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علي رضا بناهیان

الجمهورية اإلسالمية،
فرع إيراني لثورة اإلسالم العالميّة

منذ اليوم األّول كان معلوما أن هذه الثورة تمتّد جذورها في أعماق التاريخ، ولن يقتصر 
في  ممتّدة  وجذورها  عالمّية  شعاراتها  كانت  فقد  الجغرافية،  بحدودنا  غصونها  امتداد 
هذه  لجذع  اإلسالم  أعداء  ويوّجه  سنين  منذ  كّلها.  المنطقة  أرض  وفي  التاريخ  أعماق 
جيراننا...  إلى  ظّلها  يمتّد  وال  أغصانها  ويكسروا  ليقطعوها  قاضية  ضربات  الشجرة 
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رمضان عام 1434هـ.

إن مل نربمج أسلوب حياتنا بأيدينا، 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 إىل كارثة يف حياة اإلنسان. فنحن إن مل نربمج أسلوب حياتنا بأيدينا ومل نعر 

اهتامما بالغا بهذا املوضوع، يوجد هناك من يهتّم بأسلوب حياتنا فيربمج له ويتصّدى 

لتغيريه وهدمه. ثم ال يقترص أسلوب الحياة عىل الحياة االجتامعية أو الفردية وحسب، 

بل هو يشمل جميع أبعاد الحياة حتى تلك املقاطع التي نرتبط فيها مع الله ونعبد ربّنا. 

»العادة« متثل عنرصا رئيسا يف أسلوب الحياة/ وقد أتتنا أحاديث مهمة عن 

أمئة الهدى)ع( يف مجال العادة

هنا بوّدي أن أتطرق إىل أحد العنارص الرئيسة يف موضوع أسلوب الحياة وهو »العادة«. 

فإن االستمرار عىل سلوك ما والذي ينجر إىل تبلور العادة يعّد من أهم أركان أسلوب 

التي نستخدمها دامئا.  الحياة. ال تخلو حياتنا من ثوابت يف أعاملنا وأقوالنا واأللفاظ 

ما  عمال  متارسون  كنتم  أو  ذلك،  من  أكرث  أو  واحدة  ملرة  ما  بعمل  قمتم  إن  فإنكم 

الخاص  العمل  هذا  نعترب  أن  ميكن  ال  مستمر،  غري  مقطعي  بشكل  األحيان  بعض  يف 

عىل  عطفتم  أو  يوم  ذات  رصختم  إن  املثال  سبيل  فعىل  حياتكم.  أسلوب  يف  داخال 

حياتكم.  أسلوب  من  يعترب  أن  ميكن  ال  فهذا  واحدة،  ملرة  مالكم  من  بذلتم  أو  أحد 

أما إذا قام اإلنسان بعمل عىل دوام ما أصبح هذا العمل من عاداته ودأبه، عند ذلك 

يدخل يف نطاق أسلوب حياته. وبإمكان من ينظر إىل حياتنا من الخارج أن يشخص 

دأبنا وعاداتنا السلوكية. قد يكون أسلوب الحياة مفروضا علينا كرها أو يكون مختارا، 

التي  وهي  حياتنا  أسلوب  تحّدد  التي  هي  املستمرّة  أعاملنا  إن  حال  أي  عىل  ولكن 
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تتحول شيئا فشيئا إىل عادة. مل يرد يف رواياتنا مصطلح »أسلوب الحياة« ولكن هناك 

أحاديث مهمة جاءتنا عن أمئة الهدى)ع( يف مجال العادة، فنشري إليها هنا إن شاء الله.

نحن كاألرسى والعبيد يف قبضة عاداتنا/ البد أن نكون عىل حذر مام نعتاد 

عليه/ إن تغيري العادة كاملعجزة!

