دروس في التفسير والتدبر (.......................................................................................................... )815األربعاء  7رجب 8345هـ

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم املصطفى حممد وعلى
أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،والحول والقوه إال باهلل
العلي العظيم
ما هي حقيقة الزمن؟
وجدولة األعمال وتحديد السقف الزمني لكل مهمة
شاء وهو الْع ِزيز َّ ِ
يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي( :ويـومئِ ٍذ يـ ْفرح الْم ْؤِمنُو َن ،بِنَ ْ ِ
يم) ويقول تعااىلَ ...( :وذَ ِّك ْـرُه ْم
ص ُر َم ْن يَ َ ُ َ ُ َ َ ُ
ص ِر اللَّه يَـ ْن ُ
ََ ْ َ َ َ ُ ُ
الرح ُ
بِأَيَّ ِام اللَّ ِه.)...
()8
ويقول أمري املؤمنني وموىل املوحدين (عليه صلوات املصلني )َ (( :وأ َْم ِ
ض لِ ُك ِّل يَـ ْوٍم َع َملَهُ فَِإ َّن لِ ُك ِّل يَـ ْوٍم َما فِيه))
ـادوا ْاألَيَّـام فَـتُـع ِ
ـاديَ ُكم)) وذكرناا
لقد ذكرنا يف املبحث السابق معاين مخسة حمتملة للمراد هبذه االية الشريفة ،كما تطرقنا اىل الرواية الشريفة (( ََل تُـ َع ُ
َ َ
معاين ثالثة هلا.
وسيدور البحث اآلن حول هذه الرواية الشريفة على ضوء تينك اآليتني الكرميتني
واحلديث يف هذا املبحث سوف يتمحور حول (الوقت ) و( اليوم) و(العمر) ومدى أمهية هذه القيمة الكربى وهذه احلقيقة العظمى املودعة لادينا،
وذلك وفق احملورين التاليني:
أ  -حقيقة الزمن علميا على ضوء بعض كلمات األمري (صلوات اهلل وسالمه عليه):
ب  -العِررب يف هذه النصيحة العلوية (( َوأ َْم ِ
ض لِ ُك ِّل يَـ ْوٍم َع َملَهُ فَِإ َّن لِ ُك ِّل يَـ ْوٍم َما فِيه))

