُتـ ْـم َع َلــى أَ ْع َقابِ ُكـ ْـم َو َمــن
الر ُسـ ُـل أَ َفـإِن َّمـ َ
ـت مــن َق ْبلــه ُّ
ـب َع َلــى َع ِقبَ ْيـ ِـه َف َلــن يَ ُضـ َّـر َّ
اللَ َشـ ْـيئًا﴾(.((17
يَن َق ِلـ ْ

وبــدأت المســيرة والحركــة الجديــدة مــن هــؤالء الثالثيــن ،حتــى وصــل
عددهــم اليــوم إلــى مــا يقــارب المائتيــن وخمســين مليونـ ًا مــن مجمــوع المســلمين
الذيــن تجــاوز عددهــم المليــار مســلم.

وهــؤالء وإن كانــوا أقــل عــدد ًا مــن اآلخريــن ،ولكــن نوعي ـ ًا هــم األكثــر مــن
حيــث إســهاماتهم وفكرهــم ورؤيتهــم ،حتــى صــاروا مشــروع ًا عظيمـ ًا ،بــدؤوا من
اآلحــاد ،ثــم تحولــوا إلــى آالف وعشــرات اآلالف ومئــات اآلالف وإلــى المالييــن
ثــم إلــى مئــات المالييــن ،وهــو خــط صاعــد فــي ظــل الحصــار والمشــاكل
واألزمــات واالســتهدافات ،وفــي ظــل القتــل علــى الظــن والتهمــة ،ومــا زال لقــب
(رافضــي) إلــى اليــوم ُسـ ّـبة علــى الشــيعي ،ونحــن فــي القــرن الحــادي والعشــرين.
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ومــع ذلــك اتســع المشــروع الــذي بــدأ ببنــاءات صحيحــة علــى ُاســس
كونكريتيــة صلبــة ،حيــث ركــز أئمــة أهــل البيــت (^) بشــكل كبيــر علــى
ّ
ورســخوا بهــم هــذه المدرســة وهــذا المشــروع ،كمــا
«الصفــوة»،
وجــذروا ّ
اللَ
كان شــهيد المحــراب يصطلــح عليهــم اســتناد ًا إلــى قولــه تعالــى﴿ :إِنَّ َّ
يــم َو َ
ُوحــا َو َ
ــر َ
يــن ُذ ِّر َّيــ ًة بَ ْع ُض َهــا
ان َع َلــى ْال َعالَ ِم َ
اص َط َفــى آ َد َم َون ً
ْ
آل إِ ْب َر ِاه َ
آل ِع ْم َ
ٍ (((17
ِمــن بَ ْعــض﴾  ،فهنــا عمليــة انتقــاء واصطفــاء ،وهــي مرتكــزات حقيقيــة،
قليلــة فــي عددهــا ،كثيــرة فــي تأثيرهــا؛ ألنّهــا ترســم مشــروع ًا ومســار ًا وخط ـ ًا
وتيــار ًا فــي ا ُالمــة ،ولذلــك فــإنّ االتســاع العــددي مهــم ،ولكــن النــواة الصلبــة
فــي المشــروع التــي تشــكل العمــاد األســاس أهــم بكثيــر ،وهكــذا يجــب أن
يبــدأ المشــروع مــن ثلــة مــن المخلصيــن المؤمنيــن بالمشــروع ،الذيــن يجــب أن
يبــدؤوا مــن أنفســهم ،ويتناســوا التفكيــر بــأي امتيــازات أو فــرص ،ويقتصــروا
علــى التفكيــر كيــف ينتصــر المشــروع.
وهنالــك كلمــة شــهيرة للعالمــة المطهــري يقــول فيهــا« :البعــض منــا يدافــع
عــن إســام يكــون هــو حجــة اإلســام فيــه» ،وأمــا اإلســام الــذي ال يكــون
فيــه هــو القائــد وحجــة اإلســام فــا يدافــع عنــه ،وعندمــا تخــرج النــاس خلــف
الشــيخ الفالنــي وال تأتــي خلفــه يقــول :هــذا إســام ال يفيدنــا ،وهــو إســام
يفـ ّـرق النــاس ع ّنــا ،ونحــن نريــد إســام ًا ألنفســنا وذواتنــا ،أي أنّ هــؤالء البعــض
يريــد إســام ًا يكــون مجــرد غطــاء ،وليــس إســام ًا يكــون عنوانـ ًا لالســتقطاب،
وال أن يكــون هــو األصــل ،بــل مجــرد عناويــن وواجهــات.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .

 .173آل عمران.34 - 33:
-193-

-رشع عساتلا سردلا صالخإلا |

| ثلاثلا لصفلا  -ةيلاسر تايصوت

()16

اإلخالص لله
قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×)( :مــا أقــرب الراحــة
مــن النصــب ،والبــؤس مــن النعيــم ،والمــوت مــن الحيــاة ،والســقم مــن
الصحــة ،فطوبــى لمــن أخلــص هلل عملــه وعلمــه وحبــه وبغضــه وأخــذه
وتركــه وكالمــه وصمتــه وفعلــه وقولــه)(.((17
وصيتــه البنــه اإلمــام
تشــير هــذه الحكمــة الشــريفة ألميــر المؤمنيــن(×) فــي ّ
الحســين(×) ،إلــى المســاحة الضيقــة للمفاهيــم المتقابلــة فــي الدنيــا ،إذ تقتــرب
فيهــا المفاهيــم المتعارضــة بعضهــا مــع البعــض اآلخــر ،فالراحــة والنصــب كل
منهمــا فــي طــرف يقابــل اآلخــر ،ولك ّنهمــا قريبــان جـ ً
دا ،فربمــا كان اإلنســان فــي
ذروة التعــب والنصــب ،فيأتيــه خبــر طيــب أو حركــة جميلــة ،كابتســامة مــن طفل،
أو اســتراحة أمدُ هــا دقائــق أو ســاعات ،فتجعلــه فــي عالــم آخــر مختلــف تمامـ ًا عــن
الحــال الســابق ،وهــذا يعنــي أنّ المســافة بيــن الراحــة والنصــب قصيــرة.
وكذلــك فــإنّ المســافة بيــن البــؤس والنعيــم قصيــرة أيضـ ًا؛ فربمــا كان اإلنســان
فــي قمــة االرتيــاح والتنعــم ،فيحــدث خــال ثــوان أو دقائــق حــادث؛ كمــوت
عزيــز أو قضيــة أبســط ،كســقوط طفــل ،فيتحــول حــال اإلنســان مــن الســعادة إلــى
البــؤس والشــقاء.
وكــذا فــإنّ المســافة بيــن المــوت والحيــاة خطــوة أو لحظــة ،فلــو تقــدم
اإلنســان خطــوة أمــام ســيارة مســرعة لدهســته وعـ ّـرض نفســه للمــوت ،أو اتخــذ
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شــخص قــرار ًا خاطئـ ًا فــي لحظــة فيــؤدي بــه إلــى فقــدان حياتــه ،وربمــا كانــت غلطــة
بســيطة فــي غرفــة عمليــات؛ فبــد ًال مــن زرق العــاج الفالنــي يــزرق العــاج اآلخــر
ويمــوت المريــض ،فالمســافة بيــن المــوت والحيــاة قصيــرة ج ـ ً
دا.
وكــذا هــي المســافة بيــن الســقم والصحــة؛ إذ ربمــا كان اإلنســان فــي صحــة
معينــة يمكــن أن تفقــده صحتــه،
جيــدة ،ولكــن أكلــة أو نســمة هــواء فــي حالــة ّ
ويتحــول مــن حالــة الصحــة والعافيــة إلــى حالــة الســقم والمــرض.
ولمــا كانــت المتناقضــات قريبــة بعضهــا مــن بعــض ،فــإنّ معنــى ذلــك أنّ الدنيــا ال
تســاوي شــيئ ًا؛ ألنّهــا ضيقــة وال تســاوي أن تكــون األمــل والمنــى والغايــة لإلنســان
فــي حركتــه وحياتــه ،ألنّ الشــيء يمكــن أن يحصــل فــي لحظــة ،ويمكــن أن يغيــب
فــي لحظــة ،فيجــب علــى اإلنســان أال يضــع رأســماله فــي مثــل هــذه الحالــة ،فيكــون
كمثــل المقامر(أج ّلكــم اهلل)؛ فالمقامــر يمكــن أن يفقــد المالييــن بضربــة نــرد،
ويمكــن بضربــة ُاخــرى أن يحصــل علــى المالييــن ،فــإذا حصــل عليهــا يكــون قــد
لعــب بشــطارة ،وإذا فقدهــا فغيــر مأســوف عليــه؛ أل ّنــه وضــع كل رأســماله وشــقائه
بضربــة نــرد ،فالدنيــا كلهــا ضحالــة ،وهــي كالقمــار ،فالــذي يجعلهــا هــي المنــى
واألمــل والغايــة ،يكــون قــد خســر خســران ًا مبينــ ًا؛ ألنّ خيرهــا وشــرها يمكــن أن
يحصــا ،ويمكــن أن يســلب كل شــيء فــي لحظــة أو قــرار أو أبســط اإلجــراءات،
وهنــا تكمــن ضحالــة الدنيــا ،فمــن غيــر المنطقــي ومــن غيــر المعقــول المراهنــة
عليهــا ،ووضعهــا األمــل والغايــة فــي حركتنــا وغايتنــا.
ولذلــك فــإنّ اإلخــاص هلل ســبحانه وتعالــى يجعــل اإلنســان كشــركات التأميــن،
وهــذا مثــل واألمثــال تضــرب وال تقــاس ،وتقـ ّـرب مــن جهــة وتب ّعــد مــن جهــة ُاخرى،
فاإلنســان عندمــا يؤ ّمــن علــى ممتلكاتــه مثـ ًا يكــون مرتاحـ ًا ومطمئــن البــال فــي ذهابه
ومجيئــه؛ أل ّنــه عنــد تعرضــه للســرقة ســتدفع لــه شــركة التأميــن قيمــة جميــع مــا ُســرق
منــه ،فهــو مرتــاح ويعيــش بــا مشــكلة لوجــود شــركة تأميــن تضمــن لــه ممتلكاتــه،
وكذلــك مــا نحــن فيــه؛ فــإنّ الضمــان ألعمالنــا فــي هــذه الدنيــا هــو أن نربطهــا بشــيء
مطلــق وواســع ،بشــيء غيــر متأثــر بهــذه االنتقــاالت والتقلبــات الســريعة والمفاجئــة،
نربطهــا بــاهلل تبــارك وتعالــى بــأنّ نجعلهــا خالصــة لوجهــه الكريــم.
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وبعــد تقريــر المقدمــة الســابقة ينتقــل أميــر المؤمنيــن(×) إلــى النتيجــة
فيقــول( :فطوبــى لمــن أخلــص هلل عملــه وعلمــه) ،أي هنيئـ ًا لمــن يكــون تع ّلمــه هلل
عــز وجــل ،وعندمــا يحـ ّـول هــذا العلــم إلــى عمــل وســلوك علــى األرض ،يبتغــي
بــه وجــه اهلل تعالــى أيضـ ًا ،ومــا كان هلل ينمــو ويصيــر حســنة لــه ،ســواء أنتــج نتيجــة
ماديــة مباشــرة أو لــم ينتــج ،وســواء رآه اآلخــرون أو لــم يــروه ،وســواء عرفــوه أو
لــم يعرفــوه ،فعلــى كل األحــوال هــو مؤمــن وقــد أخــذ الحصيلــة الكاملــة بعيــن اهلل
تبــارك وتعالــى.
تجســدت هــذه الكلمــة الرائعــة باإلمــام الحســين(×) بعــد أن نــزل به كل
وقــد ّ
مــا نــزل وبأهــل بيتــه وأصحابــه ،قــال وهــو فــي اللحظــات األخيــرة يصــارع المــوت
علــى األرض وحي ـ ً
دا غريب ـ ًا ظمــآن ،وفــي لحظــة عزلــة وغربــة ووحشــة« :هـ ّـون
(((17
مــا نــزل بــي أ ّنــه بعيــن اهلل تعالــى»  ،فــا أحــد يــدرك عمــق المحنــة والمأســاة،
وال أحــد يســتطيع تقديــر ذلــك ،لكــن يكفــي اإلمــام الحســين(×) راحــة أنّ مــا
نــزل بــه هــو بعيــن اهلل تعالــى ،فهــو الــذي يــرى ،وهــذا يكفــي.

وتجســدت هــذه الكلمــة أيض ـ ًا مــع شــيخ األنبيــاء نــوح(×) ،فحينمــا أراد
ّ
يصبــره بعــد أن أمــره بصنــع الســفينة فــي تلــك الصحــراء القاحلــة،
اهلل ســبحانه أن ّ
وبــدأ يصنــع والنــاس تســتهزئ بــه ،وبعــد إكمــال صنــع الســفينة لــم يــأت الطوفــان،
أخــر التقديــر اإللهــي فــي اإلمهــال الطوفــان المــرة تلــو ا ُالخــرى ،وحــدث
حيــث ّ
االنهيــار النفســي عنــد بعــض المؤمنيــن بــه فــي كل مهلــة جديــدة بســبب الضغــط
النفســي الهائــل الــذي يتعرضــون لــه نتيجــة االســتهزاء والســخرية بهــم مــن قبــل
النــاس ،وقــد ارتــد بعضهــم فــي عمليــة غربلــة عســيرة لــم يصمــد فيهــا إال القليــل
مــن المؤمنيــن الذيــن امتحــن اهلل قلوبهــم لإليمــان ،وحينمــا جــاء األمــر اإللهــي
ــع ْال ُف ْل َ
ــك بِأَ ْع ُينِنَــا﴾( ،((17يــا نــوح إنّنــا نــرى
اصنَ ِ
لنبيــه نــوح(×) بقولــهَ ﴿ :و ْ
ّ
َ
ِ
ِ
عملــك «بأ ْع ُيننَــا» ،فــا يضيــرك اســتهزاء المســتهزئين ،وعندمــا يربــط اإلنســان
عملــه بــاهلل عــز وجــل فــا يهمــه حينئــذ مــا تــؤول إليــه نتيجــة عملــه ،ســواء أنتــج
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أو لــم ينتــج أي نتــاج مــادي مباشــر ،وســواء رضيــت النــاس أو لــم تــرض ،وســواء
وغيــرت وضعهــا وهاجمــت المتصــدي كمــا هاجمــت اإلمــام
آمنــت أو كفــرت ّ
الحســن المجتبــى(×) وســحبت البســاط مــن تحــت قدميــه ،وكمــا حاصــرت
أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×) فــي صفيــن وكادت أن تقتلــه وأجبرتــه
علــى وقــف القتــال والدخــول فــي المفاوضــات ،فــكل هــذا ال يهــم العامليــن
شــيئ ًا ،مــادام عملهــم خالص ـ ًا لوجــه اهلل الكريــم.
وكذلــك «طوبــى لمــن أخلــص هلل حبــه وبغضه»،فيكــون الحــب هلل والبغــض
هلل ،وهــو أمــر فــي غايــة الصعوبــة ،وهــي درجــة عاليــة ال يتســنى لــكل أحــد
الوصــول إليهــا إال بعــد أن يخــوض امتحانــات عســيرة ال يفــوز فيهــا إال األوحــدي
مــن الرجــال ،فمــن الطبيعــي أن يحــب اإلنســان ويبغــض لنفســه وعائلتــه وعشــيرته
وأهــل بلــده أل ّنــه أمــر مجبــول عليــه فــي فطرتــه ،ولكــن أن يحــب ويبغض ال لنفســه
وال العتباراتــه وكرامتــه الشــخصية ،بــل هلل ســبحانه وتعالــى فهــو أمــر يحتــاج إلــى
مجاهــدة ومراقبــة وتربيــة مســتمرة.
«وأخــذه وتركــه» أي إذا أخــذ بأمــر فإ ّنــه يأخــذه هلل تعالــى ،وإذا تركــه يكــون
تركــه هلل تعالــى أيض ـ ًا.
«طوبــى لمــن أخلــص هلل كالمــه وصمتــه» ،أي عندمــا يتحــدث يكــون حديثــه
هلل تعالــى ،ويعلــم بــأنّ هنــاك فائــدة ومصلحــة فــي أن يتحــدث ،وإن كان هــذا
يحملــه تبعــات عظيمــة وقــد يســلب منــه الحيــاة ،ككلمــة حــق عنــد
الحديــث ّ
ســلطان جائــر.
وكذلــك إذا صمــت يكــون صمتــه هلل تعالــى وإن كان صمتــه يفقــده فرصــة
كبيــرة ويعرضــه للمالمــة ،أو يشــعر بعــدم وجــود مصلحــة فــي هــذا الحديــث إال أن
ينتصــر لنفســه وال يريــد أن ينتصــر لنفســه ،بــل يريــد أن ينتصــر هلل عز وجــل ،وعنده
المنطــق الكافــي ليغيــر االنطباعــات واألوضــاع ،كمــا قــال أميــر المؤمنيــن(×):
«واهلل مــا معاويــة بأدهــى م ّنــي ولك ّنــه يغــدر ويفجــر»( ،((17فعنده مقاييــس ومعايير،
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وعنــده إطــار يتحــرك بــه ،وهــي ال تســمح لــه بــأن يتحــرك وفــق تكتيــكات رخيصــة
ويتقــدم خطــوة أو جولــة ،ولكــن مــن المســتحيل أن يكســب معركــة كاملــة ويثبــت
الحــق لنفســه وهــو علــى باطــل ،وال يســتطيع أن يســلب م ّنــي الحــق  ،وإن أخــذ
وهجـ ًا فــي لحظــة مــا وص ّفــق لــه الجمهــور واســتطاع التأثيــر فــي الــرأي العــام.
مــرت مرحلــة اســتمرت ســنين طويلــة ،واإلمــام علــي بــن أبــي
ولقــد ّ
ـب علــى منابــر المســلمين ،وكان سـ ّـبه(×) مــن تمــام صــاة
طالــب(×) ُيسـ ّ
الجمعــة ،حتــى انّ التأريــخ ينقــل لنــا أنّ أحــد أئمــة الجمعــة خطــب وص ّلــى بالناس
ـب اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب(×) ،فوقــف
وخــرج ،ثــم تذكــر أ ّنــه لــم يسـ ّ
فــي مكانــه وسـ ّـبه هنــاك قضــا ًء لمــا نســيه ،فبنــي فــي ذلــك الموقــع مســجد ُسـ ّـمي
مســجد الذكــر ،وهــو موجــود بمصــر ،وحينمــا انتشــر خبــر استشــهاده(×) فــي
محــراب صالتــه قالــوا :أكان علــي يصلــي ُليقتــل فــي محــراب صالتــه ؟(.((17

هكــذا كانــت الصــورة عــن مولــى الموحديــن(×) لــدى الــرأي العــام ،فــإذا
كان علــي(×) ُيســتبعد و ُيســتغرب أ ّنــه كان يصلــي ،فكيــف بنــا نحــن الذيــن مــن
أتباعــه وشــيعته! مــع أ ّنــه كان وال يــزال المعيــار الناصــع والمقيــاس الواضــح الــذي
يميــز الحــق عــن الباطــل علــى طــول التأريــخ االســامي واإلنســاني.
ّ

ولذلــك فــإنّ مــن كان عملــه هلل عــز وجــل يســتطيع أن يســتوعب ظــروف
المرحلــة واســتحقاقاتها ،ويهضــم كل خطــوة ويتجاوزهــا فيثبــت ويســتقيم،
ومــن كان عملــه للدنيــا فإ ّنــه ســوف ينهــار عندمــا يتعــرض لمثــل هــذه ا ُالمــور؛
أل ّنــه يشــعر بأ ّنــه بنــى وتعــب وعمــل للنــاس ولكنهــم ليســوا معــه ،فنــراه يصــرخ:
لمــاذا ال ُيســمع كالمــي؟! مــع أ ّنــه مشــكوك بــه ،وتحــوم حولــه مئــات الشــائعات
والشــبهات وهــو يدافــع عــن الباطــل ،فــا يســتطيع الصمــود ويشــذ ويكفــر
ويخــرج مــن الطريــق ،وتحصــل لــه ارتــدادات خطيــرة حتــى يخاطــر بمســاره.
ولذلــك حينمــا يربــط اإلنســان عملــه بــاهلل تبــارك وتعالــى ويجعــل اهلل غايتــه
ومنــاه ،يشــعر بقــوة وصالبــة وثبــات ،ويأخــذ أجــره علــى كل حــال ،مــع أن الناس
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ال تعــرف وال تقـ ّـدر ،كمــا قــال اهلل تعالــى عنهــم فــي كتابــه الكريــم( :الذيــن قــال
لهــم النــاس إنّ النــاس قــد جمعــوا لكــم فاخشــوهم) ،أي أنّ ا ُالمــة كلهــا ضدكــم،
والــرأي العــام كلــه ضدكــم ،فخافوهــم ،فــإنّ مــن كان وحــده فــي مقابــل ُامــة،
فمــن الطبيعــي أن يدخــل الخــوف فــي قلبــه ،ولك ّنهــم كانــوا علــى عكــس ذلــك:
(فزادهــم إيمان ـ ًا وقالــوا حســبنا اهلل ونعــم الوكيــل)( ،((17أي أ ّنــه ال فــرق عندهــم
ســواء كانــوا أفــراد ًا معدوديــن أو كانــوا آالفـ ًا مؤلفــة ،وهــذا رســول اهلل(ث) لــم
يختلــف شــعوره النفســي عندمــا كان محاصــر ًا مــع عشــيرته مــن بنــي هاشــم فــي
شــعب أبــي طالــب(×) ،أو عندمــا دخــل مكــة فاتح ـ ًا.
وتمتــد هــذه المشــاعر إلــى غيــر المعصــوم أيضـ ًا ،فاإلنســان العالــم واإلنســان
الصالــح كاإلمــام الخمينــي ( ،)+وبعــد أكثــر مــن عشــرين ســنة قضاهــا فــي
وجــه لــه
الغربــة والهجــرة والمنفــى ،عندمــا نــزل مــن الطائــرة فــي مطــار طهــران ّ
أحــد المراســلين الســؤال األول :مــا هــو شــعوركم وأنتــم تعــودون إلــى أرض
الوطــن؟ وهــو ســؤال تقليــدي ،فــكان جــواب اإلمــام الخمينــي لهــذا المراســل:
«إنّــي ال أملــك شــعور ًا خاصــ ًا؛ خرجنــا هلل وعدنــا هلل» ،فــي حيــن كان الشــعب
اإليرانــي قــد خــرج عــن بكــرة أبيــه الســتقباله!.
وهكــذا كان خروجنــا ســر ًا فــرادى غربــاء فــي ليلــة ظلمــاء ،وأجهــزة الســلطة
تتعقبنــا وتقتفــي آثارنــا ،وعدنــا اليــوم وال فــرق عندنــا بيــن أن يجتمــع النــاس مــن
حولنــا ،أو يتفرقــوا عنــا؛ فنحــن نعمــل هلل تعالــى ســواء خرجــوا أو لــم يخرجــوا.
ثــم يواصــل اإلمــام الخمينــي كالمــه قائ ـ ًا« :أجرهــم ـ أي النــاس ـ علــى اهلل
وال يســتطيعون أن يؤجرونــي» ،فــإذا كان عملــي خالصــ ًا هلل تعالــى فهــو الــذي
يؤجرنــي ،وال يســتطيع هــؤالء النــاس أن يعطونــي أجــر عملــي الــذي كان هلل
تعالــى.
ومادامــت المســألة ترتبــط باإلخــاص هلل عــز وجــل ،فلذلــك أوصــي نفســي
أو ًال وثانيــ ًا وعاشــر ًا وأوصيكــم أيضــ ًا أحبتــي ،أن تكــون أعمالنــا خالصــة هلل
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تعالــى ،وأن نحــاول بالرغــم مــن أنّهــا صعبــة ج ـ ً
دا ،وإن كانــت ســهلة بالــكالم،
ولكــن عندمــا يكــون اإلنســان علــى المحــك ،فــإنّ ذاتــه ومصلحتــه وأنانيتــه تحــول
دون ذلــك ،وإ ّنــه ألمــر صعــب للغايــة ،ولكــن دعونــا نحــاول ونجــرب ونســتذكر
ونســأل أنفســنا ـ فــإنّ اإلنســان علــى نفســه بصيــرة ـ عندمــا نتكلــم ،هــل كان كالمنــا
هلل تعالــى أو ليقولــوا كــذا وكــذا؟ وعندمــا أخطــو خطــوة ،هــل هــي هلل تعالــى أو
ليراهــا فــان وفــان؟ وهكــذا ،فــإذا بدأنــا نجــرب ونعــرف كــم مــن أقوالنــا ومواقفنا
وســلوكنا وصبرنــا وثباتنــا ومحنتنــا وألمنــا هلل تعالــى ،فهــذا شــيء عظيــم.
وأنــا أذكــر لعزيــز العــراق ،أنــه عندمــا تأتــي المحــن واآلالم والتحديــات
الخطيــرة التــي تعصــف وتهــز الكيــان ،كان يكثــر الصمــت وتخــرج منــه كلمــة
واحــدة بيــن فتــرة و ُاخــرى ،ومــن الممكــن أن تكــون بــدون اختيــار ،يقــول( :أكــو
اهلل) ،ونســأله عــن بعــض األشــياء فــي منعطفــات خطيــرة ج ـ ً
دا ،فيصبــر ويطــرق
برأســه ويقــول( :أكــو اهلل) ،وكان يقولهــا بثقــة تُشــعر اإلنســان حينمــا كان يســتمع
إلــى هــذه الكلمــة بأ ّنــه كان صادق ـ ًا حينمــا ينطــق بهــا ،فهــو ال يريــد بهــذا الــكالم
أن يجامــل ،وبالفعــل تحــل الكثيــر مــن المســائل علــى بســاطتها بعمــق اإلخــاص
هلل ،عندمــا يكــون العمــل هلل والــكالم هلل واإلقــدام هلل واإلحجــام هلل.
نسأل اهلل أن يوفقنا إلى أن نكون كذلك ،والحمد هلل رب العالمين .
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الصبر والثبات واالستقامة
عــن اإلمــام محمــد بــن علــي الجــواد(×)( :قــال لــه رجــل:
أوصنــي ،قــال(×) :وتقبــل؟ قــال :نعــم .فقــال(×) :توســد الصبــر،
واعتنــق الفقــر ،وارفــض الشــهوات ،وخالــف الهــوى) (.((18
تضمنت هذه الحكمة الشريفة لإلمام الجواد(×) فقرات عديدة:
الفقرة االُولى« :قال له رجل :أوصني .قال :وتقبل؟ قال :نعم»
وهنــا درس مهــم ،وهــو أن كثــرة التوصيــات ال تعنــي الكثيــر ،بقــدر مــا
تعنــي أهميــة تنفيــذ هــذه التوصيــات ،وقــد يصبــح عنــد البعــض هــوس فــي طلــب
النصيحــة كلمــا جلــس فــي مــكان.
فســأله اإلمــام(×) :هــل تتحمــل وتتقلــد هــذه المســؤولية وتعمــل بمــا
اوصيــك بــه؟ فأجابــه الرجــل باإليجــاب ،وبعــد أن أخــذ منــه اإلمــام(×)
عهـ ً
دا بتنفيــذ مــا ســوف يوصيــه بــه بــدأ بنصحــه ،وكان المعــروف عــن ســماحة
آيــة اهلل العظمــى المقـ ّـدس الشــيخ محمــد تقــي بهجــت رحمــة اهلل عليــه حينمــا
ُيطلــب منــه النصــح ،أن ال يقـ ّـدم النصيحــة دائم ـ ًا ،وفــي إحــدى المــرات أصـ ّـر
ـح عليــه بــأن يقـ ّـدم لــه نصيحــة ،فقــال لــه :أنصحك بــأن تعمل
أحدهــم كثيــر ًا وألـ ّ
بمــا اســتمعت إليــه مــن نصائــح ســابقة! فمــن المهــم لإلنســان أن يفكــر بالعمــل
ويخطــط لــه ،ويعــود إلــى مدركاتــه وفهمــه وتصــوره عــن مجمــل مســؤولياته
وواجباتــه.
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توسد الصبر».
الفقرة الثانية« :قال(×)ّ :