أي عادة نعتاد عليها نحن البرش، فسوف تتسلط علينا ونصبح بيدها كاألرسى والعبيد 

کُلِّ  َعىَل  »لِلَْعاَدِة  املؤمنني)ع(:  أمري  قال  فقد  جدا.  الصعب  من  العادة  تغيري  أّن  كام 

نكون  أن  البّد  املنطلق  هذا  فمن  الحدیث10«.  غررالحکم/ ص544/  ُسلْطَان؛  إِنَْساٍن 

السلطان  قبضة هذا  من  الهروب  فإن  أنفسنا،  نسلطه عىل  الذي  ما  ونرى  عىل حذر 

صعب جدا، إذ سوف يصبح اإلنسان أمام عاداته كالعبد الذليل أمام سّيده. وقد قال 

العقول/  تحف  کَالُْمْعِجِز؛  َعاَدتِهِ   َعنْ   الُْمْعَتاِد  »َردُّ  آخر:  حديث  يف  أمرياملؤمنني)ع( 

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.

العيوب  تتبع  البعض عىل  اعتاد  فقد  الكالم/  وأسلوبنا يف  عاداتنا  فلرناقب 

والتشاؤم

فعىل سبيل املثال البّد لإلنسان أن يرى أّي أسلوب من أساليب الكالم راح يصري جزء 

والثغرات،  السلبيات  سوى  ينظروا  ال  أن  عىل  البعض  اعتاد  فقد  كالمه.  أسلوب  من 

التفاتنا إىل بعض  فرتاهم دامئا يتذمرون ويتشاءمون. فالبّد أن نحذر حتى ال يتحول 

سلبياته،  عن  وتكلمتم  سيئا  جاركم  كان  إن  املثال  سبيل  فعىل  والثغرات.  السلبيات 

فشيئا  شيئا  عاداتكم  من  واغتيابهم  اآلخرين  ذّم  يصبح  ذّمه  عىل  داومتم  أن  فإنكم 

وهذا غري مطلوب جدا. فلرناقب وال نسمح ألنفسنا أن نتعود عىل مثل هذه العادات.
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رمضان عام 1434هـ.

إن أقرباءنا ومشاكلنا يف الحياة قد يصريون سببا ألن نكسب عادات سيئة

ينصحهم  دامئا  فتجده  األخالق،  سيئة  زوجة  أو  غري صالح  بولد  أحيانا  اإلنسان  يبتىل 

وينتقدهم، فإنه إن اعتاد عىل هذا األسلوب يصبح إنسانا يابسا مّرا لدى اآلخرين. وهذا 

يعني أن مشاكل الحياة واألقرباء قد تصري سببا ألن يكسب اإلنسان عادات سيئة. ولهذا 

البّد أن نكون عىل حذر مام نعتاد عليه. البّد لإلنسان أن يراقب عاداته بشّدة، فيحاول 

أن ال يعتاد عىل السيئات من جانب، وأن يعتاد عىل األعامل الصالحة من جانب آخر 

وأن يخطط يف سبيل التعّود عىل األعامل الصالحة.

التعود عىل إفشاء السالم مدعاة إىل زوال كثري من السلبيات

كــم أن أحــكام اإلســالم مــن الوســعة مبــكان وكــم حاولــت أن تعّودنــا عــىل العــادات 

الجّيــدة. فعــىل ســبيل املثــال كــم جاءتنــا وصايــا يف إفشــاء الســالم. فقــد قــال اإلمــام 

محمــد الباقــر)ع(: »إن اللــه عــز وجــل يحــب إفشــاء الســالم«)الكايف/ج2/ ص645(. 

ــرية وتســتطيع أن تقــي  ــركات كث ــارا وب ــل آث ــا تحم ــادة بحــد ذاته ــإن هــذه الع ف

عــىل الكثــري مــن الســلبيات األخالقيــة والعالقــات االجتامعيــة واملشــاكل النفســية يف 

اإلنســان. فإنكــم إن تعّودتــم عــىل إفشــاء الســالم، واعرتاكــم غــرور مــن جانــب، تــأيت 

ــن تســمح بالغــرور أن يظهــر عــىل ســلوككم فتفــرض عليكــم أن  عادتكــم هــذه ول

تفشــوا الســالم بتواضــع. فهــذه العــادة البســيطة يف الواقــع وقفــت مانعــا أمــام ظهور 

ــوره. ــا ال يجــد ســبيال لظه ــا عندم ــم تلقائي ــايل ســوف يضعــف غرورك الغــرور وبالت
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كل الخري والصالح يف حسن العادة/ لقد اشتهر بيننا مع األسف أن العادة 

