
  
  
  

 
  

  الجزء األول
  
  

  *التزام املؤمن بدين اهللا * 
  * أسوة حسنة صلى اهللا عليه وآلهالرسول * 

  *شجرة اإلميان وشجرة الكفر * 
  * صلى اهللا عليه وآلهاالرتباط بني حب اهللا واتباع الرسول * 

  *احلاجة إىل اإلمامة * 
  
  

  محمد أشكنانيالشيخ 

 هذا الكتاب يهدى وال يباع
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  ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم

  اللَّهم صلِّ علَى محمٍد وآِل محمٍد
اللَّهم كُن ِلوِليك الحجِة ابِن الحسِن 

صلَواتك علَيِه وعلَى آباِئِه ِفي هِذِه الساعِة 
 وِليا وحاِفظًا وقَاِئدا وِفي كُلِّ ساعِة

 كضأَر هِكنسى تتا حنيعِليالً ودا واِصرنو
  طَوعا وتمتعه ِفيها طَِويالً

اِحِمينالر محا أَري ِتكمحِبر  
  اللَّهم صلِّ علَى محمٍد وآِل محمٍد

  
  
  
  
  
  

- ٣ -  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

  

   :أشكناينوقع ديوانية الشيخ حممد م
  

www.alashkanani.com  
  

  :عنوان املراسلة 
  حممد حسني أشكناين

  ٦٦٦٩١ب .  ص ـ بيان
  43757 دولة الكويت

  

Mohammad H. Ashkanani  
 

BAYAN – P.O.BOX 66691 
 

 STATE OF KUWAIT  43757 
  

  :للمؤلف الربيد اإللكتروين 
mohashk14@hotmail.com  

  

  :اا للديوانية وجلالربيد اإللكتروين 
mail@alashkanani.com  

  
  

- ٤ -  
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  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
  

 
  

    احلمـد هللا رب العـاملني وصـلى اهللا علـى سـيدنا أيب القاسـم      
  .حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين 

إن هذه املقاالت عبــارة عـن اخلطـب والكلمـات الـيت ألقيتـها يف                   
ــة ــل   مناســبات خمتلف ــل اهللا عــز وج ــا يف كتــاب لع  أحببــت أن أمجعه

يهـــدي شخـــصا بواســـطتها إىل معرفـــة احلـــق ، فـــأكون بـــذلك مـــن   
ــري       ــه ألمـ ــه وآلـ ـــلى اهللا عليـ ـــول اهللا صـ ـــول رسـ ــث يقـ ــائزين حيـ الفـ

وأمي اهللا لئن يهدي اهللا على يديك رجال "  :املؤمنني عليه السالم    
   .)١( "خري لك مما طلعت عليه الشمس وغربت 

قد أجريت عليها بعض التعديالت لتناسـب األسـلوب الكتـايب ،      و    
ــرأ      ــك أن تقـ ــو منـ ــاالت أرجـ ــذه املقـ ــراءة هـ ــدأ بقـ ــل أن تبـ ــن قبـ ولكـ

  :املالحظات التالية بإمعـان وتفكّر 
  :املـالحـظـة األوىل 

  ع ،ـذه املواضيـط وهـة إليك ، فأنت فقـوجهـع مـذه املواضيـإن ه    
                                                        

   .٣ ح ٣٦١ ص ٢١ حبار األنوار ج )١(
  
  

- ٥ -  
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  مقدمـة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦
  

 فـفـي هـذه الـمـواضـيع ال أريـد مـن الـسـامـع أو الـقـارىء الـعـزيـز أن 
 ق ما يسمعـه أو يقرأه عليهم ، بل إن املواضـيع  يراقب اآلخرين ويطب

نطرحها لك لتراقب نفسك ، ال تقل إن فالنا ال يفعل هذا األمر أو      
ــر وإن ــا     ذاك األم ــم وفالن ــت فخ ــده بي ــا عن ــد وفالن ــا غــري زاه  فالن

عـنده سـيارة فارهـة وفالنا عـنده كـذا ، فهـذا ليس هـو اهلدف مـن   
ــل اهلــدف أن     ـــة اآلخــرين ، ب ــيس اهلــدف مراقب ــذه املواضــيع ، فل ه
ـــل      ـــرى ه ــسك لـت ــب نف ــؤمن ، فراق ــا امل ــسك أيه ــب نف ــب وحتاس تراق

سـك أم ال ؟ ، فـال تقـل مثال ـق مـا تـقـرأه ومـا تـسمعـه عـلى نف   تطـب
: فالن ليس زاهدا ، بـل اسـأل نفـسك وأجـب عـن سـؤالك لنفـسك              

  هل أنت زاهد أم ال ؟
    مـن خالل هذه املواضيع أريد أن أنبه اإلنسان املؤمن إىل بعض       
ــساعد    ــاة إميانيــــة ، ونــ ــيش حيــ ــضايا اإلميانيــــة ، نريــــد أن نعــ القــ

ان ، فهــدف هــذه املواضــيع  اآلخــرين عـــلى التحـرك يف اجتــاه اإلميـــ  
بها بينـه وبـني اهللا عـز وجـل     هو أن يراقب كـل مـؤمن نفـسه وحياسـ        

حها ، وحيـاول  ر إىل عيوبـه ليـصل  ، فاملؤمن ينظـ رين  وال يراقب اآلخ  
ل ـغـنـش ـهم ال أن يـفـس ـلى إصـالح أن ـنني عـ  ـؤمـ ـه امل ـوانـد إخ ـاعسـأن ي 

النـاس ،   بعيوب اآلخرين ويغفل عن عيوبـه فيضيع عمره يف مراقبـة       
  ا الـيمـم فـارهـون أعمـيعـن يضـذيـن الـريـاسـن اخلـايل مـتـون بالـويك
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  ٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمـة 
  

ينفـــع ، فيخـــسرون الـــدنيا النـــشغاهلم بعيـــوب اآلخـــرين وخيـــسرون  
  .اآلخرة لعدم إصالح عيوم 

  :املالحظة الثانية 
ــة ،          إ ــن جه ــر م ــا املعاص ــا متــس واقعن ــيت أطرحه ن املواضــيع ال

ومـن جهـة أخـرى حنـاول أن ننظـر إىل األمـور نظـرة صـحيحة كمــا         
ــدها اهللا عـــز وجـــل ورســوله صــلى اهللا عليــه وآلــه وأهــل بيتــه         يري
عـــليهم الــسالم حـــسب فـــهمي القاصـــر مـــن اآليــات والروايــات ،         

ــز أن ال يقبـــل األفكـــ   ــن القـــارئ العزيـ ــذه وأرجـــو مـ ار املكتوبـــة يف هـ
ــرأ      ــل اق ــاش ، ب ــاج إىل نق ــة ال حتت ــياء بديهي ــا أش ــى أ ــاالت عل املق
وتفكَّـر فيمــا تقــرأ ، فــإذا اقتنعــت ـا بعــد الــتفكري فــالفكرة تــصري    
فكرتـك ، وأمــا إذا مل تقتنــع ــا فــال تتبناهــا وال تــدافع عــن فكــرة   

  .أنت لست مقتنعا ا 
  :املالحظة الثالثة 

ح يف هـذه املقــاالت بعـض املواضـيع املهمــة الـيت            أحـاول أن أطـر   
تتعلـق مبسألـة إميـان اإلنسـان ، من خالل هذه املواضيع حنـاول أن     
نستكــشف حقيقــة اإلميــان ، نريــد أن نــصل إىل معرفــة أن اإلنــسـان  
املــؤمن كيــف جيــب أن يكــون ، إن اإلميــان لــيس عبــارة عـــن كلمــات  

   بد أن نصل إليهـا حىت نقـولتقـال ، وإمنا توجد لإلميان حقيقة ال
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  مقدمـة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٨
  

 إننـا فعال مؤمنون حق اإلميان ، وحقيقة اإلميان حنـاول أن نعرفهـا    
ة والروايات الشـريفة ، فانطالقــنا  من خالل اآليات القرآنية الكرمي  
الـشريفة حـىت نـصل إىل     ة والـسن سيكون من خـالل الكــتاب الكـرمي     

ان ، وبالتـايل نــستطيع أن نقـول إننـــا واقعـا مؤمنــون بــاهللا    لـب اإلميــ 
ــاىل ــذا اــ   تع ــصب يف ه ــيعنا ست ــل مواض ــرى اإلميــان   ، فك رى جم

  .للوصول إىل حقيقة اإلميان 
  :املـالحـظـة الرابعة 

     إن دراسـة اإلميان ال بد أن تكون بطريقة مترابطة ، لذلك فإن        
املواضيـع اليت أطرحها يف كل مقالـة مرتبطـة باملواضـيع يف املقـاالت      
األخرى ، وكل مقالة تكمل املقالـة األخـرى ألن كـل جوانـب اإلميــان            
ال ميكـن توضـيحها يف مقالـة واحـدة ، بـل نـدرس اإلميــان بطــريقة           
متجزئـــة يف كــل مقالـــة ، فنــدرس يف كــل مقالـــة جــزءا وجانبــا مــن   

صل تــدرجييا إىل الــصورة الكاملــة لإلميــان ، وبعــد  اإلميــان حــىت نــ
معرفة اجلوانب املختلفة لإلميان نطبقهـا مجيعـا علـى أنفـسنا حـىت       

 ، ففي كل مقالـة نتناول جانبا حنصل تدرجييـا على اإلميان الكامل   
ضح هــذا اجلانــب نــسـتطيع أن ننتقــل مــن جوانــب اإلميــان ، وإذا اتــ

ؤسس أساسا وهو توضيح حقيقة  أ رى ، ودوري أن   وانب األخ إىل اجل 
  ةـامـاإلمـم بـهـطـرى ربـة أخـهـ جنـة ، ومــهـن جـاس مــنـلـان لــمـاإلي
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  ٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمـة 
  

احلقيقية حىت يرتبطـوا ا ارتباطـا حقيقيا ال جمرد ادعـاء ولقلقـة      
ىل  األســاس أســتطيع أن أصــعد بالبنــاء إ   لــسان ، وبعــد بنــاء هــذا   

األعلى وأوضح البناءات الفرعيـة القائمـة عليـه مـن العقائـد والفقـه           
أسـتطيع أن أبـين مثـار اإلميـان مـن       كواألخالق وغـري ذلـك ، وبـذل     

خـــالل الكتـــاب الكـــرمي والـــسنة الـــشريفة ، فكـــل املواضـــيع ســـتكون  
 الطريقة نسري مواضيع إميانيـة مأخوذة من الكتاب والسنة ، وذه        

  .يف طريق اإلميان 
  :املالحظة اخلامسة 

    إن اهلـــدف مـــن هـــذه املواضـــيع هـــو الوصـــول إىل معرفـــة أن       
اإلنسـان املؤمن كـيف يكون مـلتزما بديـن اهللا التزاما كامال ، ولكن 
هذا االلتزام الديين ال بـد أن يكـون ناجتـا مــن اإلميـان الراسـخ يف            

 راسـخا يف القلـب فـإن النتيجـة هـي أنـه        النفس ، فاإلميـان إذا كـان      
مبجرد ما أن يسمع املـؤمن أن هـذا الـشيء مـن مثـار اإلميـان فإنـه              
يأخـذ به بشكل طبيعي جدا ال تكلّـف فيـه وال حيتـاج إىل أن يتـصنع          
، فهدفـنا الوصول إىل مواضـيع تتحـدث عـن اإلميـان ، ومــن خـالل          

ـــا ألن حيا    ــاول أن نغيــر حياتن ــيع حن ــذه املواض ــيت نعيــشـها   ه ـــنا ال ت
ص ـاليـــوم ال تعبــر عـــن حقيقـــة اإلميــان متامــا ، فقـــد يكــون الــشـخ  

  ري أو قـد يكون جاهـال ال يعرفـيحتـاج إىل تـذكـافـال فـغ
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  مـقـدمـة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠
  

، وال نريـد أن  انـه فيحتـاج إىل تعلـيم      أن هذا الشيء له عالقـة بإمي      
ؤمن حياتــه يف فعــل املباحــات ، بــل جيعــل الــدنيا دار ممــر  يـضيع املــ 

ا أن نــصل إىل املواضــيع الــيت اآلخــرة دار مقــر واســتقرار ، فهــدفنو
  .تصب يف جمرى اإلميان من أجل الوصول إىل حقيقة اإلميان 

  :املالحظة السادسة 
جـــو مــن    إن هــذه املواضــيع هــي حــصيلة عمــر ونتــاج تفكــري ، فأر 

القارئ العزيز أن ال يقرأها قراءة اجلرائــد ، بـل ال بــد أن يقرأهـا          
قراءة تفكّر وتدبر ومتعن ، وحياول مناقـشتها وإبـداء الـرأي فيهـا ،       
وال يأخــذها أخـــذ املــسلَّمات ألن كــل فكــرة قابلــة للنقــاش واألخــذ       
ــالمي مــن        ــدين اإلس ــم ال ــو فه ــاالت ه ــذه املق ـــا متّ يف ه ــرد ، وم وال

ــال ــشريفة ، وال أدعــي أن كــل فكــرة      خ ل الكتــاب الكــرمي والــسنة ال
طرحتـها هـي فكـرة معـصومة ، بـل هـي أفكـار مسعتـها مـن العلمـاء           
وأخذا مـن كتبهم وتفكّرت ا فأخـذت مبـا اقتنعـت بـه بالـدليل ،         
ــي        ــسب فهم ــت ح ــا فهم ــا م ــه ، وأضــفت إليه ــع ب ــا مل أقتن ــت م وترك

 درســـتها يف احلـــوزة اخلــاص القاصـــر اعتمــادا علـــى األســـس الــيت   
  .العلمية حفظها اهللا تعاىل من نوائب الدهر 

    واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا علـى سـيدنا أيب القاسـم          
  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
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  )١( القسم األول

  

    احلمـد هللا رب العـاملني وصـلى اهللا علـى سـيدنا أيب القاسـم      
  .وأهل بيته الطيبني الطاهرين حممد 

  :مـقـدمـــة 
   حنتاج أوال إىل مقدمـة مث ننطلق إىل بعض جوانب اإلميان ، إن       
اإلنسان عندمـا يريد أن يعتقــد بـشيء فـال بــد لـه أوال مــن معرفـة              
هـذا الشيء معرفة دقيقـة حـىت يعتقـد بــه عـن علـم ، فاالعتقـاد ال           

لم واملعرفة ، وبعـد أن يعتقد ذا الشيء  بد أن يكون مبنيا على الع     
عن علم ال بد أن يلتزم مبا يترتـب علـى هـذا االعتقـاد مـن أمـور ،             

ذا االلتـزام يـأيت إذا كـان االعتقـاد عـن قناعـة ، فاالعتقـاد عـن         وهـ 
 ن أنـث ال ميكـس حبيـا يف النفـخـاد راسـقـذا االعتـل هـعـة جيـناعـق
  ةــالثـه ثـه لـانـمـإن إيـيء فـشـب نـان إذا آمـسـة ، واإلنــولـهـسـزول بـي

                                                        
 ألقي هـذا املوضـوع يف خطبة اجلمعة يف منطقة مبارك الكبري بتـاريخ             )١(

  . م ١٩٩٩  /٧ / ٢٣ املوافق  هـ ١٤٢٠ ربيع الثاين ١٠
  

- ١١ -  
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  التزام املؤمـن بدين اهللا ـــ القسـم األول . . . . . . . . . . . . . . . ١٢
  

ــتلفّ : رؤوس  ــيب ، والــ ــاد القلــ ــاالعتقــ ــل ظ ــ ــاد ، والعمــ  ذا االعتقــ
بــات هــذا االعتقــاد ، وهــذا مــا يفهــم مــن قــول اإلمــام جعفــر   مبتطلّ

اإلميان هو اإلقرار باللسان وعقد يف القلب "  :الصادق عليه السالم 
   .)١( "وعمل باألركان 

االلتـــزام :  اإلميـــان بـــشيء يلـــزم منـــه ثالثـــة التزامـــات  :إذن     
فظـــــي ، وااللتـــــزام العملـــــي ، ويف الواقـــــع القلـــــيب ، وااللتـــــزام اللّ

فـظي والعـملي قائمان على االلتزام القليب ، فااللتزام     االلتزامان اللّ 
ــ ــزام      القل ــى االلت ــان عل ــرين مترتب ــزامني اآلخ ــم ألن االلت ــو امله يب ه

القليب بشكل طبيعي وكنتيجـة طبيعية ، يقـول اإلمـام الـصادق عليـه          
   .)٢( "إن اإلميان ما وقَر يف القلوب "  :السالم 

 املــؤمن احلقيقــي هــو مــن يكــون اإلميـــان مــستقرا يف   :النتيجـــة     
له ناجتة من هذا اإلميان املستقر الثابت قلبـه ، وتكـون أقوالـه وأفعا    

  .الراسخ يف قلبه ، وتكون أقواله وأفعاله مثارا هلذا اإلميان 
 إننــا نـرى كـثريا مـن النـاس يقولـون إـم يعتقــدون        :قـد يقـال       

ويؤمنون بشيء ومع ذلك جند أـم عمليـا خيـالفون مـا يعتقـدون ،            
  فما هو تفسري ذلك ؟

                                                        
  .١ ح ٢٧ ص ٢الكايف ج  )١(
 .ثَبت وسكَن : وقَر  . ٣ ح ٢٦ ص ٢ ج املصدر السابق )٢(
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  ١٣. . . . . . . . . . . . . . .  ـــ القسـم األول التزام املؤمـن بدين اهللا
  

  :اجلـواب 
ــا إن خم     ــاد  الفتــهم العمليــة العتق ــى أن هــذا االعتق دهم دليــل عل

 م هو لقلقة لسـان  خا يف نفوسـهم ، وحديثـه    ليس مترسم عـن إميا
م ال يؤمنون عبريا حقيقيا عن واقعهم ، فهم إما أ   ط وال يعبر ت   فق

ا الشيء وإما أن إميـام ضعيف غري راسخ حبيـث يــزول     فعال ذ 
  .بسرعة مع أقل رغبة بالشيء املخالف 

  :اخلـالصـة 
    علينا أن حناول جعل اإلميـان راسـخا رسـوخا قويـا يف الـنفس ،         

ــيب وهــو املهــم ،  : واإلميــان الراســخ لــه ثالثــة جوانــب   االلتــزام القل
االلتـزام القلـيب إذا كـان    وااللتزامان القويل والعملـي مترتبـان علـى         

  .راسخا يف النفس ، فمهمة املؤمن ترسيخ االعتقاد القليب 
  :حقيقـة املـؤمـن باللـه عـز وجـل 

    ـذا اإلميـان احلقيقي كيف تكون حقيقة املؤمن الذي يقول إنه         
مؤمن باهللا تعاىل ومؤمن برسوله ومؤمن باألئمة املعـصومني علـيهم       

   األخرى ؟السالم ومؤمن بالعقائد
    ــد ــسؤال ال ب ــذا ال ــن ه ــة ع ــل اإلجاب ــرق بــني        قب ــة الف ــن معرف  م

بـني   ا حقيقيا ، ومعرفـة الفـرق   املسلم إسالما ظاهريا واملؤمن إميان    
  خ يف النفس ، وهذا ماان احلقيقي املترسـري واإلميـالم الظاهـاإلس
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  لقسم األولالتـزام املؤمـن بدين اهللا ـــ ا . . . . . . . . . . . . . . . ١٤
  

  .الشريفة حناول أن نكتشفه من الروايات 
ــاقر     ــر الب ــن اإلمــام أيب جعف ــن أعــني ع ــن محــران ب     يف روايــة ع

اإلميـان مـا اسـتقر يف القلـب       "  :مسعته يقــول    : عليه السالم قـال    
ه إىل اهللا عز وجـل وصـدقَه العمـل بالطاعـة هللا والتـسليم            ـوأفضى ب 

من قول أو فعل ، وهـو الذي عليه مجاعة   ألمره ، واإلسالم ما ظهر      
الناس من الفرق كلها ، وبه حِقنِت الدماء وعليه جرت املواريث وجـاز 
النكاح واجتمعوا على الصالة والزكاة والصوم واحلج ، فخرجـوا بذلك 

 اإلميــان ، واإلســـالم ال يــشـرك اإلميـــان ،   مـــن الكفــر وأُضــيفوا إىل 
والفعـل جيتمعـان ، كمـا     مها فـي القــول  ك اإلسالم ، و   واإلميـان يشر 

واملسجـد ليـس يف الكعبة ، وكذلك اإلميان ، صارت الكعبة يف املسجـد 
ـد قـال اهللا عـز   ــ الم ال يـشرك اإلميـان ، وق  ـالم ، واإلسـ   ـيشرك اإلس 

 ﴿ :وجـل  
﴾  ، " . . .)١(.   