كانــت الوصيــة ا ُالولــى مــن اإلمــام الجــواد(×) لهــذا الرجــل هــي الصبــر
وتحمــل المنغصــات ،وهــذا واحــد مــن أهــم عناصــر القــوة فــي
والثبــات واالســتقامة ّ
شــخصية اإلنســان فــي مواجهــة تحديــات الحيــاة ،شــأنه شــأن المسلســل الــذي يتابعــه
اإلنســان؛ ففــي كل حلقــة ُيختــم بخطــوة مثيــرة حــول مــا ســيحدث وتنتهــي الحلقــة،
وتأتــي الحلقــة ا ُالخــرى وتنتهــي بنفــس اإلثــارة فــي ختامهــا ،وهكــذا إلــى أن ينتهــي
المسلســل.
وكذلــك هــي حياتنــا؛ فيهــا تحديــات كبيــرة وخطيــرة ومنعطفــات ،ولكــن اإلنســان
الصبــور يســتطيع أن يتجــاوز هــذه التحديــات مــن دون أن تؤثــر فــي مســاره ،أو يســتطيع
ويتكيــف معهــا ،ولذلــك فــإنّ الصبــر عنصــر مهــم مــن عناصــر القــوة،
أن ّ
يروضهــا ّ
وســاح فتــاك يســتطيع بــه اإلنســان أن يتخطــى العقبــات مهمــا كانــت كبيــرة ،فالوصيــة
ا ُالولــى هــي أنّ علــى اإلنســان أن يصبــر ويتحمــل ويــزن ا ُالمــور وال يتعجــل؛ ألنّ
مــن طبعــه وســجيته االســتعجال ،كمــا ّبيــن اهلل تبــارك وتعالــى ذلــك فقــالَ ﴿ :و َك َ
ان
ـان َع ُجـ ً
ِْ
نسـ ُ
ـول﴾( ،((18فهــو عجــول ،وعندمــا يريــد أن يصبــر ويعمــل علــى خــاف
ال َ
طبعــه وخــاف تكوينــه وشــخصيته ،يجــد صعوبــة فــي ذلــك ،ولــذا نــرى كثيــر ًا مــن
النــاس يندفــع وال يســتطيع أن يصبــر.
الفقرة الثالثة« :واعتنق الفقر».
والنصيحــة الثانيــة لإلمــام الجــواد(×) لهــذا الرجــل الــذي اســتنصحه ،هــو أن
يكــون زاه ـ ً
دا فــي الحيــاة وأن يقنــع بالقليــل ،وهــذه القناعــة هــي ملكــة أخالقيــة وال
عالقــة لهــا بالبخــل ،فالفقــر ليــس بخــا ،وينبغــي أن يكــون اإلنســان كريمــ ًا مــع
اآلخريــن ،ولكــن حياتــه الشــخصية يجــب أن يكــون فيهــا حســاب وكتــاب ،وهــو أمــر
مهــم ،وقــد ســبق أن ذكــرت فــي أحــوال شــهيد المحــراب والمرحــوم الســيد الوالــد
اللذيــن عشــنا أوضاعهمــا الداخليــة ،والحظنــا كيــف يتعاطيــان مــع مفــردات الحيــاة،
وهكــذا تربينــا منــذ الطفولــة؛ أ ّنــه ليــس هنــاك شــيء مفتــوح ،حتــى الشــيء البســيط.
 .181اإلسراء.11 :
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وليــس المهــم الكلفــة الماليــة ،بــل أخالقيــة القناعــة ،فــي الملبــس والمــأكل
والتأثيــث وطبيعــة التجمــات فــي حيــاة اإلنســان ،وهــذه أخــاق مهمــة ،يجــب
علــى اإلنســان أن يتعلمهــا ،فمث ـ ًا هنــاك فاكهــة ســعرها غــال ،وفاكهــة ُاخــرى
ســعرها رخيــص ،وبســطاء النــاس يأكلــون الفاكهــة األرخــص ،وكل فصــل لــه
فاكهتــه الخاصــة التــي تكــون متوافــرة بكميــات كبيــرة ،فيكــون ســعرها أرخــص
فــي أواســط الموســم ،حيــث يســتطيع شــراءها أكثــر النــاس ،وليــس بالضــرورة أن
يــأكل اإلنســان كل أنــواع الفاكهــة ،بــل ينبغــي أن يكــون ذلــك حســب اإلمكانــات
والظــروف ،وليــس اإلمكانــات الشــخصية بــل اإلمكانــات المتوافــرة لــدى عمــوم
النــاس.
ـدي المــال الكافــي لشــرائها،
إذن ،إذا كان ســعر الفاكهــة مثـ ًا غاليــا ،وكان لـ ّ
ولكــن عمــوم النــاس ال تســتطيع شــراءها ،فــا ينبغــي شــراؤها وأكل مــا ال يأكلــه
اآلخــرون ،وك ّنــا عندمــا ندخــل بيــت شــهيد المحــراب نجــده كســائر بيــوت بســطاء
النــاس ،وكانــت حياتــه ومأكلــه ومشــربه وملبســه ،مثــل عمــوم النــاس ،فمث ـ ًا
كان يلبــس «الدشداشــة» الصينيــة التــي يشــترونها لــه بعشــرة أو عشــرين ريــاال،
فــي حيــن كانــت تأتيــه هدايــا كثيــرة مــن األقمشــة الراقيــة ،ولك ّنــه كان ال يلبســها
وال يرتــاح لهــا ،وكان يأنــس بالملبــس البســيط ،حتــى أصبحــت البســاطة جــزءا
مــن حياتــه ،وكان يراقــب الطبــخ أيضـ ًا ،فــإذا كانــت الكميــة أكثــر مــن عــدد أفــراد
األســرة يعاتبهــم ،وكان حريص ـ ًا دائم ـ ًا علــى أن ُيطبــخ الطعــام بمقــدار محــدد،
وإذا زاد أحيان ـ ًا فــا يذهــب إلــى ســلة المهمــات ،بــل يوضــع مــرة ُاخــرى فــي
الســفرة ويــؤكل ،أو ُيعطــى للطيــور والدجــاج.
وكان كل شــيء فــي البيــت محســوبا حســاب ًا دقيقـ ًا ،وليــس هنــاك إســراف وال
تقتيــر ،وهــذه حالــة مهمــة ينبغــي أن توجــد فينــا ونعـ ّـود أنفســنا علــى هــذا المنهــج،
حتــى إذا أتانــا اليســر فــي يــوم مــا أخذنــا حصتنــا ،وبذلنــا الباقــي لإلنفــاق العــام
أو فــي مســاعدة اآلخريــن ،وإن ذهــب اليســر وجــاء العســر ،نكــون قادريــن علــى
التكيــف مــع القليــل نحــن وعوائلنــا بــا مشــقة ،وهــذه التربيــة ينبغــي االلتــزام
بهــا لمــا أجــده مــن بعــض أخوانــي مــن إنفاقــات زائــدة ،وطريقــة تعامــل تختلــف
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عــن الطريقــة التــي ألفناهــا وتعلمناهــا ،فهنــاك إســراف وبــذخ وإنفــاق بــا مبــرر،
وينبغــي أن نضــع حـ ً
دا لمثــل هــذه الســلوكيات التــي ال تنســجم مــع خطنــا الرســالي
الــذي نتبنــاه ،وال مــع الحيــاة التــي عاشــها أئمتنــا المعصومــون ومراجعنــا الكــرام
التــي اتســمت بالبســاطة والتقشــف ،ويجــب علينــا االقتــداء بهــم فــي ســلوكنا
وحياتنــا فــي كافــة أنحائهــا.
وعلينــا أن نســأل أنفســنا؛ لــو كانــت لدينــا اإلمكانــات الماديــة للذيــن يعيشــون
حياتهــم بتــرف ،فكيــف ســنتعامل معهــا؟ هــل ســنعيش مثلهــم أو نختلــف عنهــم؟
إ ّنــه ليــس مــن القناعــة أن تكــون لدينــا اإلمكانــات الماديــة المتاحــة للمترفيــن ،ثــم
نتعامــل معهــا باإلســراف والتبذيــر ،وهــذا مفتــاح آخــر مــن مفاتيــح النجــاح ،وســر
مــن أســرار القــوة ورفــض الشــهوات.

والفقــرة الرابعــة« :وارفــض الشــهوات» ،الشــهوات ال تعني ا ُالمــور المحرمة،
بــل قــد تكــون أحيان ـ ًا مــن ا ُالمــور المحللــة ،كأن يأنــس اإلنســان بشــيء ويشــتهيه
مــن األطعمــة واألشــربة والمالبــس والراحــة واالســترخاء ،وهــذه مســألة يجــب
الســيطرة عليهــا ،وكذلــك ينبغــي أن تكــون حركاتنــا مضبوطــة ،وأال تتحــول إلــى
حالــة مــن االسترســال ،فــكل م ّنــا يحــب أن يجلــس مــع االخــوان واألصدقــاء
ويصــرف ســاعات طويلــة مــن وقتــه معهــم ،وهــذا وقــت بالنســبة ألمثالنــا مــن
يقــدر بثمــن ،فــإنّ وقتنــا ليــس
يعــوض أو ّ
المعنييــن بالخدمــة العامــة ثميــن وال ّ
ألنفســنا ،وعندمــا نجلــس إلــى الســاعة الواحــدة ليـ ًا بالمســامرة ســنتأخر صباحـ ًا
ضيعنــا حــق اآلخريــن ،أو نقــوم غيــر مرتاحيــن فــا
إلــى العاشــرة ،فنكــون قــد ّ
نــؤدي واجباتنــا بشــكل صحيــح.
إذن كل شــيء فــي حياتنــا يجــب أن يكــون محســوب ًا حســاب ًا دقيق ـ ًا ،فيجــب
علــى اإلنســان أن يلجــم شــهواته ،وال يعطــي لنفســه مــا تشــتهي مــن جلســات
الســمر ولهــو الحديــث واألســفار وغيــر ذلــك ،فقــد يبــرر اإلنســان لنفســه كل هــذه
ا ُالمــور ،ويصــرف حصــة كبيــرة مــن وقتــه فــي مســاحات ومجــاالت خــارج المهــام
المطلوبــة ،فيجــب علينــا أن نرفــض حالــة الشــهوة المنفلتــة وغيــر المنضبطــة وغيــر
المحــددة بحــدود.
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والفقــرة الخامســة« :وخالــف الهــوى» ،والهــوى مجــال ال يقــف عنــد حـ ّـد،
وليــس لــه ســقف ،وإذا أراد اإلنســان أن يتــرك العنــان لهــواه ،فيمكــن أن يتجــاوز
المبــاح ويقتحــم المحرمــات وال يقــف عنــد حـ ّـد ،ثــم يقــوم بتبريــر هــذه األشــياء
بمبــررات كثيــرة ،ولــذا يجــب علــى اإلنســان التحلــي بالصبــر والقناعــة ،وأن يعلــم
أنّ هنــاك أشــياء يجــب أن يحجــم عنهــا ،وهــي الشــهوات والهــوى.
وإذا اســتطاع اإلنســان أن يحقــق ذلــك ،فحينئــذ يمكــن أن يصــل إلــى شــخصية
ويــروح عــن نفســه ويهــدئ مــن غليلهــا،
متوازنــة ،ويســتفيد مــن المحلــات
ّ
مــن دون أن يبالــغ فــي ذلــك ،بــأن يلــزم نفســه بمحــددات معينــة فــي الحيــاة،
ويكــون قنوعـ ًا فــي تعاطيــه مــع مختلــف ا ُالمــور ،فيرضــى بمــا قـ ّـدر اهلل تعالــى لــه،
والقناعــة تســتتبع الرضــا ،والرضــا يوفــر االســتقرار ،فــإنّ اإلنســان غيــر الراضــي
همــا يوميــا مســتمرا ،فمث ـ ًا
يكــون غيــر مرتــاح وفــي حالــة غليــان دائــم ،فيعيــش ّ
يحـ ّـدث نفســه بــأنّ فالنـ ًا يملــك البيــت الفالنــي وأنــا ال أملــك مثلــه ،وكذلــك نــوع
وســعر الســيارة أو األثــاث .وهكــذا ،وعينــه علــى اآلخريــن ،مــع أنّ هنــاك دائمـ ًا
مــن يمتلــك أكثــر ممــا نملــك ،فيبقــى اإلنســان غيــر القانــع فــي حالــة مــن القلــق
المســتمر ،فعــدم القناعــة تجعــل صاحبهــا فــي دوامــة ليــس لهــا حــدود ،ويضيــع
فــي متاهــات ال آخــر لهــا ،بينمــا القناعــة تجعــل اإلنســان يشــعر بالرضــا ،والرضــا
يوفــر االســتقرار ،وهــو يعنــي الهــدوء النفســي ،وهــو شــيء مهــم.
وكذلــك األمــر فــي مســألة الصبــر والثبــات ،وهــو عنصــر أســاس فــي تجــاوز
مــا نعانيــه مــن مشــاكل ،وهــو ســر النجــاح فــي الحيــاة ،وهــو أمــر ليــس غامض ـ ًا
وال مجهــو ًال ،ويبــدأ بخطــوات بســيطة ولكــن مدروســة ،وهــي بمثابــة بنــى تحتيــة
وخطــوط إســتراتيجية ،ويبنــى عليهــا اآلالف مــن المواقــف التفصيليــة ا ُالخــرى،
والبنــاءات إذا كانــت صحيحــة ،فــإنّ األشــياء ا ُالخــرى ســتنتظم مــن تلقــاء نفســها،
وحينئــذ سنمســك الخيــط والشــريان األصلــي والمواقــف التفصيليــة ســتلحق بهــا
وتترتــب عليهــا .نســأل اهلل تبــارك وتعالــى أن نكــون مــن العامليــن المخلصيــن،
وأن نســتفيد ونســتثمر مثــل هــذه الوصايــا ألئمتنــا األطهــار صلــوات اهلل وســامه
عليهــم أجمعيــن .
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األخوة اإليمانية وقبول العذر
قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×)( :اقبــل عــذر أخيــك،
فــإن لــم يكــن لــه عــذر فالتمــس لــه عــذراً)(. ((18
تمثــل هــذه الحكمــة العلويــة الشــريفة واحــدا مــن المفاتيــح المهمــة فــي التواصــل
االجتماعــي فــي دائــرة المؤمنيــن ،ألنّ الحديــث عــن العالقــة مــع غيــر المؤمنيــن،
تدخــل فيــه معاييــر ُاخــرى ،منهــا التكبــر علــى المتكبــر عبــادة ،والظهــور بمظهــر
العــزة والكرامــة ،واالنتصــار للمؤمنيــن ،وعــدم خفــض الجنــاح للكافريــن ،وعــدم
اتخــاذ الكافــر وليـ ًا إلــى غيــر ذلــك ممــا ورد فــي النصــوص .ولذلــك فحديثنــا اليــوم
فــي هــذه الحكمــة عــن المؤمــن.
تناولــت الجملــة ا ُالولــى« :اقبــل عــذر أخيــك» قبــول عــذر المؤمــن ،فاإلخــوة
اإليمانيــة هنــا يجــب أن تكــون الوجهــة الخلفيــة والمنظــار فــي الرؤيــة ،وتقييــم
الموقــف مــع ا ُالخــوة مختلــف عمــا هــو مــع اآلخريــن ،واألســاس فيــه هــو قبــول
العــذر ،واالســتماع إلــى المبــررات وقبولهــا.
وإذا كان الموقــف واضــح الخطــأ وواضــح االلتبــاس وال يتحمــل التبريــر ،بحيــث
لتبيــن الموقــف
ال يملــك حجــة وعــذر ًا ،فهنــا تأتــي الجملــة الثانيــة فــي الحكمــةّ ،
الصحيــح فتقــول« :فالتمــس لــه عــذر ًا» ،فتقــول مثـ ًا :إن شــاء اهلل لــم يكــن يقصــد؛
ألنّ هــذا الــكالم ليــس لــه تفســير آخــر إال اإلســاءة ،مــع ذلــك كان ســبق لســان،
فتلتمــس لــه عــذر ًا فــي الموضــع الــذي ليــس لــه تبريــر وعــذر مقبــول فيــه.
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جســدها رســول اهلل(ث) فــي خُ لقــه
وقــد عكســت ثقافــة ُاذن الخيــر التــي ّ
العظيــم ،كمــا شــهد لــه القــرآن الكريــم بذلــك فــي قولــه تعالــىُ :
﴿أ ُذ ٌن ُقـ ْـل ُأ ُذ ُن
خَ ْي ـ ٍر َّل ُكـ ْـم﴾( ، ((18فرســول اهلل(ث) كان ُاذن ـ ًا ،بمعنــى أ ّنــه يقبــل مــن المؤمنيــن
أعذارهــم عندمــا يســيئون إليــه ،وكان يكتفــي منهــم أن يقولــوا :لــم نقــل ذلــك،
أو لــم نكــن نقصــد ،أو كان كالمنــا فــي غيــر هــذه األجــواء ،أو نُقــل إليكــم مقطــع
مــن الــكالم ،وأي شــيء يقــال كان رســول اهلل(ث) يقبلــه.
وهــذا المنطــق فــي دائــرة المؤمنيــن منطــق مهــم ،فالــذي لديــه عــذر نقبــل
عــذره ،وهــذا يتطلــب المصارحــة ،فــان هنــاك كمــ ًا هائــ ًا مــن المالحظــات
والحساســيات التــي توجــد نتيجــة التباعــد والوشــايات والمنقــوالت ،مــن ُانــاس
ُيظهــرون أنفســهم بمظهــر الحــرص ،مــع أنّ الــذي ينقــل كالمــا عــن أخيــك
المؤمــن ليحرضــك عليــه ال يمكــن وصفــه بالحــرص ،فهــو قــد زرع فــي قلبــك
الشــك بــه ،ومــن ينقــل لــك اليــوم ينقــل عنــك غـ ً
دا ،ومــن يظهــر بمظهــر الحريــص
عليــك ســيكون حريصـ ًا علــى غيــرك غـ ً
دا ،وبهــذا المنطــق ســتتحول هــذه الظاهــرة
إلــى حالــة مرضيــة ،فالفتنــة والوشــاية والوقيعــة ،هــي مــن أفعــال شــخص مريــض
نفســي ًا ،فتظهــر هــذه الحالــة المرضيــة مــن خــال تحريــض البعــض علــى البعــض
اآلخــر ،مــن حيــث يقصــد أو ال يقصــد ،وقــد أصبحــت هــذه الحالــة عــادة عنــد
البعــض مــع األســف.
ولذلــك فــإنّ األســاس فــي دائــرة المؤمنيــن هــو حســن الظــن ،ولــذا لــو نُقــل
لنــا كالم فينــا مــن أخ نقــول :غيــر معقــول ،إنّ أخــي لــم يقــل ذلــك! فــإن قيــل:
إنّ لدينــا تســجي ًال لكالمــه .نقــول :البــد مــن أ ّنــه قالهــا بغيــر قصــد ،فاألســاس
حســن الظــن ،واألســاس الحمــل علــى الصحــة ،واألســاس خلــق المبــررات
واختالقهــا ،واألســاس المصارحــة ،والمفاتحــة والمكاشــفة ،فنقــول لهــذا األخ:
هــذا مــا ينقلــون عنــك ،هــل قلــت ذلــك؟ وال يجــوز أن أحمــل فــي نفســي شــيئ ًا
ضــده وأدع الفجــوة تتعمــق ،والحساســيات تتزايــد ،واتحــدى أي شــخص م ّنــا أن
يقــول إ ّنــه صــارح مؤمن ـ ًا ولــم يرتــح ولــم تتوضــح لــه ا ُالمــور.
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إنّ دائــرة التجــاوز واالعتــداء هــي دائــرة غيــر متصــورة فــي الوســط اإليمانــي،
فالمؤمــن حتــى لــو أخطــأ مــع أخيــه فهــي مجــرد ســاعة انفعــال ،فاإلنســان يتكلــم
أحيانــا فــي لحظــة انفعــال ،فــا يجــوز أن نتشــبث بمــا قــال فــي لحظــة االنفعــال
ونعتبــره موقفـ ًا لــه ونر ّتــب عليــه اآلثــار؛ إذ ال يوجــد م ّنــا مــن هــو كامــل ومعصــوم،
ونحــن بشــر أصحــاب مشــاعر وعواطــف تزيــد وتنقــص ،وتمــر علينــا ســاعة
انفعــال وغضــب كمــا تمــر علينــا ســاعة مزحــة ،باالضافــة إلــى أ ّنــه ال يوجــد فينــا
مــن يراقــب كلماتــه بدقــة ،وكثيــر ًا مــا تســبقنا ألســنتنا فنقــول بعــض الكلمــات غيــر
المناســبة وغيــر الصحيحــة ،أو نريــد قــول شــيء ذي مداليــل أخــرى أعمــق فنعجــز
عــن ذلــك ،أو كان قصدنــا بيــن الهــزل والجــد ،أو كانــت الكلمــات بيــن أحاديــث
فــي ســياقات ُاخــرى ،أو كان التقييــم فــي اطــار تقييمــات أوســع وفــي إطــار ظواهــر
أعمــق فظهــر كأ ّنــه اســتهداف .فهنــاك إذن فــرص كبيــرة للتبريــر.
ولذلــك فالمنطــق األســاس هــو المصارحــة والمكاشــفة والقبــول والتســامح،
وفــي المــوارد التــي ال نســتطيع أن نصــل فيهــا إلــى الحقيقــة نغمــض أعيننــا ونســير
ونتجــاوز ،وكأ ّنــه ال يوجــد اعتــداء مــن المؤمــن ،إذ كلمــا دخلنــا أكثــر فــي هــذه
التفاصيــل ،فقــد ال نصــل إلــى نتائــج محمــودة ،كمــا ورد فــي الحديــث الشــريف:
«ولــو تكاشــفتم مــا تدافنتــم» ،ولــو أراد أحدنــا الدخــول فــي هــذه العوالــم ،وجلب
أجهــزة التنصــت ووضــع العيــون ،فــإنّ ا ُالمــور ســتبدأ بالتعمق لديــه وتزداد ســوءا،
ويــرى نفســه فجــأة غارق ـ ًا فــي كــم هائــل مــن المعلومــات ،وحينهــا ســيفقد الثقــة
بأقــرب النــاس إليــه؛ ألنّ الواقــع ال يخلــو مــن مالحظــات ومســائل وانتقــادات.
والــذي يريــد أن يدخــل إلــى هــذا العالــم فلــن يخــرج بنتيجــة ،ولــذا فــإنّ البنــاء
هــو علــى التســاهل والتســامح وغــض الطــرف والتــزام األعــذار ،وأن نكــون أكبــر
عمــق اإلنســان هــذه الثقافــة والســلوك والمنهــج رأى
مــن هــذه ا ُالمــور ،وكلمــا ّ
نفســه قريبـ ًا مــن اآلخريــن ،فــإنّ الطــرف اآلخــر حتــى لــو كانــت لديــه مالحظــات،
إذا رأى التعامــل المقابــل بهــذا المســتوى ســتتغير قناعاتــه وســلوكه نتيجــة هــذا
الموقــف؛ أل ّنــه إنســان ذو مشــاعر وعواطــف وأحاســيس ،خصوص ـ ًا فــي دائــرة
المؤمنيــن.
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وكــم نحــن بحاجــة فــي وســطنا اإليمانــي إلــى هــذا ُ
الخلــق ،والســيما
المتصــدون م ّنــا فــي العمــل الجماعــي والمؤسســاتي ،وأو ّد هنــا اإلشــارة إلــى
ظاهــرة فــي تيارنــا ،وهــي وصــول شــكاوى مــن مســتويات مختلفة ومن شــخصيات
رســالية وصالحــة بعضهــم مــن البعــض اآلخــر ،وعندمــا أســمع مــن الطرفيــن أرى
صورتيــن مختلفتيــن ،وأصــل إلــى نتيجــة أنّهمــا مــع كونهمــا فــي بنايــة واحــدة
أو طابــق واحــد ،فقــد وصلتهمــا معلومــات مــن مصــادر ُاخــرى وتــرت العالقــة
بينهمــا ،ولــو تصارحــا لمــا وصلــت الشــكاوى إلــى خادمكــم ،وهــي قضايا بســيطة
جــدا يمكــن ح ّلهــا لــو أخــذ أحدهمــا الــكالم الــذي ســمعه ووضعــه أمــام اآلخــر،
فيدافــع عــن نفســه بقولــه إ ّنــي لــم أقــل هــذا ،وفجــأة ســتنهار األفــكار والنظريــات
واالصطفافــات والتكهنــات.
ولذلــك اســتطيع أن أجــزم مــن خــال تجــارب ملموســة ،أنّ هــذه القاعــدة
التــي يذكرهــا أميــر المؤمنيــن(×) هــي مفتــاح مهــم مــن مفاتيــح الخيــر ،والتــآزر
والتراحــم والتواصــل وإذابــة الجليــد ،وصــارت عنــدي شــخصي ًا جــرأة بالمصارحة
نتيجــة هــذه التجــارب ،فرأيــت أ ّنــه مهمــا كانــت الصــورة تبــدو دقيقــة والناقــل واثقا
منهــا ،ولكــن عندمــا أضعهــا أمــام صاحبهــا وأقــول لــه هكــذا نقلــوا عنــك ،يعطينــي
مبــرر ًا مقنعـ ًا يكشــف عــن التبــاس عنــده أدى إلــى تصريــح وموقــف غيــر مســؤول،
ثــم يــزول ويعالــج ،ولذلــك فــإنّ المصارحــة والمكاشــفة بمحبــة وليــس بعدوانيــة،
ومــن ثـ ّـم الحمــل علــى الصحــة وحســن الظــن وعبــور هــذه ا ُالمــور ،هــي المدخــل
المهــم لبنــاء عالقــات إيمانيــة وثيقــة وصحيحــة ،وهــذا مــا نتمنــاه أن يتحقــق فــي
أوســاطنا ،والحمــد هلل رب العالميــن .
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أهمية التخطيط والتدبير
قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×)( :ضــع كل أمــر
موضعــه ،وأوقــع كل أمــر موقعــه)(.((18
تشــير هــذه الحكمــة الشــريفة مــن عهــد أميــر المؤمنيــن(×) لمالك األشــتر،
إلــى أهميــة التخطيــط والتدبيــر وحســن االختيــار لــكل خطــوة ،وأن يحســب
اإلنســان حســابها ،كمــا ورد فــي الحديــث الشــريف« :اعقلهــا وتــوكل» (.((18
ليــس هنــاك قواعــد ثابتــة فــي التعاطــي مــع األحــداث المتغيــرة ،وفــي
مســألة التخطيــط ُ
لالمــور وتحليــل الظواهــر ودراســة المســائل ثــم اختيــار
الموقــف الصحيــح ،واختيــار الرجــل الصحيــح الــذي يمكــن أن تنــاط بــه مهمــة
محــددة ،ولــدى الشــهيد الصــدر دراســة معمقــة تحــت عنــوان «أهــل البيــت تعــدد
أدوار ووحــدة هــدف» ،يشــير فيهــا إلــى أن األهــداف واحــدة ولكــن تجلياتهــا
وتطبيقاتهــا متعــددة ،فمث ـ ً
ا إذا كان اإلمــام الحســن المجتبــى(×) قــد هــادن
وصالــح ،واإلمــام الحســين(×) قــد حــارب ،فليــس هنــاك تناقــض بيــن
الموقفيــن.
وإذا كان أميــر المؤمنيــن(×) قــد عــاش الزهــد فــي حياتــه بأعلــى صــوره؛
بحيــث كان يخصــف نعلــه بيــده ويرقــع مدرعتــه حتــى اســتحيى مــن راقعهــا(،((18
بينمــا كان اإلمــام زيــن العابديــن(×) واإلمــام الباقــر(×) يلبســان(الخز)،
 .184نهج البالغة  109 :2كتاب رقم .53
 .185مشكاة األنوار.551 :
 .186انظر :نهج البالغة 80 :1الخطبة  ،33نهج البالغة  60 :2الخطبة.160
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وهــو مــن أرقــى أنــواع األقمشــة فــي ذلــك الوقــت ،وكانــا يلبســانه فصــا واحــدا
ويتصدقــان بــه( ،((18ثــم يشــتريان جبــة ُاخــرى مــن (الخــز) ويلبســانها فــي الفصــل
الالحــق ،وليــس هنــاك تعــارض بيــن هذيــن الســلوكين؛ ألنّ الهــدف واحــد
ولكــن الظــروف متعــددة ومتغيــرة ،ولتعــدد االســتحقاقات إلــى غيــر ذلــك،
فاإلمــام الحســن(×) صالــح معاويــة ثــم استشــهد بعــد ســنين ،فتصــدى اإلمــام
الحســين(×) لإلمامــة وبقــي عشــر ســنين ثابتـ ًا علــى نفــس موقــف أخيــه اإلمــام
الحســن(×) ،ولــم يتحــرك للثــورة حتــى مــات معاويــة وتولــى يزيــد الخالفــة،
فهيــأت شــخصيته المنــاخ المناســب للثــورة.
إن الــذي يريــد أن يختــزل شــخصية اإلمــام الحســين(×) ويقــول هــي
شــخصية ثوريــة ،وشــخصية اإلمــام الحســن(×) شــخصية تصالحيــة ،فهــو
مخطــئ؛ ألنّ اإلمــام الحســين(×) حينمــا كان يعيــش نفــس ظــروف اإلمــام
الحســن(×) اتخــذ نفــس الموقــف ،ولــم يشــهر الســيف ويعلــن الثــورة بمجــرد
تصديــه لإلمامــة ،فقــد كان إمام ـ ًا لســنين طويلــة ولــم يعلــن الثــورة.
وهكــذا نجــد األمــر بوضــوح فــي مجمــل حركــة أهــل البيــت (^) ،فمثـ ً
ا
لــم يكــن أميــر المؤمنيــن(×) أقــل شــجاعة مــن اإلمــام الحســين(×) ،وهــو
أبوهــم وســيدهم ،ومعــروف بشــجاعته وبطولتــه ،لكنــه جلــس  25ســنة فــي بيتــه
فــي ســبيل الحفــاظ علــى المشــروع الــذي كان يتطلــب مثــل هــذا الموقــف فــي
ذلــك الحيــن .ولذلــك فــإنّ الحكيــم الفهيــم هــو الــذي يختــار الموقــف الصحيــح
لــكل مرحلــة مــن المراحــل.
وهــذه الروايــة تضــع لنــا قاعــدة تقــول :الرجــل المناســب فــي المــكان
المناســب فــي الزمــن المناســب ،فقــد يكــون الشــخص يصلــح لموقــع مــا ولكــن
ليــس فــي هــذا التوقيــت والمرحلــة ،وهــو نافــع لــه فــي مرحلــة ُاخــرى ،وكمــا
يقــال :لــكل مرحلــة رجالهــا ،فــكل مرحلــة حســب تطــور الظــروف تحتــاج إلــى
معيــن للمواقــع المختلفــة.
رجــال مــن نمــط ّ
 .187دعائم اإلسالم  156 :2ح.523 ،522
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وفــي مقولــة الرجــل المناســب للمــكان المناســب فــي الزمــان المناســب،
يتدخــل المــكان والزمــان فــي بيــان هــل هــذا الشــخص مالئــم أو غيــر مالئــم
للوصــول إلــى الموقــع المناســب ،ألنّ الموقــف الصــارم قــد يكــون مناســب ًا فــي
معيــن ،وقــد ال يكــون كذلــك فــي زمــان آخــر ،وقــد يكــون الموقــف المــرن
زمــان ّ
مناســب ًا فــي مــكان مــا ،وال يكــون كذلــك فــي مــكان آخــر ،وكذلــك قــد يكــون
موقــف مــا خاطئـ ًا ولــه مضاعفــات خطيــرة فــي حالــة مــا ،ولكــن ليــس بالضــرورة
أن يبقــى كذلــك فــي حــاالت مختلفــة.
وبمــا أنّ الحيــاة مختلفــة والواقــع االجتماعــي يعيــش تغيــرات ســريعة ،فليــس
هنــاك تعــاط ثابــت ومواقــف ثابتــة ،نعــم هنــاك مبــادئ ثابتــة ،ومــن هــذه المبــادئ
الثابتــة وحــدة الهــدف ،ولكــن يتحقــق هــذا المبــدأ الثابــت تــارة بالمرونــة ،وتــارة
ُاخــرى يتحقــق بالشــدة والحـ ّـدة والثــورة.

