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مقدمة

إحياء ذكرى سيد الشهداء أبي عبدالله الحسين ،Eواستشعار
الح�زن واألس�ى لمأس�اة عاش�وراء الدامي�ة ،إنما يقصد من�ه تعزيز
ال�والء واالنتماء لنه�ج اإلمام الحس�ين ،Eنهج االلت�زام بالدين،
والدفاع عن مصالح األمة ،ورفض الظلم والفساد واالنحراف.
فحب الحس�ين والتفاع�ل الوجدان�ي العاطفي م�ع المصائب
التي ح ّلت به وبأصحابه وعياله في كربالء ،يخلق االنشداد النفسي
واالنج�ذاب الروحي نحو ش�خصيته العظيمة ،ويجب أن ينبثق منه
االندفاع نحو االقتداء باإلمام الحسين Eوالتأسي بسيرته ومكارم
أخالقه.
إن ث�ورة أب�ي عبدالل�ه الحس�ين Eوتضحيت�ه الخال�دة ي�وم
عاش�وراء ،ل�م تكن قف�زة في حيات�ه الش�ريفة ،وال موقف� ًا منفص ً
ال
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ع�ن مجمل اهتماماته وتوجهاته ،بل جاءت ثورته تتويج ًا لمس�يرته
الرسالية الرائدة ،وتجسيد ًا للقيم والمبادئ التي آمن بها ونذر حياته
من أجلها.
وعلين�ا كما نهت�م بتفاصيل مقتل اإلمام الحس�ين ،Eونتفاعل
م�ع جزئيات فاجعة يوم عاش�وراء ،أن نهتم بالتع�رف على تفاصيل
سيرة اإلمام ،ونتفاعل مع سمات شخصيته ومكارم أخالقه.
إن حي�اة اإلم�ام الحس�ين كله�ا عط�اء وتضحية في س�بيل الله
ولخدم�ة عباد الل�ه ،فقد كان أحد أفراد األس�رة النبوية التي وصف
{و ُي ْط ِع ُم َ
�ون ال َّط َعا َم َع َل�ى ُح ِّب ِه
الل�ه عطاءها للن�اس بقوله تعال�ىَ :
�كين ًا ويتِيم� ًا و َأ ِس�ير ًا * إِنَّم�ا ُن ْط ِعمكُم لِوج ِ
ِمس ِ
�ه ال َّل ِه ال ن ُِري�دُ ِمنْك ُْم
ُ ْ َ ْ
َ
ََ
َ
ْ
َج َزا ًء َوال ُشكُور ًا}[س�ورة اإلنسان اآليتان ،]9-8:وكان اإلمام الحسين في
س�نوات عمره األولى حين ش�ارك عائلته موقف ايث�ار المحتاجين
بالطعام وطووا ثالثة أيام صيام ًا.

وقب�ل أن يث�ور اإلمام الحس�ين على طاغية زمان�ه كان ثائر ًا في
سلوكه وممارساته على نوازع األنانية ومساوئ األخالق.
فكانت حياته مدرسة في العطاء واألخالق.

وه�ذه الصفح�ات المتواضع�ة تحري�ر لمحاضرتي�ن القيتهما
في موس�م عاشوراء س�نة 1428هـ تتناوالن ش�يئ ًا من عطاء اإلمام
الحسين ومكارم أخالقه ،أقدمها لعشاق اإلمام الحسين والمتفانين

ةمدقم

ف�ي إحياء ذكرى ش�هادته الخال�دة ،لتكون دافع ًا للتأس�ي واالقتداء
بس�يرة ه�ذا اإلم�ام العظيم ،حش�رنا الل�ه جميع ًا في زم�رة أصحابه
وأنصاره ،وجمعنا وإياه في جنات النعيم.

ح�سن مو�سى ال�صفار
 20ذو القعدة 1433هـ
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اإلمام الحسين مدرسة العطاء
ُ ْ َّ َ ّ َ ْ ُ ُ ّ َ
ْ َ َ َ ْ ُ هَ ُ َ َ َ َ
َ
نف ْقتمُ
الر ْزق ل َِمن يَشاء مِن عِبادِه ِ ويقدِر ل وما أ
﴿قل إِن ر يِب يبسط ِ
الرازق َ
ش ٍء َف ُه َو خُيْل ُِف ُه َو ُه َو َخ رْ ُ
ي َّ
ّمِن يَ ْ
ِني﴾[سورة سبأ ،اآلية.]39 :
ِ

من هدي الإمام الح�سينE

حينما نجتمع لنستعيد ذكرى أبي عبد ال ّله الحسين Eال يكفي
أن نتفج�ع لمصيبت�ه ،أو نعج�ب ببطولت�ه وصموده ،إنم�ا بالدرجة
األولى علينا أن نس�عى لالقتداء به ،واألخ�ذ بهديه ،وهذا يلزمنا أن
نتعرف جوانب سيرته المشرقة ،وأن نأخذ ونقتبس منها ما ينفعنا في
دنيانا وآخرتنا.
المهمة في حياة اإلمام الحسين Eوشخصيته،
ومن الجوانب
ّ
أنه مدرس�ة ف�ي العطاء ،فحياته كانت مكرس�ة للعط�اء ،وأبرز مثال
على ذلك شهادته ،Eإذ كانت القمة والذروة في مسيرة عطائه،E
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ِ
الجود».
فقد جاد بنفسه« ،والجود بالنفس أقصى غاية
س�خاء اإلم�ام Eينطلق م�ن مفهوم�ه ورؤيته ،فإننا ل�و اطلعنا
على كلمات اإلمام الحس�ين Eلرأيناه يضع منظومة متكاملة حول
فلس�فة المال والتعامل مع الثروة واإلمكان�ات المتاحة في الحياة،
يقول Eفي كلمة له« :مالك إن لم يكن لك كنت له ،فال ُت ْب ِق عليه،
فإنه ال يبقي عليك ،و ُك ْل ُه قبل أن يأكلك»(((.
ويقص�د اإلمام بذل�ك أن مالك هو لك ما كنت ل�ه منف ًقا ،وأما
المتبقي فهو ذخيرة لغيرك ،وتكون أنت المحاسب عليه ،والمطالب
به ،وأنت ال تبقى لمالكَ ،ف ُك ْل ُه قبل أن يأكلك.

1 .1اإلمام َي ُعدُّ املال احلقيقي هو الذي ينفقه اإلنسان ويترصف فيه
يف احلياة ،وما زاد عليه يسميه اإلنسان َما َل ُه ،وهو يف احلقيقة
ليس له؛ ألن هذا املال سيبقى وسيأخذه آخرون ،بينام اإلنسان
سيحاسب عليه يوم القيامة .كام ورد يف حديث قديس عن ال ّله
تعاىل« :يقول ابن آدم :ملكي وملكي ،ومايل مايل ،يا مسكني
أين كنت حيث كان امللك ومل تكن ،وهل لك إال ما أكلت
فأفنيت ،أو لبست فأبليت ،أو تصدقت فأبقيت»(((.
2 .2من ناحية ثانية فإن اإلمام Eيعدّ وجود حاجات متبادلة بني

((( محمد باقر المجلسي .بحار األنوار .ج ،68الطبعة الثالثة 1403هـ( ،بيروت :دار
إحياء التراث اإلسالمي) ،ص ،357حديث.21
((( المصدر نفسه .ص ،356حديث.17

ءاطعلا ةسردم نيسحلا مامإلا

الناس ،بحيث كل مستطيع منهم يقدّ م اخلدمة ألخيه اإلنسان،
يعدّ هذه نعمة من ال ّله تعاىل عىل ذلك املستطيع ،وتوفي ًقا إهل ًّيا
وفق إليه يف خدمته لآلخرين ،قال« :Eاعلموا أن حوائج
الناس إليكم من نع ِم ال ّله عليكم ،فال متلوا النّعم فتحور
نقماً »((( ـ حتور بمعنى :ترجع ـ.
حينم�ا تك�ون ف�ي موق�ع م�ن الث�روة والج�اه ويأتي�ك
اآلخ�رون ويطلب�ون منك ،فيجب أن تعل�م أن هذه نعم ٌة من
ال ّله سبحانه عليك.

3 .3يف مورد ثالث يتحدث اإلمام احلسني Eعن العطاء والسخاء
بأنه هو الذي جيعل لإلنسان موق ًعا متقد ًما يف احلياة واملجتمع
قال« :Eأهيا الناس من جا َد ،سا َد»((( ،بمعنى :من جيود بامله
ـ أي يعطي ـ يستحق السيادة والتقدم واالحرتام يف املجتمع،
نتيجة طبيعية لعطائه وجوده.

4 .4اإلمام احلسني Eحينام سمع رجلاً يقول« :إن املعروف إذا
أسدي إىل غري أهله ضاع» ،بمعنى :إذا صنع اإلنسان معرو ًفا
يف غري أهله يضيع هذا املعروف ،وكأنام ذلك اإلنسان ضيع
جهده وماله يف غري حم ّله ،وكأنه ضيع ماله وفقده.
أجاب�ه اإلمام« :Eلي�س كذلك ،ولكن تك�ون الصنيعة

((( بحار األنوار .ج ،75ص ،121حديث.4
((( المصدر نفسه.
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البر والفاجر»(((.
مثل وابل المطر تصيب ّ

اإلنسان ينبغي أن يصنع المعروف الشامل لكل الناس،
كم�ا جاء في الحديث الش�ريف عن رس�ول ال ّله Aأنه قال:
«اصطن�ع الخير إلى م�ن هو أهله ،فإن لم تص�ب أهله فأنت
أهله»(((.
وعن�ه« :Aاصطنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من
ليس بأهله ،فإن لم يكن أهله فأنت أهله»(((.
5 .5ويقول Eيف كلمة أخرى« :إذا كان يوم القيامة ،نادى ٍ
مناد:
أهيا الناس ،من كان له عىل ال ّله أجر فليقم ،فال يقوم إال أهل
املعروف»(((.

وهو القائل كما يروى((( عنه:E
إذا جادت الدنيا عليك فجد بها

فال الجود يفنيها إذا هي أقبلت

ط�را قبل أن تتفلت
على الناس ًّ

وال البخ�ل يبقيه�ا إذا ما تولت

((( بحار األنوار .ج ،75ص ،117حديث.3
((( ميرزا حسين النوري الطبرسي .مستدرك الوسائل ،ج ،12الطبعة الثالثة 1991م،
(بيروت :مؤسسة آل البيت Bإلحياء التراث) ،ص ،348حديث.14254
((( المصدر نفسه .حديث.14255
((( باقر شريف القرشي .حياة اإلمام الحسين ،Eج ،1الطبعة األولى 1413هـ،
(بيروت :دار البالغة) ،ص.183
((( بحار األنوار .ج  ،44ص  ،191حديث.3

ءاطعلا ةسردم نيسحلا مامإلا

ه�ذه نم�اذج من كلم�ات اإلمام الحس�ين Eوفلس�فته
للعطاء واإلنفاق.
نماذج من عطاء اإلمام الحسين Eيف سيرته

يتحدث المؤرخون عن كرم اإلمام Eوجوده ،وينقلون
في ذلك وقائع وحوادث عدّ ة ،نشير إلى بعض منها:

مر احلسني بن عيل Eبمساكني قد بسطوا كسا ًء هلم وألقوا
َّ 6 .6
ِ
سا ،فقالوا« :هلم يا ابن رسول ال ّله» ،فثنى وركه فأكل
عليه ك رَ ً
ِ
ب المُْ ْس َتك رِ ِ
ن﴾[سورة
ْبي َ
معهم ،ثم تال اآلية الكريمة{ :إِ َّن ُه الَ حُي ُّ
النحل ،اآلية ،]23 :ثم قال« :قد أجبتكم فأجيبوين» ،قالوا:
«نعم ،يا ابن رسول ال ّله» ،فقاموا معه حتى أتوا منزله ،فقال
للجارية« :أخرجي ما كنت تدخرين»((( ،ويف هذه احلادثة
هناك روايتان :رواية تقول« :فأكل معهم» ،وأخرى تقول:
«لوال أنه صدقة ألكلت معكم» ،ثم قال« :قوموا إىل منزيل»،
فأطعمهم وكساهم وأمر هلم بدراهم»(((.
ولعلهم�ا حادثت�ان لجماعتي�ن ،الجماعة األول�ى كانوا
فق�راء يأكلون من مالهم ،لكنهم كانوا ضعف�اء وفقراء ،بينما
الجماع�ة األخرى كانوا من المس�اكين وعنده�م من أموال
الصدقة يأكلون منها.

