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»العادة« متثل عنرصا رئيسا يف أسلوب 

عن  مهمة  أحاديث  أتتنا  وقد  الحياة/ 

أمئة الهدى)ع( يف مجال العادة

الرئيسة يف  العنارص  أحد  إىل  أتطرق  أن  بوّدي  هنا 

موضوع أسلوب الحياة وهو »العادة«. فإن االستمرار 

يعّد  العادة  تبلور  إىل  ينجر  والذي  ما  سلوك  عىل 

الحياة. ال تخلو حياتنا من  من أهم أركان أسلوب 

ثوابت يف أعاملنا وأقوالنا واأللفاظ التي نستخدمها 

أو  واحدة  ملرة  ما  بعمل  قمتم  إن  فإنكم  دامئا. 

ما يف بعض  كنتم متارسون عمال  أو  أكرث من ذلك، 

أن  ميكن  ال  مستمر،  غري  مقطعي  بشكل  األحيان 

نعترب هذا العمل الخاص داخال يف أسلوب حياتكم. 

بأيدينا،  حياتنا  أسلوب  نربمج  مل  إن 

فهناك من يربمج ويخطط لتغيري وإفساد 

أسلوب حياتنا.

إن عدم مباالة اإلنسان بأسلوب حياته وأن يتعاطى 

هذا املوضوع بغري جّد واكرتاث، فهذا ما قد ينجر 

نربمج  مل  إن  فنحن  اإلنسان.  حياة  يف  كارثة  إىل 

بهذا  بالغا  اهتامما  نعر  ومل  بأيدينا  حياتنا  أسلوب 

حياتنا  بأسلوب  يهتّم  من  هناك  يوجد  املوضوع، 

ثم ال يقترص  لتغيريه وهدمه.  له ويتصّدى  فيربمج 

الفردية  أو  االجتامعية  الحياة  عىل  الحياة  أسلوب 

حتى  الحياة  أبعاد  جميع  يشمل  هو  بل  وحسب، 

تلك املقاطع التي نرتبط فيها مع الله ونعبد ربّنا. 
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قبضة  يف  والعبيد  كاألرسى  نحن 

مام  حذر  عىل  نكون  أن  البد  عاداتنا/ 

نعتاد عليه/ إن تغيري العادة كاملعجزة!

تتسلط  فسوف  البرش،  نحن  عليها  نعتاد  عادة  أي 

علينا ونصبح بيدها كاألرسى والعبيد كام أّن تغيري 

العادة من الصعب جدا. فقد قال أمري املؤمنني)ع(: 

»لِلَْعاَدِة َعىَل کُلِّ إِنَْساٍن ُسلْطَان؛ غررالحکم/ ص544/ 

الحدیث10«. فمن هذا املنطلق البّد أن نكون عىل 

حذر ونرى ما الذي نسلطه عىل أنفسنا، فإن الهروب 

من قبضة هذا السلطان صعب جدا، إذ سوف يصبح 

سيّده. أمام  الذليل  كالعبد  عاداته  أمام  اإلنسان 

فعىل سبيل املثال إن رصختم ذات يوم أو عطفتم 

فهذا  واحدة،  ملرة  مالكم  من  بذلتم  أو  أحد  عىل 

أما إذا قام  ال ميكن أن يعترب من أسلوب حياتكم. 

اإلنسان بعمل عىل دوام ما أصبح هذا العمل من 

أسلوب  نطاق  يف  يدخل  ذلك  عند  ودأبه،  عاداته 

حياته. وبإمكان من ينظر إىل حياتنا من الخارج أن 

يشخص دأبنا وعاداتنا السلوكية. قد يكون أسلوب 

الحياة مفروضا علينا كرها أو يكون مختارا، ولكن 

التي تحّدد  عىل أي حال إن أعاملنا املستمرّة هي 

إىل  فشيئا  شيئا  تتحول  التي  وهي  حياتنا  أسلوب 

الحياة«  رواياتنا مصطلح »أسلوب  يرد يف  عادة. مل 

ولكن هناك أحاديث مهمة جاءتنا عن أمئة الهدى)ع( 

الله. شاء  إن  هنا  إليها  فنشري  العادة،  مجال  يف 
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وتكلمتم عن سلبياته، فإنكم أن داومتم عىل ذّمه 