ولذلــك ال يحــق ألحدنــا أن يتخــذ موقف ـ ًا ويقــول :إنّ اإلمــام الفالنــي اتخــذ
الموقــف الفالنــي فــي القضيــة الفالنيــة ،فيجــب علينــا أن نعمــل بنفــس الموقف؛
ألنّ اللحظــة التأريخيــة التــي نعيشــها ال تتطابــق ومالبســات الظــرف الزمنــي التــي
عاشــها اإلمــام(×) لنتخــذ نفــس الموقــف ،وهــذه قضيــة معقــدة جـ ً
دا ،وليــس
مــن الســهل تحليلهــا والوصــول إلــى اســتنتاج نهائــي فيهــا ،وتحتــاج إلــى مجتهــد
فــي الشــأن االجتماعــي ،يــدرس الظــروف الموضوعيــة الواقعيــة السياســية
واالجتماعيــة لحالــة مــا ،ثــم يــدرس الظــرف المتغيــر الــذي نعيشــه فــي كل
لحظــة ،لكــي يســتطيع أن يتخــذ قــرار ًا مــا أو موقف ـ ًا محــدد ًا.
وهــذه قاعــدة فــي العمــل االجتماعــي ،فــا يمكــن التشــبث فــي االلتــزام
معيــن كان صحيحــ ًا وناجحــ ًا قبــل خمــس ســنوات فــي قضيــة مــا،
بموقــف ّ
لنكــرره فــي ظــروف مختلفــة ،وكــذا ليــس بالضــرورة أن نتــرك اتخــاذ موقــف
معيــن تركنــاه قبــل أربــع ســنوات ونجحنــا فــي ذلــك ،وكذلــك إذا عملنــا القضيــة
ّ
الفالنيــة ولــم ننجــح فــي المــكان الفالنــي ،ليــس بالضــرورة أن تفشــل إذا عملناها
اآلن فــي مــكان آخــر.
إنّ االلتفــات إلــى هــذه الحقيقــة يمكــن أن يســاعدنا ،ويكــون لــه دور كبيــر
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فــي جعلنــا متوقديــن وحذريــن ومتريثيــن ومدققيــن فــي كل خطــوة وفــي كل
ظــرف ،لنســتلهم الموقــف الصحيــح الــذي يتطلــب اتخــاذه فــي كل خطــوة مــن
خطواتنــا .
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ثقافة االعتذار وبراءة الذمة
قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×)( :مــن ســلّ ســيف
البغــي قُتــل بــه ،ومــن حفــر حفــرة ألخيــه وقــع فيهــا ،ومــن هتــك حجــاب
غيــره انكشــفت عــورات بيتــه)(.((18
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة إلــى إحــدى الضمانــات الحقيقيــة فــي بنــاء
المجتمــع وتواصــل النــاس مــع بعضهــم ،فالمفــروض باإلنســان أن يرتبــط بــاهلل
عــز وجــل ،وحينمــا يتجــاوز حــدود اهلل ســبحانه يجــب أن يتــوب ويبتعــد عــن
المعصيــة ويســتغفر اهلل تعالــى ،ويحتــرم حقــوق النــاس ،ألنّ اهلل تعالــى جعــل
للنــاس حقوقـ ًا ،وحينمــا يتعــدى اإلنســان علــى هــذه الحقــوق ،فــإنّ اهلل تعالــى ال
يغفــر لــه حتــى لــو تــاب إليــه مــا لــم يصفــح عنــه المعتــدى عليــه ،وهنــاك تبعــات
حتــى بعــد االســتغفار وعفــو اهلل عنــه.
إن هــذا األمــر يدعــو اإلنســان العاقــل الــى أن يفكــر مائــة مــرة قبــل أن يقــدم
علــى ظلــم اآلخريــن ،وقبــل أن يتنــاول خصوصيــة اآلخريــن ويفشــي أســرارهم
مثــ ًا؛ ألنّ هــذا الموضــوع إذا لــم يكــن ضمــن معاييــر ،فســتبتعد عــن الصــدق
الســر قــد وقــع حقيقــة ،فــا
ســر مؤمــن ،حتــى لــو كان ذلــك
ّ
وتقــوم بإفشــاء ّ
يجــوز إفشــاؤه ،إال فــي حــاالت محــدودة ج ـ ً
دا واســتثناءات أوضحتهــا الشــريعة
الغــراء ،وهــذا يدعــو اإلنســان الــى أن يبقــى فــي حالــة التريــث والتــروي والتعمــق
قبــل أن ينطــق بكلمــة أو يأتــي بســلوك أو يتخــذ موقف ـ ًا مــا ،وال مجــال للتخلــص
مــن التبعــات إال بلقــاء المعتــدى عليــه واالعتــذار إليــه وطلــب مســامحته ،وهــذه
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مســألة مهمــة ،فــي ضمــان ســامة البنــاء االجتماعــي وأي مســألة ترتبــط بالجانــب
اآلخــر.
وهنــاك آثــار ُاخــرى غيــر اآلثــار التشــريعية وهــي اآلثــار الوضعيــة ،،فمــن لــم
يصــل رحمــه ال يزيــد اهلل تعالــى فــي عمــره ،وهــذا االرتبــاط بيــن صلــة الرحــم
وطــول العمــر أثــر وضعــي ،ولكــن تنــاول اإلنســان بســوء لــه آثــار تشــريعية
ووضعيــة أيضــ ًا ،كمــا قــال أميــر المؤمنين(×)«:مــن ّ
ســل ســيف البغــي ُقتــل
بــه» ،فــإنّ أي مســتوى مــن مســتويات اســتهداف اآلخــر لــه مــردودات ســلبية علــى
صاحبــه ولــو بعــد حيــن ،قــد تقتــل مــرة أو عشــرة ،لكــن ســيفتضح أمــرك وســيرتد
النــاس عليــك ،فــإنّ أي اســتهداف لآلخــر ليــس شــطارة ،ويمكــن أن يتقــدم بذلــك
خطــوة ،ولكــن النتيجــة أنّ النــاس ســترتد عنــك وتنقلــب عليــك ،ألنّ «مــن حفــر
حفــرة ألخيــه وقــع فيهــا»( ،((18فبالمكيــدة يمكــن أن توقــع باآلخــر ،ولكــن اعلــم
أ ّنــه حينمــا تســيء لآلخــر فا ّنــك تســيء لنفســك ،والمكيــدة التــي تكيدهــا لآلخــر
ســتكون أنــت مــن ضحاياهــا ،وهــذا مــا نســميه باألثــر الوضعــي.
فمــن كان لديــه ســلوك منحــرف تجــاه اآلخريــن ،فالبــد مــن أن ُيبتلــى بــه،
عيــر مؤمن ـ ًا بذنــب ال يمــوت
كمــا جــاء فــي قــول اإلمــام الصــادق(×)« :مــن ّ
حتــى يركبــه»( ، ((19فيجــب علــى اإلنســان أن يضــع فــي عالقاتــه مــع اآلخريــن
معينــة ،وهــذه العالقــة قــد تكــون
تبعــات هــذه العالقــة إذا كانــت ضمــن حــدود ّ
بيــن شــخصين فــي المجتمــع ينتميــان إلــى قبيلــة أو وطــن ،أو مشــروع واحــد
يجمعهمــا ،وكلمــا كان هــذا المشــروع إنســاني ًا ازدادت الحرمــة.

فيجــب علينــا أن يحفــظ بعضنا بعضـ ًا ،ونتنبــه لالنطباعات داخــل المجموعات
والفريــق الواحــد ،ويجــب الحــذر مــن اطــاق أي كلمــة علــى أي شــخص مهمــا
ك ّنــا ناصحيــن لــه ،وكــذا يجــب الحــذر مــن الكلمــات والتكهنــات واألخبــار غيــر
الموثوقــة ،بــل حتــى الموثوقــة ،لترتــب اآلثــار عليهــا ،وأمــا التشــهير بهــذا وذاك
فهــذه مســألة خطيــرة تحتــاج إلــى الحــذر الشــديد والتدقيــق العميــق ،ويجــب أن
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تكــون لدينــا الشــجاعة لطلــب بــراءة الذمــة ممــن صــدر م ّنــا بحقــه أمــر ،لنبــرئ
ذمتنــا منــه ،وأنــا شــخصي ًا أطلــب منكــم إذا صــدرت منــي أي كلمــة أن تُبرئونــي
منهــا ،وأســتغفر اهلل لــي ولكــم .
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()21

فن مخاطبة الناس
قــال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×)( :خالطــوا النــاس بمــا
ـإن
يعرفــون ،ودعوهــم ممــا ينكــرون ،وال تحملوهــم علــى أنفســكم وعلينــا فـ ّ
أمرنــا صعــب مســتصعب ،ال
مقــرب أو نبــي مرســل أو
ّ
يتحملــه إال ملــك ّ
(((19
عبــد امتحــن اهلل قلبــه لإليمــان»
تشــير هــذه الحكمــة الشــريفة إلــى مفتــاح آخــر مــن مفاتيــح التواصــل
االجتماعــي ،وهــو أ ّنــه يجــب علينــا حينمــا نخاطــب النــاس أن نتكلــم معهــم
بمــا عهــدوه وعرفــوه وبمــا يستســيغونه ويفهمونــه ،فــإنّ اإلنســان ال يصـ ّـدق
وال يقبــل با ُالمــور التــي ال يعرفهــا ويجهلهــا ،ويصبــح لديــه ر ّد فعــل ضــدك،
كمــا لــو تكلمنــا مثـ ً
ا فــي المقامــات المعنويــة ألهــل البيــت (^) ،مــع مــن ال
يفهمهــا ،فــإنّ مثــل هــذا الــكالم يخاطــب بــه الخــواص ،بــل وبعضــه لخــواص
الخــواص ،وال يصــح الحديــث بــه علــى المنابــر ،ألنّ النــاس ال تفهمــه وال
تســتوعبه ،وحينئــذ ســيبدأ التشــكيك بــه ،بــل وبالواضحــات مــن ا ُالمــور،
ويجــر إلــى التشــكيك بنظريــة اإلمامــة ،عندمــا ال تفهــم بعــض المناقــب
والمقامــات المذكــورة ألئمتنــا(×) ،أل ّنــه كالم ال يفهمــه إال الخــواص مــن
النــاس.
ولذلــك أوصــى أميــر المؤمنيــن(×) بتــرك الخــوض فــي الحديــث الــذي
ال تســتوعبه النــاس ،فقــال« :ودعوهــم ممــا ينكــرون» ،أي الــذي ال يفهمونــه
وال يتفاعلــون معــه ،وليــس عندهــم المقدمــات العلميــة للتصديــق بــه ،فــا
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يســتطيعون أن يتقبلــوه ،فــا تصــروا عليــه ،ألنّ إصراركــم عليــه وهــم غيــر
متفهميــن لــه سينســحب إلــى إنكارهــم مــا يمكــن أن يتقبلــوه.
وبالطبــع ،هــذا المبــدأ ليــس مبــدأ فــي العقيــدة فقــط ،،بــل هــو مبــدأ فــي كل
شــيء ،فمشــروعنا السياســي فيــه ظاهــر وباطــن ،بــل فيــه بطــون وأبعــاد ،ال يفهــم
عمقهــا إال الــذي تعـ ّـرف وتشـ ّـبع بهــذا المشــروع ،وليــس بالضــرورة أن تعــرف النــاس
تحدثــوا النــاس بمــا يمكــن أن يتفهمــوه وبمــا يمكــن
كل هــذه ا ُالمــور ،ولــذا ينبغــي أن ّ
أن يتفاعلــوا معــه ،وأمــا ا ُالمــور ا ُالخــرى التــي ال يســتطيعون أن يتفاعلــوا معهــا وال
يعرفونهــا فاتركوهــا لحيــن مجــيء الوقــت المناســب ليتعرفــوا عليهــا.
«وال تحملوهــم علــى أنفســكم وعلينــا» ،فــإنّ اإلصــرار علــى ا ُالمــور التــي ال
يســبب موقفــ ًا ضدكــم ،وبمــا أنّنــا نمثّــل أهــل البيــت (^) فهــو
يقبلهــا النــاس ّ
ضدهــم أيض ـ ًا؛ إذ أنّنــا أتبــاع أهــل البيــت (^) فــي البعــد العقيــدي
يسـ ّـبب موقف ـ ًا ّ
وفــي البعــد الفكــري ،وعندمــا نتكلــم فــي ا ُالمــور التــي ينكرهــا النــاس وتســبب
لديهــم انطباع ـ ًا ســلبي ًا ،فإ ّنــه ينســحب علــى أهــل البيــت (^) أيض ـ ًا ،ولــذا قــال
يتحملــه إال ملــك مقـ ّـرب أو نبــي
اإلمــام(×)« :فــإنّ أمرنــا صعــب مســتصعب ال ّ
مرســل أو عبــد امتحــن اهلل قلبــه لإليمــان» ،فالنــاس ال تســتطيع أن تفهــم عمــق أهــل
البيــت (^) ،فمث ـ ًا ال تســتطيع النــاس أن تعــرف معنــى الحديــث القدســي الــذي
يخاطــب فيــه البــاري جــل جاللــه رســوله الكريــم(ث)« :يــا أحمــد لــوالك لمــا
خلقــت األفــاك ،ولــوال علــي لمــا خلقتــك ،ولــوال فاطمــة لمــا خلقتكمــا»(،((19
فمثــل هــذا الــكالم ليــس كالمــا يقــال علــى المنابــر يســمعه القاصــي والدانــي ،وال
نســتطيع أن نوضحــه ،والنــاس ينكرونــه ،ويمتــد االســتنكار لينســحب علــى أهــل
البيــت (^).
وكذلــك األمــر فــي مشــروعنا أيض ـ ًا ،فهنــاك بعــض األشــياء ال يفهمهــا النــاس
وال يعرفونهــا ،وعندمــا نصـ ّـر عليهــا ســوف ال يخطئــون قائلهــا فقــط ،بــل ســيخطئون
التيــار والمشــروع والرمــوز.
.192مستدرك سفينة البحار .169 :3
-218-

-رشع عساتلا سردلا سانلا ةبطاخم نف |

| ثلاثلا لصفلا  -ةيلاسر تايصوت

وضحتــه الحكمــة
ولــذا علينــا اســتعمال مبــدأ التــدرج فــي بيــان الحقائــق ،كمــا ّ
(((19
العلويــة الشــريفة« :ال تقــل مــا ال تعلــم ،بــل ال تقــل كل مــا تعلــم»  ،فــا تكــذب
وتتكلــم بشــيء خــاف الواقــع ،ولكــن ليــس بالضــرورة أن تقــول كل مــا تعلــم؛ ألنّ
اســتيعاب كل الحــق يحتــاج إلــى وقــت كبيــر.
وعلينــا أيض ـ ًا اســتعمال مبــدأ مخاطبــة النــاس علــى قــدر عقولهــم ،فــإنّ النــاس
متفاوتــون فــي مراتــب إدراكهــم ومســتويات اســتيعابهم ،ولــذا يجــب أن نكلــم
النــاس بقــدر مــا يســتوعبون ،وليــس أكثــر؛ ألنّهــم ســينكرون عليكــم ويشــككون
بكــم ومــا تمثلونــه مــن تيــار ووجــود.
إنّ مســألة التــدرج هــي مســألة مهمــة ،وهــي تعنــي المرونــة فــي عمليــة التثقيــف،
والمرونــة فــي عمليــة التوجيــه ،ومــن أمثلــة التــدرج فــي عمليــة البنــاء ،قضيــة تحريم
شــرب الخمــر ،وقــد أصبحــت اليــوم قضيــة واضحــة مس ـ ّلمة ،ولكنهــا اســتغرقت
فتــرة زمنيــة معينــة مــن خــال تشــريعات متعــددة ،ألنّ ظاهــرة شــرب الخمــر كانــت
ظاهــرة مســتحكمة فــي المجتمــع الجاهلــي ،وقــد اســتمرت فــي ســلوك الذيــن دخلوا
اإلســام ،فلــم يــأت رســول اهلل(ث) ليفاجــئ المجتمــع بتحريمهــا ويقــول لهــم؛
مــن اليــوم يحــرم عليكــم شــرب الخمــر وإنّ مــن يتناولهــا فعقوبتــه كــذا ،بــل تــدرج
فــي بيــان تحريمهــا خــال فتــرة زمنيــة كافيــة إلقــاع بعــض المســلمين عنهــا مــع كل
فبيــن أو ًال أنّ مضــار الخمــر أكثر
تشــريع ،أو ليحـ ّـد مــن تناولهــا فــي بعــض األوقــاتّ ،
ِ
ِ
مــن نفعهــا وأنّ فيهــا إثمــا كبيــرا فقــال﴿ :يَ ْســأَ ُلون ََك َعـ ِ
ـن ْال َخ ْمـ ِر َو ْال َم ْيسـ ِر ُقـ ْـل في ِه َمــا
إِ ْثـ ٌـم َكبِيـ ٌـر َو َمنَ ِافـ ُـع لِل َّنـ ِ
ـاس َوإِ ْث ُم ُه َمــا أَ ْكبَـ ُـر ِمــن َّن ْف ِع ِه َمــا﴾( ،((19ثــم قــال ســبحانهَ ﴿ :ل
الصـ َـا َة َوأَن ُتـ ْـم ُسـ َـكا َرى﴾( ،((19فنهاهــم عــن الصــاة وهــم ســكارى ،وفــي
تَق َْر ُبــوا َّ
اليــوم خمــس صلــوات فــي خمســة أوقــات متباعــدة ،ومعلــوم أنّ تنــاول الخمــر يؤثــر
فــي عقــل اإلنســان لســاعات عـ ّـدة ،فامتنعــوا مــن تناولهــا فــي أوقــات النهــار مــن قبــل
صــاة الفجــر إلــى صــاة العشــاء.
.193نهج البالغة  91 :4حكمة .382
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ثــم ّبيــن أنّ الشــيطان يســتغل حالــة الســكر وفقــدان العقــل الــذي يصــاب بــه
اإلنســان بعــد تناولــه للخمــر ليوقــع العــداوة بيــن أفــراد المجتمــع ،وأ ّنــه رجــس،
وطلــب مــن المســلمين االنتهــاء عــن تناولــه ،فقــال عــز مــن قائــل﴿ :يَــا أَ ُّي َهــا
ــاب َو َ
ــر َو َ
األ ْز َ
ــن َع َم ِ
ــل
َّال ِذ َ
نص ُ
األ َ
ــس ِّم ْ
ال ُم ِر ْج ٌ
ــر َو ْال َم ْي ِس ُ
يــن آ َم ُنــو ْا إِ َّن َمــا ْال َخ ْم ُ
ان أَن ُي ِ
الشَّ ـ ْـي َط ِ
اجتَنِ ُبــو ُه لَ َع َّل ُكـ ْـم ُت ْف ِل ُحـ َ
ـون إِ َّن َمــا ُي ِريــدُ الشَّ ـ ْـي َط ُ
ـع بَ ْينَ ُكـ ُـم ْال َعـدَا َو َة
وقـ َ
ان َف ْ
ــم َعــن ِذ ْكــ ِر ّ
الصــ َ
اللِ َو َع ِ
ا ِة َف َه ْ
َو ْالبَغ َ
ــل
ــن َّ
ْضــاء ِفــي ْال َخ ْمــ ِر َو ْال َم ْي ِســ ِر َويَ ُص َّد ُك ْ
َ (((19
أَن ُتــم ُّمنتَ ُهــون﴾  ،وهكــذا اســتمر تشــريع الحرمــة إلــى أن وصلــت إلــى الحرمــة
المطلقــة.

.196المائدة 90 :ـ .91
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الهمة العالية
ّ
الهمــة وإن حــط نفســه يأبــى إ ّال علــواً،
قــال أميــر المؤمنيــن(×)( :ذو ّ
(((19
كالشــعلة مــن النــار يخفيهــا صاحبهــا وتأبــى إ ّال ظهــوراً) .
تشــير هــذه الحكمــة الشــريفة ألميــر المؤمنيــن(×) إلــى مفتــاح آخــر مــن
فهمــة اإلنســان قــادرة
مفاتيــح النجــاح والتألــق
الهمــة العاليــةّ ،
والتميــز ،وهــو ّ
ّ
علــى أن تتغلــب علــى كل التحديــات ،وأن تواجــه كل المنغصــات ،وأن تتجــاوز
المعرقــات.
الهمــة العاليــة
والموضــوع الجديــر بالبحــث ،هــو كيــف يحصــل اإلنســان علــى ّ
بالرغــم مــن تواضعــه؟ وتكمــن أهميــة هــذا الموضــوع فــي أنّ الهمــم العاليــة تصنــع
االنجــازات الكبيــرة ،وتجعــل اإلنســان كالجبــل األشــم ،وتجعلــه فــي القمــة،
والتميــز فــي الحيــاة ،فينظــر إليــه الجميــع ويعــرف قيمتــه.
فيكــون فــي موقــع التألــق
ّ
لقــد قضــى بعــض أئمتنــا األطهــار ســنين طويلــة مــن حياتهــم فــي الســجون
والزنازيــن المظلمــة ،و ُاريــد إخفاؤهــم ،ولكــن تحــول ذلــك الســجن وتلــك
الزنازيــن إلــى محطــة لتألقهــم وعلــو شــأنهم ،وصــارت أحاديــث للنــاس بســبب
صبرهــم وثباتهــم.
الهمــة العاليــة يمكــن أن يتحــول إلــى أســطورة ،حتــى وإن
إنّ مــن يمتلــك ّ
كان مــن النــاس العادييــن ،كمانديــا الــذي قضــى ثالثيــن عام ـ ًا مــن عمــره فــي
الســجن ،وتعامــل بصالبــة أمــام الســجانين والعنصريــة وغيرهــا ،فصــار شــخصية
 .197شرح نهج البالغة  289 :20ح.304
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عالميــة ،فاألمــر ليــس مقصــور ًا علــى األوليــاء والصالحيــن والمصلحيــن الكبــار،
فــي المنظومــة األخالقيــة والقيميــة التــي نتكلــم عنهــا.
همــة عاليــة؟.
الهمــة؟ وكيــف تكــون لنــا ّ
والســؤال؛ كيــف نحصــل علــى ّ
همــة عاليــة،
الهمــة وليــدة الدوافــع ،ومــن يملــك دافعــا قويــا يحصــل علــى ّ
إنّ ّ
همــة عاليــة.
والدوافــع الهشــة والضعيفــة واالنتهازيــة ال تســتطيع أن تصنــع وتخلــق ّ
والســؤال اآلخــر هــو :كيــف يمكــن أن يكــون الدافــع قوي ـ ًا حتــى نصــل إلــى
الهمــة العاليــة؟ .والجــواب :إنّ الدافــع القــوي يحتــاج إلــى وضــوح فــي الرؤيــة،
ّ
وإخــاص فــي النيــة ،وعزيمــة فــي اإلرادة وفــي المســار ،ومــن يمتلــك هــذا
اإلخــاص والوضــوح والغايــات النبيلــة تكــون لديــه دوافــع كبيــرة ،والدوافــع
الهمــة
اإللهيــة هــي أقــوى الدوافــع ،ومــن يمتلــك الدافــع القــوي تتولــد لديــه ّ
العاليــة ،فيبقــى اإلنســان قويــ ًا مهمــا كانــت الصعــاب.