غري مطلوبة

)غررالحکــم/ َعــاَدة«  ُحْســنُ   الَْخْیــِر  ِبِفْعــلِ   »کََفــى   املؤمنــني)ع(:  أمــري  يقــول 

ــادة. ــن الع ــال بحس ــه ين ــري كل ــن أن الخ ــي ع ــا يح ــذا م ــث36( وه ص520/حدی

ــا  ــْر لََه ــاَمحَ  َو تََخیَّ ــکَ  السَّ ْد نَْفَس ــوِّ ــر: »َع ــث آخ ــني)ع( يف حدي ــري املؤمن ــال أم وق

ِمــْن کُلِّ ُخلُــٍق أَْحَســَنُه َفــإِنَّ الَْخْیــَر َعــاَدٌة« )تحــف العقــول/ص86(. فبالرغــم 

ــدة ولكــن لألســف  ــدت عــىل كســب العــادات الحمي ــي أكّ ــات الت مــن كــرثة الرواي

قــد اشــتهر بيننــا أن »العــادة غــري مطلوبــة أو عندمــا يتحــول ســلوك مــا إىل 

عــادة فهــو أمــر غــري ممــدوح«. نعــم! إّن كســب العــادة الســيئة عمــل ســيئ 

بــال ريــب، وحتــى بعــض العــادات الجيــدة قــد تشــكّل مانعــا أمــام اإلنســان 

ــب  ــت إىل الجوان ــر أن نلتف ــة األم ــرتض يف بداي ــن يف ــاء، ولك ــور واالرتق ــن التط م

ــة. ــا االحتاملي ــك نتطــرق إىل آفاته ــد ذل ــادات الحســنة، وبع ــركات الع ــة وب اإليجابي

أوضاع  تدهور  عىل  والتأكيد  التذّمر  هي  الرائجة  السيئة  العادات  إحدى 

أسوأ! إىل  سيئ  من  تذهب  وأنها  املجتمع 

اإلنســان أســري عاداتــه حقــا. فقــد قــال أمــري املؤمنــني)ع(: »لَِســانَُک یَْســَتْدِعیَک َمــا 

ْدتـَـه« )غــرر الحكــم/ ص572/ الحديــث25(. فــرتى لســان بعض النــاس ال ينفّك عن  َعوَّ

الجــرح والنــرت حتــى يف مزاحــه، وتــرى بعــض النــاس قــد اعتــادوا عــىل اســتخدام بعض 

العبــارات وتعــودوا عــىل إيــذاء الغري بلســانهم. ومن طبيعــة الناس هي أنهــم ينجرون 

مــن حيــث ال يشــعرون إىل مــا اعتــاد عليــه لســانهم، فأســلوب تفكريهم يتبع أســلوب 

كالمهــم وهكــذا الحــال يف روحياتهــم فإنهــا تنظّــم عــىل أســاس كالمهــم وتفكريهــم. 
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رمضان عام 1434هـ.

فلسان كّل امرئ يجره إىل نفسه. فعىل سبيل املثال إن عّودنا لساننا عىل التذّمر والذّم 

واالنتقاد، سوف يجرّنا لساننا إىل التشاؤم يف مقام التفكري. ولهذا تجدون كثريا من الناس 

قد اعتادوا عىل مشاهدة سلبّيات املجتمع وحسب، فكل ما جلسوا يف مكان كالتكيس أو 

شاحنة املسافرين يبدأون باالنتقاد وأن األوضاع متدهورة وتذهب إىل األسوأ يوما بعد 

يوم! إن هذه لعادة ومتثل أحد أنواع أسلوب الحياة يف الكالم.

مع األسف إن أسلوب حياة أكرثنا جعلنا نبدأ الكالم باالنتقاد والكالم السلبي 

تجاه املجتمع/ ومن طبيعة هذا األسلوب أن يلحق بنا الحزن والهّم

إن هــذا األســلوب مــن الــكالم الــذي يتعاطــاه البعــض مــن أن أوضــاع املجتمــع يف 

تدهــور وســقوط، إمنــا هــو تشــاؤم ورضب مــن األمــراض اللســانية التــي قــد تــؤدي 

إىل مــرض نفــيس. فهــذا يحــي عــن أن نظــرة هــذا اإلنســان إىل أوضــاع العــامل نظــرة 

