
ولن  التاريخ،  أعماق  في  جذورها  تمتّد  الثورة  هذه  أن  معلوما  كان  األّول  اليوم  منذ 

يقتصر امتداد غصونها بحدودنا الجغرافية، فقد كانت شعاراتها عالمّية وجذورها ممتّدة 

أعداء اإلسالم لجذع  ويوّجه  كّلها. منذ سنين  المنطقة  التاريخ وفي أرض  أعماق  في 

هذه الشجرة ضربات قاضية ليقطعوها ويكسروا أغصانها وال يمتّد ظّلها إلى جيراننا... 
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األجل يف نفس سنة  وافاهم  قد  املتقاعدين  هؤالء 

اإلنسان  تعلق  يدّل عىل مدى  ما  تقاعدهم، وهذا 

بأسلوب حياته. فإن بات اإلنسان يتنقل من مكان 

إىل مكان ومن بيت إىل بيت، فهذا ما سوف يلحق به 

بعض العوارض بطبيعة الحال. فإذا مل يحظ اإلنسان 

بثبات يف عمله وحياته وعالقاته ويف كلمة واحدة يف 

بعض أسلوب حياته، فإن هذا االضطراب وخاصة يف 

أيام الكرب قد يؤدي إىل كثري من التداعيات السلبية. 

نحن نأنس بحياتنا بطبيعة الحال، فالبد 

أن نخطط ملا نريد أن نأنس به

أنه  هو  باإلنسان  اإلنسان  تسمية  أسباب  أحد  إّن 

كام  حولنا  التي  باألشياء  نأنس  فنحن  األنس،  أهل 

تركها.  علينا  يصعب  وقد  السلوكية  بعاداتنا  نأنس 

إن  حياته/  بأسلوب  ليأنس  اإلنسان  إن 

أسلوب  يف  واالضطراب  الثبات  عدم 

آثارا سلبية كثرية يف روح  الحياة يرتك 

اإلنسان

إن اإلنسان ليأنس بأسلوب حياته، وتارة يصل تعلقه 

إىل درجة من الشدة بحيث إن سلبت منه أسلوب 

نفسية  وعوارض  صدمات  به  تلحق  قد  حياته، 

البعض يف  املثال يقول  وعصبية كبرية. فعىل سبيل 

خصوص كبار السن أنهم إذا انتقلوا من منطقتهم 

وبيتهم فجأة، هذا ما يؤدي عادة إىل بعض املشاكل 

إحصاء  أجري  لقد  النسيان.  مرض  قبيل  من  لهم 

املشاغل،  أحد  من  املتقاعدين  عىل  سنة  كم  قبل 

من  باملئة  خمسني  من  أكرث  تقول  بالنتائج  وإذا 
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رياضة  تستلزم  روحنا  صحة  إن 

اقتضاءات  مع  متناسبة  »مستمرّة« 

روحنا

كام أننا بحاجة إىل متارين رياضية يومية يف سبيل 

حفظ صحة جسمنا، وكام أنه يجب لهذه التامرين 

لترتك  جسمنا  مع  ومتناسبة  مستمرّة  تكون  أن 

أجل صحة  من  كذلك  اإليجايب عىل جسمنا،  أثرها 

الروح البّد أن منارس رياضة متناسبة مع مقتضياتنا 

إنتاج  عىل  نقدر  كنا  لو  مستمر.  بشكل  الروحية 

بحيث يجسد  تلفزيوين،  أو مسلسل  فيلم سيناميئ 

بحاجة  اإلنسان  روح  أن  للمشاهد  الحقيقة  هذه 

إىل األنس بعبادة كالصالة وهي بحاجة إىل التعلق 

باستمرار  الجامعة  صالة  يف  والحضور  باملسجد 

وعىل الدوام، لكرث عدد املصلني يف املجتمع برسعة. 

ولهذا فالبّد أن نخطط مسبقا ملا نريد أن نأنس به. 

