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توصيات للمستمعين عامة
● العلة الداعية لالبتداء بالمستمع:

هيُأل ّنُالمستمُعُیشُكِّلُعلّةُوجودُمجالسُالقراءة؛ُإذُالُي ْمكنُلناُأنُنفترضُلهذهُالمجالسُتحقُّقاًُونتخيلُلهاُوجودا ًُحالُفقدُ
هذاُالعنصرُفيُتركيبتهاُالوجودية؛ُمنُهناُح َّقُلناُأنُنصفُالمستمعينُبـ"ركنُمجالسُالقراءة"ُ،بلُالعمدُالمركزيُلهاُ.كماُأنهُ
الشريحةُوالساحةُالكبرىُالتيُتنْصبُعليهُاآلثار؛ُذلكُألنهُ-غالبُاًُ-هوُالمنْص َّبةُعليهُأغراضُهذهُالمجالسُومشاريعُرعاتهاُ،سواءُ
النواةُاألولىُللصياغةُويحتاجُ
كانتُأغراضهمُومشاريعهمُصالحةُبنّاءةُأمُطالحةُه ّدامةُ،كلُهذاُفضالًُعنُأنُالمستمعُيمثِّلُعاد ًُةُ
ّ
ٍ
احلُاألولىُليقومُعلىُأساسُمتينُوينجحُالمشاريعُالنبيلةُبحضورهُويفْشلُ
للتوجيهُواالنطالقُمعهُفيُتبصيرهُوتنشئتهُمنُالمر
ٍ
ًُبالُهدفُوجي ٍهُمقصودُأوُمنُخاللُانقطاعهُعنهاُانقطاعاًُص ّح ّياًُواعيُاًُ،
المشاريعُاله ّدامةُبحذرهُوعدمُالتواجدُفيهاُتواجدا ًُعفويا
وإنُكانُغيرهُ-كأصحابُالمآتمُوالخطباءُوغريهماُمماُسيأتيُفيُشؤونهمُالكالمُ -معنيِّينُبالمباحثةُوالنظرُأيضاًُ،سيّماُوأنُ
ٍ
سُهوُبلحاظ ُآخرُكذلكُمستمع؛ُفهوُيتصفُبأمرين؛ُبمالكيتهُ
غالبيتهمُداخلةُتحتُعنوانُالمستمع؛ُإذُمثالًُصاحبُالمجل
لمجلسُالقراءةُوبكونهُفيُذاتُالوقتُمستمعاًُ،سواءُفيُنفسُمجلسهُأوُفيُمجالسُالمؤمنينُاآلخرينُُ ..
ُ

فنتسصءل أوال؛
مص هي التوييصت الالزم على الكستكع اتِّبصعهص في القراءات عكومص و محرم خصويص؟
وللجوابُعلىُذلكُالبدُمنُمعرفةُمجموعةُأمورُضروريةُ :

● أولها :الغرض-:
وفيهُأتعرضُألصلهُوحدودهُوضوابطهُكماُيليُ :

 -1ضرورة التفكر في الغرض وتحديده:
بمعنىُأنُيتساءلُاإلنسانُ:ماُهوُغرضيُمنُحضورُهذهُالقراءاتُواالستماعُللخطيبُالفالنيُواالجتماعُمعُالجماعةُالفالنيةُ..؟ ُ
فالغرضُهوُن ُْفسُن ّيتكُالمنعقدةُعليهاُالحركةُوالمتوُلِّدةُعنهاُُأفعالك؛ُفعنُاإلمامُالسجادُعلیهُالصالةُوالسالمُقال«ُ:الُعُمُ ُلُإالُ
ُ،وورد«ُ:الُدُينُلمنُالُنُيُّةُله»ُ .
بُنيُّة» ُ
وینبغيُالعلمُبأنُتحديدُالغرضُلیتحققُيحتاجُللصدقُمعُالنفسُوالُتّفكّرُج ّيدُا ًُکيُالُيشذُعنُالذهنُشيءُمنُالنواياُالب ْين ّيةُ
الخفيّة؛ُفإنُّكثيرا ًُمنُاألغراضُ-ص ّحيّةُكانتُأمُعليلةُ-تضيعُفيُل ْوثةُالنفْسُوتنغمسُفيُج ِّبُالبصيرةُوتغيبُفيُظلماتُالقلبُ
وبطونُالذاتُ،فالُتنكشفُلإلنسانُإالُبالتأملُالخالصُوالتدقيقُالعميقُوالتّدبُّرُ .
ُ
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ُ
 -2تشخيص الغرض:
اءةُ..؛ُعليكُأنُتقيسُغرضكُمنُحيثُالص ّحةُوالبط ُالن؛ُهلُهوُغرضُُمحمودُُ
فبعدُأنُحددتُالغرضُمنُحضوركُمجالسُالقر
ّ
عندُالعقالءُأمُمذموم؟ُوهلُهوُصحيحُُشرعاًُأمُفاسد؟ ُ
فإ ّن ُتحديدُالنِّ ّيةُشيءُ،وتشخيصهاُشيء ُآخر؛ُفالتحديدُرتبة ُأولىُللسالك ُبمثابةُالنِّطاقُلنشوءُالتشخيصُ،تماماًُكماُأ ّن ُتسليطُ
المصباحُفيُالظلْمةُنحوُجه ٍةُماُمق ِّدمةُلرؤيتهاُوتحديدُصفاتهاُ .
وینبغيُااللتفاتُإلىُأنُتشخیصُالغرضُلیتحققُيُحتاجُللعلمُالکافيُإلبصارُخصائصهُ،الكفيلُبتمكينُاإلنسانُمنُتعيينُص ّحتهُ
وفساده؛ُفحیاُزةُالغایاتُالعُق ُالئيةُوُإصابةُالمُراداتُالشرعيةُكيفُتحصلُدونُعُلم؟ ُ
إ ّنُاللهُعزُوجلُأودعُفيُاإلنسانُالعقلُالذيُيمُكِّنهُ-مُبدئيُُّاًُ-منُتشخيصُالحسنُوالقبحُوالصوابُوالخطأُوالعلمُبهماُوالعملُ
علىُطُْبقُالحسنُواجتنابُالقبيحُ،ثمُاإلنسانُيُستكثُرُمنُالعُلمُباالستماعُإلىُالخطيبُوالعالمُوالحضورُلمجالسُالمُعرفةُ
والمطالعاتُوالمباحثاتُ..؛ُلذاُیجدُالمكلَّفونُُأولُفتوىُتو َُّجهُلهمُفيُالرسائلُالعملیةُهيُالفتوىُالكلّ ّيةُالقائلة(ُ:يجبُعلىُکلُ
مكلَّفُإحرازُالعلمُبالمسائلُالتيُفيُمُعرضُابتالئه)؛ُلماذا؟ ُ
يُشخصُآلخرُالُتحصلُ
ٍُ
ُألنهُالُيتمكَّنُمنُامتثالُأوامرُاللهُتعالىُوطاعتهُباجتنابُنواهيهُإالُبالعلمُبماذاُيريدُ،وإالُفإنُّطاعةُُأ
معُالجهلُبماُيريدُ،س ّيماُإذاُكانُالشخصُالمرادُطاعتهُيُضعُمراداتهُبحكمةُمتناهيةُومُعرفةُعميقةُغائبةُعنُف ُْهمُ ُاإلنسانُ
وإدراكهُاأل ّوليُالبسيط؛ُلذاُالُإيمانُإالُبعلمٍ ُوبفقهُ.وكلماُكنتُُأهلُفكرةُمتفكرا ًُأكثرُمعتبُرُا ً؛ُكلماُأصبحتُُُأبصُرُ ُوُأفهُمُوأكثرُ
تعلُّماًُ،وكلماُكنتُُعالماًُأكثرُعارفاًُبأحكامُاللهُسبحانهُوأسرارُالنفسُوخفاياُالوجودُوفنونُالحياةُومسلَّطاًُعلىُالتعاملُمعُذلك؛ُ
كلماُكنتُُاألسيسُ ُواألقدرُعلىُتحديدُنواياكُوتشخيصُأغراضكُوالسيرُنحوُالنورُوالسلوكُنحوُالفالحُالماديُوالمعنوي؛ُیقولُ
سيدُالبُلُغاءُبعدُنبيناُالعظيمُعليهماُالصالةُوالسالمُ :
«من ُا ْعتبر ُأبْصر ُوم ُْن ُأبْصر ُفهمُ ُوم ْن ُفهم ُعلم»ُ،1وروىُالشیخُالمعُظَّمُالکليني ُعنُمح ّمدُبنُیحیىُعنُأحمدُبنُمحمدُبنُ
عیسىُعنُعليُبنُالحکمُعنُأبيُعبدُاللهُالمؤمنُعنُجابرُقالُ:دخلْتُعلىُأبيُجعفرٍُعلیهُالسالمُفقال«ُ:یاُجابرُ،اآلخ ُرةُدارُ
والُولکنُأهلُالدنیاُأهلُغ ُْفلةُوکأ ّنُالمؤمنینُهُمُالفقهاءُأهلُفکرةُوعبرةُلمُیص ّمهمُعنُذکرُاللهُجُ ُّلُ
ُّ
وز
قُرارُوالدنیاُدارُفُنا ٍُءُ ُ
اسمهُماُسمعواُبآذانهمُولمُی ُْعمُهمُعنُذکرُاللهُماُرأواُمنُال ُِّزینةُبأعینهمُففازواُبثوابُاآلخرةُکماُفازواُبذلكُالعُلم»ُ .2
ُ
 -3توجيه الغرض:
ضهُنحوُأيُن ّي ٍةُيع ِّينهاُ،مهماُكانُف ْعلهُ،صغيرا ًُأمُكبيرا ًُ،عظيماًُأمُحقيرا ً؛ُ
وأعنيُبهُالقيادة؛ُفاإلنسانُيستطيعُ-متىُأرادُ-أنُيقودُغر
ِّ
فالنِّيّةُأيهاُالم ْدركُملْككُالذيُالُيشار َّكُفيهُأحدُوأنتُسلطانهُاألوحدُ .
مُوالصغرُ-صفةُثابتةُلها؛ُإذُقدُيكونُغرضُماُصغيرا ًُ
واعل ُْمُأنهُفيُساحةُاألغراضُوالنواياُالُيوجدُعندُاللهُتعالىُ-منُحيثُالعظ
ِّ
ٍ
ٍ
ًُفيُظرفُآخرُ،كماُأنُّكلُشي ٍءُعندهُعزُوجلُذوُقيمةُ،وماُيكونُذاُقيم ٍةُعندُالحكيمُفهوُعظیمُُالُینبغيُ
فيُظرفُماُ،عظيما
الزهدُفيهُوالتساهلُبعوائدهُونوائلهُواسترخاصُفوائتهُوفضائلهُ .
ُ
 1نهج البالغه ،صبحي صالح :ص 605ح.802
 8الکافي ،الشیخ الکلیني :ج 8ص.111
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ُ
إذا ًُهذا ُالغُ ُرضُ-هذهُالُنِّ ّيةُ -أنتُمنُتوجههُفيُكلُاألحوال؛ُلذاُجاءُفيُالخبر«ُ:ولتكنُلكُفيُكلُشي ٍُء ُنُُّيةُحتىُفيُال َّنُومُ
واألكل»؛ُفأنتُعليكُإذا ًُأنُتو ّجهُن ّيتكُفيُكلُحرك ٍُةُتتحركهاُوعملٍُُتأتيُبهُ،حتىُفيُالن ُومُواألكلُ،أنتُو ِّجهُن ّيتكُواجعلهاُصالحةُ،
استثمرهاُ،و ِّج ُْهاُنحوُالله؛ُقُلُ:إلهيُ،أناُاآلنُأنامُألتُق َُّوُعلىُخُدمةُعياليُأوُخدمةُالمسلمينُأوُخدمةُالناسُأوُألتُق َُّوُعلىُالرزقُ
بك ّديُوعدمُالحاجةُلآلخرينُُ،..وإذاُأكلتُُطعاماًُفو ّجهُن ّيتكُواجعلهاُفيُطريقُاللهُتعالىُلتُحصدُأجرهاُالعظيمُُ ..
وینبغيُالعلمُبأ ُّنُتوجیهُالغُ ُرضُلیتحققُيحتاجُلتُو ُُّجهُنفْسُ،وعزيمةُوافيةُباستذكارُالنّ ّيةُواستحضارُاإلراداتُالمتعاقبةُمنهاُعلىُ
األفعالُباستمرارٍُدائمُ،وإالُكيفُیُنعقُدُتوجیهُالُّن ّيةُنحوُالغرضُالصحیحُباسترسا ٍُلُوالممارسةُعشوائيُاًُبإصدارُالفعلُعفویاًُکیفماُ
ات َّفق؟ُوهوُ-أعنيُاستذكارُاإلراداتُباستمرارُوقيادتهاُ-أمرُليسُبالعسير؛ُفالنفْسُجبِّلَّتهاُالطَّبْعُ،فماُأنُيقعُتمريسهاُعلىُأمرٍُإالُ
صارُسج ّيةًُفيُصميمُالحركةُالصادرةُعنهاُالمرتبطةُبأحوالهُوظروفهُالمتطابقةُالمتماثلةُوالمتشابهةُ .
 -4الخالص في الغرض:
إ ّن ُا ُإلنسانُقدُيح ُِّددُالغُ ُرضُ،ويُشُخّصهُ،ويو ّجههُأيضاًُ،لكنهُمعُذلكُالُيجعلهُخالصاًُصافياًُعنُالشوائبُوالكدوراتُالمعكِّرةُ
لخلوصهُونقائهُوتماميُّتهُوكمالهُ،وهذاُالنقصُيُكونُفيُكثيرُمنُاألمورُنقصاًُخطيرا ًُ،ويُفُ ِّوتُجهةُالصالحُلحسابُجهةُالبط ُالنُ
والفُساد؛ُتماماًُكاألمورُاألخالقيةُوالعباديّة؛ُفإ ّن ُالذيُمثالًُيحضُرُمُجالسُاالستماعُوالذِّكرُألجلُالُتّعُلُّمُوفيُنفسُالوقتُألجلُ
الرياء؛ ُيُكونُقضىُبجزءُنيّتهُالفاسدُ-الرياءُ -علىُجزءُنيّتهُالصالحُ-التعلم-؛ُإذُتتف ّوقُالنّيّةُاإلنسانيةُبصفةُذاتيُّة ُتجعلُمُنُ
ًُمعُالصالحُ،فهيُكالقضاياُالعقليةُالمنطقيةُنتائجهاُالخاطئةُتتبعُ
المقاصُدُدائماًُمستهلكةُفيهاُلجهةُالبطالنُمتىُوجدُمختلطا
َّ
أخ ّسُالمق ِّدماتُ .
ُهذاُالجزءُمنُالصالحُهوُفيُظاهرهُالشكليُمتصفُبالحسنُ،لكنهُفيُحقيقتهُبال ِّدقّةُليسُكذلك؛ُفالذيُ
والسرُفيُذلك؛ُأل ّن
َّ
يقولُ(أستمعُُألجلُأنُأتعلّمُوألجلُأنُأرائي)ُفإنُّاالستماعُهناُبمفردهُهوُفعلُنفسيُجوارحيُفحسبُ،مثلهُمثلُاآللةُ،والتّعلُّمُ
فعلُنفسيُناتجهُفيُالعقلُوهوُحصولُالعُلمُبعدُإعمالُآلةُالسمعُواالستماعُ،والرياءُفعلُنفسيُناتجُفيُالعقلُمترافُقُمعُ
السماعُمنُأولُُلحظةُينويُفيهاُالرياءُوينعقدُعليهُح ُّبُالقلبُ،الُأنُالرياءُسينتجُبعدُاالستماعُكالتّعلّم؛ُفل ّماُكانُالرياءُأسبقُ
كانُهوُالمرتكزُعليهُالعملُوالعملُتابعُلهُككل؛ُلذاُلمُيُتُقُبَّلُاللهُمنهُشيئاً؛ُإذُالُجهةُصالحُحقيقيةُفيُهذاُاالستماعُكماُيوهمُ
بادئاًُ .
والرياءُ-مثالًُ -فيُحقيقتهُهناُلمُيقعُعلىُاالستماعُحتىُيُكونُالتّعلّمُجز ًء ُمنُن ّيةُاالستماعُوالرياءُجز ًء ُآخرُمنُن ّيةُاالستماعُ،
وإنماُالرياءُواقعُعلىُالتعلمُنفسه؛ُذلكُألنُّاالستماعُوالتعلمُمركَّبُُطُ ُْوليُُمتَّحدُُناتجُُعنُفعلٍ ُواحدُهوُاالستماعُنفسهُ،والرياءُ
ليسُنتيجةُلالستماعُوإنماُاالستماعُنتيجةُللرياءُوإنُترافقاُكماُأوضحت؛ُفهوُلُ ُّماُأرادُأنُيرائيُذهبُلالستماعُلمُجالسُالذِّكرُ
والتّعليمُ .
والتّعلُّمُالُيُقومُعلىُالرياءُو ُْحده؛ُذلكُألنُالتعلمُالُيتحققُهناُبدونُاالستماعُ،وا ُالستماعُكمج َّرد ُفعلٍ ُفار ُالُي ْمكنُأنُينْوىُ
ائيُدونُأيُغرضُناتجُعنُاالستماعُواقعُعليهُالرياءُ،كماُأنكُالُتقولُ
ٍُ
للرياء؛ُإذُالُي ْمكنُأنُتقولُأناُأستمعُمج َّردُسمعٍُفار ُألر
أرائيُألتعلّمُباالستماعُ،والُتقولُأرائيُألستمعُبالتعلمُ،والُتقولُأستمعُألتعلمُبالرياءُ،والُتقولُأتعلمُألرائيُباالستماعُبسمعيُ،
والُتقولُأتعلمُألستمعُبالرياءُ،وإنماُتقولُأستمعُألرائيُبالتعلم؛ُفالرياءُدائماًُمتص ِّدر؛ُوبعبارةُموجزةُ:يُصيرُالرياءُ ُقاعد ًةُ ُقامُ
عليهاُاالستماعُوتولَّدُعنُاالستماعُالتعلم؛ُوماُبنيُعلىُباطلُفهوُباطلُ .
فاإلخالصُإذا ًُأمرُالزمُللعباداتُ،وقدُرويُعنُا ُإلمامُعليُعلیهُالص ُالةُوالسالمُأنهُقال«ُ:اإلخالصُُغايــةُالدين»؛ُأيُهدفه؛ُبالتاليُ
فإنُّاإلخالصُمحيطُمتَّسعُشروعاًُوامتدادا ًُوانتها ًء؛ُفهوُالمبتدأُبهُفيُالعملُوهـوُالجوهــرُطــوالُخــطُالنُِّـيُّــةُوهـــوُالمنتهــىُ ُ
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ُ
المرادُبلوغهُ،وهذاُالبلو ُهوُال ُّرشدُالتامُلإلنسانُالمجتهدُالعاملُوالمتكاملُفيُنهايةُالمطافُوالمتمثِّلُفيُس ِّرُاللهُسبحانه؛ُلذاُ
قالُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوآله«ُ:باإلخالصُتُتفاضلُمراتبُ ُالمؤمنين»ُوقالُتعالىُفيُالقدسي«ُ:اإلخالصُسُرُ ُمنُُأسراريُ،
استودُ ْعتُهُقلبُُمنُأحبُبْتُُمنُعبادي»ُ،ومادامُاالستماعُلمُجالسُالقراءةُعبادة؛ُلُزمُتحقيقُاإلخالصُلهُوفيهُومنهُ .
ُواعل ْمُأيهاُالعزيزُأ ّنُاإلخالصُيُحتاجُلطُرافةُلبُولُطافةُفكرُ،كماُيُحتاجُللُتّدبُّرُلمعرفةُماهيّتهُ،وماُهيُحدودهُ،وکيفُيجبُأنُ
قةُاألطماعُتتحصلُباالعتبارُباللهُتعالىُو ُْحدهُومُع ُرفةُشأنُوقدرُ
يكونُ.وتحقيقهُعلىُوجههُالتامُيُتطلَّبُمفارقةُاألطماعُ،ومفار
ّ
إلهكُالذيُتتعاملُمعهُوشأنُوقدرُالمخلوقينُالذينُليسواُإالُصُنائعُضعيفةُصنعهاُذلكُاإللهُالعظيمُمالكُكلُالعوالمُالعلويّةُ
والسفليّةُفالُترجوُأحدا ًُدُونهُأوُمعهُإذُالُمحقِّقُغيرهُلشي ٍءُفيُم ْحضرُجبروتهُومالكيّتهُوعظمتهُ .
ُّ
يقولُأميرُالمؤمنينُعليهُالصالةُوالسالم«ُ:منُاعتبرُبغیرُال ُّدنیاُقل َّْتُمنْهُاألطْماعُ»ُ .3
العاقل ُالُیرجوُمُنُالُی ُْوثُقُ ُبه»ُ ،4وفيُاختصاصُالشيخُالمفيدُق َّدسُاللهُس ّرهُرويُأنهُ
ويقولُإمامنا ُالحسینُسالمُاللهُعلیهُ «ُ:
سئُلُاإلمامُالحسینُعنُخيرُالدنياُواآلخرةُ،فكُتبُعليهُالسالم«ُ:بسمُاللهُالرحمنُالرحيمُ.أ ّماُبعدُ،فإنّهُمنُطلبُرضىُاللهُ
بسخطُالناسُكفُاهُاللهُأمورُالناسُ،ومنُطُلبُرضىُالناسُبسخطُاللهُوكلهُاللهُُإلىُالناسُ،والسالم»ُ .5
فیاُأيهاُالعزيز!ُالُتُ ُْف ُرحُبعبادتكُالهوىُوالتقربُللمخلوقُوإشابةُنيتكُماُالُُإخالصُفيهُ،فإمامكُالحسينُعليه ُالص ُالةُوالسالمُ
فرحُإالُّبماُنلتُمنُطاعةُاللهُتعالى»ُ .6
يقول«ُ:والُت ْ

هل للخالص ددو وتفصييل يككن معرفتهص؟
هنالكُحدودُمهمةُلإلخالصُ،وحدودُهُتُختلُفُمُنُعم ٍُلُآلخرُ،فيُحتاجُكثيرُمناُلمعرفتها؛ُإذُتشتبهُاألحوالُفيُهذهُاألم ُورُعلىُ
ضُألهمهاُمماُيشيعُمنهاُفيُأغلبُالنفوسُوتوجبُحيرةُلدىُالسالُكُُوطالُبُالخلوصُمُنُالمهالُكُ،
كثيرُمنُالمؤمنين؛ُلذاُأتعُ ُ َّر ُ
س ّيماُوأنُاإلخالصُعد ُُّوُالشيطانُاألكبرُومعركتُهُالُلَّدود؛ُوذلكُماُيليُ :