ــ ــة      ويف رواي ــن مساع ــال ة أخــرى ع ــه  : ق ــداهللا علي ــت أليب عب قل
 :ا خمـتلفان ؟  فقـال أخربين عـن اإلسالم واإلميان أمه : السالم  

  . "إن اإلميان يشارك اإلسالم ، واإلسـالم ال يشارك اإلميـان " 
  اإلسـالم شهادة أن ال إلـه إال اهللا"  :فـقـال . يل فـصفـهمـا : فقـلـت 

                                                        
  .١٤:  ، اآلية احلجرات ٥ ح ٢٦ ص ٢الكايف ج  )١(
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  ١٥. . . . . . . . . . . . . . . التزام املؤمن بديـن اهللا ـــ القسـم األول 
  

بـه حِقنِت الدمـاء  والـتـصـديـق بـرسـول اهللا صـلـى اهللا عـلـيـه وآلـه ،     
 واإلميان هـره مجاعة الناس ،وعلى ظا، وعليه جرت املناكح واملواريث 

ة اإلسالم وما ظهـر من العمـل به ، ب من صفا يثبت يف القلواهلدى وم
واإلميان أرفع من اإلسالم بدرجـة ، إن اإلميـان يـشارك اإلسـالم يف     
الظاهـــر ، واإلســالم ال يــشـارك اإلميــان يف البـــاطن وإن اجتمعـــا يف  

   .)١( "القـول والصفة 
ــسابقتني يت  ــالم      مـــن خـــالل الـــروايتني الـ ــين الفـــرق بـــني اإلسـ بـ

واإلميان ، فاملسـلم باإلســالم الظـاهري هـو مـن يتـشهد الـشهادتني           
ــري       ــصـوم وحيــج وغ ــصلي وي ـــة فيـ ـــال العبـادي ـــر األعـم ـــؤدي مظاه وي
ذلـــك ، فهــو يــضـاف إىل اإلميــان فيقـــال عـــنه إنـــه مؤمـــن ، أمــا         

ــا املؤمــــن احلقيقـــي فهــــو الـــذي يكـــون مهتـــديا ويكـــون اإلميـــان ثاب  تـ
راســخا يف قلبــه ، ونتيجـــة إميانـه هــي األقـوال واألفعــال الـيت يــأيت      
ا ، ويـؤدي العبـادات كـنتيجة طبيعيـة إلميانه ، فاإلسالم واإلميان   
مــن حيــث الظــاهر هلمــا نفـــس املظــاهر ، ولكــن مــن حيــث البــاطن  
خيتلفان ، وذلك ألن املؤمن احلقيقي يتأثر مبـا يؤديـه مـن أعمـال ،         

ــا ،  أمــــا املؤ مــــن الظاهــــري فهـــو يــــؤدي األعمـــال دون أن يتـــأثر ـ
  الـن األعمـريا مـؤدون كثـاس يـن النـريا مـك أن كثـل على ذلـوالدلي

                                                        
  .١ ح ٢٥ ص ٢الكايف ج  )١(
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  التزام املؤمن بديـن اهللا ـــ القسـم األول . . . . . . . . . . . . . . . ١٦
  

العبادية من احلج والعمرة والزيارة يف كـل سـنة وحـضور الـمـساجـد        
حــدهم  أل سينيـات ، ولكن مع ذلك تـرى مـن خـالل معاشــرتك         واحل

ــذه   مــدة عــشر أو عــ ــذا الــشخص هــو هــو خــالل ه شرين ســنة أن ه
السنوات ، فحياته وأفكاره هي هي مل تتغري أبدا مع أنه خالل هذه     
السنوات الطويلـة أدى فيهـا األعمـال الكـثرية ، واملفـروض أن يـتغري           

يعيـشها ، وال بــد أن يظـهــر هــذا     ويظهر تأثريهـا علـى حياتـه الـيت       
التــأثري ونــراه يف أفكـاره وأقــواله وأفعــاله وســلوكه ، ولكـن جتــد أن        
أفكاره وأقوالـه وأفعالـه وحياتـه ثابتـة ال تـتغري خـالل هـذه الـسنوات               
الطويلـة ، وهــذا معنـاه أن هــذه العبـادات الــيت يؤديهـا هــي عبــادات     

ىل قلبــه ، وطاملـا أن قلبــه    ظاهرية مل تنفذ إىل أعماقه ومل تدخل إ   
مل يتــأثر فمـــن الطبيعــي أن أفكـــاره وحياتـــه ال تتغيـــر ، فهـــو يـــأيت    
ــي     ـــها إمنــا ه ـــادة وهدف ــة العب ــدرك أن حقيق ــادات وال ي بظــاهر العب
الوصــول إىل تغـــيري صـــورة النفــــس ، وبــــدون التــــأثر بالعبـــادات ال  

ــا      ــن العب ـــدف م ـــس اهل ــسان ، فلي ــة لإلن ــصورة الداخلي ــتغري ال دات ت
ــو        ــدف ه ــل اهل ــط ، ب ـــال فق ــوال واألفع ــن األق ــا م ــان مبظاهره اإلتي

ــأثّ   ــها والت ــادة وحقيقت ــب العب ــول إىل ل ــرض اهللا  الوص ــد ف ر ــا ، وق
ــوم     ـــه مخـــس مــرات يف الي ــل أن يربطــك بــه سبحان الــصالة مــن أج

  ومـيـي الـأتـك ، ويـومـر يـرا إىل آخـتمـر مسـذا األثـقى هـبـر ويـأثـفتت
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 العبـادة  أيضا وتتأثر خـالل يومـك ، فـلبالثاين وتؤدي هذه العبادة     
      ر هـو تغـيري الــنفس ، فاإلنـسان مــن خـــالل الـعـبــادة جيــب أن يـغـــي

اليــوم يكــون شخــصا خمتلفــا عــن   نفـــسـه ، واملفـــروض أنـــه يف هـــذا
خص الــذي كــان بــاألمس ، فيتقــدم يف إميانـــه يومــا بعــد يــوم ،  الــش

ــذه     ــق هـ ــن طريـ ــل عـ ــز وجـ ــرب إىل اهللا عـ ــسان يتقـ ــان اإلنـ ــإذا كـ فـ
أصــلي قربــة إىل اهللا تعــاىل وأصــوم قربــة إىل  : " العبــادات فيقــول 

اهللا تعــاىل وأمخِّــس قربــة إىل اهللا تعـــاىل وأتــصدق قربــة إىل اهللا      
 إىل اهللا أي يقتـرب مـن اهللا تعـاىل    ؛ فاملفروض أن يتقـرب    " تعاىل  

ــة اللــسان ، فاأللفــاظ حبــد ذاــا    أكثــر ، فلــيس اهلــدف فقــط لقلق
لـيس هلـا قيمـة ، إمنـا قيمتـها إذا كانـت نابعـة مـن القلـب ، فيقـــول          

ــدافا   : " اإلنـــسان  ــط وال أريـــد أهـ ــاىل فقـ ــلي قربـــة إىل اهللا تعـ أصـ
ادات يومـا  ، فإذا كان يقترب إىل اهللا من خـالل هـذه العبـ   " أخرى  

بعـد يـوم فــاملفروض أن حياتـه تــتغري وأن يظهـر أثــر هـذه العبــادات      
على نفسه وعلى أقواله وأفعاله ، ولكن بعــد هـذه الـسنوات الطويلـة          
مــن العبــادات الــيت قــد تقْــرب مــن ثالثــني أو أربعــني ســنة نــرى أن   

ــهم منكبــــ حياتــــه مل ــب منــ ــتغري ، ونــــرى األغلــ ــدني تــ ــى الــ ا ، ا علــ
ـه بعد هذه السنوات الطويلة مـن التقـرب إىل اهللا عـز        واملفـروض أن 

  ع تقدمه يفـا مـاهللا وال سـيمـارفـا بـرويا عـانا أخـون إنسـل أن يكـوج
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ــال ،    ــه يتقــرب إىل اهللا ــذه األعم ــِه بأن ــع تقَوِل ــع العمــر وم ــن م ولك
ذلك جتد أنه مع تقدمـه يف العمــر وبلوغــه ســتني سـنة مـثال جتـده            
ـــور      ـــن األمـ ـــك م ـــه وغـــري ذل ـــاء بـيـت ــال وبــن ــع امل ــر جبم مــا زال يفك

ـــه   ـــق ل ـــه مل يـب ـــع أنـ ـــة م ــرب ،   الـدنـيــوي ــدودة إىل الق ـــوات مع إال خط
ـــفاإلنـــس ــــــل إىل اخلمـان إذا وصـ  ره فليـــستعد وليـــودعـن عمــــسني مـ

ــل إىل     ــه وص ــك أن ــىن ذل ــستني أو الــسبعني فمع ــغ ال ــن بل الــدنيا ، فم
ـــور    ــشـغل تفكــريه باألم ــربه بــدل أن ي ــاملفروض أن يمهــد ق القــرب ، ف
الدنيويـة ، ومعىن تفكريه باألمور الدنيويـة أنـه مـا زال متعلِّقـا ـذه         

  .الدنيا الفانية 
  

قــال رســول  :     يف روايـــة عـــن أمــري املــؤمنني عـــليه الــسالم قـــال 
ــلم   ــه وس ــه وآل ــلى اهللا علي ــسبعني  "  :اهللا ص مــا بــني الــستني إىل ال

   .)١( "معترك املنايا 
  

مــن  "  :    ويف رواية أخرى عـن أمري املؤمنني عليـه الـسالم قــال            
أتت عليه األربعون من السنني قيل له خذ حذرك مـن حلول املقـدور      

ق باحلـذر مـن أبنـــاء   فإنـك غـري معـذور ، ولـيس أبنـاء األربعـني بـأح       
  املوت ، العشرين فإن طالبهما واحد وليس عن الطلب براقد وهو

                                                        
  .٢ ح ١١٩ ص ٦ حبار األنوار ج )١(
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  . )١( "فاعمـل ملا أمامك ودع عنك زخرف القول 
ــين نتيجــــة مـــن يعبـــد اهللا حـــق       وإليــــك هــــذه الروايــــة الـــيت تبـ

يف التــوراة  "  :العبــادة ، عــن اإلمــام الــصادق عليــه الــسالم قــال       
تفـرغ لعباديت أمأل قلبك ِغنى وال أِكلُك إىل ! يا ابن آدم : مكتـوب  

تــفـرغ  طـلـبـك وعـلـي أن أسـد فاقـتـك وأمـأل قـلـبـك خـوفـا مـنـي ، وإال
 قــلـبـك شـغـال بالدنيـا  أمأل)وإن لـم تـتـفـرغ لـلـعـبادة  أي( لـعـبـاديت 

  . )٢( "مث ال أسـد فاقتـك وأِكلُـك إىل طلبـك 
طبعــا يف هــذه الروايــة العبــادة ال تعــين فقــط األعمـــال العباديــة      

من الـصالة والـصيام واحلـج وغريهـا ، بـل تعـين أن حيـاة اإلنـسان             
كلــها ميكــن أن تنقلــب إىل عبــادة ، وأن اإلنــسـان يــستطيع أن يكــون   

ل أمر مـن أمـوره عابـدا هللا تعـاىل بـأن يعـرف مـاذا يريـد منـه               يف ك 
ــل      ــاىل يف ك ــر ألن هللا تع ــر ويف ذاك األم ــذا األم ــل يف ه ــز وج اهللا ع
واقعــة حكمــا معينــا ، فيقــول تقــدم يف هــذا األمــر أو توقَّــف يف ذاك  
ــن     ــدك ع ــر يبع ـــربك إىل اهللا ، وذاك األم ـــر يق ـــذا األم ـــر ، وه األم

يبعــدك كمــا يف املباحــات ، فــإذا  ال يقربــك وال اهللا ، واألمــر اآلخــر
  هللا ا يريده اهللا يف كل أمر من أموره فإنه يكون بذلك عابدال مـفع

                                                        
  .١٠٥ ح ٢٦٨ ص ٢٠د ج  شرح ج البالغة البن أيب احلدي)١(
  .١ ح ٨٣ ص ٢الكايف ج  )٢(
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حـق العبـادة ، فاإلنسـان يف حياتـه ال بــد أن يتقـرب إىل اهللا تعـاىل          
ــأخر ، وأن   يف كــل  ــىت يت ــىت يتقــدم وم ــرف م ـــوة خيطـــوها ، فيع خط

هـذا العمـل عـليه أن يؤديـه أم ال ، وهــذا األمــر يفكــر فيــه أم ال ،           
 اإلنسان إىل نفسه ليفعل فيجـب االلتفـات إىل أن اهللا تعاىل مل يِكلِ      

ما حيلو له يف هذه احلياة الدنيا ، بل خلقه فيها ليحاسبه علـى كـل        
ا وينتقـل إىل احليـاة األخــرى ،    ن ينتـهي مـن هـذه الـدني        شيء بعـد أ   

على كل فعل  ابـا دقيـقـافال بد أن يلتفت اإلنسان إىل أن هناك حس   
يفعلـه ، وعليـه أن يـستعد باألجوبـة املناسـبة قبـل أن حيـني الوقــت ،        

ملاذا فعلت هـذا األمـر أو تركتـه ؟ هــل أريــد        : " فيسأل نفسه اآلن    
 واجلـواب ال  "  عز وجل أم أن يل هدفا آخر ؟     ب إىل اهللا  أن أتقر ،

بد أن يكون جاهزا ، فيستعد باإلجابة عن كـل فعــل يؤديـه يف هــذه           
ملـاذا اشـتريت هـذا البيـت ؟      : الدنيا ، ولنضرب أمثلـة مـن حياتـك          

وملاذا اخترت هـذه السيارة ؟ وملاذا سـافرت يف الـصيف ؟ وملـاذا مل     
تركــت األمــور بيــد زوجتــك تــدير  تلتفــت إىل تربيــة أوالدك ؟ وملــاذا 

البيت كيفمـا تـشاء مـع أنـك القـيم علـى بيتــك واملـسـؤول أمــام اهللا            
ــري شــرعي         ــك حجابــا غ ـــس زوجتـــك أو بنات ــل ؟ وملــاذا تلب ــز وج ع
وختـــرج إىل اخلــارج بـــال أي إحــساس بالغـــرية مـــن ِقبِلــك ؟ وملــاذا  

  ؟. . . اذا ومل. . وملاذا . . تـترك زوجتك تقود السيارة ؟ وملاذا 
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    هــذه أمــور مــن واقعنــا ، ويف كــل نقطــة مــن هــذه النقــاط حنــن   
ــط      ــشرعية ال فق ــة النظــر ال ــة وجه ــستقل ملعرف ــة إىل حبــث م حباج
احلـالل واحلــرام ألنــك قـد تقــول إن كــل هـذه األمــور جــائزة إال مــا     

ان خمالفا للشرع ، ولكن هـل يكتفـي املـؤمن يف هـذه الـدنيا بـأداء               ك
الواجــب وتـــرك احلــرام فقـــط أو جيهــز األجوبــة الدقيقــة لكــل أمــر    
مـن هــذه األمـور ألن هنـــاك حــسابا دقيقـا علــى كــل شـيء يقــوم بــه      

  :اإلنسان ؟ ، واهللا تعاىل يقول 
    ﴿ 


 ﴾ )١(.   

﴿إن شاهدنا من اآلية الكرمية هو     
﴾  ، اقـد يفكر اإلنسـان بأشياء صغرية جد ، 

ــب علــى        ـــها ، فيج ــبه علي ــإن اهللا سيحاس ــغرية ف ــا ص ــع أ ــن م ولك
اإلنسـان حينما يفعـل أي شيء أن يلتفت إىل اهللا عز وجل ، فهناك     

أن يلتفت إىل مـا يؤديـه   رقابة دائمة ومستمرة على اإلنسان ، فعليه       
  .بدقة وحذر ألن عني اهللا ال تنام وال تغفو 

                                                        
  .٤٩:  الكهف )١(
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  :اخلــالصــة  
    إن املؤمن احلقيقي هـو الــذي يكـون اإلميـان مـستقرا راسـخا يف         

ألفعــــال وحـــىت األفكـــار ال واقلبــه ، وتـــأيت كـــل أعمــــاله مـــن األقـــو  
ة طبيعيـة ال تصنع وال تكَلُّف فـيها بسبب هذا اإلميان الراسخ         كنتيج

ــها      ــشعر بثقل ــي وال ي ــشكل طبيع ــثال ب ــادات م ــؤدي العب ــسـه ، في يف نف
ــا باشــتياق وســ   ــسه بــل يؤديه ـــز  علــى نف ــد اهللا عـ عادة ، وإن مــن يعب

املـذكورة يف   ج النتائوجل حق العبادة ال بد أن تـترتـب عـلى عباداته        
رائـي  إن املـؤمن ال ي ـك فـ ـة ، لذلـ ـات الـشريف ـة والروايـات الكرمي ـاآلي

ان راسخــا يف قلبـه ، وال يتـصنع    ى سبيل املثال ـــ إذا كان اإلميـ ـــ عل 
  .وال يترك أي عـمل ألن الـناس يراقبونه 

م التــزام قلـيب وهـو املهـم ، والتـزا     : واإلميان لـه ثالثـة جوانـب           
  .عملي والتزام لفظي 

ـــزما      ــون ملت ــف يك ـــن كي ــة أن املؤم ــول إىل معرف ــنحاول الوص     وس
 هي التزامـا عمليا بإميانه ألنه من املفروض أن ال تكون حياتنا كما   

ساجد ضرون املـــــؤمنني حيـــــاآلن حيــــث نـــــرى أن كـــــثريا مــــن املـــــ  
مثـل واحلسينيات ، ولكن حـيـاتـهم ال تـعـبر عـن اإليـمان ، فيعيشـون   

نسان الكـافر ،  اإلنسان املسيحي ومثل اإلنسان اليهـودي بل ومثـل اإل      
  اهللاـن بـه مؤمـع أنـؤالء مـاة هـيـن حـف عـلـة ال ختتـيـهم العملـياتـفح
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ـــليه وآلـــه   ــيهم  ومؤمـــن برســـول اهللا صــلى اهللا ع ومــؤمن باألئمــة عل
  .السالم ، فحيام ال بـد أن تكون خمتلفـة عـن حـياة هـؤالء 

ـــود    ـــن بـوج ـــن بـوجـــود اآلخـــرة والكافـــر ال يـؤم     إن الـمؤمـــن يـؤم
يـوم للحساب ، فاإلميان بـاآلخرة ال بـد أن يقـدم لنـا شـيئا يف هـذه           

 وحنــن مؤمنــون يــوم القيامــةالـــدنيا ويغـــير حياتـــنا حــىت نــصل إىل  
ــ ــصارى  حـــق اإلميـ ــىت ال حيـــشر الـــشخص مـــع اليهـــود والنـ ان ، وحـ

  .والكافـرين باهللا تعـاىل 
مسعـت حبـييب   :    يف روايـة عن جابر بن عبداهللا األنـصاري قـال       

مــن أحــب قومــا " : رســول اهللا صــلى اهللا عليـــه وآلـــه وسلـــم يقــول  
   .)١(  "حِشر معهم ، ومـن أحب عمل قوم أُشِرك يف عملهم

    واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا علـى سـيدنا أيب القاسـم          
 .حممـد وآلـه الطيـبني الطاهـرين 

  
  
  
  

                                                        
   .٣١ ح ١٩٦ ص ٩٨ حبار األنوار ج )١(
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  )١( القسم الثاين

  

   احلمد هللا رب العــاملني وصــلى اهللا علـى ســيدنا أيب القاسـم         
  .حمـمد وأهل بيته الطيبني الطاهرين 

  :مـقـدمــة 
    ــد ــال ب ــشيء ف ـــد ب ــسان أن يعتق ـــه إذا أراد اإلن ــا إن ــون    قلن  أن يك

             ـذا الـشيء ال بـد أن اعتقاده عـن علـم ومعرفـة ، وبعـد أن يعتقــد 
د بـه ، فهنـاك ثالثـة التزامـات       به هذا الـشيء املعتقَـ     يلتـزم مبا يتطلّ  

االلتـزام القلـيب وهـو املهـم ، ويترتـب      : ال بـد أن يلتـزم ـا ، وهـي     
ــذا   ــى ه ــؤمن    عل ــي ، وامل ــان اللفظــي والعمل ــيب االلتزام ـــزام القل االلت

بـه  احلقيـقي هـو من يكون اإلميـان مـستقرا يف قلبـه ويعمـل مبـا يتطلّ      
ــؤمن    ــب ، فــأقوال امل ــيب واإلميــان الراســخ يف القل ـــزام القل هــذا االلت
  وأفعـاله تكون نتيجـة طبيعيـة لاللتزام القلـيب واإلميان الراسخ ، مث

                                                        
 ألقي هـذا املوضـوع يف خطبة اجلمعة يف منطقة مبارك الكبري بتـاريخ             )١(

  . م ١٩٩٩ / ٧ / ٣٠ املوافق هـ ١٤٢٠ ربيع الثاين ١٧
  

- ٢٤ -  
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  ٢٥. . . . . . . . . . . . . . . ن بدين اهللا ـــ القسم الثاين التزام املؤم
  

 فرقـنـا بني املـسـلم إسـالمــا ظاهريــا واملؤمــن إميانــا حـقيقيــا مــن             
خـــالل بعـــض الروايـــات ، فاملـــسـلم باإلســـالم الظــاهري هــو مـــن       

ـظ ويعمـــل فقـــط وقـــد ال يكــون عنــده االلتــزام القلــيب ، أمــا        يتلفّــ
احلـقيقي فهو مـن يكون عنده االلتزام القليب ويكون اإلميان       املؤمـن  

راسخا يف قلبـه ، ويكون القول والفعل عنـده متـرتبني علـى االلتــزام         
ــساجـد    ــذين حيــضرون امل ــبعض املــؤمنني ال ــا مثــاال ل ــيب ، وذكرن القل
ـــغير    ــرى أن حيــام ال تت ــع ذلــك ن ــسنوات طويلـــة وم واحلـــسينيات ل

ـوم كما كان يعيـش قبـل عـشرين ســنة مثــال ، إن   أبـدا ، فيعيـش الي 
ــد      ــد أن يوج ــن ال ب ــد ولك ــيء جي ــسينيات ش ــساجـد واحل ــضـوره للم ح

ر من هذا احلضور ، وترى أن بعض املـؤمنني يـذهبون إىل احلـج     تأثّ
والعمرة يف كل سنة ، ولكن جتد أن حيام ثابتـة ال تتغير ، ومعىن    

عمـرة التأثر املطلــوب ، نعـم قامــوا    ذلـك أم مل يتأثـروا باحلـج وال    
ــال      ــذه األعمـ ــن هـ ــاظ ، ولكـ ـــض األلفـ ـــوا ببعـ ـــري وتقولـ ـــل ظاهـ بعمـ
واألقوال مل تنفذ إىل قلوم فلم يتأثروا ـذه األعمـال الـيت قـاموا       
ا ، مث ذكرنا بعـض الروايـات الـيت تبـين أن اإلنـسان الـذي يعبــد             

   فاقتــه ، فاإلنـسـان الـذي    اهللا عز وجل ميأل تعاىل قـلبه غىن ويـسد 
ــد أن تت  ــادة ال بـ ـــق العبـ ـــد اهللا حـ ـــائج  يعبـ ـــادته النتـ ـــلى عبـ ــب عـ رتـ

