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مقدمة الناشر
لقد بدأ صراع الحق والباطل ،منذ أن عصى إبليس األمر
اإللهي ولم يسجد آلدم  ،Qوتوعده – هو وبنوه – بأن
يضلهم ويغويهم ليحرفهم عن الصراط المستقيم ،حسد ًا

وبغض ًا وتكبر ًا.

فتشكل بــذلــك معسكران ،واح ـ ٌـد للحق ،وفـيــه أنبيائه

الله ورسله وأوليائه الصالحين ،وآخر للباطل ،وفيه ابليس
وجـنــوده مــن اإلنــس والـجـ ّـن .وال يــزال الـصــراع قائم ًا ،يطال

البشرية على كل صعيد ،ليعيش اإلنسان معها البالءات
واالبتالءات ،على صعيده الشخصي الفردي وفي فضائه
مسؤولية جبهة الحق على عاتق اإلنسان
المجتمعي .لتكون
ّ

المؤمن ،في ميدان نفسه أو ًال وقبل كل شيء.

وك ــان ــت ك ــر ب ــاء ،ش ــاه ــد ًا ع ـلــى أشـ ــرس م ـع ــارك الـحــق
والـبــاطــل ض ــراوة ،حيث ينهض المظلوم مــن بين أجساد
أحبته المقتولين ظلم ًا ،يكابد ألم السبي واألسر ،ويقف في
محضر الطغاة ُليسأل – فيعري السؤال صاحبه ويكشف

حقيقة ال ـص ــراع – «ك ـيــف رأي ــت صـنــع ال ـلــه بــأخ ـيــك؟»...
فـيـجـيــب ال ـم ـظ ـلــوم واألصـ ـف ــاد ف ــي ي ــدي ــه« ...م ــا رأيـ ــت إال
جميال».
إن ــه الـصـبــر الـجـمـيــل ،ال ــذي تـطــرق إلـيــه سـمــاحــة األمـيــن
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على مدى الليالي
العاشورائية في العام 1438ه ـ في مجمع سيد الشهداء
عليه السالم.

ألهمية هذه المحاضرات ،فقد وجدنا من األهمية
ونظر ًا
ّ

تحريرها في هذا الكتاب وتقديمها للقارئ ،سائلين الله
عز وجل لنا ولكم حسن العاقبة والفوز العظيم.

الفصل األول

حقيقة النصر الحسيني
في حسابات الدنيا واآلخرة

تمهيد

ال ب ـ ــأس ،ق ـبــل الـ ـش ــروع ف ــي ال ـت ـف ـص ـيــل ال ــوق ــوف قـلـيـ ًـا
على الـعـنــوان الــذي اخـتــرنــاه إلحـيــاء مناسبة عــاشــوراء لهذا
«صبر ونصر» ،وذلك الستظهار بعض دالالته
العام((( ،وهو
ٌ

المعنوية ،واالسـتـفــادة منها فــي توجيه المباحث المبتغى
صبر
طــرحـهــا .فـعــاشــوراء ،فــي منظورنا عـنــوان صبر ونـصــر،
ٌ
على األذى يكون مؤداه النصر.

ولعل أول ما يمكن طرحه من مسائل حول هذا العنوان
هو استغراب البعض من توصيفنا لواقعة عاشوراء ،وهي
وسبيت
المعركة التي ُ
استشهد فيها القائد ،وكذا المقاتلونُ ،

فيها الـنـســاء ،وجــرى فيها مــا جــرى مــن الــوقــائــع المعلومة،
توصيفنا لواقعة  -نتائجها بهذا الشكل  -بـ«النصر».
((( يتألف الكتاب من مجموعة المحاضرات الثقافية التي ألقاها سماحة األمين العام في
الليالي العاشورائية للعام  1438للهجرة.
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ابتغاء للموضوعية،
وسأسعى في بيان هذه المسألة،
ً

تجنب أسلوب الخطابة الحماسية والشعارات الرنانة،
إلى ّ
ـضــا ع ــن ذل ــك بــالـحـجــج واالس ـ ـتـ ــدالالت المنطقية
مـسـتـعـيـ ً

المستندة إلــى وقائع الحدث العاشورائي .وسأعمد إلى
عــدم اقتصار البحث على الجانب التاريخي وح ــده ،بل
سأقدم هنا رؤيتنا للحاضر باالستفادة من وقائع التاريخ
ّ
في مسعى الستخالص العبر.

في بيان حقيقة النصر ومستوياته

وفــي خـصــوص مــوضــوع الـنـصــر ،فــإن المعلوم أنــه عند

وعموما بين
حصول أية مواجهة بين جبهتين أو محورين،
ً
جماعتين ،فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى،

وقــد يــؤدي إلــى وقــوع أســرى فــي يــد الـخـصــوم ،وإلــى كثير
من الخراب والدمار ،مضافًا إلى ما يستتبع كل ذلك من
أح ــزان وآالم ،وه ــذه نتائج ال يمكن تجنبها فــي أيــة معركة
عسكرية ،كما أنها تطال كال الجهتين المحتربتين ،وال يمكن
تاما مهما بلغ حجم إجراءاتها
تجنب نتائج كهذه ّ
لجهة ّ
تجن ًبا ً
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االحترازية .ومن هنا فهذا النوع من النتائج التي تطال كال

جهتي المعركة ليس هو معيار النصر .فما هو المعيار ً
إذا؟
َ
إن معيار النصر الواقعي يستند إلى نوع آخر من النتائج،

نتجنب اللجوء إلى مصطلحات تخصصية معقدة،
ولكي
ّ
فإننا سنكتفي بــاالسـتـفــادة مما عايشناه خــال السنوات

الماضية في بعض الحروب والمعارك من أحداث ونتائج
متداولة اليوم في العالم .فنقول :إن هناك مستويين من
النتائج التي يمكن على أساسها نسبة مفهوم النصر لجهة
دون أخرى ،وهما (المستويان) مع تمايزهما قد يتكامالن
ويجتمعان في بعض الحاالت:
ال ـم ـس ـت ــوى األول :هـ ــو ت ـع ـط ـيــل أه ـ ـ ــداف ال ـ ـعـ ــدو ،إذ
المفترض أن أي عدو إنما يبني كل جهده العسكري الذي
يـبــذلــه مــن خ ــال ع ــدوان ــه وحــر بــه وم ـعــاركــه عـلــى مجموعة
أه ــداف مــرســومــة تحقق لــه مصالح استراتيجي ًة مفترضة.
إما من تعطيل ّ
كل أهدافه،
في هذا المستوى فإن التمكن ّ

بالحد األدنــى تعطيل أهدافه األساسية ،مع تمكنه من
أو
ّ

كاف
إنجاز بعض األهــداف الثانوية أو المقطعية ،هو أمر ٍ
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كمعيار للنصر .ومن أمثلة ذلك وقائع حرب تموز من العام
 ،2006حـيــث ك ــان لـلـعــدو الـصـهـيــونــي مـجـمــوعــة أه ــداف
متوخاة من عــدوانــه على لبنان ،تـتــراوح ما بين العسكرية
والسياسية والميدانية وغيرها ،وتتعدد مستويات تأثيرها
الجغرافي بين ما هو على المستوى اللبناني وما هو على
مستوى المنطقة (الـشــرق األوســط الكبير) ،ذاك مضافًا
إل ــى مـجـمــوعــة أه ـ ــداف جــزئ ـيــة تــاب ـعــة ل ــأه ــداف ال ـك ـبــرى؛
ّ
تتمكن المقاومة من منع العدو من تحقيق أهدافه
فعندما

المتوخاة فإنها تكون قد انتصرت ،حتى لو نتج عن هذا
االنتصار سقوط شهداء وحدوث خراب ودمار ،إذ هذا من
النتائج الطبيعية للحرب.
مستوى أعلى ال يكفي فيه
أما المستوى الثاني ،فهو
ً

أن تمنع عدوك من تحقيق أهدافه فحسب ،بل يحصل
ـضــا .مـثـ ًـا ،فــي العام
فيه أن تحقق أهــدافــك الـخــاصــة أيـ ً

1982م كان الجتياح العدو اإلسرائيلي لألراضي اللبنانية
أهداف عسكرية وأمنية وسياسية ،تتعلق بلبنان والقضية
الفلسطينية والـمـقــاومــة الفلسطينية وســور يــا والمنطقة
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ك ـل ـهــا ،م ــن أب ــرزه ــا ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ل ـب ـنــان .وف ــي الـمـقــابــل
ـدو من
سعت المقاومة ،منذ عــام  ،1982إلــى منع الـعـ ّ

تحقيق أهدافه ،كما ووضعت لنفسها أهدافها الخاصة،
ً
وصول
العدو،
التي كانت :استنهاض الناس ،واستنزاف
ّ

منة ودون
إلى تحرير األرض واألسرى دون قيد أو شرط أو ّ

للعدو ،وامتد سعيها هذا على مدى األعوام
أية مكافآت
ّ
من سنة 1985م إلى سنة 2000م .وفي يوم  25أيار من
العام 2000م ،شهد العالم أجمع أن المقاومة ّ
تمكنت
ً
أي من أهداف
أول من منع
العدو اإلسرائيلي من تحقيق ٍّ
ّ

اجـتـيــاح ال ـعــام 1982م ،مـضــا ًفــا إل ــى تحقيقها ألهــدافـهــا
األمة ،وتقديم
الخاصة ،من استنزاف
ّ
العدو ،واستنهاض ّ

الـنـمــوذج ،وتـحــر يــر األرض واألس ــرى ،واسـتـعــادة السيادة
ـض ــا .وه ـ ــذه أعـلــى
دون ق ـيــد أو شـ ــرط وبـ ــا م ـك ــاف ــآت أي ـ ً

مستويات النصر.

م ــع الـ ـح ــدث الـ ـع ــاش ــورائ ــي وال ـم ــواج ـه ــة ال ـح ـس ـي ـن ـيــة –
اليزيدية
وبالعودة لواقعة عاشوراء التاريخية ،نقول إن التاريخ
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يـحــدثـنــا ع ــن مـعـسـكــر يــن وق ـع ــت ال ـمــواج ـهــة بـيـنـهـمــا ،هما
معسكر الحسين Qومعه تلك الث ّلة القليلة ،ومعسكر

ي ــز ي ــد وم ـع ــه ج ـي ـشــه ال ـض ـخ ــم ،وقـ ــد كـ ــان ل ـكــل م ــن هــذيــن
المعسكرين أهدافه المتوخاة من هذه المواجهة.
واأله ـ ـ ــداف هـ ــذه ال ب ــد م ــن لـحـظـهــا ب ـب ـع ـ َـدي ال ـح ـســاب

الدنيوي واألخروي ،ليصح عندها الكالم على نصر أو هزيمة
حقيقيين .والـتـمـيـيــز بـيــن الـبـعــديــن عـلــى ق ــدر مــن ال ـضــرورة،
انتصارا على مستوى
حيث إن من الممكن لجبهة أن تحقق
ً

الـلـحــاظ األخ ــروي ،بــأن تحقق مــرضــاة ر بـهــا بسعيها للجهاد
وبذل كل شيء في سبيله ،وتُمنى في الوقت عينه بهزيمة
على مستوى اللحاظ الدنيوي ،بأن تفشل في تحقيق أي من
انتصارا
أهدافها الدنيوية؛ كما ويمكن في المقابل أن تحقق
ً
وإنـجـ ًـازا على مستوى اللحاظ الدنيوي ،وتُمنى في الوقت

عينه بالفشل والهزيمة على مستوى اللحاظ األخروي.

فهل كان نصر الحسين Qالــذي نتغنى به ونحمله

ّ
نصرا بأحد هذين اللحاظين
نتمثله في كل حراكنا
شعارا
ً
ً
معا؟
دون اآلخر أو باللحاظين ً
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ـصــل ف ــي ال ـتــالــي ال ـك ــام ف ــي ك ــل م ــن المستويين
سـنـفـ ّ

ل ـن ـخ ـل ــص إل ـ ــى ن ـت ـي ـج ــة واض ـ ـحـ ــة ك ـ ـجـ ــواب عـ ـل ــى ال ـم ـس ــأل ــة
المطروحة.

قراءة أهداف المواجهة بالحساب الدنيوي

فيما خص لحاظ الحساب الدنيوي ،فإن لنا أن نسأل

بدايةً :ما كانت أهداف يزيد؟
عندما توفي معاوية بــن أبــي سفيان انتقلت السلطة
والخالفة من بعده إلــى ابنه يزيد ،الــذي كــان يسعى إلى
أخذ البيعة من كل أبناء األُ ّمة ولو بالقوة ،إال أن بعض كبار

الشخصيات في األُمــة اإلسالمية آنــذاك رفضوا مبايعته،

مقدمهم اإلمــام الحسين .Qونتيج ًة لذلك،
وكــان في
ّ
طالبا منه أخــذ البيعة من
أرســل يــز يــد إلــى والــي المدينة
ً

الحسين بن علي ،Qومن عبد الله بن الزبير ،ومن عبد
مت ِب ًعا طلبه بطلب ضرب عنق كل
الله بن عمر ،وغيرهمْ ،

من يرفض المبايعة .وقد كان يزيد يسعى ،من خالل قراره
هذا ،وتداعياته التي ظهرت الحقً ا ،إلى تحقيق جملة من
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ً
سن ًة وشيعةً،
األهداف،
فمثل ،ال خالف بين المسلمينّ ،

عـلــى أن أح ــد أه ــداف يــز يــد ك ــان تثبيت ملكه وسلطانه،
والـبـقــاء فــي السلطة أط ــول مــدة ممكنة ،مــع تحقيق تمام
التمكن والسيطرة ،حيث إن ملكه وإمرته على المسلمين
ال يمكن أن تثبت بــدون مبايعة هــؤالء الكبار مــن صحابة
النبي لــه ،فكان ال بـ ّـد من أخــذ البيعة
النبي أو أهــل بيت
ّ
ّ
مـنـهــم وإال يـبـقــى سـلـطــانــه م ـت ــزل ـ ً
ـزل ،ه ــو ً
إذا أراد تحصيل
بقية أهل البيت،
الشرعية من الحسين ،Qألنهّ Q

نبي الله الذي ال يوجد
وبقية أصحاب الكساء ،وابن بنت ّ
ـي غـيــره ،ولــذلــك كــان يزيد
على وجــه األرض ابــن بنت نـبـ ّ
مهتما وبشدة بتحصيل البيعة من الحسين.Q
ً
ـض ــا أنــه
ك ـمــا وكـ ــان م ــن أه ــداف ــه ال ـتــي ال ن ـقــاش فـيـهــا أي ـ ً

أراد إرســاء حكم أموي سفياني ثابت ،يضمن بقاء الحكم
والسلطة والملك فــي آل أبــي سفيان مــن بـعــده ،أي في
أحفاد أبي سفيان.
ول ــو أردنـ ــا ال ـتــوســع أ ك ـثــر فــي ال ـكــام عــن أهـ ــداف يــز يــد

ّ
المبطنة ،لقلنا – وهــذا كالم مقبول في الدائرة الشيعية
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السنية – بأن شخصية يزيد وعقله
وجزء كبير من الدائرة
ّ
ونواياه حملت أهدافًا تتجاوز في حقيقتها ما ذكرناه ،إذ

كــانــت فـعــالــه وارت ـكــابــاتــه تـسـتـهــدف أص ــل اإلس ــام كــديــن،
كــانــت ت ـهــدف إل ــى إخ ـ ــراج دي ــن مـحـمــد ب ــن ع ـبــد الله pمن
األمة ووعيها ووجدانها ،والعودة باألمة إلى جاهلية
ثقافة ّ
ـك ع ـضــود م ــن الـبـيــت الـسـفـيــانــي .وم ــا يــرويــه
يـحـكـمـهــا ُم ـل ـ ٌ

التاريخ من وقائع يؤكد هذا الهدف .فعمل يزيد وأداؤه،
مع الحسين Qوأهل بيت النبيً p
أول ،ثم ما فعله في
مدينة الرسول pمع صحابة النبي من المهاجرين واألنصار
ثانيا ،ثم قــراره بعد ذلــك بمحاصرة ّ
مكة
وأبنائهم وبناتهم ً

تحصن فيها
وأمره بضربها بالمنجانيق لتستسلم وكان قد
ّ

عبد الله بــن الزبير ،كــل ذلــك وغـيــره مــن سلوك يزيد بن

أن هدفه كان ضرب اإلسالم ال مجرد
معاوية يؤكّ د ويؤ ّيد ّ
ـضــا ،التي
استالم السلطة والحكم .كما أن من أهــدافــه أيـ ً
يمكن اعتبارها أهــدا ًفــا فــرعـيـ ًة أو شبه أســاسـيــة ،هــو الثأر
واالنتقام ،الثأر من رسول الله pومن أهل بيته ومن صحابته،
وهذا من األهداف المؤكدة التي سعى يزيد إلى تحقيقها
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فترة حكمه ،وتجلى سعيه هذا في كربالء ،وفي المدينة،
وكذلك في مكة.
ول ـ ــو أردن ـ ـ ـ ــا ،ف ــي إزاء ذل ـ ــك ،الـ ــوقـ ــوف ع ـل ــى أه ـ ــداف
الحسين ،Qفــإن بــاإلمـكــان الـقــول وبشكل إجمالي إن
أهم أهداف الحسين Qفي مواجهته ليزيد كانت منع
يزيد من تحقيق أهدافه ،مضافًا إلى سعيه الدؤوب لحفظ
اإلسالم وتحصين ساحته ،وضمان استمراريته.
تتبعنا نفس السياق التتابعي في تحديد األهداف
ولو ّ

التفصيلية لإلمام الحسين ،Qفإن لنا أن نقول إن أول
أهدافه Qكان عدم إعطاء الشرعية ليزيد بن معاوية،
األمة ،في سبيل
الطاغية الذي يستهدف اإلسالم وكرامة ّ

زعزعة سلطانه وإسقاطه بشكل عاجل ،وكان ذلك برفض
واضحا خالل
قاطعا ،وقد كان ذلك
رفضا
إعطائه البيعة
ً
ً
ً
حركته مــن المدينة ،إلــى مكة ،إلــى كــر بــاء ،إلــى الحصار،

إلى العطش ،هو هدف وضعه الحسين Qوأخلص له
حتى اللحظات األخيرة.
وم ــن أهـ ــداف الحسين Qف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه كــان
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كشف حقيقة يزيد .إذ كان غياب العمل اإلعالمي المطلوب
أن يزيد رجل مؤمن،
قد أدى إلى أن يصدق كثير من الناس َّ

عالم ،عابد ،زاهد ،وهم قد كانوا بايعوه على هذا األساس.
فأراد اإلمام ،Qوالحال كذلك ،أن يكشف للمسلمين
أساسيا
عنصرا
حقيقة هذا الطاغية وزيفه ،وقد كان هذا
ً
ً

في منع تثبيت هذا السلطان وهذا المشروع.

أيضا
ومــن جملة األه ــداف الـتــي طــرحــت فــي الـسـيــاق ً

األمة .أولئك الناس الذين كانوا قد عايشوا
كان استنهاض ّ
ـامــا – حـكــم مـعــاويــة بــن أب ــي سـفـيــان،
– خ ــال عـشــر يــن عـ ً

ف ــاعـ ـت ــادوا إثـ ــر ذلـ ــك ال ـخ ـن ــوع والـ ـخـ ـض ــوغ ،وفـ ـق ــدوا ال ـعــزم
واإلرادة وال ـح ـمــاســة ،كـمــا وت ـ ّـم تــزويــر الـكـثـيــر مــن الـحـقــائــق

لهم ،فكان المطلوب استنهاض هممهم ،فلم يكن الكالم
كافيا الستنهاضهم ،بــل كــانــت المواجهة الدامية،
وحــده
ً
ّ
الحقة التي نتجت عنها ،هي األقدر
والشهادة المظلومة

على استنهاضهم.
واألرقــى في أهداف الحسين Qكان الحفاظ على
اإلس ـ ــام وض ـم ــان ب ـقــائــه وال ــدف ــاع ع ـنــه ،وذلـ ــك م ــن خــال
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إس ـقــاط سـلـطــان يــز يــد بــن م ـعــاويــة ،الـحــا كــم الـمـتــآمــر على
اإلسالم.

ه ـ ـ ــذهً ،
إذا ،كـ ــانـ ــت أهـ ـ ـ ــداف يـ ــز يـ ــد وه ـ ـ ــذه أه ـ ـ ــداف

الحسين .Qوقد بات بوسعنا بعد ذكرها أن نقف على
قــراءة تاريخية للوقائع ،نستخلص بعدها النتائج المترتبة
على صعيد الحساب الدنيوي.

استشراف وقائع المواجهة وما بعدها

طلب يزيد البيعة فرفض الحسين Qذلــك وأبــى.

ف ــي ال ـمــدي ـنــة ب ــدايـ ـةً ،ث ــم ف ــي م ـك ــة ،وص ـ ـ ً
ـول إل ــى ال ـع ــراق،
فكربالء ،حيث حصلت المواجهة الدامية التي استشهد

وسبيت بنات رسول اللهp
فيها الحسين Qومن معهُ ،

من الكوفة إلى المدن العراقية ،فالمدن الشامية ،وصو ًال
ـودا إلى المدينة .انتشر خبر شهادة
إلى دمشق ،ومنها عـ ً
األمــة
الحسين Qبين المسلمين ،واهـتــزت إثــره أركــان ّ

شخصا
أن اإلم ــام الحسين Qلــم يـكــن
جـمـعــاء ،ذاك ّ
ً

ع ــاد ًي ــا أو مـجـهـ ً
ـول عـنــد ال ـن ــاس ،بــل كان Qم ـعــرو ًفــا ال
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األم ــة ،وشــاع بين
يجهل رفعة شأنه أحــد ،فتزلزلت لقتله ّ

وضجت الناس بواقع أن يقتل
الناس االضطراب والتململ
ّ
هذا الخليفة ابن بنت رسول الله ،pوبدأ الحراك الذي و َّلد

فيما بعد مجموع ًة من الـثــورات ،كما ووصلت الفضيحة
إل ــى ال ـشــام بـعــد ذه ــاب وف ــد مــن الـمــديـنــة ال ـم ـنـ ّـورة إليها،

واكتشف الناس هناك حقيقة يزيد.

أن أعضاء
كبير آخر ،هو َّ
أثر ٌ
وقد كان لزيارة هذا الوفد ٌ

هذا الوفد – الذين قد ُيفترض أنهم كانوا ،كحال معظم

أهل المدينة المنورة ،مضللين اشتبهت عليهم األمــور –
أن يزيد يحمل
تبين لهم َّ
إثر زيارتهم للشام ولقائهم بيزيد َّ

كــل المواصفات السيئة التي وصفه بها الحسين،Q

فاجرا ً
قاتل للنفس المحترمة ،إلى
من كونه رجـ ًـا فاسقً ا
ً
آخره ،ففهموا سبب رفض الحسين Qالقاطع لبيعته،

ً
فضل عن حمله لكل تلك الرذائل المذكورة،
وعرفوا أنه،
ال يحمل أ ًي ــا مــن الـفـضــائــل الـتــي ينبغي لــإنـســان المسلم

التحلي بها ،فرجعوا إذاك إلى المدينة وأخبروا أهلها بما
رأوا ،فخلعت عندها المدينة بيعة يزيد.
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جيشا إلى المدينة ،مدينة الرسولP
بعدها أرسل يزيد
ً

التي تحتضن قبره pوقبور صحابته وغير ذلك من معالم عصر
الحجة من العام
النبوة المبارك ،حدث ذلك في شهر ذي
ّ
 63للهجرة ،وكــان في المدينة بقية المهاجرين واألنصار

من صحابة النبي pوعائالتهم ،كما وبقية أهل البيت .R
قائدا اسمه مسرف بن
نصب على الجيش
ً
كان يزيد قد ّ

والشيعية
السنية
عقبة – اسمه مسلم ،لكن كتب التاريخ
ّ
ّ
ت ــذك ــره بــاســم م ـســرف ب ــن عـقـبــة وت ـل ـع ـنــه – ق ــام بـمـحــاصــرة

المدينة التي أبت أن تستسلم وقاتلت إال أنها سرعان ما
سقطت .فدخل مسرف هذا المدينة بأوامر من يزيد بن
معاوية – وهذا مثبت في كل كتب التاريخ – الذي أمره
باستباحتها ثالثة أيام ،فاستباحها لجنوده مدة ثالثة أيام.
يروى في خصوص هذا الحدث أن جنود يزيد دخلوا
مسجد رســول الله pببغالهم وبحيواناتهم ،وانتهكوا حرمة
قبره ،pم ـضــا ًفــا إل ــى م ــن قـتـلــوا م ــن ال ـن ــاس وم ــا ُس ـفــك من

الــدمــاء فــي مدينة الرسول .pوقــد ذكــرت كتب الـتــار يــخ أنه
بعد سنة أو أقــل مــن سنة مــن هــذه الــواقـعــة أنجبت في
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المدينة ألــف ام ــرأة مسلمة مــن غير زوج – مــا يــدل على
تعرضن لالغتصاب.
أنهن كن قد ّ

ـودة ف ــي كـتــب ال ـتــار يــخ،
وس ــأق ـ ّـدم هـنــا إح ـصــائ ـي ـ ًة م ــوج ـ ً

ونقلتها بعض هذه الكتب عن أحد كبار علماء بني أمية في
عصر آل مــروان؛ ينقل الرجل أن عدد القتلى في المدينة
الـمـنـ ّـورة خــال هــذه األي ــام الـثــاثــة كــان سبعمئة مــن وجــوه
عامة الناس،
الناس المهاجرين واألنصار ،وعشرة آالف من ّ
ً
ضئيل منهم ُقتل في المواجهة ،أما البقية فقد
عددا
وأن
ً

جيء بهم وتم قتلهم وقطع رؤوسهم حتى تكاثرت الجثث

قدم
صور و ُي َّ
وأريقت الدماء ،ولو ُق ِّدر لذلك المشهد أن ُي َّ
طــوال التاريخ للبشرية لما كــان سيكون إلنسان مسلم أو

غير مسلم أن يجرؤ على الدفاع عن يزيد بن معاوية أو أن
تخفى عليه حقيقة يزيد بن معاوية ومشروعه.
وبودي هنا الوقوف على وضع العالم اإلسالمي اليوم،
ّ

ل ـم ـقــارنــة حـ ــال ومـ ـم ــارس ــات ب ـعــض ال ـج ـم ــاع ــات اإلســام ـيــة
التكفيرية المعاصرة بحال وممارسات يزيد وأتباعه ،وقد
تماما
استوقفني طرح ألحد العلماء المحترمين ،وأنا أوافقه
ً
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ـوذجــا ج ــدي ـ ًـدا من
فــي الـ ــرأي ،يـقــول ّ
إن داع ــش لـيـســت ن ـمـ ً

الخوارج ،بل نموذج جديد من األمويين .فالمطلوب في ما
خص حركات من مثل داعش وأخواتها البحث عن جذورها
ومرتكزاتها فــي تــار يــخ العالم اإلســامــي ،ينبغي النظر إلى
أحداث العام  63للهجرة في مدينة الرسول ،Pوبإمكان
الباحث االطــاع ال على كتب الشيعة وإنما كتب إخواننا
من علماء السنة كيما يرى آراءهم بيزيد وبمسرف بن عقبة.
وبالعودة إلى مسرف ،فإنه ،بعد أفعاله الشنيعة تلك،
أي شيء؟
بقية أهل المدينة البيعة .ولكن على ّ
أخذ من ّ

هــل طـلــب مـنـهــم ه ــذا الـمـســرف الـقــاتــل ال ـسـ ّـفــاك البيعة
ليزيد بــن مـعــاويــة كخليفة وأمـيــر وإم ــام وحــا كــم فـقــط؟ هو
يكتف بذلك ،بل طلب منهم أن يبايعوا على أنهم هم
لم
ِ

وعبيد ليزيد بن معاوية ،ومن أبى
ملك
وأوالدهم وأموالهم
ٌ
ٌ
ذلك ُقتل و ُقطع رأسه.

ـاء عـلــى
واألف ـ ـظـ ــع م ــن ك ــل ذل ـ ــك ،أنـ ــه كـ ــان ي ـع ـت ــزم ،بـ ـن ـ ً

ـضــا ،بـعــد انـتـهــائــه مــن حـصــار الـمــديـنــة،
أم ــر سـيــده يــز يــد أيـ ً
استبيحت
التوجه إلى مكة ومحاصرتها واستباحتها ،كما ُ
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المدينة ،فــي سبيل أن يبايع أهلها كما بايعت المدينة،
وملك
فكان المطلوب منهم ً
أيضا البيعة على أنهم عبيد ُ

ليزيد بن معاوية .ولكن مسرف السفاح هذا أصيب قبل
تنفيذ المهمة الجديدة بالذهاب إلى مكة بمرض منعه عن

تنفيذها ،وس ّلم الراية إلى من هو أسوأ منه.

اللهم إني لم
الالفت أن مسرفًا يقول في آخر وصيته:
ّ

ً
وأن
عمل
أعمل
صالحا قط بعد شهادة أن ال إله إال الله ّ
ً
ـي مــن قتل أهــل المدينة وال
مـحـ ّـمـ ًـدا رس ــول الـلــه أح ـ ُّ
ـب إل ـ َّ
أرجى عندي في اآلخرة.
يتقر بون بأفعالهم وجرائمهم إلى الله،
فقد كان هؤالء
ّ

يتقر بون إلى الله بالذبح
وكذا تجد اليوم داعش وأخواتهاّ ،
والـسـبــي والـقـتــل وه ـتــك ال ـحــرمــات وتــدمـيــر الـمـقـ ّـدســات،

ذاك أنهم أحفاد مسرف بن عقبة وحملة فكره ومشروعه.

حصارا،
ذهب القائد الجديد إلى مكة وضرب حولها
ً

وي ــروي الـتــار يــخ أن جيش يــز يــد رمــى مكة بالمنجانيق ،إال

أن يــز يــد بــن معاوية
أن حـصــار مـكــة لــم يـ ُـطــل كـثـيـ ًـرا ،ذاك َّ
َّ
توفي في شهر ربيع األول من العام  64للهجرة ،ولم يثبت
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حتى يومنا هذا كيفية موته ،فذهب البعض إلى أنَّه مات

ً
شيئا من
مقتول ،وآخرون إلى أنَّه مات جراء حادث ،إال َّ
أن ً
خصوصا أنَّه ال توجد جثة ليزيد.
اآلراء لم يثبت،
ً

ولي عهده ابنه معاوية بن
بعد موت يزيد تولى الحكم ّ

يزيد ،الذي خلع بعد أيام قليلة نفسه من الخالفة وتوفي

أيضا ،وسقط
بعد بضعة أسابيع ويعتبر موته حاد ًثا
غامضا ً
ً
إثــر موته البيت السفياني فــي ربيع الثاني مــن الـعــام 64

للهجرة ،أي بعد أقل من أربع سنوات على معركة كربالء.
هــذه كــانــت الــوقــائــع المرتبطة بالمواجهة ومــا بعدها.

ننتقل اآلن لـقــراءة النتائج التي أصبحت واضـحـ ًة بعد ما
قدمنا من السرد.

نتائج المواجهة

لــو أردن ــا أن نـقــرأ – وف ــق الـحـســابــات الــدنـيــويــة الـتــي ال

ي ــزال ال ـك ــام ب ـصــددهــا – الـنـتــائــج الـمـتــرتـبــة عـلــى مــواجـهــة
أن اإلسالم الذي
فإن أول ما نلحظه َّ
الحسين Qويزيدَّ ،

أراد يزيد أن يهدم أركانه ،من أهل البيت إلى الصحابة إلى
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المهاجرين واألنصار ،من المدينة إلى مكة ،هذا اإلسالم
أمة
كميا
بقي
ّ
ونوعيا إلى أن وصلنا اليوم إلى ّ
ً
وامتد واتسع ً
مسلمة كبيرة يفوق تعداد أبنائها المليار واألربعمئة مليون

إن ـس ــان ،ي ـعــود الـفـضــل فــي إســامـهــم بمختلف مذاهبهم
وطوائفهم وفرقهم إلى دماء الحسين Qوتضحياته في
كربالء ،فلوال تضحياته لما كانت ستتاح ألي من المذاهب
أن
اإلســام ـيــة ال ـمــوجــودة ال ـيــوم فــرصــة ال ــوج ــود ،فـمـعـلــوم َّ
الـمـسـلـمـيــن فــي ذل ــك الـعـصــر لــم يـنـقـسـمــوا إل ــى مــذاهــب
ـددا لــو لم
سنية وشيعية كما ال ـيــوم ،وكـ ّلـهــم كــان ديـنــه م ـهـ ً

تحفظ دماء الحسين Qروح اإلسالم وحقيقته.

ً
إذا ،فــالـنـتـيـجــة األول ـ ــى ل ـت ـلــك ال ـم ــواج ـه ــة ك ــان ــت بـقــاء

ـإن ب ـعــض ال ـع ـل ـمــاء يـفـســرون
اإلسـ ــام وح ـف ـظــه ،ول ــذل ــك فـ ـ َّ
مني وأنــا من
الشق الثاني من قــول رســول الله:p
«حسين ّ
ٌ
بأن بقاء اإلسالم ودوامه وحفظ تعاليمه إنما كان
حسين»َّ ،

بالحسين.Q

محمد ،pوق ــد ك ــان مــن ضـمــن أه ــداف
ثــانـ ًـيــا ،بـقــاء ذك ــر
ّ
أن واقع األمور يؤكد
يزيد محو ذكر
محمد pوآله ،Qإال َّ
ّ
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منتشرا إلــى يومنا
إن ذكــرهــم ال يــزال
عكس ذلــك ،حيث َّ
ً

تبق ليزيد باقية
هــذا فــي كــل أقـطــار األرض ،فــي حين لــم َ
تُذكر .ولذلك فإن السيدة زينب Oعندما خطبت في

أن أهدافه التي كان رسمها لهذه
مجلسه فإنها ّبينت له َّ

ـص بقاء اإلســام:
المواجهة قد سقطت ،فقالت فيما خـ ّ
«لن تُميت وحينا» وهو دين النبي األ كرم ،pوفيما خص ذكر
أهل البيت« :Qلن تمحو ذكرنا».

إن
ثــالــثً ــا ،س ـقــوط الـمـشــروعـيــة عــن حـكــم يــز يــد ،حـيــث َّ

قتل الحسين وسبي نسائه ُيعتبر فضيح ًة كبرى كشفت

زيف يزيد وحقيقته وأسقطت عنه الشرعية ،كما ودفعت
أن ث ــورات عــدة
األم ــة إلــى ال ـثــورة عـلـيــه ،وقــد ذكــر الـتــار يــخ َّ
ّ
قامت على امتداد العالم اإلسالمي على حكم بني أمية
بعد قتل اإلمام الحسين ،Qمن محبي الحسينQ

ومــن غيرهم ،حملوا رايــة الثأر لدمائه ،وســرعــان ما سقط
البيت السفياني بأقل من ثالث سنين ونيف بعد شهادة
الحسين.Q
وك ــذا ح ــال الـبـيــت األمـ ــوي ال ـمــروانــي – ح ـيــث انـتـقــل
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الحكم بعد آل أمـيــة إلــى آل م ــروان – فقد سقط نتيجة
ثــورة العباسيين عليه ،وقــد كــانــت الــرايــة والـشـعــار الــذي
استخدمه العباسيون فــي إسـقــاط سلطان بني أمـ ّـيــة «يا
ل ـث ــارات الحسين  .»Qفـكـثـيــرة كــانــت الـ ـث ــورات الـتــي

قــامــت ودع ــت إل ــى إس ـق ــاط ح ـكــم ب ـنــي أم ـ ّـي ــة وك ــان كلها
يـسـتـفـيــد م ــن ثـ ــورة ال ـح ـس ـيــن وق ـي ــام ــه ،م ــن ال ـتــواب ـيــن إلــى

المختار حتى عبد الله بن الزبير وعبد الله بن األشعث
ومــن جــاء بـعــدهــم كــز يــد بــن عـلــي الشهيد العظيم ســام

ً
وصول إلى بني العباس.
الله عليه ،وكل الذين وقفوا،

ً
إذا ،ف ـكــل أه ـ ــداف ي ــز ي ــد ل ــم تـتـحـقــق .ن ـع ــم ،بــاإلم ـكــان

إن أحــد أهــدافــه قد تحقق وهــو الـثــأر؛ الثأر من آل
القول َّ

بـيــت الرسول pوصـحــابـتــه ،حـيــث أبـكــاهــم وأفـجـعـهــم بقتل
أحبتهم ،والثأر من مسلمي المدينة حيث فعل بأهلها ما
أيضا من مكة المكرمة وأهلها
ذكرناه من الدواهي ،والثأر ً
وروع أهـلـهــا ،ولـكــن ذلــك كله انـتـهــى ،بل
حيث حــاصــرهــا ّ

ك ــان لــه امـ ـت ــدادات وآثـ ــار سـلـبـيــة وعـكـسـيــة ت ـخــدم أه ــداف
الحسين Qال أهدافه.
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شعارا
أما الحسين ،Qفإنَّه ال يزال إلى يومنا هذا
ً

ـراس ــا ل ـح ـمــايــة اإلس ــام
لـحـفــظ اإلس ـ ــام ،وال يـ ــزال دم ــه ن ـب ـ ً

وحراسته ،واستنهاض همم المسلمين ،وفضح الجاهليين
المتوحشين ،أعداء هذا النبي من الداخل والخارج .وقد
بانت بركات وآثــار ثورته ودمــائــه الطاهرة في أيامنا هذه،
تحركت بهديه الشعوب المقهورة ،كما حصل في
حيث ّ
زمن الثورة اإلسالمية في إيران ،وفترة االحتالل الصهيوني

فــي لـبـنــان ،وم ــا يـحـصــل اآلن مــن مــواجـهــة كــل الـجـمــاعــات
التكفيرية من داعش وأمثال داعش ،هذا المنطق ،وهذه
ال ـ ــروح ،وه ــذه اإلرادة ،وه ــذا ال ـع ــزم ،كــل ذل ــك اكتسبته

ً
وفاعل
حاضرا
الشعوب من بركات دمه ،الذي ما يزال أثره
ً
قو ًيا.

متمما
جلي على ما ذكرت،
أختم هذه الفقرة بشاهد
ً
ّ
بذلك الكالم في جانب الحساب الدنيوي ،الذي اتضح
أن المنتصر دنيو ًيا كان الحسين.Q
فيه َّ

ع ـن ــدم ــا ع ـ ــاد اإلمـ ـ ــام ز ي ـ ــن العابدين Qم ــن رح ـلــة

السبي إلــى المدينة ،كــان من جملة من استقبله شخص
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يدعى إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله – من الشخصيات
المعروفة فــي المدينة – قــال لإلمام Qعندما لقيه:
«من الغالب؟» ،والسؤال هذا قد يصلح إلى يومنا هذا،
أي بعد أ كـثــر مــن ألــف عــام على شـهــادة الحسين،Q
لنسأل عن المنتصر في تلك المعركة؟ وجواب اإلمام زين
العابدين Qللرجل ،والذي أتى بعد أسابيع قليلة من
أيضا كجواب على السؤال
شهادة الحسين Qيصلح ً
مقتضبا ببضع كلمات
اليوم ،أجابه اإلمام – وقد كان جوابه
ً

إال أ َّن ــه يختصر كــل التحليل ال ــذي قـ ّـدمـنــاه – قــائـ ًـا« :إذا
دخــل وقــت الـصــاة فـ ِّ
ألن
ـأذن وأقِ ــم تعرف مــن الـغــالــب»َّ ،

واقعا حول مضامين األذان واإلقــامــة ،فما
المعركة كانت
ً
ٍّ
مصل
ـإن كــل
دامــت الـصــاة قائم ًة متصلة بذكر النبي ،pفـ َّ

وأن الذي لحقت
أن الغالب كان الحسينَّ ،Q
سيعرف َّ

به الهزيمة – وظهرت فيما بعد مؤشرات هزيمته واضح ًة

جلي ًة – كان يزيد ومشروعه وأهدافه.
ّ
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قراءة النتائج بالحساب األخروي

أن المنتصر في المواجهة في حسابات
إنَّه لمن الواضح َّ

اآلخرة هو اإلمام الحسين ،Qلكننا سنتحدث عن هذا
والتزود ،وسنشير فيما يلي
الجانب باختصار ألخذ العبرة
ّ
إلى أهم مؤشرات نصره األخروي.