 -8ما هو الزمن؟
قبل االحتكام إىل كلمات األمري (صلوات اهلل وسالمه عليه) ،حول حقيقة الازمن ،ال باد مان ارةاارة إىل اخلاالف حاول معا الازمن وحقيقتاه فانناا
مجيعا نعيش يف الزمن لكن ما هي حقيقته؟ وما هي ماهيته؟
لقد حري ذلك العقالء والعلماء على مر التاريخ ،فعلى الرغم من اننا نتصور اننا نراه ونلمسه فنتصور الساعة الفائتة والساعة القادمة ،واليوم الفائت
والقادم ،واألسبوع السابق واألسبوع الالحق ،واألةهر والسنني والعقود والقرون وغري ذلاك ،لكان ماا هاي حقيقاة هاذا الاذن نعيشاه حلظاة بلحظاة اوال
أيام حياتنا وهو املسمى بالزمن؟
لقاد اختلفات األقاوال بشادة يف ذلاك ،لكنناا نسااتبق ذكار األقاوال بالتنبياه إىل احادى االساتنتاتات الكالميااة اهلاماة وهاي ان الازمن رغام انناا نعايشااه
دوما إال اننا ال نعرف حقيقته ،فكيف نعرف حقيقة اهلل سبحانه وتعاىل!! ان بعض الفالسفة والعرفاء أوغلوا يف حماولة معرفة كناه الباارن تعااىل ولاو عارب
التوغل – بزعمهم  -يف مبحث علم اهلل تعاىل وحقيقته مع أننا نعتقد بالعينية ( )2فكيف يعقال ان يناال االنساان احملادود حقيقاة علام اهلل وساائر صافاته
سبحانه وتعاىل مع ان صفاته عني ذاته؟.
لكاان احلقيقااة الصااادمة هااي اننااا ال نعلاام حقيقااة الزمااان واملكااان مااع اننااا مااؤ رون هبمااا ونعاايش معهمااا دائمااا وأباادا ،ومااع بااداهتهما هاااهرا؟ ،وماان ال
يعرف البديهيات اليت تبدو بديهية يف سطحها وهاهرها كيف يدعي انه ميكنه ان يدرك الغيبيات؟!!
من األقوال في الزمن:
 )1هو أمر موهوم مثله مثل العنقاء والغول وأمثاهلماا ،فكماا ان تلاك االةاياء الوتاود هلاا ،كاذلك الازمن فهاو حقيقاة موهوماة ،وقاد تبا هاذا الارأن
جمموعة من الفالسفة.
( )1هنج البالغة ص.934
( )2ذهبت االمامية اىل القول بالعينية يف صفات اهلل تعاىل أن ان صافات اهلل عاني ذاتاه تعااىل ،خالفاا لالةااعرة القاائلني بالزياادة وخالفاا للمعتزلاة القاائلني بالنياباة وذاث ذلاك
مفصال يف الكتب الكالمية فراتع ( املقرر) .
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 )2هو أمر اعتبارن كامللكية للدار مثال ،فهو ليس أمرا موهوما ،اال انه ليس حقيقة عينية متشخصة ،فهو أمر اعتبارن بالتواضع (.)1
 )3هو مقدار حركة الفلك ،وهذا الارأن اقارب اآلراء للفهام العاريف ،فكلماا دارت االر حاول نفساها مارة واحادة كلماا مادد ياوم واضامحل اخار،
فاليوم ماهو اال مقدار حركة االر حول نفسها وحسب .يف حني ان مقدار حركة االر حول الشمس يصنع السنة ،وهكاذا القمار والشاهر ..وهلام
()2
ترا
فالزمن على هذا ماهو إال مقدار حركة األفالك ولكل فلك زمانه ،واذا توقف الفلك ينعدم الزمن.. .يف ذث مفصل حري العلماء.
املكمال لالبعااد االخارى :الطاول والعار والعماق ،وهااي
 )9وهاو ماا ذهباوا الياه ماؤخرا وهاو :أن الازمن هاو البعاد الراباع حساب نظرياة انشاتاين وهاو ل
ابعاد مكانية يكملها الضلع اخلامس الزماين.
وميكاان توضااي ذلااك باملثااال التصااويرن التااال :فااان الطااائرة الاايت الااق يف األت اواء هلااا خااط ااول وخااط عرضااا قهارا ويلتقااي هااذان اخلطااان يف نقطااة
واحاادة ،هااي موضااع وتااود الطااائرة يف اكااو واملتغااري يف كاال حلظااة فاااذا تاااءت ااائرة اخاارى تسااري يف خااط ااول اخاار او خااط عاار اخاار فاهنمااا ال
مرت الطائرة األخرى يف خط الطول والعر نفسه.
يصطدمان قطعا ،وهكذا لو كان االرتفاع (العمق) خمتلفا وإن ل
مث انه حىت لو كانت الطائرتان يف نفس خط الطول والعر واالرتفاع ،فاهنما ال يصطدمان قطعاا ماا دام (الازمن) خمتلفاا كماا لاو كاان الفاصال باني