  من د ا العبادات اخلاصةات ، والعبادة ال يقصـاملذكورة يف الرواي

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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   أن تنقلب كل حيـاة اإلنـسان إىل   الصالة والصيام واحلج ، بل ال بد 
ده اهللا ال بد أن يؤديـه كمـا يريـ    انعبادة ، ففي كل أمر يفعله اإلنس      

ــز وجــ  ــون عابــ     ع ــو يك ــده اهللا فه ــا يري ــه كم ــإذا فعل ــق ل ، ف دا هللا ح
ــلنا إىل نتيجــة   ــادة ، مث وص ــن    والعب ــو م ــي ه ــؤمن احلقيق ــي أن امل ه
ذا ون نتيجـة هلـ   قلبه وأن أعماله تكـ   يكون اإلميان مستقرا راسخا يف    

ــان الر ــصنع وتكلّــ  اإلمي ــخ دون ت ــشكل   اس ــال ب ــؤدي األعم ــه ي ف أي أن
ــسه ألــا نتيجــة طبيعيــة لإلميــان     ــها علــى نف طبيعــي وال يــشعر بثقل

  .املستقر يف قلبه 
  :اعتقاد املؤمـن قائم علـى العـلم 

ــاده       ــون اعتق ــد أن يك ــشيء ال ب ــؤمن ب ــذي ي ــشخص ال ــا إن ال     قلن
، فال بـد أن يكون اعتقـاد املؤمن قائما على العلم  مبنيا على العـلم    

يؤمن باهللا ال بـد أن يكون اعتقـاده بـاهللا   واملعرفـة ، فاإلنسـان الذي  
ه تعــاىل ، ومــن يــؤمن برســول اهللا صــلى اهللا قائمــا علــى معرفتــه بــ

عليــه وآلــه ال بــد أن يكــون اعتقــاده بالرســول قائمــا علــى معرفتــه        
ـــول ، ومــــن يعتقـــد ب ــه  اإلمامـــة ال بـــدبالرسـ  أن يعـــرف اإلمـــام عليـ

  .السالم وأمهية وجـود اإلمام 
ن اإلنسان بشيء جمهـول ال    كيف يؤم : و  يأيت السؤال التايل وه      و

  رف عنه شيئا قليال غري معتد به ؟يعرف عنه شيئا أو قد يع

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

  ٢٧. . . . . . . . . . . . . . . التزام املؤمن بدين اهللا ـــ القسم الثاين 
  

 فـإذا قــال الــشخص إنــين أؤمــن بـشيء فتــسأله عــن هــذا الــشيء      
  !ال أعرف ، فكيف يكـون مؤمنا به وهو جمهول لديه ؟: فيجيب 

ـــرفة ،     :    إذن  ــى املع ــا عل ــون مبني ــد أن يك ــاد ال ب اإلميــان واالعتق
فاملعرفـة والعلـم يعطـي اقتناعـا للــشخص فيـؤمن بالـشيء بعــد علــم        

  .ويقتنع مث يؤمن به واقتناع ، فيعلم بالشيء بدقة 
ــو   ــشيعي املـ ــايل للـ ــسـؤال التـ ـــه الـ ــيهم      وأوجـ ــت علـ ــل البيـ ايل ألهـ

لبحث ل اختذت هذا املذهب نتيجـة للعلم واملعرفة بعد ا ه: السالم  
خذتـه عـن   ه وبـني املـذاهب األخـرى أو ات      والتفكري فيـه واملقارنـة بينـ      

ـــطــــ  ارب أو مــــنة مــــن الوالــــدين أو مــــن األهــــل واألقــــ ـريق الوراثــ
  األصدقاء ؟

    صحيح أن اإلنسان عندمـا يكـون صـغريا يقلِّــد والديــه ، ولكنــه              
عنــدما يكــرب جيــب عليــه أن يبحــث ليــصل إىل احلــق ، وقــد أعطـــاه  
اهللا تعاىل آلـة مييـز ــا بـني احلـق والباطــل ، واآللــة هـي العقـل ،           
ـــه اهللا    فبالعقــل يــستطيع اإلنــسان أن يــصـل إىل احلــق ، ولــو مل يعط
عـز وجـل هـذه اآللـــة ملـا كـان ميكـن لـــه تعـاىل أن حياسـب اإلنــسان         
على اعتقاداته وأعماله ، فاحلساب يـأيت مـن بعــد إقامــة احلجـة ،              

ال بـد علـى املـؤمن أن يـستعمل     واحلجة على اإلنـسان هـو العقـل ، فـ        
  احلـق ل ، وبعد أن يصل إىلول إىل احلق بواسطـة الدليـه للوصـعقل
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ـــه     ـــن ب ـــط يؤم ــؤمن بـــه ال فق ــع ي ـــه ، وبعـــد أن يقتن ــع ب بالــدليل يقتن
إميانـا سـطحيا بــل إميانــا راســخا ال ميكـن أن يتزعـزع ، بــل يظـل          

  .ثابتا على هذا اإلميان مهما حصلت له من أمور ومشاكل 
حجة اهللا على "  :الصادق عليه السالم قال    يف رواية عن اإلمام 

   .)١( "العباد النيب ، واحلجة فيما بني العباد وبني اهللا العقل 
 :   ويف روايـة أخرى عن اإلمام جعفـر الـصادق عليـه الـسالم قـال       

، وإمنا يدرك احلق مبعرفة العقل . . . اعرفـوا العقل وجنده تدوا " 
   .)٢( "وجنوده 

ــسالم       ويف روايـــة ـــام أيب جعفـــر الباقـــر عليــه ال  ثالثـــة عـــن اإلم
مل يعبِد اهللا عز وجل "  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : قال 

   .)٣( . . . "بشيء أفضل من العقل ، 
   إن العقـل هو النيب الباطن ، فكمـا أن هنـاك نبيـا ظـاهرا يوجـد          

ــن       ــسؤول ع ــسان م ــل ، واإلن ــو العق ــاطن ه ــيب ب ــضا ن ــذي  أي ــه ال عقل
أودعـه اهللا عز وجل عنـده ، فيجـب عليـه أن يـستعمل عقلـه  ليـصل           

  .به إىل احلق 
                                                        

   .٢٢ ح ٢٥ ص ١ الكايف ج )١(
   .١٠ ح ١١٣ ص ١ علل الشرائع للشيخ الصدوق ج )٢(
   .٤ ح ١٠٨ ص ١ار األنوار ج  حب)٣(
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يقتنـع فيعتقــد مبـا عرفـه واقتنـع        يبحـث اإلنسـان فـيعلم ف    :     إذن  
م واالقتناع ، فيؤمن أوال باهللا ه ، فاالعتقـاد يكون مترتبـا على العل    ب

ــه    ــؤمن بالرســول صــلى اهللا عليــه وآل تعــاىل بعــد أن يعــرف اهللا ، وي
ــ ــؤم د مبع ــه ، وي ــام ن بعرفت ــد معرفتــ  اإلم ــسالم بع ــه ال وإدراك  هعلي

ـــة وجــــأمهيـــ ن بعـــد معرفتـــه ، ـالديـــذا ـن ــــه ، ويؤمــــوده يف حـياتـ
  نـسان يف هـذه   ذا الـدين وبأمهيـة وجـود الـدين يف حيـاة اإل     فيقتنع

  .ا ـالدني
ــ ـــ    وبعـ ـــد االعتقـ ـــاد ـ ــبين  ـذا الديـ ــل املـ ــأيت دور العمـ ــى ن يـ  علـ

ــى       ــا عل ــون مترتب ــد أن يك ــسان ال ب ــه اإلن ــل يؤدي ــل عم ــاد ، فك االعتق
اعتقاداته ، وبدون العمـل ال يكون لالعتقاد قيمة ، فاالعتقاد مبثابة    

 قيمــة لـــه ، الــشجـرة ، والعمـــل مبثابــة الثمــرة ، وشــجر بــال مثــر ال 
  .فاالعتقاد بال عمـل كالشجـر بال مثـر 

ن احلقيـقي هـو الذي اعتقـد عن قناعة ، وثبت هذا     املؤم:     إذن  
ن بكــل مــا يترتــب علــى هــذا االعتقــاد مــ االعتقــاد يف قلبــه ، والتــزم 

لـذي يـؤمن بـاهللا    ان اهذه األعمال اليت يقوم ا اإلنـس     التزامات ، ف  
صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ويـؤمن بأئمـة       ن برسـول اهللا   تعاىل ويؤم 

د تكـون نتيجــة لالعتقــادات الــيت اعتقــ الم ـم الــسـعليهــأهــل البيـــت  
  .ا 
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  :يقـول تعـاىل 
     ﴿﴾ )١(.   

ــل أن ال    أي  ــعم ــب   ال ــزاء مترت ــى اإلميـــان ، واجل ــب عل صاحل مترت
  .معا على اإلميان والعمل الصاحل 

  

  :التزام املؤمـن بدين اهللا نتيجـة العـتقاده 
إن نتيجـة اعتقـاد اإلنـسان عـن علـم واقتنــاع هـي االلتـزام بكـل                  

ــذي اعت   ـــو ال ــي ه ـــن احلقيق ـــن اهللا ، فاملؤم ــل ،   دي ــز وج ــاهللا ع ــد ب ق
وهــذا االعتقـــاد يجــره إىل جمموعــة مــن االلتزامــات ، فهــو يقــيم        
حياتــه علــى أســاس هــذه االلتزامــات ، فـــإذا أراد اهللا شــيئا فعلــه ،  
وإذا كره اهللا شيئا تركه ، فهـو يلتـزم بكـل مـا حيبــه اهللا عـز وجـل        

اهللا ويبتعد عن كل ما يكرهه اهللا عـز وجـل ، فهـو يلتـزم بكـل ديـن        
املكون من جمموعة من االعتقادات واألحكام الشرعية واألخالقيات     
وغري ذلك ، وهـذا التقـسيم والتـصنيف للـدين إىل عقــائد وأخــالق        
وفقه وغريهـا إمنـا هـو مـن أجـل تـسهيل دراسـة الـدين مبجموعـه ،              

طالــب علــى فقـد قَــسم العلمــاء الــدين إىل هــذه األقــسام لتــسـهيل امل 
  وـط فهـد فقـائـان إذا درس العقـسـدوا أن اإلنـصـقـيم ـدارس ، ولـال

                                                        
   .٨٨:  الكهف )١(
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اء بذلــك أو إذا درس الفقـه فقـط فـإن ذلـك يكفيـه         يسـتطيع االكتفـ  
ــؤمن ــذا         ــذي يريــد أن ي ــى الــشخص ال ــل جيــب عل ــه ، ب يف حترك

 كل اجلوانب الـيت متثــِّل ديــن اهللا تعــاىل حـىت      الدين أن يطَِّلع على   
يكون مؤمنـا حقيقيا ال مؤمنـا ظاهريـا ومـسلما باإلسـالم الظـاهري              

  .فقط 
    إن أســـاس هـــذه االلتزامـــات هـــو طاعـــة اهللا عـــز وجـــل ، هـــذه  
 الـطاعـة املبنـيـة علـى االعتقـاد باهللا تعـاىل ، فـاملؤمـن يطيـع اهللا يف       

 يعـصيه طرفـة عـني متعمـدا ، وبـذلك يكــون      كـل خطـوة خيطوهـا وال   
ــسـالم    مؤمـــنا حقيقيـــا ، ففــي روايـــة عـــن اإلمـــام الــصـادق عليـــه ال

  . )١( " اهللا فال يعصى اإلميان أن يطاع"  :قـال 
زبريي عـــن اإلمـــام أيب  ة أخـــرى عـــن أيب عمـــرو الـــ       ويف روايـــ

 أخـربين  أيهـا العـامل  : قلت له : ال  عبداهللا الصادق عليه السالم ق    
ا إال ـلُ اهللا شيئـ ـا ال يقْبـ ـمـ "  :ال ـد اهللا ؟ قـ ـل عنـال أفض ـأي األعم 

باهللا الذي ال إلـه إال هـو ، اإلميـان "  :وما هـو ؟ قال :  قلـت  ."بـه 
: قلت : قـال .  "ا ـزلة وأسناها حظنـأعلى األعمال درجة وأشرفها م

 : بال عمل ؟  فقال ولأال ختربين عن اإلميان أقول هو وعمل أم ق     
  اإلميان عملٌ كُلُّه ، والقـول بعض ذلـك العمـل ، بفرض مـن اهللا ،" 

                                                        
   .٣ ح ٣٣ ص ٢الكايف ج  )١(
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  التزام املؤمن بدين اهللا ـــ القسم الثاين . . . . . . . . . . . . . . . ٣٢
  

بيـن يف كتابــه ، واضـح نـوره ، ثابتـةٌ حجـتــه ، يـشهد لـه بـه الكتـاب               
  . )١( "ويدعوه إليه 

إن املؤمن مل "  : وعن أمـري املؤمـنني علي عليه السالم أنه قـال    
  . )٢( "يأخذ دينه عن رأيه ، ولكن أتاه من ربه فأخذه 

   إن هـذا الدين الذي هو ديـن اهللا عـز وجـل يبـين مـا يريـده اهللا            
يف كـل قـول يقولـه ، وكـل كلمـة      : تعاىل يف كل جوانب حياة اإلنسان       

 كـل عـمـل يعـمـلـه ، وكـل سـلـوك يسـلـكـه ، ويف كـليـنـطـق بـهـا ، ويف 
اره ، ويف كـل طريـق يـسري فيـه ،     تصرف يقوم به ، وكل اختيار خيتـ     

ط ـة مــن أبــساـور احليـــر مـــن أمــــه يف كــل أمـــــن رأيـد بــين الديـــفقــ
ي ـة املــشـوس أو كيفيـــة اجللـــام أو كيفيـــول احلمـــة دخـــيء ككيفيـــشــ

ر كالعالقـــات االجتماعيـــة بـــني النـــاس ، أو كيفيـــة إىل أعقـــد األمـــو
ــة    ــة أو عالقـ ــت الزوجيـ ــدنيا ، أو إدارة بيـ ــع الـ ــصحيح مـ التعامـــل الـ

ــزوج بالز ــة بيــد املــ     ال رأة ، أو املــسائل وجــة حــىت ال تــصري القيموم
ــيح   العلميــ ـــة التعقيــد مثــل قــضية التلق ة املــستحدثة الــيت هــي يف غاي

 عـــز وجـــل أن تحـــلَّ مثـــل  الــصناعي واالسـتنــساخ ، كيــف يريـــد اهللا 
  هـذه املشـاكل ؟

                                                        
  .١ ح ٣٣ ص ٢ج الكايف  )١(
  .١ ح ٤٥ ص ٢ ج املصدر السابق )٢(
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  ٣٣. . . . . . . . . . . . . . . التزام املؤمن بدين اهللا ـــ القسم الثاين 
  

كل هذه األمور جيب أن نعرف رأي الدين فيها أي معرفة حكـم         
ــذه  اهللا عــز وجــل ، لــذلك فــإن كيفيــ  ة معيــشة اإلنــسان املــؤمن يف ه

جــة عــن أحكــام الــدين ، وكأمثلـــة بــسيطة  احليــاة الــدنيا ليــست خار
  ة اختيـار الـسيارة وبنـاء البيـت وشـراء البـضـائع مـن           على ذلك كيفي

الــسوق وماهيــة امللــبس واملأكــل واملــشرب ، أال يوجـــد هللا عـــز وجـــل   
  حكم يف كل هذه األمـور ؟

احليـاة ، ومـن   بالطبع يوجـد حكم ألن هللا حكمـا يف كـل جوانـب             
ــب األ ــؤم  هـــذه اجلوانـ ــاج املـ ــرت ، أال حيتـ ــيت ذكـ ــة الـ ن إىل رأي مثلـ

  الدين ؟
ــيس خارجــ      ــدين ل ــيت   إن رأي ال ــشية ال ــسان املعي ــاة اإلن ــن حي ا ع

اإلنـسان  يعيشها يف كل يوم ويف كل حلظة من حياته ، مب تفكر أيهـا      
  املؤمن ؟

  .إن هذه األفكار اليت متـر يف ذهنك هللا عز وجل رأي فيها     
ن يكـون مؤمنــا حقيقيـا ال بــد أن يلتـزم بكــل    مـن يريــد أ : إذن      

أمـور الديــن وبكـل حكـم مــن أحكـام الـدين الـيت متثـل أحكـام اهللا             
عز وجل يف كل خطـوة خيطوها حـىت يـصدق عليـه أنـه فعـال مـؤمن          
ــه      ــه وآل ــلى اهللا علي ــول ص ــؤمن بالرس ــاىل وي ــاهللا تع ـــن ب ــي يؤم حقيق

  .ويؤمن باألئمـة املعصومني عليهم السالم 
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  التزام املؤمن بدين اهللا ـــ القسم الثاين. . . . . . . . . . . . . . .  ٣٤
  

﴿:    يقول اهللا تعاىل 


﴾)١(.   
ـــه     ــلى اهللا علي ــول اهللا ص ــين أن رس ــة الكرميــة يتب ــذه اآلي ــن ه     م
وآله وسلم يؤمن مبا أنزل إليـه مـن ربـه ، وكـذلك يفعـل املؤمنـون ،               

ــا وأط  ــون  مث بعــد اإلميــان يقولــون مسعن ــاهللا ويطيع ــا ، فيؤمنــون ب عن
ــرة ،     ــون املغف ــة يطلب ــسمع والطاع ــد اإلميــان وال ــل ، وبع ــز وج اهللا ع
فطلـب املغفـرة مترتب على الطاعة ، إن اإلنسان الذي ال يطيع اهللا         

، فـإذا كــان يـؤمن بــاهللا إميانـــا   ! كيـف يطلـــب مغفــرة اهللا تعــاىل ؟  
رؤ علــى طلــب ظاهريـا وهــو يف الواقـع خيــالف أوامـر اهللا فكيــف جيـ    

  !املغفرة من اهللا وهو عاص هللا ؟
مـن خـالل هـذه اآلية الكرمية يكون املطلوب أوال اإلميان   :     إذن  

  .مث الطاعة مث طلب املغفرة 
    عـز  بـة علـى االعتقـاد واإلميـان بـاهللا            إن هذه املغفرة تكون مترت

ــل ــذلك جِعـــ وجـ ــدين ،     ، لـ ــول الـ ــن أصـ ــل األول مـ ــد األصـ لَ التوحيـ
  ور ـع أمـواقـي الـا فـهـنـكـول ولـا أصــهـا إنــنـلـرى وإن قــول األخـصواأل

                                                        
   .٢٨٥:  البقرة )١(
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عــة علــى أصــل التوحيــد ، فمــدار الكــون هــو التوحيــد ، إن اهللا  تفرم
ــور الــيت جتــري يف هــذا الكــ   ــها تعــاىل هــو مــدار الكــون ، واألم ون كل

مبنية على أصـل التوحيد ، أما األصـول األخــرى وفـروع الـدين ومـا         
 يتفـر  ة علـى األصــل األول الـذي هـــو   عـ ع عنـهما مــن أمـور كلــها متفر
د اهللا عز وجـل ، فالعقائـد واألخالق والفقه وأمـور الدين كلها      توحي

 بة على االعتقـاد باهللا عز وجل ، فهو سبحانه الذي تنبـع  تكون مترت
  .منه االعتقادات األخرى 

  

       ـخ هـذا االعتقـاد يف نفـسه ،    إن اخلطـوة األوىل لإلنسان أن يرس
ــأيت بــشكل         ــور األخــرى ت ــإن كــل األم ـــذا االعتقــاد ف ــإذا ترســخ ه ف
طبيعي وبال تصنع وال تكلّف ، فاألمور جتري كمـا جيـري النـهر إذا         

  .اعتقد اإلنسان باهللا عز وجل 
  

 اهللا عــز وجــل بالطاعـة وننتـهي إىل اهللا       حنن نبـدأ مـن   :     إذن  
  .عز وجل بطلب املغفرة والثواب اجلزيل 

 ﴿: يقول اهللا تعاىل     
﴾ )١(.   

  ه بشكل طبيعي يستحقـ فإنلّـ وجزـاع اهللا عـان إذا أطـس    إن اإلن
                                                        

   .١٣:  النساء )١(
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  التزام املؤمن بدين اهللا ـــ القسم الثاين . . . . . . . . . . . . . . . ٣٦
  

ه ، وال يظـن أنــه  اجلنـة بطاعتـه ، إنـه هـو الـــذي يوجـد جنتـه أو نـار       
ــيدخل اجلنـــ  ــيهم    ـة ألن اسـسـ ـــت علـ ـــل البيـ ـــواٍل ألهـ ـــيعي ومـ ـــه شـ مـ

 ففــي روايـــة عــن اإلمــام أيب جعفــر البــاقر عليــه الــسالم  الــسـالم ،
  . )١(. . " قى اهللا وأطاعه فـواهللا مـا شـيعتنا إال من ات. . "  :قـال 
بدون التقوى والطـاعة فإن هـذا اإلنـسان وإن كـان يطلـق          : إذن      

عليه ظاهريا لقب شيعي ومواٍل وحمـب ألهـل البيـت علـيهم الـسالم         
ـــه يف الواقـــع لـــ  ــيعيا وحمبـــولكنـ ــا حقيقـــة وإن اديس شـ ــى ا ومواليـ عـ

بلسـانه ذلك ، فمن يريــد أن يكـون شـيعيا حقيقيـا ال بـد أن يدِخــل           
هـذا الدين يف كل خطوة خيطوها ، وأن يعمـل بكـل أمـر مــن أوامـر          

  .اهللا تعاىل ، وأن يبتعـد عن كل ي من نواهي اهللا عز وجل 
ـلم حـىت يعلّمنـا اهللا تعـاىل مـا          وفقـنا اهللا وإياكـم للعمـل مبـا نعـ      

     قني واملطيعني هللا عز وجل ، وأن حيشرنا   مل نعلم وأن نكون من املت
  .مع حممد وآله األطهار عليهم السالم 

    واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا علـى سـيدنا أيب القاسـم          
 .حممد وآله الطيبني الطاهرين 

  

                                                        
   .٤ ح ٩٧ ص ٦٧ حبار األنوار ج )١(
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 )١(  
  

احلمـد هللا رب العــاملني وصــلى اهللا علــى ســيدنا أيب القاســم      
  .حممد وأهل بيته  الطيبني الطاهرين 

﴿:قـال اهللا تعاىل يف كتابه    
 ﴾ )٢( .   