ف ـن ـش ـيــرً ،
أن الحسين Qكـ ــان ف ــي كــل
أول ،إلـ ــى َّ

معركة كربالء وحركتها يسعى إلى تأدية تكليفه الشرعي،
تكليفه اإللهي ،ليؤدي حق العبودية لله سبحانه وتعالى،
إذ الحسين Qعـ ـب ـ ٌـد م ـخ ـلــص لـ ـل ــه ،وم ـ ــن يـ ـق ــرأ دع ــاء

عظيما من جوانب
جانبا
الحسين Qيوم عرفة يكتشف
ً
ً

عبودية الحسين لله عز وجل ،فما يرضاه الله ويريده ويأمر
به عز وجل ُيقدم عليه الحسين Qمهما كانت األثمان،

وهــذا هو حق ما يسمى بــأداء التكليف .وقد كان تكليف
الحسين ،Qمـنــذ اللحظة الـتــي وصــل األم ــر فيها إلــى
وال ــي المدينة مــن قِ ـ َـبــل يــز يــد أن ُخــذ البيعة مــن الحسين
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فــإن أبــى فــاضــرب عنقه ،رفــض البيعة ليزيد بــن معاوية،
ـروعــا منعه عــن احـتـمــال فـكــرة عــدم
ال ــذي ك ــان يحمل مـشـ ً
أخــذ البيعة ،وقــد الـتــزم إمامنا Qمنذ اللحظة األولــى

بتكليفه.
وإن مسألة تحديد تكليفنا الشرعي هو سؤال علينا أن
َّ

دائما ،وفي كل موقف واستحقاق ،ما هو
نسأله ألنفسنا
ً

تكليفي؟ في هذا الموقف أو ذلك ،وفي هذه الواقعة أو
تلك ،ليس المراد ما أهوى وما أحب ،وما هي مصلحتي
الشخصية ،بل المهم أن أحدد تكليفي الشرعي الواقعي.
فنحن عبيد الله في هذه الدنيا ،دار االمتحان واالختبار،

وقد ُخلقنا فيها لنثبت أ ّينا أحسن ً
عمل ،فعلى اإلنسان أن
يسأل نفسه عن تكليفه الذي يريده الله منه ويرضي الله
متغاضيا
سبحانه وتعالى عنه ليلتزمه ويعمد إلــى أدائ ــه،
ً
عما يرضي هــواه وأهــواء أقاربه أو أصدقائه أو جماعته أو
غيرهم ،بــل األصــل الــذي ينبغي السعي إلــى تحقيقه هو
رضا الله سبحانه وتعالى.

ً
أن تكليفه الشرعي هو
إذا ،فالحسين Qعلم
قاطعا ّ
ً
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أن ال يبايع يزيد مهما ك ّلف األمر ،وهنا تبدأ الحكاية ،حيث
إنَّه لم يكن يوجد في المدينة من يحمي الحسين ويقف معه
وينصره ،فأصبح تكليفه الجديد مـغــادرة المدينة ،مدينة
اآلباء واألجــداد التي ُولد وترعرع فيها ،والتي تحتضن قبر

وأمه الزهراء ،تاركً ا وراءه كل تلك المآثر،
جده رسول الله ّ

متوجها إلــى مكة ،مجمع المسلمين
وقــد غادرها بالفعل
ً
اآلتين إلى الحج أو العمرة ،حيث ترتب عليه تكليف آخر
هــو تبليغ ال ـنــاس وإرش ــاده ــم إلــى حقيقة يــز يــد ومـشــروعــه
وأهــدافــه ومخاطر تعاظم سلطانه وحكومته ،عبر التبيين
والـشــرح والتوضيح والكتابة والـمــراسـلــة .ثــم عندما أرســل
إليه أهل الكوفة «أن أقدم يا ابن بنت رسول الله فإن لك
فــي الكوفة جـنـ ٌـد مـجـ ّـنــدة» أصـبــح تكليفه الشرعي التوجه
إلى الكوفة التي توفر له فيها أنصار وأعوان وقاعدة شعبية
تستقبله وتعينه فــي مـشــروعــه .وعندما وصــل إلــى مقربة
وجعجع بــه إلــى كــر بــاء حيث حوصر مــع أهله
مــن الكوفة ُ

أدى ذلك
وصحبه ،كان تكليفه الشرعي رفض البيعة ولو ّ

إلى القتال .وعندما رفض جيش الكوفة تركه دون أن يبايع
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دفاعا عن نفسه وعائلته
أو ُيقتل ،أصبح تكليفه أن يقاتل
ً

ورفضا للبيعة المذ ّلة ،وانتهى األمر بالشهادة.
وأطفاله
ً

ً
إذا ،فالحسين Qك ــان ،مـنــذ بــدايــة األحـ ــداث ،من

لحظة طلب البيعة منه ،وحتى لحظة شهادته ،كان يؤدي
ألن
تكليفه اإللهي .وهذا نصر حقيقي بالمعيار األخــرويّ ،

من أهم المنجيات في يوم القيامة أداء التكليف الشرعي
ّ
المتمثل بطاعة الله سبحانه وتعالى ،وااللتزام بما
اإللهي،

أمر الله به ،بمعزل عن أي اعتبار للنتائج المترتبة.

أن واجـبـنــا أن نقاتل
نـحــن فــي الـمـقــاومــة م ـثـ ًـا ،وجــدنــا ّ

عدونا ،ولسنا مسؤولين عن النتائج ،بل مسؤوليتنا االلتزام
ّ
بـمــا شـ ّـخـصـنــاه مــن التكليف الـشــرعــي ،وه ــو قـتــال الـعــدو،

ألن
بـمـعــزل عــن تحقق الـهــدف الــدنـيــوي أو عــدم تحققهَّ ،

تلك نتيجة ،والنتائج خارجة عن إطار مسؤوليتنا.

ً
إذا ،فالحسين Qهــو – وف ــق الـحـســاب األخ ــروي

– المنتصر في هــذه الحركة ،أل َّنــه كــان في كل لحظة من
لحظات حياته يؤدي تكليفه اإللهي الشرعي.
أمــا ثــانـ ًـيــا ،فنشير إلــى مـســألــة ال ـفــوز بــالـشـهــادة .إذ قد
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ملتزما بتأدية التكليف
يحدث أن يقضي إنسان حياته كلها
ً

الشرعي ثم ال ُيختم له بشهادة ،وذلك مما يتعلق بمشيئة
الله سبحانه وتعالى .فالفوز بالشهادة ً
إذا هو نصر وغَ َلبة
وفتح في الحسابات األخروية.
وهــذا سر عشق أمير المؤمنين Qللشهادة وطلبه
ال ــدائ ــم ل ـهــا ،ول ـطــال ـمــا وردت ع ـلــى ل ـســانــه عـ ـب ــارات تــؤكــد
عـلــى ه ــذا الـمـعـنــى ،مـنـهــا قــولــه« :وال ـل ــه الب ــن أب ــي طــالــب

آنس بالموت [الموت ً
عز وجـ ّـل] من
قتل في سبيل الله ّ
أمه»((( ،وقــولــه« :وال ــذي نفس علي بيده،
الصبي بثدي ّ
أللف ضربة بالسيف أهون من موتةٍ على فراش»((( ،وقوله

ـض ابــن ملجم اللعين عليه Qفــي مسجد
عـنــدمــا انـقـ ّ
ورب الكعبة»،
«فزت
الكوفة وضربه بالسيف على رأسه:
ُ
ّ

فقتل الشهادة في فهم واعتبار أمير المؤمنين Qهو
فوز وانتصار.
((( اإلمام علي بن أبي طالب ،Qنهج البالغة ،باب المختار من خطب أمير المؤمنين
وأوامره ،الخطبة .5

((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،الجزء  ،32الصفحة .61
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ً
إذا ،فـمــا ذك ــرن ــاه مـ ــؤداه ال ـف ــوز ب ــاآلخ ــرة ،بـمــا وع ــد الـلــه
أدى تكليفه
سبحانه وتعالى بــه مــن النعيم .العبد الــذي ّ

وختم له بالشهادة فما الذي ينتظره هناك عند الله
اإللهي ُ
إن وعد
سبحانه وتـعــالــى مــن مـقــامــات ودرج ــات وكــرامــة؟ َّ

الله لعموم المؤمنين والصالحين فــي تلك الــدار األبدية
هــو األم ــن واألم ــان والــراحــة والطمأنينة وال ـســام والـكــرامــة
والنعيم والــدرجــات والــرضــوان وغير ذلــك ،فكيف بأولياء
الله الشهداء ،أي حال يكون حالهم في تلك الدار؟
عندما يذكر الله سبحانه وتعالى المصير الــذي ينتظر
الصالحين والمؤمنين والمجاهدين والشهداء في اآلخرة،
حينا:
وذلك وارد في عشرات اآليات القرآنية ،فإنه يقول ً

َۡ
َ َٰ َ
ـك ۡٱل َف ۡو ُز ۡٱل َع ِظ ُ
يم ﴾((( وف ــي م ــورد آخ ــر﴿ :ٱلف ۡو ُز
﴿وذلِـ
ۡ
ۡ
َ ُ َ
ۡ ُ
ٱل ُمبِني﴾((( ،وفي غيره﴿ :اٱلف ۡوز ٱلكبِري ﴾((( ،وغيرها من
يوصف هذا الفوز بالعظيم.
التعابير ،فالله العظيم الكبير
ّ

((( سورة النساء ،اآلية .13

((( سورة األنعام ،اآلية .16
((( سورة البروج ،اآلية .11
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وهذا هو مصير الحسين.Q
ولكن أيــن يزيد؟ يزيد الــذي أطــاع هــوى نفسه ،وأطــاع
شيطانه ،وخالف ر ّبــه ،ومــات ميتة ســوء ،فإنَّه انقلب إلى

ربه وحاله منذ أن انتقل إلى تلك الدار ،كحال آل فرعون:

ُ َ َ
َ َ َ
اق أَِبل ف ِۡر َع ۡو َن ُس ٓو ُء ۡٱل َع َذاب  ٤٥ٱنلَّ ُ
ار ُي ۡع َرضون َعل ۡي َها
﴿وح
ِ
ِ
ُ ُٗ َ ٗ
غد ّوا َوعشِ ّيا ۚ﴾ – اآلن وليس يوم القيامة من يوم موتهم
َ َ ْ َ َ ُ ُ َّ َ ُ
اعة
ألن القيامة ال غــدو وعـشــي فيها ﴿ -ويوم تقوم الس
ّ
َ
ْ
َ
ُ
ْ َ ْ َ َ َّ َ َ
َْ
اب ﴾(((.
أدخِلوا آل ف ِرعون أشد العذ ِ
الملك في الدنيا ،فتجده ال
بعض الناس يقاتل على ُ

وينم ،ويفتن ،ويرشي ،ويدفع
يرعو عن أن يكذب ،يغتاب،
ِ
ّ
ـارا مـثـ ًـا ،أو رئـيــس بـلــديــة ،أو عضو
الـمــال كــي يصبح مـخـتـ ً

ً
رئيسا،
مديرا ،أو
محافظا ،أو
نائبا ،أو وز يـ ًـرا ،أو
ً
بلدية ،أو ً
ً
ولكن ذلك كله يذهب .اقــرأوا التاريخ ،واتعظوا من حال
وكبيرا،
عظيما
الملوك الكبار ،الذين كان امتداد ممالكهم
ً
ً

الملك الحقيقي
وابـحـثــوا عما بقي منهم ومــن ممالكهمُ .
((( سورة غافر ،اآليتان  45و.46
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الملك يوم القيامة ،وعنه يحدثنا الله سبحانه وتعالى
هو ُ
عما أعـ ّـده للذين أطعموا
فــي ســورة اإلنـســان فــي مــا ورد ّ

ُ
اليتيم والمسكين واألسير ،وعن جزاءهم بالجنةَ ﴿ :و َي ُطوف
َ َ ۡ ۡ ۡ َ ٰ ُ َّ ٗ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ ُ َّ َ ُّ ٞ
نث ٗ
ورا
علي ِهم وِلدن ملون إِذا رأيتهم حسِبتهم لؤلؤا م
َ َۡ َ َ َۡ َ َ ٗ ُ ۡٗ َ ً
ِ ١٩إَوذا َرأيت ث َّم َرأيت نعِيما َوملك كبِريا ﴾(((.
فالملك فــي الـجـنــة ،ومــن أراد
فمن كــان يــر يــد الـ ُـمـلــك
ُ

الـجــاه فهناك ال ـجــاه ،ومــن أراد العظمة فهناك العظمة،
الملك الدنيوي ،والجاه
العزة فهناك ّ
ومن أراد ّ
العزة .هذا ُ

والعزة
الدنيوي ،والسلطان الدنيوي ،والعظمة الدنيو ّية،
ّ
الدنيوية ،هي أشياء فاقدة للقيمة الحقيقية ،تزول وتنتهي
وال تستحق من اإلنسان ارتكاب المعاصي بغية الوصول
إليها ،مهما كانت المعاصي صغيرة.
ون ـقــول فــي خ ـتــام ه ــذه الـفـقــرة فـيـمــا خــص الـحـســابــات
األخروية :نحن ننتمي إلى ثقافة علمتنا أنَّا إذا كنا ملتزمين
بـتــأديــة تكليفنا اإلل ـهــي ،مــاضـيــن فــي طــر يــق ال ـلــه ،عاملين
((( سورة اإلنسان ،اآليتان  19و.20
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مجاهدين فــي سبيله ،فمهما تكن النتائج الدنيوية ،فإن

َّ
َ
ُْ َْ َ
ما ينتظرنا في اآلخرة هو الفوز﴿ ،قل هل ت َر َّب ُصون ب ِ َنا إِال
ُْ ْ َ َ ْ
إ ْ
ح َدى
ي﴾((( ،وهي الشهادة أو النصر ،فال يوجد
ِ
السني ِ

بالمنطق اإليماني اإلسالمي هزيمة ،بل النصر هو الحليف
دائ ـ ًـم ،نصر شخصي لمن ُيستشهد ،ونصر لألمة إن هي

حتما.
ّ
تحملت مسؤولياتها ،فإنها ستجني ثمار النصر ً

النتيجة النهائ ّية

إن
وبالعودة للسؤال الذي باشرنا به هذا الفصل نقولَّ :

أن الحسين Qانتصر في واقعة عاشوراء
ما ّبيناه يؤكد َّ
بــالـحـســابــات الــدن ـيــويــة وبــال ـح ـســابــات األخ ــروي ــة .ن ـعــم ،هو

صنع بالدماء وبالدموع وب ــاآلالم وبــاألحــزان ،ولكن
انتصار ُ

المضمخ بالدماء ما زالــت تعبق منه رائحة
هــذا االنتصار
ّ
سماه اإلمام الخميني { «انتصار
الحسين ،Qوقد ّ

ال ــدم عـلــى الـسـيــف» ،ومـعـنــى انـتـصــار ال ــدم عـلــى السيف
أن أه ـ ــداف الـ ــدم تـحـ ّـقـقــت ُ
وأنـ ـج ــزت ،وأه ـ ــداف الـسـيــف
ّ

((( سورة التوبة ،اآلية .52

44

أن الدم انتصر في العام
سقطت ،وما نعيشه اليوم يؤكّ د َّ
أن الدم ال زال ينتصر
 61للهجرة على السيف ،حيث نجد َّ

فــي عصرنا هــذا على السيف ،الــدم المظلوم والمحاصر
وإقليميا ،وهو
دوليا
والمتآمر عليه
والمضطهد والغريب
َ
ً
ً
الشدة في أكثر من بلد
يقاتل في الحصار وفي الغربة وفي
ّ

وفي أكثر من ساحة وفي أكثر من ميدان.

45

الفصل الثاني

الصراع الحسيني:
قراءة في جذور المواجهة
وأصولها

بعد أن فرغنا في الفصل األول من تبيان معنى النصر
الحقيقي الـمـنـســوب لــإمــام الحسين Qفــي مواجهته
وفصلنا البحث بحيث طــال جوانب
التاريخية مــع يــز يــد،
ّ

النصر كلها بالحسابين الدنيوي واألخ ــروي ،فإننا سنعمد
في هذا الفصل إلى الوقوف على حادثة كربالء وما جرى
فيها ومعالجتها بالبحث فــي عمق ال ـصــراع ال ــذي قامت
نوسع إطار بحثنا ال ليشمل واقعة
عليه هذه الحادثة ،بأن ّ

المواجهة الحسينية اليزيدية فحسب ،بــل حقيقة وأصــل
الصراع بين الحق والباطل ،وعلينا في سبيل ذلك أن نعود
إلى الجذور األساسية لهذا الصراع ،الذي تشهده األرض
في كل زمان ،قبل كربالء وبعدها ،وفي هذا الزمن الحاضر
وحتى قيام الساعة ،كيما يتضح لنا جوهر المسألة وحقيقة
حدثنا
دوما في األرض ،الذي ّ
وخلفيات هذا الصراع القائم ً

الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه الكريم في العديد من
السور القرآنية ،فما هي حقيقة هذه المعركة القائمة؟
49

المرحلة األولــى :تشخيص المعركة وتحديد
حقيقتها وميدانها

يحدثنا القرآن الكريم في عدد من آياته عن قصة آدم

وإبـلـيــس .حيث يمثل آدم مـصــدا ًقــا لعنوان ومفهوم ك ّلي
معين ومحدد،
هو اإلنسان ،ويمثل إبليس ،وهو اسم لفرد ّ
مصداقًا لعنوان كلي هو الجن.

أن القرآن يحدثنا عن قصة ،فمعنى ذلك
وعندما نقول َّ

أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدثنا وهو الذي يروي
َّ
التنبه لذلك –
علينا تفاصيل أحداث هذه القصة ،وعند
ّ
أن الله هو الــذي يحدثنا عبر كتابه الخالد – فمعنى
أي َّ

أن للقصة المذكورة – وهي هنا قصة الصراع بين آدم
هذا َّ
وأن فيها
كبيرة ودالالت عظيم ًة
وإبليس – أهمي ًة
ً
ً
وخطيرة َّ

من العِ َبر والدروس ما له تأثير أكيد على حياة الناس في
ألن كالم الله المتمثل بالقرآن الكريم ليس مجرد
كل زمانَّ ،
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م ـصــدر س ــردي تــار ي ـخــي ،ب ــل ه ــو بــالــدرجــة األولـ ــى مـصــدر
هداية للناس أجمعين.

ثــم إن تـكــرار القصة نفسها فــي أ كـثــر مــن م ــورد فــي الـقــرآن،

حينا آخــر ،لهو دليل إضــافــي على
حينا أو بإجمال ً
ببيان زائــد ً

األهمية الفائقة والعالية لهذه القصة وعلى دورها األساسي في
هداية البشرية ،وإرشاد الناس ،واإلضاءة على الطريق ،وتحديد

المسؤوليات ،واإلشارة إلى عمق المعركة والصراع القائم.

ه ــذا ال ـص ــراع ه ــو م ــا سـيـكــون م ــورد كــامــي ف ــي اآلت ــي،

حيث سنتناول نفس الحدث ً
أول ،ثم سأستفيد من دالالته
المعنوية مقار ًبا إياه باألدبيات المعاصرة في هذا الزمن.

وقفة على أحداث قصة آدم وإبليس

قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى آدم ،أب البشرية ،كان
قد خلق السماوات واألرض والمالئكة والجن والحيوانات،
إلى آخره ،وقد كانت المالئكة تعبد الله سبحانه وتعالى.
وقد كان من جنس الجن ٌ
ّ
مشخص
محدد
رجل((( ،وهو فرد
ّ

((( وال ضير من استعمال عبارة «رجل» للجن ألن القرآن الكريم يتحدث في سورة الجن
عن رجال من اإلنس ورجال من الجن.
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اسـمــه إبـلـيــس ،كثير الـعـبــادة لـلــه ع ـ ّـز وج ـ ّـل ،عــابــد ،زاه ــد،

مسب ٌح ،ذا كـ ٌـر ،وإ ّنــه ولـشـ ّـدة عبادته وكثرتها
ســاجـ ٌـد ،را كـ ٌـع،
ّ
ُعـ ـ َّـد ف ــي َج ـم ــع ال ـمــائ ـكــة وال ـت ـح ــق ب ـه ــذا ال ـ َـج ـم ــع ال ـم ـبــارك

والـمـقـ ّـدس .وعندما خلق الله آدم ،فإنَّه سبحانه وتعالى

ّ
ٞ
أراد أن يجعله خليف ًة له في األرض ،فقال ﴿إ ِ ِن َجاعِل ِف
َۡ
َ َٗ
ٱل ِ
ۡرض خل ِيفة ۖ﴾((( ،ولم يكن قد اتخذ أ ًيا من المالئكة أو

الجن خليفةً ،وإنما اختار اإلنسان ،أي آدم اإلنسان ،وهذا
ّ
يعتبر مــن كــرامــة اإلن ـس ــان وعـظـمـتــه عـنــد خــالـقــه ،فــاخـتــاره

واحتج به
ليكون خليفته في األرض ،وع ّلمه األسماء ك ّلها،
َّ

وبين فضل آدم
على المالئكة والموجودات والمخلوقاتَّ ،
وجدارته للخالفة .ثم أمر المالئكة بالسجود آلدم – لم يكن
سجود عبادة ،وإنما سجود تعظيم وتكريم وتقدير لخليفة
ال ـلــه فــي أرض ــه ،ه ــذا ال ـمــوجــود ال ـم ـكـ َّـرم مــن ال ـلــه والـمـمـ َّـيــز

َ َ َ َ ۡ َ َ َ ُ ُ ُّ
من عند الله سبحانه وتعالى – ﴿فسجد ٱلم ٰٓ
لئِكة ك ُه ۡم
ََُۡ َ
(((
الجن – إبليس – والذي
أجعون﴾  ،إال هذا الرجل من
ّ
((( سورة البقرة ،اآلية .30
((( سورة ص ،اآلية .73
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ألن
هو باألصل دخيل على المالئكة ،أبى واستكبر
وتمردّ ،
َّ
وأنانية وحسد وعنصرية ،وقال لله:
وع ُجب
في داخله كِ َبر ُ
ّ

َّ َ َ َ ۡ
ََ۠ َ ۡ َۡ َ ُّۡ ٞ
َ
َ
ُ
ِني ﴾ ،
﴿أنا خي مِنه خلقت ِن مِن نارٖ وخلقتهۥ مِن ط ٖ
(((

األول .ونتيج ًة لذلك ،طرد الله سبحانه
وكان هذا
ّ
التمرد ّ
لعينا،
وتـعــالــى ه ــذا الـمـتـمـ ّـرد مــن رحـمـتــه ولـعـنــه ،فــأصـبــح
ً

لرب العالمين .إال
مطرودا،
ً
رجيما ،مغضو ًبا عليه لعصيانه ّ
ً
يمد في عمره
َّ
أن إبليس طلب من الله سبحانه وتعالى أن َّ

َ َ

ّ ََ

َ َ

َُُۡ َ

َ
ن إِ ٰ
ب فأن ِظ ۡر ٓ
ل ي ۡو ِم يبعثون﴾(((،
إلى يوم يبعثون﴿ ،قال ر ِ
ِ

فمد في عمره
وكان له من الله سبحانه وتعالى ما طلب
ّ

إلى وقت اليوم المعلوم.

ثــم أم ــر الـلــه سـبـحــانــه وتـعــالــى آدم وزوج ــه أن يسكنا الـجـ ّـنــة

الجنة فــي السماء أو في
– بغض النظر عــن مسألة إن كانت ّ
بأن إبليس عدو
األرض ،ألن ذلك مبحث آخر –
محذرا إياهما َّ
ً

لكما.

أن الله
وهـنــا نقطة هــامــة ينبغي الــوقــوف عليها ،هــي َّ
((( سورة ص ،اآلية .76
((( سورة ص ،اآلية .79
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سـبـحــانــه وتـعــالــى أع ـطــى لــإنـســان نقطتا ق ــوة ،مـنــذ بــدايــة
الخلقة أي منذ اللحظات األولى لصراعه مع إبليس ،هما:
ِ
عدو  ،حيث ّنبه تعالى آدم وزوجه ،ومن ورائهما
عرفه
أن ّ
ّ

عرفه
كل ذر ّية آدم ،إلى أن إبليس هو العدو ،هذا ّأو ًل؛ وأن ّ
ثانيا .وإن لهاتين النقطتين
أه ــداف عـ ّ
ـدو ونــوايــاه ،وهــذا ً
كبيرا مــن األهمية ،ألن معرفة الـعــدو الحقيقي منذ
ـدرا
قـ ً
ً

مغبة اتـبــاعــه ،مـضــا ًفــا إلى
اللحظات األول ــى ،وال ـحــذر مــن ّ
تشخيص أهدافه وكشف نواياه ،مع وعي صفاته وقدراته،
وعدم االشتباه في كل ذلك ،لهو أساس في تحقيق النصر
في أي معركة سياسي ًة كانت أو عسكري ًة أو ثقافي ًة أو غير

ذل ــك .وسنقف فــي اآلت ــي على تفصيل هاتين النقطتين
باالستعانة باآليات القرآنية.

معرفة العدو وتحديد حقيقة أهدافه

تمرد إبليس على اإلرادة اإللهية واألمــر اإللهي،
عندما ّ

ث ــم طـلــب م ــن ال ـلــه سـبـحــانــه وت ـعــالــى أن يـهـبــه ال ـح ـيــاة إلــى
يــوم يبعثون ،فــإنــه فــي تلك اللحظة بــالــذات أعـلــن هدفه
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صريحا .وكما
معلنا هدفه إعــا ًنــا
بــوضــوح ،فبدأ معركته
ً
ً

يحدثنا في القرآن،
ذكرناَّ ،
فإن الله سبحانه وتعالى عندما ّ
ويعرفنا ويهدينا ويرشدنا إلى
وينبهنا ويع ّلمنا
فإنه
ّ
يحدثنا ّ
ّ
معرفة عدونا اللدود ّأو ًل ،ثم إلى معرفة هدف هذا العدو

والتبين من غاياته.

ـإن الـلــه
ف ــأم ــا ف ـي ـمــا خ ــص أصـ ــل ال ـت ـعــر يــف ب ــال ـع ــدو ،ف ـ ـ َّ

حـ ـ ّـذر ف ــي م ـ ــوارد ع ــدي ــدة م ــن الـ ـق ــرآن م ــن إب ـل ـيــس ،حيث

ٞ
َّ َّ
َ ُ
مخاطبا الـنــاس﴿ :إِن ٱلش ۡي َطٰ َن لك ۡم َع ُد ّو
قــال سبحانه
ً
َ َّ ُ
َّ َّ
فٱتِذوهُ َع ُد ًّوا﴾((( ،وقــال فــي مــورد آخــر﴿ :إِن ٱلش ۡي َطٰ َن
ََ
نسن َع ُد ّ ٞو ُّمب ٞ
ل ۡ ِِل َ ٰ
ني ﴾((( ،وق ــال فــي م ــورد ثــالــث﴿ :أل ۡم
ِ
ِ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ َ ٓ َ َ َ َ َّ َ ۡ ُ ُ ْ َّ
ٱلش ۡي َطٰ َن إنَّهۥُ
أعهد إِلكم يب ِن ءادم أن ل تعبدوا
ۖ ِ
َ ُ َ ُ ٞ ُّ ٞ
لك ۡم عد ّو مبِني﴾((( ،مضافًا إلــى آيــات كثيرة يذكر الله
سبحانه الشيطان فيها كعدو شرس لإلنسان.

ـدو واض ــح ،بـ ِّـيــنُ ،مـعـلــن ،ص ــارخ ،فلما أنـتــم غير
فهو ع ـ ّ
((( سورة فاطر ،اآلية .6

((( سورة يوسف ،اآلية .5
((( سورة يس ،اآلية .60
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آبـهـيــن ل ـعــداوتــه ،وغـيــر متخذين مــوقــع الـمــواجـهــة مــع هــذا
العدو؟
أمــا عن هــدف إبليس ،فقد كــان هدفه المعلن – وال
يزال – االنتقام والثأر من آدم Qومن بعده ذريته ،على
ما فضلهم الله به وحباهم إياه من كرامة الخالفة اإللهية.
وق ــد ب ــدأت الـقـضـيــة بــالـحـســد آلدم ،والـتـكـبــر عـلـيــه بـعــدم
السجود له ،ثم تتابعت بالسعي إلى االنتقام منه واألخذ

ّ
وجل:
عز
بالثأر .وقد كان لسان حال إبليس
مخاطبا الله ّ
ً
علي
فضلته
ـي ،هــذا ال ــذي ّ
ّ
أرأي ـتــك هــذا ال ــذي كـ ّـرمـتــه عـلـ ّ
[آدم] ،سأريك مــاذا سأفعل به ،قال تعالى على لسانه:

َ َ َ
َ َ َ َّ
َ َّ ۡ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ
ع لئ ِ ۡن أخ ۡرت ِن إ ِ ٰل يَ ۡو ِم
﴿قال أ َر َء ۡي َتك هٰذا ٱلِي كرمت
ََ
ۡ
َ ُ
ٱلقِ َيٰ َمةِ﴾  -اسمعوا يــا ِولــد آدم ﴿ -ل ۡح َتن ِك َّن ذ ّرِ َّي َت ُه ٓۥ
َّ َ ٗ
ألستولين وأسيطرن عليهم باإلغواء إن
إِل قل ِيل﴾((( ،أي
َّ
واضحا منذ
أمهلتني وأعطيتني الفرصة لذلك .وهذا كان
ً
البدايات.

((( سورة اإلسراء ،اآلية .62
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النية المعلنة إلبليس ،يقول الله في مــورد آخر:
وعــن ّ

َ َ
َ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َّ َ ُ ۡ َ ٰ َ َ
صرطك
﴿قال ﴾  -أي إبليس ﴿ -فبِما أغويت ِن لقعدن لهم ِ
ٱل ۡ ُم ۡس َتقِ َ
يم ﴾((( ،أي سأنصب لهم في الطريق المستقيم
الموصل إليك الكمائن كي أمنعهم من الوصول ،ولذلك
ف ــإن أول قــاطــع طــر يــق ،وأق ــوى قــاطــع طــر يــق عـلــى الـعـبــاد

السائرين إلى ربهم هو إبليس ،ثم يتابعَّ ﴿ :
ُثم ٓأَلت َِي َّن ُهم ّ ِم ۢن
َ َ
َۡ َ
َ
َ ۡ
َ َ ٓ
ي أيۡدِي ِه ۡم َوم ِۡن خلفِ ِه ۡم َوع ۡن أيۡ َمٰن ِ ِه ۡم َوعن ش َمائِل ِ ِه ۡمۖ َول
ب ِ
َ
َ
َ ُ ۡ
ك َ
َ
ث ُه ۡم َ ٰ
تيسر إلبليس أن يصل
تد أ
شك ِِرين ﴾((( ،فإنّه لو ّ
ِ
باإلنسان إلى الكفر اإليماني والعقائدي ،بأن ينكر اإلنسان

وجود الله ،فذلك غاية مرامه ،ولكنه في حال العجز عن
تحقيق ه ــذه الـغــايــة الـعـلـيــا ،فــالـحــد األدن ــى بــالـنـسـبــة إليه
هــو الــوصــول بــاإلنـســان إلــى مرحلة الكفر بالنعمة ،والكفر
بالنعم يكون بعصيان الله وإنكار نعمه ،وهذا مدلول قول

ََ َ ُ َ ۡ ََ ُ ۡ َ
شكِر َ
ٰ
ين﴾ ،أي لن يكون أكثر
تد أكثهم
إبليس﴿:ول ِ
ِ

بني آدم شاكرين لنعمك ،بل سيكونون عاصين لك.
((( سورة األعراف ،اآلية .16
((( سورة األعراف ،اآلية .17
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ويذكر الله المسألة في مورد ثالث من الكتاب المجيد:

َۡ
َ َ َ ّ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ َ ّ َ َّ َ
ُ
ۡرض َو َلُ ۡغو َي َّن ُهمۡ
ۡ
ب بِما أغويت ِن لزيِن لهم ِف ٱل ِ
﴿قال ر ِ
ِ
َّ
ۡ
َ
َ َ َ ُۡ ُ ُ ۡ
َۡ
َ
َ
َ (((
صني﴾ .
أجعِني  ٣٩إِل عِبادك مِنهم ٱلمخل ِ

إذن ،فإبليس أعلن حربه على آدم وزوجــه وذر ّيـتــه وولــده

إلــى قيام الساعة ،أعلنها حر ًبا ال هــوادة فيها ،هو ومــن معه

الجن واإلنس ،المذكورين في
ممن يستعين به من جنوده من
ّ
صريحا
واضحا
القرآن بشياطين اإلنس والجن ،وأعلن هدفه
ً
ً

بـ ّـيـ ًـنــا ،وه ــو قـطــع طــر يــق ول ــد آدم إل ــى ال ـلــه سـبـحــانــه وتـعــالــى،
وأخالقيا،
ومسلكيا،
إيمانيا،
وإضاللهم ،وإغوائهم ،وإسقاطهم
ً
ً
ً

وإنسانيا ،حتى ال ينعموا في األرض بالحياة الطيبة الشريفة
ً

زج بهم في نار جهنم في اآلخرة.
التي أرادها الله لهم ،و ُي َّ

وبينها لبني
كــل هــذه األه ــداف أوضحها الله سبحانه ّ

آدم في كتابه المجيد ،ومن قبلهم كان أوضــح ألبيهم آدم
عدو  ،فكأنما الله سبحانه قال آلدم :إبليس هذا
أهداف
ّ

ـدوك ،وهــذه هــي أهــدافــه ،وقــد أعطيته فــرصـ ًة إلى
هــو ع ـ ّ
((( سورة الحجر ،اآليتان  39و.40
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وإن لكل منكما
يــوم الـقـيــامــة ،والـمـعــركــة مفتوحة بينكماَّ ،

أسـلـحـتــه ،فــأنــت تملك اإلرادة والـعـلــم واإلم ـكــانــات ،وهــو
ـضــا .وقــد بــدأت منذ
يملك اإلرادة والعلم واإلمـكــانــات أيـ ً
واقعا.
ذلك الوقت معركة حقيقية
ً

عو ٌد ألحداث المواجهة اآلدمية اإلبليسية

أن الـلــه حــدد آلدم أه ــداف إبليس النهائية ،إال
ذكــرنــا َّ

أيضا الهدف التفصيلي األول ألولــى معارك
أنــه حــدد له ً

ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ ٰٓ َ
إبـلـيــس ،حـيــث ق ــال سـبـحــانــه آلدمَ﴿ :إِذ قلنا ل ِلم
لئِكةِ
ۡ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ٓ ْ َّ ٓ ۡ َ َ
َ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ
ِيس أ َ ٰ
ي َـٔاد ُم
ب  ١١٦فقلنا
ٱسجدوا ٓأِلدم فسجدوا إِل إِبل
َّ َ َ َ ُ ّ َّۡ َ َ َ ُ َّ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ ٞ
جك فل ي ِرجنكما مِن ٱلنةِ
إِن هٰذا عدو لك ول ِزو ِ
َ
فتَ ۡش َ ٰٓ
ق﴾((( ،فأولى عمليات إبليس في حربه مع آدم وبنيه
كانت تهدف إلى إخراج آدم وزوجه من الجنة ،وقد أوضح
الله سبحانه آلدم هدف إبليس وحذره منه ،فكأنما قال له:
قد أدخلتك يا آدم الجنة لتبقى فيها ما شئت وتأكل فيها
رغ ـ ًـدا حيث شـئــت ،وهــي بكل مــا فيها مــن النعيم حالل
((( سورة طه ،اآليتان  116و.117
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مباح لك ،إال هذه الشجرة ،فال تقربها ،واحذر من إبليس
عدوك ألنه يريد إخراجك من الجنة.
ّ

أن ال ـلــه بـتـنـبـيـهــه آدم إل ــى هــدف
وق ــد ك ــان الـمـفـتــرض َّ

عدوه التفصيلي قد أفقد إبليس عنصر المفاجأة ،وحقق
مــا يـسـتــدعــي مــن آدم الـحـيـطــة وال ـحــذر واالن ـت ـبــاه الـشــديــد
ـإن آدم
فــي ه ــذه ال ـمــواج ـهــة .ل ـكــن ،وك ـمــا نـعـلــم جـمـيـ ًـعــا ،ف ـ َّ

خسر هذه الجولة األولى في مواجهة إبليس ،قال تعالى:

َ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ ۡ َ ٰ ُ َ َ َ ٰٓ َ ٔ َ ُ َ ۡ َ ُ ُّ َ
ع َش َ
ك َ َٰ
ج َرة ِ
﴿ فوسوس إِلهِ ٱلشيطن قال يـادم هل أدل
َ
َّ
ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َّ َ ۡ َ
َ
ّ
محل آخر﴿ :فأ َزل ُه َما
ك ل يبل﴾((( ،وقال في
ٱل ِ
ل ومل ٖ
َ
َ
َ
َ
َّ ۡ َ
ََۡ
ۡ َ ُ
ٱلشيطٰ ُن عنها فأخ َرجه َما م َِّما كنا فِيهِۖ ﴾((( ،وقد ذهب
العلماء إلــى اعتبار أن تلك المرحلة األولــى كانت مرحل ًة

تأهيلي ًة وتدريبي ًة آلدم وزوجه.

ون ـت ـي ـج ـ ًة الن ـت ـصــار إب ـل ـيــس عـلـيــه – وك ـمــا ذك ــرن ــا ســابــقً ــا،

فإنه يصح تسجيل هذه الحادثة كأول انتصار إلبليس في
معركته مع آدم وبنيه – كان العقاب خروج آدم من الجنة.
((( سورة طه ،اآلية .120

((( سورة البقرة ،اآلية .36
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نعم ،بكى آدم وندم وتاب ،وقد تاب الله عليه واجتباه ،إال
تنجزت ،وكبرى تداعياتها
َّ
أن تداعيات الخسارة كانت قد ّ

ال ـقــرار اإللـهــي بــأن يهبط كــل مــن آدم وزوج ــه وإبـلـيــس إلى

ُ ُ َ
َُۡ ۡ
ٱهب ُطوا ْ م ِۡن َها َج ٗ
ِيعاۖ﴾((( ﴿ َب ۡعضك ۡم ل ِ ۡع ٍض
األرض﴿ ،قلنا ِ
َ ُ ٞ
عد ّو ۖ ﴾((( ،لتبدأ المرحلة الجديدة من الـصــراع والتي ما
مستمرة إلى اآلن ،وستبقى حتى قيام الساعة.
تزال
ً

وبــاالنـتـقــال إلــى مرحلة الـصــراع الـجــديــدة على األرض،

ك ــان ع ـلــى آدم وزوجـ ــه ت ـحـ ّـمــل ت ـب ـعــات االن ـت ـق ــال ،إذ ليس

العيش فيها كالعيش في الجنة ،حيث يأكل اإلنـســان ما
ي ـشــاء رغـ ـ ًـدا ،بــل يـقـتـضــي الـعـيــش هـنــا أن يــواجــه اإلن ـســان

مسؤولياته ،وأن يعمل ويــزرع ويحصد ،وأن يواجه الجوع
وال ـع ـط ــش واألع ــاصـ ـي ــر ،وأن يـسـتـغــل ال ـط ـب ـي ـعــة ف ــي تـلـبـيــة
احـتـيــاجــاتــه ،وعـلـيــه هـنــا االل ـت ــزام بـتـكــالـيــف عـبــاديــة مـضــا ًفــا

إلى مواجهة إبليس وجنوده ،وغير ذلك الكثير .في هذه
تحمل المسؤولية ،هنا سيعيشون،
األرض ،على آدم وبنيه ّ
((( سورة البقرة ،اآلية .38

((( سورة األعراف ،اآلية .24
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سيبعثون من
ويموتون ،وفي هذه األرض سيدفنون ،ومنها ُ
جديد في يوم القيامة للحساب.