((( بحار األنوار .ج ،44ص ،189حديث.1
((( المصدر نفسه .ج  ،44ص  ،191حديث.3
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7 .7وفد أعرايب املدينة فسأل عن أكرم الناس هباَّ ،
فدل عىل احلسني
 ،Eفدخل املسجد فوجده مصل ًّيا ،فوقف بإزائه وأنشأ:

لم يخ�ب اآل من رجاك ومن

ح�رك م�ن دون باب�ك الحلق�ه
َّ

لوال الذي كان م�ن أوائلكم

كان�ت علين�ا الجحي�م منطبقه

أن�ت ج�واد وأن�ت معتم�د

أب�وك ق�د كان قات�ل الفس�قه

قال :فس�لم الحس�ين وقال« :يا قنبر ،هل بق�ي من مال الحجاز
ش�يء؟» قال« :نعم ،أربعة آالف دينار» ،فق�ال« :هاتها ،قد جاء من
ولف الدنانير فيه�ا وأخرج يده من
ه�و أحق بها منا» ،ثم ن�زع برديه َّ
شق الباب حيا ًء من األعرابي وأنشأ:
خذه�ا فإن�ي إلي�ك معت�ذر

واعل�م بأن�ي علي�ك ذو ش�فقه

لك�ن ري�ب الزم�ان ذو غي�ر

والك�ف من�ي قليل�ة النفق�ه

لو كان في سيرنا الغداة عصا

أمس�ت س�مانا علي�ك مندفق�ه

ق�ال :فأخذه�ا األعرابي ،وبكى ،فقال له« :لعلك اس�تقللت ما
أعطيناك» ،قال« :ال ،ولكن كيف يأكل التراب جودك» (((.

8 .8دخل احلسني Eعىل أسامة بن زيد وهو مريض ،وهو يقول:
أغمك يا أخي؟» قال:
«واغامه!» ،فقال له احلسني« :Eوما َّ
ِ
عيل»،
« َد ْيني ،وهو ستون ألف درهم» ،فقال احلسني« :Eهو َّ

((( بحار األنوار.ج ،44ص.190

ءاطعلا ةسردم نيسحلا مامإلا

قال« :إين أخشى أن أموت» ،فقال احلسني« :لن متوت حتى
أقضيها عنك» ،قال :فقضاها قبل موته(((.

9 .9وروى أمحد بن سليامن بن عيل البحراين يف (عقد الآلل يف
جالسا يف مسجد جده رسول
مناقب اآلل) أن احلسني Eكان
ً
ال ّله Aبعد وفاة أخيه احلسن ،Eوكان عبد ال ّله بن الزبري
جالسا يف ناحية املسجد ،وعتبة بن أيب سفيان يف ناحية أخرى،
ً
فجاء أعرايب عىل ناقة فعقلها يف باب املسجد ودخل ،فوقف
عىل عتبة بن أيب سفيان فسلم عليه ،فرد عليه السالم ،فقال
له األعرايب« :إين قتلت ابن عم يل وطولبت بالدية ،فهل لك
أن تعطيني شي ًئا؟» فرفع رأسه إىل غالمه ،وقال« :ادفع إليه
مئة درهم» ،فقال األعرايب« :ما أريد إال الدية متا ًما ثم تركه»،
وأتى عبد ال ّله بن الزبري وقال له مثل ما قال لعتبة ،فقال عبد
ال ّله لغالمه« :ادفع إليه مئتي درهم» ،فقال األعرايب« :ما
أريد إال الدية متا ًما» ،ثم تركه ،وأتى احلسني Eفسلم عليه،
وقال« :يا ابن رسول ال ّله ،إين قتلت ابن عم يل وقد طولبت
بالدية ،فهل لك أن تعطيني شي ًئا؟» ،فقال له« :يا أعرايب ،نحن
قوم ال نعطي املعروف إال عىل قدر املعرفة» ،فقال« :سل ما
تريد» ،فقال له احلسني« :يا أعرايب ،ما النجاة من اهللكة؟»
قال« :التوكل عىل ال ّله عز وجل» ،فقال« :وما اهلمة؟» قال:
(((بحار األنوار .ج ،44ص.189
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«الثقة بال ّله» ،ثم سأله احلسني غري ذلك ،وأجاب األعرايب،
فأمر له احلسني Eبعرشة آالف درهم ،وقال له« :هذه لقضاء
ديونك» ،وعرشة آالف درهم أخرى ،وقال« :هذه تلم هبا
شعثك وحتسن هبا حالك وتنفق منها عىل عيالك» ،فأنشأ
األعرايب يقول:

طرب�ت وم�ا ه�اج ل�ي معبق

وال ل�ي مق�ام وال معش�ق

هم األكرم�ون هم األنجبون

نج�وم الس�ماء به�م تش�رق

ولك�ن طرب�ت آلل الرس�و
سبقت األنام إلى المكرمات
بكم فتح ال ّله باب الرشـــاد

ل َّ
فل�ذ ل�ي الش�عر والمنط�ق
فقص�ر ع�ن س�بقك الس�بق

وباب الفس�ـاد بكـ�م مغلـق

(((

ه�ذا غي�ض م�ن في�ض ،وإال فالش�واهد التي تدل عل�ى جوده
وسخائه كثيرة.
إن اإلمام الحس�ين Eكان في كالمه وس�يرته مدرس�ة للعطاء
والسخاء.

ال�سعي للثروة والقدرة
وأخبارا عن األس�خياء،
قصص�ا
بع�ض الناس حين يس�معون
ً
ً
((( السيد محسن األمين .أعيان الشيعة ،ج ،1طبعة 1406ﻫ( ،بيروت :دار التعارف
للمطبوعات) ،ص.580

ءاطعلا ةسردم نيسحلا مامإلا

والمنفقين ،يتش�جعون للعطاء ،حي�ث يتمنى لو أن عنده ثروة لينفق
منها ،وفي الواقع على اإلنسان أن يسعى لكي تكون له ثروة وقدرة،
مستوى محدو ًدا من الجاه أو من المال،
وال ينبغي له أن يقبل لنفسه
ً
بل عليه أن ال يكون لطموح وتطلعه حدود.
في كثي�ر من المجتمع�ات أغلب الناس لديهم تطلع لتحس�ين
وضعه�م االقتص�ادي ،ويفك�رون كي�ف يصبحون أثري�اء؟ وكيف
يمتلك�ون الث�روة؟ أما في مجتمعنا ـ ولألس�ف ـ ف�إن أغلب الناس
شعارهم «أقل ما فيها يكفيها» ،فالمهم لدى الفرد منا أن يحصل على
لقمة العيش ،وعلى الوظيفة التي ُي َس ِّير بها شؤون حياته العا ّمة.

اآلي�ة الكريم�ة الت�ي افتتحنا به�ا الحديث قب�ل أن تتحدث عن
اإلنفاق تتحدث عن بسط الرزق والتقدير في الرزق ،يقول سبحانه:
�ط الر ْز َق لِمن ي َش�اء ِم ِ ِ ِ ِ
ن ع َباده َو َي ْقد ُر َل ُه﴾[سورة سبأ،
ْ
َ َ
﴿ ُق ْل إِ َّن َر ِّبي َي ْب ُس ُ ِّ
اآلية.]39 :
ال ّل�ه س�بحانه يبس�ط ال�رزق لبع�ض من الن�اس ،ويق�در على
يوزع ال ّل�ه األرزاق بين الناس
البع�ض اآلخر ،وفي الوقت نفس�ه ال ّ
عب ًث�ا ،وإنما ِضمن س�نن ووس�ائل وحكمة إلهي�ة ،ولذلك ورد عن
عل�ي بن عبد العزيز قال :قال لي أب�و عبد ال ّله« :Eما فعل عمر بن
مس�لم؟» قلت« :جعلت ف�داك ،أقبل على العبادة وت�رك التجارة»،
فقال« :Eويحه ،أما علم أن تارك الطلب ال يس�تجاب له؟ إن قو ًما
{و َمن َيت َِّق ال ّل� َه َي ْج َعل َّل ُه
م�ن أصحاب رس�ول ال ّله Aلما نزل�تَ :
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ِ

ِ

ب﴾[س�ورة الطالق ،اآليت�ان 2 :ـ ]3
َم ْخ َر ًج�ا * و َي ْر ُز ْق ُه م� ْن َح ْي ُث ال َي ْحتَس ُ

أغلق�وا األبواب وأقبلوا على العب�ادة وقالوا« :قد كفينا» ،فبلغ ذلك
النبي ،Aفأرسل إليهم ،فقال« :ما حملكم على ما صنعتم؟» قالوا:
«يا رس�ول ال ّله ،تكفل لن�ا بأرزاقنا فأقبلنا على العب�ادة» ،فقال« :إنه
من فعل ذلك لم يستجب له ،عليكم بالطلب»(((.
فاغ�را فاه إلى ربه يقول:
ومثل�ه قوله« :Aإني ألبغض الرجل
ً
«اللهم ارزقني» ،ويترك الطلب»(((.

وف�ي رواي�ة ع�ن اإلمام الص�ادق Eق�ال« :إن رجلاً س�أله أن
يدع�و ال ّله ل�ه أن يرزقه في ٍ
دعة ،فق�ال :Eال أدعو لك ،اطلب كما
ِ
حر
ُأم ْ�ر َت ،وق�ال« :ينبغي للمس�لم أن يلتمس الرزق حت�ى يصيبه ّ
الشمس»(((.

ه�ذا الرجل يري�د من اإلم�ام أن يدعو له على أس�اس أن دعاء
اإلمام Eمستجاب ،إنه يريد أن يأتيه الرزق وهو جالس في بيته من
غير عناء ،ولم يقبل اإلمام ذلك ،يقول تعالىَ ﴿ :فام ُش�وا فِي من ِ
َاكبِ َها
َ
ْ
َو ُك ُلوا ِمن ِّر ْز ِق ِه﴾[سورة الملك ،اآلية.]15 :
((( محمد بن يعقوب الكليني .الكافي ،ج  ،5الطبعة الثالثة 1405هـ( ،بيروت :دار
األضواء) ،ص .84
((( مستدرك الوسائل .ج ،13ص ،15حديث.14597
((( القاضي أبو حنيفة المغربي النعمان .دعائم اإلسالم ،ج ،2الطبعة األولى 2005م،
(بيروت :مؤسسة األعلمي) ،ص.5

ءاطعلا ةسردم نيسحلا مامإلا

فأساس فلسفة وجود اإلنسان في هذه الحياة لكي يعمر الكون،
نش َ�أكُم ِّم َن األَ ْر ِ
﴿ه َو َأ َ
اس َت ْع َم َرك ُْم
كما جاء في قول ال ّله تعالىُ :
ض َو ْ
فِ َيها﴾[سورة هود ،اآلية.]61 :
النَّ�اس ف�ي بع�ض المجتمع�ات يتحف�زون للعم�ل والس�عي
واإلنت�اج ،بينما تجد الهمة للس�عي ف�ي بعض المجتمع�ات قليلة،
واألثري�اء ُيع�دُّ ون فيه�ا عل�ى األصابع ،ومنه�ا مجتمعنا ،ف�إذا أراد
كبيرا ،بينما
اإلنس�ان أن يحصي األثرياء في المجتم�ع ال يجد عد ًدا ً
في مجتمعات أخرى تجد أعدا ًدا كبيرة من األثرياء.
ومن ذلك ما نشره تقرير عن الحالة المادية بسويسرا ،حيث يفيد
التقرير أنه من بين كل  25سويسري يوجد بينهم مليونير واحد(((.

