
يقف حاماًل راية الجهاد في سبيل ( صلوات اهلل عليهم)ىا ىو سليل العترة الطاىرة ووارث النبي واألئمة 
 . اهلل وإلعالء كلمة اهلل، ينفث في أرواح المؤمنين قوة االستقامة والثبات على طريق ذات الشوكة

ىو خليفة الخميني باعث اإلسالـ من جديد، يرفع لواء المواجهة التي ال تعرؼ ىوادة ضد ىا 
 . الطواغيت والظلمة، وبيده مصباح الهدى، يشير على الجماىير المتعّطشة للحرية للتقّدـ نحو األماـ

إليو على ىا ىو الفقيو الحق الذي ذاب في اإلسالـ المحمدي األصيل، وعرؼ نهجو القويم، يدعو 
 . بصيرة ومن اتبعو، يحث عشاؽ الحقيقة والعزة على المضي قدماً حتى تحقيق األىداؼ اإللهية الكبرى

لقد افتقد المسلموف منذ مئات السنين مثل ىذا النور وىذه المنارة وفي أحلك ظروفهم، في الوقت 
 . ل جانبالذي كانوا بأمّس الحاجة إليو، حيث كاف األعداء يتناوشونهم من ك

افتقد المسلموف القائد الحقيقي الذي يؤمن باهلل وباإلسالـ كدين شامل وحل كامل، ويعرؼ نهجو ػ ال 
 . معارفو فقط ػ ويؤمن بالناس واألمة ويعطف عليها

 وانتزع. في ظلمة الضياع، ليبعث في األمة أماًل جديدًا وروحًا قوية( قده)ثم أطّل نجم اإلماـ الخميني 
فأدركت معنى اإلسالـ الحقيقي ألوؿ مرة منذ . منها روح الخنوع والذلة ليستبدؿ ذلك بالعزة والكرامة

 ... قروف

لقد قّدـ اإلماـ اإلسالـ بتعاليمو وروحو، ولم يفّرؽ بينهما، فسرت ىذه الروح المشّبعة باألصالة في 
 . لشوؽالجسم المريض لألمة، لتبعث فيو الحياة والقوة والعـز وا

 . كل ذلك ألّف اإلسالـ بدوف الجهاد والمواجهة، جسم بال روح وقالب بال قلب



الجهاد الذي يعني السعي الكامل ألجل إقامة حكم اهلل على األرض، وىو المظهر الحقيقي والتاـ 
من الفساد والجريمة والرذيلة، قاؿ اهلل للعبودية الصادقة هلل تعالى، والمواجهة ضد الطاغوت وأشكالو 

 . {ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقط استمسك بالعروة الوثقى}; تعالى

فتجّلت لنا (. العروة الوثقى)وحينما مّد الكثير من العلماء حباًل اّدعوا أنّو اإلسالـ، مّد اإلماـ حباًل وثيقاً 
وكيف يعرج في ! كيف يؤمن باهلل حقًا من لم يكفر بالطاغوت؟ف. ىذه الروح العذبة للدين اإللهي الحق

وكيف يناؿ اإلنساف بر اإليماف وىو يرى الثكالى ! صالتو من لم يتوضأ للشهادة على ىذا الطريق؟
 !والمعذبين والمستضعفين يئّنوف تحت سياط القهر والظلم من قبل الطواغيت؟

وىل يكوف ! الصادؽ وىو ال يتحمل مسؤولية المجتمع؟ىل يمكن أف يذوؽ اإلنساف حالوة اإليماف 
أين ىو اإلسالـ الذي يقبل الذؿ ألتباعو واهلل ! مسلمًا من سمع مناديًا ينادي يا للمسلمين ولم ُيجبو؟

؟ ما ىو ىذا اإلسالـ الذي يرضى ألتباعو أف يكونوا كاألنعاـ ال {وهلل العزة ولرسولو وللمؤمنين}; يقوؿ
مة ويقّدموف الحياة الدنيا على اآلخرة والمادة على الروح والشهوات على يدركوف معنى الكرا

 ! الكرامات؟

نعم، إنّو إسالـ أمريكا الذي صنعتو وقدمتو من خالؿ مئات الوسائل وينعتق وراءىا الناعقوف في المغرب 
 . والمشرؽ واألمصار، يريدوف أف يقضوا على اإلسالـ باسم اإلسالـ

 . المعركة الكبرى والصراع المرير يقف سّيد علوي حسيني ليقوؿ الوفي ىذه 

وإذا رأيتو وسمعت . يحمل لواء الجهاد، ويعلن أنو لن يسمح لهذه الشعلة التي أوقدىا اإلماـ أف تنطفئ
منطقو شعرت كأف بدرًا وخيبرًا وصفيَن وعاشوراَء قد جرت باألمس القريب، فتقرأ التاريخ في كتاب 

 . ألّف التاريخ الحقيقي ىو ىذا. عالصرا 

ما أحوجنا إلى ىذه البوصلة التي تعطي االتجاه الصحيح في الوقت الذي يظّن الجميع أف روح اإلسالـ 
 . قد خمدت في نفوس المسلمين



 . وما أحوجنا إلى من يذّكرنا بمسؤوليتنا التي إذا لم نؤدىا لحقنا الذؿ والعار والهواف

 . ما أحوجنا إلى الذي يثبت في عروقنا قوة الصبر والتحمل لنكمل المسير

ىذا الكتاب الذي نقّدمو لك أيها القارئ ىو ثمرة من ثمار ىذا الجهاد المرير الذي خاضو سماحة 
اإلماـ الخامنئي لسنين طواؿ ال يكّل وال يمّل، يهاجر من دار إلى دار ومن سجن إلى سجن، وىو 

ّمة المدىوشة المصعوقة بفعل ضربات الظالمين، أّمة يائسة محبطة انقلبت عندىا المفاىيم يشاىد األ
 . اإلسالمية الباعثة على العزة والكرامة والحرية إلى مفاىيم تبعث الخموؿ والذؿ والخنوع

ت وكيف نخرُج من ظلما. كيف نوقظ من ُوسم بالذّؿ تاريخو لمئات السنين. وما أصعبها من مهمة
 ! الضياع من لم يَر نورًا لقروف؟

فمن فكر بعظم المهمة وحجم المسؤولية، يدرؾ أنها مهمة إنساف ينبغي أف يكوف متميزًا بصفات تغوص 
في أعماؽ التاريخ، وتقتبس من النور الخالص للدين، وتعرؼ حاضرىا وزمانها معرفة تامة، لترسم 

 . للمستقبل طريق النجاة

فجعلت منو ( نصره اهلل)الصفات السامية والعظيمة ىي التي اجتمعت في شخصية إمامنا القائد ىذه 
 . قائدًا إلهياً يعيد إلى أذىاننا ذكرى القادة الربانيين العظاـ

ليتني أقدر على بياف ىذه الصفات، ولكن كيف لخفاش أف يبصر نور الشمس، وأنَّي لنملة أف تحمل 
 . جبالً 

. أدعوؾ أيها القارئ العزيز أف تطالع كّل ما قالو وكتبو ىذا اإلماـ الفقيو وتتأمل في زوايا كلماتو باحثاً 
إنو سرور مشاىدة أولياء . فإنك بإذف اهلل ستطلع على مشهد يبعث في نفسك حبورًا وسرورًا ال مثل لو

 . اهلل من خاصتو



نرى بوضوح أّف سماحة . ة أو بحث شامل حوؿ الصبرفي ىذا الكتاب الذي ىو عبارة عن مقالة كبير 
يتناوؿ ىذا المفهـو األصيل في المدرسة اإلسالمية من جميع األبعاد، حيث ( داـ ظلو)اإلماـ الخامنئي 

وىذا . يخرجو من نطاقو الفردي الضيق، الذي علق باألذىاف، إلى رحاب آفاقو االجتماعية الواسعة
ذلك ألّف اإلسالـ لم يكن في حقيقتو يومًا ديناً . إلنساف العظيمالطرح يمثل نموذجًا لفكر ىذا ا

للعبادات والشؤوف الخاّصة بالفرد فقط، فمنذ انبعاثو األوؿ نجد أنو طرح قضية المجتمع على نطاؽ 
واسع وفي أعمق شؤونو، وحمَّل أتباعو مسؤولية إقامة حكم على أساس المبادئ والتعاليم اإللهية، وجعل 

 . ة والعالم من المسائل التي ترتبط بعمق اإليماف واإلسالـمفهـو األمّ 

 . ىكذا كاف اإلسالـ وستبقى شعلتو متوقدة طالما وجد مثل ىذا القائد الكبير

 . ف.ع
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وقد استخدـ في النصوص اإلسالمية . الصبر من أوضح المصطلحات والمفاىيم اإلسالمية وأجّلهايعتبر 
في العديد من الموارد وطرح بأساليب وطرؽ تتناسب مع القضايا المختلفة بما تضمنو من أجر وثواب 

 . وإشارة إلى أىميتو

في نفسو الرغبة للتعرؼ إليو  وعندما يطرح في األحاديث، فمن الطبيعي أف يحرؾ المسلم ويبعث
 . والسعي لالتصاؼ بو

ولألسف، فقد تعرض ىذا المفهـو ػ كغيره من المفاىيم ػ للتحريف الذي ابتليت بو أغلب المفاىيم 
 . اإلسالمية، ويمكن القوؿ بخصوص مفهـو الصبر أنو مسخ وحرؼ معناه، فانقلب رأساً على عقب

 بر الفهم الشائع والعامي للص



وىذا التعريف والفهم يمتزج باإلبهاـ والغموض إلى حد  . يعرَّؼ الصبر عادة بأنو تحمل اآلالـ والمرارات
فإذا طُرح مفهـو الصبر في . كبير بحيث يسمح لكل من يريد، أف يوجهو إلى معاٍف مختلفة، بل متضادة

بشكل خاطئ، يتحوؿ إلى عامل مجتمع ػ يعيش الظلم والقهر، ويخضع ألشكاؿ الفساد واالنحالؿ ػ 
مهم يستخدمو الظالموف والمفسدوف لالستمرار في السيطرة والقمع، ويصبح عاماًل مساعدًا للتخلف 

وعندما يطلب من شعب يعاني الفقر والحرماف والتخلف أف . والركوف وبقاء حالة الفساد واالنحطاط
ؽ في المظالم التي تتسبب بها زمرة عليك الصبر، وىو غائص في مستنقع الضياع واالنحراؼ أو غار 

الظالمين عديمو الشرؼ واإلنسانية، فإف أوؿ ما يفهم من ىذه الموعظة كإجراء عملي أف عليهم تحمل 
وتكوف النتيجة أيضًا أف ىذا . المرارات واآلالـ والظروؼ القاسية المهلكة التي تمارس وتفرض عليهم

وضاع السيئة للتخلص والنجاة من ىذا الظالـ والضياع المجتمع ليس أنو لن يتحرؾ نحو الثورة ضد األ
فحسب، بل سيتوىم ويمني نفسو بأنو مأجور ومثاب عند اهلل على ىذا الصبر أيضًا وعليو، ينزوي وال 
يبالي بما يحدث وال يكترث بما يحصل حولو، ويعيش حالة من الرضا والسرور ويظن ذلك فوزًا عظيمًا 

 . لو

شيوع وانتشار مثل ىذه الروحية في المجتمع سيعود بنفع كبير على الطبقات الظالمة ومن الواضح أّف 
 . ويبقى الضرر نصيب الطبقات المستضعفة المظلومة. التي تريد الحفاظ على امتيازاتها

يطغى في عصرنا ومن المؤسف أّف ىذا الفهم الخاطئ المستلـز لهذه اآلثار والنتائج في المجتمع، 
كما أف طرح أي معنى آخر للصبر ػ وإْف كاف مقبواًل ومنطقيًا عند . الحالي على المجتمعات اإلسالمية

من لم ُيسبق بالتعرؼ إلى ىذا الموضع ػ يحتاج إلى الكثير من المقدمات واألدلة ألولئك الذين لم 
البحث معهم في أغلب األحياف ال  وقد يكوف. يتعرفوا إلى التعاليم والمعارؼ اإلسالمية بشكل صحيح

 . طائل وراءه

وإذا أردنا االطالع على اآليات والروايات التي تناولت مفهـو الصبر بشكل جامع وشمولي، فإننا 
 . سنتعّجب بعدىا من ىذا التحريف النبوي الذي قد وصل إلى درجات خطرة

 نظرة عامة على المصادر التي تطرح الصبر 



ا فهمنا معنى الصبر وتبّين لنا وفق ما طرح ػ بوضوح ومن دوف شائبة ػ في اآليات القرآنية والروايات إذ
وعندما . سنصل إلى نتيجة تخالف كليًا ما ىو رائج وشائع بين الناس( عليو السالـ)المنقولة عن األئمة 

حديد الذي يقلب أكبر ننطلق من الرؤية القرآنية والروائية سنشاىد أف الصبر ىو ذلك العمود ال
الصخور وأثقلها، ويقـو برفع الموانع والعواتق الكبرى، ويواجو المشكالت ويتجاوزىا بكل سهولة 

 . محققاً النتائج اإليجابية تماماً 

من الممكن أف كما كاف . وحينها سيكوف مفتاحاً لكل أبواب السعادة والخير للمجتمع المظلـو والضاؿ
وبفهمو فهمًا صحيحًا فإنو سيغدو المانع والرادع . يكوف مفتاح أبواب الشقاء والتعاسة للمجتمع بأسره

 . والمقلق لكل القوى الشريرة السيئة

وللتعرؼ إلى مفهـو الصبر ومضمونو وميادينو التي يكوف فيها الحل الوحيد المفيد والنافع، علينا الرجوع 
فحينها يمكن إثبات . والوقوؼ عليها والتدقيق فيها( عليهم السالـ)وأحاديث أىل البيت إلى القرآف 

أما فيما يتعلق بالقرآف الكريم، فقد أتى على ذكر الصبر والصابرين في . المعنى الصحيح لهذا المفهـو
 أكثر من سبعين آية بشكل مباشر وصريح مع مدح ىذه الصفة والمتصفين بها، كما ذكرت اآلثار

ولكن، لن أتعرض في ىذا . والنتائج القريبة لها والمواقع التي تزيد وتكبر األمل في الذين يتمسكوف بها
البحث المختصر إلى اآليات القرآنية وشرحها، بل سأكتفي بالتدقيق في الروايات واستنباط المعاني 

 . وانتهاجي ىذه الطريقة مرّده إلى أمرين. والدالالت منها

ف الوقوؼ والتدقيق في اآليات القرآنية التي تناولت مفهـو الصبر يستلـز الدخوؿ في بحث إ; األوؿ
 . واسع ويحتاج إلى فرصة أوسع

اعتمادنا على الروايات يساىم في رفع النسياف واإلىماؿ الذي تعرضت لو أحاديث المعصومين ; الثاني
ويبّين كيفية االستفادة من روايات الشيعة  حيث خلت األبحاث والدراسات اإلسالمية األخيرة منها،

  .ألولئك الذين لم يطلعوا على الدور الوّضاء والهادي للحديث



ىو مقاومة اإلنساف ; بناًء على مجموع الروايات التي وصلتنا، يمكننا أف نعّرؼ الصبر بهذا النحو
 . ةللدوافع الشريرة المفسدة والمنحط( السالك طريق الكماؿ)المتكامل 

فأثناء تسلقو للوصوؿ إلى القمم . وكمثاؿ على ذلك يمكننا أف نشّبو ىذا األمر بشخص يريد تسلق جبل
العليا يوجد موانع مصاعب، قسم منها يتعلق بهذا المتسلَّق وينبع من نفسو، والقسم اآلخر يرجع إلى 