َ َ ۡ ْ ُ ُ
قــال الـلــه عـ ّـز وج ـ ّـل﴿ :قال ٱهب ِ ُطوا َب ۡعضك ۡم لِ َ ۡع ٍض
َۡ
ُ َ ٞ
ۡرض ُم ۡس َت َق ّ ٞر َو َم َتٰ ٌع إ ِ َ ٰ
ِ
ح
ل
َع ُد ّو ۖ َولك ۡم ِف ٱل
ِني﴾((( ،أي
ٖ
َ َ َ َۡ َ
إلــى قيام الساعة ،وتــابــع﴿ :قال فِيها ت َي ۡون﴾ – أي في
َ َ ُ َ َۡ ُۡ ُ َ
األرض َ ﴿ -وفِيها ت ُموتون َومِنها ت َرجون﴾((( ،يوم البعث
وال ـح ـســاب وال ـق ـيــامــة .وق ــال ف ــي م ــورد آخ ــر واص ــفً ــا تـتــابــع

ُ ۡ َ ۡ ُ ْ ۡ َ َ ٗ اۖ َ َّ َ ۡ َ َّ ُ
كم ّمِنّ
المشهد﴿ :قلنا ٱهبِطوا مِنها جِيع فإِما يأت ِين
ِ
َ
ُٗ ََ َ َ ُ َ َ ََ َ ٌ
َ
َ ُ ۡ ُ َ
اي فل خ ۡوف َعل ۡي ِه ۡم َول ه ۡم ي َزنون
هدى فمن تبِع هد
َ
ُ
ْ
َ
َ
ٓ
َّ
َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ
َ َ ْ َ ۡ َ ُ َّ
 ٣٨وٱلِين كفروا وكذبوا أَِبيٰتِنا أو ٰٓلئِك أصحٰب ٱنلارِۖ
ُ ۡ َ َٰ ُ َ
لون﴾(((.
هم فِيها خ ِ
محصنان نتيجة مجموعة
وبطبيعة الـحــال ،فــآدم وزوج ــه
ّ

من العوامل – التي لسنا بصدد التركيز عليها اآلن – فأصبح
ألن األرض هي
تركيز إبليس في معركته على ولد آدم وذر ّيتهّ ،
((( سورة األعراف ،اآلية .24
((( سورة األعراف ،اآلية .25

((( سورة البقرة ،اآليتان  38و.39
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أرض الــذر ّيــة والتناسل واالمـتــداد البشري .وهنا تأتي أولى

الوقائع ال ــواردة في صــراع إبليس مع بني آدم على األرض،
وهــي حــادثــة قـتــل األخ ألخـيــه – ال ـلــذان حــددتـهـمــا الــروايــات
بقابيل وهــابـيــل – ،وهـمــا اب ـنــان آلدم ذكــرهـمــا ال ـقــرآن دونـمــا
تحديد السميهما ،بــل حددهما بــ»ابـ َـنــي آدم» ،قــال تعالى:

َ ۡ ُ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َۡ ۡ َ ُ ٗ َ ُ َ
ٱل ّ ِق إِذ ق َّر َبا ق ۡر َبانا ف ُتق ّبِل
﴿وٱتل علي ِهم نبأ ٱبن ءادم ب ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ۡ
َ َ
ۡ َ َ َّ
م ِۡن أ َح ِده َِما َول ۡم ُي َتق َّبل م َِن ٱٓأۡلخ ِر قال لق ُتل َّنك ۖ قال إِن َما
َ َ َ َّ ُ َّ ُ َ ۡ ُ َّ َ
أن هابيل،
يتقبل ٱلل مِن ٱلمتقِني﴾((( .فالقصة المعروفةّ ،
ّ
وجل
عز
قدم قربانًا إلى الله َّ
المؤمن الصالح الطاهر التقيَّ ،
– وبغض النظر عــن الموضوع الــذي ُقـ ِّـدم القربان ألجله –

أيضا،
السيئ الحسود األناني
وقابيل،
المتكبر ،قـ َّـدم قربانًا ً
ّ
ّ

َ ُ
َّ
فتقبل الله سبحانه قــر بــان هابيل التقي أل ّنــه ﴿ إِن َما َي َتق َّبل
َّ
َّ ُ َ ۡ
َّ
َ
ُ
ٱلل مِن ٱلمتقِني﴾ ،فغضب قابيل ولم يس ّلم بهذه النتيجة،
ََۡ َ
َ َ َّ َ ۡ َ َ ۡ
بل هـ َّـدد أخــاه بالقتل ،بل ﴿فطوع
ت ُلۥ نف ُس ُهۥ قتل أخِيهِ
ََََُ
(((
وبغيا.
فقتلهۥ﴾  ،وكان هابيل أول شهيد مظلوم ُيقتل ً
ظلما ً
((( سورة المائدة ،اآلية .27
((( سورة المائدة ،االية .28
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وعـلـيـنــا فــي ق ــراءة ه ــذه ال ـحــادثــة أن نلحظ م ـج ـ ّـد ًدا أثــر

ال ـح ـســد – م ـضــا ًفــا ط ـبـ ًـعــا إل ــى دور إب ـل ـيــس ال ــوس ــواس –

فالحسد كما عرفنا كان سبب ابتداء المعركة في السماء،
وال ـح ـســد ه ـنــا ك ــان س ـبــب أولـ ــى ال ـم ـع ــارك ع ـلــى األرض.
يستخفن أح ـ ٌـد بـهــذه اآل ّف ــة األخــاقـيــة والنفسية
ل ــذا ،فــا
َّ

الشيطانية القذرة.

جندي
وكما رأينا ،فقد كان قابيل في هذه الواقعة أول
ٌّ

غيه وظلمه في طريق اإلجــرام
إلبليس من ولد آدم ،قــاده ّ
والطغيان واإلفساد ،ونتج عن ذلك فرز معسكرين .وبعبارة

وأول
وأول صراع إنسانيّ ،
أخرى ،نتج ّأول انقسام بشريّ ،
احـتـكــاك أدى إل ــى الـقـتــل ،فـظـهــر فــي األرض مـعـسـكــران،

تصارعا وما زاال يتصارعان وإلى قيام الساعة .وهذا عمق
الموضوع وجوهره.
أما المعسكر األول ،فهو معسكر آدم وزوجه والصالحين
من ذر ّيتهما ،وقادتهم األنبياء وأتباع األنبياء ،منذ آدم إلى

خاتم النبيين .وأمــا المعسكر الثاني ،فهو معسكر إبليس
الجن واإلنس.
وجنوده من
ّ
64

خالصة

عرفنا ً
أن هناك معسكران ومشروعان تقوم بينهما
إذا َّ

معركة أبدية ،وهنا هو عمق المعركة وجوهرها .وإن لكل
من المعسكرين أهدافه التي يصارع في هذه األرض ،وعلى
امتداد األجيال ،من أجلها .ولو نظرنا إلى كل تجليات هذا
أن حقيقة المعارك الواقعة
الصراع عبر األجيال ،لوجدنا َّ
بـيــن ال ـن ــاس ف ــي ك ــل زمـ ــان م ــا ه ــي إال ن ـسـ ٌـخ م ـت ـجــددة من
المعركة األول ــى بين آدم وإبـلـيــس ،فالمعركة لــم تكن بين

هابيل وقابيل ،بل كانت بين هابيل وإبليس ،كما لم تكن
المتكبرين من قومه ،بل كان هؤالء
بين نوح والمأل األعلى
ّ
ألعوب ًة في يد إبليس ،س ّلموا رقابهم وعقولهم وقيادهم له،

وكــذا معركة إبراهيم ،لم تكن بينه وبين نمرود ،بل كانت
في جوهرها بين إبراهيم وإبليس ،وكان نمرود مجرد ألعوبة
في يد إبليس ،وهكذا بين موسى وفــرعــون ،وبين السيد
المسيح وطغاة زمانه ،وبين رسول الله محمد pوأبي جهل
وطغاة قريش ،فالمعركة كانت مع إبليس ،فأبو جهل يعتبر
65

أن
مجرد جندي ،أو ضابط ،أو قائد في جيش إبليس .إال َّ

ّ
ويخطط ويوسوس هو إبليس.
يوجه
قائد المعسكر الذي ّ

وه ــذه المعركة مستمرة إلــى النهاية بين المعسكرين

والمشروعين ،معسكر إبليس ،الذي يريد لإلنسان كفرد،

َّ
تضل وتزيغ وتنحرف وتُنكر الخالق
وللبشرية كجماعة ،أن
وت ـك ـفــر بـنـعـمــائــه وت ـظ ـلــم وت ـط ـغــى وت ـن ـشــر ال ـف ـســاد وتــرتـكــب
ال ـجــرائــم وي ـك ــون لـهــا ب ــؤس الــدن ـيــا وعـ ــذاب اآلخ ـ ــرة ،فـهــذه
حقيقة مشروعهم بالكامل ،وهــذا كل ما كــان يحدث من
يوم قابيل إلى هذا الجيل؛ وفي المقابل ،معسكر األنبياء
وأتـ ـب ــاع األن ـب ـي ــاء ،الـ ــذي ي ــر ي ــد لــإن ـس ــان ك ـف ــرد ،ولـلـبـشــر يــة
كجماعة ،أن يـكــونــوا مؤمنين بــر بـهــم ،عــارفـيــن لــه ،شاكرين
لنعمائه ،مطيعين ألوام ــره ،عــابــديــن لــه فــي أرض ــه ،لتكون
لهم الحياة الطيبة الشريفة الكريمة في الدنيا ،وليكون لهم
النعيم الخالد في اآلخرة.
فهذه أهداف كل من المعسكرين على حدة ،وكل ما
وتجسد
يحدث فــي المعركة هــو تطبيق ومـصــداق وتـجـ ٍـل
ّ
ل ـع ـن ــوان ع ــام ه ــو ال ـس ـعــي لـتـحـقـيــق ك ــل م ــن الـمـعـسـكــر يــن
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ألهــدافــه ،من جيل إلــى جيل ومــن زمــن إلــى زمــن ،فجوهر
المعركة وحقيقة المعركة ثابتة وواض ـحــة وواح ــدة ،وهي
تلك التي بدأت منذ أن أمر الله سبحانه وتعالى المالئكة
أن يسجدوا آلدم.

ً
إذا فـخــاصــة ال ـكــام فــي ه ــذه الـمــرحـلــة هــو تشخيص

أيضا،
جوهر المعركة وحقيقتها ،وتشخيص ميدان المعركة ً

فميدانها هو اإلنسان ،اإلنسان الفرد ،واإلنسان الجماعة.
والقتال بين المعسكرين ميدانه الناس ،فاألنبياء يريدون

ـرب األر بـ ــاب وخ ـيــر الــدنـيــا واآلخ ــرة
لـهــم الـعـبــوديــة الـحـ ّـقــة ل ـ ّ
وال ـس ـعــادة فــي الــدنـيــا واآلخ ـ ــرة ،وإبـلـيــس يــر يــد لـهــم جهنم
وال ـش ـقــاء ،وارت ـكــاب الـجــرائــم واإلف ـســاد والـظـلــم والطغيان
والـفـتـنــة وال ـض ــال واالنـ ـح ــرافً .
إذا ،فـســاحــة ال ـق ـتــال هي

ساحة الناس ،وميدان المعركة هو اإلنسان.
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المرحلة الثانية :معركة وجود اإلنسان

بعد معرفة العدو وتحديد أهدافه ،وهو ما أشرنا إليه

في المرحلة األولــى ،على اإلنسان في المرحلة الثانية أن
يـتـعـ ّـرف إل ــى إمـكــانــات ال ـعــدو وق ــدرات ــه ،أســالـيـبــه ووســائـلــه
وتـكـتـيـكــاتــه ،ن ـقــاط ضـعـفــه وق ــوت ــه ،ق ــدرت ــه ع ـلــى ال ـص ـمــود،
وغـيــرهــا مــن االع ـت ـبــارات ،وف ــي الـمـقــابــل عـلــى اإلن ـســان أن

يعرف إمكاناته وقدراته [هو أيض ًا] ،ونقاط ضعفه وقوته،
وعـيــوبــه وث ـغــراتــه ،ومـنــاعــة حـصــونــه وإمـكــانـيــة تسلل الـعــدو
إليها ،وهذا جزء أساسي في أي مواجهة.
فمن شروط كل معركة ،مهما كانت طبيعتها ،أن تعرف
ال ـعــدو وإمـكــانــاتــه وخـطـطــه وأن تـعــرف نفسك أو جبهتك
وإمكاناتها .ألن الذي يسعى إلى خوض معركة دون معرفة
ـدو  ،وال مـعــرفــة خططه وظــروفــه ،مـضــا ًفــا إلــى
إمـكــانــات ع ـ ّ
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عــدم مـعــرفــة إمـكــانــاتــه هــو ،كـعــدد عـسـكــره ،وكـمـيــة ذخيرته
وسالحه ،وفترة صموده ،وإمكانية صمود الناس معه ،فهو
حتما يسعى إلى الضياع.
ً

وكذلك الحال في هذه المعركة الكبرى بين المعسكرين

أن اإلنسان يخوض المعركة بكل وجوده،
المذكورين ،فبما َّ

ـإن عليه أن يـعــرف مـقـ ّـدرات
ـدودا ،ف ـ َّ
ـدوا ل ـ ً
ويــواجــه فيها ع ـ ً
أن لإلنسان
عدو  .فإبليس لديه إمكانات كبيرة وكثيرة كما َّ
ّ

إمكانات ،ولوال أن الله أعطى لإلنسان اإلمكانات والقدرة
على إلحاق الهزيمة بإبليس وجنوده وإفشال مشروعهم،
لما كان طلب منه أن يواجههم و ُيلحق الهزيمة بهم ،وأن

ال يستسلم لهم وال ُيس ِّلم لهم عقله وقلبه ودينه ونفسه.

ـوب منها تــأديــة واجـبـهــا في
فابنة التسع سـنــوات مـطـلـ ٌ

هــذه المعركة عند بلوغها سـ ّـن التكليف ،وابــن الخامسة

ـضــا فــي ه ــذه الـمـعــركــة .فهل
عـشــرة مـطـلــوب مـنــه ذل ــك أيـ ً
صغيرا وطفل ًة صغيرة مقابل إبليس دونما
يجعل الله شا ًبا
ً

قطعا،
تزويدهم بالقدرة على هزيمته؟ والـجــواب سالب
ً

ً
فضل عن
إن الشاب الصغير والطفلة الصغيرة –
حيث َّ
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الرجال والنساء – بإمكانهم إلحاق الهزيمة بإبليس وبكل
مشروعه ولكن بشرطها وشروطها.
ـاء على مــا مــر مــن ض ــرورة معرفة إمـكــانــات الـعــدو،
وب ـنـ ً

نقف في اآلتــي على مـقــدرات إبليس وإمكاناته في هذه
المعركة.

إبليس وإمكاناته

في خصوص إمكانات إبليس فإن النقطة األولــى التي
إن إب ـل ـيــس – ع ــدو
نـشـيــر إل ـي ـهــا ه ــي ع ـلــم إب ـل ـيــس ،ح ـيــث َّ
ـال مــن الـعـلــم ،فإبليس
اإلن ـســان – يعتبر على مـسـتـ ًـوى ع ـ ٍ

– بحسب بعض الــروايــات – عبد الله مع المالئكة آالف
ال ـس ـن ـيــن ق ـبــل خ ـلــق آدم ،ول ــذل ــك ف ـهــو ش ـهــد ال ـمــائ ـكــة،
وملكوت الـسـمــاوات واألرض ،ورأى الجنة ،وشـهــد خلق
آدم ،مضافًا إلــى كل ما جــرى بعد خلق آدم وحتى يومنا
هــذا .وبطبيعة الـحــال ،من الطبيعي لشخص عــاش آالف
كبيرا وتجرب ًة
تراكما
حيا أن يملك
ً
ً
السنين وما يزال ً
معرفيا ً

وخبرة هائلين.
ً
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مضافًا إلى ذلك فإن إبليس يعتبر من أعظم الخبراء في
أساليب وتقنيات الحرب النفسية ،وهذه سمة متفرعة عن
السمة األولى ،فعلم إبليس الواسع باإلنسان الذي شهد
خلقه وتجربته الطويلة عبر األزمان مع األمم السابقة وخبرته
الكبيرة بصنوف الناس ومواكبته لكل المراحل التاريخية،
خبيرا بالنفس البشرية ،ومن كان
كل ذلك يجعل منه عارفًا
ً
خبيرا بأساليب الحروب
هــذا حاله فإنه سيكون بالتالي
ً
النفسية.

فاإلنسان كإنسان – ً
امرأة – ينزع بطبيعته
رجل كان أو
ً

نـحــو جـمـلــة مــن األمـ ــور ويـنـفــر مــن أخـ ــرى ،فـيـحــب اإلن ـســان

وحسن
ال ـمــال ،مـثـ ًـا ،كما ويـحــب السلطة والــزعــامــة ،كما ُ
الثناء والمديح ،وينزع بطبيعته نحو كل ما هو بنظره جميل،
فيرغب بعيش الدعة والهناءة ،فلو تسنى له العيش دون
تـعــب وضـنــك وتضحية ف ــإن ذل ــك مـطـلــوب ل ــه ،ول ــو واتـتــه
فــرصــة نـيــل كــل م ــرادات ــه لـفــرح بــذلــك ،وبــالـتــالــي فلإلنسان
حاجات جسدية واجتماعية ونفسية وغير ذلــك؛ وإبليس
– وه ـن ــا مـحــل ال ـشــاهــد – يـعـلــم بـكــل تـلــك االح ـت ـيــاجــات،
71

أن لــأعــم مــن بـنــي اإلن ـســان نـقــاط ضـعــف ،وخــاصــة
ويـعـلــم ّ
عند تــوافــر األرضـيــة المطلوبة لتجلي نـقــاط الضعف هذه

كــاتـصــاف اإلن ـســان بــالـحـســد أو الـغـضــب أو غـيــر ذل ــك من
الرذائل.
ومع علمه التفصيلي بالنفس البشر ية وشؤونها ،فإن
إب ـل ـيــس ي ـقــوم ع ـلــى ال ـ ــدوام بـعـمـلـيــة ك ـشــف اسـتـطــاعــي،

يسجل فيه كل
خاصا
ويكون لكل فرد من بني البشر ملفً ا
ّ
ً
ّ
نقاط ضعفه التي يمكن لــه االنقضاض عليه إذا انطلق
منها.
وهـ ـن ــا أنـ ـ ّـبـ ــه ن ـف ـس ــي وج ـم ـي ــع ال ـم ــؤم ـن ـي ــن ،إل ـ ــى ض ـ ــرورة

ألن معركتنا معه
االستحضار الدائم إلمكانات إبليس هذهّ ،

هي على مدار الساعة والدقيقة والثانية ،بل وعلى مدار
كــل نـفــس بـشــر يــة ،مـعــركــة دائـمــة ومـسـتـمــرة ،تـبــدأ مــن سن
التكليف لغاية خروج الروح من الجسد.

وفــي الـخــاصــة ،فــإمـكــانــات عــدونــا ت ـنــدرجً ،
إذا ،ضمن

عـنــوا َنـيــن :أولـهـمــا امـتــاكــه اإلمـكــانــات المعلوماتية الهائلة
واإلحــاطــة بكل ما يتعلق بنا من ظــروف وأح ــوال؛ وثانيهما
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خـبــرتــه بالنفس الـبـشــر يــة ،بمعنى كيفية الـتـعــاطــي مــع كل
إنـســان ،بحيث يخاطب كــل شخص باللغة الـتــي يفهمها
ويحبها ٌّ
وكل حسب حاجته.

وهــو يستفيد مــن هــذه اإلمـكــانــات ليتسلل إلــى داخــل
سعيا للسيطرة عليه ،على عقله ،وقلبه،
كــل واح ــد منا
ً

وإرادته ،وقراره ،وسلوكه.

ول ـكــن ،وه ــذا هــو األه ــم ،مــا هــي حقيقة ق ــدرة إبليس
وواقعها؟
إن إبليس ،وبـغــض النظر عــن كــل مــا سبق
هنا نـقــولَّ ،

َّ َ
َّ
ذكــره ،مخلوق ضعيف ،قــال تعالى﴿ :إِن ك ۡي َد ٱلش ۡي َطٰ ِن
َ َ َ ً
كن ضعِيفا﴾((( .وإن كان هذا حاله ،فما هو عامل قوته

الـحـقـيـقــي؟ وه ــل الـلــه أع ـطــاه واليـ ـ ًة تـكــويـنـيـ ًة وسـلـطـ ًة على
الموجودات؟

يعطه والي ـ ًة كـهــذه ،بل
وال ـجــواب هــو الـنـفــي ،فالله لــم ِ

هــو مخلوق ضعيف ال يملك ســوى التزيين والــوســوســة،
((( سورة النساء ،اآلية .76
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ويقدمه كأجمل ما يكون .وفي
فيز ّين الشيء الحقير التافه
ّ

هذا الصدد ،فإنَّه يستفيد من معرفته وخبرته بالقوانين،
وال ـشــرائــع ،واألديـ ــان ،وال ـمــذاهــب ،فـيــأتــي للفقيه كفقيه،
وللمتد ّين كمتد ّين ،ولتاجر الـمـخــدرات كتاجر مـخــدرات،
ول ـل ـم ـجــرم كـشـخـصـيــة م ـج ــرم ،ل ــدراي ـت ــه ب ـن ـقــاط ض ـعــف كل

كثيرا على علمه
صنف من هذه األصناف ،كما أنَّه يستند ً
بــال ـم ـخــارج الـفـقـهـيــة وال ـشــرع ـيــة وال ـقــانــون ـيــة ،وع ـلــى الـحـيــل
والخدع واأل كاذيب.
نعم ،هو قادر على تزيين كل شيء ،وقد تجلى ذلك
على مر األزمنة المتعاقبة ،ومن أمثلته إغواء الناس ودفعهم
ل ـع ـبــادة األصـ ـن ــام ،فـكـيــف يـمـكــن ل ـعــاقــل أن يـعـبــد ح ـجـ ًـرا؟
أن الـصـنــم مـجــرد
واألق ـ ــوام الـســابـقــة كـلـهــم يـعـلـمــون حـتـ ًـمــا َّ

ـأن هــذا الصنم إنما هو جسم
حجر ،لكنه وســوس إليهم بـ َّ
حجري يرمز إلــى الـلــه ،وأنـتــم إنما تعبدون الله ال الصنم،

تحولوا
فوجدوها
ً
فكرة معقول ًة سائغة ،ومع مرور الوقت ّ
بالتدرج ،ويعتمد العمل
لعبادة الصنم كإله .فإبليس يسير
ّ

المرحلي ،ويستفيد من إمكاناته في عملية الوسوسة.
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ً
ويسوف
ويسول
ويمني و َيعِ د
إذا ،فإبليس إنما يز ّين
ّ
ّ
ّ

و ُينسي ،وهذه هي حقيقة قدراته.

وبالعودة إلى أصل القصة ،فالله سبحانه وتعالى يقول:

َّ ۡ َ
َ ۡ َ َُ
﴿ف َوس َوس له َما ٱلشيطٰ ُن﴾((( ،أي أ َّنــه عندما أخرجهما من
الجنة ،لم يخرجهما بقوة تكوينية أجبرهما بها على شيء ،ولم

يهددهما بسالح ،ولــم يغرهما بالمال ،بل أخرجهما بمجرد

صدقها آدم ،وتلخّ ص عمله بالوسوسة آلدم.
عملية خداع ّ

المطلوب م ّنا

ً
أن إبليس ليس لــه على الـنــاس سلطان،
إذا ،بــان لنا َّ

يبرر بعض الناس لنفسه ضعفه أمامه
وعلى غــرار ما قد ّ
إن الله س ّلط علينا إبليس والشياطين وال قدرة لنا
بالقول َّ

على مواجهته ،فإبليس ال سلطان له إال على من يسمح له
خادما
بذلك ،ويفتح له سمعه وقلبه ليصير له ولمشروعه
ً

مطيعا .فعلى اإلنسان أن يدرك حدود قدرات إبليس وأن
ً
عبد لله ال إلبليس ،وأنا إنسان ولي
يكون لسان حاله :أنا ٌ
((( سورة األعراف ،اآلية 20
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يوما بالسجود
كرامتي ،وأنا ابن آدم الذي أمر الله إبليس ً

عبدا
له ،سجود تعظيم وتكريم ،فكيف يصح مني أن أصبح ً

تابعا ألوامره؟
له
خاضعا ً
ً

َ
َّ
َ َ
يـقــول الـلــه سـبـحــانــه وتـعــالــى﴿ :إِن ع َِبادِي ل ۡي َس لك
َ َ ۡ ۡ ُ ۡ َ ٰ ٌ َّ َ َّ َ َ َ
ك م َِن ۡٱل َغاو َ
ين﴾((( – بمعنى
علي ِهم سلطن إِل م ِن ٱتبع
ِ

أن مــن يـ ّـتـبــع إبـلـيــس فــإ َّنــه يـضــع نفسه بسبب اتـبــاعــه هــذا
َّ
عبدا لله وحده
تحت سلطان إبليس؛ فمن أراد أن يكون ً

فله ذلك ،بشرط عدم اتّباع إبليس وغواياته.

َ َ ََۡ َ ُۡ ۡ َ َ
وي ـقــول تـعــالــى فــي آي ــة أخ ــرى﴿ :فإِذا قرأت ٱلقرءان
َ
َّ َ
َ ۡ َ ۡ َّ
َ َّ ۡ َ
َّ
جي ِم  ٩٨إِن ُهۥ ل ۡي َس ُلۥ
فٱست ِعذ بِٱللِ مِن ٱلشيطٰ ِن ٱلر ِ
ُ َۡ ٌ ََ
َّ
َّ ُ َ
ع َّٱل َ
ِين َء َام ُنوا ْ َو َ َ ٰ
سلطٰن
ع َر ّب ِ ِه ۡم َي َت َوكون  ٩٩إِن َما
َّ
َّ
َ
ُ َۡ ُُ َ
ُ ۡ ُ َ
َ َ َ َ َّ ۡ َ ُ َ َ ُ
شكون﴾(((.
سلطٰنهۥ ع ٱلِين يتولونهۥ وٱلِين هم بِهِۦ م َ ِ
َ َ َ َّ
ض ۡٱل ۡم ُر إ َّن َّ َ
ٱلش ۡي َطٰ ُن ل َ َّما قُ ِ َ
وفي آية ثالثة﴿ :وقال
ٱلل
ِ
َ
َ
َ
َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ّ َ َ َ ُّ ُ ۡ َ ۡ ۡ ُ ُ
ك ۡمۖ َو َما ك َن ِ َ
وعدكم وعد ٱل ِق ووعدتكم فأخلفت
ل
ََ
َ َ ۡ ُ ّ ُ ۡ َ ٰ َّ ٓ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ
َ
ُ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
عليكم مِن سلط ٍن إِل أن دعوتكم فٱستجبتم ِلۖ فل
((( سورة الحجر ،اآلية .42
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ُ
َ ُ ُ ْٓ َ ُ َ ُ
كم َّما ٓ َأنَا ۠ ب ُم ۡ
ِك ۡم َو َما ٓ أَ ُ
تَلُ ُ
نتم
صخ
س
نف
أ
ا
و
وم
ل
و
ون
وم
ۖ
ِ ِ
ِ
ُ ۡ َّ ّ َ َ ۡ ُ َ ٓ َ ۡ َ ۡ
َ ۡ ُ َّ َّ
ُ
ٱلظٰلِمنيَ
ُ
ون مِن قبل ۗإِن
ِ
ص ِخ إ ِ ِن كفرت بِما أشكتم ِ
بِم ِ
َ
َ
ل َ ُه ۡم َعذ ٌ
اب أ ِل ٞم﴾(((.
ونختم هذا الفصل باألسئلة التالية:

ه ــل ن ـس ـت ـط ـيــع أن ن ــواج ــه إب ـل ـي ــس ال ـ ــذي ي ـم ـلــك ه ــذه
اإلمكانات؟
مــا هــي ال ـم ـقـ ّـدرات الـتــي أعـطــانــا الـلــه سبحانه وتعالى

ليحملنا مسؤولية هــذه الـمــواجـهــة وليطلب مـ ّـنــا أن
إيــاهــا
ّ

ننتصر في هذه المواجهة؟ إذ في بعض المعارك ُيطلب
منا القتال فقط ،ويكون النصر نتيج ًة ال تُطلب بذاتها منا،

أما في المعركة مع إبليس فالمطلوب هو النصر ال مجرد
القتال ،والمطلوب إلحاق الهزيمة بإبليس.
فما هي مقدرات إلحاق الهزيمة بإبليس؟
هذا ما سنجيب عليه في الفصل الثالث إن شاء الله.

((( سورة إبراهيم ،اآلية .22
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الفصل الثالث

في طبيعة النشاط اإلبليسي
ّ
ُ
ومقدرات مواجهته
وس ُبل

سـنــواصــل فــي هــذا الفصل البحث مــن حيث انتهينا
في ختام الفصل السابق .ولكن ،وقبل الخوض في ذلك،
نقف عند مسألة هامة تنبغي اإلشــارة إليها تتعلق بقصة
آدم وإبليس التي استند إليها بحثنا في الفصل السابق.

81

آدم وح ّواء...من يتح ّمل المسؤول ّية؟

ل ـقــد ك ــان غــرض ـنــا م ــن ت ـن ــاول ت ـلــك ال ـق ـصــة االس ـت ـف ــادة

منها في تحديد جوهر الصراع القائم بين اإلنسان وعدوه
أن في هذه
إبليس ،الصراع الذي بدأ منذ ذلك الحين؛ إال َّ

القصة وفي األحداث األولى التي تناولناها من التفاصيل
والعِ َبر والدروس ومن األسئلة ما يحتاج إلى أبحاث طويلة
لم تكن هي مقصودنا من الطرح .فمن األسئلة التي تنقدح
عند الوقوف على هذه القصةً ،
أن الجنة التي كان
مثلَ :
آدم وزوجــه فيها ثم ُأخــرجــا منها ،هل هي في السماء أم

في األرض؟ وإذا كانت في السماء فهل هي الجنة النهائية
التي سيحشر المؤمنون إليها أم أنها جنة مخصوصة أخرى؟
وكم كانت مدة بقائهما في الجنة قبل خروجهما منها؟ وما
هي الشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى آدم عن األ كل
82

منها أو حتى االقتراب منها؟ وما هي تفاصيل حركة إبليس
عادة يمكن لمن أراد
في تلك الحادثة؟ أسئلة كثيرة تُطرح
ً
ـوســع االط ــاع على إجاباتها ،وعلى األبـحــاث المتعلقة
الـتـ ّ

بهذه الحادثة ،في كتب التفسير والعقيدة ،وكتب قصص
األنبياء.
وب ـم ـع ــزل ع ــن ك ــل ذل ـ ــك ،ومـ ــن خ ـ ــارج س ـي ــاق الـمـعــركــة
األس ــاس ـي ــة ال ـتــي ه ــي م ــوض ــوع بـحـثـنــا ف ــي ه ــذه ال ـف ـصــول،
فهناك نقطة متعلقة بهذا البحث بــودي أن الفت إليها
من باب تصحيح مفهوم شائع في الثقافة الشعبية ،حيث
يشيع بـيــن ال ـعــوام فـهــم خــاطــئ يتهم الـسـيــدة حواءO

زوجة نبي الله آدم Qبأنها هي التي دفعت آدم إلى
األ كل من تلك الشجرة ،وبالتالي فهي التي تتحمل كامل
المسؤولية عما حصل في بداية هذا الصراع ،فالناس في
هذا السياق يتهمون أمهم بأنها هي سبب الخطيئة.
ث ــم إن ه ــذا الـفـهــم ال ـســائــد ي ـعــود إل ــى ع ـصــور قــديـمــة،
ســاب ـقــة ع ـلــى ع ـهــد رسـ ــول الله ،pن ـش ــأت ع ـنــد أق ـ ــوام بني
وتفشت بين المسلمين نتيجة ترويج يهود شبه
إسرائيل
ّ
83

الجزيرة العربية لها ،وبذلك دخــل هــذا الفهم إلــى ثقافة
بعض المسلمين.
أمرا كهذا ال أساس له من الصحة بحسب
لكن الواقع َّ
أن ً

الثقافة اإلسالمية الصحيحة ،حيث إن النصوص القرآنية
المتعلقة بـقـصــة آدم وح ــواء ال تـشـيــر أب ـ ًـدا إل ــى ش ــيء من
لنتثبت
هذا القبيل ،وتكفينا وقفة سريعة على النصوص
ّ

مــن ذل ــك .يـقــول الـلــه سبحانه فيما يتعلق بـهــذه النقطة:

َ َ ۡ َ َ َ ۡ َّ ۡ َ ٰ ُ َ َ َ ٰٓ َ ٔ َ ُ َ ۡ َ ُ ُّ َ
ع َش َ
ك َ َٰ
ج َرة ِ
﴿فوسوس إِلهِ ٱلشيطن قال يـادم هل أدل
ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َّ
ك ل َي ۡب َ ٰ
ل﴾((( ،فإبليس بحسب النص الصريح
ٱل ِ
ل ومل ٖ
لــم يــوســوس لـحــواء بــل آلدم ،وكــان آدم هــو مــن تــركّ ــز جهد

إبـلـيــس عـلـيــه ،وه ــو م ــورد خـطــاب إبـلـيــس اإلغ ــوائ ــي .نعم،
معا مورد
قد ُيستفاد من آيــات أخــرى أن آدم وحــواء كانا ً

معا تع ّلق خطاب إبليس
الــوســواس اإلبليسي ،وأن بهما ً

َّ ۡ َ
َ ۡ َ َُ
الـتـضـلـيـلــي ،ق ــال تـعــالــى﴿ :ف َوس َوس له َما ٱلشيطٰ ُن﴾(((،

وق ـ ــال س ـب ـحــانــه وت ـع ــال ــى ي ـح ـكــي ع ــن ع ـتــابــه س ـب ـحــانــه لهما
((( سورة طه ،اآلية .120
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ٓ ََ َۡ ُ
ۡ ُ َ َّ
َ َ
ٱلش َ
ج َرة ِ
معاَ ﴿ :ونادى ٰ ُه َما َر ُّب ُه َما أل ۡم أن َهك َما َعن ت ِلكما
ً
َّ
َ
ٓ
ُ
ُ
ََُ
َ َ ُ ّٞ
َ َّ َّ
ُّ
َ
ۡ
َ
((( ٞ
ٰ
وأقل لكما إِن ٱلشيطن لكما عدو مبِني﴾  ،وقــال في
َ َ َ َّ ُ َ َّ ۡ َ ٰ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ َ َّ َ َ
محل ثالث﴿ :فأزلهما ٱلشيطن عنها فأخرجهما مِما كنا
فِيهِۖ ﴾((( ،إال أن غاية ما يفيده ذلك كله أن أمر العصيان

إنما يعود إلــى مسؤولية مشتركة ،حيث كــان آلدم حريته
ـضــا حريتها وقــرارهــا وإرادتـهــا
وق ــراره واستقالله ولـحــواء أيـ ً
معا ،فأقدما على عمل
المستقلة ،ولكنهما أخــذا الـقــرار ً

مشترك بقرار مشترك ،ومعنى ذلك أنّا إن أردنا التوفيق
بين النصوص الــواردة في السياق القرآني حول المسألة،
أن الـمـســؤولـيــة فــي ه ــذا األم ــر كــانــت مشترك ًة
فــإنـنــا نفهم َّ
أن مسؤولية آدم فــي هذا
بين آدم وح ــواء ،بــل قــد ُيفهم َّ

الخصوص كانت أكبر.

ّ
وبكل األح ــوال ،فليس الـمــراد تحميل آدم المسؤولية،

ب ــل ال ـه ــدف أن ُن ـخ ــرج م ــن أذه ـ ــان ال ـب ـعــض ه ــذه الـثـقــافــة
((( سورة األعراف ،اآلية .22
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أمنا حــواء مسؤولية إخــراج أبينا آدم
الخاطئة التي ت ّ
ُحمل ّ

عموما مسؤولية أي فساد
ُحمل المرأة
من ّ
الجنة ،وبالتالي ت ّ
ً
في األرض.

إبليس ،الخطاب والمق ّدرات

بالعودة إلى سياق بحثنا ،وصلنا – في الفصل الثاني

أن هدف إبليس هو إضــال الناس وإغواؤهم في
– إلى َّ

ّ
وجل ،وأنّه ليس له
عز
سبيل قطع الطريق بينهم وبين الله ّ

سلطان على العباد إال إذا هم اتّبعوه وأطاعوه واستجابوا
ٌ
له وس ّلطوه على أنفسهم .وهذه فكرة يجب التأكيد عليها
وإيضاحها ،ولــذلــك سأعيد التذكير بقول الله عـ ّـز وجـ ّـل:

َ َ َ َّ
ۡ
ُ
ض ۡٱلَ ۡم ُر إ َّن َّ َ
ٱلش ۡي َطٰ ُن ل َ َّما قُ ِ َ
ٱلل َو َع َدك ۡم َوع َد
﴿وقال
ِ
َۡ ّ
أن مصير الدنيا
ٱل ِق﴾ – حيث إ َّنــه سبحانه ّنبهكم إلــى َّ
واآلخرة إن أطعتموني سيكون كذا وإن عصيتموني سيكون

َ َ َ ُّ ُ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ
ل َعل ۡيكم
كــذا – ﴿ووعدتكم فأخلفتكمۖ وما كن ِ
ّ ُ ۡ َ ٰ َّ ٓ َ َ َ ۡ ُ ُ
ٱس َت َ
ك ۡم فَ ۡ
ج ۡب ُت ۡم ل فَ َل تَلُ ُ
ون
وم
مِن سلط ٍن إِل أن دعوت
ِۖ
ِ
ُ ۡ َ َ ٓ َ ُ ُ ۡ َّ ّ
َ ُ ُ ْٓ َ ُ َ ُ
كم َّما ٓ َأنَا ۠ ب ُم ۡ
ص ِخ إ ِ ِن
م
ب
م
نت
أ
ا
م
و
م
ِك
خ
ص
ولوموا أنفس ۖ
ِ ِ
ِ ِ
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َ ۡ ُ َّ َّ
ٱلظٰلِم َ
ني ل َ ُه ۡم َع َذ ٌ
ََۡ ُ َٓ َۡ َُُۡ
اب
ون مِن قبل ۗ إِن
ِ
كفرت بِما أشكتم ِ
َ
((( ٞ
أ ِلم﴾ .