وهنــاك مــن النــاس ،مــن إذا حقــق تقدمـ ًا معينـ ًا فــي مكســب مــادي أو مكســب
معينــة ،ســرعان مــا ينتعــش ويكــون فــي حالــة مــن الزهــو
معنــوي أو خطــوة ّ
معينــة ســرعان مــا ينهــار ويضيــع
معين ـ ًا أو فرصــة ّ
والعجــب ،وعندمــا يفقــد شــيئ ًا ّ
همتــه بقــدر دوافعــه ،وعندمــا تكــون دوافعــه آنيــة ووقتيــة
كل شــيء ،فتكــون ّ
ومرحليــة نــرى ســلوكه خاضع ـ ًا للحالــة التــي يعيشــها ،فمــن الممكــن أن يندفــع
فــي لحظــة ويشــعر بالنشــوة فيحقــق إنجــاز ًا ،ومــن الممكــن أن يحجــم فــي لحظــة
ُاخــرى ويشــعر بكبــوة فيتراجــع وتنهــار لديــه الكثيــر مــن ا ُالمــور ،ولكــن اإلنســان
الــذي يمتلــك الدوافــع اإللهيــة يمضــي إلــى األمــام مهمــا كانــت التحديــات.
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تضافر الجهود وإنجاز األعمال الكبيرة
عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×) قــال( :مــن الخيــط الضعيــف
يفتــل الحبــل الحصيــف ،ومــن مقدحــة صغيــرة تحتــرق مدينــة كبيــرة ،ومــن لبنــة
لبنــة تبنــى قريــة حصينــة)(.((19
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة إلــى واحــد مــن مفاتيــح النجــاح فــي هــذه الحيــاة ،وهــو أنّ
مضمــون الخطــوات التــي يقــوم بهــا اإلنســان أهــم مــن حجمهــا ،صحيــح أنّ الكــم مهــم،
ولكــن قــدرات اإلنســان متواضعــة الكــم دائمـ ًا؛ ألنهــا مالحظــة بطبيعــة الظروف ،وســتكون
أقــل مــن الحاجــة ،فــإنّ اإلنســان إذا أراد أن يغطــي حاجاتــه ،يجــد نفســه غيــر قــادر علــى
تغطيتهــا ،ممــا قــد يــؤدي إلــى االنكمــاش ،فمثـ ًا إذا أراد إنســان أن يســاعد محتاجـ ًا علــى
قضــاء حاجــة يتعــذر عليــه تلبيتهــا ،كشــراء منــزل أو إرســال مريــض إلــى العــاج ،ولــم
يســتطع القيــام بذلــك بمفــرده ،يمتنــع عــن المســاعدة بذريعــة العيــب أو قلــة مــا يقدمــه
للمحتــاج ،فــا يحصــل المحتــاج علــى شــيء ،وعندمــا نريــد أن نقــدم خطــوة إصالحيــة،
يتبــادر إلــى الذهــن مــا الــذي نســتطيع أن نقدمــه فــي هــذه الفوضــى واالنحرافــات الكبيــرة؟
وبهــذا ال نســتطيع تقديــم شــيء ،وهــذا حــال الجميــع ،إذن مــن الــذي ســيصلح؟!.
ولــو اعتمدنــا هــذه النظــرة؛ إمــا أن تتــم تغطيــة المســاحة المطلوبــة بالكامــل أو ال
نقــدم شــيئا ،فســوف ال نجــد فرصــة حقيقيــة فــي إيجــاد متغيــرات كبيــرة أو نتائــج مهمــة،
بينمــا يقــول المنهــج اإلســامي إن المهــم هــو أن تكــون لديــك نيــة المســاعدة ،وكمــا فــي
الحكمــة( :مــن الجــود بــذل الموجــود)( ،((19هــذه قدرتــي؛ كلمــة حــق أقولهــا فــي مــكان،
 .198شرح نهج البالغة البن أبي الحديد 292: 20ح.347
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وخطــوة صحيحــة بحســب إمكاناتــي فــي مــكان آخــر ،ومســاهمة معينــة ماديــة أو فكريــة فــي
مــكان ثالث..وهكــذا ،فالســيل يتكــون قطــرة فقطــرة ثــم يصبــح ســي ًال يغــرق المــدن ،ومــن
هــذه الخطــوات وكثرتهــا ســتكون القــدرات فائضــة عــن الحاجــة ،وســيجعل اهلل تبــارك
وتعالــى البركــة فــي العمــل والمواقــف.
إذن يجــب علــى اإلنســان أن يقــدم مــا بوســعه ،كمــا نصــت عليــه اآليــة
ـف َّ ُ
الشــريفة فــي قولــه تعالــىَ :
﴿ل ُي َك ِّلـ ُ
الل نَ ْف ًســا إِ َّل ُو ْس ـ َع َها﴾( ،((20فالمهــم هــو
النيــة الصالحــة واإلخــاص هلل ســبحانه وتعالــى ،إذ مــن الممكــن أن اشــارك فــي
هــذه الحــرب بســهم ،وأن أســهم فــي حــل مشــكلة فــي خطــة ورؤيــة وموقــف،
وهــذا الــذي أســتطيع أن أقدمــه يجعــل اهلل تعالــى فيــه البركــة ،وإذا نظرنــا إلــى
الكائنــات المحيطــة بنــا ،نجــد هــذه الس ـ ّنة اإللهيــة جاريــة فيهــا؛ فهــذه الشــجرة
الكبيــرة أصلهــا نــواة أو فســيلة صغيــرة ،وهــذه األنهــار الكبيــرة أصلهــا قطــرات
المطــر التــي تتجمــع فــي جــداول صغيــرة ،ثــم تصــب فــي مجــرى واحــد لتتكــون
هــذه األنهــار ،وكذلــك كلمــة الحــق والخطــوة الصحيحــة فــي اإلصــاح؛ تتراكــم
لتجــد طريقهــا إلــى اإلصــاح الكلــي والشــامل لجميــع مرافــق الحيــاة ،فمثــ ًا
االقتصــاد وعــدم اإلســراف فــي الكهربــاء والطعــام واألشــياء البســيطة فــي الحيــاة،
يمكــن أن تحقــق اإلصــاح ،وكان شــهيد المحــراب ينزعــج عندمــا كانــوا يزيــدون
فــي الطعــام مــن مجمــل الطبــخ ،وهــذه ثقافــة صحيحــة تعكــس االســتفادة ممــا هــو
متــاح بقــدر الحاجــة ،والفــرق بيــن التقتيــر واالقتصــاد فــي االنفــاق والمعيشــة ،هــو
أنّ االقتصــاد إيجابــي والبخــل ســلبي.

وعلينــا أن نبــدأ بأنفســنا ومــن ا ُالمــور الصغيــرة؛ ألنّ االهتمــام بهــا يــؤدي إلــى
االهتمــام با ُالمــور الكبيــرة ،هــذا فــي البعــد اإليجابــي ،وأمــا فــي البعــد الســلبي
فكذلــك أيضـ ًا؛ فــإنّ عندنــا ذنوبـ ًا كبيــرة وذنوبـ ًا صغيــرة ،وأحــد الذنــوب الكبيــرة
هــو اإلصــرار علــى الذنــوب الصغيــرة ،ألنّ شــرارة صغيــرة قــد تحــرق مدينــة
بأكملهــا ،فــا يمكــن أن نقــول مــا هــي قيمــة هــذه الشــرارة ،ومــا الــذي يمكــن أن
تــؤدي إليــه؟ ألننــا ســنكون شــركاء فــي الحريــق الــذي ســيلتهم المدينــة بأكملهــا،
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أو نقــول :مــاذا يمكــن أن تؤتيــه هــذه النبتــة مــن ثمــر؟ ألننــا ســنكون شــركاء فــي
حرمــان النــاس مــن ثمارهــا وثمــار كل نــواة أو فســيلة يمكــن أن تــزرع ،بذريعــة
أنهــا لــو أثمــرت لــكان ثمرهــا قليـ ًا ال يكفــي لســد الحاجــة ،وكــذا األمــر بالنســبة
للكلمــة الطيبــة لــو اســ ُتهين بهــا ،بذريعــة أنهــا كلمــة واحــدة ال يمكــن أن تؤثــر
ـف َضـ َـر َب ّ ُ
شــيئ ًا ،بينمــا يقــول اهلل فــي محكــم كتابــه العزيــز﴿ :أَلَـ ْـم تَـ َـر َك ْيـ َ
الل َمثَـ ًا
ِ
ـج ٍ
السـ َماء ت ُْؤتِــي ُأ ُك َل َهــا ُك َّل ِحيـ ٍ
ـن
رة َط ِّيبَـ ٍـة أَ ْص ُل َهــا ثَابِـ ٌ
َك ِل َمـ ًة َط ِّيبَـ ًة َكشَ ـ َ
ـت َو َف ْر ُع َهــا فــي َّ
الل َ
بِ ـإِ ْذ ِن َر ِّب َهــا َويَ ْض ـ ِر ُب ّ ُ
األ ْمثَـ َ
ـال لِل َّنـ ِ
ـاس لَ َع َّل ُهـ ْـم يَتَ َذ َّكـ ُـر َ
ون﴾(.((20

وفــي منطــق اإلســام ،فــإن العامــل بهــذه الخطــوة الصغيــرة أو القائــل للكلمــة
الواحــدة ،ال يســتحق ثوابهــا فقــط إن كانــت خيــر ًا ،أو يســتحق عقابهــا فقــط إن
كانــت شــر ًا ،بــل لــه ثــواب مــن عمــل بهــا ،أو عقــاب مــن عمــل بهــا ،إلــى يــوم
القيامــة ،كمــا جــاء ذلــك صريحـ ًا فــي قــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه( :مــن
اســتن بس ـ ّنة حســنة ،فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل بهــا مــن غيــر أن ينقــص مــن
أجورهــم شــيء ،ومــن اســتن بس ـ ّنة ســيئة فعليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا مــن
غيــر أن ينقــص مــن أوزارهــم شــيء)( ،((20فهنــا تأكيــد علــى فكــرة عــدم اســتصغار
العمــل مهمــا كان متواضعـ ًا ،مــا دام منســجم ًا مــع جهــد اإلنســان ،وأحيان ًا أســتطيع
أن ُاقــدم أكثــر ،ولكنــي ال أفعــل ،وهــذا خطــأ ،فعلينــا أن نقــدم بحــدود قدراتنــا
وإن كانــت متواضعــة ،فمــن الممكــن أن نســهم فــي مســاعدة منكــوب بغطــاء أو
فــراش حســب القــدرة ،وهــذا مبــدأ حيــوي جـ ً
دا ،إذ مــن المهــم أن نتحــرك ونعمــل
بالممكــن ،وال نحجــم عــن المســاعدة ألنّهــا قليلــة.

أقــول هــذا ونحــن نمــر بظــروف صعبــة ،والكثيــر منــا يبــرر لنفســه بأنــه ال
يســتطيع أن يقــدم شــيئ ًا ،أل ّنــه ال يســتطيع أن يتــم المهمــة بأكملهــا ،فيجلــس فــي
بيتــه ويتــرك مــا يســتطيع القيــام بــه ،بينمــا علينــا أن نتحــرك ،واهلل تبــارك وتعالــى
يجعــل البركــة فــي أي نشــاط وجهــد وإن كان قلي ـ ًا؛ ألنّ العبــرة ليســت بالكثــرة
والقلــة ،بــل باإلخــاص والنيــة الصادقــة ،وألنــه بتضافــر الجهــود تُنجــز األعمــال
 .201إبراهيم 24 :ـ .25
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الكبيــرة ،كمــا قــال أميــر المؤمنيــن (×)( :مــن الخيــط الضعيــف ُيفتــل الحبــل
الحصيــف) ،فمجمــوع الخيــوط الضعيفــة بعــد فتلهــا ُينتــج حب ـ ًا قوي ـ ًا ،يســتطيع
أن يمســك باخــرة كبيــرة ،ومــن الشــرارة الصغيــرة تحتــرق قريــة كبيــرة ،ومــن
االســاءة بحــق شــخص أو جيــل أو جماعــة ،تخلــق فتنــة كبيــرة تــدوم أجيــا ًال،
والقريــة الحصينــة تُبنــى مــن لبنــة فــوق أخــرى ،ومــن وضــع طابوقــة فــوق ُاخــرى
تبنــى ناطحــة ســحاب ،لذلــك علينــا أن نعمــل بالممكــن وال نتوقــف مهمــا كانــت
الظــروف ،ومهمــا بــدا هــذا الممكــن قلي ـ ًا .
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االرتباط بين العجز والفشل
عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×) قــال( :مــن عجــز عــن
أعمالــه أدبــر فــي أحوالــه)(.((20
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة إلــى مفتــاح آخــر مــن مفاتيــح التواصــل االجتماعــي
والتصــدي للشــؤون العامــة ،وهــو أنّ حالــة االحبــاط والكســل واإلهمــال والخــوف
والتــردد ،وغيرهــا مــن الحــاالت النفســية التــي تطــرأ علــى اإلنســان ،يمكــن أن تغيــر
مســار األحــداث ،وفــي المقابــل فــإنّ القــوة والشــعور بالثقــة والتــوكل علــى اهلل
ســبحانه وتعالــى واإلقــدام ،يمكــن أن تحقــق الكثيــر ،فمث ـ ًا نالحــظ أنّ المعــارك
البشــرية علــى طــول التاريــخ ،هــي معــارك معنويــة أكثــر منهــا معــارك بإمكانــات
ماديــة؛ إذ اإلمكانــات الماديــة تســهم فــي صنــع النصــر ،ولكنهــا ال تحســم مــن
هــو علــى الحــق ومــن هــو علــى الباطــل ،كمــا نشــاهده فــي أصحــاب العقيــدة
المنحرفــة والمنظمــات المتطرفــة كداعــش؛ كيــف يشــكلون تهدي ـ ً
دا حقيقي ـ ًا بأبســط
اإلمكانــات ،وكمــا نــراه أيضـ ًا فــي أصحــاب الرؤيــة الحقــة؛ كيــف يصنعــون المعاجــز
مــن ال شــيء بصبرهــم وإصرارهــم ،بينمــا نــرى فــي الجانــب اآلخــر جيوشـ ًا جــرارة ال
تمتلــك العقيــدة ،تفقــد الكثيــر نتيجــة اإلحبــاط واليــأس ،صحيــح أنّ العنصــر المــادي
عنصــر مؤثــر ،ولكنــه ليــس حاســم ًا فــي كســب المعــارك ،والعنصــر المعنــوي هــو
الحاســم ،وهــو إمــا شــعور بالقــوة المســتمدة مــن اهلل ســبحانه وتعالــى واالعتمــاد
عليــه ،أو شــعور باإلحبــاط ،وهــذا العنصــر المعنــوي يمكــن أن يغيــر الكثيــر مــن
موازيــن القــوى ،ويجعلنــا أمــام مســؤولية كبيــرة فــي تحقيــق العنصــر المعنــوي،
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وذلــك مــن خــال االعتمــاد علــى النفــس ،والوقــوف بوجــه األعاصيــر ،والشــعور
بالعــزة والقــوة والمكنــة ،وهــذا يعطــي اإلنســان دافعــا كبيــرا فــي ظــروف المواجهــة.
وهنــاك الكثيــر مــن الروايــات فــي هــذا الســياق ،منهــا :قــول أميــر المؤمنيــن
(×)( :العجــز ســبب التضييــع)( ،((20أي أنّ اإلنســان يضيــع نتيجــة الشــعور
بالضعــف الداخلــي.
شــر مطيــة)( ،((20بئــس الوســيلة التــي يلتجــئ
ومنهــا :قولــه (×)( :العجــز ُّ
إليهــا اإلنســان ،عندمــا يفقــد المبــادرة والعطــاء واالنجــاز.
ومنهــا :قولــه (×)( :العجــز يطمــع األعــداء)( ،((20فالعــدو عندمــا يجــدك
ضعيفــ ًا ومتــردد ًا يزيــد مــن هجومــه وضغطــه عليــك ،ولكــن البعــض يتصــور أنــه
إذا أظهــر ضعفــه لآلخــر فســوف يتركــه ،متناســي ًا أنّ العــدو إنمــا يريــد هالكــه،
كمــا تجســد ذلــك فــي يــوم عاشــوراء؛ عندمــا هجــم الجيــش األمــوي علــى اإلمــام
الحســين (×) وأهــل بيتــه ،ولســان حالهــم يقــول :ال تبقــوا ألهــل هــذا البيــت
باقيــة ،كمــا يفهــم ذلــك مــن خطبــة الســيدة زينــب بنــت أميــر المؤمنيــن عليهما الســام
فــي مجلــس يزيــد بــن معاويــة ،مــع ســبايا الطــف مــن نســاء بنــي هاشــم( :فكــد كيــدك
وأســع ســعيك وناصــب جهــدك ،فــواهلل ال تمحــو ذكرنــا وال تميــت وحينــا)(،((20
وبقــي هــذا الشــعار علــى مــر التاريــخ ،ومــن يعمــم بــأن الجميــع ســراق وفاشــلون
وفاســدون فهــو مــن أعجــز النــاس؛ أل ّنــه عاجــز عــن إصــاح نفســه ،ســواء نفســه
الشــخصية أو الجماعيــة التياريــة ،والــذي ال يســتطيع إصــاح نفســه فهــو مــن أعجــز
النــاس.
ومنهــا :قولــه (×)( :آفــة األعمــال عجــز العمــال)( ،((20أي أنّ األدوات
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التــي تســتخدم إذا كانــت منكســرة ،فهــذا ســيكون لــه مــردود كبيــر علــى ضيــاع
العمــل والمشــروع.
ومنهــا :قولــه (×)( :ثمــرة العجــز فــوت الطلــب)( ،((20أي يضيــع المشــروع
فــي ذروة الخــذالن والعجــز والشــعور باالنكســار.
ومنهــا :قولــه (×)( :ال تغلــق بابـ ًا يعجــزك افتتاحــه)( ،((21ال تقطــع الجســور
بينــك وبيــن اآلخرين.

ومنهــا( :ال تــر ِم ســهم ًا يعجــزك رده)( ،((21أي ال تطلــق قــو ًال أو تفعــل فعـ ًا ال
تســتطيع إرجاعــه ،وعليــك أن تتعامــل بالحكمــة ،وأن تختــار التوقيت المناســب.
جميــع هــذه الروايــات تأتــي فــي ســياق واحــد؛ فالعجــز والشــعور باالنكســار
والهزيمــة النفســية والتــردد والضعــف ،تــؤدي إلــى تبعثــر المشــروع والطاقــات
واإلمكانــات ،فمثـ ًا لدينــا ضعــف مالــي وشــحة فــي تمويــل مشــاريعنا وأوضاعنــا
ومالكاتنــا ،وهــذا يتــرك أعبــاء معينــة ،وهنــاك جــو عــام أنّ جميــع اإلســاميين
فاشــلون ولصــوص ،ويخــرج علينــا أحــد فــي لحظــة مــا ،وفــي هــذا الجــو العــام
المشــحون باالتهامــات ،فــي ظــل وجــود ضغــوط مالية معينــة ومنغصــات ،فتنكفئ
الجماعــة علــى نفســها فجــأة ،معتقــدة بأنهــا تنقــذ نفســها بهــذا االنكفــاء ،والحــال
أنهــا تُطمــع اآلخــر بهــا ،فينقــض عليهــا أكثــر ،وشــتان بيــن االنحنــاء أمــام العاصفــة
كتكتيــك مــع كامــل القــوة والعــزة المنعــة واالســتعداد والتهيــؤ ،وبيــن الشــعور
بالخــوف واالنكســار والهزيمــة النفســية ،فهنــاك فــرق كبيــر بيــن هــذا وذاك.
حيــن تهــب عاصفــة رمليــة ،كمــا نراهــا فــي بغــداد أحيان ـ ًا ،ال يــرى اإلنســان
أبعــد مــن متريــن ،ويختفــي كل شــيء عــن النظــر ،وهنــاك فــي بلــدان ُاخــرى
عواصــف ثلجيــة ،حيــث يغطــى الثلــج كل شــيء ،وصحيــح أنــه فــي لحظــة
العاصفــة ُيغطــى كل شــيء وتنعــدم رؤيتــه ،ولكــن هــل يعنــي ذلــك أنــه ذهــب

 .209عيون الحكم والمواعظ.208:
 .210عيون الحكم والمواعظ.517 :
 .211عيون الحكم والمواعظ.522 :
-229-

-رشع عساتلا سردلا شفلاو زجعلا نيب طابترالا |

| ثلاثلا لصفلا  -ةيلاسر تايصوت

وانتهــى؟ وهــل انتهــت بغــداد بعاصفــة ترابيــة؟ كال طبع ـ ًا ،فهــذه العاصفــة تغطــي
وقــت مرورهــا المدينــة ،ولكــن بعــد زوالهــا تظهــر المدينــة مــن جديــد ،وبقليل من
الغســل وإزالــة التــراب ينتهــي أثرهــا ،وكمــا قــال اهلل تبــارك وتعالــى( :فأمــا الزبــد
فيذهــب جفــاء ومــا ينفــع النــاس فيمكــث فــي األرض)( ،((21فاألبنيــة والطرقــات
والجامعــات والمستشــفيات ال يمكــن أن تذهــب بعاصفــة ،نعــم يغطيهــا التــراب
ويشــوش عليهــا ،ولكــن مــا إن تنتهــي العاصفــة ،حتــى يعــود كل شــيء كمــا كان،
ألنّ العاصفــة ليســت شــيئ ًا مســتمر ًا ،بــل هــي أمــر طــارئ فقــط ،ويبقــى الــذي لــه
وجــود حقيقــي وليــس طارئ ـ ًا.
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أهمية العمل بالتكليف الشرعي
عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×) قــالَ ( :ا َنــا قاتِــلُ
َْ
ْــت
القْــرا ِنَ ،و ُم َجــدِّ لُ َّ
ــر ِكَ ،و َث َلل ُ
الش ْ
ــجعا ِنَ ،ا َنــا الَّــذى َف َقــاْ ُت َعيْ َ
ــن الشِّ ْ
ـن َع َلــى َّ
طاعت ـىَ ،و ِ
اللِ بِ ِجهــادىَ ،وال ُمـ ِ
ـن
َع ْر َش ـ ُهَ ،غيْـ َـر ُم ْم َتـ ٍّ
ـد ٍّل اِلَيْـ ِـه بِ َ
لكـ ْ
ا َُحــدِّ ُث بِ ِن ْعم ِ
ــة َر ّبــى)(.((21
َ

تنــدرج هــذه الروايــة الشــريفة ضمــن العديــد مــن النصــوص التــي يتحــدث
بهــا أميــر المؤمنيــن (×) عــن شــجاعته وانجازاتــه ،ويشــير إلــى أن ذكــر هــذه
االنجــازات ليــس مــن موقــع المنــة والجميــل علــى اهلل ســبحانه وتعالــى ،وإنمــا
مــن بــاب التحــدث بنعمــة اهلل تبــارك وتعالــى؛ امتثــا ًال لقولــه تعالــىَ ﴿ :وأَ َّمــا بِنِ ْع َمـ ِـة
َر ِّب َ
ــك َف َحــدِّ ْث﴾(.((21
وتشــير هــذه الروايــة إلــى أهميــة العمــل بالتكليــف الشــرعي ،مهمــا تبــدو هــذه
التكاليــف متباينــة وغيــر منســجمة فــي الخــارج ،وعلــي (×) الــذي يمثــل قمــة
الهــرم ـ بعــد رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وآلــه ـ فــي امتثــال التكاليــف الشــرعية ،كان
الصــورة األكمــل للجمــع بيــن هــذه التكاليــف ،األمــر الــذي دفــع بعــض الشــعراء
لوصــف شــخصيته بأنهــا جامعــة لألضــداد مــن الصفــات ،فقــال:
هو ّ
جد الضراب
البكاء في المحراب لي ًال هو الق ّتال إن ّ