ما أحىل أن يستأنس اإلنسان بأمثال هذه األعامل: 

بأن يستيقض مبّكرا مثال، أو أن يتوضأ مبارشة بعد 

وقتها،  أول  يف  الصبح  يصيل صالة  أو  استيقض،  ما 

من  األعامل  هذه  فإن  و...  املسجد  إىل  يذهب  أو 

عىل  القضاء  أجل  من  اإلنسان  روح  أدوية  أهّم 

الظهور  بعد  أو  القيامة  يوم  يف  األمراض.  جميع 

يتضح  سوف  الزمان،  ذاك  يف  العلم  يتطّور  حيث 

أن برنامج الصلوات اليومية التي فرضها الله علينا 

نقيمها يف املسجد جامعة، كم هي  أن  وأكّد علينا 

يتّضح وقتئذ كم  لروحنا. وسوف  مفيدة ورضورية 

هي نافعة لصّحة روحنا ونفسيتنا بغّض النظر عن 

الصالة. شعرية  يصحب  الذي  بالله  االرتباط  بُعد 
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فإن  الله.  مع  االرتباط  تكوين  يف  الصالة  أثر  عن 

اآلثار الروحية والنفسية للصالة مهمة جدا وجديرة 

هذه  عن  عادة  الطرف  نغض  ولكننا  بااللتفات، 

يأت  مل  حيث  الصالة،  عىل  املرتتبة  اإليجابية  اآلثار 

وأبعاده  أرساره  الدين وكشف  لخدمة  النفس  علم 

هذا  يف  النفس  علامء  دخل  إن  وما  بعُد.  النفسيّة 

بالله  الله واالرتباط  آثار عبادة  امليدان وخاضوا يف 

دراساتهم.    بنتائج  وانبهروا  الدينية ذهلوا  والعقائد 

فيام  تصلّوا  ال  أن  أمئتنا  يقل  مل  ملاذا 

ألن  صلواتكم؟!  يف  تتوجهوا  مل  إذا 

حضور  من  العارية  الصالة  هذه  مجرد 

اإلنسان روح  يحتاجها  مام  هي  القلب 

اإلنسان  أن  الحياة هو  أسلوب  أهمية  أسباب  أحد 

ملاذا  تلقائيا.  به  ويتعلق  حياته  بأسلوب  يستأنس 

يف  تتوجهوا  مل  إذا  فيام  تصلوا  ال  أن  أمئتنا  يقل  مل 

صلواتكم؟ أحد األسباب هو أن  مجرد هذه الصالة 

العارية من حضور القلب والتوجه هي مام يحتاجها 

روح اإلنسان. هل أن الله قد فرض الصالة لالرتباط 

به وحسب، وليس لها أي أثر عىل روحنا؟ إن سائر 

من  والجسمية  والروحية  االجتامعية  الصالة  آثار 

القّوة مبكان بحيث قد نستطيع ألقول بأنها ال تقل 
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وعدم حرمان اإلنسان من الفوائد الروحية والجسمية 

الكامنة يف الصالة. فحتى لو كانت صالته بال حضور 

وتوّجه، مع ذلك سوف يحظى املصيّل بالحّد األدىن 

ُدوا أَنُْفَسُکمْ   من فوائدها. قال أمري املؤمنني)ع(: »َعوِّ

الَْخیَْر؛ الخرائج و الجرائح/ج2/ص596«. فإن اعتاد 

يرتكه  ال  ذلك  عند  ما،  حسن  عمل  عىل  اإلنسان 

الحسنة  السلوكية  العادة  هذه  أن  كام  بسهولة، 

مستمّر. بشكل  روحه  عىل  اإليجايّب  أثرها  لترتك 

حمت  إن  مذمومة  العادة  ليست 

اإلنسان من السقوط، بل تصبح عندئذ 

من أوجب الواجبات

أمر  »العادة  يقال:  ما  هي  الرائجة  األخطاء  أحد 

فإن  نعم،  يعتاد«.  أن  لإلنسان  ينبغي  وال  مذموم، 

تطوره  عن  اإلنسان  تحجز  العادة  هذه  كانت 

من  منعته  إذا  أما  مذموم،  أمر  فهي  وارتقائه 

السقوط، فلم تكن مذمومة بل تصبح عندئذ من 

أوجب الواجبات. فعىل سبيل املثال إن اعتاد أحد 

ما  عليه،  والبكاء  الحسني)ع(  استامع مصائب  عىل 

جعلته يتوتر ويفقد راحته إن طالت به األيام ومل 

يبك فيها عىل الحسني)ع(، فإن هذه العادة تحميه 

اإلنسان عىل  تعّود  الحال يف  السقوط. وكذلك  من 

الصالة، فإن هذا التعّود من أسباب عدم ترك الصالة 
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ونتائج، ولكن ال تظهر هذه اآلثار هنا بوضوح، بل 

