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الحياة المليئة بالمشاكل ال تدّل على اإليثار وعبادة الله/ ينبغي للمتدّينين أن يكونوا 
طلّب الحياة األفضل أكثر من غيرهم/ نريد أن نكتشف طريق الحياة األفضل 
بالعقل ال باألبحاث الدينّية/ إن االنتفاع الكثير من الدنيا جائزة االلتزام بالدين

بناهيان سلسلة محاضراته في موضوع »الطريق  الشيخ  ألقى سماحة  ما  بعد 
إعجابا  ونالت  الديني«  التربوي  النظام  في  الرئيسة  واالستراتيجية  الوحيد 
على  للحصول  الوحيد  »الطريق  موضوع  بطرح  بدأ  الشباب،  قبل  من 
فإليك  أفضل؟«  بحياة  نحظى  »كيف  سؤال  عن  ليجيب  األفضل«  الحياة 
الثالثة: الجلسة  في  محاضرته  من  المقاطع  أهم  نّص  الكريم  القارئ  أيها 

ينبغي للمتدّينين أن يكونوا طلّب الحياة األفضل أكثر من غيرهم

ــن  ــون متديّن ــف نك ــرف »كي ــد أن نع ــاة، إذ ال نري ــع الحي ــن م ــة الدي ــا هــو عالق ــس موضــوع بحثن لي

ونعيــش يف حيــاة مريحــة يف نفــس الوقــت؟« كــا ال نريــد يف بــادئ األمــر أن نفتـّـش عــن طــرق »تحســین 

حیاتنــا عــن طريــق الديــن؟« كــا ال نريــد يف بــادئ األمــر أن نخــوض يف موضــوع »رؤيــة الديــن تجــاه 

ــا هــو »كيــف  ــل موضوعن ــا يف هــذا املســار؟« ب ــا علين ــي يقرتحه ــاة األفضــل ومــا هــي الطــرق الت الحي

نصــل إىل الحيــاة األفضــل؟« بغــض النظــر عــن دور الديــن يف وصولنــا إىل الحيــاة األفضــل. نريــد أن نعــرف 

أن مــا هــو الطريــق إىل الحيــاة األفضــل؟ ملــاذا جئنــا إىل موضــوع الحيــاة األفضــل؟ ألننــا بــر، وال ميكــن 

لإلنســان أن يتخــّى عــن تحســن حياتــه. اإلنســان يحــّب حياتــه مــن جانــب، ويصبــو إىل تحصيــل الحــد 

األقــى مــن الحيــاة، وال يــزال يغــّر بعــض أجــزاء حياتــه ويحّســن مــن أوضــاع حياتــه دون ملــل أو كلــل.

ــن  ــاة. إن للدي ــن الحي ــل بتحس ــاين املتمثّ ــب اإلنس ــذا املطل ــا إىل ه ــال لوصولن ــا املج ــح دينن ــد فس وق

كالمــا حــول تحســن الحيــاة وســوف نقــف عنــد بعــض عباراتــه مــن بــن آيــات القــرآن وأحاديــث األمئــة 

املعصومــن)ع( لــي تــروا أنــه يجــب عــى املتديّنــن وطــاّلب املعنويـّـة أن يســبقوا غــر املتديّنــن يف طلــب 

الحيــاة األفضــل. وســنأيت بدليــل قــرآين عــى رضورة ذهــاب املؤمنــن إىل تحقيــق هــذا الهــدف. إن غــر 

املتديّنــن يبحثــون عــن بعــض الخصوصيــات يف الحيــاة ولكــن ال ميكن تســميتها بالحياة األفضــل بالرضورة.
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َربِِّهْم  إِلَْیِهْم ِمْن  أُنْزَِل  َو اإلِْنْجیَل َو ما  أَقاُموا التَّْوراَة  أَنَُّهْم  لَْو  القرآن الكريم: )َو 
أَْرُجلِِهم( تَْحِت  ِمْن  َو  َفْوِقِهْم  ِمْن  ألَََکلُوا 

لقــد قــال اللــه تعــاىل: )َو لـَـْو أَنَُّهــْم أَقاُمــوا التَّــْوراَة َو اإْلِنْجیَل َو مــا أُنْزَِل إِلَیِْهــْم ِمْن َربِِّهــْم أَلَکَلُوا ِمــْن فَْوِقِهم 

َو ِمــْن تَْحــِت أَرُْجلِِهــم( ]املائــدة/66[. مل يقــل اللــه: »ولو أنهــم أقاموا التــوراة واإلنجيــل الزدادوا نورا«! ومل 

یقــل: »ولــو أنهــم فعلــوا ذلــك ألســكناهم مســاكن طيبــة يف الجنــان!« طبعــا قــد ذكر هــذه اآلثــار يف آيات 

أخــرى مــن القــرآن، ولكــن ألنـّـه قــد حصــل ســوء فهــم لــدى بعــض النــاس بحيــث زعمــوا أن جميــع وعود 

القــرآن تختــّص بيــوم القيامــة، نريــد التأكيــد هنــا عــى هــذه النقطــة وهــي أنــه إذا رأيتــم أن الحديــث 

عــن القيامــة كثــر جــّدا يف القــرآن الكريــم فألنــه أهــّم، ال مبعنــى أن ال فائــدة للتديّــن يف هــذه الدنيــا.