 . العوامل الخارجية، فيعمالف معاً على الحد من حركتو

يرجع إلى اإلنساف نفسو، فهو طلب الراحة والخوؼ أو اليأس من الوصوؿ إلى الهدؼ، واألىواء  أما ما
المختلفة التي تعمل على منعو من االستمرار في التسّلق والصعود، حيث تنخفض حرارة االندفاع 

 أما فيما يرجع إلى العوامل الخارجية، فهناؾ. والبواعث بسبب استمرار تلك األفكار والوساوس
كل منها يهدد اإلنساف ويمنعو من متابعة . الصخور الضخمة والذئاب واألشواؾ وقطاع الطرؽ وأمثالها

ومثل ىذا الشخص الذي يواجو ىذه المتاعب والمصاعب إّما أف يقرر عدـ مواصلة السير . مسيرة
ة وثباتاً، بسبب المخاطر واآلالـ والمشاؽ، وإما أف يصبح األمر عنده معاكسًا، حيث يزداد عزمو قو 

ويقرر أف يقاـو جميع الموانع الداخلية والخارجية، وباالعتماد على عامل المثابرة والتحمل، يدفع ىذه 
 . الموانع من طريقو ويواصل المسيرة

 . ىذا الثاني ىو الذي يعني الصبر

في حقيقة حياتو المحدودة في ىذا العالم وفي الواقع، قد ُجعل في طريق ػ يمتد من بداية واإلنساف 
وألجل . حياتو الدنيا وحتى وفاتو ػ وليسلكو ويطويو نحو الوصوؿ إلى أعلى منزؿ من منازؿ اإلنسانية

ائف وكل ىذه الوظ. تحقق ىذا الهدؼ، ولكي يقترب من ىذا المنزؿ، خلق ألجلو كل ما يعينو عليو
. الملقاة على عاتقو والتكاليف التي كلف بها تعد وسائل القرب والمراحل السير نحو الهدؼ المنشود

ولم يكن ذلك المجتمع اإلسالمي، الذي يعد أوؿ ىدؼ للدين اإللهي واألنبياء العظاـ إال ألجل بناء 
المناخ المناسب لتمكين كانوا يريدوف إيجاد ( صلوات اهلل عليهم)فهم . ذلك اإلنساف الواصل وصناعتو

 . اإلنساف من سلوؾ ىذا الطريق بيسر للوصوؿ إلى تلك الغاية



إّف ىذه الغاية يمكن التعبير عنها بكلمات قليلة، فهي تعني ارتقاء اإلنساف وتكاملو وتفّجر ينابيع 
ختلفة من قبيل وىذا ما يعّبر عنو في ديننا أيضًا بتعبيرات م. االستعدادات والقابليات المودعة فيو

 ...". التخّلق باألخالؽ اإللهية، والقرب من اهلل و"

وبالطبع يوجد في ىذا الطريق، الذي ىو طريق صعب مليء بالمتاعب، موانع وحواجز كثيرة، على 
وإّف كل مانع منها يكفي لوحده إليقاؼ ىذا المتسلِّق نحو قّمة الكماؿ . اإلنساف أف يقطعها ويجتازىا

 . منعو من متابعة سيرهوالرقي و 

فمن جانب باطن اإلنساف يوجد كل تلك الصفات والخصاؿ السيئة والرذيلة، باإلضافة إلى العوامل 
 . الخارجية الدنيوية التي تجلب المتاعب واآلالـ وتعتبر مجموعة من األشواؾ والعقبات في ىذا الطريق

. انع بإرادة صلبة وعـز راسخ يضع كل ىذه العقبات جانباً الصبر ىنا يعني مواجهة ومقاومة كل ىذه المو 
وكما ذكرنا، فإّف جميع التكاليف اإلسالمية الفردي منها واالجتماعي ُتعد وسائل ولواـز ىذا الطريق 

وبناًء عليو يكوف كل واحد منها بذاتو مقصدًا وىدفًا قريبًا ينبغي تحقيقو . للوصوؿ إلى المقصد اإلنساني
فالذي يريد السفر إلى مدينة بعيدة، فإف األماكن التي تقع في مسيره، . لغاية النهائيةللوصوؿ إلى ا

وكذلك إعداد اللواـز ومتطلبات السفر، ىي بمثابة األىداؼ والمقاصد القريبة التي ينبغي الوصوؿ إليها  
لوصوؿ، ففي نفس الوقت التي تعتبر تلك المقدمات وسيلة ل. كمقدمة نحو الهدؼ النهائي واألساسي

وما أريد أف أصل إليو من ىذا الكالـ، ىو أف الوصوؿ . ىي أيضًا غاية ونتيجة لتحقيق مقدمات أخرى
إلى كل واحد من ىذه األىداؼ القريبة يتطلب شرطًا أساسيًا أيضًا، وىو الصبر الذي يعد كالحربة 

طريق الهدؼ النهائي وكما أف على . الحادة القوية التي تمزؽ كل ما يمنع من الوصوؿ إلى المطلوب
تقف عائقًا أماـ األىداؼ القريبة ( داخلية وخارجية)يوجد موانع كثيرة، كذلك ىناؾ موانع عديدة 

 . وتشكل العقبة المواجهة لتطبيق كل واحد من التكاليف والوظائف اإلسالمية

ؾ الكسل وروحية القياـ ومن جملة العوامل المؤدية إلى الركود والخمود فيما ينبع من نفس اإلنساف ىنا
بما ىو سهل فقط، وحب النفس والغرور، والحرص وحب الرئاسة والجاه، والتكاثر باألمواؿ والشهوات 

ومما ينبع من العوامل الخارجية ىناؾ األجواء والبيئة المعيقة . وغيرىا من الصفات والخصاؿ الخسيسة



فكل واحدة من ىذه العقبات تؤثر . الحاكمة وغير المناسبة والمشاكل وتبعات بعض األنظمة االجتماعية
في منع اإلنساف من أداء التكاليف اإللهية البناءة، سواء منها التكاليف الفردية كبعض العبادات أو 

 . التكاليف االجتماعية كضرورة السعي إلعالء كلمة الحق

ية واستمرار السير على الطريق إف ما يبطل تأثير العوامل السلبية، ويضمن القياـ بكل التكاليف اإلله
ىذه المقاومة أو المواجهة ىي . الصحيح، ىو المقاومة اإلنسانية، أو مواجهة اإلنساف للموانع المذكورة

 .التي تعني الصبر

الصبر في عند الرجوع إلى بعض األحاديث التي تدور حوؿ الصبر نجدىا تحكي وتدؿ على أىمية 
اإلسالـ والشرائع اإللهية كافة، حيث يمكننا أف نلخص التعبير عن ىذه األىمية بهذه الجملة وىي أنو  

 . كاف وصية جميع األنبياء واألولياء والقادة الحقيقيين ألتباعهم وخلفائهم وكل من يسير على دربهم

الذي أمضى عمره في السعي والجهاد  إذا أخذنا بعين االعتبار حالة األب الرحيم والمعلم الشفيق
متحماًل لكل اآلالـ في سبيل تحقيق الهدؼ الذي يصبو إليو، نرى أنّو في اللحظة التي يودع فيها ىذه 
الحياة الدنيا، وعندما تصبح يده عاجزة عن متابعة العمل والسعي وبذؿ الجهد للوصوؿ إلى الهدؼ 

ألجل المضي بو وإكماؿ المسير نحوه ويوصيو بما  الذي صرؼ عمره من أجلو، فإنو يعهد إلى وارثو
 . يمّكنو من بلوغ ذلك المقصد األسمى

 فما ىي ىذه الوصية األخيرة الذي ينطق بها إلى وارثو الذي أوكل إليو أمر ىذه المهمة الخطرة؟ 

ملي، ساعيًا لتبيين ذلك إنو لن يقوؿ لو إال ما ىو عصارة تجاربو كافة، وسيقدـ لو ثمرة سعيو العلمي والع
في جملة تختصر المطلوب، ضمن وصية تختزف بداخلها كل المعارؼ واإلدراكات القّيمة لتتحوؿ إلى 
ىاد ومرشد دائم لذلك التلميذ الوارث، وكأف النقطة النهائية في حياة األوؿ تصبح نقطة بداية تكامل 

 . وارتقاء للتالي



ىذه المقدمة نرى أف آخر وصية لألنبياء واألولياء والشهداء والصالحين وبناة المجتمع اإللهي بعد 
 .السامي وآخر ىدية فكرية قدموىا لخلفائهم ىي الوصية بالصبر

في موضع ( عليهم السالـ)وننتقل اآلف إلى محطة نتوقف فيها عند حديثين مرويين عن أىل البيت 
لّما حضرت الوفاة (; "عليو السالـ)قاؿ أبو جعفر ; عن أبي حمزة الثمالي قاؿالحديث األوؿ . الصبر

يا بني، أوصيك بما أوصاني بو أبي حين حضرتو الوفاة ػ ; "أبي عليًا بن الحسين ضّمني إلى صدره وقاؿ
 ") (.وبما ذكر أّف أباه أوصاه ػ يا بني، اصبر على الحق وإف كاف مّراً 

عليهم )يتعلق براوي الحديث فهو أبو حمزة الثمالي من خواص األتباع الخّلص ألىل البيت وفيما 
عليو )لذا ما نقلو عن اإلماـ الباقر . ، وكاف من العناصر األساسية في جبهة الدفاع عن التشيع(السالـ
 . صحيح معتبر( السالـ

حاماًل أمانة الحفاظ على ميراثو ( عليو السالـ)جاد أباه اإلماـ الس( عليو السالـ)لقد خَلَف اإلماـ الباقر 
الذي كاف ( عليو السالـ)استمرارًا لوجود أبيو ( عليو السالـ)وكاف وجوده . ومتابعة طريقو ومشروعو

فكل واحد من أفراد سلسلة اإلمامة كاف (. عليو السالـ)بدوره استمرارًا لوجود اإلماـ الحسين بن علي 
صلى اهلل عليو وآلو )لسابق لو، وكانوا جميعًا استمرارًا لوجود النبي األكـر يمّثل استمرار مشروع ا

 . لقد كانوا جميعاً نورًا واحدًا ونهجاً واحدًا يرموف تحقيق ىدؼ واحد(. وسلم

أف " يا بني، أوصيك بما أوصاني بو أبي حين حضرتو الوفاة"وإذا عدنا إلى الحديث نجد من عبارة 
الذي نعلم جميعًا أين كاف وبأية حالة، حين حضرتو ( عليو السالـ)اإلماـ الحسين المشار إليو ىو 

 . الوفاة

ففي تلك األجواء الشديدة ليـو عاشوراء ووسط بحر اآلالـ والمصائب وفي ىذه الظروؼ الدموية التي 
تفيد من ، نجده يس(عليو السالـ)خيمت على كربالء، واألعداء يحاصروف معسكر اإلماـ الحسين 

فرصة صغيرة قبل أف يحمل حملتو األخيرة على معسكر األعداء، فيرجع من ساحة القتاؿ إلى معسكره 
ويعقد لقاءًا قصيرًا مع أفراد أسرتو الذي من المفترض أف يواصلوا ثورتو ويتابعوا نهضتو، ويتحدث من 



دًا ومليئة بالفائدة، وىذا ما لمدة قصيرة، لكّنها مهمة ج( عليو السالـ)ولده وخليفتو علي بن الحسين 
واإلماـ ػ كما ينبغي أف نعلم ػ معصـو ال يقع تحت تأثير العواطف إلى . يُعّبر الناس عنو بالوداع األخير

درجة أف يضّيع ىذه الفرصة األخيرة من حياتو بكالـ غير مهم مقتصرًا في وصيتو على المسائل 
وال ( عليو السالـ)ا التي وردتنا من األئمة العظاـ فهذا ال ينسجم مع الوصاي. الشخصية أو العاطفية

 !! يشبهها

يعلم أّف في ىذه الساعات الحساسة الباقية من عمره، ينبغي أف يودع ( عليو السالـ)واإلماـ المعصـو 
ىذه األمانة التي سعى جاىدًا من بداية إمامتو لحفظها، متحماًل كّل اآلالـ والمصائب العظمى، كما فعل 

واإلماـ ( عليو السالـ)وأمير المؤمنين ( صلى اهلل عليو وآلو وسلم)سس الثورة اإلسالمية رسوؿ اهلل مؤ 
ولهذا، عليو أف يعهد بهذا الحمل إلى شخص يأتي من بعده ذي قوة . من قبلو( عليو السالـ)الحسن 

. فظ ىذه األمانةفنراه يأتي إليو ليوصيو بأىم وصية، تساعده على حمل وح. متين ثابت القدـ ليخلفو
 ! ماذا كانت تلك الوصية المهمة والنفيسة؟

ػ الذي، وإف لم تكن حالة شهادتو كشهادة أبيو الحسين ( عليو السالـ)نجد اإلماـ عليًا بن الحسين 
، إاّل أّنو كاف يعيش في ظروؼ مشابهة ػ يكشف النقاب عن تلك الوصية التي أوصاه بها (عليو السالـ)

ويذكر . كوصية أخيرة لو( عليو السالـ)ويعيدىا على مسامع ولده اإلماـ الباقر ( السالـعليو )أبوه 
ىذه (. عليو السالـ)عن أبيو أمير المؤمنين ( عليو السالـ)ضمن ذلك أف ىذه الوصية قد نقلها أبوه 

عده، ىي الوصية التي انتقلت عبر السلسلة الطاىرة لإلمامة، وكاف كّل إماـ يوصي بها اإلماـ الذي ب
 ". يا بني، اصبر على الحق وإف كاف مّراً ; "الصبر

وإذا تم . إنها تطلب منو أف ال يتردد أثناء سلوؾ طريق الحق، وال يعير اىتمامًا للموانع والعقبات
ومن .. طالبة منو التحّمل واالستمرارتشخيص العمل المطلوب في ىذا الطريق فال يرفع يده عنو، 

الواضح في ساحة المواجهة بين الحق والباطل أنّو ال وجود للراحة واللذة والعيش الهنيء، وإنّما المحن 
وشاىدنا كيف  . ىذه ىي الوصية التي انتقلت من إماـ إلى آخر". وإف كاف ُمّراً "والبالءات والمصاعب 



بها ثابتين عليها حتى آخر لحظات حياتهم، متقّبلين لكّل العواقب يعملوف ( عليهم السالـ)كاف األئمة 
 ; التي تحملها إليهم، وكانوا حقاً مصداقاً بارزًا لهذا البيت الشعري الجميل

 صبرت على شيء أمّر من الصبر          سأصبر حتى يعلم الصبر أنني

أىّمية الصبر وموقعو في التعاليم اإللهية كجوىر نفيس وإذ تبّين لنا من كّل ما ذكرناه في الحديث األوؿ، 
طواؿ حياتهم، ننتقل إلى الحديث الثاني المروري عن أىل ( عليو السالـ)وميراث غاؿ طّبقو األئمة 

نروي أّف في وصايا األنبياء ; "ىكذا( عليو السالـ)وقد ورد في كتاب فقو الرضا ( عليهم السالـ)البيت 
 ". روا على الحق وإف كاف ّمراً صلوات اهلل عليهم اصب

، وىم (عليهم السالـ)، وىذا يدؿ على أنّو ميراث نُقل ألىل البيت "نروي"وىنا يبدأ اإلماـ حديثو بقولو 
" أّف في وصايا األنبياء"وجملة . قد سمعوه من آبائهم وأسالفهم، وىم ينقلونو بدورىم ويوصوف بو غيرىم