ستظهر يف عامل اآلخرة. ألن أسلوب الحياة يكّون شاكلة 

روحنا وله أثر عميق عىل روحنا، وإّن فائدة هذه 

الشاكلة الروحية يف الواقع هي يف حياتنا األخرويّة 

األبدية وسوف تظهر هناك. فعىل سبيل املثال روي 

الُْمؤَذِّنُوَن  »يُْحَشُ  قال:  أنه  املؤمنني)ع(  أمري  عن 

املحاسن/ج1/ص49«،  اأْلَْعَناق ؛  ِطَواَل  الِْقيَاَمِة  يَْوَم 

وهذا امتياز يف عامل اآلخرة. أحد أسباب اهتامم الله 

أثناء  حركاتنا  بجزئيات  وحساسيته  وتعاىل  سبحانه 

أثر عميق  األعامل من  ما ترتكه هذه  العبادة، هو 

وثابت عىل روح اإلنسان.فعىل سبيل املثال ما أهمية 

املاء من  أو صّب  الوضوء  اليمنى يف  باليد  االبتداء 

أعىل اليد إىل أسفلها إىل غريها من أحكام وتفاصيل؟ 

إن أسلوب الحياة هو الذي يكّون شاكلة 

روحنا وإن فائدة هذه الشاكلة الروحية يف 

الواقع هي يف حياتنا األخروية األبدية.

إن هذه الفرتة املحدودة التي نعيش فيها يف هذه 

الدنيا هي يف الواقع مرحلة متهيدية لتكوين وبلورة 

الحياة  تلك  للعيش يف  ونفسيتنا وشخصيتنا  روحنا 

األخروية األبدية. فمن هذا املنطلق البّد أن نصّب 

سلوكنا  يرتكه  التي  األبدية  اآلثار  بدراسة  اهتاممنا 

عىل روحنا يف الحياة األخروية األبدية أكرث من أن 

نهتم بنتائج سلوكنا عىل الجانب الشخيص والنفيس 

يف هذه الدنيا، إذ أن أصل الحياة هي الحياة يف ذاك 

العامل األبدي وكل ما نعيشه اآلن يف الواقع إمنا هو 

متهيد لتلك الحياة األبدية. إن ساعة استيقاظنا من 

أثار  لها  كلها  زيّنا  وأسلوب  كالمنا،  وطريقة  النوم، 
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إذا اعتاد إنسان عىل قراءة القرآن، فأي حدث رائع 

من  كانت  املثال  سبيل  فعىل  له؟!  يحدث  سوف 

والرياضيات  الفيزياء  )أبو  حسايب  الدكتور  عادات 

يرى  كان  ولعلّه  القرآن  تالوة  إيران(  يف  الحديثة 

القرآن. تالوة  الناتجة من  والنفسية  الروحية  اآلثار 

وال شّك يف أّن اإلنسان الذي مل يتعّود عىل الصالة ومل 

تستأنس روحه بتالوة القرآن، تتشوه روحه بطبيعة 

الحال وسوف ال يجد بدا سوى أن يقيض مليارات 

املشّوهة. الروح  بهذه  األخروية  حياته  يف  السنني 

وعادات  الحياة  أسلوب  تشّكل  األعامل  هذه  كل 

اإلنسان السلوكية ولها آثار عىل روحنا وجسمنا. فكم 

من فرق كبري وبون شاسع بني من يغسل وجهه فجر 

كل يوم ألجل الله فيتوضأ ويصيّل، وبني من يغسل 

الله. فهذا اإلنسان  وجهه صبيحة كل يوم ال ألجل 

الذي مل يصم شهر رمضانـ  ال عن مرض أو مربر آخر 

بل عن عدم اكرتاث ـ من املؤكد أنه ال يستطيع أن 

يدرك لذة صالة عيد الفطر، فإن يف هذه الصالة لذة 

خاصة بالصامئني، ولن يستطيع من مل يصم أن يعّوضها 

بأّي لذة أخرى. فإن اإلنسان بعد ما صام شهرا كامال 

وتحمل عناء الجوع والعطش فيه يصل إىل إحساس 

وشعور ال يوصف. هذا هو األثر الذي يرتكه العمل يف 

روح اإلنسان. يعتاد روح اإلنسان عىل بعض األشياء 

شاء أم أىب، فال بّد أن نراقب ما يعتاد عليه. فتصوروا 
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األثر األخروي. إذ أن أقىص ما سوف نعيشه يف هذه 

الدنيا هو حوايل مئة سنة أو قل ألف سنة. ولكننا يف 

عامل اآلخرة سوف نعيش مليارات السنني وإىل األبد.

