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املقدمة
علي فال
علي كل عورة وأنا أعصيه ،ويعظم النعمة َ
احلمد هلل الذي جييبين حني أناديه ،ويسرت َ
أجازيه ،احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل ،سبحان اهلل إن كان وعد
ريب ملفعوالا ،ولن خيلف اهلل وعده وسيجزي اهلل الشاكرين ،وسيجزي اهلل املتواضعني وسيجزي اهلل
املخلصني .وصلي يا ِ
رب على حممد وآله امليامني وسلم تسليما.

ت قَ ْوِمي لَْيالً َونَ َهاراً فَ لَ ْم يَ ِز ْد ُه ْم ُد َعائي إِاَّل
بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴿قَ َ
ال َر ِّ
ب إِنِّي َد َع ْو ُ
ِ
ِ ِ
ِ
استَ ْغ َ ِ
َص ُّروا
َصابِ َع ُه ْم في آ َذانِ ِه ْم َو ْ
ش ْوا ثيَابَ ُه ْم َوأ َ
ف َراراً َوإِنِّي ُكلا َما َد َع ْوتُ ُه ْم لتَ ْغف َر لَ ُه ْم َج َعلُوا أ َ
استِ ْكبَاراً﴾( ).
استَ ْكبَ ُروا ْ
َو ْ
ك لََر ُس ُ
ول اللا ِه َواللاهُ يَ ْعلَ ُم إِنا َ
اء َك ال ُْمنَافِ ُقو َن قَالُوا نَ ْش َه ُد إِنا َ
ك لََر ُسولُهُ
وقال تعاىل﴿ :إِذَا َج َ
واللاهُ ي ْشه ُد إِ ان الْمنَافِ ِقين لَ َك ِ
اذبُو َن﴾( ).
َ َ َ
ُ َ
إن من األمراض اخلطرية اليت تصيب النفس البشرية فرتدي هبا إىل مهاوي الرذيلة والضالل
واحلياد عن طريق السداد يف احلياة الدنيا ،ومن مث إىل مثوى جهنم وبئس املهاد يف الدار اآلخرة،
مها مرضا (الكرب والنفاق) ،ومها خصلتان مذمومتان تعرتيان ابن آدم باختياره فيتقوقع هبما
وحيجب نفسه عن خدمة نفسه بضمان السعادة األبدية هلا سعادة الدارين .فأما سعادة الدنيا
عني رأت وال أذن
فإشراق األنوار وتسديد اجلبار ونصرة األطهار ،وأما سعادة اآلخرة  ..فال ٌ
مسعت وال خطر على قلب بشر.
فيا أيها املسكني ،ال تبخل على نفسك وتظلمها ،فإن أشد الظلم ظلم اإلنسان لنفسه،
جتلبب برداء الكرب أو النفاق حىت أُصيب قلبه
وليت شعري كيف ال يكون ظاملا لنفسه من
َ
وأصيبت نفسهُ بدائهما أو أحدمها.
 نوح.7 – 5 : -المنافقون. :

 .............................................. 8إصدارات أنصار اإلمام املهدي

حبث بسيط لبعض ما جاء يف ذم املتكربين واملنافقني وما جنوه وسيجنوه إىل
ويف هذا الكتيب ٌ
أنفسهم عن طريق اآليات وروايات حممد وآل حممد صلوات اهلل عليه وعلى آله امليامني ،وربط
البحث بقضية اإلمام املهدي (مكن اهلل له يف األرض) ،وكذلك استعراض بسيط لبعض طرق
معاجلة النفس من هذين الداءين ،نسأل اهلل أن يعصمنا منهما ومن كل مرض إنه نعم الطبيب
وهو ريب نعم املوىل ونعم النصري.

الكِـبـر:
الكرب :هو حالةٌ تعرو النفس تدعو إىل جماوزة احلد يف إعظامها واحتقار الغري ،وبعبارة
أوضح :هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغري.
ت أَم ُك ْن َ ِ
ِ
ال يا إِبلِ
ين
ت بِيَ َد ا
يس َما َمنَ َع َ
ك أَ ْن تَ ْس ُج َد لِ َما َخلَ ْق ُ
َستَ ْكبَ ْر َ ْ
يأْ
ت م َن ال َْعال َ
﴿قَ َ َ ْ ُ
ال أَنَا َخ ْي ٌر ِم ْنهُ َخلَ ْقتَنِي ِم ْن نَا ٍر َو َخلَ ْقتَهُ ِم ْن ِطي ٍن﴾( ).
قَ َ
أو قل :هو عزة وتعظيم يوجب رؤية النفس فوق الغري واعتقاد املزية والرجحان عليه ،فهو
يستدعي متكربا عليه وبه ينفصل عن العُجب ،إذ العجب جمرد استعظام النفس دون اعتبار رؤيتها
الكرب و ِ
فوق الغري ،فالعجب سبب ِ
الكرب من نتائجه ،والكرب هو ُخلق الباطن يقتضي أعماالا يف
الظاهر هي مثراته.
(ما أضمر أحدكم شيئاً إَّل وأظهره اهلل على صفحات وجهه وفلتات لسانه) ( ) ،وتسمى

تلك األعمال تكربا.

عالواة على ذلك فهو داءٌ عضال يف النفوس املتدنية جيلبه ابن آدم لنفسه بسبب ضيق دائرة
نظره إىل نفسه ،عندما يرى فيها فضيلة ليست عند غريه (ولعله هو حيسبها فضيلة وليست يف
واقعها فضيلة) متناسيا النظر إىل نقائص نفسه وكماالت الغري .وهلذا الداء عوارض مرضية نفسية
كثرية وتفرعات ،حبيث يوقع صاحبه يف الكثري من الرذائل املستهجنة ،كاالغرتار بالظلم وعدم
االحتفاء حبقوق الغري واحلقد واحلسد وعدم االنقياد للحق ( ).
وكيف ينقاد إىل احلق وقد طُبع على قلبه مبا جناه على نفسه ،قال تعاىل﴿ :الا ِذين يج ِ
ادلُو َن
َ َُ
ِ
ِ ِ اِ
ات اللا ِه بِغَْي ِر سلْطَ ٍ
فِي آي ِ
ك يَطْبَ ُع اللاهُ َعلَى
آمنُوا َك َذلِ َ
ان أَتَ ُ
ين َ
ُ
َ
اه ْم َكبُ َر َم ْقتاً ع ْن َد اللاه َوع ْن َد الذ َ
ُك ِّل قَ ل ِ
ْب ُمتَ َكبِّ ٍر َجباا ٍر﴾( ).

 ص.77 – 75 : بحار األنوار :ج 75ص.6 7 -6مستل من كتاب طب األئمة وكتاب جامع السعادات بتصرف.
 -غافر.65 :
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ِ اِ
ين يَتَ َكبا ُرو َن فِي ْاْل َْر ِ
ْح ِّق َوإِ ْن يَ َرْوا ُك ال آيٍَة
َص ِر ُ
وقال تعاىلَ ﴿ :سأ ْ
ض بِغَْي ِر ال َ
ف َع ْن آيَات َي الذ َ
اخ ُذوهُ سبِيالً وإِ ْن ي روا سبِيل الْغَ ِّي ي ت ِ
الر ْش ِد َّل ي ت ِ
ِ
ِ ِ ِ
يل ُّ
اخ ُذوهُ َسبِيالً
َ
َ
َ َ ََْ َ َ
َّل يُ ْؤمنُوا ب َها َوإ ْن يَ َرْوا َسب َ
ِِ
ِ ِ
ذَلِ َ ِ
ين﴾( ).
ك بأَنا ُه ْم َك اذبُوا بآياتنَا َوَكانُوا َع ْن َها غَافل َ

وإليك أيها القارئ العزيز  -أعاذك اهلل وأعاذنا من هذا الداء ومن كل داء  -بعض ما روي
عن الرسول وآل بيته (صلوات اهلل عليه وعلى آل بيته الطاهرين وسلم تسليم ا) يف ذم ِ
الكرب وما
جينيه صاحبه منه يف الدنيا واآلخرة.
قال رسول اهلل
وقال

جهنم) ( ).
وقال

َّ( :ل يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كِبر)( ).