ومجتمعات أخرى غير المجتمع السويسري إذا ُو ِض َعت قائمة
لعدد األثرياء المتمكنين فيها ،تجد أمامك قائمة كبيرة.
بينم�ا في بع�ض المجتمع�ات ـ ومجتمعنا واحد منه�ا ـ عندما
يحص�ى ع�دد األثرياء في المدين�ة الواحدة ق َّلما تخ�رج بعدد يصل
إلى عدد األصابع في اليد الواحدة.
أسباب عدم السعي للثروة والقدرة

هذه المسألة ليست عفوية بل تدل على حالة معينة.
((( جريدة الوطن .بتاريخ 1425/11/10ﻫ.
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يوجد هناك عامالن أساسيان ،هما:
 .1التربية
المجتمعات الت�ي تربي أبناءها على االتكالي�ة واالعتماد على
الغي�ر ،بحي�ث يتربى الول�د من صغره إل�ى أن يصبح ش�ا ًّبا على أن
أب�اه وأهله ينفقون عليه ،ويوفرون له كل ش�يء ،من دون عناء ،هذا
اإلنس�ان يستمر على هذه الحالة ،بحيث يريد أن تتوفر له احتياجاته
دون عناء وتعب طوال حياته.

وف�ي ه�ذه النقط�ة ُينْ َق�ل أن العرب ف�ي الجاهلية كان�وا يربون
أبناءهم على الخشونة ،ولذلك يدفعون بالطفل الصغير حتى يتربى
ف�ي البادي�ة ،وهي عادة حس�نة ،ذل�ك أن التدليل وتوفير كل ش�يء
لألبناء في كثير من األحيان ليس لصالح بناء شخصيتهم.
ولذل�ك ال أظ�ن أنه من الصالح أن يش�عر األب بفخر واعتزاز
بأنه اش�ترى لولده س�يارة من أفضل الموديالت وأرقى الماركات،
وربما د َّلله بطرق وأساليب أخرى.
والدراجات
وربما تكون هذه الممارسات الطائشة بالسيارات
ّ
الناري�ة ناتج�ة عن مثل هذا النوع من التدلي�ل ،حيث ال يكون االبن
هو من و ّفر لنفسه هذا النوع من المركبات.
توجه كثي�ر من هذه المصروفات فيما هو في خدمة
وأتمن�ى أن ّ
أبنائنا فعلاً  ،فبدل أن يشتري األب المتمكّن البنه سيارة غالية الثمن،

ءاطعلا ةسردم نيسحلا مامإلا

بإمكانه أن يصرف هذا المبلغ في أن يرسله للدراسة بالخارج ،ليأتي
بشهادة عالية ودراسة جا ّدة.

إنن�ا ن�رى بقية المجتمع�ات التي تعيش مس�توى اقتصادي أقل
مما نعيش�ه ،ينفقون كل ما يجمعونه في حياتهم من أجل أن يدرس
أبناؤهم بالخارج.
إننا ال نتو ّقع بفعل هذا النوع من التربية على الدعة والتواكل أن
يكون األبناء منتجين كادحين.
 .2الثقافة السائدة في المجتمع
بع�ض المجتمع�ات تس�ودهم ثقاف�ة تدف�ع للعم�ل وللث�راء،
وبعض المجتمعات على العكس من ذلك ،تس�ودها ثقافة االتكال
والرضا بالحال.
قصة عالم االجتماع األملاني

وفي هذا المج�ال ينقل عن عالم االجتماع األلماني المعروف
ماك�س فيب�ر (1920 -1864م) ـ وهو من كب�ار علماء االجتماع،
ومن مؤسسي علم االجتماع الحديث ،إذ كان أمين مكتبة ،ثم توجه
إلى علم االجتماع ،وأصبح من عباقرته في هذا العصر.
ينق�ل عنه أنه كان قد لفت نظره وض�ع منطقتين متجاورتين في
ألمانيا متس�اويتين في ظروفهما الطبيعي�ة ،لكن الوضع االجتماعي
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واالقتص�ادي ف�ي إح�دى المنطقتين يختلف ع�ن األخرى ،إحدى
المنطقتي�ن بها تقدم اقتص�ادي ،والناس فيها أثري�اء ،لديهم مصانع
وتجارة رائجة ،بينما األخرى غالبية أهلها فقراء ،ويعيشون في حالة
ريفية ،ليس لديهم تلك الثروات واإلمكانات الكبيرة.
فالتفت العالم فيبر لهذا التفاوت ،وحاول أن يبحث عن أسباب
التفاوت ،ووضع لذلك احتماالت عدة ،منها:




ه�ل هذه المنطقة فيها ثروات واألخرى ال يوجد بها مثل
تلك الثروات؟
ه�ل الوضع في المنطق�ة من حيث الطق�س يختلف عن
األخرى؟

وض�ع كل االحتماالت فلم يجد س�ب ًبا ،إل�ى أن التفت إلى أن
الس�بب في ذلك ه�و الفارق في الثقافة ،إذ كان�ت المدينة المتقدّ مة
صناع ًّيا تنتمي إلى المذهب البروتس�تانتي ،وكانوا ضمن المدرس�ة
الكالفنية ،وهي تعدّ مدرس�ة متطورة في هذا المجال ،إذ كان يتربى
الناس فيها على أن مكانة الناس في اآلخرة هي بحجم مكانتهم في
الدنيا.
بينم�ا المنطقة األخ�رى كانت ملتزم�ة بالمذه�ب الكاثوليكي
زه�د أتباع�ه ف�ي
ف�ي المس�يحية ،وه�ذا المذه�ب التقلي�دي ُي ّ
الهمة على النش�اط
الحي�اة ،وال يعط�ي أهمي�ة للحي�اة ،وال يبع�ث ّ
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والعمل االقتصادي.
(ج�ون كالفن) ـ صاحب المدرس�ة الكالفنية المس�يحية ـ ر َّبى
الناس في مجتمعه على أنه ينبغي لهم أن يكونوا متقدمين في الدنيا،
لكي يكونوا متقدمين في اآلخرة ،فكان يربط في أذهانهم بين التقدم
في الدنيا والتقدم في اآلخرة.

كما أن لديه مفهو ًما ال نتفق معه فيه  ..فهو يقول :إن ال ّله يحب
النُّخ�ب ،وال يح�ب الفق�راء المس�اكين ،ويقص�د بالنُّخ�ب ـ هنا ـ
أصحاب الثروات ،وأصحاب المكانة االجتماعية والعلمية ،فيقول
بأن هؤالء هم جماعة ال ّله وليس الناس الفقراء التعساء.
اكتش�ف أن الفارق بين
ولذل�ك العالم األلمان�ي (ماكس فيبر)
َ
المنطقتي�ن هو هذا الفارق الثقافي ،منطقة ثقافة أبنائهم تدفعهم إلى
النش�اط والفاعلي�ة ،والمنطقة األخرى ثقافة أبنائه�ا ال تدفعهم إلى
ذلك .ولهذا تقدمت هذه وتأخرت تلك.
ُ
أثر الثقافة االجتماعية يف تقدم األمم

وف�ي هذه النقط�ة أتذكّر أنني في أولى س�فراتي إل�ى الواليات
المتح�دة األمريكي�ة س�نة 1980م ،أثن�اء وجود ُطلاب في مؤتمر
للتو إلى ُهن�اك ،أحدهما من لبنان،
إِسلامي التقيت طالبي�ن وصال ّ
واآلخ�ر م�ن إح�دى المناط�ق الخليجي�ة ،وكان الف�ارق بينهما أن
الطالب الخليجي أتى ولديه بِعثة رسمية من الدولةٌ ،
ومال من أهله،
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وكان ف�ي حال�ة جيدة ،بينم�ا الطال�ب اللبناني اس�تطاع بصعوبة أن
يحصل على ٍ
مال للتذكرة ليتسنى له الدراسة في أمريكا.
وبع�د خم�س س�نوات اتف�ق أن التقي�ت هذي�ن الطالبي�ن مرة
أخ�رى ،ولك�ن مع ف�ارق كبير ،فالطال�ب الخليجي ل�م يتمكن من
إتمام دراسته ،لينقطع عنه تمويل البعثة ،لدرجة أنه أتى إلى المؤتمر
باح ًثا عمن يقدم له المس�اعدة المالية ،ليتمكّن من مواصلة المعيشة
في الواليات المتح�دة األمريكية ،بينما الطالب اللبناني إلى جانب
أتمه�ا حصل عل�ى بطاقة أل�ـ «غري�ن كارد» (البطاقة
دراس�ته الت�ي ّ
الخض�راء) ،وحص�ل على الجنس�ية األمريكي�ة ،و َع ِم�ل بالتجارة،
وأصبح لديه إِمكانات جيدة وثروة ومكانة اجتماعية.

هذان الطالبان جاءا إلى الواليات المتحدة األمريكية في ٍ
وقت
واح�د ،ولكن مع اختالف ف�ي النظرة إلى الحياة وف�ي الثقافة وفي
أسلوب التربية ،وكذلك طبيعة المجتمع الذي أتى منه كل منهما.
ففي لبنان نُالحظ :أن طبيعة المجتمع فيها دفع وتحفيز وتطلع،
ولذل�ك أبناء المجتمع اللبناني أينما ذهب�وا ـ مغتربين وهاربين عن
بلده�م بس�بب الفق�ر أو الحرب ـ يصبح�ون في مختل�ف المناطق
أثرياء ،وبعضهم وصل إلى مواقع سياسية في تلك البالد.
والس�بب ف�ي ذلك ه�و وج�ود ثقاف�ة اجتماعية دافع�ة في هذا
االتجاه لدى المجتمع.

ءاطعلا ةسردم نيسحلا مامإلا

ول�ذا أرى أن مجتمعن�ا بحاجة إلى ثقافة تدف�ع أبناءه إلى الثراء
وبخاص�ة أن منطقتنا تتوفر به�ا ثروات
وإل�ى التق�دم االقتص�ادي،
ّ
هائلة ،ولها تاريخ اقتصادي.
وال أظ�ن أنه من المج�دي أن نبحث عن التبري�رات ،التي هي
أنفس�نا أنن�ا غير مقصرين،
جزء من هذه الثقافة التقاعس�يةُ ،مقنعين َ
وأننا نسعى ،ونتخ ّيل أمامنا العوائق غير الواقعية.