بعض  بفرض  علينا  تفضل  قد  الله  إن 

بيدنا  األمر  كان  فلو  العبادية/  األعامل 

ملا أدركنا رضورتها

يف الواقع، إن الله قد تفضل علينا ومّن علينا بفرض 

والصوم  كالصالة  الخاصة  العبادية  األعامل  بعض 

بهذا  حياتنا  أسلوب  نظّم  قد  فهو  وأمثالها،  والحج 

أدركنا رضورة  ملا  بيدنا  األمر  كان  لو  إذ  التوجيب، 

هذه األعامل والعبادات لروحنا وما ترتك فيها من 

أثر عميق، وملا قمنا بها أبدا.

أهم  من  العمل  عىل  االستمرار  إن 

تظهر  سوف  الحياة/  أسلوب  مقومات 

الحياة يف حياتنا األخروية  آثار أسلوب 

بشكل واقعي وكامل

أهم  من  هو  ما  سلوك  مامرسة  عىل  االستمرار  إن 

عىل  اإلنسان  استمّر  فإذا  الحياة.  أسلوب  مقومات 

وال  روحه  يف  عميقة  آثارا  يرتك  ما  هذا  ما،  عمل 

يظهر من هذه اآلثار يف الدنيا إال جزء يسري منها، 

أما باقي اآلثار فتظهر بتاممها يف اآلخرة. ملاذا يجب 

الرئيس هو أن  بأسلوب حياتنا؟ إن سببه  نهتّم  أن 

أسلوب حياتنا سوف يرتك أثره الحقيقي يف حياتنا 

األخروية، مع كونه ال يخلو من أثر يف الحياة الدنيا، 

ولكنه أثر غري معتّد به وال يأيت يف الحسبان يف مقابل 
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إىل  الشباب  هؤالء  ذهب  إن  ذلك  وبعد  القتال. 

ساحة القتال سيقولون: يا ليتنا تدربنا أكرث من هذا 

الجّد.  الحركات وتعاملنا معها مبزيد من  تلك  عىل 

إن حياتنا كلها هي دورة مترين يف معسكر، وهذا 

املعسكر ليس مبحل راحة ودعة، بل غايته هي أن 

نتهيأ ونتمهد للحياة األفضل يف عامل اآلخرة. إذ أن 

وال  وسلوكنا  أعاملنا  جميع  إّن  هناك.  الحياة  أصل 

سيام تلك األعامل املداوم عليها التي تكّون أسلوب 

األخروية  حياتنا  حال  تحسني  يف  تأثري  لها  حياتنا 

الدينية.  معارفنا  يف  عليها  التأكيد  هذا  تّم  ولهذا 

إن هذه الدنيا كمعسكر للتدريب، يف 

سبيل أن نعيش يف اآلخرة حياة أفضل

ال يرتك أسلوب حياة الجنود يف املعسكرات وينظم 

عىل أساس برنامج دقيق، وإن استفرس أحد عن بعض 

املامرسات يقال له: »ال سؤال يف الجيش«. فيجربون 

والرمي  الزحف  وأنواع  الركض  تجربة  عىل  الجنود 

والحرب الليلية واإلزعاج اللييل والعيش يف الظروف 

اقتضت  إذا  فيام  استعداد  عىل  ليكونوا  الصعبة، 

الحقيقية.  الحرب  ساحة  إىل  الذهاب  إىل  الحاجة 

فإن سأل الشباُب مدّربهم الذي عاش أجواء الجبهة 

والحرب واآلن يتشّدد عليهم يف معسكر التدريب، 

واستفرسوه عن سبب تشّدده، يجبهم حينئذ ويقول: 

إنكم مل تشهدوا جبهة الحرب الواقعية، وإال لعرفتم 

ساحة  يف  األعامل  هذه  كل  تحتاجون  سوف  أنكم 
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الدنيا من أسلوب حياة فاشل.فإن أصلحنا أية مفردة 