لورثتهم وأتباعهم وحملة أمانتهم وإلى تالميذ مدرسة الوحي ىو ( م السالـعليه)تعني أّف وصية األنبياء 
وىي عين الجملة التي نقلها أتباع األئمة المعصومين ". اصبروا على الحق وإف كاف ُمّراً ; "ىذا الدرس

ولعل ىذه الجملة ىي أقصر ما دؿ على أىمية الصبر، وفي نفس . دوف زيادة أو نقصاف( عليهم السالـ)
 . ت لها مغزى وداللة كبيرة تفوؽ غيرىاالوق

وبعد ىذا االستعراض ألىّمية الصبر، ننتقل للتعّرؼ إلى موقع ىذه الخصلة النفسية ودورىا داخل 
مجموع المعارؼ الدينية بحيث إنها استحوذت على ىذا القدر من االىتماـ عند أولياء ىذا الدين 

 .وأئمتو

، أريد أف أبّين المقصود من قبل الدخوؿ مباشرة في الح داخل " الموقع"ديث عن موقع ىذا المفهـو
 .المفاىيم والتعاليم الدينية

وىو يقـو على أسس . أوؿ شيء ىو أّف الدين يمثل مجموعة المعارؼ واألحكاـ الحقوقية واألخالقية
كذلك يتضّمن األصوؿ العملية التي . واإلنساففكرية يعّبر عنها بالرؤية الكونية التي يحملها عن العالم 



ثم يحّدد العالقات (. األيديولوجية العملية)تنبع من تلك الرؤية، وتبّين طريقة تعامل اإلنساف وسلوكو 
الضرورية لإلنساف، أي عالقتو باهلل وبنفسو وبغيره من البشر، وبالموجودات األخرى في إطار تلك 

لك، مجموعة من األوامر والتعاليم األخالقية التي تؤّدي إلى التكامل األصوؿ العملية، ويتضّمن وفق ذ
الواقعي على أساس السعي والجّد، وذلك للنجاح في المجاالت المختلفة للحياة اإلنسانية المحتاجة 

والشّك أنّو في مثل ىذا المذىب االجتماعي . في مسيرتها التكاملية إلى مثل ىذه األوامر والتعاليم
، وقضايا اجتماعية ترتبط (أي ما يرتبط بشكل مباشر بمصالح الفرد الشخصية)ل فردية توجد مسائ

 . بالجماعة البشرية وجماعة المسلمين

ما ىو دور الصبر وأثره ضمن ىذه المجموعة من ; وإذا رجعنا إلى نقطة البحث األساسية، نسأؿ
دور الصبر في تكوين اإلنساف الذي آمن  المعارؼ والمقررات التي تشكل الدين؟ وبعبارة أخرى، ما ىو

بالدين، بمعنى ما يجب االعتقاد فيو من أصوؿ وعقائد، والتزاـ بمقرراتو وتعاليمو في العمل، وامتالؾ 
 الخصائص األخالقية التي دعا إليها ىذا الدين؟ 

أساسيًا في الشكل في األشكاؿ الهندسية ػ مثاًل ػ نجد أف لألضالع والزوايا واالنحرافات تأثيرًا 
وكمثاؿ نقُدمو، إذا أخذنا حافلة . فما ىو موقع الصبر وتأثيره في الشكل الهندسي لإليماف. والتكوين

نقل الرّكاب التي صنعت لهذا الغرض، فهذه الحافلة إنّما تقطع المسافات الطويلة وتوصل الرّكاب مع 
وىذا المحرؾ يحصل . ة وىي المحرؾحوائجهم إلى المكاف المطلوب بأماف ألّف فيها وسيلة أساسي

فإذا جئنا إلى الصبر، يمكننا أف نعتبره محركًا لطائرة التكامل التي ىي . على قوة الدفع من خالؿ الوقود
 . في موضعنا الدين اإللهي، أو الوقود الذي يدفع ىذا المحرؾ

لسامي، ولما حازت معارفو التي فلو لم يكن الصبر موجودًا، لم يكن باإلمكاف فهم منطق الدين الحق وا
كما أنّو من دوف الصبر، لن يبقى األمل . تمّثل أرقى المعارؼ اإلنسانية في العالم على موقعها ىذا

ولتوقف العمل . وانتظار ذلك اليـو الذي ينتصر فيو ىذا الدين، ولفقد المؤمنوف بو الثبات والقوة الالزمة
وإذا ُفقد الصبر يصبح الحديث عن الجهاد في . ائز البشرية الطاغيةبالتعاليم الدينية التي ال تريدىا الغر 

وىذا االجتماع العالمي الذي ىو الحج حيث يلتقي . سبيل اهلل وإعالء كلمة الدين كالمًا ال معنى لو



الناس من األماكن البعيدة فإنّو سيتحوؿ إلى مكاف ساكن وخاؿ، والحناجر المناجية في ظلمات الليالي 
فقد ساحة جهاد النفس بريقها وتنكمش عروؽ الحياة االقتصادية في المجتمع اإلسالمي ستخمد، وت

فلوال وجود الصبر، لكانت كل القيم العملية واألخالقية . حيث يبتعد الناس عن اإلنفاؽ في سبيل اهلل
دوف شيء وخالصة ما نريد ذكره أنو ب. لإلسالـ كالتقوى واألمانة والصدؽ والورع تودع في عالم النسياف

اسمو الصبر في الثقافة اإلسالمية لبقي كل شخص بعيدًا عن اإلنسانية والدين اللذين يتطلباف السعي 
فالدين ىو العمل، والعمل . والعمل وبذؿ الجهد، وىي أمور ال تتحقق من دوف شرط أساسي، ىو الصبر

يجعل قطارىا يتحّرؾ إنما ىو وإنما ينفخ في تلك التعاليم والمقررات الدينية الروح والقوة و . بالصبر
 . الصبر

وبالبياف الذي تقّدـ، نستطيع أف نفهم مغزى ومفاد ىذا اإللهاـ اإللهي الذي وصلنا عبر األئمة 
الصبر من اإليماف "إلى آخر ػ ػ باختالؼ يسير في بعض األلفاظ من راٍو ( عليهم السالـ)المعصومين 

فالرأس لو خصوصية بالنسبة للجسد في أنّو أساس وعماد الحياة، ومن ") (. بمنزلة الرأس من الجسد
دونو ال يبقى أّي معنى للجسد ػ بينما إذا فقد الجسد أّي عضو آخر من أعضائو الظاىرية كاليد والرجل 

القيادة واألوامر لألعصاب إذا ُفقد وُأصيب بشلل لكن الرأس الذي ىو مركز . فإنّو يبقى حياً ... و
ومن الممكن أف تبقى ىذه األعضاء حّية ولكن لن تقدر على . ُتصاب كّل أعضاء البدف األخرى بالشلل

نحن نرى األىمّية الكبرى . وعندىا لن يكوف ىناؾ أّي فارؽ بين حياتها وموتها. القياـ بأّي عمل أو تأثير
وىذا ما نلمسو بشكل واضح، ولكن كل ذلك إّنما .. عضاء كالعين اليد والرجللألدوار التي تؤديو األ
 . وىكذا األمر بالنسبة للصبر.. ىو بفضل وجود الرأس

فعندما يُفقد الصبر، لن يبقى التوحيد ثابتًا، وكذلك النبوة وبعثة األنبياء، فإنها لن ُتحقق ما تصبو إليو، 
بل إّف الصالة . مع اإللهي اإلسالمي، واستعادة حقوؽ المستضعفينولن تتمكن من تأسيس وبناء المجت

وعليو نجد أّف الصبر يهب تلك . والصياـ وسائر العبادات ستفقد األساس والقاعدة التي تحتاجها
في ( صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ولو لم يثبت النبي . االعتقادات والغايات الدينية واإلنسانية روح التحقق

ة على القوؿ الحق، ولو لم يقف ثابتًا في مواجهة تلك الموانع والصعاب التي وقفت سدًا بداية البعث



صلى اهلل عليو )أماـ اإلسالـ، فمن المعلـو أف اإلسالـ لم يكن ليتجاوز أربعة جدراف، أي بيت النبي 
 . فكاف مصيره الزواؿ واالنحسار" ال إلو إال اهلل"أما شعار . نفسو( وآلو وسلم

ولو لم يصبر أولياء اهلل وأنبياؤه العظاـ لم يكن ليصلنا أي . الشيء الذي حفظ اإلسالـ ىو الصبر إف
فالعامل الذي صاف النداء اإللهي، وجعل حبل التوحيد متماسكًا وثيقاً، والذي . شيء عن التوحيد

 . سيحفظو إلى يـو القيامة أيضاً ىو صبر حملة رايات ىذا الفكر

لم تترافق المعتقدات واآلماؿ البشرية مع صبر المعتقدين والمنادين بها، فإنّها لن تتجاوز اللساف، فإذا 
الَصبر من اإليماف بمنزلة الرأس من "وىكذا يتضح مفهـو . وتزوؿ على أثر تالطم أمواج حوادث التاريخ

في تحليلو لثورة إلى ذلك في خطبتو القاصعة " عليو السالـ"وقد أشار أمير المؤمنين ". الجسد
 ; المستضعفين وانتصارىم على الطغاة، فيقوؿ

حتى إذا رأى اهلل جد الصبر منهم على األذى في محبتو، واالحتماؿ للمكروه من خوفو، جعل لهم من "
فصاروا ملوكًا حكمًا، وأئمة . مضائق البالء فرجًا، فأبدلهم العّز مكاف الذّؿ، واألمن مكاف الخوؼ

 ") (.لغت الكرامة من اهلل لهم ما لم تبلغ اآلماؿ إليو بهمأعالمًا، وب

والصبر سيبقى على ىذا األساس سّر ورمز تحقق . ىذه سّنة تاريخية وخالدة إلى األبد، على ىذا النحو
  .المعتقدات الفردية واالجتماعية للدين في أىدافو القريبة والبعيدة

ناه بهذه الجملة القائلة بأنّو المقاومة لكل العلل والعوامل من خالؿ تفسير الصبر والذي اختصر 
الموجودة للشر والفساد واالنحطاط، يمكننا أف نمدد دائرة الصبر والمواطن التي تتطلب التحلي 

ومن الواضح في القرآف واألحاديث الشريفة أّف الصابر المتمسك بالصبر قد ُوعد بأجر . والتمسك بها
ومن جهة أخرى الشّك بأّف الذين يقفوف مقابل حَملة نداء الحق والعدؿ من . رةعظيم في الدنيا واآلخ

األبطاؿ طليعة جيش اإلسالـ، والذين يلوثوف أنفسهم في طاعة أربابهم النفعيين في ساحة ىذه المعركة، 
والذين يحاربوف دعوة الحق من أجل تحصيل الماؿ والزاد والجاه، والذين يصدوف عن الحق ويعارضونو 

ىؤالء قد . انطالقًا من أىوائهم، إّف كّل ىؤالء يشتركوف مع الّصابرين على طريق الحق باسم ولفظ الصبر



ألّف كفاحهم وتحمّلهم، ال . يطلق عليهم لفظ الصابرين، ولكنهم بعيدوف كلَّ البعد عن معنى الصبر
ور الباعثة على الشر يصّب في طريق تكامل اإلنساف، بل على العكس من ذلك، إنّهم ال يواجهوف األم

والفساد واالنحطاط، بل يقفوف مقابل تجّليات وإشراقات التكامل والسمو اإلنساني ػ لذا فهم خارج 
ألّف ميداف ومواطن الصبر الواقعي الحقيقي ىو ميداف . دائرة مفهـو الصبر باالصطالح القرآف والروائي

 . تكامل اإلنساف

اإلنساف، والمقصد النهائي لإلنسانية، وصيرورة المخلوؽ عبدًا فهناؾ، حيث الهدؼ الحقيقي لخلق 
حقيقياً هلل، وظهور الطاقات واالستعدادات الكامنة من خالؿ التحّرؾ والسعي، ىناؾ يتجلى معنى الصبر 

تلك . وموطنو، حيث ينبغي المقاومة والثبات مقابل الدوافع والعوامل المانعة من ىذا السعي والتحّرؾ
اتية أو الخارجية التي تعرضنا لذكرىا، والتي غالباً ما تترافق في تأثيرىا وتكوف مصداقاً لمكائد العوامل الذ

وعندما نريد أف نسلك الجادة الخطرة ألداء التكليف الشرعية، ونتعّرض للمضايقات والموانع . الشيطاف
ؿ المتسلِّق السابق، فإنَّو أثناء المختلفة، كالموانع السلبية والموانع اإليجابية وغير المباشرة، كما في مثا

تسّلقو قد تكوف مشاىدة المناظر الخالبة أو رفقة صاحب موسوس سببًا في إلقاء الحمل على األرض، 
وأحيانًا أخرى يكوف المرض . وتبّدؿ العـز على الصعود إلى الخمود واإلخالد إلى ذلك المكاف الجميل

وىذا . ة، باعثًا على فتور العزيمة وعدـ مواصلة السيرأو االنشغاؿ بمريض أو تذكر أمور محزنة ومؤمل
 . األخير مانع من نوع آخر وىو غير مباشر

فإذا اعتبرنا أف الواجبات الدينية وسائل . ىذه األنواع الثالثة من الموانع تقف على طريق تكامل اإلنساف
والمؤلمة في الحياة تؤّدي إلى ىذا المسير، والمحرمات ىي حركة انحرافية فيو، وأف الحوادث المرة 

 ; عدـ االستقرار النفسي وفتور العزيمة، يمكن أف نقّسم الموانع عندئٍذ على ىذا النحو

 . أ ػ العوالم المانعة التي تؤّدي إلى ترؾ الواجبات

 . ب ػ العوامل التي تدفع نحو فعل المحرمات وارتكاب الذنوب

 . ج ػ والعوامل التي تجلب حالة عدـ االستقرار وعدـ الثبات الروحي



أّما الصبر، فإنّو يعني المقاومة وعدـ االستسالـ في مواجهة ىذه العوامل الثالثة، التي الشّك بأنّها تقف 
وبهذا التوضيح يمكننا أف ندرؾ عمق ىذا الحديث الذي ينقلو أمير . وراء الفساد والشر والسقوط

 (; صلى اهلل عليو وآلو وسلم)عن رسوؿ اهلل ( عليو السالـ)المؤمنين 

 ". صبر عند المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية; الصبر ثالثة"

وفي كل مورد من ىذه الموارد الثالثة، عندما تحدث األمور والحوادث المؤلمة والمّرة في الحياة، 
القياـ بتكليف ما، وعندما يدعوه أمر ما إلى ارتكاب معصية ما، فعندىا يأتي وعندما يطلب من اإلنساف 
 . دور ظهور قوة وبطولة الروح

ولكي يتضح معنى ىذا المصطلح اإلسالمي بشكل كامل نأتي على شرح كل واحد من ىذه األمور 
 ; الثالثة

 الصبر على أداء التكليف 

وىذا يعود إلى طبيعة الجهد . كل تكليف أو واجب يوجد أنواع مختلفة من المصاعب والموانعأماـ  
 . المطلوب ألداء ذلك الواجب، وإلى روحية طلب الراحة في اإلنساف

فمن الواجبات والتكاليف الفردية الشائعة كالصالة والصـو وما ىو مطلوب كمقدمة لها، إلى الواجبات 
قات والحج والوظائف االجتماعية المهمة والواجبات التي تتطلب بذؿ النفس والنفيس المالية واإلنفا

وترؾ زخارؼ الحياة، كل ىذه الواجبات ال تنسجم مع طبع البشر، الذي وإف كاف طلبًا للرقي والكماؿ، 
 . إالّ أنّو محب للراحة والسهولة