ســلبية. بينــام ال يحــي مجمــل أوضــاع املجتمــع بشــكل عــام عــن أنهــا ذاهبــة إىل 

ــذا  ــي ه ــم. وال يعن ــور دائ ــن وتط ــا يف تحّس ــس فإنه ــل بالعك ــراب، ب ــار والخ الدم

الــكالم أننــا ال نعــاين مــن مشــاكل. نعــم، نحــن نعــاين مــن بعــض املشــاكل والتحديات 

ولكــن عــىل رغــم هــذه املصاعــب واملشــاكل نجــد أن حركتنــا تتجــه صــوب التكامــل 

ــع تحــي عــن وجــود غــالء  ــح أن أســعار البضائ ــب آخــر صحي والتطــّور. ومــن جان

وتضخــم ولكــن قــد ارتفــع املســتوى املعيــي للنــاس نســبة إىل مــا كانــوا عليه ســابقا.

ــاؤم.  ــر والتش ــث بالتذم ــدأ الحدي ــو أن نب ــا ه ــلوب حياتن ــح أس ــف أصب ــع األس فم

ــد أن نقــول  ــّم. فالب ــا الحــزن واله ــا ويلحــق بن ــر عــىل روحيتن ــا ســوف يؤث ــذا م فه

ــوا  إىل هــؤالء املتشــامئني: افرحــوا وابتهجــوا بقــدر ارتقــاء مســتوى معيشــتكم واحزن

ــاه  ــائل الرف ــات ووس ــن إمكان ــه م ــا تحظــون ب ــدر م ــدر مشــاكلكم. فافرحــوا بق بق

واحزنــوا عــىل مــا حرمتــم منــه. ولكــن تــرى هــؤالء املتشــامئني يف حــزن وهــّم 
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ــص. ــد عــىل الســلبيات والنواق ــري والتأكي ــاد الكث ــم عــىل االنتق ــم بســبب عادته دائ

ترى كثريا من الناس ال يتحرك لسانهم يف الحديث عن إيجابيات املجتمع 

الله وشكر  نبدأ بحمد  أن  الدعاء يفرتض  ونقاط قوته ومحاسنه/ حتى يف 

املشاكل الحاجات وعرض  ننتقل إىل ذكر  نعمه ثم 

تــرى كثــريا مــن النــاس ـ ولألســف ـ ال يتحــرك لســانهم يف الحديــث عــن إيجابيــات 

ــك  ــم. ولذل ــت وســقمت رؤيته ــد اعتلّ ــه ق ــه ومحاســنه، فكأن ــاط قوت املجتمــع ونق

ــا  ــبأ/13(. يعّودن کُوُر«)س ــاِدَی الشَّ ــْن ِعب ــٌل ِم ــاىل: »َو َقلی ــبحانه وتع ــه س ــول الل يق

إســالمنا العزيــز عــىل أن نــرى نعــم اللــه وفضلــه علينــا يف بــادئ األمــر ال أن ننظــر 

إىل النواقــص واملشــاكل. ولهــذا قــد وّصونــا أمئتنــا يف آداب الدعــاء أن ابــدأوا دعاءكــم 

بشــكر نعــم اللــه عليكــم وبعــد ذلــك اطلبــوا حاجاتكــم.

الدعاء غري املسبوق بشكر النعم قد يجرنا إىل عادة سيئة

إن الدعــاء عمــل صالــح بطبيعــة حالــه، أمــا إن مل يــؤّد بالشــكل الصحيح قــد يجرنا إىل 

عــادة ســيئة. فعندمــا يكــرث اإلنســان طلــب الحاجــات عنــد الله ســبحانه بال أن يشــكر 

نعمــه عليــه أثنــاء الدعــاء، فدامئــا يقــول: »إللهــم أخرجنــي من فقــري وأزمتــي املالية، 

وشــاف طفــي وحــّل مشــكلتي و...« فــإن داوم اإلنســان عــىل هــذا الســلوك وهــذا 

النمــط مــن الدعــاء قــد يــؤدي بــه إىل عــادة التشــاؤم والنظــرة الســلبية تجــاه أوضــاع 

الحيــاة. فمــن أجــل أن ال نتــوّرط بهــذه العــادة إثــر عــرض املشــاكل إىل اللــه ســبحانه، 

ــن  ــه م ــا الل ــا رزقن ــاء بالشــكر واســتعراض م ــدأ الدع ــت)ع( أن نب ــا أهــل البي علّمن

النعــم املاديــة واملعنويــة. وهــذا مــن آداب الدعــاء. كــام يف دعــاء اإلمــام الســجاد)ع( 

ــه؛  املعــروف بدعــاء أيب حمــزة الثــاميل، نجــد املقاطــع األوىل مــن الدعــاء حمــدا لل
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رمضان عام 1434هـ.