ه�ذه التبري�رات جزء من الثقاف�ة الخاطئة التقاعس�ية التي تُث ِّبط
ِ
ِ
العوائق ،فاإلنس�ان الناش�ط وصاحب اإلرادة،
الهمم ،فمهما كانت
يتجاوز العوائق ،وذلك بدليل ما نراه من أن أفرا ًدا منَّا اس�تطاعوا أن
ُيصبحوا أصحاب ثروة وإمكانات عالية.
الدين اإلسالمي يدعو إلى العلو

يب�دو لبعضن�ا أن الدني�ا ليس�ت ذات أهمية ،إنما األهم كس�ب
رضا ال ّله تعالى.
إن وج�ود مثل هذه الثقافة تقلل أهمية الحركة والنش�اط ،وهي
في الواقع تخالف نصوص الدين وتعاليمه.
تعالي�م الدي�ن تش�جع اإلنس�ان المؤم�ن أن يك�ون أفضل من
غيره ،كما قال ال ّله تعالىُ ﴿ :ق ْل من حرم ِزينَ َة ال ّل ِه ا َّلتِي َأ ْخرج لِ ِعب ِ
اد ِه
َ َ َ َ
َ ْ َ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الر ْز ِق ُق ْل ِه�ي لِ َّل ِذي َن آ َمنُو ْا في ا ْل َح َي�اة الدُّ ْن َيا َخال َص ًة
َوال َّط ِّي َب�ات م َن ِّ
َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة﴾[سورة األعراف ،اآلية.]32 :
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المؤمنون ال ينبغي لهم أن يكونوا في حالة يرثى لها من التخلف
العلم�ي والحض�اري ،إنم�ا ينبغ�ي له�م أن يكافِحوا حت�ى يكونوا
{و َأنت ُُم
ف�ي موقع أفض�ل حيات ًّيا واقتصاد ًّي�ا ،كما يقول ال ّله تعال�ىَ :
األَ ْع َل ْو َن إِن كُنتُم ُّم ْؤ ِمنِي َن﴾[سورة آل عمران ،اآلية.]139 :
مراعاة املظهر والسلوك العام للمجتمع اإلسالمي

لم�اذا اإلنس�ان يقبل لِنفس�ه أن يكون منظره وهيأته ليس�ت في
المستوى الالئق والمتقدم؟
إن مما يؤس�ف علي�ه أن تصلنا األخبار عن بع�ض أبنائنا عندما
يتواجدون في مناطق أخرى ـ لعمل أو لدراس�ة ـ فغال ًبا ما يظهرون
وهم حاسرو الرؤوس ،على العكس من أبناء المجتمعات األخرى
عندم�ا يذهبون إلى الجامعات أو األس�واق ،حي�ث يلتزمون بالزي
الوطني ،ويظهرون بمظهر جيد.

ينبغي لنا أن نهتم بمنظرنا ،فهذه مس�ألة مهمة ،إن ال ّله س�بحانه
وتعال�ى يق�ول{ :يا بنِ�ي آدم ُخ ُذو ْا ِزينَ َتكُ�م ِعندَ ك ُِّل مس ِ ٍ
جد﴾[س�ورة
َ َ
َ ْ
ْ
ََ
يحب
األع�راف ،اآلي�ة ،]31 :وق�ال نبين�ا األعظ�م« :Aإن ال ّل�ه جمي�ل
ُ
الجمال».
وكان هذا الحديث إجابة عن س�ؤال تق�دم به أحد أصحابهA
ع�ن اللباس الجميل النظيف ،فتق�ول الرواية عن النبي Aقال« :ال
يدخ�ل الجنة م�ن كان في قلبه حبة من كبر» ،قال رجل« :يا رس�ول
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ال ّله ،إنه ليعجبني أن يكون ثوبي جديدً ا ورأسي دهينًا ،وشراك نعلي
جديدً ا » ،قال« :Aذاك جمال ،وال ّله جميل يحب الجمال»(((.

والتجمل ،ويبغض
وعن الصادق Eقال« :إن ال ّله يحب الجمال
ُّ
البؤس والتباؤس ،فإن ال ّله إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يرى عليه
أثرها» ،قيل« :كيف ذلك؟» قال« :ينظف ثوبه ،ويطيب ريحه»(((.

وعن�ه Eأنه نظر إلى رجل من أصحابه ،عليه جبة خز ـ إلى أن
َج َّم ْل ،فإن ال ّله ـ عز
قال ـ :ثم قال أبو عبد ال ّله Eللرجل« :ا ْل َب ْس َوت َ
وجل ـ يحب الجمال ما كان من حالل»(((.

يبرر
البعض ال يرى القضي َة بهذه األهمية ،ولكنها مهمة ،حيث ّ
البع�ض ذلك بأنها ع�ادات وتقاليد اجتماعية ،فأبن�اء هذا المجتمع
من طبيعتهم هذا اللباس ،وليس ذلك اللباس في تلك المناطق.
الحري�ات وإطالقها،
والبع�ض يعد هذه النقط�ة من باب تقييد ّ
لدرج�ة أن البع�ض يتس�اهل وال يق ّي�د حر ّيته ،حتى إن�ه يذهب إلى
ِ
المسجد بمالبس النوم و ُيصلي بها ،أو يذهب إلى المجالس العامة
ِ
بمنظره وشكله.
وال يهتم

((( محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري .المستدرك على الصحيحين .ج ،1الطبعة
األولى 1411هـ( ،بيروت :دار الكتب العلمية) ،ص ،78حديث .69
((( محمد بن الحسن الحر العاملي .وسائل الشيعة ،ج  ،5الطبعة األولى 1993م
(بيروت :مؤسسة آل البيت Bإلحياء التراث) ،ص  ،7حديث.5746
((( مستدرك الوسائل .ج  ،3ص  ،235حديث.3465
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اإلنس�ان المؤمن ينبغي أن َ
يعيش حيا ًة أفضل ،فغير المس�لمين
ِ
ِ
والطيبات م�ن الرزق فيه�ا ،فينبغي لنا
بزين�ة الدُ نيا
ليس�وا أول�ى منا
أن نس�عى ،وأن يك�ون لدينا طم�وح ،وأن نتع�اون كمجتمع وأفراد
وجماعات ،فهذا إِعزاز للدين والعقيدة التي ننتمي إليها.
وقد جاء توجيه النب�ي Aوأهل بيته Bبهذا االتجاه ،كما ورد
ف�ي حديث عن نبينا محم�د Aأنه قال« :نِ ْع َم العون على تقوى ال ّله
الغنى»(((.

وروي ع�ن أبي عب�د ال ّله Eأنه ق�ال« :نعم الع�ون الدنيا على
اآلخ�رة»((( ،وي�روى عنه« :Eنع�م العون على اآلخ�رة الدنيا»(((،
{ر َّبنَا آتِنَ�ا فِي الدُّ ْن َيا َح َس�نَ ًة َوفِي
وعن�ه Eف�ي قول ال ّله عز وج�لَ :
ِ
ِ ِ
اب الن َِّار﴾[سورة البقرة ،اآلية ،]201 :قال« :رضوان
اآلخ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
ال ّل�ه والجن�ة ف�ي اآلخرة ،والس�عة في ال�رزق والمعايش ،وحس�ن
الخلق في الدنيا»(((.

وق�ال« :Eلي�س من�ا م�ن ت�رك دني�اه آلخرت�ه وال آخرت�ه
لدنياه»(((.
((( الشيخ الصدوق .محمد بن بابويه القمي .من ال يحضره الفقيه ،ج  ،3الطبعة األولى
1427ﻫ( ،بيروت :دار المرتضى) ،ص .156
((( المصدر نفسه.
((( الكافي .ج ،5ص ،72حديث.9
((( من ال يحضره الفقيه .ج  ،3ص .156
((( من ال يحضره الفقيه .ج ،3ص.156
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وروي عنه Eأنه قال« :اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدً ا ،واعمل
آلخرتك كأنك تموت غدً ا»(((.
«خير الدنيا
وفي حديث آخر ينس�ب لإلم�ام علي Eأنه ق�الُ :
واآلخ�رة ف�ي خصلتي�نِ :
الغن�ى والتُقى ،وش�ر الدني�ا واآلخرة في
خصلتين :الفقر والفجور»(((.

وورد ع�ن النبي محمد Aأنه قالَ « :أ ِ
صلحوا دنياكُم ،واعملوا
آلخرتِكُم»(((.
ّ
فك االرتباط بين الغنى والتعلق املذموم بالدنيا

تناقضا ،فنحن ذكرنا أحاديث
وهنا نقف مع ما قد يحسبه البعض ً
تحث على حب الحياة وطلب الغنى ،وهناك بعض الروايات جاءت
ف�ي ذم الدنيا والغنى كقوله« :Aازه�د في الدنيا يحبك ال ّله»((( ،أو
تناقضا ،فليس معنى
كقوله:A
«ش�ر أمتي األغني�اء»((( ،وهذا ليس ً
ّ
ه�ذه األحاديث ترك الدنيا ،إنما معناها عدم التكالب عليها والتع ّلق
((( المصدر نفسه.
((( شرح نهج البالغة البن أبي الحديد .ج ،20الطبعة األولى 1407ﻫ( ،بيروت :دار
الجيل) ،ص ،301كلمة رقم.446
((( محمد الريشهري .التنمية االقتصادية في الكتاب والسنة ،الطبعة األولى1422ﻫ،
(قم :دار الحديث) ،ص ،50حديث.1
((( وسائل الشيعة .ج ،12ص ،15باب استحباب الزهد في الدنيا.
((( محمد مهدي النراقي .جامع السعادات .ج ،2الطبعة السابعة1422ﻫ( ،بيروت:
مؤسسة األعلمي) ،ص  ،36فصل (ذم المال).
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بها على حساب القيم وأداء الواجبات الشرعية.
والطلب عندما يكون من الحالل ويصرف في الحالل والطاعة،
فه�ذا مقتض�ى الجمع بين الدني�ا واآلخرة ،وهذا م�ا نفهمه من قول
اإلمام الصادق« :Eال خير في من ال يحب جمع المال من حالل،
يك�ف به وجهه ،ويقضي ب�ه دينه ،ويصل به رحم�ه»((( ،وقوله:E
ّ
«م�ن طلب الدنيا اس�تغنا ًء عن الناس وتعط ًفا عل�ى الجار ،لقي ال ّله
ووجهه كالقمر ليلة البدر»(((.
وهذه كلها أحاديث تدل على أن الثروة من المنظور اإلسالمي
خي�ر معين عل�ى التق�وى وبناء النف�س ،كما أنه�ا س�اترة للنقائص
والعيوب.
حاجة املجتمع إلى العالقات واملعارف وأصحاب الجاه

أش�خاصا م�ن مجتمعنا
ُهن�اك تج�ارب كثي�رة تُبي�ن كي�ف أن
ً
بجده�م ومثابرته�م أصبح�وا أثرياء ولديه�م قدرات هائلة ،س�واء
كان�ت ق�درات مالية أو وجاهية ،ولألس�ف فإن البع�ض من الناس
ال يع�رف قيمة وج�ود ذوي الجاه ،والمقصود هن�ا ذوي العالقات
االجتماعية الواس�عة والنافِ َذة ،والقادرة عل�ى التدخل في ّ
حل كثير
من المشاكل واألزمات.
((( بحار األنوار .ج ،100ص ،7حديث.30
((( المصدر نفسه .ص ،8حديث.31
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الحي�اة تحت�اج إلى مثل هذه األم�ور ،وبخاصة ف�ي مجتمعاتنا
وبلدانن�ا ،حي�ث ال تس�ير األم�ور إال بالمحس�وبيات والعالق�ات،
فكلم�ا كان للمجتمع عالق�ات ومعارف وجاه تُصب�ح أمور الناس
أفضل في مختلف المجاالت.

وم�ن الخطأ ما يعتقده البعض من أن�ه لِيصبح ذا عالقات وجاه
ينبغ�ي أن يكون ثر ًّيا ،فه�ذا مفهوم غير صحيح ،ألن المجال مفتوح
للعالق�ات م�ن خالل المعاش�رة الطيبة ،وخلق عالقات حس�نة مع
مختل�ف األط�راف ،وهناك أش�خاص ل�م ينطلقوا من موق�ع ثروة
وال م�ن ِ
موقع إمكانات ،لكنهم تعرفوا إلى الناس وكونوا صداقات
معهمَ ،
فخدموا غيرهم واندمجوا ،وأصبحت لهم ش�خصية ومكانة
في المجتمع.

لك�ن معظم أبناء مجتمعنا يميلون إلى االنغالق على أنفس�هم،
وصداقاتهم قد ال تتجاوز مناطق س�كنهم ،وال يهتمون ببناء جسور
العالق�ة واالنفتاح مع اآلخرين ،ليكونوا معروفين وأصحاب مكانة
وجاه على المستوى الوطني.