شيئا  عاداتكم  من  واغتيابهم  اآلخرين  ذّم  يصبح 

فشيئا وهذا غري مطلوب جدا. فلرناقب وال نسمح 

العادات.سأل  هذه  مثل  عىل  نتعود  أن  ألنفسنا 

أَذَاٍن ِفی  ِبَغیِْر  اإْلِقَاَمِة  رجل اإلمام الصادق)ع( َعِن 

باإلقامة  أكتفي  أن  استأذنه هل يل  الَْمْغرِِب؛ يعني 

قبل صالة املغرب دون األذان، فََقاَل: »لَیَْس ِبِه بَأٌْس 

االحکام/ج2/ص51« تهذیب  یُْعتَاَد؛  أَْن  أُِحبُّ  َما  َو 

وقد قال أمرياملؤمنني)ع( يف حديث آخر: »رَدُّ الُْمْعتَاِد 

َعنْ  َعاَدتِهِ  کَالُْمْعِجِز؛ تحف العقول/ ص489«. لهذا 

حرّي باإلنسان أن يكون عىل حذر مام يعتاد عليه من 

سلوك وأعامل مام يتحول إىل إسلوب حياته، إذ إنه 

سوف ال يقدر عىل تغيري هذا األسلوب وما اعتاد عليه.

فلرناقب عاداتنا وأسلوبنا يف الكالم/ فقد 

اعتاد البعض عىل تتبع العيوب والتشاؤم

فعىل سبيل املثال البّد لإلنسان أن يرى أّي أسلوب 

من أساليب الكالم راح يصري جزء من أسلوب كالمه. 

فقد اعتاد البعض عىل أن ال ينظروا سوى السلبيات 

والثغرات، فرتاهم دامئا يتذمرون ويتشاءمون. فالبّد 

أن نحذر حتى ال يتحول التفاتنا إىل بعض السلبيات 

سيئا  جاركم  كان  إن  املثال  سبيل  فعىل  والثغرات. 
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إىل  مدعاة  السالم  إفشاء  عىل  التعود 

زوال كثري من السلبيات

كم أن أحكام اإلسالم من الوسعة مبكان وكم حاولت 

أن تعّودنا عىل العادات الجيّدة. فعىل سبيل املثال 

كم جاءتنا وصايا يف إفشاء السالم. فقد قال اإلمام 

إفشاء  يحب  وجل  عز  الله  »إن  الباقر)ع(:  محمد 

العادة  هذه  فإن  ص645(.  السالم«)الكايف/ج2/ 

آثارا وبركات كثرية وتستطيع أن  بحد ذاتها تحمل 

تقيض عىل الكثري من السلبيات األخالقية والعالقات 

االجتامعية واملشاكل النفسية يف اإلنسان. فإنكم إن 

تعّودتم عىل إفشاء السالم، واعرتاكم غرور من جانب، 

تأيت عادتكم هذه ولن تسمح بالغرور أن يظهر عىل 

سلوككم فتفرض عليكم أن تفشوا السالم بتواضع. 

قد  الحياة  يف  ومشاكلنا  أقرباءنا  إن 

يصريون سببا ألن نكسب عادات سيئة

زوجة  أو  صالح  غري  بولد  أحيانا  اإلنسان  يبتىل 

وينتقدهم،  ينصحهم  دامئا  فتجده  األخالق،  سيئة 

إنسانا  يصبح  األسلوب  هذا  عىل  اعتاد  إن  فإنه 

مشاكل  أن  يعني  وهذا  اآلخرين.  لدى  مرّا  يابسا 

الحياة واألقرباء قد تصري سببا ألن يكسب اإلنسان 

مام  حذر  عىل  نكون  أن  البّد  ولهذا  سيئة.  عادات 

نعتاد عليه. البّد لإلنسان أن يراقب عاداته بشّدة، 

فيحاول أن ال يعتاد عىل السيئات من جانب، وأن 

وأن  آخر  جانب  من  الصالحة  األعامل  عىل  يعتاد 

الصالحة. األعامل  عىل  التعّود  سبيل  يف  يخطط 
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اشتهر بيننا أن »العادة غري مطلوبة أو عندما يتحول 

سلوك ما إىل عادة فهو أمر غري ممدوح«. نعم! إّن 

وحتى  ريب،  بال  سيئ  عمل  السيئة  العادة  كسب 

بعض العادات الجيدة قد تشّكل مانعا أمام اإلنسان 

األمر  بداية  يف  يفرتض  ولكن  واالرتقاء،  التطور  من 

أن نلتفت إىل الجوانب اإليجابية وبركات العادات 

االحتاملية. آفاتها  إىل  نتطرق  ذلك  وبعد  الحسنة، 

فهذه العادة البسيطة يف الواقع وقفت مانعا أمام 

ظهور الغرور وبالتايل سوف يضعف غروركم تلقائيا 

عندما ال يجد سبيال لظهوره.