»الَْحْمــُد لِلَّــهِ  الَّــِذي  أَْدُعــوهُ  ِفُيِجيُبِنــي  َو إِْن كُْنــُت بَِطيئــاً ِحــنَي يَْدُعــويِن َو الَْحْمــُد لِلَّــِه 

ــِذي  ــِه الَّ ــُد لِلَّ ــَتْقرُِضِني َو الَْحْم ــنَي يَْس ــاًل ِح ــُت بَِخي ــي َو إِْن كُْن ــأَلُُه َفُيْعِطيِن ــِذي أَْس الَّ

أُنَاِديــِه كُلَّــاَم ِشــْئُت لَِحاَجِتــي َو أَْخلُــو ِبــِه َحْيــُث ِشــْئُت لِــِرِّي ِبَغــرْيِ َشــِفيعٍ َفَيْقــِي يِل 

َحاَجِتــي الَْحْمــُد لِلَّــِه الَّــِذي اَل أَْدُعــو َغــرْيَُه َو لَــْو َدَعــْوُت َغــرْيَُه لَــْم يَْســَتِجْب يِل ُدَعــاِئ 

َو الَْحْمــُد لِلَّــِه الَّــِذي اَل أَْرُجــو َغــرْيَُه َو لَــْو َرَجــْوُت َغــرْيَُه أَلَْخلَــَف َرَجــاِئ َو الَْحْمــُد لِلَّــِه 

الَّــِذي َوكَلَِنــي إِلَْيــِه َفأَكْرََمِنــي َو لَــْم يَِكلِْنــي إِىَل النَّــاِس َفُيِهيُنــويِن َو الَْحْمــُد لِلَّــِه الَّــِذي 

تََحبَّــَب إِيَلَّ َو ُهــَو َغِنــيٌّ َعنِّــي َو الَْحْمــُد لِلَّــِه الَّــِذي يَْحلـُـُم َعنِّــي َحتَّــى كَأيَنِّ اَل َذنـْـَب يِل 

َفــَريبِّ أَْحَمــُد َشْ ٍء ِعْنــِدي َو أََحــقُّ ِبَحْمــِدي... « وكذلــك الحــال يف باقــي أدعيــة أهــل 

البيــت)ع( حيــث نجــد أنهــا مليئــة بحمــد اللــه. فمــن أروع مصاديــق حمــد اللــه يف 

الدعــاء هــو مــا نجــده يف دعــاء اإلمــام الحســني)ع( يف يــوم عرفــة، حیــث ابتــدأ دعاءه 

ــٌع َو اَل  ــِه َمانِ ــٌع َو اَل لَِعطَائِ ــِه َداِف ــَس لَِقَضائِ ــِذي لَْي ــِه الَّ ــُد لِلَّ ــارات: »الَْحْم بهــذه العب

كَُصْنِعــِه ُصْنــعُ  َصانِــعٍ  َو ُهــَو الَْجــَواُد الَْواِســُع َفطَــَر أَْجَنــاَس الَْبَدائِــعِ َو أَتَْقــَن ِبِحكَْمِتــِه 

ــعِ  ــاِب الَْجاِم ــُع أََت ِبالِْكَت ــَدُه الَْوَدائِ ــُع َو اَل تَِضيــُع ِعْن ــِه الطَّاَلئِ ــَع اَل يَْخَفــى َعلَْي َنائِ الصَّ

ــىَل  ــَتَعاُن َع ــَو الُْمْس ــٌع َو ُه ــِة َصانِ ــَو لِلَْخلِيَق ــاِطعِ َو ُه ــوِر السَّ ــاَلِم النُّ عِ اإْلِْس ــرَشْ َو ِب