بیصن توضيحي وأمثلة عصمة:
فمثالًُفيُالصالةُيُبحثُالفقهاءُ-أعلىُاللهُمقاماتهمُ-حولُُأداءُصالةُواجبةُمعُضُ ُِّمُنُ ّيةُالتعليمُلشخص؛ُفيستشكلُبعضهمُمُفتيا ًُ
ببطالنُالصالةُووجوبُإعادتهاُ،فهمُرغمُأ ّن ُالتعليمُهناُلفرعُمنُفروع ُال ِّدينُالعظمىُومقصودُلوجهُاللهُتعالىُإالُأ ّن ُصالتهُ
عندهمُباطلة؛ُفالقاصدُينالُثوابُالتعليمُوثوابُهُجسيمُعظيمُولكنهُمُنُحيثُخصوصُسقوطُالصالةُالواجبةُعنُذ ُّمتهُفالُ .
ٍ
ٍ
نُمعُغرضُآخرُ
ًُفيُالتلفظُبلفظُصُالتيُ-مستحباًُكانُأمُواجبُاًُ-أثناءُالصالة؛ُفلوُكبَّرُُالمُصُليُتكبيرا ًُفيُمُحُلِّهُولك
ويُبحثونُمثال
مُنُْضمُإلىُغرضهُاألصليُالذيُهوُأداءُالصالةُالواجبة؛ُكأنُك َّبرُوفيُنفسُالوقتُأرادُبهذاُالتكبيرُأنُيُردُعلىُندا ٍءُعار ٍضُلش ٍ
خصُ
يناديهُ،سواءُكانُذلكُالتكبيرُواجباًُكتكبيرةُاإلحرامُأوُمستحباًُكالتكبيرُالذيُيسبقُركوعُالفريضةُأوُيسبقُسجودُالفريضةُ..؛ُ
فإنُّالبعضُيفتيُببطالنُالصالةُكونهاُاشتملتُعلىُنيّةُأخرىُغيرُنيةُأداءُالفُ ُ ْرضُالواجبُللهُتعالىُالمطلــوبةُألفاظــهُبنحــ ٍُوُ ُ
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ُ
ٍ
رُلشخصُسيغرقُ،فأنُ
مستقلُمُفر ُتماماًُعنُأيُضُميمةُأخرىُمُنُهذاُالقُبيلُحتىُلوُكانتُهذهُالضَّ ميمةُبقصدُإلفاتُالحاض
تنقذُالغريقُبهاُشيءُ،وأنُتؤديُألفاظُالصالةُبالُضميمةُأخرىُشيءُآخرُ،فذاكُالتلفظُإلنقاذُالغريقُيجعلُاللفظُعرفاًُكالكالمُ
البشريُالخارجُعنُكالمُالصالةُوهيْئتهاُ .
کماُأنهُمثالًُوردتُأيضاًُرواياتُتُحدُمستثنُيةُجوابكُنداءُالوالدينُُأثناءُصالةُالنافلةُبکيفيّةُمعيَّنةُ..؛ُفيكونُذلكُتقييدا ًُمنُجهةُ
مة؛ُفصالتهُمنُحيثُالص ّحةُشرعاًُ
الشرعُغيرُمبطلُللصالةُ.بینماُلوُصُُلَّىُبقصدُأداءُالصالةُثمُوهوُيصليُنظرُعامدا ًُلعورةُمح َّر
ّ
صحيحةُالُتبطل؛ُكونُذلكُالعارضُالمح َّرمُغيرُدخيلُفيُن ّيتهُللصالةُ ُولمُيعتبرهُالشرعُبعنوانُآخرُمنافياًُلها؛ُأماُهلُيقبلهاُاللهُ
أمُال؟ُفهذاُشأنُيرتبطُبهُسبحانهُ،وهوُبخالفُماُلوُکانُأصلُصالتهُقائماًُعلىُنيّةُأنهُيصليُألجلُأنُينظرُللحرام؛ُفالصالةُباطلةُ
والُتقبلُ.وامتدادُن ّيةُالصومُمنُطلوعُالفجرُإلىُالغروبُ،لوُتخلَّلُبينهاُلحظةُ-ولوُثانيةُ-نوىُفيهاُعدمُالصيامُأوُتر َّددُ-الُالترددُ
الذيُهوُمج َّردُخطورُفيُالذِّهنُ،وإنماُالترددُالمقرُبهُالمستوطنُفيُالقلبُالممضيُمنُالمتر ِّددُفع ُالً-؛ُفإنُّالصومُيبطلُ،بخ ُالفُ
ماُلوُنوىُأثناءُالصالةُأنُيقطعُصالتهُأوُترددُترددا ًُواقعيُاًُفيُإتمامها؛ُفلوُرجعُلن َّيتهُوأت َّم ُالصالة؛ُفصالتهُصحيحةُمادامُلمُ
يتخللُتلكُالفترةُ-فترةُنيّةُاالنقطاعُأوُفترةُالترددُالواقعيُ-مفسدُللصالةُمنُقبيلُوقوعُفترةُفاصلةُطويلةُتخرجهُعرفُّياًُعنُ
كونهُفيُحالةُصالةُومنُقبيلُأنُيتكلمُفيُتلكُالفترةُكالماًُخارجاًُعنُالصالةُحتىُلوُكانُذكرا ًُللهُحيثُأنهُحسبُالفرضُأوقعهُ
فيُفترةُمتخلِّلةُغيرُمنْويّةُألداءُنفسُالصالةُ .
ومُنُثُ َُّمُ،إذاُجئناُلحدودُا ُإلخالصُفيُغُ ُرضُاالستماعُلمُجالسُالقراءة؛ُفهوُوُُإنُكانُأكثرُمرونةُمُنُحُ ُِّدهُالمطلوبُمثالًُفيُالصالةُ
باعتبارُُأ ُّنُُأفعالُالصالةُمخصوصةُبكيفيةُمُعُيَّنةُ،بینماُاالستماعُفهوُباعتبارهُفعالًُمنُاألفعالُالتكوينيةُوالجُ ُوارحُّية؛ُبالتاليُيالزمُ
حركةُاإلنسانُويتشاركُفيُاألمورُالعُباديةُالمطلوبُفيهاُتحقيقُنيّةُالقربىُللهُواألمورُالغيرُعباديةُالتيُالُيطْلبُفيهاُالنِّيّةُبنحوُ
ال ُوجوب؛ُلذاُيلزمُأنُنعُنُْ ُونُا ُإلخالصُفيُغرضُاالستماعُبحُ ُّدهُالمانعُمنُخروجهُعنُمرضاةُاللهُعزُوجلُ .
وبإيضا ٍحُأ ْجلىُ:إنُّاالستماعُالغیرُتع ُّبديُمثيلُالشخصُالذيُيغسلُثوباًُنجساًُبدونُن ّيةُالتطهيرُ،فلوُكانُعلىُسبيلُالمثالُعالما ًُ
بنجاستهُبمقدارٍُمنُالدمُناسيُاًُلهاُفألقاهُفيُالنهرُدونُأنُيدريُأوُألقاهُفيهُشخصُم ْدركُ ُالُعلمُلهُبنجاسته ُأو ُرماه ُفيُبئرٍُ
معتصمةُطفلُالُإدراكُلهُأوُكانُمرتدياًُلهُأوُممسكاًُبهُفسقطُبهُفيُالنهرُوهوُنائمُأوُماُشئتُفعبِّرُ،فل ّماُرفعهُمنُالماءُوجدُ
أثرُال َّدمُقدُزال؛ُحصلُالتطهيرُللثوب؛ُفإ ّنُالطهارةُتتحقَّقُللثوبُرغمُأ ّنُالفاعلُلمُينوُأصالًُتطهيره؛ُوماُذلكُإالُأل ّنُالتطهيرُالُ
لُعلىُأيُحال؛ُنعمُلوُغسلهُعنُقصدُوهوُناوٍُتطهيرهُللهُتعالىُانعقدُتُُْلهُالنّيّة؛ُ ُوالثمرةُ
ُِّ
تجبُفيهُنيّةُالقُربىُلله؛ُفهوُيحص
الفارقةُبينُهاتينُالحالتينُتكونُفيُأنهُفيُالصورةُاألولىُالُيستحقُثواباً؛ُأماُفيُالصورةُالثانيةُفببركةُتوجيههُنيّتهُواستثمارهُ
لهاُنالُالثوابُوالتق ُّربُلهُعزُوجلُبابتغائهُوجههُسبحانهُ،وهذاُبخالفُماُتطلبُفيهُال ِّنيّة ُشرعاً؛ُفإنّهُالُيتحقَّقُامتثالُُأمرهُ
ماُصحُأنُيُطْلقُعليهُمسمىُركن؛ُوهذاُتماماًُكلز ُومُ
بدونهاُلكونهاُركناًُفيهُ،والشيءُبالُركنهُمنهدم؛ُوإالُلوُكانُيقومُبهُوبدونهُل
َّ
أنُيستمعُالمُصُليُيومُالجمعةُلخطبةُالنبيُأوُاإلمامُأوُنائبهُفيماُلوُبلغناُوجوبُُاالستماعُ .
بالتالي؛ُيمكنُلناُالقولُ :
 -1فيُاألمورُالمنطقيةُالعُقالئيّةُوالعرفيّةُالمتروكةُمنُالشرعُلتحديدهماُ،متىُكانُالغرضُالصحيحُمخلوطاًُمساقاًُبنفسهُللغ ُرضُ
الفاسدُبحيثُيكونُمطيّ ًة ُله؛ُبطلُالعملُككلُ -1ُ،ومتىُكانُالغرضُالصحيحُقائماًُبذاتهُفأ ْدخلُإلىُجانبهُغرض ُفاسدُالُأنهُ
جعلُذاكُمطيّةُلهذا؛ُفالغرضُالصحيحُيبقىُصحيحاًُوالفاسدُيبقىُفاسدا ًُ-3ُ.فيُاألمورُالتيُتص َّدُالشارعُالمق َّدسُلج ْعلُحدودُ
ًُخاصا ٍ
ًُبقيدُشرعيُخاصُأوُرفعُعنهُقيدا ًُمنُالقيودُالعرفية؛ُوجبُالتوقفُعندُح ِّدهُواألداءُعلىُ
خاصةُلهاُ،متىُق َّيدُالشرعُعمال ّ
ط ْبقهُ-4ُ.يبقىُالقبولُوال َّنماءُفيُك ِّلُصحي ٍحُبيدُاللهُعزُوجل؛ُإماُأنُيتق َّبلهُبقبولهُالحسنُوين ّميهُأوُيقبلهُوالُين ّميهُأوُالُيقبلهُ
وين ّميهُأوُالُيقبلهُوالُين ّميهُ.فـُُ-1كاالستماعُألجلُالتعلمُالمقصودُلالستغاللُ،وُ-2كاالستماعُالمقصودُللتعلمُوالمقصودُفيُنفسُ
الوقتُللسرقةُأوُالمقصودُفيُآنُمنُآناتهُللكذبُ،وُ-3كالتكبيرُ-المتق ِّدمُ-فيُالصالةُإجابةًُلنداءُالوالدينُاحتراماًُوتوقيرا ًُ .
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أمثلة واقعية على االستكصع الطصلح ل َكجصلس القراءة:
وأماُمُنُحيثُالواقعُالعمليُالحاصلُوالحاالتُالمتوافُرةُبيننا؛ُفإنهُمثالًُإذاُوجدُشخصُقدُقُ ُرنُاستماعهُبمُجلسُفالنُفقطُ ُأل ُّنُ
ض ُالنظرُعنُُأيُمُسُ ِّوُ ٍُ ُشرعيُ ُمطلوبٍُ ُوحُسُنُ،معُأنّهُيعلمُبأ ّن ُقريبهُهذاُمعين ُللظَّلمةُأوُيُتكلَّمُفيُ
الخطيبُمُنُأقاربهُبُغُ ّ ُ
العُلمُبغيرُعُلمُمتج ُّرُيّاًُعلىُاللهُورسولهُأوُيحُ ِّرفُالمُبادُئُمبتُغيا ًُإرضاءُاألثرياءُأوُذويُالجاهُوأصحابُالمُنازلُالما ُّدُيّةُ ُوالمناصبُ
للحُ ُظْوةُعندهمُوالفوزُبنُوائلُهمُوتقديمهُللقراءةُعندهم؛ُفإنُّهذاُالحضورُلذلكُالمُجلسُحرامُوفاعلهُمأثومُأشدُاإلثمُوهوُحتماًُ
منُأعداءُاللهُومحاربيهُ .
ُأوُلوُ ُوجُدُآخرُقدُعقدُحضورهُبالمجلسُأوُالمسجدُألجلُُأنهُإذاُذُهبُفيماُبعدُإلىُجلسائهُوتج ُّمع ُُأ ُقْرانهُمُنُاألصحابُأوُ
األقاربُيُباهيهمُبماُسمعُویُتفاخرُعلیهمُبذلكُالحضورُقائالًُُ:أناُُأحضرُعندُفالنُ ُوُأًستمعُلفالنُ ُوُأصُليُخُلْفُفالن! ُ
ٍ
جلس ُحسبُتواجُدُمستمُ ُعٍُآخر ُمعجُبُبصورتهُیُحُبّهُمحبُّةُغيرُعُفيفةُويريدُُأنُ
لُلشخص ُنيُّةُمعُُلَّقةُعلىُحضورُمُ ٍ ُ
أوُلوُحص
يُتواجدُفيُمكانُتُواجُدهُجاعالًُمُنُاستماعهُسبباًُووسيلةُلبلو ُمقصدهُالشَُّنيعُُال َُّذميمُُهذاُ .
دُعلىُخطيبُماُأوُ
ٍ
أوُحضرُمستمُعاًُليحاربُالجماعةُالمؤمنةُاألخرىُالتيُيختلفُمعهاُفيُالقُناعاتُ،أوُليُسُ ِّجلُمُوقُفاًُبالتّصيُّ
طُمنُأقدارهمُ،أوُليو ِّهنهُمنافسةًُ ُوحسدا ًُمنهُلهُ،أوُليحقِّقُلنفسهُالرئاسةُ
أصحابُُمُجل ٍسُماُمبتغُياًُتسقيطُهؤالءُالمؤمنينُوالحُ َُّ
المذمومةُعلىُأرحامهُوقراباتهُأوُعلىُأي ُمنُالمشاركينُ،أوُليتمثَّلُللمؤمنينُتمثُّلُالصالحُالنَُّقيُليكسبُأصواتهمُفيُسباقٍُُ
انتخابيُ،أوُليُتع َّرفُعلىُالناشُئةُوالمثقَّفينُمستهدُفاًُبُثُسمومهُوانحرافاتهُالحقاًُبُْينهمُوتجنيدهمُألفكارهُوترويجُقُناتهُوإعالمهُ
ستهزءُبأحوالُالناسُوالعابرينُ،أوُلیُنظرُللنساءُ
خرُعلىُأ ُقْرانهُويُ ُ
ُ
البائسُ،أوُلي ُد َّكُعلىُالقلوبُبالبغضاءُوالوشايةُ،أوُألجلُأنُي ُْس
نظرةُالشهوةُوال ُِّريبةُباسطا ًُشراكهُيتصيَّدُعوراتُالناسُوحُ ُرماتهمُمُ ُوطِّناًُنفسهُعلىُالظَّفرُبعالق ٍة ُمعُامرأ ٍُة ُمنه ّنُ،أوُليُستعرضُ
جمالهُوأناقتهُمتأنِّثاًُكالفتياتُُ،أوُُآخرُيريدُالعزاءُفيُالموكبُالفالنيُوالمكانُالفالنيُليبرزُمُ ُظْهُرُا ًُيتلذذُبهُنفسيُاًُأوُليُستعرضُ
ستعرضُ
لُمعُصاحبتهاُبالصبيةُُأوُلتُ ُ
هُيُجانُعزائهُللمتربِّصاتُأوُليُستعرضُعضالتهُوق َّوتهُواستعدادهُللمشكالتُمعُالمارةُ،أوُلتُتغ ُ ّز
ِّ
واتُالفجورُوأطاعتُنُ ُز ُواتهاُالمائعةُُ ..
بعتُله
ْ
بتُأغراضهاُالماجُنةُواُت َّ ْ
مُفاتنهاُوأناقتهاُأمامُالناظرينُأوُالمع ِّزينُقدُنص ْ
ٍ
ُبقصدُ
فهذهُكُلُّهاُوالعیاذ ُباللهُحاالتُ ُباطلة؛ُوبُطالنهاُالُألنُاالستماعُفيهاُللمجلسُمح َّرم ُبذاتهُ،وإنماُألنُاالستماعُفيهاُعجن
وفعلٍُمح َّرمُ،فكيفُيفعلهاُالمؤمنُ ُواإلمامُالحسينُعلیهُالص ُالةُوالسالمُخرجُليحاربها!ُفالُتُكُنُأيهاُالمواليُفيُعدادُُأعداءُاإلمامُ
واُهذهُاألهواءُالتيُجُمُاعهاُالضَّ اللةُومُيعادهاُالنار»ُ .7
ُ
الحسينُمنُحيثُالُتدريُ،فهوُصلواتُاللهُوسالمهُعلیهُالقائل«ُ:اُت َّقُ
ُ

أمثلة على االستكصع الصصلح ل َكجصلس القراءة:
ُأماُلوُمثالًُکانُغُ ُرضُالمستمعُمُُنْضُ ُّمُاًُللتعلیمُفيُذاتُالوقتُُأنُيراهُالمؤمنونُحاضرُا ًُبينهمُالُبعنوانُالرياءُ،وإنماُبعنوانُُإُيمانُّيةُ
مقُالسرورُبحُشُْرُُالذاتُبينُهؤالءُالطيُّبينُالمحبوبينُعندُاللهُتعالىُوحسابهمُلهُمُنهم؛ُفهذاُالغرضُ
ُُّ
هذاُالشعورُالفائضُمُنُعُ
نبيلُشريفُالُيُخُ ُُّلُبخُلوصُالنّ ّيةُ .
ُوكذاُماُلوُحُضُر ُوقدُخلطُنيّتهُبقصدُتشجيعُصديقهُالخطيبُالمبتدُئُ،أوُصاحُبهُصاحُبُالمُأتمُ،أوُزميلهُالشاعرُ،أوُدُ ُْعمُُ
الخطيبُالفالني ُالصالحُوتكثيرُسُوادُالحضورُبُُْينُيديهُ،أوُاستجابةُلدعوةُمؤمنُ،أوُبقصدُُأنُيُحضرُمُجلسُأستاذهُتوقيرا ًُلهُ
وأدا ًءُلح ُِّقهُصلةًُمنهُبهُتقديرا ًُلعطائهُإياهُوأتعابهُفيُنُشُْأتهُوتدريسهُوتربيتهُ،أوُبقصدُُأنُيُدفعُالُتُّهمةُعنُنفسهُوُإساءةُالبعضُ
باُت ّهامهمُلهُبُغضهُومُجافاتهُلهمُأوُخُلُ ِّوهُعنُمُز ُاورةُمُجالسُال ِّذكْرُواإليمانُُ،أوُ ُألجــلُأنُيُتبُ ّركُمُــنُمائـــدةُفــالنُالمـؤمــنُ ُ
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ُ
لمباركُ،أوُليُجودُعلىُشخصُیُتواجدُفيُذلكُالمكانُ،أوُليتص َّيدُلنفسهُرزقا ًُحالالًُمُنُالمقتدرُ
الطاهرُورزقُهُا ُ
ُ
باألكلُمنُزادُهُ
ِّمُويرُبّيُأوالدهُعلىُحضورُهذهُالمجالسُ،أوُللعفوُعنُإنسانُيجدُالفرصةُاألمثُلُفيُهذهُالظروفُالروحيةُ
الفالنيُ،أوُليُعل ُ
والتهذيبيةُُ،أوُلوصلُُرحمٍُُصالحُأوُإلصالحهُ،أوُلوصلُُقاطعُ،أوُلتنفيسُك ُْربةُجارُ..؛ُفهذهُا ُألغراضُوُإنُاختلطتُبالغايةُاألصليةُ
فليستُمذمومةُوالُمُفسدةُلإلخالصُالمطلوبُ،بلُإنهاُتُمُثِّلُتكاليفُوأغراضُعُ ُقالئُّيةُوشرعيةُقائمةُبذاتهاُوتضافُقيمتهاُ
اإلنسانيةُوأجورهاُاإللهيةُإلىُقيمةُالغرضُاألصلُ،بلُوحتىُلوُفقدُالغرضُاألصلُمعهاُوتص َّدُرتُُْبنفسهاُالغرضُوالمقْصدُ،إنُّهذهُ
ُ
الغاياتُكلهاُأهدافُلس ّيدُاألحرارُصلواتُاللهُوسالمهُعلیهُوسُجاياهُومعروفه؛ُفهوُالعاملُوالقائلُ :
«اعلُمواُأ ّنُالمعروفُيُ ُْكسُبُُحُ ُْمداُ،وي ُْعقبُُُأجراُ،فلوُرأيتمُالمعروف ُُرجُالًُلرأيتم ُوهُحسناًُجميالًُيس ُُّرُالناظرُينُ،ولوُرأيتمُالُلُّ ُؤمُ
نُالُيرجوهُ،وأعفىُالناسُمنُعفاُعنُقدُرةُ،
ُ
نفرُمنهُالقلوبُوتغضُعنهُاألبصارُ.إنُّأجودُالناسُمنُأعطىُم
رجالًُلرأيتموهُقبيحاًُتُ
ّ
ادُبالصنُيعةُإلىُأخيهُوجهُاللهُتعالىُكافاهُاللهُبهاُفيُوقتُحاجتهُوصرفُعنهُمنُ
َُّ
نُوصلُمنُقطعُ.ومنُأر
وإن ُُّأوصُلُالناسُم ُ
نُأحسن ُُأحسنُاللهُإليهُ،
البالءُأُكثرُمنُذلكُ،ومنُنفَّسُعلىُأخيهُكربةًُمنُكربُالدنياُنفَّسُاللهُعنهُكربةًُمنُكربُاآلخرةُ،وم ُ
حبُالم ُْحسنُين»ُ .8
واللهُي ُُّ

إفص ة عرفصنية:
نُكلُ ُش ُْو ٍبُ
عُ ُ َّرفُُالعُ ُرفاءُُا ُإلخالص؛ُفقالواُ:هوُتجريدُالقُصدُعنُالشَُّوائبُكُلِّهاُ.وقالواُ:هوُتفريغُالنِّيّةُ-أوُالدافُعُنحوُالعملُ-مُ ُِّ
إال ُاللهُ .وع َّرفوهُبأنهُ:إفرادُالحقُتعالىُخاصةُفيُالطاعةُبالقصدُ،والتقربُإليهُبذلكُخاصةُ،مُنُغيرُُرياءُومنُغيرُأنُيمازجهُ
شيءُآخرُمنُتصنُُّعٍُلمخلوقُأوُاكتسابُم ْحمد ٍةُبينُالناسُأوُمحُبةُمُد ٍحُأوُمعنىُمُنُالمُعانيُ.وع َّرفوهُبأنهُ:تطبيقُإرادةُالعبدُ
علىُإرادةُالله؛ُأيُأ ُْنُيُكونُالمُ ُْخلصُناظرا ًُفيُكلُسعيُإلىُاإلرادةُاإللهيةُويُتبعهاُ.وع َّرفواُاإلرادةُفقالواُ:هيُجُ ُْمرُمُنُنارُالمُحبةُ
فيُالقلبُمقتضيةُإلجابةُدواعيُالحقيقةُ .
ومقابُلُاإلخالصُعندهمُهوُأنُيمزجُاإلنسانُغرضاًُآخرُيُفرضه؛ُكحبُالجاهُوطلبُح ْسنُالذِّكرُوطُمُعُثوابُاآلخرةُوالنجاةُمنُ
عذابُاللهُ.فماُيُفعلهُالسالكُويقولهُإنماُيُفعلهُويقولهُقربةُإلىُاللهُوحدهُالُيُشوبهُشيءُمنُاألغراضُالدنيويةُأوُاألخ ُرويةُ
ِ
ِ ِ
ص﴾[الزمرُ]3؛ُأيُالُيُكونُال ِّدينُالصافيُعنُشوبُُالغيرُيّةُواألنانُّيةُمُنُرياءُوآفةُمُنُعجبُوتزُيُّنُوغيرُذلكُ
ين الخال ُ
﴿أَال لله الد ُ
إالُبتف ُّردُاللهُبهُوتو ُّحدهُفيه؛ُألنكُلُفُنائكُفيهُبالكلّ ّيةُفالُذاتُلكُوالُصفةُوالُفُعلُوالُدينُدونهُوإالُلماُخلصُالدينُوصفىُ
بالحقيقةُوالُيكونُللهُ،فماُدامتُالغيريةُواألنانيةُباقيةُوالعابدُوالعُبودُيّةُوالعُبادةُواإلخالصُوالدينُحاضرا ًُيُكونُالعملُمُشُوبُاًُ،
وهذاُشركُُلدىُأُ ُْربابُالقلوب.
قسمواُاإلخالصُإلىُثالثُمراتبُكماُيليُ:الرتبةُاألولىُُ/إخراجُرؤيةُالعملُمُنُالعملُ،والخالصُمنُطلبُالعُ ُوضُعنُالعملُ،
ُو َُّ
هودُ،ورؤيةُالعملُ
ُ
والُُّنزولُعنُالرضاُبالعملُ.الرتبةُالثانيةُ/الخجلُمنُالعملُمعُبذلُُالمجهودُ،وتوفيرُالجهدُباالحتماءُمنُالشُُّ
فيُنُورُالتوفيقُمنُعُيُْنُُالجودُ.الرتبةُالثالثةُ/إخالصُالعملُبالخالصُمُنُالعملُ،فتدعهُيُسيرُمسيرُالعلمُ،وتسيرُأنتُمشاهدا ًُ
وقسمواُاإلخالصُوالخلوصُإلىُقسمينُ :األولُ/هوُخلوصُالدينُوالطاعةُللهُ.والثانيُ/هوُخلوصُ
للحكمُ،حُ ُّرا ًُمُ ُ
نُر ِّق ُال َّر ْسمَّ ُ .
الن ْفُسُللهُ .
الحقُتعالىُفيُجميعُاألعمالُالصورُيّةُواللُّ ّب ّيةُ
ُُّ
ُسوىُاللهُوتصفيةُالسرُعنُرؤيةُغيرُُ
ُِّ
فحقيقتهُإذا ًُهيُ:تصفيةُالعملُعنُشائب ٍة
والظاهريةُوالباطنيةُ .

 2انظر شرح إحقاق الحق ،للسید المرعشي :ج 82ص 142و 142نقل بعضه بقوله :ومن خطبة له علیه السالم رواها جماعة من العا ّمة.
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ُ
وكمالُاإلخالصُبإيجازُهوُ:تُ ْركُُالغُيرُمطْلقاًُوج ْعلُُاإلنّ ّيةُواألنانيةُوالغُيرُوالغُيريةُتحتُقدميكُ .
 -5السير والثبصت على خط الغرض:
بمعنىُأ ُْن ُتُت ُّجهُنحوُغُ ُرضُ ُالنُِّيّةُالصالحةُالتيُح ُّد ُْدتُهاُوخلَّصتهاُمُنُالكُدُوراتُفتُح ُّققهاُعلىُأرضُالواقعُمعُالحُفاظُعليهاُإلىُ
ُاألخُيرُ،فالسالكُقدُيح ِّددُغرضهُويشُخِّصهُويخلِّصهُمنُالشَّ وائبُكلِّهاُويحقّقهُأيضاًُفيُالواقعُالعمليُلكنهُفيُمنتصفُالطريقُ
ىُصبرهُوينهزمُويتراجعُأوُيل ِّوثُغرضهُبشائبةُم ْنكرةُفالُينالُال َّنجاحُوالفالحُ.هذاُالذيُهكذاُهوُأشْ بهُماُ
سرعانُماُيخْملُويُفن ُ
يكونُبالوليدُحديثُالحبوُأوُالصغيرُ،أالُترىُأنُّالطفلُإذاُتو َّجهُنحوُشي ٍءُتفْصلهُعنهُمسافةُ-وإنُكانتُصغيرةُ-فصادفُشيئا ًُ
آخرُفيُطريقهُانحُرفُنحوه؟ُوكلّماُكانُطريقُذاكُالشيءُأبْعدُكلّماُكانتُالعوارضُأكثرُوكلّماُكانُالوصولهُإليهُأصعبُومم ّالًُ
صةُوالسخطُالذيُ
لمنُينتظرهُومن ِّفرا ًُلهُوإنُكانُنفسُالطفلُيعيشُاللَّذةُغيرُملتف ٍتُلماُينتجُعنهُهذاُالتصرفُمنُنفادُالف ْر
ّ
التُمسرعاًُنحوُاآلخرُ،
ينتظرهُج ّراءُذلكُُ..وإذاُألْقيْتُلهُشيئاًُزهدُبماُفيُيدهُمماُيحبُورُبّماُألقاهُفيُالقمامةُكشي ٍءُمنُالفض
ْ
ٍ
اداتهُحسبُكل ٍ
ُجديدُدونُوعيُُ ..
ُعارض
ِّ
ثمُإذاُأبصرُطفالًُأخذُماُتركهُاشتاقُإليهُونازعهُفيهُ،فهوُيتقلَّبُفيُإر
؛ُأ ُّماُالذينُ
فيُالمقابلُهنالكُالكثيرُمُنُّاُمُن ُهكذاُأحوالهمُولكنُبهيئ ٍة ُمط َّورةُ ،قدُتجدهُيصبرُ،لكنهُالُي ْحتملُطولُالصبر ُُ ..
ُالسيرُنحوُتحقيقُالغرضُإلىُآخرُمرحل ٍة ُمنهُيُحتاج ُللوعیُوالرقابةُ
يُتحلَّونُبطاق ٍُة ُهائل ٍُة ُعلىُالثَّباتُ ُوالُتَّح ُُّملُ،فهمُقُُلّةُ .إ ّن َّ
طُالغُ ُرضُ،فاإلنسانُالعظيمُالُيثْنيهُعارضُعنُغايتهُاألساسُالمح َّددةُوالُي ْحنيهُشيءُعنُمسيرهُنحوُذلكُ
والسعيُللُثَّباتُعلىُخُ ُِّ
والُغنىُإالُبهذاُالتوكلُ،حيثُأثرُعنُ
ُ
األفقُبالتوکلُعلىُاللهُمستعيناًُبق َّوتهُوعونهُسبحانهُوتسديده؛ُفالُحولُوالُنُجاةُوالُعُ َُّزُ
أبيُعبدُاللهُالحسينُعليهُالصالةُوالسالمُقوله«ُ:إنُّالع َّزُوالغنىُخُرجاُيجوالنُ،فلقياُالُتَّوكُّلُفاستُوطنا»ُ .9
فألئكُ-القلّةُ-الذينُيُتحلَّونُبطاق ٍُةُهائل ٍُةُعلىُالثَّباتُ ُوالُتَّح ُُّملُ،إنماُيُصُلونُإلىُهذهُالق ُّوةُبالُتّم ُ ُّرسُ ُوق َّوةُج ْمرةُنارُالمحبُّةُفيُ
أفئدتهمُ-الكامنةُفيُق َُّوةُاإلرادةُ-وااللتفاتُوالمالحظة؛ُلذاُكانُاللهُتعالىُمعهم؛ُألنهمُح ّقاًُأحباؤهُفهُمُأفرادُُأقوياء؛ُ ُولذاُوصُفُهمُ
أميرُالمؤمنينُعليهُالصالةُوالسالمُبالعاملين؛ُذلكُألنهمُيُصُلونُلمُنتهُُالعملُويحققونهُعلىُأرضُالواقعُكماُيُنبغيُلهُأنُيُكونُ
سيرُأشدُ
طُالمُ ُ
دُونُإخال ٍُلُيرتبطُبالمجهودُالالزمُ،وأناُوأنتُلُنُصُيرُمنهمُالُبُّدُأنُنُفهمُأوالًُبأنَُّالحُفاظُعلىُالنّيّةُصحيحةُطوالُخُ ُِّ
اوةُكماُذكرُعليهُالصالةُوالسالمُ .
ُ
نُجهادُالسيفُوالقتالُفيُالمعاركةُاألكثرُضُر
َُّ
مُ
ُّهذهُهيُأصعبُمُرحلةُبينُهذهُالمُراحل؛ُألنهاُمُُركَّبةُمنُجميعُالمراحلُالسابقةُوستتكررُمعكُكلُلحظةُ
ُ
فاعل ُْمُأيهاُالعزيزُأن
ليستُبحاجةُألي ُرقاب ٍة ُكانتُ،هيُبحاجةُلرقابةُدقيقةُومستدامة؛ُيقولُأميرُالمؤمنينُ
طوالُمُسيركُنحوُالهدف؛ُبالتاليُهيُ
ِّ
عليهُالصالةُوالسالم«ُ:تُخليصُُالُنِّيَُّةُعنُُالفسادُُأشُ ُُّدُعلىُالعاملُينُمُنُطُولُُالجُهاد»ُ .10
صيد ٍُةُألهوائناُالشَُّقيّةُأوُللشيطانُ .
إنناُنعوذُباللهُتعالىُأنُالُنوفَّقُلذلكُفنخُيبُونفْشلُ،نعوذُباللهُأنُنُقعُبوسطُالطريقُفيُمُ ُْ
ُ

الذين َخ َرجوا من مكة نكوذجص:
واُکثرُ،ومنُالع ّبادُ،وربّماُأطْلقُعليهمُالبعضُمس َّمىُ
الذينُخُرجواُمعُا ُإلمامُالحسينُعليهُالصالةُوالسالمُمنُمکةُالمش َّرفةُكان ُ
ع ُرفاءُ،فقدُبُلغُعددُهؤالءُبحسبُروايةُاألندلسيُوال َّديْنوريُُ90شخصــُاًُ11وحسـبُروايـةُابـنُكثــيرُُ300شخـصُ12بينمـاُذكـرُ ُ
 0مستدرك الوسائل :ج 11ص 812ح .18201
 10خطبة الوسیلة لإلمام علي علیه السالم.
ُ
 11العقد الفرید ،البن عبد ربه األندلسي :ج 4ص - 166اإلمامة والسیاسة ،البن قتیبة الدینوري :ج 8ص.10
 18البدایة والنهایة ،البن كثیر :ج 5ص.860

11

ُ
المسعوديُعددهمُفيُكربالءُبعدُمضايقةُجيشُالحرُالرياحيُأكثرُمنُذلكُبكثير13
ُ،لكنُالذينُوصلواُمعهُعلیهُالصالةُوالسالمُ
ُ
إلىُساعةُالع ْسرةُوبُقواُمعهُإلىُخُطُرُُالعاشرُیشارکونهُالمُحُنُُالمُفْجعةُواآلالمُُالم ْوجعةُيواسونهُبکلُشيءُفيُكلُشيءُعددهمُ
بجسبُأشهرُالرواياتُوالتيُمنهاُروايةُللوطُبنُيحيىُالغامديُاألزديُعنُالضّ ّحاكُبنُعبدُاللهُالمشرفيُوروايةُالشيخُالمفيدُ
ُ 72شخصُا ًُ ،..ُ 14فمجموعةُمن ُألُئُكُ ُاألصحاب ُانسُحبواُفيُوسطُالطريقُ،بلُوفيُأشدُلحظاتُاألداء ُوالعملُ ،لماذا؟ُهلُ ُألنهمُ
سيفُ..؟ ُ
يُجهلونُمقامُاإلمامُعليهُالصالةُوالسالمُوطريقه؟ُأمُكانواُجُبُناءُيُخشونُضُ ُ ْربُُال َُّ

