


وصىل اهلل عىل حممد وآله الطاهرين وسالم عىل أصحابه الربرة

املنتجبني واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني اىل قيام يوم الدين.

أما بعد :الخيفى أننا الزلنا بحاجة اىل تكريس اجلهود ومضاعفتها

نحو نرش املفاهيم األخالقية والرتبوية وترسيخ املفاهيم اإليامنية التي

تضمنتها رسالة اإلسالم لبناء الفرد بناء فعليا حقيقيا ليكون انطالقة

سليمة لبناء ذلك الكيان اإلنساين الشامخ الذي ماهو إالّ اللبنة األوىل
لبناء جمتمع إسالمي راسخ البنيان ،عتيد املرايس.

لذا ومسامهة يف ذلك جاءت برامج إذاعة الكفيل صوت املرأة

املسلمة كسبيل للوصول اىل ذلك وقد أخذت هذه الربامج طريقها اىل

أسامع الكثريين عرب أثريها وعرب شبكة االنرتنت العاملية صوتا وألجل
تعميم الفائدة إرتأت اإلذاعة إيصال براجمها كتابيا اىل أيدي الذين مل

يسعفهم الوقت لسامعها وذلك بطباعة بعض من براجمها وإصدارها
ككراس.

احللقة الأوىل

حب الله �سبحانه
وتعاىل
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املقدمة
إن حب اهلل عز وجل هو أساس كل بناء قامت قواعده للحب...
فحب اهلل تعاىل البد ان يكون مقدمة لكل حب ولكي يكون

مرشوع احلب مرشوعا مكلال بالنجاح فالبد ان تكون مقدمته موثقة
بحبل احلب اإلهل��ي ...فاحلب هو حجر األساس يف تعامل اإلنسان
مع بني جنسه ،فمنبعه هو حب اهلل جل وعال ،فلوال حبه عزوجل ملا
استقام حب ،وما استدام رصح حلب...

وكثر الكالم عن احلب وصيغه املتعددة ،حب اهلل وحب النبي

وحب أهل البيت وحب الصحابة املنتجبني ،حب الوالدين واألخوة
واألزواج واألرح��ام واجل�يران ،حب العلامء واملعلم والعلم ،وحب

الناس وحب الوطن ،وحب املال وحب اجلاه والرئاسة وحب العمل

وحب كل يشء يف هذه الدنيا...

ذات مرة سأل اإلمام عيل ولده احلسن  بني هل حتبني؟.
فقال احلسن  :بىل ياأبتاه ،فقال عيل :وهل حتب اهلل؟

ينابيع احلب الإلهي
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فقال بىل ياأبتاه ،فقال اإلمام: يابني وهل جيتمع حبان يف

قلب واحد؟

فقال احلسن :ابه يا أمري املؤمنني ،إين أحبك حلبي هلل.
فلنذهب معا يف هذه الرحلة القصرية إىل أعامق احلب بكل أنواعه

وأصنافه فاحلب هو يشء عظيم أوجده اهلل عزوجل ولواله ملا اجتمع

شمل فاحلب هو مفتاح احلياة ...وهبجة األمل...وطريق العمل...

-1حب اهلل سبحانه وتعاىل:
حينام يتجه العبد إىل ربه -يف شدته -يناجيه ،فهو يصل مابينه

وبني ربه من أسباب املحبة والقرب ،يستثري هبا رمحة خالقه ،واستمرار
القرب ،واتصال اإلنابة ...وحينام تردد آيات الشكر والثناء من العبد

خلالقه عىل ماأنعم عليه من فضله ،وماأسبغ عليه من نعمته ،ومأحباه
من عظيم منته ،وخصه من فيض بره وإحسانه ،فإنام يبتهل باحلب
واحلمد هلل ،مرددا نداء املحبة هلل بدوام الذكر له واحلرص عىل طاعته

وحسن شكره وعبادته...

فحب اهلل تعاىل يعمر القلوب املؤمنة ،فتجد حالوة اإليامن يف قرهبا

حب اهلل �سبحانه وتعاىل
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من اهلل ،وزهدها يف الدنيا وجمانبتها للمعايص واآلثام...
إن حمبة اهلل هتذب النفس ،وتسمو بالروح ،وتقوي العزائم،

وتزكي الشامئل فيتحرى العبد كل عمل يقربه من اهلل ويبتعد عن كل
مايستوجب سخطه وغضبه عليه ،فيزهد يف الدنيا ويوقن بام عند اهلل
ويلتمس ثواب اآلخرة...

عن أيب ذر :قال رسول اهلل  أفضل األع�مال احلب يف

اهلل والبغض يف اهلل فإذا أحب العبد ربه أحب ذكره وداوم عىل عبادته

وانرصف عن معصيته وأدمن الطاعة وأخلص هلل يف رسه وجهره فال
يغضب إال هلل وال يبغض إال يف اهلل.

وعن اإلمام الصادق قال :سيدي أنا من حبك جائع ال أشبع،

أنا من حبك ظمآن ال أروى ،واشوقاه إىل من يراين وال أراه (((...فال
بد من اإلشارة إىل ان احلب بني اهلل وبني عباده ليس من طرف واحد

فال بد ان يكون مبادال بني الطرفني ،فإن حب اإلنسان للكامل هو دافعه

الشكر عىل جزيل نعامئه وتفضله وسبوغ آالئه ورمحته التي ال حدّ هلا...
((( بحار األنوار ج18
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هناك طائفة حيبها اهلل وأخ��رى يبغضها اهلل وعند قراءتنا هلاتني

الطائفتني سنهتدي إىل السبل املحببة إىل اهلل والسبل التي يبغضها اهلل

تعاىل فإذا كنا نريد حب اهلل فعلينا ان نتبع ماحيبه اهلل تبارك وتعاىل وذلك
من خالل الدستور اإلهلي املمتثل بالقرآن الكريم ومن خالل أحاديث

أهل البيت الذين حيبهم اهلل تعاىل يف القرآن الكريم...

ِ
ِ
وال َّل ُه لاَ
ب ا ْل ُم ْعتَد َ
يف قوله تعاىل:إِ َّن ال َّل َه اَل ُيح ُّ
ينَ ،(((
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ين ،(((إِ َّن ال َّل َه اَل
ب ا ْل ُم ْفسد َ
وال َّل ُه لاَ ُيح ُّ
ين َ (((
ب ال َّظالم َ
ُيح ُّ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ين  ،(((إِ َّن ال َّل َه
ب ا ْلكَاف ِر َ
ينَ  ،(((فإِ َّن ال َّل َه لاَ ُيح ُّ
ب ا ْلخَ ائن َ
ُيح ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
ب ا ْلكَاف ِر َ
ين  ،(((إِ َّن ُه لاَ ُيح ُّ
ب ا ْل َف ِرح َ
اَل ُيح ُّ
ين ،(((إِ َّن ُه اَل ُيح ُّ
ِ
ِ
ِ
يما   ،(((اَل
ب َم ْن ك َ
ا ْل ُم ْس ِرف َ
ين  ،(((إِ َّن ال َّل َه لاَ ُيح ُّ
َان َخ َّوانًا َأث ً
((( البقرة 190
((( آل عمران 140
((( املائدة 64
((( األنفال 58
((( آل عمران 32
((( القصص 76
((( الروم 45
((( األنعام 141
((( النساء 107
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وء ِم َن ا ْل َق ْو ِل إِلاَّ َم ْن ُظلِ َم.(((
ُي ُّ ُ َ ْ َ ُّ
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وهنا البد ان ننوه بأنه كام ان احلب ينبغي ان يكون هلل تعاىل كذلك

البغض فهام وجهان لعملة واحدة فأحدمها التويل ألولياء اهلل واآلخر
التربي من أعداء اهلل ،فإن التويل يمثل احلب والتربي يمثل البغض

فاهلدف هو مرضاة اهلل سواء عن طريق احلب أو البغض...

من هنا نجد ان حب اهلل تبارك وتعاىل يرسم للمؤمنني خارطة

دقيقة جدالعالقته اإلجتامعية وصالته وأعدائه وأصدقائه ومن خالل
هذه اخلارطة يستطيع املؤمن ان يميز بدقة كاملة أعداءه من أصدقائه

وأهله من الغرباء.

لعجيب ،فهي تقرب البعيد وتبعد القريب...
ان أمر هذه اخلارطة
ٌ

وتدخل اخلارج وخترج الداخل...خيرج ابن نوح من ِ
أهل نوح،

فيكون غريبا عنه ،وينهى اهلل تعاىل نبيه نوح ان يسأله عن ابنه
ْت
ُوح َر َّب ُه َف َق َال َر ِّب إِ َّن ا ْبنِي ِم ْن َأ ْهلِي َوإِ َّن َو ْعدَ َك ا ْل َح ُّق َو َأن َ
ونَا َدى ن ٌ
َ
ِِ
ُوح إِ َّن ُه َل ْي َس ِم ْن َأ ْهلِ َ
ك إِ َّن ُه َع َم ٌل غَيرْ ُ َصالِحٍ
َأ ْحك َُم ا ْل َحاكم َ
ينَ ق َال َيا ن ُ
((( النساء 148
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ُون ِمن جَْ ِ ِ
ك بِ ِه ِع ْل ٌم إِنيِّ َأ ِع ُظ َ
اَفَل ت َْس َأ ْل ِن َما َل ْي َس َل َ
ني.(((
الاهل َ
ك َأ ْن َتك َ َ
ويدخل سلامن يف زمرة آل حممد  ،فيتحول من سلامن الفاريس

إىل سلامن املحمدي فيقول رسول اهلل « سلامن منا أهل البيت.(((

خيتلف أمر هذه اخلارطة عام يألفه الناس من خرائط احلب والبغض

واألعداء واألصدقاء ،واهنا لتصنف الناس إىل جبهتني:

جبهة اولياء اهلل وأنصاره وأحبائه ،وجبهة أعداء اهلل ومناوئيه...
وليس للمؤمن اخليار املطلق يف هواه وحبه ،فعليه ان يضع حبه

ووالءه حيث يأمره اهلل وحيث حيب اهلل ويتربأ ممن يتربأ اهلل تعاىل منه

ولن يصدق يف إيامنه ،ولن يبلغ حمض اإلي�مان من دون هذا الوالء
واحلب ألحباء اهلل والرباءة والعداء ألعداءاهلل فيحب بحب اهلل كل من

أحب اهلل ويبغض كل من يبغضه اهلل حتى رسول اهلل حيبه بحب اهلل،

يقول رسول اهلل أحبوا اهلل ملا يغذوكم من نعمه ،وأحبوين حلب
اهلل ،وأحبوا أهل بيتي حلبي.(((
((( سورة هود 46 ،45
((( عيون أخبار الرضا
((( مستدرك احلاكم
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وليس للمؤمن خيار يف هذه الساحة ،وإنام عليه ان حيدد مواقفه

وحتركاته وميوله النفسية ضمن ضوابط احلب يف اهلل والبغض يف اهلل

ولن يكون للمؤمن عمل من األعامل الصاحلة ،رغم كثرهتا ،برفعه إىل

اهلل أفضل من ان حيب يف اهلل ويبغض يف اهلل تعاىل...

قال رسول اهلل: اللهم اين اسألك حبك وحب من حيبك،

ايل من نفيس
والعمل الذي يبلغني حبك ،اللهم اجعل حبك أحب ّ

وأهيل (((مما جاء يف صحيفة إدريس:

طوبى لقوم عبدوين حبا ،واخت��ذوين اهلا وربا ،وسهروا الليل،

ودأبوا النهار طلبا لوجهي ،من غري رهبة وال رغبة ،وال لنار وال جلنة،
إيل.(((
بل للمحبة الصحيحة واإلرادة الرصحية ،واإلنقطاع عن الكل ّ

((( كنز العامل
((( بحار األنوار ج95

احللقة الثانية
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-2حب الرسول حممد - :
حمبة النبي هي حمبة تعظيم واحرتام ،ودليل عىل حمبة اهلل تعاىل

فمن أحب اهلل أحب رسوله ،وأحب ما جاء به من رشيعة ومنهاج،
فأحب سنته والتزم طريقته ،وانرصفت نفسه عن املعايص والرشور

والشهوات وألتزمت الطاعة والعبادة ،وحمبة رسول اهلل جيب اال

تعدهلا حمبة أي خملوق ،والتدانيها أي منزلة لبرش.

عن رسول اهلل قال :اليؤمن عبد حتى أكون أحب اليه من

نفسه ويكون عرتيت أحب اليه من عرتته ،ويكون أهيل أحب اليه من

أهله ،ويكون ذايت أحب اليه من ذاته.(((

ويتجىل هذا احلب يف حسن اتباع الرسول ومتابعته من حب

اهلل ،فال يكون حمبا هلل إال من اتبع سنة رسول اهلل.ألن الرسول ال

يأمر إال بحب اهلل ،وال خيرب إال بام حيب اهلل التصديق به فمن كان حمبا

هلل لزم ان يتبع الرسول فيصدقه بام أخرب ويتأسى به فيام فعل ،وهبذا

اإلتباع يصل املؤمن إىل كامل اإليامن ومتامه ويصل إىل حمبة رسول اهلل
((( بحار األنوار ج27
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قال تعاىلُ  :ق ْل إِ ْن ُكنْتُم ت ِ
ون ال َّل َه َفا َّتبِ ُعونِي ُي ْحبِ ْبك ُُم ال َّل ُه َو َيغ ِْف ْر َلك ُْم
ُح ُّب َ
ْ
ِ
ِ
و َأطي ُعوا ال َّل َه َو َر ُسو َل ُه
يم  ،((( وقال تعاىلَ :
ور َرح ٌ
ُذنُو َبك ُْم َوال َّل ُه َغ ُف ٌ
ِِ
ين  (((وحمبة الرسول يف الدنيا تفتح أبواب القرب
إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤمن َ

منه يف اآلخرة ،فهذا احلب يطهر القلب من أدران احلياة ،ويشفي النفس
من أسقام املادة ويسمو بالروح إىل آفاق رحبة من احلب والصفاء...

روي عن أيب ذر انه قال :يارسول اهلل ،الرجل حيب القوم

واليستطيع ان يعمل كعملهم ،قال :أنت ياأباذرمع من أحببت ،قال:
فإين أحب اهلل ورسوله ،قال :فإنك مع من أحببت.

دالئل حب النبي 
حلب النبي دالالت روحية ،وله دالئل دينية وإمارات يتمثلها

املؤمن يف حياته وسلوكه ،ومن هذه الدالئل- :
-1إحياء سنته 

فمن أحب النبي سعى إىل إحياء سنته ،واحلفاظ عىل دعوته،

وال يكون ذلك إال بتمثلها سلوكا حيا واقعا يف كل مناحي حياة
((( آل عمران 31
((( سورة األنفال 1
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املؤمن ومعامالته ،وبتدبر نواحي القدرة يف حياة الرسول والتامس
الدروس والعظات من سريته الرشيفه ،ونرش رسالته ،واحلفاظ عىل
السنه وتدوينها وهذه رسالة شاقة وأمانة كبرية محلت عبأها أجيال

كثرية من احلفاظ والرواة حتى وصلت الينا بكل دقة وامانة وجاءت

أجيال أخ��رى لتساهم للحفاظ عىل السنة بالرشح والنقد يدفعها

حبها للنبي وسنته إىل احلرص عىل نفي ماترسب اليها ،ثم أتت

أجيال بعدها فيرست اإلنتفاع بسنة احلبيب فصنعت الفهارس
واملوسوعات التي تيرس للباحث والقاريء الوصول للحديث يف كتبه
املختلفة.