العادة/  حسن  يف  والصالح  الخري  كل 

العادة  أن  األسف  مع  بيننا  اشتهر  لقد 

غري مطلوبة

ُحْسنُ   الَْخیِْر  ِبِفْعلِ   »کََفى   املؤمنني)ع(:  أمري  يقول 

ما  وهذا  )غررالحکم/ص520/حدیث36(  َعاَدة« 

يحيك عن أن الخري كله ينال بحسن العادة. وقال أمري 

اَمحَ  َو  ْد نَْفَسکَ  السَّ املؤمنني)ع( يف حديث آخر: »َعوِّ

تََخیَّْر لََها ِمْن کُلِّ ُخلٍُق أَْحَسَنُه فَِإنَّ الَْخیَْر َعاَدٌة« )تحف 

التي  الروايات  كرثة  من  فبالرغم  العقول/ص86(. 

أكّدت عىل كسب العادات الحميدة ولكن لألسف قد 



دور العبادة في أسلوب الحياة دور العبادة في أسلوب الحياة
رمضان عام 1434هـ. رمضان عام 1434هـ. 1213

كّل  فلسان  وتفكريهم.  كالمهم  أساس  عىل  تنظّم 

امرئ يجره إىل نفسه. فعىل سبيل املثال إن عّودنا 

يجرّنا  سوف  واالنتقاد،  والذّم  التذّمر  عىل  لساننا 

التفكري. ولهذا تجدون  التشاؤم يف مقام  لساننا إىل 

اعتادوا عىل مشاهدة سلبيّات  قد  الناس  كثريا من 

املجتمع وحسب، فكل ما جلسوا يف مكان كالتكيس 

أو شاحنة املسافرين يبدأون باالنتقاد وأن األوضاع 

متدهورة وتذهب إىل األسوأ يوما بعد يوم! إن هذه 

الكالم. يف  الحياة  أسلوب  أنواع  أحد  ومتثل  لعادة 

هي  الرائجة  السيئة  العادات  إحدى 

أوضاع  تدهور  عىل  والتأكيد  التذّمر 

إىل  سيئ  من  تذهب  وأنها  املجتمع 

أسوأ!

اإلنسان أسري عاداته حقا. فقد قال أمري املؤمنني)ع(: 

الحكم/  )غرر  ْدتَه«  َعوَّ َما  یَْستَْدِعیَک  »لَِسانَُک 

ال  الناس  بعض  لسان  فرتى  الحديث25(.  ص572/ 

ينفّك عن الجرح والنرت حتى يف مزاحه، وترى بعض 

العبارات  بعض  استخدام  عىل  اعتادوا  قد  الناس 

طبيعة  ومن  بلسانهم.  الغري  إيذاء  عىل  وتعودوا 

يشعرون  ال  حيث  من  ينجرون  أنهم  هي  الناس 

إىل ما اعتاد عليه لسانهم، فأسلوب تفكريهم يتبع 

فإنها  روحياتهم  يف  الحال  وهكذا  كالمهم  أسلوب 
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رغم هذه املصاعب واملشاكل نجد أن حركتنا تتجه 

صوب التكامل والتطّور. ومن جانب آخر صحيح أن 

أسعار البضائع تحيك عن وجود غالء وتضخم ولكن 

قد ارتفع املستوى املعييش للناس نسبة إىل ما كانوا 

عليه سابقا. فمع األسف أصبح أسلوب حياتنا هو 

أن نبدأ الحديث بالتذمر والتشاؤم. فهذا ما سوف 

فالبد  والهّم.  الحزن  بنا  ويلحق  روحيتنا  عىل  يؤثر 

أن نقول إىل هؤالء املتشامئني: افرحوا وابتهجوا بقدر 

ارتقاء مستوى معيشتكم واحزنوا بقدر مشاكلكم. 