إن االنتفاع الكثير من الدنيا جائزة االلتزام بالدين/ طريق تحسين الحياة طريق 
إلهي

مــن خــالل هــذه اآليــة يتّضــح أن وفور النعمــةـ  وال التخمــةـ  بحيث تنفتــح عليك بركات الســاء واألرض، 

إمنــا هــو جائــزة االلتــزام بالديــن. وليــت شــعري أيــن حصــل البــر عــى مثــل هــذه الجائــزة عــن طريــق 

غــر التديـّـن؟! نحــن نرغــب يف الحيــاة التــي وصفهــا القــرآن يف قولــه: )أَلَکَلـُـوا ِمــْن فَْوِقِهــم َو ِمــْن تَْحــِت 

أَرُْجلِِهــم(. وهنــاك آيــات أخــرى يف القــرآن تشــر إىل هــذا املعنــى، ولكّنهــا ليســت بهــذه الرصاحــة بحيــث 

تتطــرّق إىل الطعــام وأســباب العيــش. فعى ســبيل املثال جاء يف القــرآن: )َو لَْو أَنَّ أَْهَل الُْقــرى  آَمُنوا َو اتََّقْوا 

ــاِء َو اأْلَرِْض( ]األعــراف/96[ نحــن بصــدد الوصــول إىل الحيــاة األفضل وال  لََفتَْحنــا َعلَیِْهــْم بـَـرَکاٍت ِمــَن السَّ

نريــد أن نقــول يف هــذا الحــوار بأننــا نريــد الرجــوع إىل الديــن. نريــد أن نبحــث بهــذه الطريقــة؛ وهــو لــو 

كّنــا نبحــث يف هــذه الدنيــا عــن الحيــاة األفضــل فقــط، فكيــف يجــب أن نعيــش؟ طبعــا إن اللــه قــد وعد 

املؤمنــن وبّرهــم بنيــل الحيــاة الطيّبــة والحيــاة األفضــل يف هــذه الدنيــا وهــذا ليــس بأمــر ســيّئ. فهــذا 

يعنــي أن مــن حّســن حياتــه يف هــذه الدنيــا فهــو يف الواقــع قــد ســلك طريقــا إلهيّــا. ولكّننــا يف بــادئ األمر 

ال نريــد أن نســلك طريــق اللــه، نريــد أن نبحــث عــن كيفية تحســن الحيــاة الدنيويـّـة عــر أّي طريق كان.
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هل يفترض العقل طريقا للحياة األفضل غير طريق الدين؟

ــا  ــو مقصودن ــا ه ــرف م ــاة لنع ــف الحي ــن تعري ــا م ــّد لن ــل، الب ــاة األفض ــب الحي ــق لطل ــل أن ننطل قب

ــش  ــا يجــب أن نفتّ ــاة األفضــل. وثالث ــا مــن الحي ــّن مقصوَدن ــا أن نب ــا علين ــاة؟ ثاني ــا عــن الحي وتعريفن

عــن مختلــف الطــرق للوصــول إىل الحيــاة األفضــل لــرى األفضــل مــن هــذه الطــرق. ويف آخــر 

ــل  ــاة األفض ــق للحي ــل أي طري ــرف العق ــه ال يع ــي أن ــة وه ــذه النتيج ــي إىل ه ــد أن ننته ــاف نري املط

ــد أن  ــن ال نري ــة أم ال. نح ــذه النتيج ــننتهي إىل ه ــل س ــرى ه ــد أن ن ــي نري ــن. يعن ــق الدي ــر طري غ

ــاء  ــى عل ــه حت ــا يقول ــذا م ــإن ه ــل« ف ــاة األفض ــل الحي ــرا يف تحصي ــن تأث ــول أن »للدي ــي بق نكتف

النفــس اآلن! تــرى اآلن الكثــر مــن املتحّدثــن الذيــن طرحــوا كالمــا جديــدا يف الســاحة، يتكلمــون بهــذا 

ــود  ــّم أن يكــون هــذا املعب ــس مبه ــى لي ــد أحــدا. وحت ــّد لإلنســان أن يعب ــون: »أساســا الب ــكالم. يقول ال

ــد  ــاة.« نحــن ال نري ــا يف الحي ــذا مينحــك اطمئنان ــا، فه ــد شــخصا م ــل حســبك أن تعب موجــودا فعــال! ب

ــو  ــون: »ال یخل ــن يقول ــن الذي ــض املتديّن ــّرر كالم بع ــد أن نك ــى ال نري ــكالم. حت ــذا ال ــدث به أن نتح

الديــن مــن تأثــرات إيجابيــة يف الحيــاة«. نحــن ال نريــد أن نكتفــي بهــذا الحــّد األدىن يف الرؤيــة

إن بدء الدين من »إثبات الصانع« ال يخلو من ضغط نفسّي عاٍل على الناس، 
فلنبدأ من هذه الحياة

نريــد أن نعــرف هــل نســتطيع أن ننتهــي إىل رضورة الديــن عــن طريــق الحصــول عــى الحيــاة األفضــل. 