 -2محبة من أحب الرسول - :
وحب الرسول يستوجب حب من أحب الرسول ومن أحبه

الرسول وقد كان النبي حيب أهل بيته فوجب علينا حبهم
وكانت حمبته للحسن واحلسني عظيمة حتى جعلها من حمبة

اهلل ورسوله ،فهي واجبة عىل كل مسلم فقال يف حق اإلمام
احلسني :اللهم إين أحبه وأحب من حيبه .(((
(((أخرجه البخاري
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وقال :حسني مني وأنا من حسني ،أحب اهلل من أحب حسينا،

حسني سبط من األسباط (((وقال رسول اهلل من أحب احلسن

واحلسني فقد أحبني ،ومن أبغضهام فقد أبغضني وقد أحب النبي

ابنته فاطمة حبا عظيام ،حتى اهنا كانت مرضب املثل لديه يف احلب
واإليثار فقد قال :فاطمة بضعة مني وأحب النبي اإلمام

علي ًا حبا شديدا ،فقد أخذه من عمه أيب طالب فرباه مذ كان صبيا
صغريا عىل اخللق القويم والفضائل العالية ،حتى إذا كرب زوجه رحيانة

بيته فاطمة الزهراء وقد كان اإلمام عيل أثريا لدى النبي حيبه
وحيب أوالده  ..قال رسول اهلل :من أحب أن حييى حيايت ويموت
ميتتي ويدخل اجلنة فليتول عليا وذريته بعده.(((

ان كل من وقف امام هذه الشخصية الفذه التي خلقها اهلل تعاىل

وهي شخصية الرسول األعظم حممد كأفخر وأروع شخصية

يف احلياة ثم تأمل يف مسرية هذه الشخصية ،إنبهر هبا أيام انبهار..
فشخصية النبي حممد هي اللوحة اجلميلة اجلليلة التي رسم فيها

كل سمو وكل مجال تأخذ بمجامع قلوب الناظرين اليها ،سواء كان
((( أخرجه ابن ماجه مقدمة11 :
((( (كنز العامل) للمتقي
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الناظر مسلام او غري مسلم ،سواء كان ممن يدرك معنى اجلامل والكامل
او اليفهم ذلك.فإن هذه اللوحة الباهرة تبلغ من الظهور والوضوح
مبلغا ال يدع فردا نظر اليها إال وجذبته نحوها جذبا.لقد جتسدت كل

األخالق العظيمة يف هذه اللوحة اجلليلة وقد وصفه اهلل سبحانه وتعاىل
وإِن َ
َّك َل َع َلى ُخ ُل ٍق َعظِيمٍ (((ولقد احتج اإلمام عيل بعجز اإلنسان
َ

عن التعبري الكامل عن أخالق النبي ألهنا التعد والحتىص ،يقول
اإلمام عيل وهو يتحدث عن أخالق الرسول الكريم حممد« كان

رسول اهلل  خيزن لسانه إالعام كان يعنيه ،ويكرم كريم كل قوم ويوليه
عليهم ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عام يف الناس وحيسن احلسن

ويقبح القبيح ويوهنه ،جملسه جملس حلم وحياء وصدق وأمانة ،وكان

دائم البرش سهل اخللق لني اجلانب ليس بفظ والغليظ ،ومجع له احللم

والصرب فكان اليغضبه يشء واليستفزه ،وكان  جيلس عىل األرض
ويأكل عليها وجيلس جلسة العبيد ،وكان  من أشجع وأحلم وأعدل

وأعف وأزهد وأسخى الناس مجيعا ،وكان أشد الناس حياءا ،وكان
ينكر كل منكر ويأمر باملعروف ،فكان قدوة لكل خري وأسوة يف كل
فضل ورائ��دا إىل كل ماينفع اإلنسان يف العاملني ...وقد كان رسول
((( القلم 4
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اهلل يف قمة األخالق عندما يتعامل مع اصحابه ،فإن اإلنسان اخللوق
مع أعدائه يكون ذاخلق سا ٍم مع أصدقائه وأصحابه بطريق أوىل وقد

وصف أمري املؤمنني الرسول بقوله :كان أجود الناس كفا ،وأجرأ

الناس صدرا ،وأصدق الناس هلجة ،وأوفاهم ذمة ،وألينهم عريكة،
وأكرمهم عشرية ،من رآه هابه ،ومن خلطه معرفة أحبه ،مل أر قبله وال

بعده مثله .(((» 

وقد أوصانا رسول اهلل بالتحيل بمكارم األخالق حيث قال:

ان اهلل تعاىل حف اإلسالم بمكارم األخالق وحماسن األعامل.(((

وعن معاذ قال أوصاين رسول اهلل  فقال وأوصيك بتقوى اهلل،

وصدق احلديث ،والوفاء بالعهد ،وأداء األمانة ،وترك اخليانة ،ولني

الكالم ،وبذل السالم ،وحفظ اجلار ،ورمحة األيتام ،وحسن العمل،
وقرص األم��ل ،وحب اآلخ��رة ،واجل��زع من احلساب ،ول��زوم اإليامن،

والفقه يف القرآن ،وكظم الغيظ ،وخفض اجلناح ،وإياك ان تشتم مسلام،

او تطيع آثام ،او تعيص إماما عادال ،او تكذب صادقا ،او تصدق كاذبا،
((( مكارم األخالق
((( بحار األنوار
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واذكر ربك عند كل شجر وحجر ،وأحدث لكل ذنب توبة ،الرس بالرس
والعالنية بالعالنية. (((

ان الكلامت التي نطقها الرسول األعظم حممد والروايات

الرشيفة التي رواها هي نور البرشية مجعاء ،يلزم عىل املسلمني وغريهم
ان يعملوا هبا ويزينوا بيوهتم وحمالهتم وأسواقهم ودوائرهم وكل مرافق

احلياة هبا ...

وم��ن ال��درر املحمدية :ق��ال رس��ول اهلل« م��ا نقص م��ال من

صدقة ،وقال« قال حبيبي جربائيل:إن مثل هذا الدين كمثل شجرة
نابتة اإليامن أصلها ،والصالة عروقها ،والزكاة ماؤها ،والصوم سعفها،

وحسن اخللق ورقها ،والكف عن املحارم ثمرها ،فال تكمل شجرة

إالبالثمر ،كذلك اإليامن اليكمل إال بالكف عن املحارم

(((

صدق رسول اهلل . 
فعلينا اإلقتداء بنبي الرمحة وسيد الكائنات وان نذكر حمبتنا له
((( حتف العقول
((( بحار األنوار
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وألهل بيته وذلك باإلقتداء بأخالقه وأفعاله وإحياء سنته والعمل
هبا واتباع كل وصاياه وأقواله التي هي نور للبرشية ومصباح ميضء

هيدي إىل الطريق الواضح املستقيم وهو الشمس السنية التي يمتد

شعاعها إىل كل مكان يف هذه الدنيا...

احللقةالثالثة

حب �أمري امل�ؤمنني علي
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-3حب أمري املؤمنني علي-:
ان من يقرأ سرية بطل اإلسالم اخلالد عيل بن أيب طالب سيجد

نفسه عىل مشارف الكامالت اإلنسانية الفريدة التي التتكرر عند غريه

من البرش قط.

وإن الروايات الواردة عن رسول اهلل والداعية إىل حمبة املوىل

صلوات اهلل عليه كثرية الحتىص ،والكالم يف حب عيل بن أيب طالب

ليس أسطورة من عامل اخليال أو نسجا من املحبني ،ان املحبة دخلت إىل
أعامق الزمان حتى صار أنشودة يرتنم هبا أصحاب الديانات الذين هم

عىل غري دين اإلسالم.

ان اهلل عزوجل أمر حبيبه املصطفى بواسطة أمني وحيه وعظيم

مالئكته جربئيل ان يبني ألنصاره ان حب عيل هو السبيل الذي
يوصلهم إىل النجاة والسالمة ،والسبب الذي ماإن متسكوا به أمنوا من

الضاللة من بعده إىل يوم القيامة...

قال رسول اهلل « أويص من آمن يب وصدقني ،بوالية عيل بن أيب
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طالب ،فمن تواله فقد توالين ،ومن توالين فقد توىل اهلل ،ومن ابغضه
فقد أبغضني ،ومن أبغضني فقد أبغض اهلل عزوجل.(((

أقول كيف النحب علي ًا ونحن نسمع الرسول  يقول:ياعيل

ما أحبك إالمؤمن وما أبغضك إالمنافق كافر.

واحلب ينبغي ان يكون مزجا بينه وبني اهلل ،أي اننا نحب عليا

من أجل حبنا هلل عزوجل واليمكن للمحب ان يمزج حب عيل

وحب أعدائه ،ألن هذا احلب حبا شأحبا اليعطي بصرية وإيامنا صادقا

للمحب ،جاء رجل إىل اإلمام عيل قال :ياعيل إين أحبك وأحب
أعداءك ؟ فقال عيل إذهب فإنك أعور.

وكيف النحب من جعل اهلل بيته مكانا لوالدته حينام جاءت فاطمة

بنت أسد وهي حتمل نورا يف بطنها يرشق من ناصيتها فحظيت هبذا

املكان املقدس الذي جعله اهلل قبلة للمسلمني ويف ذلك يقول الشاعر
شاعر الغدير الشيخ حسني نجف وهو من شعراء القرن الثالث عرش
يف قصيدته الكبرية:

((( كنز العامل املتقي ج6
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ل��ع�لي
ج���ع���ل اهلل ب���ي���ت���ه
ّ
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م��ول��دا ي��ال��ه ع�لا ال يضاها

مل ي��ش��ارك��ه يف ال����والدة فيه

سيد الرسل ال وال أنبياها

بل به األرض قد علت إذ حوته

فغدت أرضها مطاف سامها

�ران بعد مناها
وك��ذا امل��ش��ع�
فاكتست مكة بذاك افتخارا
							

وقال رسول اهلل« الجي��وز أحد ال�صراط إالمن كتب له عيل

اجلواز حيث اليدخل اجلنة مبغض لعيل وأهل بيته ،فدخول اجلنة إذن
متوقف عىل حب الويص ألنه اليدخل اجلنة من الجيتاز الرصاط
وال جيتاز الرصاط إالمن كتب له عيل اجلواز وحو اليمنحه إالملن

اعتصم بحبله والقى اهلل تعاىل بحبه وحب أهل البيت ،وقد أجاد

من قال:

								
لو أن عبدا أتى بالصاحلات غدا
وود ك���ل ن��ب��ي م���رس���ل وويل
وع���اش م��ا ع���اش آالف���ا مؤلفة
خلوا من الذنب معصوما من الزلل
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وص��ام ما صام صواما بال ملل
وطار يف اجلو ال يأوي إىل جبل
فليس ذل��ك ي��وم البعث ينفعه

وق���ام م��ا ق���ام ق��وا ّم��ا ب�لا كلل
وغاص يف البحر ال خيشى من البلل
إال ب��ح��ب أم�ي�ر امل��ؤم��ن�ين عيل

وقد قال رسول اهلل  :ياعيل أنت صأحب حويض وصأحب

لوائي ومنجز ع��دايت ،وحبيب قلبي ووارث علمي ،فأنت مستودع
مواريث األنبياء من قبيل ،وأنت أمني اهلل عىل أرضه ،وأنت حجة اهلل

عىل بريته ،وأنت ركن اإليامن وعمود اإلسالم ،وأنت مصباح الدجى
وأنت منار اهلدى ،وأنت العلم املرفوع ألهل الدنيا ،من اتبعك نجا ومن
ختلف عنك هلك ،فأنت الطريق الواضح وأنت الرصاط املستقيم ،وأنت
قائد الغر املحجلني وأنت يعسوب املؤمنني وأنت موىل من أنا مواله،

وأناموىل كل مؤمن ومؤمنة ،الحيبك إال طاهر الوالدة وال يبغضك إال
خبيث الوالدة ،وما عرج يب ريب عزوجل إىل السامء وكلمني ريب إال
قال يل :ياحممدإقرأ علي ًا مني السالم ،وعرفه انه إمام أوليائي ونور أهل

حب �أمري امل�ؤمنني
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طاعتي ،فهنيئا لك هذه الكرامة.(((

وعن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال :لقد سمعت رسول

اهلل  يقول:يف عيل خصاال لو كانت واحدة منها يف رجل اكتفى
هبا فضال ورشفا»

قوله« من كنت مواله فعيل مواله.
قوله « عيل مني بمنزلة هارون من موسى.
قوله « عيل مني وأنا من عيل.
قوله « عيل مني كنفيس طاعته طاعتي ومعصيته معصيتي.
قوله  « حرب عيل حرب اهلل وسلم عيل سلم اهلل.
قوله « عيل حجة اهلل عىل عباده.
قوله « حب عيل إيامن وبغضه كفر.

((( بحار األنوار ج38
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قوله « عيل مع احلق واحلق معه اليفرتقان.
قوله « عيل قسيم اجلنة والنار.
قوله « من فارق عليا فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق اهلل.
قوله « شيعة عيل هم الفائزون يوم القيامة.

(((

إن فضائل اإلمام عيل بن أيب طالب أكثر من أن تعد او حتىص،

حيث إن اهلل عزوجل أخذ يباهي بعيل مالئكة السامء ،وقد أنزل يف

شأنه أكثر من ثالثامئة آية يف كتابه العزيز ،وروي عن اخلوارزمي مسندا

إىل ابن عباس قول النبي : لو ان الغياض أقالم والبحار مداد واجلن
حساب واألنس كتاب ماأحصوا فضائل عيل بن أيب طالب.

لقد قال رسول اهلل يف اإلمام عيل عيل بن أيب طالب أقدم

أمتي سلام وأكثرهم علام وأصحهم دينا وأفضلهم يقينا وأحلمهم حلام

وأسمحهم كفا وأشجعهم قلبا ،وهو اإلمام واخلليفة بعدي.(((
((( ينابيع المودة
((( أمالي الشيخ الصدوق ج6
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ان أي نص من النصوص التي جاءت بحق إمام املتقني عيل

يعترب كاشفا عن جوهر وخصائص الذات وعن عظمة املنزلة وجاللة

القدر ،لقد تم اختياره واصطفاؤه من قبل اهلل عزوجل ليكون اإلمتداد

لرسالة النبي حممد فهو مصدر إرشاق وإشعاع عىل كل الوجود
ويعترب هذا اإلشعاع هو الدليل الساطع عىل عظمته وأهليته وجدارته
عىل إدارة احلياة ألنه يعطي واليأخذ اي يشء من أهلها وكام قال

الفراهيدي:احتياج الكل اليه واستغناؤه عن الكل دليل عىل انه إمام

الكل. 

إن اإلمام علي ًا فوق قوة اإلبصار وهو أسنى من أشعة األنوار

وهو الدليل األقوى من كل دليل واألمجل من كل ثناء وإطراء وهو

املضمون األكرب من كل الكلامت والعبارات...

ان حب اإلمام عيل هو النور الذي هيدينا إىل الرصاط املستقيم

ويمأل زوايا حياتنا املظلمة وعلينا ان نستلهم العرب واملواعظ ونأخذ من

بركات وإرشاقات هذه الشخصية العظيمة وان حب هذا اإلمام العظيم

وقاية لنا من النار ومن كل رض
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وكام قال الشاعر:
علـــــــي حبه ُجنــة قسيــم النار واجلنة
ُّ
ويص املصطفى حقا إمام اإلنس ِ
واجلنة
عيل.....
اللهم اشهد ان زادي يف سفري هو حب ُّ
ياسيدي ياوجيها عند اهلل اشفع لنا عند اهلل....
ال��س�لام ع��ل��ي��ك ي��اأم�ير امل��ؤم��ن�ين ورمح����ة اهلل وب��رك��ات��ه...

احللقة الرابعة
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 -4حب فاطمة الزهراء
لو أردنا ان نتحدث عن حب سيدة النساء فاطمة الزهراء ،

إكراما وتعظيام هلا فإننا نقف مضطرين عىل أعتاب الوحي ليحدثنا عن

مقامها الشامخ الذي ال حدود له ،فإن تكريم القرآن هلا بحد ذاته هو
ملسة غيبية ،وعالقة الغيب بفاطمة هي عالقة تفوق التصور ،فإهنا
عالقة الروح بالبدن ،وهي عالقة أشبه ما تكون بالطيور املحلقة والتي

تتغنج يف السامء لتغازل السحاب.