فافرحوا بقدر ما تحظون به من إمكانات ووسائل 

الرفاه واحزنوا عىل ما حرمتم منه. ولكن ترى هؤالء 

املتشامئني يف حزن وهّم دائم بسبب عادتهم عىل 

والنواقص. السلبيات  عىل  والتأكيد  الكثري  االنتقاد 

مع األسف إن أسلوب حياة أكرثنا جعلنا 

نبدأ الكالم باالنتقاد والكالم السلبي تجاه 

املجتمع/ ومن طبيعة هذا األسلوب أن 

يلحق بنا الحزن والهّم

البعض  يتعاطاه  الذي  الكالم  األسلوب من  إن هذا 

من أن أوضاع املجتمع يف تدهور وسقوط، إمنا هو 

تشاؤم ورضب من األمراض اللسانية التي قد تؤدي 

إىل مرض نفيس. فهذا يحيك عن أن نظرة هذا اإلنسان 

إىل أوضاع العامل نظرة سلبية. بينام ال يحيك مجمل 

أوضاع املجتمع بشكل عام عن أنها ذاهبة إىل الدمار 

والخراب، بل بالعكس فإنها يف تحّسن وتطور دائم. 

وال يعني هذا الكالم أننا ال نعاين من مشاكل. نعم، 

نحن نعاين من بعض املشاكل والتحديات ولكن عىل 
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أمئتنا يف آداب الدعاء أن ابدأوا دعاءكم بشكر نعم 

الله عليكم وبعد ذلك اطلبوا حاجاتكم.

قد  النعم  بشكر  املسبوق  غري  الدعاء 

يجرنا إىل عادة سيئة

إن الدعاء عمل صالح بطبيعة حاله، أما إن مل يؤّد 

بالشكل الصحيح قد يجرنا إىل عادة سيئة. فعندما 

يكرث اإلنسان طلب الحاجات عند الله سبحانه بال 

يقول:  فدامئا  الدعاء،  أثناء  عليه  نعمه  يشكر  أن 

وشاف  املالية،  وأزمتي  فقري  من  أخرجني  »إللهم 

طفيل وحّل مشكلتي و...« فإن داوم اإلنسان عىل 

هذا السلوك وهذا النمط من الدعاء قد يؤدي به 

أوضاع  تجاه  السلبية  والنظرة  التشاؤم  عادة  إىل 

الحياة. فمن أجل أن ال نتورّط بهذه العادة إثر عرض

ترى كثريا من الناس ال يتحرك لسانهم 

املجتمع  إيجابيات  عن  الحديث  يف 

ونقاط قوته ومحاسنه/ حتى يف الدعاء 

يفرتض أن نبدأ بحمد الله وشكر نعمه 

وعرض  الحاجات  ذكر  إىل  ننتقل  ثم 

املشاكل

ترى كثريا من الناس ـ ولألسف ـ ال يتحرك لسانهم 

قوته  ونقاط  املجتمع  إيجابيات  عن  الحديث  يف 

رؤيتهم.  وسقمت  اعتلّت  قد  فكأنه  ومحاسنه، 

ِمْن  قَلیٌل  »َو  وتعاىل:  سبحانه  الله  يقول  ولذلك 

العزيز  إسالمنا  يعّودنا  ُکوُر«)سبأ/13(.  الشَّ ِعباِدَی 

األمر  بادئ  الله وفضله علينا يف  نعم  أن نرى  عىل 

ال أن ننظر إىل النواقص واملشاكل. ولهذا قد وّصونا 
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تََحبََّب إيَِلَّ َو ُهَو َغِنيٌّ َعنِّي َو الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي يَْحلُُم 

َعنِّي َحتَّى كَأيَنِّ اَل َذنَْب يِل فََربِّ أَْحَمُد َشْ ٍء ِعْنِدي َو 

أََحقُّ ِبَحْمِدي... « وكذلك الحال يف باقي أدعية أهل 

فمن  الله.  بحمد  مليئة  أنها  نجد  البيت)ع( حيث 

أروع مصاديق حمد الله يف الدعاء هو ما نجده يف 

ابتدأ  عرفة، حیث  يوم  يف  الحسني)ع(  اإلمام  دعاء 

دعاءه بهذه العبارات: »الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي لَيَْس لَِقَضائِِه 

َداِفٌع َو اَل لَِعطَائِِه َمانٌِع َو اَل كَُصْنِعِه ُصْنعُ  َصانِعٍ  َو 

أَتَْقَن  َو  الْبََدائِعِ  أَْجَناَس  فَطََر  الَْواِسُع  الَْجَواُد  ُهَو 

َنائَِع اَل يَْخَفى َعلَيِْه الطَّاَلئُِع َو اَل تَِضيُع  ِبِحْكَمِتِه الصَّ

اإْلِْساَلِم  ِع  َو ِبرَشْ الَْجاِمعِ  ِبالِْكتَاِب  الَْوَدائُِع أََت  ِعْنَدُه 