( :قال اهللِ :
الكبَر ردائي والعظمة إزاري ،فمن نازعني في واحد منهما ألقيه في
َّ( :ل يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين ،فيصيبه ما أصابهم

من العذاب) ( ).

إىل العذاب مطلقة وليست مقيدة .وهذا
أقول (وأنا أقل القائلني) :إشارة رسول اهلل
واضح ملن تتبع سرية اجلبابرة( .وما أصبحوا جبابرة إال بعد أن تكربوا ،فالتجرب نتيجة التكرب).
فاملتتبع لسريهتم ال جيد أحدا منهم جنا من العذاب (الدنيوي أو األخروي) ،ففي الدنيا هو
معذب يف الباطن؛ ألنه غري مطمئن ،ومن أين يأتيه االطمئنان وقد فقد مصدره ومنبعه وإن تظاهر
به (أي باالطمئنان) إال أنه يف واقعه معذب من الداخل ،وكذلك ال ينجو هذا املغفل من عذاب
اهلل وانتقامه (الدنيوي املادي) وإن أمهله قليالا ،وبذلك يكون خمزي ا وتلعنه األجيال تلو األجيال.
وأما يف اآلخرة فيكفي قوله سبحانه وتعاىل﴿ :فَا ْد ُخلُوا أَب واب جهنام َخالِ ِد ِ
ِ
س
َ
َْ َ َ َ َ
ين ف َيها فَ لَب ْئ َ
ين﴾( ).
َمثْ َوى ال ُْمتَ َكبِّ ِر َ
 األعراف. 7 : جامع السعادات :ج ص .60 -6جامع السعادات :ج ص .60
 جامع السعادات :ج ص .60 -5النحل. 2 :
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وعن أيب عبد اهلل

إنه قالَّ( :ل يطمعن ذو كبر في الثناء الحسن) ( ).

وعن معاوية بن عمار ،عن أيب عبد اهلل

 ،قال :مسعته يقول( :إن في السماء ملكين

موكلين بالعباد ،فمن تواضع هلل رفعاه ومن تكبر وضعاه) ( ).
وقال أمري املؤمنني

( :شر آفات العقل الكبر) ( ).

وعن اإلمام الباقر

( :ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إَّل ونقص من عقله مثل

ذلك ،قل أو كثر) ( ).

على أن الكرب من أعظم احلجب اليت
واإلمام الباقر
وهذا تأكيد من اإلمام علي
تسدل على العقل فتؤدي إىل ظُلمته ،وهذا ما نلمسه يقين ا يف الواقع اخلارجي.
وروي عن آل حممد

إن عيسى بن مرمي

قال( :كما إن الزرع ينبت في السهل

وَّل ينبت في الصفا  -املكان املرتفع  -كذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع وَّل تعمر

في قلب المتكبر .) ( )...
وقال اإلمام الصادق

( :إن في جهنم لوادياً للمتكبرين يقال له (سقر) شكا إلى اهلل

شدة حره ،وسأله أن يأذن له أن يتنفس ،فتنفس فاحرق جهنم) ( ).

( :إن المتكبرين يُجعلون في صورة الذر ،يتوطأهم الناس حتى يفرغ اهلل من
وقال
الحساب) ( ).
وسئل اإلمام الصادق
ُ

عن أدىن اإلحلاد ،فقال

 بحار األنوار :ج 70ص . 6ح .
 الكافي :ج ص -6مستدرك الوسائل :ج ص. 2
 بحار األنوار :ج 75ص. 87 -5بحار األنوار :ج ص.607
 -7جامع السعادات :ج ص.606
 -7مستدرك سفينة البحار  -للنمازي :ج 2ص. 6
 -8الكافي :ج ص 602ح .

( :إن الكبر أدناه) ( ).
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وهنا إشارة واضحة من اإلمام الصادق
اهلل من شر اإلحلاد ودرجاته ومصاديقه.

على أن الكرب درجة من درجات اإلحلاد أعاذنا
***

ملاذا فشل إبليس وبلعم والسامري (لعنهم اهلل):
ال خيفى ملتتبع سرية هؤالء ما كان هلم يف بادئ األمر من حبوةٍ ورقي ،فإبليس ارتقى بعبادة
اهلل حىت صار طاووس املالئكة ،وبلعم ارتقى حىت حاز وعرف االسم األعظم (أو جزء منه)
وكانت تكتب حتته أثنا عشر ألف حمربة ،ورأى من آيات ربه الكربىَ ﴿ ،واتْ ُل َعلَْي ِه ْم نَبَأَ الا ِذي
ِ
ِ
سلَ َخ ِم ْن َها فَأَتْ بَ َعهُ ال ا
ين﴾( ).
ش ْيطَا ُن فَ َكا َن م َن الْغَا ِو َ
آتَ ْي نَاهُ آيَاتنَا فَانْ َ
ت بِ َما لَ ْم
أما السامري فيكفي قوله تعاىل حكاية عن السامري ،قال تعاىل﴿ :قَ َ
ص ْر ُ
ال بَ ُ
ضةً ِم ْن أَثَ ِر ال ار ُس ِ
ت لِي نَ ْف ِسي﴾( ) .فالذي
ص ُروا بِ ِه فَ َقبَ ْ
ك َس اولَ ْ
ول فَ نَبَ ْذتُ َها َوَك َذلِ َ
ت قَ ْب َ
ضُ
يَ ْب ُ
.
قبض قبضةا السامري ،واملقصود بأثر الرسول هنا هو أثر جربائيل
سبحان اهلل ،فقد ُكشفت له ُحجب امللكوت حىت أصبح يرى مالئكة اهلل املقربني ويقتفي
آثارهم( .فما حدا مما بدا) ؟!!!
صي به الرمحن  ..هو التكرب على االنصياع واخلضوع ألمر
هو الداء العضال هو الذي لطاملا عُ َ
.
اهلل يف أوليائه ،فأما إبليس (لعنه اهلل) فأىب أن يسجد آلدم
وأما بلعم (لعنه اهلل) فحسد موسى
خالف موسى
نفسه خريا من موسى
اإلشارة إىل ذلك يف موضوع النفاق).