إذا ان حب فاطمة بدأ رحلته من السامء ،وان يد السامء رعتها

قبل ان ترعاها يد الدنيا ،وانطلق القرآن الكريم بتكريمها ذلك التكريم
الالئق بمقامها الشامخ فالقرآن جيعل فاطمة الزهراء يف القلب أوال،

وثانيا ان الزهراء هي املمثلة جلميع نساء العامل ،كام يف قوله تعاىل يف آية
ِ
ِ
اءك ُْم َو َأ ْن ُف َسنَا
اءنَا َون َس َ
َاءك ُْم َون َس َ
َاءنَا َو َأ ْبن َ
املبأهلةَ  :ف ُق ْل َت َعا َل ْوا َندْ ُع َأ ْبن َ
ِ
و َأ ْن ُفسكُم ُثم َنبت َِه ْل َفنَجع ْل َلعن َ ِ
ين .(((
َت ال َّله َع َلى ا ْلكَاذبِ َ
ْ َ ْ
َ َ ْ َّ ْ

وهناك آيات عديدة نزلت يف القرآن الكريم ختص السيدة فاطمة
((( آل عمران 61
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الزهراء منها آية التطهري ،وآية القربى وآية املبأهلة وهناك أيضا سورة

الكوثر التي ختتص هبا ونزلت سورة كاملة يف عيل وفاطمة وهي

سورة اإلنسان...

ان اهلل سبحانه وتعاىل يثني عليها ويرىض لرضاها ويغضب لغضبها

وأن رسول اهلل ينوه بعظمتها وجاللة قدرها ،وأمري املؤمنني
ينظر اليها بنظرة اإلكبار واإلعظام ،وأئمة أهل البيت ينظرون اليها
بنظرة التقديس واإلحرتام.

عن سلامن املحمدي قال :قال رسول اهلل : ياسلامن،

من أحب فاطمة ابنتي فهو يف اجلنة معي ،ومن أبغضها فهو يف النار،

ياسلامن ،حب فاطمة ينفع يف مئة من املواطن ،منها:املوت والقرب

رضيت
واملحرش والرصاط واملحاسبة ،فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة
ُ
رضيت عنه ريض اهلل عنه ،ومن ِ
غضبت عليه
غضبت عليه،
عنه ،ومن
ُ
ُ
غضبت عليه غضب اهلل عليه.
ومن
ُ

ٌ
وي��ل ملن يظلمها ويظلم بعلها أم�ير املؤمنني عليا
ياسلامن،

عليهامالسالم ٌ
وويل ملن يظلم ذريتها وشيعتها».

حب فاطمة الزهراء

ب�����أيب ف���اط���م وق�����د ف��ط��م��ت
ه���ي واهلل ك��وث��ر ق���د أع���دت
ه��ي ع��ن��د اإلل����ه أع��ظ��م خلق
بضعة املصطفى عقيلة وحي
ْ
إن يكن يف الوجود منها شبيه ُه

37

باسمها ن��ار ح�شره��ا ولظاها
ل��ب��ن��ي��ه��ا وك����ل م���ن وااله����ا
وهب���ا دار يف ال��ق��رون رح��اه��ا
إاله����ه����ا أوح���اه���ا
ك��أب��ي��ه��ا ُ
ق��ل أب��وه��ا وب��ع��ل��ه��ا واب��ن��اه��ا

لقد جسدت موالتنا الزهراء عىل طول مسرية حياهتا قمة اخللق

اإلسالمي الرفيع الذي يتوجب عىل املرأة اعتناقه والسري هبداه يف كل

موطن وموقف فكانت مدرسة لكل امرأة يف الكون تنتهل منها النساء
التعاليم الراقية يف التعامل مع كل من حوهلا ،لتبلغ النجاح التام وتنال

السعادة الكاملة يف حياهتا رغم مايمر هبا من األكدار واملصاعب ،فقد

كانت السيدة فاطمة الزهراء مثاال للزوجة الصاحلة يف كل مفاصل
احلياة الزوجية بدء ًا من قبوهلا بالزواج عىل ذلك املهر البسيط مقارنة

بمكانتها وعظمتها عند اهلل تعاىل وعند أبيها رسول اهلل  فهي الكوثر
وفلذة كبدالرسول حممد وبضعته ونفسه التي بني جنبيه ،وكان هلا

من املكانة عنده مايفوق الوصف والتعبري ولكنها مل تستغل كل تلك
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الصفات ألجل مكسب دنيوي زائل خصوصا بعد معرفتها لزوجها

وما حيمله من دين وأخالق ورجولة.

فكانت بذلك املوقف مدرسة تنهل منها كل بنت وأرسة يف ابتداء

احلياة الزوجية عىل أساس القيم واألخالق ال عىل أساس املادة واملال
حتت أية ذريعة كانت وأما بعد زواجها فقد كانت نعم الزوجة املطيعة

لزوجها يف حضوره وعند مغيبه وكانت مثاال للزوجة الصابرة عىل كل
املصاعب وكل رصوف األيام فلم متل ومل تتململ وكانت القانعة بام

آتى اهلل زوجها من رزق فلم تكلفه يوما مايفوق طاقته ومل تطلب منه

شيئا اليقدر عىل توفريه وكانت السيدة فاطمة الزهراء متارس مهمتها
يف التوعية الدينية لنساء املسلمني من الرشعية وفقا ملا حتمله من علوم

وثقافة دينية وأخالقية.

فعلينا اإلقتداء هبذه السيدة العظيمة الشأن وجعلها األسوة احلسنة

لنا مجيعا ،يف كل جماالت احلياة وأن نجعل حب السيدة فاطمة الزهراء
شمعة مضيئة تنور قلوبنا وعقولنا وهتدينا إىل سبيل احلق وإىل الطريق
املستقيم الذي يوصلنا إىل رضا اهلل عزوجل.

فقد قال رسول اهلل  خماطبا فاطمة :فو الذي بعثني بالنبوة

حب فاطمة الزهراء
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حقا إنك سيدةنساء العاملني.
وقال  يف عبادة فاطمة: أهنا متى قامت يف حمراهبا بني يدي اهلل

جل جالله زهر نورها ملالئكة السامء كام تزهر النجوم ألهل األرض.

هذه هي فاطمة ومن يلج بحرها النوراين لن خيرج منه إال

بالآليلءوالدرر والدروس والعرب فهي أم ابيها وحسبها بذلك فخرا.

ان من الصعب حتديد مكانة السيدة فاطمة الزهراء  -عند أبيها

رسول اهلل  ومن الصحيح ان يقال :انه خارج عن قدرة الفم واللسان
والتحليل والبيان...

لقد حلت السيدة فاطمة يف أوسع مكان من قلب أبيها رسول

اهلل  ووقعت يف نفسه الرشيفة أحسن موقع ،فكان النبي حيبها

حبا اليشبه حمبة اآلباء لبناهتم ،إذ كان احلب مزجيا باإلحرتام والتعظيم.
فلم يعهد من أي اب يف العامل ما شوهد من الرسول جتاة السيدة

فاطمة  من املواهب واملزايا والفضائل ومل يدع الرسول فرصة أو
مناسبة متر به إال وينوه بعظمة ابنته الصديقة ويشهد بمواهبها ومكانتها

ينابيع احلب الإلهي

40

السامية عند اهلل تعاىل وعند الرسول  وعن عائشة قالت:ما رأيت

أحدا أشبه كالما وحديثا برسول اهلل  من فاطمة ،كانت إذا دخلت

عليه رحب هبا وقبل يدهيا وأجلسها يف جملسه

وقال رسول اهلل  عن فاطمة  هي قلبي وروحي التي بني

جنبي ،فمن آذاها فقد آذاين.

ان السيدة الزهراء كانت أق��رب وأح��ب إنسانة إىل رسول

اهلل واتصاهلا وارتباطها بالنبي األكرم حممد  هو اتصال وارتباط
اجلزء بالكل وارتباط بعض اليشء بالبعض اآلخر ،فاحلب والعطف

واإلنسجام والعالقات الودية قد بلغت إىل أقىص درجة.

فبال عجب إذا ك��ان الرسول يعلم ابنته أفضل األع�مال،

ويرشدها إىل أحسن االخالق ويفيض عليها أحسن املعارف وأرقاها.

والزهراء تستلم العلوم الربانية من ذلك النبع العذب الزالل

ومتتص رحيق احلقيقة من مهبط الوحي فيمتيلءقلبها الواعي الواسع
بأنواع احلكمة ويساعدها عقلها الوقاد وذكاؤها عىل فهم املعاين وإدراك

املفاهيم.

حب فاطمة الزهراء
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فعىل كل شيعتها وحمبيها ان ينهلوا من هذا املنهل العذب ويرتووا

منه وان جيعلوا حب الزهراء هو الطريق إىل اهلل تعاىل.

اللهم اشهد ان زادي يف سفري هو حب الزهراء.....
ياسيديت ياوجيهة عند اهلل اشفعي لنا عند اهلل........
السالم عىل فاطمة وأبيهـا وبعلهـا وبنيهـا(عليهم صالة اهلل وسالمه

أمجعني)........

احللقة اخلام�سة
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 -5حمبة أهل البيت 
ان حمبة أهل البيت هي اإلمتداد ملحبة النبي وحمبة اهلل

تعاىل ،قال رسول اهلل  حبي وحب أهل بيتي نافع يف سبعة مواطن،

أهواهلن عظيمة:عند الوفاة ،ويف القرب ،وعند النشور ،وعند الكتاب،
وعند الكساب ،وعند امليزان ،وعند الرصاط.(((

وقد حتدث عنهم الرسول الكريم  وأبان فضلهم عىل الناس

أمجعني ،فهم كسفينة نوح ،وهم أحد الثقلني وهم مصابيح الدجى

وأركان التقى وهم العروة الوثقى واحلجة عىل أهل الدنيا وهم حبل

اهلل املتني ورصاطه املستقيم إىل غري ذلك من الصفات والنعوت التي
التوجد ولن توجد إالفيهم صلوات اهلل عليهم أمجعني مطلقا وأبدا...

ان حمبتنا ألهل البيت ينبغي ان تكون مقرونة بالطاعة فإن هناك

رشحية من املجتمع يظنون بأن املحبة تنفعهم حتى إذا كانوا من العصاة
أو اجلناة فعن اإلمام الباقر قال جلابر اجلعفي يا جابر بلغ شيعتي
عني السالم وأعلمهم أنه القرابة بيننا وبني اهلل عزوجل ،واليتقرب اليه
((( بحار األنوار ج7
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إال بالطاعة ،ياجابر من أطاع اهلل وأحبنا فهو ولينا ومن عىص اهلل مل ينفعه

حبنا.(((

وهذه املحبة هلم ترجع إىل حمبة رسول اهلل  ،ألجل عني ألف

عني تكرم ،وقد ورد عن اإلمام الباقر من أحبنا أهل البيت فليحمد
اهلل عىل أول النعم ،قيل :وماأول النعم؟ قال :طيب الوالدة ،والحيبنا

إالمن طابت والدته.(((...

فمن أحبهم بال عمل اجلوارح كان فاسقا ،ومن مل حيبهم كان
منحرفا زائفا ،قد قال سبحانه:إِلاَّ ا ْل َم َو َّد َة فِي ا ْل ُق ْر َبى.(((
ومن املعلوم ان مودتنا للقربى تنفعنا وليست تنفعهم إذ هم يف

غنى عن ذلك ،ان سنة الكون اقتضت ان يكون املرء مع من أحب ،ألنه
يستحيل عىل اإلنسان ان يتجه نحو أعدائه ومبغضيه والذين اليريدون

له إصالحا اوصالحا اليريدون له عزة والكرامة ومع ذلك يتجه اليهم.
فاإلنسان بفطرته ونوازعه اخلرية يعمد إىل من أحب وإىل من يرى
((( بحار األنوار ج71
((( مشكاة االنوار ص81
((( سورة الشورى 23
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فيه خري الدنيا واآلخرة ،وبام ان املسألة مرتبطة بالسامء والقيم واملباديء،

البد ان تتكرس تلك األصول والقيم يف سبيل رىض اهلل تعاىل.

ألن قناديل احلب التشتعل بالوجدان مامل يكن اإلنسان مطيعا ملن

أحب...

ِ
الر ُس َ
ول َف ُأو َلئِ َ
ك َم َع
قال اهلل تعاىل يف كتابه
َ
العزيز:و َم ْن ُيط ِع ال َّل َه َو َّ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َو ُّ
ين
الصالح َ
الش َهدَ اء َو َّ
الصدِّ يق َ
ين َو ِّ
ين َأ ْن َع َم ال َّل ُه َع َل ْي ِه ْم م َن النَّبِ ِّي َ
ا َّلذ َ
َو َح ُس َن ُأو َلئِ َ
ك َرفِي ًقا.(((
وقال رسول اهلل « العبد مع من أحب.
وقد حلت أنواع الباليا واملصاعب يف ساحة أهل البيت من قتل

وترشيد وتعذيب وحصار اقتصادي واجتامعي وسيايس وعسكري
وإىل هذه الساعة يعانيها ذرارهي��م وحمبيهم ومواليهم وحمب حمبيهم

وشيعتهم أينام وجدوا فهم مطاردون حتت كل حجر ومدر ،يتعثرون
بأوحال العذاب ونريان الظلم يف كل مكان وزمان وهذه هي رضيبة

احلب الصادق.

((( سورة النساء آية 69
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ألن ال��ذي حيب باللسان البد حلبه ان يتغلغل بالوجدان وان

يتفاعل باألركان فاحلب رضيبته خسارة مؤقتة من أجل احلصول عىل

املكتسبات االخروية الدائمة التي ال انقطاع هلا ،نعيم دائم ،جنة عرضها
ِ ِ
ِ
السموات واألرض أعدت للمتقنيتِ ْل َ
ين
ك الدَّ ُار الآْ خ َر ُة ن َْج َع ُل َها ل َّلذ َ
ِ ِ ِ
ون ُع ُل ًّوا فِي الأَْ ْر ِ
ض اَ
ين .(((
اَل ُي ِريدُ َ
وَل َف َسا ًدا َوا ْل َعاق َب ُة ل ْل ُمتَّق َ
جاء رجل إىل اإلمام الباقر فقال له:واهلل اين ألحبكم أهل

البيت قال: فاختذ للبالء جلبابا ،فو اهلل انه ألرسع الينا وإىل شيعتنا
من السيل يف الوادي فبنا يبدر ثم بكم ،وبنا يبدو الرخاء ثم بكم.(((

فعلينا اإللتزام بمحبة أهل البيت فهم نجوم هداية يف سامء األمة

اإلسالمية وعلم رشاد هيتدى هبم يف خمتلف ميادين احلياة وهم مودع
أرسار اهلل تعاىل وعيبة علمه وخزان وحيه واحلجة عىل خلقه .

وقال أمري املؤمنني أنظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم،

واتبعوا أثرهم ،فلن خيرجوكم من هدى ولن يعيدوكم يف ردى ،فإن

لبدوا فألبدوا ،وان هنضوا فاهنضوا ،والتسبقوهم فتضلوا وال تتأخروا
((( القصص 83
((( بحار األنوار ج46
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عنهم فتهلكوا.(((
وينقل الصدوق يف اخلصال عن رسول اهلل  قوله:من رزقه اهلل

فاليشكن
حب األئمة من أهل بيتي فقد أصاب خري الدنيا واآلخرة،
ّ

أحد انه يف اجلنة ،فإن يف حب أهل بيتي عرشين خصلة ،عرش منها يف
الدنيا ،وعرش يف اآلخرة  -:أما يف الدنيا:فالزهد ،واحلرص عىل العمل،

والورع يف الدين ،والرغبة يف العبادة والتوبة قبل املوت ،والنشاط يف

قيام الليل ،واليأس عام يف أيدي الناس ،واحلفظ ألمر اهلل وهنيه عزوجل

والتاسعة بغض الدنيا والعارشة السخاء...

وأما يف اآلخرة :فال ينرش له ديوان ,والينصب له ميزان ،ويعطى

كتابه بيمينه ،ويكتب له براءة من النار ،ويبيض وجهه ،ويكسى من

حلل اجلنة ،ويشفع يف مئة من أهل بيته ،وينظر اهلل اليه بالرمحة ،ويتوج
من تيجان اجلنة ،والعارشة يدخل اجلنة بغري حساب ،فطوبى ملحبي أهل
بيتي....