اِطعِ َو ُهَو لِلَْخلِيَقِة َصانٌِع َو ُهَو الُْمْستََعاُن  النُّوِر السَّ

َو  َو رَائُِش كُلِّ قَانِعٍ  َجاِزي كُلِّ َصانِعٍ  الَْفَجائِعِ  َعىَل 

َو الِْكتَاِب الَْجاِمعِ رَاِحُم كُلِّ َضارٍِع َو ُمْنزُِل الَْمَناِفعِ 

املشاكل إىل الله سبحانه، علّمنا أهل البيت)ع( أن 

من  الله  رزقنا  ما  واستعراض  بالشكر  الدعاء  نبدأ 

النعم املادية واملعنوية. وهذا من آداب الدعاء. كام 

يف دعاء اإلمام السجاد)ع( املعروف بدعاء أب حمزة 

لله؛  الدعاء حمدا  األوىل من  املقاطع  نجد  الثاميل، 

»الَْحْمُد لِلَّهِ  الَِّذي  أَْدُعوهُ  ِفيُِجيبُِني  َو إِْن كُْنُت بَِطيئاً 

ِحنَي يَْدُعويِن َو الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي أَْسأَلُُه فَيُْعِطيِني َو 

إِْن كُْنُت بَِخياًل ِحنَي يَْستَْقرُِضِني َو الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي 

أُنَاِديِه كُلَّاَم ِشئُْت لَِحاَجِتي َو أَْخلُو ِبِه َحيُْث ِشئُْت 

لِِسِّي ِبَغرْيِ َشِفيعٍ فَيَْقيِض يِل َحاَجِتي الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي 

اَل أَْدُعو َغرْيَُه َو لَْو َدَعْوُت َغرْيَُه لَْم يَْستَِجْب يِل ُدَعاِئ 

َو الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي اَل أَرُْجو َغرْيَُه َو لَْو رََجْوُت َغرْيَُه 

أَلَْخلََف رََجاِئ َو الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي وَكَلَِني إِلَيِْه فَأَكْرََمِني 

َو لَْم يَِكلِْني إىَِل النَّاِس فَيُِهيُنويِن َو الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي 
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أحد أسباب التأكيد عىل »حمد الله« 

هو أهمية النظرة اإليجابية واالبتعاد عن 

التشاؤم/ أراد الله أن نعتاد عىل النظرة 

عىل  أنفسنا  عّودنا  أننا  بيد  اإليجابية، 

النظرة السلبية والتشاؤم/ السورة الوحيدة 

الحمد  سورة  هي  القرآن  يف  الواجبة 

أحد أسباب تأكيد اإلسالم عىل الشكر وإظهار الشكر 

أهميّة  هو  لله«،  »الحمد  ذكر  وتکرار  باللسان 

التعّود  وعدم  بالخري  والتفاؤل  اإليجابية  النظرة 

أراد  لقد  الحياة.  يف  السلبية  والنظرة  التشاؤم  عىل 

وتسليط  الخري  ذكر  عىل  لساننا  نعّود  أن  اإلسالم 

الله.  وحمد  واإليجابيات  املحاسن  عىل  الضوء 

]لِلُْمِطيِعنَي  َساِمٌع  َعَواِت  لِلدَّ ُهَو  َو  اِطعِ   السَّ ِبالنُّوِر 

رََجاِت رَاِفٌع َو لِلُْكُربَاِت َداِفٌع َو لِلَْجبَاِبرَِة  نَاِفعٌ [ َو لِلدَّ

قَاِمٌع َو رَاِحُم َعرْبَِة كُلِّ َضارٍِع َو َداِفُع ]َو رَاِفعُ [ رَضَْعِة 

كُلِّ َضارٍِع فاََل إِلََه َغرْيُُه َو اَل َشْ َء يَْعِدلُُه َو لَيَْس كَِمثْلِِه 

ِميُع الَْعلِيمُ  الْبَِصرُي اللَِّطيُف الَْخِبرُي َو  َشْ ٌء َو ُهَو السَّ

ُهَو َعىل  كُلِّ َشْ ٍء قَِدير«.
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الله  يزيدنا  املشاكل، سوف  سبحانه يف خضّم  الله 