 األعراف. 75 : -طه.27 :

 ،ومن أين أتى احلسد إال من الكرب ،فألنه رأى
(كما أن احلسد يتفرع من النفاق أيضا وستأيت
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وأما السامري (لعنه اهلل) فألنه حسد هارون؛ ألنه رأى نفسه أيض ا خريا من هارون وأحق
(عندما ذهب إىل ميقات ربه) ،فصنع هلم العجل
باستخالف بين إسرائيل من بعد موسى
فأصبح له خوار فقال هلم هذا ربكم قد جتلى ،فأضلهم عن علم.
وقذف فيه أثر جربيل
أقول :إن اهلل حكيم وهو رب احلكمة ،فلماذا يقص لنا قصص هؤالء ،فهم من زمن قد وىل
ومضى ،أيريد اهلل أن يعلمنا معلومات تارخيية لنتكلم هبا ،ولنُرتف أفكارنا أم لنعترب هبا ،وألن اهلل
سبحانه يعلم أن يف كل جيل :إبليس ،وبلعم ،والسامري .فتأمل.
***
النفاق:
مرض من األمراض الباطنية اخلطرية مفاده إظهار شيء للمقابل خمالف ملا حتتويه
النفاقٌ :
شرك أو حسد أو ٍ
شك أو ٍ
السريرة من ٍ
حقد أو كيد ..اخل ،وهلذا الداء آثار سلبية تردي بالنفس
(ما معناه):
إىل أبعد دركات الظلمة يف مجيع العوامل ،أما يف اآلخرة فيكفي ما روي عنهم
(إن جلهنم سبع دركات ،واملنافقني يف الدركة السابعة).
ولوال أهنم كانوا يف هذه الدنيا يف الدرك األسفل من الظلمات ملا أمسوا يف آخرهتم يف الدرك
األسفل من النار.
واملراجع للقرآن الكرمي يالحظ ما وصف به اهلل سبحانه حال املنافقني من االحنطاط واخلزي
ُ
ِ
ِ
ات
والعار والشنار يف دنياهم والعذاب املهني يف أُخراهم ،قال تعاىل﴿ :ال ُْمنَاف ُقو َن َوال ُْمنَاف َق ُ
بع ُ ِ
ض يأْمرو َن بِالْم ْن َك ِر وي ْن هو َن َع ِن الْمعر ِ
ِ
وف َويَ ْقبِ ُ
سوا اللاهَ
َْ
ََ َ ْ
ُ
ضو َن أَيْديَ ُه ْم نَ ُ
َ ُْ
ض ُه ْم م ْن بَ ْع ٍ َ ُ ُ
( )
فَ نَ ِسي هم إِ ان الْمنَافِ ِقين ُهم الْ َف ِ
اس ُقو َن﴾ .
َُ ْ
ُ َ ُ
فظاهر اآلية واضح لكل متأمل ،فبعضهم أولياء بعض يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف؛
ألهنم منكوسوا الفطرة ،ال بأصل اخللقة وإمنا مبا جنوه على أنفسهم ومبا نسوا اهلل فالنتيجة أن
نساهم اهلل ،ومن نساه اهلل أوكله إىل نفسه ،ومن وكِ َل إىل نفسه طرفة عني فقد هوى وأضل
 -التوبة.77 :
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وغوى ،ولذلك يف الدعاء عن آل حممد
تكلني إلى المخلوقين فيضيعوني) ( ).

( :اللهم َّل تكلني إلى نفسي فأعجز عنها ،وَّل

إن املنافقني هم الفاسقون ،أي نعم هذا تأكيد من الكمال املطلق بأن صفتهم العامة
والواقعية هي الفسق الباطين الذي ُحياول املنافقون إخفاءه.
ص ُّدوا َع ْن َسبِ ِ
يل اللا ِه إِنا ُه ْم َساءَ َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن﴾( ).
قال تعاىل﴿ :اتا َخ ُذوا أَيْ َمانَ ُه ْم ُجناةً فَ َ

فهؤالء املرضى اختذوا أمياهنم ُجنة أي وقاية هلم يتظاهرون باإلميان ملا جيلب هلم اإلميان من
احرتام وتقدير ،أو مكانة اجتماعية ،أو حبوة عند فالن من الناس ،فإن بان اخلالف أي عدم
حصول املبتغى تكشفت السرائر عما حتتويه من الدعائر ،فصدوا عن سبيل اهلل وكيف ال يصدون
عن سبيل اهلل والناس حتسبهم أتقياء أُمناء فيأخذون بكالمهم ويقتدون بأفعاهلم فال يزيدوهنم إال
قربة من الشيطان وبعدا عن الرمحن ،وإذا ظهر من يدعو إىل الرمحن كذبوه بسفسطتهم وكلماهتم
اليت حيسبها اجلاهل ماء وهي سراب.

ب
س ُام ُه ْم َوإِ ْن يَ ُقولُوا تَ ْس َم ْع لَِق ْولِ ِه ْم َكأَنا ُه ْم ُخ ُ
قال تعاىلَ ﴿ :وإِذَا َرأَيْ تَ ُه ْم تُ ْع ِجبُ َ
ك أْ
شٌ
َج َ
ٍ
اح َذ ْرُه ْم قَاتَ لَ ُه ُم اللاهُ أَناى يُ ْؤفَ ُكو َن﴾( ).
ص ْي َحة َعلَْي ِه ْم ُه ُم ال َْع ُد ُّو فَ ْ
سبُو َن ُك ال َ
سنا َدةٌ يَ ْح َ
ُم َ
وإليك أيها القارئ  -أعاذك اهلل من كل نفاق  -بعض ما روي خبصوص هذا الداء.

قال رسول اهلل
وقال

( :من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة) ( ).

( :يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالعاً لسانه في قفاه وآخر من قدامه يلتهبان

ناراً حتى يلتهبان خده.) ( )... ،
وقال أمري املؤمنني

يف أحد خطبه ...( :أُوصيكم عباد اهلل ،وأُحذركم أهل النفاق

فإنهم الضالون المضلون ،والزالون المزلون ،يتلونون ألواناً ،ويفتنون افتناناً ،ويعمدونكم بكل
 الصحيفة السجادية :ص5 المنافقون. : -6المنافقون. :
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عماد ،ويرصدونكم (يسدونكم) بكل مرصاد ،قلوبهم دويةٌ وصفاحهم نقيةٌ ،يمشون الخفاء
ويدبون الضراء .وصفهم دواء وقلولهم شقاء ،وفعلهم الداء العياء ،حسدة الرخاء ،ومؤكدوا
(مولدوا) البالء ،ومقنطوا الرجاء .) ( )...

وعن علي بن أسباط ،عن عبد الرمحن بن محاد رفعه قال :قال اهلل تبارك وتعاىل لعيسى

:

(يا عيسى ،ليكن لسانك في السر والعالنية لساناً واحداً ،وكذلك قلبك ،إني أحذرك
نفسك ،وكفى بي خبيراًَّ ،ل يصلح لسانان في ٍ
فم واحد ،وَّل سيفان في غمد واحد ،وَّل
قلبان في صد ٍر واحد ،وكذلك اْلذهان) ( ).
وقال اإلمام علي

( :نفاق المرء من ذل يجده في نفسه) ( ).

وهذا يدل على أن النفاق بصورةٍ عامة دليل على الضعف واحلقارة والذلة املوجودة يف باطن

الشخص ،قال الباقر ( :بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين ،يطري أخاه شاهداً
ويأكله غائباً ،إن أُعطي َحسده ،وإن أُبتلي خذله) ( ).
وهنا إشارة واضحة من ٍ
إمام معصوم باق ٍر لعلوم األكوان أنه يتفرع من النفاق احلسد واخلذالن.
***
املنافق أخطر أم الكافر:
بال شك أن املنافق أكثر خطرا من الكافر ،وذلك ألن الكافر واضح بني الكفر معروف
مستبطن للعداء (والعداء على مراتب أكيدا وُكالا حبسبه).
العداء ،أما املنافق فهو
ٌ

قال رسول اهلل ( :إني َّل أتخوف على أمتي مؤمناً وَّل مشركاً ،أما المؤمن فيحجره
إيمانه ،وأما المشرك فيقمعه كفره ،ولكن أتخوف عليكم منافقاً عالم اللسان .) ( )..
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فاملنافق ظاهرهُ بديع ،وباطنه شنيع .خيدع اآلخرين حبسن كالمه ومظهره.