وقلنا إنّه برغم امتالك إبليس لعوامل العلم والمعرفة

والـخـبــرة والتجربة والـكـ ّـم الـهــائــل مــن الــوســائــل واألســالـيــب
والـتـكـتـيـكــات الـمـطـلــوبــة كـلـهــا لتحقيق غــايـتــه فــي اإلض ــال

أن قدرته األساسية التي يستند إليها عمله
واإلغ ــواء ،إال َّ
والتمني واإلمالء
هي الوسوسة والتزيين والتسويل والوعد
ّ

ـإن كــل تلك
وال ـخــداع وال ـكــذب ،ومــن دون هــذه الـقــدرة فـ َّ
أن هذه القدرة ال تكون ذات
العوامل ال فاعلية لها ،كما َّ

قـيـمــة إال إذا تــأثــر اإلن ـس ــان ب ـهــا وت ـفــاعــل م ـع ـهــا ،وم ــن هنا

أكّ ــدنــا على أ َّنــه ال ينبغي ألحــد أن يبرر لنفسه الــوقــوع بين
يدي إبليس أو الهزيمة أمام إبليس أو االستسالم إلبليس
بأن إلبليس طاقات هائلة وإعجازية.
وجنوده وشياطينه َّ

ً
إذا ،ف ـمــورد عـمــل إبـلـيــس األول ال ــذي يستهدفه كيما

يحقق أهدافه في هذه المعركة هو نحن ،أفراد اإلنسان،
((( سورة إبراهيم ،اآلية .22
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كل واحد منا كفرد ،في سعي للسيطرة على
فيعمل على ٍ

عبدا
تابعا متو ّل ًيا له ،بل ً
نفسه وعقله وقلبه وإرادته ،ليصير ً
مطيعا له ،وهذه األدبيات مذكورة في اآليات القرآنية.
ً

العوامل المساعدة إلبليس

أن إبليس يحوز مجموع ًة من المقدرات
عرفنا مما سبق َّ

والوسائل التي يستند إليها في حربه مع بني آدم ،إال أن
هناك مضافًا إليها عوامل مساعدة إلبليس في معركته مع
اإلنسان هي في الواقع جزء ال ينفك عن اإلنسان ،وهذا أمر
سنقرب الحالة بتمثيلها
كنا
على درجة من الخطورة .ولو ّ
ّ

بالحروب العسكرية ،فهي أشبه ما تكون بحالة جيش يريد
مهاجمة مدينة ،أو حصن ،أو قلعة ،ويعتمد في هجومه
ع ـلــى أش ـخ ــاص يـعـيـنــونــه م ــن داخـ ــل ال ـق ـل ـعــة ،وي ــوف ــرون له
ويمدونه بنقاط الضعف ،ويفتحون له األبواب
المعلومات،
ّ
الخلفية ليتسلل منها ،فهذا أمر خطير كما ال يخفى .على
جيدا ولم يكن للعمالء وجود
محصن ًة
أن القلعة لو كانت
َّ
ً
ّ

فإن المشهد كان سيختلف.
ضمن حدود حصنها َّ
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فإن هناك – مع
وفيما خص معركة اإلنسان مع إبليسَّ ،

األســف – عامل مساعد إلبليس هو في داخــل اإلنسان،
األم ــارة
وهــو مــا يسمى فــي األدب ـيــات اإلســامـيــة بـ«النفس ّ
إن في داخل كل واحد – بحسب الخلقة
بالسوء» .حيث َّ
ـارة بالسوء،
اإللهية التي ُجبلنا عليها –
والجب ّلة
أم ـ ً
ً
ّ
نفسا ّ

إن الله سبحانه حين خلقنا فإنَّه أوجد فينا مجموع ًة
حيث َّ
من الشهوات والغرائز والحاجات ،وهي موجودة عند كل
إنسان بشكل فطري وطبيعي ،ولوال وجود هذه الشهوات
تكوينيا
دفعا
والحاجات والغرائز لما كــان اندفع اإلنـســان
ً
ً
نحو األ ك ــل ،لغياب غــر يــزة حــب األ ك ــل ،ولـمــا كــان اندفع
نحو الــدفــاع عــن نفسه ،لغياب غــر يــزة حــب الـبـقــاء ،ولما
كانت استمرت الساللة البشرية ،لغياب الغريزة الجنسية
التناسلية ،إلى غير ذلك من النتائج.

ً
إذا ،فهنالك شهوات أودعها الله في اإلنسان بهدف

تحقيق خير اإلنسان ومنفعته ال إيقاعه في الضرر ،حيث
أن هذه
تضمن له حياة النعيم ،وسعادة الدنيا واآلخرة ،إال َّ

مفتاحا للخيرات
الشهوات والحاجات كما يمكن أن تكون
ً
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ـاحــا ل ـل ـشــرور
والـ ـسـ ـع ــادات ،فـ ـ َّ
ـإن ب ــاإلم ـك ــان أن ت ـك ــون م ـف ـتـ ً

والويالت ،مثلها في ذلك مثل معظم مقدرات اإلنسان،
كــال ـع ـلــم مـ ـث ـ ًـا ،ول ـن ــأخ ــذ ع ـلــم ال ـف ـي ــز ي ــاء تـ ـح ــدي ـ ًـدا ،فـيـمـكــن

االستفادة منه في تحقيق خير اإلنسان عبر االستفادة من
عـلــومــه فــي تـطــويــر االس ـت ـفــادة مــن الـطــاقــة ال ــذر ي ــة ،وتطوير
التقنيات الطبية ،ومواجهة بعض المشاكل المناخية ،كما
ويمكن استخدامها في قتل اإلنـســان؛ وكمثل النار ً
مثل،

التي يمكن استخدامها في الطهو كما يمكن استخدامها
ف ــي إحـ ــراق األش ـخ ــاص وال ـب ـي ــوت؛ وك ـم ـثــل ال ـس ــاح ال ــذي
يمكن االسـتـفــادة منه للدفاع عــن المظلومين كما ويمكن
أن هذه
استخدامه فــي قتل المظلومين واألبــر يــاء .فكما َّ
متعددة أوجه االستعمال وتختلف استعماالتها
المقدرات
ّ
ستخدم ،فكذلك الشهوات المودعة
الم
ِ
بحسب غايات ُ
في اإلنسان.

فــي ظــل ه ــذا الــواقــع يــأتــي دور إبـلـيــس ،فـهــو يستغل
كحب الطعام ،وحب
الشهوات الموجودة عند اإلنسان،
ّ

البقاء – وهو مغاير لحب الحياة ،حيث يعم حب البقاء
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العيش ولو بذل وخنوع ،كمثل ما حدث في كربالء حيث
خ ــاف ال ـق ــوم عـلــى أنـفـسـهــم وأوالده ـ ــم ف ـتــآمــروا وارت ـك ـبــوا
أفظع جريمة في التاريخ – ،وغيرها من الغرائز المتنوعة
وتهيئ له
والمختلفة ،يستغلها إبليس فتعينه وتساعده
ّ
األرضـيــة وتـمـ ّـكــن لــه وتفتح لــه األب ــواب والـنــوافــذ ،ويصبح

منا يواجه في هذه
اإلنسان هنا أمــام تحالف .فكل فــرد ّ

المعركة ،وعلى مدار الساعة ،تحالفً ا بين طرفين ،األول
األمــارة بالسوء
هو إبليس وشياطينه ،والثاني هو النفس ّ

والشهوات ،الذين يتحالفون ويتآمرون علينا فيأخذوننا
إلى مسار غير المسار الــذي يريده الله سبحانه وتعالى
لنا.
فإن القرآن الكريم ،كما
النبي pوأهل
وفي هذا السياق َّ
ّ
البيت  Rفي الكثير من الــروايــات ،تحدثوا عن عبادة
ال ـش ـي ـطــان ،وا ّتـ ـب ــاع ال ـش ـي ـطــان ،وإط ــاع ــة ال ـش ـي ـطــان ،وتــو ّلــي

الشيطان من جهة ،وتحدثوا من جهة أخرى عن اتّباع الهوى
األمارة بالسوء والشهوات ،فالتحذير من
الذي هو النفس ّ

هذين المسلكين وارد بكثرة في أدبياتنا اإلسالمية.
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َ ۡ َ َ

َّ َ َ َ َ ُ

َ ُ

قــال تعالى﴿ :أ َر َءيت م ِن ٱتذ إِلٰههۥ ه َوىٰه﴾((( ،واتخاذ

إلها من دون الله ،تدليل صريح على ما ذكرنا من إطاعة
الهوى ً

َ َّ َ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ
الهوى واتّباع الشهوات ،وقال تعالى﴿ :ب ِل ٱتبع ٱلِين ظلموا
َ ۡ ََٓ ُ َۡ ۡ
(((
األمــارة
نفسه
اإلنسان
بع
يت
وعندما
،
﴾
م
ِل
ّ
ي ع ٖۖ
ّ
أهواءهم بِغ ِ
بــالـســوء ،ويـ ّـتـبــع ه ــواه ،ويتبع شـهــواتــه ،ويـعـ ّـطــل عقله ،ويس ّلم

أسيرا في حبائل الشيطان.
رقبته لرغباته ونزواته ،فإنَّه يصير
ً

وفي هذا السياق من التحذير من هذين الحليفين ،ما

نجده في األدعية الشريفة ،من الطلب من الله سبحانه
وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وعلى شيطاننا.
وعـنــد ات ـضــاح ه ــذا الـمـعـنــى ،يتضح معنى مــا ورد في
عدوك نفسك التي بين جنبيك»،
بعض الروايات« :أعدى
ّ
فـلـيــس ال ـم ـق ـصــود مـعـنــى ال ـن ـفــس م ـط ـلــقً ــا ،ب ــل الـمـقـصــود

األم ــار بــالـســوء فيها ،ال ــذي يــدعــو إلــى الشهوات
الـجــانــب ّ
خارج الضوابط الشرعية.
((( سورة الفرقان ،اآلية .43
((( سورة الروم ،اآلية .29
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بعد أن أوضحنا طبيعة دور إبليس واستناده إلى نفس
اإلنسان األمــارة بالسوء ،من الجيد تقديم محاولة تدليل
ع ـلــى ال ـف ـكــرة ال ـم ـطــروحــة م ــن خ ــال ال ــوق ــوف ع ـلــى بعض
يوميا.
الوقائع الخارجية التي نعايشها
ً

مؤشرات واقعية على طبيعة عمل إبليس

حدثنا في كتابه
على الرغم من َّ
أن الله سبحانه وتعالى ّ

المجيد عن إبليس وجنوده من الجن ،كما وحدثنا عنه األنبياء
بل ورد عن بعضهم أنهم شاهدوه وحادثوه ،إال أننا ال يمكن
لنا رؤية إبليس بالعين ،وال سماعه باألذن ،وكذا جنوده من
ـإن لنا أن نسأل – وبالرغم
الجن فإننا ال نراهم ،ومن هنا فـ َّ
ّ
أن الله واألنـبـيــاء حـ ّـدثــونــا عنهم ،وبمعزل عــن التصديق
مــن َّ

الحسي الــذي يمكن
والتعبدي – ما هو المعطى
اإليماني
ّ
ّ
حسيا؟ أي ما
استشعارا
الركون إليه الستشعار وجود إبليس
ً
ًّ
حسيا؟
هو المعطى الذي يسمح بمالمسة موضوع إبليس
ًّ

وال ـجــواب على هــذا ال ـســؤال يـكــون انـطــا ًقــا مــن لحاظ

جميعا
منا ،حيث إننا ما نزال
التجربة التي يعيشها كل فرد ّ
ً
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األمــارة بالسوء.
في قلب المعركة مع إبليس ومع النفس ّ
منا
إن مــن الـمــؤشــرات الحسية الـتــي يعيشها كــل ّ
فنقول َّ

منا
ما نسميه في العرف بحديث النفس ،حيث يمر كل ّ
يحدث نفسه ،فواقع هذه
بحاالت وأوقات يشعر فيها أنَّه ّ

أن الحديث القائم هو خليط من وساوس إبليس
المسألة َّ

وتزييناته مع النفس .فما نعتقده نحن حديثً ا مع أنفسنا
هو في الحقيقة حديث مع إبليس ،بل حوار وجدل وصراع
معه ،مح ّله بحسب التعبير القرآني صدر اإلنسان ،حيث

َ ّ ۡ
اس ۡ َ
ش ٱل َو ۡس َو ِ
ٱل َّن ِ
اس ٤
يقول الله في سورة الناس﴿ :مِن ِ
َّ
ٱلِي يُ َو ۡسوِ ُس ِف ُص ُدورِ ٱنلَّ ِ
اس﴾((( ،وليس المراد بالعبارة
هـنــا ب ــال ـض ــرورة مـنـطـقــة ال ـص ــدر ،ول ـكـ َّـنــه تـعـبـيــر ع ــن النفس
البشرية ،فالشيطان يدخل إلى نفس اإلنسان كما يجري

أن أحدنا ال يشعر بجريان الدم في
الدم في عروقه ،فكما َّ
حيا وبقاء قدرته
عروقه ،ولكن يتيقن من ذلك بدليل بقائه ً
على تحريك يديه ،وبقاء وعيه ،أي هو يجزم بجريان الدم
((( سورة الناس ،اآليتان  4و.5
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في عروقه من لحاظ نتائج وآثار جريان الدم ،نقول كما أننا
فإن
نتيقن من جريان الدم دون الشعور به من لحاظ آثاره َّ

علينا أن نتيقن من وجود إبليس بمالحظة آثار وجوده ،التي
هي أحاديث النفس بالوسوسة والغواية ،التي ليست في

واقعها إال أحاديثً ا إلبليس.

ولعل من المفيد التدليل على هذه الفكرة بذكر بعض
األمثلة والنماذج .ومن هذه األمثلة ،حال بعض المؤمنين
فــي فـصــل الـشـتــاء وأي ــام ال ـبــرد ،عـنــد طـلــوع الـفـجــر وحـلــول
وقـ ــت الـ ـص ــاة ال ــواجـ ـب ــة ،ح ـي ــث ي ــأت ــي إب ـل ـي ــس ل ـيــوســوس
لــإن ـســان م ـح ـ ً
ـاول مـنـعــه عــن ال ـق ـيــام ل ـل ـصــاة ،ف ـكــأن لـســان

ناعما بالدفء ،فال خطر إن لم
نائما
ً
حال إبليس :فلتبقى ً

ّ
إن قيامك سيمنعك عن االستيقاظ
تصل الفجر اليوم ،بل َّ
قضاء مع
إن بإمكانك أن تصلي الفجر
بنشاط لعملك ،ثم َّ
ً

الظهرين .فلو قــال العبد :كيف أتــرك الـصــاة وهــي على
قدر من األهمية وسيحاسبنا الله عليها ،فإنَّه سيقول :الله
غفور رحيم والله يتوب على عباده ،أوليس في الحديث
أن الـلــه يحب الـشــاب الـتــائــب والـعـبــد التائب،
الـشــر يــف َّ
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وأنت ما تزال شا ًبا وبإمكانك أن تتوب؟ هذا حوار مر ويمر
منا في أوقات صالة الفجر ،فكم من شخص أصغى
به كل ّ

إلى كالم إبليس ونام تاركً ا صالة الصبح .فهذا من شواهد
وسوسة الشيطان لنفس اإلنسان.
فوت صالة الفجر وعزم على
ومن األمثلة ً
أيضاَّ ،
أن من ّ

قضائها فــي الـنـهــار ،فــإ َّنــه يسمع فــي داخ ـلــه صــو ًتــا يحدثه
ب ــأن ــك ال تـمـلــك ال ــوق ــت ال ـك ــاف ــي والـ ـن ــاس وأع ـم ــال ــك في

انـتـظــار ،فــاألهــون أن تصلي الظهر والـعـصــر و ُتــرجــئ قضاء
الصبح إلى وقت الحق أو يوم آخر ،فيذهب قضاء الصبح

أيضا.
ويبدأ التراكم .وهذا مثل على أمر نعيشه كلنا ً

أيضا ما يعايشه الشباب ،ومن الضروري
ومن األمثلة ً

التركيز على الشباب وإن كان الخوف على الشيب أكبر،
إن إبـلـيــس م ــا يـفـتــأ يـغــويـهــم بـخـطــابــه :م ــا زل ــت في
حـيــث َّ
بداية شبابك ،أعليك أن تقضي شبابك بالصالة والصوم
والـجـهــاد والـقـتــال وال ـش ـهــادة ،لما االسـتـعـجــال؟ أنــت اآلن
خمسا
ابــن خمس عشرة سن ًة فانتظر حتى يصبح عمرك
ً

وعشرين سـنـةً ،لما ال تـفــرح وتـمــرح وتستغل شبابك في
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اسع بعد حوالي العشر سنوات إلى
فعل ما يحلو لك ،ثم
َ

ترتيب أمورك والتوبة لله وااللتحاق بصفوف المجاهدين
وع ـب ــادة ال ـلــه واس ـت ـغ ــال ك ــل ال ـف ــرص ال ـم ـتــاحــة .فــالـبـعــض
يصغي والبعض اآلخر ال يصغي.
ومن األمثلة ما قد يجده الواحد منا في نفسه عندما
ي ـكــون أمــامــه مـبـلــغ مــالــي ض ـخــم ،قــد ي ـكــون الـمـبـلــغ عــائـ ًـدا
لشركة أو مؤسسة يعمل فيها أو لتنظيم ينتمي إلـيــه وال
فتسول له نفسه وهو في
ماليا،
فرق ،ويكون هو
ً
ّ
محتاجا ً

جزءا من المبلغ ،ولسان
الغرفة
ً
وحيدا أن يمد يده ويأخذ ً
ال ـح ــال :م ــا ال ـض ــرر ال ــذي سـيـلـحــق بــالـمــؤسـســة ل ــو أخ ــذت

لـنـفـســك مـبـلــغً ــا ال يــز يــد عـلــى األل ــف دوالر لـتـفـ ّـرج بــه عن
نفسك؟ ثم إنك ال تأخذ المبلغ بنية السرقة ،بل اعتبرهم

دين
دينا واكتب على ورقــة صغيرة بـ َّ
ً
ـأن للمؤسسة عليك ٌ
ـرده ــم عـنــدمــا تـتـيـســر أم ــورك
مـبـلــغ ك ــذا ،ثــم ت ـقــوم الحــقً ــا ب ـ ّ

دونـمــا علم مــن أحــد .فيأخذهم بعنوان الــديــن ،وال يعتبر

يسوف ويـسـ ّـوف ردهم
نفسه ســار ًقــا أصـ ًـا .ثم بعد ذلــك
ّ
أن القاعدة الشرعية تقول «فإن كان ذو عسرة فنظرة
بحجة َّ
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فتسول له نفسه :أنت معسور الحال وليس
إلى ميسرة»،
ّ
ردهــم إلى وقت الحق .فيستحيل
بإمكانك ردهم فأرجئ ّ

الدين سرقةً.

بعضا مما
أن
ً
وتنبه إلى َّ
ولعل القارئ التفت إزاء كالمي ّ

ّ
يشكل حــاالت مـ ّـر بها أو عايشها
أوردت ــه عليه مــن الوقائع

ـومــا ،بــل مــا ت ــزال هــذه الــوقــائــع تحصل فــي كــل يــوم وكــل
يـ ً
ساعة.

فكل ما أوردنــاه وغيره مما يشابهه من حديث النفس

ً
وإضالل
وإغواء
وإمالء
يعتبر في الواقع تسويفً ا من إبليس،
ً
ً
وتزيينا منه.
ً

ومن الشواهد المفيدة في المقام إنسان يتح ّلى بروح

جهادية عالية ،يستعد معها للتضحية بأي شيء في سبيل
الـلــه ،فيأتيه إبـلـيــس قــائـ ًـا :هــل ينبغي أن يـقــوم مستقبل

األمــة على تضحياتك ،فلماذا ال يضحي
البشرية وصــاح ّ

قدمته من تضحيات حتى تنوي
فالن وفالن ،أال يكفي ما
َ
إرس ــال أوالدك للجهاد والتضحية؟ لـمــاذا ال يــرســل فالن
أوالده للتضحية؟ فقد يؤثر كالمه هــذا فــي روح اإلنسان
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ال ـج ـهــاديــة ،فيقنع ب ـكــام إبـلـيــس فيبعد أوالده عــن ســوح
الـجـهــاد ،وك ــذا يــوســوس إبليس لغيره فيفعل غـيــره كمثل
فعله.

وهــذا ما حــدث في كــر بــاء ،كـ ٌّـل اعتبر أ َّنــه إن هو أبعد

شيئا
أوالده وإخوته وذويه عن محاربة جيش ابن زياد فإن ً

فــي مـعــادلــة ال ـصــراع لــن يـتـبــدل .كــان مــع مسلم بــن عقيل
خمسة عشر ألــف م ـحــارب ،فــإن انسحب ثــاثــة فلن يؤثر
شيئا ،ولكن الـحــال أن الثالثة تبعتها ثالثة ثــم ثالثة
ذلــك
ً

وحيدا ال ناصر له وال معين.
أخرى ،وهكذا إلى أن بقي
ً

نقاط ق ّوة الخطاب اإلبليسي

يتميز الجهد اإلبليسي التضليلي بجملة من الخصائص التي
قوة في نفوس الناس نذكر في التالي أهمها:
تعطي إلبليس ً

أن
 .1منطقية الخطاب :قد بان لنا مما مر من األمثلة َّ
إبليس إنما يخاطبنا بكالم ظاهره أ َّنــه كالم منطقي
ع ـقــائــي ،ف ـهــو يـبـنــي خ ـطــابــه ع ـلــى تــرات ـب ـيــة منطقية
مقنعة.
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 .2ت ــز ي ـي ــن الـ ـخـ ـط ــاب :ح ـي ــث إ َّن ـ ــه ي ـب ــث وسـ ــاوسـ ــه فــي
ال ـق ـلــوب ب ـعــد تــز يـيـنــه وإ ك ـس ــائ ــه أح ـل ــى ح ـلــة لـفـظـ َّـيــة
فيهون
بحيث يطيب للنفس تلقفها واالقتناع بها،
ّ

علينا أمر المعصية ّ
ويلطفها ويز ّينها ويقنعنا بأنها لن

أن الله يوم القيامة
تدخلنا نار جهنم ،وضمانته لنا َّ
سيغفر لنا ويرحمنا .بل إنَّه يلجأ في بعض األحيان

إلى االستناد إلى آيات قرآنية لتضليل اإلنسان.
 .3االسـتـنــاد إل ــى مـشـهــورات بــاطـلــة :وق ــد يـســاهــم في
قــوة خـطــاب إبـلـيــس اسـتـنــاده إلــى بـعــض القناعات
الــزائـفــة المشهورة بين الناس

(((

فــي سبيل تسهيل

طيب
شأن المعصية عندهم ،كالفكرة السائدة َّ
أن ّ
ال ـق ـلــب يـســامـحــه ال ـل ــه مـهـمــا ارت ـك ــب لـطـيـبــة قـلـبــه،
فـيـنـطـلــق إب ـل ـيــس م ــن ه ــذه ال ـم ـقــدمــة لـيـقـنــع بعض
ال ـعــاص ـيــن ،م ــن ج ـهــة ،ب ــأ َّن ــه ال تـثــر يــب عـلـيــه إن هو

ارتـكــب معصي ًة مــن الصغائر فهذا سهل عند الله
أيضا بفعل من
((( تنبغي اإلشارة إلى أن شياع هذه القناعات الزائفة بين الناس قد يكون ً
إبليس ،فالتفت.
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مــا لــم تـكــن قــاســي الـقـلــب أو سـيــئ الـطـبــع ،ويقنع
الناس ،من جهة أخرى ،بتعذير طيب القلب على
أي معصية يرتكب ،سرق لكنه طيب القلب ،وقتل
أن طيبة قلبه ستكون
لكنه طيب القلب؛ وفي ظنهم َّ

مانعا عن أن يحاسبه الله سبحانه ،ما يساهم في
ً

نشر المعصية وبث الفساد في األرض.

 .4اس ـت ـغــال ال ـف ــرص ون ـق ــاط ال ـض ـعــف :فــإب ـل ـيــس في
سياق عمله يستغل أي فرصة تساعده في تضليلنا،
أو أي نقطة ضعف يجدها لــدى أحــدنــا ،وقــد ورد
في بعض الروايات تعبير «فرص الشيطان» ،حيث
إن ه ـنــاك جـمـلــة مــواص ـفــات لــإن ـســان ،أو أوض ــاع
َّ

يعيشها اإلنـســان ،يفاد منها إبليس أ ّيما إفــادة في
سبيل تسهيل مـهـمـتــه .وكــذلــك ورد فــي الــروايــات
تعبير «حـبــائــل إبـلـيــس» ،وه ــي تعبير لـلــداللــة على
أدوات ال ـج ــذب ال ـتــي يـسـتـخــدمـهــا إب ـل ـيــس ،وال ـتــي
تختلف بين شخص وآخر ،وعالقتها بنقاط الضعف
عند اإلنسان هي عالقة تناسب عكسي ،بمعنى أن
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حــاجــة إبليس إلــى الحبائل ت ــزداد كلما قـ ّلــت نقاط
ال ـض ـعــف ع ـنــد اإلنـ ـس ــان ،وت ـق ـ ّـل كـلـمــا زادت نـقــاط

الضعف عنده.
شخصا يملك مجموعة
وفي تقريب الفكرة نتصور
ً

حـبــال يستخدمها فــي سـحــب األج ـس ــام ،فـلــو أراد
سحب حجر صغير فإنه يكتفي بحبل واحد يسحبه
بــه ،بينما لــو كانت أمــامــه صخرة كبيرة ثقيلة الــوزن
يشد كل
كبيرة مــن الحبال
فإنه سيحتاج مجموع ًة
ً
ُّ
كبر
ـص عـلــى ح ــده ،وه ـكــذا فكلما ُ
حـبــل مـنـهــا شـخـ ٌ

الجسم ازدادت الـحــاجــة إلــى الـحـبــال واألش ـخــاص.
وهذا حال إبليس مع الناس ،فبعضهم كحبة الرمل
يـكـفــي أن يـنـفــخ عـلـيـهــا لـيـحــركـهــا دون ـم ــا حــاجــة إلــى
الحبال ،وبعضهم كالحجارة يحتاج لجذبه الحبل أو
الحبلين ،وبعضهم كالصخور الضخمة يحتاج معها
كثير جهد ،وبعضهم كالجبال الراسخة ال ينفع معهم
كل جهده وسعيه .وكل ذلك يرجع إلى حجم ونسبة
نقاط الضعف لدى اإلنسان.
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وال بأس هنا من طرح بعض األمثلة على نقاط الضعف
عند البشر وكيفية استفادة إبليس منها في تضليل الناس
وإغوائهم.

المثال األول :الغضب :وهــي حالة تو ّفر إلبليس حال

استحكامها بــاإلنـســان الـقــدرة على السيطرة التامة عليه.
أن اإلنسان عند استحكام غضبه يفقد
وقد ّبينت التجربة َّ

توازنه العقلي ،فقد يشتم ،أو يهين ،أو يكذب ،بل قد يصل
به الحال إلى القتل ،قتل األهل أو األبناء أو الزوجة ،وهذا
أن البعض
ما نسمع بحدوثه
يوميا في وسائل اإلعالم ،كما َّ
ً

عندما يغضب فإنَّه قد يشن حر ًبا إقليمي ًة أو عالمية ،كل
بحسب إمكاناته وقدراته وموقعيته .فالغضب من أخطر
نقاط ضعف اإلنسان ،لذلك ورد عن أمير المؤمنين:Q
«واح ــذر الغضب فــإنــه جـنـ ٌـد عظيم مــن جـنــود إبليس»(((،

فهو ليس مجرد جندي عادي أو مجموعة محدودة ،بل هو
جند عظيم هائل من جنود إبليس.
((( اإلمام علي بن أبي طالب ،نهج البالغة ،باب المختار من كتب أمير المؤمنينQ
ورسائله ،الكتاب .69
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ال ـم ـثــال ال ـث ــان ــي :ال ـع ـجــب :ح ـيــث إن اإلنـ ـس ــان عـنــدمــا
ُيعجب بنفسه فإنه ال يرى عيوبها ،ويراها فوق أي أحد،
ويـصـبــح اإلطـ ــراء منتهى غــايــاتــه ،وه ــذا مــؤشــر صــر يــح على
اسـتـحــالـتــه أس ـيـ ًـرا بـيــن ي ــدي إبـلـيــس ،فيصبح هــو المدخل

لكل عالقاته ومواقفه وكالمه وتقييماته وتقديراته ،ولذلك
فإن أمير المؤمنين Qيقول« :إياك واإلعجاب بنفسك
فإن ذلك من أوثق
والثقة بما يعجبك منها وحب اإلطراء ّ
فــرص الشيطان»((( ،فليس ذلــك مـجــرد فــرصــة لــه بــل من
أوثق فرص الشيطان.
ـوارا دار بين
ال ـم ـثــال ال ـثــالــث :ورد ف ــي ال ـم ــروي َّ
أن ح ـ ـ ً

موسى Qوإبـلـيــس ،فسأله مــوســى متى تتسلط على
اإلنسان وأين وكيف ،فمن جملة الموارد التي أجاب بها:
ُ
ّ
ٌ
رجل
تحل لــك ،فإنه ال يخلو
تخل بــامــرأة ال
«يــا موسى ال

بامرأة ال ّ
تحل له إال كنت صاحبه دون أصحابي»((( ،إذ إن
((( اإلمام علي بن أبي طالب ،نهج البالغة ،باب المختار من كتب أمير المؤمنينQ
ورسائله ،الكتاب .53
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إبليس في بعض حاالت التضليل يرسل أحد أفراد جماعته
وجنده ،ولكنه في حاالت أخرى يأبى إال أن يؤدي المهمة
بنفسه ،وذلك حين تكون المواجهة بالنسبة له على درجة
عالية من األهمية وتكون مما يبني عليه إبليس ً
كبيرا
أمل
ً

سيطرة تام ًة فخشية تضييع الفرصة
بالسيطرة على اإلنسان
ً
شخصيا للمواجهة ،وهذا معنى كنت صاحبه .ومن
يتقدم
ً

أهم تلك الحاالت الخلوة بين الرجل والمرأة األجنبيين.

 .5ال ـع ـمــل ال ـت ــدر ي ـج ــي ال ـم ـن ـت ـظــم :وهـ ــو م ــن الـعـنــاصــر

الخطيرة فــي سياق عمل إبليس ،حيث إ َّنــه ال يبتغي في
دائما ،بل يتحلى بصبر طويل ،فيعمل
عمله النتائج العاجلة ً
رويدا ،ولذلك ورد عن األمير Qأنَّه
رويدا
على اإلنسان
ً
ً

قال« :ويريد أن َّ
عقدة عقدة»((( ،أي يعمل على
يحل دينكم
ً

دائما للمواجهة بضربة
دينكم بشكل تدريجي فال يسعى
ً
قاضية ،بل يغلب المرء في بعض النقاط التفصيلية ثم
يحقق في الختام فوزه التام.
((( اإلمام علي بن أبي طالب ،نهج البالغة ،باب المختار من خطب أمير المؤمنينQ
وأوامره ،الخطبة .121
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وفـ ــي س ـع ـيــه ال ـت ــدر ي ـج ــي ه ـ ــذا ،ف ــإن ــه ي ـب ــدأ بــال ـس ـهــل مــن

فشيئا إل ــى الـصـعــب مـنـهــا ،فــإ َّنــه
األه ــداف ثــم ينتقل شـيـ ًـئــا
ً

ً
أن مــن الصعب عليه أن يأتي إلــى إنسان
مثل يعلم جـيـ ًـدا َّ

حتما،
مــؤمــن ويطلب منه تــرك ال ـصــاة ،أل َّن ــه لــن يسمع لــه
ً
كـمــا أ َّن ــه يـعـلــم م ــدى صـعــوبــة طـلــب ت ــرك الـصـيــام فــي شهر
رم ـض ــان م ــن اإلن ـس ــان ال ـم ـل ـتــزم ،ف ـهــذه بــالـنـسـبــة ل ــه أه ــداف
لكنه يعلم ً
أن
مستعصية ال يطلبها في المراحل األولىَّ ،
مثل َّ

من الميسور له دفع اإلنسان المؤمن نحو بعض المعاصي
كالغيبة والنميمة وســوء الظن بالناس ،فيبدأ بالسعي إلى
تحقيق هذه األهداف السهلة .وهنا نستحضر ما ذكرناه منذ
قليل حول نقاط الضعف لدى كل إنسان ،فإبليس يستفيد
من نقاط ضعف كل إنسان ألنها أهداف سهلة ،فيستغلها
متجنبا نقاط قوة اإلنسان،
ويدخل إلى قلب اإلنسان منها،
ً
أن الجيش الساعي إلى اقتحام بقعةٍ ال يدخلها من مواقع
كما َّ

المعتد به ،بل يدخل من
تواجد الدشم والقناصين والسالح
ّ
ثغرة يعتبرها ضعيف ًة وسهلة االختراق .وبعد استغالله نقاط

عقدة عقدة.
الضعف يبدأ إبليس بفك العقد المستصعبة
ً
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ـدومــا لهم،
ور ًع ــا،
تقياِ ،
ً
قد يجد شا ًبا ً
محبا للناس ،خـ ً

شبان ممن يتعاطون المخدرات،
في سهرة مع مجموعة
ٍ
فيقوم أحدهم بتقديم حبة لهذا الشاب ،فيأتي هنا إبليس
وأن على اإلنسان أن
بأن هذه الحبة لن تضره بشي َّ
ليقنعه َّ

يجرب كل شي ،فيأخذها الشاب وتبدأ هنا رحلة االنحراف
ّ

عن سكة الصواب ،ثم تترقى به الحال فيتحول مع الوقت
ـومــا أن يحتاج إلــى هذه
إلــى مــدمــن م ـخــدرات ،فيحدث يـ ً

الـمــادة الـمـخـ ِّـدرة فــا يجد الـمــال الكافي لــذلــك ،فيدفعه
فردا من عصابة
الشيطان للسرقة ،ثم مع مرور الزمن يصبح ً
سارقين ،وبعد مدة وإثر حادثة معينة يضطر أن يقتل في
سبيل السرقةً .
إذا ،من حبة مخدر ،إلى إدمان للمخدرات،

إلــى الـســرقــة ،فاالنضمام إلــى عصابات النهب واإلج ــرام،
إلى قتل النفس المحترمة .وبهذا يكون إبليس قد وصل
عامدا باالنطالق من
بشاب تقي نقي إلى مستوى القتل
ً

إقناعه بحبة من حبوب المخدرات ،الموجودة اآلن في كل
مدارس لبنان مع األسف الشديد ،وفي كل المدن والقرى
والبلدات حتى القرى الصغيرة .وهكذا فتضليل إبليس
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خطوة خطوة ،وهذا مثال على ذلك.
يكون
ً

ومن األمثلة ما ورد في رواية عن أمير المؤمنينQ

إن رجـ ـ ًـا ك ــان يـتـعـبــد ف ــي صــوم ـعــة – ب ـع ـيـ ًـدا
ح ـيــث قـ ــالّ :

العباد
عــن الـنــاس وحياتهم ،وهــذا كــان مــن فـعــال الـ ّ
ـزُهــاد ُ

امرأة كان لها إخوة فعرض لها شيء – وكان
األتقياء – وإن
ً
الناس في سالف األزمنة شديدي االعتقاد بمسائل تس ّلط

الجن على الناس وسيطرة النفوس الشريرة على الضعفاء،
فقرروا أخذ أختهم عند هذا العابد ليجد لها حلًّ – فأتوه
بها ،فز ّينت له نفسه فوقع عليها ،فجاءه الشيطان – بعد
أن أخطأ وز ّينت له نفسه ،فما العمل اآلن؟ إن علم أحد
سيفتضح بين الـنــاس – فجاءه
إخوتها بــاألمــر فـ َّ
ـإن العابد ُ

افتضحت
الشيطان فقال اقتلها فإنهم إن ظـهــروا عليك ُ

– فـخــاف العابد الفضيحة ولــم يخف مغبة القتل ،بهذه
الحجة ز ّين له الشيطان قتل نفس بشرية – فقتلها ودفنها

فجاؤوه وأخذوه وذهبوا به – أي أخذوه ليفهموا منه واقع
ما جرى ويطلبون معرفة مكان أختهم – فبينما هم يمشون
إذ جاءه الشيطان فقال له إني أنا الذي ز ّينت لك فاسجد
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لي – كما طلب ربك مني أن أسجد ألبيك آدم – فاسجد
سجدة أنُجيك ،فسجد له ،العابد الزاهد الذي اعتاد
لي
ً
جبينه الـسـجــود لـلــه ،سـجــد إلبـلـيــس ،ولـكــن الـشـيـطــان لم

يـنـجــه .وه ـكــذا ت ـحــول الــرجــل مــن عــابــد زاه ــد مـنـقـطــع عن
دعاء يشفيها به الله ،إلى
الناس ،جاؤوه بامرأة كي يقرأ لها
ً

مرتكب للفاحشة ،فقاتل للنفس البريئة ،فساجد إلبليس.
وهكذا فقد بدأت رحلة المعاصي تلك بخلوة غير شرعية
ـإن
قـبــل بـهــا الـعــابــد أدت بــه إل ــى حـيــث رأي ـنــا ،ولــأســف فـ َّ
الـخـلــوات غير الشرعية قــد بــاتــت مــن الـبــايــا المستشرية

فــي مجتمعاتنا الـيــوم ،نتيجة تساهل المؤمنين فــي هذه
المسألة بشكل غريب.

مقدرات اإلنسان في مواجهته مع إبليس

أن الـلــه
كـنــا قــد خـتـمـنــا الـفـصــل ال ـثــانــي ب ـســؤال م ـفــاده َّ

سـبـحــانــه ال ــذي خـلـقـنــا وف ــرض عـلـيـنــا مــواج ـهــة إب ـل ـيــس ،ما
المقدرات واإلمكانات التي أتاحها لنا في مواجهتنا لهذا
العدو .وقد حان اآلن وقت بيان هذه المقدرات ،وسنتبع
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بيانها بذكر مجموعة مــن اإلرش ــادات الــازمــة فــي مواجهة
فأما المقدرات فنذكر منها:
إبليس واالنتصار عليهَّ .

ّ
لنفكر بها،
 .1العقل :فقد زودنــا الله سبحانه بعقول
ون ـف ـهــم ون ـس ـتــوعــب ونـ ـق ـ ّـدر ال ـع ــواق ــب وال ـم ـخــاطــر،

ونعرف التهديدات والـفــرص ،ونكتشف األساليب
والــوســائــل والـحـبــائــل وال ـخ ــدع والـمـكــر وال ـك ـيــد ،كل
ذلــك بإمكاننا توظيفه فــي مــواجـهــة إبـلـيــس ،وعقل
الحقيقية ،فمن ال
اإلنسان هو معيار قيمة اإلنسان
ّ

عمل عقله كمن ال عقل له .إذ ما فائدة العقل إن
ُي ِ
لم نستخدمه؟

إن الله سبحانه ّ
حذر – منذ
 .2الهداية اإللهية :حيث َّ
عدوهما
بدء الصراع – آدم وزوجــه من إبليس بأنَّه
ّ
وبين لهما ما يريده منهما ،ثم ّ
حذر بنيهما بعدهما
ّ

بإرساله األنبياء والرسل والكتب السماوية ،الذين
األم ـ ــارة بــالـســوء،
حـ ّـدثــونــا عــن إبـلـيــس وع ــن الـنـفــس ّ

وعــن طــر يــق الـهــدى وطــر يــق ال ـضــال ،وعــن التزكية
وتهذيب النفس ،وعن مخاطر الغواية واالنحراف،
110

كـمــا أش ـ ــاروا لـنــا إل ــى ن ـقــاط ضـعـفـنــا ال ـتــي يستغلها
نحصن أنفسنا مـنــه ،ونـتــوخــى الحذر
إبـلـيــس ،كيما
ّ

وبينوا لنا كل
من أالعيبه .هم ّ
حدثونا عن كل شيءّ ،
فالحجة قائمة علينا – مضافًا إلى العقل –
شيء،
ّ

ببيان األنبياء والرسل طوال التاريخ وبكتاب الهداية
اإللهي الموجود اآلن بين أيدينا.