مجاالت الإنفاق ونماذجه الم�شرقة
اإلنس�ان ف�ي ه�ذه الحياة يك�ون تح�ت تصرفه مالَّ ،
ق�ل ذلك
المال أو ك ُثر ،وهناك من يعطيه ال ّله س�بحانه و تعالى سعة في المال
وال�رزق ،لكن الموفقين من هؤالء ُه�م الذين ينفقون أموالهم على
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خ�ارج دائرته�م واهتماماته�م الش�خصية ،ف�ي المصلح�ة العامة،
ِ
مصلح�ة المجتمع وخدمة الناس ،بينم�ا البعض اآلخر من األثرياء
المتمكني�ن ال تك�ون لديه�م هذه الحال�ة من روح الب�ذل والعطاء،
نفسه ش�حيح ًة ،ولذلك يقول ال ّله
ألن من طبيعة اإلنس�ان أن تكون ُ
وق ُش�ح َن ْف ِس ِ
�ه َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُح َ
﴿و َمن ُي َ
ون﴾[سورة الحشر،
َّ
تعالىَ :
اآلية 9 :وس�ورة التغابن ،اآلي�ة ،]16 :وفي آية أخرى يقول ال ّله﴿ :و ُأح ِضرتِ
َ ْ َ
األَن ُف ُس ُّ
الش َّح﴾[سورة النساء ،اآلية.]128 :
ُينق�ل ع�ن الميرزا محم�د حس�ن الش�يرازي Dأنه «أت�ى إليه
ش�خص م�ن التجار صاح�ب مال وأج�رى معه حس�اب الخمس،
كبيرا.
وكان مبل ًغا ً
فق�ال التاج�ر للمي�رزا الش�يرازي أن�ه س�يأتي بالمبل�غ الح ًقا،
وعندما َذهب إلى المنزل أخذ ُيفكر كيف يدفع مبل ًغا كهذا؟! حيث
ووضعه جان ًبا
�ب عليه أن يقرر ،إل�ى أن أفرد المبلغ المطلوبَ ،
ص ُع َ
في مكان معين.

وكان التاج�ر يأتي يوم ًّيا للصالة خلف ه�ذا المرجع ،وفي كل
م�رة يراه يق�ول له« :إن المبلغ جاهز آلتي ب�ه ،ولكن حصل لي كذا
وكذا  »..ويبحث له عن أعذار.
وف�ي نهاي�ة المط�اف ص�ارح الس�يد ،وق�ال ل�ه ـ بما معن�اه ـ:
«موالنا ،أنا ال أستطيع أن آتي لك بالمال ،فليست لدي ال ُقدرة على
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ٍ
ذلك ،فأطلب منك أن َ
بأش�خاص ممن تعرفهم وتثق بهم
تبعث لي
ليأخذوا المال ،حتى ولو رفضت وقاومتهم».
اتفق بعدها الميرزا الش�يرازي مع جماعة ليأتوه بالمال ،فذهبوا
إل�ى بي�ت التاج�ر ودخلوا المجل�س ليأخ�ذوا المال ألن�ه أخبرهم
بمكانه ،وقد مانع في البدء ،ولكنهم استطاعوا استنقاذه منه.
أتى التاجر بعدها إلى المرجع الشيرازي وشكره على تخليصه من
عدم دفع حق الخمس.
كثيرا وكالء المراجع في
تتك�رر،
وهذه المواقف
ويتعرض لها ً
ّ
ّ
قبض حق الخمس ،فعندما يأتي بعض األش�خاص إلجراء حساب
كبيرا قد ال يأتي مرة أخرى.
الخمس ،فإذا رأى المبلغ ً

على اإلنس�ان أن يتن ّبه للحقيقة التي تؤكّدها اآلية الكريمة التي
افتتحن�ا به�ا الحديث ،وه�ي أن المال وه�ذه األرزاق إنم�ا هي ل ّله
سبحانه.
ه�ذا من جهة ،ومن جه�ة أخرى عليه أن يتن ّب�ه للحقيقة الثانية،
وه�ي أن اإلنفاق في س�بيل ال ّل�ه ،إنما يرجع بالفائدة على اإلنس�ان
نفس�ه ،يقول تعالى﴿ :وما َأن َف ْقتُم من َش�ي ٍء َفهو ي ْ ِ
خل ُف ُه﴾[س�ورة س�بأ،
ْ َُ ُ
ِّ
َ َ
اآلية.]39 :
بمعن�ى أن ال ّله تعالى يعطيك بدلاً ع�ن المال الذي أنفقته ،فهو
خير الرازقين.
ُ
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ِ

ُم﴾[سورة
ويقول في آية أخرى﴿ :إِ ْن َأ ْح َس�نت ُْم َأ ْح َس�نت ُْم ألَن ُفسك ْ

﴿وما ُت َقدِّ مو ْا ألَن ُف ِسكُم م ْن َخ ْي ٍر ت ِ
َجدُ و ُه
ِّ
ُ
اإلسراء ،اآلية ،]7 :وفي آية ثالثةَ َ :
ِعندَ ال ّل ِه﴾[س�ورة البقرة ،اآلية ،110 :وس�ورة المزمل ،اآلي�ة ،]20 :ويقول تعالى:
ُنف ُقو ْا ِمن َخي ٍر َفألن ُف ِس�كُم وما ت ِ
﴿وما ت ِ
ُنف ُق َ
ون إِالَّ ا ْبتِ َغاء َو ْج ِه ال ّل ِه َو َما
ْ ْ
ْ َ َ
َ َ
ِ
ت ِ
ف إِ َل ْيك ُْم َو َأنت ُْم الَ ُت ْظ َل ُم َ
ون﴾[سورة البقرة ،اآلية.]272 :
ُنف ُقو ْا م ْن َخ ْي ٍر ُي َو َّ
أيضا ،فقد ورد عنه« :Aإن
وفي األحاديث تأكيد لهذه الحقيقة ً
ٍ
ل ّله في كل ليلة ملكًا ينادي :ال ّلهم ِ
كل ٍ
منفق خل ًفا َّ
أعط َّ
ممسك
وكل
ُ
تل ًفا»(((.

واإلنس�ان ينبغي أن يكون لديه ثقة بال ّله س�بحانه ،يقول رسول
ال ّل�ه« :Aم�ن ص�دّ ق بالخلف ج�اد بالعطية»((( ،وي�روى عن أمير
المؤمنين Eقوله« :من َأي َقن بِا ْل َخ َل ِ
ف َجا َد بِا ْل َعطِ َّي ِة»(((.
َ ْ ْ َ

نح ُن نعد أنفسنا مجتمعات متدينة ،مؤمنون باإلسالم ولدينا هذا
القرآن وهذه النصوص الش�رعية التي تدعونا وتحفزنا إلى اإلنفاق،
لكننا نرى أن المجتمعات األخرى سبقتنا في هذا المجال.
التبرعات يف املجتمعات األخرى

1 .1تقرير  2003للتبرعات في الواليات المتحدة األمريكية
((( وسائل الشيعة .ج ،7ص ،391حديث.9663
((( الكافي .ج ،4ص ،2حديث.4
((( نهج البالغة .حكمة .138
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يش�ير إل�ى أن األمريكيي�ن تبرع�وا للجمعي�ات الخيري�ة
ب�ـ  245بلي�ون دوالر % 35 ،منه�ا للجمعي�ات الدينية،
والباقي للمؤسسات الصحية ،والتربوية ،والثقافية(((.
2 .2كما أن بعض الش�خصيات الثرية ف�ي الواليات المتحدة
األمريكية تتبرع كل عام بمبالغ كبيرة ،ومنهم على س�بيل
المثال :بل جيتس ،صاحب ش�ركة مايكروس�وفت ،أكبر
يتبرع سنو ًّيا
شركة في العالم للصناعة المعلوماتية ،الذي ّ
بالمليارات.
وورن بوف�ت تب�رع بمعظم ثروته ،حي�ث تبرع بـ 37
مليار دوالر ،وأبقى لنفسه منها  6مليارات فقط.
لماذا تس�بقنا هذه المجتمعات في اإلنفاق والعطاء؟! وال نجد
إال نماذج قليلة جدًّ ا في مجتمعنا من مثل هؤالء؟!
إنن�ا ،والحال ه�ذه ،ندعو الجمي�ع إلى الدف�ع بمجتمعاتنا إلى
األمام ،وإلى التح ّلي بروح العطاء والبذل من أجل اآلخرين.
وهنا نجد أنفس�نا ملزمين باإلش�ادة بتلك النماذج المشرقة في
مجتمعاتن�ا وأوطانن�ا الذين ما بخل�وا بأمواله�م وثرواتهم من أجل
خدمة مجتمعهم.
((( مجلة الوسط .عدد  ،649الصادر بتاريخ  5يوليو .2004
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وهنا أذكر بعض األمثلة من مجتمعنا:
1 .1ذك�رت الصح�ف المحلي�ة ع�ن رج�ل األعمال الش�يخ
(عبداللطي�ف الجب�ر) :أنه وأس�رته في األحس�اء تبرعوا
يتكون من  236وحدة سكنية لمحدودي
بإسكان شعبي ّ
الدخل ،للفقراء في األحساء كلفتها  60مليون ريال.

2 .2مرك�ز كان�و بالدم�ام ألمراض الكل�ى :ك ّل�ف  20مليون
ريال.
3 .3وكذلك مركز البابطي�ن بالدمام لجراحة أمراض القلب:
كلف  75مليون ريال.
هذه هي األعمال الطيبة التي تعني مش�اركة اإلنس�ان وإسهامه
في خدمة وطنه ومجتمعه.
البر واإلحسان إلى مجتمعها :الفقيد
ومن األس�ماء الالمعة في ّ
الح�اج عبدال ّله المط�رود Dالذي قدم مس�اهمات كثي�رة في بناء
المساجد ،وكذلك دعم الجمعيات الخيرية ،باإلضافة إلى مساعدته
للفقراء.
إن الح�اج عب�د ال ّله المطرود س�اهم ودعم بن�اء أكثر من 100
مس�جد في مختلف المناطق ،في :أمريكا والهند وباكستان ولبنان،
وفي المنطقة هنا للس�نة والش�يعة ،حيث ش�ارك في بن�اء الكثير من
مساجدها.

ءاطعلا ةسردم نيسحلا مامإلا

نح�ن نعيش ف�ي بلد تبرز فيه مثل هذه األس�ماء الالمعة ،ونريد
أيضا أن يكون من مجتمعنا أسماء المعة أخرى ،على صعيد الخدمة
ً
الوطنية والعطاء العام في البالد.
وإال فما قيمة األموال ،والثروات ؟!
مجتمعنا بحاجة إلى العطاء والبذل

ق�دّ م ف�رع وزارة الش�ؤون اإلسلامية واألوق�اف ف�ي المنطقة
تقري�را ع�ن ع�دد المس�اجد الت�ي ُبني�ت خلال الس�نتين
الش�رقية
ً
الماضيتين ،فأش�ار إلى أنه بني خالل هاتين الس�نتين في الدمام 26
مسجدً ا جديدً ا ،وفي الخبر  29مسجدً ا ،وفي بقيق  19مسجدً ا(((.
وعندم�ا نوازن بين ما يبذل في بناء المس�اجد وبقية المش�اريع
كبيرا.
الخيرية في منطقتنا وبين بقية المناطق نجد الفارق ً

وهذا ال يعني انعدام هذه المشاريع في المنطقة ،ففي محافظتنا
اآلن يوج�د بع�ض المس�اجد الت�ي تُبنى ،لكنن�ا بحاجة إل�ى تعاون
ٍ
عط�اء أكثر؛ ألن الجمعيات الخيري�ة والنوادي الرياضية
أكثر وإلى
والفقراء والمحتاجين يش�كون من نقص العطاء ،فكلما أعطينا فإن
ال ّله تعالى يبارك لنا في أموالنا.
واألحادي�ث الت�ي تحثن�ا عل�ى العط�اء كثي�رة ،يق�ول رس�ول
((( جريدة اليوم .العدد  ،10943الصادر بتاريخ 1424/4/1ﻫ الموافق  1يونيو
2003م.
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ال ّل�ه« :Aداووا مرضاك�م بالصدق�ة»((( ،وعن أبي الحس�ن Eأنه
َ
الرزق بالصدقة»((( ،وفي بعض الروايات« :يا معشر
قال« :استنزلوا
التجار ،صونوا أموالكم بالصدقة»(((.
وأخيرا ،علينا أن نُقبل على العطاء واإلنفاق في خدمة مجتمعنا
ً
ِ
ووطننا ،وبخاصة أننا نعيش هذه النعمة الكبيرة ،وننتمي إلى مدرسة
َأبي عبد ال ّله الحسين ،Eونريد أن تكون آثار هذه المدرسة ُمنعكسة

على حياتنا.