قال تعاىل﴿ :وإِذَا لَ ُقوا الا ِذين آمنُوا قَالُوا آمناا وإِذَا َخلَوا إِلَى َشي ِ
اطينِ ِه ْم قَالُوا إِناا َم َع ُك ْم
َ
ْ
َ َ
َ َ
َ
ئ بِ ِه ْم َويَ ُم ُّد ُه ْم فِي طُغْيَانِ ِه ْم يَ ْع َم ُهو َن﴾( ).
إِنا َما نَ ْح ُن ُم ْستَ ْه ِزئُو َن اللاهُ يَ ْستَ ْه ِز ُ
ِ
وقال تعاىلَ ﴿ :وِم َن الن ِ
ْحيَاةِ ُّ
الدنْ يَا َويُ ْش ِه ُد اللاهَ َعلَى َما فِي
ااس َم ْن يُ ْع ِجبُ َ
ك قَ ْولُهُ في ال َ
ِ
ِ
ص ِام﴾( ).
قَ ْلبِه َو ُه َو أَلَ ُّد الْخ َ
ولكن ليعلم هؤالء املرضى بأهنم إن استطاعوا خداع الناس فإهنم ال ولن يستطيعوا خداع
أولياء اهلل وأصحاب البصرية الذين يرون بنور اهلل ويَرون الناس على حقائقهم امللكوتية ،وليعلم
هؤالء بأنه مهما أخفوا يف بواطنهم من سوء فإن اهلل مبديه.
ِ
ِ
استَ ْه ِزئُوا
ورةٌ تُنَبِّئُ ُه ْم بِ َما في قُلُوبِ ِه ْم قُ ِل ْ
قال تعاىل﴿ :يح َذ ُر ال ُْمنَاف ُقو َن أَ ْن تُنَ از َل َعلَْي ِه ْم ُس َ
ج َما تَ ْح َذ ُرو َن﴾( ).
إِ ان اللاهَ ُم ْخ ِر ٌ
فليحذر من خيفي شيئا يف باطنه خمالف لظاهره ،فاحلذر كل احلذر؛ ألن اهلل خمرجه ومبديه
ٍ
مبوقف ُمعني يضطر فيه املنافق إىل
بكلماته املباركة اليت علمها أولياءه ،وخمرجه ومبديه للناس
كشف سريرته من حيث يشعر أو ال يشعر .فتأمل وارجع إىل القرآن الكرمي لتعرف املواقف اليت
أُجرب هبا املنافقون للبوح بسرائرهم لسان ا وعمالا.
***
ما للكرب والنفاق من أثر يف قبول الرواية:
أو ردها
من دون شك أن للكرب والنفاق األثر الكبري يف نسبية قبول الرواية عن آل حممد
وتكذيبها من شخص لشخص آخر ،فكلما ازدادت نسبة هذين املرضني يف نفس اإلنسان كلما
وكلماهتم ،والعكس بالعكس.
أزداد ردا على أولياء اهلل

–. 5
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أما لو خلى باطن املرء منهما جتده حمب ا لسماع ما يروى عنهم  ،وجتده ال يرد ما يروى
عنهم حىت وإن مل يكن متأكدا من صدور احلديث عنهم  ،ال أنه ال يرده حىت يتأكد من
املصادر.
ولعمري إن الذي طهر باطنه من هذين الداءين اخلطرين فهو أكيدا طاهر الباطن من غريمها؛
ألن من أستطاع أن خيلص نفسه من أعظم داءين (ومنهما يتفرع الكثري من الداء) فهو قادر
أن جيد لغريمها يف نفسه الدواء ،وإذا أصبح اإلنسان طاهر الباطن فو الذي برء
بعون اهلل
النسمة وفلق احلبة ال حيتاج الرجوع إىل املصادر ليعرف هل أن هذا الكالم الذي مسعه صادر حقا
مبا معناه( :إن
عن آل حممد؛ ألنه سيعلم يف باطنه هل هو منهم أم ال ،فقد ورد عنهم
كالمنا متيل له قلوب شيعتنا).
واستقراء بسيط للمجتمع كفيل بأن يُلهمك أيها القارئ الفطن هذا املعىن .....

واعلم :بأن املتكرب يقبل من الرواية ما تشتهي نفسه واملنافق ال يقبلها ،وإذا أخذها فال يأخذ
منها إال ما يوافق جبنه ومصاحله ،ويؤوهلا على ما تشتهى رغباته.
ات ُه ان أ ُُّم ال ِ
قال تعاىلُ ﴿ :هو الا ِذي أَنْ ز َل َعلَي َ ِ
ْكتَ ِ
ُخ ُر
ات ُم ْح َك َم ٌ
اب ِم ْنهُ آيَ ٌ
اب َوأ َ
َ ْ
ك الْكتَ َ
َ
ات فَأَاما الا ِذ ِ
شابهَ ِم ْنهُ ابْتِغَ ِ ِ ِ
اء تَأْ ِويلِ ِه َوَما
شابِ َه ٌ
ُمتَ َ
ين في قُلُوبِ ِه ْم َزيْ ٌغ فَ يَتابِعُو َن َما تَ َ َ
َ
اء الْف ْت نَة َوابْتغَ َ
َ
ِ ( )
ِ
ِ
آمناا بِ ِه ُكلٌّ ِم ْن ِع ْن ِد َربِّنَا َوَما يَ اذ اك ُر إِاَّل
ن
و
ل
و
ق
ي
ُ
ُ
َ
َ
يَ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَهُ إِاَّل اللاهُ َوال اراس ُخو َن في الْعل ِْم َ
أُولُو ْاْلَلْبَ ِ
اب﴾( ).
ض ال ِ
ْكتَ ِ
اب َوتَ ْك ُف ُرو َن بِبَ ْع ٍ
وقال تعاىل﴿ :أَفَ تُ ْؤِمنُو َن بِبَ ْع ِ
ك ِم ْن ُك ْم
ض فَ َما َج َزاءُ َم ْن يَ ْف َع ُل ذَلِ َ
إِاَّل ِخ ْز ِ
الدنْ يَا َويَ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة يُردُّو َن إِلَى أَ َش ِّد ال َْع َذ ِ
ْحيَاةِ ُّ
اب َوَما اللاهُ بِغَافِ ٍل َع اما
ي في ال َ
ٌ
َ
( )
تَ ْع َملُو َن﴾ .
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أن هذه من صفات املنافق  ..وليعلم الفطن اللبيب أن من يف قلبه كربا أو
وقد ورد عنه
نفاقا فما له من املعرفة بآل حممد وأوليائهم وروايتهم نصيب ،اللهم إال القشور والظن.
ِ ِ
ْح ِّق َش ْيئاً﴾( ).
﴿ َوإِ ان الظا ان َّل يُغْني م َن ال َ

وأحب أن أقول لذوي الطهارة والعقول أن مما يندى له اجلبني أن طالب احلوزة وعلمائهم
يقرون ويعرتفون أن ما يتوصلون إليه من املعرفة باألحكام الشرعية هي معرفة ظنية بنسبة ( ،)%5
وإن دل هذا على شيء فإمنا يدل على عدم ارتباطهم باهلل سبحانه وعدم مسهم لكتابه الصامت
سهُ إِاَّل ال ُْمطَ اه ُرو َن﴾( ).
والناطق ،وأىن هلم ذلك واهلل يقولَّ﴿ :ل يَ َم ُّ
فافهم جزاك اهلل خريا.