نحــن غالبــا مــا ننطلــق يف معرفــة الديــن وااللتــزام بــه مــن إثبــات الصانــع والخالــق. نبــدأ مــن التوحيــد 

والعــدل ثــم ننتهــي إىل النبــّوة واإلمامــة واملعــاد. ثــم نقــول: »فلنبــدأ بالعمــل وفــق الديــن!« ال بــأس 

ــه ال يخلــو مــن ضغــط نفــي عــال عــى النــاس. بذلــك طبعــا، إذ أنــه طريــق معقــول ومنطقــي. ولكّن

ــة  ــه يف املدرس ــد ل ــه ونرتّص ــع طريق ــا، فنقط ــه به ــق قلب ــد تعلّ ــه وق ــارش حيات ــذي يب ــان ال ــذا اإلنس ه

ونقــول لــه: »قــف! مــن صانعــك؟ مــن خالقــك؟ ال ميكــن لهــذا العــامل أن يكــون بــال خالــق!« 

ســيقول: »طيّــب؛ قبلــت! ولكــن دعنــي أســتمر يف حيــايت« فنقــول لــه: »اصــر! فــإن لخالقــك 

وصحيــح.  منطقــّي  بــكالم  تتحّدثــون  أنكــم  إذ  الخطــاب،  بهــذا  بــأس  ال  طبعــا  عليــك...«  حّقــا 
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وكّل مــن يــدرك حديثكــم املنطقــي هــذا، ســيقف عنــد كالمكــم ويتفاعــل إيجابيّــا معكــم. فــال نقــاش يف 

مضمــون هــذا الــكالم. ولكــن بحســب مــا نــرى املجتمــع، إن أكــر النــاس مشــغولون بحياتهــم وهــم غــر 

مبالــن بــأن هــل لهــذا العــامل خالــق وصانــع ومبــدأ ومعــاد أم ال. فتعالــوا نخاطــب هــؤالء النــاس أيضــا 

ونتحــدث معهــم كلمتــن. النــاس مشــغولون بحياتهــم ومنطلــق جميــع نشــاطاتهم وأفكارهــم هــو هــذه 

الحيــاة. كــا أن الحيــاة متثّــل أغلــب هّمهــم وغّمهــم. فتعالــوا نحــرتم طريقــة تفكــر النــاس ونبــدأ مــن 

هــذه الحيــاة. فنقــول ألحدهــم: مــاذا تريــد؟ فيقــول: أريــد حيــايت. فنقــول لــه: وهــل تريــد أن تتحّســن 

حياتــك؟ ســيقول: »نعــم« بــال شــك. فنقــول لــه: إذن لنجلــس ونفّكــر يف أنــه كيــف ميكــن تحســن هــذه 

الحيــاة. فــإن انتهــى بحثنــا عــن طريــق تحســن الحيــاة إىل وجــود اللــه ورضورة عبادتــه سنســلّم ونقــّر 

بــكل رحابــة صــدر. نحــن ال نريــد أن نتفلســف. ال نريــد أن نتفّضــل عــى اللــه بتأييدنــا لــه! نحــن طــاّلب 

الحيــاة ونريــد أن تتحّســن حياتنــا. هــذا هــو هّمنــا ليــس إاّل. فلنذهــب لــرى كيــف ميكــن أن نحّســن 

ــه يف  ــم انظــروا هــل ســتصلون إىل الل ــة، ث ــر حيّ ــم بضائ ــنوا حياتك ــوا أن تحّس ــوا وحاول ــاة. اذهب الحي

طريــق تحســن الحيــاة أم ال؟ نريــد أن منــي ونتقــّدم بهــذه الرؤيــة وثقــوا بأننــا ســنصل إىل اللــه وإىل 

عبادتــه. كــا ســنصل إىل املعنويـّـة والتديـّـن. طبعــا بــرط أن يكــون املعيــار يف هــذه الدراســة هــو العقل.