مــة مـقـد:  
ــلم    ـــد الرســــول صــــلى اهللا عليــــه وآلــــه وســ ـــال مبولــ     إن االحتفــ

    ــيهم الــسالم هــو مقد ـــد أهـــل البيــت عل ــة لالرتبــاط ــم   ومبوالي م
ــا     ـــم وإدراك دورنــ ـــة دورهــ ـــني ومـعـرفــ ـــليهم أمجـعــ ـــالم اهللا عــ ســ

اة جتاههـم ، وبالتايل معرفة دورنا جتاه ديننـا احلنيـف وجتـاه احليـ          
  ــول األكــرم صـلـى اهللا عـلـيـه وآلــه هــوـالـدنـيــا واآلخــرة ، إن الـرس

                                                        
 ألقي هـذا املوضـوع يف مسجد اإلمـام املهـدي عجـل اهللا فرجـه             )١(

 م مبناسـبة    ١٩٩٩ / ٧ / ١املوافـق   هــ    ١٤٢٠ ربيع األول    ١٧بتـاريخ  
  .مولـد الرسول صلى اهللا عليه وآله 

   .٢١:  األحزاب )٢(
  

- ٣٧ -  
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   أسـوة حسنـة صلى اهللا عليه وآلـهالرسـول   .. . . . . . . . . . . . . . ٣٨
  

األسوة احلـسنة ملـن كـان يرجـو اهللا واليـوم اآلخـر وذكـر اهللا كـثريا              
  .كما ذكرت اآلية الكرمية 

ما معىن األسوة ؟ ومن هم الذين   : ألسئلة التالية       وهنا تطرح ا  
ــول      ــون الرس ــف يك ــه ؟ وكي ــه وآل ــلى اهللا علي ــول اهللا ص يتأســونَ برس

  صلى اهللا عليه وآله أسوة حسنة ؟
هذه األسئلة حباجة إىل أجوبـة ، وهـذه اآليـة الكرميـة تقـول إن           

الرسول صلى اهللا عليـه وآلـه أسـوة حـسنة ، وتوضـح صـفات الـذين             
أســـون برســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه ، وســـأجيب عـــن هـــذه  يت

  .األسئلة 
  مـا معىن األسـوة ؟: أوال 

    إن األســوة معناهــا القـدوة ، ومـــن تتبعــه وترضـى بــه وتريــد أن    
تكون مثله هو األسوة ، وذا املعـىن ميكـن أن تكـون األسـوة حـسنة         

ــة    ــة الكرمي ــيئة ، ويف اآلي ــون س ــن أن تك ــلى اهللا  وميك ــول اهللا ص  رس
عليه وآله هو األسوة احلـسنـة أي القـدوة احلـسنـة أي مـن تريــد أن            
تقتدي به وتكون مثله ، فهو املثل األعلى لإلنسان املؤمن ألن املؤمن       
حياول أن يـصل إىل مقـام ومكانـة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه             

لـه كانـت   يف قوله وفعلـه وعملـه كلـه ، فـإن حياتـه صـلى اهللا عليـه وآ        
  هي ،ـوحي اإللـك إال بالرـن يتحـم يكـاىل ، فلـة إىل اهللا تعـها قربـكل
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  ٣٩  .. . . . . . . . . . . . . . أسـوة حسنـة صلى اهللا عليه وآلـهالرسـول 
  

ك برأيــه اخلــاص حــىت يقــال إنــه كــان خيــالف أوامــر  مل يكــن يتحــر
  : اهللا تعاىل أحيانا ، يقول اهللا تعـاىل

    ﴿ ﴾ )١( .  
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله هو قدوة اإلنسان املؤمن ،    : إذن     

ــه     ــالمه علي ــلوات اهللا وس ــه ص ــدي ب ـــأسى ويقت ــؤمن حيــاول أن يت وامل
  .وآله الطاهرين 

  

  ؟ ن برسول اهللا صلى اهللا عليه وآلهومن هم الذين يتأس: ثانيا 
مل تقل اآلية الكرمية إن كـل مـن تـسمى باإلميـان يكـون متأسـيا             

           نـة للـذين   بالرسول صلى اهللا عليـه وآلـه ، وإمنـا ذكـرت صـفات معي
يت نــة تنطبــق علــى مــن كــان فيــه خذونـه قــدوة ، وهــذه الــصفات املعي

ــؤمن ا   ــط ، إن املـ ــاهرا فقـ ــة ال ظـ ــان حقيقـ ــون  اإلميـ ــاهري ال يكـ لظـ
خــذا رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه قــدوة ، وإمنــا الــذي يكــون   مت

الـذي يتأسـى بـه ، فمـن وصــل      مؤمنـا يف واقعـه وحبـسب باطنـه هـو     
  .إىل حقيقة اإلميان هو الذي يتأسى به صلى اهللا عليه وآله 

ولقد ذكرت اآلية الكرمية ثالث صفات للمـؤمن احلقيقـي الـذي            
  : صلى اهللا عليه وآله ، وهذه الصفات هي يتبع رسول اهللا

                                                        
   .٥ – ٣:  النجم )١(
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   أسـوة حسنـة صلى اهللا عليه وآلـه الرسـول  .. . . . . . . . . . . . . . ٤٠
  

  . من يرجو اهللا تعاىل ـــ١
  .  من يرجو اليوم اآلخرـــ٢
  . من يذكر اهللا كثريا ـــ٣

  

  ما معىن أن املؤمـن احلقيقي يرجو اهللا تعاىل ؟: ثالثا 
من يرجو اهللا تعـاىل هـو مـن يتعلَّـق قلبـه بـاهللا فيـؤمن بـه ،               إن      

، بل هـو أمـر قلـيب بـاطين ،     فقط وهذا اإلميان ليس أمرا ظاهريا      
ــدعو إىل العمــل ، وهــذا العمــل يكــون         ــذا التعلــق القلــيب بــاهللا ي وه
منطلقـــــه التأســــي برســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وآلــــه ، فــــاملؤمن  

ؤمن بــاهللا عــز وجــل ، ويقــول اهللا احلقيقــي هــو الــذي يرجــو اهللا ويــ
  :تعاىل له 

﴿
 ﴾ )١( .  

إن املــؤمن يكــون مطيعــا هللا تعــاىل فيأخــذ مــا يــأيت بــه الرســول      
خـذه  ينهى عنه ، وهــذا يعـين أنـه يت     ويترك ماصلى اهللا عليه وآلــه 

صلى اهللا عليـه  قدوة ، ومثـل هذا املؤمن الذي يأخذ أوامر الرسول       
  ويترك نواهيه هو املؤمن احلقيقي ، هو الذي يرجو رمحة اهللاوآلـه 

                                                        
   .٧:  احلشر )١(
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  ٤١  .. . . . . . . . . . . . . . أسـوة حسنـة صلى اهللا عليه وآلـهالرسـول 
  

قائم على العمل ، ويرجو ثواب اهللا عز وجـل ألنـه      تعاىل ألن رجاءه    
اىل منه يكون عـن   منه ، وما يطلبه اهللا تعأدى ما يطلبه اهللا تعاىل 

  اهللاطريق رسوله صلى اهللا عليـه وآلـه ، فالرسـول هـو الوسـيلة إىل         
  .تعاىل 

املؤمن الذي يرجو اهللا هو الذي يتعلَّق قلبه بـاهللا تعـاىل ،   : إذن     
تعلُّق هو التأسي برسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه أي         ونتيجة هذا ال  

  .يفعل األوامر ويترك النواهي 
  

  مـا مـعىن أن املـؤمـن احلقيقي يرجـو اآلخرة ؟: رابعا 
إن من يرجو اآلخرة هو من يرجو أن يدخل اجلنة ، ومن يرجو          

    أن يكون قد عمـل يف الـدنيا مبـا آتـاه الرسـول        أن يدخل اجلنة ال بد 
لى اهللا عليه وآله وابتعـد عمـا ـاه عنـه أي اختـذ الرسـول قـدوة            ص

لـــه ، ومثـــل هـــذا املـــؤمن احلقيقـــي هـــو الـــذي يرجـــو أن يلقـــى اهللا  
  :ورمحته وثوابه يوم القيامة ، يقول اهللا تعاىل 

﴿
 ﴾ )١(.   

  :ويقـول تعاىل 
                                                        

   .١١٠:  الكهف )١(
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   أسـوة حسنـة صلى اهللا عليه وآلـه الرسـول  .. . . . . . . . . . . . . . ٤٢
  

   ﴿ 



 ﴾ )١( .  

ــدنيا          ــاة ال ــذه احلي ــإن ه ــرة ف ــو اآلخ ــن يرج ــن   إن م ــا م ــا فيه وم
شــهوات ورغبــات كلــها لــيس هلــا قيمــة ، فــاملؤمن احلقيقــي يكــون         
إنسانا أخرويا ويكون نظره إىل اآلخرة ويأخذ من الـدنيا مبـا ينفعـه     
يف اآلخرة ، فتكون بذلك كل أعماله خالصة لوجـه اهللا تعـاىل حـىت         

  .األعمال الصغرية اليت يؤديها تكون موجهة هللا عز وجل 
ن يرجو اآلخرة يعيش يف هذه الدنيا ولكـن قلبـه يكـون    م: إذن        
  .قا باهللا عز وجل وباملأل األعلى متعلِّ

  ما معىن أن املؤمـن احلقيقي يذكر اهللا كثريا ؟: خامسا 
إن ذكر اهللا تعاىل ال يكون باللسان فقط ، فالذكر اللساين هـو              

 :قـال  رواية عن اإلمام الصادق عليه الـسالم  نوع من الذكر ، ففي   
كـثري الـذكر ، لقـد كنـت أمـشي معـه وإنــه        عليه السالم   وكان أيب   " 

  معه الطعام وإنه ليذكر اهللا ، ولقد كان حيدث ليذكر اهللا ، وآكل
                                                        

  .٩ – ٧:  يونس )١(
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  ٤٣  .. . . . . . . . . . . . . . أسـوة حسنـة صلى اهللا عليه وآلـهالرسـول 
  

الزقـا   هما يشغله ذلك عن ذكـر اهللا ، وكنـت أرى لـسان        ] و   [القوم  
   .)١(  " ال إله إال اهللا :حبنكه يقول

إن هـذا الـذكر اللـساين ال يكـون لقلقـة لـسان فقـط ، بـل يكــون              
ــإن النتيجـــة    ــإذا كـــان القلـــب ذاكـــرا هللا فـ ــا مـــن القلـــب ، فـ منطلقـ
الطبيعية هي أن اللسان يكون ذاكرا هللا أيضا ، ولكـن العكـس لـيس        

 ذاكرا هللا حقيقة ، صحيحا ، فليس كل من ذكر اهللا باللسان يكون   
وهــو يف نفـس الوقـت    ؛  "ال إلـه إال اهللا    " : فكم من شـخص يقـول       

ه حينمــا يطيــع شــهواته ورغبـــاته النفــسية ، يقــول  يــشرك بعبــادة ربــ
  :اهللا تعاىل 

    ﴿  ﴾ )٢(.   
ــه شــرك ،      ــشرك ،  إن اإلميـــان يكــون في ــع مــع ال  فاإلميـــان جيتم

اإلمـام  وهذا الشرك شرك طاعة ال شرك عبادة كمـا يف روايـة عـن     
 ، فاإلنسان عندما يطيع شـهواته فإنـه يكـون         )٣( الباقر عليه السالم  

قد اختذها إهلا له ، وبـذلك يكـون مـشركا بـاهللا شـرك طاعـة ألنـه             
  .يطيع الشيطان والشهوات 

                                                        
   .١ ح ٤٩٨ ص ٢الكايف ج  )١(
   .١٠٦:  يوسف )٢(
   .٩٣ ح ٢١٤ ص ٩ البحار ج )٣(
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   أسـوة حسنـة صلى اهللا عليه وآلـه الرسـول  ... . . . . . . . . . . . .  ٤٤
  

إن الذاكر هللا حقيقـة هو الذي يتذكر اهللا تعـاىل عنـد كـل فعـل                 
ــه ،     ــه ، وإن كــان حرامــا ترك ــإن كــان واجبـــا فعل يريــد أن يفعلــه ، ف

رواية عن اإلمام وهذا هو الذكر احلقيقي املنطلق من القلب ، ففي      
  :ر اهللا أنه قال الصادق عليه السالم يف معىن ذك

  

هللا وال إله إال اهللا واهللا  ان اهللا واحلمد  ـول سبح ـأما إين ال أق   "     
، ) أي أن هذا الذكر اللساين نـوع مـن الـذكر         ( أكرب وإن كان منه   

  . )١(  "ولكن ِذكْر اهللا عند ما أُِحلَّ له وِذكْر اهللا عند ما حرم عليه
  

قي ، نعـم الـذكر اللـساين نـوع       إن الذكر الفعلي هو الذكر احلقي         
من الذكر ، ولكن الذكر احلقيقي يكون عند الفعل عندما يريــد أن       

 فيـه رضـا   يفعل شيئا فيتـذكر اهللا فيقْـِدم علـى هـذا الفعـل إذا كـان          
ه غضب اهللا ، إن املؤمن احلقيقي هو الذي   اهللا أو يقف إذا كان في     

ه طرفة عني ، بيذكر اهللا قوال وفعال وحياول أن ال يغفل عن ذكر ر     
فاملؤمن احلقيقي هـو الـذي يعـيش إميانـه يف كـل حلظـة حيياهـا ويف             
ــو ال    ــل فكــرة ختطـــر يف ذهنــه ،  فه كــل خطــوة خيطوهــا ، بــل يف ك
فقط يبتعد عن احملرمات ، بل أكثر مـن ذلك فهـو ال يفكـر يف فعـل      

  هـتـيـاره ونـكـإن أفـك فـذلـة كـحـالـه صـمالـا أن أعـمـات ، فكـممحرـال
                                                        

   .٣٠ ح ٣٥ ص ٧٢ ج  األنوارحبار )١(
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  ٤٥  .. . . . . . . . . . . . . . أسـوة حسنـة صلى اهللا عليه وآلـهالرسـول 
  

 صاحلة ، ويصف اهللا تعـاىل الـذاكرين لـه بـأم أولـو األلبـاب وهـم        
العقالء ، فالذاكرون هللا هم العقـالء حـسب اآليـة الكرميـة ، يقــول           

  :اهللا تعاىل 
  

   ﴿ 



 ﴾ )١(.   

  

 ﴿ :ويقول تعاىل عن الغافلني     
 ﴾ )٢(.   

  

إن الذي يغفل عـن ذكـر اهللا يـصري متِبعـا هلـواه ولـشهواته ألنـه                 
عــن أوامـر اهللا ونواهيـه ،    عندما يريد القيام بأي عمـل فإنـه يغفـل       

بل قد يكون عاملـا باألوامر والنواهي ومـع ذلـك ال يعمـل ـا ألنـه ال        
يذكر اهللا عـز وجل عندمـا يريد أن يؤدي العمل ، بل يتِبع ما متليه       

  .عليه رغباته اخلاصة فيكون عابدا لشهواته ورغباته 
                                                        

   .١٩١ – ١٩٠:  آل عمران )١(
   .٢٨:  الكهف )٢(
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   أسـوة حسنـة ليه وآلـهصلى اهللا ع الرسـول  .. . . . . . . . . . . . . . ٤٦
  

  كيف يكون التأَسي بالرسول صلى اهللا عليه وآله ؟: سادسا 
إن التأسي به صلى اهللا عليه وآله يعين اختاذه قدوة يف كـل مـا          

ــلى اهللا      ــه ص ــه وأفعال ــة أقوال ــن معرف ــه ، وميك ــه وتفعل ــد أن تقول تري
ــات الكرميـــة والروايـــ       ــن طريـــق الرجـــوع إىل اآليـ ــه وآلـــه عـ ات عليـ

الـشريفة ، ولكـن ال ميكـن لكـل أحـد أن يـستنبط األحكـام الـشرعية         
مـن اآليات والروايات ، بل ال بد مـن الرجـوع إىل أهـل االختـصاص         
يف احلـوزات العلميـة ، فكـل مـؤمن يرجـع إىل مرجعــه يف التقليــد أو        
إىل مــــن ينقـــل عنـــهم ، فيجـــب الرجـــوع إىل املرجعيـــة الـــصاحلة       

لقضايا الـشرعيـة ، وال يعتمـد اإلنـسان علـى     والعلمـاء الصاحلني يف ا   
نفسه يف فهم واستنباط األمـور الشرعية من الكتاب الكرمي والـسنة        
الشريفة ألن لالستنباط أصوال وقواعد ، وهذه األصول والقواعـد ال       
ميكن لكل أحد أن يعرفهـا إال بعـد الدراسـة ، وهـذه الدراسـة تكـون            

ة احلــوزات العلميــة وأمهيــة يف احلــوزات العلميــة ، لــذلك تــأيت أمهيــ
بقائها واستمرارها ، فاحلوزة العلمية معلم مـن معـامل مـذهب أهـل          
ـــور اإلمـــام    ــم ســـيبقى إىل ظهـ البيـــت علـــيهم الـــسالم ، وهـــذا املعلـ
املهــدي عجــل اهللا تعــاىل فرجــه الــشريف ، فــال بــد مــن الرجــوع يف  

ــة    ــوزات العلمي ــصني ــا يف احل ــشرعية إىل املخت ــا ال ــدينأمورن   ، وال
  وخيطىء اظ عليه إال عن طريق احلوزات ،اإلسالمي ال ميكن احلف
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  ٤٧  .. . . . . . . . . . . . . . أسـوة حسنـة صلى اهللا عليه وآلـهالرسـول 
  

مـن يقــول إننـا لــسنا حباجـة إىل احلــوزات وإىل العلمـاء املتخــرجني     
منها ، وهذا كمـن يقول إننا لسنا حباجة إىل كليـات الطـب وال إىل    

  .ألطباء املتخرجني منها ا
إن املؤمن احلقيقي هو الذي يأخذ دينه مـن اهللا عـز وجـل عـن                 

طريــق الرســـول صــلى اهللا عليــه وآلــه وعــن طريــق األئمــة علــيهم         
ــصاحلني    ــق العلمــاء ال ــة الكــربى عــن طري الــسالم ، ويف عــصر الغيب
الذين هم وكالء ونواب عن اإلمـام املهـدي عجـل اهللا تعـاىل فرجـه            

  .رجه وسهل خم
املؤمن يرجع إىل من يقَلِّـده يف أخـذ املـسائل الـشرعية ،     : إذن       

وال قيمـة لـرأي اإلنـسان الشخـصي وال لتشخيـصه وال لقولـه إن هـذا        
هو تكليفي الشرعي إذا مل يكن مدعما بفتوى مرجـع التقليـد ، فـال       
جيـوز للــشخص أن يقـول إن هــذا حـالل وهــذا حـرام وهــذا تكليفــي     

ا تشخيصي إال بعد الرجوع إىل املرجعيـة ، فهـو يرجـع       الشرعي وهذ 
ــتحباب      ــوب واالس ــة والوج ــة واحلرم ــذ احللي ــد ليأخ ــع التقلي إىل مرج

مـن  " : رواية عن اإلمام الباقر عليه الـسالم قـال      والكراهة ، ففي    
أفىت الناس بغري علم وال هدى من اهللا لعنته مالئكة الرمحـة ومالئكة 

   .)١(  "فتياهالعذاب وحلقه وزر من عمل ب
                                                        

   .٢٣ ح ١١٨ ص ٢ ج  األنوارحبار )١(
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   أسـوة حسنـة صلى اهللا عليه وآلـه الرسـول  .. . . . . . . . . . . . . . ٤٨
  

مـن  "  :ويف روايـة أخرى عن اإلمام الصادق عليـه السالم قـال        
أفىت الناس برأيه فقد دان مبا ال يعلم ، ومن دان مبا ال يعلم فقـد   

  . )١(  "ضاد اهللا حيث أحلّ وحرم فيما ال يعلم
  

إن املؤمـن يف حتركه إىل اهللا عـز وجـل حيتـاج إىل العلـم الـذي             
يعطيه بصرية يف اجتاهه إليه تعاىل ، وهو يأخذ علمه من املرجعية      
الصاحلة والعلماء الصاحلني وال يأخذه مـن رأيـه الشخـصي اخلـاص       

 ألن اجلاهـل ال ميلـك   ؛وال ممن ليس عنـده علـم باألمــور الـشرعية       
  !ركه فكيف يريد أن يوضح الطريق لغريه ؟ البصرية يف حت

  

  :اخلـالصــة 
األســوة معناهــا القــدوة ، ورســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه هــو      

قدوة املؤمن ، وليس كل مـن تـسمى باإلميـان يكـون متأسـيا برسـول            
ــالث صــفات ،         ــون فيـــه ث ــل الــذي يك ــه وآلــه ، ب ــلى اهللا علي اهللا ص

 عـز وجـل ، والـصفة الثانيـة أنـه يرجـو       الصفة األوىل أنـه يرجـو اهللا      
اليوم اآلخـر ، والـصفة الثالثـة أنـه يـذكر اهللا كـثريا ، ومعـىن يرجـو          
اهللا أن قلبه متعلِّـق بـاهللا عـز وجـل ، ومعـىن يرجـو اليـوم اآلخـر أن           

  ىنـا ، ومعـا فيهـا ومـاة الدنيـن احليـلٍّ عـرة ومتخـق باآلخـه متعلِّـبـقل
                                                        

  .٢٥ ح ٢٩٩ ص ٢ ج  األنوارحبار )١(
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  ٤٩  .. . . . . . . . . . . . . . أسـوة حسنـة آلـهصلى اهللا عليه والرسـول 
  

ــ ــثريا أنـــ ـيذكـ ــه   ـر اهللا كـ ــاىل يف حتركـ ــر اهللا تعـ ــن ذكـ ــل عـ ه ال يغفـ
وأعماله ، ونتيجة هذه الصفات الثالث هي العمل املبين على العلـم        

  .الذي يأخذه املؤمن من العلماء الصاحلني 
 اهللا عليـه  فلنسع مجيعا ألن نكون ممـن يتخـذ رسـول اهللا صـلى         

  .وآله قدوة يف حياتنا الدنيا حىت يشفع لنا يف اآلخرة 
أيب القاسـم  واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا علـى سـيدنا             

 .حممد وآله الطيبني الطاهرين  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

  
  

 *  
  

أيب القاســم احلمـد هللا رب العـاملني وصـلى اهللا علـى سـيدنا          
  .ل بيته الطيبني الطاهرين حممد وأه

  :قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 
    ﴿ 




 ﴾ )١(.   
  