***
كلماتٌ من التوراة:
ورد يف الكتاب املقدس (العهد القدمي) سفر يوشع ص

موضوع (طمأنينة باطلة):
( )

( ...ال تعتمد على مكاسب الظلم فهي ال تنفعك يف يوم اهلالك ال تتقلب مع كل ريح
ويف كل طريق ال تسلك بل كن ثابتا يف اعتقادك ويف كالمك صادقاا كن حاضرا دائما لالستماع
ومتأني ا يف اجلواب جاوب إن كنت تعرف واألفضل فاسكت يف الكالم كرامةٌ أو مذلةٌ ولسان
اإلنسان خطر عليه إياك أن تدعى مناما وبلسانك خمادعا فكما يُلحق العار بالسارق تلحق املذمة
بصاحب اللسانني ال تكن مسيئا يف كبريةٍ أو صغريةٍ وال تنقلب من صديق إىل عدو قبيح السمعة
يرث اخلزي والعار وكذلك صاحب اللسانني ال تستسلم ألهوائك فتُمزق نفسك كثوٍر هائج
وتلتهم أوراقك وتتلف مثارك فتبقى أنت كالشجرة اليابسة).
وورد يف نفس ِ
السفر ص

موضوع (الكربياء):
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(ال تنقم على ٍ
أحد ويف كربياء أبدا ال تتصرف الكربياء مكروهة عند الرب والناس وكذلك
مة إىل ٍ
ارتكاب الظلم تنتقل املمالك من اُ ٍ
أمة بسبب املظامل والكربياء والطمع ملاذا الكربياء
جسدهُ املرض الطويل يهزأ بالطبيب ،وامللك
يفس ُد ُ
واإلنسان تراب ورماد ؟ بل حىت يف احلياة ُ
اليوم ،يف ٍ
غد ميوت واإلنسان حني ميوت يرث احلشرات والوحوش والدود مصدر الكربياء االبتعاد
يفيض رجسا الرب
عن اهلل ابتعاد القلب عن اخلالق فالكربياء مصدرها اخلطيئة واملتمسك هبا
ُ
الرب يقتلع األمم املتعجرفة ومكاهنا يغرس األمم
يهدم عروش احلكام ومكاهنم جيلس الودعاء ُ
املتواضعة الرب يقلب بلدان األمم ويهدمها إىل أساس األرض ومن الناس من يُبعِ ُد ُهم ويبيدهم
ومن األرض ميحو ذكرهم الكربياء مل ُختلق لإلنسان ،وال الغضب لبشر مولود من يستحق
التكرمي؟ البشر من يستحق التكرمي ؟ الذين خيافون اهلل ومن يستحق االحتقار ؟ البشر ومن
يستحق االحتقار ؟ الذين خيالفون الوصايا (أي وصايا احلجة على اخللق ومنها وصايا موسى
وعيسى (عليهما السالم) ومنها وصايا خري اخللق حممد وآله الطاهرين فمن شاء فليؤمن ومن
شاء فليكفر  )...كما يكرم اإلخوة كبريهم يُكرم الرب الذين خيافونه خمافة الرب عزةٌ للغين والرفيع
والفقري على السواء ال جتوز إهانة الفقري العاقل وال يليق تكرمي الرجل اخلاطئ احلكام والقضاة
والوجهاء يستحقون التكرمي لكن ال أحد منهم أعظم ممن خياف الرب العبد احلكيم خيدمه
األحرار ومن كان عاقالا ال يتذمر ال تتقاعس عن القيام بعملك واتضع أمام الصعاب من يعمل
وهو يف رخاء ،خري ممن يتباهى ويعوزه اخلبز تواضع يا بين وال تعتد بنفسك وأعط هلا من القيمة ما
تستحق املسيءُ إىل نفسه من يربره ؟ والذي يهني نفسه من حيرتمه ؟.).....
***

أهل العراق  ..ومرضا الكِرب والنفاق:
اجملتمعات بصورةٍ عامة ال ختلو من صفات سلبية وأمراض كثرية ،بعضها مشرتك بني مجيع
اجملتمعات وبعضها غري مشرتك ،وبعضها مشرتك ولكن جنده متفشيا أو قل موجودا بكثرة يف
بعضها وبقلة يف البعض اآلخر ،واملالحظ عند مراجعة تاريخ العراق جند أن هناك مرضني ال
ُ
ِ
يكادان ينفكان من هذا اجملتمع يف ٍ
جيل من األجيال .أال ومها (الكرب والنفاق).
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وهذا ال يعين عدم وجود أمراض أُخرى ولكن املعىن هو شيوع هذين املرضني وعدم
انفكاكهما من أبناء هذا البلد .وسبحان اهلل واحلمد هلل على إي حال كم وكم القى أولياء اهلل
يف هذا البلد ممن لوثوا فطرهتم ونفوسهم هبذين الداءين ،ولنأخذ على سبيل املثال ال احلصر
منهم ،وخري شاهد على ذلك كالمه سالم
ما القاه وعاناه أمري املؤمنني علي بن أيب طالب
.
بعض كالمه
اهلل عليه ،وإليك أيها القارئ ُ
قال أمري اهلدى

ِ
بالموعظة البالغة فتتفرقون عنها،
خماطبا أهل العراق ...( :وأعظكم

وأحضكم على جهاد أهل البغي فما آتي على آخر قولي حتى أراكم متفرقين أيادي سبا

( )

ترجعون إلى مجالسكم ،وتتخادعون عن مواعظكم  ...أيها القوم الشاهدة أبدانهم ،الغائبةُ
عنهم عقولهم ،المختلفة أهواؤهم ،المبتلى بهم أُمراؤهم ،صاحبكم يطيع اهلل وأنتم تعصونه،

( )
منيت منكم بثالث
وصاحب أهل الشام يعصي اهلل وهم يطيعونه  ..يا أهل الكوفةُ ،
وأثنين ! صم َذوو أسماع ،وبكم ذَوو كالم ،وعمي ذَوو أبصارَّ .ل أحرار ٍ
صدق عند اللقاء،
ٌ
ٌ
ٌ
وَّل إخوان ٍ
ثقة عند البالء ! تَ ِربت أيديكم ! يا أشباه اإلبل غاب عنها ُرعاتها ! ُكلما ُج ِمعت
من ٍ
جانب تفرقت من آخر .) ( )...

يف إحدى خطبه الشريفة( :فقبحاً لكم وترحاً ،حين صرتم غرضاً يُرمى ،يُغار
وقال
غزو َن وَّل تَغزون ،ويُعصى اهلل وترضون ،فإذا أمرتكم بالسير إليهم في
عليكم وَّل تغيرون ،وتُ َ

أيام الحر قلتم هذه حمارةُ القيظ أمهلنا ينسلخ عنا الحر ،وإذا أمرتكم بالسير إليهم في
ِ
بارةُ ال ُقر أمهلنا ينسلخ عنا البرد ،كل هذا فراراً من الحر وال ُقر فإذا كنتم
الشتاء قُلتم هذه ص َ

من الحر والقر تفرون فأنتم واهلل من السيف أفر .) ( )..