ــعِ  ــِزُل الَْمَناِف ــعٍ َو َراِحــُم كُلِّ َضــاِرعٍ َو ُمْن ــُش كُلِّ َقانِ ــعٍ َو َرائِ ــعِ َجــاِزي كُلِّ َصانِ الَْفَجائِ

ــعٌ [ َو  ــنَي نَاِف ــاِمٌع ]لِلُْمِطيِع ــَواِت َس َع ــَو لِلدَّ ــاِطعِ  َو ُه ــوِر السَّ ــعِ ِبالنُّ ــاِب الَْجاِم َو الِْكَت

ــاِرعٍ َو  ــرْبَِة كُلِّ َض ــُم َع ــٌع َو َراِح ــرَِة َقاِم ــٌع َو لِلَْجَباِب ــاِت َداِف ــٌع َو لِلْكُُربَ ــاِت َراِف َرَج لِلدَّ

ــِه  ــَس كَِمْثلِ ــُه َو لَْي ــَه َغــرْيُُه َو اَل َشْ َء يَْعِدلُ ــاَل إِلَ ــِة كُلِّ َضــاِرعٍ َف ــُع ]َو َراِفــعُ [ رَضَْع َداِف

ــَو َعــىل  كُلِّ َشْ ٍء َقِديــر«. ــريُ َو ُه ــمُ  الَْبِصــريُ اللَِّطيــُف الَْخِب ــِميُع الَْعلِي ــَو السَّ َشْ ٌء َو ُه



المحاضرة 3
دور العبادة في أسلوب الحياة

9

أحد أسباب التأكيد عىل »حمد الله« هو أهمية النظرة اإليجابية واالبتعاد عن 

التشاؤم/ أراد الله أن نعتاد عىل النظرة اإليجابية، بيد أننا عّودنا أنفسنا عىل 

النظرة السلبية والتشاؤم/ السورة الوحيدة الواجبة يف القرآن هي سورة الحمد 

ــر  ــرار ذك ــار الشــكر باللســان وتک ــىل الشــكر وإظه ــد اإلســالم ع أحــد أســباب تأكي

»الحمــد للــه«، هــو أهمّيــة النظــرة اإليجابيــة والتفــاؤل بالخــري وعــدم التعــّود عــىل 

التشــاؤم والنظــرة الســلبية يف الحيــاة. لقــد أراد اإلســالم أن نعــّود لســاننا عــىل 

ــورة  ــه. الس ــد الل ــات وحم ــن واإليجابي ــىل املحاس ــوء ع ــليط الض ــري وتس ــر الخ ذك

ــا يف  ــب قراءته ــي تج ــد الت ــورة الحم ــي س ــم ه ــرآن الكري ــة يف الق ــدة الواجب الوحي

الصــالة يوميــا. وقــد ســميت هــذه الســورة بســورة »الحمــد« وتبــدأ بآيــة »الحمــد 

ــورة  ــذه الس ــالل ه ــن خ ــا م ــه ليعّودن ــىل أّن الل ــدّل ع ــذا ي ــني«. وه ــه رب العامل لل

ــا ولألســف نعــّود أنفســنا عــىل التشــاؤم  ــد أنّن ــة، بي عــىل الشــكر والنظــرة اإليجابي

والرؤيــة الســلبية. فقــد يتصــور البعــض أنهــم لــو شــكروا اللــه بألســنتهم، ســيتصّور 

ــر  ــام األم ــم عــىل حــّل مشــاكلهم! بين ــال يعينه ــه ف ــم وعلي ــه ال مشــكلة له ــه أن الل

بالعكــس متامــا. فعندمــا نشــكر اللــه ســبحانه وتعــاىل: يقــول اللــه ملالئكتــه أن عبــدي 

قــد شــكرين بالرغــم مــن معاناتــه كلّهــا، فيأمرهــم بتخفيــف بعــض املشــاكل عّنــا. إذ 

ــة  أن اللــه هــو أعلــم منــا مبــا نعــاين منــه مــن مشــاكل، فــإن التزمنــا بــأدب العبوديّ

وشــكرنا اللــه ســبحانه يف خضــّم املشــاكل، ســوف يزيدنــا اللــه ســبحانه مــن فضلــه 

ــم/7(. ــکَرْتُْم أَلَزیَدنَّکُْم«)إبراهی ــِنْ َش ــْم لَ َن َربُّکُ ــأَذَّ ــول: »َو إِْذ تَ ــذا يق ــه. وله وعون
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رمضان عام 1434هـ.