إِْذ  »َو  يقول:  ولهذا  وعونه.  فضله  من  سبحانه 

أَلَزیَدنَُّکْم«)إبراهیم/7(. َشَکرْتُْم  لَِئْ  َربُُّکْم  تَأَذََّن 

إن مل نراقب ما نكسبه من عادات، سوف 

يُشقينا الشيطان بالعادات السيئة

إن مل يربمج اإلنسان لعاداته فقد دخل يف مخاطرة 

نكرتث  ومل  لعاداتنا  نربمج  مل  إن  فإننا  جدا.  كبرية 

عىل  بتعويدنا  الشيطان  يهلكنا  املوضوع  بهذا 

نفسه:  مع  يقول  الشيطان  فإن  السيئة.  العادات 

السيئ  العمل  ميارس  أن  اإلنسان  لهذا  يكفي 

منه  التخلّص  يستطيع  ال  ذلك  فعند  مرات،  لعّدة 

السيئة  العادات  ببعض  اإلنسان  يتورّط  ويشقى. 

االلتفات.  وعدم  الغفلة  بسبب  ـ  األسف  مع  ـ 

هي  الكريم  القرآن  يف  الواجبة  الوحيدة  السورة 

يوميا.  الصالة  يف  قراءتها  تجب  التي  الحمد  سورة 

وتبدأ  »الحمد«  بسورة  السورة  هذه  سميت  وقد 

بآية »الحمد لله رب العاملني«. وهذا يدّل عىل أّن 

الشكر  عىل  السورة  هذه  خالل  من  ليعّودنا  الله 

أنفسنا  نعّود  ولألسف  أنّنا  بيد  اإليجابية،  والنظرة 

البعض  يتصور  فقد  السلبية.  والرؤية  التشاؤم  عىل 

أنهم لو شكروا الله بألسنتهم، سيتصّور الله أنه ال 

مشكلة لهم وعليه فال يعينهم عىل حّل مشاكلهم! 

بينام األمر بالعكس متاما. فعندما نشكر الله سبحانه 

شكرين  قد  عبدي  أن  ملالئكته  الله  يقول  وتعاىل: 

بالرغم من معاناته كلّها، فيأمرهم بتخفيف بعض 

املشاكل عّنا. إذ أن الله هو أعلم منا مبا نعاين منه 

وشكرنا  العبوديّة  بأدب  التزمنا  فإن  مشاكل،  من 
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اإلنسان/  به  يأنس  مام  الحياة  أسلوب 

لَتَعس  سيئة  عادات  بضع  تكفي 

اإلنسان/ وكذلك من شأن بضع عادات 

حميدة أن تنقذ اإلنسان من مهالك

أسلوب  ألن  جدا؟  مهّم  أمر  الحياة  أسلوب  ملاذا 

اإلنسان  بها  يقوم  التي  األعامل  تلك  يعني  الحياة 

تبلور  إىل  يؤدي  االستمرار  وهذا  مستمّر  بشكل 

اإلنسان،  به  يأنس  مام  الحياة  فأسلوب  العادات. 

هذا  وكان  الحياة  يف  ما  أسلوب  استأنسنا  إذا  فإننا 

والثغرات،  السلبيات  بعض  عىل  ينطوي  األسلوب 

السيئة  العادات  بعض  األسلوب  هذا  سيفرض 

اإلنسان.  لتََعس  كافية  ذاتها  بحد  وهي  علينا 

ينطوي  حياتنا  أسلوب  كان  إن  آخر  جانب  ومن 

التلّهي  عىل  البعض  يعتاد  قد  املثال  سبيل  فعىل 

بالنظر فإنه مل يعد يشعر باللذة بعد ما تعّود عىل 

هذا العمل، ولكّنه يبقى ميارس هذا السلوك لعادته 

فقط، فتلحق هذه العادة به أرضارا وصدمات فادحة. 