(((21
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فعلــي (×) الــذي ينكســر قلبــه وتدمــع عينــاه وهــو يرعــى األيتــام ،نــراه
يمــارس أدوار ًا ُاخــرى عندمــا تتطلــب المســؤولية ذلــك؛ فيقاتــل األقــران ،ومــن
هــو قريــن علــي (×) فــي الشــجاعة؟ ويجـ ّـدل األبطــال انتصــار ًا لعقيــدة الحــق
التــي يحملهــا ،فقــد وقــف فــي وجــه الخــوارج الذيــن يحملــون عقيــدة الباطــل،
ومــن يحمــل عقيــدة ،ســواء كانــت حقـ ًا أو باطـ ًا ،فهــو صاحــب وقفــة وإقــدام،
فالقريــن لعلــي (×) هــو مــن يحمــل العقيــدة الباطلــة المتمثلــة بالخــوارج فــي
تلــك الحــرب الضــروس.
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الرغبة بالكالم واالستماع إلى كالم اآلخرين
عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×) قــال( :ليــس يفهــم
كالمــك مــن كان كالمــه لــك أحــب إليــه مــن االســتماع منــك ،وال يعلــم
نصيحتــك مــن غلــب هــواه علــى رأيــك ،وال يســلم لــك مــن اعتقــد أنــه أتــم
معرفــة بمــا أشــرت عليــه بــه منــك)(.((21
تشــير هــذه الروايــة عــن أميــر المؤمنيــن صلــوات اهلل وســامه عليــه إلــى مفتــاح
آخــر مــن مفاتيــح التواصــل ،وهــو مســألة الرغبــة بالحديــث وآدابــه ،والبعــض منــا
يعــرف كيــف يتحــدث ،ولكنــه ال يعــرف كيــف يســتمع لآلخريــن ،فهــو يعتقــد
أنــه هــو العــارف بــكل شــيء ،وتــراه يتكلــم باســتمرار أينمــا جلــس ،فهــو يحتكــر
الحديــث وال يعطــي فرصــة لآلخريــن؛ فقــد يتكلــم نصــف ســاعة ،ولكــن مــا إن
يتحــدث اآلخــر حتــى تــراه يريــد أن يتحــدث مــرة ُاخــرى ،وال يشــعر بحاجــة إلــى
أن يســمع مــن اآلخريــن شــيئا ،ومثــل هــذا اإلنســان ال يصغــي وال يقــف عنــد
الكلمــات ،وال يريــد أن يعلــم الحقائــق ،فهــو ممــن أشــار إليهــم القــرآن الكريــم
فــي قولــه تعالــى﴿ :يَ ْج َع ُلـ َ
ـون أَ َصابِ َع ُهـ ْـم ِفــي آ َذانِ ِهــم﴾( ،((21ال يريــد أن يســمع؛
فهــو لديــه قناعــات راســخة ،ومتحجــر علــى فكــرة وفهــم معيــن ليــس مســتعدا
لتغييــره ،وهــذا ال يمكــن أن يتطــور ،وال يســتطيع أن يبنــي عالقــة ناجحــة مــع
اآلخريــن.
(ليــس يفهــم كالمــك مــن كان كالمــه لــك أحــب إليــه مــن االســتماع منــك)،
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هــذا الشــخص يرغــب دائمـ ًا بالحديــث ،وال يريــد أن يســمع ،بينمــا قــد يلقــي اهلل
ســبحانه وتعالــى الحكمــة علــى لســان الســفهاء والمنحرفيــن؛ فقــد تجــد كلمــة
مؤثــرة تكــون مفتاحـ ًا لمشــكلة عظيمــة ،يجريهــا اهلل عــز وجــل علــى لســان شــرار
خلقــه ،لذلــك تقــول الحكمــة( :انظــر إلــى مــا قــال وال تنظــر إلــى مــن قــال)(،((21
فمث ـ ًا لــو قــال يهــودي منحــرف كلمــة صحيحــة فخذهــا واســتفد منهــا ،وكذلــك
عبــر بهــا عــن حقيقــة معينــة فخذهــا واســتفد منهــا؛
لــو تفــوه طفــل صغيــر بعبــارة ّ
فــإن اهلل تعالــى قــد أجــرى الحكمــة علــى لســانه.
إنّ األمــر اإللهــي لنــا بالســير فــي اآلفــاق واألنفــس ،يلزمنــا أن نفتــح أعيننــا
وننظــر فــي خلــق اهلل ســبحانه وتعالــى ،ونقــف عنــد العجائــب والظواهــر الكونيــة
ونلتقــط الرســائل المطلوبــة ،فيجــب علينــا أن نكــون متفاعليــن ومســتفيدين
وملتقطيــن لــكل شــيء مفيــد فــي هــذا الكــون ،وأمــا الســير فــي األنفــس فالمــراد
بــه التعمــق فــي وجودنــا واكتشــاف الحقائــق ،واألمــر اإللهــي بالســير فــي اآلفــاق
واألنفــس هــو إشــارة واضحــة لإلنســان؛ أنّ عليــه أن يتعلــم الكثير مهمــا كان يملك
مــن القــدرات ،ويفتــح عينيــه ويحلــل ويدقــق بهــذه النظــرة التفحصيــة ،وأن يكــون
فــي موقــع االلتقــاط واالســتفادة ،ونظــرة االعتبــار التــي أمــر اهلل تبــارك وتعالــى بهــا
اعتَبِـ ُـروا يَــا ُأولِــي ْ َ
ال ْب َصــا ِر﴾( ،((21وإذا
فــي كثيــر مــن آياتــه؛ ومنهــا قولــه تعالىَ ﴿:ف ْ
وقفنــا عنــد هــذا األمــر باالعتبــار ،نجــد إشــارة إلــى هــذه الحقيقــة؛ فعلــى اإلنســان
أن يتواضــع وينظــر إلــى كل شــيء علــى أنــه مفيــد ،ومــن الممكــن أن يكــون فــي
كل موقــف أو كلمــة شــيء مفيــد نــزداد بــه علم ـ ًا ومعرفــة ،ويجعلنــا علــى تمــاس
وتواصــل حقيقــي مــع اآلخريــن.
(وال يعلــم نصيحتــك مــن غلــب هــواه علــى رأيــك) ،أي مــن اتخــذ إلهــه هــواه
فميولــه ورغباتــه تتحكــم بــه وليــس عقلــه ،ومــا أكثــر األشــياء التــي يقــوم بهــا
البعــض منــا وهــو يعــرف أنهــا خطــأ ،ويعتــرف باالنســياق وراء الهــوى ،ولكــن
حبــه للدنيــا وتكبــره وأنانيتــه تدفعــه إلــى اتخــاذ مواقــف يعــرف أنهــا خاطئــة ،ومثــل
.218عيون الحكم والمواعظ.517 ،241 :
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هــذا اإلنســان ال يســتطيع أن يتعاطــى إيجابيــا مــع النصائــح ،وال يســتطيع أن يلتقــط
ويوظــف هــذا األمــر.
(وال يســلم لــك مــن اعتقــد أنــه أتــم معرفــة بمــا أشــرت عليــه بــه منــك) ،عــدم
التســليم ناتــج مــن حــب الــذات واالســتعالء ،والشــعور بأنــه أعلــم مــن اآلخريــن،
فمث ـ ًا مــن ينظــر إلــى النــاس علــى أنهــم دونــه فــي العلــم والفهــم ،فهــو ال يــرى
لهــم قيمــة ،ومــن الطبيعــي أن يكــون غيــر قــادر علــى أن يســلم لآلخريــن ويســتفيد
منهــم ،ولذلــك فــإنّ االعتــزاز بالــذات هــو الســمة القاتلــة فــي جهــد اإلنســان،
وللتخلــص مــن هــذه الحالــة يجــب أن يكــون اإلنســان متواضعـ ًا ،ويســتمع ويتقبــل
ويناقــش ويدافــع عــن الحــق ،وإن كان اآلخــر يمثــل الباطــل ،وهــذه ليســت دعــوة
للضعــف أمــام اآلخريــن ،ولكــن شــتان بيــن أن تأخــذ اإلنســان العــزة بالخطــأ،
وبيــن الدفــاع عــن الحــق والثبــات عليــه.
انفتــح وناقــش وتأمــل والتقــط ،وإذا وجــدت بنظــرة موضوعيــة أن الموقــف
ال يرقــى إلــى تغييــر قناعاتــك ،وأن رؤيتــك هــي االقــوى ،فالتــزم بهــذه الرؤيــة،
ولقــد كان شــهيد المحــراب يتميــز بهــذه الخصيصــة؛ فقــد كان يســألنا جميع ـ ًا:
مــاذا تــرون؟ ومــا رأيكــم فــي هــذه القضيــة؟ ونحــن شــباب وبعيــدون عــن الســاحة
السياســية آنــذاك ،وســماحته كان يجمعنــا ويســألنا عــن مواقفنــا وآرائنــا ،وجــزء
منهــا عمليــة إعــداد وبنــاء ،وكان يدعونــي إلــى قــراءة كتبــه قبــل الطباعــة ،وكنــت
ألمــس منــه الصــدق فــي االســتماع إلــى المالحظــات ،وليســت قضيــة شــكلية
لتربيــة الشــخص ،وإنمــا كان يســتمع ويناقــش ،وأحيانــ ًا كان يعمــل بالــكالم،
وأحيانــا كان يقنــع اآلخــر بــأن هــذه الرؤيــة غيــر صحيحــة ،وهــذا مــا كان يعمــل بــه
مــع الجميــعٌ ،
كل حســب عملــه ،ويتشــاور ويســأل ويســتفهم ،فقــد امتــاز بهــذه
الخصيصــة.
مــن المهــم أن تكــون لــدى اإلنســان القــدرة علــى التجــرد والنظــر بموضوعيــة،
والتدقيــق فــي مــا يصــدر مــن اآلخريــن مــن تعامــل وســلوك ،مهمــا كان مقتنع ـ ًا
بأفــكاره ورؤاه ،ومتــى مــا وجــد فــي كالم اآلخــر ومواقفــه صدق ـ ًا وصحــة يجــب
أن يتمســك بهــا .
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خطورة الوساطة في تعيين المسؤولين
ـن فــي
عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×) قــال( :ال تقبلـ ّ
(((22
اســتعمال عمالــك وأمرائــك شــفاعة إ ّال شــفاعة الكفايــة واألمانــة) .
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة إلــى مفتــاح آخــر مــن مفاتيــح العمــل السياســي
واالجتماعــي والتعاطــي مــع ا ُالمــور العامــة؛ فحينمــا يحمــل اإلنســان مشــروع ًا
علــى عاتقــه ،ويختــار فــي إدارة هــذا المشــروع مــن يعينــه مــن مســؤولين ومــاكات
وشــخصيات وعناصــر يضعهــم فــي مواقــع المســؤولية ،فعليــه أن ال يجامــل وال
يتســاهل ال يتســامح فــي أمريــن أساســيين:
األول :عــدم قبول وســاطات وشــفاعات وضغوطــات وترجيحــات وتحفيزات
وتمنيــات ،فــي أمــر ال تقبلــه فــي مــن تضعــه في موقــع المســؤولية.
الثانــي :الكفايــة واألمانــة ،والكفايــة هــي القــدرة والكفــاءة ،فعليــه أن ال
يقبــل أن يضــع شــخص ًا غيــر كفــوء فــي موقــع المســؤولية ،مهمــا كانــت األســباب
واالعتبــارات والضغوطــات والشــفاعات ،كمــا عليــه أن ال يقبــل أن يعيــن مســؤو ًال
غيــر أميــن ،أو غيــر معــروف باألمانــة .إذن فالقــوي غيــر المؤتمــن ال ينفــع،
وكذلــك األميــن غيــر الكفــوء ال ينفــع ،ألنــه ال يســتطيع أن يــؤدي المهمــة أيضـ ًا،
ويجــب أن تتوافــق الكفــاءة واألمانــة ،كمــا جــاءت اإلشــارة إليــه فــي القــرآن
ــن ْاســتَ ْأ َج ْر َت ْال َقــ ِو ُّي ْ َ
ــر َم ِ
يــن﴾(.((22
ال ِم ُ
الكريــم﴿ :إِنَّ خَ ْي َ
 .220شرح نهج البالغة  276 :20الحكمة .184
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ال ينبغــي المجاملــة فــي هاتيــن الســمتين؛ فإننــا إذا وضعنــا شــخص ًا كفــوء ًا فــي
موقــع المســؤولية ،ورفضنــا الترشــيحات والوســاطات التــي تحاول تعيين شــخص
غيــر كفــوء ،فــإنّ المنجــز الــذي يحققــه الكفــوء األميــن ســيأخذ مــن الوهــج
والصــدى ،مــا ينســي االنزعــاج الــذي يحصــل نتيجــة ردنــا لهــذه الوســاطات،
والعكــس صحيــح؛ فعندمــا يحصــل التلكــؤ ،فإنــه حتــى الــذي رشــح غيــر الكفــوء
ســيصطف مــع اآلخريــن الذيــن ســيلومونه علــى حالــة الفشــل ،فالشــيء الصحيــح
أن نضــع الكفــوء األميــن ،ونــرى دائم ـ ًا أن النجــاح يتبنــاه الجميــعٌ ،
وكل يريــد أن
يثبــت لــه موقع ـ ًا فــي هــذا النجــاح ،أمــا فــي حالــة الفشــل ،فـ ٌ
ـكل يرمــي الســبب
علــى اآلخــر ،بــل حتــى لــو كان مســؤول معيــن هــو ســبب هــذا الفشــل ،فســوف
يحــاول أن يتنصــل مــن المســؤولية ويرمــي الفشــل علــى عاتــق اآلخريــن.
إذا أردنــا أن نكــون ناجحيــن ،وال خيــار لدينــا إ ّال النجــاح ،فنحتــاج إلــى أدوات
متميــزة ،وإلــى أذرع متميــزة وكفــوءة وأمينــة ،ونحتــاج إلــى فريــق كفــوء وأميــن،
وهــذه قضيــة يجــب أن ال نســاوم فيهــا.
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أهمية مراعاة الناس وعدم اإلسراع بما يكرهون
عــن أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×) قــال( :ال ُتســرع إلــى
النــاس بمــا يكرهــون فيقولــون فيــك مــا ال يعلمــون)(.((22
تشــير هــذه الروايــة الشــريفة إلــى مفتــاح آخــر مــن مفاتيــح التصــدي
للعمــل السياســي واالجتماعــي ،وهــو أنــه إذا أردنــا أن نحقــق اإلنجــازات
بأقــل الخســائر ،فعلينــا بتعزيــز الثقــة وتطييــب الخواطــر ،وعلينــا أن نختــرق
القلــوب ،ثــم بعــد ذلــك نتخــذ االجــراءات والخطــوات المطلوبــة إلنجــاح
المشــروع ،وفــي كل مشــروع هنــاك خطــوات محببــة وأخــرى غيــر محببــة،
كمثــل اإلنســان الــذي يمــر بظــروف مختلفــة مــن الصحــة والمــرض ،فيضطــر
فــي حالــة المــرض إلــى اســتعمال عــاج مـ ّـر ال يرغــب فيــه ،ولكنــه ضــروري
ليســتعيد اإلنســان صحتــه ،وكذلــك صاحــب المشــروع؛ فهــو مضطــر الــى أن
يتخــذ خطــوات ومواقــف قــد ال تكــون دائمـ ًا مناســبة للجميــع ،وهــذه هــي ســنة
الحيــاة.
إنّ أي خطــوة مــن الخطــوات تحتــاج إلــى توفيــر االرضيــة والبيئــة
المناســبتين ،ثــم تتخــذ بعــد ذلــك الخطــوة المطلوبــة ،والعمــل السياســي
واالجتماعــي ليــس اســتثنا ًء ،ويمــر بلدنــا اليــوم بواقــع اقتصــادي صعــب؛ إذ
يفتقــد إلــى خدمــات البنيــة التحتيــة المناســبة ،مــن المــاء والكهربــاء ومجــاري
الصــرف الصحــي ،وكذلــك فــإن توفيــر هــذه الخدمــات مجانـ ًا وبشــكل دائــم،
يعــرض الثــروة الوطنيــة للهــدر والتلــف الســريع ،ممــا يســتدعي وضــع ضوابــط
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مناســبة وبشــكل تدريجــي ،لتقنيــن االســتفادة مــن هــذه الخدمــات بشــكل
صحيــح ،كمــا هــو معمــول بــه فــي بلــدان العالــم ،حتــى الــدول الكبــرى
والمتطــورة والثريــة.
إنّ بنــاء اقتصــاد قــوي لدولــة ناميــة ،مــن دون اتخــاذ اجــراءات وخطــوات
قاســية ومؤلمــة ،ولكنهــا ضروريــة ،يــكاد يكــون ضربـ ًا مــن الخيــال لمــن يفكــر
بعقليــة بنــاء الدولــة ،وفــي البــدء ينبغــي تعزيــز الثقــة ،وتقديــم االهتمــام ورعايــة
مصالــح النــاس والتقليــل مــن االضــرار ،وتوعيــة النــاس ليدركــوا ضــرورة
هــذه االجــراءات فــي بنــاء اقتصــاد قــوي ومتــوازن ،ومــن ثــم تتخــذ الخطــوات
الالزمــة .
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االولى
الوصية ُ

العمل للخدمة ال للسلطة
يقــول شــهيد المحــراب :نحــن عملنــا إســامي ورســالي ،نحــن ال نعمــل
للســلطة ،نحــن نعمــل للخدمــة ،لهــذا الســبب يجــب أن تكــون الدوافــع رســالية
وإلهيــة ،ويجــب أن يكــون العمــل فــي ســبيل اهلل ،فــأول شــروط النجــاح لمــن
يتصــدى لمهمــة رســالية ،هــو أن يكــون العمــل هلل تعالــى ،أي لتحقيــق مرضــاة
اهلل ،وهــو معنــى أن يكــون فــي ســبيل اهلل ،ويجــب أن يتبيــن ويتضــح ويظهــر هــذا
الدافــع.
ويقــول شــهيد المحــراب :هنــاك أربعــة أركان للعمــل الــذي يقصــد بــه وجــه
اهلل تعالــى ،وإذا تمــت هــذه األربعــة يصبــح العمــل هلل ،وإذا لــم تتــم فــإن العمــل
ليــس هلل ،وهــي:
أو ًال :أن يكــون العمــل فيــه إخــاص هلل ســبحانه وتعالــى واقعــ ًا ،أي أن
نشــعر مــن أعماقنــا أن العمــل هلل ،وفــي التاســع مــن محــرم كان العمــل فــي
العمــق هلل ،وكنــا نريــد أن نقــول نحــن أقويــاء ،و(نحــن) أي خــط التشــيع وخــط
اإلســام وخــط المرجعيــة ،ولــو قلنــا نحــن تيــار الحكمــة الوطنــي أقويــاء ،لكان
مــن الممكــن أن يقــال أيــن حصتــه فــي هــذه القصــة؟ هــل هــو األســاس أو نحــن
األســاس؟ وهنــاك فــرق بيــن نحــن ا ُالولــى ونحــن الثانيــة ،فالثانيــة تعكــس األنــا
الجماعيــة ،التــي ربمــا يشــوب إخالصهــا شــيء مــن األنانيــة ،وأمــا ا ُالولــى فهــي
ســحق لهــذه األنانيــة ،وال يشــوب إخالصهــا شــيء ،وعندمــا نقــول نحــن ،أي
نحــن فــي اهلل التــي ترفــع هــذا اإلخــاص ،وهــو أمــر مهــم فــي نياتنــا وأعمالنــا،
وكذلــك فــإن النتائــج ترتبــط بهــذا اإلخــاص؛ أي كلمــا كان العمــل ينمــو،
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فــإن معنــى ذلــك أن العمــل كان هلل؛ إذ مــا كان هلل ينمــو ،وباإلخــاص تذلــل
المشــاكل.
جميــع نشــرات األنــواء الجويــة اإلقليميــة والعالميــة وليســت العراقيــة فقــط،
تقــول بنــزول مطــر شــديد وبــرد قــارص ،فــي حيــن كان العــراق كلــه مشمس ـ ًا،
وهــواؤه لطيفــا ،وكان خادمكــم عمــار أيضـ ًا ينغمــس فــي عرقــه ويقــول فــي قــرارة
نفســه :لمــاذا لــم أرتــد العبــاءة الصيفيــة فهــي أفضــل مــن التــي أرتديهــا اآلن؟ لقــد
كان الجــو مشمس ـ ًا ،مــا القصــة؟ ومــا تفســيرها؟ ليــس لهــا تفســير ،قيــل لــي :إن
النــاس لــن تخــرج؛ ألن الشــمس لــن تطلــع ،وســيكون المطــر غزيــر ًا ،فلمــاذا
خرجــت النــاس! ولمــاذا طلعــت الشــمس؟! إن معنــى هــذا الحمــاس أن هنــاك
مخلصيــن هلل قــد خرجــوا إلحيــاء شــعائر أبــي عبــد اهلل الحســين(×) ،ولــو كان
إخالصنــا أكثــر لــكان الحاضــرون ضعــف العــدد.
ال يكفــي أن يكــون بعضنــا مخلص ـ ًا ،بــل يجــب أن نكــون جميع ـ ًا مخلصيــن،
وإن كان التوفيــق قــد يحصــل لجماعــة لوجــود مخلــص واحــد فيهــم ،فنــداء
اإلخــاص :مــن أجــل عيــن ألــف عيــن تكــرم ،فقــد تنــزل الرحمــة علــى واحــد
فــي قــوم ،فتشــمل جميــع القــوم مــن أجلــه ،إذن يجــب أن نكــون طموحيــن،
وأن ينطلــق كل واحــد منــا؛ ينظــم ويوجــه ويكـ ّـون رؤيــة ،ويجــب أيضـ ًا أن يكــون
كل فــرد منــا مخلص ـ ًا هلل عــز وجــل ،وعندمــا تكــون أعمالنــا هلل يصبــح لكالمنــا
تأثيرعجيــب ،ويكــون األجــر والثــواب أعظــم ،وتكــون اآلثــار والنتائــج أكبــر،
ويكــون كمــال اإلنســان ورقيــه أشــد وأرفــع ،ويكــون التأثيــر فــي اآلخريــن أكثــر،
ســواء كان التأثيــر الروحــي أو التأثيــر الوضعــي ،فهنــاك آثــار وضعيــة ال نفهمهــا
وال نعــرف مــا تأثيراتهــا ،وهــذه اآليــة التــي أستشــهد بهــا دائمــ ًا دليــل علــى
ـك ْال ُم ْلـ ِ
ـك َمــن تَشَ ــا ُء َوتَنـ ِز ُع ْال ُم ْلـ َ
ـك ت ُْؤتِــي ْال ُم ْلـ َ
ـل ال َّل ُهـ َّـم َمالِـ َ
ذلــكُ ﴿ :قـ ِ
ـك ِم َّمــن
تَشَ ــا ُء َوت ُِعـ ُّـز َمــن تَشَ ــا ُء َو ُتـ ِـذ ُّل َمــن تَشَ ــا ُء بِيَـ ِـد َك ْال َخ ْيـ ُـر إِ َّنـ َ
ـي ٍء
ـك َع َلــى ُك ِّل َشـ ْ
يــر﴾( ،((22لمــاذا تحــب النــاس فالنــ ًا وتصفــق لــه ،مــع أنــه ال ينفــق شــيئ ًا،
َق ِد ٌ
وتتــرك فالنـ ًا مــع أنــه ينفــق المليــارات ويــروج لــه إعالميـ ًا؟! إن هــذا يعنــي أن هنــاك
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جانبــ ًا مــن األســباب بيدنــا ،ويعتمــد علــى مقــدار مــا نبذلــه مــن جهــد ،ولكــن
هنــاك جانبـ ًا آخــر مــن األســباب ليــس بيــد اإلنســان ،بــل مــن تدبيــر اهلل تعالــى ،وان
اآلثــار الروحيــة واآلثــار الوضعيــة علــى اآلخريــن هــي غيــر اآلثــار علــى أنفســنا،
هكــذا يكــون تأثيــر اإلخــاص.
ثانيـ ًا :التقــوى فــي األداء ،إذا كنــت تريــد أن تتأكــد مــن أن هــذا العمــل هــو هلل
تعالــى ،فيجــب عليــك أن تراجــع نفســك وتــرى؛ هــل تتقيــد بالحــدود الشــرعية
فــي هــذا العمــل؟ فمثــ ًا نحــن لدينــا فــي التاســع مــن محــرم مراســم خاصــة،
فنســرع بالســيارة مــن أجــل الوصــول إلــى المــكان فــي الوقــت المناســب ،فيجــب
علينــا مراعــاة النــاس وتجنــب إيذائهــم ،ومــا إلــى ذلــك مــن حــدود شــرعية فــي
العمــل ،فهنــاك حــدود لمــا يجــوز ومــا ال يجــوز.
وفــي عنــوان التاســع مــن محــرم ال بــد مــن أن نتســاءل عــن الموازيــن واألحكام
الشــرعية ،وشــرعية العمــل وأداء الوظيفــة الشــرعية ،فهنــا أربعــة ُامــور ينبغــي
مراعاتهــا :أو ًال :االلتــزام بالحكــم الشــرعي .ثاني ـ ًا :تقيــد بالحــدود الشــرعية.
ثالثـ ًا :عــدم ارتــكاب مــا يخالــف مــا أمــر اهلل بــه .رابعـ ًا :عــدم ارتــكاب مــا يخالــف
أمــر اهلل فــي العمــل أو فــي مقدماتــه ،وهنــا أيضــ ًا أود اإلشــارة إلــى أن شــرعية
الغايــات ال تبــرر الوســائل ،فيجــب أن تكــون الوســائل مــن جنــس الغايــات ،فــإذا
كانــت الغايــات إلهيــة ،يجــب أن تتــم بوســائل إلهيــة ،مــن خــال مراعــاة الحــال
والحــرام حتــى يكــون العمــل فــي ســبيل اهلل.
ثالثـ ًا :االلتــزام بالضوابــط والتعليمــات ومقــررات العمــل المؤسســي ،كمــا لــو
وضعــت ضوابــط معينــة لبــدء الــدوام فــي الســاعة الفالنيــة ،والخــروج فــي الســاعة
الفالنيــة ،وحمــل البــاج الفالني..وهكــذا ،والضوابــط والمقــررات المؤسســية
هــذه جــزء مــن كــون العمــل فــي ســبيل اهلل ،وأمــا لمــاذا العمــل بالضوابــط ركــن
مقــوم للعمــل فــي ســبيل اهلل؛ فألنــه مؤتمــن فــي هــذا العمــل ،وأي مخالفــة
لهــذه التعليمــات هــي مخالفــة لالســتئمان ،وألنــك قبلــت العمــل بهــذه الشــروط
والضوابــط ،فــإن تجاوزهــا يعتبــر ســوء تقديــر فــي حفــظ هــذه األمانــة ،وال نريــد
التعبيــر بأنــه خــان األمانــة ،فالنتيجــة واحــدة ولكــم حــق التســمية فيهــا ،فأنــت أيهــا
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المســؤول عندمــا وضعــوك هنــا بهــذه الشــروط ،فعندمــا تخالــف هــذه األمانــة
فهــذا يعنــي أنــك خنــت األمانــة ،فانظــروا إلــى هــذه النقطــة وإلــى قــدر العمــق
الموجــود فــي هــذه الرؤيــة.
رابع ـ ًا :التــوكل فــي العمــل علــى اهلل ســبحانه وتعالــى ،فالعمــل هلل يســتمد
قوتــه مــن التــوكل عليــه ســبحانه فــي أداء العمــل وفــي اســتمراره ،فالتــوكل ليــس
فقــط فــي إيجــاد العمــل ،بــل فــي إدامــة العمــل أيض ـ ًا ،ففــي كل خطــوة يجــب
أن تبقــى متــوك ً
ال علــى اهلل تعالــى ،وذلــك بالتوجــه إليــه وطلــب المعونــة منــه.
جاءنــي مــرة أحــد مســؤولي التنظيــم وقــال :إن (س) بــدأ بتنظيــم المنطقــة،
واآلن نريــد مــن (ث) أن يكمــل التنظيــم بــد ًال منــه ،فعندمــا بــدأ التنظيــم كان
التــوكل علــى اهلل ،وبعــد أن ُوجــد التنظيــم نســينا اهلل ،ونحــن بحاجــة إلــى
التــوكل علــى اهلل تعالــى فــي تأســيس العمــل ،وفــي ديمومتــه واســتمراره ،وهــذا
التــوكل يفيــد فــي ُامــور:
منهــا :التوفيــق فــي اختيــار الشــخص المناســب فــي المــكان المناســب،
تقيــم النــاس وتختــار؛ مثــا مشــروع التاســع مــن محــرم،
فأنــت ال تســتطيع أن ّ
كيــف اخترنــاه؟ فــي يــوم مــا فكــر فيهــا عزيــز العــراق ،وهنــاك الكثيــر مــن
مشــاريعنا تبــدأ بفكــرة تطــرح ،كفكــرة هــذا التنظيــم مــن جعلهــا فــي بالنــا،
وطــوال عمرنــا لــم نعمــل فــي تنظيــم ،فمــن قــال كيــف أتــت؟ ومــا قصتهــا؟
هنــاك مــن يقــول أنــا فكــرت وقــررت ،ولكــن اهلل ســبحانه وتعالــى هــو الــذي
يوفــق اإلنســان فــي قــرار صحيــح أو كلمــة صحيحــة ،يمكــن أن ُيغيــرا مســار
العالــم ،ومثــال ذلــك موقــف الحــر الرياحــي فــي يــوم عاشــوراء ،عندمــا
تــرك صفــوف الجيــش ا ُالمــوي وانضــم إلــى ســيد الشــهداء(×) ،مــع أنــه
رجــل عــاش حياتــه كلهــا فــي بــاط الســاطين وا ُالمــراء ،ويقاتــل تحــت رايــة
ا ُالموييــن ،وفــي مقابلــه شــمر بــن ذي الجوشــن الــذي قضــى ســنوات مــن حياتــه
يقاتــل مــع أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب(×) ،وبعــد ذلــك انقلــب علــى
عقبيــه ،وخســر التوفيــق اإللهــي الــذي ال ينالــه اإلنســان اعتباطـ ًا ،وهكــذا فقــد
التــوكل فــي ديمومــة العمــل واســتمراره.
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ومنهــا :األداء الحســن ،فهنــاك كلمــة تقولهــا مرتيــن ،مــرة تؤثــر ،ومــرة ال
تؤثــر ،كنفخــة علــى جمــرة لتوقدهــا ،ونفخــة علــى شــمعة لتطفئهــا؛ ففــي المــرة
ا ُالولــى لــم يلتفــت أحــد إليهــا ،وفــي المــرة ا ُالخــرى كان هنــاك مــن يلتفــت،
لمــاذا؟ وكيــف؟ ال نــدري ،وهــذا هــو التــوكل علــى اهلل تبــارك وتعالــى.
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الوصية الثانية