م سواء كانت سماوية أـ وضعية، صحيحة أـ وىذا الوضع موجود بالنسبة لجميع قوانين وأنظمة العال
 . سقيمة



وفي األصل، رغم أّف القانوف ال يمكن االستغناء عنو بالنسبة لإلنساف، وعلى ىذا األساس يقّر بو، لكنو 
وحتى تلك القوانين الوضعية المتعارفة في العالم، والتي لها نتائج . بشكل عاـ ال يراه حلوًا وال يستسيغو

حة من الناحية اإليجابية، والكّل يعلم عواقب مخالفتها ػ كقوانين السير ػ فإنها ال تخرج عن جلية وواض
ومع أّف آالؼ الحوادث الدامية والمأساوية تقع بسبب التساىل في مخالفة . ىذه القاعدة التي ذكرناىا

عند الضوء األحمر  ىذه القوانين، وعلى مرأى معظم الناس، لكننا قلما نجد سائقًا ال ينزعج من الوقوؼ
مثل ىذا الوضع . أو عندما يجد إشارة تمنعو من اختصار الطريق من خالؿ المرور في ىذا الشارع

 . موجود بالنسبة للقوانين اآلخرة أيضاً 

فالتكاليف الدينية ػ رغم أنها ُشّرعت على أساس الفطرة األصيلة لإلنساف وطبق الحاجات الواقعية لو، 
ملو ورقّيو ػ عندما تنزؿ إلى ساحة العمل ُتقترف بالصعوبة والمتاعب بغض النظر عن وىي وسيلة لتكا

 . حجمها

الصالة ػ مثاًل ػ التي ال تتطلب من اإلنساف سوى بضع دقائق، باإلضافة إلى ترؾ المشاغل الضرورية أو 
كل ىذه األمور مخالفة للطبع والميوؿ .. والمكافغير الضرورية، وتحصيل المقّدمات الضرورية كاللباس 

وفي أثناء الصالة، فإّف تحصيل حضور القلب والتوّجو إلى أفعالها وأذكارىا، وطرد كل . النفسانية
الخواطر والواردات وكل ما يشغل عن اهلل، وإقفاؿ أبواب الروح على األفكار الطارئة، ىي بمثابة شروط 

 . وىي لهذا عمل مليء بالمشقة يستلـز قوة ورأسمااًل كبيراً . ارىاالزمة لكماؿ الصالة وتحقق آث

، نجد أنو يتطلب أيضًا االمتناع عن األكل والشرب لساعات عدة، مع مجاىدة  وإذا جئنا إلى الصـو
شهوة األكل، وعدـ االعتناء بمطالب البطن والفرج، وىذه أعماؿ صعبة، تحتاج إلى قوة مقاومة 

 . وتحّمل

وعندما تتيبس الشفاه، وتعصر البطن الخالية في يـو صيفي حار، ينبغي امتالؾ رأسماؿ كاؼ مع إرادة 
وعـز ػ وىكذا في الحّج الذي يتضّمن عناء السفر والبعد عن األىل والديار وااللتحاؽ بمجموعة من 

. بة بالسياحة أو التجارةالغرباء وصرؼ مبالغ من الماؿ ػ كل ىذه اللواـز ينبغي أف ال تترافق مع نية الرغ



وكذلك في األمر بالمعروؼ والنهي عن . وىذا أمر صعب. فقط" حج بيت اهلل"بل إّف الهدؼ يكوف 
 . المنكر، والجهاد في سبيل اهلل

فالعقبات التي تقف في طريقها معلومة . ولعّلنا ال نحتاج إلى إيضاح صعوبة ومتاعب ىذه الفرائض
الحق وإيصالها إلى أىل الباطل، واالستعداد لتحّمل كل المرارات واآلالـ عند  إّف إعالف كلمة. للجميع

مواجهة سلطاف البغي الذي يشهر سيفو ويرفع سوطو، والوقوؼ في وجو الذئاب المفترسة التي يلمع من 
عيونها بريق السيوؼ الحادة الذي ينفذ إلى أعماؽ القلب، إّف ىذه المقاومة ليست باألمر السهل سواء 

. ىذا ىو حاؿ الواجبات والتكاليف اإلسالمية. بالنسبة ألّمة أو فرد، بل ىي من أشّد األعماؿ وأخطرىا
فهي مالزمة للمحن والمصاعب واآلالـ، رغم أنّها بحّد ذاتها تتضمن المواد الالزمة واألكثر فائدة 

 . وضرورة لصالح البشرية وسعادتها

ين عرفوا الطريق الصحيح والمستقيم لذيذًا، ألنو في سبيل اهلل والشّك أف األمر سيكوف بالنسبة للذ
فبالنسبة لهؤالء تتحوؿ كل المرارات واآلالـ إلى شيء عذب . ونحو الهدؼ المقدس والسامي لإلنسانية

فنفس الصالة التي ذكرنا فيها تلك الشروط، ىي لذيذة وحلوة عند أىل اهلل الذين . وقابل للتحّمل
عندما كاف يحين موعد ( صلى اهلل عليو وآلو وسلم)لها نرى الرسوؿ األكـر . ستعذبوىاتذوقوا حالوتها وا

وىكذا في الجهاد في سبيل اهلل، فهو عند أصحاب ". أرحنا يا بالؿ; "الصالة يقوؿ لبالؿ المؤذف
ة ، يبعث فيهم النشاط والحيوية، ويرونو طريقًا للسعاد(عليو السالـ)القلوب القوية كأمير المؤمنين 

مالمح تلك ( عليو السالـ)، في نهج البالغة يوضح أمير المؤمنين (عليو السالـ)وفي خطبة لو . والثبات
 ; الروحية العالية والمدىشة، فيقوؿ

نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا، وال يزيدنا ( صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ولقد كّنا مع رسوؿ اهلل "
 ". ليماً ومضياً على اللقم وصبرًا على مضض األلمذلك إال إيماناً وتس

ما الذي يجب فعلو لمواجهة ىذه المشقات والمصاعب ; بعد ىذا العرض، نطرح السؤاؿ التالي وىو
ألنّها صعبة، أو نترؾ تحصيل حضور الموجودة عند القياـ بالتكاليف الدينية؟ فهل يمكن ترؾ الصالة 

وكذلك في سائر التكاليف من جهاد وحّج وأمر ! القلب ومنع الواردات والخواطر ألنّو أمر صعب



بالمعروؼ ونهي عن المنكر وغيرىا من التكاليف االجتماعية التي تتالـز مع التعب والمشقة، فهل يصح 
 راحة والسهولة؟ أف نقف مكتوفي األيدي أماـ القلب لألىواء وطلب ال

ويجب علينا أف . ىنا يأتي جواب اإلسالـ قائاًل ال يصح ذلك بل يجب الصبر، الصبر على الطاعة
نواجو تلك الوساوس التي تظهر أثناء الصالة وتريد أف تخرج القلب عن حالة الحضور وتنسيو أنّو قائم 

 . ة إلى كمالها وُتحقِّق ثمرتهافي محراب العبادة، وعلينا أّف نصبر على ذلك حتى نوصل الصال

وفي مقابل األىواء الكثيرة والقوية التي تدفع اإلنساف لإلفطار أثناء صياـ يـو طويل وحار من شهر 
وعندما ندخل إلى ساحة المواجهة مع العدو الذي يكشر عن أنياب . رمضاف، علينا بالصبر والمواجهة

ر يجب أف نسارع، ونبتعد عن كّل ما يذكرنا بلذات الدنيا العداء يريد أف يجرعنا كأس الموت األحم
وحالوة الحياة واألبناء واألعزاء والمشاغل المادية والمصالح الخاّصة، وكّل ما من شأنو إحداث التزلزؿ 

 . يجب علينا أف نبعد كل ىذه العوامل المانعة لالستمرار والتقدـ نحو تحقيق االنتصار. وضعف اإلرادة

نقوؿ يجب الصبر، يعني أف ال نسمح بتسلل الخوؼ إلى قلوبنا من جراء تهديد ورعيد الظالم عندما 
الذي يؤدي إفساده وطغيانو إلى فساد األّمة وانحطاطها، بل علينا أف نلقي من على سطح الصبر العالي 

 . سطل فضائحو وذلتو

ظهر بألف لوف ولوف لمنعنا من عندما نقوؿ يجب الصبر، أي يجب مواجهة إغواء الشيطاف الذي ي
اإلنفاؽ والعطاء، من خالؿ تذكيرنا بحاجاتنا الخاصة وإشغالنا بمصالحنا وحب التكاثر وجمع األمواؿ، 

، وجعل إضاءة بيوتنا أولى ..(كالخمس والزكاة والصدقة)وبالتالي لمنعنا من القياـ ألداء وظائفنا المالية 
 . من إشعاؿ شمعة في المسجد

، وأف تكوف مقاومتنا بكل ما ينبغي علينا القياـ بوعلين ففي ساحة القتاؿ يجب الصمود . ا أف نقاـو
والثبات، وفي ميداف جهاد النفس ينبغي االستقامة، وفي محل آخر يجب عدـ االعتناء بالفقر 

ومية فالصبر ليس االستسالـ وتكبيل األيدي وأسرىا باألحداث الي. ىذه المقاومة ىي الصبر. ووساوسو
 . والغفلة عما يجري



 ( عليو السالـ)الصبر على الطاعة في حياة األئمة 

نجد أّف من جملة الخصاؿ الواردة التي يتم التركيز ( عليو السالـ)في الزيارات التي يزار بها األئمة 
اإلماـ قائلين إنك قد صبرت واحتسبت عند اهلل، ، نتوجو إلى .."صبرَت، احتسبت"عليها ىي الصبر 

حقاً، لقد  .. ونهضت في سبيل اهلل، وحملت األمانة مع وجود كل تلك المشقات والمصاعب وأّديتها
كانت مسؤولية ىداية الناس وبياف الحقائق المكتوبة ومواجهة الطغاة ومحاربة الظلم والفساد مسؤولية 

 . ج إلى صبر ومقاومةمليئة بالمصاعب واآلالـ التي تحتا 

وباليقين، لو كاف صبر اإلماـ بأف يبقى حزينًا ومغمومًا لما يرى من األوضاع السيئة في زمانو، ويحترؽ 
قلبو لما يجري على اإلسالـ والمسلمين، وىو جليس البيت مع تجرع اآلالـ والغّصات، دوف أف يتحرؾ 

ة وإصالح المجتمع والنهوض بو، لم يكن ليعد ذلك ألجل القضاء على الفساد وتغيير األوضاع القائم
ألّف ىذه األمور يمكن أف تكوف في أي شخص، وخصوصًا في األفراد . من جملة فضائلو ومفاخره

 . الضعفاء والالمسؤولين

والتي ينبغي ( عليو السالـ)وىي خصلة بارزة في حياة اإلماـ . إف ىذه الفضيلة إلى وردت في الزيارات
ف بالنسبة لنا درسًا ملهمًا، بحيث نكرره دائماً، ىي الصبر على وظيفٍة َعِجز الناس عن حملها أف تكو 

 . وأدائها، ىي الصبر على الطاعة وأداء التكليف

 نظرة إلى القرآف 

إذا نظرنا إلى عشرات اآليات التي تتحّدث عن الصبر والصابرين، نجد أّف الصبر على الطاعة يأتي 
إف يكن منكم عشروف صابروف يغلبوا مائتين وإف يكن منكم }; فقولو تعالى مثالً . قساـ الصبرضمن أ

في ىذه اآلية يرينا اهلل أف الصبر ليس ىو إال المقاومة والثبات في مواجهة . {مئة يغلبوا ألفًا بإذف اهلل
 . االستمرار العوامل الصعبة والشاقة التي تعترض المجاىد في ساحة الحرب والقتاؿ لثنيو عن



أما والّصابروف الذين أشير إليهم في ىذه اآلية فهم الذين ال . وىذا المعنى في اآلية شديد الوضوح
تمنعهم بوارؽ السيوؼ وتهديدات األعداء من القياـ بتكاليفهم، كما ال يمنعهم ذكر األبناء واألحبة 

ونأتي إلى آية أخرى . ؿ أقدامهم في ىذه الطاعةوالحياة الهانئة والمريحة من الجهاد والقتاؿ، وال تتزلز 
 ; حيث يقوؿ تعالى

 . {ربَنا أفرغ علينا صبرًا وثبت أقدامنا وانصرنا على القـو الكافرين}

أعّدت نفسها وتجهزت فذكر فيها تلك الفئة المؤمنة التي تتجو نحو ميداف القتاؿ للقياـ بواجبها، وقد 
لمواجهة ذلك العدو القوي، طالبة من اهلل تعالى أف يهبها روح الثبات والمقاومة لمواجهة الموانع التي 

وىناؾ آيات عديدة في مجاؿ . تقف حائاًل أماـ االستمرار، والوصوؿ إلى الثمرة التي ىي االنتصار
 . الصبر على الطاعة يتطلب بحثها تفصياًل ومجااًل أوسع

 الصبر عن المعصية 

 . في كل إنساف يوجد ميوؿ طبيعية ورغبات تدفعو للقياـ بأعماؿ واالمتناع عن أخرى

وتسمى ىذه الميوؿ . وىي في الحقيقة سبب لالندفاع وبذؿ الجهاد في مراحل الحياة اإلنساف كافة
اؿ وطلب القدرة والميوؿ الجنسية بالغريزية، التي من مصاديقها وأمثلتها محبة األبناء وحب الم

ولنرى اآلف كيف حكم اإلسالـ على ىذه الغرائز اإلنسانية؟ وكيف حدد . وعشرات الميوؿ األخرى
األطر المناسبة لمواجهتها والتعامل معها؟ فهل يجب القضاء عليها وكبحها من خالؿ الرياضات الشاقة 

ب مراعاة أي شرط فيها، بل على اإلنساف أف أـ أنو ال يوجد أي تقييد، وال يج! وبشكل كلي وتاـ؟
 ! يستسلم لها لتأخذه حيث تريد؟

فهو ال يغض النظر عن . في الجواب، نقوؿ إف اإلسالـ ال يعتبر كال األسلوبين عالجًا سليمًا وصحيحاً 
من جهة  لكنو. وجود ىذه الغرائز البشرية، بل يعتبر أنها أمر واقعي ال ينبغي تجاىلو، ويعتبرىا مفيدة



أخرى يسد باب طغيانها وتعديها وانحرافها، وذلك من خالؿ سلسلة من اإلجراءات الفّعالة ووضع 
 . حدود واقعية لها

وفي الواقع، نجد أف أصل وجود الغرائز في اإلنساف إنما كاف وسيلة الستمرار الحياة، والقياـ بمتطلباتها 
فإذا جئنا . رافها يؤدي إلى القضاء على ىذه الحياة ورقّيهااألساسية، كما أف طغيانها في المقابل وانح

فبسببها يدافع )إلى غريزة حب النفس، نرى أنها لو لم تكن موجودة لما استمرت الحياة على األرض 
ولكن طغياف ىذه الغريزة وخروجها عن الحد , (اإلنساف عن نفسو ويدفع عنها المخاطر والمهالك

لحياة سلسلة من المتاعب والمصائب، حتى إف األمر قد يصل أحياناً المطلوب يؤدي إلى جعل ىذه ا
ىنا يأتي دور الصبر عن المعصية، والذي .. وعلى ىذا ِقْس جميع الغرائز األخرى. إلى استحالة العيش

ذلك ألف أساس . وىو مقاومة نيراف وطغياف ىذه الغرائز وانحرافاتها. ىو أحد األنواع الثالثة للصبر
 . ذنوب ىو ىذا الطغياف واالنحراؼالمعاصي وال