وقال اإلمام الشافعي يف حب أهل البيت
((( نهج البالغة
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ي��اآل بيت رس��ول اهلل حبك ُُم
كفاكم من عظيم الشأن أنك ُُم

فرض من اهلل يف القرآن أنزل ُه
من مل ّ
يصل عليكم ال صالة َل ُه

اللهم ِّ
صل عىل حممد وآل حممد
ان العرتة الطاهرة هي اإلمتداد احلقيقي لرسول اهلل وقد

خلف الرسول يف أمته الثقلني :كتاب اهلل وعرتته أهل بيته.

فكان رسول اهلل  يف خمتلف املناسبات يؤكد للمسلمني رضورة

التمسك بأهل بيته الطاهرين ومتابعتهم وحمبتهم وعدم خمالفتهم...

وقال رسول اهلل  اإلسالم عريان ،فلباسه احلياء ،وزينته الوفاء،

ومروءته العمل الصالح ،وعامده الورع ،ولكل يشء أساس ،وأساس

اإلسالم حبنا أهل البيت.(((

وعن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال رسول اهلل « ان
((( المحاسن ص 286ج1
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لكل نبي عصبة ينتمون إليها إال ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم

أحبهم
وهم عرتيت خلقوا من طينتي ،وويل للمكذبني بفضلهم ،من
ّ
أحبه اهلل ومن أبغضهم أبغضه اهلل.(((

ان علينا بوصفنا شيعة وموالني ألهل البيت أن نقتدي هبم

وبكل أقواهلم وأفعاهلم وأحاديثهم ألن قيمة ما يقوله أهل البيت
وقيمة مايفعلونه إنام متثل الرشيعة كلها فإن اإلنسان عندما يأخذ

كالما اويقتدي بسرية ختطيء أوتصيب ،فإنه يظل حائرا يف رشعية

مارآه أو سمعه ،ولكنه عندما يعتمد نامذج معصومة طهرها اهلل من
الرجس وأذهبه عنهاإِنَّما ي ِريدُ ال َّله لِي ْذ ِهب عنْكُم الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
ت
ُ ُ َ َ ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
َ ُ
َو ُي َط ِّه َرك ُْم َت ْط ِه ًيرا .(((
فليس للباطل مكان فيام تفكر فيه وليس للظلم مكان فيام نتحرك به

عند ذاك يكون قد أخذ احلقيقة من الينبوع الصايف الذي اليعكر صفوه
يشء.

وقد قاهلا اإلمام الصادق حديثي حديث أيب ،وحديث أيب
((( بحار األنوار
((( األحزاب 33

52

ينابيع احلب الإلهي

حديث ج��دي ،وحديث ج��دي حديث احلسني ،وحديث احلسني
حديث احلسن ،وحديث احلسن حديث أمري املؤمنني ،وحديث أمري
املؤمنني حديث رسول اهلل ،وحديث رسول اهلل قول اهلل عزوجل

(((

ان هذه املقامات املعظمة ألهل البيت هي مقامات وأرسار متصلة

بالعامل العلوي عامل الغيب الذي اليدركه إال املتبرصون يف دينهم اولئك
الذين تربطهم عالئق بعامل الالهوت والذين لدهيم صفات التخيل عن

الذنب والتحيل بالكامالت اإلنسانية بالطبيعة األولية فطرية منها أو
وجدانية املنرصفني عن الدنيا وزبرجها وشهواهتا وأهوائها.

((( وسائل الشيعة
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 -6حب اإلخوان-:
إن األخ��وة اإلسالمية ج��اءت يف ال�شرع اإلسالمي أكثر مما يف

الترشيعات والديانات واألنظمة األخرى ،فأن اإلسالم حيث عنارص
املجتمع عىل التمسك هبذه اخلصلة ،ففي األخوة تتم عملية التامسك بني

أفراد املجتمع ومن غري هذه امليزة اليشتد املجتمع اإلشتداد املطلوب،

فإن عالقة املجتمع حتددها جمموعة عنارص :العنرصاإليامين ،والعنرص
األخالقي ،والعنرص العلمي ففي العنرص اإليامين تتجدد حيوية اإلنسان

نحو البذل والعطاء ،فاإلنسان املسلم يشعر دائام بأن هناك سلطة تراقب

كل مفردة من مفردات السلوك النفساين عنده وهبذا الشعور يندفع إىل
تطهري املوبقات واآلثام واخلطايا والذنوب من مساحة النفس ،فينتشل

كل ما هوحمرم ومكروه عىل املستوى الرشعي وعىل الصعيد العريف
والعميل ،العنرص اإليامين ها ٌم جدا وألمهيته كان اإلمام عيل يكتب
كتبه إىل والته يف االمصار هنا وهناك فقد أرسل إىل عثامن بن حنيف
كتابا ،وكان عامله عىل البرصة قال فيه:أما بعد يا حنيف بلغني ان رجال

من فتية أهل البرصة دعاك إىل مأدبة فأرسعت إليها تستطاب لك األلوان

وتنقل اليك اجلفان ،وما ظننت أنك جتيب إىل طعام قوم عائلهم جمفو،
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وغنيهم مدعو ،فانظر إىل ماتقضمه من هذا املقضم ،فام اشتبه عليك

علمه فألفظه ،وماأيقنت بطيب وجوهه فنل منه ،أال وأن لكل مأموم
إمام يقتدي به ويستيضء بنور علمه ،أال وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه

بطمريه ومن طعامه بقرصيه ،أال وإنكم التقدرون عىل ذلك ،ولكن
أعينوين بورع واجتهاد ،وعفة وسداد فواهلل ماكنزت من دنياكم تربا وال
ادخرت من غنائمها وفرا ،وال أعددت لبايل ثويب طمرا ،والحزت من

أرضها شربا....

ثم يقول إنام هي نفيس أروضها بالتقوى لتأيت آمنة يوم الفزع

األكرب وتثبت عىل جوانب املزلق ،ولو شئت الهتديت الطريق إىل
مصفى هذا العسل ،ويقودين جشعي إىل ختري األطعمة لعل باحلجاز أو

الياممة من الطمع له يف القرص والعهد له بالشبع ،أو أبيت مبطاناوحويل

بطون غرثى وأكباد حرى  ،أو أكون كام قال القائل:
ٍ
ببطنة
وحسبك داء أن تبيت

وحولك أكباد حت ُّن إىل القد

هبذه الرؤية احلضارية يعرفنا إمام املتقني بأن إمام املسلمني وزعيمهم

وقائدهم ينبغي أن يكون كأحدهم كام كان عيل فيتساوى معهم يف
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املأكل وامللبس واملعاش وأن يكون حمبا هلم ،فاألخوة مرشوع اإلسالمية

ألن دستور السامء املتمثل بالقرآن هو الذي أوحى إىل البرشية مجعاء بأن
ُون إِ ْخ َوةٌ.(((
يطبقوا هذا القانون اإلهلي العظيم فقال:إِن ََّما ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
وقال الرسول  أحب ألخيك ماحتبه لنفسك.
وهناك خطاب آخ��ر للموىل أمرياملؤمنني لواليه عىل مرص

مالك األشرت يقول فيه:يامالك أشعر قلبك الرمحة للرعية واحلنان

هبم واللطف عليهم والتكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإهنام

صنفان إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق.(((

فاإلسالم ينظر إىل الناس بمختلف طبقاهتم ورشائحهم وأدياهنم

ومذاهبهم عىل أساس من األخوة واملحبة ،واحلب كام ذكرناله دوافع

متعددة فهناك من يعزم بأشخاص عىل أساس اجلاه والشخصية التي

يمتلكها ذلك الشخص ،وهناك من يذوب يف شخصية من أجل مال
وفري ،وهناك من يعشق اشخاص ًا ألجل مالدهيم من أخالق رفيعة

وهنالك من يتجاذب احلب والوئام من أجل اجلذور التارخيية التي بينه
((( احلجرات 10
((( نهج البالغة
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وبني الطرف اآلخر وهكذا....
وقد رسم القرآن الكريم صورة ملحبة االخوان فقال اهلل تعاىلإِن ََّما
(((
ون
ُون إِ ْخ َو ٌة َف َأ ْصلِ ُحوا َب ْي َن َأ َخ َو ْيك ُْم َوا َّت ُقوا ال َّل َه َل َع َّلك ُْم ت ُْر َح ُم َ
ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
ولو تأملنا يف هذه اآلية الرشيفة لرأينا أن اهلل قدم األخوة اإليامنية عىل
األخوة النسبية واحلسبية مرتبة ،فأالخوة يف الدين أعم عند اهلل من األخ
ُون إِ ْخ َو ٌة
الذي تربطه رابطة احلسب والنسب قال تعاىل:إِن ََّما ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
َف َأ ْصلِ ُحوا َب ْي َن َأ َخ َو ْيك ُْم.
ان املحبة هي ترمجة اللذين خيتلجان يف نفس اإلنسان كلام كانت

للمحبة روابط إيامنية وأخالقية جتذرت شجرهتا واهندلت اغصاهنا

فإن بني اإلنسان رجاال ونساء أرسة واحدة ،اذ هم يرجعون إىل أب
واحد وأم واحدة :آدم وحواء ،وأن مثلهم فيام بينهم كمثل األعضاء يف

الشخص الواحد ،اليستغني عضو منها عن العضو اآلخر.

وعن اإلم��ام الصادق قال:املؤمنون يف تبارهم وترامحهم

وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد أذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر
((( احلجرات 10
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اجلسد بالسهر واحلمى.(((
نعم ان اإلنسان حمتاج إىل أبناء جنسه ،فال مفرلإلنسان من التعاون

والتشارك حتى يتم النظام وتسري األمور بيرس وسهولة.

ونرى من جانب آخر ان التامسك بني أبناء املجتمع وحب بعضهم

بعضا يعطي قوة يف النفس وقوة يف العمل ،فإن الذي يعرف أن له
معاونا تتقوى نفسه ،وتشتد عزيمته وتقوى إرادته ويكون بذلك أقرب

إىل النرص وإىل حتقيق كل أهدافه وطموحاته...

ففي القرآن احلكيم أن نبي اهلل موسى طلب من اهلل تعاىل
اج َع ْل لِي َو ِز ًيرا ِم ْن
مشاركة أخيه هارون يف الرسالة معه
بقوله:و ْ
َ
ون َأ ِخي ْ
اشدُ ْد بِ ِه َأز ِْري َ و َأ ْش ِر ْك ُه فِي َأ ْم ِري .(((
َأ ْهلِي َ ه ُار َ
وقد اهتم اإلسالم احلنيف بالوحدة واأللفة واألخوة اإلسالمية

أكرب اهتامم ،فلام قدم النبي إىل املدينة آخى بني أصحابه وكانت

هذه أول طالئع النرص والقوة وقد أمر القرآن املسلمني بالوحدة فقال
((( بحار األنوار ج71
((( سورة طه 32-29
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عزوجلوا ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل ال َّل ِه َج ِمي ًعا اَ
ت ال َّل ِه
وَل َت َف َّر ُقوا َوا ْذك ُُروا نِ ْع َم َ
َ
َع َل ْيك ُْم إِ ْذ ُكنْت ُْم َأ ْعدَ ًاء َف َأ َّل َ
ف َب ْي َن ُق ُلوبِك ُْم َف َأ ْص َب ْحت ُْم بِن ِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانًا .(((
وينقل ان احد امللوك رضب ألوالده أروع مثل وكانوا عرشة وهو

حيثهم عىل االحتاد والتامسك وحب بعضهم بعضا فطلب منهم أن يأيت
كل واحد منهم بعود من القصب ،فلام أتوه بذلك مجعها امللك يف مكان
واحد ،وشدّ بعضها إىل بعض ،ثم ناوهلا كل واحد منهم ،وطلب منهم

كرسها  -فلم يتمكن أحدهم من ذلك ،ثم نثرها وأعطى كل واحد
منهم قصبته ،فكرسها بسهولة ،آنذاك التفت امللك اليهم وقال :إنكم
ان اجتمعتم كان أمركم رشدا ،ومل يقدر عليكم أحد ،وأن تفرقتم أبادكم
العدوواحد ًا بعد واحد.

وقال رسول اهلل: مااستفاد ام��ريء مسلم فائدة بعد فائدة

اإلسالم مثل أخ يستفيده يف اهلل.(((

إذا الدين اإلسالمي العظيم قد حث عىل املحبة واألخوة واأللفة

وحب األخ��وان بعضهم بعضا وأكد عىل اإلعتصام بحبل اهلل مجيعا
((( آل عمران 103
((( وسائل الشيعة ج12
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وعدم التفرق وأرشد إىل منابع األلفة واملحبة وما يؤدي اليها من ٍّبر

وصلة وزي��ارة وهدية وحتية وما أشبه ذلك ونبه اإلنسان عىل كل
مايفسد األخوة واملحبة واأللفة بني املسلمني كالغيبة والنميمة واحلسد،

والسباب والعقوق وهنى عنها هنيا صارما ال هوادة فيه...

وذكر اإلمام السجاد يف رسالة احلقوق حق األخوان ،قال:وأما

حق أخيك:فأن تعلم انه يدك وعزك وقوتك ،فال تتخذه سالحا عىل
معصية والعدة للظلم والتدع نرصته عىل عدوه والنصيحة له فإن أطاع
اهلل وإال فليكن اهلل أكرم عليك منه والقوة إال باهلل.

فهذه هي قواعد املحبة حمبة األخوان التي أرساها اإلسالم

احلنيف وذكرها القرآن الكريم والنبي حممد  وأهل بيته الطاهرين

فقدزرعوا هذه املحبة يف قلوب املؤمنني وأنبتت شجرهتا يف حديقة

القلوب...

فأسأل اهلل العيل القدير أن يمن علينا بدرجات اليقني واإلخالص

واملحبة جلميع املؤمنني إنه نعم املوىل ونعم النصري.

احللقة ال�سابعة
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 -7حب الوالدين-:

ان بِ َوالِدَ ْي ِه َح َم َل ْت ُه ُأ ُّم ُه َو ْهنًا َع َلى َو ْه ٍن
و َو َّص ْينَا الإْ ِ ن َْس َ
قال تعاىل َ
(((
َوفِ َصا ُل ُه فِي َع َام ْي ِن َأ ِن ْاشك ُْر لِي َولِ َوالِدَ ْي َ
ك إِ َل َّي ا ْل َم ِص ُير
وقال تعاىل :وص ِ
اح ْب ُه َما فِي الدُّ ْن َيا َم ْع ُرو ًفا
َ َ

(((

ان بِ َوالِدَ ْي ِه إِ ْح َسانًا
وقال
عزوجلو َو َّص ْينَا الإْ ِ ن َْس َ
َ

(((

هذه اآليات مظهر من مظاهر احلب التي جتلت بكتاب اهلل عزوجل

فهي إشارات واضحة حلق الوالدين العظيم عىل األبناء ،ومن حقوقهم

إظهار املحبة واملودة هلم وتوقريهم واحرتامهم وهناك بعض التعليامت

التي يقدمها الدين اإلسالمي وهي بمثابة مناهج تربوية متكاملة
حيتاجها الصغري والكبري العامل واجلاهل فعلينا إظهار املحبة هلم بام ييل:
عدم التحدث معهم بصوت ٍ
عال وعدم التقدم عليهم يف كل يشء.
((( سورة لقمان 14
((( سورة لقمان 15
((( سورة االحقاف 15
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إذ ليس من األدب أن يتقدم األبناء عىل الوالدين يف أية حالة من

األحوال وعند الدخول إىل أي مكان ينبغي تقديم الوالدين وكذلك يف

تناول الطعام ويف احلديث إذا حتدث الوالدان ال ينبغي مقاطعتهم فإن
ذلك يسبب رضرا نفسيا هلام وأحيانا أرضار ًا جسمية.