 .3ت ـج ــارب ال ـب ـشــر ال ـســاب ـق ـيــن ج ـي ـ ًـا ب ـعــد ج ـي ــل :فكما
أن عمر إبليس الطويل يعتبر نقطة قـ ّـوة لــه ،وبرغم
َّ
تراكما
أن بين أيدينا
ـصــر أعمارنا نحن البشر ،إال َّ
قِ ـ َ
ً

كبيرا لتجارب األمم السابقة ،وأمير المؤمنينQ
ً

عندما يــوصــي ابـنــه الحسن Qفــإ َّنــه يوجهه نحو
هــذا الـمـعـنــى ،حـيــث يـحـ ّـثــه نـحــو الـنـظــر إلــى تـجــارب

البشرية كلها واالسـتـفــادة منها كأنما قد عــاش كل
أن وعي
أعمار السابقين .ولذلك فإننا ندرك
جيدا َّ
ً
جيل الـيــوم ليس كما وعــي األجـيــال السابقة علينا

موجودة
بمئة أو ألــف سنة ،فالبساطة التي كانت
ً

فــي الــزمــن الـســابــق لــم تعد مــوجــودة ،وح ـ ّـل محلها
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مستوى أعلى من الفهم واإلدراك واإلحاطة والقدرة
ً
على استيعاب األمور ،وذلك ليس إال نتيجة تراكم

التجربة.
ـإن ال ـل ــه ق ــد خ ـلــق اإلنـ ـس ــان ح ـ ًـرا
 .4ح ــر ي ــة االخ ـت ـي ــار :فـ ـ َّ
مختارا ،ال سلطان إلبليس أو لغيره عليه ،وهذا ما
ً

أن الله لم يس ّلط
أشرنا إليه في الفصل السابق من َّ
وأن من غير المقبول
إبليس علينا بسلطة تكوينيةَّ ،
إن ال قــدرة لنا على التخلص منه ،بــل نحن
الـقــول َّ

أحــرار في اختيارنا بين أن نطيع الله وأنبيائه أو أن
نطيع إبليس.
 .5اإلرادة وال ـع ــزم :حـيــث أع ـطــى ال ـلــه اإلن ـس ــان الـعــزم
واإلرادة وال ـق ــدرة عـلــى الـمــواجـهــة ،وه ــذه مــن أهــم
عناصر الـقـ ّـوة فــي المواجهة مــع إبـلـيــس ،بـشــرط أن
ت ـكــون مـحـكــومـ ًة لـلـعـقــل ،وأم ــا فــي ح ــال ضعفها أو

األم ــارة بها فإنها ستودي
تحكيم الـشـهــوة والـنـفــس ّ

بصاحبها .وقد شهدنا آثار غياب هذه العناصر عند
بـعــض اللبنانيين عـنــدمــا اج ـتــاح ال ـعــدو اإلســرائـيـلــي
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األراضي اللبنانية حيث جبنوا عن مواجهته ،مع أننا
وأن جيشها
أن إسرائيل عدو لكل لبنان َّ
ّبي ّنا يومها َّ
جيش احـتــال ،واقـتـنــع هــذا البعض بكالمنا ،لكن

فقدانه عوامل القدرة واإلرادة والعزم على المواجهة
دف ـع ــاه لـتـبــر يــر هــز يـمـتــه ب ــاألع ــذار وال ـت ـف ـس ـيــرات غير
المقبولة.
 .6ال ـطــاقــة عـلــى الـصـبــر وال ـت ـحـ ّـمــل :وه ــي طــاقــة زودن ــا
بـهــا ال ـلــه ،وك ــل ف ــرد مـ ّـنــا يـمـلــك ه ــذه ال ـق ــدرة ولكن
ويتحمل،
ـإن باستطاعته أن يصبر
حسب ق ــراره ،فـ َّ
ّ

يـتـحـ ّـمــل ال ـجــوع أو الـعـطــش أو الـقـتــال أو الـجـهــد أو
الحروب أو الغربة حسب ما تقتضي ظروفه ،ومن
ش ــواه ــده ص ـبــر أه ــل األزمـ ـن ــة ال ـمــاض ـيــة – م ــا قبل
التطور التكنولوجي – على مرارة الغربة ،حيث كان
السفر لتأمين فرصة للمعيشة يعني االنقطاع التام
عن األهل والزوجة واألوالد لسنين عدة ،فلوال طاقة
بعيدا
التحمل هــذه لما كــان الــرجــل صبر لسنوات
ً
أيضا على غيابه.
عن أهله وال كان أهله سيصبرون ً
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فهذه الطاقة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى فينا
أن الله لم
هي من عناصر المواجهة الرئيسية ،ولو ّ

يعطنا هذه الطاقة لما كنا استطعنا المواجهة ،إذ ال
وخصوصا
مواجهة بدون صبر ،وال نصر بدون صبر،
ً

في المواجهة مع إبليس ،حيث نحتاج الصبر على

ّ
والملذات،
ترك المعصية ،والصبر على الشهوات
وقد ُعـ ّـد هذا من أعظم مصاديق الصبر في الفهم

الديني والثقافة الدينية.

كانت هذه أهم اإلمكانات التي وفرها الله سبحانه
لنا ،وليست هي الوحيدة ،ولكنني سأكتفي بهذا
الـقــدر؛ وهــي كما ذكــرنــا :العقل ،والـهــدايــة اإللهية،
وتراكم التجارب البشرية ،وحرية االختيار ،واإلرادة
التحمل والصبر.
والعزم ،والطاقة على
ّ

فإن لنا
وبعد معرفة إمكانات إبليس وإمكاناتنا َّ

أن نـســأل :عندما نعتزم مــواجـهــة إبـلـيــس ،فما هي
خطتنا للمواجهة؟ كيف نــواجــه إبليس ونضمن أن
نغلبه وال يغلبنا؟ كـيــف نـصــل بــه إلــى حــالــة الـيــأس
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والطرد من ساحة أنفسنا كما طرده الله من الجنة؟
يأتي ذلك في الفقرات التالية.

إرشادات ال بد منها في المواجهة مع إبليس

ن ـقــدم فــي اآلت ــي مـجـمــوعــة إرش ـ ــادات هــي فــي واقـعـهــا

إرشـ ــادات نـبــو ّيــة وإلـهـ ّـيــة بــاإلضــافــة إل ــى مــا قــدمـتــه التجربة
البشرية:

 .1اليقظة ،االنتباه ،وعدم الغفلة .ونوضح الفكرة
بـتـقــديــم م ـث ــال ع ـس ـكــري كـتـشـبـيــه .ل ـن ـفــرض أنـنــا
نقطن في قرية ،أو معسكر ،مستهدف من قبل
ـإن العدو
الـعــدو ،ففي حــال كنا
جميعا نـيــام ف ـ َّ
ً

سـيــدخــل ويـحـتـ ّـل الـقــر يــة دون مـعــركــة أو صــراع
حـتــى ،وتـكــون مواجهتنا آلــت إلــى الهزيمة من
الساعة األولى.

ً
إذا ،فاليقظة واالنتباه وعدم الغفلة هي أولى شروط
أن هذه
الفالح في المعركة ألنني سبق وقلت لكم َّ

المعركة ،التي أشرنا سابقً ا إلى كونها مندلع ًة على
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مدار الساعة وعلى مدار النفس ،هي معركة بيننا
وبين إبليس فيلزم االنتباه واليقظة وعدم الغفلة.
جميعا مستيقظين في
 .2المراقبة والحراسة .فلو كنا
ً
هذه القرية ،ولكن مجتمعون في سهرة عند المختار
ـإن ال ـعــدو سـيــدخــل الـقــر يــة
مـثـ ًـا نـشــرب ال ـش ــاي ،ف ـ َّ

ويـحـتـلـهــا ،ف ـب ـمــاذا يـفـيــد اس ـت ـي ـقــاظ ك ـه ــذا؟ الـيـقـظــة
ال ــدائ ـم ــة تـنـفــع ع ـنــد ان ـت ـشــار ال ـح ــراس ــة ح ــول ح ــدود
القرية ،التي تضمن المراقبة الدائمة لكل حركة في
محيطها ،وهذا يسمى بيقظة الرقيب .وكذا الحال
منا
في خصوص الموضوع النفسي ،فعلى الواحد ّ

أن يكون بحال من اليقظة والرقابة الدائمين في إزاء
نفسه ،فــا يجيز لعينه النظر إلــى مــا تــر يــد ،وألذنــه
سماع ما تريد ،وللسانه النطق بما يريد ،وليده فعل
ما تريد ،ولقدمه السير أينما تريد ،بل عليه وضعها
تحت المراقبة والحراسة وضبط كل قول يقوله أو
نظرة ينظرها ،أو فعل يفعله ،بضوابط محددة ،أما
إن كانت طاقاته وإمكاناته وجسمه وشـهــواتــه كلها
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خــارج نطاق المراقبة والحراسة فال نــدري ما يكون
مصيره.
أن
 .3تطهير المحل ،وهو في كالمنا هنا النفس :فلو َّ
صاحب متجر أراد منع الحشرات من دخول متجره،
أن
فعليه أول األم ــر أن يحافظ على نظافته ،ذاك َّ

تجمع األوس ــاخ،
الـحـشــرات إنـمــا تـتــواجــد فــي أمكنة ّ
وهــذا تقريب دقيق للفكرة ،فمن أراد منع إبليس

وجنوده من دخول قلبه فعليه تطهيره من الكدورات،
ألن إب ـل ـيــس وجـ ـن ــوده ال ي ــدخ ـل ــون ق ـلـ ًـبــا ط ــاه ـ ًـرا مــن
يهون علينا
الرذائل .وهذا في الواقع إجراء استباقي ّ

ّ
سخ فتطول
مواجهته ،فبدل أن نواجهه في
محل ّ
مت ٍ
مـعــركـتـنــا م ـع ــه ،فــاألف ـضــل ل ــو ن ـطـ ّـهــر ال ـم ـحــل بحيث
ال يبقى إلبـلـيــس م ـكــان ،تـطـهـيــره مــن كــل مــا يجذب

إبليس نحونا .ومقصودنا من تطهير النفس العمل
ع ـلــى تـخـلـيـتـهــا م ــن الـ ــرذائـ ــل ،كــال ـح ـســد وال ـغ ـضــب،
وغيرها مما يستغله إبليس ،بالسعي لالتصاف بما
يعاكسها مــن الفضائل ،فأسعى بقدر جهدي إلى
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تخفيف الحسد والمحافظة على هدوئي التام ،ومن
أراد مزيد اطالع على هذا الحقل العلمي فبإمكانه
كثيرا من
االطالع على كتب األخالق التي نجد فيها ً

الـبــرامــج التي ترشد إلــى كيفية التخلي عــن الــرذائــل
والتحلي بالفضائل ،فتحويل اإلنسان الغضوب إلى
ً
إن ذلك أمر ممكن
هــادئ ليس أمـ ًـرا
مستحيل ،بل َّ

بـشــرط ات ـبــاع ن ــوع مــن ال ـعــاج الـنـفـســي تــرشــدنــا إليه
تعاليم علم األخالق المستندة إلى المروي عن أهل
البيت ،Rكما ويمكن تحويل الحسود ،بالتزكية
معين ،إلى شخص
والتربية وبالجهد وببرنامج روحي ّ
ودود م ـح ــب ل ـل ـن ــاس ،وك ـ ــذا ال ـب ـخ ـيــل إلـ ــى جـ ــواد،
والجاهل إلى عاقل ،واللئيم إلى كريم ،والجبان إلى
شجاع ،وكل ذلك ببرنامج تدريجي.

فــإن كــان مــن المستعصي ،مـثـ ًـا ،طلب القفز عن
ـإن
ارت ـفــاع أحــد عشر طــابــقً ــا مــن ضعيف الـقـلــب ،فـ َّ

مــن غـيــر الـصـعــب إقـنــاعــه بــالـقـفــز ب ــداي ـ ًة عــن ارت ـفــاع
متر ونصف ،ثم بعدها عن ارتفاع طابق واحــد ،ثم
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طابقين ،وهـكــذا ينكسر مــع الــوقــت حــاجــز الخوف
لــديــه ش ـيـ ًـئــا ف ـش ـيـ ًـئــا ،فـيـقـفــز آخ ــر األمـ ــر ع ــن الـطــابــق
ـض ــا أخــذ
الـ ـح ــادي ع ـش ــر .ك ـمــا أن ـن ــا ال ي ـصــح م ـنــا أي ـ ً
مباشرة،
شخص ضعيف القلب إلــى أرض الجبهة
ً
حيث قصف المدافع والـطــائــرات ،بــل علينا بــادئ
األمــر أن نــدر بــه على إطــاق الــرصــاص ،ثــم نخضعه
للتدريبات الــازمــة ،لكسر حاجز الخوف ،وبعدها
نرسله إلى الجبهة.

م ــن ه ـن ــا فــال ـن ـفــس ال ـب ـش ــر ي ــة ل ـي ـســت ع ـص ـي ـ ًة عـلــى
ـســر بــالـجـهــد والـسـعــي،
الـتـغـيـيــر ،وتـطـهـيــرهــا أم ــر مـتـيـ ّ
عرفت من أهم وسائل إضعاف إبليس في
وهو كما ّ

المطهرة
المواجهة ،حيث إ َّنــه ال يجد في النفوس
ّ

أي أمــر الستغالله واالسـتـفــادة منه فــي معركته مع
اإلنسان.
 .4توفير البيئة المناسبة لطرد إبليس :وهــو استكمال
للخطوة الـســابـقــة ،فبعد تخلية النفس مــن عناصر
قـ ّـوة إبليس ،ينبغي توفير ما يطرده من العناصر إن
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كتجنب الخلوة باألجنبية،
هو حــاول االقـتــراب منا.
ّ
م ـث ـ ًـا ،ف ــإ ّن ــه يـبـعــد إبـلـيــس ع ــن اإلنـ ـس ــان ،أل ّن ــه ينفي

تجنب كل ما يجذب إبليس
وجــود فرص له ،وكــذا ّ

إلينا.

ويـ ـك ــون ت ــوف ـي ــر ه ـ ــذه ال ـب ـي ـئ ــة ،مـ ـث ـ ًـا ،ب ــال ـب ـح ــث عــن
ال ــزوج ــة ال ـصــال ـحــة ،ح ـيــث يـحـقــق وج ــوده ــا ضـمــانـ ًة

لـصـمــود الــرجــل وحـصــانـتــه فــي مــواجـهــة الشياطين،
وعدم االغترار بالجمال والمال دون لحاظ األخالق
ألن ذلك مــورد للهلكة
والصالح والطهارة والنقاءَّ ،

وحلول المصائب .والكالم عينه يصدق للنساء إذ
ينبغي عليهن البحث عن الزوج الصالح.
أيضا بالبحث عن الرفاق الصالحين
ويكون توفيرها ً

ألن رفاق السوء يجرونك إلى إبليس ،أما الصالحون
َّ

ـصـنــونــك
فـيــدفـعــونــك ن ـحــو ال ـل ــه ،ي ـســاعــدونــك ويـحـ ّ
ويـ ـعـ ـيـ ـن ــون ــك عـ ـل ــى دي ـ ـنـ ــك وع ـ ـلـ ــى ن ـف ـس ــك وع ـل ــى
شيطانك.
 .5عمل الصالحات .والتوجيه إليه مما تعج به الروايات،
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أن تحديد األعمال الصالحة إنما يكون باالستناد
كما َّ
أن األنبياء ،ولكونهم هم رسل
إلى الروايات ،ذاك َّ

الله إلينا ،هم من ينبغي اتباع إرشاداته في المعركة
مع إبليس.
ف ـك ـم ــا ن ـ ّـت ـب ــع فـ ــي ال ـم ـع ــرك ــة ال ـع ـس ـك ــر ي ــة إرش ـ ـ ــادات
ال ـج ـنــراالت والـضـبــاط فــي تـحــديــد ال ـســاح األجــدى

لكل مــوقــف ،فـيـحــددون للهدف الفالني المدفع،
أو الــرشــاش ،أو الـعـبــوة ،أو ســاح ضــد ال ــدروع ،أو
المدفع المباشر ،أو المدفع المنحني ،أو التسلل
أو الـهـجــوم المكشوف العلني؛ ففي الـحــرب التي
تـخــوضـهــا الـنـفــس مــع إبـلـيــس والـشـيــاطـيــن والـنـفــس
األمـ ـ ــارة ب ــال ـس ــوء ،فـعـلـيـنــا أن ن ـس ــأل خ ــال ــق الـنـفــس
ّ
أل ّنــه هــو الـعــارف بــأســرارهــا وزوايــاهــا وينبغي طلب
إرشــاداتــه وتعاليمه ،واألنـبـيــاء واألئـمــة المعصومون
ه ــم رس ـل ــه إل ـي ـنــا ومـ ــا ورد ع ـن ـهــم ف ــي الـ ـم ــروي هــي
تعاليم الله وإرشاداته ،وقد ورد عنهم قدر كبير من
المرويات التي تحدد مصاديق العمل الصالح الطارد
121

أن إبليس وجماعته يهربون من أفعال
إلبليس .ذاك َّ

الطاعة والعبادة التي ّأولـهــا الـصــاة ،ومــن أصعب
ألن الصالة فعل
األمــور عليهم رؤيــة إنسان يصليَّ ،

طــاعــة مــن جهة وأل ّنـهــا تنهى عــن الفحشاء والمنكر
من جهة أخــرى ،فهي في مواجهة وسوسة وتزيين
إبليس كالمضاد الحيوي ،والصالة المقصودة في
كــامـنــا هــي ال ـصــاة بـتــوجــه وخ ـشــوع وح ـضــور قلب
ال الصالة الشكلية ،فهي التي تطرد إبليس وتقطع
عليه الطريق وتصل به إلى مرحلة اليأس ،وكذلك
فعل الطاعات.
وم ــن الـشــواهــد الـصــر يـحــة عـلــى ه ــذه الـنـقـطــة رواي ــة
اإلمام الصادق Qعن رسول الله pيقول ألصحابه:
«أال أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان
منكم كما تباعد المشرق عن المغرب .قالوا :بلى.
قال :pالـصــوم يـسـ ِّـود وجـهــه ،والـصــدقــة تكسر ظهره

وال ـح ــب ف ــي ال ـلــه وال ـ ـمـ ــؤازرة ع ـلــى ال ـع ـمــل الـصــالــح
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ألن أكبر
يقطعان دابره ،واالستغفار يقطع وتينه»(((َّ ،
أهـ ــداف إب ـل ـيــس ه ــو إي ـق ــاع اإلن ـس ــان ف ــي المعصية

دائما للحيلولة بين
ومنعه من االستغفار ،فيسعى
ً
ألن الله يقبل التوبة عن عباده.
اإلنسان واالستغفار َّ

ً
إذا ،فـعــل الـطــاعــات وعـلــى رأس ـهــا ال ـصــاة بحضور
ـوج ــه إل ــى ال ـل ــه سـبـحــانــه وتـعــالــى
ق ـلــب وخ ـش ــوع وت ـ ّ
ويقويك
ويحصنك
يطرد إبليس وجنوده ويبعدهم
ّ
ّ

ويثبتك.
ّ

َ ۡ ۡ َّ
وأخيرا ،االستعانة بالله .قال تعالى﴿ :ف
.6
ٱس َتعِذ بِٱللِ
ً
َّ
َۡ
َ
َّ
جي ِم﴾((( .ومعنى أن نعوذ بالله هو
مِن ٱلشيطٰ ِن ٱلر ِ
أن نلجأ إلى الله ً
وآخرا .وأود في خصوص هذه
أول
ً
النقطة أن أقول :رغم كل الخطوات التي قد نأخذها،

ومع كل الطاقات واإلمكانات التي لدينا ،ومع كل
ـإن األصــل في
مــا يمكن عمله واتباعه مــن بــرامــج ،فـ َّ
تحقيق النصر هو االستعانة بالله سبحانه وتعالى،

((( الشيخ الكليني ،الكافي ،الجزء  ،4الصفحة .62
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ّ
وجل،
عز
عز وجــل ،واللجوء إليه ّ
واالستعاذة بالله ّ
والثقة به سبحانه وتعالى ،والتوكل عليه .ولذلك

َّ ُ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ٌ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ
يقول الله﴿ :إِنهۥ ليس لۥ سلطٰن ع ٱلِين ءامنوا
َ َ َ ٰ ّ َ َ َّ ُ َ
و
ع َرب ِ ِه ۡم يت َوكون﴾(((.
بــالـلـجــوء إل ــى ال ـلــه واالس ـت ـعــانــة بــه وال ـتــوكــل عـلـيــه ال

ألن الله
نهزم إبليس فقط ،بل نهزم كل الشياطينّ ،
القوي ،المتين ،العظيم ،القادر
سبحانه وتعالى هو
ّ

على كل شيء ،جبار السموات واألرض ،وأنت إنما
تستعين بالله على كائن ضعيف ال يملك إال لسانًا
ُيضل ويز ّين ويخدع به ،فهذا يضمن هزيمة إبليس.
وم ــن هـنــا فــالـلـجــوء إل ــى ال ـلــه ،واالسـتـعــانــة بــه شـ ٌ
ـرط

أساسي في هذه المواجهة.
ّ

ً
إذا ،فنحن نملك في هــذه المواجهة مجموع ًة من

الطاقات واإلمكانات ،كما ونعرف السبيل لما وردنا
منا هو أن نصمد ونصبر،
من إرشادات ،والمطلوب ّ
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وأن ال نصغي لــوســاوس الشيطان ،وأن ال نفتح له
صدورنا وقلوبنا ليز ّين لنا ويكذب علينا ويخدعنا

ويسوف لنا .كما وعلينا أن نــدرك أ َّنــه رغم
ويمنينا
ّ
ّ
كل ما قد نكون ارتكبنا في هــذه الحياة الدنيا من

ـإن الفرصة ما تــزال متاح ًة أمامنا للتوبة،
معاص ،فـ َّ
ٍ

واالسـتـغـفــار ،واإلنــابــة ،والـعـمــل الـصــالــح ،والتزكية،
وال ـت ـطـ ّـهــر ،ول ـكــن عـلـيـنــا أال نـصـغــي إل ــى تـســويـفــات

حيا
إبليسَّ ،
ألن أحـ ًـدا منا ال يعلم إن كــان سيبقى ً

لساعة أو ساعتين قادمتين ،وبالتالي فنحن معنيون
بخوض هذه المعركة بوعي وانتباه ويقظة ومراقبة
وحراسة وتطهير وتزكية وعمل الصالحات واالستعانة
بالله سبحانه وتعالى حتى نصل إلى مرحلة الثبات
والـتـمـكـيــن والـتـحـصـيــن ،فـنـهــزم إبـلـيــس ون ـط ــرده من
ساحتنا ،فهذا أمر ممكن وفي متناول أيدينا.
وهــذا ما يسميه رســول الله pبالجهاد األ كبر .حيث
ورد في رواية معروفة عنه pأنه قال ألصحاب له بعد
عودتهم من غزوة أو معركة ما مفادهً :
أدوا
أهل بقوم ّ
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الجهاد األصغر وبقي عليهم الجهاد األ كبر ،فاعتبر
ال ـق ـت ــال ،وم ــواج ـه ــة ال ـس ـي ــوف ،وسـ ـق ــوط ال ـش ـهــداء
ـادا أصـغــر ،فيما اعتبر جـهــاد النفس
والـجــرحــى ج ـهـ ً

ـادا أكبر،
وهــذا النحو مــن المواجهة مــع إبليس جـهـ ً
أن هــذه المعركة أصعب،
ولعل من أسباب ذلــك َّ
فقد يمكن أن يكون الشخص ممن شارك في قتال
إسرائيل ،ومــن بعده قتال التكفيريين ،وألحق بهم
الـهــز يـمــة ،لكن فــي معركة النفس ووســائــل النفس
األم ـ ــارة بــال ـســوء وتــز ي ـيــن إبـلـيــس وشـيــاطـيـنــه يسقط
ّ

وينهار ،والتاريخ مليء بنماذج هذا حالها .وبالعودة
للحديث عن واقعة كربالء ،فهذه كانت كل القصة.

وقف ٌة تف ّحصية على واقعة كربالء

فإن القوم كانوا على معرفة
وفيما خص أحداث كربالءَّ ،

أن الحسين هو صاحب
بالحق وأصحابه ،وكانوا يعلمون ّ

الـحــق ،وقــد عــرفــوا كـ ًـا مــن الحسين ويــز يــد على حقيقته،

ـأمــة ومــا ّ
وعــرفــوا حقيقة مــا ّ
يمثل لرسول
يمثل الحسين لـ ّ
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الله ،pالقيادات كما الجنود ،كلهم كان يعلم ،ولذلك نجد
أن عمر بن سعد – وهــي قصة تُقرأ كل سنة
في المأثور َّ

عبرة عظيم ًة – ُوضع
ألن فيها
ويجب أن تُقرأ وتُعاد
ً
دائما َّ
ً
إما أن يقتل الحسين Qويصبح السلطان
أمام خيارينّ ،

على الري وجرجان مع علمه بما لقتله من عواقب وخيمة
وإما أن يمتنع عن قتله تاركً ا الملك الذي حلم
يوم القيامة ّ

به طول عمره ،وقد شغل هذا السجال عقل عمر بن سعد
ـرد الـجــواب ،وقــد كــان هــذا النقاش
طــوال الليل قبل أن يـ ّ

في واقعه وحقيقته ال بين عمر ونفسه ،بل بين عمر ونفسه
وإبليس ،ولكن الغلبة فــي هــذا السجال كانت بعد الكر
والفر إلبليسً .
إذا ،فمشكلة عمر بن سعد لم تكن معرفي ًة

وال مـشـكـلــة ان ـع ــدام وع ــي أو نـقـصــان ع ـقــل ،وال خ ـطـ ًـأ في

التشخيص أو ً
اجتماعيا ،وال في فهمه الديني أو سوء
جهل
ً
تقديره للعواقب.

فما هــي قصة عمر بــن سـعــد؟ أتــاه الشيطان فوجده

مشتهيا للسلطة طــالـ ًـبــا لـهــا أم ــام أي مـقــابــل حتى
رج ـ ًـا
ً
لو كان قتل الحسين ابن بنت رسول الله pودخــول جهنم
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وحلول لعنة الله واألنبياء والبشر إلى قيام الساعة عليه،
فقد أعمى حبها قلبه وعقله وإرادته وعزمه وسيطر عليه،
فدخل إليه إبليس مــن بابها وأقنعه بقبول المهمة لقاء
كسب ملك الري ،فحسم قراره بأن يقود الجيش لقتال
ال ـح ـس ـيــن .وال ي ـن ـفــي م ــا ُي ـن ـقــل ف ــي ب ـعــض ك ـتــب ال ـس ـيــرة
وال ـت ــار ي ــخ م ــن أ َّنـ ــه دخ ــل ف ــي ال ـم ـفــاوضــات وحـ ــاول إقـنــاع
مترد ًدا
الحسين بالبيعة لعبيد الله بن زياد ويزيد وأنَّه كان
ّ
بــالـقـتــال ،أ َّن ــه كــان على دراي ــة بما يفعل ،وأ َّن ــه سقط في

امتحان الوالء لله ،وقد كانت الفرصة متاح ًة له حتى آخر
لحظة ،بــل حتى بعد شـهــادة أبــي الفضل العباس وقبل
ش ـهــادة الحسين ،Qكــانــت ال ـفــرصــة مــا ت ــزال مـتــاحـ ًة

ليلتحق بالحسين ويربح آخرته.

معركتنا األساس ّية

ً
جميعا ينبغي أن تكون
إذا فالقضية المركزية بالنسبة لنا
ً

قضية جهادنا الحقيقي في معركتنا مع إبليس ،التي على
ضــوء مجرياتها تُحسم كل المعارك ،وعلى ضــوء موقفنا
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فيها تُحسم كل المواقف ،وعلى ضوء الموقع الذي نختاره
ُميز .فهذه الدنيا هي
ُحدد كل المواقع ،ون َّ
فيها ت ّ
ُصنف ون َّ

دار االخـتـبــار واالب ـتــاء واالمـتـحــان .فمن الممكن أن يسأل
أحـ ــد لـ ـم ــاذا تـ ــرك ال ـل ــه ل ـنــا إب ـل ـيــس وم ـ ـ ّـد ف ــي ع ـم ــره آالف
السنين؟ والـجــواب أ َّنــه سبحانه لم يجعل له سلط ًة علينا
قوى
بل وجوده جزء من االبتالء ،فكما أنَّه أعطاك مجموعة ً

نفسانية وترك لك خيار توظيفها في صالحك أو شقائك،
ـزءا من االمتحان ،فكذلك حال إبليس ،حيث
واعتبرها جـ ً

ل ــم يـخـضـعــك ال ـل ــه لـ ــه ،ب ــل أخ ـض ـعــك لـعـقـلــك وإرادت ـ ــك
وعزمك ووعيك ومعرفتك.
وهذا ،كما ذكرنا ،هو مورد الجهاد األ كبر ،الذي يجب
أن نخوضه ليل نهار ،وعلى امتداد عمرنا وحياتنا ،وأن ال
نغفل عنه لحظ ًة من اللحظات ،ألننا ال نعلم متى ُينصب

لنا الكمين وأين ُيقطع علينا الطريق.

عـلــى اإلن ـس ــان أن ال يطمئن لـتــار يـخــه ،أو ل ـج ـهــاده ،أو

لثقافته ،أو لعلمه ،أو لعمله الصالح ،أو لثقة الناس به،
فهذا كله ال ينبغي الركون إليهُ .روي عن أحد األئمة R
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أن إبليس حتى صعد إلــى األعـلــى وأصـبــح في
مــا مـفــاده ّ

عِ ــداد الـمــائـكــة اح ـتــاج آالف الـسـنـيــن مــن الـعـبــادة – من
رك ــوع وسـجــود وذك ــر وص ــوم وصـبــر وغـيــر ذلــك مما يعلمه
الله من صنوف العبادة – لكنه سقط في ساعة ،وهذا
معرضون للسقوط
مما ُيخشى علينا نحن البشر ،إذ كلنا ّ
في ساعة واحدة ،فعلينا أال نغفل عن هذه الساعة التي
قد تودي بنا ،وقد سبق لي أن حادثت بعض اإلخوة بأننا

إن سقطنا – ال سمح الـلــه – وظـهــر صــاحــب الــزمــان |
فــإنـنــا مــن الممكن أن نقاتله ونـحـمــل الـســاح فــي وجـهــه.
فهؤالء الذين قاتلوا الحسين Qفي الكوفة كان أغلبهم
قد بايعه وأرســل له الرسائل بأنهم أنـصــاره المنتظرون له
وأنـهــم مستعدون للقتال مـعــه ،لكنهم فــي لحظة واحــدة
سقطوا.
أعــاذنــا الـلــه وإيــا كــم ،وأعــانـنــا الـلــه وإيــا كــم ،على أنفسنا
خصوصا في
وعلى شهواتنا وعلى شياطين الجن واإلنس،
ً
هذا الزمن ،الذي نقف فيه في جولة عظيمة من جوالت
الجهاد األ كبر والتحدي األخطر واألعظم .أعاننا الله وإياكم
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وأسـ ــأل ال ـلــه سـبـحــانــه وت ـعــالــى بـحــق الـحـسـيــن ومظلوميته
ودمائه وآالمه أن ُيحسن لنا العواقب وأن يجعلنا من عباده

الصالحين وأن ال يسلط علينا شياطين الجن واإلنس.
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الفصل الرابع:

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
حركة اإلمام الحسينQ

تمهيد

بعد أن أتممنا فــي الفصل الثالث الـكــام فــي حقيقة
وطبيعة الصراع بين اإلنسان وإبليس ،والذي كنا شرعنا فيه
انطالقًا من السؤال عن حقيقة الصراع بين الحسينQ

ويزيد ،فإنا سنقف في هذا الفصل على معالجة مسألة
ـضــا ،ترتبط
مـسـتـقــاة مــن كـلـمــات اإلم ــام الحسين Qأيـ ً

بشكل وثيق بالمباحث السابقة.

عند الوقوف على كلمات اإلمام Qالمرتبطة بواقعة
أن من أهم عباراته عبارة تُتلى على آذاننا
كربالء ،فإنا نجد َّ
دائما يحدد فيها اإلمام Qالغاية المتوخاة من خوضه
ً

بطرا
أشرا وال ً
لتلك المواجهة وهي قوله« :وإني لم أخرج ً
ظالما وإنـمــا خرجت لطلب اإلص ــاح في
مفسدا وال
وال
ً
ً

أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير
ّ
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علي بن أبي طالب  Lفمن قبلني
بسيرة جدي وأبي
ّ
علي هذا أصبر حتى
رد
بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن َّ
ّ
يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين».

أن أحد أهم عناوين الحركة الجهادية
وهي تؤشر على َّ

للحسين Qسـنــة  61-60لـلـهـجــرة ك ــان ع ـنــوان «األم ــر
بالمعروف والنهي عن المنكر» ،وهــو ما سيكون موضوع
معالجتنا في هذا الفصل.
ـســم ال ـك ــام ف ــي بحثنا
وأمـ ــا آل ـي ــة ال ـم ـعــال ـجــة ،ف ـس ــوف ن ـقـ ّ

إلــى قسمين ،أولهما نظري يتناول المفهوم والفكرة ويعالج
متعلقاتها المعرفية ،والثاني تطبيقي يتكئ على القسم النظري
ليتناول الجنبة التطبيقية المتعلقة بالمفهوم مورد المعالجة،
جميعا.
لنصل إلى تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتقنا
ً

ً
أول :الــمــعــالــجــة الــنــظــريــة لــمــفــهــوم األم ــر
بالمعروف والنهي عن المنكر
وسيتم الكالم فيها ضمن نقاط ستة إليك تفصيلها:

ً
أول :ب ـغ ـي ــة ت ــوف ـي ــر م ـع ــال ـج ــة م ـن ـه ـج ـيــة ل ـم ـب ـحــث األمـ ــر
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بــالـمـعــروف والـنـهــي عــن المنكر ،فــإن علينا تحديد معنى
مفهومي المعروف والمنكر ودالالتهما.
َ

ف ـن ـق ــول فـ ــي ال ـ ـصـ ــدد :الـ ـمـ ـع ــروف هـ ــو مـ ــا اس ـت ـح ـس ـنــه

المقدس أو أمر به من أفعال وأقوال وأخالق ،من
الشارع
ّ

مصاديقه :الصدق ،أداء األمانة ،مساعدة الفقراء ،إصالح
ذات البين ،تعليم الجاهل ،توحيد الكلمة ،صلة الرحم،
أداء الحقوق ،وغيرها الكثير.
وفــي الـمـقــابــل ،فــإن المنكر هــو كــل مــا أنـكــر الـلــه علينا
فعله ونهانا عنه من أفعال وأقوال وأخالق ،ومن مصاديقه:
الكذب ،الغيبة ،النميمة ،اللعن والشتم والسب ،الفتنة،
قـتــل الـنـفــس الـمـحـتــرمــة ،االع ـت ــداء عـلــى األع ـ ــراض ،ســرقــة
األمـ ــوال ،عـقــوق الــوالــديــن ،أذ ّي ــة الـجـيــران ،قطيعة الــرحــم،

وغير ذلك الكثير.

فإن المعيار في تحديد كل من المعروف
وكما رأيتَّ ،

والمنكر – في فهمنا اإلسالمي – هو إرادة الله سبحانه،
الـمـتـجـلـيــة ب ـت ـعــال ـيــم ال ـشــر ي ـعــة ال ـت ــي بـيـنـهــا الـ ـق ــرآن ال ـكــر يــم
وأحاديث أهل العصمة.
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أن م ــا أم ــر ال ـلــه به
وم ـمــا ي ـجــدر أن ال ـفــت إل ـيــه ه ـنــاَّ ،

واعتبره معروفًا ،منذ بداية الخلق وحتى قيام الساعة،
ه ــو ف ــي واق ـع ــه وحـقـيـقـتــه خ ـيـ ٌـر لـبـنــي الـبـشــر ف ــي دنـيــاهــم
منكرا ،منذ
وأن كــل مــا نهى الله عنه واعتبره
وآخــرتـهــمَّ ،
ً

بــدايــة الخلق وحـتــى قـيــام الـســاعــة ،هــو فــي حقيقته شر

وفساد ً
وأذى على بني البشر في دنياهم وآخرتهم .وإال
غني عنا ال تنفعه عبادتنا ،أو
فــإن الله سبحانه وتعالى
ّ
جهادنا ،أو صدقاتنا ،أو زكاتنا ،أو كل ما يمكن أن نفعله
تضر
من معروف أو نأمر به في هذه الدنيا؛ كما أ َّنــه ال
ّ

معاصينا وتعدياتنا وارتكاباتنا السيئة ،وال كل ما يمكن أن

نفعله من منكرات.

فــا تـظـ ّـنــن أن تـعـ ُّلــق إرادت ــه بــالـمـعــروف وإن ـكــاره للمنكر

ـي الـكـبـيــر القدير
هــو لـغــايــة يبتغيها سـبـحــانــه ،بــل هــو الـغـنـ ّ
القدوس ،الذي ال يصله خيرنا وال يناله شرنا.
إن الله سبحانه في فرضه على كل مؤمن ومؤمنة
ثانياَّ :
ً

فريضة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وفي إعطائها
ه ــذا ال ـقــدر مــن الـمــركــز يــة فــي ح ـيــاة كــل مـلـتــزم بــاإلســام،
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فذلك إنما هو تأكيد منه على أصالة المسؤولية العامة
إن الدين اإلسالمي – وهذا
في اإلســام ،وبعبارة أخــرىَّ :
حمل األف ــراد المنتمين إليه
من مــؤشــرات عظمته – إنما ُي ّ
ـام ــة م ـضــاف ـ ًة إل ــى ال ـم ـســؤول ـيــات ال ـخــاصــة.
م ـس ــؤول ـ ّـي ــات ع ـ ّ
فإن من غير المقبول في اإلسالم أن يكتفي المرء
ولذلك َّ

بااللتزام بالواجبات وبترك المحرمات مما يضمن به الخير
إن ال ــواج ــب الــديـنــي يـحـ ّـتــم عـلـيــه أن
وال ـف ــاح لـنـفـســه ،بــل َّ

يسعى إلى هداية غيره من أبناء المجتمع إلى االلتزام بما
يوفر سعادتهم في الدنيا واآلخرة.
ومثله ما تــراه في تعاليم الدين من الــدعــوة إلــى نصرة
المظلوم وإعطاء المحتاج وإغاثة الملهوف وكفالة اليتيم
وغـيــرهــا مــن مـظــاهــر ال ـت ــآزر االجـتـمــاعــي ال ـتــي يـحــث عليها
الدين وبقوة ،فهي كلها تعتبر مؤشرات على دعوة اإلسالم
اإلنسان المسلم إلى حمل هموم عامة مضافة إلى همومه
الـشـخـصـيــة ،كـهـمــوم الـعــائـلــة والـمـجـتـمــع والـبـيـئــة المحيطة
والوطن ،بل وأحيانًا هموم البشرية بأسرها.
ومن هنا فالدعوة اإلسالمية إلى حمل هموم اآلخرين
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كما أنها ثابتة في المجاالت االجتماعية والثقافية واألمنية
أيضا في المجاالت
والسياسية واالقتصادية ،فإنها ثابتة
ً
األخالقية ،وذلك بالحض على األمر بالمعروف والنهي عن

المنكر ضمن مختلف األطر االجتماعية.