من  فلبّد  بأسره،  العالم  وفي  مجتمعنا  داخل  في  فهم كثير  سوء  حصل  لقد 
الزمان)عج( إلمام  نصرة  هو  شخص  أي  من  الفهم  سوء  إزالة  إن  إزالته/ 

ملــاذا جئنــا نتكلـّـم عــن هــذا املوضــوع؟ كــا ذكــرت يف الجلســة الســابقة، أحــد أهدافنــا يف هــذا البحــث 

ــة أنــواع الخلــط وســوء الفهــم. أنتــم تعلمــون أّن آخــر الزمــان زمــن ظهــور أكــر االمتحانــات  هــو إزال

ــة. فعندمــا يغربــل النــاس يف آخــر الزمــان، يصلــح فيــه الكثــر مــن الســيّئن ويســوء  واالبتــالءات اإللهيّ

ــه الكثــر مــن الصالحــن ـ  ال أقصــد مــن »الكثــر مــن الصالحــن« أكــر الصالحــن ـ فيتّضــح بأنهــم  في

ــن. لقــد حصــل التبــاس وســوء فهــم كثــر  كانــوا قــد فتحــوا دكّانــا إىل اآلن ومل يكونــوا متديّنــن حقيقيّ

ــذا.  ــم ه ــوء الفه ــة س ــاث ملعالج ــذه األبح ــوض ه ــن نخ ــأرسه ونح ــامل ب ــا ويف الع ــل مجتمعن يف داخ
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ــة ســوء الفهــم. إن  ــن لإلمــام املهدي)عــج( هــو إزال أحــد األعــال التــي يجــب أن نقــوم بهــا كمنتظري

هــؤالء النــاس الذيــن يعيشــون يف أطــراف األرض وأكنافهــا كلّهــم أهــداف قيــام اإلمام)عــج( وســيظهر مــن 

أجلهــم. فــإذا أزلــت ســوء الفهــم عــن كل واحــد مــن هــؤالء قــد نــرصت إمــام زمانــك. كّل امــرٍء تأّهلــه 

لقبــول رســالة صاحــب العرص)عــج( فإنــك قــد خدمــت اإلمــام.

أحد أعمالنا في آخر مراحل االنتظار هو إزالة ظواهر سوء الفهم التاريخية/ لقد 
أصبح اليوم إزالة ظواهر سوء الفهم أسهل جّدا

أحــد أعالنــا يف آخــر مراحــل االنتظــار هــو إزالــة ظواهــر ســوء الفهــم التاريخيــة التــي حــاول إبليــس أن 

ــدة  ــات وأســباب جيّ يوجدهــا منــذ اليــوم األول وقــد نجــح يف ذلــك، وإىل اآلن. ولكــن قــد نشــأت أرضيّ

ــا  ــامل ميكنن ــن وع ــش يف زم ــه نعي ــد لل ــا والحم ــد أصبحن ــم. لق ــاس وســوء الفه ــذا االلتب ــة ه ــّدا إلزال ج

ــاع عــن  ــغ يف الدف ــرا ويبال ــال إذا أراد امــرء أن يتغــرّب كث ــة ســوء الفهــم فيهــا. فعــى ســبيل املث إزال

الحيــاة الغربيّــة، بإمكانكــم أن تقولــوا لــه: »هــل تقصــد حيــاة الشــعب الفرنــي، تحــت ظــل السياســيّن 

الوحــوش؟ أم تقصــد الحيــاة يف إنكلــرتا أو أمــركا؟ فاذهــب وتصّفــح حياتهــم! أفهــل تعجبــك كل معــامل 

ــوم. ــا الي ــه حضــور يف أوســاط مجتمعن ــون ل ــرّب املتطــرّف أن يك ــكان التغ ــد بإم ــاة؟« مل يع ــك الحي تل

منــع  الــذي  الخــداع  كّل  ضــّد  الــكالم  وأمكــن  الحقائــق.  مــن  بالكثــر  الترصيــح  أمكــن  لقــد 

إزالــة  يف  اآلن  عملنــا  تيــّر  لقــد  الصحيــح.  بالشــكل  األفضــل  الحيــاة  يف  التفكــر  مــن  البــر 

حــاالت ســوء الفهــم. كــا لدينــا بعــض النــاذج مــن املؤمنــن الذيــن طبّقــوا الديــن وحّســنوا 

بــه حياتهــم. بإمكاننــا أن نطــرح هــذه النــاذج فهــي متثّــل إمكاناتنــا الخاّصــة يف هــذا املســار.
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كّل من ترك الدين عن سوء فهم، فلبد أن ينتقل إلى هذا الجانب؛ هذه هي 
التاريخية وظيفتنا 

يجــب أن ينتقــل جميــع غــر املتديّنــن الذيــن قــد ابتعــدوا عــن الديــن بســبب ســوء الفهــم، إىل هــذا 

الجانــب؛ هــذه هــي وظيفتنــا التاريخيــة. كــا يجــب أن ينتقــل كّل مــن فتــح دكّانــا يف أوســاط املتديّنــن 

ويتظاهــر بالديانــة بشــكل مزيـّـف إىل ذلــك الجانــب. علينــا أن نســاعد يف إنجــاز هــذه الغربلــة وال نكــون 

مــن هــؤالء املتديّنــن املزيّفــن. أنــا ال أريــد أن أتكلــم ضــّد املتديّنــن ولكــن انظــروا إىل منظمــة داعــش 

يف املنطقــة. إن هــؤالء يعملــون ضــّد جميــع مظاهــر الحضــارة والعقالنيــة باســم الديــن. وال شــك يف أن 

الغربيّــن هــم الذيــن أنتجــوا داعــش ليشــّوهوا بــه ســمعة اإلســالم.