ويف  الكايف سئل اإلم��ام الصادق عن قول اهلل عزوجل
بِ َوالِدَ ْي ِه إِ ْح َسانًا :ماهذا اإلحسان؟ فقال :اإلحسان أن حتسن
صحبتهام وأن ال تكلفهام أن ي��أالك شيئا مما حيتاجان إليه وإن كانا
مستغيثني أليس يقول اهللَ  :لن َتنَا ُلوا ا ْلبِر حتَّى ُتن ِْف ُقوا ِمما ت ِ
ُح ُّبون
َّ َ
ْ
َّ
وسئل اإلمام الصادق أي األعامل أفضل؟ قال :الصالة لوقتها

وبرالوالدين واجلهاد يف سبيل اهلل.

وقال رسول اهلل   رىض اهلل من رىض الوالدين وسخطه من

سخطهام .

حب األم:
إن مقام األم عظيم عنداهلل تبارك وتعاىل ألن األم منذ اللحظات
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األوىل من احلمل ترتقب جميء الولد .وختوض اآلالم املختلفة وذلك

ملدة تسعة أشهر كاملة فإذا جاءها املخاض تكون هي واملوت قاب

قوسني او أدنى.

وقد سئل اإلمام عيل ذات مرة ياأمري املؤمنني عرفنا املوت

فقال :سلوا احلوامل .

وبعد جميء الولد إىل الدنيا تكتنفه بقلبها قبل ذراعيها ومتسكه

بعينها قبل يدهيا فإذا هدأت األص��وات ونامت العيون تبقى عينها

ساهرة ترعاه وقد تكون احيانا نائمة فبمجرد أهنا تسمع بكاء الطفل
تقفز من مرقدها والنعاس مازال عالقا بجفنيها فتئ ُّن لكل أنة لطفلها

وتتأوه لكل آهة يتأوه هبا.

وبناء عىل هذه التضحيات اكتسبت املرأة هذه املكانة حتى قال

عنها النبي   اجلنة حتت أقدام األمهات  واألم أيضا تتبنى جانبا هاما
من سلوك الولد فهي تربيه وتعلمه يف آن واحد فهي مدرسة شمولية
متكاملة حتى قال الشاعر فيها:
األم مدرسة إذا أعددهتا

أعددت شعبا طيب األعراق

ينابيع احلب الإلهي

68

فهي تتكفل بناء شعب كامل من خالل ولدها ،وأن دعاءها يف حق

أوالدها وبناهتا مستجاب عند اهلل حيث قال رسول اهلل  إن دعاء

األم مستجاب يف حق ولدها فعلينا احرتام األم وبذل قصارى جهدنا
لكسب رضاها وان نكرس كل ما نمتلك من طاقات لنظهر هلا حمبتنا إذ ًا
حب األم يأيت يف األولويات من سلوك املؤمنني.
حب األب-:
ان حقوق اآلباء التقل أمهية عن حقوق األمهات فمن حقوق األب

علينا ان نظهر حمبتنا له ونحرتمه ونقدره وان نطيعه يف كل امر يأمرنا به

فمن واجب األب ان يأمر األوالد بإقامة الصالة والصوم والزكاة ودفع
اخلمس وان يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وان يعلمهم مجيع
أحكام الرشع ولآلباء احلق أن ينبهوا أبناءهم ويمنعوهم من ممارسة
االفعال القبيحة وان يذوبوا يف الطاعات والعبادات واخلريات وكل

حسن من احلسنات فإذا متكن األبناء من اإلنصياع ألوامر احلق التي

تتجىل عىل لسان اآلباء واألمهات أظهروا بذلك حمبتهم هلم .

واحل��ب هو إظهاراملحبة للحبيب فال بد من إظ��ه��اره لآلباء
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حب الوالدين

واألمهات ويف ذلك يكتسب املرء رىض اهلل وسعادة الدارين .
إن الوالدين يتحمالن يف األغلب النصيب األوف��ر من التعب

والعناء يف سبيل حفظ األرسة وصيانتها من املخاطر املحدقة هبا فاالم
مثال هلا نصيبها املفروض من احلمل والرضاعة واملشقة والسهر كام أن
لالب حصته املعينة من الكد واملكسب وحتمل املشاق واملصاعب.

فالولد قد وزع ثقله وقسم أعباءه بني أب رحيم وأم حنونة...
ان األبوين مها السبب يف وجود األبناء فال غرابة يف ان خيصهام

اإلسالم بكم كبري من آياته ورواياته املنادية إىل العطف عليهام والطاعة

هلام واإلحسان اليهام ان القرآن الكريم جعل نصيب الوالدين من الرب
قائل:وإِ ْذ َأ َخ ْذنَا ِمي َث َ
اق
واإلحسان بعد تعظيم اهلل وطاعته فقال عز من
َ

َبنِي إِ ْس َرائِ َ
ون إِلاَّ ال َّل َه َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسانًا
يل اَل َت ْع ُبدُ َ

(((

وليس هذا األمر لبني ارسائيل فحسب بل هو ألمة عيسى

أيضا وقد دل عليه رصيح القرآن حيث نقل عن لسان نبي اهلل عيسى
((( سورة البقرة 83
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فقالو َب ًّرا بِ َوالِدَ تِي َو َل ْم َي ْج َع ْلنِي َج َّب ًارا َش ِق ًّيا
َ

(((

ويمتد هذا التأكيد ليشمل أمة الرسول األعظم حيث قال تعاىل
ُ ق ْل َت َعا َل ْوا َأت ُْل َما َح َّر َم َر ُّبك ُْم َع َل ْيك ُْم أَلاَّ ت ُْش ِركُوا بِ ِه َش ْيئًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن
(((
إِ ْح َسانًا
وعىل الرغم من ان اإلسالم ال حيرتم املرشك ألنه أعظم الناس

جرما وظلام إال أنه يف مورد الوالدين خصصت هذه القاعدة حيث

وإِ ْن
أكد القر ّان عىل احرتامهام وان كانا مرشكني فقال اهلل عزوجلَ :
ك بِ ِه ِع ْلم اَفَل تُطِعهما وص ِ
اهدَ َ
اك َع َلى َأ ْن ت ُْش ِر َك بِي َما َل ْي َس َل َ
اح ْب ُه َما
ُْ َ َ َ
َج َ
ٌ
فِي الدُّ ْن َيا َم ْع ُرو ًفا

(((

ومن املعلوم :ان األم أوىل بالرب والرمحة من األب حيث أهنا حتمل

وترضع وتسهر وتتعب وإىل ذلك يشري اإلمام الصادق يف حديث له

يقول فيه :جاء رجل إىل النبي فقال :يارسول اهلل من أبر؟
((( سورة مريم 32
((( األنعام 151
((( لقمان 15
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قال :أمك قال :ثم من؟ قال :أمك قال :ثم من ؟ قال :أمك .قال

ثم من ؟ قال أباك. (((

وقال اإلمام الصادق : أتى رجل رسول اهلل فقال :يارسول

اهلل اين راغب يف اجلهاد نشيط فقال له النبي  فجاهد يف سبيل اهلل

 ,فانك ان تقتل تكن حي ًا عند اهلل ترزق وان متت فقد وقع أجرك عىل
اهلل وإن رجعت رجعت من الذنوب كام ولدت قال :يارسول اهلل ان يل

والدين كبريين يزعامن أهنام يأنسان يب ويكرهان خروجي فقال رسول

اهلل  فقر مع والديك فوالذي صنعني بيده ألنسهام بك يوما وليلة خري

من جهاد سنة. (((

وال خيفى ان الرب واحلب للوالدين غري مقترص عىل ٍ
يشء خاص بل

يشمل حتى النظر والكالم ومااليهام بل ابعد من ذلك فقد قال اإلمام
الصادق يف تفسري قوله تعاىل إِ َّما َي ْب ُلغ ََّن ِعنْدَ َك ا ْلكِ َب َر َأ َحدُ ُه َما َأ ْو

ف اَ
يما:(((
كِ اَل ُه َما اَفَل َت ُق ْل َل ُه َما ُأ ٍّ
وَل َتن َْه ْر ُه َما َو ُق ْل َل ُه َما َق ْولاً ك َِر ً
و ُق ْل َل ُه َما
ان أضجراك فال تقل هلام أف وال تنهرمها إن رضباك قال َ
((( الكافي-بحار األنوار
((( الكافي -وسائل الشيعة ج10
((( اإلسراء 23
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يما :ان رضباك فقل هلام غفر اهلل لكام فذلك منك قول كريم،
َق ْولاً ك َِر ً
وال متأل عينيك من النظر اليهام إال برمحة ورقة وال ترفع صوتك فوق

أصواهتام وال يدك فوق أيدهيام والتقدم قدامهام 

(((

ان برالوالدين هو من األسباب الظاهرة لدخول اجلنة والعقوق من

العلل البارزة لإلقحام يف النار ،وجيب علينا ان نعرف ان حب الوالدين
وبرمها غري خمتص باحلياة فحسب بل يتعداهاإىل مابعد املامت حتفظا عىل
أوارص الصلة حتى يتطلع عىل أقربائه ،وباألخص األوالد...

وإىل هذا املعنى يشري اإلمام الباقر قائال:إن العبد ليكون بارا

بوالديه يف حياهتام ،ثم يموتان فال يقيض عنهام دينهام واليستغفرهلام،
فيكتبه اهلل عزوجل عاقا ،وأنه ليكون عاقا هلام يف حياهتام غري بارهبام ،فإن

ماتا ،قىض دينهام واستغفر هلام ،فيكتبه اهلل عزوجل بارا

(((

((( الكافي-وسائل الشيعة
((( بحار األنوار -وسائل الشيعة -الكافي
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-8حب الزوج وحب الزوجة وحب االوالد-:
تنتظم األرسة أول انتظامها من زوج وزوجة وكل واحد منهام يعد

شقا ومرصاعا ،فإذا توافق الشقان ،وكمل املرصاعان والتفاف أحدمها
مع اآلخر تتكون العائلة التي هي جزء من املجتمع الكبري وعجيب أمر
اإلسالم ألنه مل يغفل عن صغرية أو كبرية إالأحصاها ،استتبابا لنظام
العائلة ،وهتذيبا لنفوس األوالد ،وترقية ملستقبل األجيال.

إن اإلسالم يريد اهلدوء ودفء احلياة بالنسبة إىل الزوجني وهو

يريد سالمة األوالد من األمراض والعاهات وطهارة أنفسهم ورقة

عواطفهم ،وحسن أدهبم ونشاط روحهم وسالمة املجتمع من الفقر
واملرض واجلهل وحفظه عن الفساد واإللتواء.

ان املهم بيان نظر األسالم إىل كيفية التعايش اهلنيء بني الزوجني

يف جو من االخالق الفاضلة واحلب واأللفة واإلحرتام املتبادل فللمرأة

احرتامها البالغ ،وللرجل احرتامه املؤكد وكل منهام مرتبط باآلخرة
ِ
اس َلك ُْم َو َأ ْنت ُْم
ه َّن ل َب ٌ
ارتباط اللباس بالبدن كام تعرب اآلية الكريمة ُ
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ِ
اس َل ُه َّن 
ل َب ٌ

(((

ولذلك أمر اإلسالم برعاية احلقوق بني الزوجني

وحب أحدمها لآلخر.

حب الزوجة-:
هناك دوافع تدفع الزوج حلب زوجته فمنها احرتام كل ما يتعلق

بالزواج وع��دم تدخل الزوجة يف كل صغرية وكبرية وع��دم إبراز
حالةاحلياء أمام الزوج وان تتذلل معه وان تكون موضع ارساره التي

تتعلق بعمله وجتارته وعالقاته اإلدارية اخلاصة...

يقول النبي حممد خري نسائكم الولود ،ال��ودود ،العفيفة،

العزيزة يف أهلها ،الذليلة((( مع بعلها((( ،املتربجة مع زوجها ،احلصان

عن غريه ،التي تسمع قوله ،وتطيع أمره ،وإذا خالهبا بذلت له ماأراد
منها ،ومل تتبذل(((.(((

((( سورة البقرة 187
((( المتواضعة
((( زوجها
((( لم تترك الزينة
((( سفينة البحار ج2

حب الزوج والزوجة والأوالد

77

وعىل الزوجة ان الهتمل مجاهلا وتتزين لزوجها دائام وعليها ان ال

تتزين إال لزوجها وعىل املرأة ان حترتم زوجها أمام اآلخرين وتقدره
حينئذ سوف ينشد هلا انشدادا وثيقا وحيبها حبا مجا اليوصف أبدا

وعليها ان تعاون زوجها يف الرساء والرضاء ،وان الحتمله فوق طاقته

وان جتعل نفسها مجعية تعاونية ولكن لزوجها فقط...

وقد جعل اإلس�لام حب الزوجة من عالئم اإلي�مان وأخالق

األنبياء ويف طليعتهم الرسول األعظم الذي قال يف حديث

له:ماأحب من دنياكم إال النساء والطيب.(((
ُّ

وق��ال أب��و عبد اهلل الصادق من أخ�لاق االنبياء حب

النساء ،(((وقال ايضا كلام ازداد العبد للنساء حبا ،ازداد يف اإليامن
فضال.(((

وكام دعا اإلسالم إىل حب الزوج لزوجته كذلك بالغ يف التأكيد عىل

إظهار ذلك احلب بشتى الوسائل واألساليب فعن رسول اهلل:قول
((( الكافي ج5
((( وسائل الشيعة
((( وسائل الشيعة
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الرجل للمرأة :إين أحبك ،اليذهب من قلبها أبدا.(((
حب الزوج-:
هناك جمموعة من الصفات تتكفل بحب األزواج من قبل زوجاهتم

وجتعل الزوجة متعلقة بزوجها وحتبه حبا شديدا ومنها:

الشجاعة ،فالرجل الشجاع هو الذي يضع األشياء يف مواضعها

املناسبة فيكون شجاعا بترصفاته يف السلوك اإلجتامعي مثال فإذا أراد

ان يطرح رأيه اليرتدد يف ذلك وإذا أراد رشاء بعض مستلزمات احلياة

فإنه اليرتدد يف رشائها والصفة الثانية هي الكرم :وهي أهم صفة يف
الزوج فإن الزوجة تتطلع إىل زوجها وحتب ان يدخل البيت ويداه مليئة

باهلدايا.

وأما إذا كان الزوج غري مقتدر عىل بذل األموال فعليه ان يسلك

طريقا آخر وهو طريق األخالق احلسنة فعن النبي قال :إن مل تسعوا
الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقكم.

فالزوجة تنظر دائام من ال��زوج الكلمة الطيبة الرقيقة والوجه
((( الكافي ج5
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البشوش واملعاملة احلسنة وعىل الزوج ان يكون صادقا مع زوجته
قدر االمكان ألن النجاة يف الصدق فبهذا األسلوب يمكن ان حيبب

الرجل نفسه لزوجته وتصبح العالقة بينهام قائمة عىل احلب واملودة

واأللفة والرمحة ،ان الزوج جيب ان يكون عطوفاوحنونا مع زوجته

وان اليعذهبا واليرضهبا فعن اإلمام الصادق قال :اتقوا اهلل يف
الضعيفني ،يعني بذلك اليتيم والنساء.

وقال رسول اهلل خريكم خريكم ألهله ،وأنا خريكم ألهيل

وقد حدد اإلسالم موقف كل من الزوجني جتاه اآلخر فيجب ان يكون

احلب متبادالً بينهام وان يبتعد كل واحد منهام عن أذية الطرف املقابل

فإن االذية سواء صدرت عن الزوج أم عن الزوجة فإن هلا من العقاب
شدة وقسوة فيجب تصفية االجواء واخالء البيت الزوجي من األذى
وإبعاد العائلة عن اإلنفصال واإلفرتاق.

فقد قال رسول اهلل  من كان له امرأة تؤذيه ،مل يقبل اهلل صالهتا

والحسنة من عملها حتى تعينه وترضيه ،وان صامت الدهر وقامت،

وأعتقت الرقاب ،وأنفقت األموال يف سبيل اهلل ،كانت أول من ترد
النار ثم قال رسول اهلل وعىل الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا
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كان هلا مؤذيا.(((
حب األوالد-:
لو أراد اآلباء ان يربهنوا ألوالدهم املحبة ،فكيف يزرعوهنا يف

قلوهبم؟.