وصول الطائرتني للنقطة نفسها دقيقة واحدة او اقل اوكثر ،وما ذلك إال الن الزمن بعد رابع لالةياء ختتلف باختالفه.
وهنا نقول :اليعدو البعد الرابع الذن ذكروه أن يكاون وصافا للازمن وان إحادى صافات الازمن كوناه بعادا رابعاا لايس أكثار ،أماا مااهي حقيقاة الازمن
الذن أمسوه البعد الرابع فال تكشف عنه هذه النظرية ال من بعيد وال من قريب.
 )5الزمن هو عني األةياء( )3فالزمن هو حقيقة األةياء وليس ةيئا عارضا عليها ،فهو كنهها وتوهرها وواقعها.
هذه بعض األقوال يف حقيقة الزمن ،أما أدلة كل قول ومناقشتها فليس هاهنا حملها.
وممااا يسااتوقفنا مجيعااا ان أمارا واضااحا عنااد اكميااع بظاااهره لااو دققنااا النظاار فيااه حبااده ذارا م اميااا ماان األساائلة الاايت ال اتابااة عنهااا حااول هااذه الظاااهرة
املسماة يف عرفهم( :الكم املتصل غري القار).
علينا الرجوع الى اهل البيت ( عليه السالم ) في كل شئ وقبل كل شيء
وههنا دعوة مهمة:
وه ااي أن م اان الض اارورن ان حبع اال م اان منهجن ااا – كفقه اااء وأصا اوليني وأيض ااا كء ب اااء ومهندس ااني واقتص اااديني وسياس اايني وعلم اااء يف الكيمي اااء
والفيزياء ...اخل  -ان نتصف كلمات املعصومني (صلوات اهلل وسالمه عليهم) ذثا عن مفاتي يف معااريض او بطاون كالمهام حاول خمتلاف املعضاالت
()9
العلمية؟ وهل يوتد فيما وصل إلينا منها ةيء أم ال يوتد؟
فعلينا ان نبحث عند كل معضلة او مشكلة او حقيقة علمية يف كلمات الرسول األكرم (صلى اهلل عليه واله ) واالئماة املعصاومني النناا نعتقاد اهنام
(صلوات اهلل عليهم ) مرتبطون بالسماء فكل علوم السماء واألر بءيديهم.
واخلالف يف (الزمن) من هذا القبيل ،وقد ذكر االئمة (صلوات اهلل عليهم) الكثري من احلقائق يف عشرات الروايات ال وردت فيهاا مفاردة (الازمن )
او (اليوم ) او (الساعة ) او (العمر ) وغري ذلك.
وهااذه الروايااات وان وردت بنحااو املوعظااة والنصاايحة إال أن ذلااك المينااع ماان وتااود دالالت ورمااوز مبثوثااة يف كلمااا م (صاالوات اهلل علاايهم ) فيهااا
احللول للكثري من املعاضل واملشاكل أو إةارات اىل العلوم الكونية القدمية واحلديثة
( )1من الوضع واكعل
( )2فمثال للدورة الدموية يف بدن ارنسان زمن خاص هبا.
( )3وهذا الرأن يف اقصى اليمني ابتعادا عن الرأن االول الذن كان يف اقصى اليسار
( )9وقد ورد يف كلما م (عليهم السالم ) الكثاري مماا توصال الياه العلام حاديثا كماا يف كلماات االماام زيان العابادين (علياه الساالم ) حياث ذكار ان انتقاال االوبئاة ياتم عارب املااء
ِ
اه ُه ْم بِال َْوبَ ِاء) وراتع مثال (ارمام تعفر الصادق كما عرفه علماء الغرب).
قال ( عليه السالم ) يف دعاء الثغور( :اللَّ ُه َّم َو ْام ُز ْج ميَ َ
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وذلك ألن كل كلمة يقوهلا املعصوم (عليه السالم) مبنية على ادق املعادالت العلمية الصحيحة ؛ الرتبا ه ( عليه السالم ) بعلم الغياب ،وقاد عارب
األعاهم عن ذلك يف علم االصول با(داللة االمياء او التنبيه).
بعض مالمح الزمن على ضوء روايتين
وسوف نستعر مثالني فقط ونوكل التفصيل واالستيعاب لألذاث التخصصية:
 )1هاهر كالم االماام علاي علياه الساالم عادم كاون الازمن امارا موهوماا بال هااهره نفاى ان يكاون جمارد أمار اعتباارن بال هاو امار حقيقاي فاعال ماؤثر
فيقول (صلوات اهلل عليه )( )1كما ينفي قدم العامل والزمان:
"وان اهلل سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحدهَ ،لشئ معه كما كـان قبـل ابتـداءها كـذلو يكـون بعـد فناءهـا بـال وقـت وَل مكـان وَل حـين وَل