إن مل نراقب ما نكسبه من عادات، سوف يُشقينا الشيطان بالعادات السيئة 

إن مل يربمــج اإلنســان لعاداتــه فقــد دخــل يف مخاطــرة كبــرية جــدا. فإننــا إن مل نربمــج 

لعاداتنــا ومل نكــرتث بهــذا املوضــوع يهلكنــا الشــيطان بتعويدنــا عىل العادات الســيئة. 

فــإن الشــيطان يقــول مــع نفســه: يكفــي لهــذا اإلنســان أن ميــارس العمــل الســيئ 

لعــّدة مــرات، فعنــد ذلــك ال يســتطيع التخلّــص منه ويشــقى. يتــوّرط اإلنســان ببعض 

العــادات الســيئة ـ مــع األســف ـ بســبب الغفلــة وعــدم االلتفــات. فعىل ســبيل املثال 

قــد يعتــاد البعــض عــىل التلّهــي بالنظــر فإنــه مل يعــد يشــعر باللــذة بعد ما تعــّود عىل 

هــذا العمــل، ولكّنــه يبقــى ميــارس هــذا الســلوك لعادتــه فقــط، فتلحــق هــذه العادة 

بــه أرضارا وصدمــات فادحــة. وكذلــك تــرى بعــض الفتيــات قــد تعــودن عــىل عــدم 

االلتــزام بالحجــاب الكامــل، فإنهــن عندمــا تعــّودن عىل هذا الســلوك، يصبــح الحجاب 

ــادات الســيئة  ــاد عــىل هــذه الع ــون هــذا اإلنســان املعت ــد يك ــّن. فق أصعــب عليه

إنســانا صالحــا وذا قلــب نقــّي وباطــن طاهــر، ولكــن بضــع عــادات ســيئة يف اللســان 

والبــرص والســمع بإمكانهــا أن توقــع اإلنســان يف متاهــات وتلحــق بــه أرضارا ال تجــرب.     

أسلوب الحياة مام يأنس به اإلنسان/ تكفي بضع عادات سيئة لَتَعس اإلنسان/ 

وكذلك من شأن بضع عادات حميدة أن تنقذ اإلنسان من مهالك

ملــاذا أســلوب الحيــاة أمــر مهــّم جــدا؟ ألن أســلوب الحيــاة يعنــي تلــك األعــامل التــي 

يقوم بها اإلنســان بشــكل مســتمّر وهذا االســتمرار يؤدي إىل تبلور العادات. فأســلوب 

الحيــاة مــام يأنــس بــه اإلنســان، فإننــا إذا استأنســنا أســلوب مــا يف الحيــاة وكان هــذا 

األســلوب ينطــوي عــىل بعــض الســلبيات والثغــرات، ســيفرض هــذا األســلوب بعــض 

العــادات الســيئة علينــا وهــي بحــد ذاتهــا كافيــة لَتَعــس اإلنســان. ومــن جانــب آخــر 
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إن كان أســلوب حياتنــا ينطــوي عــىل بعــض العــادات الحميــدة يف الســلوك أو الــكالم 

أو النظــر، ســوف تقــدر هــذه العــادات الحميــدة عــىل إنقاذنــا مــن بعــض املهالــك. 

كل إنسان سوف يبحث عند موته عاّم اعتاد عليه يف حياته

ــال تجدهــم  ــادوا عــىل بعــض األذكار، فعــىل ســبيل املث ــد اعت ــاس ق ــرى بعــض الن ت

يكــررون أســامء أهــل البيــت)ع( عنــد النــوازل واملصائــب فــريددون ذكــر »يــا 

زهــراء« و»يــا عــي)ع(« و»يــا حســني)ع(« دامئــا، وهــذه مــن العــادات الجميلــة جدا.