فالنقطة الثانيةً ،
إذا ،تتمحور حول كون األمر بالمعروف

عامةً.
والنهي عن المنكر مسؤولي ًة ّ

ثــالــثً ــا :إن مـصــاديــق ال ـم ـعــروف ت ـنــدرج وف ــق مستويات

تتفاوت من حيث األهمية ،لتفاوت مستوى تعلق اإلرادة
اإللهية بها ،وذلك أمر واضح ال يخفى على العقالء ،فما
مستوى واحد.
أوردناه من أمثلة ال يندرج كله في
ً

وكــذلــك حــال المنكر ،فليست كــل مصاديقه على

مستوى واحد ،بل تتفاوت من حيث الفساد ،فيوجد
ال ـف ــاس ــد واألف ـ ـسـ ــد ،ك ـمــا ي ــوج ــد ف ــي ال ـم ـع ــروف الـمـهــم
واألهم.
ومثاله :أنك تجد إكرام الضيف وإنقاذ الغريق كالهما
أن بينهما تفاو ًتا
أن من الواضح َّ
من مصاديق المعروف ،إال َّ
فإن السرقة والقتل
من حيث األهمية .وكذا في المفاسدَّ ،
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أن القتل
أن الــواضــح َّ
كالهما مــن المعاصي الـمـنـكــرة ،إال َّ

فسادا من السرقة.
أشد
ً

ـإن عـلــى مــن يسعى فــي ه ــذا المسلك أن
وبــالـتــالــي ف ـ َّ

يدرك تراتبية مصاديق المعروف بين المهم واألهم وتراتبية
مصاديق المنكر بين الفاسد واألفسد ،وهذه هي اإلشارة
الثالثة.
أن األدل ــة
وألج ــل ه ــذا االع ـت ـبــار نـجــد فــي كـتــب الـفـقــه َّ

أن الله سبحانه وتعالى
الشرعية المتوفرة إنما تشير إلــى َّ

فرض أعلى مستويات االحتياط في الدماء ،ثم المستوى
الـثــانــي فــي األعـ ــراض ،ثــم المستوى الـثــالــث فــي األم ــوال،
فجعل ما يتع ّلق بالدماء – أي بقتل النفس المحترمة –
أه ــم م ــوارد االح ـت ـيــاط ،وم ــن بـعــده فــي الــدرج ــة الـثــانـيــة ما
يـتـعـلــق ب ــاألع ــراض وم ــن ب ـعــده م ــا يـتـعـلــق ب ــاألم ــوال .فـهــذا
ـدرج والـتـفــاوت بين المهم واأله ــم يتجلى صــر يـ ًـحــا في
ال ـتـ ّ
الجانب الفقهي والشرعي.

أن وظيفة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،كما
رابعاَّ :
ً

ذكر الفقهاء في كتبهم ،لها شروطها .فبرغم كونها واجب ًة
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أن وجوبها مع ّلق بجملة شروط ما لم تتحقق لم
شرعا ،إال َّ
ً
تجب .ومثلها في ذلــك ككثير من الواجبات التي ربطها

الله سبحانه بشروط معينة ،كصيام شهر رمضان ً
مثل ،فإنَّه
ال يجب على المريض الذي يضر به الصيام بل يسقط عنه
أداء ويبقى عليه القضاء ضمن تفاصيل معينة .أو الحج،
ً
م ـث ـ ًـا ،ف ــإ َّن ــه ال يـجــب إال عـلــى م ــن اس ـت ـطــاع ،واالسـتـطــاعــة
تشمل كافة الجوانب المالية واألمنية وغيرها ،فالحج ً
إذا
واجب مع ّلق بشروط.

وهكذا األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،فهما واجبان
ً
الفقهية.
مذكورة في الكتب
شروطا
لكن لهما
ً
ّ

ـســا :األمـ ــر بــال ـم ـعــروف وال ـن ـهــي ع ــن ال ـم ـن ـكــر ،على
خــامـ ً

وجوبهما ،هما من الواجبات الكفائية ،والواجب الكفائي
هو ما ال يجب على فرد بعينه القيام به ،بل يسقط إذا أداه
أحد أو بعض المؤمنين ،أما إذا تخ ّلف الكل عن القيام به
سيسأل و ُيحاسب يوم القيامة على التخ ّلف عن
فإن الكل ُ

تأدية واجب كان ملقً ى على عاتق الجميع.

مثال عليه المقاومة والدفاع عن األرض واألعراض
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واأل ن ـ ـفـ ــس واألم ـ ـ ــوال وال ـ ـكـ ــرامـ ــات ف ــي ح ـ ــال ال ـت ـعــرض
ل ـه ـجــوم عـ ــدو ،ف ـهــو واجـ ــب ك ـفــائــي ع ـلــى ال ـج ـم ـيــع ،لو
ق ــام بــه جـمــاعــة وك ــان ذل ــك كــافـ ًـيــا لــدفــع ال ـعــدو سقط
ـإن كل
التكليف عن الباقي ،ولكن لو لم يكن
كافيا فـ َّ
ً

الباقي سيتحمل المسؤولية يوم القيامة .وهذا معنى
الواجب الكفائي.
سادسا :وهي النقطة األهم ،والتي تشكل المدخل إلى
ً

أن األصل في كل زمان ومكان وفي كل
القسم الثاني ،وهي َّ
أن األمر واجب بكل
مجتمع وبيئة ،بمعزل عن تفاصيلهاَّ ،

معروف ،ال هذا المعروف يجب األمر به وذاك المعروف
وأن النهي عــن كــل منكر واج ــب ،فكل
ال يجب األم ــر بــهَّ .
منكر يجب النهي عنه.

نعم ،قد تتوفر في بعض األحيان الشروط ،لكن القدرة

واإلم ـك ــان ـي ــة ال ت ـك ــون م ـت ــاح ـ ًة ل ــأم ــر ب ـكــل م ـع ــروف والـنـهــي
أن بإمكانه أن يأمر بشيء من
عــن كــل منكر ،فيجد الـمــرء َّ

المعروف ال كل المعروف أو ينهى عن شيء من المنكر ال
وبي ّنا – أن يراعى
كل المنكر ،فالمفروض هنا – وكما سبق ّ
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مبدأ األهم فالمهم ،فالمعروف األهم هو ما يجب العمل
عليه ،والمنكر األفسد هو ما يجب العمل عليه.
أن بـعـضـنــا قد
وهـ ــذه م ـســألــة ف ــي غــايــة ال ــدق ــة ،ذاك َّ

يشغل نـفـســه ،نتيجة ســوء الـتـقــديــر ،بالنهي عــن منكرات
ً
متجاهل ما
صغيرة ومحدودة التأثير في بيئتنا ومجتمعاتنا

يمس وجودنا وأمننا وحياتنا وحياة
هو أفسد وأخطر مما
ّ
ال ـن ــاس .ول ــذل ــك ف ـمــا يـنـبـغــي ع ـنــد ع ــدم وجـ ــود اإلمـكــانـيــة
للعمل على األمر بكل المعروف والنهي عن كل المنكر أن
نبدأ باألهم فاألهم وباألفسد فاألفسد.

وق ــد س ـبــق أن ضــر ب ـنــا لــذلــك م ـثـ ًـا ع ــن إن ـق ــاذ الـغــر يــق

وإكرام الضيف .فلو فرضنا وجود شخص يغرق في النهر،
فــا يـصــح ت ــرك إن ـق ــاذه بـحـجــة االن ـش ـغــال ب ــإ ك ــرام الـضـيــف،
فحتى لو بنينا على وجوب إكرام الضيف ،ففعله في هذه

الحالة حــرام وفاعله مأثوم ،أل َّنــه ترك ما هو أهم وأوجب
في سبيل المهم.

وقد يتردد األمر أحيانًا بين أن يترك اإلنسان ً
منهيا
عمل
ًّ

عنه أو أن يأتي بمعروف أهم بكثير من ترك هذا المنكر ،كأن
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نفرض ً
مثل وجود شخص يغرق في بركة ال يمكن الوصول
يجوز ألحد دخول
إليها إال بعبور أرض مملوكة لشخص ال ّ
أرضــه إال بــإذنــه ،ومعلوم أن التصرف بمملوكات اآلخرين
شرعا ،فالحكم الشرعي في هذه الحالة
دون إذنهم محرم
ً

هو أنَّه ال يجوز لإلنسان انتظار تحصيل إذن مالك األرض،
ألن ما يتوقف على ارتكاب هذا الفعل (العبور دون إذن،
َّ
والذي هو في ظاهره منكر) هو عمل أهم بكثير وهو إنقاذ
نفس بشرية ،وهذا هو حكم الدين.
بـمــا مــر ن ـكــون قــد أتـمـمـنــا ال ـكــام فــي ال ـقــواعــد الـنـظــر يــة
والفقهية الـتــي تحكم مسألة األمــر بــالـمـعــروف والـنـهــي عن
الـمـنـكــر .وق ــد أحـبـبــت أن أط ــرح ه ــذه ال ـن ـقــاط ف ــي الـقـســم
األول لعدم وضــوح بعضها عند البعض ،فقد يظن بعض
الناس ً
أن واجبنا الشرعي هو النهي عن كل المنكرات
مثل َّ

فــي مجتمعنا ،الصغيرة والكبيرة والشخصية واالجتماعية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة واألمـ ـن ـ ّـي ــة وغ ـي ــره ــا
إن ذلك لصحيح لو كنا قادرين،
ومواجهتها دفع ًة واحدةَّ .

ولكن مع عدم القدرة فيجب ترتيب األهم والمهم .وهذا ما
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نعبر عنه في األدبيات المعاصرة بمبدأ ترتيب األولويات،
ّ
أي عــدم االنشغال بما هــو مهم وتــرك مــا هــو أهــم ،وعــدم
محاربة ما هو فاسد وترك ما هو أفسد.

ثــانـيًــا :المعالجة التطبيقية لمفهوم األمــر
بالمعروف والنهي عن المنكر

أم ــا فـيـمــا خــص ال ـكــام فــي ال ـجــانــب الـتـطـبـيـقــي ،فإننا

سـنـعــالــج ه ــذا ال ـجــانــب ب ــال ــوق ــوف ع ـلــى ب ـعــض ال ـشــواهــد
التاريخية والمعاصرة ،وأولها حركة اإلمــام الحسينQ

الذي اعتبر – كما ورد في النص الوارد عنه في التمهيد –
أنَّه إنما خرج ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
عندما خرج الحسين Qسنة  60للهجرة من المدينة
فإن الفساد األخالقي كان مستشر ًيا فيها ،كما وفي مكة،
َّ

بل كان – كما ورد في كتب التاريخ – حتى والي المدينة

رج ـ ًـا فــاسـ ًـدا ،وك ــان ذلــك نتيجة مخططات وإدارة وأمــور
متعمدة لن أدخل في تفاصيلها اآلن،
متعمدة وأخرى غير
ّ
ّ
ول ـكــن الحسين Qورغ ــم كــل ذل ــك ذه ــب إل ــى مــا هو
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أهم وإلــى مواجهة ما هو أفسد وأخطر وأكبر ،حيث كان
التهديد األقــوى في زمانه هو يزيد نفسه ،بما يملك من
مواصفات وأهداف ومشروع.
ف ـقــد وج ــد الحسين  Qف ــي س ـل ـطــان ي ــز ي ــد وفــي
األمــة ما
مشروعه وأهدافه وفي تمكين يز يد من قيادة ّ

هو األفسد على اإلطالق ،فخرج ليواجه هذا األفسد،
ول ـي ـحــارب ه ــذا الـمـنـكــر ،ولـيـنـهــى ع ـنــه ،وك ــان ــت الـبــدايــة
رفض البيعة ،حيث اعتبر  Qالبيعة ليز يد من أشد
الـمـنـكــرات فــي ذلــك الــزمــان فرفضها ودع ــا الـنــاس إلــى
تــرك ـهــا ،لـمــا س ـت ــؤدي إل ـيــه م ــن خـطــر كـبـيــر عـلــى اإلس ــام
األمة.
وعلى ّ

وبمالحظة النقاش الــذي روي بين اإلمام Qوبين

أن
والـ ــي ال ـمــدي ـنــة ح ـيــن ط ـلــب م ـنــه ال ـب ـي ـعــة ل ـي ــز ي ــد ،ن ـجــد َّ
الحسين Qأجــاب عندها مــن ضمن مــا قــال« :وعلى

براع مثل يزيد» ،وفي هذه
اإلسالم السالم إذا ُبليت ّ
األمة ٍ
الـعـبــارة مــؤشــر ق ــوي ،فـلــم يـقــل عـلــى ال ـصــاة ال ـســام ،وال
على الـصــوم أو الـحــج أو هــذا الـمـعــروف أو ذاك أو على
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النهي عــن المنكر الـســام ،بــل على اإلســام الـســام ،بما
ومعان ومفاهيم وأحكام.
يحمله من قيم
ٍ

ً
إذا ،فهو ذهب لمواجهة ما هو أخطر وأفسد.

وقف ٌة على أحداث الحقبة المعاصرة

وعندما نأتي إلى بعض أحداث واقعنا المعاصر ،كتجربة

ال ـم ـقــاومــة فــي لـبـنــان ع ــام 1982م م ـثـ ًـا ،عـنــدمــا اجـتــاحــت
إســرائـيــل واحـتـلــت مــا يـقــرب مــن نـصــف األراض ــي اللبنانية،
وك ــان مــن الممكن أن تــأخــذ الـنـصــف اآلخ ــر ،مــع مــا كــان لها
دائما – فيما خص المقاومة
من األهداف – والتي نذكرها
ً
الـفـلـسـطـيـنـيــة وال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ول ـب ـنــان ومـسـتـقـبـلــه،
والنظام السياسي في لبنان ،والـقــرار السياسي في لبنان،
واتفاقيات الصلح مع لبنان ،والسيطرة على لبنان ،إلى آخره.
ففي حين قد يجب على الشباب المؤمن الملتزم اليوم
أن يوجه بوصلة سعيه وجهده نحو األمر بالمعروف والنهي
عن المنكر في الجوانب العبادية واألخالقية والمسلكية
كدعوة الناس إلى المساجد واإلصــاح بين المتخاصمين
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والنهي عن القمار وتعاطي المخدرات وفعل الفواحش،
وهذه مسؤولية شباب اليوم ،فقد كان التشخيص وقتها
أن أخطر منكر يجب دفعه هو االحتالل.
َّ

إن سـيـطــرة إســرائ ـيــل عـلــى أرض ـنــا وخـيــراتـنــا وسـيــادتـنــا،
َّ

وتحكمها بدمائنا لتسفكها ،وبأموالنا لتنهبها ،وبكراماتنا
وتزج بهم في السجون،
لتهتكها ،وبرجالنا ونسائنا لتذ ّلهم
ّ

كــان هــو أفـســد الـمـنـكــرات ،وأش ــد مــا ينبغي أن تتجه إليه
أولوية النهي والمواجهة والتصدي.
وألج ــل ذل ــك ،فــإنـنــا كـنــا وال ن ــزال حـتــى ال ـيــوم نتحدث
أن في بلدنا مفاسد
عن أولوية المقاومة ،حيث إننا نعلم َّ

كثيرة ينبغي مواجهتها ،ولــو سعينا إلــى مواجهة كل هذه
المشاكل والمفاسد فإن ذلك سيؤدي بنا إلى مواجهة مع
األغلبية الساحقة ،ولن يتسنى لنا عندها تذليل شيء من
تلك المشاكل ،ما يحتم علينا ترتيب أولوياتنا والعمل وفق
هذه األولويات.
ـض ــا ،ان ـت ـشــار
وم ــن أع ـظ ــم ال ـم ـن ـك ــرات ف ــي مـنـطـقـتـنــا ،أي ـ ً

الـسـيـطــرة األمـيــركـيــة ،كـمــا حـصــل فـعـ ًـا لـعـشــرات السنين،
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ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ب ــادن ــا ،وع ـل ــى ق ــرارن ــا ال ـس ـي ــاس ــي ،وعـلــى
وتحول
أنظمتنا السياسية ،وعلى نفطنا ،وعلى خيراتنا،
ّ

أسواقنا إلى أسواق استهالكية لسالحها وبضائعها – وخير
شاهد ما نراه من شراء السلطات السعودية في السنوات
القليلة األخـيــرة خــال عدوانها على اليمن من السلطات

األميركية أسـلـحـ ًة وذخــائــر تبلغ قيمتها عـشــرات بــل مئات
أمنيا على بالدنا لتمألها
مليارات الدوالرات – وسيطرتها ً
فـتـ ًـنــا وح ــرو ًب ــا مــن خ ــال االخ ـتــراقــات وال ـم ـحــاور .فـهــذا من

أعظم المنكرات التي يجب مواجهتها.

والتفصيلية
وقبل الخوض في بعض المنكرات الجزئية
ّ

التي أود أن الفت إليها ،أذكّ ر بقول اإلمام موسى الصدر
شر
– أعاده الله بخير ورفيقيه – في تلك األيام :إسرائيل ّ
مطلق .وكــذا الحال اليوم ،فلو أردنــا التفتيش عن المنكر
المطلق والشر المطلق ،فهو إسرائيل.
وب ـقــول اإلمـ ــام الـخـمـيـنــي رضـ ــوان ال ـلــه عـلـيــه ال ــذي كــان
أم الفساد ،ولو
يقول :إسرائيل غـ ّـدة سرطانية .فإسرائيل ّ

فسادا
أراد أحد محاربة الفساد فهي رأسه ،فمن يحارب
ً
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هنا أو هـنــاك ويتخلى عــن مواجهة إســرائـيــل ،هــو يحارب
األطفال الصغار ويترك أمهم ،ألنها هي أم الفساد.
وم ــن ورائ ـه ــا تـقــف أم ـيــركــا ،ال ـتــي تـعـتـبــر ه ــي الـشـيـطــان
األ كـبــر .ومــن عجائب الــدهــر الـيــوم أن أمريكا هــذه تدعي
محاربة اإلره ــاب ،فــي حين يعلم كــل بصير أنها هــي أكبر
داع ـ ــم لـ ــإرهـ ــاب ،ح ـيــث ت ــرع ــاه وتـ ـق ــدم ل ــه ع ـنــاصــر ال ـقــوة
وتحميه بشكل أو بآخر ،وتستخدمه في قتل الناس وتدمير
الجيوش وتفكيك المجتمعات.

ً
ّ
نشخص وبــدقــة مصاديق المنكر،
إذا ،علينا الـيــوم أن

وم ـصــاديــق ال ـف ـســاد الـعـظـيــم ال ـمــوجــود ف ــي ه ــذه األرض،
وعلينا أن نواجهه ونـحــار بــه ،وفــي القمة تــأتــي السياسات
األميركية ،ويأتي المشروع الصهيوني.
ومــن لم يكن هــذا تشخيصه ،فإنه سيشغل نفسه في
صــورة مــزورة عن األمــر بالمعروف والنهي عن المنكر ،كما
نجد في المملكة العربية السعودية ً
مثل ،والتي تضم لجانًا
أن مهامها
معني ًة باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،إال َّ

م ـح ـص ــورة ب ـمــراق ـبــة م ـن ـك ــرات م ــن ق ـب ـيــل قـ ـي ــادة ال ـس ـيــدات
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للسيارات حيث يعاقبونهن على ذلــك ،ومــن قبيل عدم
إغــاق التجار لدكاكينهم وقــت الصالة ،حيث يعاقبونهم
عليه؛ مع أن مال البالد ونفطها وقرارها السياسي كله في
يد وتصرف السلطة األميركية .فليت شعري عن أي منكر
ينهى من كان قراره وقواته وجيوشه كلها طوع أمر الشيطان
األ كبر؟ أويسمى ذلك باألمر بالمعروف والنهي بالمنكر؟

ً
تضليل وت ــزوي ـ ًـرا وتـحــر يــفً ــا لحقيقة األمــر
إن ذلــك ليس إال
بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأثبتها أننا معنيون
والنتيجة التي أر يــد أن أصل إليها ّ

بترتيب األولويات.

األخطار الداخلية الحا ّفة بالمجتمع اللبناني

ما سآتي على ذكره في التالي هو من بين أبرز األولويات
التي ينبغي العمل عليها في إطار األمر بالمعروف والنهي
عن المنكر.
لقد قاتلنا في المقاومة ،مع غيرنا من الفصائل ،منذ
الـعــام 1982م لتحرير أرضـنــا مــن االحـتــال الــذي اعتبرناه
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أكبر المنكرات ،وما زلنا حتى اليوم نرابط في قرانا األمامية
وع ـلــى مـقــر بــة م ــن ال ـح ــدود إل ــى جــانــب الـجـيــش الـلـبـنــانــي
والقوى األمنية والرسمية في مواجهة أي عدوان أو تهديد
أو اختراق إسرائيلي ،وكذلك من جهة أخرى ،وعلى الحدود
أيضا ،قاتلنا وواجهنا الخطر التكفيري
الشرقية في البقاع ً
اإلرهابي وال نزال حتى يومنا ،وذلك كله ألجل حماية أهلنا

وشعبنا وبلدنا وكرامتنا ،وقدمنا فــي هــذا السبيل آالف
الـشـهــداء وآالف الـجــرحــى ،وه ــذان واجـبــان علينا ،بــل من
أعلى مصاديق األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولكن ،وفي الوقت الذي تُحمى فيه الحدود الجنوبية
أي إرهاب أو عدوان ،وفي الوقت
والحدود الشرقية من ّ
ـاع أمـنـيــة دؤوب ــة
ال ــذي ُت ـبــذل فـيــه عـلــى م ــدار ال ـســاعــة م ـسـ ٍ

رسمية وشعبية لمواجهة أي عمل إرهابي ممكن ،تتفشى
خطرا ،وهي مخاطر
في مجتمعاتنا الداخلية مظاهر ال تقل
ً
م ــدم ــرة لـمـجـتـمـعـنــا ،ول ـســت أق ـصــد هـنــا بـيـئـ ًة خ ــاص ــة ،بل

أتحدث عن الشعب اللبناني ككل ،بل عن كل المقيمين
ع ـلــى األرض ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،سـ ــواء ك ــان ــوا لـبـنــانـيـيــن أو الجـئـيــن
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فلسطينيين أو مهجرين سوريين أو أجانب مقيمين على
أرضـنــا ،مجموع الناس الموجودين على األرض اللبنانية،
ـارا ال ّ
تقل عن أخطار الـحــدود الجنوبية
هم يواجهون أخـطـ ً
ّ
تحف بأبناء وطننا مفاسد كثيرة
والحدود الشرقية ،حيث

ينبغي مواجهتها قدر المستطاع.
ومن بين هذه األخطار سأتناول هنا ملف المخدرات.
فبينما ينشغل الـلـبـنــانـيــون ببعض ال ـشــؤون السياسية
والـمـعـيـشـيــة ،يـنـتـشــر ف ــي ب ــادن ــا خ ـطــر كـبـيــر يـعـلــم الجميع

بــوجــوده ولـكــن لــم يـسـ ّلــط عليه ال ـضــوء ج ـيـ ًـداُ ،يـخـشــى أن
ـوم ــا ع ـلــى ك ــارث ــة ع ـظ ـي ـمــة ،ه ــو مــوضــوع
نـسـتـيـقــظ بـسـبـبــه ي ـ ً
المخدرات.

وبخطر المخدرات أقصد:
 - 1تجارة وترويج المخدرات.
 - 2تعاطي المخدرات.
وأق ــول ب ــداي ـةً ،ال يــوجــد أي نـقــاش شــرعــي أو ديـنــي أو
عقلي في خطورة مسألة المخدرات ،وال يوجد بين الناس

من يشكك في ذلك ،وهو ليس مبحثً ا من مباحث الحالل
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وال ـحــرام فـقــط ،بــل إن اإلس ــام ،والمسيحية ،والـيـهــوديــة،
وال ـبــوذيــة ،والـهـنــدوسـيــة ،والــادي ـن ـيــةُ ،تـجـمــع عـلــى خـطــورة

أمــر الـمـخــدرات .وبـعـبــارة أدق ،يوجد الـيــوم إجـمــاع بشري
يواجه.
ومدمر ويجب أن
أن هذا ملف خطير
عقالئي على َّ
َ
ّ
ولذلك توجد في كل الدول قوانين تمنع وتجرم وتعاقب
كــل مــن يقحم نفسه فــي ملف الـمـخــدرات ،بــل وتشكلت
مختصة فقط بمحاربة تجارة
في العالم أجهزة أمنية ضخمة
ّ
المخدرات وزراعتها ،وترويجها ،وصناعتها وما شاكل.

وإج ـم ــاع األدي ـ ــان وال ـع ـقــول الـبـشــر يــة عـلــى خ ـط ــورة أمــر
المخدرات وعلى كونها من أعظم المفاسد التي يواجهها
أي مجتمع بشري يكفينا مؤونة إثبات ذلك باألدلة الشرعية
أو العقلية.
ـإن مــن ال ـضــروري الـيــوم إلـقــاء الـضــوء على
ومــن هنا ،فـ َّ

هذا األمر.

إن لدينا بعض اإلحـصــاءات
وفــي تفصيل األمــر نـقــولَّ :

ح ـ ــول أعـ ـ ــداد ال ـم ــدم ـن ـي ــن وال ـم ـت ـع ــاط ـي ــن ض ـم ــن األراض ـ ــي
إن نسبة المدمنين من مجموع
اللبنانية ،وال نبالغ إن قلنا َّ
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عــدد السكان المقيمين فــي لبنان هــي نسبة عالية جـ ًـدا،

واألمــر نفسه لو لحظنا نسبة المتعاطين الذين لم يبلغوا
مــرحـلــة اإلدم ـ ــان ،واألرق ـ ــام ال ـمــوجــودة تــؤشــر عـلــى مشكلة
ضـخـمــة وخ ـطــر مــرعــب يـجـتــاح وط ـن ـنــا .وبــرغــم كــل الـجـهــود
مشكورة،
التي تبذلها مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية
ً

م ــن الـعـمــل عـلــى م ـص ــادرة شـحـنــات ال ـم ـخ ــدرات الـمـهـ ّـر بــة

واعتقال بعض تجار المخدرات الكبار والقبض على بعض
المدمنين ،لكن ذلك كله ال ينفي الخطورة التي تشير إليها
أرق ــام اإلح ـص ــاءات مــع األس ــف ،واألس ــوأ أنـنــا ال نلحظ أي
تحسن األوضاع ،بل األرقام هذه في تصاعد،
مؤشر على
ّ
وخصوصا في جيل الشباب
والحال من سيئ إلى أســوأ،
ً

عاما.
عاما و ً 30
البالغ ما بين ً 18

ق ــد ي ـك ــون ه ــذا ال ـخ ـطــر ن ـت ـي ـج ـ ًة طـبـيـعـيـ ًة ل ــوج ــود بعض

الـطــامـعـيــن الــذيــن يستغلون ه ــذه الـحــاجــة لـيـتــاجــروا بهذه
كبيرة ،وهــذا من
ـاحــا
ً
البضاعة التي يجني المتاجر بها أر بـ ً
ً
احتمال آخر ال ينبغي
أن هناك
األمور الواردة والمعقولة ،إال َّ

الغفلة عنه ،وهــو أن تكون هناك جهات مـحــددة تخطط
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أمنية ومخابراتية
لنشر هذه المخاطر في بيئتنا ،من أجهزة ّ
تــاب ـعــة ل ـج ـهــات م ـعــاديــة .م ـث ـ ًـا ،ف ــي خ ـصــوص الـمـخـيـمــات

الفلسطينية ،فــإ ّنــك لــو أردت تدمير المخيم – وهــو جزء
من تدمير القضية الفلسطينية – فمن أنجع الوسائل أن
تـضــرب قاعدتها الشبابية عبر الـتــرويــج للمخدرات داخــل
المخيمات ،فلماذا نستبعد أن يكون الموساد وراء ذلك؟
وال ـ ـطـ ــرح ن ـف ـســه يـ ـس ــري ل ـب ـي ـئ ـت ـنــا وم ـج ـت ـم ـع ـنــا ،ألن مــن
المعلوم أن عدونا ال يستثني أية وسيلة تمكنه من تدمير
مجتمعنا ،ومــا يميز هــذه الوسيلة أنها تكفيه عناء خوض
حرب عسكرية على بالدنا ،بحيث يجنب نفسه المخاطر
التي قد تترتب على فتح جبهة عسكرية ،من خسائر بشرية
ومعنوية وقصف لمدنه ،فهي طريقة سلسة ينخر فيها لب
ويدمر كل خطوطنا الخلفية ،وهي أهلنا وشبابنا
مجتمعنا
ّ

وشــابــات ـنــا الــذيــن يـعـتـبــرون هــم ال ـع ـمــاد الـحـقـيـقــي لـلــوطــن،
بجيشه ومقاومته ومؤسساته وأمنه واقتصاده...
إن ال ـش ــر ي ـح ــة األ ك ـب ــر
وه ـ ــذا م ــا ن ـج ــده ال ـ ـيـ ــوم ،ح ـي ــث َّ

المستهدفة أو المتورطة ،كما أوضحنا سابقً ا ،هي شريحة
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الشباب .وما يؤسف أكثر أنَّه ضمن شريحة الشباب يظهر
أن شــر يـحــة ال ـطــاب هــي صــاحـبــة الـنـسـبــة األع ـلــى ،طــاب
َّ

الجامعات والثانويات والمدارس المتوسطة.

أن صنوف المخدرات المختلفة ،من الحبوب
والالفت َّ

إل ــى نـبـتــة الـحـشـيــش وغ ـي ــره ــا ،وب ــأش ـك ــال مـخـتـلـفــة وألـ ــوان
ُقدم وتُباع بأسعار زهيدة ،وهذا ما يؤكّ د احتمال
مختلفة ،ت ّ

المؤامرة والتواطؤ.

أن الـ ـك ــام ف ــي خ ـص ــوص ه ــذه
وال ي ـت ــوه ـم ـ ّـن م ـت ــوه ــم َّ

بأن اإلنسان حر
المسألة يطال الحريات الشخصية،
متذر ًعا َّ
ّ
شيئا من الشرائع
ألن
في تعاطيه المخدرات أو ترويجهاَّ ،
ً
الـبـشــر يــة ال يـقــر لــه ه ــذا ال ـحــق ،ال الــديــن وال ال ـقــانــون وال

مجمع على سوء هذا األمر وعظيم ضرره
العقل ،بل كلهم
ٌ
عـلــى ال ـفــرد مــن جـهــة والـمـصـلـحــة الـعــامــة مــن جـهــة أخ ــرى.

أما على الصعيد الفردي ،فالمتعاطي إنّما يخسر نفسه،
ويدمر عقله وقلبه وعواطفه وأحاسيسه ،وجميعنا يدرك
ّ

حقيقة معنى اإلدمان ،ومصير اإلنسان المدمن ،وال داعي
ـإن لهذا
للتفصيل في ذلــك؛ وأمــا على الصعيد العام ،فـ َّ
158

وكثير
ـارا مــدمــرة على الــوضــع العائلي للمدمن،
الفعل آث ـ ً
ٌ

من حاالت الطالق الموجودة اليوم كان سببها المخدرات،
ما أدى إلى انهيار كثير من العائالت وضياع أطفالها ،وله
ـضــا آث ــاره القاتلة على المجتمع ،حيث يتحول المدمن
أيـ ً
في كثير من األحيان إلى أفعال إجرامية أخرى ،كالسرقة أو

القتل أو الزنى أو غير ذلك .فاإلدمان باب لكثير من أبواب
الـفـســاد األخ ــرى .ومــا ظهر فــي مجتمعنا فــي فـتــرة سابقة

حــول بيع الفتيات ،ليس مـعـ ً
ـزول عــن مــوضــوع المخدرات
الموجودة في البلد.

ً
جميعا
إذا ،نحن أمام ملف في غاية الخطورة ،وعلينا
ً

أن نرفع صوتنا في قباله ،كما نرفع الصوت في أي مطلب
َّ
ألن خطورته أكبر ،والسبب تفشيه في
شعبي نطالب بهَّ ،

كل المناطق اللبنانية ،دون استثناء ،نعم يمكن أن تتفاوت
النسبة ً
قليل بين منطقة وأخرى ،ولكن في العموم ،الخطر

منتشر في كل المناطق ،وحتى البلدات والقرى المحافظة
دخلت إليها المخدرات.

ً
إذا ،ه ـ ــذا ال ـخ ـط ــر ي ـع ـت ـبــر مـ ــن أ كـ ـب ــر ال ـم ـن ـك ــرات ال ـتــي
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يجب أن نواجهها ،والعمل على مواجهته ال يتنافى مع
ال ـم ـســؤول ـيــات األخ ـ ــرى وال ـت ــي س ـبــق أن أش ــرن ــا إل ـي ـهــا ،بل
ـدعــم للمواجهات األخ ــرى ،ألنـنــا لــو اكتفينا بحماية
هــو مـ ّ

الحدود وتركنا مجتمعنا عرض ًة لهذا الفتك والتدمير ،فإنَّه
لــن يبقى لـنــا مجتمع لـلــدفــاع عـنــه ،وال نـبــالــغ مهما رفعنا
فإن بعض الدول تحكم على من يرتكب
مستوى الوقايةَّ ،
جرم بيع المخدرات أو تهريبها أو ترويجها باإلعدام ،وذلك
لفداحة هذا األمر.

ولو أنني ُأسأل أيهما أخطر على المجتمع ،تكفيري يزرع

ـوة فيقتل  3أو  4مــن شبابنا األب ــر ي ــاء أو مـجــرم يدخل
ع ـبـ ً
ليحول شبابنا إلــى مدمني م ـخــدرات ،لقلت إن
الثانوية
ّ
الثاني أخطر .فــاألول باجتيازه السواتر وتسلله إلــى داخل
ـدودا ي ـم ـكــن ردع ـ ــه بـتـعــز يــز
بـيـئـتـنــا إن ـم ــا ي ـش ـكــل خـ ـط ـ ًـرا م ـ ـحـ ـ ً

أن ضحاياه ارتفعوا إلى ربهم شهداء
اإلجراءات األمنية ،كما َّ
أبرياء ،أما الثاني فخطره ال حد له ،وضحاياه سيخسرون
الدنيا واآلخرة.
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المسؤوليات المترتبة لمواجهة هذا الخطر
ً
إذا ،ما هي المسؤولية إزاء هذا المنكر؟

ص ـ ّـن ـف ــت فــر ي ـضــة ال ـن ـهــي ع ــن ال ـم ـن ـكــر ف ــي ال ـف ـقــه وفــق
ُ

مستويات ثالثة :باليد ،وباللسان ،وبالقلب .فأما النهي
بــالـيــد فـهــي مـســؤولـيــة الـحـكــومــة ،حـيــث يـعـتـبــر الـنـهــي في
الـفـقــه مـســؤولـيــة الـحــا كــم ال ـشــرعــي ،فــاألصــح تحميل هــذه
المسؤولية للجهة التي تدير البلد ،بمعزل عن الدخول في
تفاصيل حقوقية وقانونية ،وليس مطلو ًبا من أحد غيرها
النهي باليد ،بل السلطة هي المعنية بذلك ،بأن تعتقل
وتغرم كل من تثبت له
وتداهم وتسجن وتقاضي وتحاكم
ّ

عالقة بهذه الجريمة .ولكن ذلك ال يعني رفع المسؤولية
عــن عــامــة ال ـن ــاس ،فليست الـسـلـطــة وحــدهــا مـعـنـيـةً ،بل
أيضا معنيون ،كشعب أو كمقاومة ،بالنهي عن هذا
نحن ً

المنكر ،وذلك بالقلب واللسان.

ول ـيــس ال ـكــام هـنــا عـلــى نـحــو االس ـت ـح ـبــاب ،بــل هــو واجــب

سنسأل عنه يوم القيامة.
شرعي ال ينبغي التخ ّلف عنه ،وإال فإننا ُ
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جميعا مطالبين الدولة
فعلينا ،بدايةً ،أن نرفع أصواتنا
ً

بتحمل مسؤوليتها على أتم وجه ،وال ينحصر ذلك بواجبها
ّ
األمني فقط ،بل المعالجة الحقيقية تقتضي وضــع خطة
متكاملة ،تبدأ مــن مسألة تأمين الــزراعــات البديلة – وال
يــذهـبـ ّـن الــوهــم إل ــى أن ـنــي أعـتـبــر غ ـيــاب ال ــزراع ــات البديلة
أخالقيا لزراعة المخدرات
قانونيا أو
شرعيا أو
مبررا
يشكل
ً
ً
ً
ً

– إل ــى ضـبــط أوض ــاع ال ـم ــدارس ،إل ــى الـتــوجـيــه والتثقيف
على مختلف المستويات اإلعالمية والتربوية ،إلى تحديد
مـســؤولـيــة الـسـلــك الـقـضــائــي ،ثــم إل ــى ال ـشــق األم ـن ــي ،أي
خطة شاملة ومحكمة ومــدروســة تتناول كــل المستويات.
وال يحتمل هذا األمر أي تأجيل أو تسويف .وبهذا تتعلق
مسؤولية الدولة.
فإن علينا
أما مسؤوليتنا المباشرة ،نحن عامة الشعبَّ ،

ـروجـيـهــا وأخ ــرى تجاه
مـســؤولـيـ ًة تـجــاه تـجــار ال ـم ـخــدرات ومـ ّ

شبابنا وأوالدنا الذين يتورطون في تعاطي المخدرات.

ف ــأم ــا ت ـج ــاه ت ـج ــار وم ــروج ــي ال ـم ـخ ــدرات ،فــالـمـســؤولـيــة
نثبت فــي فهمنا
األولــى أن ننكر فعالهم بالقلب ،أي أن ّ
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أن تجارة المخدرات وترويجها وزراعتها هي أمور
وثقفاتنا َّ

منكرة ال تعود علينا إال بالفساد ،وأنها مما يغضب الله
ّ
وجل ،ومما يرفضه الدين والعقل ،وهذا معنى اإلنكار
عز
ّ

أن غيابه قد يؤدي بالمجتمع
بالقلب .وأهمية هذا الجانب َّ

مــع تعاقب األزم ـنــة إلــى تـحــول هــذه االرت ـكــابــات إلــى أمــور
ـدة مــن التجارات
طبيعية ،فتصبح تـجــارة الـمـخــدرات واح ـ ً
الـســائــدة الـتــي اعـتــاد الـنــاس وجــودهــا فــي بيئتهم ،كتجارة
األلبسة أو المواد الغذائية.
ثــانـ ًـيــا ،اإل ن ـكــار بــالـلـســان .وذل ــك ب ــأن تـعـمــد كــل فئات

الـ ـشـ ـع ــب ،مـ ــن ع ــام ــة ال ـ ـنـ ــاس إل ـ ــى أس ـ ــات ـ ــذة ال ـ ـمـ ــدارس
وال ـج ــام ـع ــات إلـ ــى ع ـل ـم ــاء ال ــدي ــن إلـ ــى ق ـ ــادة وف ـعــال ـيــات
األحزاب السياسية إلى غيرها من الفئات ،أن يعمدوا إلى
نهي هــؤالء التجار من أبناء عائالتهم وقراهم ومناطقهم
ع ــن ف ـعــال ـهــم ب ـكــل وس ــائ ــل ال ــوع ــظ وال ــزج ــر ال ـم ـم ـك ـنــة ،أن
يوضحوا لكل تاجر أن فعاله تقتلنا وتحرق بيئتنا وتدمر
بـنــى مجتمعنا ،وأن مــا يـقــوم بــه هــو أخـطــر علينا مــن كل
مساعي العدو اإلسرائيلي والتكفيري ،ومــن كــان يخاف
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على نفسه مــن مواجهتهم ونهيهم فليستند إلــى مــن ال
يـخــاف مــن أصـحــاب الـنـفــوذ والسلطة والـسـطــوة .ولسنا
نطلب هنا إال مــا يرضي الله ويحفظ بيئتنا ،فهل تقوم
ه ــذه ال ـف ـعــال ـيــات الـشـعـبـيــة ب ـهــذا ال ـ ــدور؟ ال ع ـلــم دقـيــقً ــا

عندي حول نسبة التوجه نحو هذا النهي باللسان ،ولكن
الـمـقـطــوع ع ـنــدي أن حـجــم الـجـهــد ال ـم ـبــذول فــي الـمــدن
كاف.
والقرى واألحياء غير ٍ

وعـلــى صعيدي الشخصي ،فــإنــي سأعتبر هــذا واجـ ًـبــا

شرعيا ملقً ى على عاتقي ،وأخاطب هنا كل تاجر مخدرات
ً
ـروج فــي لـبـنــان ،أخــاطـبـهــم ً
أول بالمنطق اإلنـســانــي
وك ــل م ـ ّ
واألخ ــاق ــي والــديـنــي والــوط ـنــي ،أخــاطـبـهــم أن كـفــا كــم ً
قتل

وتــدمـيـ ًـرا لشبابنا وأهـلـنــا وقــرانــا ومــدنـنــا وأمـنـنــا واقتصادنا

وأخــاقـنــا ،وأن اتـقــوا الـلــه وخــافــوه ،وإن لــم يكن لكم دين
أحرارا وأصحاب قيم أخالقية ،ليكن لكم حد أدنى
فكونوا
ً
مــن الـحــس اإلنـســانــي ،أال ت ــرون أثــر بضائعكم الـمــدمــر في

مجتمعكم وأهلكم.
ـإن علينا أن نشرح
وعـنــدمــا نتكلم ونـنـهــى بــالـلـســان ،ف ـ َّ
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ونبينها ونوضحها ،وأن نطلق
لهم تداعيات هذا الموضوع ّ

عاما تجاه هذه القضية.
ً
استنكارا ً

واأله ـ ــم م ــن الـ ـك ــام ،ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،ه ــو تـحـصـيــل

إن
النتيجة ،أي أن يسمع هــؤالء خطابنا ّ
ويتعظوا ،حيث َّ
بعض هــؤالء قــد يعيده اإلرش ــاد إلــى نفسه فيستغفر الله
ويتوب عن أفعاله ،وهــذه هي الغاية الحقيقية والشرعية
للنهي عــن الـمـنـكــر ،وم ــن ت ـجــاوب فـمــن الـمـفــروض العمل
على إيجاد حلول ومخارج وتسويات تؤخذ بالحسبان ،أما
البعض اآلخر الذي ال يتعظ ،لما يجده من منافع تجارية
تعود عليه من هذه التجارة ،فيفترض أن ُيلجأ معه للنهي
باليد.