وليت شعري ما عصي ابن أيب طالب وما خذله أهل العراق إال من حسيكة ِ
الكرب والنفاق.
ُ
َ
ولو تأملنا تأمالا بسيطا يف تأرخينا وواقعنا املعاش حاليا لعلمنا وعن يقني (بتوفيق اهلل) أنه ما ظهر
 قالوا :إن (سبا) هو أبو عرب اليمن ،كان له عشرة أوالد ،جعل منهم ستة يمينا وأربعة شماال ثم تفرق األوالد شرالتفرق.
 أي :معاوية (لعنه هللا). خطبة ( ،)27تحقيق صبحي الصالح. -6نهج البالغة :ص
 -نهج البالغة :ص - 70خطبة ( ،) 7تحقيق صبحي الصالح.
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مصلح قط أو ويل يدعو إىل سبيل الرمحن يف العراق إال وأجابِوه بالتكذيب واخلذالن من أهل
ٌ
العراق إال نادرا ،وما كان ذلك إال ملا حتتويه سرائر ونفوس أبناء هذا البلد من كِرب ونفاق وآثارمها.
نسأل اهلل العلي القدير الرمحن الرحيم صاحب اللطف الكبري أن يُطهر أبناء هذا البلد من كل
مرض إنه نعم الطبيب وال يغري اهلل ما ٍ
بقوم حىت يُغريوا ما بأنفسهم.
ُ
َ
***

مَن قَتَ َل احلُسني ؟!!
قتلته نفوس ُملئت كِربا ونفاقا .قتله يزيد (لعنه اهلل)؛ ألنه تكرب على اخلضوع ألمر اهلل وأمر
رسوله باستخالف ومتكني آل حممد احلكم والقيادة  ...قتله شبت بن ربعي ،اجملتهد العامل
التارك لعلمه  ...قتله شريح القاضي ،قاضي قضاة الكوفة وأشباههما؛ ألهنم أفتوا بقتله وهم
يعلمون وعن يقني أنه هو احلق والحق غريه ،وسبق وأن بايعوه من قبل ولكن ملا اشتد الوطيس
ظهرت حسيكة النفاق فخذلوه ويا ليتهم خذلوه ومل ينصروه ،ال بل أفتوا ليزيد املخمور وجوزوا
؛ ألنه إن
 ،وما كان ذلك إال خوفا من يزيد (لعنه اهلل) وحسدا للحسني
بقتل اإلمام
ِِ
يل دفة احلكم فسوف تنهدم مرجعياهتم وعروشهم اليت ضمنها هلم يزيد (شارب اخلمر قاتل
وَ
النفس احملرتمة).
واعلم أيها القارئ :إن أشد احلسد احلسد بني العلماء ،كما أخرب بذلك الرسول حممد سيد
األنبياء .فهم خافوا وطأة يزيد؛ ألهنم منافقون ،وحسدوا احلسني؛ ألهنم منافقون ،والناس حتسبهم
عبادا صاحلني مصلحني  ..قتله أهل الكوفة ،فبعد أن بعثوا إليه آالف الرسائل خذلوه عند قيامه
ونصروا شبث بن ربعي وشريح القاضي وعلماء الضاللة (غري العاملني الذين يصمتون دهرا
وينطقون كفرا).
فاستبدلوا الذي هو أدىن بالذي هو خري؛ ألهنم كأسيادهم ،واألعمى إن قاده أعمى وقع
االثنان يف حفره كما قال عيسى بن مرمي (عليهما السالم) ،واملنافق إن قاده منافق وقع االثنان يف
التيهان ،وحسبهم جهنم يصلوهنا وبئس الورد املورود.
***
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هل للكرب والنفاق عالقة بقضية اإلمام املهدي

عند ظهوره ؟

من دون تردد وتشكيك إن هناك عالقة وعالقة قوية ،ولكن هذه العالقة ليست ودية بطبيعة
احلال بل هي العالقة اليت ال تنفك مع ن ٍيب من األنبياء أو ٍ
ويل أو وصي ،عالقة التكذيب
واخلذالن ،ويكفي الرجوع إىل سنة األولني لنالحظ ما عاناه محلة الرسالة اإلهلية من أعدائهم محلة
الكِرب والنفاق .ومبا أن التاريخ يعيد نفسه وهذه سنة اهلل (ولن جتد لسنة اهلل حتويالا) (ولن جتد
لسنه اهلل تبديالا) ففي كل عصر موسى القائم بأمر اهلل ،وفرعون املتكرب على أمر اهلل ،والسامري
وبلعم بن باعوراء علماء النفاق احلسدة .فيكفي من خالل القاعدة اليت وضعها اهلل سبحانه يف
حيث قال:
القرآن الكرمي واليت نطقها قرآنه الناطق رسول اإلنسانية البشري النذير حممد
(يكون في هذه اْلمة كل ما كان في اْلمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة) ( ).
قال تعاىل﴿ :لَتَ ْرَكبُ ان طَبَقاً َع ْن طَبَ ٍق﴾( ).

نستنتج بأن اإلمام املهدي (مكن اهلل له يف األرض) إذا ظهر أمره وبانت رسله تكرب املتكربون
ٍ
وشبث وشريح بالتكذيب
 ،وظهرت سرائر أشباه السامري وبلعم
عن االنصياع ألمره
واخلذالن  ..ولعل قائالا يقول إن هذا استنتاج !!!! ولعلك خمطئ فيه.
فأقول :يكفي حبد ذاته هذا االستنتاج؛ ألنه مأخوذ من قاعدة شهد هبا القرآن الصامت
ونطق هبا القرآن الناطق ،وليس استنتاجا أو استنباطا من قواعد يقول عنها القوم أهنا عقلية
وضعتها العقول الناقصة أو مفاهيم أُصولية جعلها القوم خريا من كتاب اهلل وسنة نبيه ،
فيما
ولكين ال أكتفي هبذا اجلواب فأنقل لك أيها القارئ بعض ما روي عن أهل البيت
من محلة الكرب والنفاق والسيما يف بلد العراق.
سيالقيه اإلمام
عن الفضيل بن يسار ،قال :مسعت أبا عبد اهلل
جهل الناس أشد مما أستقبله رسول اهلل
إن رسول اهلل
 عيون أخبار الرضا -االنشقاق. 2 :

يقول( :إن قائمنا إذا قام استقبل من

من ُجهال الجاهلية ،فقلت :وكيف ذلك ؟ قال:

أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة،
 :ج ص8

.

جمتمعنا بني الكرب والنفاق 11 ....................................................

وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأولون عليه كتاب اهلل ويحتج عليه به ،مث قال
أما واهلل ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر) ( ).

:

ومل أجد تعليقا شافيا على هذه الرواية كما وجدته يف كتاب العجل (للسيد أمحد احلسن)،
ٍ
كلمات هي رشحةُ فيض من
أضيف على
وأنقله نص ا وال أجرؤ أن أضيف عليه ،وكيف يل أن
َ
ٍ
وحسن مآب ،وسيعلم
إمام معصوم علمها مبعوثا جمهوالا يف األرض معروفا يف السماء طوىب له ُ
أهل األرض مجيعا عما قريب ماذا يعين (أمحد احلسن) .وال أقول من هو أمحد احلسن؛ ألنه ال
يتسىن هلم حىت من بعد الندامة معرفة حقيقته الطاهرة ،ولكنهم سينزفون احلسرات ويعضوا أصابع
الندامة خلذالهنم إياه ،وإن غدا لناظره لقريب إن شاء اهلل تعاىل.
ولعل التعليق طويل ولكين سأذكر منه طرف ا ومن أراد املزيد فلرياجع كتاب (العجل) التعليق:
(الذين يتأولون عليه القرآن ليس عامة الناس قطعا ،ولكن هؤالء علماء غري عاملني يظنون
أهنم بتحصيلهم للقواعد االستقرائية والعقلية قد أحاطوا بالعلم كله ،فهم ال يرون شيء من العلم
وقبول علومه اإلهلية،
عند من سواهم ،وهذا التكرب مينعهم من االنقياد لإلمام املعصوم
فريدون عليه ويتأولون القرآن عليه ويتهمونه بالسحر واجلنون ،التهمتان اللتان ال تكادان تفارقان
وحده ال يعاجل فتنة هؤالء العلماء غري
 ،ومن هنا فإن ِعلم اإلمام
نيب من األنبياء
العاملني؛ ألهنم ال يسلمون له وال يقبلون علومه كما هو واضح يف الرواية ،فيكون العالج هو
فضح هؤالء العلماء غري العاملني على رؤوس األشهاد وبني عامة الناس كما فعل رسول اهلل
مع علماء اليهود.
وعيسى
سواء يف األُمور املالية كقسمة أموال الصدقات بني
وعندما يرى الناس عدالة اإلمام
يف ملبسه ومأكله ومشربه أم باهتمامه بأحوال اجملتمع اإلسالمي
الفقراء بالسوية وزهده
بسرية
وإخالصه يف العمل هلل سبحانه ،مث يقارن الناس سرية هذا اإلمام العادل املهدي
أُولئك العلماء غري العاملني ،فهم على سبيل املثال يأتيهم مسكني أطفاله جياع ثياهبم ممزقه