بعضهم يفكر يف أفضل طريق إلرس��اء قواعد احلب يف نفوس

األطفال هو النزول لرغباهتم النفسية ولو كانت رغبات عمياء أحيانا

وبعضهم اآلخر يفكريف طرق أخرى ،أما املنهج الرتبوي الذي وضعه

اإلسالم فهو الطريق األمثل واألقرب إىل الوجدان والفطرة والقلب
والعقل والنفس ،فاإلنسان بام انه مسؤول عن تربية أوالده ويريد هلم

احلب فالبد من إشعال الطاقة الرتبوية فيهم وهنا يقدم اإلمام السجاد

لنا جمموعة من النصائح الرتبوية حيث يقول:وحق ولدك ان تعلم

أنه منك مضاف إليك يف عاجل الدنيا بخريه ورشه ،وإنك مسؤول عام
وليته من حسن األدب والداللة عىل ربه عزوجل واملعونة له عىل طاعته،

فعمل يف أمره عمل من يعمل أنه مثاب عىل اإلحسان إليه معاقب عىل

((( وسائل الشيعة ج20
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اإلساءة اليه. (((
فإعلم أهيا اإلنسان أنك إذا أحسنت تربية أوالدك وأصبح ولدك

رجال صاحلا فإنه ينفعك دينا وآخرة ،ففي الدنيا أن عمل ابنك عمال
صاحلا قال له الناس :رحم اهلل أباك أو رحم اهلل والديك ،وأما يف

اآلخرة فاعلم انك مثاب عىل اإلحسان اليه فكل أب وكل أم يتمنون
ِ
ون
ين َي ُقو ُل َ
من أعامق قلوهبم ان يكون أوالدهم مؤمنني صاحلني َ وا َّلذ َ
ب َلنَا ِم ْن َأز َْو ِ
اجنَا َو ُذ ِّر َّياتِنَا ُق َّر َة َأ ْع ُي ٍن.(((
َر َّبنَا َه ْ
لكن املشكلة ان كثريا من اآلباء يغفل أحيانا عن تربية أوالده

وذلك إلنشغاهلم بأمور املعاش ومشاكل الدنيا التي الخالص منها ،مما

يؤدي إىل ظهور جيل حائر اليعرف له هدفا والطريقا ،يقول الرسول
حممد : ياعيل لعن اهلل والدين محال ولدمها عىل عقوقهام.

فإن إمهال الوالدين ألبنائهم وعدم اظهار املحبة واإلهتامم هبم

يؤدي إىل ضياعهم وانحرافهم وكام يقول الشاعر أمحد شوقي:
((( رسالة الحقوق لإلمام السجاد
((( الفرقان 74
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ليس اليتيم من انتهى أبواه من

إن اليتيم هو الذي تلقى له

ه��م احل��ي��اة وخ��ل��ف��اه ذليال

أم��ا ختلت أو أب��ا مشغوال

إذن حب األوالد ال يتم عرب بذل املال وهتيئة املكان املرفه ،وماتلتذ

األنفس من األطعمة السخية ،وإن كانت هذه األمور أحيانا عنارص
مساعدة ،ومناخا سليام لعالقة الوالدين مع األبناء ،رشيطة ان يلتفتوا

إىل اجلوانب الرتبوية يف األبناء ،مثل التوجيه املستمر واملراقبة املستمرة،
واملحاسبة املستمرة ،أي ان يكون موقفهم موقف رصامة وحسم،
فهناك جانب تربوي هام جدا وهو التشجيع املستمر ولكن بحدود،

يعني بحدود ما نرى ونشاهد عند املواقف النبيلة من قبل األبناء

فنشجعهم عليها.

قال رسول اهلل الولد الصالح رحيانة من رياحني اجلنة.

له.

وعن الصادق مرياث اهلل من عبده املؤمن ولد صالح يستغفر

احللقة التا�سعة
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-9حب املال-:

الشهو ِ
قال اهلل تعاىل يف كتابه العزيزُ ز ِّي َن لِلن ِ
ات ِم َن
ب َّ َ َ
َّاس ُح ُّ
ِ ِ
الذ َه ِ
ين َوا ْل َقنَاطِ ِير ا ْل ُم َقنْ َط َر ِة ِم َن َّ
ب َوا ْل ِف َّض ِة َوا ْلخَ ْي ِل ا ْل ُم َس َّو َم ِة
الن َِّساء َوا ْل َبن َ
ِ (((
َوالأَْ ْن َعا ِم َوا ْل َح ْرث
هناك أسباب متعددة حلب املال:
السبب األول :دفع الرضر ،ألن اإلنسان الذي اليمتلك ماال كافيا

ليحفظ به ماء وجهه يشعر بالفقر ،وهذا الشعور يؤدي به إىل أرضار
نفسية ومن مجلتها الرضر اإلجتامعي ،فإن املجتمع غالبا حيرتم الناس

الذين يمتلكون املال ،بينام الذين اليمتلكون املال فإن حظهم عاثر يف
املجتمع وذلك لنقص مادي ملموس يف حياهتم فبالتايل الذي اليمتلك

رصيدا ماليا يؤهله بأن يكون شيئا يدفعه الشعور السلبي إىل إخفاق

كبري يف مسريته احلياتية فيشعر أن الفقر يدب يف نفسه والفقر رضر،
((( آل عمران 14
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ودفع الرضر املحتمل واجب كام بني العلامء.
السبب الثاين :هو الدافع الغريزي ،فالدافع الغريزي حيتم عىل

اإلنسان أحيانا حب املال ،فإن حب املال غريزة تسكن النفس كحب

البقاء وحب الولد وغري ذلك من الغرائز التي أودعها اهلل يف النفس.....
وقد يكون حب املال أقوى من حب األوالد حيث أن اهلل قدّ م املال

عىل الولد لعلمه بحقيقة النفس اإلنسانية وما حتمل يف أعامقها يف قوله
ُون ِزينَ ُة ا ْل َح َي ِاة الدُّ ْن َيا (((ويف قوله َ
أن ََّما َأ ْم َوا ُلك ُْم
تعاىل:ا ْل َم ُال َوا ْل َبن َ

َو َأ ْو اَل ُدك ُْم فِ ْتنَ ٌة ،(((فاملال يتقدم مرتبة عىل الولد وذلك بدافع غريزي
يف اإلنسان.

قال اإلمام احلسن املجتبى ألبيه أمري املؤمنني:ياأبه أما

ترى حب الناس للدنيا فقال :هم أوالدها ،أفيالم املرء عىل حب
والدته.(((

((( الكهف 46
((( األنفال 28
((( ربيع األبرار
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واليستثنى من هذه احلالة أحد إالبدافع أقوى ،يطغى عىل الدافع

األول كأن يبلغ الزهد بأحد درج��ة ينتزع هبا من قلبه حب املال،

والتهالك عليه ،أو هييمن عليه حب اهلل واآلخرة ويشغله عن حب
الدنيا ويرصفه عن حب املال ولكن بعضا من الناس حيرص عىل املال

وازدياده ،لئال يقع يف الفقر.

وكثريا من الناس خيشى أن يفقد املال فيتعرض للعوز واحلاجة

بمعنى ان حبه للامل نايشء من اخلوف من املستقبل ،أي انه حيذر ان
تبتله األيام باحلاجة املذلة لآلخرين فإنه لو وثق من عدم نضوب املادة
واطمأن إىل تأمني اقتصادي مضمون فإنه الحيرص كثري ًا عىل املال....

ومن هنا وصفت قوانني الضامن اإلجتامعي لتطمئن النفوس إىل

املستقبل وإلزالة اخلوف من الفقر عن هذه النفوس هلذا يقول املوىل

عيل لولده حممد بن احلنفية:يابني اين أخاف عليك الفقر ،فاستعذ

باهلل منه ،فإن الفقر منقصة للدين ،مدهشة للعقل ،داعية للمقت.(((

وقال اإلمام عيل  الفقر املوت األكرب وعنه قالكاد الفقر
((( ربيع األبرار ج4
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أن يكون كفرا وعنه :لو كان الفقر رجال لقتلته.
وقال الفقر سواد الدنيا واآلخرة وحيدد اإلمام عيل أربع

سامت تطبع شخصية الفقري يف قوله :من ابتيل بالفقر فقد ابتيل بأربع

خصال :بالضعف يف يقينه ،والنقصان يف عقله ،والرقة يف دينه ،وقلة

احلياء يف وجهه.

وقال الصحايب اجلليل أبو ذر الغفاري عجبت ملن ال جيد

قوت يومه كيف الخيرج إىل الناس شاهرا سيفه.

فالفقر ذل ليس فوقه ذل ،فهو رضر يصيب اإلنسان فالبد من دفعه

بأي سبيل من السبل ولذا كان اإلنسان ومايزال حتى األزل حيب املال

ألنه خياف الفقر وهذا اإلحساس باخلوف من الفقر اليمكن إنتشاله إال
إذا توفر املال الكايف لضامن املستقبل االفضل.

لذلك نجد أن األئمة كانوا جيدون السري يف سبيل سد هذا

النقض يف أفراد املجتمع ومما يؤيد هذا الواقع ،شعر األعرايب الذي
وقف عىل باب اإلمام احلسن معربا عن رزيته بالفقر قائال:
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مل ي��ب��ق يل يشء ي��ب��اع ب��دره��م

تكفيك رؤية منظري عن خمربي

إال ب��ق��ي��ة م����اء وج����ه صنته

من أن يباع وقد وجدتك مشرتي

ولكن سمو نفسية اإلمام احلسن املجتبى وعلو مهته وشموخه

يف شخصيته اإلسالمية النبيلة منعته أن يرى ذل السؤال يف وجه

األعرايب ،فكان أن أعطاه ماأراد ،وأجزل له العطاء ،وأجاب قائال:
عاجلتنا ف��أت��اك واب���ل برنا
فخذ القليل وكن كأنك مل تبع

ط�لا ول���و أمهلتنا مل خترس
م��ا ص��ن��ت��ه وك��أن��ن��ا مل نشرت

وروي أيضا أن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب قال:لإلمام

عيل :ياأمري املؤمنني لوأمرت يل بمعونة أو نفقة ،واهلل مايل نفقة إال
أن أبيع دابتي ،فقال اإلمام عيل ال واهلل ،ماأجد لك شيئا إال أن تأمر
عمك فيرسق فيعطيك.

ورصح يف كتابه البن حنيف األنصاري بإعراضه عن

الدنيا وزخرفها وزهده فيها فقالأال وإن إمامكم قد اكتفى من
دنياه بطمريه ،ومن طعمه بقرصيه ...فواهلل ماكنزت من دنياكم تربا،
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والأدخرت من غنائمها وفرا ،وال أعددت لبايل ثويب طمرا ،والحزت

من أرضكم شربا.

أجل لقد هيمنت صالبة اإليامن ،وقوة التقوى عىل نفس اإلمام

عيل فغلبت حب املال واستثني من بني الناس عن هذه الغريزة

وقليل من هم يف الشاكلة...

فيجب ان اليسيطر حب املال علينا ونجعل مهنا األول واألخري

يف هذه الدنيا الفانية هو مجع املال وعده وخزنه فاملال الجيعل صأحبه
خالدا يف هذه الدنيا فهو زائل الحمالة.

ُون  إِلاَّ َم ْن َأ َتى ال َّل َه بِ َق ْل ٍ
َ ي ْو َم اَل َينْ َف ُع َم ٌال اَ
ب َسلِي ٍم 
وَل َبن َ
وقول اهلل تعاىلَ و ْي ٌل لِك ُِّل ُه َم َز ٍة ُل َم َز ٍة  ا َّل ِذي َج َم َع َمالاً َو َعدَّ َد ُه
ب َأ َّن َما َل ُه َأ ْخ َلدَ ُه  كَلاَّ َل ُينْ َب َذ َّن فِي ا ْل ُح َط َم ِة َ و َما َأ ْد َر َ
اك َما
َي ْح َس ُ
َار ال َّل ِه ا ْل ُمو َقدَ ةُ. (((
ا ْل ُح َط َم ُة  ن ُ
(((

ِ
ب َأ َّن
ب ّينت هذه اآلية الكريمةا َّلذي َج َم َع َمالاً َو َعدَّ َد ُهَ ي ْح َس ُ
((( الشعراء 89-88
((( الهمزة 6-1
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َما َل ُه َأ ْخ َلدَ ُه .
أن املال وان كثر اليغني عن صأحبه شيئا غري أن له منه مايرصفه يف

حوائج نفسه الطبيعية من أكلة تشبعه ورشبة ماء ترويه ونحو ذلك وان

اإلنسان حلبه للامل وشغفه بجمعه جيمع املال ويعده عدا بعد عد التذإذا
بتكثره وجيعله ذخرا لنوائب الدهر فيحسب ان هذا املال سوف خيلده

يف الدنيا ويدفع عنه املوت والفناء.

فهذا اإلنسان إلخالده إىل األرض وانغامره يف طول األمل واليقنع

من املال بام ترتفع به حوائج حياته القصري ورضوريات أيامه املعدودة

بل كلام زاد ماال زاد حرصا إىل ماالهناية له ،فإنه يرى أن املال خيلده
وحلبه الغريزي للبقاء من اإلستغناء إىل الطغيان واالستعالء عىل غريه

اس َت ْغ َنى. (((
من الناس كام قال
تعاىلإنَّ الإْ ِن ْ َسا َن ل ََيطْ غَىأ َ ْن رَآ ُه ْ
ِ
وان مثل ه��ؤالء الناس يصابون بآفة خطرية أال وهي الطمع

واحلرص ،فيكون مههم األول واألخري هو مجع املال وتكثريه وعدم

رصفه عىل أنفسهم أو عىل إنفسهم أو عىل املحتجني من أبناء جمتمعهم
((( العلق 7-6
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الفقراء ،فالطامع فقري مهام كثر ماله وكام يقولونان الفقر فقر النفس ،ال
فقر اجليب واليد وقال رسول اهلل  أفقر الناس الطامع.(((

ان حب املال يقود صأحبه إىل الذلة واحلقارة واحلسد واحلقد

والعداوة وإىل التمسك بالدنيا وجعلها اهلم االول واالخري وجيعل

صأحبه يبتعد عن خالقه ويصبح عبدا للامل وان اهلل عزوجل توعد

هؤالء الذين جعلوا حب املال ومجعه هدفهم يف احلياة بالعذاب األليم

وانه سيأيت اليوم الذي يموتون فيه ويقذفون يف نار جهنم املوقدة.
وعن موالنا أمري املؤمنني وموىل املوحدين أنه قال:

عجبت ملن مجع املال واملوت آخره ،وعجبت ملن بنى القصور

والقرب مسكنه

		

((( بحار األنوار

احللقة العا�شرة
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 -10حب الدنيا-:
قال رسول اهلل « حب الدنيا رأس كل خطيئة.
حب الدنيا من الكبائر القلبية واألم��راض الروحية الشديدة،

وهي أصل ومنشأ سائر الذنوب القلبية واجلسيمة ،وقد ذمها وحذر

منها مجيع األنبياء كام أكد القرآن املجيد قبح هذا الذنب ،وهنى عنه قبل
الذنوب كافة.

وما جيب معرفته هومعنى الدنيا؟ وماهو املراد بحب الدنيا املحرم؟

منذ اللحظة التي خيرج اإلنسان فيها من بطن أمه ويضع قدمه عىل هذه

الكرة الرتابية ،وحتى الساعة التي تفارق فيها روحه جسده ويموت
هذه املدة من الزمان يقال هلا الدنيا.