التخطيط للوقت
الوصيــة الثانيــة لشــهيد المحــراب للعامليــن ،هــي أن يكــون لديهــم برنامــج
يومــي ،وبرنامــج ُاســبوعي ،وبرنامــج شــهري ،وبرنامــج ســنوي ،ولكــن مــع
االســف أن حياتنــا خاليــة مــن أي برنامــج ،وتضيــع أوقاتنــا هبــاء منثــور ًا ،وال
نحــس بالمســؤولية تجــاه أعمارنــا ،مــع أن اإلنســان يســأل يــوم القيامــة عــن ثالثــة
أشــياء ،أحدهــا عــن عمــره فيــم أفنــاه؟ أال يجــب أن يكــون لدينــا برنامــج يســتوعب
كامــل أوقاتنــا؟.
وكان شــهيد المحــراب يحــرص فــي توصيتــه هــذه ،علــى أن يكــون لــكل
واحــد منــا برنامــج مســتوعب لكامــل وقتــه ،واألمــر الــذي رأيتــه منــه ،وقــد
أوصانــي بــه أيضـ ًا ،هــو أن أضــع فــي اليــوم الواحــد برنامجــا ليــوم ونصــف اليــوم؛
خوفـ ًا مــن أن يأتــي شــخص اآلن ،أو خوفـ ًا مــن أن يلغــى أحــد اللقــاءات ،أو خوفـ ًا
مــن االزدحــام ،أو أي طــارئ آخــر ،والحكمــة فــي أن يكــون لدينــا برنامــج ليــوم
ونصــف اليــوم فــي اليــوم الواحــد ،هــو أن نســتفرغ جهدنــا فــي اســتثمار أوقاتنــا
لئــا تضيــع دقيقــة هــدر ًا ،فمهمــا ســعينا ال نســتطيع إكمالــه ،وبالتالــي نــرى أنــه ال
يوجــد لدينــا وقــت فــراغ.
إذن مــا كان يوصــي بــه شــهيد المحــراب العامليــن هــو أن يكــون لديهــم برنامــج
يســتوعب كامــل أوقاتهم.
وأما فقرات هذا البرنامج وتقسيم األوقات فيه فينبغي أن تكون كالتالي:

الحصــة ا ُالولــى :النشــاط العملــي ،كل واحــد منــا لديــه مهــام فــي هــذا
المشــروع الرســالي ،ويجــب أن يعطــي حــق هــذا العمــل المكلــف بــه والمهمــة
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المناطــة بــه ،وال يقولــن :لــم اســتطع اليــوم إكمــال عملــي إلنشــغالي بأمــر آخــر،
وعليــه إنجــاز عملــه المكلــف بــه أو ًال ثــم يأتــي باألعمــال ا ُالخــرى ،فأنــت مكلــف
بمهمــة فــي هــذا المشــروع ،وهــذا مشــروع متنــوع المهــام ،ويحمــل كل واحــد
منــا علــى عاتقــه جانبــا منــه ،فهــو مثــل قطعــة كبيــرة مــن القمــاش وعليهــا ذهــب
أو ألمــاس الــذي هــو مشــروعنا الرســالي ،فــإن أنــزل أحدنــا يــده فســيقع الذهــب
ويضيــع جــزء منــه ،وهــذا بمجموعــه يمثــل الحصيلــة المتكاملــة لذلــك العمــل،
فيجــب إنجــاز المهــام المناطــة بــه أو ًال ،ثــم إنجــاز األعمــال ا ُالخــرى ،وهــذه
مســألة مهمــة.
وهنــاك مســألة مهمــة ُاخــرى ،وهــي أن مهمتنــا ال تنحصــر فــي القيــام بمــا
ونقيــم أعمالنــا ،ويجــب أن نعلــم أن هنــاك
كلفنــا بــه ،بــل يجــب أيض ـ ًا أن نرجــع ّ
يقيــم ُاســبوعي ًا ،وبعضهــا شــهري ًا ،وبعضهــا
تقيــم يوميـ ًا ،وبعضهــا ّ
بعــض األعمــال ّ
ســنوي ًا ،والتقييــم يعنــي المراجعــة والمشــورة والتأكــد مــن صحــة العمــل ،ويجــب
أن تقــع هــذه كلهــا فــي األوقــات المخصصــة لهــا ضمــن البرنامــج ،وال ينبغــي أن
نجهــد أنفســنا فــي العمــل فقــط ،مــن غيــر أن تكــون لدينــا محطــات للمراجعــة
والتقييــم ،فنقضــي مثــ ًا ســتة أشــهر فــي العمــل الــدؤوب ،ثــم ننتبــه ألنفســنا
ونقــول لــو كنــا فكرنــا بهــذا العمــل منــذ ا ُالســبوع األول ألنجزنــاه منــذ الشــهر
األول ،ولكســبنا الخمســة أشــهر ا ُالخــرى وعالجنــا الثغــرة الموجــودة ،ولهــذا
علينــا التخطيــط المتقــن والتقييــم المســتمر ،وأخــذ المالحظــات مــن اآلخريــن
ومراجعــة العمــل وتأثيراتــه ،فليــس المهــم مــاذا قلــت أنــا ،بــل المهــم مــاذا ســمع
اآلخــر ،وليــس المهــم مــا هــو قصــدي ،بــل المهــم مــاذا تلقــى اآلخــر ،وليــس
المهــم أنــه مفيــد مــن وجهــة نظــري ،بــل المهــم مــا هــو تاثــر المســتمع بــه ،ســواء
كان حديثــ ًا أو موقفــ ًا أو ســلوك ًا.
وهنــاك مســألة ثالثــة مهمــة وهــي كتابــة التقاريــر ،واعتبارهــا ضمــن العمــل،
وهــو أن نكتــب مطالعــة عــن العمــل ،مــا الــذي أنجزنــا مــن العمــل ،ومــا الــذي
لــم نســتطع إنجــازه ،وال ينبغــي أن نتقاعــس عــن أداء هــذا العمــل بذريعــة أن اهلل
تبــارك وتعالــى يعلــم بحركاتنــا وســكناتنا ،فنحــن ضمــن عمــل مؤسســي ،وهنــاك
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مســؤول عنــك يجــب أن يعلــم مــاذا أنجــزت مــن العمــل المطلــوب منــك ،وكــم
هــي نســبة النجــاح ،ومــا المعوقــات ،وكيــف يمكــن عالجهــا ،وهــذا جميعــه
يتطلــب أن نعــرف مــاذا جــرى.
وكتابــة المطالعــة أو التقريــر تقــع ضمــن الواجبــات التــي ترتبــط بوقــت العمــل،
فــإن أصــل العمــل ،وتقييــم العمــل ،وأخــذ المالحظــات عــن العمــل ،وتطويــر
العمــل ،وكتابــة تقاريــر عــن العمــل ،تقــع ضمــن وقــت العمــل.
الحصــة الثانيــة :العبــادة ،وينبغــي لنــا المبــادرة إلــى الصــاة فــي أول وقتهــا،
وعــدم االنشــغال عنهــا بــأي عمــل آخــر ،اللهــم إال إذا كان هنــاك ظــرف طــارئ
يقتضــي تأخيرهــا عــن أول وقتهــا ،وهــو نــادر الوقــوع عــادة ،وإن جــاز تأخيرهــا
إلــى آخــر وقتهــا لغيــر عــذر ،ولكــن المبــادرة إليهــا أمــر مرغــوب فــي اإلســام،
ـن ِكتَا ًبــا َّم ْو ُقو ًتــا﴾(.((22
الصـ َـا َة َكانَـ ْ
ـت َع َلــى ْال ُم ْؤ ِمنِيـ َ
قــال اهلل تبــارك وتعالــى﴿ :إِنَّ َّ

مــاذا يعنــي أن يعتــذر المؤمــن عــن المبــادرة إلــى الصــاة ،بحجــة أنــه مشــغول
فــي إعــداد البرنامــج الفالنــي مثـ ًا الــذي فيــه تقــرب هلل عــز وجــل! مــع أنــك تــارك
لألمــر اإللهــي فــي المبــادرة إلــى الصــاة ،لكــي تشــتغل بشــيء آخــر بدعــوى أنــه
هلل ،فتركــت الواجــب الــذي فيــه توقيــت معيــن ،وانشــغلت بعمــل آخــر يمكــن أن
تأتــي بــه فــي أي وقــت آخــر ،أليــس فــي مقــدورك أن تصلــي أو ًال ،ثــم ترجــع إلــى
ذلــك العمــل فتكملــه؟.

أود أن أنقــل لكــم تجربتــي الشــخصية فــي كيفيــة المحافظــة علــى الصــاة فــي
أول وقتهــا ،فمنــذ وقــت ألزمــت نفســي بصــاة الجماعــة ،فــإذا كنت فــي اجتماع،
فمــن الســهل أن أقــول حــان وقــت الصــاة ،ألنــي اســتطيع االعتــذار عــن مواصلــة
االجتمــاع مــا دامــت هنــاك صــاة جماعــة ،فأقــول :تفضــل نصلــي وبعــد ذلــك
نكمــل الحديــث ،وإذا كنــت ال تريــد الصــاة جماعــة فاجلــس هنــا حتــى أكمــل
صالتــي ثــم أرجــع إليــك ،وأمــا ســابق ًا فقــد كان مــن الصعــب أن أعتــذر مــا دامــت
الصــاة فــرادى ،ألننــي أســتطيع أداءهــا فــي وقــت آخــر ،وأنــا اآلن مرتــاح ألنــي
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اســتطعت أن أضبــط وقــت الصــاة وأداءهــا فــي أول وقتهــا ،باالضافــة إلــى صــاة
الجماعــة وهــذا الدعــاء وهــذه الدمعــة ،وهــي فرصــة لالســتزادة مــن الثــواب.
إذا كان للعبــادة وقــت معيــن ،فــإن اهلل ســبحانه وتعالــى قــد جعــل مصلحــة
فــي هــذا الوقــت ،فيجــب أن نلتــزم بــه ،والصــاة فــي أول وقتهــا خفيفــة ومريحــة
ومؤثــرة ،وكلمــا تأخــرت كانــت أثقــل ،وفــي آخــر وقتهــا تصبــح أثقــل مــن جبــل
أبــي قبيــس ،وحينئــذ كيــف يتســنى لنــا أن نكمــل الواجبــات ونأتــي بالمســتحبات!
والمســتحبات كالملــح فــي الطعــام ،فاإلنســان ال يتقــوت علــى الملــح ،بــل يتقوت
علــى الطعــام ،ولكــن الطعــام الــذي ليــس فيــه ملــح يفقــد طعمــه ،ويعطونــه فــي
المستشــفيات للمرضــى كــدواء ،والطعــام هــو نفــس الطعــام ،ولكــن عندمــا تضــع
عليــه قليـ ًا مــن الملــح يصبــح لذيــذ ًا ،وهكــذا تكــون فوائــد المســتحبات.
وكان شــهيد المحــراب نتيجــة مراجعتــه للروايــات وتجاربــه الشــخصية ،يؤكــد
علــى العديــد مــن النوافــل ،كنافلــة المغــرب ونافلــة الفجــر ونافلــة الليــل ،فهنــاك
تأكيــد علــى هــذه النوافــل بشــكل خــاص ،كمــا ورد التأكيد علــى صــاة الجماعة،
وهــي تبــدأ مــن شــخصين وال تقــف عنــد عــدد مــا ،ويســتطيع كل واحــد منــا أداء
صــاة الجماعــة فــي بيتــه مــع عائلتــه مثـ ًا ،أو فــي محــل عملــه .وهكــذا.
وهنــاك ُامــور ُاخــرى ممكنــة التحقــق أيض ـ ًا ،كبعــض األذكار اليوميــة ،فــكل
واحــد منــا يقضــي بعــض الوقــت فــي الســيارة أو فــي أماكــن ُاخــرى ،ويســتطيع أن
يذكــر اهلل ببعــض األذكار ،كســبحان اهلل ،الحمــد هلل ،اللهــم صــل علــى محمــد
وآل محمــد ،وغيرهــا مــن األذكار ،وهــذه كلهــا تعطــي للــروح رقــة وصفــاء
وتطهــر القلــب وتحمــي اإلنســان.

ومــن ا ُالمــور ا ُالخــرى المهمــة جــ ً
دا أيضــ ًا هــو االلتــزام ببعــض الشــعائر
الدينيــة ،والمشــاركة فــي المجالــس الحســينية والهيئــات الحســينية ،وقــد يرغــب
اإلنســان فــي أن يخلــو وحــده ،ويســتمع إلــى قــراءة عــزاء اإلمــام الحســين(×)
مــن خــال المذيــاع أو التلفــاز أو المســجل ،ولكــن هــذا ال يمنــع مــن حضــور
المجالــس الحســينية التــي تمتــاز بنكهــة خاصــة ،وتشــملها الرعايــة اإللهيــة وفوائــد
جمــة ُاخــرى ال تحصــى ،مــع أن المطلــوب منــا هــو إحيــاء الشــعائر ،وهــو ال
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يتــم إ ّال مــع االجتمــاع ،كمــا أن تعظيــم الشــعائر يمثــل جانبـ ًا معينـ ًا فــي النظريــة
اإلســامية فــي الحيــاة؛ قــال تعالــى﴿ :ومــن يعظــم شــعائر اهلل فإنهــا مــن تقــوى
القلــوب﴾( ،((22وعندمــا يأتــي اإلنســان بهــذه األعمــال يكتمــل جانــب مــن
شــخصيته أيضــ ًا ،فالمطلــوب هــو المشــاركة فــي هــذه المجالــس ،والحــذر
مــن مكائــد الشــيطان وخدعــه فــي عــدم الحضــور بذرائــع مختلفــة ،كاالســتماع
إلــى الخطيــب الفالنــي مــن الفضائيــة ،أو متابعــة الخطبــاء الجيديــن فقــط ،أو
االصغــاء للشــيخ الوائلــي مــن المســجل.إلى آخــر قائمــة األعــذار ،ولكــن نفــس
الحضــور واالجتمــاع مــع المؤمنيــن للبــكاء علــى مصــاب ســيد الشــهداء(×)
فيــه بــركات عظيمــة ،وآثــار وضعيــة كثيــرة ،وتأثيــرات جســيمة ،وفوائــد نفســية
وشــخصية واجتماعيــة ال تحصــى.
الحصــة الثالثــة :الراحــة ،وهــو أمــر مهــم ينبغــي أن يوضــع ضمــن البرنامــج،
فيحــدد مقــدار مــا ننــام مــن الســاعات ،والوقــت الــذي ننــام فيــه ،مــن الســاعة
الفالنيــة مثــ ً
ا إلــى الســاعة الفالنيــة ،ويجــب أن يكــون الوقــت المخصــص
للراحــة كافي ـ ًا لحاجــة البــدن ،إلعــادة نشــاطه وقوتــه وحيويتــه.
إن وضــع برنامــج بهــذا الشــكل وبهــذا التوزيــع يطيــل فــي الوقــت ،ويجعــل
فيــه الكثيــر مــن البركــة ،ويدعنــا نســتفيد مــن أوقاتنــا بنحــو أفضــل ،ويســاعدنا
علــى إنجــاز أعمالنــا بشــكل أســرع.
المرونة في التطبيق

وينبغــي االلتفــات إلــى أمــر مهــم فــي البرنامــج الموضــوع لتنظيــم الوقــت،
أال وهــو المرونــة فــي تطبيــق البرنامــج ،بحيــث يســتطيع اإلنســان تغييــر بعــض
فقراتــه لســبب طــارئ معيــن ،أو لتحقيــق اســتفادة أكبــر مــن الوقــت ،لئــا تفوتــه
بعــض الفــرص التــي يجــب المبــادرة إليهــا واالســتفادة منهــا؛ فإنهــا تمــر مـ َّـر
الســحاب الــذي ال يعــود ثانيــة ،وإنمــا يلقــي بمــا يحمــل مــن بــركات فــي مــكان
آخــر.
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وهــذا البرنامــج يجعــل اإلنســان مصداقــ ًا لدعــاء أميــر المؤمنيــن صلــوات
اهلل وســامه عليــه فــي دعائــه المشــهور بدعــاء كميــل( :اللهــم اجعــل أوقاتــي
مــن الليــل والنهــار بذكــرك معمــورة ،وبخدمتــك موصولــة ،وأعمالــي عنــدك
مقبولــة ،حتــى تكــون أعمالــي وأورادي كلهــا ورد ًا واحــ ً
دا ،وحالــي فــي
خدمتــك ســر ً
مدا).
مــا معنــى أن تكــون األعمــال كلهــا ورد ًا واحــ ً
دا؟ فهنــاك صــاة وهنــاك
نــوم وهنــاك عمــل ،فكيــف يمكــن أن تكــون كلهــا ورد ًا واحــ ً
دا؟ ومــا يكــون
الهــدف األول ،هــل هــي الراحــة لكــي أتقــوى علــى طاعــة اهلل؟ أو هــو األكل
لكــي أتقــوى علــى رعايــة العائلــة واألوالد؟ مــن المؤكــد أن واجبنــا األساســي
فــي الحيــاة هــو العبــادة ،ولكــي اســتطيع الســير فــي عبــادة اهلل تبــارك وتعالــى،
فــا بــد مــن توفــر الراحــة والطعــام والمــأوى واللبــاس للنفــس والعيــال ،وهــذه
جميعـ ًا تعتبــر عبــادة؛ ألنهــا مقدمــة للعبــادة ،ومقدمــة الواجــب واجبــة ،ومقدمة
العبــادة عبــادة ،هــذا هــو منطــق اإلســام.
التزود المعرفي

ثــم يشــير شــهيد المحــراب إلــى ضــرورة أن يكــون ضمــن البرنامــج وقــت
للتــزود المعرفــي؛ بــأن يخصــص وقت ـ ًا معين ـ ًا للمطالعــة ،فــإن اإلنســان بحاجــة
مســتمرة إلــى التــزود بالمعرفــة ،وال ينبغــي أن يقتصــر علــى مطالعاتــه الســابقة،
بــل يجــب أن يجــدد معلوماتــه ومعارفــه فــي هــذا العصــر الــذي يســمى بعصــر
انفجــار المعلومــات ،وخاصــة بعــد تطــور األدوات المعرفيــة ،ولكــن يجــب
االلتفــات إلــى مســألة مهمــة؛ وهــي أال يكتفــى بالمطالعــة المبعثــرة مــن هنــا
وهنــاك ،أو االقتصــار علــى مطالعــة الصحــف والمجــات والدوريــات
الثقافيــة ،أو الركــون إلــى متابعــة بعــض البرامــج العلميــة والثقافيــة مــن خــال
بعــض الفضائيــات ،بــل البــد مــن المطالعــة المنهجيــة وفق ـ ًا لبرنامــج خــاص؛
لكــي يســتطيع ســد النقــص فــي حقــل مــن حقــول المعرفــة التــي يحتــاج إليهــا فــي
أمــر دينــه أو دنيــاه.
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الحرص على التنفيذ

والقضيــة ا ُالخــرى التــي يلفــت شــهيد المحــراب االنتبــاه إليهــا ،هــي الحــرص
علــى إنجــاز العمــل بحســب مــا هــو مخطــط لــه ،مــن غيــر تأخيــر أو تأجيــل ،وهــذا
االنضبــاط فــي التنفيــذ أمــر مهــم ،وقــد كنــت أحيانـ ًا ُاشــاهد شــهيد المحــراب متعبـ ًا
آخــر الليــل ،ولكنــه كان حريص ـ ًا علــى إكمــال قــراءة الصحيفــة ،وكان يقــول إن
هــذا مــن فقــرات البرنامــج ،وكان يواظــب علــى إتمــام جميــع فقــرات البرنامــج
وإن كان متعبــا آخــر الليــل أو مرهق ـ ًا ،وال يتركهــا للغــد مث ـ ًا .لقــد كانــت هــذه
دروســا فــي الحيــاة ،وفــي بنــاء شــخصية اإلنســان .والســام عليكــم ورحمــة اهلل .
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الوصية الثالثة

سعة الصدر
يجــب أن يتصــف المتصــدي بســعة الصــدر ،والتصــدي للمســؤولية يحتــاج إلى
ُافــق واســع ،ويحتــاج إلــى صبــر وتحمــل ،ويحتــاج إلــى انســجام مــع اآلخرين.
يقــول شــهيد المحــراب :يعتبــر العمــل االســامي عمــا جماعيــا ،وربمــا
ـدي موقــع فــي االنترنــت ،وانــزل عليــه معلومــات يســتفيد منهــا
يقــول قائــل :لـ ّ
النــاس ،وهــذا عمــل غيــر جماعــي ،والجــواب أن هــذه حــاالت خاصــة ونــادرة،
ونعنــي بالعمــل ،العمــل مــع اآلخريــن ،ومــادام العمــل جماعيــا ،والجماعــة
متعــددة األمزجــة ومختلفــة الســلوك واألطــوار ،فقــد يوجــد فــي اطــار ا ُالســرة
الواحــدة اثنــان مــن األوالد أحدهمــا عصبــي واآلخــر هــادئ ،أو أحدهمــا عجــول
واآلخــر بطــيء ،وهــي حالــة طبيعيــة ُتــرى فــي ا ُالســرة ،وكلمــا توســعت الدائــرة
توســعت هــذه األمزجــة ،فــكل شــخص لديــه طريقتــه الخاصــة ،والــذي يريــد
أن يتصــدى لعمــل عــام ،يجــب أن تكــون لديــه القــدرة علــى تمييــز النــاس،
فيعــرف كيــف يتعامــل مــع العصبــي ،لكــي ال يزيــد فــي عصبيتــه ،وكيــف يعطــي
الهــادئ جرعــة لكــي يحركــه .وهكــذا ،وهــذا أمــر واقــع ،فاألمزجــة المتقاطعــة
والمختلفــة كانــت منــذ زمــن رســول اهلل(ث) ،وســتبقى إلــى يــوم قيــام الســاعة
مــادام هنــاك بشــر ،وال تتصــور أنهــا تغيــب فــي مــكان ،مــن مكاتــب المراجــع إلــى
أعضــاء شــركة واحــدة ،وإلــى أربعــة ســجناء فــي زنزانــة ،فيتنافســون حــول قضايــا
معينــة ويختلفــون ويتفقــون.
علــى مــن يريــد أن يتصــدى أ ّال يقــول منــذ البدايــة إن هــذا طويــل وهــذا قصيــر،
وهــذا كــذا وذاك كــذا ،فــا يبقــى معــه أحــد ،فيتــرك العمــل هــو أيض ـ ًا بعدهــا،
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فالبــد مــن تحمــل اآلخريــن واســتيعابهم وتحمــل منغصاتهــم والصبــر علــى
أذاهــم ،وهــذا هــو الســبب الوحيــد والطريــق الوحيــد لنجــاح العمــل ،والســبيل
الوحيــد للتصــدي فــي أمــر مــن ا ُالمــور.
ثــم يضــع شــهيد المحــراب معيــار ًا فيقــول :إن هــذا التبايــن فــي األمزجــة،
يصــل أحيان ـ ًا إلــى فعــل الحــرام أو تــرك الواجــب ،ولــذا يجــب أن يصــل تحملنــا
إلــى هــذا المســتوى ،نعــم إذا وقــع فــي تــرك واجــب أو فعــل حــرام ،فهــذا مزاجــه
أن يســمع اغنيــة ،وذاك مزاجــه أن يصلــي ،فــا مشــكلة ويجــب التحمــل ،ولكنــه
اســتيعاب وتحمــل بشــرط عــدم جــر المتصــدي إلــى الوقــوع فــي الحــرام ،فــإن
اســتيعاب شــخص واقــع فــي الحــرام قــد يوقعــه أحيانــ ًا فــي الحــرام ،إذ مــن
المحتمــل أن يتحمــل قليـ ًا إلــى أن يقتــرب منــه أكثــر ويســحبه مــن الحــرام ،وأمــا
أن يقــع هــو فــي الحــرام فنقــول :نحــن نتصــدى لعمــل إســامي أو لعمــل معيــن،
وننصــح النــاس باالبتعــاد عــن الــدور واألماكــن المحرمــة ،وربمــا يقــول البعــض:
دعونــا نذهــب معهــم ومــن ثــم نصلحهــم! ونقــول لــه :كال ،لقــد أصبحــت واحـ ً
دا
منهــم ،والواجــب علينــا هــو اســتيعاب مــن لــم يصــل إلــى تــرك الواجــب والوقــوع
فــي الحــرام ،وهــذه هــي حــدود االســتيعاب.
وحينمــا قــرأت هــذه الوصيــة لشــهيد المحــراب تفاجــأت ،إذ لــم أكــن أظــن أن
االســتيعاب وتحمــل اآلخــر يمتــدان إلــى هذه الحــدود الخطيــرة ،وهذا االســتيعاب
أمــر مهــم ،ومــن عايــش شــهيد المحــراب يعــرف أنــه كان قمــة فــي االســتيعاب،
وكان مذه ـ ًا ،تهتــز الجبــال وال يهتــز ،وحينمــا نــرى بعــض المشــاكل التــي كان
يقــع فيهــا ويتحمــل ،كنــا نظــن أنــه يحــرك مشــاعرنا لنقتــدي بــه ،ولكنــه كان يصبــر
ويتحمــل ويصمــد ويثبــت ،ومــا كان يســتطيع أن يصبــر تيــار عميــق وأصيــل كهــذا
فــي ا ُالمــة ،لــوال ذلــك الصبــر واالســتيعاب الــذي كان يتمتــع بــه ،وأود التركيــز
علــى هــذا الجانــب ،ألن إحــدى مشــاكل التنظيــم أن كل خطــوة يقــوم بهــا اإلنســان
فيهــا إيجابيــات وســلبيات ،فالتنظيــم فيــه إيجابيــات كبيــرة ،ولكــن فيــه ســلبيات
يضيــق منهــا صــدر اإلنســان ،وهــذا االنطبــاع ليــس مــن أصدقائنــا ،بــل أرى فــي
الجــو العــام الــذي يختلــف معنــا ب ُامــور بســيطة ،أن ردة الفعــل تكــون مباشــرة
-256-

-ةثلاثلا ةيصولا ردصلا ةعس |

| عبارلا لصفلا  -نيلماعلل بارحملا ديهش اياصو

شــتائم وســبابا ،ولــذا يجــب علينــا أن نســتوعب ونناقــش ونحتــرم الــرأي اآلخــر،
ونبحــث عــن المســاحات المشــتركة ،ونعتبــر هــذه قســما مــن الهويــة والــوالء،
فالــوالء الصحيــح والهويــة الصادقــة أن ننتصــر بقــوة المنطــق لمشــروعنا ،وليــس
بقــوة االتهــام لآلخــر ،تــرون البعــض يعيشــون فــي غرفــة واحــدة وكل يضحــك
بوجــه صاحبــه ،ولكنهــم متنازعــون فــي الداخــل ،وكل يريــد أن يتصــارع مــع
اآلخــر ،وهــذا وصــف لمــا يحــدث فــي أضيــق دوائــر المتدينيــن ،وكل منهــم
ينتصــر للمذهــب والديــن والمبدئيــة ،وكلمــا روضنــا أنفســنا وتعاملنــا مــع اآلخــر،
توســع ظرفنــا وأصبحــت فضاءاتنــا رحبــة وكان مشــروعنا أوســع ،وذهــب إلــى
الســاحات األكبــر واألوســع ،واســتطعنا أن نســتوعب اآلخريــن ،وهــذ أمــر مهــم
فــي ظــرف التنظيــم الــذي نعيشــه .وأكتفــي بهــذا المقــدار ،واعتــذر عــن اإلطالــة.
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الوصية الرابعة

التعامل باللين
التعامــل مــع اآلخريــن بالليــن والرحمــة والمــودة والمــداراة ،مــع الحــزم فــي
الموقــف ،والعــزم فــي اإلرادة والقــرار والتنفيــذ ،كمــا ورد فــي قولــه تعالــى لنبيــه
ـن ّ
ـب َ
ـت َف ّظـ ًا َغ ِليـ َ
ـظ ْال َق ْلـ ِ
الن َف ُّضــو ْا
ـت لَ ُهـ ْـم َولَـ ْـو ُكنـ َ
اللِ لِنـ َ
األكــرمَ ﴿ :فبِ َمــا َر ْح َمـ ٍـة ِّمـ َ
ِمـ ْـن َح ْولِـ َ
اعـ ُ
ـت َفتَ َو َّك ْل
ـف َع ْن ُهـ ْـم َو ْاسـتَغ ِْف ْر لَ ُهـ ْـم َو َشــا ِو ْر ُه ْم ِفــي األمــر َفـإِ َذا َع َز ْمـ َ
ـك َف ْ
اللِ إِنَّ ّ
َع َلــى ّ
اللَ ُي ُّ ِحــب ْال ُمتَ َو ِّك ِل َيــن﴾(.((22
ومــن هــذه الرحمــة والليــن والمــداراة تقديــم النصيحــة بلطــف إلخوانــه
المســؤولين عنــه ،عندمــا يــرى بعــض األخطــاء ،أو ينبــه إلــى بعــض االقتراحــات
التــي تطــور العمــل ،وكذلــك الحــال تجــاه العامليــن معــه ،فبــد ًال مــن النقــد
والتشــهير ،أو الزجــر واألوامــر الصارمــة ،تقــدم النصيحــة بلطــف وتعطــى فرصــة
للتطويــر.