  :مـقـدمــة 
ما معىن قولنا إن هـذا اإلنـسـان   : يف البداية أسأل هذا السؤال         

  مؤمن ؟
                                                        

اريخ ـارك الكبري بت  ة مب ـة يف منطق  ـذا املوضوع يف خطبة اجلمع    ـ ألقي ه  *
  . م ١٩٩٩ / ٨ / ٢٠ هـ املوافق ١٤٢٠ مجادى األوىل ٩
   .٢٦ – ٢٤:  إبراهيم )١(

- ٥٠ -  
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  ٥١ . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .رة الكفرشجرة اإلميان وشج
  

مــا : ومــن هـــذا الــسؤال تــأيت عــدة أســئلة إىل أذهاننــا ، منــها      
معىن اإلميان ؟ وكيف يكون اإلميان ؟ ومب يؤمن هـذا املؤمـن ؟ وما 

  هي معـامل وعالمات اإلميان ؟ وماذا يترتب على اإلميان ؟
إن " : ع على قولنـا  لكثرية اليت تتفرإىل غري ذلك من األسئلة ا        

  " .هذا اإلنسان مؤمن 
  :اإلميـان مترابط األجـزاء 

 كلٌّ مترابط ال يتجزأ ، فاملؤمن احلقيقـي  تعاىلإن اإلميان باهللا      
ده اهللا تعـاىل ،  نقاد إىل طاعة اهللا يف كل ما يريهو الذي ينصاع وي 

ع يء تركه ، فهو يطيـ اه عن ش أمره اهللا بشيء أخذ به ، وإن  فإن
د عــن كــل نواهيــه ، وهــذا تعـــبري     اهللا تعــاىل يف كــل أوامــره ويبتعــ    

  .خمتصر عن اإلنسان املؤمن ، ولكن حيتاج إىل تفصيل 
  :حـقيقـة اإلميــان 

إن اإلميـان يف واقعـه لـيس عبـارة عـن األعمـال اخلارجيــة الـيت                 
فهـل هـذا   يؤديها اإلنسان ، فاإلنـسان يـصلي ويـصوم ويزكـي مـثال ،        

  هو معىن اإلميان أو أن لإلميان معىن آخر ؟
إن حقيقة اإلميـان تكـون يف القلـب ، فاإلميـان أمـر قلـيب نفـسي             

       بـة علـى هـذا األمـر     باطين داخلـي ، واألعمـال اخلارجيـة تكـون مترت
  اـون قلبـه أوال مؤمنـن يكـب ، فاملؤمـاق القلـالنفسي املنطلق من أعم
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  شجرة اإلميان وشجرة الكفر . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  ٥٢
  

بــاهللا تعــاىل مث ثانيـــا تــأيت هـــذه األعمــال اخلارجيـــة كثمــار هلـــذا      
  :اإلميان القليب ، يقول تعاىل 

﴿  ﴾ )١(.   
بـة  واألعمال اخلارجية تكـون مترت اإلميان موطنه القلب ، : إذن      

  .على اإلميان القليب ومعبرة عنه 
  

  :تشبيه اإلميان بالشجـرة 
ــن           ــذلك ميك ــان ل ــارا لإلمي ــون مث ــة تك ــال اخلارجي مبــا أن األعم

تشبيه اإلميان بالشجرة ، ولنطلق عليها شجرة اإلميـان أو الـشجرة        
  .اإلميانية 

  :مالحـظـة هـامـة 
 أو كما يقـال تـشبيه األمـر   ــ املعنوي بأمر مادي ـإن تشبيه األمر     

 بسبب وجود وجـه للـشبه بينـهما إمنـا هـو مـن       ــاملعقول بأمر حسي ـ 
أجــل تقريــب صــورة اإلميــان إىل ذهــن الــسامع ألن تــصور األمــور        
املادية سهل على الذهن ، والقرآن الكرمي اتبع هـذا األسـلوب حيـث        

ي موجود يعرفـه الـسامع أو القـارىء    يشبه الشيء املعنوي بشيء ماد   
  ع أوـن يسمـ مِلبن ِقـره موـن تصـوي فيمكـنـيء املعـد الشـسـىت جيـح

                                                        
   .٧:  احلجرات )١(
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  ٥٣ . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .شجرة اإلميان وشجرة الكفر
  

  .الكرمي يقرأ القرآن 
ــدنا شــجرة هــي شــجرة اإلميــان يف مقابــل شــجرة      : إذن        عن

  .الكفر 
ة الــــيت قرأــــا يف أول ع مــــرة أخــــرى إىل اآليــــة الكريـــــلنرجـــ     

  :املوضوع وهي 
    ﴿ 




 ﴾.   
  

ــن           ــيت نأخــذها م ــجرة اإلميــان ال ــشجرة ش ــذه ال ــى ه ــق عل لنطل
 مقابـل هذه الـشجرة  ، ويف" كشجرة طيبة " التشبيه يف قوله تعاىل   

توجـد شـجرة أخــرى هـي شـجرة الكفــر ، ونأخـذها مـن التــشبيه يف       
، ولكـل مـن الـشجرتني فـروع ومثـار         " كـشجرة خبيثـة     " قوله تعاىل   

  .إما حقيقية وإما ومهية 
ــائي      ــة الطباطب ــسيد العالم ــول ال ــه يف  يق ــاىل علي  رضـــوان اهللا تع

عتقـاد احلق الثابت أو ة هي االإن الشجرة الطيب"  :امليزان تفسريه 
  ولشجرة التوحيد ، والقول بالوحدانية واالستقامة عليه هو حق الق
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  شجرة اإلميان وشجرة الكفر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٤
  

و اهللا ـالن وهـن كل تغير وزوال وبطـوظ عـت حمفـل ثابـه أص ـالذي ل 
ال ـة وأعمـ ـالق زاكيـ ـ وأخـ ةـد حقّـ ـن عقائـ ـروع مـ ـه فـ  ـه ، ولـ   ـز امسـ  ـع

  . )١(  "صاحلة
رضـوان اهللا  الطباطبـائي  هذه الشجرة يـسميها العالمـة    : إذن        

تعاىل عليه شجرة التوحيد ، وميكن أن نطلق عليها شـجرة اإلميـان        
بـاهللا تعــاىل ، وهـذه الــشجرة هلـا أصــل ثابـت وهــو اهللا عـز وجــل ،      

ــسان     ــصعـد باإلن ــسماء وت ـــد إىل ال ــروع متت ــو  وهلــا ف ــى حن إىل األعل
ــ ــد      االكم ــن العقائ ــان م ــي مثــار اإلمي ــا مثــار ه ــروع هل ــذه الف ل ، وه

  .الصحيحة واألخالق الزاكية واألعمال الصاحلة 
ــا         ــىت يقتطفه ــصاحلة ح ــار ال ــذه الثم ــرف ه ــؤمن أن يع إن دور امل

ويأخذها ويأكل منها وجيسد آثار اإلميان يف حياتـه ، وبـدون األخـذ          
ن لإلنسان أن يدعي أنه مؤمن بـاهللا تعـاىل    من مثار اإلميان ال ميك    

  .ومؤمن ذه الشجرة اإلميانية 
  

  :شـجـرة الكـفــر 
ويف مقابل هذه الشجرة توجد شـجرة أخـرى هـي شـجرة الكفـر           

  رـة وكل فكـط وكل مدرسـل خـذهـب وكـل مـل رأي وكـع كـمـيت جتـال
                                                        

  .٥١ ص ١٢ تفسري امليزان ج )١(
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  ٥٥ . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .شجرة اإلميان وشجرة الكفر
  

 ــل ضــد ــه ويعم ــيس هلــا  يعــارض اإلميــان وحيارب ــشجرة ل ــذه ال ه ، وه
قــرار واســتقرار ، بــل هــي شــجرة مقطوعــة لــيس هلــا أصــل وال هلــا  

م اإلنـسان أـا   ة يتـوه ة خياليـ فروع ، وهلـا مثـار ولكنـها مثـار ومهيـ       
مثار ، ولكنها يف الواقع سراب يصل إليه اإلنـسان فيجـده ال شـيء ،      

  :ل اهللا تعاىل يقو
    ﴿ 


 ﴾ )١(.   

 كلهـــا ســراب ، يظنــون أــم وصــلوا إىل     ال الكــافرين ـإن أعمــ    
ــوم     ــأتون ي ــها ال شــيء ، في ــال يف الواقــع كل ــن هــذه األعم شــيء ، ولك
القيامة وجيدون أن أعماهلم كلهـا سـراب ، فهـي عبـارة عـن أوهـام        
كـانوا يعيــشوا ، واألوهـام ال تنــتج إال ومهـا ، أمــا اإلنـسان املــؤمن     

  .قيقية واقعية الذي يأخذ بشجرة اإلميان فإنه يأخذ مثارا ح
  :مثـار شجـرة اإلميـان  

إن مـن يكــون اإلميـان راســخا وثابتـا يف قلبــه فـإن أعمالــه تكــون         
  ن إميانه ، وال ميكن أن يتوقَّع من اإلنسانـة مـا منطلقـة ألـصاحل

                                                        
   .٣٩:  النور )١(
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  شجرة اإلميان وشجرة الكفر . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .٥٦
  

ع منـــه إال األعمـــال ال فاســـدة ، بـــل ال يتوقَّّـــ بأعمـــاملـــؤمن أن يـــأيت
الــصاحلة الــيت هــي مثــار شــجرة اإلميــان ، وال يتوقــع منــه األعمــال  

الروايــة عــن الطاحلــة الــيت هــي مثــار شجـــرة الكفــر ، لــذلك تــأيت   
اخلـري منـه   "  :أمري املؤمنني عليـه الـسالم يف صـفات املـتقني قــال          

  . )١( "مأمول والشر منه مأمون 
املؤمن ال يتوقَّــع منــه الــشـر ، فكــل أعمـــاله تكــون أعمــال خــري   فــ    

 :الـصادق عليـه الـسالم قـال     جعفـر  عن اإلمام وصالح ، ويف رواية  
مدخله نور وخمرجه نـور  : ب يف مخسة من النور فاملؤمن من يتقلّ  " 

   .)٢(  "وعلمه نور وكالمه نور ومصريه يوم القيامة إىل اجلنة نور
 ذلـك نـستطيع أن نقـول إن املـؤمن احلقيقـي حياتـه       بل أكثر مـن      

ــها نــور ألــا تكــون يف ســبيل اهللا عــز وجــل       وعملــه كلــه هللا ،  ، كل
 اجلنـــة فبدايتـــه نـــور وايتـــه نـــور حيـــث ســـينتهي إىل اجلنـــة ألن      

د للحيـــاة الدنيويـــة هلـــذا املـــؤمن ، األخرويـــة هـــي انعكـــاس وجتـــسي
نتيجــة للحيــاة  فاجلنــة الــيت حيــصل عليهــا املــؤمن هــي يف واقعهــا       

ــه    ــها ، فحياتــه وأعمالــه تتجــسد هنــاك ، فدخول الدنيويــة الــيت عاش
  .إىل اجلنة نتيجة طبيعية حلياته الدنيوية 

                                                        
   .١٨٦ باب ١٤٨ ص ١٠ شرح ج البالغة البن أيب احلديد ج )١(
   .٥ ح ١٧ ص ٤ ج  األنوارحبار )٢(
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ــب      : إذن       ـــرة اهللا جي ـــي شج ــيت ه ـــة ال ــشجـرة اإلمياني ــذه ال ه
فهـا ، وأن يسعى إىل جتسيـد مثارهـا يف حياته ،  على املؤمن أن يعر   

ـــة    ــذه الـــشجرة اإلميانيـ ـــد ـ ــا إال أن يعتقـ وال يكـــون اإلنـــسان مؤمنـ
وبثمـارها اليت تعطي األعمال الـصاحلة يف كـل حـني بـإذن رـا ألن        
هذه الشجرة هـي شـجرة اهللا عـز وجـل ، وال يـأيت مـن اهللا إال كـل         

ع أن تثمــر هـذه الـشجـرة    نتوقّـ ما هــو خيــر وصـاحل ، وال ميكــن أن        
  .اإلميانيـة األعمـال الفاسـدة واالحنـرافات املختلفـة 

  :دور املـؤمـن جتـاه شـجـرة اإلميـان  
ــجرة تــسمى            ــود ش ــد أن عرفنــا بوج ــا بع ــك يــأيت دورن ــد ذل وبع

بالشجرة اإلميانية وأن هذه الشجرة هلا فروع ومثار، فما هو دورنا         
  جتاه هذه الشجرة ؟

إن من يقول إنـه مـؤمن عليـه أن يراجـع نفـسه لـريى هـل توجـد               
هذه الشجرة اإلميانيـة عنده أم ال ؟ وهل يعتقد ا اعتقادا راسخا    

هـا وحياتـه   أم ال ؟ وهل هو مقتنع ا اقتناعا تاما ؟ وهل أعماله كلّ   
ها قائمة على أساس هذه الشجرة أم   ها وأفكاره كلّ  ها وخطواته كلّ  كلّ

ــيت ــشجرة ال ــذور هلــا    أن ال ــع ال مثــار هلــا وال ج ــد ــا يف الواق  يعتق
لعـدم متكـن اإلميـان مــن قلبـه ؟ ، فرياجـع نفــسه لـريى هـل حياتــه        

  اس شجرة الكفر أمـان أم على أسـرة اإلميـاس شجـعلى أسة ـقائم
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   ؟على أساس خليط من الشجرتني
ــا        ــيت تكــون يف واقعه ــد بــبعض االعتقــادات ال إن املــؤمن قــد يعتق

عقائد مـن شـجرة الكفـر ، فـيخلط بـني الـشجرتني وهـو يـدعي أنـه                
مؤمن ، إن املؤمن احلقيقي هو الذي يعتقـد بكل شجرة اإلميـان وال       
ــن     ــن الـــشجرتني فيكـــون مـ ــإذا أخـــذ مـ ــشجرتني ، فـ ــط بـــني الـ خيلـ

  :مصاديق قوله تعاىل 
    ﴿ 


 ﴾ )١(.   

   ﴿  ﴾ )٢( .  
ك ا جيـب عليـه أن يتمـس    من يريد أن يكون مؤمنا حقيقيـ      : إذن      

ة لــشجرة  رة اإلميـــان ويأخــذ مثارهــا ويتــرك الثمــار الومهيــ      ـبــشج
ل مــا جيــب عليــه فعلــه هــو معرفــة هــاتني الــشجرتني        الكفــر ، وأو

خـذ بـالثمرة إن كانـت مـن مثـار شـجرة اإلميـان ،        ومثارمهـا ، مث يأ 
  .ويتركها إن كانت من مثار شجرة الكفر 

                                                        
   .٨٥: ة  البقر)١(
   .١٠٦:  يوسف )٢(
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  كيف لنا أن نعرف مثــار شـجـرة اإلميـان ؟: سـؤال 
ميكن أن نعرف مثار شـجرة اإلميـان   أنه إن اجلواب واضح وهو      

ن القرآن الكرمي والسنة الشريفة ، فالقرآن الكرمي يبين لنـا مثار       م
شجرة اإلميان ، وكذلك روايات أهـل البيـت علـيهم الـسالم ، فعلـى       
املــؤمن أن يــسعى إىل معرفــــة الكتــاب والـــسنة معرفــة تفـــصيلية ال     
جمرد أفكار عامة جمملة ضبابية غري واضحـة حىت يعرف الطريق     

ــسلكه و  ــد أن ي ــستقيم ،   الــذي يري ــراط اهللا امل ــى ص ــون سائـــرا عل يك
هذا الصراط املتمثِّل برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وبأهـل بيتـه            

  .عليهم السالم 
ملعرفة مثار شجرة اإلميان ال بد من الرجوع إىل الكتاب      : إذن      

  .الكرمي والسنة الشريفة 
  هل تؤمن بشجرة اإلميان ؟: وقد تسأل بعض املؤمنني     
  .نعم : فيقول     
  هل تقرأ القرآن ؟: فتسأله     
  .ال : فيقول     
ــى   : وتــسأله      ــدك اطــالع عل ــل عن ــيهم   ه ــت عل ــل البي ــات أه رواي

  السالم ؟
  .ال : فيقول     
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ــراءة املــ        ــدم ق ــي ع ــشها اآلن وه ــشكلة نعي ــذه امل ــرآن وه ؤمنني للق
ــرمي قــراءة تــدبر ، وعــدم اطالعهــم علــى روايــات أهــل البيــت         الك
ــراءة       ــال إال ق ــراءة أص ــدم الق ــل ع ــر ، ب ــسالم اطــالع تفَكُّ ــيهم ال عل
ــؤمن ،    ــا للمـ ــي علمـ ــد ، وهـــذا ال يعطـ ــسة يف اجلرائـ العنـــاوين الرئيـ

    ص جـزءا مـن وقتـه لالطـالع علـى دينـه       واملفروض أن املؤمن خيـص
ــة معــامل   إميانــه ، ومــع األســف أن هــذا األمــر مفقــود عنــد       وملعرف
  .اإلخوة األعزاء 

  :اخلـالصــة 
اإلميـــان بـــاهللا تعـــاىل كُـــلٌّ متـــرابط ال يتجـــزأ ، وميكـــن تـــشبيه      

          ع عليـه  اإلميان بالشجرة اليت يكـون أساسـها اهللا عـز وجـل ، وتتفـر
ــد احلقّــ ــص  العقائ ــال ال ــة واألعم ــل ة واألخــالق الزاكي احلة ، ويف مقاب

ذه الشجرة توجد شجرة الكفـر الـيت تكـون منبـع العقائـد الباطلـة         ه
واألخــالق املنحرفــة واألعمــال الطاحلــة ، وعلــى املــؤمن أن يـــسعى       
ملعرفة هـاتني الـشجرتني ومعرفـة مثارمهـا ليأخـذ بالثمـار احلقيقيـة          
للشجرة اإلميانية اخلالصة ويتـرك الثمـار الومهيـة لـشجرة الكفـر ،            

ــني مثــار هــاتني  ــط ب ــال   وال خيل ــون فع ــشجرتني يف حياتــه حــىت يك  ال
ــا      ــون اإلميــان لَعقً ــي ، وال يك ــيش اإلميــان احلقيق ــا ويع ــا حقيقي مؤمن

  كـان ، وبذلـاس اإلميـة على أسـه قائمـون حياتـل تكـانه ، بـعلى لس
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ــان ، وت  ــق اإلميـ ــا حـ ــون مؤمنـ ــه   يكـ ــع أفعالـ ــبة مـ ــه متناسـ ــون أقوالـ كـ
إين أعتقد ـذا الـشيء   : " وعقائده ، فال يكفي أن يقول الشخص   

 "   ب علـى هـذا االعتقـاد ، فـإذا مل     ، مث ال يأخذ باألعمال اليت تترت
  ـذا    يلتزم مبا يترت ب عليه ففي الواقع ال يوجد أصال اعتقاد عنده

ــل      ــسرعة مــع أق ــزول ب ــاده ضــعيف ي ــشيء أو أن اعتق ــة ريــح ،  ال  هب
وحياة الناس اآلن قائمة على خليط مـن الـشجرتني ، فيجـب علينـا           
مجيعا أن نراجع أفكارنا حىت نرى هل هي نتاج خالص من شـجرة    
ــشعر       ــر دون أن ن ــجرة الكف ــاج ش ــي نت ــها ه ــثريا من اإلميــان أو أن ك

  بذلك ؟
وقـد نكتشف أن كثريا من العقائد واألقوال واألعمال اليت نقـوم        

  .من مثار شجرة الكفر وحنن غري ملتفتني إىل ذلك ا هي 
وفقنا اهللا تعاىل وإياكم إىل العمل مبا يريده اهللا عز وجـل مـن            

ــا        ــل ــان وأن نعم ــجرة اإلمي ــار ش ــم بثم ــصاحلة وأن نعل ــال ال األعم
ــذا   وجنــس ــق ه ــالعلم أوال مث العمــل بتطبي ــا العمليــة ، ف دها يف حياتن

تنــا الدنيويــة قائمــة علــى أســاس العلــم علــى حياتنــا حــىت تكــون حيا
شجرة اإلميان وشجرة التوحيد ، وبذلك نكون فعـال مـن املـؤمنني ،   
ــع      ــة م ــا متوافق ــون أعمالن ــا ، وتك ــع أعمالن ــة م ــا متوافق ــون أقوالن وتك

  جرتني ،ـار الشـن مثـطا مـا خليـون حياتنـائدنا ، وال تكـا وعقـوالنـأق
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فال نكون مـن املـؤمنني الـصاحلني املخلـصني ، ومـن ال يكـون مؤمنـا          
ــرك     ــون مــشركا بــاهللا عــز وجــل ش خالــصا فهــو لــيس مبــؤمن بــل يك

  .طاعة دون أن يدرك ذلك 
أيب القاسـم  واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا علـى سـيدنا             

  .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
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  * القسم األول
  

أيب القاســم احلمـد هللا رب العـاملني وصـلى اهللا علـى سـيدنا          
  .حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين 

﴿ :قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي  
 ﴾ )١( .  