أضف إىل ذلك أن كل ما هو من مستلزمات احلياة ،كالطعام

واللباس واملسكن ،وكذلك األمور التي تؤثر يف راحة اإلنسان ولذته

خالل تلك املدة كالسالمة والصحة والزوج والولد ،وزيادة الثروة
والعزة والشهرة وحسن الصيت والرئاسة واحلصول عىل وسائل طيب
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العيش واهلناء يف املدة يقال هلا الدنيا.
أما أفعال اإلنسان اإلختيارية التي هي مورد أمرمن اهلل كالصالة

والصيام واحلج والزكاة وسائر العبادات وجتنب ماهو مورد هني من

اهلل:كالرشب اخلمر ،والزنى ،والقامر وسائر املعايص ولو أهنا من األمور

الواقعة يف احلياة الدنيوية الفانية ولكن كام أن اهلل باق ،فأثر كل عمل
يقوم به اإلنسان باسم اهلل وبذكره ٍ
باق كذلك وبعبارة أخرى :العبادة
واإلمتناع عن املعصية إن كانا هلل فصورهتام دنيوية وفانية ،يف حني أن

حقيقتهام وأثرمها باقيان ،فيقال هلام من هذا الوجه-أخرويان الدنيويان،
حتى أن مقدماهتا-ان كانت هلل -أخروية أيضا.

حب الدنيا من أجل الدنيا له ثالث مراتب-:
-1املرتبة األوىل :أن اليكون يف قلب الشخص تعلق سوى باحلياة

الدنيا وبام فيها ،وأن التكون فيه رغبة سوى الرغبات املادية ،وأما اهلل
واآلخرة فهام يف ومهه جمرد خيال وخرافة ولسان حاله يقولَ ما ِه َي إِلاَّ
وت َون َْح َيا َو َما ُي ْهلِ ُكنَا إِلاَّ الدَّ ْه ُر.(((
َح َيا ُتنَا الدُّ ْن َيا ن َُم ُ
((( اجلاثية 24
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-2املرتبة الثانية-:
كام ان الشخص حيب احلياة الدنيا بطور اإلستقالل ويتعلق

بأوضاعها ،كذلك فهو متعلق باحلياة اآلخرة ،ويتمنى الراحة والسعادة

يف كال احلياتني ،ويكون حتركه ومسعاه من أجلهام معا.

غري ان تعلق قلبه بالدنيا يكون أقوى وأكثر والدنيا يف نظره أعظم

من اآلخرة وأكثر قدرا وأمهية ،بحيث يفتدي دنياه بآخرته عند التزاحم،

كحال عمر بن سعد ،ال��ذي ريض بقتل سيد الشهداء من أجل
الوصول إىل حكم الري فإن ذلك التعيس كان يؤمن بالدار اآلخرة يف
حني أنه يعرف من أشعار قاهلا أنه كان يف شك من املعاد فإن حب الدنيا

لدى هذا الرجل هو يف املرتبة األوىل.

فكم من أشخاص يؤمنون باهلل وباملعاد ويسعون يف سبيل آخرهتم،

يف حني أن رضرا يصيب حياهتم الدنيوية يوقعهم يف اإلضطراب
والضيق وبتعبري آخر :ان اإلخفاق واحلرمان الدنيويان يرتكان لدهيم

من التأثري أكثر مما يرتكه اإلخفاق واحلرمان األخرويان وتلك عالمة

عىل ان حب الدنيا لدهيم هو األقوى.
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هذه املرتبة من حب الدنيا تتناىف يف احلقيقة مع اإليامن باهلل والدار

اآلخرة ،والبد ملن أراد ترسيخ إيامنه باهلل ويوم اجلزاء ان ينزع حب
الدنيا من قلبه.

وان اهلل عزوجل خلق الدار اآلخرة وجعلها غري قابلة للفناء ،وأسبغ

عليها من العظمة واألمهية والقيمة ودعاه إىل تعظيمها واملسارعة إليها
ٍ
ِ ٍ ِ
و َس ِ
ات َوالأَْ ْر ُض
الس َم َاو ُ
َ
ار ُعوا إِ َلى َمغْف َرة م ْن َر ِّبك ُْم َو َجنَّة َع ْر ُض َها َّ
ِ ِ
ِ
ين.(((
ُأعدَّ ْت ل ْل ُمتَّق َ

ك َف ْل َي َتنَا َف ِ
فيها:وفِي َذلِ َ
ون
وأمره بطلبها والتنافس
س ا ْل ُم َتنَافِ ُس َ
َ

(((

ويف املقابل ،خلق اهلل الدنيا الزائلةوجعل حياة عبده فيها ممزوجة بالشقاء
والتعب والعذاب وبني له حقارهتا بجانب الدار اآلخرة.

ِ
ِِ
ب ،(((وأرس عزوجل عبده
و َما َهذه ا ْل َح َيا ُة الدُّ ْن َيا إِلاَّ َل ْه ٌو َو َلع ٌ
َ

بأن الجيعل من الدنيا له مستقرا وان اليتطلع إىل متاعبها وأن ال يتعلق

هبا بل ان يعرف أهنا املقدمة والوسيلة للحياة اخلالدة فال يعطي ملظاهرها
((( سورة آل عمران 133
((( املطففني 26
((( سورة العنكبوت 64

حب الدنيا

99

وأوضاعها أي أمهية ،وأن اليشغل هبا نفسه فيأسى عىل مافاته منها.
لِ َك ْي اَل ت َْأ َس ْوا َع َلى َما َفا َتك ُْم اَ
وَل َت ْف َر ُحوا بِ َما آتَاك ُْم  (((وذلك كي

اليتأخر عن تدارك مايلزمه يف سفره إىل اآلخرة.
 -3املرتبة الثالثة-:

أن حيب اإلنسان حياته اآلخ��رة ،إذ هو مؤمن هبا ،معتقد بيوم

احلساب وباحلياة بعد املوت ،غري أن حبه هذا خيالطه حبه للدنيا ،ولو

بشكل أقل ،وهكذا يرجع لديه حب احلياة اآلخرة عن الدنيا ،ويكون

تعلقه باآلخرة أشدوأقوى ،إن اإلنسان منذ أول عمره وحتى سن
التكليف وظهور نور العقل يتوجب عليه اإليامن بعامل اآلخرة ،طبقا ملا

أخرب به القرآن املجيد .

أي ان يوقن أن للبرشحياة خالدة بعد املوت ،والتقاس يف قوة

احلياة وهنائها وسعادهتا باحلياة الدنيوية ،وفيها من الثواب واجلزاء

ورىض الرمحن كثريمما بينه القرآن املجيد بالتفصيل ويتوجب عليه ان
حيب هذه احلياة ويتعلق هبا ويسعى يف سبيل سعادته فيها ،وهذا هو
((( احلديد23
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معنى اإليامن باآلخرة.
وبقدر مايزداد إيامنه وتعلقه باحلياة مابعد املوت بقدر مايقل

تعلقه باحلياة الدنيوية وخاصة إذا أخذ بعني اإلعتبار عيوهبا ونقائصها

ومهومها ،ولو أنه مل يغفل عن فنائها وزواهلا وعدم اعتبارها النقطع

عنها بقلبه أكثر ،والرتبط باآلخرة أكثر.

فكلام تفكّر يف عيوب الدنيا أكثر كلام ازداد ابتعاده عنها وعدم

ارتباطه هبا.

وهناك سؤال يطرح نفسه هل أن حب الدنيا حرام؟
ويف اجلواب نقول :ان اإلسالم مل حيرم حب الدنيا بصورة كلية وما

حرمه هو ترجيح الدنيا عىل اآلخرة يف العالقة ،أي ان رجحان التعلق
ّ

بالدنيا عن التعلق باآلخرة حرام.

وأم��ا عكس ذلك أي ان يكون مع التعلق بالدنيا ،تعلق أكثر

باآلخرة فليس حراما ،وبعبارة أخرى ملء القلب بحب الدنيا بحيث

اليبقى فيه متسع حلب اهلل والرسول وأهل بيته الطاهرين ،وحب
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اآلخرة أوان يكون حبها ضعيفا هوحرام.
قال اإلمام الصادق وإنام أرادوا بالزهد يف الدنيا لتفرغ قلوهبم

لآلخرة.(((

فاملراد برتك حب الدنيا وعدم التعلق هبا ،لرتك األعامل الدنيوية،

أنام املراد هو التعلق باهلل واآلخرة بحيث تؤدى األعامل الدنيوية من
خالل هذا التعلق.

فلو أن املسلمني يصدقون يف إيامهنم باهلل واآلخرة فيؤدون أعامهلم

لغرض إهلي رمحاين النتظمت أمورهم والستقرت أحواهلم ولفازوا

باإلطمئنان احلق.

فلو حترينا عن أسباب الفساد واإلجرام واحلروب وسفك الدماء

والنزاعات التي تقع بني شخصني ،وحتى النزاعات بني الدول الكربى

لتبني لنا أن سببا واحدا يكمن خلف هذا كله ،وهو احلب اإلستقاليل

للدنيا الغري.

((( أصول الكايف
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فمن ابتعد بقلبه عن الدنيا وارتبط باهلل ،فإن له حياة طيبة ،كلها

سعادة ورشف وعزة ولن حيتاج اإلنسان إال لربه الذي خلقه ولن خياف
غري اهلل....
أحدا َ

وخالصة القول :ان من قطع قلبه عن اهلل واآلخرة وأعرض عنهام

والتصق باحلياة الدنيا ،وأضحت مراده ومتمناه ،فرصف جل سعيه
إليها ،فمأواه جهنم وله عذاب شديد ،ويف قوله تعاىلَ ذلِ َ
ك بِ َأن َُّه ُم
ِ
ِ
ِ ِ
ين 
ْاست ََح ُّبوا ا ْل َح َيا َة الدُّ ْن َيا َع َلى الآْ خ َرة َو َأ َّن ال َّل َه اَل َي ْهدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِر َ
ُأو َلئِ َ ِ
ين َط َب َع ال َّل ُه َع َلى ُق ُلوبِ ِه ْم َو َس ْم ِع ِه ْم َو َأ ْب َص ِ
ار ِه ْم َو ُأو َلئِ َ
ك ُه ُم
ك ا َّلذ َ
ون  اَل جرم َأنَّهم فِي الآْ ِخر ِة هم ا ْلخَ ِ
ون .(((
اس ُر َ
ا ْلغَافِ ُل َ
َ ُ ُ
ََ َ ُ ْ
خالصة هذه اآلي��ات :ان أولئك الذين استحبوا احلياة الدنيا،

واختاروها بدال عن اآلخ��رة ،وغ��دوا حمرومني من التوفيق اإلهلي

وانقطعوا كليا عن اآلخرة ،وارتبطوا بالدنيا ،فطبع عىل قلوهبم فغدت
مقفلة ،أي ان فهمهم وادراكهم مل يتعديا حدود الدنيا فلم يفهموا شيئا
عن اهلل واآلخرة.

فأسامعهم ُص ّم ْت عن النصائح وأبصارهم عميت عن رؤية
((( سورة النحل 109-107
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مايذكرهم باهلل واآلخرة واستغرقوا يف غفلتهم عن اآلخرة ووصلوا

إىل ذلك العامل اليملكون شيئا من اإليامن والعمل الصالح الذين مها
الوسيلة الوحيدة للسعادة يف احلياة اآلخرة فهم اخلارسون حقا...

احللقة احلادية ع�شرة
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-11حب العلم والعلماء
ان كامل اإلنسان إنام هو بالعلم الذي يضاهي به مالئكة السامء،

ويستحق به رفيع الدرجات يف العقبى مع مجيل الثناء يف الدنيا وتضع

املالئكة أجنحتها حتت رجليه إذا مشى ،ويستغفرله الطري يف اهلواء
واحليتان يف املاء ،وتفضل نومة ليلة من لياليه عىل عبادة العابد سبعني

سنة....

ولقد بالغ اإلسالم يف احلث عىل طلب العلم والتزود من العلم

هناك آيات كثرية من القرآن الكريم ورد فيها الرتغيب يف العلم ورفع
مقام العلامء وأن اهلل سبحانه جعل العلم هو السبب الكيل خللق هذا

العامل...

قال اهلل تعاىل يف حمكم الكتاب تذكرة وتبرصة ألويل األلباب ال َّل ُه
ا َّل ِذي َخ َل َق سبع سماو ٍ
ات َو ِم َن الأَْ ْر ِ
ض ِم ْث َل ُه َّن َي َتنَز َُّل الأَْ ْم ُر َب ْينَ ُه َّن لِ َت ْع َل ُموا
َ َْ َ َ َ
َأ َّن ال َّل َه َع َلى ك ُِّل َش ْي ٍء َق ِد ٌير َو َأ َّن ال َّل َه َقدْ َأ َح َ
اط بِك ُِّل َش ْي ٍء ِع ْل ًما.(((
وكفى هبذه اآلية دليال عىل رشف العلم ،السيام «علم التوحيد الذي
((( سورة الطالق 12
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هو أساس كل علم ومدار كل معرفة ،وجعل سبحانه العلم أعىل رشفا
ُ
وأول ِمنّة من هبا عىل ابن آدم بعد خلقه وإخراجه من ظلمة العدم...إىل

ضياء الوجود.

اس ِم
فقال سبحانه يف أول سورة أنزهلا عىل نبيه حممد ا ْق َر ْأ بِ ْ
َر ِّب َ
ان ِم ْن َع َل ٍق  ا ْق َر ْأ َو َر ُّب َ
ك الأَْك َْر ُم  ا َّل ِذي
ك ا َّل ِذي َخ َل َقَ خ َل َق الإْ ِ ن َْس َ
ان َما َل ْم َي ْع َل ْم.(((
َع َّل َم بِا ْل َق َل ِم َ ع َّل َم الإْ ِ ن َْس َ
وتدل هذه اآلية عىل أن اهلل اختص بوصف األكرمية ألنه علم

اإلنسان العلم ،فلو كان يشء أفضل من العلم وأنفس لكان اقرتانه

باألكرمية أوىل.

ويبني اهلل سبحانه ترتيب قبول احلق واألخ��ذ به عىل التذكر،

والتذكر عىل اخلشية ،وحرص اخلشية يف العلامء فقالإِن ََّما َيخْ َشى ال َّل َه
ِ ِ ِِ
اء.(((
م ْن ع َباده ا ْل ُع َل َم ُ

وسمى اهلل سبحانه العلم باحلكمة وعظم أمرها فقالُ ي ْؤتِي
ّ

((( سورة العلق 5-1
((( سورة فاطر 28
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حكْم َة من ي َشاء ومن ي ْؤ َت ا ْل ِ
ِ
حك َْم َة َف َقدْ ُأوتِ َي َخ ْي ًرا كَثِ ًيرا َو َما َي َّذك َُّر إِلاَّ
ا ْل َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ
ُأو ُلو الأَْ ْل َب ِ
اب ،(((لقد رجح اهلل سبحانه العاملني عىل كل من سواهم
ِ
ِ
ون إِن ََّما
ين اَل َي ْع َل ُم َ
ين َي ْع َل ُم َ
ون َوا َّلذ َ
فقال تعاىل ُ ق ْل َه ْل َي ْست َِوي ا َّلذ َ
َيت ََذك َُّر ُأو ُلو الأَْ ْل َب ِ
اب.(((
وقرن يف كتابه العزيز بني عرش «بني اخلبيث والطيب ،واألعمى

والبصري ،والظلمة والنور ،احلياة وامل��وت ،واجلنة والنار ،والظل

واحلرور وإذا تأملنا تغري ذلك وجدنا مرجعه مجيعا إىل العلم...

َ
فقالش ِهدَ ال َّل ُه َأ َّن ُه
وقرن سبحانه «أويل العلم بنفسه ومالئكته،
مَلئِ َك ُة و ُأو ُلو ا ْل ِع ْل ِم َقائِما بِا ْل ِقس ِ
اَل إِ َل َه إِلاَّ ُه َو َوا ْل اَ
ط اَل إِ َل َه إِلاَّ ُه َو ا ْل َع ِزي ُز
َ
ْ
ً
ِ
يم.(((
ا ْل َحك ُ
ِ
ِ
ِ
ين ُأوتُ��وا ا ْل ِع ْل َم
ين َآمنُوا منْك ُْم َوا َّلذ َ
وقال تعاىلَ ي ْر َف ِع ال َّل ُه ا َّلذ َ
درج ٍ
ون َخبِ ٌير.(((
ات َوال َّل ُه بِ َما َت ْع َم ُل َ
ََ َ
((( سورة البقرة 269
((( سورة الزمر 9
((( سورة آل عمران 18
((( سورة املجادلة11
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ولقد خص اهلل سبحانه العلامء بخمس مناقب وهي« :اإليامن،

والتوحيد والبكاء واحلزن واخلشوع واخلشية ،ولقد جاءت أحاديث
كثرية عن أئمة أهل البيت تدل عىل عظيم مقام العلم وجليل مكانة

العلامء...