 غيبة النعماني :ص.608 -للسيد أحمد الحسن ،أحد إصدارات أنصار االمام المهدي
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يطلب منهم دراهم ليسد رمقه فيقولون له إئتنا مبَُع ِرف لكي نعطيك ،بربكم هل مسعتم أو قرأمت أن
أو أحد األئمة قال لفقري إئتين مبعرف لكي أعطيك ؟! مث أين هم هؤالء
حممدا أو عليا
امل َعرفني ؟ وكم هم ؟ ومن أين هلذا املسكني بأحدهم؟! واحلال أن طلبة احلوزة العلمية حيتاجون
ُ
معرفني ،بل إن املتقي من طلبة احلوزة ال يهتدي إىل سبيل ليُ َعرف نفسه عندهم؛ ألن
إىل سلسة َ
معظم املعرفني متكربين وفسقة ومستأثرين ،ومن اتصل هبم بأموال الصدقات والضاللة ال جتتمع
مع اهلدى فال يهتدي يف الغالب إىل هؤالء املعرفني إال متملق أو خسيس طالب دنيا والطيور
على أشكاهلا تقع ،فرببك كيف أمسى اخلسيس الوضيع يُ َعرف التقي الشريف ،وكيف أمسى
الذئب راعي ا للغنم ،وكيف أمسى ابن آوى املؤمتن ،وكيف أمسى اجلاهل السفيه يُ َعرف العامل
الفقيه ؟! أأهلل أذن لكم هبذا أم على اهلل تفرتون ؟!
الذي كان حيمل الطعام يف ظالم الليل ويدسه حتت رأس
بربكم هذه هي سرية السجاد
الذين كانوا يعطون حىت املؤلفة قلوهبم
واألئمة
املوالف واملخالف ،أم هي سرية حممد
قبل أن تسقط من عني
وكانوا يرمحون الفقراء واليتامى ،ورمبا سقطت الدمعة من عيين علي
أرمله أو يتيم ،ورمبا خرجت الزفرة واحلسرة من صدر حممد قبل صدر الفقري ،كان حممد
واألئمة جيوعون ليشبع الفقراء ،ويعطون البعيد قبل القريب ،لقد أنتشر اإلسالم
وعلي
بأخالق هؤالء القادة العظام ال باملصطلحات الفلسفية  ).....انتهى.
وروي عن أيب عبد اهلل

أنه قال( :إذا خرج القائم

يُظن أنه من أهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر) ( ).

خرج من هذا اْلمر من كان

من
وهذا يدل على خروج كثري من الشخصيات اليت يظنها الناس أهنا تنصر اإلمام
نصرته ،ودخول الكثري ممن ال خالق هلم (كم تصفهم روايات أُخرى) وممن ال يتصفون بالتدين
بعدما َمن اهلل عليهم باهلداية ملعرفة اإلمام والتمهيد له ونصرته عند
يف نصرة اإلمام املهدي
 .هؤالء
قيامه .واملتمعن يف هذه الرواية وكل الروايات اليت تشري إىل حماربتهم وخذالهنم لإلمام
إمنا يفهم من خذالهنم إياه ما كانت
الذين يظنهم الناس أن فيهم خريا وأهنم ينصرون اإلمام
 -غيبة النعماني :ص .66
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حتتويه سرائرهم من ظُ ٍ
لمة خمفيه بظاه ٍر براق ،ومبا أن هؤالء قد خالفت سرائرهم عالنيتهم فهم
يرزق قوما سوء العاقبة إال مبا اجرتحوا
منافقون أكيدا وحاشا هلل وهو العادل الرمحن الرحيم من أن َ
اض كانت خمفية على ٍ
على أنفسهم ومبا كانت حتويه سرائرهم من أمر ٍ
قوم ال يعلمون ،أو قل قوم
يتجاهلون.
وعن أيب عبد اهلل

 ،قال( :إن أمير المؤمنين

لما بويع بعد مقتل عثمان صعد

المنبر وخطب بخطبة ذكرها يقول فيها :أَّل إن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث اهلل نبيه
 ،والذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة ،ولتغربلن غربلة ،حتى يعود أسفلكم أعالكم ،وأعالكم
ماكتمت
أسفلكم ،وليسبقن سباقون كانوا قصروا ،وليقصرن سباقون كانوا سبقوا ،واهلل
ُ
نبئت بهذا المقام وهذا اليوم) ( ).) ( ،
وسمة ،وَّل
كذبت كذبة ،ولقد ُ
ُ
وال خيفى على اللبيب وعلى غري اللبيب ما عاناه الرسول يف بداية ظهوره وإشعاع نوره من
بأن اهليئة تُعاد نفسها
محلة الكرب والنفاق ،وهنا شهادة من أمري املؤمنني وإمام العارفني
والبلية تعاد هي هي عند ظهوره (مكن اهلل له يف األرض) ،ولكن ليعلم كل من يف نفسه كرب أو
نفاق ومل يطهر نفسه منهما ومل يعد العدة لنصرة ويل اهلل قبل قيامه ومل جيتهد يف معرفة أولياءه
واملمهدين له ليعلم أنه مقتول عند قيامه (مكن اهلل له يف األرض).
ٍ
حديث عن بشر النبال ،قال( :قلت أليب جعفر (اإلمام الباقر)
يف
اإلمام املهدي

 :إهنم يقولون إن

لو قام الستقامت له األمور عفوا ،وال يهريق حمجمة دم .فقال :كال والذي

نفسي بيده ،لو استقامت ْلحد َّلستقامت لرسول اهلل

حين أُدميت رباعيته وشج في

وجهه ،كال والذي نفسي بيده ،حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق .مث مسح جبهته) ( ).
وأخرج الشيخ يف الغيبة بسنده عن أيب بصري ،عن أيب جعفر

 ،قال( :إذا قام القائم

دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد اْلربعة حتى يبلغ أساسها ويصيرها عريشاً كعريش

موسى ،وتكون المساجد كلها جماء َّل شرف لها كما كانت على عهد رسول اهلل
 وهو يوم ظهوره وسطوع نوره. الكافي :ج ص 672ح . -6غيبة النعماني :ص . 2
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ويوسع الطريق اْلعظم فيصير ستين ذراعاً ،ويهدم كل مسجد على الطريق ،ويسد كل كوة
إلى الطريق ،وكل جناح وكنيف وميزاب إلى الطريق ،ويأمر اهلل الفلك في زمانه فيبطئ في
دوره حتى يكون اليوم في أيامه كعشرة من أيامكم ،والشهر كعشرة أشهر ،والسنة كعشر
سنين من سنيكم .ثم َّل يلبث إَّل قليالً حتى يخرج عليه مارقة الموالي برميلة الدسكرة
عشرة آَّلف ،شعارهم :يا عثمان يا عثمان ،فيدعو رجالً من الموالي فيقلده سيفه ،فيخرج
إليهم فيقتلهم حتى َّل يبقى منهم أحد ،ثم يتوجه إلى كابل شاه ،وهي مدينة لم يفتحها أحد

قط غيره فيفتحها ،ثم يتوجه إلى الكوفة فينزلها وتكون داره ،ويبهرج سبعين قبيلة من قبائل

العرب) ( ).