إن كانت حياة متدّين غير صحيحة، فهو غير صادق في ادعائه

وكذلــك أنــا وأنتــم فــإن كّنــا نّدعــي التديـّـن، فالبــّد أن تكــون حياتنــا صحيحــة وإال فادعاؤنــا غــر صــادق. 

ــتطيع أن  ــك ستس ــل«، ألن ــاة األفض ــوع »الحي ــرح موض ــون ط ــن يعارض ــض املتديّن ــد أن بع ــن املؤك م

تعيبــه بعدئــذ وتقــول: »يبــدو أنــك لســت متديّنــا حقيقيّــا إذ ال تشــتمل حياتــك عــى خصائــص الحيــاة 

ــا سيتســّنى لكــم أن تؤاخــذوا بعــض  ــة وتفاصيله ــاة الطيب ــص الحي ــا خصائ الصحيحــة!« فبعــد أن ذكرن

ــن الذيــن مل يكّونــوا حيــاة طيّبــة صحيحــة. املتديّنــن املصلّ

مهجة  على  يحصل  لن  الصحيحة،  غير  الحياة  أثر  على  بالمشاكل  توّرط  من 
طهران؟ مدينتنا  في  القلّة  بهذه  الدعاء  مجالس  لماذا  للمناجاة/ 

ــا  ــي نرتقّبه ــة الت ــة والعرفاني ــة واللطيف ــة والحــاالت الرائع ــع املشــاعر املعنوي ــا ال ينســجم م لعــل بحثن

يف شــهر رمضــان. ولكــن نقــول بأنهــا تنســجم مــن عــّدة جوانــب! إن الذيــن يعيشــون حيــاة صحيحــة 

بــال همــوم ال مــورد لهــا فهــم ال يواجهــون »معيشــة ضنــكا«، فيتفّرغــون مبزيــد مــن الفرصــة للمناجــاة. 
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بينــا أولئــك الذيــن قــد اعرتتهــم همــوم وهواجــس إضافيّــة ال داعــي لهــا عــى أثــر الحيــاة غــر الصحيحة 

تراهــم بــال مهجــة وال فرصــة للمناجــاة. إذا أراد اللــه أن يعاقــب أحــدا يشــغله هــّا بالدنيــا بحيــث إن 

دعــي إىل العبــادة والدعــاء واملناجــاة، يقــل: يعجبنــي ذلــك ولكــن ليــس لــدي وقــت كاف، لــدي مشــاكل 

ْغ لِِعبَــاَديِت  كثــرة فــال أســتطيع! كــا روي عــن اإلمــام الصــادق)ع(: »يِف التَّــْوَراِة َمْكتـُـوٌب يـَـا ابـْـَن آَدَم تََفــرَّ

ْغ  أَْمــأَلْ قَلْبَــَك ِغًنــى َو اَل أَكِلْــَك إِىَل طَلَِبــَك َو َعــَيَّ أَْن أَُســدَّ فَاقَتَــَك َو أَْمــأَلَ قَلْبَــَك َخْوفــاً ِمنِّــي َو إِْن اَل تََفــرَّ

ــاذا  ــكايف/ج2/ص83[ مل ــك« ]ال ــَك إِىَل طَلَِب ــَك َو أَكِلْ ــدَّ فَاقَتَ ــمَّ اَل أَُس ــا ثُ نْيَ ــُغاًل ِبالدُّ ــَك ُش ــأَلْ قَلْبَ ــاَديِت أَْم لِِعبَ

مجالــس الدعــاء يف مدينتنــا طهــران بهــذه الدرجــة مــن القلـّـة؟ ألن الناس متورّطــون يف مشــاكل. ولكن من 

أيــن أتــت كل هــذه املشــاكل؟ مــن االبتعــاد عــن الديــن! إذ مــن يعيــش حيــاة صحيحــة وجيّــدة ال يورّطــه 

اللــه بحيــث يُســلَب فرصــة العبــادة. طبعــا قــد يكــون بعــض النــاس يتعبّــد اللــه يف بيتــه، ولكــن مجالــس 

الدعــاء أيضــا لهــا شــأنها. ملــاذا ال تــزداد املعنويــة؟ ألننــا مشــغولون مبشــاكل الحيــاة. فالبــّد أن نعــرف ملاذا 

شــغلتنا الحيــاة أكــر مــن الــالزم؟! أفهــل قــد أصبحــت معيشــتنا »معيشــة ضنــكا«! نريــد أن نكتشــف 