زمان "

واملسااتفاد ماان ذلااك :ان الوقاات والزمااان ليسااا حقااائق أبديااة كمااا تومهااه الاابعض ماان أن الزمااان أزل واب ادن إذ تومه اوا ان االفااالك التسااعة كااالعقول
العشرة ،ابدية فكانت منذ ان كان اهلل فالزمان كان منذ ان كان تعاىل
ذلك ان االمام عليه السالم يصرح بان الوقات ينعادم يف هناياة املطااف ،علاى الارغم مان كوناه أمارا يصاعب تصاوره اذ كياف ميكان انعادام الزماان ؟!!
الن الا(القبل) و(البعد)( )2يتوهم اهنما قهرا موتودان وان مل تكن الكرة االرضية او الشمس وباقي الكواكب.
 )2مث يقول سالم اهلل عليه ..." :وَل يشغله شيء وَل يغيره زمان "...فالزمان – إذن  -مما يغري االةياء اال انه اليقوى علاى اهلل سابحانه وتعااىل
ألن اهلل تعاىل ال يغريه الزمان ،وال يتطرق إليه احلدثان (التغري) ،اما حنن فان الزمن هو مان صانع بناا ماا صانع!! ولاو فار ان عمار احادنا توقاف ومماد
يف سن العشرين مثال فانه سيبقى كما هو ال يتغري.
وقد توصل العلم احلديث اىل نتيجة هي عني ما ذكره علماؤنا املتكلمون من قبل وهي ان :التغير والزمان متالزمان ،فكلما كان هناك زمان ماا

فهناك تغري اما لو توقف الزمن فرضا فال حيصل تغري باألةياء .قال املتكلمون (العامل متغري وكل متغري حادث فالعامل حادث)...
وبالتال فال ميكن اعتبار الزمن أمرا موهوما أو اعتباريا؛ الن هذين األمرين اليغريان احلقائق العينية.
مث يقول عليه السالم... ." :وَليغيره زمان ،وَليحويه مكان وَل يصفه لسان".. .

مث يقول يف عبارة اصارح مان ذلاك .. ." :عُـدمت عنـد ذلـو اآلجـال واألوقـا وزالـت السـنون والسـاعا  ،فـال شـئ اَل الواحـد القهـار".. .

ومع ذلك اهنا كانت موتودة مث بعد ذلك فنيت وعدمت.
والبحث حول ذلك يستدعي مزيدا من الكالم لكننا نكتفي هبذا املقدار.
وامض لكل يوم عمله

 -2ننتقل اىل كالم االمري (صلوات اهلل تعاىل عليه) والذن يتحدث فيه عن العمر والوقت مطبوعا بطابع التوتيه وال بية واملوعظاة فيقاول (صالوات
اهلل تعاىل عليه) يف عهده ملالك االة (رضوان اهلل عليه) ..." :وامض لكل وقت عمله"...
وهذه الكلمة العلوية قيلمة اىل ابعد احلدود فانه (صلوات اهلل تعاىل علياه) يشاري فيهاا إةاارة دقيقاة اىل ماا اصاطل العلمااء اردارياون اكادد باا(تدولة
األوقات واديد السقف الزمين لكل ةئ ).
الن ارنسان اذا مل جيدول براجمه يف ضمن أوقات حمددة كاليوم واألسبوع والشهر والسنة فانه سيم بالفشل؛ الن النات يف احلياة هو مان ميضاي
لكل يوم عمله مبع ان كل ساعة وكل يوم له عمله اخلاص به.
تحديد جدول وسقوف لـ:

زيارة األرحام والمرضى والمقابر

( )1وينبغي ان تدرس هذه الكلمات من قبل علماء الفلك والفيزياء والكيمياء وغريهم .
( )2أن ما مضى وما سوف يايت.
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ولنمثل لذلو بأمثلة شديدة اَلبتالء