ك ُّال؛ُفهُمُيُعرفونُالحسينُسالمُاللهُعليهُأكثرُمنيُومنكُوعاشروهُعنُحُسُُمباشرُيرونهُبأعينهمُويسمعونهُبآذانهمُُ -وليسُالخبرُ
ُحربُوراءُث ْورتهُ،بينماُفيُالمقابلُنجدُالذينُ
منّاُكالمعاينةُمنهمُ-والُيُأْنُفونُالمُ ُ
عاركُوإالُلماُكانواُخ ُرجواُإيّاهُمعُيقينهمُبوقوع ٍ
انتقلواُمنُجيشُالعدوُإلىُجيشهُعليهُالصالةُوالسالمُيصلُعددهمُ-علىُروايةُالسيدُابنُطاووسُ -إلىُُ 32رج ُالًُ،15فماُهوُ
السببُالذيُيجعلُمنُجوينُبنُمالكُبنُقيسُالضبعيُوالحالسُبنُعمرُالراسبيُوأخيهُالنعمانُوزهيرُبنُسليمُاألزديُوالحارثُ
بنُامرئُالقيسُالكنديُوعمروُبنُضبيعةُالتميميُوعبدُالرحمنُبنُمسعودُبنُالحجاجُوأبيهُمسعودُوأبيُالشعثاءُالكنديُ،ماُ
السببُالذيُيجعلُمنُهؤالءُوأمثالهمُأنُيغ ِّيرواُمسارهمُوينتقلواُبكاملُإراداتهمُمنُمعسكرُابنُسعدُإلىُمعسكرُاإلمامُسالمُ
اللهُعليه؟ُلقدُتح َّولُهؤالءُفيُالموقفُالذيُيرونُفيهُالنَّصرُالميدانيُلمنُ،تح َّولواُمنُمظْهرُالعدوُإلىُأصحابُوأصدقاءُورفاقُ
ُفيُكلُشيءُ.بلُوإنُّبعضُأصحابُاإلمامُعليهُالصالةُوالسالمُبقواُصامدينُعلىُغرضهمُالخالصُالطاهرُإلىُماُبعدُ
ِّ
د ْر ٍبُأبدي
استشهادُاإلمامُعليهُالسالم؛ُكأبيُالحتوفُوأخيهُسعدُبنُالحرثُوكذاُسويدُبنُأبيُمطاعُالذيُكانُجريحاًُثمُاستشهدُبعدُ
استشهادُاإلمامُُ،..فهمُلمُيقولواُمادامُاستشهدُاإلمامُوانتهىُاألمرُالُداعيُلالستمارُعلىُهذاُالطريقُ .
فالسببُكلُالسببُهوُأنُّهؤالءُالعاملينُخلَّصواُنيّاتهمُعنُالفُسادُوسارواُبثباتُعلىُخطُالغرضُإلىُآخرُلحظةُ،بينماُألئكُلمُ
ُُّ
يُمتلُكواُا ُإلخالصُالحقيقيُالدائمُوالت ُْق ُوىُالكافية ُوالثَّباتُالمستديمُ،إ ُّن ُأرضُيّةُقلوبهمُمُشُوبةُ ُغيرُ ُنقُُّية؛ ُلذاُكانتُمؤ َُّهلةُ ُألنُ
فزُلَّتُُأقدامُهمُفيُ
تُنحنيُفيُُأيُلحظةُوتُميلُإلىُجانبُالغُيرُوالغيْريّةُ ُوالمصلحةُالشخصيّةُا ُآلنُيّةُوطاعةُالشيطانُوالضَُّیاعُ ُ ،
هؤالءُرحُلواُولمُيُبقُسُوىُصنائعهمُبينُأهلُالدنياُوفيُالبر ُزخُ
ُ
أليسُكلُ
ُّ
منتصُفُالمُسيرُوباؤواُبالفُشُلُ ُوخُسُرواُخُسرانُاًُمُبُُيْناُ.
واآلخرة؟ ُحقاًُإنهُواقع ُمخيفُ،فكمُتحتاجُالنفس ُلإلعدادُقبلُاالمتحاناتُالمستفحلة ُفيُصعوبتهاُوخطورتهاُوعميق ُابتالءاتهاُ
نُحيثُالصراعُ-يهمهُأوُيغيِّرُمنُعزيمتهُوإرادتهُكذلكُعددُهؤالءُ
وإالُفإنُّاإلمامُعليهُالصالةُوالسالمُكماُلمُيكنُعددُالعدوُ-م
ِّ
نُحيثُالصراعُ-لمُيُكنُيعنُشيئُاًُبالنسبةُلهُوهوُالذيُبحسبُبعضُالرواياتُعنُأبيُجعفرُالباقرُعليهُالسالمُأصيبُبـُ300
مِّ
16
هبواُمعهُأمُرجعواُ،انضمواُ
ُ
وبضْ عةُوعشرينُطعنةُبرمحُوض ْر ٍب ُبسيفُور ْم ٍيُبسهم ُ،فسواء ُعندهُصلواتُاللهُوسالمهُعليهُذُ
إليهُأمُلمُينْض ّمواُ،فوجودهمُلنُيحقِّقُالهزيمةُللعدوُُ،..إنماُهمُونحنُبحاجةُللحسينُوخُلودُهُالُالحسينُبحاجتناُ ُوحاجتهم؛ُ
لذاُأحُلَّهمُمُنُبُُْيعتهُعدةُمراتُبإرادتهُالكاملةُوبك ِّلُصدقُ،ويحلّناُنحنُأيضاًُمنُب ْيعتهُكماُأحلَّهمُ.هؤالءُلناُعبرةُُنحنُالمساكينُ
ُ
الباقينُفيُشُ ُْوطُُاالمتحان؛ُفـ«الفکْرةُم ْرآةُصافیةُواالعتبارُُمنْذرُناصحُُ،منُتفکَّرُاعتبرُومنُُاعتبرُاعتزلُ[أخطاءُُالماضينُوعصيانهمُ
أوامرُالله]ُومنُاعتزلُسلم»«ُ،17فاعتبرواُبماُکانُمنُف ْعلُُاللهُُبإبلیسُإذُأ ْحبطُعملهُالطَّویلُوج ْهدهُالجهیدُوکانُق ْدُعبدُاللهُ
ستَّةُُآالفُسن ٍةُالُی ْدرىُأُم ْنُسنُيُال ُّدنیاُأمُمنُسنُيُاآلخرةُع ْنُک ْبرُساع ٍةُواحد ٍُةُ،فم ْنُذاُب ْعدُإبلیسُی ْسلمُعلىُاللهُبمثْلُم ْعصیته؟ ُ
ُ
ُ
 11مروج الذهب ،المسعودي :ج 1ص.21
 14تاریخ األمم والملوك ،للطبري :ج 4ص - 180اإلرشاد ،للشیخ المفید :ج 8ص - 06الفتوح ،البن أعثم :ج 6ص - 101أنساب األشراف،
للبالذري :ج 1ص 106وغیرهم.
 16ذكر ذلك في مقتله المسمى اللهوف على قتلى الطفوف.
 15األمالي ،للشیخ الصدوق :مجلس 11ص 882ح - 1مناقب آل أبي طالب ،البن شهرآشوب :ج 4ص - 180تاج الموالید ،للشیخ الطبرسي :ص11
 روضة الواعظین ،للفتال النیسابوري :ص.120 12کنز الفوائد :ج 8فصل من کالم أمیر المؤمنین علیه السالم ص.21
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ُ
ُالسماء ُوأهل ُاألرض ُلواحد ُوماُب ْین ُاللهُ
ک ُّال ُماُکان ُاللهُسبحانه ُلی ْدخل ُالجنَّة ُبشرا ًُبأ ْمرٍُأخرج ُبهُمنْهاُملکُاًُ ،إ َّن ُحکْمه ُفي ُأ ْهل َّ
وب ْین ُأح ٍدُمنُخلْقه ُهوادةُُ18في ُإباحة ُحمُ ًُى ُح َّرمه ُعلىُالعالمین»ُ،19فنعوذُباللهُأنُنكونُمُصداقاًُلمنُقالُعنهمُرسولهُصلىُ
اللهُعليهُوآلهُ :
«منُطلبُالعلمُللدنياُوالمُنزلةُعندُالناسُوالحُ ُظْ
وةُعندُالسُلْطانُ،لمُيصبُمنهُبابُاً ُإالُازدادُفيُنفسهُعُظُمةًُ،وعلىُالناسُ
ُُّ
يكف ُوُلْيمسُكُعنُالحُ ّجةُعلىُنفسهُ،والنَُّدامةُوالخزيُ
استطالةًُ،وباللهُاغتراراُ،ومُنُال ُِّدينُجفا ًءُ،فذلكُالذيُالُيُنتفعُبالعُلمُ،فُلْ ّ
20
ِ ِ ِ ِِ
كانت ِ
ول يا لَيتَني لَم أُوت كِتَابِيه * ولَم أ َْد ِر ما ِحسابِيه * يا لَيتَها ِ
القاضيةَ * ما
َ َْ
َ َْ
ْ
يومُالقيامة» ﴿ُ،وأ ََّما َمن أُوت َي كتَابَهُ بِشماله فَيَ ُق ُ ْ
ِ ِ
ك عنِي س ْلطانِيه * خ ُذوه فَغُلُّوه * ثَُّم ِ
صلُّوهُ * ثَُّم فِي ِس ْل ِسل ٍة َذ ْر ُعها َسْبعو َن ِذ َراعاً فاسلُ ُكوهُ * ...
أَ ْغنَى َعني ماليَ ْه * َهلَ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ
الجح َيم َ
َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وم ُ
هاهنا َحم ٌيم * َوال طَ َع ٌام َّإال م ْن غ ْسلي ٍن * ال يَأْ ُكلُهُ َّإال الخاط ُؤو َن * فَ ََل أُقْس ُم بما تُْبصُرو َن * وما ال تُْبصُرو َن * إنَّهُ
س لَهُ اليَ َ
فلَْي َ
شاع ٍر قَلِيَلً ما تُؤِمنو َن * َوال بَِقوِل ِ
ول َك ِري ٍم * وما هو بَِقوِل ِ
ِ
لَ َقو ُل رس ٍ
كاه ٍن قَلِيَلً ما تَ َذ َّكرو َن * تَن ِز ِ ِ
ين * َولَ ْو تَ َق َّو َل
ُْ
ْ َُ
ْ
َُ ْ
يل من َّرب العالَم َ
ٌ
ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين * ...
ض األَقا ِو ِيل * َأل َ
َعلَْينا بَ ْع َ
لمتَّق َ
ين * وإنَّهُ لَتَذكَرٌ ل ُ
ين * فَ َما من ُكم م ْن أَ َحد َعْنهُ حاِ ِز َ
الوت َ
َخ ْذنا مْنهُ باليَمي ِن * ثَُّم لََقطَ ْعنا مْنهُ َ
وإنَّهُ لَ َح ُّق اليَ ِقي ِن﴾[الحاقّة.]51-25ُ:
ُونسألهُسبحانهُ-فيُذاتُالحينُ -وهوُالمع ْينُاللَّطيفُأنُنُكونُممنُقالُعنهمُصلىُاللهُعليهُوآله«ُ:مُنُطُلبُالعلمُللهُلمُ
يصبُمنهُبابُاًُإالُازدادُفيُنفسهُذالُّ،وفيُالناسُتواضعاُ،وللهُخوفاُ،وفيُال ُِّدينُاجتهاداُ،وذلكُالذيُيُنتفعُبالعلمُفُلْيتعلّمه»ُ،21
ٍِ
ِ
ِ
نت أَنِي ُم ََل ٍق ِح َسابِيَ ْه *
ضو َن ال تَ ْخ َفى ِمن ُك ْم خافِيةٌ * فأ ََّما َم ْن أُوتِ َي كِتَابَهُ بيَمينِ ِه فيَ ُق ُ
ول ُ
﴿يَ ْوَمئذ تُ ْعَر ُ
اقرُؤوا كتَابِيَ ْه * إني ظَنَ ُ
هاؤُم َ
فَهو فِي ِعي َش ٍة َّر ِ
اض ٍية * فِي َِن ٍَّة عالِ ٍية * قُطُوفُها دانِيةٌ * ُكلُوا وا ْشَربوا َهنِيئاً بما أَسلَ ْفتُ ْم فِي األي ِام الخالِ ِية﴾[الحاقّة.]24-18ُ:
ْ
َُ
ُ

کيفية الضبط:
ولُنُضُْبُطُالحدودُونُسیرُعلىُالغرضُالصحيحُمحافظينُعليهُإلىُاألخيرُعليناُأنُندركُا ُآلتيُ :
ماُأنعُمُاللهُ
دركُبُأنُا ُإلخالصُمنُالمرحلةُاألولىُإلىُالمنتهىُخُيرُُالنُِّعُم؛ُفعنُوليّناُالصادقُعليهُالصالةُوالسالمُقالُ «ُ:
أوالُُ:أنُن ُ
22
عزُوجلُعلىُعبدُُأجُ ّلُمُنُُأنُالُيُكونُفيُقلبهُمعُاللهُغيره» ؛ُبالتاليُدئمُاًُيخاطُبُالعاقلُنفسهُ:كيفُُأفُ ُِّوتُُأفضُلُالُنِّعُمُعلىُ
نفسي! ُ
وهذاُ-إذاُتالحظُ-يُتضُحُفيُبقُّيةُا ُألمورُالتاليُذكرهاُ :
يؤُث ِّ
رُعلىُكل ُشي ٍُء ُفينا ُحتىُعلىُُأبداننا؛ُفالعملُيُكونُواحدا ًُويتغيرُنتاجهُ
ُِّ
ثصنيصُُ :أن ُنُ ُْعلُمُبأنُا ُإلخالصُالمُستدامُإلىُاألخيرُ ُ
يرُواحدةُبحسبُالظاهرُ،ومُنُحيثُالعملُأيضُاًُ،لكنُالنُِّيُّةُتُجعلُالمُ ُْوقُفُالمتخُذُ
ُ
بسببُنُيُّته؛ُفمثالًُ:سُكُّينُالجُ ُّراحُ ُوسکینُالشُّ ُّر
منُأحدهماُغيرُالموقُفُالمتخُذُمنُاآلخر؛ُفتصيرُاألولىُنافعةُفاعلةُفيُسبيلُإحياءُن ُْفسُالمريضُوإنُماتُ،واألخرىُم ْرهبةُ
ه؛ُفهوُيؤُث ِّرُفكريـاًُ ُوروحيــاًُونفسيــُاًُوجســديُاًُومصــيريُاً؛ُإمــاُ ُ
ُ
العملُبإخالصُودُونُ
ٍُ
إجراميّةُوإنُبقيُالمظلومُحيُّاً؛ُكذلكُتمامُاًُ
ب مع انحرافٍ عن العدْل.
سكون ولین ور ْفق و ُمحاباة بمی ٍل لجان ٍ
 12هوادة :أي ُر ْخصة وتسا ُمح و ُ
 10نهج البالغة ،صبحي صالح :خطبة 108ص.822
 80روضة الواعظین ،للفتال النیسابوري :ص.16
 81المصدر السابق :ص.16
 88التفسیر الصافي ،للفیض الكاشاني :ج 1سورة البقرة ص - 160مستدرك الوسائل ،للمیرزا حسین النوري الطبرسي :ج 1ص 101نقالٌ عن
تفسیر العسكري علیه السالم ص - 118بحار األنوار ،للعالمة المجلسي :ج 55ص  141ج 52ص 102ج 52ص.811
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ُ
إيجــاباًُبتحقيق ُاإلخالص ُوإيجادُهُأوُسلباًُبتُ ُْقويضُهُوافتقادُهُ ،ولهذاُمُنُعمیقُالحُكْمةُوعجيبهاُأنُيُشُُّبههُأميرُالمؤمنينُعليهُ
السالمُبالجسمُوالحياةُبقولهُ :
«الُيُقومُ ُال ُِّدينُ ُإالُبالُِّنُّيةُالصادقةُ،كماُالُيُقومُالجسمُبغيرُالحياة»ُ،ویُشُُّبههُإمامناُأبوُإبراهيمُالكاظمُعليهُالسالم ُفيُوصيةُ
لهشامُبالجسدُوالنَّفسُالحيّةُبقوله«ُ:وکماُالُيقومُالجسدُإالُبالنفسُالحيّةُفكذلكُالُيقومُال ِّدينُإالُبالنِّيُّةُالصادقة»ُ .23
ثصلثصُُ:أنُنُ ُْعلمُبأنُا ُإلخالصُالدائمُفيُتحديدُالغرضُوعدمهُُ..مُالكُُا ُإلنسانيةُوالبهيميُّةُتكوينيُاً؛ُفعنُالصادقُصلواتُاللهُوسالمهُ
عليهُقال«ُ:والبُ ُّدُللعبدُمُنُخالُصُالنُّ ّيةُفيُكلُُِّحرك ٍُةُوسُكون؛ُألنهُإذاُلمُيُكُنُهذاُالمُعنُىُيُكونُغافالًُ،والغافلونُقدُوصُفُهُمُُاللهُ
ِ
ك ُه ُم الغافلون﴾»ُ .24
تعالىُفقال﴿ُ:إ ْن ُهم إال
ض ُّل َسبيَل﴾ُوقال﴿ُ:وأُولَئِ َ
كاألنعام بَل ُهم أَ َ
الحقُوالباطلُإالُقُُلّةُالعقل»ُ25وسُبْطهُأبوُالحسنُ
مُتوظيفُالعقلُكماُوظَّفهُأبوُجعفرُالباقرُسالمُاللهُعلیهُبقوله«ُ:ماُبُيُْنُُ ُِّ
ُ
في ُلز
26
الكاظمُعليهُالصالةُوالسالمُفيُوص ّيتهُلهشامُبقوله«ُ:والُتثْبتُالنِّيّةُالصادقةُإالُبالعقل» ُ .
واحد ُيُ ُْكفيكُالوجوهُ
اعمل ُلوج ٍُه ُ ٍُ
كفيُكل ُو ُْج ٍُه؛ُففيُخبرُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوآلهُْ «ُ:
َُّ
الو ُْجهُ ُالذيُيُ
رابعصُ :أنُالُنُرجوُغيرُ ُ ُ
كُلَّها»27؛ُفمنُذاُيكونُالوجهُالذيُيستطيعُأنُيُ ُْكفيناُكلُالوجوهُغيرُوجهُاللهُالذيُهوُالوحيدُالقادرُعلىُذلك؟ُوفيُمقولُُأبيُ
الحقُوالباطلُإالُقُُلّةُالعقل»ُقيلُلهُ :
جعفرُعليهُالسالمُ«ماُبُيُْنُُ ُِّ
وُأنهُأخلُصُللهُلجاءهُالذيُ
«وكيفُذلكُياُابنُرسولُالله؟ُقالُ:إ ُّن ُالعبدُيُعمُلُالعملُالذيُهوُللهُرضُاًُ،فيريدُبهُغيرُاللهُ،فل ُ
يريدُُ[منُذلكُالغُير]ُفيُأسرعُمُنُذلك»ُ ُ،وقدُتق َّدمُعليكُفيماُرواهُالشيخُالمفيدُ-أعلىُاللهُق ْدرهُ-فيُقولُأبيُعبدُاللهُالحسينُ
سالمُاللهُعليه ُحین ُسئُلُعنُخُيُْرُالدنياُواآلخرةُ،فكُتُب«ُ:بسمُاللهُالرحمنُالرحيمُ.أ ّماُبعدُ،فإنّهُمنُطلبُرضىُاللهُبسخطُ
الناسُكفاهُاللهُأمورُالناسُ،ومنُطُلبُرضىُالناسُبسخطُاللهُوكلهُاللهُإلىُالناسُ،والسالم»ُ .
ُ
ُ،لكنُهذاُالُ
فلُزمُاجتنابُُالهوىُوقُ ُطْعُُالطَّمُعُُبالناسُفإنهمُمُنُتُرابُوإلىُتراب؛ُلذاُکانُ«أ ّولُُاإلخالصُاليأسُُمماُفيُأيديهم» ّ
يُعنيُاالعتزالُعنهمُفيُالحوائجُوالمطالبُوإنكارُآثارهمُالتيُجعُلهاُاللهُتعالىُفيُإيجادهمُوطاقاتهمُوتمايزاتهم؛ُفا ُإلنسانُكماُ
ُماس ٍةُللمجتمعُمماُيتسببُبجعلهُاجتماعيُاًُ
ين ُّصُالحكماءُفيُعلمُالنفسُالفلسفيُاجتماعيُبطبعهُ،أوُاعتزاليُبطبعهُلكنهُبحاج ٍة ّ
لتحقيقُمصالحهُالضروريةُوكماالتهُ .فهوُبحاجةُللمجتمعُالبشريُالمماثلُلهُكحاجتهُللمجتمعُالطبيعي ُمنُنباتاتُ ُوغيرهاُ،
السلَّمُُوسيلةُُلصعودُاألعالي؛ُلذاُقرنُسبحانهُفيُ
والعُبادُالمُفطورةُعلىُالعقولُوسيلةُُمطلوبةُكماُأنُّالحُْبلُوسيلةُلبلو ُالقممُ ُو ُّ
الخيْرُشكْرهُبشكرهمُوأوجبُعلىُالعبدُالح ْمدُللمخلوقُالم ُْحسُنُ .
خصمسصُ:أنُنُتذكرُدائماًُُأنُاللهُتُقُ َّدس ْتُأسماؤهُأُزهدُماُيكونُفيُعملٍُُمُشُوبُ،سواءُفسدُالغرضُبشائب ٍةُمنُبدايةُاألمرُأمُفيُ
نزلةُالسفيه ُمن ُالفقيه ُفذاكُُ
ُالسفيه ُوكم
َّ
وسطُاألداءُأمُفيُمنتهاه؛ُفمُنُْ ُزلةُصاحُبُالعملُالمُشُوبُعندُاللهُكمنْزلةُالفقيه ُمن َّ
شركُ
نُأ ُ
َّقُكالصحيحُ-ر ُويُعنهُسبحانه«ُ:أناُخُيرُُشريكُومُ ُ
وهوُموث
ُ
زاهدُفيُق ْربُهذاُوهذاُفيهُأزْهدُمُْنهُفيه؛ُففيُالقُ ُْدسيُ-
َّ
عملهُ،لمُأقبلهُإالُماُكانُليُخالُصا»ُ .28
ُ
معيُغيريُفيُعملٍُُ
ُ
 81ت ُحف العُقول عن آل الرسول ،البن ُ
شعبة الحراني :ص - 105بحار األنوار ،للعالمة المجلسي :ج 1ص 161ج 26ص.118
 84مستدرك الوسائل ،للمیرزا حسین النوري الطبرسي :ج 1باب 2من أبواب مقدمة العبادات ص 00ر 1 /25ناقالٌ عن مصباح الشریعة.
 86المحاسن ،ألحمد بن محمد بن خالد البرقي :ج 1ص 864ح.820
 85ت ُحف العُقول عن آل الرسول ،البن ُ
شعبة الحراني :ص - 105بحار األنوار ،للعالمة المجلسي :ج 1ص 161ج 26ص.118
 82كنز الع ّمال ،للمتقي الهندي :ج 1ص 81ر - 6850الكامل ،لعبد الله بن عدي الجرجاني :ج 2ر 1021 /82ص.40
 82روضة المتقین في شرح من ال یحضره الفقیه ،لمحمد تقي المجلسي األول :ج 18وجوب اإلخالص في العمل ص - 141المحاسن ،ألحمد بن
محمد بن خالد البرقي :ج 1ص 868ر - 820الكافي ،للشیخ الكلیني :ج 8ص 806ر.0
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ُ
وا ْعلُمُأنهُإذاُقسناُاألداءُمنُحيثُالج ْهدُاإلنسانيُ"فيُالشيءُالمترابط"ُفكُُلّماُوقعتُالشائبةُفيُالعملُمتأخّرةُعنُحينُشروعهُ
كلماُكانُذلكُأشدُفشالًُللعبد؛ُفمثالًُفسادُالنّيّةُفيُمنتصفُالطريقُأشدُخسارةُمنُفسادهاُفيُأولُالطريقُ،وفسادهاُفيُنهايةُ
الطريقُأشدُخسارةُمنُفسادهاُفيُأولُالطريقُووسطه؛ُذلكُألنُالعبدُيكونُقدُأضاعُش ْوطُأتعابهُالتيُب ُذلهاُفذهبتُبماُخُلطُ
بهُنيّتهُمنُاألهواءُواللذائذُالباطلةُفكتبُعندُاللهُفاسدا ًُوباطالًُمستهلكاًُلصالحُتلكُاللذائذُوالمراداتُالباطلة؛ُفهوُمثيلُقولُ
أميرُالمؤمنينُعليهُالسالمُ«الحجرُالغصبُفيُال ّدارُر ْهنُعلىُخرابها»29؛ُأيُالحجرُالمغصوبُالذيُوضعُفيُبناءُالدارُوإقامتهاُ
يجعلُمنُالدارُكلِّهاُمرهونةُلذلكُالحجرُبخرابهاُبسببهُرغمُأنُباقيُالبناءُكلُّهُمنُالحاللُ.فأنتُتُ ْعلمُأ ّنُمنُطلبُمنْهُجلْبُ
ٍ
كأسُمنُالماءُفذهبُمطيعاًُليجلبهُفل ّماُانقلبُعلىُطاعةُاآلمرُفسكبُالماءُعامدا ًُعندُاقترابهُقبلُأنُيسلّمهُإليهُهوُأشدُتُعُباًُ
وفسادا ًُوعقوبةًُممنُلمُيمتثلُلألمرُمثالًُمنذُالبدايةُُ ..
وهذاُبخالفُالعملُ"الغيرُمترابط"؛ُفإ ّن ُفسادهُفيُمرحلةُمنُالمراحلُالُينسحبُعلىُالمرحلةُأوُالمراحلُالسابقةُمادامُلمُ
ي ْرجعُالعبدُعليهاُبإفسا ٍد ُآخرُيهدمهاُبهُ،وفيُكلُذلكُمتىُتابُالعبدُوعادُإلىُرشْ دهُوسالمة ُاألداءُجابرا ًُماُيحتاجُمنُالخلُلُ
لجبرانُ-إنُْوجدُ-استطاعُالخروجُمُنُساحةُالب ْعدُعنهُسبحانهُوالع ْودةُإلىُفناءُال َّرحمةُالق ْدس ّيةُ ُ.
ط ُالغرضُالصحيحُفيهُالنَُّجاة؛ُفقدُقال ُُأميرُالمؤمنين«ُ:فيُاإلخالصُيكونُُ
سص سصُ :أنُالُيُ ُْذهُبُعنُفكرتنا ُأنُالُثَّباتُ ُعلىُخُ ُِّ
الخُالص»ُ .30
ًُخاصاًُ
سصبعصُُ:أنُن ُو ُطِّنُُأنفُسُناُعلىُيُقينُّيةُُأنُاإلخ ُالصُرُأْسُمالُُ ُِّ
كلُتوفيقٍُُوخي ٍُرُفيُكلُالعوالمُ،سواءُكانُتوفيقاًُذهن ّياًُأمُناسوت ّيا ّ
ِ
الذين آمنُوا وع ِملوا الصالِ ِ
حم ُن ُودا﴾[مریمُ]96؛ُفقدُ
حات سيَ ْج َع ُل لَ ُه ُم َّ
أمُمجتمعيّاًُأمُأمميّاًُأمُملكوتيّاًُأمُبرزخياًُأمُأخروياًُ﴿ُ..إن َ َ َ
الر َ
فُ ُِّسرُالعملُالصالحُفيُالرواياتُوالتفاسيرُبماُيكونُغرضهُللهُأبديُّاًُ .
مُالدنيويُالنازلُفحسبُ،بلُيشملُالعوالمُاألخرىُتجاهُالعبدُبماُفيهاُمنُجنودُوموجوداتُ
وهذاُالو ُّدُليسُمخصوصاًُبهذاُالعال
ِّ
تابعةُلله؛ُكو ِّدُاألنبياءُلهُوالمالئكةُوأمواتُالم ْؤمنينُوكو ِّدُجُنّةُالبرزخُلهُوكو ِّدُشجرُوأنهارُجنّةُالفردوسُلهُ..؛ُوعلىُرأسهاُو ُّدُ
كلُ
اللهُلهُالذيُهوُفاعل ُتلقائيُلنشوءُالو ِّد ُلذلكُالعبد ُمنُكلُجنودهُومخلوقاتهُالتابعةُلهُسبحانهُبماُفيهاُم ْؤمن ِّي ُالجن؛ ُف ُّ
شي ٍء ُر ْهن ُلخ ْدمة ُوسعادةُهذاُالعبدُالعاملُالمودودُ .أوُقلُ:هذاُالو ُّد ُليسُمخصوصاًُبعوالمُاآلخرةُفحسبُ،بلُيشملُالعالمُ
الدنيويُأيضاًُ .
إلخالصُالكاملُدليل ُعدمُيقينيّتنا ُبالله ُأوُضُ ُْعفُ ُاليقين؛ُفإنه ُ«علىُقُدرُق َُّوةُال ُِّدينُيُكونُخُلوصُُ
ُ
ثصمنصُ :أنُنُ ْدركُبُأنُفقداننا ُل
الُّن ّية»ُ،بينماُيقولُأميرُالمؤمنينُعليهُالصالةُوالسالم«ُ:سببُُاإلخالصُُاليقين»ُ31والعكسُُع ُْكسهُ .
ُ
● ثاني التوصيات الضرورية :التزود-:
جاءُرجلُإلىُا ُإلمامُعليُبنُالحسينُعليهُالصالةُوالسالمُيشْ کوُإليهُحاله؛ُفقالُصلواتُاللهُوسالمهُعليه«ُ:مسکینُابنُآدمُلهُ
نهن ُولو ُاعتبر ُلهانتُعلیهُالمصائب ُوأ ْمر ُال ُّدنیاُ ،فأ َّماُالمصیبة ُاألولىُفالیوم ُالذيُ
في ُکلُیوم ُثالثُ ُمصائبُ ُالُیعتبُر ُبواحدةُمُ َّ
ینْقص ُمنُعمرهُُ ،قال ُوإ ْن ُنالهُنقصان ُفيُمالهُاغت َّم ُبهُوال ِّدرهم ُیخْلف ُعنهُوالعمر ُالُیر ُّدهُ ،والثانیة ُإنهُیستوفي ُرزقهُفإنُکانُ
حالالًُحوسبُعلیهُوإنُکانُحراماًُعوقبُعلیهُ،قالُوالثالثةُأ ْعظمُمنُذلکُ.قیلُ:وماُهي؟ُقالُ:ماُمنُیومُی ْمسيُإالُوقدُدُناُمنُ
اآلخرةُمُ ُْرحُلةًُالُید ُريُعلىُالجنَّةُأمُعلىُالنارُُ .32»...
 80خطبة الوسیلة لإلمام علي علیه السالم.
 10میزان الحكمة ،للشیخ محمد الریشهري :ج 1ص.264
 11عیون الحكم والمواعظ ،لعلي بن محمد اللیثي الواسطي من أعالم اإلمامیة في القرن السادس :الباب الثاني عشر مما ورد في حكم أمیر المؤمنین
علیه السالم في حرف السین فصل 1ص.828
 18االختصاص ،للشیخ المفید :ص.148
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ُ
إنُّعمركُرأسُمالكُفيُهذاُالوجودُالقصيرُ،إنناُكماُع َّبرُعناُعليهُالسالمُمساكينُ،ولنُترتفُعُعناُهذهُالمُسكنةُإالُبمُعرفةُحقيقةُ
وجودناُوالغرضُمُنُإيجادناُهناُ،وبقُدرُالمُعرفةُلدىُكلُإنسانُتنعقدُلهُالدرجاتُفيُجميعُمُنازلُالوجودُ،و«دراسةُالعلمُ-كماُ
ِ
بأسماء
عنُسيدُالشهداءُ-لقاحُالمعرفة»33؛ُفالعلمُس ُّرُاألسرارُ،وبهُتُف َّوقُآدمُعلىُالمالئكةُحينماُسألهمُاللهُتعالىُبقولهُ﴿أَنبِئُوني