طريــق الحيــاة األفضــل بالعقــل ال باألبحــاث الدينيــة/ نفــس هــذا العقــل الــذي يفــرتض أن يصلــح دنيانــا، 

كفيــل بإصــالح آخرتنــا أيضــا إن موضــوع بحثنــا هــو أنــه هــل مــن طريــق للحصــول عــى الحيــاة األفضل؟ 

إن أصــل رضورة الحصــول عــى الحيــاة األفضــل أصــل محــرز ولكــن هــل مــن طريــق إىل هــذه الحيــاة؟ 

نعــم، نحــن نريــد أن نكتشــف هــذا الطريــق ولكــن باســتعانة العقــل. ال نريد أن نتحــّدث بأدبيــات دينية، 

لــي يســتطيع مــن مل يقتنــع بالديــن مبدأيـّـا أن ينتفــع بالــكالم. إذن فمنهجنــا يف التفتيــش عــن مقتضيــات 

الحيــاة األفضــل هــو حــوار عقــالين. يف البدايــة أقــرأ عليكــم بعــض الروايــات يف شــأن العقل وكونــه متالزما 

مــع »الديــن« و »الحيــاة الطيّبــة« لــرى كــم أن ديننــا متعلـّـق بالعقــل. نفــس هــذا العقــل الــذي يُفــرتض 

ـَـا یـُـْدرَُك  أن يصلــح دنيانــا، كفيــل بإصــالح آخرتنــا أيضــا. قــال النبــي األعظــم)ص( يف حديــث رشيــف: »إمِنَّ

الَْخیْــُر کُلُّــُه ِبالَْعْقــِل ثــم قــال: َو اَل ِدیــَن لَِمــْن اَل َعْقــَل لـَـه« ]تحــف العقــول/54[ يعنــي يجــب أن نشــّغل 

العقــل يف ســبيل نيــل الخــر كلـّـه مبــا يشــمل الديــن. ثــم نــدرك دور الديــن بــن جميــع مصاديــق الخــر.
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کلمــة »القیــم« التــي رّوج لهــا بعــض النــاس، جــاءت بثقافــة لســانيّة خاطئــة/ أمــر املؤمنــن)ع(: مــالك 

الديــن العقــل بــادر البعــض إىل ترويــج ثقافــة لســانية خاطئــة فقــال عــن املتديّنــن: »هــؤالء يتحدثــون 

مبنطــق قيمــي« ويف املقابــل قالــوا بشــأن غــر املتدينــن: »هــؤالء يتحدثــون مبنطــق عقــالين«. يعنــي أن 

املتديّنــن طــاّلب املقّدســات وغــر املتديّنــن طــاّلب املعقــوالت. لقــد قامــوا بهــذا التقســيم كــا أعجبــت 

ــن  ــع ع ــا نداف ــة وأنن ــذه الثقاف ــس ه ــرّدد نف ــا ن ــة« فقمن ــم« و »القداس ــا »القي ــن كلمت ــَض املتديّن بع

القيــم! ولكــن القــوم كانــوا يقصــدون أن تفكــر هــؤالء املتديّنــن قيمــي ال عقــالين! يعنــي يريــدون أن 

ــال  ــا ق ــن هن ــه، وم ــل ذات ــم يف العق ــكلتنا معه ــن أن مش ــالين. يف ح ــر عق ــن غ ــل املتديّن ــّوروا عم يص

ــون( ]املائــدة/103[ فلــو كان لهــم عقــل لــكان دينهــم ســاملا. يف روايــة  اللــه ســبحانه: )أَکَْرُُهــْم ال یَْعِقلُ

یــِن الَْعْقــل« ]غررالحكــم/702[ وعــن النبــي األعظــم)ص(: »اَل  أخــرى يقــول أمراملؤمنــن)ع(: »ِمــاَلُك الدِّ

ــك  ــوب للديلمــي/ج1/ص74[ يعنــي ميكــن أن ننظــر إىل املوضــوع مــن ذل ــن « ]إرشــاد القل ی ــَل کَالدِّ َعْق

ــُن  ی ــي)ع(: »الدِّ ــن ع ــر املؤمن ــال أم ــل. ق ــح اإلنســان أفضــل عق ــن مين ــول أن الدي ــب أيضــا ونق الجان

ــلوك  ــاه الس ــو باتج ــل ينح ــا بالعق ــن كان متحلّي ــي م ــم/1693[ يعن ــل« ]غررالحك ــُة الَْعْق َو اأْلََدُب نَِتیَج

ــا. ولذلــك أينــا أجــد إنســانا مؤّدبــا، أقــول يف نفــي: كــم هــذا الشــخص نافــع للديــن؛  املــؤّدب تلقائيّ

ــد أن عقلــه قــد أرشــده إىل الســلوك بــأدب ويكفيــه عقلــه يف التزامــه بالديــن. وقــد قــال  إذ مــن املؤكّ