عدم  عىل  تعودن  قد  الفتيات  بعض  ترى  وكذلك 

االلتزام بالحجاب الكامل، فإنهن عندما تعّودن عىل 

فقد  عليهّن.  الحجاب أصعب  يصبح  السلوك،  هذا 

يكون هذا اإلنسان املعتاد عىل هذه العادات السيئة 

إنسانا صالحا وذا قلب نقّي وباطن طاهر، ولكن بضع 

عادات سيئة يف اللسان والبرص والسمع بإمكانها أن 

توقع اإلنسان يف متاهات وتلحق به أرضارا ال تجرب.     
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الناس  بعض  ترى  ولهذا  آخر.  عمل  أي  عىل  نقدر 

عند نزع روحهم يداومون عىل ذكر »یا حسین)ع(« 

إذ قد تعّودوا طيلة حياتهم عىل أن ينادوا الحسني 

عند املحن واملصاعب والوحشة. فكل إنسان سوف 

يبحث عند موته عاّم اعتاد عليه وأنس به يف حياته. 

إليه  يأيت  حينئذ  املؤمنني)ع(،  بأمري  أحد  أنس  فإن 

أمري املؤمنني)ع( عند مامته ويخرجه من وحشته. 

َوَجَدنِی   أََحبَِّنی   »َمنْ   أمرياملؤمنني)ع(:  قال  حيث 

ِعْنَد َماَمتِِه حیُْث یُِحب «)صحیفة اإلمام الرضا)ع(/

ص86(. إن شاء الله عند مامتنا ويف تلك اللحظات 

به  تعلق  ما  إىل  اإلنسان  قلب  يهّش  التي  األخرية 

جلسات  إىل  شوقا  صدرنا  يضيق  به،  واستأنس 

الصالة.  وإىل  املسجد  وإىل  الحسني)ع(،  مصائب 

الكالم  أو  السلوك  الحميدة يف  العادات  بعض  عىل 

أو النظر، سوف تقدر هذه العادات الحميدة عىل 

إنقاذنا من بعض املهالك.

كل إنسان سوف يبحث عند موته عاّم 

اعتاد عليه يف حياته

ترى بعض الناس قد اعتادوا عىل بعض األذكار، فعىل 

سبيل املثال تجدهم يكررون أسامء أهل البيت)ع( 

زهراء«  »يا  ذكر  فريددون  واملصائب  النوازل  عند 

من  وهذه  دامئا،  حسني)ع(«  و»يا  عيل)ع(«  و»يا 

العادات الجميلة جدا. يف لحظات آخر عمرنا وعند 

سكرات املوت سوف نعجز عن كّل شء وال يصدر 

اعتدنا عليه طول حياتنا. فسوف  ما  إال  مّنا وقتئذ 

تسكن جميع قوانا وإراداتنا إال ما أنسنا به فلم نعد 
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لليتامى  وابِك  ابكني  اشتياِق/  حليَف  أصبحا  فقد 

وال/ تنَس قتيَل الِعدى بطفِّ العراِق. فكأنها أقامت 

مجلس عزاء يف آخر لحظات عمرها، ولعلها كانت 

تريد أن تخّفف من غليل زوجها حيث كانت تعلم 

رحيلها،  بعد  بسهولة  البكاء  لعيّل  يتسّنى  لن  أن 

عند  البيت  يف  أم  املسجد  أيف  بعدها  يبيك  فأين 

فاطمة؟...  فراق  عىل  حزنا  عيل  يبىك  أين  أطفاله، 

أال لعنة الله عىل القوم الظاملني

الشباب  أحد  إىل  أنظر  كنت  الجبهة  يف  يوم  ذات 

أن  فام  قلبه،  يف  تصيب  بطلقة  وإذا  املجاهدين، 

أصيب بقلبه وراح يفارق الحياة نادى ثالث مرات، 

عاداتنا  دور  هو  هذا  استشهد.  ثم  عيل،  عيل عيل 

قد  الزهراء  كانت  الحياة.  لحظات  آخر  يف  وأنسنا 

فارقت الحياة بحسب الظاهر، فام أن جاءها أمري 

يا  املؤمنني)ع( أخذ رأسها وتركه يف حجره وناداها 

زهراء فلم تكلمه، فناداها يا بنت محمد املصطفى 

فلم تكلّمه...إىل أن قال لها يا فاطمة كلميني فأنا 

ابن عّمك عيّل بن أب طالب، فام إن سمعت فاطمة 

ثم  إليه، وبكت  باسم عيّل، فتحت عينيها ونظرت 

والحسني  الحسن  وولديها  عليها  بالبكاء  أوصته 

فقالت: ابكني إن بكيت يا خرَي هاِد/ واسبل الدمع 

بالنسِل/  أوصيك  البتول  قرين  يا  الفراِق/  يوم  فهو 