َهؤالء﴾[البقرةُ،]31ُ:وبهذاُالعلمُتنالُالحكمةُويتحققُاالعتصامُ :

فیدكُع ْصم ًُة»ُ،34إنهاُاألُنْسُالجميلُوالسعادةُالحقيقيةُحيثُجاء«ُ:فتف َُّكرواُأیهاُ
یدكُحُكمةًُ،وع ْبر ٍةُت ُ
«الُتخْلُنفْسُكُمنُفُ ُْكر ٍةُتز ُ
الناس ُوتب َّصرواُواعتبرواُوات َّعظواُوتز َّودواُلآلخرةُت ْسعدوا»ُ،35وقدُ ُوصُفُنبيناُالعظيمُصلىُاللهُعليهُوآلهُهذهُالسعادةُألبيُذرُ
ٍ
الغفاريُرضوانُاللهُعنهُفيُحديثُاهت َّمُبهُأميرُالمؤمنينُعليهُالسالمُلدرجةُأنهُيرويهُبنفْسهُ،قالُ :
بُإليكُأمُمجلسُالعلم؟ُ
«بينماُأناُجالسُُفيُمسجدُالنبيُصلىُاللهُعليهُوآلهُإذُدخلُأبوُذرُفقالُ:ياُرسولُاللهُجنازةُالعابدُأح ُُّ
بُإلىُاللهُمنُألْفُُجنازةُمنُجنائزُالشُّ هداءُ،
فقالُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوآلهُ:ياُأباُذرُ،الجلوسُساعةُعندُمذاكرةُالعلمُأح ُُّ
كل ُليل ٍُة ُألف ُركعةُ ،والجلوس ُساعة ُعند ُمذاكرةُ
والجلوس ُساعة ُعند ُمذاكرة ُالعلم ُأحب ُإلى ُالله ُمن ُقيام ُألْفُ ُليلة ُيصلّى ُفي ُ ُّ
العلمُأحبُإلىُاللهُمنُألْفُغزو ٍُةُوقراءةُُالقرآنُكلِّهُ.قالُ:ياُرسولُاللهُمذاكرةُالعلمُخيرُُمنُقراءةُالقرآنُكلّه؟ ُ
حبُإلىُاللهُمنُقراءةُالقرآنُكلّهُاثنيُعشرُألفُ
فقالُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوآلهُ:ياُأباُذرُ،الجلوسُساعةُعندُمذاكرةُالعلمُأ ُّ
لمُكتبُاللهُعزُ
م ّرةُ.عليكمُبمذاكرةُالعلمُفإ ُّنُبالعلمُتعرفونُالحاللُمنُالحرامُ.یاُأباُذرُ،مُنُخُرجُمُنُبیتهُلُيُلتمُسُباباًُمُنُالعُ ُ
العلمُأحُبَُّهُاللهُ ُوأحُبَُّهُ
منُاألنبیاءُ،وأعطاهُاللهُبكلُحرفُیُسمعُأوُیُكتبُمدین ًُةُفيُالجنةُ،وطالُبُُ ُ
ٍُ
وجلُلهُبكلُقدمٍُُثوابُُنبيُُ
بُالعُلمُُإالُالسعیدُ،فطُوبىُلطالبُالعلمُیومُالقیامةُ.ياُأباُذرُ،الجلوسُساعةُعندُمذاكرةُالعلمُ
المالئكةُوأحبهُالنبیونُ،والُیُحُ ُُّ
ُ
خيرُُلكُمنُعبادةُسنةُصيامُُنهارهاُوقيامُُليلهاُ،والنَّظرُإلىُوجهُالعالمُخيرُُلكُمنُعتْقُُألْفُُرقبةُ،ومُنُخُرجُمُنُبیتهُلیُلتمُسُ
بُالعُلمُُ ُوجبُتُلهُالجنةُ،
اللهُ،ومنُأحُ َُّ
ُ
باباًُمنُالعُلمُكتبُاللهُلهُبكلُقدمٍُُثوابُألفُشهیدُمنُشُهُداءُبُ ُْدرُ،وطالُبُُالعلمُُحبیبُُ
صبُحُویُ ُْمسيُفيُرضاُاللهُ،والُیخرجُمنُالدنیاُحتىُیُشربُمنُالكوثُرُ،ویُأكلُمنُثمرةُالجُنةُ،والُيأكلُال ُّدودُُجسدهُ،ويُكونُ
ویُ ُْ
ِ
ين َآمنُوا ِمن ُكم وال ِذين أُوتُوا العِ َلم
فيُالجنةُرفيقُالخُض ٍُر ُعلیهُالسالمُ،وهذاُكُلُّهُتحتُهذهُاآلیة ُقالُاللهُتعالى﴿ُ:يَرفَ ِع اللُ الذ َ
در ٍ
منُجاءهُأجلُهُوهوُيُطلبُالعلمُلقيُ
ُ
انيُعنُابنُعباسُقالُصلىُاللهُعليهُوآله«ُ:
ِات﴾[المجادلةُ،36»]11ُ:بلُفيماُأ ْسندهُالطَّبر ُّ
ََ
اللهُولمُيُكُنُبيُْنهُوبينُالنبيُِّينُإالُدرجةُالنُّبُّوة»ُ .37
فنتجُإذا ًُأنهُينبغيُأنُيكونُالحضورُمنُالمواليُمنُمنطلقٍ ُعقديُإيمانيُعباديُمتّزنُ،وليسُمنُمنطلقٍ ُعاطفيُفحسب؛ُفينبغيُ
أنُيتز َّودُمنُالعلمُقدرُاإلمكان؛ُفإ ّن ُتعظيمُوإحياءُشعائرُاللهُمنُأعظمُالقرباتُإلىُاللهُ،والب َّد ُمعُق ْصد ُالقربةُلهُتعالىُأنُ
يحضرُلهذهُالشعائرُبمنطقُووعي ُواتزانُلينالُاألجرُالعظيم؛ُأجرُالمواساةُألهلُالبيتُعليهمُالصالةُوالسالمُالذيُهوُحقيقةًُ
فسُوالسيرُنحوُالتكاملُالجوانحيُوالجوارحيُالباطنيُوالظاهريُ .
مواساةُألنفسناُنحنُ،وأجرُالعلمُالذيُهوُتنْويرُالنَّ
َّ

 11بحار األنوار ،للعالمة المجلسي :ج 26ب 80ص 182ر.11
 14غرر الحكم و درر الكلم :ص.62
 16المصدر السابق :ص.421
 15موسوعة أحادیث أهل البیت ،للشیخ هادي النجفي :ج 2النظر إلى العالم ص 824ح.4 /2221
 12المعجم األوسط ،للطبراني :ج 0ص - 124مجمع الزوائد ،للهیثمي :ج 1باب فضل العالم والمتعلّم ص.181
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● ثالثها :اختيار أفاضل المجالس واجتناب الشبهات-:
فُلْيُنظُرُُُا ُإلنسانُُإلىُطُعامُه؛ُُأسنُدُُالبُ ْرق ُُّيُعنُزيدُالشَُّ ُّحامُعنُأبيُجعفرُفيُقولُتعالى﴿ُ:فَلْينظُ ِر اإلنسا ُن إلى طَ ِ
عامه﴾«ُ:قلتُُ:
َ
عظمُوأقدسُملكةُتمتلكهاُكإنسانُ،فُاْنظرُماذاُ
ُ
كُالذيُهوُأ
ُ
ماُطعامه؟ُقالُ:عُلمهُالذيُيُأخذهُع ُّمنُيُأخذه»38؛ُفالعلمُطعامُعقلُ
ُوورعاًُوتقوىُ،
ت ْدخلُفيهُ.والُيغبُعنُبالكُأنُّالكُيُْفُأه ُُّمُمُنُالكمُوالمعنىُأهمُمنُالكثْرةُ.اخترُأفاضلُالمُجالسُعلماًُوعطا ًء ُ
الُُأفاضلهاُأكالً ُوشربُاً ُوأجملهاُشكالً ُوهُُْيئةُوأکثرهاُجماع ًُة ُوشبابُاً ُوأجملهاُصوتاُُ..اخترُالمُجلسُالذيُيرويُطموحكُالعقليُ
والروحيُالُالمجلسُالذيُيعجبُصاحبكُأوُالتيارُالفالنيُأوُيتواجدُفيهُجاركُُ ..
لكنُهذاُالُيُمنعُأيضُاً ُعنُالُتّز ُّودُمنُالمُجالسُا ُألخرىُوا ُآلخرينُشريطةُأنُالُيُكونُعلىُحسابُالواجباتُوالتكاليفُاألهمُ،
فالتزودُمنُالمُجالسُاألخرىُومنُاآلخرينُفيُهذهُالحالُالُمانعُمنهُ،بلُيُكونُأحياناًُمحمودا ًُعندُالعُقُالءُمطلوباًُلدىُالشرعُ
ليسُكل ُن ُْفعُهُالعلمُ،وُُإنماُیرادُلغيُره ُُأيضُاً؛ ُكنُُْيلُالبُُركةُ ُوأكلُ ُالفقيرُالطعامُ ُوالتشجیعُ
َُّ
مستح ّباً؛ ُذلكُ ُألنُالمجلسُ-کماُسُلفُ -
حياءُبعنوانهُاألعم ُوال َُّدعمُوالتالقيُوالتعارفُواستُظهار ُمستوياتُالخطباءُوأهلُالمنبرُ ُواستبصارُمستوياتُأهلُ
ُ
والمشاركةُوا ُإل
ُ
جالسُأفاضلهمُفيماُيستأنفُمنُاللياليُواأليامُفيماُب ْعدُ..؛ُففيُالخبرُالشريفُ
ُ
العلمُُ..لالحتجازُعنُالشُّ بهاتُومر ُاودةُمُنابرُومُ
39
«إ َّنُمنُص َّرح ْتُلهُالعبرُع َّماُب ْینُیدیهُمنُالمُثالتُحجزهُالتَّقْوىُعنُتق ُّحمُُالشُّ بهاتُ» ؛ُوالتجنبُللشُُّبُهاتُیحصلُبا ُالستظهار؛ُ
فإنهُ«فازُمنُکانتُسجیَّتهُاالست ُظْهارُ»ُ .40
لهذا ُتُفط َّْنُإلى ُأ ّنُما ُقولُاإلمامُالصادقُعليهُالسالم ُللفضيلُبنُيسار«ُ:أُت ْجلسونُوتُتحدثون؟ُقالُ:نعمُ.فقالُعليهُالسالمُُ :أمُاُ
بُتلكُالمُجالُس»ُ،فماُقولهُعليهُالصالةُوالسالمُهذاُإالُإشارةُلعمومُالفوائدُالمتن ّوعةُالتيُيُرجوُتحقيقهاُوإشاعتهاُبينُ
يُأحُ ُُّ
أُنّ ُ
دُوالصالحُومختلُفُالخُُْيراتُُالجُسامُ .
َُّ
المؤمنينُ،أتجلسون؟ُلماذا؟ُ ُألنُهذهُالمجالسُطريقُُاجتماعيُُمؤث ِّرُُوعظيمُُللُتّز ُُّو
جلسُبمعیارُالصالحُوالعُلمُالُالمقاییسُ
َُّ
ُوأأكِّدُفيُذاتُالحينُ،علىُمستوىُالتعلمُونيلُالخيرُوإشاعتهُيلزمُُأنُيُختارُالمؤمنُالمُ
الماديةُوالوجاهُتُيُّة؛ ُفـ«الُيكملُ ُالعقل ُإالُبات ّباعُالحقُ ُ،41ومُجالُسةُ ُال ُّدناءة ُشُ ّرُ،ومجالُسةُ ُأهلُ ُالفسوقُ ُرُيْبةُ،»42وأنت ُخبير ُأنُّ
عكْسُمقالُا ُإلمامُالحسينُهذاُنتاجهُبالعكسُ .

ل َكن نَستكع؟ وهل نَقتصر على الحضور لجهة محد ة من الخطبصء والكحصضرين ..؟
ُالصراعاتُوالتَّع ُّدديّاتُ،والتّم ّوجاتُوالمنعطفاتُ
هذاُالتساؤلُكبيرُومهمُجدا ً؛ُفهوُمنُالمُسائلُاالبتالئيةُالشائعةُوالشائكةُفيُظ ِّل ِّ
هوائيُالخاصُبالنفْسُأوُمصالحُوأهواءُاآلخرينُ،فالجوابُ
التيُتواجهُاإلنسانُس ّيماُالمبتدئُ،سواءُعلىُالمستوىُالم ْصلحيُواأل ِّ
عليهُليسُباألمرُالسهل؛ُفهوُيُحتاجُمنُكلُإنسانُالتَّدبُّرُفيهُجيّدُا ًُ،واإلجابةُعليهُإجابةُواعيةُوواضحةُباقتنُاعٍُكاملٍ ُدونُتساهُ ٍُلُ
ألنُالجوابُكفيل ُبصُالحُمُنهجُ ُاإلنسانُأوُضياعه؛ُفإ ُْن ُ ُوقعُعلىُالجوابُالسليمُواعتنقهُعامالًُبهُص َّح ُن ُْهجُهُ
ُ
أوُتُ ُْسويف؛ُذلكُ
عصباًُوعُنصرُيّةُيت ُوُلَّد ُعنهماُصُراع ُنفسي ُخطيرُ
واستقامُسُْيُرهُنحوُالكمالُوالخيرُ،وإالُفالعكسُيُْنتجُخلالًُ ُومُنهجاًُضُاللُُّياًُوتُ ُُّ
وإرهاب ُ-واإلرهابُ ُعلىُأنواعُ -وتم ّزق ُوفُتْكُُ،..بينماُجميعُهذهُالمعانيُالمخ ْوفةُالبائسةُليستُمنُال ِّدينُ ُوالهُدىُوالتَّديُّنُ
واالهتداءُ .
س ّنة ص 880ح - 182الكافي ،للشیخ الكلیني :ج 1باب النوادر
 12المحاسن ،ألحمد بن محمد بن خالد البرقي :ج 1باب االحتیاط في الدین واألخذ بال ُّ
ص 40ح.2
 10نهج البالغة ،صبحي صالح :ص - 62غرر الحكم ودرر الكلم :ص .428
 40انظر غرر الحكم ودرر الكلم :ص.428
 41أعالم الدین للدیلمي :ص.802
 48وسیلة المآل :ص.121
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ُ
ث ّم ُعندماُنتح َّدثُعن ُالخطيبُفالُيعنيُأ ّن ُالمقصودُبهُذلكُالمتح ِّدثُوالناعيُعلىُالمنبرُفحسبُ،وإنماُأقصدُبهُعمومُمنُ
يتصدىُللمنبرُالحسينيُ،سواءُكانُملْقياًُمنُهذاُال ّنوعُأمُرادودا ًُومنْشدا ًُ..؛ُفأقولُ :
اخترُالخطيبُوالمحاضرُالذيُيحترمُعقلك؛ُوالخطيبُأوُالمحاضرُالذيُيحترمُعقولُجمهورهُوالمستمعينُهوُذاكُالذيُالُيتكلمُ
كالماًُإرساليّاًُبتلقائيّةُ،والُيؤ ّديُالمه ّمةُارتجاليّاًُدونُتحضيرٍُمسبقُ،وعندماُيتكلَّمُيش ُّدُكالمهُبالدالئلُوالبراهينُوبالصورةُالمتناسبةُ
والوافيةُ،ويعملُبماُيقولُ،وعندماُيناقشُيتَّسعُصدرهُلمنُوضعُوقتهُبينُيديهُوسلَّمهُعقلهُومعقولهُ،مستع ِّدا ًُال ُيتُحُ َّرجُمنُ
المتحقِّقُمادامُي ْنفحُعنُدليلُ،بلُي ْنتشقُسرورا ًُوتشجيعاًُويستلذُإنُكانتُغايتهُفعالًُاإلرشادُوالتفهيمُوالتقويمُوبناءُمُ ْبتغ ْيهُ،
هذاُالخطيبُهوُالخطيبُالذيُيحترمُعقولُاآلخرينُ .
فيُالصروحُالعلميةُالح ّرةُإذاُأرادُطالبُالعلمُاللَّبيبُُأنُي ْدرسُما ّدةًُأوُكتاباًُعلميّاًُلدىُشي ٍخُما؛ُفإنهُأوالًُيبادرُبالتَّح ِّريُيسألُ
ُّ
ٍ
ةُأشخاصُ،وليسُمنُأيُشخصُكانُ،فيسألُعنهُمنُرفاقهُتارةُ،ومنُالطَّلبةُالذينُسبقُلهمُأنُدرسواُلديهُ،ويسألُ
عنهُمنُع ّد
عنهُمنُالناحيةُاألخالقيةُوالعمل ّيةُومنُالناحيةُالعلم ّيةُومنُالناحيةُالف ّن ّيةُ،وعندماُيبْلغُطالبُالعلمُ-مثالًُ-مرحلةُبحثُالخارجُ
الذيُهوُأعلىُمراحلُال ِّدراسةُالحوزويةُفإنهُيحضرُدروسُمجموعةُمنُالفقهاءُالمجتهدينُليشخِّصُبنفسهُأيّهمُالالئقُبأنُيسُلِّمهُ
وقتهُالثمينُومجهودهُويضعُفيُيدهُبق ّيةُمشوارهُالعلمي؟ُأوُبالتعبيرُالدارجُيسلِّمُلحيتهُلمن؟ُفهوُيتخ َّيرُاألستاذُالمناسبُمنُ
خاللُهذهُالعمليةُالشخصيةُالتحقُّقيةُ.هكذاُتماماًُينبغيُللمستمعُأنُيستظهرُبنفسهُالخطيبُالمناسب؛ُففيُبدايةُمستواهُ
الم ْرحليُاألولُيسألُويستفسرُ،وفيُمُراحلهُالمتق ِّدمةُيعاينُويتحقَّقُبنفسهُووجدانهُمعُتمامُالحذرُمنُاالغترارُواالنخداعُ .
فإذاُأخذت ُطريقكُنحوُاالستظهارُوالتشخيص؛ُفعليكُأنُتتجنبُع ّبادُالشُّ ْهرةُمنُالشَّ كلُالمذمومُوالذينُيغلبُعليهمُطابعُ
التشاؤمُوالشعورُالسلبيُالذيُيكبِّلكُبالخمولُوالفتورُويجعلكُمحكوماًُلمشاعرهمُالسوداويّةُوالذينُالُشغْلُلهمُسوىُتسقيطُ
العلماءُوتشويهُمقاصدهمُوالتشكيكُفيُأهدافهمُ،والذينُأحاديثهمُمتك ِّررةُالُجديدُفيهاُوالُج ْدوىُ،ومنُالُيحقِّقُأقوالهُقبلُ
طرحهاُوبثِّهاُ،والذينُابتلتُأنفسهمُبمرضُالنَّقْد؛ُفالنَّ ُْقد ُأمر ُمهم ُوضروريُ،لكنهُإذاُوصلُإلىُماُي ْمكنُأنُنطْلقُعليهُمس ّمىُ
"ال َّن ْق ْدفوبيا"ُ،وصلُإلىُحالةُمرضيّة؛ُفإنهُيتحولُإلىُداءُفتّاكُم ْنهكُيقضيُعلىُكلُشيءُ،وأولُماُيفتكُبهُالهويّةُوالُتُّراثُ،اللَّذينُ
الُيث َّمنانُبثمنُ .
ابحثُعنُالممتلئينُحيويةُونشاطاًُ،الذينُتشعرُباالستماعُإليهمُأنُطاقاتهمُالجيّاشةُتنتقلُإليكُ ُوتُحس ُببُُركاتهم ُفيُروحكُ
وجوارحكُوأدائكُ،فكلّهمُطموحُيشحنُشهيّتكُالمعرفيةُنهماًُوتُتز َُّودُمنهمُماُيشعركُبلذةُالعلمُويشْ حذُه َّمتكُباالندفاعُوالعطاءُ
والهيجانُوالعملُفيُلحظاتكُ ُوأيامكُالقادمةُ،فالذيُالُتعثرُمنهُعلىُأثرٍُتغييريُإيجابيُبارزٍُفيُنفسكُومستقبلكُوالُيمتلكُ
أنُيولِّدُفيكُهذهُالطاقةُفاقد ُذاتيّاًُلهاُلمُيولِّدهاُفيُنفسهُفكيفُيولِّدهاُلديك؟؛ُلهذاُغالباًُتجدُتالمذةُاألستاذُالنَُّشُطُالبارعُ
مثْلهُتنغمسُفيهمُصفاتهُوتبرزُعليهمُفيكونواُمؤ َّهلينُلحملُمشْ علهُومواصلةُالمسيرُباإلبداعُالمتج ِّددُوالعطاءُالمتن ِّوعُ،بينماُ
الذيُالُيولِّدُفيكُهذهُالطاقةُفهوُغالباًُ-أقولُغالباًُالُدائمُاًُ-لمُيولِّدهاُفيُنفسهُ،فلمُينفعهُعلمهُوالُتؤث ِّرُفيهُأقواله؛ُوماُذلكُ
إالُألنُّالنفسُالبشريةُباعتبارهاُكياناًُواحدا ًُفيُالجميعُفهيُمنُحيثُاستقْطابهاُاأل َّوليُتطْبعُ-فيمنُق َّدمُلهاُذاتهُوسلَّمُهاُإيّاهاُ-
ٍ
حملهُمنُطاقاتُوتمايزاتُ،إالُماُندرُوشذُ،فلك ِّلُقاعد ٍةُنوادرُوشواذُ،اللهمُإالُأنُيكونُالطَّرفُالمقابلُأرض ّيتهُغيرُمؤ َّهلةُ
ماُت
تكوينياًُ-كالطفلُالغيرُمدركُ -أوُكيانياًُ-كالمل َّوثةُنفسهُبالشوائبُالمانعةُعنُالتَّلقّيُمثيلُالشَّ واغلُالذِّهنيّةُأوُكثْرةُالذُّنوبُ
والمعاصيُ-غايةُاألمرُأنُالمربِّيُالقديرُهوُمنُي ْعرفُعادةًُمكامنُالنَّقصُومنُأينُيُ ْدخلُإلىُهذهُالمل ِّوثاتُفينقِّيهاُويعالجهاُ
إنُكانتُتقْبلُالعالجُمادامُصاحبهاُأقْبل ُعليه؛ُفليسُالقصورُأوُالتَّقصرُدائماًُمنُالمعلِّم؛ُفالم ْنشأُأيضاًُتارةُقصورُ ُفيُنفسُ
المتلقيُأوُتقصيرُمنهُ .
ُ
ُ
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ال ُوشَ صة:
ولي ْحذرُالمستمعُالمتحقِّقُأنُينخدعُبالحاسدينُوالوشاةُالذينُيش ِّوهونُصورةُبعضُال ُّدعاةُالم ْؤمنينُالعاملينُالمتف ّوقين؛ُفإنهُ
كثيرُماُتنشأُهذهُالمصائبُالعظمىُلدىُكثيرينُبفعلُاختالفاتهمُالشخصيةُالخاصةُالبعيدةُعنُالجانبُالعلميُالعامُفتنسحبُ
علىُالمسؤولياتُالعلميةُأوُيبتليُشخص ُبمنافس ٍة ُماُأوُألنهُلمُي ْدرسُمعُفالنٍ ُفيُمدرستهُال ِّدينيّةُأوُوفْقُخطَّتهُال ِّدراسيةُ
فينعكسُعليهُمستقبالًُبالسوءُ!..؛ُفإ ْنُانخدعُالمتحقِّقُبهؤالءُالحاسدينُوالوشاةُكانُهوُالخاسرُاألكبرُوصارُالعصاُالتيُتُضربُ
بغيرُإرادة؛ُإذُماُأكثرُأنُيذهبُعلىُالمتعلِّمُمنُالخيرُالكثيرُبفعلُأصحابُالنفوسُالضّ ّيقةُالذينُالُيراقبونُاللهُفيُأنفسهمُ
وينافسونُللضرُوالُيترفعونُعنُالوضيعةُوالُيتحلونُبالمسؤوليةُويم ِّددونُالخالفاتُالعارضةُإلىُغيرُمواضعهاُالمستدامةُ
نُبعضهمُدونُسبب ُيذْعنهُ
ويك ِّبرونُالصغائرُفيغرسونُفيُهؤالءُالناشئةُالذينُلُجؤواُإليهمُلهدايتهمُالنُّفورُمنُالعلماءُأوُم
ٍ
ستمرُالسلسلةُطوليّاًُبالُطائل!ُوالضَّ حيّةُهوُهذاُ
الناشئُبنفسهُوإنماُفقطُألنهُسمعُمنُفالنُ،وربماُفالنُأيضاًُسمعُمنُآخرُ،وت
ِّ
الذيُحرمُبفعلُسماعهُلرأيهمُوات ِّباعهُلهمُدونُأنُيكلِّفُنفسهُعناءُالتحقُّقُبنفسه!ُوربما ُذاك ُالذي ُحكم ُلم ُيفهم ُما ُقالهُ
الملْقي ُفنقل ُف ْهمه ُالخاطئ ُوأشاعه ُبين ُهذا ُوذاكُمعتبره ُالف ْهمُ ُالصحيح ُبينما ُالف ْهم ُمن ُاألصل ُلم ُيكن ُفي ُمحلِّه! ُوربما ُهذاُ
اآلخرُأشاعُاألمرُبدورهُكاأل َّولُفصارُهوُاآلخرُعالةُأخرىُواشياًُينقلُهذاُالبالءُمنهُإلىُغيره!ُوهكذاُيسيرُالداءُويستشريُفيُ
"المجتمعُالمصادفي"ُق َّوةًُوضعفاًُحسبماُتأتيُبهُالمصادفات!ُيقولُأميرُالمؤمنينُعليهُالسالمُ :
ُالصدق»43؛ُفإذاُسمعتُالثناءُأوُالذَّمُاذهبُتحقَّقُبنفسكُ،والُتتَّ َّبعُماُالُيعنيكُ،والُت ْبغُغيرُماُينفعُ ُ،والُ
«منُأطاعُالواشيُض َّيع َّ
تقتحمُعوراتُالناسُ،والُتتكشفُاألستارُوتهتكُالحرماتُ،فإنّهُمنُتت َّبعُعوراتُاآلخرينُتت ّبعُاللهُعورتهُ،ومنُتكُشَّ فُحرماتهمُ
كشفُاللهُحرماتهُولوُفيُق ْعرُُدارهُ.لماذاُتجعلُمنُن ُْورُُالعلمُظلْمةًُعليك؟ُفإ ُّنُالعلمُنورُ،لكنُالنورُكماُلهُكماالتُنورانيُّةُلهُ
فأليُسببٍُُيخيفُأكثرُالنُّفوس؟ُهلُألنهُنورُيضيءُ
أيضُاًُحجبُُنوران ّيةُخطرةُومخيفة؛ُأماُترىُالب ْرقُُيحملُُالنُّورُويضيءُُاآلفاق؟ُ ِّ
أمُألنهُفاتك؟ُفالنورُشيءُجميل؛ُأ ُّماُنورُالبرقُفهوُبالتعبيراتُالمنطقيةُ-معُماُيحملهُمنُالفتْكُُوطبيعةُُالب ْرقُ-نورُُمشكّكُليسُ
كالضِّ ياء ُالنَّوراني ُالخالص ُالمؤنس ُللنفس ُوإن ُكان ُالبرق ُفي ُحقيقته ُمفيدُا ًُمن ُجوانب ُأخرى ُأيضاً؛ ُفال ُتجعل ُمن ُضياء ُالعلمُ
ونوران ّيتهُحجابُاًُظلمان ّيُاًُعليكُفتخذلُنفسكُويخذلكُاللهُ .
ُ