  :مـقـدمــة 
ــض        مــا زلنــا نتحــدث يف جوانــب اإلميــان ، ويف البدايــة أســأل بع

ـــز  : وع ـذا املوضـــدا هلـــة متهيـــاألسئلــ ــال حنــب اهللا ع ــل حنــن فع ه
 اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه ؟    وجل ؟ وهل حنن فعال متِبعون لرسـول     

نا اهللا عز وجل ؟وهل حيب  
                                                        

ة اجلمعة يف منطقة مبارك الكبري بتـاريخ        ـوع يف خطب  ـذا املوض ـ ألقي ه  *
  . م ١٩٩٩ / ٨ / ٦ املوافق هـ ١٤٢٠ ربيع الثاين ٢٤

   .٣١:  آل عمران )١(
- ٦٣ - 
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  :مـثـال 
أبدأ احلديث مبثـال واقعي من حياتنا ، ومـن خـالل هـذا املثـال             

أدخـل إىل صلب املوضوع ، لنعط أربع قسـائم ألربعـة أشـخاص مـن            
 ومـسيحي ويهـودي وكـافر ، ونطلـب مـن       مـسلم : هـات خمتلفــة    اجتا

كل واحد منهـم أن يبين قسيمته وأن يفرشـها باألثاث ، وبعـد ذلـك       
  ندخل إىل هذه البيوت األربعة فمـاذا نشاهد ؟

نــرى أن البيـــوت األربعــة متــشاة يف طريقــة وكيفيــة البنــاء ويف      
ــن أديـــان ومــذاهب   ــاألول الفـــرش واألثـــاث مــع أــم م  خمتلفـــة ، ف

إين أو يقـول إين مسلـم شيعي ومـواٍل ألهـل البيت عليهم الـسـالم ،    
ــا    ــسنة ، والث ـــل ال ــج أه  ــى ــسلـم عل ــن  ينم ــسيحي أؤم ــول إين م  يق

، والثالث يقول إين يهودي أؤمن مبوسى عليـه   باملسيح عليه السالم    
نبيـاء  ، والرابع يقـول إين كـافر ال أؤمـن بوجـود اهللا وال باأل          السالم  

  .وال باملعاد ويوم القيامة 
وســـيكون ، شــيعي  مــسلم  نــأيت إىل الــشخص الــذي يقــول إنــه          

  هل حتب اهللا عز وجل ؟: كالمي معه فأسأله 
  .نعم : فيقول 
  هـل حتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ؟: وأسأله 
  .نعم : فيجيب 
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  هل حتب أهل البيت عليهم السالم  ؟: وأسألـه 
  .نعم : فيقول 

فكيـف تـسألين هــذا الـسؤال      ،  إن سؤالك غريـب     : وسيضيف قائال   
  وأنت تعلم أنين شيعي ؟

ــة ؟ما هـي املـحـب  
ة القلبيـــة ألي شــيء مــن األشــياء هــي جمــرد عاطفــة ،  إن احملبـ     

ز العاطفـة ،  فإن هـذا احلـب يبــقى يف حيـ       فاإلنسـان إذا أحب شيئـا     
ولكــن الــشيء الطبيعــي أن اإلنــسان إذا أحــبجــه إليــه  شــيئا فإنــه يت

  .وحياول احلصول عليه 
إذا أحب طعاما معينا فإنـه يـسعى إىل طبخـه وااللتـذاذ          : مثال      

ويعطونه قائمة الطعام فيختار الطعـام  ، بأكله أو يذهب إىل املطعم      
، وذلــك ألن   ديقــه الــذي معـه يطلـب طعامـا آخـر       الذي حيبه ، وص   

  .كال منهمـا حيـاول احلصول على ما حيب 
من عادة اإلنسان أنه يسعى للحصول على ما حيـب ويـشتهي ،             و

وبدون هذا السعي يظـل هـذا احلـب يف نطـاق القلـب وال ينـتج مثـرة          
عملية خارجية ، وهذا احلب الـذي يظـل يف القلـب فقـط تكـون مثـل             

ــن    الــشجر ــل م ــر إذا انتق ــب يثم ـــذا احل ــر ، وه ــيت ال تثم ــة ال ة اجلاف
  ص يقـال عنه إنه فعالـذا الشخـل هـارج ، مثـد يف اخلـب وجتسـالقل
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ده يف اخلارج حيبهذا الطعام بعد أن جس .  
  

  :النتيجــة 
ب الذي يظل يف نطاق القلب يف الواقع هـو حـب زائـف ال        إن احل     

ــذي     ــو ال ــب احلقيقــي ه ــب كعدمــه ، فاحل ــود هــذا احل حقيقــي ، فوج
يعطي مثارا خارجية وينتج حركـة خارجيـة مبنيـة علـى أسـاس هـذا          

  .احلب 
  

  :حـب املـؤمـن للـه تعـاىل 
ــسابقة        ﴿ :نــأيت إىل اآليــة ال

 ﴾ .  
إن احلــب احلقيقـــي هللا تعـــاىل ولرســوله صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه       

وألهل بيته عليهم السالم كيف يكون حبا حقيقيـا حيـث إننـا نـدعي          
  أننا حنب اهللا ورسوله وأهل بيته سالم اهللا عليهم أمجعني ؟

 ﴿اآلية الكرمية توجد مجلـة شـرطية هـي        يف      
﴾       فعل الشرط هـو ،﴿  ﴾   وجـزاء ،

، ، فالـشرط هـو حمبـة اهللا تعـاىل      ﴾ ﴿الشرط وجوابه هـو   
ــلى اهللا عليــه وآلــه ،         ــاع الرســول ص ــه هــو اتب ــزاء املترتــب علي واجل

  اعـبـكم اتـب عليـيجـل فـز وجـون اهللا عـنتم حتبـإذا ك: و ـىن هـفاملع
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 رسـوله صلى اهللا عليه وآلـه ، ونفهـم مـن اجلملـة الـشرطية أنـه إذا            
اقــع ال حتبــون مل تتِبعـــوا الرســول صــلى اهللا عليــه وآلــه فــأنتم يف الو 

  .اهللا عز وجل 
ــان حبــ : إذن      ــب اهللا إذا ك ــح ا حقيقي ــد ــال ب ــرة  ا ف ــتج مث  أن ين

  .هي اتباع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، وخارجية 
،  ﴾  ﴿: ونأيت إىل تتمة اآليـة الكرميـة           
﴿﴾  فعل أمر ، و﴿  ﴾  جواب األمر ، فيكون

إذا اتبعــتم رســول اهللا فــإن اهللا حيــبكم ، فتوجــد هنــا : املعــىن هــو 
نتيجة مترتبـة علـى نتيجـة اجلملـة الـشرطية ، حتـب اهللا وحبـك هللا         

  تعاىل ينتج ات  باع الرسـول صـلى   باع رسوله صلى اهللا عليه وآله ، وات
دلـة احلـب حبـب ، وحـب اهللا     اهللا عليـه وآله ينتج حب اهللا لك ومبا 

لك معناه حصولك على رضاه عز وجل ، وإذا حـصل اإلنـسان علـى          
رضا اهللا فإنه حيصل على ثوابه ، ونتيجة ذلك الـدخول إىل جنـات         

  .اهللا الواسعة اليت جتري من حتتها األار 
فعليـه أن ال يتوقـع باملقابـل    " أنا أحب اهللا " فإذا قال الشخص       

اشرة ، فال يستطيع أن ينتقل مباشرة من حبـه هللا   أن اهللا حيبه مب   
إىل حب اهللا لـه ، بل توجد خطوة وسطى هـي اتبـاع الرسـول صـلى      

   أن يتِبع رسوله ، ومن يتِبعال بدـ اهللا فبـاهللا عليـه وآله ، فمن حي
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ــول  ــب      الرس ــو احل ــذا ه ــة ، وه ــة مبحب ــه حمب ــه ويبادل ــإن اهللا حيب ف
  .احلقيقي 

أما احلب الزائف فهو أن يدعي الشخص أنه حيـب اهللا تعـاىل               و
وحيــب الرســول صــلى اهللا عليـــه وآلـــه وحيــب أهــل البيــت علـــيهم        
الـسالم ولكـن تــصرفاته اخلارجيـة ال تــدل علـى هــذا احلـب ، فهــذا      

له وال ينتج نتائج ومثارا خارجيـة ،   حب زائف ادعائي فقط ال واقع       
بل يظل يف نطاق القلب ولقلقـة علـى اللـسان ويكـون جمـرد ادعـاء ،            
واحلـب االدعــائي ال ينـتج حمبــة اهللا تعـاىل وال حمبـــة رسـوله صــلى     
اهللا عليه وآله وال حمبة أهل بيته عليهم الـسالم وال حمبـة صـاحب       

 جيعـل املـدعي   العصر والزمان عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الـشريف وال         
  .من أنصاره وشيعته واملقاتلني حتت لوائه واملستشهدين بني يديه 

إذا أردنــا أن حنــصل علــى حمبــة اهللا عــز وجــل وعلــى       : إذن     
حمبـة رسـوله صـلى اهللا عليـه وآلــه وعلـى حمبـة أهـل البيـت علــيهم         
السالم  وعلى حمبة اإلمام املهدي عجل اهللا تعاىل فرجـه الشريف    

 ـبعني لرسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه ، وبـدون          أن فال بدنكون مت 
  .هذا االتباع حنن يف الواقع ال حنبهم وإمنا ندعي أننـا حنبهم 

أيهـا الـشيعي الـذي تقـول إنـك مــن         : واآلن أتوجه ذا الـسؤال          
  وحتب اع أهل البيت عليهم السالم هل فعال حتب اهللا عز وجلـأتب
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رسوله وأهل بيته حىت يبـادلون حبـك حبـب ؟ هــل أنـت فعـال متبـع           
لرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه ؟ وهـــل اإلنـــسان يـــدخل اجلنـــة  

  باحلب الزائف الذي ال قيمة له ؟
  

منـا  مـاذا يريـد   :  أن نسأل أنفـسنا األسـئلة التاليـة     ال بد : إذن      
اهللا عز وجل ؟ وماذا يريد منـا رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه ؟            
وماذا يريد منا أهل البيت عليهم السالم ؟ هل حنن فعال أتباع أو     

  مدعون للحب ؟ وماذا ينتج احلب بدون اتباع ؟
  

     ـق مـا يريـدون ،           فال بدـا مث نطبأوال أن نعرف ماذا يريدون من 
ول إننـا أتبـاع وحمبـون هللا تعـاىل ولرسـوله      وبعد ذلك نستطيع أن نق  

  .صلى اهللا عليـه وآله وألهل البيت عليهم السالم 
  

﴿ :يقول اهللا تعاىل        
 ﴾ )١(.   

﴿ :ويقول تعاىل       
 ﴾ )٢( .  

  ةـة خالصـاال صاحلـل أعمـ أن يعمدـاء اهللا ال بـو لقـن يرجـإن م    
                                                        

   .٢١:  األحزاب )١(
   .١١٠:  الكهف )٢(
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هللا تعاىل واليشرك بعبادة اهللا أحـدا ، وال يقـصد بالعبـادة الـصالة        
 ــط ، وإمنـــا العبـــادة تكـــون يف كـــل أمـــر يؤد ــج فقـ يـــه والـــصيام واحلـ

اإلنــسان متقربــا ــا إىل اهللا عــز وجــل ، وتوجــد آيــات كــثرية يف         
القــرآن الكــرمي يظهــر منــها أن اإلميــان لوحــده ال يــدخل اجلنــة ،        
  فاإلميان الذي يظل يف نطاق القلب فقط ال يدخل اجلنة ، بل ال بـد 

﴿ :معــه مــن العمــل الــصاحل ، فكــثري مــن اآليــات تقــول   
﴾  ، منها:  

    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

    ﴿ 
 ﴾ )٢( .  

    ﴿ 


 ﴾ )٣(.   
                                                        

  .٥٧:  النساء )١(
  .٣٠:  اجلاثية )٢(
  .٢٥: البقرة  )٣(
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 يقول كثري من الناس إن اإلميان يف القلـب ، فمـثال     :قـد يقـال       
ن ولكن يكفـي أ ، نعم أنا ال ألبس احلجاب    : " املرأة السافرة تقول    

  ." اإلميان موجود يف قليب 
  أقول هلم إذا كان اإلميان موجودا يف القلب فـال بـد        :اجلـواب      

أن ينتج مثارا خارجية ، وبدون الثمار اخلارجيـة يف الواقـع ال يوجـد        
إميـــان يف القلــب ، فــاملرأة الــسافرة إذا كــان يوجــد إميــان يف قلبــها  

ــون متحج ــاملفروض أن تك ــال إميــان  ف ــة وإال ف ــت  ب ــو كان ــها ، ل يف قلب
تـــؤمن بـــاهللا ألخـــذت بـــأوامر اهللا ، ومـــن أوامـــر اهللا احلجـــاب ،       
وسأحتدث إن شاء اهللا تعاىل يف موضوع مستقل عن معىن احلجاب    
ــرأس      ــى ال ــاش عل ــة قم ــو قطع ــوب ه ــل احلجــاب املطل اإلميــاين ، فه

  فقط أو أنه أكثر من ذلك ؟
نـة ، وال ميكـن    اإلميان بدون العمل الـصاحل ال يـدخل اجل      :إذن      

لإلنسان أن يطمع يف دخول اجلنة بدون العمـل الـصاحل ، فـإذا كـان        
يوجد يف القلب إميان حقيقـي فـإن هـذه الثمـار واألعمـال اخلارجيـة               
ــان بــال تــصنع أو تكلّــف ، وبــدون         ــون نتيجــة طبيعيــة هلــذا اإلمي تك
الثمار اخلارجية ال يوجـد إميـان يف القلـب أصـال ، فـاملرأة الـسافرة           

ــ ــو ك ــاىل لتحج  ل ــاهللا تع ــها إميــان ب ــد يف قلب ــت ألن احلجــاب  ان يوج ب
  ولةـال بسهـل على هذه األعمـِبقْن يـان ، واملؤمـار اإلميـن مثـرة مـمث
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  .ويسر ألنه يؤمن باهللا عز وجل 
خــذ صــلى اهللا عليــه وآلــه جيعلــه يت إن حــب املــؤمن لرســول اهللا     

رســول اهللا قــدوة وأســوة ، ورســـول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه هــو        
ــضل م ــأف ــوم     ج ــان يق ــه ك ــه وآل ــلوات اهللا علي ــو ص ــالم ، فه سد لإلس

       أن نقتـدي بـه صــلى   بأعمـال كـثرية ويـتكلم بـأقوال كـثرية ، فـال بـد 
  .اهللا عليه وآله بكل أعماله وأقواله 

م يف أعمـال املـؤمن وأقوالـه ، فكـل عمـل يريـد         يتحكّإن اإلسالم       
اإلنسان أن يقوم بـه يقـول لـه الـدين إن تكليفـك يف هـذا العمـل هـو               

م حىت يف األفكـار مبعـىن أنـه يقـول لـك ال     كذا ، بل إن الدين يتحكّ     
ــ ــر  تفكّ ــشيء احمل ــذا ال ــالم    ر يف ه ــسك ، فاإلس ــى نف ــؤثر عل ــه ي م ألن

نـسـان إذا أراد أن يكـون مؤمنـا    يشمل مجيـع جوانـب احليـاة ، إن اإل     
 ده رسول اهللا صلى اهللا عليــه  حقيقيا فال بـدأن يأخذ بكل ما جيس 

  .وآله 
ــا معي :إذن      ــي اجتاه ــالم يعط ــك إذا أردت أن   اإلس ــول ل ــا ، يق ن

تت      نـه لـك رسـوله       جه إىل لقاء اهللا عز وجل فال بـدأن تأخـذ مـا يبي 
 تـسري علـى الـصراط املـستقيم     صلى اهللا عليه وآله ، فإذا أردت أن     

  دها الـدين ، وبـدون هـذه            فال بـدـذه الوسـائل الـيت حـد أن تأخـذ 
  ان أن يسري يف اجتاه صحيح على الصراطـائل ال ميكن لإلنسـالوس
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ر علـى الـصراط وهـو ال    املستقيم ، فاإلنسان إذا كان يظن أنـه سـائ     
يأخذ مبـا يريـده اهللا ففـي الواقـع هـو يـسري يف االجتــاه اخلـاطىء ،            

 م أنــه يــسري يف الطريــق الــصحيح ألنـــه يعــيش تــصورات       هــو يتــوه
خيالية وأوهام ال حقيقة هلا ، إن من يريد أن يسري علـى الـصراط           

فإنــه عـــن طريــق األوهــام ال يتحــركــا صحيحـــا عليــه ، كمــن ك حتر
ـــارة فيتحــر  يتخيــ ــود سي ــه يق ــام ، ويف  ل أن ــال واألوه ــامل اخلي ك يف ع

الواقع ال توجد عنـده حركـة ، واألمـاين واألوهـام ال تـدخل اإلنـسان             
ــه ويتخيــ    ــض عيني ــسـان أن يغم ــستطيع اإلن ــة ، في ــد  إىل اجلن ــه ق ل أن

رب مــن أـــارها وعــاش يف   ـا وشـــن مثارهــ ـة وأكــل مــ ـل اجلنـــدخــ
ــاال   ــه ــذه اخلي ــا ، ولكن ــان ،  نعيمه ــصل إىل أي مك ــن أن ي ت ال ميك

    مـن أن يأخـذ بكـل مـا يريــده اإلسـالم منـه        فإذا أراد اجلنة فال بد 
  .من اإلميان باهللا والعمل املترتب على اإلميان 

ــق اجلنــة حمفوفــ        ــات أن طري ــض الرواي ــاره ، فعــن  ةويف بع  باملك
اجلنــة حمفوفـــة  "  :اإلمــام أيب جعفــر البــاقر عليـــه الــسالم قــال      

صرب ، فمـــن صـرب علــى املكــاره يف الـدنيا دخــل اجلنــة ،    بامل كـاره والــ
ا ات والــشهوات ، فمــن أعطــى نفــسه لــذّ    ذّـة باللـــوجهــنم حمفوفــ 

   .)١(  "وشهواا دخل النار
                                                        

   .٤ ح ٧٢ ص ٦٨ ج  األنوارحبار )١(
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تـاج إىل جهـد وعمـل    واملكاره معناها الصعوبات أي أن اجلنـة حت       
وتعب حىت يصل إليها اإلنسـان ، فاإلنسان الذي ال يشـعر بصعوبات     
ــك      ــون اهللا مبتلي ــد يك ــسك فق ــه إىل نف ــه انتب ــول ل ــها أق يف حياتــه كل
ــد أن يــشعر اإلنــسان يف         ــديك ، فــال ب ــودة بــني ي ــذه الــنعم املوج 
ــشعـر       ــن ي ــإذا مل يك ـــاء ، ف ــتالءات وعن ــصاعب واب ــدنيا مب ــاة ال احلي

  .فعليه أن يراجع إميانه بذلك 
  :رجوع إىل مثال البيوت األربعة 

ــذه         ــة بعــد تأســيس ه أرجــع مــرة أخــرى إىل مثــال البيــوت األربع
لــو  ، " أنـا شـيعي   " : األسس وهذا البناء ، أسأل هـذا الـذي يقـول     

ــايل     ــا احل ــيش يف زمانن ــان يع ــه ك ــه وآل ــلى اهللا علي ــول اهللا ص أن رس
يــد اإلمــام املهــدي عجــل اهللا تعــاىل  وكانــت هــذه القــسيمة بيــده أو ب

فرجه الـشريف كيـف كـان يبنيهـا ؟ هـل كـان يبنيهـا ـذه الطريقـة                
الــيت تـــبىن اآلن ويـــصرف عليهـــا هــذه التكـــاليف الباهظـــة ؟ وهـــل   

  يفرشها كما يفرشها الناس اآلن ؟
سؤال مهم موجه للشخص الذي يـدعي أنـه يقتـدي برسـول اهللا              

ــه ، ال   ــه وآل ــلى اهللا علي ــدص ــدرك كيفيــ ب ــلى اهللا   أن ي ــشته ص ة معي
عليه وآله لو كان يف زماننا احلاضر ، لـو كـان اإلمــام املهـدي عجـل       

  ريف موجودا معنا اليوم ونعطيه هذه القسيمة هديةـه الشـاهللا فرج
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واإلمــام هـو جمــسد   ، ـا يريـده الـدين   لـه ونطلـب منـه أن يبنيهـا كمـ     
  لإلسالم ، فكيف سيبين هذه القسيمة ؟

بالطبع هذا مثـال فقط ، ونطبق هذا الشيء على كل ما جيـري        
يف حياتنـا من أمور ، فـإذا كـان الـشخص حيـب الرسـول صـلى اهللا             

  ومنـه طريقـة وكيفيـة    ،  أن يقتدي به يف كـل شـيء   عليه وآله فال بـد
تأثيث مثــال ، وال تظنـوا أنـه أمـر سـهل ألن الرسـول صـلى          البناء وال 

اهللا عليــه وآلــه كــان يعــيش بطريقــة معينــة واملــؤمن يف هــذا الزمــان  
  .يريـد أن يقتدي برسول اهللا ويعيش بنفس الطريقة 

قد تقول إن زماننـا غـري زمـان الرسـول صـلى اهللا عليـه وآلــه ،               
موجود معنا اليوم ، فكيف فأقول لك ختيل أنه صلى اهللا عليه وآله      

ثه ؟ وكيـف كـان   كان يعيش ؟ وكيف كان يبين بيته ؟ وكيف كان يؤثّ   
  يدير حياته كلها ؟

ففي وقتنـا احلاضر نرى أن الشيعي يعيـش كمـا يعيش املـسيحي           
واليهـودي والكـافر ، وحياتـه ال ختتلـف عـن حيـاة اآلخـرين ، بــل إن        

ة ، فلنراجـع أفكارنـا لنـرى    كثريا من أفكارنا هي أفكار غربية كـافر     
ــها      ــدافع عن ــع ـــا ون ــها ونقتن ــيت حنمل ــد ال ــار والعقائ ــن األفك ــم م ك

ك على أساسها هـي عقائد كافرة ؟ونتحر  
  ونـكـده أن تـنـرط عـأول شــزوج فـتــد أن يــريـص يـخـ ش:ال ـثـم    
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  زوجته موظفة ، هذه الفكرة من أين أتت ؟
األب املؤمن الذي يذهب إىل املساجد واحلسينيات يشترط على          

 م أن يترك ابنته تكمل دراسـتها وتقـود سـيارة وتتوظـف         هذا املتقد ،
والشاب يوافق على ذلك ، هذا هو واقعنا اليوم ، هل هذه الشروط    