وألنها ال تتيسر عادة بدوف . واإلنساف يميل بشكل طبيعي نحو تأمين وسائل الحياة وحاجاتها األساسية
واإلسالـ الذي يمثل . وىذه إحدى مظاىر الغريزة اإلنسانية. الماؿ والثروة، نراه يسعى إلى تحصيلها

ولكن، لكي . ينبغي أف يسلكو اإلنساف في الحياة، أقر ىذه الحاجةالمدرسة اإلنسانية، والطريق الذي 
يتحقق النظاـ في المجتمع بشكل صحيح وضع مجموعة من المقررات والقوانين لتحصيل ىذا األمر 

مع . ، فهو ال يمنع مطلقًا من السعي وبذؿ الجهد لتأمين لحاجات العيش(تحصيل الماؿ)الغريزي 
فيها ىذه الغريزة عن حد االعتداؿ، فيصبح جمع الماؿ واكتنازه كمرض  ذلك، ىناؾ موارد عديدة تخرج

مزمن يتجّذر في نفس اإلنساف، ويصير الماؿ عندىا ىدفًا عزيزًا بداًل من كونو وسيلة لتأمين الحاجات 
 . األساسية، ويتحوؿ إلى وسيلة لتحقيق المآرب الالإنسانية وسبباً للتفاخر

وىنا، يتدخل اإلسالـ ليقدـ ألتباعو دستور الصبر، أي . ي الرؤية اإلسالميةوكل ىذا ممنوع ومرفوض ف
فعند جموح غريزة حب الماؿ . يأمرىم بالوقوؼ في وجو ىذا الطغياف ومقاومة ىذا االنحراؼ في الغريزة

على سبيل المثاؿ، يتجو اإلنساف إلى تعاطي الربا واالحتكار، وينجر نحو القياـ بمعامالت أو تصرفات 
وإذا جئنا اآلف إلى . والصبر ىنا يعني مقاومة العوامل المؤدية إلى ىذا الفساد وغيره. ير الئقة بحقوغ



الميل الطبيعي في اإلنساف نحو القدرة، نرى أنو لو فقد ىذا الميل فإنو سيقبل بالذؿ والهواف والحقارة، 
لهذا، جاء اإلسالـ ػ بالنسبة . ونحن على يقين بأف مثل ىذا اإلنساف منحرؼ الفطرة ومعوَّج في طبيعتو

ففي مثل . لهذه الموارد ػ بأسلوب يمكن استعمالو واالعتماد عليو ألجل توجيو ىذه الفطرة توجيهًا صائباً 
وفي بعض األحياف يصبح ىذا السعي . ىذا المثاؿ المتعلق بالقدرة، يجوز أف يسعى اإلنساف المتالكها

الحق وأداء التكاليف االجتماعية المهمة واستعادة الحقوؽ  أمرًا واجبًا وضروريًا كما في مثل إحقاؽ
في بعض األحياف يصبح ىذا السعي فريضة واجبة . المسلوبة، أو عند إجراء األحكاـ والحدود اإللهية

 . على الجميع

ومن جهة أخرى، سد اإلسالـ طريق جموح ىذه الغريزة، عندما تتحوؿ إلى وسيلة لظلم اآلخرين 
ىذا السد والوقوؼ أماـ . ليهم القتراؼ الجنايات، في مثل أجهزة الظلمة والطغياف ومعونتهموالتسلط ع

 . ىذا الميوؿ الجامحة ىو الصبر عن المعصية

البحث حولو طريقاً وىناؾ أمثلة أخرى على الغريزة الجنسية وغريزة التعلق بالحياة، وغيرىا مما يعد 
 . لإلطالع على الكثير من المسائل الفردية واالجتماعية المهمة

 أىمية الصبر عن المعصية 

من خالؿ ىذا اإليضاح الموجز، وباالستلهاـ من الروايات والتعاليم اإلسالمية التي تزخر بالمعارؼ 
ففي عدة . صبر عن المعصية وطغياف الغرائزاالجتماعية يمكننا أف نستكشف األىمية التي يحظى بها ال

روايات قصيرة وردت كل واحدة منها في وضع خاص بصورة درس بنّاء للمسلمين المجاىدين في 
، تّم التأكيد كثيرًا على ىذا النوع من الصبر، لعلو بسبب أف طي طريق (عليهم السالـ)عصور األئمة 

ـز مع الشوؽ والرغبة الطبيعية في اإلنساف، ذلك متال( الصبر على الطاعة)النوع األوؿ من الصبر 
في حين أف عدـ االنحراؼ وعدـ االنصياع للموانع التي تنسجم مع الغرائز . الشوؽ للسعي والتحرؾ

، ليس فاقدًا للرغبة (أي النوع الثاني من الصبر وىو الصبر عن المعصية)الطبيعية والميوؿ الداخلية 
 . في مقابل ىذه الرغبات والميوؿ والغريزة الطبيعية فحسب، بل يقف



فالصبر من النوع األوؿ، وإف كاف من جهة عبارة عن مقاومة لنوع من الميوؿ الطبيعية كحب الراحة 
لكنو من جهة أخرى يترافق دائمًا مع نوع آخر من الميوؿ التي تساعده على .. وطلب السهولة و

 . الصبر، وإف كانت ضعيفة لكّنها طبيعية

. أما النوع الثاني من الصبر فهو متعارض من جميع الجهات مع الميوؿ والرغبات الطبيعية النفسانية
كما أننا نرى أّف الدور المصيري للصبر . ولهذا تكوف المقاومة فيو أصعب، ومن ىذه الجهة لو األفضلية

ذا األمر دلياًل إضافياً عن المعصية كاف األبرز في تأثيره على األحداث االجتماعية، ويمكن أف يكوف ى
 . لترجيح ىذا النوع من الصبر على النوع األوؿ

األوؿ ىو . وإذا أخذنا نموذجًا مما ذكرناه، نقف عند وجهين معروفين في تاريخ اإلسالـ لنقارف بينهما
كالىما مّرا في ظروؼ . الوجو الساطع والجميل، والثاني ىو الذي يبعث على النفور واالشمئزاز

ويكن القوؿ بأنهما وصال معًا إلى نفس مفترؽ الطريق بعد أف كانا يسيراف معًا على خط . شابهة تماماً مت
واحد، فاختار األوؿ طريقًا غير اآلخر، وصار بسبب ىذا االختيار في عداد أعظم وأعز الوجوه 

  .اإلسالمية، أما الثاني فقد دخل باختياره في زمرة المتوحشين الملعونين في التاريخ

وىذاف الشخصاف ىما الحر بن يزيد الرياحي الذي كاف قائدًا لقسم من الجيش األموي والذي توجو 
، والثاني ىو عمر بن سعد الذي قاد الجيش األموي (عليو السالـ)للوقوؼ بوجو ثورة اإلماـ الحسين 

الثورة الحسينية المتجهة كاف الحر في طليعة الذين اعترضوا حركة (. عليو السالـ)للقضاء على اإلماـ 
  .نحو العراؽ، وكاف مع عمر بن سعد على نفس الخط والتوجو، وىدَّدا معاً الثورة بقوة حاكم زمانهما

قد نهض انطالقًا من تكليفو اإللهي والتعاليم اإلسالمية وشعورًا منو ( عليو السالـ)كاف اإلماـ الحسين 
س عملي أساسي في اإلسالـ ػ من خالؿ العمل الثوري ضد بالمسؤولية الكبرى ػ لتلقين وإظهار در 

وألف ىذا التحرؾ كاف يمثل تهديدًا . الحكومة األموية والنظاـ الفاسد المنحط المتسلط على المجتمع
وكاف ىذاف الرجالف . مباشرًا للنظاـ الحاكم، وضعت الحكومة كل قواىا وإمكانياتها لمواجهة ىذه الثورة

في عداد ىذه القوى التي توجهت نحو إخماد ىذه الثورة والقضاء على ( ن يزيدعمر بن سعد والحر ب)
فكانا بذلك حجرين أساسيين على رقعة الالعب الواقعي؛ (. عليو السالـ)باعثها اإلماـ الحسين بن علي 



. وكاف يزيد يحركهما كيفما يشاء لتحقق ما يريد. الخصم للثورة، وىو الخليفة الغاصب يزيد بن معاوية
  .ولكنهما أيضاً كانا قد انساقا وراء تحقيق رغباتهما وإشباع غرائزىا الحيوانية

وكاف عمر بن سعد قد توجو إلى كربالء . لذا نراىما قد أقدما على ما ُأمرا بو من قبل الخليفة الغاصب
رفًا بالدين، فقد  بما أنو لم يكن مؤمنًا واقعيًا وعا. لقتاؿ اإلماـ مندفعًا بجنوف حب السلطة وتحصيلها

وكاف الحر بن يزيد أيضًا منساقًا وراء . عنده أىم وأعز بكثير من يزيد وتنفيذ أوامره" الري"كانت والية 
وكل واحد منهما كاف يعلم أف ما يفعلو ىو ذنب ومعصية  . شيء من ىذا القبيل حين توجو إلى كربالء

السلطة وعبادة األنا لم تدع لهما مجااًل كبرى، إال أّف الميوؿ البشرية وطغياف غريزة حب الجاه و 
للتفكير بقبح العمل المقبالف عليو، وكانا يسيراف على طريق، نهايتو أف يصبحا أحقر متوحشي البشرية 

  .وأرذؿ المجرمين

بصورة غريزة حب األوؿ ىو ىذا االنسياؽ للميوؿ النفسانية التي برزت ; لقد كانا على مفترؽ طريقين
الجاه والسلطة، والثاني ىو القياـ بالواجب اإلسالمي عبر االلتحاؽ بالثورة المنادية للحق بقيادة اإلماـ 

. إف األمر الذي كاف يمكن أف ينجيهما في ىذه اللحظات الحساسة ىو الصبر(. عليو السالـ)الحسين 
، أي (جيش يزيد)ومقاومة القوة البطاشة  الصبر في مواجهة الميوؿ والرغبات المهلكة لنفس اإلنساف،

  .الصبر عن المعصية والذنب

لم يستطع عمر بن سعد أف يصبر في ىذا المنعطف المصيري، ولم يتمكن من مقاومة ىذه الدوافع 
لم يستطع .. فطّوؽ عنقو بحبل حب المقاـ والمنصب الذي ساقو إلى جهنم. نحو الشر والفساد

زه رغم أنّو كاف يبدو في الظاىر قويًا ومقتدرًا، ولم ينفعو أي شيء من ذلك في السيطرة على ضعفو وعج
  .عدـ السقوط إلى الهاوية

فلو أنو في . وإذا جئنا إلى الحّر بن يزيد نراه قد بلغ نفس ذلك المنعطف الذي وصل إليو عمر بن سعد
ليو من الحاكم، ولم ينصت إلى نداء حينها سار خلف ميولو واستسلم لها، وأنجز األوامر التي صدرت إ

عقلو الموقظ، وصّدؽ خدع نفسو بأنو عبد مأمور معذور، الشك أنو لو فعل ذلك لكاف الطريق مفتوحاً 
صحيح أنو لم يكن موعودًا بوالية الري، لكنو كاف من المسّلم أف يعطى . أمامو لنيل الرئاسة والمنصب



سدة يطوؽ عنقو بحكم أنو بشر، ويريد أف يسوقو أيضاً إلى وكاف حبل الحرص واألىواء الفا. والية أخرى
  ..الجحيم

وىناؾ وقف بين المعسكرين؛ األوؿ يناؿ بو الجنة نقدًا، حيث يفور نبع أصالة اإلسالمية وتتجلى عظمة 
والثاني يدخل بو جهنم سراعًا، في العسكر اليزدي حيث مظهر االنحطاط والذؿ، وساحة . روح اإلنساف

  .ب والخداع، وقلعة الجاىلية التي تتحكم بالمجتمع باسم اإلسالـالكذ

وصحيح أف ميوؿ االنحطاط ىي التي جاءت بو إلى ىذا . ىذاف ىما المعسكراف اللذاف وقفا وجهاً لوجو
المكاف، ولكن فجأة ظهرت قوة بطولية قاىرة ويقظة سارعت إلى نجدتو، وعند لحظة سقوطو استطاعت 

الحبل الذي طّوؽ عنقو، ونجى من خالؿ مقاومة تلك الدوافع والرغبات بالصبر قافزًا من أف تقطع ذلك 
  !دائرة الجحيم إلى فلك الجنة

التاريخ الدور المهم في ىذه األحداث المليئة بنماذج الصبر، يتبين بكل وضوح للمتعمقين في دراسة 
جدًا لهذا النوع من الصبر ػ وىو الصبر عن المعصية ػ في تشكُّل الجبهات العظيمة للحق والباطل والتي 

  .بدورىا تمّثل التفسير الواقعي والنهائي لتاريخ البشرية

 نماذج أخرى

والبحث في نماذج ىذا النوع من الصبر، ينبغي أف نستحضر في أذىاننا أشكااًل مختلفة من لإلطالع 
  .االنحرافات والذنوب الكبيرة، لنشاىد في كل واحدة منها الدور المهم للصبر

  .قبضة يد تريد أف تنهاؿ على رأس مظلـو دوف مانع أو رادع، فهنا أحد موارد الصبر

الحمية، التكبر، وأذية اآلخرين، كل ىذه لها جاذبة خاصة وقوية تجعل ىذه اليد تتجو فدوافع الغضب، 
  .فالصبر ىنا معناه مقاومة ىذه الجاذبة، وعدـ االنجرار وراءىا ألذية اآلخرين. لضرب ىذا البريء



. لمعاصيوالميل لجمع الثروة يمثل عاماًل وباعثًا لالنحراؼ يقود صاحبو إلى ارتكاب الجنايات وا
والصبر في مورده يعني مقاومة ىذا الميل وغض النظر عن األرباح والمنافع التي تجر نحو ارتكاب 

  .المعصية

. كذلك الميوؿ الجنسية، فإنها من أقوى الميوؿ بحيث إنها تهـز األقوياء واألبطاؿ وتجذبهم إليها
ة جدًا استخدمها أعداء البشرية ألجل وبسبب ىذه الجاذبة الساحرة، كانت ىذه الميوؿ وسيلة مناسب

والصبر ىنا يعني مقاومة ىذه الميوؿ . إفساد أصحاب النفوس المقاومة وجّرىم نحو االنحطاط والتسافل
  .والرغبات التي تجر نحو المعصية

ولكّنو في بعض الموارد مثل حادثة كربالء، . وإذا جئنا إلى الخوؼ، فهو غريزة أساسية في اإلنساف
وما أكثر الضعفاء الذين . صبح عاماًل سلبيًا يجّر صاحبو نحو الذّؿ والهواف وارتكاب الجرائم العظمىي

استسلموا خوفًا على النفس واألمواؿ والمناصب واألبناء، واقترفوا بسبب ذلك أبشع الجنايات، 
فمقاومة . ة ووعيوأسقطوا حيثيتهم اإلنسانية الشريفة إلى درجة صاروا فيو آالت تتحّرؾ من دوف إراد

  .مثل ىذا النوع من الميوؿ الشريرة المفسدة ىي شكل آخر من أشكاؿ الصبر

بعد أف وضعنا أسس فهم معاني الصبر عن المعصية، يمكننا أف ننتقل إلى الروايات التي وردت عن 
فعن األصبغ أّف أمير . الدروس والعبرفي ىذا الشأف لنأخذ منها ( عليهم السالـ)األئمة المعصومين 