 )8صلة الرحم :فإذا مل حيادد ارنساان وقتاا وتادوال لاذلك فاناه قاد جياد نفساه يوماا وقاد ضايع حقاوق أرحاماه علياه يف حاني اناه لاو حادد ماثال ان
يتصل يف كل ليلة بوالديه فانه سيلتزم بشكل عام هبذا التحديد وهذه اكدولة ولو بنسبة  ،%07أما لو ترك األمر على عواهناه فلعلاه يضاي علياه عشارة
أيااام ومل يتصاال بءحااد والديااه !! وكااذلك االخااوة واألخ اوات واألعمااام والعمااات وأبناااء العمومااة باال حااىت األرحااام البعياادين وميكاان ان حياادد ،لكاال ماانهم
حسب درتة قربه أو بعده اتصاال أو رسالة أو غريمها كل أسبوع أو كل ةهر أو حىت كل سنة مرة لألرحام البعداء تدا.
 )2زيارة المقابر :وقد كان السيد الوالد (قدس سره) يوصي مكررا ومؤكدا بان حيدد ارنسان يوما يف األسبوع على االقل للاذهاب اىل املقاابر الن
املصري اليها بال ةك وال ريب ،فعلى ارنسان أن يزور أهل القبور وان يتءمل يف حال املقابر وياخذ العربة ممن مضى من أساالفه وأرحاماه وأصادقاء فاان
ذلك حيثه على العمل الصاحل ويزهده عن احلرص على الدنيا.
فلو حدد االنسان الزيارة يف كل أسبوع مرة على األقل ،فانه سيلتزم بشكل عام ولو  %57اما لو مل حيدد بل ومل يفكر يف ان حيدد وجيدول لذلك
فان الشهر والشهرين والثالثة ولعله السنة ير ،ومل يزر القبور مرة واحدة!!
 )4زي ــارة المرض ــى ف ــي المستش ــفيا  :وك ااذلك ك ااان يق ااول الس اايد الوال ااد (رمح ااة اهلل علي ااه ) ان م اان أفض اال م ااا يع ااا ارنس ااان زي ااارة املرض ااى يف
املستشفيات ،وكان رمحه اهلل يزور املرضى يوميا ممن يعرفهم او حىت الغرباء تفقدا هلم وملا يف ذلك من األتر والخذ العربة والعظة فيشاكر اهلل علاى نعماة
العافية وهو يرى ذلك املشلول وهذا املكسور واالخر احملروق والرابع املوبوء وهكذا ،فان املرضى باآلالف ولعلهم باملاليني فكيف ال اةكر اهلل تعااىل ومل
جيعلين منهم ؟!!
تحديد جدول وسقوف للرعاية والتأسيس والهداية