((( بحار األنوار .ج ،59ص ،264حديث.27
((( الكافي .ج ،4ص ،10حديث.4
((( وسائل الشيعة .ج ،17ص ،384حديث.22803

اإلمام الحسين مدرسة األخالق
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ح ْول ِك﴾[سورة آل عمران ،اآلية.]159 :
مِن

الأخالق قيمة عليا
تعريف األخالق

ُعرف األخالق بأنها الصورة النفس�ية لإلنس�ان ،أو االنعكاس
ت ّ
جس�ما يمثل
للجان�ب المعنوي والنفس�ي عنده ،فكما أن لإلنس�ان
ً
شكله وصورته المادية ،من طول وقصر ومالمح ،فينظر الناس إلى
ش�خصيته المادية من خالل مالمحه الجس�مية ،فإن هناك ُب ْعدً ا آخر
لإلنس�ان ،هي نفس�ه التي تعني الميول والتوجه�ات ،وهذه تتجلى
وتتجسد من خالل األخالق.
فاألخالق هي صورة النفس اإلنسانية.
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ويش�رح األخالقيون ذل�ك أكث�ر ،فيقولون :إن الن�اس تتعرف
ش�كل اإلنس�ان م�ن خالل جس�مه ،في�رون التفاوت في األش�كال
من حيث الط�ول والقصر ،والنحافة واالمتلاء ،وكذلك من حيث
الجم�ال وعدم�ه ،وعندم�ا يري�د اإلنس�ان االطلاع عل�ى الصورة
يتعرف ذلك م�ن خالل األخلاق ،التي
النفس�ية ألخي�ه اإلنس�انّ ،
تكش�ف صورة النفس ،إذ النفس هي الجانب اآلخر من الش�خصية
اإلنسانية ،وال يتبين جمالها وقبحها إال من خالل األخالق ،فالناس
يتعرفون صفات النفس من خالل التعامل األخالقي.
وكم�ا أن األجس�ام فيها جمال ،وقب�ح ،ومالمح جي�دة ،وغير
جيدة ،كذلك نفس اإلنس�ان فيها الحسن ،وفيها القبيح .فيها نقص،
وفيه�ا ضع�ف ،وه�ذا أم�ر يتبينه وي�راه الناس م�ن خلال التعامل
بعضا.
األخالقي مع بعضهم ً
ومم�ا يؤس�ف علي�ه أن يح�رص الف�رد منّا على جمال ش�كله
ومظهره أكثر من عنايته بجمال النفس وطيبها؛ ألنه يعرف أن جمال
الش�كل والمظه�ر ،يج�ذب األنظ�ار والنفوس ،لذل�ك يحرص أن
يك�ون مظهره وش�كله جميلاً  ،فن�رى الكثير يتهافت�ون على جراحة
وبخاصة فيما بين النس�اء ،لتحرص الفتاة على
وعمليات التجميل،
ّ
شكلها وجمالها متجاهلة الجوانب األخرى.
مس�تنكرا ف�ي الدين أن
وهن�ا ال ب�دَّ من اإلش�ارة إلى أن�ه ليس
ً
يحرص اإلنس�ان على حسن مظهره ،فهو أمر مطلوب ومر َّغب فيه؛

الخألا ةسردم نيسحلا مامإلا

ألن «ال ّله جميل يحب الجمال».
وح ْس�ن المظهر ه�دي قرآني ،يق�ول تعالى
والس�عي للجمال ُ
ف�ي كتابه الكريم﴿ :يا بنِي آدم ُخ ُذو ْا ِزينَ َتكُم ِعندَ ك ُِّل مس ِ ٍ
جد﴾[س�ورة
َ ْ
ْ
َ َ ََ
األع�راف ،اآلي�ة ،]32 :وحينم�ا رأى نبين�ا محمد Aأعراب ًّي�ا يدخل عليه
منسق ،قال Aـ فيما روي عنه ـَ « :أ َما كان يجد
وشكله وشعره غير َّ
ما يسكن به شعره؟»(((.
ولك�ن م�ن المفت�رض أن تبق�ى العناي�ة بالمظهر ف�ي حدودها
الطبيعية المتعارفة.
وف�ي المقاب�ل ينبغي لإلنس�ان أن يحرص عل�ى جمال صورته
النفس�ية ،فه�ي األه�م ،وه�ي الت�ي تؤثر أكث�ر في نف�وس اآلخرين
وقلوبهم.
وللوصول للجمال النفس�ي على اإلنس�ان االهتمام بالتهذيب
األخالق�ي ،فاألخلاق ه�ي ش�كل النف�س وهيئتها ،وم�ن هنا جاء
التأكيد والتركيز على األخالق.
ُُ
ّ
ُح ْسن الخلق يعزز حضور اإلنسان يف قلوب الناس

قد تكون لإلنس�ان نقاط قوة مختلف�ة ،كل نقطة من نقاط القوة
تجع�ل له موقعية ما ،ومس�توى م�ن االهتمام والتقدير في أوس�اط
((( أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني .سنن أبي داود ،ج ،2الطبعة األولى
1409ﻫ (بيروت :مؤسسة الكتب الثقافية ـ دار الجنان) ،ص ،449حديث.4062
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الن�اس ،فعندما يكون له نس�ب ش�ريف ،ف�إن هذا يجعل لإلنس�ان
موقعي�ة ،وق�د يكون لإلنس�ان موقع س�لطة وق�وة ،فه�ذا يجعل له
وتقديرا م�ن نوع خاص ،وفي مثال ثال�ث قد يكون صاحب
أهمي�ة
ً
كف�اءة علمية ،في مجال العلوم الدينية أو العلوم الطبيعية ،ما يجعل
ل�ه أهمية ومكانة عن�د الناس .وعندما يكون صاح�ب ثروة وأموال
وأخيرا َمن يكون له توجه عبادي ،بحيث
س�تكون له مكانة وأهمية.
ً
يعرفه الناس باإلقبال على العبادة وعلى التهجد ،هذا تكون له قيمة
ف�ي نفوس الن�اس ،وهن�اك أمثلة كثي�رة لمواقع ومناصب تكس�ب
اإلنسان منزلة بين الناس.
ولكنن�ا إذا اس�تقرأنا الرواي�ات واألحادي�ث الت�ي تتح�دث
ع�ن األخلاق ،فإنن�ا س�نجدها تعط�ي لألخالق مكان�ة ُع ْل َي�ا فوق
ه�ذه الكف�اءات والملكات ،وهذا ما نش�عره بوجدانن�ا وفي واقعنا
الخارجي ،فمهما كانت نقاط القوة عند اإلنسان كثيرة ،من :علم أو
مال أو س�لطة أو شرف ونس�ب أو ما أشبه ذلك ،فإنه تبقى ألخالقه
األثر الحاسم على مكانته عند الناس ،فتتعزز إذا كان صاحب خلق
جميل ،وتكبر هذه المكانة مع كفاءته .أما إذا كانت أخالقه سيئة فإن
س�وء الخلق عنده يضعف تأثير كفاءاته ونق�اط قوته األخرى ،وفي
هذه النقطة تروى رواية جميلة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
«رب عزيز أذله خلقه ،وذليل أعزه خلقه»((( ،حيث نفهم
يق�ولّ :E
((( بحار األنوار .ج ،74ص.420

الخألا ةسردم نيسحلا مامإلا

من كلمة (العزيز) و(الذليل) الواردتين في الرواية امتالك القدرات
رب عزيز يمتلك نقاط قوة ـ
وع�دم امتالكها ،فيكون معنى الروايةّ :
من شرف ونسب ،أو مال ،أو مكانة علمية ـ أذله سوء خلقه.
توضح ه�ذه النقطة
واآلي�ة الكريم�ة الت�ي افتتحن�ا بها حديثن�ا ّ
بأجل�ى صورة ،فهي تتح�دث عن النبي ،Aوهو في أعلى مكانة أو
منص�ب قد يناله إنس�ان في الدني�ا ،ومع ذلك تتحدّ ث بأن اإلنس�ان
حتى لو بلغ أعلى المراتب ،وهي النبوة واالتصال بالوحي اإللهي،
عزي�زا ويترك تأثيره ف�ي النفوس ،ما لم يك�ن على درجة
ل�ن يكون
ً
سمو ورفعة األخالق.
عالية من ّ

إن ه�ذه اآلية الكريمة تتحدث عن أفضل نبي وأفضل رس�ول،
حاكما عل�ى جميع المل�كات والمراتب
وم�ع ذلك تجعل الخل�ق
ً
التي يحصل عليها اإلنسان ،من حيث تأثيرها في الناس ،ومن حيث
الموقعية التي تحفرها في وسط المجتمع.
نت َل ُه ْم،
إن ال ّله تعالى يخاطب نبيهَ ﴿ :Aفبِ َما َر ْح َم ٍة ِّم َن ال ّل ِه لِ َ
يظ ا ْل َق ْل ِ
ُنت َف ًّظا َغ ِل َ
ب الَن َف ُّضو ْا ِم ْن َح ْولِ َك﴾ ،بمعنى :إنك ـ يا
�و ك َ
َو َل ْ
محم�د ـ لو لم تكن لك أخالق حس�نة وكانت أخالقك س�يئة ،لما
نفعت�ك نبوتك في تعزيز موقعيتك بين الن�اس ،ولما أفادتك في أن
يقبلك الناس ،والنفضوا عنك.
إن أه�م م�ا تري�د اآلي�ة إيصال�ه أن األخلاق له�ا حاكمي�ة من
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حيث تكوين وتش�كيل مكانة اإلنس�ان في المجتم�ع ومقبوليته بين
الن�اس ،حتى على درجة النب�وة ،فكيف ببقية الكفاءات والقدرات.
فلو أن إنس�انًا عنده ثروة ومال ،ولكن أخالقه س�يئة ،ترى هل يحبه
الن�اس؟! ،وكذلك لو كان يملك مس�توى علم ًّي�ا متقدِّ ًما ،ولكنه ال
يتعام�ل م�ع الن�اس باألخلاق الحس�نة ،فإن األث�ر الطبيع�ي الذي
س�يحصل أن الناس ال يحبونه ،ولن ينجذبوا أو ينش�دوا إليه ،لذلك
ورد عن اإلمام جعفر بن محمد الصادق ،Eوهو يخاطب العلماء:
«ال تكون�وا علماء جبارين ،فيذهب باطلك�م بحقكم»((( ،ويبدو أن
الخط�اب ـ ف�ي الرواي�ة ـ موجه إلى علم�اء الدين ب�أالَّ يتعاملوا مع
الناس بفظاظة ،حتى ال ينفروا منهم ،فيذهب باطلهم (سوء التعامل
األخالقي) بحقهم (التوجهات الدينية التي يبشرون بها) ،وهذا أمر
طبيعي ،فإذا كانت النبوة مع س�وء الخلق ال تؤثر في الناس كما هو
مفاد اآلية( ،وهو مس�ألة افتراضي�ة ،وإال فجميع األنبياء معصومون
ال يقومون باألعمال المنافية للعصمة) فكيف بالعالم.
ورد ف�ي حدي�ث عن رس�ول ال ّله Aأن�ه ق�ال« :إن العبد ليبلغ
عظيم درجات اآلخرة بحسن خلقه وإنه لضعيف العبادة»((( ،فكثرة
والتقرب إل�ى ال ّله من خاللها ،بتالوة الق�رآن وأداء النوافل
العب�ادة
ّ
تقرب اإلنسان إلى ال ّله إذا لم يصاحبها
وقراءة األدعية والزيارات ال ّ