أيضا في نهي هؤالء هو المقاطعة
ومما يمكن اللجوء إليه ً

أيضا،
االجتماعية ،وهذا مما يقع على عاتق عامة الناس ً

ومما أطالب به وأشدد عليه .فمن كان من التجار المعلوم
تورطهم في هذه الجريمة تنبغي مقاطعته وعدم استقباله
ً
فضل عن زيارته
أو الترحيب به في بيوتنا ومراكز عملنا،

وقـ ـص ــده ،ب ــل يـنـبـغــي ع ــدم الـتـبـســم ف ــي وجــوه ـهــم وع ــدم
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االجتماع معهم في مجلس واحد واالمتناع عن المشاركة
في مناسبات أفراحهم وأحزانهم ،حتى ولو كانوا إخوانًا لنا.
وال يؤدي هذا النوع من المقاطعة االجتماعية إلى أي نحو
من أنحاء الفتنة أو االعـتــراك ،وهــو غير مكلف وال نحتاج
فيه إلى معونة السلطة ،فإن لكل إنسان الحرية بالمقاطعة
االجتماعية لهؤالء.
أم ــا واقـ ــع ال ـح ــال ال ـي ــوم ف ــي ب ـلــدنــا ،ف ــإن شــر ي ـحــة تـجــار

المخدرات تعتبر ،ومع األسف الشديد ،شريح ًة اجتماعي ًة
م ـح ـت ــرم ــة ،بـ ــل وأص ـ ـبـ ــح ب ـع ــض ه ـ ــؤالء مـ ــن وج ـ ـهـ ــاء ق ــراه ــم
ومناطقهم ،يدفعون المال ويقدمون المساعدات ويلجأ
الناس إليهم لحل المشاكل االجتماعية .وهذه كارثة كبيرة
ال يعلم أحد فداحة ما قد نصل إليه بسببها.
إن علينا أن ننفتح
قد يذهب البعض من أهلنا ليقول َّ

ألن أولويتنا هــي المقاومة،
على كــل الشرائح االجتماعية َّ

وردا على
وهي تحتاج إلى دعم الشرائح االجتماعية كافةً .
ـدوة لـلـمـقــاومــة ولمجتمع
ذل ــك أق ـ ــول :ه ــذه ال ـشــر ي ـحــة ع ـ ـ ّ

المقاومة ولثقافة المقاومة وقيم المقاومة ،وهذه الشريحة
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خائنة لدماء الشهداء ،وللجرحى الموجودين بيننا ،وخائنة
ومدمرة لنا ولبيئتنا ومجتمعنا .من قال
لقيمنا وأخالقنا،
ّ
بأن المطلوب أن ننفتح عليهم؟ بل المطلوب مقاطعتهم
اجتماعيا .وعندما ُيعزل هــؤالءّ ،
كل ضمن عائلته
وعزلهم
ً

فإن ذلك سيفرض عليهم إعادة
وعشيرته وقريته ومدينتهَّ ،

وحيدا.
ألن اإلنسان يعجز عن العيش
حتماَّ ،
ً
النظر ً

ولتوضيح الفكرة ،أطــرح هنا مسألة العمالة إلسرائيل

ك ـن ـمــوذج ت ـمــت مـعــالـجـتــه ع ـلــى ه ــذا ال ـن ـحــو ،ف ـقــد كــانــت
ـارا
العمالة فــي فـتــرات ماضية فــي لبنان وجـهــة نـظــر ،وخـيـ ً

سياسيا ،ولكنها تحولت مع الوقت ،ونتيجة تبدالت قانونية
ً
وقـضــائـيــة وثـقــافـيــة وإعــامـيــة وسـيــاسـيــة ،إلــى جــرم يعاقب
ً
منبوذا في مجتمعه وعائلته،
عليه القانون ،وبات العميل

بــل بــات مـصــدر خجل ألهـلــه وذوي ــه .أمــا فــي واقـعـنــا ،فإن
عوائل تجار المخدرات ال يشعرون بأي خجل ألن مجتمعهم
ال يفرض عليهم هــذا اإلحـســاس .ومــن المضحك المبكي
مــا وقــع فــي فـتــرة ماضية كــانــت تنكشف فيها مجموعات
العمالء المرتبطة بشبكات أمنية خارجية ،حيث داهمت
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األجهزة األمنية بيوت أحد العمالء في الضاحية الجنوبية
واعتقلته على عيون الناس فما كان منه أثناء إخراجه من
بيته إال أن صــاح يقول إ َّنــه تاجر مـخــدرات وليس بعميل،

أن
في محاولة منه لتبرئة نفسه أمام الناس ،وهذا يوضح َّ

تجارة المخدرات ليست في الوعي االجتماعي العام من
الخطايا العظيمة.
ـروج ــي
هـ ــذا ف ـي ـمــا خ ــص م ـســؤول ـي ـت ـنــا ت ـج ــاه ال ـت ـج ــار وم ـ ّ

المخدرات.

أم ــا ت ـجــاه األف ـ ــراد ،فــالـمـســؤولـيــة مـلـقــاة بــالــدرجــة األول ــى
التنبه لمسلك أبنائهم،
على الـعــائــات ،فعلى األب واألم
ّ

متفشيا وبقوة في أغلب
ألن مرض المخدرات أصبح اليوم
ً

الـ ـم ــدارس ،ومـســؤولـيـتـهــم مـضــافــة لـمـســؤولـيــة وزارة الـتــر بـيــة
وإن دور األهل مركزي ،سواء
واألجهزة األمنية ،فكل له دورهَّ .
في مرحلة ما قبل اإلدمان أو ما بعده ،فقبل اإلدمان يكون
دورهــم االلتفات الــدائــم لمسلكه والسعي إلــى تربيته على
األص ــول األخــاقـيــة والدينية المطلوبة ،وبعد اإلدم ــان يكون
دورهــم ،في حال اكتشافه ،بمعاونته على الخضوع للعالج
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متوفرة في بالدنا ،فال
أطرا عالجي ًة
ً
المطلوب ،إذ َّ
إن لإلدمان ً
أن ولدهم ميؤوس منه ،بل هم
ينبغي أن يسلم األهل لفكرة َّ

مسؤولون عن عالجه ،وكذا سائر أفراد عائلته وبيئته.

وفي المستوى نفسه ،تقع مسؤولية كبرى على مدراء
ألن عليهم التنبه ألوض ــاع طالبهم
ال ـمــدارس وأســاتــذتـهــاَّ ،
الذين هم أمانة بين أيديهم ،وال ينبغي التسامح في هذا
اإلطار أو غض النظر عن أي شبهة.
ـإن كــل األطــر الفاعلة
وكما األهــل وم ــدراء ال ـمــدارس ،فـ َّ

في البلد معنية بالوقوف إلى جانب المبتلين من أوالدنا،
وال ـع ـم ــل ،ك ــل ض ـمــن صــاح ـيــاتــه ،ع ـلــى ات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
والتدابير الالزمة دونما تسويف أو تأخير.

ـإن هذا األمــر يدخل ضمن س ّلم
وكما سبق وذكــرت ،فـ َّ

أولوياتنا وال يتنافى مع األولــويــات األخــرى ،بل هذا عامل
تقوية وتحصين للساحات األخ ــرى .ولــذلــك ،فــأنــا أتمنى
من الجميع أن يعيدوا النظر في وضع هذا الخطر موضع
اهـتـمــامـهــم والـسـعــي بـكــل الــوســائــل إل ــى مــواجـهـتــه ،وأز ي ــد
إن ه ــذا واج ـ ــب ،وع ـل ـي ـنــا أن
ع ـلــى م ـج ــرد ال ـت ـم ـنــي ألقـ ــول َّ
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جميعا دونما تسامح أو خجل من أي
نعمل على تحقيقه
ً

ألن الـلــه ورسوله pواألئمةQ
عشيرة أو عائلة أو جـهــةَّ ،

أولـ ــى أن نـخـجــل م ـن ـهــم ،وال ـش ـه ــداء وعــوائ ـل ـهــم وال ـجــرحــى
وعــذابــاتـهــم والـمـجــاهــدون الـحــامـلــون دمــاءهــم على أكفهم

أولى أن نخجل منهم ،وذلك يقع في سبيل تحصين بلدنا
ومجتمعنا وأخالقنا وبيوتنا وأمننا.
إن مــن أب ــرز الـمـفــاهـيــم الـتــي يمكن تعلمها من
ـامــاَّ ،
وخ ـتـ ً

حــركــة اإلم ــام الحسين Qفــي لياليه وأيــامــه مفهوم األمــر
بالمعروف والنهي عن المنكر ،والتي تفتح بدورها األمة على
فضائل أخرى ،كالصدق والنصح لألخ والحرص على اإلنسان
وعلى األوطــان ومواجهة الفساد واإليثار والتضحية والصبر
وغـيــر ذلــك .نـســأل الـلــه سبحانه أن يوفقنا إلفـشــاء الصالح
في وطننا ،ولمعالجة هذه اآلفة وغيرها بالتعاون بين الدولة
والشعب ،الــذي يعتبر (الـتـعــاون) من المعادالت الذهبية
التي نستطيع انطالقًا منها معالجة هذا الموضوع وإتمامه،
فــا يـكــون وطننا لبنان مـقـ ًـرا لـلـمـخــدرات وال مـمـ ًـرا لـهــا ،كما
يريده البعض ،ولكن ذلك يستند إلى تحملنا مسؤولياتنا.
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الفصل الخامس

قراءة استرشادية في دالالت
الحراك الحسيني:
في مفهوم الصبر ومتعلقاته

وقفنا في الفصل األول من فصول هــذا الكتاب على
ال ـش ـعــار الـ ــذي اع ـت ـمــدنــاه إلح ـي ــاء مـنــاسـبــة ع ــاش ــوراء لـهــذا
«صبر ونصر» ،وتناولنا هناك العنوان الثاني
العام ،وهو
ٌ

من عناوين هذا الشعار بالمعالجة ،وهو عنوان «النصر»،
وسنعمد في هذا الفصل إلى معالجة العنوان األول منه،
وهو عنوان «الصبر» ،وسنستند في معالجتنا هذه إلى ما
كنا قد أوردناه في فصول سابقة.
ذكرنا في فصول سابقة ،وهو من الواضحات ،أن الله
قدر لنا حياتين،
سبحانه إذ خلقنا وأسكننا هذه األرض فإنه ّ

الحياة الدنيا والحياة اآلخرة .فأما حياتنا الدنيا على األرض،
فــإنــه سبحانه جعلها مرحل ًة لالختبار واالمـتـحــان ،امتحان

لــإن ـســان ك ـفــرد ولـلـبـشــر يــة ك ـج ـمــاعــة ،وق ــد ُأدرج ـ ــت هــذه
الحقيقة في األدبيات القرآنية تحت عنوان االبتالء ،الذي
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تم تناوله في النص القرآني في موارد عديدة بعبارات مثل

ُ
يبتلي ويبتليكم ويبلوكم وغيرها ،قــال الله تعالىَ ﴿ :وه َو
َّ
َ َ َ َّ َ ٰ َ ٰ َ ۡ َ َ
ۡرض ف س َِّتةِ َأيَّام َو َك َن َع ۡر ُشهۥُ
ت وٱل
ٱلِي خلق ٱلسمو ِ
ِ
ٖ
َ ٗ
َ َ ۡ ٓ ۡ ُ ُ َ ُّ ُ َ ۡ َ
ع ٱل َماءِ ِلَبل َوك ۡم أيك ۡم أحس ُن ع َمل ۗ ﴾((( ،بمعنى أن
وجودنا في هذا العالم ،وضمن هذه المرحلة من الحياة،

هــو وجــود محفوف باالمتحان واالخـتـبــار واالب ـتــاء ،ليثبت

ُ
كــل واحــد مـ ّـنــا مــن هــو األحـســن عـمـ ًـا ،وقــال تعالى﴿ :ث َّم
َۡ
ُ َ َ
َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ
لئِف ِف ٱل ِ
ۡرض ِم ۢن َب ۡع ِده ِۡم لِ َنظ َر ك ۡيف
جعلنكم خ
َۡ ُ َ
تع َملون﴾(((.
فنحنً ،
إذا ،مـحـ ّـط النظر اإللـهــي ،أعمالنا ومعتقداتنا

الـتــي حملناها فــي الــدنـيــا هــي الـتــي ستحدد مصيرنا في

زود الـلــه سبحانه هــذه األرض بـكـ ّـل حاجاتنا
اآلخ ــرة .وقــد ّ
َّ
وسخر كل ذلك لنا وأعطانا حرية اختيار الطريق
اإلنسانية،

وسلوكيا ،كما أعطانا
وثقافيا
والمسلك ،عقائد ًيا وفكر ًيا
ً
ً
الـعـقــل ،وه ــدان ــا إل ــى طــر يــق ال ـحــق ود ّل ـن ــا عـلـيــه ،كـمــا د ّلـنــا
((( سورة هود ،اآلية .7

((( سورة يونس ،اآلية .14
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ۡ َۡ
َ َ َۡ ُ
على طــر يــق الـبــاطــل ،قــالَ ﴿ :وهدينٰه ٱنلَّجدي ِن﴾((( ،أي

العامة ،ثم
إنــه سبحانه أضــاء لنا الطريق وهدانا بالهداية
ّ
إنه بعث لنا األنبياء والرسل وأنزل علينا الكتب السماوية
اإللهية التي ّ
تنظم كل تفاصيل حياتنا.
ووضع لنا الشرائع
ّ
وكـمــا أش ــرت فــي فـصــول ســابـقــة ،فــإنــه د ّل ـنــا بــوضــوح على

ـدون ــا الـحـقـيـقــي واألس ــاس ــي ،إبـلـيــس وج ـن ــده ،وع ـلــى ما
عـ ّ
نملكه نحن من نقاط قوة وضعف في دواخلنا ،وبعد هذا
كله وضعنا أمام التحدي في دار العمل ،وقال أروني ماذا
تعملون ،وأيكم سينجح في اختبار الحياة وابتالئها.

صنوف االبتالءات اإللهية ومستوياتها

إن مــا يبتلينا ويمتحننا الـلــه تـعــالــى بــه يـمـكــن تصنيفه
ّ

وإدراجه في مجاالت وعناوين أهمها:

 .1العنوان األول :الطاعات ،أي ما أمرنا به من طاعات
وما يسمى في الفقه بالواجبات الشرعية كالصالة
((( سورة البلد ،اآلية .10
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والصيام والحج والزكاة والخمس والجهاد في سبيل
الله واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر .فيمتحننا
ل ـيــرى هــل س ـنــؤدي ه ــذه ال ــواج ـب ــات؟ هــل سنلتزم
بهذه الطاعات أم ال؟
 .2ال ـع ـن ــوان ال ـث ــان ــي :ال ـم ـعــاصــي والـ ــذنـ ــوب ،كــالـكــذب
والغيبة والنميمة وقـتــل النفس المحترمة وعقوق
ال ــوال ــدي ــن وال ـ ـع ـ ــدوان والـ ـظـ ـل ــم .فـيـمـتـحـنـنــا إن كـنــا
سنجتنب هذه المعاصي والذنوب أو سنرتكبها.
 .3الـعـنــوان الـثــالــث :الـمـصــائــب ،ومــا يـجــري فــي هــذه
األرض على الناس منذ أن هبط آدم وزوجه وإبليس
إل ــى األرض وحـتــى قـيــام ال ـســاعــة ،فــالــدنـيــا كـمــا هو
مـعـلــوم مليئة بــالـمـصــائــب ،واإلن ـس ــان مـعــرض فيها
ألن ُيصاب في نفسه ،في صحته وعافيته وأحواله

وأمواله ،أو في ولده وأعزائه وأهله .فيبتلينا ويمتحننا
ليرى كيف سنواجه هذه المصائب؟ هل سنسقط
عز
أمامها وننحرف بسببها ونتخ ّلى عن عبوديتنا لله ّ

ّ
وجل؟ هل سنترك الواجب ونرتكب المعصية لما
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سنتحمل ونصمد؟
ابتلينا به من مصائب أم أننا
ُ
ّ

 .4العنوان الــرابــع :النِ َعم ،فكل ما أنعم الله تعالى به
علينا في هــذه الدنيا هو مــورد من مــوارد االبتالء،

َ ُ ُّ ْ ۡ َ َ َّ َ
ت ٱللِ ل
وال ـن ـعــم ال ت ـح ـصــىِ﴿ ،إَون تعدوا ن ِعم
ُۡ ُ َ ٓ
(((
خاصة .فيبتلينا
عامة ونعم
ّ
تصوها ۗ﴾  ،من نعم ّ
ليرى هل نشكر أم نكفر؟ أي هل نشكر هذه النعم

ونــوظـفـهــا فــي طــاعــة الـلــه وخـيــر الـنــاس وخـيــر الدنيا
واآلخ ـ ـ ــرة أم سـنـكـفــر ب ـه ــذه ال ـن ـعــم ون ـع ــان ــد ب ـهــا ر بـنــا
ونسيء استخدامها بما يلحق األذى والضرر بالناس
وبنا في الدنيا واآلخرة.
فهذه كلها موارد لالبتالء واالمتحان واالختبار ،والكالم
فيها يقع مقدمة للكالم في موضوع الصبر.
أن عـلــى اإلن ـس ــان فــي ه ــذه الــدنـيــا
وإن ــه ال شــك أيـ ً
ـضــا ّ

– ألن ـهــا لـيـســت هــي ال ـجـ ّـنــة ال ـتــي بــإمـكــانـنــا أن نــأ كــل منها

حيث شئنا رغـ ًـدا – ومنذ يوم والدتــه ،وذلك يسري على
((( سورة إبراهيم ،اآلية .34

177

كــل إن ـســان مـنــذ هـبــوط آدم ،وعـبــر كــل األج ـيــال ،وفــي كل
زم ــان ،وكــل مـكــان ،أق ــول :على اإلنـســان أن يعمل ويكدح
ويـجـهــد ويـشـقــى لـلـحـفــاظ عـلــى نـفـســه وصـحـتــه وعــائـلـتــه،
في تأمين مأكله ومشربه وأمنه وكرامته وهنائه وسعادته
وسالمته وعافيته ،فــإن كــل مــا يحتاجه اإلنـســان – وبرغم
أن الله وفر له كل ذلك في الدنيا – ال يأتيه
ما ذكرناه من ّ

دونما جهد وعمل وسعي منه ،بل هو يتطلب منه الجهد
والبذل والعمل ،كما ويتطلب مواجهة كثير من الصعوبات
والمعاناة والتحديات ،وتقديم الكثير من التضحيات.
ـضــم عملنا وسعينا
فــي مـعـتــرك هــذه الـحـيــاة ،وفــي خـ ّ

الـفـطــري وال ـغــر يــزي نـحــو تحقيق حــاجــاتـنــا الــوجــوديــة ،ومــع
مالحظة مــوارد االمتحان التي أشرنا إليها ،وكــل الصعاب
يسيرة
التي تتربص بنا – ألن الطريق كما عرفت ليست
ً
ـدو ال ـم ـتــر ّبــص بنا
ب ــل م ـح ـفــوف ـ ًة ب ـص ـعــاب ل ـيــس أول ـه ــا الـ ـع ـ ّ
الــذي يقطع علينا الطريق وينصب لنا الكمائن ،بالتزيين
األمارة بالسوء ،وشهواتنا – ،فإن علينا
والوسوسة ،والنفس ّ
لمتابعة المسير دون انحراف وللتمكن من عبور كل هذه
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الصعوبات والتحديات واالمتحانات أن نتس ّلح ونستعين
بمجموعة أمور منها :اإليمان ،والعقل ،والتقوى ،والعلم،
والتخطيط ،والتعاون بين المؤمنين ،والوحدة ،ونظم األمر،
والعمل الــدؤوب؛ ولكن رأس هذه األمور كلها ،واألساس
في المواجهة هي مسألة الصبر.

في تعريف معنى الصبر ،وذكر ثماره الدنيوية
واألخروية

قد د ّلنا الله سبحانه في كتابه على الصبر ،واعتبره أول

مستعان على مــواجـهــة مــا ذكــرنــا فــي حياتنا ،قــال تعالى:
ٍ

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ُ ْ
َّ ۡ َ َّ َ
َّ
﴿ ٰٓ
ٱلصل ٰوة ِۚ إِن
ب و
ٱلص
ب
يأيها ٱلِين ءامنوا ٱستعِينوا ِ
ِ
َ ۡ َ ُ ْ
َّ َ َ َ َّ
بين﴾((( ،وقــال في آية أخــرى﴿ :وٱستعِينوا
ٱلل مع ٱلص ٰ ِ ِ
َّ ۡ َ َّ َ ٰ َّ َ َ َ َ ٌ َّ َ َ ۡ َ
خٰشِ ع َ
ني َّ ٤٥ٱل َ
ِين
ب وٱلصلوة ِۚ ِإَونها لكبِرية إِل ع ٱل
ِ
بِٱلص ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
َّ
ُ
َ ُ ُّ َ ُ ُّ ٰ َ ّ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ ٰ ُ َ
جعون﴾((( ،واآليتان
يظنون أنهم ملقوا رب ِ ِهم وأنهم إِلهِ ر ِ
بأن الصبر والصالة هما الركيزتان
المذكورتان نص صريح ّ

((( سورة البقرة ،اآلية .153

((( سورة البقرة ،اآليتان  45و.46
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األساسيتان اللتان ينبغي االستعانة بهما في هذا الطريق.
خاصا فال ندخل
موردا
فأما الصالة فالكالم عليها يحتاج
ً
ً

في تناولها هنا ،وأما الصبر ،فهو ما سيكون مورد كالمنا
في التالي.

الصبر لغ ًة يعني حبس النفس عند الـجــزع والمصيبة

واأللـ ــم وال ـمــواج ـهــة وغ ـيــرهــا مــن مـ ــوارد الـضـغــط الـنـفـســي،

ّ
وكفها في الضيق ،بمعنى ضبطها والسيطرة عليها ،ولو
بالتحمل
أردنــا التعبير بعبارات أخــرى فيمكن التعبير عنه
ّ

واالنضباط واستيعاب الضغوطات والصعاب ،ومحاولة
نفسيا.
التغ ّلب عليها
ً

وقبل الخوض في دالالته االصطالحية ،تنبغي اإلشارة

إلى أن كل ما سنذكره في خصوص موضوع الصبر ،وكل
تحدثت عنه اآليــات والــروايــات في خصوصه من كونه
ما
ّ
ال ـع ــون األس ــاس ــي ف ــي طــر يــق ال ـح ـيــاة وال ـم ــوص ــل إل ــى خير
تحمل الشقاء ،كأن
اآلخرة ،ليس المقصود به الصبر بمعنى ّ

نكون مظلومين ومضطهدين ً
مثل فنرضى بالظلم ونخنع
جياعا فنتحمل الجوع وال نسعى إلى تأمين
أمامه أو نكون
ً
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لقمة العيش ،أو تكون أرضنا محتل ًة ومعتدى علينا وعلى
أعراضنا وأموالنا ،فنسكت ونصبر على االعتداء ،أي ليس
المقصود الصبر بمعانيه السلبية ،بل المقصود هو الصبر
ّ
والمشقات والمقاومة النفسية
تحمل المصاعب
بمعنى
ّ

والثبات الروحي أمام جميع المشكالت واألحداث الجزئية
أو الكبرى التي تواجهنا كأفراد أو كجماعة .وإذا اتضحت
هذه النقطة نقول:
وردت في القرآن الكريم اشتقاقات كثيرة لمادة الصبر،
من قبيل يصبر ،صبروا ،صابرون ،صابرين ،إلى آخره ،وقد
موردا.
تحدث القرآن عن هذا العنوان في أكثر من سبعين
َّ
ً
ولو نظرنا إلى فهارس اآليات التي تناولت اشتقاقات مادة
«صبر» ،فإننا سندرك مــدى اهتمام القرآن الكريم بهذه
المسألة.
وأما الروايات الشريفة ،فقد وردت مسألة الصبر في
عــدد كبير مــن ال ــرواي ــات الـتــي ال يمكن إيــرادهــا هـنــا ،وقد
اعتبرت الروايات الصبر بمثابة الرأس من اإليمان واعتبرته
األســاس في المعونة في كل شــؤون حياتنا ،اإليمانية وما
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واألمنية
السياسية والعسكر ّية
هــو أعــم منها ،مــن األم ــور
ّ
ّ
والمعيشية وغيرها ،فهو أساس النجاح في
واالجتماعية،
ّ
ّ
مطلق شؤون الحياة .وسنقف في التالي على بعض هذه
الروايات.
ورد ع ــن أبـ ــي ع ـبــد الله Qأنـ ــه ق ـ ــال« :ال ـص ـب ــر مــن
اإليمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا ذهب الرأس ذهب
الجسد ،كذلك إذا ذهب الصبر ذهب اإليمان»((( ،وهذا
أن اإليـ ـم ــان ال يـبـقــى ب ــدون
ح ــدي ــث ق ــوي ال ــدالل ــة ،يـفـيــد ّ
الصبر ،إذ بدونه ال يمكن أداء الطاعات وال الصمود أمام
الـشـهــوات والمعاصي وسينهار اإلنـســان أمــام أي مصيبة
تصيبه وسيخسر إيمانه.
وورد عن اإلمام علي Qأنه قال« :الصبر في األمور

بمنزلة الرأس من الجسد فإذا فارق الرأس الجسد َف ُس َد

الجسد وإذا فــارق الصبر األمــور فسدت األمور»((( ،وفي
أن الصبر ضروري ال
هذا الحديث إشارة إلى ما أوردنا من ّ
((( الكليني ،الكافي ،الجزء  ،2الصفحة .88

((( محمد الريشهري ،ميزان الحكمة ،الحديث .10064
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في موضوع اإليمان وحفظه فقط ،بل في كل أمور الحياة
بـمــا هــو أع ــم مــن اإلي ـم ــان ف ـقــط ،ألن شـيـ ًـئــا مـنـهــا ال يصلح

ب ــدون الـصـبــر ،وه ــذا أمــر نشهده فــي حياتنا الـيــومـيــة ،في
شؤوننا العلمية والعملية والسياسية والتجارية واإلنتاجية
والعسكرية واألمنية ،فطالب العلم الذي ال يتحلى بالصبر
فإنه لن يفلح في تحصيله وسيرسب في امتحانه ،والفئة
التنعم بعيش
االجتماعية التي ال تتحلى بالصبر ال يمكن لها
ّ

مشترك مع غيرها ممن يخالفها من الفئات حيث ينبغي
تفسد من
تحمل اآلخر ،وغير ذلك من األمثلة الكثيرة التي ُ
ّ
دون الصبر ويذهب كل خيرها.

فالصبر ،بهذا المعنى ،هو الذي يجعل اإلنسان قو ًيا في

الحقيقة ،والكالم فيه هنا ال ينحصر بكونه فضيل ًة أخالقي ًة
يطالبنا الله بالتحلي بها كملكة روحية نفسانية نُؤجر على
التحمل والثبات
التحلي بها ،بل المقصود هو الصبر بمعنى
ّ

وبمعنى كونه كيفي ًة تدفعنا لنكون أقوياء في مواجهة تحديات
حياتنا .ولــذلــك ،فــإن علماء النفس واالجتماع يــؤكــدون أن
الصبر ســاح أساسي في المواجهات ،وبرغم ضــرورة توفر
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عوامل أخرى مهمة كالذكاء واإلمكانيات والكفاءة العالية،
إال أن الصبر أســاسـهــا كلها .فلو كــان لجيش مــن الجيوش
جـبـهــة قــويــة ،بـقـيــادة خـبـيــرة ،وإمـكــانـيــات عـسـكــر يــة ضخمة،
مـقــاتـلـيــن كـفــوئـيــن ،لـكــن ل ــم يـكــن ل ــدى أف ــراده ــا صـبــر على
التحمل ،فال يتحملون التضحيات،
الحرب وال طاقة على
ّ

وغير جاهزين للبذل واأللــم ،أي غير جاهزين للصبر على
المصاعب ،فجيشهم سيهزم وسيخسرون المعركة؛ وفي
المقابل لو فرضنا وجــود جبهة أخــرى قد يكون قادتها أقل
ـاء وإمكاناتها العسكرية أقــل ،ومستوى كـفــاءة مقاتليها
ذكـ ً

أدنى ،ولكن صبر جنودها أشد وتحملهم أكبر ،فمن الممكن
أن يكون النصر لهم والنجاح حليفهم.
وقد أشارت اآليات الكريمة إلى هذا المعنى بمستوييه

َ َ
يأ ُّي َها ٱنلَّ ُّ
ال ـفــردي والـجـمــاعــي ،قــال تـعــالــىٰٓ ﴿ :
ب َح ّ ِر ِض
ِ
َ ُ ّ ُ ۡ ۡ ُ َ َٰ ُ َ
ُۡ ۡ َ ََ ۡ َ
بون
ٱلمؤ ِمن ِني ع ٱلقِتا ِل ۚ إِن يكن مِنكم عِشون ص ِ
َ ۡ ُ ْ ََْۡ
َ ُ ّ ُ
ِنكم ّمِاْئَةَ ٞي ۡغل ُِب ٓوا ْ َأ ۡل ٗفا ّمِنَ
يۚ ِإَون يكن م
يغل ِبوا مِائت ِ
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َّ

ََ

ْ َ َّ ُ َ َ ُ َ ۡ َ َّ ٞ

ٱل َ
ِين كف ُروا بِأنه ۡم ق ۡوم ل يفقهون﴾((( ،فلم يقل إن يكن
منكم ع ـشــرون مـقــاتـلــون ،أو ع ـشــرون مــن الـفــرســان را كـبــي

الخيول ،أو إن أردنــا التعبير بالمصطلحات المعاصرة ،لم

ً
جنرال ،فهذه
يقل عشرون يقودون الدبابات ،أو عشرون
تـفــاصـيــل أخـ ــرى ،ب ــل ق ــال ع ـش ــرون ص ــاب ــرون .فــالـصـبــر هو

الميزة التي ّ
تمكن هؤالء العشرين من هزيمة المئتين.

فالصبر ً
إذا هو عامل قوة وتثبيت وتمكين وألجل ذلك

تجد في المرويات ذكـ ًـرا لنتائجه المرتقبة في الدنيا قبل

تحمل
اآلخرة .والصبر يعطي اإلنسان طاق ًة جديدة ال على ّ

مــا مـضــى فـقــط بــل عـلــى مــواصـلــة الـعـمــل ،ألن ــه ال ُيقصد
بــه كـمــا ذكــرنــا الـصـبــر بمعناه الـسـلـبــي ،بــل بالمعنى الــذي
عــرف ـنــاه م ــن سـيــدنــا العباس ،Qال ــذي ل ــم يـ ُـحــل قطع

يديه دون مواصلته الطريق ،طالما كانت لديه طاقة على
المضي ،وفرصة إليصال الماء ومواجهة العدو والدفاع عن
ّ
محتسبا ،فهذا الصبر
صابرا
العباس
الحسين ،فقد واصل ّ
ً
ً

((( سورة األنفال ،اآلية .65
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هــو ال ــذي يعطينا الـطــاقــة وال ـق ــوة وال ـق ــدرة عـلــى مــواصـلــة
العمل ومواصلة الطريق ويمنعنا من أن نسقط وننهار أمام
شهوة أو رهبة أو تعب أو مصيبة أو َفقد عزيز أو كارثة أو

جوع أو ما شاكل.
وفــي األحــاديــث الشريفة ُيــروى عن الرسول pأنــه يقول:

«إن ال ـن ـصــر م ــع الصبر»((( ،أي بـ ــدون ال ـص ـبــر ال يتحقق
ّ
أن المقاومة في لبنان إنما
النصر .وفي قراءة للواقع ،نجد ّ

انتصرت بالصبر ،بصبر شعبنا ،من أهالي القرى والمدن،

الــذيــن ُهـ ّـجــروا و ُقـصـفــت بيوتهم ،والــذيــن عــاشــوا عشرات
السنين على خطوط التماس ،وبصبر المجاهدين ،وصبر

عوائل الشهداء ،وصبر الجرحى وعائالتهم ،وصبر األسرى
والمعتقلين في السجون وعائالتهم ،صبر كل هؤالء على
ال ـص ـعــاب وال ـت ـحــديــات ،رغ ــم ال ـحــرب األم ـن ـيــة والـعـسـكــر يــة
والتدميرية والنفسية والترهيبية والتخذيلية الكبيرة التي
فألن المقاومة ورجالها المقاومين
كانت تخاض ضدهم،
ّ
((( محمد الريشهري ،ميزان الحكمة ،الحديث .10068
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وألن بيئة المقاومة صبرت واحتضنت وواصلت
صبروا،
ّ
الصبر ،كانت كل هذه االنتصارات.

والصبر هو مفتاح الفرج ،وبــه يتحقق النجاح والظفر،
ويحل الرضا والطمأنينة ،وتُدرك معالي األمور .فالساعي
إل ــى بـلــوغ مـسـتــوى علمي مـعـ ّـيــن ،والـســاعــي إل ــى تحصيل
رفــاه مجتمعه وحـ ّـل مشكالته ،والـســاعــي إلــى الــدفــاع عن

وطنه في مواجهة أعتى الطغاة من أجل الكرامة والسيادة،

ّ
فكل هــؤالء ال يفلحون إال بالصبر .والصبر ّ
يخفف المحنة
ويهون الهموم والمصائب ،وهو كما ورد «أعون شيء على
ّ
الدهر» ،أي هو أكثر ما يعيننا على دهرنا وتحدياتنا.

مــا مـ ّـر إلــى اآلن كــان فيما يـخــص ثـمــار الـصـبــر فــي البعد

ـرة
وأم ــا فــي اآلخـ ــرة ،ف ــإن هـنــاك آي ــات قــرآنـيـ ًة كـثـيـ ً
الــدن ـيــويّ ،
تشير إلى عظيم ما سيجزي الله سبحانه وتعالى الصابرين،
جنة ونعيم ،ولكنا نكتفي
أعد لهم بما صبروا من ّ
وعظيم ما ّ

ُ ۡ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ
بذكر آية واحدة ،قال تعالى﴿ :قل يٰعِبادِ ٱلِين ءامنوا ٱتقوا
َ َّ ُ ۡ َّ َ َ ۡ َ ُ ْ
ُّ ۡ َ َ َ َ ُ َ َ ٞ
َ
َّ
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ربك ۚم ل ِلِين أحسنوا ِ
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َ

َ ٌ َّ

ُ َّ

َّ ُ َ َ ۡ ُ
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َ

َ َ
َ
اب﴾((( ،وهذا
وٰسِعة ۗ إِنما يوف ٱلص ٰ ِبون أجرهم بِغ ِ
ي حِس ٖ
جد عظيم ،فمن كان من فئة الصابرين فإنه ال ُينشر له
أمر ّ
حاسب ،و ُيقال له تفضل
كتاب ،وال ُينصب له ميزان ،وال ُي َ

إل ــى جـنــان الــخُ ـلــد لـ ُـتــو ّفــى أج ــرك كــامـ ًـا غـيــر مـنـقــوص .وقــد
أش ــارت لـهــذا المعنى رواي ــة عــن اإلم ــام الصادق Qعن
رسول الله pيقول« :إذا نُشرت الدواوين يوم القيامة ونُصبت
الموازين – في تلك المحكمة المحيطة بكل تفاصيل حياة
اإلن ـس ــان م ــن لـحـظــة الـتـكـلـيــف إل ــى لـحـظــة خ ــروج الـ ــروح من
الجسد ،وحيث ال إمكان للتزوير أو اإلنكار أو الكذب ،حيث
تشهد عليك األرض والسماء والجدران ،ويديك ورجليك،
وجلدك ،ولسانك ،وعينيك ،الذي ينجينا في هذا الموقف
العظيم بحسب النبي pيقول – لم ُينصب ألهل البالء ميزان

– والمقصود طبع ًا أهل البالء الذين صبروا ال الذين سقطوا
وأص ـب ـح ــوا ع ـم ــاء وخ ــون ــة وف ــاس ــدي ــن وم ـف ـســديــن ول ـصــوص
مخدرات ومشيعين للفحشاء والمنكر
وتجار
ّ
ومجرمين وقتلة ّ
((( سورة الزمر ،اآلية .10
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فــي مجتمعهم – ول ــم ُيـنـشــر دي ــوان – ثــم تــا ه ــذه اآلي ــة –

َّ َ ُ َ َّ َّ ٰ ُ َ َ ۡ َ ُ َ
ۡ
َ
اب ﴾» .
﴿ إِنما يوف ٱلص ِبون أجرهم بِغ ِ
ي حِس ٖ
(((

تصانيف الصبر

وف ـ ــي ت ـف ـص ـيــل ال ـ ـكـ ــام ع ـل ــى م ــوض ــوع ــة الـ ـصـ ـب ــر ،ف ــإن

صبر
صنفت الصبر إلــى عناوين هــي:
الــروايــات الشريفة ّ
ٌ
وصبر على المصيبة.
وصبر على المعصية،
على الطاعة،
ٌ
ٌ

وبرغم وضــوح معنى كل واحــد من هــذه العناوين إال أنها
تحتاج بعض تبيين.
فلو أخذنا مسألة الصالة ،فإنا نجد أن االلتزام بموضوع
الـصــاة فــي بــدايــات التكليف أمــر يحتاج إلــى جهد خــاص،
أمرا مألوفًا يقوم به اإلنسان بشكل
نعم قد يصبح فيما بعد ً
تلقائي ،ولكن الكالم في البدايات ،فااللتزام بأداء الصلواة
وخصوصا في أول وقتها ،وباألخص
الخمس بشكل يومي،
ً
ص ــاة ال ـص ـبــح ،ه ــذا االلـ ـت ــزام ي ـح ـتــاج إل ــى ال ـص ـبــر .وكــذلــك

خصوصا في أيــام الصيف
الصوم ،فإنه يحتاج إلى الصبر،
ً
((( محمد الريشهري ،ميزان الحكمة ،الحديث .3890
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وساعات النهار الطويلة ،وكذا أداء مناسك الحج ،والجهاد
في سبيل الله فكل ذلك يحتاج إلى الصبر ،أن يبذل المرء
ماله في موارده الشرعية وما هو حق لله عليه ،من خمس
وزك ــاة ،فـهــذا يـحـتــاج إل ــى جـهــد وص ـبــر .فـكــل مــا مــر هــو من
مـصــاديــق الـعـنــوان األول ،وهــو عـنــوان الصبر على الطاعة،
فأداء الطاعات والتكاليف اإللهية يحتاج إلى كثير من الصبر.
وأما العنوان الثاني ،وهو الصبر على المعصية ،فذاك
صعبا،
أمرا
ّ
ً
أن ترك بعض المعاصي لفئة من الناس يعتبر ً

وال يتيسر إال بالصبر عليه ،فترك الغيبة ً
ّ
مشقة
مثل فيه
كبيرة عند بعض من اعتادها ،فيلزمه الصبر ،وترك الكذب
عود لسانه الكذب كذلك يلزمه الصبر ،وكذا كف
عند من ّ

النفس عن اتباع الشهوات المحرمة يلزمه كثير من الصبر،
تتيسر لــه طــرق الـحــال ويجد طريق
خصوصا عند مــن ال
ّ
ً
مفتوحا أمامه إلشباع رغباته وغــرائــزه فــإن اجتناب
الـحــرام
ً

ه ــذا ال ـطــر يــق ه ــو أم ــر مـسـتـصـعــب ال يـتـيـســر إال بــالـصـبــر،
فالصبر من أهم المعينات في االبتعاد عن المعاصي.
وأم ــا ال ـع ـنــوان ال ـثــالــث ،وه ــو الـصـبــر عـلــى الـمـصــائــب،
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بـمـعـنــى تـحـ ّـمـلـهــا وع ــدم االن ـك ـســار أمــام ـهــا ،فـمـعـنــاه واضــح
واألحبة ،وارتقاء
األعزة
فتحمل َفقد
ويعيشه كل فرد منا.
ّ
ّ
ّ

ال ـش ـهــداء ،وم ـصــائــب ال ـجــرحــى ،وال ـف ـقــر وال ـج ــوع وشـظــف
العيش ،وغيرها من المصائب التي تعم بلدنا ومنطقتنا،
بل وعالمنا ،فهذه كلها من المصائب التي يحتاج اإلنسان
في مواجهتها إلى الصبر.
فعلى كل عنوان من هــذه العناوين ُيؤجر اإلنـســان إذا

ّ
والنية.
بالخلفية
وجل .وهنا يرتبط األجر
عز
كان صبره لله ّ
ّ
ّ
فلو أن أح ـ ًـدا يصبر على مشقة الـجــوع والـصــوم فــي شهر

رمـضــان ولـكــن بـهــدف التخفيف مــن وزن ــه ،فــإنــه ال أجــر له
حصله
يــوم القيامة عند الـلــه ،ألن هدفه كــان دنيو ًيا وقــد
ّ

سن في الحياة الدنيا
في الدنيا ،ذاك أن الله سبحانه قد ّ
منظومة سنن تقتضي أن العامل ينال نتائج عمله في الدنيا
مهما كانت ّنيته ،وهذا بحث آخر ليس هنا مورد بسطه.