سبعني قبيلة من قبائل العرب .ويشري مساحة السيد الصدر (قدس سره) إىل سببية كثرة القتل،
فيقول ...( :ولكننا إن الحظنا املقتولني يف هذه احلملة وجدناها موجه ضد أولئك الفاشلني يف
التمحيص الذي كان جزءا رئيسي ا من التخطيط العام ملا قبل الظهور .فكل من تطرف نتيجة
للتمحيص إىل طرف الباطل يكون اآلن مقتوالا ال حمالة ،ولذا نسمع من هذه األخبار أنه
يقتل أعداء اهلل ،ويقتل كل منافق مرتاب ،وأنه ال يستتيب أحدا ،وأنه يقتل قوما يرفضون ثورته
ويقولون له أرجع ال حاجه لنا ببين فاطمة ،وكل هؤالء هم الفاشلون يف التمحيص السابق على
وال يستتيبه أي ال يطلب منه التوبة
الظهور ،وال تنفع هذا الفاشل توبته بني يدي املهدي
نفسه أنه قال فليعمل كل امرئ
وال يسمعها منه .وقد سبق أن مسعنا عن اإلمام املهدي
منكم مبا يقربه من حمبتنا ،ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا ،فإن أمرنا بغتة فجأة حني ال
تنفعه توبة ،وال تنجيه من عقابنا ندم على حوبة .ولعل هذا املقصود من قوله تعاىل﴿ :يَ ْوَم يَأْتِي
ت ِمن قَ بل أَو َكسب ْ ِ
ض آي ِ
يمانِ َها َخ ْيراً
ات َربِّ َ
آمنَ ْ ْ ْ ُ ْ َ َ
يمانُ َها لَ ْم تَ ُك ْن َ
بَ ْع ُ َ
ت في إِ َ
ك َّل يَ ْن َف ُع نَ ْفساً إِ َ
.) ( )﴾ ..
***
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كيفية انتهاء هذين الداءين من اجملتمع العراقي:
يتم ذلك انطالق ا من مبدأ لو أن كل امر ٍئ طَهر نفسه لطهر اجملتمع ،وهذا شيء واضح؛ ألن
اجملتمع ما هو إال عبارة عن جمموعة أفراد.
فعلى كل فرد منا أن يسعى من أجل تطهري نفسه ومعاجلتها من هذين الداءين ،كما أننا ال
نتأخر إذا أُصيبت أجسامنا املادية مبرض معني حىت لو كان بسيطا فرتانا ال نتأخر يف مراجعة
الطبيب وأخذ العالج املناسب ،فما لنا ال نبخل على أجسامنا ونبخل على أنفسنا ،وإن حقائقنا
يف نفوسنا ال يف أجسامنا ،وصدق أمري املؤمنني يف قوله:
يا خادم اجلسم كم تشقى خبدمته

فأنت بالنفس ال باجلسم إنسا ُن

فكل إنسان يسعى أن يعاجل جسمه وال يسعى ملعاجلة نفسه فليعلم أنه قد نزل نفسه إىل مرتبة
ك ُه ُم الْغَافِلُو َن﴾( ) ،وذلك هو
ض ُّل أُولَئِ َ
ك َك ْاْلَنْ َع ِام بَ ْل ُه ْم أَ َ
البهائم وأضل سبيالا ﴿أُولَئِ َ
اخلسران املبني أن حيول ابن آدم نفسه إىل هبيمة وهو الذي خلقه اهلل إنسانا وفضله على كثري من
خلقه تفضيالا  ..وأود أن أنقل إليك أيها القارئ احلبيب بعض القواعد العامة أو قل اخلطوط
العريضة يف كيفية التخلص من هذين الداءين:
التفكر دائم ا يف سنن األولني وما جناه الذين تلبسوا بالكرب والنفاق على أنفسهم منٍ
وعذاب يف اآلخرة ،وقباهلم ننظر ما جناه املتواضعون واملخلصون من ع ٍز يف الدنيا
خزي يف الدنيا
ونعيم يف اآلخرة.
مراجعة ال ُكتب األخالقية والتَمعن جيدا يف ما ورد عن أهل بيت العصمة ومعدن الرمحةمن ذم وهني ،ومعاجلة ملرضي ِ
ومدح
الكرب والنفاق ،والتمعن جيدا فيما ورد عنهم
من أم ٍر ٍ
وثناء مللكيت التواضع واإلخالص.

 -األعراف. 72 :
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هنالك طرق عملية للتخلص من هكذا أمراض وردت يف بعض الكتب األخالقية:كجامع السعادات للشيخ (حممد مهدي النراقي) ،والسيما فيما خيص مرض الكرب فأنصح بقراءهتا
وممارسة تطبيقها.
حماسبة النفس يف اليوم ولو مرة واحدة قبل النوم كما ورد عنهم  ،ويستحسن التذكرفيما ِ
عملتَه ،فإن كان فيه كرب أو نفاق فاالستغفار والتوبة ،وإذا مل جتد فاحلمد والثناء ،ويف كال
احلالتني أنت ال تزداد إال طهارة ورقي ا .فإن مل تستطع ففي كل يوميني ،فإن مل تستطع فباألسبوع
مرة جتلس مع نفسك وحتاسبها على أعماهلا خالل هذا األسبوع.
تذكر املوت دائم ا واعلم إنه لن ينفع كِرب أو نفاق ،وإمنا الذي ينفع يف الدنيا واآلخرة هوتواضع ،فالتواضع لآلخرين وقبول نصائحهم واإلخالص لرب األرباب هو العز بعينه ،فمن تواضع
هلل رفعه كما ورد عنهم  .وحاول أن تُ َعلم نفسك أن تفعل أشياء ترضي اهلل جتعلها بينك وبينه
سبحانه.
جتنب األسباب املؤدية هلما ،كالعُجب بالنفس فهو من مقدمات الكرب ،وجتنب الكذب؛ألنه من مقدمات النفاق.
قال رسول اهلل

( :الكذب يؤدي إلى النفاق) ( ).

وكذلك من األسباب واألمراض اليت تؤدي إىل النفاق (املراء واخلصومة) ،واملراء :هو املراوغة
على اآلخرين يف الكالم حبيث يسعى صاحبه إىل إظهار أخطاء املقابل إلحراجه أمام اآلخرين
وليُثبت أمام اآلخرين مدى جدارته أو علمه.
قال رسول اهلل

القلب النفاق) ( ).

( :إياكم والمراء والخصومة فإنهما يميتان قلوب اإلخوان وينبتان في

وهكذا فإن جتنُب األسباب واالبتعاد عنها تنجيك من شرها (ألهنا بطبيعة حاهلا أمراض
باطنية أيضا) ،وكذلك تنجيك من شر نتائجها (الكرب والنفاق).
 عيون الحكم والمواعظ  -الليثي الواسطي :ص. 2 -الكافي :ج ص 600ح .
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املداومة على ذكر اهلل سبحانه ،فذكره سبحانه شفاء ،وتالوة آياته واملداومة على الدعاءباألدعية الواردة عن األئمة  ،فلها األثر البالغ يف صقل النفوس وتطهريها ،هذا إذا كان الدعاء
مصحوبا بشيء من احلضور القليب.
هذا وأستغفر اهلل ريب يل وإلخويت األنصار ولك أيها القارئ الكرمي ،وأسأل اهلل سبحانه حبرمة
أن جيعلنا من عباده الطاهرين.
وحق ومظلومية آل حممد
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله امليامني وسلم تسليما.
أقل األنصار
أمنار محزة املهدي