ى اهللا عليه وآله أو أن هـذه  ذه الكيفية هي شروط رسول اهللا صل    
  األفكار أفكار غربية كافرة ؟

    مقــابالت مــع بعــض النــاس از ة أيــام عــرض يف التلفــقبــل عــد ،
ــايل   ــك   : وكــانوا يــسألوم الــسؤال الت ــك لــو كانــت زوجت مــا هــو رأي

  إنسانة مشهورة ؟
ــأس بـــذلك ،        فكانـــت اآلراء خمتلفـــة ، كـــان الـــبعض يقـــول ال بـ

يء جيــد والرجــل يــشعر بــالفخر بــأن زوجتــه  والــبعض يقــول هــذا شــ
معروفة مشهورة بني الناس ، فهل هذه املقاييس مقـاييس إسـالمية           

  ؟إميانية 
     بة حجابا إسالميا فتجيب ال مـانع مـن أن   ويقابلون امرأة متحج

ــأقول هلــا     ــل ، ف ــرأة بالرج ــساواة امل ــان م ــا يف زم ــشهورة ألنن ــون م أك
عني أـا  يهـا الـسالم الـيت تـد    قارين بينك وبني فاطمـة الزهـراء عل   

ــد أن        ــيعية تري ــامرأة ش ــك ، ف ــدوة ل ــا الق ــاملني وأ ــساء الع ــيدة ن س
  ون قـدوة للنساء ، ولكن ماذا تريد أن تطرحـع وتكـر يف اتمـتشته
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  ! ؟من أفكار للنساء وهي يف هذا املوقع
ــ:إذن      ــسالم فطريقــة       إن كن ــت علــيهم ال ــل البي ــن أتبــاع أه ا م

أن تكـــون خمتلفـــة عنـــها عنـــد املـــسيحي واليهـــودي  معيـــشتنا ال بـــد 
والكافر ال يف الواقع اخلارجي فقـط ، بـل حـىت يف أفكارنـا ورغباتنـا       
ومـشتهياتنا ال بـد أن نكـون خمـتلفني عنـهم ، لكننـا لألسـف نرغـب         

ا يـشتهون ، فنــتمىن أن نعـيش كمــا يعــيش   كمـا يرغبــون ونـشتهي كمــ  
ذلك اإلنسان الغريب الكافر بكل وسـائله احلديثـة ، فبمجـرد مـا أن       

زل اختـراع جديـد يف الـسوق نـرى املـسلمني يركـضون خلـف هــذه        ـينـ 
االختراعات كمـا يـركض اإلنـسان الكـافر كـأم يف ميــدان سـباق ،            

ل احلديثـة  ويف موضوع مستقل سأتناول موضوع االختراعات والوسـائ       
  .وأربطها بعقيدتنا وبأهل البيت عليهم السالم 

ــه           ــل بيت ــول اهللا وبأه ــاهللا وبرس ــؤمن ب ــذي ي ــسان ال أخاطــب اإلن
وباملعاد وبيوم فيه حساب طويـل ملـاذا تعـيش يف حياتــك كمـا يعـيش           
الكافر الذي ال يؤمن مبا تؤمن ؟ ملاذا تفكر كمـا يفكر الكافر الذي    

؟ ملاذا تعتقد ذه احلياة الدنيا كمـا يعتقـد     ال يعتقد بوجود اآلخرة     
ــب يف     ــاذا ترغـ ــط ؟ ملـ ــة فقـ ــداف الدنيويـ ــيش األهـ ــذي يعـ الكـــافر الـ
ــك     ــاذا توجـــد يف بيت ــه الكــافر ؟ مل ــا يرغــب ب ــى نفــس م احلــصول عل

  ائل اليت توجد عند الكافر ؟ أين إميانك باهللا وبرسولهـس الوسـنف
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؟ مـاذا قـدم    وباإلمامة واملعاد ؟ ما هـو الفـرق بـني املـؤمن والكـافر             
ــذي تدعيــه هللا         ــذا احلــب ال ــك ه ــاذا قــدم ل ــذا اإلميــان ؟ م ــك ه ل
ــل      ــة وبأه ـــادك باإلمام ــك اعتق ــدم ل ــاذا ق ــه ؟ م ــل بيت ــوله وأله ولرس

 اجلنـة وهـو   البيت عليهم السالم ؟ هل اإلنـسان يـتمىن الـدخول إىل    
هـم الوحيـد هـو الـدنيا ؟ أيـن زهـد       يرغب برغبات الكفار الـذين مهّ     

الــنيب صــلى اهللا عليــه وآلــه يف حياتــك ؟ أال يقــدم لــك زهــد الــنيب  
صلى اهللا عليه وآله طريقة معينة يف كيفية املعيشة ويف كيفيـة بنــاء           
بيتك ويف اختيار سيارتك ومالبـسك وكـل مـا يـرتبط ـذه الـدنيا ؟         

  نت فعال سائر على خط أهل البيت عليهم السالم ؟هل أ
ــك ، وبــدون            ــاس خــارجي علي ــذا احلــب انعك ــد أن يكــون هل ال ب

االنعكــاس اخلــارجي تــأيت اآليــة الكرميــة وتقــول لــك إذا مل تكـــن        
عـا هلم ففي الواقع أنت ال حتبهم ، فهـذا االتبـاع اخلـارجي يـدل        متِب

ــاع أهـــل البيـــت علـــي  ــا علـــى أنـــك مـــن حمـــيب وأتبـ هم الـــسالم ، أمـ
ــه ال      ــسيان اآلخــرة وكأن ــدنيا ون ــة بال ــة احلالي ــاط ــذه الطريق االرتب
وجــود ليــوم احلــساب فــال يــدل علــى أن الــشخص حيــب اهللا وحيــب  

  .الرسول وأهـل بيته عليهم السالم 
ــه ،        ــن أموال ــسؤول ع ــسان م ــول اهللا   إن اإلن ــن رس ــة ع ــي رواي فف

  نــأل عــسـى يـتـد حـبـدم عـزول قـتال "  :ال ــه قـه وآلـيـلـى اهللا عـلـص
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عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما أباله ، وعن ماله من : أربعة 
   .)١( "أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن حبنا أهل البيت 

ــرة إ       ــذه النظ ــدينا ه ــل اآلن ل ــب   ه ــل حنــن نراق ــوال ؟ ه ىل األم
  أموالنا يف أي شيء نصرفها ؟

ال ، فــاتمع اآلن يعــيش حالــة اإلســراف والتبــذير حــىت ممــن      
يفترض فيهم اإلميان ، فأين املسؤولية جتاه األموال ؟ أين هم مـن      

ــسالم    ــه ال ــؤمنني علي ــري امل ــول أم مــا مــن رجــل طــاب مطعمــه   "  :ق
.  يدي اهللا عز وجل يوم القيامة ، ومشربه وملبسه إال طال وقوفه بني

  ؟ )٢( " الدنيا يف حالهلا حساب ويف حرامها عقاب إن. . 
ال بد أن يشعر املؤمن باملسؤولية جتاه األمـوال الـيت جعلـها اهللا              

  يصرفها كيفما يـشاء ، بـل   عز وجل أمانة يف يده ، وال يظن أنه حر 
ب يف كـل موضـع   هناك رقابة عليه يف كل فلس يصرفه ، وعليه حسا  

  .يضع ماله فيه 
  :اخلـالصــة 

           من خالل اآلية الكرمية يتبني أن من حيب اهللا عز وجـل ال بـد 
  ا ،ـا حقيقيـباعـه اتـه وآلـلى اهللا عليـول اهللا صـا لرسـعِبـون متـأن يك

                                                        
   .١ ح ٣١١ ص ٢٧ ج  األنوارحبار )١(
  .٥٨ ح ٢٧٦ ص ٤٢ ج صدر السابق امل)٢(
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التباع ال يوجد يف الواقع حب هللا عـز وجـل ، فـإذا أردنـا أن         وبدون ا 
     أن جنعل خطوة متوسطة بيننا وبينـه    يبادلنا اهللا حبا حبب فال بد 

سبحانه ، وهـي رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وأهـل بيتـه علـيهم              
ــاع    ــا حقيقيـــا ، وبــدون هــذا االتب الــسالم عــن طريــق اتبــاعهم اتباع

وجـل وحـب رسـوله صـلى اهللا عليـه وآلــه        نكون مدعني حب اهللا عز    
  .وأهل بيته عليهم السالم 

أيب القاسـم  واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا          
  .حممد وآله الطيبني الطاهرين  
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  * القسم الثاين
  

أيب القاســم  وصـلى اهللا علـى سـيدنا    احلمـد هللا رب العـاملني      
  .حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين 

﴿ :قال اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي  
 ﴾ )١(.   

  

  :ول خـالصـة القسم األ
ــ     ــدأنا املوضـ ـــبـ ـــوع مبثـ ــن أربعـ ـــال عـ ـــة أشخـ ــات ـاص مـ ن اجتاهـ

 ومــسيحي ويهـودي وكـافر ، فلــو أعطينـا كـل واحــد     مـسلم : خمتلفـة  
قــسيمة وطلبنــا منــهم أن يبنوهــا ويفرشــوها ، وبعـــد ذلــك نــدخل        

  البيوت األربعة فماذا نشاهد ؟
                                                        

ة مبـارك الكـبري     ـة يف منطق  ـة اجلمع ـوع يف خطب  ـذا املوض ـ ألقي ه  *
  . م ١٩٩٩ / ٨ / ١٣  املوافق  هـ ١٤٢٠ مجادى األوىل ٢بتاريخ 

   .٣١:  آل عمران )١(
- ٨١ - 
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  ـ القسم الثاين ــاالرتباط بني حب اهللا واتباع الرسول  . . . . . . . . ٨٢
  

ــاك تـــشاا بـــني هـــ      ـة ذه البيـــوت مـــن حيـــث كيفيـــ ـنـــرى أن هنـ
أل هـذا الـشيعي الـذي يـؤمن باإلمامـة        وطريقة البناء واألثاث ، فنس    

ــسالم  وبأهـــل ا ــيهم الـ ــت علـ ــبين كمـــ : لبيـ ــسان كيـــف تـ ــبين اإلنـ ا يـ
املسيحي واليهودي والكافر مع أن عقائدك ختتلف عـن عقائـدهم ؟        

ادك باإلمامة وحب أهل البيت علـيهم الـسالم يف     فما هو تأثري اعتق   
  حياتك ؟

       ــ وقلنــا بــأن اإلنــسان إذا أحــبــ  شــيئا حبا فإنــه يــسعى  ا حقيقي
     بطبيعته للحصول على ما حيـب    نـا فإنـك    ، فـإذا أحببـت طعامـا معي

تسعى للحصول عليه ، فإذا كان الـشخص حيـب أهـل البيـت علـيهم         
ــسالم  حبــ  ــال ا حقيقي ــد ــال ب ــسا ف ــا   أن ي ــذ م ــهم وتنفي عى إىل طاعت

يريدون ، فاحلب احلقيقي هو الذي يعطي مثرة خارجية لإلنـسان ،   
وبدون الثمرة اخلارجية يكون احلـب حبـا زائفـا ألهــل البيـت علـيهم        

        عيا حـبالسالم ويكـون الـشخص مـد عـاء حركـة لـسانية ال    هم ، واالد
 فال بدأكثر ، فمن حيب اهللا ورسوله وأهل بيته صلوات اهللا عليهم    

  .أن يظهر أثر هذا احلب على أفعاله 
ــيب     ـــمث قلنــا إن اإلميــان القل ــاق  أي اإلميــان الــذي يظــلّ ــ  يف نط

ـــ القلب فقـط وال يكـون لـه مثـرة خارجيـة ونتـاج خـارجي          لوحـده ال   ـ
  ك اإلنسان ، بلده ال حيرـ القليب لوحبـة ، واحلـّول اجلنـيكفي لدخ
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  ٨٣  . . . . . . . . ع الرسول ـــ القسم الثايناالرتباط بني حب اهللا واتبا
  

و واقـع كــثري مـن النــاس   ـر كمـا هــ ا ال يتغيـــان ثابتـ ـذا اإلنــسـيظـل هـ  
رون ، فأفكارهــم وحيـام   اآلن ، فهم خـالل سـنوات طويلـة ال يتغيـ         

ــنة ،        ــشرين س ــل ع ــه قب ــسخة من ــراه اآلن ن ــذي ت ــذا ال ــأن ه ــة ك ثابت
 لسنوات طويلـة ميـارس عمـال    فنسأل ملاذا ال يتغري الشخص مع أنه     

  معينا ؟
  .يه ر مبا يؤدمعىن ذلك أنه مل يكن يتأثّ    
  مـن يريــد أن يـسري يف االجتــاه الـصحيح وأن يكــون حلــب   :إذن     

            أن يعـرف  أهـل البيت عليهـم الـسالم انعكـاس علـى حياتــه فـال بـد 
 تعاليمهم وأن يطبقها على حياته حىت يكون مـن احملبني فعال ألهل    

  .البيت عليهم السالم 
اللـهم  "   :كثيـر مـن املؤمنيـن يدعـون يف أدعيتـهم ـذا الـدعاء          

  ممــات حممــد وآلممـايت ووآل حممــد حممــد حميـا   اجعــل حميـــاي 
 ولكن هـل يدركون معىن هذا الـدعاء ؟ وهـل يريـدون          ، )١(  "حممد

  حقّا أن يعيشوا مثل حياته صلى اهللا عليه وآله ؟
ال واحدا من حيـاة رسـول اهللا صلى اهللا عليه وآلــه ،        لنأخذ مثا     

    خذه قدوة وأسوة لنا ، والـذي نـسري علـى     الرسول الذي نقول إننا نت
  طريقه وجه ، مسعنا كثيـرا عن زهده صلى اهللا عليه وآلـه ، هل

                                                        
  .٧٧٥ص قدس سره خ الطوسي مصباح املتهجد للشي )١(
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   زاهـدا يف هـذه احلياة الدنيا ؟ن تكونفعال تريد أ
  

ــىت          ــسك ال لآلخــرين ح ــسؤال لنف ــذا ال ـــن ه ــب ع ــك أن جتي علي
ــن       ــر ع ــشها اآلن ال تعب ــيت نعي ــة ال ــا احلالي ــسك ألن حياتن ــرف نف تع

 ي أهـل البيـت   ر عن ختلّـ زهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وال تعب
  .عليهم السالم عن هذه الدنيا 

  

نيب صــلى اهللا عليـــه وآلــه يف زماننــا احلــايل ونعطيــه  لــو كــان الــ    
ــه      ــل يبنيـ ــت ، هـ ــذا البيـ ــبين هـ ــف يـ ــرى كيـ ــىت نـ ــسيمة حـ ــذه القـ هـ
بالطريقة املوجودة اآلن أم أنه سيبنيه بطريقـة أخـرى ألنـه اـسد            

  املثايل لإلسالم ؟
  

ذه وال أعتقد بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله سيبين بيته ـ        
ذه التكــاليف الكـــثرية ، بـــل ســـيكون  جـــودة اآلن وال ـــالطريقــة املو 

  .جمسدا للزهد يف احلياة الدنيا 
  

ــون رغباتــه         ـــد أن تك ـــا حقيقيــا ال ب ــون مؤمن ــد أن يك إن مـــن يري
خمتلفة عـن رغبـات اإلنسان الكـافر الـذي ال يـؤمن باملعـاد ، فكيـف        

ن باملعـاد  تكون حياتنا الدنيوية كحياة الكافرين وحنـن نـدعي اإلميـا     
   ؟)١( ﴾ ﴿ :حيث يقول اهللا تعاىل 

                                                        
  .٢١٢: البقرة  )١(
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    م وأن يظهـــر أثـــر  ال بـــدأن تكـــون حياتنـــا خمتلفـــة عـــن حيـــا 
خص إىل بيـت املـؤمن يقـول    إمياننا على أفعالنا حبيث إذا دخـل شـ        

إن هذا فعال يؤمن باهللا عز وجل وباملعاد وبيوم احلساب ، فإميانـه     
        أن يعـيش املـؤمن   له أثر علـى سـلوكه الظـاهري اخلـارجي ، فـال بـد 

الزغبــة يف اآلخــرة علــى أعمالــه هــد يف الــدنيا وتظهــر عنــده أثــر الر
  .وطريقة معيشته 

ن على طريقة اإلنـسان يف بيتـه    أن يظهر أثر اإلميا   ال بـد  :إذن      
ــور  ولباســه وســي ارته وكيفيــة معيــشته وحــىت يف تفكــريه ، وبــدون ظه

هــذا األثـر اخلــارجي يتحـتم علــى اإلنـسـان أن يراجــع إميانـه ويــرى      
  هـل أنه مؤمن فعال باهللا وبرسوله وبأهل بيته وبيوم املعاد ؟

ا كـامال ،   امرأة تقول إـا مؤمنـة وتلـبس حجابـا شـرعي          :ال  مث    
ــبس      ــافرة أو تل ــي س ــا وه ــها تــسري معه ــها إىل جنب ــك تــرى ابنت ولكن

    نـة علـى رأسـها وتظهـر     مالبس ضيقـة مع قطعة قماش صـغرية وملو
  .بعض خصالت الشعر من حتت هذه القطعة 

ومؤمـن يذهب إىل املساجد واحلسينيات سـنوات طويلـة ، تنظـر              
قة مــع قطعــة  إىل بناتـــه فتــراهن ســافرات أو يلبــسن مالبــس ضــي     

نة يطلقون عليها حجابا وهي ليست حبجاب قماش صغرية ملو.  
  ابـة احلجـل تعرفان كيفيـه: ن ـذا املؤمـة وهـذه املؤمنـأل هـسـن    
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يدة الشرعي ؟ هل هذا احلجاب الذي تلبـسـه ابنتـك هـو حجـاب سـ           
  نساء العاملني فاطمة الزهراء عليها السالم ؟

بـالطبع ال ، إذن ملــاذا تتــرك ابنتــك تلـبس حجابـــا غــري شــرعي       
  مع أا تكون قد وصلت إىل سن البلوغ ؟

جييب إـا صغرية ، فأقول لـه إن هـذه البنـت سـتكرب وستـسري             
 على نفس هذا الالحجاب ، لذلك ترى أا تبلغ عشرين أو ثالثـني    
ســنة وهــي تلــبس حجابــا بــنفس الطريقــة الــيت كانــت تلبــسها وهــي   
صــغرية ، فهــذه املــرأة الــيت تلْــبس حجابــا شــرعيا ملــاذا ال تلْــِبس        
ابنتهـــا احلجــاب بــنفس الطريقــة الــشرعية ؟ ملــاذا تلبــسها لبــاس        
ــار     ــشرعي للكب ــل احلجــاب ال ــاجرات ؟ ه ــقات والف ــافرات والفاس الك

ــت مبجــرد أن تكمــ   ــط أو أن البن ــة   فق ــة قمري ــنوات هجري ل تــسع  س
يكون احلجاب الـشرعي واجبـا عليهـا وجيـب علـى املـسؤول عنـها أن            
يلبـسها احلجــاب بالطريقـة الــيت رمسهــا لنــا رســول اهللا صــلى اهللا    

مها لنا أصحاب دور األزياء ؟عليه وآله ال بالطريقة اليت يقد  
      ــر ال بــد ــذا األم ــات إليــه ألمهّ  ه ــن االلتف ــب الثّــ  ي م ــه ولترت واب ت

  .والعقاب عليه 
إذا كان هذا األب املؤمن وهـذه األم املؤمنـة يؤمنـان فعـال بيـوم           

  بـيجـا فـامـاس بنـبـة إلـيـلى كيفـبهما عـيحاسـة ألن اهللا سـامـقيـال
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ان رسـول اهللا  شرعي ، فلـو كانـا حيبـ      عليهما القيام ذا التكليف الـ     
    صلى اهللا عليه وآله الستحي      ـ ا منـه ، فالـشخص الـذي يـدعي التع شي

  بعا ألهـل البيـت علـيهم الـسالم وهــو يف نفـس           كيف يكون شيعيا ومت
الوقت يعصي أوامــر الرسـول صـلى اهللا عليــه وآلــه وأمـري املـؤمنني                

  وفاطمة الزهراء واألئمة عليهم السالم ؟
  .هذا مثال من األمثلة الواقعية املوجودة اليوم     
هـي أن املـؤمن واملؤمنـة    ، ووألفت نظـركم هنـا إىل نقطـة هامـة           

ــا حيبـــ  ــاذا   إذا كانـ ــصلحتهم فلمـ ــدان مـ ــا ويريـ ــا وبنامـ ان أوالدمهـ
  !يدخالم إىل جهنم ؟

إذا كان اإلنسان حيب أبناءه فاملفروض أن يفكر كيـف يدخلـهم            
ــة  ــي     إىل اجلن ــتزول ، فه ــدنيا س ــاك وال ــي هن ـــة ه ــاة الدائم ألن احلي

تدعي أا حتب ابنتها ولكن إظهارها هلـا بـدون احلجـاب الـشرعي           
يدل على عكـس مـا تـدعي ، ففـي الواقـع هـي تربـي ابنتـها علـى مـا             
ــها       ــب من ــذا احل ــذلك ، وه ــشعر ب ــي ال ت ــنم وه ــار جه ــها إىل ن يدخل

  .ألبنائها حب زائف ال حب حقيقي 
اإلنسان املؤمن عليه مسؤولية تربية أبنائه تربية صـاحلة ألن  إن      

ــة   ــتقول يــوم القيام ــا رســول اهللا ! يــا اهللا : " هــذه البنــت س ــا ! ي ي
  ذهـلى هـاين عـأيب وأمي ربي! راء ـة الزهـمـاطـيا ف! نني ـري املؤمـأم
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  . "  !الطريقة ، فحاسبهما قبل أن حتاسبين يا ريب
ة تربيــة األبنــاء ، ســيكون هنـــاك حــساب لــألب واألم علــى كيفيــ    

   ذه املسؤولية وأن يربيـاهم تربيـة      واملؤمن واملؤمنة ال بد أن يشعرا 
صــاحلة ال أن مهمتــهما تنحــصر فقــط بالطعــام والــشراب وتــوفري       