َأس ُر الذات لفئة وضرورة النقد العلكي:
وإياكُأيهاُاللَّبيبُأنُتسيرُعلىُنسقُجه ٍةُواحد ٍةُوم ْسلكها؛ُبحيثُالُتحضرُإالُلتلكُالجهةُوأت ْباعهاُومر ِّوجيهاُوتغْلقُعقلكُوقلبكُ
عنُاالستماعُلمنُيختلفُمعها؛ُفإنُّالشرُالفكريُكُلُّهُمطويُفيُهذهُالمصيبةُالتيُهيُرأسُالمصائبُوآفةُاآلفاتُوأ ُّمُالمهالكُ،
وماُسلكُمنطقهاُإنسانُإالُهلكُ،وماُخضعُلهاُمجتمعُإالُد ِّمرُ،وماُاعتنقتْهاُأ ّمةُإالُصارتُللضَّ ياعُالمقيتُوالتَّخُلُّفُالمريرُ،افتحُ
أجراسُقلبكُوتالبيبُعقلكُللجميعُواستمعُوابحثُوتف َّحصُطوالُهذاُالعمرُالثمينُالذيُمنحكُاللهُإياهُلتحقِّقُفيُالحقائقُ
وت ْبلغُمناقبهاُ،فأنتُالمسؤولُاألولُأمامهُتعالىُلماذاُات َّب ْعتُالرأيُالكذائيُولمُتتَّبعُاآلخر؟ُفأنتُكيفُتتف َّحصُالضر ُو ُراتُدونُ
أنُتطَّلعُعلىُمتغايراتها!ُوكيفُأ ْمكنُلكُأساساًُأنُتعتنقُدينُمحمدُوالقرآنُواإلسالمُدونُغيرهُلوُلمُتكنُفتحتُأوالًُسمعكُ
وقلبكُوعقلكُله؟ ُ
وحتىُمسألةُ"إتالفُمادةُالفسادُأوُإتالفُكتبُالضَّ الل"ُالتيُيبحثهاُالفقهاءُ،فهيُفيُحدودُخاصةُجدا ًُ،وليستُأمرا ًُعاماًُيتعُلَّقُ
بالضروراتُوالمعارفُاآلتيةُفيماُب ْعدُمنُهذهُالضروراتُب ْعدُثبوتهاُ،وإالُلماذاُنعاتبُالملحدُبعدمُاطّالعهُعلىُالفكرُاإللهيُأوُ ُ
ُ
 41خطبة الوسیلة لإلمام علي علیه السالم.
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ُ
اعتناقه؟ُولماذاُنعاتبُالمسيحيُواليهوديُوالبوذيُواليانيُوغيرهمُلعدمُنظرهمُفيُاإلسالمُأوُعدمُات ّباعهمُله؟!ُولماذاُنعاتبُ
السنيُلعدمُنظرهُفيُمبادئُمذهبُأهلُالبيتُعليهمُالصالةُوالسالمُأوُعدمُاعتناقهُله؟ُولماذاُنعاتبُالشيعيُبعدمُنظرهُأوُ
ُّ
ّباعهُلمذهبُأهلُالسنّةُوالجماعةُُ!..أليسُألنُّاستيعابُاآلخرينُومطالعةُماُلديهمُوإخضاعهُللبحثُوالتحقيقُبصدقٍ ُواجبُ
ُُّ
ات
علىُكلُفرد؟ُفماُبالكُبماُإذاُكانُالمتح ِّدثُأوُالخطيبُينتميُلنفسُمذهبكُودائرتكُالخاصة؟ُكيفُتتجنبُاالستماعُإليهُوالنظرُ
ُخاصةُتستمعُإليهاُو ْحدهاُدونُغيرها!ُمنُأينُعرفتُأنُتلكُالجهةُ
فيماُيقولُوالتَّدبُّرُفيهُفتقتصرُبنفسكُعلىُتيّارٍُمح َّددُوجه ٍة َّ
اءُاآلخرينُبالسمعُوالفحص؟ ُ
التيُاخترتهاُهيُالمصيبةُللحقيقةُوالحقُوأنتُلمُتسعُآر
َّ
ُمخادعُمتكبِّرُعلىُهذهُالحقيقةُالجليّةُيتعامىُويعميكُ
كلُمنُيقولُلكُاستمعُلناُفقطُوالُتستمعُللفئةُاألخرى؛ُفهوُإماُشخص ُ
ُّ
عنهاُأوُشخصُمغلوبُعلىُأمرهُيعانيُمرضاًُفكرياًُوأ ْحرىُأنُْيلتمسُلنفسهُالعالجُالُأنُيؤخذُعنهُ .
أيهاُالعزيزُ،رويُأنُّ«أ ْعلمُالناسُأ ْعلمهمُباختالفُالناس»؛ُفالُتخفُمنُتعريضكُأفكاركُلل َّزالزلُوالغرابلُواستماعُالنَّقْدُلماُلديكُ
إ ْنُكنتُتمتلكُإيماناًُيقينياًُبهُعنُدليلٍ ُمتينٍ ُراسخُفتمتحنُمدىُق َّوةُأفكاركُوسالمتهاُوتماسكهاُ،وإالُفإ ّنُاللهُتعالىُالُيرغبُ
مناُبالعقائدُالمتزلزلةُبهذهُالصورةُ،كنُشجاعاًُنشطاًُدونُمللٍ ُأوُكللٍ ُماُحييتُ،وتح َّلُبأخالقُاالختالفُوا ْعلمُأنهُلطفُورحمةُ
منُاللهُتعالىُللتّق ّدمُولذّة ُبشريةُعظمىُلعشّ اقُالمعرفةُ،وأنهُلوُكانُكلُشخصُيختلفُمعُآخرُعليهُأنُيلغيهُلماُبقيُمنُ
الخلقُأحدُإذُالُيوجدُإنسانُإالُويختلفُمعُغيرهُ،بلُإنُّاإلنسانُيختلفُأحياناًُحتىُمعُنفسهُ،فهلُيتبرأُمنهاُأوُينتحرُبقتلُها؟ ُ
دُفتوصلْتُلحقيق ٍةُتيقَّنتُبها؛ُفإنُّاللهُعزُوجلُ
ك ْنُعلىُدرايةُتامةُبأنُّاللهُتعالىُيحاسبكُعلىُيقينك؛ُفإذاُبذلْتُمجهودكُالج ّي
َّ
سيتقبلهاُمنكُولنُيعاقبكُعليهاُوإنُكانتُفيُالواقعُخاطئةُ،بلُلوُعملتُعلىُخالفهاُف ٍ
حينئذ ُتكونُمستحقاًُلنكالهُوتشنيعهُ
قدُشخصُبصحةُصالةُالس ّنيُوبطالنُصالةُالشيعيُ،فامتثلُ
نصونُعلىُأنّهُلوُمثالًُاعت
وعقوبته؛ُأالُترىُأنُالفقهاءُ-كلُالفقهاءُ-ي ّ
ُّ
تيانُبصالةُالسنيُحتىُلوُكانُفيُعلمُ
صالةُالشيعيُبالُعلّةُمق َّررةُمقبولةُفيُالشرعُفإ ّنُصالتهُتكونُباطلةُوعليهُإعادتهاُبا ُإل
ُّ
اللهُصالةُالشيعيُهيُالصحيحةُالمطلوبة؛ُذلكُألنهُنوىُالعبادةُبنيّةُالُيمكنُتحقّقها؛ُحيثُتق َّربُللهُبماُيعتقدُأنهُليسُهوُ
المق ِّربُلهُعزُوجلُفعصاهُباإلتيانُبغيرُالصالةُالتيُاعتقدُأنهاُهيُالتيُأمرُبهاُ .
إ ّنُالذيُيحضرُعفوياًُفيُأيُمجلسُأوُيحضرُفيُالمجالسُبمعيارُاألقربُإلىُدارهُغيرُملتف ٍتُلكهذاُتو ُّجهُ،فحالهُأحسنُبكثيرٍُ
جدا ًُمنُحالُذاكُالذيُتخْطوُقدمهُعلىُوزانُاالنحصارُباالستماعُلجه ٍةُخاص ٍةُمح َّدد ٍةُمتحاشياًُالحضورُلمجالسُغيرها .لكنُهذاُ
سةُكلُأحدُ،فلستُأقصدُأنُالُننتبذُالبطَّالينُوالمنحرفينُالمتقلِّبينُعلىُاألعرافُاإلنسانيةُوالعقالئيةُُ،..حتىُ
ِّ
أيضاًُالُيعنيُمجال
وإنُتل َّبسواُبلباسُالعلماءُومنطقُالعقالء؛ُفإ ّنُ-مثالًُ-الخونةُوالظَّلمةُومنُات َّضحُلكُانحرافهمُبنحوٍُم ْجح ٍفُالُيُ ْمكنُتبريرهُ،أوُ
ألئكُالذينُيفتعلونُالمشْ كالتُمنُالُشيءُأوُمنُاألمورُالتيُالُينبغيُأنُيكترثُلهاُأوُأنُالُتع َّممُإلىُخارجُنطاقهاُال ُالئقُبها؛ُ
هؤالءُ-الُريْبُ-عليكُنصحهمُإنُكنتُأهالًُلذلكُوإالُفجان ْبهمُبأنُالُتكثِّرُسوادُالحاضرينُلديهمُوالُتق ّويُش ْوكتهمُ،ومنُيكْثُرُ
خطؤهُأوُيتب َّوأُمقْعدا ًُعظيماًُالُيليقُبشأنهُعامدا ًُومكابرا ً؛ُفهذاُالوقيعةُفيهُبعدُفسوقهُالعامُأ ْولىُبلُأوجبُ،ولكنُد ُونُتجاوزٍُ
مخلُ،وهذاُقطعا ًُبخالفُمنُلديهُاختالف ُمعكُفيُالفكرُبنا ًء ُعلىُدليلُعلميُثبتُعندهُ ،وبخالفُمنُي ْعملُاجتهادهُويكْثرُ
قونُالس ْمعةُ..؛ُفإنهُيصارُمعهُ
صوابهُويقلُخطؤهُوالُيتعمدُارتكابُالباطلُأوُيخطئُخطيئةُخاصةُمتالفياًُالفسوقُالعامُفهوُم ْح
ُّ
لالحترامُالمتبادلُوالنقاشُالعلميُبودُكاملُ،فضالًُعماُلوُلمُتكنُصاحبُرأيُوكنتُمج َّردُمستمُعُتريدُالتعلمُوالتّع ّرفُعلىُماُ
لدىُأهلُاالطّالعُوالرأيُمنُأبحاثُووجهاتُنظر.
وكذاُبخالفُالنَّقْدُالعلميُالمعتدل؛ ُإذُالنقدُالبنّاءُمطلوبُعلىُكلُحالُومنُالمراتبُالشريفةُلألكفّاءُالعاملينُالمتح ِّملينُ
لواجباتهمُاإللهيةُواالجتماعية؛ُولهذاُيجدُالمتت ِّبعُأنُالفقهاءُرضوانُاللهُعنهمُيحثّونُالمكلَّفُعلىُتشخيصُاألعلمُوالسؤالُمنُ
العدولُوالثّقاتُوذويُالخبْرةُوغيرهمُمنُمعيِّناتُالشِّ ياعُ،وماُذلكُإالُلكونهُفعالًُراجحاًُمطلوباًُمادامُيسيرُوفقُآلياتهُالعقالئيّةُ .
ُ
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ُ

وجوه و َمبد ُأ ا َلو َرعية:
ربماُي ْصقلُخطيبُأوُمحاضرُقوىُغيركُفهوُمفيدُلحالةُذاك؛ُأماُأنتُفليسُهوُضالّتكُالتيُتبحثُعنهاُوالُمنُتحتاجهُوتتعقَّبهُ
فيُهذهُالمرحلةُ .
فلوُفرضْ ناُخطيباًُأنتُالُتفهمُماُيقول؛ُفلماذاُتتلفُوقتكُباالستماعُإليهُفيُحينُيوجدُخطيبُآخرُتفهمُكالمهُولديهُالجديدُ
المفيدُالذيُتفتقده؟!ُباد ْر ُفورا ًُلهذاُاآلخرُوالُتكْترثُبماُيدورُحولكُمنُكالمُالمتباهينُالذينُيتفاخرونُبالفهمُ،أوُالذينُ
يحضرونُالستماعُالخطيبُاألولُوهمُالُيفهمونُحديثه! ُ
وإذاُكانُمثالًُالخطيبُالفالنيُمهتماًُبمسائلُمعيَّنةُكالفقهُ،وأنتُمتعطشُألنُترويُروحك؛ُمتعطشُلألبحاثُالتيُتعالجُالنفسُ
أوُالعقيدة؛ُفاأل ْحرىُبكُأنُتق ِّدمُالثانيُعلىُاأل ّولُ .
ور ُاودُالمُجلسُالذيُخطيبهُیُمتدحُالخيرُويش ْيدُبهُويُش ِّجعُعليهُویدعوُإليهُ ُوالُيجامُلُفيُالحقُوالُيُخشىُقولهُويُحُ ُِّقرُالفسادُ
والباطلُمعتدالًُکماُکانُیفعلُُرسولُاللهُوأئمةُاللهُعليهُوعليهمُأفضلُالتّح ّيةُغيرُمُدارٍُفيهُالقريبُُأوُالبعيدُوالُصاحبُالمالُ
والُأُربابُالجاهُ،يُنهىُمُنُعُمقُقلبهُُبوفا ٍُءُعنُحُبُ،والُي ُْغريُوالُيُمُ ُِّوهُعلىُالباطلُوالُيُجُ ُّملهُوالُيُصمتُعنهُفي ُْغريُبهُوالُیُهادُنُ
الظالمينُباستغاللُالمُوضعُعلىُحسابُاللهُورع ّيتهُسبحانهُ،فعنُإمامناُأبيُعبدُاللهُالحسينُصلواتُاللهُوسالمهُعليهُقال«ُ:منُ
بغضكُأغراك»ُ .44
ُ
نُأ
ُأح ّبكُنهاكُ،وم ُ
وتخ َّيرُاأل ْورع؛ُأيُاألكثرُتح ُّوطا ًُفيُالشبهاتُوالشكوكُوالمسائلُالخالفيةُالغيرُواضحةُلهُ،فإ ّن ُاأل ْورع ّيةُالتيُهيُمنُاطُ ُعقالئيُ
مهمُفيُتعيينُالفقيهُالمقلَّدُبعدُتكافؤُالفقهاءُفيُاألعلميّةُ،الُتنحصرُبحالُالتقليدُفحسبُ،بلُتعمُالخطيبُوالمحاضرُومنُ
تريدُأنُتتلقىُعنهُالعلمُ .
وتجنَّبُالمواكبُال َُّرخيصةُومجاميعُالعزاءُالمتدنِّيةُوالمشبوهةُالتيُتُتقُ َّوتُعلىُجُراحُإمامكُالحسينُعليهُالصالةُوالسالمُ ُوأهلُ
بيتهُوأئمةُالهدى؛ُكتلكُالتيُتستعملُاألطوارُال ُ َّرقصُّيةُوأساليبُالمطربينُومُالبسُأهلُالضاللُوصورهمُبعناوينُمغل ُوطةُيُ ُْدرونُ
ٍ
بانحطاطُمنهمُأوُالُيُ ُْدرونُبُقُُلّةُوعيهمُ ُوجفائهمُالتُق ِّصيُوعدمُتُواريهمُعنُالمُشبوهُ،فإ ّنُاإلمامُالحسينُإنُكانُقتُلُ
بهاُطمعاًُ
فيُكربالءُمُ ُ ّرةُفهؤالءُيُقتلونُاإلمامُالحسينُومشروعُالحسينُوآلُالحسينُوالمُذهبُوال ُِّدينُفيُكلُحد ٍثُومناسبةُ،وليسواُبأقلُ
شناعةُمُنُقتُلُتهُاألوائل؛ُفكيفُتشاركهمُمتُلقُياًُماُيصدرُعنهمُبالرضاُوالتأييد! ُ
زةُالثابتةُعلىُالو ُرعُوالُتَّ ُْق ُوىُ،التيُتُلتهُبُأشعارهاُ
ُ
ماُأكثرُالمواكبُالسائرةُعلىُالمُنهجُالواضحُالصحيحُوالمُجاميعُالعزائيةُالمتح ِّر
ٍ
ُإحساسُرفيعُ،فُلْتُكُنُهذهُمُواطُنُإناخُتُكُُومناصُ ُرتكُ .
ضُبكُكل
َّ
فيُالنفسُراحةًُوروحانُيّةُ،وتفيْ
فإنّكُإذاُبذلْتُسعيكُفيُكلُذلكُبصدقُ ُ ٍ
نفس ُونقاء ُخاطرُسيأخذُاللهُتعالىُبيدكُالُمحالةُويس ِّددكُنحوُالفالحُوالتوفيقُ
األعظمُالذيُيطمعُبهُالثُّلّةُمنُالعروج ِّيينُالسالكينُالمناضلينُفيُميادينُالنُّفوسُومكارعُالكؤوسُ .
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مصْيدتان شيطانيتان:
علىُهذاُالطريقُهنالكُمصائدُشيطانيةُكثيرة ُتنتظرُالسالك؛ُبعضُهاُواضحُبأبسطُتُو ُّجه ُأوُبشي ٍُء ُمُنهُ،وبعضُهاُيُحتاجُلُتو ُّج ٍهُ
كثيرُ،وهناُأتعرضُالثنتينُمنُتلكُالتيُغالباًُحسبُتجربتيُالوضيعةُوماُعاينتهُتُكونُشديدةُالخُفاءُعلىُكثيرينُعسىُأنُيجدُ
ُ
فيهماُإخوتيُماُينفعُ :