 )3األيتام :هنالك العديد ممن يهتم بءمور اليتامى قدر وسعه اال ان الكثري من الناس ال يهتمون هبم ،بال وحاىت ال يفكارون يف ذلاك باءن حناو مان
األحناء ،يف حني ان رعاية اليتيم اضى باألولوية يف توصيات الشارع املقدس فكم أع لد هلا من االتر والثواب ،فلو أن ارنسان تدول وقته على ان ميار
علااى يتاايم واحااد بالشااهر ماارة واحاادة فقااد يلتاازم ،امااا لااو مل يفعاال ذلااك فقااد يار عليااه ساانة كاملااة ومل مياارر بيااده علااى راس يتاايم قااط ،فيحاارم ذلااك الثاواب
العظيم ،وما أعظمها من خسارة..
 )5بناء مشروع خيري :فقد كان من منهج السيد الوالد (قدس سره) ان يوصينا مجيعا :اذا ذهباتم اىل أياة مديناة فضاعوا يف تادولكم يف السانوات
اخلمس االوىل ان تؤسسوا مخس مؤسسات !! وكان (قدس سره ) ملتزما بذلك بل اكثر منه بل زاد على ذلك بكثري.
ذلك ان خري الدنيا واآلخرة يف ان يبين االنسان مساجدا او حساينية او مدرساة او مؤسساة علمياة او مكتباة او مستوصافا او مستشافى او صاندوقا
لإلقرا اخلرين وما اةبه ،اما اذا مل يضع املبلغ او العامل يف سبيل اهلل – وإن كاان بيباا أو حمامياا أو حاىت مزارعاا أو بقااال  -تادوال لاذلك ومل يفكار
فيه ،فان السنون ير عليه مرور الكرام ومل يؤسس مؤسسة واحدة.
وال نقااول ان عليااه ان يباةاار ذلااك العماال بنفسااه وميولااه ماان عنااده ،فانااه نعاام املطلااوب لااو أمكنااه لكنااه قااد ال يتسا لااه ذلااك فعليااه حينئااذ ان يقااوم
بتشكيل كان لذلك وان حيث الناس وامليسورين من املؤمنني على ذلك حثا أكيدا ةديدا فان اهلل يبارك يف دعوته وعمله هذا بلطفه وكرمه.
 )6هداية اآلخرين :سواء من الكفر اىل الضاالل او مان الفساق اىل ارمياان ،فلاو صامم احادنا علاى ان يهادن ةخصاا واحادا يف كال ياوم كمعا لدل
فانه خالل عشرة سنوات سيهدن جمموعة كبرية من النااس ،وذلاك مان خاالل تاءليف أو تءسايس أو تربياة أو موعظاة او بغاري ذلاك ،يف حاني أن الابعض
منا قد ير عليه عشرات السنني ومل ِ
يهد (يشيع) أحدا ،وما ذلك إال ألنه مل جيعل لذلك تدوال وسقفا زمنيا معينا.
يؤسس  433مؤسسة في  53سنة رغم انه سجن  51مرة!
وكان السيد الوالد ينقل لنا قصة فيها عاربة وموعظاة قاال :إن الشايخ عبااس علاي االساالمي اوال ( )57سانة وضاع لنفساه تادوال وهاو ان يؤساس
مدارس دينية حديثة يف ايران ،ليصد الغزو الشاهنشاهي املعروف ،وقد حب خالل هذه املدة يف تءسيس ( )377مدرسة دينية!! وهاو رقام كباري تادا إذ
يعين انه كان يؤسس – كمعدل  -يف كل سنة ( )6مدارس أن كل ةهرين مدرسة واحدة !! وهو عمل تباار حقاا رغام املواناع الكثارية ورغام مالحقتاه
من قبل السلطات الظاملة حىت انه سجن ( )55مرة ،وكان كلما خرج من الساجن واصال مساريته وعملاه حاىت أساس جمموعاة مؤسساات كاملاة يف قباال
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ما تقوم به السلطة من إفساد ومهيل.
كما انه كان قد ُحكم عليه باالعدام ( )4مرات !! لكن اهلل تعاىل كان ينقذه ،مع ان العادة ترت ان االنسان اذا ساجن او حكام علياه بارعادام
واق ب من حبل املشنقة إنه إذا ختلص من اسر السجن ومضاعفاته فانه ي ك العمل الذن ادى به اىل ذلك ويستسلم لالمر الواقع.
لكن الشيخ عباس كان يعلم ان معاملته مع اهلل ،وان العمر سينقضي يوما ماء ،فلينقض إذن يف اعة اهلل وفيما يرضيه.
يف حااني ان أحاادنا قااد ياار عليااه ساانة ومل يؤسااس مدرسااة ،أو ساانتان ومل حيصاال ةاايء ،أو ثااالث ساانني واحلااال علااى ماااهو عليااه ،ولعلااي ياار علا لاي
الا( )57سنة اليت مرت على الشيخ عباس ارسالمي ومل أنتج ةيئا قط ،من تءسيس او غريه من الباقيات الصاحلات !!
واليفوتنا ان نبني ان السيد الربوتردن هو من تعهد بالرعاية هلذه املشاريع لكن الشيخ عباس كان هاو مان كاان ياذهب اىل خمتلاف املناا ق ويساتثري
مهم الناس ويبين معهم املدرسة بكل تهد ومشقة حىت اذا ما اكتملات كاان يتصال بالسايد الربوتاردن ررساال املعلام او املبلاغ فريسال السايد الربوتاردن
من تهته رتل دين او مديرا فيتكفل بالتعليم او بادارة تلك املدرسة.
يقااول االمااري ( عليااه السااالم ) " :وامــض لكــل يــوم عملــه " فيااوم اكمعااة مااثال لااه أعمااال خاصااة بااه( :)1فهااو يااوم صاالة الاارحم او التهجااد والتضاارع

وارنابة واالرتباط باهلل تعاىل وبوليه (عجل اهلل فرته ) لكن البعض يقضي ذلك اليوم يف االس احة أو النزهة او يف مشاهدة املسلسالت او غري ذلك.
فكل يوم له عمله بل وكل ساعة هلا عملها ففي ساعة الفجر عليك ان تؤدن صالة الصب يف اول وقتها وليس بعد نصف ساعة !!
تحديد األولويا على حسب العوائد والفوائد