الصبر صبراف، صبر عند المصيبة حسن جميل، وأحسن من ذلك الصبر ; "قاؿ( عليو السالـ)المؤمنين 
 [(2".)]عما حّرـ اهلل عليك

 (. وفيما يتعلق بالصبر عند المصيبة سنبّين تقسيماً آخر في مورده) 

سيأتي (; "صلى اهلل عليو وآلو وسلم)قاؿ رسوؿ اهلل ; قاؿ( عليو السالـ)الرواية الثانية عن أبي عبد اهلل 
على الناس زماف ال يناؿ الملك فيو إال بالقتل والتجبر، وال الغني إال بالغصب والبخل، وال المحبة إال 
باستخراج الدين واتباع الهوى، فمن أدرؾ ذلك الزماف فصبر على الفقر وىو يقدر على الغنى، وصبر 



البغضة وىو يقدر على المحبة، وصبر على الذؿ وىو يقدر على العز، آتاه اهلل ثواب خمسين  على
 [(3".)]صّديقاً ممن صّدؽ بي

عن رسوؿ اهلل تتحدث عن مستقبل األمة ( عليو السالـ)وىذه الرواية التي ينقلها اإلماـ الصادؽ 
اف الدموي الذي تسلط فيو معاوية وابنو على وسرعاف ما أتى ذلك الزم". سيأتي زماف"اإلسالمية بقولو 

فأصبح تحصيل الثروة من خالؿ غصب . األمة اإلسالمية بالقتل وسفك الدماء وإعماؿ القوة والتجبر
حقوؽ المظلومين واالعتداء على الطبقات الضعيفة واستغالؿ عامة الناس واإلمساؾ عن أداء الحقوؽ 

وصار المنحى الطبيعي للمجتمع اإلسالمي أف ال توزع . المالية وعدـ االعتناء بحاجات المحرومين
وعليو فإف بناء الثروة صار على أساس . الثروة على الجميع، وبدوف الظلم ال يتم تأمين الماؿ والثروة

 . ولقد تحقق ىذا األمر كما شاىدنا. حرماف الغير وظلمهم

راج روح التدين من الحياة، واتباع الهوى أما تحصيل المحبة، فلم يعد الحصوؿ عليها ممكنًا إال بإخ
النفساني، أي من خالؿ التملق والكذب والنفاؽ والخداع، وإخفاء العيوب التي ينبغي اإلعالف عنها 

فبهذه الطرؽ كاف ... بصوت عاؿ، وقلب الحقائق، ونسياف األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر و
 . السالطين والقادة الفاسدوف يجلبوف قلوب الناس

ولو كاف اإلنساف ملتزمًا بمسؤولياتو اإلسالمية، فإنّو لن ُيجري على لسانو الكذب والتمّلق، وسيعلن 
بوضوح عن االنحراؼ واالعوجاج الموجودة في المجتمع أو داخل طبقة المقتدرين وأصحاب السلطة، 

ع األوضاع السيئة، وسوؼ ويبّين الحقائق، ولن يخدع عامة الناس بوعود كاذبة وفارغة، ولن ينسجم م
يوضح بكلماتو المّرة التي ىي دواء لسخط الناس، وخنجر حاّد في خاصرة المتسلطين، كل المساوئ 

( صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ومثل ىذا الشخص في المجتمع الذي تحدث عنو رسوؿ اهلل . واالنحرافات
 . سيسقط من العيوف ويحـر من العاطفة والتأييد

الجملة المليئة بالمغزى تشير إلى تدّني وانحطاط مستوى فكر ووعي الناس وسقوط القيم ىذه 
اإلسالمية في معيار المجتمع المنحط، وانقالب األحكاـ والموازين العامة ونشوء التيارات المنحرفة في 

تو في ومن الواضح جدًا أّف ظهور وبروز مثل ىذه األوضاع في شعب كاف نمط وشكل حيا. حياة الناس



البداية على أساس القيم األصيلة، وفي شعب كاف قطار مسيرتو على سكة الفكر والمنهج اإلسالمي، لم 
 . يكن إال على أيدي الظلمة والمستبدين ومن خالؿ مخططاتهم المعّدة بدقة

 . وعلى أساس ىذه الجملة يمكن التعّرؼ إلى األحداث السياسية المؤلفة والمأساوية في تاريخ اإلسالـ

لم ( عليو السالـ)وفي صورة أخرى نجد أّف الناس عندما كانوا يجلسوف في محضر أمير المؤمنين 
واالنحراؼ، وضرب يكونوا يروف في وجو ىذا اإلماـ العظيم وسلوكو إال الحديث عن خطورة الذنوب 

وىذا أخوه عقيل، عندما طلب منو بعض الماؿ . الجاني والمنحرؼ بسوط الغضب واالنتقاـ اإللهي
 . حديدة محّماة، وسمع منو كالـ التأنيب والمالمة( عليو السالـ)رأى في يده ( مما ال يستحقو)

انوا يأتوف معاوية طلبًا للماؿ، بينما في الجانب المقابل، نرى نفس عقيل أو أشخاصًا غيره عندما ك
 . يقابلوف ببشاشة الوجو واألكياس المليئة بالماؿ والذىب دوف حساب أو كتاب

فمن الطبيعي عندئٍذ أف يفضِّل ىؤالء الناس ػ الذين ال ينساقوف بالمنطق والفكر اإلسالمي الصحيح ػ 
وال ينبغي أف نتصور أف معاوية لم يكن . دوه، ويقبلوا بو ويؤيّ (عليو السالـ)محبة معاوية عن محبة علي 

محبوبًا من قبل أبناء زمانو من سكاف الكوفة والمدينة، فحتى أولئك الذين عاشوا في كنف أمير 
، وتعرفوا على تعاليم اإلسالـ األصيلة، باإلضافة إلى المنتشرين في أرجاء البالد (عليو السالـ)المؤمنين 

الذي فرضو التيار األموي واإلعالـ الذي بثو معاوية، كانوا يعتبروف اإلسالمية، ورغم القمع الفكري 
، وقد ساعده على ذلك طبيعتو المخادعة "خاؿ المؤمنين"معاوية شخصًا محترمًا والئقًا، ويلقبونو 

 . ودىاؤه

ائل وقد سلك معاوية مع رؤساء القب. لهذا كاف ىناؾ الكثير من الناس ممن يرونو شخصية قوية ومحبوبة
ووجهائها مسلكًا مّكنو من إخضاع عقوؿ الناس وقلوبهم لو، وذلك بإغرائهم الدائم بالمناصب وبذؿ 

وكاف لكل ىذه .. العطاءات واألمواؿ بسخاء لهم مع تسليطهم الكامل على األبرياء الذين ال ملجأ لهم
يضاً أف الذين استفادوا من ونجد أ. الطرؽ أثر كبير في إيصاؿ وضع األمة اإلسالمية إلى الحالة المذكورة



ىذا الوضع، ولكي يردوا الجميل لولي نعمتهم، ولكي يحافظوا على امتيازاتهم، يطلقوف ألسنتهم بالمدح 
 . والثناء على معاوية، ويقلبوف في أعين الناس عيوبو إلى حسنات

 ! فكيف سنشاىد في منظار عصر الرسالة مستقبل العالم اإلسالمي؟

 وفي مقابل ىذا الوضع والنظاـ الفاسد الذي سيحصل، ماذا يكوف تكليف الناس؟ 

إنو . سنجد الجواب على ىذا السؤاؿ( عليو السالـ)إذا رجعنا إلى الحديث المروي عن اإلماـ الصادؽ 
أي واجو وضعًا مثل الذي ذكر في .." فمن أدرؾ ذلك الزماف"نفس الجواب الوارد في معنى الصبر 

فصبر على الفقر وىو يقدر على . "رواية، سواء كاف في العهد القريب من عصر الرسالة أو البعيد منوال
، أي قاـو جموح شهوة جمع الماؿ وتحصيل الرفاىية في الحالة التي يستطيع فيها أف يكوف مثل "الغنى

نهم، ويمشوف وفق غيره من الناس الذي يقفوف موقف المتفرِّج على مثل تلك األحداث الوقائع في زما
النهج السائد الموصل إلى الثروة ػ أي بقبوؿ الذّؿ والهواف واقتراؼ الجنايات وتكبيل الفضائل 
بالسالسل واألغالؿ وعدـ المباالة بالعقيدة الصحيحة ػ ويكوف ذلك على حساب بقاء آالؼ الناس في 

ذين ال يجدوف لقمة يسدوف بها الفقر وىو يتمتع بلذيذ األطعمة مع وجود جموع غفيرة من الجائعين ال
. ، أي صرؼ بصره عن كل تلك األشياء"صبر على الفقر وىو يقدر على الغنى; "رمقهم، فمع كل ذلك

أي صبر على أف يكوف منبوذًا أو سّيء الذكر ألجل مقاومة " صبر على البغضة وىو يقدر على المحبة"و
جموع الجهلة والمسؤولين الفاسدين باإلطراء  شهوة الجاه والشهرة والتأييد، مع قدرتو على جلب أنظار

. عليهم والتملق لهم وخداع عواـ الناس والسكوت عن الحق وترؾ األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر
فلم يفعل ذلك، وىو يعلم أف سلوؾ طريق أداء التكليف وحمل المسؤولية اإللهية واإلنسانية سيسقطو 

ند المتسلطين، ويجعل ماء وجهو في معرض تطاوؿ وتهم من األعين ويجعلو من المغضوب عليهم ع
أي صبر على أف يكوف في أدنى المراتب ". صبر على الذؿ وىو يقدر على العز"و. ىؤالء المستكبرين

والطبقات االجتماعية محرومًا من المناصب الرفيعة والدرجات التي تؤّمن لو العيش مع قدرتو على نيل 
آتاه اهلل ثواب خمسين صّديقًا ممن ; "فلم يفعل ذلك. ب المعاصيذلك باقتراؼ الجنايات وارتكا

 ". صّدؽ بي



ىذا الحديث العلّي الصادر من قبل ملكوتي قيمتو ومنزلتو منزلة الوحي اإللهي لما يحتويو من تعاليم في 
وع من غاية األىمية والعمق في مجاؿ أحد أىم القضايا االجتماعية، مستعرضًا لمعنى وقيمة ىذا الن

 . الصبر، وىو الصبر عن المعصية

_______________________ 

 .1:، ص3الكافي، ج[( 2)] 

 .3:، ص3الكافي، ج[( 3)] 

لواـز وجود فهذا من . حياة اإلنساف تكوف دائمًا في معرض الحوادث والبالءات المؤلمة والشاقة
( عليو السالـ)ويوجد في ىذا المجاؿ كالـ مشهور لمولى المتقين علي . اإلنساف على ىذه األرض

فاآلالـ، والخسائر الجسمانية والمالية، وفقد األعزاء، " بالبالء محفوظة"حيث يصف الحياة الدنيا أنها 
 . سواء كانوا متنعمين أـ الوغيرىا من أشكاؿ المصائب كانت مالزمة لتاريخ البشر ... والحرماف و

فالبعض يفقد . ومع ىذا الحوادث التي تجري على اإلنساف دوف ميلو وإرادتو، تبرز صور أعماؿ الناس
بينما البعض اآلخر يتحمل المصاب أو . القدرة على المقاومة في وجو المصيبة، ويصاب بهزيمة معنوية

وبقوؿ الشاعر رودكي فإف عظمة . منو سالمًا ومرفوع الرأس يعتبره أمرًا طبيعيًا، ويخفف من وقعو، ليخرج
 . وسمو اإلنساف يمكن اختبارىا أثناء البالء والمصيبة

وىذا ىو الميل . أما الجزع والنحيب فهما أسلوب الضعفاء وأصحاب القلوب الضعيفة والصغيرة
ذي يسيطر عليو أو يجعلو يشكو الطبيعي في غريزة اإلنساف التي تفرض حالة من االنفعاؿ العاطفي ال

وىنا . ويئن، ويحملو على العويل والصراخ وضرب الرأس واألرجل كما ىو معروؼ عند وقوع المصائب
واإلنساف الصبور عند . يكوف الصبر على المصيبة بمعنى التسليم والرضا في مقابل االضطراب العاطفي

نسانية، وال ينجرؼ مع الحوادث التي تقع المصائب ىو الذي ال يفقد القوة الروحية والشخصية اإل



فمصيبتو ال تبث فيو الوىن وال تشل عزمو وال توقفو عن السعي والجهاد في طريق الهدؼ . عليو
 ". حسن جميل"وىذا الصبر ىو أيضاً ممدوح كما جاء في الحديث . األساسي للحياة

هدؼ، عزيمتو وأجزاء من نشاطو المعنوي ولو تقرر أف يفقد من يفترض عليو سلوؾ طريق الوصوؿ إلى ال
على أثر كل حادثة مؤلمة، لم يكن من الصحيح أف نتوقع منو المحافظة على القاعدة والذخيرة الروحية 

 . الالزمة لطي ىذا الطريق

ولهذا، فإف مقاومة الميوؿ التي تجعل اإلنساف ضعيفًا عند المصائب ىي العامل الذي يحفظ العزيمة 
واألمر األكثر أىمية واألعلى قيمة أف نفس ىذه المقاومة . الروحي وتمنع من فقدانو وتضييعو والنشاط

تعّد رياضة وتمرينًا صعبًا ومفيدًا يزيد من قوة اإلرادة وصالبة العـز وىو الشيء الذي يستحيل بدونو 
فائدتاف في  فالصبر عند المصيبة لو. سلوؾ ىذا الطريق الصعب وخصوصًا عند مواجهة تلك الحوادث

 ; غاية األىّمية

حفظ الذخيرة والنشاط المعنوي الذي تبنى على أساسو األعماؿ والتحرّكات المفيدة من الضياع ; األولى
 . أو تزوؿ

والمقاومة عند المصائب تقوية اإلرادة والعـز الذي يدفع اإلنساف للقياـ باألعماؿ ويمّده بالصبر ; الثانية
وىذا النوع من الصبر حّث عليو بشكل مدىش أولياء وأئمة الدين، نظرًا إلى دوره البنَّاء . المفاجئة

 . واالستثنائي المدىش في صناعة اإلنساف

 . ويمكننا أف نشاىد في ىاتين الروايتين ما يشير إلى ىذه الفلسفة العميقة

من ال يُعّد الصبر لنوائب الدىر ; "قاؿ( عليما السالـ)عن أبي عبد اهلل أو عن أبي جعفر األولى 
إف العبد ليكوف لو عند اهلل الدرجة ال يبلغها ; "قاؿ( عليو السالـ)والثانية عن أبي عبداهلل [(. 2")]يعجز

 [(3".)]غو اهلل إياىابعملو، فيبتليو اهلل في جسده أو يصاب بمالو، أو يصاب في ولده، فإف ىو صبر بلَّ 



وننقل في ىذا المجاؿ حادثة تتعلق بعثماف بن . ويظهر بوضوح من ىذه الرواية دور الصبر البنَّاء والرافع
مظعوف ػ أحد المسلمين األوائل من ذوي السابقة الحسنى في تاريخ صدر اإلسالـ ومن الذين ىاجروا 

ىناؾ وكاف لهذه المصيبة وقع عليو إلى درجة قرر على إلى الحبشة والمدينة ػ حيث فقد ولده الشاب 
أثرىا الجلوس في البيت وقضاء باقي عمره في العبادة، واالبتعاد عن مزاولة األعماؿ والنشاطات 

وعندما عرؼ رسوؿ اهلل . وكاف ىذا األثر الذي جعل كل مظاىر الحياة عنده تفقد معناىا. االجتماعية
، أي "ال رىبانية في اإلسالـ"ألمر توّجو إليو ونهاه عن ىذا العمل قائاًل لو با( صلى اهلل عليو وآلو وسلم)