ــُذ  ــِب و األخ ــی الَعواِق ــُر ف ــِم و النَّظَ ــَن اإلث ــُب ِم ــُل التََّجنُّ ــا الَعق ــث آخــر: »إمنَّ ــن)ع( يف حدي أمراملؤمن

ــْن َســَهِر الَْجاِهــل«  ــُل ِم ــِل أَفَْض ــْوُم الَْعاِق ِبالَحــزِم« ]غررالحكــم/3887[ وروي عــن رســول اللــه)ص(: »فََن

ــل. ــه للعق ــدى احرتام ــل وم ــن العق ــه وب ــه بين ــا الل ــة عقده ]املحاســن/ج1/ص193[ فانظــروا أي عالق
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القــرآن يــرّوض عقــل اإلنســان/ نحــن بصــدد الذهــاب باتجــاه تحصيــل الحيــاة األفضــل مبعيــار عقــالين 

ــرّب  ــا القــرآن يف وجــود اإلنســان هــو أن ي ــي يرتكه ــار الت ــّد لكــم مــن ترويــض عقولكــم. وأحــد اآلث الب

ــة  ــذه لفرص ــه وه ــرآن في ــالوة الق ــرة ت ــرا بك ــا كث ــد وّصون ــرآن وق ــع الق ــان ربي ــهر رمض ــه. إن ش عقل

ــة وأن تقــول: »لقــد  ــك باســتاع موســيقى عرفاني ــاك أن تقــي شــهر رمضان ــاد العقــل. إي ــة الزدي قيّم

عشــت أجــواء ممتعــة وروحانيــة يف شــهر رمضــاين هــذا مــع هــذه النغمــة العرفانيــة!« إن عليــك هــو 

ــا ال يتعــارض  ــك. طبع ــض عقل ــة عــر تروي ــور واألجــواء الروحاني ــك مفعــا بالن أن تجعــل شــهر رمضان

ذلــك مــع اســتاعك إىل بعــض النغــات العرفانيــة ولكــن ال تضيّــع األصــل واعــرف أيــن الركــن واألســاس. 

نحــن بصــدد الذهــاب باتجــاه تحصيــل الحيــاة األفضــل مبعيــار عقــالين وكونــوا مطمئنــي البــال والخاطــر 

ــدء أن  ــادئ ذي ب ــد ب ــا ال نري ــه. ولكنن ــزام ب ــن وااللت ــننتهي إىل رضورة الدي ــا س ــا ويف مســار حركتن بأنن

ــنت  ــو تحّس ــد أن نعــرف أن ل ــر نري ــادئ األم ــاد. نحــن اآلن ويف ب ــة واملع نتحــّدث عــن اآلخــرة والقيام

الحيــاة فكيــف تتحّســن؟ لــي ال يشــعر أحــد بأننــا نريــد أن نفــرض عليــه العبــادة! ينبغــي ملــن يريــد 

ــُه  ــَض اللَّ ــُذ قَبَ ــَة ُمْن ــْو أَنَّ اأْلُمَّ ــن)ع(: َو لَ ــادة. أمراملؤمن ــه رضورة العب ــرى بعقل ــه أن ي ــح حيات أن يصل

ــرأ عليكــم  ــْم لقــد وعدتكــم أن أق ــِت أَرُْجلِِه ــْن تَْح ــْم َو ِم ــْن فَْوِقِه ــوا ِم ــی أَلَکَلُ ــی َو أَطَاُعونِ ــُه اتَّبَُعونِ نَِبیَّ

ــْن  ــْم َو ِم ــْن فَْوِقِه ــوا ِم ــاىل )أَلَکَلُ ــه تع ــن)ع( حــول قول ــال أمراملؤمن ــاة األفضــل. ق ــات حــول الحي رواي

ــُه اتَّبَُعونِــی َو أَطَاُعونِــی أَلَکَلُــوا ِمــْن  ــُه نَِبیَّ ــَض اللَّ ــَة ُمْنــُذ قَبَ ــْو أَنَّ اأْلُمَّ تَْحــِت أَرُْجلِِهــْم( ]املائــدة/66[ »َو لَ

ــا  ــس/ج2/ص658[ هن ــن قي ــليم ب ــاب س ــة« ]كت ــْوِم الِْقیَاَم ــداً إِىَل یَ ــْم َرَغ ــِت أَرُْجلِِه ــْن تَْح ــْم َو ِم فَْوِقِه

تعرّفــوا عــى أحــد أســباب لطــم جميــع الالطمــن عــى مصائــب أهــل البيــت)ع(! فانظــروا مــن أي نعمــة 

قــد حــرم البــر! لقــد كان حديــث أمراملؤمنــن)ع( ينطــوي عــى نظــرة عاّمــة لهــذا املوضــوع. وهنــاك 