((( الكافي .ج ،1ص.36
((( عالء الدين علي المتقي الهندي .كنز العمال .ج ،3الطبعة الخامسة 1405هـ،
(بيروت :مؤسسة الرسالة) ،ص.5

الخألا ةسردم نيسحلا مامإلا

ُح ْس�ن ُ
الخ ُلق ،وهذا مفاد حديث آخر مروي عن رسول ال ّله Aأنه
قال« :سوء الخلق ذنب ال يغفر»(((.
وكما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Eـ عند حديثه عن
ور
الظلم ـ« :إِ َّن ال ُّظ ْل َم ثَلاَ َث ٌة َف ُظ ْل ٌم لاَ ُي ْغ َف ُر َو ُظ ْل ٌم لاَ ُيت َْر ُك َو ُظ ْل ٌم َم ْغ ُف ٌ
ب َف َأ َّما ال ُّظ ْل ُم ا َّل ِذي لاَ ُي ْغ َف ُر َف ِّ
الش ْر ُك بِال ّله َق َال ال ّل ُه َت َعا َلى{ :إِ َّن
لاَ ُي ْط َل ُ
ال ّل َه ال َي ْغ ِف ُر َأ ْن ُي ْش َ�ر َك بِ ِه} َو َأ َّما ال ُّظ ْل ُم ا َّل ِذي ُي ْغ َف ُر َف ُظ ْل ُم ا ْل َع ْب ِد َن ْف َس� ُه
َات و َأما ال ُّظ ْل�م ا َّل ِذي لاَ يتْر ُك َف ُظ ْل�م ا ْل ِعب ِ
ِ
ِعنْ�دَ َب ْع ِ
اد َب ْع ِض ِه ْم
ُ َ
ُ َ
ُ
�ض ا ْل َهن َ َّ
َب ْع ًضا»(((.

بعض األخطاء التي يرتكبها اإلنسان في عباداته وعالقته مع ال ّله
يمكن أن يتجاوز عنها ويغفرها ال ّله له ،لكن ظلم اآلخرين واإلساءة
له�م ـ وهو المظه�ر األخالقي ـ هذا ظلم ال يترك ،ويحاس�ب عليه
اإلنس�ان ي�وم القيامة ،وق�د ورد أنه قيل لرس�ول ال ّل�ه Aعن امرأة
تصوم نهارها وتقوم ليلها ولكنها تؤذي بلس�انها جيرانها ،فقال:A
«ال خير فيها وهي من أهل النار»(((.

من هنا جاء التأكيد على األخالق ،حتى إن رسول ال ّله Aحينما
يتح�دث عن األخالق ،يعدّ ها الهدف األعل�ى من بعثته ،فيقول:A

((( المصدر نفسه .ج ،3ص.443
((( نهج البالغة .من خطبة له Eوفيها يعظ ويبين فضل القرآن وينهى عن البدعة.
((( بحار األنوار .ج ،68ص.394
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«إنم�ا بعثت ألتمم مكارم األخلاق»((( ،وورد ف�ي حديث عنه:A
«اإلسال ُمُ :ح ْس ُن الخلق»(((.

مجلسا يوم القيامة أحسنكم
النبي« :Aأقربكم مني
ً
وروي عن ُّ
أخال ًقا»(((.

�صور وم�شاهد من الأخالق الح�سينية
نحن عادة ما نتحدث عن الحسين الثائر ،والشهيد ،والمظلوم،
كما نتحدث عن جانب البطولة أو المأساة في شخصيته ،Eولكن
أيضا أن نتح�دث حوله ه�و عن المدرس�ة األخالقية
م�ا يج�در بن�ا ً
لإلم�ام الحس�ين ،Eكيف كانت أخلاق اإلمام الحس�ين ،وكيف
كان تعامل�ه مع من حوله ،وذلك حتى نطالب أنفس�نا ونمتحنها في
والئها لإلمام الحسين ،Eإذ ال يكفي أن نبكي على مصيبته وننشدُّ
لذكراه ،بل إن ذلك مجرد وسيلة ،والهدف هو االقتداء به ،والتأسي
بشخصيته ،Eوأن نسير باتجاه شخصيته المحلقة في أفق الكمال،
حتى يصل كل واحد منا إلى المقدار الذي يدركه ويتمكنه.
ونحن نحاول في هذا البحث أن نلتقط ونقتبس بعض األش�عة
وبعض المواقف من أخالق أبي عبد ال ّله الحسين.E
((( المصدر نفسه .ج ،16ص.210
((( كنز العمال .ج ،3ص.17
((( مستدرك الوسائل .ج ،17ص ،415حديث.21709

الخألا ةسردم نيسحلا مامإلا
احترام اآلخرين

وهذا من أهم تجليات األخالق الحسنة الفاضلة عند اإلنسان،
فاإلنسان الذي له خلق حسن ،هو الذي يحترم اآلخرين ،مهما كانت
وضعيتهم الخارجية المادية ،واإلمام الحس�ين Eفي هذا المجال
يروي عن جده رس�ول ال ّل�ه Aأنه قال« :رأس العق�ل بعد اإليمان
بال ّل�ه ،التودد إل�ى الناس»((( ،وفي بعض النص�وص« :التحبب إلى
الناس»(((.
مفاد الرواية أن اإلنس�ان إذا أراد أن يتعرف مس�توى عقل أخيه
اإلنس�ان فإنه ينظر إلى اهتمامه بالت�ودد إلى الناس والتحبب إليهم،
كما يهتم بموقف الناس منه بانش�دادهم إليه أو انش�داده إليهم ،هذا
هو رأس العقل ،ومنطق العقالء ،وما يكسب به محبة الناس.
وقد نقلنا في مناسبات سابقة روايات عن أئمتنا أهل البيت،B
تأمرنا كش�يعة وموالي�ن لهم ،أن نح ّببهم إلى الن�اس ،إذ ورد عنهم:
«ح ِّببونا إلى الناس» ،و«رحم ال ّله من ح َّبب الناس إلى نفس�ه وإلينا»
ـ كما يقول اإلمام الصادق Eـ.
بارزا بشكل واضح ،وذلك
وفي عصرنا هذا نرى أثر هذه النقطة ً
حينم�ا رأى الن�اس مقاومة المؤمنين للصهاين�ة ،تجلت أمام العالم
((( الشيخ الصدوق ابن بابويه .عيون أخبار الرضا ،ج ،1الطبعة األولى 1404هـ،
(بيروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات) ،ص.38
((( بحار األنوار .ج ،1ص.131
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وأمام الناس مكانة مدرسة أهل البيت ،Bوهذا هو النشر الصحيح
لمبادئ ِ
وق َي�م أهل البيت ،Bوهذه هي الدع�وة الصحيحة ،يروى
عن اإلمام الصادق« :Eكونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم»(((.
بينم�ا يقوم بعض الش�يعة ـ مع األس�ف ـ ببع�ض األعمال التي
تش�وه سمعة المذهب والطائفة ،وحينما يكون هناك توجيه لالبتعاد
ِّ
عن مثل هذه الممارسات يخاطبونك بأنه ال يهمهم الطرف اآلخر.
وه�و منهج وأس�لوب خط�أ في التعام�ل مع اآلخري�ن ،فهاهم
أئمتن�ا يأمرونن�ا بتحبيب الن�اس إليه�م ،وهم بذلك يقص�دون بقية
المسلمين ،وال يقصدون الشيعة بطبيعة الحال
إن ه�ذه الطريقة ف�ي التعامل بعصبية وعنتري�ات تضر أكثر مما
تنفع.
م�رة ع�ن معن�ى األدب ،فقال:E
س�ئل اإلم�ام الحس�ينّ E
«أالَّ تلق�ى أح�دً ا إال وترى له الفض�ل عليك» ،وهو المعنى نفس�ه
الذي يرشد إليه اإلمام زين العابدين علي بن الحسين Eفي دعاء
م�كارم األخالق ،حيث يقول في�ه« :وال ترفعني في الناس درجة،
إال حططتني عند نفس�ي مثلها» ،بمعنى أن اإلنسان في داخل نفسه
علي�ه أن ّ
يهذبها ،فال يش�عر بالغرور والتعالي على اآلخرين ،بل ال
يلتق�ي أح�دً ا إال ويرى له الفض�ل عليه ،كما هو مف�اد كالم اإلمام
((( وسائل الشيعة .ج ،1ص ،76حديث .171

الخألا ةسردم نيسحلا مامإلا

الحس�ين.E
عدم اإلساءة إلى اآلخرين

األخلاق الحس�نة تعن�ي أال نس�يء ألح�د ،ب�ل م�ن األخالق
الحس�نة أن يتحمل اإلنس�ان إس�اءات اآلخرين ،فقد جاء رجل إلى
يتحمل
اإلمام الحسين Eوقال له« :إن فيك ِك ْب ًرا» ،ـ وفي العادة ال
ّ
أح�د أن يأتي ش�خص ويواجهه بهذه العب�ارة ،وبخاصة إذا كان في
موقع وجاهة ،أو زعامة ،في مثل هذه الحالة غال ًبا ما يفقد اإلنس�ان
الس�يطرة عل�ى انفعاالته وضب�ط أعصابه ،لكن اإلمام الحس�ينE
يس�تقبل هذا المس�يء بابتس�امة هادئة ،ويقول لهِ :
«الك ْب َر ل ّله وحده
المروي عن
وال يكون في غيره»((( ،يشير Eإلى الحديث القدسي
ّ
رسول ال ّله« :Aالكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدً ا
منهما قذفته في النار»(((.
إن اإلم�ام الحس�ين Eل�م تُثِ ْر ُه اس�تفزازات ه�ذا الرجل ،فلم
يغضب أو ينفعل ،ولم يرد على إساءته.

الح َسن مع المحسن ال فخر لإلنسان فيه ،فعندما ُت ْل َقى
إن التعامل َ
قصي�دة في مدح أحد األش�خاص فيب�دي له احترامه ،ه�ذا ليس من
يتحمل
موارد الفخر واالعتزاز ،ولكن ما يش�عر بالفخر واالعتزاز أن ّ
اإلنسان مواقف اإلساءة ،بحيث يضبط أعصابه ور ّدات فعله.

((( بحار األنوار .ج ،44ص.198
((( سنن أبي داود .ج ،2ص ،456حديث .4090
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اإلمام الحسين Eكان يحترم البعيدين والقريبين ،ولذلك كان
ُينْ َقل في سيرته ،أنه على عهد جده رسول ال ّله Aهو وأخوه اإلمام
الحس�ن Eكانا يخاطبان جدهما رسول ال ّله Aباألبوة ،فيقوالن ـ
مثًل�اً ـ« :أبتاه يا رس�ول ال ّله» ،أو« :يا أبت�اه» ،ويخاطبان أباهما أمير
المؤمني�ن عل�ي بن أبي طال�ب Eبكنيته باآلخر ،فاإلمام الحس�ين
يخاطب أباه اإلمام عل ًّيا« :Eيا أبا الحسن» ،والحسن يقول« :يا أبا
وتعظيما لجدهما رسول ال ّله ،Aوذلك إلى وفاة
تمييزا
الحسين»ً ،
ً
جدهما رسول ال ّله ،Aفصارا يخاطبان أباهما عل ًّيا باألبوة.