فمن أقوال الرسول الكريم حممد« طلب العلم فريضة عىل

كل مسلم ومسلمة ،وقوله« من خرج يف طلب العلم فهو خارج

يف سبيل اهلل حتى يرجع.

وقوله « العامل واملتعلم رشيكان يف األج��ر والخ�ير يف سائر

الناس ،وعن أمري املؤمنني عيل انه قال  :العامل أفضل من الصائم
القائم املجاهد ،وإذا مات العامل ثلم يف اإلسالم ثلمة اليسدها إالخلف

منه.

وعنه أيضا أنه قال لكميل بن زياد ياكميل العلم خري من املال،

العلم حيرسك وانت حترس املال ،والعلم حاكم واملال حمكوم عليه،

واملال تنقصه النفقة والعلم يزكو عىل اإلنفاق.

وعن اإلمام الباقر انه قالعامل ينتفع به أفضل من سبعني ألف
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عابد وعن اإلمام الصادق أنه قال :ان العلامء ورثة األنبياء
إن العلم املذكور يف كل النصوص اإلسالمية الواردة يف الكتاب

والسنة إنام هو العلم الذي يطلب به رىض اهلل تعاىل ووجهه الكريم

وهو العلم الذي يكون سببا يف معرفة اإلنسان وهتذيب نفسه وعطفه
إىل األخالق الفاضلة والصفات احلميدة وإبعاده عن الرذائل واملعايص

وكل مايبعد العبد عن ربه وخالقه.

أما العلم الذي يكون عىل أطراف اللسان ويقصد به املكاسب

املادية واملناصب الدنيوية فليس مما حث عليه اإلسالم ورغب فيه.

بل إن اإلسالم حيارب عل ًام كهذا ألنه يكون ضارا عديم املنفعة

ويكون وباال عىل طالبه وعىل اآلخرين ..فعلينا بطلب العلم بكل

جوانبه فإن شعار ديننا اإلسالمي العظيم أطلبوا العلم من املهد إىل
اللحد واطلبوا العلم ولوكان بالصني.

فإن حب العلم وطلبه وتقدير العلامء وتكريمهم واإلقتداء هبم

هو السبيل الوحيد للهداية إىل طريق احلق ...طريق اهلل عزوجل ونبيه
األكرم واألئمة املعصومني.
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فعن الصادق أنه قال:ليس العلم بكثرة التعلم ،إنام هو نور يقع

يف قلب من يريد اهلل ان هيديه ،فإذاأردت العلم فاطلب أوال يف نفسك
حقيقة العبودية ،واطلب العلم باستعامله ،واستفهم اهلل يفهمك.

ان العلم بمنزلة الشجرة والعمل بمنزلة الثمرة وان العامل كالشمعة

تيضء للناس فكل من أبرص بشمعته دعا له باخلري وكل من أضاءت له
هذه الشمعة فخرج هبا من ظلمة اجلهل واحلرية إىل نور اهلداية فكان

حقا عىل اهلل تعاىل ان يعتق رقبة ذلك العامل من النار ويسكنه فسيح جناته

فالعلم سالح بيد املؤمن ضد كل أعداء اإلسالم واملسلمني.

فاإلنسان املتعلم يزداد شوقا وعزا ونبال وكرامة ويرتقي إىل أعىل

املنازل ...فعلينا بطلب العلم فهو حياة للقلوب من اجلهل وضياء
األبصار من الظلمة وقوة لألبدان من الضعف يبلغ بالعبد منازل
األخيار وجمالس األبرار والدرجات العىل يف اآلخرة واألوىل وبه يطاع

الرب ويعبد وبه توصل األرحام ويعرف احلالل واحلرام والعلم امام

العمل والعمل تابعه يلهمه اهلل السعداء وحيرمه األشقياء فطوبى ملن مل
حيرمه اهلل من طلب العلم والتزود به ليكون من السعداء الذين أنعم اهلل

عليهم وأكرمهم فإنه أكرم األكرمني.

احللقة الثانية ع�شرة
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 12حمبة الدين من حمبة اهلل-:
ما هو تكليفنا يف هذا الزمان؟
ان حب اهلل يستلزم حب دين اهلل ،واإللتزام بأوامره ،بحيث يزداد

رىض املحب هلل إذا أصابه رضر يف أوضاعه الدنيوية عىل ان يصاب

التزامه للدين بالرضر ،وهو يتجاوز عن اي نفع مادي كي يلتزم بأوامر

خالقه.

وحب اهلل يستلزم أيضا حب الدار اآلخرة التي هي دار ثواب

اهلل وجزائه ومورد نظر اهلل ولطفه وحمبته والتي يتوجب عليه ان حيبها

أكثر من حمبته للحياة العادية الدنيوية ،وان يفدي احلياة الدائمة باحلياة

الفانية.

فريى وقوع الرضر عىل دنياه أفضل من رضر يصيب آخرته ،حتى

انه الحيب الدنيا بالذات أصال ،فإذا ما أحبها فإنام لكوهنا مقدمة آلخرته.
فهومن أصحاب اليمني وكان موردا لتوفيق اهلل وهدايته وتأييده

له ،ومن كانت حاله عكس ذلك ،أي كانت احلياة الدنيا ومافيها من

ينابيع احلب الإلهي

116

مال ومنال وجاه وجالل ،وعالقات ولذات ،أحب اليه وأعز عليه

وأهم يف نظره من اهلل والرسول وأهل البيت والدين.

بحيث يعرض عن كل أولئك من أجل دنياه وكانت عالقته باحلياة

الفانية أقوى منها باحلياة الباقية ،بحيث يفضل عامرهتا وراحتها أكثر
ويسعى هلا سعيه ،مهام كان فيها من فساد آلخرته فإذا ما أصاب حياته
الدنيوية رضر ،فهو يضطرب وتسوء حالته ويشتد ضيقه ويسعى يف
تدارك ذلك ،أما إن أصاب الرض حياته الباقية فال خيشى إن صدر منه

ذنب مثال ،وهو إمجاال مستعدألن يفدي دنياه بآخرته فأن شخصا مثله
إنام هو فاسق ،ذلك انه اضاع سعادته وابتعد عن إيامنه باهلل والرسول

وتوفيقهوال َّل ُه
واآلخرة ،ومن فسق فال نصيب له من هداية اهلل وعنايته
َ
ِ ِ
ِ
ين.(((
اَل َي ْهدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َفاسق َ
وع�لى الفاسق ان ينتظر غضب اهلل وعقابه يف الدنيا أو يف
اآلخرةَ فت ََر َّب ُصوا َحتَّى َي ْأتِ َي ال َّل ُه بِ َأ ْم ِر ِه .(((
فيجب عىل من كان يؤمن باهلل وبالرسول أن يعود إىل نفسه لريى
((( املائدة 108
((( التوبة 24
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ان كانت حمبته هلل وعالقته به وبام يؤول اليه أقوى يف قلبه من حب الدنيا
وما فيها فإن كان كذلك فليحمد اهلل وليسع يف سبيل املزيد أما ان رأى

يف قلبه عكس ذلك فليتحول إىل نفسه يصلح حاهلا والهيدأ حتى يوقن

ان حمبته هلل واآلخرة غدت أكثر وأقوى.

وبالنسبة ألهل البيت فالواجب عىل كل مسلم ان حيبهم أكثر

من دنياه وعليه أن يعود قلبه ويتحرى اإلنصاف ،ويرى كيف هو حاله

أمام هذه الفريضة اإلهلية.

هل خيتزن هلم من احلب أكثر مما خيتزنه ألسباب ولوازم احلياة

الدنيوية ،وأكثر من رونقها وبريقها ومباهجها وسائر لذاهتا املادية؟ هل
هو يتمنى رضاهم أو يتمنى الوصول إىل هوى نفسه وهوسها ،ولو كان

يف ذلك غضبهم واستياؤهم؟.

ولو رأى بعد ذلك أن حب الدنيا يغلب عىل قلبه ،وأنه أقوى من

حبه آلل حممد لعرف أنه مقرص يف أداء الفريضة اإلهلية وعليه أن

يسعى يف تدارك ذلك ،وأن اليغريه ما سمعه من نجاة أحباء آل حممد

ومقامهم ودرجاهتم كام يف القولحب عيل حسنة ال ترض معها سيئة.
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ذلك أن تلك األق��وال هي يف حق من كان حب آل حممد يف

قلوهبم يفوق حبهم للدنيا وأما شخص كهذا ينبغي القول بأنه من حمبي
الدنيا وعبدهتا وليس من حمبي أهل البيت وعليه حب الدنيا جتعل

الشخص مبغوضا من اهلل والرسول وأهل البيت فقد قال اإلمام
ويل،
الباقر خماطبا جابر األنصاري :ياجابر من كان هلل مطيعا فهولنا ٌ

عدو ،وما تنال واليتنا إال بالعمل والورع.(((
ومن كان هلل عاصيا فهو لنا ٌّ
لو سأل سائل :أن املحبة والتعلق نتيجة إلدراك اإلنسان مايالئم

طبعه وذوق��ه ،وهو منذ امتالكه لإلحساس ،ومتييزه بني مايالئمه
وماعداه ،سيميل إىل مايالئمه ويتعلق به ،ونتيجة للتكرار ،ترسخ هذه

العالقة لديه ،بحيث يغدو اإلنقطاع عنها فوق طاقته.

فكيف يكلف باإلنقطاع عن هذه العالقة؟ ثم أن اهلل والرسول

واألئمة واآلخرة ،كلها أمور خارج حس اإلنسان وخارج مشاهدته،

فكيف يكلف اإلنسان بمحبة يشء مل يره ،ومل يفهم مالئمته له ،ويكلف

بالتعلق به؟.

((( أصول الكايف
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ولإلجابة عن هذه األسئلة نقول بعد أن يصبح اإلنسان مكلفا ،أي

وبعد أن يعقل ،ويصبح بمقدوره التمييز بني الفاين والباقي ،وذلك بنور
عقله ،وبتذكري القرآن له ،وبعد أن يعرف أنه غري ٍ
باق أوخالد ،وبعد أن

يرى أن مباهج احلياة الدنيا ومرساهتا التالئم ذاته لكوهنا فانية ،يدرك
خطأ طريقه ،ويبدأ بالتدريج يبعد عنها قلبه ،ويسارع وراء ما يالئم ذاته

يف حياته األبدية.

ومن هنا تكرر التذكري يف أكثر سور القرآن املجيد بفناء الدنيا

وزواهلا وضآلتها وحقارهتا بالنسبة إىل احلياة اآلخرة ،وتكرر رضب

األمثال هبذا الصدد ،حتى يتعرف املسلمون عىل حقيقة حياهتم الفانية
وحياهتم الباقية ويقطعوا عام هو ٍ
فان قلوهبم ،ويتعلقوا بام هو خالد باق.
فإن طرد حب الدنيا من القلب مورد قدرة كل إنسان عاقل ،ويف

حدود طاقته ،وأما ما قيل من أن اإلنسان اليستطيع التعلق بيشء مل يره،
فليس صحيحا ينبغي القول :مل يعرفه بدل :مل يره ذلك أنه كم من

أشخاص مل يشاهدهم اإلنسان بعينيه ،أو أنه مل يكن يف زماهنم ،ولكنه

أحبهم ملا عرف عنهم من الكامل.
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وعليه فاإلنسان الذي يعشق الكامل بالفطرة ،لوأنه تأمل يف عامل

خلقته مليا ،وشاهد ما يف أجزائه كافة من حكمة ونعمة ورمحة الهناية

هلا فهو قطعا سيحب عامل اخللق.

فلو قيل :إذا ملإذا كانت قلوب أكثر الناس فارغة من حب اهلل؟

لقلنا:إهنم أناس مل يتجاوزوا حدود احليوانية ،وعبادة الشهوة واألنانية
لذا فقد عميت بصريهتم فلم يعرفوا املنعم حتى حيبوه.

وأما حب حممدوآل حممد فأي إنسان عاقل يعرف ماكانوا عليه

من كامالت ومقامات ،ودرجات وفضائل انسانية وأخالق روحانية

وعىل رأسها املعرفة ،وأهنم يف هذه األمور دون مثيل أو نظري ،ويسمع

بمعجزاهتم التي الحرص هلا ،ويعلم اهنم أكثر اخللق قربا من اخلالق
ثم هو بعد هذا الحيبهم؟ ال:ليس هناك شخص كهذا -وكل من كان

ناقص املحبة هلم ،فإنام لنقصان معرفته أو لنقصان إنسانيته.

وكل زيادة يف املعرفة واإلنسانية ،وكل ما حيول دون نقصاهنام إنام

يدعو للمزيد من العالقة هبم واملحبة هلم.

وأما حب اآلخرة وهي الدار اخلالدة ،لو أمعن اإلنسان مليا يف
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آيات القرآن املجيد التي تدور حول أوصاف اآلخرة ونعمها التي

الحتىص ،لتعلق هبا –يقينا -والشتاق اليها ،رشط أن يكون قلبه خاليا
من حب الدنيا إىل درجة حيب معها موته ويتمناه ،كونه الوسيلة لوصوله
إىل الوعود اإلهلية.

يقول أمري املؤمنني عيل يف وصف املتقني:ولوال األجل الذي

كتب اهلل عليهم ،مل تستقر أرواحهم يف أجسادهم طرفة عني ،شوقا إىل

الثواب ،وخوفا من العقاب. (((

وللنجاة من حب الدنيا طريقان فقط:أحدمها تقوية اإليامن باآلخرة

والثاين إضعاف املحبة للدنيا من قلبه ،ثم عليه من باب النهي عن املنكر

أن ينبه زوجه وأبناءه وغريهم ،وبقدر استطاعته ،إىل ان يطردوا حب
الدنيا من أنفسهم الذي هو أصل عدم اإليامن ومنبع كل فساد فيكون

قد ساهم إىل حد ما يف احلد من الفساد يف املجتمع البرشي ،وينبغي
القول ان زيادة الفحشاء واملنكرات التي وقع فيها الناس نتيجة تعلقهم

بالدنيا ليس بمقدور قوة ان تقف يف وجهها أو متنع استفحاهلا ،حتى
يمل الناس حياهتم ،ويصبحوا بحاجة إىل مصلح ساموي ،فيأمر اهلل
((( هنج البالغة
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عزوجل بظهور اإلمام الثاين عرش املهدي فينري القلوب بنور الوالية
اإلهلية الكلية ،وهيب العقول رشدها ،فريى اجلميع احلقيقة ويعرفوهنا
فيطردون احلب اإلستقاليل للدنيا من قلوهبم الذي هو أصل الفساد

بأشكاله كافة وحيلون احلب األصيل هلل والرسول واآلخرة حمله فإذا
ما أصبحوا كذلك فهموا احلياة اإلنسانية الطيبة حق الفهم وراحوا

يقتطفون لذة احلياة.

ومسألة ظهوره وملئه األرض عدال وقسطا هي من رضوريات

الدين وان اهلل عزوجل برش األنبياء مجيعا بأن البرش كافة سيتح ّلون-يف

شطر من آخر الزمان -باإليامن والتقوى والصالح والسداد وستغدو
و َل َقدْ َك َت ْبنَا فِي ال َّز ُب ِ
ور ِم ْن َب ْع ِد ِّ
الذك ِْر َأ َّن الأَْ ْر َض
احلياة آمنة سعيدة َ
ِ ِ
ون.(((
الصالِ ُح َ
ي َّ
َي ِر ُث َها ع َباد َ
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