الكصيدة الولى (على َيعيد َمسصر الشأن ال َحيصتي):
ُوالصورةُالمطابُقةُلهاُ،وحتىُ
ماُمنُشيءُنراهُفيُوجودناُإالُولهُمنشأُمنطقيُومثلُعلْياُيرتكزُعليهاُتظلِّلهُظ َّلُالحقيقةُللم ْصداق ُّ
الفكرةُالخطأُ،فهيُنتاجُمرتكزٍُمنطقيُألَّفهاُ،عنهُتبلورتُم ّناُأوُمنُالغيرُ،فيُذواتناُأوُأمامُنواظرناُ .
وفيُكلُساح ٍةُعلميةُمحتدمةُبالتياراتُالفكريةُوالتَّع ُُّددُيّاتُالعقليةُوالدينيةُواإلنسانيةُالع ْرقيةُوالع ْرفيةُالثقافيةُوالفئويّةُ ُ،الب ّدُ
منُنش ْوب ُصر ٍ
اعات ُم ْحتدمةُوتغايراتُمتضادة؛ُفالتضادُف ْرع ُاالختالفُ،واالختالفُف ْرع ُالتضاد؛ُفهماُمفهومانُمتضايفان؛ُمتىُ
تدمُالصراعُ
فرضْ تُأحدهماُفيُذهنكُحضرُاآلخرُ،وطالماُكانتُالساحةُالعلميةُوالحيات ّيةُمعرفياًُوثقافياًُوع ْرق ّياًُأكثرُتضادا ًُكلّماُاح
ِّ
ُالصراعُأث ْري ْتُمنابعُاإلنسانُومكتسباتهُومعرفتهُومكاسبهُ،وكلّماُأث ْري ْتُكلماُأخذتْ ُعجلةُالتقدمُوالنموُنحوُ
وات َّسعُ،وكلماُاتسع ِّ
البزو ُتش ُّعُبمفاتنهاُالجماليّةُور ْونقهاُالفاخرُوضيائهاُالمستنيرُوالمنيرُولذائذهاُالشّ يّقة؛ُهنالكُيكونُاإلنسانُم ْصداقاًُأ ْجلىُلقولهُ
ك الذي َخلَق﴾[العُلُق ُُ.]1يبقىُأ ّن ُهنالكُبروزاتُنراهاُعلىُالسطحُ،وتكونُذاتُصدماتُمعرفيةُقويّةُالُ
اس ِم َربِ َ
اقرأْ بِ ْ
تعالىَ ﴿ُ:
يحتملهاُاإلنسانُعادةًُ،معُأنهُينبهرُبهاُأيضاًُكتلكُ،لكنهاُألنهاُتمسُصميمُكيانهُاإلنساني؛ُلذاُيتوجعُمنهاُوينفرُوالُيجدُفيهاُتلكُ
هيميُاإلجراميُالذيُالُ
اللذةُ.وهوُح ّقاًُمحقُوإالُالت َّصفُبالفرعنةُوالج
ْ
الفةُوالقسوةُوخرجُعنُح ِّد ِّ
ُالحسُاإلنسانيُإلىُالحسُالب ِّ
يتوفَّرُإالُفيُسباعُالغابةُووحوشُالبراريُالغيرُمستألفةُومنُاقترفواُعظائمُالس ّيئاتُاآلثمةُوباتُحقّهمُعندُانغماسهمُفيُ
المجتمعاتُاألليفةُواألممُاإلنسانيةُ:األقفاصُوالقصاصُ .
ِّسُبهُهذهُالصفحات؛ُحيثُلنُتجدُالبشريّةُتفُ ُُّسخاًُيتج َّسدُ
هناُلنُأتح َّدثُعنُالوجهُالثاني؛ُألننيُأيضا ًُمبتئسُمنهُوالُأودُأنُأدن
َّ
ُوالشيطانيُأ ْسقطُوأت ْعسُمنهُ،فحالهُمعُوضوحهاُلكلُإنسانُوص ُورتهاُالبلْهاءُليستُبحاجةُلتضييعُالوقتُ
ُالنفسي
فيهُالنَّج ُّس
ِّ
ِّ
فيُوصفهاُوإنهاكُاألناملُ،فليسُموضعهاُإالُالق ْسوةُالقاسيةُالتيُقستُوتقسوُبهاُعلىُأبناءُأبيهاُالواحدُآدمُورحمهاُالواحدُ
ْ
ىُ،وهلُالسفهُيحتاجُإلفصاحُوالحمقُيحتاجُإليضاح!؛ُفافْه ْمُ .
اءُ،فهلُالسفيهُيحاكىُواألحمقُيجار
ح َّو
َّ
َّ
الوجهُاألول؛ُوأطْلقُعليهُ"و ْجهُالقلمُاإللهي"ُأوُ"و ْجهُالقارئُالعقالئي"ُ،هذاُالوجهُالبريءُلإلنسانيةُ،مهماُأخذ ُطابعاًُمتل ِّونا ًُ
ُلكل ُأوصاف ُالمثلُالعلياُويشكِّلُر ْسمةُفنّيّةُطبيعيةُمتجاذبةُمتناسقةُ.فلْيبْدعُفيهُاإلنسانُكيفُ
بأصباغهُالمعتدلة؛ُفهوُمالك ِّ
َنشأَ ُكم
يشاءُضمنُضوابهُالتيُارتسمهاُمقدارُف ْهمهُالمتوالفُمعُدائرةُالمألوفُالمحترمُي ْعمرُاألرضُوي ْعمرُالذاتُ﴿ ُه َو الذي أ َ
ِم َن األ َْر ِ
ض واستَ ْع َمَرُكم فيها﴾[هودُ.]61
وفيُالمقابلُهنالكُشريحةُمنُالمتلقِّينُ،مساحتهاُتشتملُغالباًُعلىُالعا ّمةُوكثْرةُمنُالمثقَّفينُوغيرهمُ،هذهُالشريحةُالكبرىُ
عندماُت ْبصرُأوُتلتف ْتُإلىُهذهُالتضاداتُالغائبةُعنهاُتحصلُلديهاُانتكاسةُنفسيةُفظيعةُبالغةُاإلثارةُ،وألنهاُتوجدُانتكاسةُخُف ّيةُ
اآلثارُشديدةُاألهوالُأخُّصهاُبالذِّكرُوأقفُعندهاُمح َّبة ُأنُيحذرُإخوانيُمنُمخاطرهاُعلىُوجودهمُومستقبلهمُالُأقصدُبهاُ
توهيناًُأوُإقصا ًءُلجهةُ.فعلىُسبيلُالمثالُ :
ُ
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ُ
ُ
عندماُيتع َّرفُالناسُعلىُحقائقُأهلُالعلمُوالحوزاتُوماُماثلهاُمنُالمدارسُالدينيةُاألخرىُ،أوُعندماُيتع َّرفُشخصُعلىُأنُّ
فالناًُالعا ُرفُالذيُكانُلسنينُممتدةُيق ّدسهُلمُيكنُإالُشخصيةُمتواريةُخلْفُأستارُال ِّدينُوعقولُالمستضعفينُ،أوُعندماُيذهبُ
شخصُلطلبُالعلمُفيجدُطلبةُعلمٍ ُأسبقُمنهُيتغيّبونُعنُالدروسُأوُينامونُأثناءهاُنومةُالمعتادُأوُيتركونُكتبهمُفيُأماكنُ
الدرسُأوُفيُزاويةُمنُزواياُالمدرسةُالعلميةُتماماًُكطالبُالمدارسُالذينُيتركونُكتبهمُفيُدروجُطاوالتُالفصلُالمدرسيُ،أوُ
ماتُوالسطوحُدرساًُواحدا ًُفقطُ
ي ْدمنونُالتدخينُأوُيبحثونُعنُالمالُأوُالُيذاكرونُدروسهمُأوُي ْدرسُبعضهمُفيُمرحلةُالمق ِّد
ُّ
وفيُهذاُالدرسُي ْدرسُكتاباًُيُستغرقُفيُدراستهُمدةُخمسُأوُستُأوُحتىُسبعُسنواتُ،أوُأنُّالحوزةُتعطيُلطلبةُالعلمُراتبا ًُ
إقطاع ّياًُبحيثُعندماُيحينُوقتُالمرت َّبُيصفُالطلبةُصفوفاًُممتدةُفيُالشتاءُوالصيفُوتحتُالمطرُوأمامُأشعةُالشمسُفيُ
ُكلُم ْرجعٍُعشرةُرياالتُأوُربماُ
كلُشهرُولربماُفيُبعضُاألوقاتُألكثرُمنُيومينُمنُكلُشهرُألجلُأنُيستلمُالطالبُمنُص ِّف ِّ
ٍ
نُلهمُسابقُجلوسُمعهُ،
أيضاًُخمسةُرياالتُوقدُتزيدُوقدُتنقصُ،أوُعندماُيتعرفونُعلىُشدةُطبائعُالعالمُالفالنيُبعدُأنُلمُيك
أوُيتكشَّ فُلهمُخالفُأوُجدلُبينُفقيهينُسواءُكانُشخصياًُأمُعُلمياًُ،وغيرُذلكُمنُالحقائقُالتيُالُي ْمكنُالتّعاميُعنهاُوهيُ
تظهرُلهمُمنُهناُوهناكُ،منُالمتح ِّدثُالفالنيُأوُالخطيبُالكذائيُأوُالكاتبُالفالنيُأوُتظهرُلطالبُالعلمُالمستجدُ..؛ُفإنُّ
الكارثةُتقعُعلىُنفوسُأفرادُهذهُالشريحةُباالنتكاسُواالبتئاسُ،معُأنُّهؤالءُالطَّلبةُأوُالعلماءُبشرُمثلناُ،لهمُأسبابهمُومبرراتُ
أتط َّرقُلهاُإنُشاءُاللهُفيُرسالةُأوُسياقاتُأخرىُتالفياًُللخروجُعنُسياقُالكالمُهناُ،وهيُأسبابُومبرراتُقدُنقبلُبعضهاُوقدُ
الُنقبلُبعضهاُ،وهذاُاالبتئاسُ-لألسفُ -يلدُنفورا ًُنفسياًُ،وليسُأيُنفورُ،وإنماُيلدُنفورا ًُنفسياًُقاتالًُيصلُفيُبعضُحاالتهُإلىُ
شطْبُجهودُالعلماءُمنُالنفسُككلُأوُاللجوءُللتّياراتُاألخرىُأوُاإللحادُأوُحتىُربماُاالنتحارُالعلميُأوُالوجوديُكماُرأيناُ
ونرىُ،وليسُمنُالغريبُأنُينتجُعنهُصراعاتُمماثلةُلداعشُولكنُعلىُالطَّرفُالنَّقيضُ،وهيُماُي ْمكنُأنُنعبِّرُعنهاُال َّدعشنةُ
الالدين ّيةُفيُقبالُال َّدعشنةُال ِّدين ّيةُ .
اعُوالسفاهةُوالحمقُ
ةُوواقعُالسخْرويِّينُأوُلحالةُقطّاعُالطُّرقُأوُلحالةُالضَّ ي
هؤالءُاالنتكاس ُّيونُ،ق ْبلُأنُيصل
واُللحالةُالسخْرويَّ
َّ
ُّ
ُّ
والمشاغبةُوالجرائمُاآلثمةُالتيُالُتستحقُإالُاألقفاصُوالقصاصُ،همُفيُمراحلهمُاألولىُيحتاجونُللمصالحةُباالهتمامُالباكرُ
والمصارحةُالشَّ فّافةُالصادقةُتماماًُحتىُوإنُألْحدواُعنُعلّةُالُعنُخيانةُ،فكلُعلّ ٍةُف ْرعُفعلٍُمنطقيُمح ٍ
يطُبهاُ،والُمجالُ ُوالعصرُ
عصر ُالنَّ ْهضةُوالفضيحةُ"عصر ُالُتخْفىُخافية"ُ،الُمجالُلوأْد ُالمستور ُاألزليُليضلُمستورا ًُس ْرمديّاً؛ُفإ ّن ُهذهُالحالةُباتتُمنُ
الحاالتُالمتفشِّ ّيةُالتيُتحتاجُحقاًُلعال ٍجُشفّافُومالئمُوإقناعٍُيتكلَّلُبال َّنجاحُ،والمبلِّغينُوحملةُقبسُالعلمُوالتعليمُ-جزاهمُاللهُ
جميعاًُخيراُ-الُيسوؤهمُأنُتخْضعُنفسياتهمُالمتغايرةُق َّوةًُوضعافاًُوأحوالهمُومستوياتهمُالمتفاوتةُنقصاًُوكماالًُفتوضعُللتحليلُ
رىُوحساسةُ
والنَّظرُبلُوينْظرُفيُاحتياجاتهمُالطبيعيةُكغيرهمُمنُالبشرُالذينُيشاركونناُالحياةُس ّيماُوأنّهمُيتص َّدونُلمه ُّمةُكُْب
ّ
ُأليُأحدُوليسُكالفصولُالجامعيةُأوُالمدارسُالتخصصيةُالتيُتختصُ
تكمنُفيُتربيةُالمجتمعُبر َّمته؛ُإذُاالستماعُللمنابرُمفتوح ِّ
بفئاتُمح َّددةُمدروسةُومنظَّمةُ .
وأنتُأيهاُالمتحقِّقُالمريدُللعلمُالباحثُعنُالمعارفُالنبيلةُ،عليكُأنُتكونُعلىُاستعدا ٍد ُتامُلسماعُأيُحقيقةُ،وأنُالُتكنُ
مُبالصراعاتُوتنسلخُمنُالمبادئُوتتنكرُللمثلُوتضيعُالهدفُالنبيلُفتك ِّررُذاتُاألخطاءُالتيُقرع ْتُ
إنساناًُإقصائ ّياًُومتم ِّردا ًُتحتد ِّ
سُنفسُالسوءُبنفسُالشكلُأوُبشكلٍُآخرُدونُأنُتشعرُمتحاشياًُأواصرُالتبادليّةُواالحترامُالمتبادلُ
و ْجدانكُووخزتْ ُأفْهامكُفتمار
ّ
حقُأنُيكونُطريقُذاتُالشَّ ْوكةُ،وألنهُطريقُ
فيُحدودهُاالعتدال ّيةُ.إنُّطريقُالعلمُألنهمُمشوبُبالعقباتُوالغرابلُالكثيرةُاست َّ
ثمينُفإنّهُالُينالُبسهولةُ،الجوهرةُالُتباعُبترابُ،والثمينُيطلبُالثمينُ،كماُأ ّنُلهذاُالطريقُمراتبُودرجاتُ،كلُمرتبةُالحقةُ
ٍ
حتاجُلنفسُمتعاظمةُالوعيُوإالُلمُتظْفرُبهاُ .
أعظمُوأقدسُمنُسابقتهاُوت
ُ
ُ
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الكصيَدة الثصنية (على الصعيد الكعرفي والعلكي):
قدُيحضُرُإنسانُلمجلسُالقراءةُوالعلمُمستمعُاًُ،ويُكونُهذاُالمستمُعُلديهُبعضُالمعلوماتُالمسبقةُ،لكنهُعندماُاستمعُللقارئُ
ُلكلُتاريخُ
حصلُلديهُر ُّدةُفعلُينتجُعنهاُنفورُُوُإسقاط ِّ
ُ
وجدُأنهُمخْطئُفيماُيقولُنُظُرا ًُلتعارضُقولهُمعُماُعندهُمنُمُعرفة؛ُفي
ذلكُالقارئُعلىُأنهُمُبُلِّغُقليلُالعلمُوليسُأهالًُألنُيمتطيُمُنابرُالتعليمُفيضلهُويضلُالناسُبجهله؛ُبالتاليُيقاطعُمُجلسهُوربّماُ
ش َّهرُبهُبينُالناسُإماُبداعيُنفسُهذاُالنفورُالنفسيُأوُبال َُّدواعيُاألخرىُمنُقبيلُحُمايةُالناسُمنُج ُْهلُهُوإرشادهمُالستماعُ
غيرهُ،معُأنُهذاُالقارئُاجتُهُدُوالُيظهُرُعليهُأنهُيُقصدُتعليمُالناسُخطأًُ،بلُوقدُيع ِّممُهذاُالمستمعُحُ ُْكمهُعلىُالخُطُباءُكأنُ
يقولُ:إنُالخطباءُجهُلةُيتكلمونُبغيرُعلمُ ُودونُفهمُ .
صيُدةُحاكهاُلهُإبليسُفاصطادهُبهاُوغلبهُمم ِّرغاًُأنْفهُفيُو ْحلُ
لكنُهذاُالمستمعُالنَّافرُالمسكينُلمُيلتفُتُإلىُأنهُواقعُُفيُمُ ُْ
ُّ
الضَّ اللة؛ُفهوُلمُيُكُنُيُدريُأنُالشيطانُأرادُأنُيُحجبُعنهُطريقُالنُُّورُوالخير؛ُفمُجلسُالعُلمُفضالًُعنُأنهُيرادُلغاياتُوعوائدُ
كثيرةُمهمةُغيرُالتعليمُ-والتيُمنهاُالذِّكرىُوالتَّذكُّرُ-يرادُأيضاًُللتعليمُ،وإنُكانُالتعليمُهوُالطابُعُاألبرزُفيهُ،وماُدارُمدارهُفهوُ
منُثم ُراتُن ْصبُم ْجلسُالتعليمُوإقامتهُ .
وهذاُالمستمعُسواءُافترضناهُمتعُلِّماًُمنُعمومُالناسُأوُمثقَّفيهمُمنُذويُالتحصيلُوالمُعرفةُبدرج ٍةُماُأوُغيرهما؛ُفهوُفيُكلُ
األحوالُمسكينُُألنهُ-لسوءُتقليبهُاألمورُوعواقبهاُ-أغفُلُحقيقةُكبرىُمضافاًُللفوائدُالسابقةُالمُرج ُّوةُمنُهذهُالمُجالس؛ُ ُوهذهُ
الحقيقةُتُكمنُفيُغ ُْفلتهُعنُأ ّن ُالعالمُأوُالفقيه ُ-فضالًُع ّمنُهوُأدنىُمنهُ -ليسُهوُذلكُالشخصُالذيُي ْعلمُكلَُّ ُشيء؛ُإنماُ
الفقيهُوالعالمُ-كماُعَُُّبرتُُالرواياتُ-هوُذلكُالشخصُالذيُيق ُّلُخُطُؤهُويكثرُصوابُه؛ُأماُأنهُالُي ُْخطُئُفال؛ُفإنّهُحتىُالمالئكةُالُ
مونُكلُشيءُرغمُقربهمُمنُاللهُتعالىُوعلوُأقدارهمُحتىُأنهمُل ُّماُقالُلهمُع َّزُوجلُ :
َُّ
ي ُْعلُ
ِ ِ
ِِ
ِ
كلُشيءُلُخرجُمُنُ
ك ال ِع ْل َم لَنا﴾[البقرةُُ]32-31وإالُلوُكانُاإلنسانُيُ ُْعلُمُ َُّ
ين * قالُوا ُسبحانَ َ
﴿أَنبئُوني بأَسماء َه ُؤالء إن ُكنتُم صادق َ
دُفأصابُفلهُأجرانُأجرُُ
مقامهُالبشريُالمعتادُإلىُالمقامُاألنبيائيُالمقترنُبالعُصمةُ،بينماُاألمرُليسُكذلك؛ُلذاُوردُأنهُإنُاجتُهُ ُ
معُأنهُأخطأُلكنهُرغمُذلكُمأجورُ،بينماُهذاُالمسكينُ
ُ
دُفأخطُأُفلهُأجرُُواحدُهوُأجرُاجتهاده؛ُف
اجتهادهُوأجرُُإصابتهُ،وإنُاجتُهُ ُ
عتهُبالسوء؛ُفهوُواقعاًُلمُيُ ُْحرمهُوإنماُحُُرمُنفسهُالتوفيقُوالخيرُبخديع ٍُةُ
سُقَّطهُمُنُعُْينُهُوأنهىُتاريخهُوربماُوقعُفيهُودنَّسُس ْم
ّ
أ ْحكمهاُلهُالشيطانُغابتُعنهُ .
اُأ ْجسمُُ
سقُطُالثقةُبالجميع؛ُوبهذاُنُكونُحُ ُّققن ُ
ُومادامُالعالُمُيخْطئُ،إذاُتعاملناُعلىُهذاُالمنوال؛ُفيجبُأنُالُنُستمُعُألحدُوأنُنُ ُْ
جسُأعظُمُمُنُأنُي ْحبسُالناسُعنُأهلُالعلمُوالعلماءُالذينُهمُوسيلةُضروريةُ
هدفُإلبليسُ،فماُمنُغاي ٍُةُون ْصرُلهذاُالعد ّوُال ِّر ُ
ٍُ
منُوسائلُحيازةُالعلمُوالمعرفة؛ُلذاُوردُفيُصحيحتيُابنُأبيُحمزةُوسليمانُبنُخالدُفيُفقدُُالعلماءُ«إذاُماتُالم ْؤمنُالفقيهُ
بُإلىُإبليسُُمنُم ْوتُُفُقيهُ،»46معُأنُهذاُالمستمعُ
حدُيموتُُمنُالم ْؤمنينُُأح َُّ
ثلمُفيُاإلسالمُث لْمةُالُيس ُّدهاُشيءُ.45وُ:ماُمنُُأ ٍُ
ُعليهُ،رُبَّماُكانُماُلديهُهوُالخطأُوماُقالهُالمتح ِّدثُهوُالصوابُإالُأنُ
ُ
هوُبنفسهُماُيدريهُأ ّنُماُلديهُهوُالحقُالذيُالُغبار
يكونُمتيقناًُمنهُعنُدرايةُتامةُالُعنُالْت ٍ
قاطُسال ٍفُمنُجه ٍةُأخرىُوماُأشْ بهُ،بلُماُأكثرُأنُيتعلَّمُاإلنسانُمنُالخطأُأوُالشكُ
حيثُيبعثهُذلكُعلىُالتحقيقُأكثرُبعدُأنُكانُراكناًُلمعلومهُالذيُكانُيُحسبهُنهايةُالحقيقةُوالحقُاأل ْجلىُالذيُالُتدنوهُريْبة؛ُ
فإ ّن ُالشَّ كُالعلميُ-بمعناهُاألعمُالشاملُلالحتمالُوالظنُوالشكُ -هوُالجوهرُللحركةُنحوُالطَّلب ُالمعرفي؛ُفهوُالعنصرُاألولُ
الدافعُباإلنسانُللتفكيرُوالتجريبُواالكتشاف؛ُوماُذلكُإالُأل ّن ُالعلمُالُيدفعُالنفْسُللحركةُنحوُالتعلمُواكتشافُالحقائق؛ُُإذُ
حسبُالفرضُهيُعالمةُبتلكُالحقائقُفب ْحثهاُعنهاُتحصيلُللحاصلُوتحصيلُالحاصلُمستحيلُوقبيحُفلماذاُتبحثُعنُتلكُ
الحقائقُالمعلومةُلديهاُإذا ً؟! ُ
 46الكافي ،للشیخ الكلیني رحمه الله :ج 1باب فقد العلماء ح 1وكذا ح.8
 45المصدر السابق :ج 1باب فقد العلماء ح 1وكذا ح.4
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ُ
وأيضاًُالجهلُبالشيءُكذلكُالُيدفعُالنفسُللحركةُنحوُالتعلمُواالكتشاف؛ُُإذُحسبُالفرضُهيُغافلةُكلّ ّياًُعنُذلكُالشيءُغيرُ
ملتفتةُإليهُفكيفُتتعلَّقُإرادتهاُبهُفتبحثُعماُالُيخطرُعلىُبالهاُأصالً؟!ُالُيمكن؛ُأماُالشَّ كُفهوُبفعلُدغْدغتهُالقويةُفيُالنفسُ
باحتمالُوجودُمعرف ٍة ُماُفيُاألمرُالفالنيُبعدُااللتفاتُالجُزئي؛ُامتلكُالشّ كُُّ ُامتيازا ًُوقوةُهائلةُللتحريكُوإنهاضُقوىُالنفسُ
وتشويقهاُنحوُالتّو ّجهُللتنقيبُواستكشافُماُتحتملُوجودهُوخفاءهُعنها؛ُلذاُفإنُّالشكُالعلميُعندُاإلنسانُهوُالمح ِّركُاألوحدُ
لالكتشافُفهوُبابُالعلومُاإلنسانيةُوالمعرفةُلدىُعمومُالبشريةُاألدنىُمراتبُعنُاألنبياءُ،تماماًُكماُأنُّالشّ كُالنفسيُالمنطقيُ
أ ْصلُمنُأصولُالحذرُ .
الحقيقةُكلُالحقيقة؛ُهيُأنّناُنُحضرُمجالسُالتعليمُالُألجلُأنُنُتل ُّقىُفحسبُ،بلُألجلُأنُنُتفكَّرُفيماُنُسمُعُونُبحثُعنهُأكثرُ
ُُّ
ف
ٍ
ُمتماسكُرفيع؛ُفإنُّالحقيقةُالمطْلقةُالُيمتلكهاُأحدُمنُّاُ ُ،واللهُ
ونتدارسهُونتباحثُفيهُإلىُأنُنُصُلُللواقعُالحقيقيُعنُإقرارٍُداللي
تعالىُإنماُيحاسبناُبماُلديناُمنُاليقينُواالطمئنانُمنطقيُالمنشأُمنطقيُالمب ِّرراتُ،ونحنُإذاُقُ َّدمناُأهلُالعلمُللكالمُوالتح ّدث؛ُ
فألنهمُاألكثرُقُ ُْرباًُمنُالحقائقُبالُتَّفحيص ُالذيُبُ ُذلوهُوأُكثُرُقدرةُعلىُإثراءُا ُطّالعناُوتكثيرُثقافتناُوتزويدناُبتجاربهمُالمُعرفيةُ
وارحُّية؛ُلذاُعليكُأيهاُالمستمُعُالعزيزُكيُتوفَّقُللتّ ُّزدُمنُهذهُالمجالسُالمباركةُأكثرُفأكثُرُ-
العقليةُوالجُوانُحُّيةُوالعمليةُالجُ ُ
معُاختيارُأفاضلهاُوعدمُغفولُمنافعهاُاألخرىُُ-أنُتتزيَّنُبالتواضعُفإنهُ(اثنانُالُيتعلَّمانُ:خجولُومتكبِّر)ُ،وأنُتُفتحُُآفاقُقلبكُ
فيُكل ُحا ٍل ُعلىُغيركُوالُمتشائمُاًُمُنُالخطأُوالُ
ُِّ
سع ًة ُووعياًُواحتراساًُعنُاألهواءُوالشيطانُالرجيمُممتلئاًُنُشاطاًُغيرُمتكئٍُ ُ
رةُالصوابُُفيماُتُسمعهُلُصالُحُذلكُالخطأُالجُزئيُفإ ُّنُهذاُالسلوكُليسُمنُالعدلُواإلنصافُ .
متغافالًُعنُكُثْ َُّ
نعم؛ُلوُكانُالمتح ِّدثُكثيرُالخطأُ،أوُكانُيتكلّمُبالخطأُدونُتحقيقُوتحضيرُوعنُجُ ُْرأةُ،أوُكانُي ُْخطُئُفيماُالُيُليقُبق ُْدرهُالعلميُ
الذيُوضُعُنفسهُمُ ُْوضُعهُفوقُماُيناسبُشأنهُ،أوُكانُالمستمُعُلهُمنُأهلُالعلمُوقدُسلُفُلهُأنُو َّجههُفيُالمسألةُوأ ْحكمُلهُ
ُ
صح ُالكافي ُوالُنَّقدُالمتزنُالمتناسبُالنافعُوالبنّاءُ،سواءُله ُأوُ
البُرهانُفكابُر؛ُفهناُالُضُُْيرُفيُمقاطُعتهُبعدُاإلرشاد ُالوافي ُوالنُّ ُْ
ناكيرهُوشُجباًُلباطلهُوقُ ُطْعاًُلطريقُالفُجورُوحُمايةُللمجتمُعُوذُ ُْودا ًُعنُتُكاثرُ
غيرهُ،بلُيتعيَّنُذلكُدُ ُفْعاًُلغائُلُتهُوم ُ
احتُرازُُيّاًُلُ ُ
الس ُوادُح ُْولهُعمالًُبالفرعُال ُِّدينيُاألكبرُالم ْجمعُعليهُالكامنُفيُوجوبُاألمرُبالمعروفُوالنهيُعنُالمنكرُوالُتَّالفيُعنُهلُكاتُ
َُّ
ّهُماُأعظُمُالمُ ُ ْرتُقُ ُالذيُارتقاه؛ُقالُتعالىُ﴿وال تُ ِط ْع ِم ُنهم آثِماً أو
الُتَّخاذلُوالتهاونُفيُالعملُبهذاُالفرعُاإللهيُالجُسيم؛ ُفإن ُ
ِاه ِد ال ُكفار و ِ ِ
َك ُفورا﴾[اإلنسانُُ]24وقالُع َّزُذكْره﴿ُ:يا أيُّها النَّبي ِ
ِ
ِ
المصير﴾[التوبةُُ،]73
ُّ
ين وا ْغلُ ْظ علَْيهم َ
س َ
المنافق َ
َ ُ
ومأْو ُاهم َِ َهن َُّم وبْئ َ
َّمُالصدوقُأعلىُاللهُمقامهُقالُ:ح َّدثنا ُأبي ُرضي ُالله ُعنه ُعن ُعبد ُالله ُبن ُجعفر ُالحميري ُعن ُهارون ُبنُ
وروىُالشيخُالمعظ َّ
مسلمُعنُمسعدةُبنُزيادُعنُجعفرُبنُمحمدُعليهُالسالمُعنُأبيهُالباقرُعليهُالسالمُعنُآبائهُعليهمُالسالمُأنُعليُاًُعليهُالسالمُ
قال«ُ:إ ُّن ُفي ُجهنم ُرحى ُتطْحن ُ[خمسُاً]ُ 47أفال ُتسألونُما ُط ْحنها؟ ُفقيل ُلهُ:فما ُط ْحنها ُيا ُأمير ُالمؤمنين؟ ُقالُ:العلماء ُالفجرةُ،
والق ّراءُالفسقةُ،والجبابرةُالظلمةُ،والوزراءُالخونةُ،والعرفاءُالكذبةُ.وإ ُّنُفيُالنارُلمدينةُيقالُلهاُ:الحصينةُأفالُتسُألونيُماُفيها؟ُ
فقيلُ:وماُفيهاُياُأميرُالمؤمنين؟ُفقالُ:فيهاُأيديُالناكثين»ُ .48

االستماع خلف الشاشة:
علىُمستوىُالتّز ُّودُمنُمجالسُال ِّذكْرُ،هناكُاستفهامُيجولُفيُاألذهانُ،مفادهُ:يوجد ُمنُيستمعونُللمجالسُفيُالمناسباتُ
وعاشوراءُمنُخاللُاآلالتُوالشاشات؛ُفهلُيكفيُالتزودُالعلميُواالستماعُمنُخاللُالتلفازُواألجهزةُالحديثةُأمُيلزمُالحضورُ
المباشر؟ ُ

 42هكذا في ال ُّنسخة المحقَّقة.
 42الخصال ،للشیخ الصدوق :ص 805ح - 56وكذا ثواب األعمال ،للشیخ الصدوق :ص.861
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ُ
والجوابُعليهُيتطلَّبُأوالًُمالحظةُ"واقعُهذهُالمجالس"ُمنُجهةُ،و"واقعُهؤالءُاألشخاصُالجالسينُخلْفُاألستار"ُمنُجهةُ
أخرىُ،فأقولُ :
إنُّ"واقعُمجالسُالعلم"ُتارةُنلحظهُبـ"عنونهاُالعام"ُ،وأخرىُبـ"عنونهاُالخاص"؛ُأماُ"عنوانهاُالعام"ُفهوُمنُقبيلُاالستماعُلمجالسُ
العلمُوالمجالسُالحسينيةُفيُأيُوقتُدونُمناسبةُدينيةُخاصةُمح َّددةُالوقت؛ُتماماًُكالبرامجُالتلفزيونيةُالعامةُأوُالمجالسُ
التيُتس ّمىُ"عاداتُأسبوعية"ُ..؛ُفإنُّهذهُالمجالسُالُيلزمُفيهاُالحضورُالمباشر؛ُألنهاُالُترادُبالضرورةُإلحداثُالتواجدُفيهاُ،حتىُ
ولوُكانتُمجالسُأرحامكُوإنُكانتُصلةُال َّرحمُمطلوبةُ،إالُأنُمطلوبيتهاُ-أعنيُصلةُالرحمُ -ليستُمح َّددةُبحضورُمجالسُ
األرحامُتعيينياً؛ُفالصلةُتتحققُبأيُم ْصداقُعقالئيُع ْرفيُيفيُبهاُ،ولوُباالتصالُالهاتفيُوالسؤالُوالتواصلُعنُطريق ُالصوتُ
بالتَّعنّيُالمقصودُالبارزُُ ...
هذاُبالنسبةُلمجالسُالعلمُبعنوانهاُالعامُ،والتيُي ْمكنُلناُأنُن ْدخلُفيهاُأيضاًُمجالسُالعلماءُاالعتيادية؛ُفإنُّزيارةُالعلماءُوحضورُ
مجالسهمُاالعتياديةُوإنُكانُأجرهُالُيحصىُع ّدا ًُوأثرا ًُكماُسبق ُأنُبيَّنت ُوذكرت ُروايةُالنبيُصلىُاللهُعليهُوآلهُمعُأبيُذرُ
الغفاريُالتيُرواهاُأميرُالمؤمنينُعليهُالسالمُبنفسهُبماُفيهاُمنُالمقاماتُالعاليةُلز ّوارُالعلماءُمماُيحيِّرُالعقولُويج ُّدُبالنفْسُ
علىُاالنبعاثُللجلوسُفيُمجالسهمُواالستفادةُمنُفوائدهمُوآدابهمُُ،..إالُأنُّهذاُالحضورُليسُمنُالواجبُالذيُيلزمُعلىُالفردُ
عينياًُبأنُيحضرها؛ُنعمُيجبُعلىُكلُفردُطلبُالعلمُوالتعلمُومعرفةُماُهوُفيُم ْعرضُابتالئهُمنُمسائلُالحاللُوالحرامُالكامنةُ
فيُاإللزاماتُالتيُهيُالواجباتُوالمح َّرماتُ،وهذاُالطَّلبُالتَّز ُّوديُالعلميُالواجبُيحصلُبالدراسةُفيُالمدرسةُال ِّدينيةُأوُفيُ
المسجدُأوُحتىُمنُوراءُالشاشةُأوُبالتعليمُعنُب ْعدُأوُبأيُطريقةُأخرىُكفيلةُبتحقيقه؛ُفالُيجبُطلبُالعلمُبمسائلُالحاللُ
والحرامُبطريقةُمعيَّنةُ .
وأماُمجالسُالعلمُبـ"عنوانهاُالخاص"؛ُفهيُتلكُالمجالسُالتيُندبناُلهاُالشرعُوأمرناُبهاُبنحوُالشعائر؛ُفإ ّن ُالشعائرُالُي ْمكنُ
تحقيقُإحيائهاُالشرعيُإالُبالحضورُالمباشرُفيهاُ،وإالُع َّد ُالفردُجافياًُومق ِّوضاًُلف ْرع ُال ِّدينُالكامنُمثالًُفيُالواليةُُ،..فـ ُ-مث ُالًُ-
المواالةُألهلُالبيتُعليهمُالسالمُتتطلَّبُإقامةُالشَُّعائرُالمتعلقةُبعنوانهاُالوالئي؛ُبالتاليُفإنُّحضورُعاشوراءُوماُماثلهاُأمرُيجبُ
تحقيقهُعلىُأرضُالواقعُ،وهذاُالتحقيقُيكفيُفيهُمنُالعددُماُيكونُوافياًُبالتكليفُالكفائيُع ْرفاًُالُأنهُيجبُعلىُكلُفردُ،وُإنُ
كانُم ْحثوثاًُلهُبالتكليفُالع ْينيُعلىُكلُفر ٍدُأيضاًُبنحوُالحثِّ ُاالستحبابيُالمش َّددُتارةُكحضورُعاشوراءُ،وتارةُأخرىُبنحوُالحثِّ ُ
الوجوبيُكزيارةُاإلمامُالحسينُعليهُالسالمُحسبماُأثبتُّهُفيُمجا ٍلُآخرُبماُهوُشعيرةُعينيّةُواجبةُعلىُكلُمكلَّفُوفقُضوابطهاُ
التفصيليةُهناكُ .
هذاُمنُناحيةُ"واقعُهذهُالمجالس"؛ُوُأماُمنُناحيةُ"واقعُاألشخاص"؛ُفإ ّن ُالحضورُمرفوعُعنُج ْملةُمنُاألفراد؛ُمنهمُاألطفالُ
والنساءُ،حيثُإ ّن ُبقاءُالمرأةُفيُالبيتُأح ّب ُللشَّ رعُمنُخروجها؛ُبالتاليُهيُم ْعف ّيةُعنُتحقيقُالواجبُالكفائيُ،فهوُواجبُ
مجعولُعلىُعاتقُال َّرجلُوإنُكانتُالمرأةُمطالبةُُأيضاًُبالمواالةُلهمُعليهمُالسالمُمثلُال َّرجلُ،وكذاُالحالُبالنسبةُللطفلُفهوُ
باعتبارُارتفاعُالتكليفُعنهُلمُيجبُعليهُتحقيقُالمقدارُالكفائيُ،لكنُهذاُالُيعنيُعدمُأهميةُحضورهماُ-المرأةُ،والطفلُ-فيُ
هذهُالمجالسُ،فالكالمُإنماُمنُحيثُالوجوبُوعدمهُحيثُسيأتيُالتَّعُ ُّرضُلشأنُالنساءُواألطفالُفيُجزءُمختصُآخرُإنُشاءُ
اللهُتعالىُ.وكذاُالحالُتماماًُبالنسبةُلذويُاالحتياجاتُالخاصة؛ُفإنُالوجوبُمرتفعُعنهمُُ ..
ُ