 .226آل عمران.159 :
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الوصية الخامسة

االحتراف في العمل
هناك ثالث سمات للعمل المحترف:

أو ًال :أن يكــون االحتــراف بعلــم وخبــرة وتراكــم تجربــة ،ويســتند إلــى معرفــة
حقيقيــة فــي المســاحة التــي يتخصــص فيهــا المحتــرف ويعمــل فيهــا ،فيجــب أن
يكــون هنــاك تعلــم ودورات يتلقاهــا العامــل فــي ســبيل اهلل فــي مجــال اختصاصــة؛
حتــى يلــم بأكثــر األدوات وأســاليب العمــل تطــور ًا فــي عملــه ،وال تكفــي مجــرد
نيــة القربــة إلــى اهلل تبــارك وتعالــى وأن يكــون العمــل إلهي ـ ًا والمســار رســالي ًا ،بــل
ال بــد مــن أن يكتســب مثــل هــذا اإلنســان الخبــرة ،وتتراكــم عنــده المعرفــة فــي
مجــال اختصاصــه.
ثانيــ ًا :الوقــوف عنــد تجــارب اآلخريــن .يقــول البعــض إن الغربييــن ُانــاس
منحرفــون ،ولــذا ال ينبغــي أن نتعامــل معهــم ،والصحيــح أننــا ال عالقــة لنــا
بعقيدتهــم ،وأهـ ًا بهــم فــي مجــال خبرتهــم فــي إدارة مؤسســاتهم ،وفــي نضالهــم
مــن أجــل التقــدم العلمــي والتقنــي ،وال يضرنــا أن نختلــف معهــم فــي عقائدهــم
ومواقفهــم السياســية ،إذ يمكننــا أن نأخــذ إيجابياتهــم ونتــرك ســلبياتهم ،وقــد كان
شــهيد المحــراب يدعــو إلــى االطــاع علــى تجــارب اآلخريــن واالســتفادة منهــا،
كل فــي حقــل اختصاصــه ،فنأخــذ مــا ينفعنــا ونتــرك مــا يضرنــا ،وال ينبغــي أن نبقــى
أســرى لألســماء ،ونــدع الفكــر والعلــم كلــه بســبب ذلــك ،فهــذا أمــر غيــر جيــد،
ولعــل هنــاك فكــرة جيــدة وكلمــة صحيحــة نأخذهــا منــه.
ثالث ـ ًا :االهتمــام بالمضمــون الثقافــي والسياســي ،وقــد يقــول البعــض :أنــا
عامــل فــي ســبيل اهلل ومتصــد ،وليــس لــي عالقــة بهــذه القضيــة أو تلــك؛ ألنهــا
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ليســت لهــا عالقــة بمجــال عملــي ومســاحة اختصاصــي ،وهــو كالم غيــر صحيح،
فمــا دمــت متصديــا فــي عمــل إســامي ،فإنــه مهمــا كان اختصاصــك ،فيجــب أن
يكــون لديــك فهــم ثقافــي وسياســي ،ويجــب أن يعمــم هــذا الــكالم علــى جميــع
العامليــن والمتصديــن ،فمثـ ًا مــن كان عملــه منضــد حــروف علــى الكومبيوتــر في
مشــروع إســامي ،وكانــت وظيفتــه أن يكتــب كتبــا رســمية ،يجــب أن يمتلــك فهما
ثقافيــا وسياســيا أيضـ ًا ،وعليــه أن يبــرز هــذا الفهــم ويعطــي رســالته السياســية حتــى
وهــو ينضــد فــي دائــرة حكوميــة ،وهــذه قاعــدة عامــة فــي المتصــدي للمشــروع
الرســالي اإلســامي ،وهــي أنــه يجــب أن يكــون لديــه فهــم ثقافــي وفهــم سياســي.
وقــد يعتــذر البعــض بأننــا أتينــا بهــؤالء اإلخــوة بســبب اختصاصهــم فــي عمــل
مــا ،وأن ثقافتهــم اإلســامية ضعيفــة ،وال مشــكلة فــي ذلــك ،ولكــن يجــب
أن تكــون عنــده ثقافــة إســامية صحيحــة ،فهــي ســتهبه دوافــع إلهيــة للعمــل،
وســتمنحه حرص ـ ًا أكبــر ،وســتضمن لــه والء أعمــق واندفاع ـ ًا أكثــر ،وســيحقق
انتاج ـ ًا أفضــل حتــى فــي مجــال اختصاصــه ،وهــذا الــكالم بالنســبة إلــى العامليــن
مــن ذوي االختصــاص فــي مشــروعنا الرســالي ،كالمقــاول والبنــاء والمهنــدس،
فيجــب أن تكــون لديهــم ثقافــة إســامية ،وانظــروا كيــف ستتحســن أعمالهــم فــي
مجــال اختصاصهــم.
إن الثقافــة اإلســامية والثقافــة السياســية مــن ا ُالمــور األساســية المطلوبــة فــي
العامليــن ،ويقــول شــهيد المحــراب فــي هــذه النقطــة :علــى العامــل أن يتحــاور
ويتــداول فــي معارفــه الثقافيــة والسياســية ،فــإن مــن الشــروط األساســية فــي
عمليــة االحتــراف ،هــو أن يكــون المحتــرف صاحــب ثقافــة ،وال تأتــي الثقافــة
إال عــن طريــق الحــوار ،وعندمــا يتبنــى أشــخاص ًا يوافقونــه وأشــخاص ًا يعارضونــه
وأشــخاص ًا يناقشــونه ،يضطــر إلــى تعميــق الفهــم أكثــر بالمبــادئ التــي يؤمــن
بهــا ويتكلــم بهــا ،ولكــي يتمكــن مــن أن يناقــش اآلخريــن ويحاورهــم ،يجــب
عليــه أن يقــرأ أكثــر؛ لتــزداد معرفتــه فيدافــع عــن قضيتــه ويتناقــش فيهــا ،وتكــون
النتيجــة أن يســتفيد أكثــر ،وقــد ورد فــي حكــم أميــر المؤمنيــن(×) أن (زكاة
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العلــم نشــره)( ،((22أي أن علــم اإلنســان ينمــو ويــزداد بالتحــدث بــه وبيانــه ،كمــا
أن قناعتــه فــي الموضــوع ســتزداد رســوخ ًا ،وتتجــذر أكثــر فــي عقلــه وفكــره مــن
خــال هــذا التــداول والبيــان والنشــر.
ويقــول شــهيد المحــراب :ويتأكــد هــذا الحــوار وأهميتــه ،عندمــا يكــون
اإلنســان فــي ســاحة يتواجــد فيهــا المنافقــون والمعــادون والمرجفــون ،أو فــي
األقــل يتواجــد فيهــا غربــاء عــن هــذا الفكــر ،كالمحايــد الــذي ليــس لديــه موقــف،
فقــد يتعــرض اإلنســان للســؤال عــن رأيــه فــي الموضــوع الفالنــي ،أو عــن موقفــه
مــن القضيــة الفالنيــة ،فهنــا يجــب أن يجيــب ويشــرح ويوضــح ،ليلجــم المنافق أو
يحيــد النــاس ليغــرر بهــم ،ويعـ ّـرف الغريــب موقفــه ليتمســك بــه،
المعــادي الــذي ّ
أو يصحــح لــه إذا كانــت لديــه وجهــة نظــر خاطئــة ،إذن فاالحتــراف شــرط أســاس
مــن شــروط التصــدي ،بهــذه الســمات الثــاث التــي يذكرهــا شــهيد المحــراب .
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الوصية السادسة

القدوة
يقــول شــهيد المحــراب :يجــب علــى المتصــدي أن يكــون قــدوة فــي ســلوكه
األخالقــي ،وفــي ســلوكه االجتماعــي ،ويتجلــى البعــد الشــخصي األخالقــي
للمتصــدي فــي حركتــه وصدقــه والتزامــه ،ويتجلــى البعــد االجتماعــي للمتصــدي
فــي التعاطــي مــع اآلخريــن ،فيكــون قــدوة تتعلــم منــه النــاس ،عندمــا تضعــه قــدوة
لهــا فــي حركتــه وفــي مســاراته ،ويــود اآلخــرون أن يكونــوا مثلــه.
ويجــب علــى المتصــدي أن يضــع لنفســه مســارات وســلوكا فــي الجانــب
األخالقــي واالجتماعــي ،فــإن اآلخريــن لــم يجعلــوه قــدوة لمجــرد اال ّدعــاء،
وليســت هــي كالرئاســة بالجعــل والتعييــن أو االنتخــاب أو مــا شــابه ذلــك ،فالقدوة
ليــس منصبـ ًا ُيجعــل و ُيوضــع ،فيقــال جعلنــا فالنـ ًا قــدوة لكــم ،وال يســتطيع أحــد
أن يجعلــه؛ فمفهــوم االقتــداء يعنــي أن ينجــذب اآلخــرون لــه ،عندمــا يشــاهدون
أخالقــة وســلوكه وتعاملــه وعالقاتــه وإدارتــه لألمــور ،فيقتــدون بــه و يســيرون
خلفــه.
ويشير شهيد المحراب في هذا الشرط إلى عنوانين أساسيين:

أو ًال :لماذا يجب أن يكون المتصدي قدوة؟

وثاني ًا :ما الصفات التي تجعل اإلنسان في موضع القدوة؟
يذكر شهيد المحراب ثالث نقاط في اإلجابة عن السؤال األول:

ا ُالولــى :إن القــدوة هــي مــن أهــم األســاليب فــي التكامــل اإلنســاني،
فاإلنســان الــذي يريــد أن يتكامــل ذاتي ـ ًا وأخالقيــا وعملي ـ ًا ،يجــب أن يضــع نفســه
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فــي موقــع عمــل اآلخريــن الذيــن يقتــدون بــه ،فيســأل نفســه :كيــف أنجــز العمــل
الفالنــي؟ هــل هــو مقبــول منــي وأنــا فــي الواجهــة؟ ولذلــك قــد يتنكــر البعــض
عندمــا يذهــب فــي ســفرة شــخصية إلــى مــكان ال يعرفــه فيــه أحــد ،فيأخــذ راحتــه
أكثــر؛ ألنــه يتقيــد فــي بيئتــه التــي يعرفونــه فيهــا ويحــرم نفســه مــن كثيــر مــن
المباحــات ،ويصنــع البعــض ذلــك ألنــه يــرى نفســه فــي موقــع القــدوة ،فيراقــب
نفســه فــي الكلمــة التــي يتفــوه بهــا ،والتصــرف الــذي يتعامــل بــه ،وهكــذا تتحــول
حالــة القــدوة للمتصــدي ،لتكــون ُاســلوب ًا مــن أســاليب البنــاء الذاتــي لإلنســان
الــذي يريــد أن يكــون قــدوة.
الثانيــة :إن القــدوة مــن أهــم أســاليب التأثيــر فــي اآلخريــن ،فاألوامــر والنواهي
العســكرية ال تبنــي مجتمع ـ ًا ،بــل القــدوة مــن موقعــه وبســلوكه وأدائــه ،عندمــا
يشــاهده اآلخــرون يغبطونــه ويتمنــون أن يكونــوا مثلــه ،ويقولــون فلنتعلــم منــه
ولنصبــح مثلــه فــي حركتــه ومســاراته وتعاملــه وإدارتــه لألمــور.
التميــز ،وقــد ورد عــن
مميــز ،والجميــع يحبــون ّ
اإلنســان القــدوة إنســان ّ
اإلمــام الصــادق(×) قولــه( :كونــوا لنــا دعــاة صامتيــن)( ،((22و (كونــوا دعــاة
للنــاس بغيــر ألســنتكم)( ،((22وعندمــا يصبــح اإلنســان قــدوة ستســير النــاس علــى
خطــاه ،وتحــاول أن تتعلــم منــه ،وهــذا ا ُالســلوب هــو ا ُالســلوب المهــم بالتأثيــر
فــي النــاس ،فاإلنســان القــدوة حيــن يفعــل مــا ينبغــي فعلــه ،ويتــرك مــا ال ينبغــي
فعلــه ،فســوف يقتــدي بــه النــاس عندمــا يــرون مثابرتــه فــي هــذا العمــل.
الثالثــة :القــدوة مــن أهــم مــوارد ومداخــل اســتنزال الرحمــة اإللهيــة لتحقيــق
النصــر والنجــاح؛ فــاهلل ســبحانه وتعالــى عندمــا يــرى اإلنســان يتحكــم بإيقاعاتــه،
وينظــم ســلوكه وحركاتــه وســكناته ،ويريــد دائمـ ًا أن يكــون هــو األفضــل ،ويريــد
أن يســير باالتجــاه الصحيــح ،فإنــه ســبحانه ســيرحم مثــل هــذا اإلنســان ويعينــه فــي
تحقيــق النصــر.
 .228دعائم اإلسالم .56 : 1
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وكذلــك األمــر بالنســبة للجماعــة النخبويــة والصفــوة الصالحــة الطيبــة،
التــي تريــد دائمــ ًا أن تكــون فــي موضــع القــدوة للنــاس ،وعندمــا يشــاهدهم
اآلخــرون يقولــون( :هــؤالء الجعفريــة ،رحــم اهلل جعفــر ًا مــا كان أحســن مــا
يــؤدب أصحابــه)( ((23كمــا ورد علــى لســان اإلمــام الصــادق(×) ،وهكــذا كان
اإلمــام الصــادق(×) يوجــه أصحابــه قائـ ًا( :كونــوا لنــا زينـ ًا ،وال تكونــوا علينــا
شــين ًا)(.((23
وبهــذه األســباب الثالثــة ـ البنــاء الداخلــي ،التأثيــر فــي اآلخريــن ،اســتنزال
الرحمــة اإللهيــة ـ يجــب أن نجســد فــي أنفســنا حالــة القــدوة ،وأن نكــون ،أفــرادا
وجماعــة ،فــي موضــع القــدوة ،ونحــاول أن نطــرح أنفســنا بديــ ًا عــن مفهــوم
السياســي ،وأكــون بديـ ًا عندمــا أكــون أنــا صاحــب المشــروع وليــس ذاك اآلخــر،
أنــا اإلســامي ،وأنــا األصيــل ،وأنــا صاحــب المشــروع والرؤيــة بالســلوك
واألقــوال واألفعــال ،وعندمــا يرانــا اآلخــرون هكــذا فســيقتدون بنــا ويقتفــون
خطانــا ،وليــس مــن الضــرورة أن أبقــى أقــول وأدعــي .
سمات القدوة

يذكر شهيد المحراب ثالث سمات للقدوة في إجابته عن السؤال الثاني:

أو ًال :صبــر علــى المــكاره ،وتحمــل البــاء والمنغصــات ،فهنــاك متصــد
يحقــق نجاحــات فتصفــق لــه النــاس ،وهنــاك ُانــاس علــى فطرتهــا تحــب المتميــز
فتصفــق لــه ،ولكــن هنــاك بعــض النــاس مــن المغرضيــن والمندســين وأصحــاب
األجنــدة والمشــاريع ا ُالخــرى ،فهنــاك صــراع مســتمر بيــن الخيــر والشــر ،وبيــن
الصــاح والفســاد ،وقــد تحــدث اهلل تبــارك وتعالــى فــي كتابــه الكريــم عــن هــذه
الص َد َقـ ِ
ـات
الظاهــرة فــي عصــر رســول اهلل(ث) فقــالَ ﴿ :و ِم ْن ُهــم َّمــن يَ ْل ِمـ ُـز َك ِفــي َّ
ــخ ُط َ
ــم يَ ْس َ
ون﴾( ،((23أي
ــوا ِم ْن َهــا إِ َذا ُه ْ
َفــإِنْ ُأ ْع ُطــوا ِم ْن َهــا َر ُضــوا َوإِن َّل ْ
ــم ُي ْع َط ْ
 .230وسائل الشيعة  ، .43 : 8باب  75من أبواب صالة الجماعة  ،ح .1
 .231بحار األنوار  ، 151 : 65ح .6
 .232التوبة .58 :
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يتهمــون رســول اهلل(ث) بعــدم العدالــة والمحابــاة ،وأنــه يعطــي جماعتــه فقــط؛
أي يعطــي المهاجريــن دون األنصــار ،يعطــي حزبــه وال يعطــي اآلخريــن ،وهــذه
القصــص ال تنتهــي ،وهكــذا األمــر فــي المجــاالت المختلفــة ا ُالخــرى ،فيحتــاج
المتصــدي دائم ـ ًا إلــى الصبــر ،والــذي يريــد أن يتصــدى وال يتكلــم عنــه أحــد أو
يؤذيــه أو يســمعه كالمــا مزعجــ ًا ،فاالنســحاب لــه أســهل والزحــف لــه أيســر،
وليعلــم أمثــال هــؤالء أنهــم ال يعيشــون مــع المالئكــة وال فــي الجنــة ،بــل يعيشــون
فــي الدنيــا التــي هــي دار ابتــاء وامتحــان.
نعــدل،
فالقاعــدة العامــة للتصــدي هــي أن نتحمــل ،وأن نواجــه ،وأن ّ
ونصحــح ،وأن نكــون أكثــر أهليــة للقــدوة ،وأكثــر تحم ـ ًا وصبــر ًا علــى البــاء،
واعلمــوا أنــه كلمــا كان تصديكــم أكبــر ،كان بالؤكــم أعظــم.
وقــد كان رســول اهلل(ث) يقــول( :مــا أوذي نبــي مثلمــا أوذيــت)(،((23
وانظــروا إلــى دقــة التعبيــر ،فهــو ال يقــول :مــا أوذي إنســان ،بــل يقــول مــا أوذي
نبــي ،ومــن المؤكــد أن النــاس ال يتــأذون كمــا يتــأذى األنبيــاء ،فاألنبيــاء أكثــر
النــاس تحم ـ ً
ا للبــاء ،وفــي دائــرة المبتليــن مــن األنبيــاء كان رســول اهلل(ث)
أعظمهــم شــأن ًا وأكثرهــم تصدي ـ ًا وأشــدهم ابتــاء.
إذن ينبغــي ان يكــون المتصــدي أكثــر النــاس تحم ـ ًا ،وهــذه هــي القاعــدة،
وأمــا مــن يريــد أن ال يؤذيــه أحــد ،فهــو ال يريــد أن يكــون قــدوة يقتــدى بــه،
وبالتالــي فهــو غيــر قــادر علــى أن يكــون متصديــ ًا.
ثانيـ ًا :العــزم واإلرادة واإلصــرار ،وهــذه صفــات أساســية ينبغــي توافرهــا فــي
القــدوة ،إذ ال يمكــن أن يقتــدى بشــخص ينفــد وقــوده بســرعة ،وينتهــي صبــره
وهــو مــا زال فــي أول الشــوط ،بــل ال بــد مــن أن يكــون لديــه نفــس طويــل ،وتكون
لديــه اســتمرارية ومواصلــة ،فــإن «مــن جـ ّـد وجــد ،ومــن لـ ّـج ولــج» كمــا يقــال.
وهــذا الشــرط هــو شــرط أســاس فــي مــن يريــد أن يكــون قــدوة ،وإ ّال لمــاذا
اقتــدى بــك اآلخــرون؟ فهــل يعقــل أن يقتــدي الراكــض بالماشــي ،أو الماشــي
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بالجالــس؟ فهــم يتعبــون وأنــت مرتــاح ،والنــاس متفاوتــون فــي قدراتهــم ،وكل
شــخص يتميــز بالمهــارة التــي يمتلكهــا ،فبعضهــم يكــون متفوق ـ ًا بمســابقة المائــة
متــر ،وبعضهــم يكــون متفوقـ ًا فــي مســابقة المائتــي متــر ،وبعضهــم يكــون متفوقـ ًا
بمســابقة الطفر..وهكــذا يتفــاوت النــاس بحســب تفــاوت قابلياتهــم ،ولكــن هــل
رأيتــم شــخص ًا يصفــق لــه النــاس وينظــرون لــه باعجــاب وهــو جالــس فــي الميــدان
ال يشــارك المتســابقين فــي ســباقاتهم؟! وحينمــا ينطلــق الجميــع للتســابق فــي
المباريــات ال يعــرف مــن الســابق إ ّال بعــد أن ينتهــي شــوطه األخيــر ،أو بعــد أن
ينســحب اآلخــرون مــن ميــدان الســباق وتمضــي وحــدك حتــى الشــوط األخيــر،
وحينهــا يبــدو تميــزك ،فسـ ّـر نجاحنــا يكمــن فــي اســتمرارنا ومواصلتنــا للمســيرة
بخطــى ثابتــة ومدروســة ،وال بــد مــن الوصــول إلــى الهــدف مهمــا كان الطريــق
طويــ ًا والمســيرة شــاقة وباهظــة الثمــن ،فنحــن أصحــاب قضيــة وأصحــاب
مشــروع ،ولســنا أصحــاب منافــع آنيــة أو مصالــح شــخصية ،ننســحب ونتــرك
الميــدان عندمــا نحصــل عليهــا ،ثــم ينتهــي كل شــيء بالنســبة لنــا.
عندمــا بــدأ المجلــس األعلــى للثــورة اإلســامية فــي العــراق خطواتــه ا ُالولــى
ضحــك منــه الجميــع ،واســتهزؤوا بقدرتــه علــى الوصــول إلــى أهدافــه ،ولكــن
تحــول بعــد ســنوات إلــى جهــة رائــدة حقيقيــة ،واســتطاع أن يقــود المعارضــة
العراقيــة ،وثنيــت لــه الوســادة فــي مــا بعــد.

لقــد كان شــهيد المحــراب واضحـ ًا فــي مســاراته وأهدافــه ،وماضيــا علــى كل
تميــز بــه ،ونحــن أصحــاب
حــال ،وكانــت المواظبــة واالســتمرارية مــن أهــم مــا ّ
تكليــف ،ومــادام هنــاك واجــب وهنــاك مجتمــع ،فيجــب أن نــؤدي واجبنــا تجــاه
المجتمــع ،ويجــب أن نخــدم النــاس ونبنــي المجتمــع ،فــإن جاءتنــا فرصــة
للبنــاء اســتثمرناها ،وإن ذهبــت منــا فــاهلل تبــارك وتعالــى أعــرف بعبــاده وبــاده،
فالواجــب علينــا هــو أداء التكليــف ،وأمــا النتائــج فهــي بيــد اهلل ســبحانه وتعالــى،
وهــذا المنهــج فــي التفكيــر يجعــل اإلنســان مرتاح ـ ًا فــي جميــع األحــوال ،ولكــن
ال بــد لــه مــن الصبــر والعزيمــة واإلصــرار والعمــل .
ثالث ـ ًا :حســن المعاشــرة مــع النــاس .إذا أردت أن تكــون متصدي ـ ًا فيجــب أن
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يقبلــك النــاس ويحبــوك ويريــدوك ،وأن يــروك معهــم فــي الميــدان فــي همومهــم
وأحزانهــم وأفراحهــم وقضاياهــم وفــي كل شــيء ،وحينئــذ يعجبــون بــك،
ويلتفــون حولــك .إلــى غيــر ذلــك.
هــذه إذن هــي المبــررات ألن نكــون قــدوة ،ويجــب أن يكــون طموحنــا فــي
أن نكــون قــدوة ،وال يجــوز أن يتصــدى شــخص ألمــر رســالي وال يعمــل علــى
أن يكــون قــدوة كشــخص ،وقــدوة كجماعــة ،هــذه المبــررات ،وتلــك هــي
الســمات ،شــكر ًا لكــم ،والســام عليكــم.
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الوصية السابعة

التواصل ضمن منظومة العمل
أيهــا المســؤول ال تتخـ ّـل عــن مســؤوليتك تجــاه مــن هــو دونــك فــي سلســلة
ْ
ُشــكل امبراطوريــة خاصــة
المراتــب ،أيهــا المتصــدي إلــى مســؤولية مــا ،ال ت
وتنــس أن هنــاك مســؤو ًال أعلــى ،ومركــزا ،وقيــادة ،وأن هنــاك اطــار ًا
بــك،
َ
يجــب أن ينتظــم هــذا العمــل ضمنــه ويكمــل بعضــه بعضـ ًا ،فالتواصــل فــي الهــرم
االداري يكــون مــن األدنــى إلــى األعلــى ،وهنــاك ممارســات اجتماعيــة ،وســلوك
اجتماعــي يجــب أن نتميــز بــه عــن غيرنــا.

وهكــذا كان شــهيد المحــراب يعتبــر هــذا الشــرط شــرط ًا أساســي ًا مــن شــروط
التصــدي .نتمنــى ان نوفــق جميعـ ًا لمراعاتــه فــي ظــروف العمــل ،والحمــد هلل رب
العالميــن.
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الوصية الثامنة

التشاور في العمل
التشــاور فــي العمــل ،واالســتماع إلــى آراء اآلخريــن ،وتمحيصهــا بدقــة،
والســيما مشــاورة أهــل الديــن ،والعقــل ،والتجربــة ،واالســتفادة مــن تجــارب
اآلخريــن ،والعــزم بعــد المشــاورة ،كمــا ورد ذلــك فــي القــرآن الكريــم فــي
ـت َفتَـ َو َّك ْل َع َلــى
وصيــة اهلل تعالــى لنبيــه(ث)َ ﴿ :و َشــا ِو ْر ُه ْم ِفــي األمــر َفـإِ َذا َع َز ْمـ َ
ّ
اللِ﴾( ((23وقــد وصــف ســبحانه المؤمنيــن الصالحيــن بقولــهَ ﴿ :وأَ ْم ُر ُهـ ْـم ُشــو َرى
(((23
ــم﴾ .
بَ ْينَ ُه ْ
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الوصية التاسعة

الرقابة والمتابعة
كان مــن ســمات آيــة اهلل الشــيخ محمــد مهــدي شــمس الديــن رحمــة اهلل عليــه
الدخــول فــي التفاصيــل ،فــإذا أراد أن يصعــد مــن مكتبــه إلــى بيتــه فــي الطابــق
العلــوي ،وشــاهد مصباح ـ ًا مضــا ًء أطفــأه وهكــذا ،وفــي إحــدى المــرات قــال
لــي صهــره :قلــت للشــيخ مــرة إنــك تشــبه كثيــر ًا الســيد محمــد باقــر الحكيــم،
فهــو أيضـ ًا يدخــل فــي التفاصيــل ،فقــال :عجيــب! أخبرتنــي عــن منقبــة ُاخــرى
فــي هــذا الرجــل لــم أكــن أعــرف بهــا ،إذن كانــت منقبــة لشــهيد المحــراب أنــه
يدخــل فــي التفاصيــل ويدقــق فــي ا ُالمــور ،وينبغــي أن تتوافــر فينــا هــذه الحالــة؛
وهــي أن ال يــرى اإلنســان نفســه قــد أدى الواجــب ألنــه أصــدر تعليمــات لمــن هــو
دونــه ،بــل يجــب عليــه أن يتابــع ويشــرف ويتأكــد .
ويذكر شهيد المحراب ثالثة ُامور في هذا الشرط :
األمــر األول :التشــديد والتأكيــد علــى أن الرقيــب األول واألعلــى هــو اهلل
ســبحانه وتعالــى ،وهــذا فــي المنظومــة األخالقيــة ،ولكــن اإلنســان المؤمــن يرى
اهلل تعالــى هــو الرقيــب عليــه حتــى فــي المنظومــة اإلداريــة.
إن جــل اهتمامنــا فــي ضبــط العمــل اإلداري ينصــب علــى وضــع كاميــرات،
ودفتــر تســجيل الحضــور والغيــاب ،واســتعمال الجهــاز الفالنــي الــذي يعمــل
بالبصمــات ،وهــي جميع ـ ًا يمكــن االلتفــاف عليهــا بطريقــة أو بأخــرى ،ولكــن
مــا غفلنــا عنــه هــو تربيــة العامليــن علــى أن اهلل ســبحانه وتعالــى رقيــب علينــا
والمالئكــة بعــد ذلــك ظهيــر ،يستنســخون أفعالنــا وأقوالنــا ،والرقابــة اإللهيــة هــي
الوحيــدة التــي يســتحيل االلتفــاف عليهــا ،وعندمــا نجعــل األســاس فــي التربيــة
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األخالقيــة هــو أن اهلل تعالــى هــو الرقيــب ،فــإن كثيــر ًا مــن المشــاكل ســتنتهي
وتحــل.
األمــر الثانــي :التشــديد علــى الرقابــة كأســاس ال يجــوز التهــاون فيــه ،ويذكــر
شــهيد المحــراب للرقابــة ســببين:
الســبب األول هــو تــدارك األخطــاء واالشــتباهات ،فاإلنســان قــد يقــع فــي
خطــأ فــي العمــل ،ومــن خــال الرقابــة تتبيــن أخطــاؤه.
الســبب الثانــي هــو تنبيــه الغافليــن ،فقــد يغفــل اإلنســان أحيانــ ًا ،ولكــن ال
يضــع فــي الرقابــة احتمــال التعمــد ،والمحاســبة إنمــا هــي لمــن يتعمــد الخطــأ،
مفترضيــن أننــا فــي المنظومــة الرســالية نتعامــل مــع ُانــاس متدينيــن ،ال يوجــد
فيهــم مــن يتعمــد مخالفــة القانــون والضوابــط ،ولكنــه قــد يخطــئ فــي تشــخيص
المصــداق ،ولــو غفــل عــن التطبيــق ال يذكــر التعمــد .