يف لحظــات آخــر عمرنــا وعنــد ســكرات املــوت ســوف نعجــز عــن كّل شء وال يصــدر 

مّنــا وقتئــذ إال مــا اعتدنــا عليــه طــول حياتنــا. فســوف تســكن جميــع قوانــا وإراداتنــا 

ــاس  ــم نعــد نقــدر عــىل أي عمــل آخــر. ولهــذا تــرى بعــض الن ــه فل إال مــا أنســنا ب

ــة  ــّودوا طيل ــد تع ــین)ع(« إذ ق ــا حس ــر »ی ــىل ذك ــون ع ــم يداوم ــزع روحه ــد ن عن

حياتهــم عــىل أن ينــادوا الحســني عنــد املحــن واملصاعــب والوحشــة.  فــكل إنســان 

ســوف يبحــث عنــد موتــه عــاّم اعتــاد عليــه وأنــس بــه يف حياتــه. فــإن أنــس أحــد 

بأمــري املؤمنــني)ع(، حينئــذ يــأيت إليــه أمــري املؤمنــني)ع( عنــد مامتــه ويخرجــه مــن 

ــُث  ــِه حْی ــَد َماَمتِ ــی  ِعْن ــی  َوَجَدنِ ــنْ  أََحبَِّن ــني)ع(: »َم ــال أمرياملؤمن ــث ق ــته. حي وحش

یُِحب «)صحیفــة اإلمــام الرضــا)ع(/ص86(. إن شــاء اللــه عنــد مامتنــا ويف تلــك 

اللحظــات األخــرية التــي يهــّش قلــب اإلنســان إىل مــا تعلــق بــه واســتأنس بــه، يضيــق 

ــب الحســني)ع(، وإىل املســجد وإىل الصــالة.  ذات  ــا شــوقا إىل جلســات مصائ صدرن

ــب  ــة تصي ــن، وإذا بطلق ــباب املجاهدي ــد الش ــر إىل أح ــت أنظ ــة كن ــوم يف الجبه ي

ــي  ــرات، ع ــالث م ــادى ث ــاة ن ــارق الحي ــه وراح يف ــب بقلب ــام أن أصي ــه، ف يف قلب

ــاة.  ــا وأنســنا يف آخــر لحظــات الحي عــي عــي، ثــم استشــهد. هــذا هــو دور عاداتن
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رمضان عام 1434هـ.

كانــت الزهــراء قــد فارقــت الحيــاة بحســب الظاهــر، فــام أن جاءهــا أمــري املؤمنني)ع( 

ــت  ــا بن ــا ي ــه، فناداه ــم تكلم ــراء فل ــا زه ــا ي ــره وناداه ــه يف حج ــها وترك ــذ رأس أخ

ــن  ــا اب ــي فأن ــة كلمين ــا فاطم ــا ي ــال له ــه...إىل أن ق ــم تكلّم ــى فل ــد املصطف محم

ــا  ــّي، فتحــت عينيه ــة باســم ع ــام إن ســمعت فاطم ــب، ف ــن أيب طال ــّي ب ــك ع عّم

ونظــرت إليــه، وبكــت ثــم أوصتــه بالبــكاء عليهــا وولديهــا الحســن والحســني 

ــا  ــراِق/ ي ــوم الف ــو ي ــع فه ــبل الدم ــاِد/ واس ــريَ ه ــا خ ــت ي ــي إن بكي ــت: ابكن فقال

قريــن البتــول أوصيــك بالنســِل/ فقــد أصبحــا حليــَف اشــتياِق/ ابكنــي وابــِك لليتامــى 

ــر  ــزاء يف آخ ــس ع ــت مجل ــا أقام ــراِق. فكأنه ــفِّ الع ــدى بط ــَل الِع ــَس قتي وال/ تن

لحظــات عمرهــا، ولعلهــا كانــت تريــد أن تخّفــف مــن غليــل زوجهــا حيــث كانــت 

ــن يبــي بعدهــا أيف  ــا، فأي ــكاء بســهولة بعــد رحيله ــن يتســّنى لعــّي الب ــم أن ل تعل

ــراق فاطمــة؟...  ــا عــىل ف ــى عــي حزن ــن يب ــه، أي ــد أطفال ــت عن املســجد أم يف البي

أال لعنة الله عىل القوم الظاملني