على هذا نَتَج:
ُ-1أنُعدمُالحضورُالمباشرُكلّيّاًُ،يهدمُإحياءُالشَّ عيرةُ،بلُويهدمُصورةُاالستماعُالتيُيبحثُعنهاُالمتسمعُالمستترُوراءُالشاشة؛ُ
س ّيماُأ ّنُهذاُالمستمعُإنماُيستمعُفيُكثيرُمنُاألحوالُمريْدا ًُللمجلسُالذيُقامتُصورتهُعلىُوجودُحاضرينُأمامُالخطيب؛ُ
تحصلُلهُاالستماعُوراءُالشاشةُلمجال ٍسُمنُهذاُالقبيل؟ ُ
فإذاُلمُيكنُهنالكُتحقُّقُف ْعليُأساساًُلحضورُمباشرُفكيفُي َّ
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ُ
ُ
ُ-1أنُاالكتفاءُالعامُبعدمُالحضورُ،يقضيُعلىُوجودُالمجالسُالعامةُويتسببُمنُثمُبانحصارهاُفيُالبرامجُالتلفزيونيةُالخاليةُ
نُأوصافُمختصةُكماُستعرفُبعدُقليلُ .
عنُصفةُالمجالسُالتيُنراهاُحال ّياًُبماُلهاُم
ّ
ُ-3أنُالحضورُبالمقدارُالكفائيُالمؤ ّديُ ُإلحياءُالشَّ عيرةُبصورتهاُالوافيةُ،الُيمنعُمنُاستماعُالبعضُمنُوراءُالشاشةُحتىُلوُكانواُ
رجاالًُأص ّحاءُمكلَّفينُُ ..
هذا؛ُوهنالكُأولويّاتُتراعىُوتنالُبفعلُأه ّم ّيتهاُح َّقُالتَّق ُّدم؛ُوذلكُمنُقبيلُماُلوُكانُبقاءُال َّرجلُفيُالبيتُواالستماعُمُنُو ُراءُ
الشاشةُأهم؛ُكأنُيكونُمضط ّرا ًُلحمايةُاأل ْسرةُأوُتحتاجُأ ْسرتهُلوجودهُواجتماعهاُحولهُأوُرغْبتهُفيُالبقاءُمعهاُيعلّمهمُويلتقيُ
بإناثهمُوذكورهمُي ْحيونُذلكُمعاًُ،أوُكانُصاحبُعم ٍلُووظيفةُ،وكذاُلوُكانُمثالًُفيُيومُعاشوراءُ-معُوجودُالقدرُالوافيُبُأداءُ
الواجبُالكفائيُفيُحاالتُوجوبهُ -م ْجبرا ًُأوُمضط َّرا ًُللكونُعلىُرأسُالعملُ،أوُكانُهنالكُمجلس ُثري ُبالعلمُيبثُالُيف َّوتُ
ويستفيدُمنهُأكثرُوالُي ْمكنهُحضورهُلب ْعدهُمثالًُ،فمعُأ ّنُوسائلُالعصرُأتاحتُاليومُحفْظُكلُشيءُ،إالُأنهُمثالًُلوُلمُيستمعهُ
اآلنُلنُيستمعهُفيماُبعد؛ُصارُاألولىُلهُاستماعُهذاُالمجلسُوتقديمهُعلىُالحضورُالمباشرُللمجلسُالقريبُمنهُالمتمكّنُمنُ
حضورهُُ،..هذاُكلهُفيُاألحوالُالتيُبـ"عنوانهاُالخاص"ُالواجبُحضورهاُفيجوزُلهُالتَّخلُّفُعنُالحضورُحالُوجودُالحضورُالكافيُ
المتثالُالوجوبُالكفائيُتماماًُكماُهوُفيُغيرهاُمطْلقُالعنانُوإنُافتقدُأ ْجرُالحضورُالعظيمُوفوائدهُالفائقةُعلىُجميعُاأل ْصعدةُ
وثوابهُالهائل؛ُإذُالحضورُليسُكالسماعُمنُوراءُاألستارُوالحجب؛ُفالحضورُلهُآثارُكثيرةُجدا ًُوعظيمةُفائقةُمفقودةُحتماًُفيُ
االستمُاعُمنُوراءُالشاشةُوباألجهزة؛ُأذكرُلكُمنهاُ :
أُ -أ ّن ُالحضورُالمباشرُفيهُنفحاتُإلهيّةُخاصةُتنْتفحُمنُالعالمُعلىُالسامعُ،هذهُالنَّفحاتُيفْهمهاُالحاضرُوالمج ِّربُللحالتينُ
تماماًُكطالبُالعلمُالذيُيستمعُللدروسُالعلميةُمنُاألشرطةُواألقراصُوطالبُالعلمُالذيُيتلقّىُمباشرةُمنُالعلماءُ،فذاكُليسُ
كهذاُ .
بُ-أنُّالحضورُالمباشرُيوجدُحالةُمنُالتَّالقيُبالم ْؤمنينُونيْلُفوائدُالتالقيُبهمُواألجرُالعظيمُمنُذلكُ .
جُ-أنُّالحضورُالمباشرُيوجدُالتعارفُالطَّيِّبُ،والتعارفُالطَّ ِّيبُمنافعهُالدنيويةُواألخرويةُكثيرةُالُيستهانُبهاُ .
ُأنُّالحضورُالمباشرُيبعثُعلىُالهيجانُوالتفاعلُأكثرُسواءُفيُالمراثيُأوُاألفراحُ .اصُوالتَّآلفُوالتَّكاتفُ،وهذاُلهُم ْعطياتُوآثارُبالغةُللداخلُاالجتماعيُوالخارجُالعالُمي؛ُ
فُ-أنُّالحضورُالمباشرُيش ِّجعُعلىُالتَّر ّ
منهاُإعطاءُطابعُلمثاليّتهُواالحتذاءُبهُوعدمُإمكانُاختراقهُ .
هـُ-أ ّنُالحضورُالمباشرُعالجُنفسيُدافعُآلثارُالوحدةُالقاسيةُ،ويختزنُفيُالنفْسُطاقةُهائلةُتكفيُلحمايةُووقايةُالنفسُعنُ
مخاطرُهذهُالمشاعرُحاالًُوفيُاأليامُالقادمةُ .
يُ-أنُّالحضورُالمباشرُي ْجعلكُتظْفرُبالبركاتُالماديةُالمؤث ِّرةُعلىُجسدكُوجوانحك؛ُكبركاتُالمشاركةُفيُتناولُطعامُالم ْؤمنينُ
وماُشابهُُ ..
فهذهُالفوائدُالنّازلةُواآلثارُالجسيمةُالهائلةُكماُتالحظُفائتةُغيرُموجودةُفيُاالستماعُباألجهزةُومنُوراءُاألستار؛ُفاغْتنُ ْم ُأيُّهاُ
السالكُاللَّبيبُ .
ُ

21

● رابعها :الن ْظم والسجايا والممارسات المعاکسة-:
ُوُردُُفيُوصيةُأميرُالمؤمنينُعليهُالصالةُوالسالمُل ُّماُضربهُابنُملجمُلعنهُاللهُ،وقدُ ُذكرهاُأبوُجعفرُمحمدُبنُجريرُالطبريُفيُ
تاريخهُوأبوُالفرجُاألصبهانيُفيُمُقاتلُالطالبيُِّينُوالشريفُالرضيُفيُالنَُّ ُْهجُ،قالُسالمُاللهُعليه«ُ:بسمُاللهُالرحمنُالرحيمُ.هذاُ
ما ُُأوصُىُبهُأمير ُالمؤمنين ُعلي ُبن ُأبي ُطالب ُ[ُ...ثمُقال ُللحسنُوالحسينُعليهماُالسالمُ]:أوصيكما ُوجميع ُولدي ُوأهل ُبيتيُ
ومن ُبُلغهم ُكتابي ُهذا ُمن ُالم ُْؤمنين ُبتقوى ُالله ُونُ ُظْمُ ُُأ ْمُركمُ»..؛ُفي ُالُلُّغةُ:نُ ُظْم ُُأ ْمُركمُتقولُ:نُظم ُاألشياء ُنُ ُظْمُاًُأي ُُأُلَّفُها ُ ُوضُ َُّمُ
كلُمنكمُماُلهُوماُعليهُ .
بعضهاُإلىُبعضُ.واألمرُ:الحالُوالشأنُ.والمرادُُ:رُت ِّبواُأحوالكمُوشؤونكمُون ُظِّموهاُوُلْيُ ُْع ُرفُ ُ
وا ُإلمامُعليهُالصالةُوالسالمُقالُ:أوصيُمنُبلغهُكتابيُهذاُمنُالمؤمنينُ،فإنُكناُحقاًُمنهم؛ُفعليناُالعملُبالوصيّةُ،خصوصاًُوأنُّ
اإلمامُيقولُلناُوص ّيتهُوهوُغارق ُبدمهُعلىُفراشُالموتُ.وكذاُلُتُنتظم ُأمورنا ُيلزمُمُعرفة ُ"ماُلنا" ُو"ما ُعلينا"؛ُفإذا ُجئناُلواقعناُ
ُونُظُ ُ ْرناُإليهُبعنايةُلنُُلْحظُماُلناُوماُعلينا؛ُفإنهُالُبّدُمُنُنُُبْذُالسلوكياتُالخاطئةُالحاصلةُ،والُتَّحليُبالسجاياُواآلدابُالفاضلة؛ُعلىُ
هذاُ-معُااللتفاتُإلىُأنُالكالمُحالياًُعنُخصوصُعنوانُالمستمعينُ-أقولُ :
هنالكُممارساتُسلبيةُكثيرةُتتكررُ،فيُموسمُمح َّرمُوغيرهُمنُمناسباتُأهلُالبيتُعليهمُأفضلُالصالةُوالسالمُس ّيماُالكبرىُ
منها؛ُكعاشوراءُ ُواألربعينُووفاةُالنبيُفيُصفرُوأميرُالمؤمنينُفيُشهرُرمضانُعليهماُوآلهماُالسالمُ،والمواليدُ،الب ّد ُللسالكُ
اجتنابهاُوللمتعلِّمُالتّرفُّعُعنهاُ،سواءُماُتعلَّقُمنهاُبحضورُمجالسُالقراءةُأوُمُواكبُالعزاءُأوُارتيادُالمضائفُ،كماُهنالكُأيضا ًُ
آدابُوسجاياُحميدةُينبغيُاالهتمامُبها؛ُ ُوذلكُمنُقبيلُ :
ستنُْكُفُبهاُلوُكنتُفيُ
الُتَّوضُّيُقبلُالخروجُللمجلسُ،ولبسُاللباسُالالئقُبالمؤمنينُ،والحشْ مةُ،وتسريحُالشعرُبالصورةُالتيُالُت ُْ
مُجلسُإمامُالزمانُوأ ُِّمهُالزهراءُعليهماُالصالةُوالسالمُوهماُحاضرانُيريانكُ،وحسنُالرائحةُفيُمجالسُال ِّرثاءُمُنُغيرُُزين ٍةُع ْرفُّيةُ
بخالفُالمواليدُفيح َّبذُالتعطُّرُوالتزيُّنُمعُرعايةُالمرأةُللضوابطُالشرعيةُالمتعلقةُبهاُمنُهذاُالجانبُ ،والتص ُّدقُولوُبالقليلُ،
والسیرُللمُجلسُبسُكُینةُووقا ٍُرُكماُكان ُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوآلهُ،
واإلبكارُبالحضورُللمجلسُقدرُاإلمكانُ ُ،وعدمُالتعُ ُّجلَّ ُ،
والُتَّط ُّوُعُحسبُالقُ ْدرة ُولوُبُأقلُالقليلُمهماُکانتُوجاهتكُوقُ ُْدركُاالجتماع َّيين ُفإ ّن ُاألكابرُوأجلّةُالموالينُاألعلىُق ْدرا ًُوشأنا ًُ
يطأْطئونُرؤوسهمُفيُسبيلُخدمةُشعائرُاللهُوأئمةُالهدىُصلواتُاللهُوسالمهُعليهمُ .
قيُتدُيُّنكُوسمعةُاإلسالمُوالم ُْسلمينُ،
ُوکذاُينبغيُوضُْعُالحُذاءُفيُمكانهُالمناسبُالمنتظمُالالئقُبُرقُ ُِّيُمجالسهمُعليهمُالسالمُ ُور ِّ
والتق ُّدمُلألمامُعندُالوصولُللمجلسُباکرُا ًُكيُالُتزاحمُحركةُالقادمينُبعدكُ،واإلفساحُفيُالمُجلسُحالُازدحامهاُ،وعدمُم ُزاحمةُ
اآلخرينُوالتضييقُعليهمُ،واحترامُکبارُالسنُبتوقيرهمُوتقديمهمُإلىُأماكنُالراحةُ ،والكرمُ ،بلُالجودُ ،ورحابةُالصدرُوانشراحُ
الوجهُالمختلطُبمُشاعرُالحُزنُفيُمناسباتُالحزنُوطالقةُالوجهُفيُمناسباتُالفرحُ،وعدمُإلقاءُالمنديلُوفضُْلُالطعامُ ُوأوانيهُ
وغيرهاُعلىُاألرضُفيُالداخلُأوُالخارجُ،وعدمُتركُاالستماعُواالشتغالُباألحاديثُالجانبيةُأوُاألجهزةُأوُرُفْعُالصوتُفوقُصوتُ
القارئُ ،وعدمُاإلضرارُبا ُآلخرينُعموماًُوالمستمعُینُخصوصُاًُبأيُشكلُمنُاألشكال؛ ُکاجتناب ُالضحكُإالُمماُيُتُقُ َّصدهُالخطيبُ
للمسلُمُأنُيُجلسُللتّعلّمُمُنْصُتُاًُمنتبُهُاًُ ُ،وتُجنُُّبُالقُ ُْفزُعلىُالجالسينُ ُ،واجتنابُ
لذلكُفقدُكانُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوآلهُيحبُ ُْ
تخطّيُال ُ ِّرقابُللعُبورُللمواقعُالجانبيةُأوُاألماميةُإذاُكانُيُتسببُباألذىُلآلخرينُفقدُكانُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوآلهُيُمنعُ
المسلمينُعنُتُخُ ُطّي ُال ُ ِّرقاب ليُتق ّدمواُإلىُالصفوفُاألولى ُرغمُعظُمةُثوابُالصالةُفيهاُ،وقدُاستثنىُالبعضُمنُذلكُ:اإلمامُ
وال َّرجلُالصالحُوال َّرجلُالعظيمُحيثُإنُالناسُعادةًُالُيتأذونُبتخطِّيهمُلرقابهمُ .
وعدمُاألكلُوالشربُأثناءُالقراءة ُبصورةُالُتليقُ ُ ،واجتناب ُالترديدُمعُالقارئُبالحدُالذيُيُفُ ُِّوتُعلىُالحاضرينُقدرةُالُتَّلُقيُ
والفهمُ،وکذاُالبكاءُوال َّنحيبُبصوتُمرتفعُمفْرطُيمنعُمنُالقدرةُعلىُاالستماعُللخطيبُ،وعدمُالتدافعُحينُالدخولُوالخ ُروجُ،
واالبتعادُعنُالتدخينُبشتىُأشكاله ُفيُالمواقعُالعامةُ،وتجنيبُاألطفالُالضَُّ ُْوضاءُ ُوالمشاغُبةُ ُوالحركةُبينُالحاضرينُقدرُماُ
بُأحذيةُاآلخــرينُحــالُ ُ
ُأ ُْمكُنُ،واالبتعادُعنُنشرُالمنشوراتُال ِّدعائ ّيةُوإشغالُالحضورُعنُاالنتبــاهُأثنــاءُالقــراءةُ،وعــدمُذُ ُ
ُ
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ُ
ُأ ُْخ ُذكُحذاءك ُأثناء ُالخروجُ ُ،ومراعاة ُالحُ ُرماتُبعدمُالتزاحمُوالتخالطُبينُالنساءُوالرجالُحالُدخولُالمجلسُوالخروجُمنهُأوُ
منُخاللُالسيرُالتّلفيقيُأوُمنُخاللُركْنهاُركْناًُعشوائ ّياًُأوُإيقافهاُأمامُمداخلُ
أمامُالمضائفُبشكلٍ ُغيرُالئقُأوُبالمُ ْركبات ُ
َّ
ُالسير ُوالحيلولة ُدون ُقضاء ُالناس ُحوائجهمُ ،وکذا ُافتراشُ
ُالسبيل ُوإعاقة َّ
البيوت ُوالخزانات ُومم ّرات ُالطَّوارئ ُتجافياً ُلس ِّد َّ
المستمُعينُالطُّرقاتُإنُكانُمماُي ْعسرُمعهُقضاءُالحوائجُخصوصاًُبالنسبةُللنساءُوذويُاالحتياجاتُالخاصةُ،كذاُإنُكانُيع ِّسرُ
واكبُالسيّارةُبصورةُغيرُمنتظمةُمنُالمع ِّزينُوالمستمعينُ،وال ُ ِّرُفْقُباختيارُالطريقُ
المسألةُاألمنيّةُ،واالبتعادُعنُاالنضمامُللم
ّ
منهنُ
نهنُالضعيفةُ ُو َّ
الخاليةُأوُالُتَّرُُيُّثُإلىُحينُسلوكُالطريقُومناسبتهُللمشيُأوُالعبورُبالوسائلُاألخرىُ،والُلُّطفُبالنساءُفم َّ
الح َّملُُ...فقدُوردُفيُالخبرُاألمرُبمراعاتهنُبقولهُصلىُاللهُعليهُوآلهُ« ُرويْدكُ،رفْقاًُبالقوارير»49؛ُيعنيُالنساءُ .
وا ُالبتعادُعنُالمُكْثُوالجلوسُأوُالوقوفُأمامُأبوابُمنازلُاآلخرينُ ُوحرماتُعوراتهمُوکذاُاالبتعادُعنُالوقوفُفيُالطُّرقُأمامُ
ةُبغيرُحاجةُماسةُ ،وكفُاألذىُبأجمعهُ ،والتنازلُعنُالمُ ُْخطُئُوالمُسُيء ُسيّماُأصحابُالبيوتُوالم ّ
حال ُحيثُينبغيُلهمُ
الما ّر
ّ
ال ِّرفقُفيُتوجيهُالمُخْطئينُوالتسامحُلوجهُاللهُوح ّباًُللموالينُوالمتعلِّمينُمح ّب ًة ُلألئمةُصلواتُاللهُوسالمهُعليهمُفألجل ُع ْينٍُ
تكْرمُألفُعين؛ُإنُّإمامناُالحسينُعليهُالسالمُسقىُأعداءهُالماءُ-ومنهُنتعلَّمُأواصرُاإليثارُ..ُ-فماُبالكُبالمؤمن؟ ُ
ويجبُاحترامُامتثاالتُاآلخرينُواالبتعادُعنُالتَّباغضُوالتم ُّزقُعلىُأساسُاالختالفاتُالتقليديةُالتكليفيةُ،والتزامُضوابطُالنَّقدُ
المتق ِّدم ُذكْرهاُ ،واالنتظامُفيُالممارساتُالخاصةُبالتقليدُوالتكليفُ،دونُتجاوزُعلىُحقوقُاآلخرينُوالنظمُالحياتيّةُالعامةُ
وأحوالُالناسُكبارهمُوصغارهمُنسائهمُورجالهمُ،ومبادُلةُالمؤمنينُالتعزيةُوأحاسيسُالمُأساةُوالفرحُس ّيماُمُنُبُْينكُوبينهمُ
المُ،فقلُ
هرُالشيطانُوأسعُدُلقلبُالنبيُوأئمتناُ ُوموالناُالغريبُعليهمُالصالةُوالس ُ
ُ
فإنهاُأجملُفرص ٍُةُوخيرُُزكا ٍُةُ ُوأقصمُلظُ
ُ
تُنافُرُُ
فيُمواساتهمُماُأثرُعنهمُصلواتُاللهُوسالمهُعليهمُبأمرهمُلناُأنُنقولُُ:أ ُْعظُمُُاللهُأجورناُبمصابناُبالحسينُعليهُالسالمُ ُوجعلناُ
وإياكمُمنُالطالبُينُبثأرهُمعُول ِّيهُاإلمامُالمهديُمنُآلُمحمدُعليهمُالسالمُ..؛ُففيماُرواهُالشيخُأبوُجعفرُالطّوسيُرحمهُاللهُ
ُ،روىُقُ ِّدسُس ُّرهُ
ممنُلمُيوفَّقُفيُعاشوراءُلزيارةُاإلمامُالحسينُسالمُاللهُعليهُمُنُق ُ ْربٍُ ُ
ُ
فيُالمصباحُحولُثوابُوكيفيةُالتعزيةُ
عنُمحمدُبنُُإسماعيلُبنُبُزيعُعنُصالحُبنُعُقبةُعنُأبيهُعنُا ُإلمامُالباقرُعليهُالسالمُقالُ :
«ُ..وُلْيُعُ ُِّز ُفيهاُبعضُهمُبعضاًُبمصابهمُبالحسينُعليهُالسالمُوأناُالضّ امُنُلهمُُإذاُفُعلواُذلكُجميعُذلكُ[الثوابُالجُزيل]ُ،قلتُُ:
جُعلتُ ُفداكُأنتُالضامنُذلكُلهمُوالزعيم؟ُقالُ:أناُالضامنُوأناُالزعيمُلمنُفُعلُذلكُ.قلتُ:فكيفُيُعُ ّزيُبعضُناُبعضاً؟ُقالُ:
ُمحمدُ
ٍُ
ُالمهديُمنُآل
تقولونُُ:أ ْعظمُاللهُُأجورناُبمصابناُبالحسينُعليهُالسالمُوجعلناُوُإُياكمُمنُالطالبُينُبثارهُمعُوليِّهُاإلمام
ِّ
ِ
50
ين َآمنُوا إذا قيل ل ُك ْم تَ َف َّس ُحوا في الْ َمجالِ ِ
فس ُحوا يَ ْف َس ِح اللُ
عليهمُالسالم» ُ ُ،وفيُج ْملةُهذهُاآلدابُقالُتعالى﴿ُ:يا أيُّها الذ َ
س فاْ َ
َ
ِات والل بما تَعملو َن خبير﴾[المجادلةُُ،]11وقالُع َّزُذكْره﴿ُ:واقْ ِ ِ
ِ
الذين آمنُوا ِمن ُكم  ..در ٍ
وس ْط
ك [أي تَ َّ
ص ْد في َم ْشيِ َ
ل ُك ْم  ..يَْرفَ ِع اللُ َ َ
ُ
َ َ ٌ
ََ
ِ
بين اإلسراع واإلبطاء] وا ْغض ِ
ك َّ
الح ِمي ِر﴾[لقمانُُ .]19
ص ْوتِ َ
ُ ْ
ص ُ
ْ
إن أَن َكَر األَصوات لَ َ
ض من َ
وت َ
نُعبادةُوالسخاءُغُنى»ُ ُ،51وقالُفيُالمتط ُِّوعينُوأهلُالفضائلُوالكرمُ
َُّ
وقالُس ّيدُاألحرارُصلواتُاللهُوسالمهُعليه«ُ:الخلقُالحُس
َُّالخيرُالُيفارقُصاحبهُ
ُ
والجود«ُ:منُتع َُّجلُألخيهُخيرا ًُوجدهُإذاُقدمُإلىُربّهُغدُا ً»ُ،52كلُهذاُفضالًُعنُالمردودُالدنيوي؛ُحيثُإن
في ْعقبهُمُنُالخلقُ-بلُطفُاللهُوعجائبهُ-جميلُُ ُاألحدوثةُفيُحياتهُأوُحياةُأحبائهُُ ..
نُغيركُعلىُنفسكُ،فإذاُقبلتُهُ
ولكيُتجعلُلكُقاعدةُكبرىُموجزةُسهلةُالحفظ؛ُففيُ"اآلدابُالعقليةُوالعُرفية"ُ:ق ْسُكلَُُّفعلٍُُمُ ُ
عليهاُفافعلهُوُُإذاُلمُتُقبلهُفالُتُفعله؛ُهذهُالقاعدةُفيُأغلبُاألحوالُنافعةُوإنُش َّذتْ ُعنهاُبعضُالحـــاالت؛ُإذُتختلُـفُأعــرافُ ُ
 40أُسْد الغابة ،البن األثیر :ج 1ص - 181إمتاع األسماع ،للمقریزي :ج 0ص - 110وانظر السیرة الحلبیة ،للحلبي :ج 1ص.481
 60مصباح المته ّجد ،للشیخ الطوسي :ص.228
 61تاریخ الیعقوبي ،للیعقوبي :ج 8ص.845
 68انظر كشف الغمة في معرفة األئمة ،البن أبي الفتح اإلربلي :ج 8ص - 810بحار األنوار ،للعالمة المجلسي :ج 26ص 188ر.4
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ُ
الناسُوطبائعهمُوكذاُمستوياتُاإلدراكُ ُ.وُأ ُّماُ"اآلدابُالشرعية"ُالتيُتفاصيلهاُتُ ُْع ُرفُبالشرع؛ُفهذهُتُؤخذُمنه؛ُومُنُذلكُمثالًُعدمُ
شربُالخمرُفيُهذهُا ُألماكن؛ُإذُلوُفرضناُخمرا ًُالُضررُفيهُ-ظاهرُا ًُ-علىُمنُبجواركُفالُرائحةُمق ِّززةُلهُوالُم ْسكريةُفيهُباعتباركُ
ضُالنظرُعنُال ُِّدينُ-الُضررُفيهُ،بينماُالشَُّرعُ
ستُشربُقليالًُمنهُفيُمُجلسُالعُلم؛ُفهذاُالمقدارُقدُيراهُالعُقُالءُوالعُ ُ ْرفُالعامُ-بُغُ ِّ ُ
53
ثيرهُفقليلهُحرام» ؛ُلذاُكانُالُبُّدُفيُ
الُيراهُجائزا ًُ،بلُيحكمُبحرمتهُوم ُْفسدتهُقائالًُفيُالخبرُالصحيحُبلُالمتواترُ«ماُأ ْسكرُك ُ
اآلدابُالشرعيةُمنُالرجوعُإلىُالشارعُالمق َّدسُوالُ ُّركونُإلىُرأيه؛ُوماُذلكُإالُألنُاإلدراكُالمُبدئيُللعقلُوالفُ ُْهمُالظاهريُللعُ ُ ْرفُ
قاصرانُعنُبُلو ُالمبادئُ ُوالمالكاتُالواقعيةُوالحكمُالخافيةُعنُحدودُاطالعهماُوعلمُهماُ.وُُإنُشاءُاللهُتعالىُستأتيُوقفةُمهمةُ
لبيانُمسائلُابتالئيةُشائعةُفيُهذاُالجانبُا ُألخالقيُالضروريُأتع َّرضُلهاُبشكلُمنفردُ .

إخراج الطعام خارج محدوده:
الُتأخذُمنُالطعامُفيُالمجلسُأكثرُمنُحاجتكُ،وآثرُالفقراءُعلىُنفسكُإنُقلُ،وق ِّدمهمُإنُكفىُ،وح َّبذاُلوُتأخذُالطعامُمنُ
المآتمُوتوصلهُللمحرومينُمستغالًُهذهُالفرصةُ،فإنّكُإنُلمُتكنُممنُيتب َّرعُبإعطاءُالطعامُللمحتاجينُمنُمالهُالشخصيُوفاتكُ
نُهذاُالسبيلُالعامُبإيصالهُإليهمُ .
الثوابُالعظيم؛ُفهذهُخيرُفرصةُللتعويضُبأنُتعطيهمُم
َّ
أخذُالطعامُالمخصصُللحاضرينُفت ْصرفهُإلىُخارجُمُحُيطهمُلغيرهمُأوُحتىُلمنزلك؛ُألنُهذاُالفعلُمح َّرمُمادامُوقعُعلىُ
والُت
َّ
خالفُماُأباحهُالمالكُ،فكيفُت ْدخلُالحرامُإلىُبطنكُأوُبطونُاآلخرينُباسمُأهلُالبيتُعليهمُالسالمُوأنتُجئتُلتتعلمُعلومهمُ
وتهذِّبُنفسكُوتصلحهاُبهاُلتتقربُللهُتعالىُوتتكامل؟ ُ
وُإذاُأخذْتُمماُأباحُالمالكُإخراجهُخارجُمحيطُالحضور؛ُفتُجُنَُّبُجُ ُْمعُالطعامُالكثيرُللمنُْزلُوتُ ُْكدُُيْسهُبحيثُي ْحرمُاآلخرونُمنهُ
الذيُهوُمعنىُالسرفُ-والطَّمعُشُرُُمنُالشُُّرورُالم ْهلكةُوالمسرف ُونُاسمُقومُنبيُاللهُ
ويتْلفُفإنّهُطمعُوتجاوزُللحدُالمشروعُ-
َّ
ِ
إن فِرعو َن لَ ٍ
ِ
لوطُعليهُالسالمُالذينُد َّمرهمُاللهُتدميراُوهوُسج ّيةُفرعونُ﴿ َّ
الم ْس ِرفِين﴾[يونسُُ]38وهوُع َّزُ
عال في
األرض وإنهُ لَم َن ُ
ِ
ِ
َصحاب النار﴾[غافرُُ،]48بلُإ ّنُهذاُالفعلُتبذيرُ،والتبذيرُأشدُ
ين ُهم أ
ُ
الم ْس ِرف َ
الم ْس ِرفين﴾[األنبياءُ﴿ُ،]9وأن ُ
وجلُالقائل ُ﴿وأ َْهلَكْنا ُ
منُاإلسراف؛ُحيثُإ ّن ُاإلسرافُهوُص ْرفُ ُالشيءُفيماُينبغيُزائدا ًُعلىُماُينبغي؛ُكأنُتُحتاجُلُباساًُفتشتريُثوباًُبسعرُزائدُعنُ
مستواكُأوُمكْنتكُ،أوُتُحتاجُلألكلُفتشتريُطعاماًُبقُدرُماُستُأكلُولكنُبقيمةُمرتفعةُجدا ًُزائدةُعلىُقُدرتكُ،والتبذيرُهوُص ْرفُُ
الشيءُفيماُالُيُنبغي؛ُكأنُتُأخذُمُنُالمُأتمُأوُالم ْولدُفوقُحاجتكُفيُفسدُوتُصرفهُإلىُالقمامة؛ُفإذاُكانُفيُاإلسرافُمنُالمبغوض ّيةُ
اإللهيّةُالشديدةُوالهالكُفيُالدنياُوالنارُفيُالبرزخُواآلخرةُ،فماُبالكُبالتبذيرُالذيُهوُأشدُمنه!
صُهذهُاآليةُ،فيُص ْدرهاُ،الخطابُمو َّجهُلل ُّرسلُ،معُأنُالرسلُلهمُمالكيّةُالكونُ،مالكيّةُالمخلوقاتُ،لهمُالو ُاليةُ
العجيبُأنُفيُن ّ ُ
ِ ِ
ِ
عملو َن َعليم﴾[المؤمنونُ]51؛ُ
منُاللهُتعالىُ،إالُأنّهُرغمُذلكُيقولُلهمُ﴿يا أيُّها ُّ
اعملوا صالحاً إني بما تَ َ
الر ُسل ُكلوا من الطَّيبات و َ
فينهاهمُعنُاإلسرافُوالتبذيرُووضْ عُُاألمورُفيُغيرُمواضعهاُالصحيحةُالصالحةُ،فكيفُبناُنحن؟ ُ
الُتقلُ:إ ْن ُلمُآخذُمنهُالكثيرُسيأخذُطريقهُإلىُالتَّلفُوالقمامة؛ُفإنّهُحتىُلوُكانُالمق َّدمُكثيرا ًُوفوقُحاجةُالعددُالموج ُودُ
وتعلمُيقينُاًُأنُّمآلهُللتلفُالُتفعلُذلكُ،دعُالزائدُيبقىُفيُتكليفُالم ْنفقُوالُتتَّخذُمنطقاًُفاسدا ًُكهذاُفينتقلُإلىُتكليفكُوتكنُ
ًُبينماُأنتُبهذاُالسلوكُلنُت ْعذر؛ُبالتاليُالبُّدُمنُ
أنتُالمحاسبُعليهُوالحاصدُلماُينتجُعنهُ،فقدُيكونُذاكُ-كماُسيأتيُ-معذورا
ُّ
االلتفاتُإلىُالعناصرُالم ْحوريّةُالثالثةُالتاليةُ :
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ُ
الذين َآمنُوا
التَّن ُّعم؛ُالشُّ كر؛ُالعبادةُ.وهيُكلُّهاُجمعهاُاللهُتعالىُفيُآي ٍةُواحدةُموجزةُمنُسورةُالبقرةُقالُع َّزُوجلُفيهاُ﴿يا أيُّها َ
ُكلوا ِمن طَيِ ِ
بات ما َرَزقنا ُكم واش ُكروا اللهَ إن ُكنتُم إياهُ تَعبُدون﴾[اآليةُ]172؛ُفأجازُلناُأوالًُأنُنأكلُونتنعمُبالخيراتُ.ثانيُاًُقالُواشكرواُ
الله؛ُشكرُُاللهُيعنيُأنُنتقيّدُبم ْرضاتهُ،يعنيُأنُالُنخالفُأوامرهُ،أنُالُنفعلُاألمورُالتيُتبعدناُعنهُ.ثالثُاًُإنُكنتمُإياهُتعبدونُ،
وما ُب ْعد ُعبادة ُالله ُإال ُعبادة ُصنمُالهوىُوالشيطانُ ،فإذا ُتجاوزتُ ُعبادة ُالله ُفإنك ُال ُمحالةُهالك؛ُلذاُأهلك ُسبحانهُالمسرفينُ
وجعلهمُمنُأهلُالنارُ .
ُ