إنما رىبانية أمتي "أنو ال يجوز في اإلسالـ االنزواء وترؾ الدنيا وصرؼ العمر بالعبادات الفردية 
تحمل المصيبة وعدـ فقداف النشاط والفعالية في ; فالصبر على المصائب الالإرادية يعني". الجهاد

حياة، وتناسي الصدمة الناشئة من الحادثة المؤلمة، وذلك باالستمرار في العمل والسعي األساسي ال
 . للحياة

 الصبر على المصائب االختيارية 

، وىو عندما يكوف اإلنساف سائرًا نحو (المفاجئة)ىناؾ ما ىو أىم من الصبر على المصائب القهرية 
يصبر عند المصائب والمحن التي البد من حصولها على ىذا الطريق، وال ىدفو بوعي ومعرفة بالطريق، ف

إننا عندما نحلل بشكل عميق ما كتبو المحققوف حوؿ أحداث .. يتوقف عن إكماؿ السير بسببها
التاريخ المرتبطة بالجماعات، نصل إلى ىذه النتيجة وىي أف األىداؼ اإلنسانية السامية ػ وعلى رأسها 

ولهذا كنا نرى أيضًا . ػ كانت تتنافى وتصطدـ دائمًا بمصالح الطبقات المتسلطة الظالمةأىداؼ األنبياء 
وقد ذكر القرآف الكريم . أف حملة لواء تلك األىداؼ كانوا في صراع مستمر مع رؤوس تلك الطبقات

 . في العديد من آياتو ىذه المواجهات بين األنبياء والطواغيت والمترفين

ذي ىو أمر حتمي في مثل ىذا التحّرؾ، يستلـز كل المصائب والعذابات بأنواعها بالنسبة ىذا الوضع، ال
وألجل أف يستعدَّ . لسالكي طريق الحق والمنادين بالعدؿ والقسط وأتباع األنبياء والمتمسكين بنهجهم

والكم وأنفسكم َلَتبُلوّف في أم}; المؤمنوف مسبقًا، نجد القرآف الكريم يبّين لهم ىذه المخاطر والصعاب



ولتسمعنَّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرًا وإف تصبروا وتتقوا فإف ذلك 
 [(4.)]{من عـز األمور

تعالى في وجودىم، فما يحدث في الواقع، أف الذين يريدوف الحياة اإليمانية وتحقق العبودية هلل 
وااللتزاـ بالتكاليف اإللهية والمسؤوليات الشرعية، فإنهم سيواجهوف ال محالة ذلك األذى والتضييق 

وبالطبع، فإنو كما كانت مرتبة . والتنكيل بكل أنواعو، وسيروف ىذه النبوءة القرآنية متحققة أماـ أعينهم
األذى والمصائب ما يتناسب مع مرتبتو، وعليو اإلنساف من حيث اإليماف والعمل أعلى فإنو سيناؿ من 

في حديث لو إلى ىذا ( عليو السالـ)ولقد أشار اإلماـ جعفر الصادؽ . أف يزيد من قوة تحملو وصبره
كما أف تحمل ىذا ".. إف أشد الناس بالءًا األنبياء ثم الذين يلونهم األمثل فاألمثل; "المطلب قائالً 

تلك المصائب والحوادث المؤلمة التي ىذه من النوع السابق  النوع من المصائب ليس مثل تحمل
ألنو في ىذا النوع ال يكوف اإلنساف مضطرًا في كل الحاالت والتقادير إلى تحمل بالئها، (. الالاختيارية)

بل على العكس يستطيع وقت ما يشاء أف يرجع إلى الحياة السهلة المريحة، وأف يحمي نفسو من 
 . الوقوع فيها

أما الذي يرتضي أف يتحمل ىذه البالءات والمصائب التي البد منها، فهو الذي يسير نحو الهدؼ 
أما الذي يرجح السالمة والجلوس في البيت وال يخطو خطوة واحدة خارجو، وال يتحمل عناء . النهائي

ا األساس أف السفر، ويغض النظر عن كل الفوائد الموجودة في السير والسفر، أما الذي يمكنو على ىذ
يصوف نفسو طواؿ حياتو من السقوط من أعلى الجبل أو مواجهة الحيوانات المفترسة، أو قطّاع الطرؽ 
ومئات الحوادث األخرى التي تقع أثناء األسفار، وكذلك اإلنساف الالمبالي الذي ال يشعر بأية مسؤولية 

يق يوصل إلى الهدؼ، وال يرى لحياتو ىدفًا مثل ىذا الشخص لن يخطو خطوة واحدة في طر 
 ; ويستحسن أف تبقى حياتو خالية من األحداث ومن كل ما يشغل الباؿ، كما يقوؿ الشاعر سعدي

 ( مترجماً )    ومن أراد السالمة يبقى             باألبحار منافع ال تحصى

بها ىم أتباع أمير المؤمنين  والذين يبتلوف. فإذًا، حوادث ومصائب طريق األنبياء ىي من النوع االختياري
.. ، وىم الذين استجابوا لنداء األنبياء بصدؽ واستقاموا"وخض الغمرات إلى الحق(; "عليو السالـ)



ىذا الصبر يعني قبوؿ . فالصبر على ىذا الطريق من أىم أنواع الصبر، وىو يظهر معدف اإلنساف وجوىره
 . على ما ابتلي بوالمصيبة، وىو الذي يتطلب منو أف ال يكوف نادماً 

خباب بن األرث ىو أحد المسلمين المضحين، ومن األوائل الذين آمنوا باإلسالـ، وحرموا بسبب 
( صلى اهلل عليو وآلو وسلم)أتيت رسوؿ اهلل ; إيمانهم من معظم أموالهم وممتلكاتهم، ىو نفسو قاؿ

شديدة، فقلت يا رسوؿ اهلل أال تدعو اهلل وىو متوسِّدُ رَده في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة 
إف كاف من كاف قبلكم لُيمّشط أحدىم (; "صلى اهلل عليو وآلو وسلم)لنا، فقعد وىو محمرُّ وجهو فقاؿ 

بأمشاط الحديد ما دوف عظمو من لحم أو عصب، ما يصرفو ذلك عن دينو، ويوضع المنشار على 
ولَُيتمنَّ اهلل ىذا األمر حتى يسير الراكب من صنعاء . ومفرؽ رأسو فينشق باثنين، ما يصرفو ذلك عن دين

 [( 5".)]إلى حضرموت ال يخاؼ إال اهلل عز وجل والذئب على غنمو

وبهذا النوع من الكالـ الملتهب، كاف رسوؿ اهلل يشعل في األرواح وقود المقاومة واإلرادة الفوالذية، 
ومن الممكن أف يصبر . الناشئة من سلوكهم طريق اإليمافويحملهم على الصبر واالستقامة أماـ الباليا 

اإلنساف على القياـ بالتكاليف اإلسالمية، أو يصبر عن اقتحاـ المعاصي، ويصبح بذلك في عداد 
المؤمنين باإلسالـ والسائرين على طريقو، لكنو قد ال يقاـو المصائب والحوادث التي البد من حصولها 

ثر ذلك بالوىن المعنوي والعقائدي ويحل بو اليأس واإلحباط، مما يؤدي في ىذا الطريق، ويصاب على أ
إلى توقفو وعدـ وصولو إلى المقصد النهائي، ويرجع إلى الوراء ملقيًا قسمًا من الوظائف والتكاليف على 

فبلوغ الغاية واالستمرار في المسير متوقف على وجود ىذا النوع من الصبر، أي الصبر على . الطريق
 . ئب االختياريةالمصا

___________________________ 

 .4:، ص3الكافي، ج[( 2)] 

 .:2، ص3سفينة البحار، ج[( 3)]



 .297آؿ عمراف، [( 4)]

 .331، ص29بحار األنوار، ج[( 5)]

فقد تم التأكيد الكبير عليو في عدة آيات من القرآف الكريم، . أىمية الصبر والدور األساسي لوبسبب 
وإحدى الطرؽ التي تؤّدي إلى إيجاد الصبر . بحيث يؤدي ذلك إيجاد أرضية لهذه المقاومة في اإلنساف

 (. الالاختيارية)على المصائب االختيارية ىي طرح وعرض المصائب القهرية 

القرآف الكريم، نجد أف اهلل تعالى وألجل تسهيل الموت على سالكي التكليف في سبيل اهلل يقوؿ  ففي
فمن ال يموت في ميادين القتاؿ، يموت في بيتو أو على . لنا إف الموت ىو المصير الحتمي لكل البشر

و اإلنساف األجر أما الموت الذي يكوف في سبيل اهلل فهو عمل يناؿ علي. وإف الحياة بيد اهلل. فراشو
 ; يقوؿ اهلل تعالى. والثواب

وما كاف لنفٍس أف تموت إال بإذف اهلل كتابًا مؤجاًل ومن يُِرْد ثواَب الدنيا نؤتو منها ومن يُرِْد ثواب اآلخرة }
ولئن قُِتلتم في سبيل اهلل أو ُمتُّم لمغفرٌة من اهلل ورحمة }; وأيضاً ، [(2.)]{نؤتو منها وسنجزي الشاكرين

الذين قالوا إلخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قُتلوا قل فادرءوا عن }; ، وأيضاً [(3.)]{خيٌر مما يجمعوف
م وال تحسّبن الذين قُتلوا في سبيل اهلل أمواتًا بل أحياٌء عند ربّه* أنفسكم الموت إف كنتم صادقين 

 [( 4.)]{يرزقوف

من سورة آؿ عمراف يدفع اإلنساف نحو ( 251)و( :24)وىناؾ طريق آخر أتت على ذكره اآليتاف 
إف مّسكم قرح فقد مس القـو }; األماـ فيرضى بالمصائب الحاصلة على ىذا الطريق، كما في قولو

وا وال تحزنوا وأنتم األعلوف إف كنتم وال تهن}; ، وقولو تعالى{..قرح مثلو وتلك األياـ نداولها بين الناس
 . {مؤمنين

من نفس السورة ( 257)وكأسلوب آخر أيضًا، ذكر في اآلية . وىناؾ آيات أخر اعتمدت ىذا األسلوب
وكأي من نبي قاتل معو }; ما يذّكر بأحواؿ السابقين وجهادىم وصبرىم وتحملهم للمصائب االختيارية



، باإلضافة {صابهم في سبيل اهلل وما ضعفوا وما استكانوا واهلل يحب الصابرينربّيوف كثير فما وىنوا لما أ
إلى العديد من اآليات األخرى التي تحدثت عن تلك الوقائع في حثها على االستمرار على نهج 

 . األنبياء

فإنو  وىذا الصبر على مثل ىذه المصائب، مع أنو صعب جدًا، ويتطلب إرادة قوية وإيمانًا راسخًا،
بنفسو يلعب دورًا إعجازيًا في إيجاد اإلرادة القوية واإليماف واألىم من ذلك، بناء وإيجاد جنة اإلسالـ 

ولهذا، تم الحث عليو واألمر بو في اآليات القرآنية والروايات التي ال حصر لها من كلمات . االجتماعية
 . ، وبوسائل وأساليب متعددة(عليهم السالـ)أئمة الهدى 

وفي بحثنا ىذا الذي يعتمد أكثر على الروايات، نشير إلى رواية في ىذا المجاؿ تشمل الصبر عند 
الحر حر ; "يقوؿ( عليو السالـ)فعن أبي بصير قاؿ سمعت أبا عبد اهلل . وقوع أي نوع من المصائب

سر وقهر، على جميع أحوالو، إف نابتو نائبة صبر لها، وإف تداكت عليو المصائب لم تكسره وإف أ
واستبدؿ باليسر عسرًا، كما كاف يوسف الصديق األمين لم يضرر حريتو أف استعبد وقهر 

 [( 5..".)]وأسر

 آثار وفوائد الصبر 

أننا قد أشرنا إليها في مع . في ختاـ مطالب ىذه المقالة ينبغي أف نتحدث عن فوائد وآثار الصبر البناءة
طيات الكالـ السابق، ولكن ألجل المزيد من اإلطالع على اآلثار الفردية واالجتماعية للصبر، نتحدث 

إاّل أننا لن نتعرض إلى الفوائد األخروية، أي ثواب وأجر الصابرين يـو الحساب . ىنا بشيء من التوسعة
إننا نريد ىنا التعرض إلى اآلثار التي تحصل . ائد الدنيويةمع أنو ال يمكن التفكيك بينها وبين اآلثار والفو 

في نفس ىذه المرحلة من الحياة، أي الحياة الدنيا فيما يتعلق بالفرد الصابر والمجتمع أو الفئة 
 فمن أين نبدأ، وما ىي الفائدة األولى التي تطرح نفسها؟ . الصابرة

اإلنسانية، بل وأيضًا المقاصد الشريرة، أي كل مقصد  الدنيا واآلخرة واألىداؼ; نجيب بجملة جامعة
 . يريده اإلنساف مرىوف بالصبر والثبات



وإذا احتجنا إلى االستدالؿ على ىذا األمر، ولم تقنعنا تجارب البشر طواؿ تاريخهم الممتد عبر األزمنة 
ىدؼ يحتاج إلى السعي،  إف الوصوؿ إلى أي; "والعصور، فإف ىذه المعادلة القاطعة والواضحة كافية

وكل إنساف قد خبر ىذه المعادلة في حياتو في (". الثبات عليو)والسعي يستلـز الصبر واالستقامة 
 . العديد من األحداث

___________________________ 

 .256آؿ عمراف، [( 2)] 

 .268آؿ عمراف، [( 3)]

 .:27ػ  279آؿ عمراف، [( 4)]

 .:9، ص3الكافي، ج[( 5)]

 ; في إحدى كلماتو الملهمة للحكمة( عليو السالـ)يقوؿ أمير المؤمنين 

 [( 2".)]ال يعدـ الصبور الظفر وإف طاؿ بو الزماف"

من ركب مركب الصبر، اىتدى ; "ىذا المعنى بعبارة أخرى قائالً ( عليو السالـ)وفي حديث آخر يبين لنا 
 ". إلى ميداف النصر

واستعينوا بالصدؽ والصبر، فإف ; "في خطبة لو يحث ويعبئ الجند( عليو السالـ)وفي حرب صفين قاؿ 
 ". بعد الصبر ينزؿ عليكم النصر



لصبر والثبات موجب للوصوؿ إلى الهدؼ؟ وإذا كانت ىذه قاعدة عامة وقانونًا ثابتًا ال فهل حقًا اف ا
يقبل التخلف، لماذا نشاىد طواؿ التاريخ أفرادًا أو جماعات لم يصلوا إلى أىدافهم مع أنهم كانوا في 

 ! ميادين العزة يبذلوف ما ينفع الثبات والمقاومة، ولم يحققوا النصر أو يذوقوا حالوتو؟

في صدر اإلسالـ يوجد حوادث ليست بالقليلة شاىدة على ىذا األمر، مثل عاشوراء وشهادة زيد بن 
 .. والتوابين و( عليو السالـ)علي 

فلعل ىؤالء . ولكي يتضح الجواب عن ىذا السؤاؿ الذي يطرح أكثر الناس نحتاج إلى شيء من الدقة
الناس الذين يطرحوف مثل ىذا التساؤؿ ويعتبروف ىذه األحداث التاريخية التي لم تثمر أو تصل إلى 

قانوف الصبر )ىي أمور تنقض ىذا القانوف العاـ ...( كعاشوراء وشهادة زيد و)غايتها بحسب الظاىر 
 (. والظفر