األمــر الثالــث :يحــذر شــهيد المحــراب مــن االنزعــاج مــن عمليــة التفتيــش
والرقابــة ،فــا تنزعــج وال تشــكك فــي نياتــك أو نيــات المفتــش ،وال تعتبــر هــذا
التفتيــش تشــكيكا فيــك ،فقــد تكــون غاف ـ ًا أو مشــتبه ًا فــي قضيــة ،أو واقعــا فــي
خطــأ ،فــا ُيتصــور أن تكــون ممــن يتعمــد الخطــأ مــا دمــت فــي منظومــة رســالية
وفــي حالــة إيمانيــة.
ويقــول :إن االنزعــاج مــن أصــل وجــود نظــام التفتيــش والرقابــة وتطبيقاتــه
فــي غيــر محلــه ،ويجــب القبــول بهــذا المبــدأ كمبــدأ إســامي صحيــح ،يســاعد
علــى تصحيــح المســارات وتنظيــم ا ُالمــور بطريقــة مؤسســية .اكتفــي بهــذا المقــدار
والحمــد هلل رب العالميــن.
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الوصية العاشرة

كتمان السر
االلتــزام بكتمــان الســر ،وحفــظ األمانــة ،والســيما فــي األحاديــث التــي
تجــري فــي االجتماعــات ،أو المناقشــات ،أو جلســات التقييــم والعمــل ،فــان
حفــظ الســر مــن الواجبــات ،وتســريب المعلومــات مــن الخيانــة والمحرمــات،
وقــد ورد فــي الحديــث الشــريف(إن المجالــس باألمانــات) وال يجــوز الحديــث
عــن المعلومــات التــي يطلــع عليهــا العامــل فــي عملــه إلــى األشــخاص الذيــن ال
شــأن لهــم بالعمــل ،حتــى لــو كانــوا موثقيــن فض ـ ًا عــن غيرهــم.
كمــا ال تصــح الشــكوى مــن المصاعــب التــي يواجههــا العامــل فــي عملــه ،إال
لــذوي االختصــاص والشــأن ،فــان ذلــك مــن كشــف األســرار وخيانــة الوظائــف،
وال يجــوز انتقــاد العامليــن فــي أعمالهــم لغيــر ذوي االختصــاص والشــأن ،فــان
ذلــك مــن الغيبــة والهتــك ،ويــؤدي ـ أيض ـ ًا ـ إلــى إضعــاف العمــل وإيذائــه.
كمــا ال يجــوز انتقــاد العامليــن فــي أعمالهــم لغــرض اإلســاءة إلى شــخصيتهم،
فــان ذلــك مــن أعظــم اآلثــام ومــن الكبائــر ،نعــوذ بــاهلل مــن ذلــك.
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ذكرى وفاة اإلمام الحكيم
بســم اهلل الرحمــن الرحيــم ،والحمــد هلل رب العالميــن وصلــى اهلل علــى ســيدنا
ونبينــا محمــد وعلــى آل بيتــه الطيبيــن الطاهريــن وصحبــه المنتجبيــن المياميــن.

إخوتــي األكارم .أخواتــي الفاضــات .بدايــة أرحــب بكــم جميعــ ًا وأشــكر
لكــم حضوركــم ،كمــا أعزيكــم بذكــرى رحيــل اإلمــام السـ ّـيد محســن الحكيــم
( )+ليــس بدوافــع االنتمــاء النســبي وإنّمــا لبيــان موقعــه وشــخصيته.

تميــز هــذا الرجــل بخصائــص عديــدة ،ولذلــك تــرك بصماتــه فــي تأريــخ
لقــد ّ
العــراق ،ودخــل إلــى القلــوب بــدون اســتئذان ،واليــوم بعــد مــرور  44ســنة علــى
وفاتــه ،وإذا حســبناها بالهجــري  45عامــا ،لك ّنــه مــازال حاضــر ًا حتــى فــي وســط
جيــل لــم يعايشــه ،ولك ّنــه تــوارث االحتــرام والتقديــر والمحبــة لهــذه الشــخصية
مــن اآلبــاء واألجــداد ،وبالرغــم مــن التعتيــم والتشــويش اإلعالمــي ،بقــي اســم
اإلمــام السـ ّـيد محســن الحكيــم ناصع ـ ًا ومؤثــر ًا.
عالقته بالله منذ صغره

ولعــل أهــم خصيصــة يمكــن أن تذكــر لإلمــام الحكيــم ،هــي أ ّنــه اســتطاع أن
يكبــر علــى نفســه ويتجــاوز ذاتــه ،وكانــت لــه عالقــة خاصــة بــاهلل ســبحانه وتعالــى
منــذ الطفولــة ،وهــذا شــيء غريــب ،وكأنّ اهلل يصطفــي البعــض مــن عبــاده.
ســافر والــده إلــى لبنــان وهــو فــي الثالثــة مــن عمــره ،وبقي ثــاث ســنوات هناك
لــم يحصــل خاللهــا لقــاء بينهمــا ،وبعــد ثــاث ســنوات توفــي والــده ،فأصبــح
يتيمـ ًا وهــو فــي السادســة مــن عمــره ،وتربــى بعيـ ً
دا عــن اإلشــراف المباشــر لــأب
ورعايــة األب ،ولكــن شــاء اهلل ســبحانه وتعالــى أن يكــون قلــب الطفــل منفتح ـ ًا
نحــوه ،ويشــهد لــه علــى ذلــك أ ّنــه عندمــا كان فــي ســن السادســة أو الســابعة تــزوج
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خالــه ،وكانــت مراســيم الــزواج آنــذاك فــي النجــف األشــرف تعقــد ليـ ًا ،ويســتمر
الســمر وتجــاذب أطــراف الحديــث فــي الشــعر واألدب وســائر الشــؤون ا ُالخــرى
إلــى منتصــف الليــل ،ويســتمر أحيانــ ًا إلــى قبيــل الفجــر فــي الليالــي الصيفيــة
القصيــرة ،وافتقــد الجالســون السـ ّـيد محســن ،وبحثــوا عنــه فوجــدوه علــى ســطح
الــدار مشــغو ًال بصــاة الليــل ،فلــم ينــس أو يغفــل عنهــا حتــى فــي ليلــة عــرس
وفــرح ،يجتمــع فيهــا األحبــاب وهــو فــي هــذه الســن المبكــرة مــن العمــر.
صفة اإليثار

تميــز بهــا اإلمــام الحكيــم خصلــة اإليثــار؛ فقــد ســمعت
ومــن الخصــال التــي ّ
أحــد العلمــاء يقــول :قبــل أن يتصــدى اإلمــام الحكيــم للمرجعيــة ،وكان معــدود ًا
مــن العلمــاء األفاضــل فــي الحــوزة ،عقــدت جلســة علميــة ووقعــت مطارحــة
الســيد الحكيــم رأيــا فقهيــا فــي قضيــة مــا لعالــم مــن العلمــاء،
علميــة ،وذكــر ّ
وكان أحــد العلمــاء الكبــار حاضــر ًا ،فــر ّد هــذه النســبة بقــوة ،وبطريقــة كان فيهــا
انتقــاص للســيد الحكيــم الــذي التــزم الصمــت ولــم يع ّقــب عليــه ،فأوحــى ذلــك
للحاضريــن أنّ كالمــه ليــس دقيقـ ًا ،ثــم اســتأذن السـ ّـيد وخــرج بعــد فتــرة وجيــزة،
وبقــي فــي الخــارج منتظــر ًا إلــى أن خــرج ذلــك العالــم الجليــل ،فأخبــره أنّ هــذا
الــرأي الــذي نســبه إلــى الفقيــه الفالنــي يجــده فــي الكتــاب الفالنــي فــي البحــث
الفالنــي ،وأ ّنــه متأكــد مــن وجــود هــذه المقولــة وبضــرس قاطــع ومنســوبة إلــى
ذلــك الفقيــه ،ف ُاســقط فــي يــد هــذا العالــم ،واســتغرب كثيــر ًا مــن عــدم طرحهــا فــي
ذلــك المجلــس العلمــي ،مــع أنّ السـ ّـيد الحكيــم كان جازم ـ ًا بهــا ،وعلــم أ ّنــه قــد
راعــى ســمعته العلميــة وخــاف عليــه مــن االنكســار ،وكان بإمكانــه أن يــر ّد عليــه
لــو قــال :اجلبــوا الكتــاب الفالنــي واقــرؤوا فيــه الــرأي المنســوب لذلــك الفقيــه،
كمــا يفعــل اآلخــرون فــي مثــل هــذه الظــروف ،إذ يحصلــون معهــا علــى الســمعة
العلميــة التــي يطلبونهــا ،ولك ّنــه آثــر علــى نفســه وحافــظ علــى ســمعة ذلــك العالــم
مــن االنكســار.
الســيد الحكيــم فــي ذلــك المجلــس العلمــي ،أن يعطــي انطباعــ ًا
واختــار
ّ
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لآلخريــن أنّ مقولتــه غيــر دقيقــة وأنّــه غيــر متأكــد منهــا ،علــى أن يكســر ذلــك
العالــم أمــام اآلخريــن ويثبــت عــدم صوابيــة نفيــه ،ومــن المعلــوم فــي األوســاط
يتعمــد اإلمــام الحكيــم
العلميــة أنّ رأســمال العلمــاء هــو الدقــة العلميــة ،وحينمــا ّ
أن يخاطــر باالنطبــاع عــن دقتــه العلميــة ،وأن تهتــز شــخصيته العلميــة أمــام مجتمــع
مــن العلمــاء ،بــدل أن يكســر إنســان ًا مؤمنـ ًا مــن العلمــاء األكابــر ،فممــا ال شــك فيــه
أنّ فــي ذلــك إيثــارا كبيــرا وتضحيــة جســيمة فــي نظــر الوســط العلمــي ،ال يقــدم
عليهمــا إال مــن آثــر الحيــاة اآلخــرة علــى الحيــاة الدنيــا ،وأي م ّنــا اآلن لــو حــدث
معــه هــذا األمــر العتبــره فرصــة فــي تلــك اللحظــة ،خصوصــ ًا إذا كان الطــرف
المقابــل أكبــر شــأن ًا م ّنــا ،وإثبــات الوهــن فــي كالمــه وصحــة كالمنــا أمــام هــذا
الجمــع مــن العلمــاء ،يعتبــر ورقــة لتســجيل واقعنــا العلمــي.
ويمكــن أن يتلمــس اإلنســان الكثيــر مــن هــذه الذكريــات ومــن هــذه المشــاهد
عــن اإلمــام الحكيــم ،والالفــت أنّ كل مــن تعامــل معــه يحمــل ذكريــات كثيــرة
عنــه.
خصيصة االستيعاب

تميــز بهــا اإلمــام الحكيــم ،هــي
ومــن الخصائــص والمميــزات ا ُالخــرى التــي ّ
قدرتــه علــى اســتيعاب التيــارات السياســية المتعارضــة فــي الحــوزة ،فقــد كان
فيهــا آنــذاك خــط ثــوري جديــد ،وخــط تقليــدي كالســيكي ،ولــكل منهمــا منهــج
سياســي متقاطــع ج ـ ً
دا مــع اآلخــر ،ولكــن ال أحــد منهمــا يك ّفــر صاحبــه وإن كان
يخطئــه إلــى حـ ّـد كبيــر ،وكان اإلمــام الحكيــم يجمــع أقطــاب التياريــن فــي حاشــيته
ويقربهــم إليــه ،ويعتمــد عليهــم فــي إدارة ا ُالمــور ،ويــوزع األدوار بينهــم بطريقــة
ّ
يســتثمر فيهــا جميــع هــذه الطاقــات فــي اطــار مرجعيتــه ،بــدون أن يتقاطعــوا مــع
وجــود خالفــات منهجيــة حــا ّدة بينهــم ،وكان كل منهمــا يتوقــع مــن اإلمــام الحكيم
أن يقــف إلــى جانبــه ،فــكان الخــط الثــوري يريــد مــن اإلمــام الحكيــم مواقــف
واضحــة ودخــو ًال وتصديــ ًا ،بينمــا كان الخــط اآلخــر يريــد أن تبقــى المرجعيــة
بعيــدة تمام ـ ًا عــن إقحامهــا فــي السياســة ،وكان اإلمــام الحكيــم يتعامــل معهمــا
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بطريقــة يمســك فيهــا العصــا مــن الوســط ،ويجمــع الجميــع فــي مســار واحــد،
وكانــت قضيــة معقــدة ج ـ ً
دا.
سعة معرفته بالناس

وتميــز اإلمــام الحكيــم أيض ًا بأ ّنــه كان يملك معرفــة تفصيلية بالعشــائر واألفخاذ
ّ
ً
واالمتــدادات واألســماء ،ويحفظهــا عــن ظهــر قلــب ،فمثـا لو جاءه شــيخ عشــيرة
يســأله :كيــف حالــك أبــا فــان ،وكيــف صحــة ُام فــان ،وكيــف حــال إخوانــك
فــان وفــان ،وكيــف أحــوال أخــوال األوالد فــان وفــان ،فــكان يعــرف اســم
الرجــل واخوانــه وزوجتــه وأبيهــا وإخوتهــا ،ويســأل عنهــم بأســمائهم ،ويســأل
عــن أوالده بأســمائهم ،وهكــذا ،بحيــث أنّ مــن يأتــي كان يســتغرب ويندهــش مــن
السـ ّـيد الحكيــم؛ كيــف هــو ملـ ّـم بــكل هــذه األســماء ،حتــى أ ّنــه كان يعــرف نســب
أزواج أوالد الرجــل مــن أي عشــيرة ،ويســأل عنهــم باألســماء والتفاصيــل ،فــكان
يتعــزز انطبــاع لهــذا القــادم أ ّنــه لــم يقــدم لشــخص يجهلــه ،أل ّنــه يعرفهــم وكأ ّنــه
يعيــش معهــم ،بســبب حافظتــه الشــديدة وتركيــزه علــى التفاصيــل والجزئيــات،
وكان عندمــا يأتيــه النــاس يســأل عــن أحــوال القــرى وعشــائرها والمــدن والعوائــل
الســاكنة فيهــا وتفاصيــل عــن أحوالهــم ،وعندمــا يأتــي آخــرون مــن تلــك القريــة
أو المدينــة يكــون علــى معرفــة بأهلهــا ،ويعــرف مث ـ ًا أنّ ســاق السـ ّـيد فــان قــد
كســرت ،وكان يســألهم عــن أحــوال سـ ّـيد فــان وهــل ُجبــر الكســر فــي ســاقه،
فيثيــر دهشــتهم ويشــعرون أنّــه قريــب منهــم ،ويعيــش معهــم ويتابــع همومهــم
اليوميــة ،فيتــرك ذلــك أثــر ًا كبيــر ًا فــي نفــوس هــؤالء النــاس.
عرفانه ومنزلته المعنوية

ومــن خصائصــه أيض ـ ًا أ ّنــه كان عارف ـ ًا ومنفتح ـ ًا علــى العوالــم ا ُالخــرى ،ممــا
يكشــف عــن منزلــة معنويــة رفيعــة ،وقــد نقــل لــي المرحــوم الوالــد كالم ـ ًا فــي
ســنوات ماضيــة ،وقــد يكــون ذكــر ذلــك لبعضكــم أيضـ ًا ،يقــول :جــاء جماعــة من
قريــة نائيــة ،ذكــر اســمها السـ ّـيد الوالــد ونســيتها اآلن ،إلــى السـ ّـيد محســن الحكيــم
وأصـ ّـروا علــى لقائــه ،وكان الوالــد حاضــر ًا ،فاشــتكوا للسـ ّـيد الحكيــم مــن أن نفــر ًا
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مــن الجــن يأتــون إلــى قريتهــم ويعبثــون فــي بيوتهــم ويقلبــون أثاثهــم وأدواتهــم،
وأنّهــم فــي حيــرة مــن أمرهــم ال يعلمــون مــاذا يفعلــون ،وأ ّنــه لــم يبــق أمامهــم إال
أن يتركــوا قريتهــم ويرحلــوا إلــى مــكان آخــر ،فقــال لهــم السـ ّـيد محســن الحكيــم:
ارجعــوا إلــى بيوتكــم وإذا جاؤوكــم مــرة ُاخــرى فليصعــد كبيركــم فــي مــكان عال،
وليقــل لهــم إذا جئتــم مــرة ُاخــرى فسأشــكوكم إلــى السـ ّـيد محســن الحكيــم ،وبعــد
فتــرة جــاؤوا بهدايــا كانــت عبــارة عــن رز أو ســمن ،وقــال أحدهــم :لقــد جــاؤوا
فصعدنــا وقلنــا لهــم مــا أمرنــا السـ ّـيد الحكيــم بــه ،فرحلــوا ولــم يعــودوا بعدهــا.

وكانــت مثــل هــذه المقاطــع مــن حياتــه ال يعلــم بهــا حتــى أبنــاؤه ،وعلــى كل
حــال ،فهــي تكشــف عــن مراتــب معنويــة عاليــة ،والوصــول إلــى مســتويات فــي
العرفــان والســلوك إلــى اهلل تعالــى ،والهيمنــة المعنويــة علــى عوالــم بعيــدة عــن
الحالــة الطبيعيــة .ومــا ُيسـ ّـجل لإلمــام الحكيــم أنّ هــذا العرفــان لــم يكــن يؤثــر
فــي ســلوك السـ ّـيد اليومــي ،فقــد رأينــا لــدى بعــض العرفــاء مــن العلمــاء ســلوكا
خاصــا ،وأنهــم ينعزلــون عــن النــاس وال يســتقبلون أحـ ً
دا ،ولهــم برامــج خاصــة.

فمثـ ًا كان آيــة اهلل العظمــى المرحــوم المقـ ّـدس الشــيخ بهجــت مــن العرفــاء،
وقــد عشــنا فــي قــم فتــرة مــن الزمــن ولــم نــره يتكلــم أو يســتقبل أحـ ً
دا ،فــكان يأتــي
إلــى المســجد ويصلــي بالنــاس صــاة الجماعــة ثــم يرجــع إلــى منزلــه ،وحتــى
االســتخارة التــي يأخذهــا لمــن يجتمــع حولــه مــن المصليــن بعــد انتهــاء صــاة
العشــاء لــم يكــن ينطــق بهــا ،كأن يقــول جيــدة أو غيــر جيــدة أو متوســطة ،بــل كان
يبيــن ذلــك باإلشــارات فقــط ،وكان قليــل الــكالم ج ـ ً
دا وقليــل اللقــاء بالنــاس.
ّ

وبمــا أنّ ذكــرى وفــاة اإلمــام الحكيــم تقتــرن مــع ذكــرى وفــاة آيــة اهلل المقـ ّـدس
السـ ّـيد محمــد علــي الحكيــم التــي توافــق هــذه األيــام أيضـ ًا ،فمــن المناســب ذكــر
لقائــي مــع الشــيخ بهجــت ( ،)+فعندمــا كنــت فتــى فــي قــم ذهبــت ألعبر الشــارع
الــذي فيــه دار الشــيخ ،ورأيــت وفــ ً
دا وفيــه أحــد األشــخاص الذيــن أعرفهــم،
فقــال لــي :لقــد أخذنــا موع ـ ً
دا لزيــارة الشــيخ بهجــت ،فهــل تأتــي معنــا؟ وكان
ضمــن الوفــد مجموعــة مــن الطلبــة األجانــب ،فقلــت فــي نفســي :هــذه فرصــة،
ووافقــت علــى الذهــاب معهــم ،وبعــد دخــول الــدار جلســت علــى جانــب ،وأخــذ
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يعرفــون بأنفســهم حتــى وصــل الــدور لــي فقالــوا هــذا فــان (عمــار
أعضــاء الوفــد ّ
الحكيــم) فقــط ،وعنــد ذكــر االســم لــم يعرفنــي ،فســألني :مــن أنــت؟ فقلــت :أنــا
حفيــد السـ ّـيد محســن الحكيــم.

الســيد محســن
وبــدأ الشــيخ القليــل الــكالم يتكلــم فــي ربــع ســاعة عــن
ّ
الحكيــم والسـ ّـيد محمــد علــي الحكيــم ،وبــدأ يوضــح لهــم مــن هــو السـ ّـيد محمــد
المخصــص
مفصــل ،وكان الجميــع مندهش ـ ًا؛ ألنّ اللقــاء
ّ
علــي الحكيــم بشــكل ّ
لــه خمــس دقائــق اســتغرق ربــع ســاعة ،وهــو يتحـ ّـدث فقــط عــن السـ ّـيد محســن
الســيد اآلن ،ومــاذا يعمــل؟
والســيد محمــد علــي ،وســألني بالتفصيــل أيــن
ّ
إلــى آخــره ،وكان للشــيخ بهجــت عالقــة وثيقــة جــ ً
الســيد العــم شــهيد
دا مــع ّ
المحــراب ،والحظنــاه أيض ـ ًا وعلــى خــاف عادتــه يســمح بالتصويــر ،وقــد قيــل
لنــا :إنّنــا لــم نــر أحـ ً
دا أدخــل كاميــرا ،والتقــط صاحبهــا صــور ًا بــدون اذن الشــيخ،
ولكــن عندمــا خــرج لــم يــر أي صــورة فــي الكاميــرا مــن غيــر أن يعــرف الســبب،
ولــم يكــن لهــا تفســير عنــده.
إذن ،فالعرفــاء لهــم ســلوكهم الخــاص ،ويعيشــون حالــة مــن العزلــة ،وأمــا
الســيد محســن الحكيــم ،ففــي الوقــت الــذي كان يحظــى فيــه بمراتــب عاليــة
ّ
مــن العرفــان ،كان يعيــش حياتــه الطبيعيــة وحيــاة التصــدي االجتماعــي بأوســع
حاالتــه ،وكان يدخــل إلــى مرحلــة التفاصيــل الشــخصية مــع النــاس فــي حياتهــم
اليوميــة.
إعادة الهيبة للمرجعية

لقــد أعــاد السـ ّـيد الحكيــم الهيبــة للمرجعيــة الشــيعية التــي ُاريــد لهــا أن تُكســر
بعــد ثــورة العشــرين ،فقــد أخــذ البريطانيــون مــن المراجــع الكبــار آنــذاك تعهــدا
بعــدم تدخلهــم بالسياســة ،وإ ّال ُه ّجــروا جميع ـ ًا مــن العــراق ،واضطــروا الــى أن
يعطــوا هــذا االلتــزام وو ّقعــوا علــى أ ّال يتدخلــوا فــي السياســة ،وكانــت العــادة
المألوفــة فــي لقــاء الملــوك مــع المراجــع ،أنّ الملــك يأتــي إلــى النجــف بحجــة
زيــارة ضريــح أميــر المؤمنيــن(×) ،وهنــاك يلتقــي المرجــع بعــد إخبــاره بوصــول
-280-

-ةرشاعلا ةيصولا يكحلا مامإلا ةافو ىركذ |

| سماخلا لصفلا  -ةحلاصلا ةودقلا

الملــك ،وكأنّ اللقــاء حــدث صدفــة وبــدون تنســيق ،فالملــك ال يــزور المرجــع
فــي منزلــه ،وكذلــك ال يذهــب المرجــع إلــى بغــداد لزيــارة الملــك ،ولذلــك
يلتقــون فــي الحــرم الشــريف ألميــر المؤمنيــن(×) ،وكانــت هــذه هــي الســ ّنة
الجاريــة فــي اللقــاء.
وأول مــن كســر هــذه الســيرة هــو السـ ّـيد محســن الحكيم ،فقــد جــاؤوا كعادتهم
مــع المراجــع الســابقين ،وأخبــروه أنّ الملــك قــدم إلــى النجــف ليــزور ضريــح
أميــر المؤمنيــن(×) ،فقــال لهــم :أهــا وســه ًال ،زيــارة مقبولــة ،فقالــوا :يريــد
أن يــزورك ،فقــال :مــن أراد أن يزورنــي فليــأت إلــى داري ،فكانــت قضيــة أشــبه
بالخيــال ،وجــاء محافــظ كربــاء مهــرو ًال ـ وكانــت النجــف آنــذاك قضــاء تابعــا إلــى
محافظــة كربــاء ـ وقــال للسـ ّـيد الحكيــم :سـ ّـيدنا ،هــذا هــو الســياق المعــروف فــي
لقــاء الملــك مــع المراجــع ،فأجابــه السـ ّـيد الحكيــم :ســياق اآلخريــن ال أعرفــه،
مــن أراد فليأتنــي إلــى داري ،ومــن ال يريــد فهــو حــر ،وفوجئــوا بموقــف جديــد
ومنطــق جديــد؛ فالملــك هــو الــذي يــزور المرجــع فــي داره ،وكانــت قضيــة أشــبه
بالخيــال فــي حينهــا.
وعندمــا رأى الملــك ذلــك اضطــر الــى أن يأتــي لزيــارة السـ ّـيد الحكيــم فــي
داره ،وتبــدل الســياق ،فالملــك يــزور المرجــع فــي داره وليــس فــي الحــرم.

وهنــاك الكثيــر مــن الخصائــص ا ُالخــرى التــي يالحظهــا مــن يقــف علــى حياتــه
الشــخصية واالجتماعيــة ،والــذي يــرى عمقــه و ُبعــد نظــره وســعة صدره واســتيعابه
لألوضــاع والتعقيــدات ،يــدرك أنّ هــذه المنزلــة التــي يحظــى بهــا السـ ّـيد الحكيــم،
إضافــة إلــى أنّهــا منزلــة معنويــة ،ولكــن جــزء ًا منهــا مرتبــط أيضـ ًا بــاألدوات الماديــة
والطبيعيــة ،واألســباب التــي يقيضهــا اهلل ســبحانه وتعالــى ،وتجعــل اإلنســان فــي
موقــع تمتــد جــذوره فــي األعمــاق ،لتكــون لــه مثــل هــذه الموقعيــة الخاصــة .
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