مث يقول االمري ( عليه السالم ) " :واجعل لنفسـو فيمـا بينـو وبـين اهلل افلـل تلـو المواقيـت واجـزل تلـو اَلقسـام وان كانـت كلهـا هلل اذا
صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية "
وهناك قاعدة يذكرها علماء إدارة الوقت وهي :انه جيب ان ادد األولويات على حسب العائد واملردود .فعلى ارنسان عنادما يساتيقا صاباحا ان
يفكاار وحياادد :مااا هااي أولويااايت يف هااذا اليااوم؟ ويف هااذا الشااهر؟ ويف هااذه الساانة؟ فهناااك خيااارات متعااددة وكثاارية ماان زيااارة ةااخص او كتابااة كتاااب او
مشاهدة ةئ وغري ذلك.
كيف نحدد اَلولوية وما هو المقياس؟؟
اكواب :املقياس لذلك( :حسب العائد) مبع  :أن ندرس العائد واملاردود مان كال عمال؟ وعلاى ضاوء ذلاك نقادم العمال الاذن يكاون عائاده افضال
وانفع دنيويا واخرويا.
ان أمااري املااؤمنني ( عليااه السااالم ) يشااخص لناا املصااداق وحياادد (العائااد األفضاال واألكاارب) ،فيااذكر ان األولويااة األوىل والاايت ال ينبغااي ان نقاادم علهااا
غريها هي :رضا اهلل سبحانه وتعاىل ،وثانيا :منفعة اخللق ،وثالثا إن كان ثالثا! :منفعة النفس .
لكن الذن حيصل عندنا هو :اننا نفكر أوال يف أنفسنا وراحتنا وأرباحنا ومدخوالتنا ،مث نفكر يف اآلخرين او يف اهلل على حسب درتات كل منا!!
القاعدة الذهبيةَ :ل تغلب إَل هلل
كان من قواعد السيد الوالد ان ال يغضب لنفسه ابدا ،بل كان يغضب هلل او خللق اهلل تعااىل لاو هلماوا أو أضايعت حقاوقهم ،وكاان يوصاينا باذلك
دائمااا (وهااي قاعاادة صااعبة تاادا واتاااج اىل تهاااد وياال حقااا فلااو دخلااتم اىل جملااس مااا ،فءهااانكم الاابعض فكاام يغضااب بعضاانا وقااد يشاان حربااا بااال
هوادة؟!! ولعل االمر يتطور اىل ان ميتد النزاع إىل عشريتني او حزبني او دولتني)
وألتل تهاده قدس سره نفسه لاللتزام هبذه القاعدة الذهبية رفعاه اهلل تعااىل حاىت اناه ألاف ماا يقارب مان ( )1977مان الكتاب وأساس املئاات مان
املؤسسااات واملاربات وغريهااا ،وهااو توفيااق ال يعطااى عبثااا ذلااك ان االنسااان اذا كااان تفكااريه يف نفسااه فااان اهلل ير ِكلُاه اليهااا امااا اذا حملاض نفسااه هلل ويف اهلل
وباهلل فان االمور ستختلف وستكون يد اهلل معه وبركة اهلل ستكون معه ..وأين الثريا من الثرى؟
ومن مناذج ذلك :انه يف إحدى الدول كانت بعض اكماعات تثاري ضاده قادس ساره اةااعات مغرضاة باساتمرار ويف ياوم مان االياام خارج مان الادار
( )1أو تتءكد فيه.
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اىل املسجد لصالة الصب مجاعة ( )1وكان معه ةخص مان املاؤمنني ،واذا تادران البياوت علاى تاانل الشاارع مغطااة بشاعارات وملصاقات ضاده (رمحاة
اهلل عليه) ،وفيها من التهم والكالم البذنء الشيء الكثري ،فاكمل مسريه اىل املسجد ،وصلى بالناس مث لب عددا من مقلديه وأصدقائه وقال هلم :ال
تتكلموا بءية كلمة ضدهم بل وال يزقوا هذه امللصقات واملنشورات وان كانت التهم كلها با لة وتتعلق مبرتع تقليد ،ألنه قدس سره كان يرى أهنا تتعلق
بشخص على اية حال.
وقال :ال تتصرفوا بءن تصرف سلل ضد تلك اكماعة ،ولتبقى االمور على ماهي عليه من تزاور يف مناسبا م ومساتدهم ومؤسساا م بال وصالوا
خلفهم أيضا.