ن ىذه الحوادث والوقائع، والتي يكوف إف ىؤالء لم يدركوا بشكل صحيح ىدؼ وغاية كل واحدة م
 . تحقيقها لهذا الهدؼ أو تلك الغاية ىو االنتصار والفوز

لهذا نبدأ أواًل باإلجابة عن سؤاؿ يتعلق بهدؼ ىذه الحوادث التاريخية، وباإلجابة عنو بشكل صحيح 
 ! ستتضح النتيجة، وىي أف أصحاب ىذه الحركات لم يهزموا إطالقاً 

فبعضها تكوف . دمة ينبغي أف نلتفت إلى أف األىداؼ تختلف من حيث قربها وبعدىا عن التحققوكمق
كغرس نبتة وتأمين كل ما تحتاجو حتى تنمو ; نتيجتها سريعة وقريبة، واآلخر يحتاج إلى أزمنة طويلة

 . وتثمر

العوامل السلبية  فإذا تأمنت ىذه المقدمات، ولم يحصل أي تقصير في إعدادىا من خالؿ مواجهة
ولكن بعض األشجار تحتاج من الناحية الطبيعية إلى أكثر من عشر . والمفسدة، فإنها ستثمر حتماً 
 . سنوات لتعطي الثمار المطلوبة



سنوات، ىو الحصوؿ فالشك أف المقصد النهائي من تربية ىذه الغرسة التي تحتاج في نموىا إلى عشر 
وإذا مرت سنة بعد سنة فعلى المزارع الذي لم يكس . ولكن أف نكبر ىذه الغرسة شيئًا ما. على الثمار

ولكن بالنسبة . عن االىتماـ بها، أف يفرح أو يطمئن بأف تعبو في ىذه السنة أو تلك لم يذىب ىدراً 
الكادح والصبور، فإنو بعد مرور السنة  للمشاىد من بعيد والذي اطّلع على أتعاب وزحمات ىذا المزارع

األولى، وحيث إّنو لم يشاىد أية ثمرة، فإنو سيخطِّئ المزارع انطالقًا من اليأس وعدـ الوثوؽ، وينقض 
بينما يعرؼ . ، ويستدؿ على ذلك من خالؿ تجربتو الناقصة"بعد الصبر يأتي الظفر"القوؿ المعروؼ 

النظر وقلة الصبر ويقولوف لهذا الناقد أنو ال ينبغي أف نتوقع  الجميع أف مثل ىذا الرأي يرجع إلى قصر
 . نتيجة عمل عشر سنوات في أوؿ سنة

وىكذا، فإف نهضة عاشوراء، وكل الوقائع التي كانت امتدادًا لها وعلى أساس توجهها قد حققت ما  
 . كانت تصبو إليو ووصلت إلى الهدؼ الذي رسمتو

القضاء على السلطات الغاصبة وإقامة "ل واحدة منها خطوة ناجحة باتجاه ىذه الوقائع، كانت ك
والشك بأنو بعد ىذه الخطوات األولى، لو استمر الالحقوف بالمسيرة، ". المجتمع اإلسالمي المنشود

أما أف نتوقع تحقق مثل ىذا . لتحققت الغاية المطلوبة من وراء مجموع ىذه المساعي والتحركات
 . خص واحد أو عدة أفراد في مرحلة ما، فإنو في غير محلوالهدؼ من سعي ش

إف أولئك الذين أدركوا ; وفي المثاؿ السابق يمكن أف نقوؿ لذلك المشاىد القليل الصبر والخبرة
متاعب المزارع وأشرفوا على ىذه األعماؿ يعلموف جيدًا أف كل يـو يمضي وكل ساعة ستكوف مفيدة 

فمرور سنتين من العمل يعني . ئج الصبر في كل لحظة قبل أف تأتي أختهاومنتجة، وىم يدركوف نتا
ولعلو . ولو لم يكن ىذا السعي في ىاتين السنتين لتأخرت الثمار سنتين. اقتراب الغرسة من النضج

 ! فهل الواقع غير ما ذكرنا؟.. يضيع الهدؼ النهائي وال تصل إلى المطلوب

حقيقة أخرى؛ وىي أنّو بعد بروز مانع يمنع المزارع الحريص من وإلى جانب ىذه الحقيقة، يوجد 
االستمرار في عملو، إذا لم يتابع مزارع آخر عملو، ولم يكمل أعماؿ السنة الثالثة والرابعة، فإّف ىذه 

 . الغرسة أو الشجرة لن تنضج أبداً 



و قطع شجرة متجذرة أو إزالة والشك بأف نتيجة الصبر في السنتين األوليين قد حصلت، كما أف قلع أ
. صخرة كبيرة بدوف التجهيزات الالزمة واليد القوية ليس ممكنًا، ولن تعطي أية نتيجة بدوف وجود الصبر

ولو أنجزت أوؿ يد قوية وصبورة المقدمات األولى الالزمة وبسبب مانع ما توقفت، ثم أكملت األيدي 
 . بةاألخرى العمل فإنها ستقترب نحو النتيجة المطلو 

بسبب ظهور عالمات نصر ولكنو لم ينتصر، وإنّما حقق ما كاف ( عليو السالـ)وقد قاـ زيد بن علي 
ىذه . فإّف قيامو واستشهاده كاف ضربة على الصخرة الصلبة لحكم بني أمية. متوقعًا من مثل نهضتو

ى أثر تلك الضربة وعندما توالت الضربات عل. الصخرة التي يتطلب تحطيمها عدة ضربات متتالية
 . انهارت ىذه الصخرة السوداء التي كانت تجثم على صدر األمة اإلسالمية

والشّك بأنو لو لم تكن الضربة األولى لما حققت الضربات الالحقة مطلوبها، أو أنّها ما كانت لتحدث 
 (. تلك الضربات)

كاف سببًا لسقوط ( عليو السالـ)الحديث يشير إلى ما نتحدث عنو، بأف شهادة الحسين بن علي وكأف 
 . سبباً لسقوط الحكم المرواني( عليو السالـ)التيار السفياني وشهادة زيد بن علي 

 اآلثار الفردية والنفسية للصبر 

إلى اآلثار االجتماعية للصبر التي ىي االنتصار والوصوؿ إلى الهدؼ والمقصد، يوجد آثار باإلضافة 
وباإلطالع على ىذه اآلثار المدىشة، . أخرى إيجابية وذات أىمية تنعكس على روحية ونفسية الصابر

نقصده وما . يتيسر لنا فهم الكثير من التضحيات التاريخية، وخصوصًا تضحيات أبطاؿ كربالء العظيمة
من اآلثار النفسية ىو تلك اآلثار التي تتجلى في نفس الشخص الصابر، وتعود عليو بنتائج داخلية قبل 

وأوؿ تأثير إيجابي وبنّاء للصبر ىو أف الصابر يزداد قوة وعزمًا ويشتد رفضو . تحقق النتائج الخارجية
لة شاملة لكل األمور والقضايا في وىذه الحا. للهزيمة واالنكسار، مثل حاؿ التمارين الرياضية الصعبة

 . الحياة سواء كانت دنيوية أو أخروية



وأف جميع الهزائم التي تقع أثناء المواجهات االجتماعية والدينية والعملية، تنبع من الهزيمة الروحية 
لضربة ومثل ىذه الروحية المهزومة، تكوف آثار الهزيمة فيها مضاعفة عن الهزيمة وا. وقبوؿ االنكسار

فالجندي الذي يدير ظهره ىارباً . التي تتلقاىا من جراء عدـ اكتماؿ العتاد العسكري وتمامية المناورات
. عند مواجهة العدو في ساحة المعركة، ىو الذي يكوف قد ىـز نفسيًا قبل عجزه الجسماني والمادي

فالخاصية األولى . ًا من ساحة المعركةبينما إذا لم يهـز روحيًا ومعنويًا، فمن المستحيل أف يولي ىاربًا فار 
 . للصبر في البعد الفردي ىو إيجاد مثل ىذه الروحية في الشخص والصابر

ػ ال ... إننا نجد الناس عند حدوث المصائب في حياتهم ػ كالخسائر المادية واألمراض واآلالـ والموت
.. ق والموانع العديدة، فإنهم ينسحبوفوىكذا عندما تواجههم العوائ. يصبروف، بل يستسلموف ويجزعوف

وفي المقابل من يصبر منهم ويستفيد في كل حادثة من سالح الصبر القاطع، يكتسب قوة إضافة وقدرة 
 . أعلى عند مواجهة مشاكل الحياة

فمثل . درع واؽونستطيع أف نشبو اإلنساف العديم الصبر بالجندي الذي ينزؿ إلى ساحة المعركة بدوف 
بينما اإلنساف الصبور يشبو الجندي الذي . ىذا الجندي سيسقط عند أوؿ ضربة يوجهها لو العدو
فهذا الجندي يعد قتلو أصعب بدرجات من . يحمل درعًا يقي كل جسمو وىو يمتلك العدة الالزمة

درع الصبر الواقعي والذي ال ينهـز في معترؾ الحياة ىو الذي استعد لها مسبقًا، ولبس لها . األوؿ
ومثلو لن يضعف بسهولة أو يقبل المهانة، ولن ينزعج من مواجهة المصاعب . الذي ال يقبل بالهزيمة

. وقلبو لن يسقط، وأقدامو لن تتزلزؿ. واآلالـ التي ينبغي توقعها أثناء مسيره نحو الكماؿ والسعادة
مي العميق الصادر من اإلماـ الصادؽ وبهذا البياف الواضح يمكن لنا سبر أغوار ىذا اإللهاـ اإلسال

 ". قد عجز من لم يعد كل بالِء صبراً ; "حيث يقوؿ( عليو السالـ)

وعلى رأسهم األنبياء . وىذا ما يمكن أف نشاىده في صالبة وثبات الرجاؿ العظاـ الذي صنعوا التاريخ
ومع ذلك انتشرت . من الطغاةوأىل اهلل الذين تحملوا منذ البداية كل ألواف العذاب وصنوؼ األذى 

ولم يكن ذلك إال بالصبر الذي أعدوه لمواجهة تلك . دعوتهم في كل األرجاء، وكاف لها أثر كبير
 . الموانع والعقبات فأوجد في أنفسهم روحاً ال تهـز وحّولهم إلى أفراد يتمتعوف بصالبة عالية جداً 



إلمكانات الكبرى، ولكنهم تعبوا وعجزوا، حينما لم وكاف أعداؤىم في الكثير من الموارد يتمتعوف با
 . يعجزوا ىم ولم ينثنوا

فكيف استطاع اإلماـ ". لقد أتعبني ابن الرضا; "كاف المتوكل العباسي ػ ىذا االمبراطور المتجبر ػ يقوؿ
أف ، الذي قضى معظم أياـ حياتو تحت الضغوط التي مارسها عليو المتوكل، (عليو السالـ)الهادي 

 ! يتعب ىذا الحاكم المتسلط؟

حينما يكوف أحد المتحاربين ضعيفًا بلحاظ اإلمكانيات المادية ويقضي معظم أيامو في السجن والبعد 
عن األمن والراحة، ولكن ال يتململ وال يتعب أماـ كل الضغوطات والشدائد، ويستمر رغم كل العوائق 

سعيًا طوياًل، فمن الطبيعي أف يجعل خصمو تبعًا ومحبطًا،  والموانع الموجودة على طريقو الذي يتطلب
حتى وإف كاف ىذا الخصم يتمتع بكل اإلمكانات المادية والقدرات، وذلك ألنو ال يمتلك روحية 

 . اإليماف بالسعي والهدؼ

 . ىذه ىي الخاصية العجيبة للصبر التي تجعل اإلنساف ال يقبل بالهزيمة

__________________________ 

 .نهج البالغة[( 2)] 

وىو بذلك ال يعرؼ الكثير عن القوى . اإلنساف غالبًا ال يستطيع أف يقّيم نفسو قبل االمتحاف واالختبار
بطبيعتو، ولكنو ال يؤدي التمارين وال يقـو بأي وعلى سبيل المثاؿ، إذا كاف ىناؾ رجل قوي . الكامنة فيو

نشاط، كأف يرفع حماًل ثقياًل يختبر بو قوتو، فمن الطبيعي أف يجهل ىذا اإلنساف قواه ومميزاتو 
 . الجسمانية

وىنا ندرؾ األثر الثاني . إنو يقدر على اكتشاؼ قوتو حينما يطلب منو القياـ بعمل يحتاج إلى قوة
عل اإلنساف الصابر المقاـو في مختلف مجاالت الحياة مطلعًا على موازين قوتو للصبر، ألنو يج

ىذا األمر يدركو جيدًا كل . والقدرات اإليجابية الكامنة فيو، التي ال تظهر في الحياة العادية الهادئة



الذين ذاقوا طعم الشدائد وتعرضوا للضغوطات والمحن أثناء سيرىم نحو أىدافهم على أساس 
أمثاؿ ىؤالء يشاىدوف تلك الفتوحات واإلنجازات في ذواتهم أثناء مواجهة .. تهم الشريفةمعتقدا

. وينالوف من جراء ذلك القوى العظيمة والمدىشة. المخاطر والصعاب، التي يظن العادي أنها ال تقاـو
 فالصبر إذف يؤدي إلى أف يتعرؼ. فهم قد اكتشفوا في أنفسهم ذلك الشيء الذي كانوا يجهلونو

 . اإلنساف على نفسو أكثر ويكتشف تلك األمور اإليجابية التي أودعت في داخلو

 التوجو والتوكل على اهلل أكثر 

ثالث خاصية بناءة للصبر ىي أف اإلنساف عندما يكوف في أية مرحلة من المراحل وحيدًا ويصبح أقرب 
لى اهلل يتعارض ويتنافى مع االعتماد على البعض يتصور أف االتكاؿ ع. إلى اهلل ويتوكل عليو أكثر

اتكلوا ; وحينما يقاؿ. النفس، وأف الذي يريد أف يعتمد على اهلل ال ينبغي أف يعتمد على نفسو أو يثق بها
وكأف الذي يدعو . على اهلل، فإنهم يقولوف لماذا تسلبوف من الناس روحية الثقة واالعتماد على النفس

 !! يقوؿ لهم ال تعتمدوا على أنفسكمالناس إلى التوكل على اهلل 

بل ويعتبر . أما بالنسبة للمؤمنين باهلل، فإنو يرى ىناؾ تالزمًا بين التوكل على اهلل واالعتماد على النفس
أّما عديم الصبر . أف االعتماد على النفس من أبعاد الصبر، ووسيلة تؤّدي إلى التوكل واالعتماد على اهلل

فاجأ أثناء مواجهة المصائب االختيارية بسبب عدـ ثقتو بنفسو وسينسى اهلل ويبتعد عنو فإنّو سيتزلزؿ ويت
 . أيضاً 

فاإلنساف عندما يواجو شدائد ومصائب الدىر، وتحيط بو األزمات أو تطبق عليو الصعاب، فال يجزع أو 
عليو االتصاؿ بقلبو وروحو بنور حضور ينتحب، فسوؼ تنفتح عليو نوافذ االرتباط العميق باهلل ويسهل 

 . أما إظهار العجز والضعف، فإنو سوؼ يبعده ويقطعو عن اهلل تعالى وعن نفسو. اهلل

وأولئك الذين استخدموا . ىذه من الحقائق التي تكوف التجربة والمشاىدة من أقوى األدلة عليها وأثبتتها
 . في مثل تلك األحواؿ سالح الصبر يقطعوف ويذعنوف بهذه الحقيقة



 . ربَّنا أفرغ علينا صبرًا وثّبت أقدامنا وانصرنا على القـو الكافرين

 .والحمد هلل رب العالمين

 