مهمة ،وهي مراعاة ُح ْس�ن التعامل م�ع اآلخرين،
وه�ذه نقط�ة ّ
وليبدأ هذا األدب اإلسلامي من المنزل وأقرب الناس ،وهم أفراد
األسرة.

ومن ُح ْس ِ
�ن تعامل اإلمام الحس�ين Eمع أفراد أس�رته أنه ورد
في سيرته Eعن اإلمام الباقر Eأنه ما تكلم بين يدي أخيه الحسن
إعظا ًما له ،فإذا كان أخوه اإلمام الحسن Eفي مجلس ال يتكلم في
تعظيما وإجاللاً له.E
محضره
ً
وه�ذا أمر رأيته في بعض المجتمعات عند بعض القبائل ،فمن
العادات عندهم أنه كما يقبل الفرد منهم يد أبيه أو رأسه ،يقبل رأس
أخيه األكبر منه ،وفي بعض الحاالت كنت أراه يقبل يد أخيه األكبر،
وهذا نوع من االحترام والتعظيم.

الخألا ةسردم نيسحلا مامإلا

إن أه�ل البي�ت Bبه�ذه الس�يرة األخالقي�ة الت�ي تمي�زوا بها
وبخاصة التعامل األسري،
يمثلون القدوة لنا في التعامل فيما بيننا،
ّ
وه�ي نقط�ة ال بدَّ أن نلتفت إليها جيدً ا ،فاألس�رة ه�ي اللبنة األولى
للمجتمع ،وربما كثير من الظواهر الس�لبية يكون لها بيئة احتضنتها
داخ�ل األس�رة ،ولذل�ك ينبغ�ي التأم�ل ف�ي س�يرة أه�ل البيتB
وتعاملهم فيما بينهم كأسرة متحا ّبة متآلفة.
ّ
احترام املعلم

م�ن مش�اهد أخالق اإلمام الحس�ين مم�ا ينقله لن�ا التاريخ من
س�يرته :موقفه مع معل ٍم لولده علمه سورة الحمد ،هو عبد الرحمن
السلمي فلما قرأها الغالم أمام أبيه الحسين ،Eأمر Eبألف دينار
درا ،فقيل له ف�ي ذلك ،قال:
لذل�ك المعلم ،وفي رواية حش�ى ف�اه ًّ
«وأين يقع هذا من عطائه ـ يعني تعليمه ـ»(((.
تص�رف م�ن اإلم�ام ي�دل عل�ى تعظي�م العل�م ،وتقدي�ر
وه�و
ّ
المعلم.
مهم�ة ،وهي أنن�ا بحاجة في
وهن�ا ال ب�دَّ لي من همس�ة تربوية ّ
مجتمعن�ا للتفاعل بي�ن اآلباء واألُ َس�ر وبين الس�لك التعليمي ،بين
البيت والمدرس�ة ،ألن هناك بعض اآلباء الذين ال يهتمون بالعالقة
مع المدرس�ة التي يتعلم فيها أبناؤه�م وبناتهم ،فال يهمه التواصل،
((( مستدرك الوسائل .ج ،4ص ،247حديث .4613
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أي اهتمام بذلك ،فغال ًبا ما يكون الحضور لمجالس اآلباء
وال يبدي َّ
ضعي ًفا.
ب�ل يص�ل األمر في ضعف التع�اون بين البيت والمدرس�ة إلى
حد أن البعض ال يرد على الهاتف إذا اتصلت به المدرس�ة ،بمجرد
أن يرى رقم هاتف المدرس�ة ال يرد وال يتجاوب ،ولعل ابنه يقضي
مرحلة دراسية كاملة دون أن يكلف نفسه عناء ومهمة الوصول إلى
المدرسة لتفقد وضعه.
التواصل مع المدرسة مهم ،لتفقد وضع األوالد في المدرسة،
ه�ذا م�ن جهة ،ومن جه�ة أخرى ،إلش�عار الطالب باهتمام أس�رته
بدراس�ته ،وثال ًث�ا إلش�عار المعلمي�ن وإدارة المدرس�ة ب�أن هن�اك
متابعة.
إن م�ن أه�م األمور التي تش�جع وتدف�ع باتجاه إزال�ة الثغرات
وم�وارد النقص والخلل هو مس�ألة المتابعة بين البيت والمدرس�ة،
واإلمام الحس�ين Eبس�يرته يريد أن يلفت أنظارنا إلى أن ننظر إلى
المعل�م نظ�رة احترام ،وأن نقدر ال�دور الذي يقوم ب�ه المعلم تجاه
أبنائنا.
لآلخر قراره وحريته

كان اإلم�ام الحس�ين Eيقدر لآلخرين حريته�م في االختيار،
حت�ى ف�ي المواق�ف الحساس�ة ،فف�ي واقع�ة عاش�وراء نج�د أن

الخألا ةسردم نيسحلا مامإلا

الحس�ين Eفي مس�يره إلى كربالء كان يعطي لآلخرين الحرية في
اختي�ار الموقف الذي يريدونه ويرون�هَ ،ف َخ َّير أصحابه أكثر من مرة
مرة ر ّدد هذه العبارات:
في اللحوق به أو التخ ّلي عنه ،وفي أكثر من ّ
«لي�س عليكم مني ذم�ام»(((« ،فانطلقوا ،في حل لي�س عليكم مني
ذمام ،هذا الليل قد غشيكم ،فاتخذوه جملاً وليأخذ كل رجل منكم
بيد رجل من أهل بيتي»(((.

وكان بعض األشخاص يستأذنونه فيأذن لهم ،والتاريخ ينقل لنا
قصة هرثمة بن أبي مس�لم ،فهو يتحدث عن نفس�ه ،أنه شهد صفين
ّ
مع أمي�ر المؤمنين علي بن أبي طالب ،Eوفي الطريق في منصرفه
من صفين أو ذهابه إلى صفين ،حينما حاذى أمير المؤمنين علي بن
أب�ي طالب Eأرض كربالء ،حدثه�م عما يجري في كربالء وقال:
«واه�ا ل�ك أيتها الترب�ة ليحش�رن منك أق�وام يدخلون الجن�ة بغير
ً
حس�اب» ،وتذكر هذا المش�هد عندما كان مع قوم عمر بن سعد في
كربلاء ،فعزم على أن يترك عمر بن س�عد ،وجاء إل�ى أبي عبد ال ّله
الحس�ين ،Eوروى ما سمعه من أبيه علي بن أبي طالب ،Eفكان
يعرف قيمة المكان وقيمة القضية ،حينها س�أله اإلمام الحسين:E
«معنا أن�ت أم علينا؟» ،ولكن هرثمة خانته اإلرادة ،فقال« :ال معك

((( محمد بن جرير الطبري .تاريخ الطبري ،ج ،4الطبعة الخامسة 1409هـ( ،بيروت:
مؤسسة األعلمي) ،ص.317
((( عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني .الكامل في التاريخ ،ج ،2الطبعة
الرابعة 1414هـ( ،بيروت :مؤسسة التاريخ العربي) ،ص.559
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وال عليك ،خ ّلفت صبية أخاف عليهم عبيد ال ّله بن زياد» ،وفي هذا
الموق�ف لم يغضب اإلمام الحس�ين Eولم ينفع�ل ،بل نصحه بما
ينفع�ه ،ق�ال له« :فامض حيث ال ترى لنا مقتلاً وال تس�مع لنا صوتًا
فوالذي نفس حس�ين بيده ال يس�مع اليوم واعيتنا أحد فال يعيننا إال
ك ّبه ال ّله لوجهه في نار جهنم»(((.

فلننظر كيف أن اإلمام يقدر لآلخرين اختيارهم وحريتهم ،وهذا
هو سلوك األنبياء ،Bفاألنبياء يبينون ويبلغون الرسالة ،والناس ـ بعد
ذلك ـ أحرارَ ،فـ ﴿ما َع َلى الرس ِ
�ول إِالَّ ا ْل َب َ
ال ُغ﴾[س�ورة المائدة ،اآلية،]99 :
َّ ُ
َّ
وه�ذا بخلاف ما نراه من البع�ض الذي يأخذه االنفع�ال والحماس
حينم�ا يعتق�د ب�أن رأيه ه�و الحق ،وال ي�رى للطرف اآلخ�ر ح ًقا في
التفكير والقرار ،م�ع أن الدعوة تحتاج إلى عنصر الحوار الهادئ في
وتفهم وجهة نظر الطرف اآلخر ،ألن أ ًّيا كان ال سلطان له على
إقناع ّ
يصور لنا طبيعة
تفكي�ر ومعتقدات اآلخري�ن ،فها هو القرآن الكري�م ّ
نت ُم َذك ٌِّر *
الدعوة التي يمارسها األنبياء ،يقول تعالىَ ﴿ :ف َذك ِّْر إِن ََّما َأ َ
َّل ْس َت َع َل ْي ِهم بِ ُم َص ْيطِ ٍر﴾[سورة الغاشية ،اآليتان 21 :ـ .]22

ولق�د كان أبو عبد ال ّله الحس�ين Eيتعامل م�ع الناس من هذا
المنطلق.

ولننظ�ر إلى تعامله م�ع أصغر جندي معه في المعركة ،هو عمر
بن جنادة ،الذي كان غال ًما في الحادية عشرة من عمره ،عندما أقبل
((( بحار األنوار .ج ،44ص.256

الخألا ةسردم نيسحلا مامإلا

يطل�ب الرخصة من أبي عبد ال ّله الحس�ين Eلين�زل إلى المعركة،
التف�ت إليه اإلمام الحس�ين ،وقال« :هذا غالم قت�ل أبوه في الحملة
األول�ى ولعل أمه تكره ذلك» ،وإذا بالغالم يتقدم إلى الحس�ينE
ودموع�ه تس�يل على خديه ،والس�يف الذي يحمله لعل�ه أطول من
قامته ،يقول« :إن أمي أمرتني»»(((.
أيضا معه في المعسكر ،لما
وغالم آخر تركي ما كان عنده أحد ً
نظ�ر إليه اإلمام الحس�ينَ Eخ َّي َره ،وقال ل�ه« :أنت في حل اذهب،
وانج بنفس�ك» ،فقال« :س�يدي يا أبا عبد ال ّله ،هذه لحظة الس�عادة
ُ
س�اعة الفوز كيف أفوتها على نفس�ي» ،فخرج إلى المعركة ،وقاتل
إل�ى أن استش�هد ،ول�م يكن ل�ه أقارب ومع�ارف ،فق�د كان غري ًبا،
فأقب�ل اإلمام الحس�ين Eنحو ذل�ك الغالم ،ومي�زه ،وانحنى عليه
ووضع خده على خده ،وكان الغالم ال يزال به رمق من الحياة ،فتح
عينه ورأى الحس�ين واض ًعا خده على خده ،فابتس�م وطارت نفسه
وس�رورا ،وقال« :من مثلي وابن رس�ول ال ّله واضع خده على
فرحا
ً
ً
(((
خدي»  ،وفاضت روحه الشريفة.
وهك�ذا كان اإلم�ام الحس�ين ف�ي تعامله مع جميع م�ن حوله،
يعامل الجميع بالرفق والعطف والرحمة.
((( عبد الرزّاق المقرّم .مقتل الحسين ،الطبعة األولى 1424ﻫ( ،قم :مكتبة آل علي،)E
ص.264
((( أعيان الشيعة .ج ،3ص.303
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