فقيل له :اليس املتورط بنشر وإةاعة هذه التهم البا لة فاسقا فكيف نصلي خلفه ؟
فقال :كال فان فسقه غري حمرز وانا امحل عمله على حممل حسن اذ لعله  -اتتهادا او تقليدا  -يرى صحة هذه التهم وان كنا نعلم ببطالهنا فقاد
يكون تاهال قاصرا ويتصور ان وهيفته الشرعية هي يف ان يسبين ويتهمين!! أمل يرد (امحل فعل أخيك على سبعني حممال) وهذا حممل واحد!.
املدعو إليه يف الروايات؟ وأين حنن من احملافظة على الوةائج االتتماعية والاروح االساالمية
أين حنن من هذا التفكري احلسن املبين على حسن الظن ل
الطيبة ،يف حني أننا نشاهد هذه النزاعات والتوترات واملشاكل تتزايد يف جمتمعاتنا يوما بعد يوم أكثر فءكثر.
ومااا نريااد ان نقولااه :ان ماان الااالزم علينااا ان حبعاال األولويااة هااي رضااا اهلل ساابحانه وتعاااىل مث منفعااة اخللااق مث ان بقااي فااائض وقاات وعماار فلنفكاار يف
أنفسنا!.
صمود السيد الخونساري طلبا لرضا اهلل تعالى رغم اللغوط الهائلة
كااان الساايد امحااد اخلونسااارن ماان كبااار املراتااع الزهاااد الااورعني وكااان يعاايش يف هاران ولااه كتاااب ماادارك األحكااام ،ويشااهد بورعااه وزهااده القاصااي
والداين ،وقد كان من صفاته انه يغضب هلل فقط ويبحث عما يرضي اهلل تعاىل فقط.
وكان يصلي مجاعة يف مسجد من أهم مساتد هران وكان املسجد ميتلئ باحلضور مان املقلادين واحملباني وقاد تعار اىل امتحاان عساري يف موقاف
سياسي صعب ليس هاهنا حمل ذكره ،وكان يرى ةرعا ان ال يدخل يف ذلك املع ك السياساي املعاني فلام يؤياد  ..ورأى أن يساكت وحيجام عان التءيياد
ليس اكثر ،ولكن تلك اكهات مل تكن ترضى بذلك بل كانوا يريدون منه ومن غريه من املراتع والشخصيات التءييد فبادأوا باثاارة ارةااعات واألقاويال
ضااده ،ووصاال هباام األماار إىل ان اخرتاوا مظاااهرة نسااوية ضااده يف وقاات خروتااه ماان مسااجده .وهااي اهانااة كباارية ملرتااع تقليااد :ان ااايط بااه عشارات ماان
النساء وهن يهتفن ضده بشعارات مسيئة ،وكان من تلك التهم واهلتافات:
" حىت النساء ألتحقن هبذا املسالك السياساي املعاني اال ان الرتاال الاذين ال غارية هلام تلساوا يف مسااتدهم وبياو م"!! ..مث واصالوا مضاايقا م لاه
و ديد الثابيت القدم معه ،وإلصاق التهم به اىل ان اخاذ احلضاور بالتنااقص حاىت فار املساجد ةايئا فشايئا ،اال صافا واحادا مان املصالني أو صافني ،وماع
ذلك كله بقي السيد اخلونسارن كاجل بل الشامخ صامدا غري مداهن ال يطلب اال رضا اهلل.
لكن الناس بعد ذلك ومبرور الزمن عرفوا احلقيقة ،فرتع املسجد اىل سابق عهده وألتف الناس حوله أكثر فءكثر لكن بعد ان مر هذا املرتاع الكباري
بامتحان عسري استمر سنينا وقل من يصمد يف مثله.
يقااول األمااري ( عليااه السااالم ) " :واجعــل لنفســو فيمــا بينــو وبــين اهلل افلــل تلــو المواقيــت وأجــزل تلــو األقســام وان كانــت كلهــا هلل اذا
صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية "
نسال اهلل سبحانه وتعاىل ان نكون وإياكم ممن يرضي اخلالق وان كان ذلك بسخط املخلوق.
وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين

( )1كان يصلي (قدس سره) الصالة مجاعة يف الثالث اوقات املعهودة
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