ــول:  ــث يق ــة نفســها حي ــة الكرمي ــام الصــادق)ع( حــول هــذه اآلي ــة اإلم ــا يف رواي نظــرة أخــص نجده

ــاراً َو  ــوا نََه ــَاُم َو أَلرَْشَقُ ــُم الَْغ ــُة َو أَلَظَلَُّه ــُم الَْماَلئَِک ــتََقاُموا لََصافََحتُْه ــیَعتََنا اْس ــْو أَنَّ ِش ــَدٍب لَ ــَن ُجْن ــا ابْ »یَ

أَلَکَلُــوا ِمــْن فَْوِقِهــْم َو ِمــْن تَْحــِت أَرُْجلِِهــْم َو لَــَا َســأَلُوا اللَّــَه َشــیْئاً إاِلَّ أَْعطَاُهــم« ]تحــف العقــول/302[
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ولكــن مــا هــذا الطريــق املنتهــي إىل هــذه الحيــاة الطيّبــة التــي وصفهــا اإلمــام الصــادق)ع( ومل نســلكه؟ 

نحــن الذيــن نقــرأ دعــاء الندبــة، ونتطلـّـع للحيــاة تحــت ظــل اإلمــام الحجــة، هــل نــرى الحيــاة غــر هذا؟ 

أ ولســنا أقمنــا هــذه الثــورة يف ســبيل نيــل مثــل هــذه الحيــاة؟ هــل قــد أقمنــا الجمهوريــة اإلســالمية لــي 

نصــّي وحســب؟ وجديــر بالذكــر أننــا مل نصــلِّ بشــكل صحيــح، ألن حياتنــا غــر صحيحــة. كــا عندمــا 

يقــال لبعــض النــاس: ملــاذا ال تصــّي؟ يقــول: إننــي مشــغول ومشــاكي كثــرة. يجــب أن نصمــد يف طلــب 

الحيــاة الصحيحــة/ أولئــك الذيــن قــد اهتّمــوا بالعبــادة يف شــهر رمضــان، فليهتّمــوا قليــال بالحيــاة أيضــا

علينــا أن نصمــد يف طلــب الحيــاة الصحيحــة ونثابــر مــن أجلهــا. وإال فلــو كّنــا بصــدد الوصــول إىل اللــه 

مبمفردنــا بغــّض النظــر عــّا يجــري يف العــامل، لــكان األوىل أن نعتــزل يف زاويــة وننشــغل بالعبــادة دون أي 

عالقــة باآلخريــن! ينبغــي للمهتّمــن بالعبــادة يف شــهر رمضــان أن يهتّمــوا قليــال بالحيــاة أيضــا، ويثابــروا 

ــامل  ــاء الع ــامل وخبث ــة الع ــا إن فراعن ــن. طبع ــه للمؤمن ــا الل ــي منحه ــة الت ــاة الطيّب ــال يف ســبيل الحي قلي

األراذل قــد وقفــوا ســّدا منيعــا أمــام هــذا الطريــق، فالبــّد مــن إرغــام أنوفهــم وإزالتهــم مــن الوجــود!

الديــن مّدعــي توفــر الحيــاة األفضــل/ الحيــاة املليئــة باملشــاكل ال تــدل عــى اإليثــار والزهــد وعبــادة الله 

نحــن مّدعــو الحيــاة األفضــل؛ وإذا يــأيت أنــاس مــن الخصــم ويتحّدثــون عــن الحيــاة متبّجحــن! وهــذا مــا 

يــدّل عــى أننــا مل نكــن نتحــّدث بالشــكل الصحيــح فاختلــط األمــر عــى البعــض. نحــن يجــب أن نحّقــق 

هــذه الحيــاة التــي تحــدث عنهــا القــرآن يف قولــه تعــاىل: )أَلَکَلُوا ِمــْن فَْوِقِهــم َو ِمْن تَْحــِت أَرُْجلِِهــم(. يجب 

أن نحظــى بهــذه الحيــاة. وهــذا مــا يريــده مّنــا اللــه وهــو أن نرقّــي حياتنــا إىل هــذا املســتوى. التديّــن 

بغــر اعتنــاء بالحيــاة خــداع للنفــس إذا كّنــا نعيــش يف حيــاة مليئــة باملشــاكل فهــذا ال يــدّل عــى اإليثــار 

والزهــد والتضحيــة والعبــادة واإلخــالص. البــّد أن نــرى مــا هــي العوامــل التــي متنعنــا مــن التمتـّـع بالحياة 

الطيّبــة والصحيحــة. إن الحيــاة الطيّبــة لنــا ونحــن الذيــن نســتحّقها فيجــب أن نحّققهــا. إن كّنــا ملتزمــن 

بالديــن ولكــن مل نبــاِل بالحيــاة فنحــن يف الواقــع قــد خدعنــا أنفســنا، إذ ليــس هــذا بالتديّــن الصحيــح.