من أسلوب حياتنا عىل أساس ما أمره الله سبحانه 

وتعاىل، سوف نجني مثاره يف عامل اآلخرة. ولهذا نرى 

أسلوب  عىل  حريصني  كانوا  الله  وأولياء  علامءنا 

اإلسالمية.  رشيعتنا  أساس  عىل  وتنظيمه  حياتهم 

مراعاة  دون  املائدة  تنعقد  ال  أن  أردت 

سنة النبي)ص(

يف ما يرتبط بأهمية مراعاة أسلوب الحياة اإلسالمية، 

ينقل آية الله بهجت هذه الحكاية فيقول: كان قد 

النجف  يف  العلامء  كبار  أحد  القايض،  السيد  دعي 

فعندما  اإلفطار.  مائدة  عىل  العلامء  من  غريه  مع 

لتناول  عليها  الضيوف  وأقبل  املائدة  اكتملت 

ملح.  املائدة  يف  ليس  القايض:  السيد  قال  اإلفطار، 

إن كان أسلوب حياتنا فاشال يف هذه 

الدنيا، سوف يقرص مدى تحليقنا يف 

الجنة وحياتنا الحقيقية

إن تصّور كثري من الناس عن عامل اآلخرة والجنة هو أنه 

ليس لهم يف الجنة إال أن يجلسوا عىل عرش ويطاف 

الفواكه!  وأطباق  وعسل  لنب  من  بأكواب  عليهم 

فيتصورون أنه ليس لنا أي نشاط يف الجنة سوى أن 

نجلس ونتمتع، بينام األمر ليس كذلك. فسوف نعيش 

فتكون  الحياة،  كلمة  معنى  بكل  الجنة  يف  ونحيى 

باقي  مع  والعالقات  النشاطات  مختلف  لنا  هناك 

أهل الجنان، واألمر الوحيد الذي يسقط عنا هناك 

هو »التكليف«. ولهذا فنحن بحاجة إىل كل خصائص 

اإلنسان يف سبيل تجربة حياة راقية جدا، ولكننا قد 

نكون محدودين يف التحليق والطموح ملا أسلفناه يف 
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صىل الله عليك يا أبا عبد الله

عىل  ونظّمه  حياته  إسلوب  راقب  إذا  اإلنسان  إن 

أساس أسلوب أولياء الله وأمئته، يصل به األمر إىل 

زيارة  مسرية  يف  أقول  كنت  األسلوب.  هذا  عشق 

األربعني إلخويت ورفقايئ يف املسري أن انظروا كيف 

قد نظّم اإلمام الحسني)ع( أسلوب حياتنا، وانظروا 

فقد  وابتهاجنا.  نزهتنا  أسباب  لنا  وفّر  قد  كيف 

سألتهم هناك أن لو مل يكن اإلمام الحسني)ع( وما 

كانت  فام هي  املسرية،  وهذه  الزيارة  هذه  كانت 

إىل  وامليش  الحسني  زيارة  تكن  أمل  وبهجتنا.  نزهتنا 

لقلوبكم يف  ترفيه  أعظم  األربعني هي  أيام  كربالء 

أيام السنة؟! وهل يعادل لذَة هذه الزيارة يشء آخر 

من لذات الدنيا وفرحاتها؟! فكان الشباب يصدقون 

كالمي ببكائهم الشديد ودموعهم الجارية...

ومل ميّد يده إىل الطعام، وكذلك أمسك باقي الحارضين 

عن الطعام احرتاما له، فتأخر إحضار امللح نسبة ما 

انتهاء جلسة  فبعد  ملّدة.  الضيوف ممسكني  وبقي 

الضيافة قال له أحد العلامء: »سيدنا، إن كنتم بهذه 

الدرجة من االهتامم والتقيّد بهذه السّنة ما يجعلكم 

ال تبدأون الطعام قبل امللح أبدا، فال بأس يف مثل 

امللح  من  شيئا  معكم  تحملوا  أن  املناسبات  هذه 

يك ال تأخروا باقي الناس.« فأخرج هذا األستاذ من 

جيبه كيسا صغريا من امللح وقال له: »كان يل ملح 

ولكن أردت أن ال ترتك سّنة رسول الله يف جلستنا«.
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ملرصعه ومقتله... أال لعنة الله عىل القوم الظاملني. الجامدات  حتى  الروايات  بعض  ويف  الحيوانات 

تستأنس وتعتاد عىل بعض األعامل أو عىل ما يجري 

حولها من صوت أو عمل، فام بالك بك أيها اإلنسان 

أبد  إىل  معك  ليكون  وتستأنس  تعتاد  مباذا  فانظر 

يف  الحسني)ع(  بذكر  استأنس  ملن  اآلبدين.طوىب 

كل يوم أو يلتفت إىل قرب الحسني)ع( ليلة الجمعة 

عبد  أبا  يا  عليك  الله  »صىل  مرات:  ثالث  وينادي 

يف  السالم  بهذا  تسّجل  فلعلك  يدريك  فام  الله«. 

الله)ع(. إن من خصائص  زائري قرب أيب عبد  قامئة 

ذكر الحسني هو أن اإلنسان رسيع التعلق به، فإن 

لفرتة  تركه  يستطيع  يعد  مل  عليه  وتعّود  به  تعلق 

إنها  زينب حيث  الحوراء  قلب  الله  ساعد  طويلة. 

جرى  ماذا  ترى  فيا  نفسه...  بالحسني  تعلقت  قد 

عىل قلبها حينام جاء أخوها الحسني ليودعها متجها 