ً
إذا فمن كــان صبره لله ،وطاعاته لله ،واجتنابه المعصية
ّ
المحتم أن
وجل ونهيه ،فمن
عز
لله
وانسجاما مع أمر الله ّ
ّ
ً
يكتب الله له األجر.
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ورد فــي بعض األحــاديــث ،أن أفضل الصبر هــو الصبر
على المعصية .وإن كــان لنا تفسير ذلــك فنرجعه إلــى أن
الــدوافــع الموجودة الرتكاب المعصية قوية جـ ًـدا ،فهنالك

مــن جـهــة سـعــي إبـلـيــس ال ــدائ ــم وإص ـ ــراره عـلــى دفـعـنــا نحو
الـمـعـصـيــة ،وهـنــالــك شـهــواتـنــا ورغـبــاتـنــا ال ـتــي تــدفـعـنــا نحو
إطــاعــة وس ــاوس إبـلـيــس ،ونفسنا األم ــارة بــالـســوء ،مــا يلزم
على اإلنـســان التحلي بقوة كبيرة لمقاومة هــذه الــدوافــع،
كي ال يقع في الحرام ،فال يشرب هذا الحرام وال يأكل هذا
المحرمة .فاإلنسان كي يردع
الحرام وال يقارب هذه العالقة
ّ
نفسه عــن آفــة الغضبً ،
مثل – وال ــذي يعتبر فــي الواقع

مــن أكبر اآلفــات التي تــؤدي إلــى الــوقــوع فــي المعاصي –
فإنه يلزمه الصبر ،بأعلى مستوياته .وبهذا نفهم ما ورد في
المرويات من أن أفضل الصبر هو الصبر على المعصية.
ول ـك ــن ،ورد ف ــي م ــرواي ــات أخ ــرى أن أف ـضــل الـصـبــر هو
مر الفجيعة ،وهي المصائب الشديدة القاسية.
الصبر على ّ

وإنه ليمكن الجمع بين الروايات بالقول إن الطاعات ليست

ّ
والمشقة .فالصالة
جميعها بمستوى واحد من حيث التعب
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يوما أهون
أهون من الصوم ،والصوم في شهر رمضان ثالثين ً

من الجهاد عشرات السنين ،وقد يكون الصوم أهون عند
البعض من إخراج الخُ مس ً
مثل ،ومن هنا فالمشقة متفاوتة

فــي الـطــاعــات ،وكــذا هــي متفاوتة فــي مواجهة المعاصي،
كبيرا وبعضها
تتجنبها ال يلزمك
فبعض المعاصي كي
ّ
ً
جهدا ً

دفعا قو ًيا ويستند
اآلخر فيه إغراء كبير والشهوة تدفع نحوه ً
إليه الشيطان ويجند جنوده لإلنطالق منه في إغواء اإلنسان
جهدا أكبر ومشقة
واستقطابه ،وهذا النوع تستلزم مواجهته
ً

أ ك ـبــر .كــذلــك ح ــال الـمـصــائــب ،فـهــي تـتـفــاوت بـيــن بسيطة
وكبيرة وعظمى ،فمصيبة أن يجرح شخص يده ً
مثل أهون
من مصيبة أن تُقطع يده ،وهذه أهون من أن يموت ولده،
وهذه أهون من أن يموت اثنين وثالثة من أوالده في وقت
واحــد .ومــن هنا يمكن القول إن الصبر األفضل هو الصبر

ّ
مر
على ما فيه
مشقة أعظم ،ولذلك قالت الــروايــة :على ّ
وقاسيا ،ولذلك
صعبا
الفجيعة ،أي التي يعتبر الصبر عليها
ً
ً
ّ
المشقة ،وعلى
هذا أفضل الصبر ،إذ األجر يكون على قدر

تحمل الصعاب.
قدر ّ
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إن صبر الحسين Qوأصحابه
دائما َّ
وألجل ذلك نقول ً

وأوالده على ما جرى في كربالء ،وصبر زينب  Oومن
معها مــن الـنـســاء واألط ـفــال فــي كــر بــاء ،هــو أعـظــم الصبر

صبر
وأفضل الصبر وأكبر الصبر ،بال جــدال ونقاش ،أل ّنــه
ٌ

مر الفجيعة.
على ّ

مصادر تحصيل ملكة الصبر

وبعد أن تحدثنا فــي دالالت ومعنى الصبر ،يبقى أن

نبسط الكالم في مسألة مهمة هي معرفة المصادر التي
ينبغي اللجوء إليها للتحلي بهذه الفضيلة األخالقية ،فمن
أين نأتي بالصبر؟
ونقول ،أول مصدر يمكن اللجوء إليه لتحصيل الصبر
هو َم ْن عنده خزائن السموات واألرض ،وهو الله سبحانه
وتـعــالــى .فينبغي أن نلجأ إلـيــه سـبـحــانــه ،وأن نطلب منه
ونــرجــوه أن يعيننا وي ـنــزل علينا مــن عـنــده الـصـبــر عـلــى ما
يواجهنا من ابـتــاءات ،والله سبحانه كريم ،جــواد ،رحيم،
عبدا
لطيف ،رؤوف ،ال يمنع عــن عـبــاده عـطــايــاه ،فلو أن ً
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مبت ًلى بمصيبة ،أو بشهوة ،أو بق ّلة عــزم على أداء طاعة،
ّ
ويثبته،
ويقويه
ويمكنه
يصبره
استعان بــه وطلب منه أن
ّ
ّ
ّ

فــإن الـلــه سيستجيب لــه ،فــإنــه سبحانه هــو أرشــدنــا وقــال
إن
لنا استعينوا بالصبر والصالة ،وهو الذي وعدنا وقال ّ

الله مع الصابرين ،والمعية المذكورة في اآلية هي بحسب
الـتـفــاسـيــر مـعـيــة اإلع ــان ــة وال ـم ـســاعــدة ،فــالـلــه – كـمــا يعتبر
المفسرون –يعين الصابرين ،ويساعدهم ،ويكون معهم،
وال يـتــركـهــم ،وال يكلهم إل ــى أنـفـسـهــم ويـقـ ّـويـهــم وينصرهم
ويسددهم.
ّ

فاألمر األول أن نطلب الصبر من الله سبحانه وتعالى،

وه ــو وعــدنــا ب ــأن يـكــون معنا إن تـصـ ّـبــرنــا .ولــذلــك ورد في
يتصبر – أي يطلب من الله
الحديث عن رسول الله« :pمن
ّ
يصبره الله».
سبحانه وتعالى ويدعوه أن يعينه
ويصبره – ّ
ّ

ث ــان ـ ًـيــا ،ذك ــر ال ـلــه سـبـحــانــه وت ـع ــال ــى ،إذ ب ـغــض ال ـن ـظــر عن

الدعاء وطلب العون وطلب الصبر الذي ذكرناه ،فإن نفس
ذكر اإلنسان لله سبحانه عند مواجهة تحدياته الشخصية أو

ويقوي صبره.
العامة ،نفس هذا الذكر يعين اإلنسان ويمكّ نه
ّ
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َ َ َ ۡ ُ َ َّ ُ
كم ب ِ َ ۡ
قــال الـلــه سبحانه وتـعــالــى﴿ :ولبلون
شءٖ ّم َِن
َ
َۡ ۡ َ ُۡ ِ َ َ ۡ
ّ َ ۡ َۡ َٰ َ ۡ ُ
َّ
َ
َ
َ
ٰ
ت
ٱلو ِف وٱل
وع ونق ٖص مِن ٱلمو ِل وٱلنف ِس وٱثلمر ِ ۗ
ََّ
َّ
بين﴾((( ،وهــذا قانون إلهي في الحياة الدنيا،
ش ٱلص ٰ ِ ِ
وب ِ ِ
ومـعـنــى قــولــه «ب ـشــيء مــن ال ـخــوف» هــو ف ـقــدان األم ــن وهــو

ما يحدث اليوم في الكثير من البلدان« ،والـجــوع» ،إشــارة
إلــى صعوبات المعيشة وســوء الحال االقتصادية« ،ونقص
مــن األم ــوال واألن ـف ــس» ،إش ــارة إلــى فـقــدان األحـ ّـبــة« ،وبشر
يصبرهم على كل
الـصــابــر يــن» ،فمن هــم ه ــؤالء؟ ومــا الــذي ّ

َّ َ َ ٓ َ َ ٰ َ ۡ ُ ُّ َ ٞ
ذلك لينالوا هذه البشارة؟ قال﴿ :ٱلِين إِذا أصبتهم م ِصيبة
َ ُ ٓ ْ َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ ٰ ُ َ
جعون﴾((( ،وهذا من مصاديق ذكر
قالوا إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ِ

الله سبحانه.

أن ه ــذا ال ـف ـهــم مـنـتـشــر ف ــي ثقافتنا
وإن م ــن ال ــاف ــت ّ
ّ

الشعبية والـتــر بــويــة ،حيث إن الــواحــد مــن أبـنــاء المجتمع
الــديـنــي حين تلقيه خـبـ ًـرا سـ ّـيـ ًـئــا أو مـحــز ًنــا ،كـمــوت حبيب،
((( سورة البقرة ،اآلية .155
((( سورة البقرة ،اآلية .156
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َّ ٓ َ ۡ َ ٰ ُ َ
َّ َّ
جعون﴾،
يـقــول ودون ســابــق تفكير ﴿إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ِ
وه ــذا مــا تربينا عليه وتعلمناه مــن اآلب ــاء واألجـ ــداد ،وقد
ـزءا مــن ثقافتنا الشعبية التي أدخلها الــديــن إلى
أصبح جـ ً

حياتنا.

والمقصود بالذكر هنا الــذكــر بوعي وفـهــم .فعبارة «إ ّنــا

التأمل فيها ،فــ«إ ّنــا لله» تعني
لله وإ ّنــا إليه راجـعــون» عند
ّ
ّ
وجل ،يفعل بنا ما يشاء ،هو يحيينا
عز
أن وجودنا
ٌ
ملك لله ّ
عنا،
ويميتناّ ،
يعزنا ويذ ّلنا ،ويرفعنا ويضعنا ،ويبتلينا ،ويعفو ّ

ويحاسبنا ،وينصرنا ...فنحن وأوالدنا وأزواجنا عبيد له ،وما

نملك من مال وثمار وغيرها ملك يديه ،وحياتنا ومصائرنا

َّ َ ۡ َ ٰ ُ َ
جعون﴾ ،تــأ كـيــد عـلــى أن
معلقة بمشيئته .و﴿إِنا إِلهِ ر ِ

مرجعنا بعد الـمــوت سيكون إلـيــه سبحانه ،وه ــذا مــا يوفر
واألحبة واألعـ ّـزة ألنهم
جيدة بموت وفقدان األنفس
عالق ًة
ً
ّ

ذاهـبــون إلـيــه .فتكرار هــذه الـعـبــارة ،ومــا يماثلها كعبارة «ال
حول وال قوة إال بالله» وعبارة «ما شاء الله ال حول وال قوة
في ّثبته
إال بالله»ُ ،يعين اإلنـســان على المستوى النفسيُ ،
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ََ

ۡ

َّ َ ۡ

ُۡ ُ ُ

هدئه ،قال تعالى﴿ :أل بِذِك ِر ٱللِ تط َمئ ِ ُّن ٱلقلوب﴾(((.
و ُي ّ

التحدي ،أو عند
وهؤالء الذاكرون لله عند المصيبة أو
ّ

ورود مــا يـحـتــاج إل ــى الـصـبــر ،فــالـلــه سـبـحــانــه يـقــول عنهم:

ُ ْ َ ٰٓ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ٰ ُ َ َ ُ ٞ َ ۡ َ َ ۡ ّ َّ ّ ٞ
حة ۖ َوأ ْو ٰٓلئِك ه ُم
﴿ أولئِك علي ِهم صلوت مِن رب ِ ِهم ور
ُۡ َۡ ُ َ
ّ
وجل ،الذي
عز
ٱلمهتدون﴾((( ،فمن خالل هذا الذكر لله ّ
أن الله حاضر ويــرانــا فــي أذهاننا،
يــدل على حضور فكرة ّ

وم ــن خ ــال فهمنا الحقيقي لـهــذا الــذكــر ،ف ــإن الـلــه يهبنا
بحسب اآلية ثالثة أشياء:

ولنتخيل عظمة أن يص ّلي الله
 .1صـلــوات مــن ر بـهــم.
ّ
سبحانه على اإلنسان ،وصالة الله عليه هنا معناها

ّ
ويتلطف بهم.
أنه يباركهم ويزكّ يهم ويرحمهم
 .2رحمة من الله.

 .3الـهــدايــة .فيهديهم إلــى الـطــر يــق الصحيح ،ويحفظ
لهم تماسك عقولهم وأعصابهم ،وصالبة إرادتهم،
((( سورة الرعد ،اآلية .28

((( سورة البقرة ،اآلية .157
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فيعينهم ويأخذ بيدهم ليكملوا الطريق ،ويتجاوزوا
المصيبة والمعاناة ،والتحدي ،والخطر ،والشهوة،
األمارة بالسوء.
والرهبة ،وإبليس وجنوده ،والنفس ّ

أعد الله
وهكذا عند الطاعة ،فإن ذكر الله وتذكّ ر ما ّ

سبحانه وتعالى لهذه الطاعة وللعاملين بها من أجر وثواب
وعز وشرف وكرامة في الدنيا واآلخرة،
وجنان ونعيم ُ
وخلد ّ
يشوق اإلنـســان على فعل الطاعة ويصبره على مشاقها.
ّ
وكــذا عند المعصية ،إذ عندما يتذكّ ر اإلنـســان ر بــه ونهي

أعد من عقاب وحساب
الله له عن ارتكاب المعصية ،وما ّ

يصبره
وع ــذاب ،فإنه يخاف وتــأخــذه الرهبة ،وهــذا الذكر
ّ
ليرتدع عن المعصية.

ـث لــرســول اللهp
وق ــد جمعت ه ــذه الـمـعــانــي فــي حــديـ ٍ

يقول« :الصبر أربع شعب :الشوق ،والشفقة ،والزهادة،

والتر ّقب ،فمن اشتاق إلى الجنة سال عن الشهوات ،ومن
المحرمات – وفي
أشفق عن النار أو من النار اجتنب عن
ّ

رواي ــة أخــرى رجــع عــن المحرمات – ومــن زهــد فــي الدنيا
تهاون بالمصيبات – في رواية أخرى استهان بالمصيبات
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– ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات»((( ،ألنه سيدرك
أن الوقت غير متاح وأنها ال تُعلم الفترة الباقية من الحياة،
فيجهد لالستفادة من الوقت ويسارع إلى الخيرات.
األمــر الثالث ،التحلي بالمستوى المطلوب من الفهم
واالنـتـبــاه ،لمسائل كثيرة أبــرزهــا أن حياتنا الدنيا محدودة
فانية زائ ـلــة ،فــاإلنـســان حين يستحضر هــذا الفهم بشكل
دائ ــم ،فــإنــه سـتـهــون عـلـيــه كــل الـمـصــائــب مـهـمــا تعاظمت

َ
وك ُبرت .فالعلم بأن الدنيا وما فيها ،مما نربحه أو نخسره،

فان محدود ،وهو العلم
ومما نفقده أو نحصل عليه ،زائل ٍ
يهون المصيبة،
المستند إلى الفهم العقائدي الصحيحّ ،

ويقوي عامل الصبر عليها.

أيضا ،هو العمل
األمــر األخير ،وهو وارد في الــروايــات ً

ع ـلــى ض ـبــط م ــا ي ـقــابــل ال ـص ـبــر وه ــو الـ ـج ــزع .ورد ع ــن أمـيــر
المؤمنين Qمــا مـفــاده أن الـجــزع ال يغير فــي المقادير
شيئا ،ألن المصيبة وقـعــت ،وس ــواء جزعنا أو صبرنا فإن
ً
((( أبو نعيم األصبهاني ،حلية األولياء وطبقات األصفياء ،الجزء  ،1الصفحتان  74و.75
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ميتا
يغير مــن الــواقــع
شيئا ،فــإن الـجــزع ال يعيد ً
ً
ذلــك لــن ّ

إل ــى ال ـح ـيــاة ،وال يـعـيــد مــا خـســرنــا م ــن مــالـنــا أو م ــا فقدنا
مــن أرضـنــا المحتلة .ومـضــا ًفــا إلــى ذلــك فــإنــه ال يتبعه أي
أجــر أخــروي ،فال فائدة دنيوي ًة منه وال أخــرويــة .أمــا الصبر

َ
ففائدته األخــرويــة قد أشرنا إليها﴿ ،إ َّن َما يُ َو َّف َّ
الصاب ِ ُرون
ِ
أَ ْ
ج َر ُه ْم ب َغ ْي ح َ
أن به نستطيع
ِس
اب﴾((( ،وفائدته الدنيوية ّ
ِ ِ
ٍ
متابعة حياتنا ،فنترحم على من مات وندعو له ،ونسعى
الستعادة أرضنا وخيراتنا وكرامتنا وأمننا ،وكل ما خسرنا،
بل ونسعى للتعويض بما هو خير مما خسرنا.

إرشادات مسلكية في ظل واقع اليوم

آخر ما أود التطرق إليه هو أنه في مواجهتنا للتحديات
الكثيرة التي ذكرناها ،وباألخص في هذا الزمن الصعب،
ت ـتــرتــب عـلـيـنــا ج ـم ـلــة أم ـ ــور ت ـل ـقــى ع ـلــى عــات ـق ـنــا ع ـلــى نحو
الوجوب ،وهي واجبات عبادية وسلوكية ،على المستويين
الشخصي والعام ،ذاك أن كل واحد منا مسؤول عن أهله
((( سورة الزمر ،اآلية .10
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وأب ـنــاء مجتمعه وع ــن مـصـيــرهــم ومستقبلهم ،وال تنحصر
هذه المسؤولية بعلماء الدين أو بالزعماء السياسيين ،بل
كل مسلم يتحمل هذه المسؤولية العامة.

ومــا يزيد األمــر حساسي ًة هــو أن المسؤوليات الملقاة

فــي زمننا هــذا أصعب منها فــي أي زمــن مضى ،ونحتاج
لتأديتها إلى جهد كبير .ذاك مضافًا إلى واقــع أن تفشي
المعاصي في هذا الزمن هو أكثر منه في أي زمن مضى،
فال أتصور أن وسائل تحقيق المعصية وإمكانيات وقوعها
والـشـهــوات واإلغ ـ ــراءات قــد كــانــت مـتــاحـ ًة لـلـنــاس فــي أي
زمن سابق كما هي متاحة ومتوفرة اليوم ،إذ تجد اليوم أن
اإلنسان معرض على مــدار الدقيقة بل الثانية للمعاصي
زمنا كهذا،
والذنوب ،فلم يشهد المؤمنون على مر التاريخ ً

ولعل زمننا هذا هو الزمن المشار إليه في حديث النبيp
ّ
ال ــذي يـقــول إن ــه سـيــأتــي عـلــى ال ـنــاس زم ــان يـكــون القابض
فيه على دينه كالقابض على الجمر ،فبقدر ما يستصعب
اإلنـســان حمل الجمر والقبض عليه ،يستصعب المؤمن
في هذا الزمن القبض على دينه.
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معرض حيثما ولى إلى
وذاك مرجعه إلى ّ
أن اإلنسان ّ

ارتكاب المعاصي ،في بيته ،أثناء مشاهدة التلفاز ،أثناء
قراءة جريدة أو مجلة ،واألخطر موضوع شبكات اإلنترنت

وم ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ،ال ـتــي ال ي ـخـ ُـل مـنـهــا بيت
وخصوصا في بلد مثل
اليوم ،فكل أطر المعصية متاحة،
ً
لبنان ،حيث ال ُيلتزم بقوانين لضبط هذه المسائل ،وفي

حال وضعت القوانين فإنه يظهر من يطالب بحرية الرأي
والحريات العامة .في األزمنة الماضية كان بإمكان األهل

ً
وحفاظا على أبنائهم من االنـحــراف األخــاقــي أن يمتنعوا
عــن اقتناء تلفاز فــي بيوتهم ،وفــي حــال اشـتــروه يضبطون
مــوضــوع ال ـق ـنــوات ،أمــا ال ـيــوم فـهــذه الـمــرحـلــة قــد مضت،

قناة من أن تُبث،
وكــذا مرحلة أن تمنع كتا ًبا أو مجل ًة أو
ً
فكلها مــراحــل مـضــت وال ع ــودة لـهــا فــي زم ــن االت ـصــاالت
واإلن ـت ــرن ــت ،بــل الـخـطــر قــائــم وأبـ ــواب الـمـعـصـيــة مفتوحة،
من الكتاب والــورقــة والكلمة والـصــورة واألغنية والخطاب
وغ ـي ــره ،بــل وأص ـبــح يـحـمــل اآلن فــي ال ـج ـيــوب ،فــي جيب
أصغر شاب أو شابة إلى أكبر رجل وامرأة ،فيحمله الشاب
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في جيبه ليتسنى له وفــي أي وقــت أن يفتح ما يريد من
المواقع المدمرة ويسمع ويرى ما يريد فيها ويتحدث مع
من يريد .فباإلمكان القول إنه لم ُيتح في تاريخ اإلنسانية
ـومــا مــا يتاح لــه الـيــوم مــن الجنود مــن جــن وإنــس
إلبليس يـ ً
ووسائل إغراء وانحراف وتزيين لدفع اإلنسان إلى ارتكاب
المعصية ومخالفة الـلــه سبحانه وتـعــالــى وإطــاعــة النفس
األمارة بالسوء ،ولم يمر زمان كزماننا الذي نحن فيه.
ّ

وك ـ ـمـ ــا ف ـ ــي م ـ ــوض ـ ــوع الـ ـمـ ـع ــاص ــي ف ـ ـكـ ــذا ف ـ ــي م ــوض ــوع

الـمـصــائــب ،فــإن البشرية معرضة الـيــوم لــوقــوع المصائب
أكثر من أي زمــن مضى ،حيث كــان قتل ألــف شخص في

حرب ً
مثل يحتاج في األزمنة الماضية إلى أيام بل وأسابيع،
هجوما جو ًيا على منطقة مأهولة قد يودي
أما اليوم فإن
ً
بـ ــأرواح أل ــف شـخــص فــي دق ــائ ــق .وال ـي ــوم ،بـسـبــب الـتـطــور
التكنولوجي والصناعي على مجاالت مختلفة ،فإن الوسائل
والتقنيات الـمـضــرة بــاإلنـســان تضاعفت أعــدادهــا وآثــارهــا
الـقــاتـلــة ،فــإن األمـ ــراض ،والـجــراثـيــم ،وال ـح ــروب ،واألسـلـحــة
المدمرة ،ووسائل اإلعالم ،وإمكانية إثارة الفتن ،والحروب
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االقتصادية ومــا شاكل ،مضافًا إلــى أطماع الــدول الكبرى
ـددا لحياة
ـدرا م ـهـ ً
بـغـيــرهــا مــن الـ ــدول ،كــل ذل ــك ب ــات م ـصـ ً

مجتمعات بأسرها ،فــإن من الممكن اليوم محاصرة دولة
بأكملها وتجويع أبنائها والــوصــول بهم إلــى أســوأ الظروف،
ونـحــن نـتـحــدث عــن وقــائــع مــوجــودة ،وه ــذا مــا يـحــدث في
غزة وفي اليمن وغيرهما ،فليست المسألة مسألة تجويع
فــرد أو أف ــراد مــن مجتمع ،بــل تـجــويــع مجتمع كــامــل ،دول
فجأة نتيجة
مرتفعا فينهار
بأكملها يكون مستوى اقتصادها
ً
ً

مــا يسمى باالغتيال االقـتـصــادي الــذي تمارسه دول كبرى
كأميركا كما فعلوا في ماليزيا وغيرها ،كل ذلك عبر بعض
التكتيكات في أسواق البورصات العالمية ما يودي بقيمة
العملة الوطنية فينهار االقتصاد الوطني وتحل المصائب.

ً
إذا ،نحن في زمن صعب .وفي هذا الزمن الصعب،

وفــي مشقاته القوية والكبيرة ،نحن نحتاج إلــى االستعانة
بالصبر ،وهو مستعاننا في الدرجة األولى ،لنواصل حياتنا
وإيماننا وجـهــادنــا وثباتنا ،ولنصنع مصيرنا كما أراده الله
سبحانه وتعالى لنا في الدنيا واآلخرة.
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وقفة على موضوع االختالط

إن م ــن جـمـلــة األم ـ ــور ال ــواج ــب عــاج ـهــا وض ـب ـط ـهــا في

مجتمعنا هو موضوع االختالط .وألفت هنا إلى أن كالمي

ل ـيــس ع ـلــى ن ـحــو اإللـ ـ ــزام ألحـ ــد ف ـل ـكـ ٌّـل حــر ي ـتــه ف ــي اخ ـت ـيــار
أسلوب حياته ودينه ،ولكني أتحدث عن بيئتي ،وعن الفئة
الـتــي تعتبر نفسها فـئــة ملتزمة بتعاليم ديـنـنــا وبتوجيهاته
وإرشاداته.
إن ـنــا نــاحــظ ف ــي ه ــذه األي ـ ــام تـفـشــي ظ ــاه ــرة االخ ـتــاط
بشكل ملحوظ فــي مجتمعات المتدينين وبـيــن أفــرادهــا،
وهــذه المسألة يلزمها إعــادة مراجعة وضـبــط .فلقد بات

من المألوف اليوم ً
مثل أن تجد بين جماعات الملتزمين
متزوجين يجتمعون على
لقاءات بين زميلين في عمل واحد
َ
طاولة غداء أو عشاء أو في سهرة ودية تتواجد فيها معهم

زوجــات ـهــم ،وقــد تمتد هــذه ال ـل ـقــاءات لـســاعــات ويتخللها
الـمــزاح والضحك واألحــاديــث ،هــذا األمــر يعتبر عند كثير
من الناس أمـ ًـرا عاد ًيا ،إال أنه يؤدي في بعض الحاالت –
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وهنا لــن أتـنــاول الجانب الفقهي والـشــرعــي – إلــى جملة
المحرمات ،أولها نفس هــذا االختالط واالجتماع غير
من
ّ
المضبوط ،ثانيها ما قد يقع من نظرات الريبة المحرمة،

ذاك مضافًا إلى مسائل كالمزاح ،والغيرة ،والحسد ،التي
يستغلها الشيطان ليحركها ،مــا يــؤدي إلــى وقــوع مشاكل
كـثـيــرة بـيــن ال ــزوج وزوج ـتــه ت ــؤدي أح ـيــا ًنــا إل ــى ال ـطــاق ،لما

يتراكم مع الوقت ،بل إن من الممكن لهذه الجلسات لو
خلت من الضوابط أن تؤدي باألمر – كما يجري في الكثير
من المجتمعات األخرى – إلى عالقات غير مشروعة ،إلى
ما يسمى بالخيانة الزوجية ،والعياذ بالله ،وهــذا نشهده
في المجتمعات الغربية غير المضبوطة بضوابط الشرع،
حيث يــؤدي االخـتــاط ،بما يتخلله مــن الـمــزاح والضحك
تاليا إن
والترف واللهو إلى عالقات غير شرعية ،ما يؤدي ً

اكتشفت هذه العالقات إلى الطالق وخراب البيوت ،بل
ُ
ـوصــا فــي مجتمعاتنا
وإل ــى وق ــوع جريمة قتل أحـيــا ًنــا ،خـصـ ً

الشرقية ،فكله قد يبدأ من جلسة كهذه.

إن إبليس كما اشرنا سابقً ا يبدأ مع اإلنسان بالمسائل
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الهينة ،والتي تندرج ضمن خانة شبهات الحالل
السهلة ّ
والحرام ،وحدود الحالل والحرام ،التي تكون غير واضحة

أح ـي ــا ًن ــا ع ـنــد الـ ـن ــاس ،ألن رسـ ــم ح ـ ــدود الـ ـح ــال والـ ـح ــرام
لمواضيع كهذه ليس باألمر السهل .فمن كــان من الناس

حريصا حقً ا على عائلته ،وعلى دينه ،وعلى تطبيق قوله
ً

ُ ْ َ ُ
َۡ
ُ ۡ َ ٗ َُ ُ
ُ
ود َها ٱنلَّ ُ
اس
تـعــالــى﴿ :ق ٓوا أنف َسك ۡم َوأهل ِيكم نارا وق
َ ۡ
ٱل َِج َ ُ
يتجنب حتى الشبهة ،وأن
ارة ﴾((( ،فــإن عليه أن
و
ّ
يحتاط فال يقحم نفسه في مواردها ،كي ال يقع فيما بعد

في شراك المحرمات .لن أدخل في كثير من التفاصيل،
ألنـنــا شـهــدنــا ونـشـهــد كــل ي ــوم مــا يـجــري فــي المجتمعات
غير المحافظة ،كالمجتمعات الغربية ،فلو رجعنا إلى أصل
المشكلة ،فقد يكون االختالط المحرم ،أو النظرة المحرمة.
ولذلك ،فعلينا أن نبدأ بمعالجة األسس والبديهيات
البسيطة لكي ال نــواجــه مــا هــو أصـعــب وأس ــوأ .فإننا في
هذا الزمن ،ومع ما تبثه الفضائيات والتلفزيونات واألقمار
((( سورة التحريم ،اآلية .6
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الـصـنــاعـيــة ،وم ــع مــا يـنـتـشــر عـلــى شـبـكــات اإلن ـتــرنــت ،فــإن
الــزوج أو الزوجة قد يتململ من شريكه ،وال يــرى فيه مع
يوميا على هذه الوسائل،
مــرور الوقت ما يلفته مما يــراه
ً

ً
ملجأ
فال يحتمل ان يحصر حياته معه ،فيجد في االختالط
إلى التواصل مع أشخاص آخرين ،والله يعلم ما قد يؤدي
إليه ذلك من مخاطر.
ومخاطر االختالط ال تنحصر بهذا النموذج ،بل تشمل
حاالت كثيرة نجدها في مجتمعاتنا اليوم ،في الجامعات
والمدارس والوظائف والبيوت ،ففي مناخ كالذي ذكرنا،
ومــع وجــود مخاطر كالتي أشــرنــا إلـيـهــا ،فنحن بحاجة إلى
ّ
العفة ،وعلى مــوارد
كثير من التنبه للحفاظ على مظاهر

التحصينً .
مثل ،قد يكون لرجل مؤمن ابنة صبية عمرها
بين  16و 17سنة فيأتي لها بــأسـتــاذ عـمــره بين  20و30
دروس ــا خــاصــة ،فيجلسان وحــدهـمــا ساع ًة
سنة إلعطائها
ً

تحدث
أو ساعتين ،وقد سبق أن ذكرنا أن إبليس ،الذي
ّ

مع نوح ومع موسى ومع أنبياء الله العظام من أولي العزم
وغيرهم ،عندما ُسئل :متى تمسك باإلنسان؟ قال :عندما
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يـخـلــو رج ــل ب ــام ــرأة ال ت ـحــل ل ــه ،فــإبـلـيــس الـ ــذي ه ــو رأس
الـغــوايــة يعتبر هــذه مــن أسـنــح الـفــرص ليمسك اإلنـســان،
ويتابع كما في الرواية :فأنا صاحبه دون أصحابي ،أي يأتيه

إبليس بنفسه ال عبر أحد من جنوده ،فموضوع كهذا ً
إذا ال
ملتزما
شخصا
ينبغي التهاون فيه ،فحتى لو كان األستاذ
ً
ً
ومتد ّي ًنا والفتاة متد ّين ًة وعفيف ًة وشريفة ،فهذه الخلوة قد

توقعهم في الشبهة ،وهذا الموضوع ُيبتلى به كبار القوم،
ـزهــاد ،وكــل هــذا وارد في
مــن األولـيــاء العظام والـعـ ّـبــاد والـ ّ

الروايات واألحاديث.

فلماذا نضع أنفسنا وشبابنا وبناتنا وزوجاتنا وعائالتنا
في موقع كهذا؟ لماذا نورطهم؟ ولماذا نفتح على أنفسنا
هذا الباب؟ هناك فساد ينبغي محاربته واقتالعه ،وأحيانًا
نسد باب الفساد حتى ال يدخل وال تصل النوبة
يجب أن
ّ

إلى مواجهته ،وموضوع االختالط باب من أبــواب الفساد
التي أحببت أن الفت إليها والتحذير منها ،لما له من األثر
في تدمير المجتمع.
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الخاتمة

في كل األحوال ،نحن نحتاج في مواجهة تحديات حياتنا

إلــى الصبر ،وهــو درس من أعظم دروس كربالء – لــو أردنــا
اختصار كربالء كلها – إذ من لحظة وقوف الحسينQ

أم ــام وال ــي الـمــديـنــة وقــولــه لــه عــن يــز يــد بـعــد ذك ــر خصائله

السيئة والتقريع به« :ومثلي ال يبايع مثله» بدأت المعركة
تحديدا بدأت دروس الصبر،
والمواجهة ،ومن هذه اللحظة
ً
الصبر على الموقف وعلى تبعات الموقف وعلى تداعيات

الموقف في المدينة ،التي كان أولها أن يجمع عياله وأنصاره

وأصحابه وأمواله ويغادر وطنه وبيته وبقية أهله ويخرج من
الـمــديـنــة .وام ـت ــدت الـمــواجـهــة إل ــى وق ــت خــروجــه العلني،

حيث كان من الممكن أن يتعرض لمواجهة أمنية وعسكرية،
ثــم دخــولــه إل ــى مــكّ ــة عـلـ ًـنــا ،وإقــامـتــه فيها فــي مـكــان علني،

علنا ،حيث ضاق صدر يزيد به فأرسل إليه
والتقائه بالناس ً
من يقتله في مكة ولو وجدوه معلقً ا بأستار الكعبة.
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فـتــداعـيــات ال ـغــر بــة ،وال ـه ـجــرة ،وت ــرك ال ــوط ــن ،وتـحـ ّـمــل

مشاق الطريق ،ومخاطر الطريق ،كل هذا احتاج إلى صبر
الرجال والنساء والولدان.

ومــن مكة إلــى الـكــوفــة ،وص ـ ً
ـول إلــى كــر بــاء ومــا جــرى في

كربالء من بطوالت ،وتحديات ،ومواجهات دامية ،وأحداث
مؤلمة ومأساوية ،ففي كل مشاهد كربالء يوجد الصبر ،كما
وبعد كربالء إلى الكوفة ،ومن الكوفة إلى الشام ،ومن الشام
وتحدي.
وتحمل
إلى المدينة ،كان كله مشهد صبر وثبات
ّ
ّ

وع ـن ــدم ــا ي ـق ــدم ال ـخ ـط ـبــاء ال ـح ـس ـي ـن ـيــون أحـ ـ ــداث واق ـعــة

ع ــاش ــوراء بـشـكــل م ـحــزن فــا شــك فــي أن ـهــا م ـحــزنــة ،ولـكــن
م ـق ـت ـض ـيــات ال ـم ـج ـلــس وال ـخ ـط ــاب ــة ت ـلــزم ـهــم أحـ ـي ــا ًن ــا بـبـعــض

البعد اإلنساني ،وذلك للتأثير في
المبالغات في التعبير عن ُ
وجدان المستمعين ،ولكن طرح المشهد بالد ّقة ،يقتضي

أن نوضح أنــه بــاإلضــافــة إلــى مــا حملته قضية الحسين من
نداء وعنوانًا ورسالةً ،سمتها األساسية
أحزان ،فإنها حملت
ً

والتحدي.
والعامة هي موضوع الصبر ،والثبات والتمكين
ّ

وهنا ال بد أن نرفض كل مشاهد التضعيف التي تنسب
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ً
مثل للسيدة زينب  Oبعد استشهاد الحسين،Q
مرة إن السيدة زينب
حيث سمعت أن بعض الخطباء قال ً

– والعياذ بالله – كشفت عن رأسها أمام الناس وخلعت
حجابها ،فهذا أمر مرفوض نسبته لجبل الصبر وربة العفة،
نقدم السيدة زينب للعالم؟ زينب التي ال يوجد
أفهكذا ّ

نظير لها في الصبر ،فهذه التي تخلع حجابها هي ليست
ـي بــن أب ــي طــالــب ،ولـيـســت ز ي ـنــب بنت
ز ي ـنــب بـنــت ع ـلـ ّ
فاطمة الزهراء ،وليست زينب بنت رسول الله.p

ولألسف ،ففي في بعض الموارد تصدر اإلساءة ألهل البيت
ولـلـحـسـيــن ولـلـنـبــي ولـلـسـيــدة ز ي ـنــب ول ـب ـنــات الحسينR

بشكل ال ُيطاق وال ُيحتمل ،وهو أمر معيب ومؤلم.

كــر بــاء هــي الصبر الجميل ،كــر بــاء هــي الصبر العزيز،

ك ــر ب ــاء ه ــي ص ـب ــر ال ـم ـن ـت ـصــر يــن ،ص ـب ــر ال ـش ــام ـخ ـي ــن ،صـبــر
األق ــوي ــاء ،صـبــر المؤمنين الــذيــن حـفـظــوا لـنــا هــذا اإلســام
وحفظوا لنا هذه األمة.
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يف كــل األحـــــوال ،نــحــن نحتاج
يف مواجهة حتديات حياتنا إىل
الــصــر ،وهــو درس مــن أعظم
دروس كربالء ( )...كربالء هي
الــصــر اجلــمــيــل ،ك ــرب ــالء هي
الصر العزيز ،كربالء هي صر
املنتصرين ،صر الشاخمني،
صــر األقــويــاء ،صــر املؤمنني
الذين حفظوا لنا هــذا اإلســالم
وحفظوا لنا هذه األمة.
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