األكل والتعلم من الحرام وتخوين الفضائل:
جُحقُاللهُمنهُوالُيزكّيهُالزكواتُالواجبة؛ُفإنُأكلتُمنهُ
والُتأكلُمنُإطعامُمنُتعلمُباختالطُمالهُبالحرامُومنُتعلمُبأنهُالُيخْر َّ
انقلبُعليكُبال َّداءُواأل ْدواءُوكنتُشريكهُفيُأكلُالمالُبالباطلُ.ونفسُالحالُبالنسبةُللحضورُإلىُاستماعُمجل ٍسُصاحبهُأقامهُ
بما ٍلُمختلطُبالشبهاتُأوُالحرماتُوأنتُتدريُبذلك؛ُفإنُّالجلوسُفيهُاستعمالُللمغصوبُوالُثمُرةُترجىُمنهُوالُحتىُفيُالبكاءُ
علىُاإلمامُالحسينُوالنبيُواألئمةُعليهُالسالمُعندهُ،فإ ّن ُالحجُوالصالةُوهماُمنُأكابرُفروعُال ِّدينُ،إذاُكاناُالُيقْبالنُبالثوبُ
المغصوبُوالُتقْبلُالصالةُفيُالمكانُالمغصوبُفماُبالكُبالتعلمُأوُالبكاءُعلىُالنبيُواألئمةُعليهمُالصالةُوالسالمُفيُمثلُهكذاُ
حال؟ ُ
وإذاُحضرتُمجلسُالغني؛ُفالُتكنُشكّاكاًُت ّهاماًُوشّ اياًُبغيرُحقُ،الُتشكِّكُفيُنقاءُعملهُوصدقُنيّتهُبالُمب ِّررٍُمشر ُوعُ ُ،والُتتَّ ّبعُ
عورتهُوتتكشَّ فُنواقصهُوخطاياهُ،والُتشكِّكُفيُطهارةُمكْسبهُوماله؛ُفإ ّن ُهذاُفعل ُالحسودُ،والحسودُبعيد ُعنُساحةُاللهُ
ُعندهُأشدُالبغْضُ،بلُالحسودُ-كماُن َّصتُاألخبارُالمستفيضةُبلُالمتواترةُ-كافرُبأنعمُالله؛ُألنَّهُمتم ِّردُعلىُتقديرهُ،اللهُ
ُ
مبغوض
ق َّدرُلفالنٍ ُالثَّراءُوالغنى؛ُفعالمُتتنكَّصُلهُكارهاًُلماُقسمهُاللهُإليه! ُ
ُ

وال بأس هنص أن َأذكُر في هذا الكضكصر هذه الحص ثة لكص لهص من َمواعظ ضرورية:
كّناُفيُعرفةُ،والم ْوسمُم ْوسمُالحجُالمعظَّمُ،موسمُالطُّقوسُوالخلوصُ،وفيُع ِّزُيومُعرفاتُالذيُهوُل ُّبُالحجُوعنانُُالحاجُلقولهُ
صلىُاللهُعليهُوآلهُ«الح ُّجُعرفات»ُ،54ففيهُم ْحوُالذنوبُويخرجُاإلنسانُمنُالخطاياُكيومُولدتهُأ ُّمهُ .
كانُالموسمُملتهباًُشديدُالحرُ،ولبعضُالظروفُالقاسيةُلمُيكنُهنالكُماءُوالُغذاءُ،وفجأةُفتحتُمركباتُشحنُضخمةُممتلئةُ
بالطعامُ،أصحابهاُج ْمعُمنُالتُّ ّجارُالمتمكنينُ،تب َّرعواُبهاُللحجيجُ،وكانتُلكثرتهاُم ْصطفَّةُبطولُعرفاتُتقريباًُ،فأخذتُتوزِّعُاألكلُ
والعصائرُالباردةُوالماءُعلىُالجميعُحتىُأغنتُالقوافلُوكلُمنُحضرُالم ْوسمُ،بلُوكانُالفردُيأخذُبدلُالوجبةُاثنتينُوثالثُ
وأربعُدونُأيُعتابُ،ويأخذُلهُوألهلهُ،ولهُولرفاقهُُ،..وكلّماُنفذُماُأخذهُذهبُوتز َّودُمج َّددا ًُمنُتلكُالمركباتُبالم ّجانُدونُأيُ
ِّ
لسخاءُ
مقابلُ،وبتمويلُسريعُجدا ًُالُعناءُفيهُعليهُوالُتعبُ.المنْظرُحقيقةًُيثْلجُالصدرُ،والشعائرُشعائرُاللهُ،والتبرعُفيهاُبهذاُا َّ
الُيوصفُ .
قلتُجزاهمُاللهُخيرا ًُوكثَّرُأمثالهمُ،لوُلمُيف ْيضواُعلىُالناسُبهذاُالخيرُلهلكْناُوإياهمُ،لكنُماُيش ْينُلذةُهذاُالشعورُالجليلُ،أنُ
كانُرأيُأحدُالحجاجُالجالسينُبجانبيُغفرُاللهُلناُولهُقائالًُ:الُجزاهمُاللهُخيرا ً؛ُإنُّأموالهمُالُبركةُفيهاُ.قلتُ:ولماذا؟ُهلُتُ ْعرفُ
هؤالءُالمتب ِّرعين؟ُقالُ:الُأ ُْعرفهمُ،ومعرفتهمُليستُخافيةُعلىُأحد؛ُفإنهمُلوُكانواُيزكّونُأمـوالهمُلماُبطــرواُوامتلكـ ُواُكلُهـذهُ ُ
ٌ
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ُ
األموالُالطائلةُ.قلتُ:إذاُكنت ُالُتعرفهمُفكيفُقطعت ُبماُتقول؟ُقالُ:هؤالءُالُيستحقونُالدعاءُلهمُبخير؛ُفالفقرُالمنتشرُ
بسببُح ْجزهمُأموالهمُعنُالمحتاجينُ،ومركباتهمُهذهُالتيُتراهاُليستُإالُللتفاخرُبينهمُوالرياءُوربماُجبرا ًُعليهمُأوُتمريرا ًُ
ابُ.قلتُبعدُالنظرُلتاريخُاإلنتاجُ:سبحانُالله!ُهذاُتاريخهاُحديثُالصنعُإذاُت ُطَّلعُ
لماُفيُمخازنهمُمماُشارفُعلىُاالنتهاءُوالخر
ُّ
عليهُ،هلُتقبلُأنُيقولُشخصُفقيرُوأنتُأفضلُحاالًُمنهُهذاُالكالمُفيُحقك؟ُقالُ :
ربماُالتاريخُمز َّورُ،والحمدُللهُأناُلمُآكلُماالًُحراماًُوأزكّيُأمواليُأوالًُبأولُ.قلتُ:مادمتُياُأخيُغيرُمتيقِّنُمنُالتزويرُفالُيُحقُ
لناُهذاُالحكمُ،وهلُتزكيةُالمالُأقلُأهميةُمنُتزكيةُالعقلُوالقلبُواللسان؟ُثمُماُيدريناُأنُأموالكُومكاسبكُالُحرامُفيهاُوماُ
عرفنيُفلربماُكانُالمتبرعُأبيُأوُجاريُأوُأحدُالصلحاءُ
ُُّ
يدريناُأنكُتزكيهاُأوالًُبأول!ُفنحنُأيضاًُالُنعرفكُكماُالُتعرفهمُ،وأنتُالُت
الذينُنعرفهمُأوُربماُكانُأحدُأقاربكُ،وربماُكانُالمتب ِّرعُأخذُاإلجازةُبدفْعُجزءُمنُمالهُفيُهذاُالشأنُكجزءُمماُعليهُمنُالزكاةُ
والحقُالشرعي؛ُفهوُإذا ًُيزكِّيُماُجعلهُاللهُفيُيدهُ،وأيضاًُأنتُاآلنُأكلتُمنُمالُهذاُالمتب ِّرعُ،ورأيناكُجلبْت ُلكُمنُتُب ُّرعهُ
أكثرُمنُمرةُ،هلُشجعتهمُعلىُفعلُالحرامُوالرياءُوأكلت ُمنُأموالهمُالمختلطةُبزكاةُالحقُالشرعيُالمغتصب؟ُ ُوهلُجزاءُ
اإلحسانُإالُاإلحسان؟ُفماُنفْع ُهذاُالكالمُإالُأنهُيتسببُبانحسارُالتقديمُوغيابُالتكافلُوح ْمل ُالعاملينُالمتب ِّرعينُعلىُتركُ
العطاءُ،لوُكانُالرجلُكماُتقولُيريدُالرياءُلكانُعلىُاألقلُكتبُاسمهُعلىُهذهُالم ْركباتُالمتعاظمةُ،أالُتراهُكتبُعليهاُفاعلُ
خير؟ُهلُتجدُعليهاُتسميةُألحدُأوُحتىُكلمةُنسألكمُالدعاءُليُأناُفالنُولوُبن ّيةُالدعاءُعنُصدقُنيّة؟ُقالُ :
الُيستطيعُكتابةُذلكُحتىُالُيشكِّكُاآلخرينُفيُنواياهُالباطلةُ.قلتُ:إذا ًُأنتُوشأنكُ،إنناُفيُبقاعُاللهُالمق َّدسةُ ُوفيُيومٍ ُعظيمُ
وجئناُلتطهيرُقلوبناُوعقولناُونفوسناُون ْرجمُالشيطانين؛ُالشيطانُاألكبرُالكامنُفيُالهوىُ،وإبليسُالخنَّاسُوأهلهُ،ونحنُفيُهذاُ
اليومُالعظيمُوالمكانُالشريفُداعونُلهؤالءُالمتب ِّرعينُبزيادةُالخيرُالوفيرُوأنُيمنُعلىُالمؤمنينُبماُمنُعليهمُبهُوأنُيهديناُ
وإياهمُإنُكانُلهمُجريرةُفيغفرهاُلهمُببركةُماُق َّدمواُ،ورقَّقُاللهُياُأخيُقلبكُعلىُإخوانكُالمسلمينُ،فهمُأعطواُلضيوفُالبيتُ
ونحنُأسفاًُلمُنق ِّدمُشيئاًُوالُحتىُأقلُالقليلُ .
وأنتُأيهاُالمستمعُالعزيزُ،المستمعُلمجالسُال ِّذكْرُوالعلمُ،احذرُأنُتقعُفيُمثلُهذهُاألفكارُتجاهُالمؤمنينُأوُغيرهم؛ُفإنُّ
الذيُيبذلُمالهُفيُسبيلُإحياءُشعائرُال ِّدينُحبيبُاللهُ،واللهُتعالىُغيورُعلىُأح َّبتهُالُيساومُفيُن ْصرتهمُوالُيتخلّىُعنُاألخذُ
ِ
ب ُك َّل م ْخ ٍ
تال [م ْعجبُبنفسه] فَ ُخوٍر﴾[لقمانُ]18؛ُفا ْعرفُالمننُوالُتكْفرُبالعطاءُواشكرُوكنُفردا ًُ
بحقِّهمُ،وإنهُعزُوجلُ﴿ال يُح ُّ ُ
مش ِّجعاًُالُمثبِّطاًُوإالُهلكُالخيرُواندثرُ .
● خامسها :تطبيق المعلوم-:
السراجُعلىُظاهُره؛ُفهوُمُنُيرُُالظاهُرُمُ ُظْلُ ُُّمُالباطنُ.إ َّنُأُکبُرُمُشاکلناُ
لُكبيتُ ُوضُعُُ ُِّ
ٍُ
استُمُ ُْعت؟ُتُعُلَّ ُْمت؟ُهُيُّاُاعمل؛ُفالعُلمُبالُعُمُ
أيهاُالعزيزُلیسُالجهلُ ،وُُإنماُعدمُالعملُبالعُلم؛ ُفكلُُإنسانٍُ ُلهُحُظُ ُمنُالعُلمُمخزونُ ُفيُعقلهُيُمُُيِّزُ ُبهُبُُْينُ ُالحُسُنُ ُوالقبيحُ،
هذاُالمقدارُمنُالعلمُالمخزونُفيُعقلهُيكفيُألنُيكونُمص ُِّوباًُعملياًُعا ّما ًُوح َّجةًُعلىُكلُفر ٍدُم ْدركُ.يقولُأميرُالمؤمنينُعليهُ
السالمُ :
ُالص ْرعة ُفي ُالمها ُوي ُ ُوالضَّ الل ُفيُ
«فإنّماُالبصُير ُمنُسمع ُفتفُ َُّكر ُونظر ُفأبصر ُوانتفع ُبالعبرُُ ،ث َّم ُسلُكُ ُجددا ًُواضحاًُيُتجنَّب ُفُيه َّ
55
المغا ُويُ،والُيُعُُْينُعلىُنفْسهُالغواةُبُتع ُّس ٍفُفيُحقُأوُتحري ٍفُفيُنطْقٍ ُأوُتخ ُّو ٍفُمنُص ْدق» ُ.ولكيُیجعلُالمستمُعُقاعدةُ
تطبيق ّيةُمُیُ ُّسرةُلنفسهُلتطبيقُالعُلمُیُحفظهاُبسهولةُويستفيدُمنُثمراتهاُالعظيمة؛ُيتَّبعُالسل ُوكُالعمليُالتاليُ :
عندماُتُجلسُفيُمجلسُالعُلمُلالستماعُإلىُمُوعظةُالخطيبُقُ ْسُعلىُذاتكُماُيقولُ،الُيُذهبُذهنكُلقياسُذلكُعلىُغيركُ،
أنتُعليكُأنُتقُیسُالكالمُأوالًُعلىُنفسكُ،عليكُأنُتتدبرُفيهُ،هلُيُنطبقُعليك؟؛ُإذاُقالُمثالًُ(هنالكُمنُيعيُْنُالظَّلُمةُأوُهنالكُ ُ
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ُ
منُيتسببُبالفتنُويغذِّيُروحُالتم ُّزقُ،وهؤالءُليسواُعلىُجادةُال َّصوابُ،وعليهمُمراجعةُأنفسهمُوتغييرُمسارُأفعالهمُليكونواُ
ف َّعالينُفيُالمجتمعُبماُي ْصلحُالنِّظامُوالحياةُاآلخرة)؛ُفالُتقلُفيُنفسكُ:هاهُ،كالمهُصحيحُ،الجماعةُالفالنيةُأوُالشخصُالف ُالنيُ
ينطبقُعليهماُهذاُالكالمُتماماًُ،إنهاُإذا ًُحقاًُجماعةُمفسدةُُ ..
فأنتُبهذاُالسلوكُمنُالتفكيرُتكونُقدُخد ْعتُوأعنْتُالغوايةُعلىُنفْسك؛ُألنّكُتركْتُالنَّظرُإليهاُأوالًُوذهبُذهنكُإلىُاآلخرينُ
ًُفيُحالهمُمتهاوناًُفيُحالكُ،بينماُالصحيحُهوُأنُتطبِّقُالكالمُعليكُأوالًُفتُتساءلُ:هلُهذاُالكالمُي ْصدقُعل ّي؟ُهلُأناُ
ُ
متع ِّسفا
تعارضُمعُاالستقامةُوالصالح؟ُاذهبُمباشرةُلذاتكُأوالًُ،ق ْسُ
منُهذاُالنموذجُالسلبي ُالخاطئُالذيُنفر ُط ْبعيُمنهُأوُالذيُي
َّ
ِّ
عليهاُ،والُتته َّربُأوُتخفُمنُتصارحكُمعهاُوالُتح ِّرفُلهاُواقعهاُ،استغلُالتفاتتكُفإ ّنُالتَّوفُّقُلاللتفاتُللنفسُظُفُرُعظيمُجدا ًُ،
فحاسُبهاُقبلُأنُتتك َّدسُفيُقلبكُوعقلكُظلُمُ ُالخطاياُواالنحرافُفالُتوفَّقُفيماُب ْعدُلاللتفاتُوالتَّب ُّصرُوت ْحرمُحتىُمنُنعمةُ
حضورُمجالسُالعلمُبعدُأنُاختاركُاللهُمنُبينُماليينُالخلق ُلحضورهاُوالتعلمُ،حاسبُنفسكُكيُتنجوُ«فاالعتبار ُيُقودُ ُإلىُ
ال ُ َّرشادُ،56منُا ْعتبرُحذرُُ،57ا ْعتب ْرُت ْزدج ُْرُ،58االعتبارُيُثْمرُالع ْصمةُُ،»59هكذاُتُسيرُنحوُالكُمالُ .

● سادسها :النشر وعدم التوقف عند حد التطبيق الشخصي-:
استُمُ ُْعت؟ُتُعلَّ ُْمت؟ُعملْت؟ُهُُّياُز ِّكُعلمكُفـ﴿قَ ْد أَفْ لَ َح َمن تََزَّكى﴾[األعلىُُ،]14و«زكاةُالعُلمُُإنفاقه»ُ،ا ُإلنفاقُالعمليُقبلُالقولي؛ُ
روءةُ،والصلةُنعمة»ُ .60
ُِّ
الوفُاءُم
فاءُوالصلةُبهاُلمنُيحتاجهاُ،قالُس ّيدُاألحرارُعلیهُالص ُالةُوالسالمُ «ُ:
ُِّ
تطلبُالو
ُ
هذاُا ُإلنفاقُُأمانةُتُ
ٍ
مسجد ُأوُمرتدياًُلباس ُرجل ُال ِّدينُأوُطالب ُعلمٍ ُمختصُ..؛ُفكلُمنُ
واعلمُأنكُ،لتزكيةُالعلمُ،الُيجبُأنُتكونُخطيباًُأوُإمامُ
ديُواحدُ،فكماُأنُالتفريطُباطلُكذلكُاإلفراطُ
حيثُموقعهُيعملُدونُتجاو ٍُزُبإفر ٍاطُأوُتفريط؛ُفإنُّاإلفراطُوالتفريطُرضعاُمنُث ٍ
باطل ُفاحذرهماُ.علِّمُأوالدكُ،علِّمُزمالءكُ،علمُأصحابكُفيُمُجلسكُومجالسهمُ،وعلىُصفحاتكُاالجتماعيةُ،فوسائلُالتواصلُ
بحمدُاللهُباتتُمتاحةُللجميعُوالُتتطلبُمنكُغيرُاستثمارهاُبشك ٍلُص ّحيُنافعُ،وإذاُكنتُمثالًُصاحبُص ْر ٍحُكصحيف ٍةُمعرفيةُ
أوُقنا ٍةُخبريّةُُ..فالُتبخلُبهاُ،ساهمُبالعملُوالتعليمُوالنشرُوإنُلمُتكنُصاحبُقلمُ،استغلُإمكاناتكُفإنهاُفرصةُثمينةُمنُاللهُ
ككلُ
لكُلح ْصدُالتوفيقاتُالدنيويةُوالزادُالخالد؛ُإنكُبعدُالرحيلُع َّمنُح ْولكُومغادرةُهذاُالعالمُالفانيُستكونُفيُج ِّبُالنِّسيانُ ِّ
تأسفُعلىُتفويتكُلها؛ُفالُتجعلُالتعليمُ
منُرحلُمنُالماضينُوسيوافيكُيومُتلْهثُفيهُوراءُالحسنةُالواحدُتتمنىُلوُحص ْدتهاُوت َّ
وال ِّدينُآخرُهمكُُوتجارتكُفإنهماُخيرُصدق ٍةُلُماُبعدُالموتُ،والُتساويُأهلُالعلمُبمنُهمُأدنىُمنهمُ﴿أَتَ ْستَ ْب ِدلو َن الذي ُه َو
تُأسماؤهُ :
قالُتبارك ُْ
ُ
أ َْدنَى بالذي ُه َو َخْير!﴾[البقرةُُ]61

ِ
ِ
الصَلٌَ وآتَ ُوا َّ
ِ
المن َكر﴾[الحجُُ،]41وقالُموالناُاإلمامُالحسينُ
اهم في
َقاموا َّ
ين إن َم َّكن ُ
األرض أ ُ
الزكاٌَ وأ ََمروا بالمعروف ونَ َهوا َع ِن ُ
﴿الذ َ

صلواتُاللهُوسالمهُعليه«ُ:إنُّحوائجُُالناسُُإليكُمُمنُنعُمُُاللهُُعليكمُ،فالُتملّواُمنُتلكُالنِّعُمُفتُعودُعليكمُنقُمُاً»ُ..«ُ،61فالُتُملُّواُ ُ
ُ
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 62غرر الحكم و درر الكلم :ص.428
 60غرر الحكم و درر الكلم :ص.428
 50انظر میزان الحكمة ،للریشهري :ج 4المروءة ص.8220
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ُ
النِّعمُفتتح َّولُإلىُغيركم»ُ،62وفيُخبرٍُعظيمٍ ُعنُإمامناُجعفرٍُالصادقُعليهُالسالمُ-وكلُأخبارهمُعليهمُالصالةُوالسالمُعظيمةُ-
قالُ :
ُبالصيامُوالقُيُامُ.قالواُ:
«قالُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوآلهُ:منُعرفُاللهُوعظَّمهُمنعُفاهُمنُالكُالمُوب ُطْنهُمنُالطَّعامُوع َّنىُنفْسه ُِّ
بآبائناُوأ َّمهاتناُياُرسول ُالله ُهؤالء ُأولياء ُالله؟ُقالُ:إ َُّن ُأولياء ُالله ُسُكُتواُوکان ُسُكُوتهمُذکْرُا ًُ ،ونظرواُ ُوكان ُنظرهمُعبْر ًُةُ ،ونطقواُ
فكانُنطْقهمُحُ ُْكم ًُةُ،ومشواُ ُوكانُمشُْيُهمُبُُيْنُالناسُبرک ًُةُ،ول ْوالُاآلجالُالتيُکتب ْتُعلیهمُل ْمُتق َّرُأرواحهمُفيُأجسادهمُخوفاًُمنُ
العذابُوشوقاًُإلىُالثَّواب»ُ .63
أيهاُالعزيزُ،أحكيُلكُس ّرا ًُعظيماًُفاسمع؛ُهنالكُكثيرُمنُالذينُتعبواُوسُهرواُفيُتحصيلُالعلومُالعاليةُوالغزيرةُ،ثمُنسواُعل ُومهمُ،
قوها؛ُهذاُالس ُّرُسرُعظيمُ.بينماُأميرُالمؤمنينُسالمُاللهُعليهُفيُالعكسُ
جوفتهمُ،لمُينف
الُلشيءُسوىُأنّهاُبقي ْتُفيُبواطنهمُوأ ُ
ِّ
يقول«ُ:العلمُي ْزكوُعلىُاإلنفاق»64؛ُأيُكلماُأنفقتهُزادُوتوالدُوتعاظمُوتُجذَّرُفيُالنفسُ .

َخ َط ٌر خَفي:
واحذرُك َّلُالحذرُ،أنُتكونُمبلِّغاًُللعلمُ،فترىُآخرُيعملُفيُنفسُالهدفُأكثرُمجهودا ًُمنك؛ُفيصيبكُماُيصيبُالكثيرينُمنُالداءُ
رُكلُمصيركُوأتعابكُالكبيرةُوالكثيرةُ،فعاجلْهُبالتدميرُكلّماُانشعبُفيُقلبكُقبلُأنُ
الخفيُ،هذاُالداءُالخفيُقادرُعلىُأنُيدُ ِّم َّ
ي ْمحقُاللهُأعمالكُبفعلُهذا ُالسلوكُالفاسدُ،خاطبُنفسكُ-حتىُلوُفرضْ ناُأنُهذاُالمبلِّغُلمُيكنُأكثرُتف ُّوقا ًُمنكُمنُحيثُ
المعلومُ-قلُلهاُ :
هذاُاإلنسانُالعاملُهدفهُنفسُالهدفُالذيُأسموُإليهُ،فهوُمساعدُمهمُليُعلىُتحقيقُهدفيُالمنشودُ،فلماذاُأفْعلُماُيتعارضُ
معُهذاُالهدفُإنُكانُحقاًُهدفيُتعليمُاآلخرينُونيَّتيُفيُالتعليمُنقيَّةًُمنُالشوائب؟ُلماذاُحسدتُوكرهتُهذاُالمؤمنُلسببُ
أنهُيعملُأوُأكثرُعمالًُمني!ُالجديرُبيُأنُأفْرحُالُأنُي ْحصلُليُهذاُالشعورُالبائسُويصدرُمنيُهذاُالسلوكُالمحاربُللهُودينهُ
وع ّمالهُ .
وقدُيكونُأشدُمنُهذاُالسلوكُمصيبةُأنُيكونُاإلنسانُخامالًُ،فإذاُرأىُغيرهُيق ِّدمُحاربهُوقذفهُبالتُّهمُالعلم ّيةُ،فإنُلمُيُكنُأهالًُ
للعلمُفلمُيتمكّنُمنُقذْفهُبالتُّهمُالعلميةُقذفهُبالتُّهُمُاألخالقيةُكأ ْن ُينسبُنشاطهُللغرورُوماُشاكلُ..؛ُفالُهوُيعملُويواجهُ
المسؤوليةُوالُهوُإذاُرأىُغيرهُيعملُتركهُيسترسلُفيُعطائهُونشْ رُالخير! ُ
● ختاماً:
كلُمر ٍُةُ
اجعلُمُنُاالستماعُلمُجالسُال ُِّذكْرُومُنُکلُعاشوراءُبدايةُللُتَّحُ ُُّولُ،فيُكلُم ُ ّر ٍُةُاجعلهُبدايةُللتحولُ،لكنُكيفُتجعلهُفيُ ُِّ
بداية؟ ُ
تُكلُمر ٍُةُبدايةُللُتَّراكمُ،تُراكُمُمُنُخاللهاُا ُآلتيُعلىُماُح ُّق ُْقتهُفيُالمرةُالسابقةُ
نُالس ْيرُنحوُالكُمالُُدرجاتُ،فُأنتُُإذاُجُعُلْ َُّ
اعلمُُأ َُّ
ائيُالسابقُفستُصُلُفيُنهايةُُالمُطافُللكُمالُحتمُاًُ.فهذاُهوُالذيُيريدهُلناُال ُِّدينُوهذاُهوُفلسفةُوجودناُ
أوُفيُالموسمُالعاشور ِّ
وسُيُْ ُرناُوالغُ ُرضُمُنُانوجادناُهناُ .
 58بحار األنوار ،للعالمة المجلسي :ج 26ص 182ر.11
 51مشكاة األنوار في غرر األخبار ،للمرحوم الطبرسي :ص.51
 54معراج نهج البالغة ،لعلي بن زید البیهقي المتوفى 656هـ :حكمة 28ص 411ر.8020
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ُ
أسألُاللهُتعالىُليُولكُالمغفرةُوالثَّباتُعلىُالواليةُالعظمىُ،وأنُيتق َّبلُمنُعبدهُهذاُالمذْنبُقليلُعملهُوأنُيفكُبهُأ ُْس ُريُ
عنُالبعدُورقبتيُمنُالنارُعلىُأملُاللقاءُمعُالجزءُالثانيُفيُموضوعٍُآخرُبموسمٍ ُعاشورائيُقادمُ .
أمينُالسعيدي ُ
قمُالمقدسةُمحرمُالحرامُ1439هـ ُ

***
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