  .هة األمور املادية واحلياة املرف
إن األوالد اليوم ال يشعرون بأي معاناة يف حيام ، فكلمــا أراد       

 ان لتلبيــة طلبــه ، وإذا مل حيــصل عليــه الولـد شــيئا فــاألبوان مــستعد
     ر ة أن تــوفّعـن طريـق األب اجتـه إىل األم ، واألم بعاطفتـها مـستعد

    زل لعبـة  ـد أن تنـ له كل ما يريده حىت لو يكن حباجة إليه ، فبمجـر
يدة إىل السوق جتدمها يـسرعان لـشرائها لولـدمها ، إن الطفـل        جد

 أن يشعر بقليل من املعاناة من خالل التربية حىت يعرف أنــه   ال بد 
ال يستطيع أن حيصل على كل ما يشتهي ، ومن أسـس تربيتـه أن ال       
حيصل على كل شيء حىت ال يكون مدلَّال ، بل حيصل علـى الـشيء       

ذا يشكل خطرا على شخصيته إذا كرب ـه ألن هـه مصلحة ل ـالذي في 
  د مــا يــصل إىل البلـوغ جيــد أن الــسيارة  ، فمـثال هــذا الــشاب مبجـر

ــشاب     ــذا الـ ــل هـ ــا يفعـ ــرون مـ ــب ، وتـ ــت الطلـ ــاهزة حتـ ــدة جـ اجلديـ
املستهتر ذه السيارة ألنه ال يشعر بأي مسؤولية إذ أنه إذا دمرها       

  رة أخرى له ،داد لشراء سياـإن األب أو األم على استعـادث فـيف ح
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فبهذه الطريقة ال يشعر االبن بـأي مـسؤولية جتـاه حياتـه وال ميكنـه        
االعتمـاد علـى نفـسه مــع أنــه قـد يكـون بلــغ مبلـغ الرجـال ، والبنــت         

  .بلغت مبلغ النساء 
ن مسؤوال عن هذا الدين العـاملي ،  إن دور اإلنسان املؤمن أن يكو    

ــلى اهللا      ــول اهللا ص ــأن رس ــالمي وب ــدين اإلس ــة ال ــول بعاملي ــنحن نق ف
 أن نـشعر ـذه املـسؤولية وأن    ة ، فـال بـد   عليه وآله بعث للناس كافّ    

نسعى إلقامة ونشر هذا الدين يف العامل ، وهذا جزء مـن مـسؤولية         
ــؤمن أن يتحمــ  ــى امل ــؤمن ، فعل ــشر امل ــدين ون ــظ ال ــامل ، ل حف ه يف الع

فيشعر املؤمن ذه املسؤولية وينقلها إىل أبنائه ، وهم يشعرون ا       
وينقلوــا إىل أبنــائهم ، وهكــذا تــستمر هــذه السلــسلة إىل ظهــور        

  .اإلمام املهدي عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف 
    وهــو أنــه ال يوجــد خلــود يف ،  أن يعــرف أمــرا إن اإلنــسان ال بــد

 ، بـل سـينتقل إىل عـامل آخـر وحيـاة أخـرى هــي       هـذه احليـاة الـدنيا   
ــت مث     ــشكل مؤق ـــا ب ــيش اإلنــسان فيه ــة يع ــاة الدنيوي اخلالــدة ، فاحلي
ينتقل إىل حياة أخرى فيهـا حـساب وجنـة ونـار ، وهـذا األمـر لـيس          
هزال ، بل هو حقيقة سـرياها اإلنـسان ويتـيقن ـا ، فإمـا خلـود يف          

 اجلنــة ، ولكــن هــذا اجلنــة أو النــار أو عــذاب مؤقــت مث انتقــال إىل 
  نوات ، فإذا كان اإلنسانـاليني السـ إىل مدـد ميتـت قـذاب املؤقّـالع
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ــاة أخــرى     ــيلة لالنتقــال إىل حي ــارة عــن وس ـــذه الــدنيا عب يــرى أن ه
، فاملؤمــن   ال بـشكل آخـر   خالـدة فإنه سيتعامل مع هـذه الدنيا تعـام       

يعيش يف الدنيا ولكن قلبه يكـون متعلقـا بـاآلخرة ، فمقاييـسه تكـون            
مقـاييس أخرويـة ال مقــاييس دنيويـة ، فبــأي وجـه يقابــل مـن يــدعي      

  ــصي أوامــره ويت ــه وهــو يع ــلى اهللا عليــه وآل ــع التــشيع رســول اهللا ص ب
ــة ويتعامــل معهــا و   ــق ــذه الــدنيا الزائل ــا شــهواته الباطلــة ويتعل كأ

  !خالدة باقية ويغفل عن وجود عامل آخر حيىي فيه خالدا ؟
  

ــاىل       ــول اهللا تع ــرمي  يق ــه الك  ﴿ :يف كتاب
 ﴾ )١(.   

  

 ﴿ :ويقـول عز وجل        
 ﴾ )٢( .  

  

إن اإلنسان العاقل هو الذي ال يقدم هذه الدنيــا علـى اآلخـرة ،          
فاآلية الكرميـة تقـول كونـوا عقـالء واعلمـوا أن هـذه الـدنيا ال قيمــة          

ي الباقيــة هلــا ، وإمنــا هــي طريــق وجــسر إىل اآلخــرة ، واآلخــرة هــ 
  لىـوا عـا وتقدمـاة الدنيـيـرون احلـؤثـاذا تـمـدة ، فلـخالـة الـدائمـال

                                                        
   .١٧ – ١٦:  األعلى )١(
   .٦٠:  القصص )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

  ٩١  . . . . . . . . االرتباط بني حب اهللا واتباع الرسول ـــ القسم الثاين
  

احليــاة األخرويــة الــيت حتــصلون فيهــا علــى اخللــود وعلــى النعــيم        
  !؟الدائم 

  :اخلـالصــة 
    ــول اهللا ات ــاع رسـ ــب    بـ ــة للحـ ــون نتيجـ ــه يكـ ــه وآلـ ــلى اهللا عليـ   صـ

  ـ بـ  احلقيقي ، واحلبـ  ـاع يكـ ـبـ دون اتا زائفـا ال قيمــة   ون يف الواقـع حب
    له ، وإذا أردنا أن يبادلنا اهللا عز وجل حبا حببأن نأخـذ   فال بد 

  بــاخلطوة الوســطى بــني حب اهللا لنــا ، وهــذه اخلطــوة    نــا هللا وحــب 
  بـاع الرسـول صـلى ا      الوسطى هي ات   بـاع هـو أن   هللا عليـه وآلــه ، واالت

ــاة     ـــه يف احلي ــه وآل ــلى اهللا علي ــول ص ــا أراده الرس ــسان م جيــسد اإلن
    ـــه ، والر ــيض الوجـ ــة أبـ ــوم القيامـ ــصل إىل يـ ــىت يـ ــدنيا حـ ــات الـ غبـ

    بـــه إىل اهللا عــز  الكافـــرة والــشهوات الباطلـــة الــيت يعيــشهـا ال تقر
  .وجل ، بل تبعده عنه تعاىل 

ــستطيع أن نقــ      ــاة رســول اهللا صــلى اهللا     ون ــني حياتنـــا وحي ارن ب
  ــد ــرى إىل أي ح ـــه لن ــه وآل ـــريد أن   علي ــنحن ن ــه ، ف ـــدي ب  حنــن نقت

نرتبط بالدين أكثر ، ونريد أن نرتبط برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه       
   خـذه قدوة لنا يف حياتنــا ، فعلينـا أن نـدرس حيــاة        وآله أكثر وأن نت

 نعرف كيف كان يعيش ومـاذا  رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه حىت      
ا وما هو اجتاهه حىت نسري على خطاه يريد من.  
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وهنا أنقل لكم هذه الرواية اليت نستفيـد منها عمليـا يف حياتنـا         
يدعي أنـه  إىل أمري املؤمنني عليه السالم وكان جاء شخص   : وهي  

كذب "  :قـال  فرد عليه السالم عليه ذا الرد يرجو اهللا عز وجلّ
 ، وكل مـن رجـا عـِرف    !والعظيم ، ما بالُه اليتبين رجاؤه يف عمله ؟     

فالــذي يرجــو وحيــب شــيئا فإنــه يــسعى للحــصول    ( رجــاؤه يف عملــه
ى يف رسول اهللا صـل  ، ولقد كان) عليه ويظهر أثر ذلك على سلوكه      

اهللا عليه وآله كاٍف لك يف األسوة ودليلٌ على ذم الدنيا وعيبهـا وكثرة 
 لغريه أكنافُها وفُِطم طِّأَتعنه أطرافُها وو تخمازيها ومساويها إذ قُِبض

أَس بنبيك  تفَ . . . عن زخارفها ،   ) أي ابتعد  ( عن رضاعها وزوى  
 سوة ملن تأسى وعـزاءً األطيب األطهـر صلى اهللا عليه وآله فإن فيه أ     

 مألثـره ، قَض ه واملقتصي بنبيالعباد إىل اهللا املتأس بى ، وأَحزعملن ت
أي مل يهـتم بالدنيــا طرفــة عـني      ( الدنيا قضما ، ومل يِعرها طَرفـا   

عِرضـت عليــه    . . . ،) فكان زاهدا فيها زهـدا حقيقيـا ال ادعائيـا        
 علينـا الدنيا نأخذها وال تضِروحنن لو ع(  لهـاالدنيـا فأبى أن يقب  

، وعلـم أن اهللا أبغض شيئا فأبغضه ، وحقَّـر شيئا فأحقره ) نرفضها 
ـــر الـواهللا حيقِّــ(  ـــا فكـدني ـــف نتـي ـــعلّ ــشيء ح ــقريـق ب ـــ ع ز ـند اهللا ع

ولقد كـان صـلى اهللا عليـه     . . . ، وصغـر شيئا فصغره ،  ! ) وجل ؟ 
  ده نعلـه ويرقعـف بيـد وخيصـة العبـس جلسـ األرض وجيله يأكل علىـوآل
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  بيده ثوبه ، ويركب احلمار العاري ويِدراحلمار أي وسـيلة  (  خلفه ف
النقل ، والرسول صلى اهللا عليه وآلـه كـان يركـب احلمـار العـاري ،              

ــارن  ــى     فق ــصول عل ــك ترغــب باحل ــف أن ــول اهللا وكي ــني رس ــك وب بين
تر علـى بـاب بيتـه تكـون فيـه التـصاوير       ، ويكـون الـس   ) أفخم سيـارة   

 غَيِبيه عين فإين إذا نظرت إليه ـــ إلحدى أزواجه ـــيا فالنة : فيقـول 
واآلن انظـر إىل كل ما حولنا ، فإن كل ما  ( ذكرت الدنيا وزخارفها

رنا بالدنيا وال يذكِّرنا باآلخرة ، وأكثر مـن هـذا حـىت      يف بيوتنا يذكِّ  
فأعرض عن الدنيا ) ات تذكِّرنا بالدنيا زخارف املساجد واحلسيني ،

أن تغيب زينتها عن عينه لكيال بقلبه وأمات ذكرها من نفسه وأحب 
وال يعتقدهـــا قــرارا ، وال يرجــو فيهــا مقامـــا ،  خـــذ منــها رياشــايت ،

وغيبها ) أي أبعدها عنه (   وأشخصها عن القلبفأخرجها من النفس
صر  ــ ــه       ( عــن الب ــذكِّره ويربط ــه ي ــيئا ينظــر إلي ــه ش ــل أمام ــال جيع ف

ر إليـه وأن يذْكــَر  ظُن، وكذلك مـن أبغض شيئا أبغض أن ي ) بالدنيا  
وأحاديثنـا اآلن كلــها أحاديـث دنيويــة عــن القـسيمة والبيــت     (  عنــده 

 . . . ،) غري ذلك من األمور الدنيوية    والراتب والسيـارة واألثاث و   
 فإن تأسى متأس بنبيه واقتص أثره ووجل موجله وإال فال يأمـن اهللكـة

إذا تأسـى الـشخص بـالنيب صـلى اهللا عليـه وآلــه  فإنـه ســيفوز ،        ( 
  لى اهللاـدا صـل حممـإن اهللا جعـف) الك ـن اهلـوإذا مل يتأس فال يأم
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  ا للساعة ومبشرا باجلنة ومنذرا بالعقوبة ، خـرج مـن   عليه وآلـه علَم
، وورد اآلخرة سليما ، ) أي ال بطن له مـن اجلوع     (  الدنيا مخيصا 

حـىت مـضى لـسبيله    ) أي مل يِنب بنيانـا ( ومل يضع حجرا على حجر 
ـة اهللا عندنا حني أنعـم علينــا بـه      فما أعظم من   وأجاب داعي ربـه ،   

 بعه وقائـدا نطأ عقبه ، واهللا لقد رقعت مـدرعيت هـذه حـىت        سلفا نت
وحنن مالبـسنا جديـدة ومـع ذلـك فإننــا يف      (  استحييت من راقعها  

اغرب : أال تنبذها ؟ فقلت : ، ولقد قال يل قائل ) رها كل سنة نغي
أي النهايـة قريبة فلماذا  ( ىر السموالقَ ـدمحفعند الصباح ي! عين 

   .)١() أهتم بتغيري ثويب ؟ 
هــل حنــن اآلن نعــيش حيــاة    : ولنــسأل أنفــسنا هــذه األســئلة         

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وحيـاة أمـري املـؤمنني عليـه الـسالم               
وحنن نقول إننا أتباعهم ؟ وإىل أي مدى حنـن جـسدنا حيـام يف     

  ة ؟ة احلالينيويدحياتنا ال
                                                        

   .١٠ – ٨ مكارم األخالق للشيخ رضي الدين الطربسي ص  )١(
واملثل معناه إذا أصبح النـائمون وقـد رأوا         : " يقول الشيخ حممد عبده         

ى نوم أنفـسهم ، أو    السارين واصلني إىل مقاصدهم محدوا سراهم وندموا عل       
إذا أصبح السارون وقد وصلوا إىل ما ساروا إليه محدوا سراهم وإن كان شاقّا          

 شـرح  " . السري ليال – بضم ففتح –حيث أبلغهم إىل ما قصدوا ، والسرى   
   .٦١ ص ٢ج البالغة ج 
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  ٩٥  . . . . . . . . االرتباط بني حب اهللا واتباع الرسول ـــ القسم الثاين
  

ــه ال             ــا وكأن ــدون فيه ــا خال ــدنيا وكأنن ــذه ال ــع ه ــل م حنــن نتعام
    ـر د وجود للجنة والنار ، فهل نعتقد أننا سندخل اجلنة بال عمـل

  الم ؟أننا نقول إننا من شيعة أهل البيت عليـهم الس
إذا كنا نعتقــد هــذا االعتقـاد فإننــا نعـيش األوهـام ، ففـي يـوم               

  القيامة ال يسأَل اإلنسـان فقط هل أنت شيعي ؟
ـــال       ــإن ق ــم " : ف ــض ؛ " نع ـــه تف ــل ل ــى  قي ــة عل ل ادخــل إىل اجلن
ــسان     الر ــد اإلنـ ــل إىل عقائـ ــز وجـ ــر اهللا عـ ــل ينظـ ــسعة ، بـ ــب والـ حـ
ــر إىل  الر ــخة يف قلبــه ، مث ينظ ــت علــى هــذه    أعمالــه الــيت ترت اس ب

ى وال ا ال نتأسـ العقائد ، فال يكفي أن نقول إننـا شـيعة وحنـن عمليـ         
  .نقتدي برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

  :اخلـالصــة 
ــون متــ       ــا أن نك ـــه  إذا أردن ــه وآل ــلى اهللا علي ــول اهللا ص بعني لرس

 فال بدد هذا االتأن جنس كل أمـر منارسـه   ة يفباع يف حياتنا العملي 
ـــيف حياتــ ـــنا الدنيوي ــه   ـىت حنــشـة ح ــلى اهللا علي ــول اهللا ص ــع رس ر م

وآله ، وبالتايل حنصل على رضا اهللا تعاىل وعلـى اجلنـات الواسـعة       
الـيت جتــري مــن حتتــها األــار ، تلـك اجلنــات الــيت حيــصل عليهــا    

ل ال ميكـن أن يـصل إىل تلـك    اإلنسان باإلميان والعمل ، وبدون العم 
  ة العالية ، بل هو يعيش األوهام ، وال ميكن أن يدخل اإلنسانتباملر
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   االرتباط بني حب اهللا واتباع الرسول ـــ القسم الثاين . . . . . . . . ٩٦
  

باألوهــام واألمــاين ألن األوهــام ال توصــل الــشخص إال إىل       اجلنــة 
  .األوهام 

  

 ا احلـب هـذ يكـون  بـاع   بـال اتبـاع ، وبـدون ات    ال يوجد حب   :إذن      
ا زائفاحبا ال حقيقي.   

  

ويف اخلتـام أسـأل اهللا عـز وجــل أن جيعلنـا مـن الـسائرين علــى           
ــسالم         ــيهم ال ــه عل ــل بيت ــه وأه ــه وآل ــلى اهللا علي ــول اهللا ص خــط رس

قوا ذه الدنيا طرفة عني ، بل عاشوا يف هـذه الـدنيا     الذين مل يتعلّ  
ا هلـم  ا حقيقيوبنا حبقة باملأل األعلى ، وأن جيعل يف قل     وقلوم معلّ 

  .صلوات اهللا عليهم أمجعني 
  

﴿ :يقول اهللا تعاىل     






 ﴾ )١(.   

                                                        
   .٥٩ – ٥٥:  الزمر )١(
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  ٩٧  . . . . . . . . االرتباط بني حب اهللا واتباع الرسول ـــ القسم الثاين
  

إذا "  :قـال أنه وعـن اإلمام أيب عبداهللا الصادق عليه السالم     
  . )١(  "ى املؤمن من الدنيا مسا ووجد حالوة حب اهللاختلّ
ى ي عن الدنيا ، فـإذا ختلّـ   هناك نتائج مترتبة على التخلّ  : إذن    

    اهللا ، فمـن  اإلنسان عن الدنيا يسمو ويرتفع حىت جيد حـالوة حـب 
 ــب ــالوة حـ ــد حـ ــدنيا ،    ال جيـ ــن الـ ــلَّ عـ ــسم ومل يتخـ ــو مل يـ  اهللا فهـ

فلنلتفـت إىل ذلــك فــاألمور مترابطــة واإلميــان كــلٌّ ال يتجــزأ ، فمــن   
 يكون مؤمنا فعليـه أن يأخـذ بكـل مثـار اإلميـان حـىت يكـون          يريد أن 

  .مؤمنا حقيقيا 
أيب القاسـم  واحلمد هللا رب العاملني وصـلى اهللا علـى سـيدنا          

 .حممد وآله الطيبني الطاهرين 
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .١٠ ح ١٣٠ ص ٢الكايف ج  )١(
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القسم األول 
  

ســم أيب القااحلمـد هللا رب العـاملني وصـلى اهللا علـى سـيدنا          
  .حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين 

  :مـقـدمــة 
إن االجتماع مبناسبات مواليد واستشهاد األئمـة علـيهم الـسالم              

وهو من باب تذاكر أمرهم عليهم السالم وما فعلوه أمر مستحب ، 
 موه من تضحيات يف سبيل بقاء هذا الدين إىل هـذا اليـوم ،    وما قد

ا اليوم والذي نعيش مثـاره اآلن إمنـا     إن الدين الذي وصل إلينا هـذ     
ــك    هــو نتيجــة دمــاء ســِفكَت وتــضحيات قُــدمت ، وحنــن ال نعــيش تل

  نـه مـة بأنـهمعلى التفيها  لُـتقْص يـة اليت كان الشخـام املظلمـاألي
                                                        

  ة يف منطقة مبارك الكبري بتـاريخ     ـة اجلمع ـيف خطب ذا املوضوع   ـ ألقي ه
 م  مبناسبة مولد اإلمـام       ١٩٩٩ / ٧  /١٦ املوافق   ـهـ  ١٤٢٠ ربيع الثاين    ٣

   .هـ ٢٣٢احلسن العسكري عليه السالم يف الثامن من ربيع الثاين سنة 
  

- ٩٨ -  
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  ٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . احلاجة إىل اإلمامة ـــ القسم األول 
  

  .يهم السالم أهل البيت عل شيعة
  

    ــد ــم   وال ب ــر مه ــن االلتفــات إىل أم ــاع ــذه   ،   م وهــو أن االجتم
املناسبات ال يعين فقـط إلقـاء الكلمـات وقـراءة القـصائد واألناشـيد          
مث اخلروج من املسجد أو احلسينية دون أن تنـتج هـذه االجتماعـات     

 مســاع ة يبقــى أثرهـا علــى أنفــسنا إىل آخـر العمــر ، إنّ  مثـرة عمليــ 
 ذاتـه ، وإمنـا هـو وسـيلة     لمات والقـصائد لـيس هـو اهلـدف حبـد         الك

ــىت يثبـــت هـــذا الـــدين يف أنفـــسنا    للتفاعـــل مـــع هـــذه املناســـبات حـ
ا أكــرب بأهــل البيــت علــيهم الــسالم ، وأقــول  ونرتبـــط ارتباطــا عمليــ

االرتبـاط العملــي ألنـه هــو املهـم ، فاالرتبــاط النظـري فقــط بزيــادة     
كمة املعلومات يف الذهن ال   ي    ك اإلنـسان ، بـل ال بـدـرحأن يتفاعـل   ي 

ا وحيـــول االرتبــاط النظـــري إىل  مــع هـــذه املعلومــات تفـــاعال عمليــ   
ارتبــاط عملـــي حـــىت يكــون ارتباطـــه بأهـــل البيــت علـــيهم الـــسالم     

 ارتباطا حقيقي      فاته ا حبيث تظهر نتائج هذه االجتماعات علـى تـصر
  .وسلوكه 

  

  :ماعات له جانبان األثر املطلوب من هذه االجت    إن 
  

  :اجلانب النفسي : جلانب األول ا
  .ا را نفسير ا تأثّأي أن الشخص يتأثّ    
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  : فسير النب على التأثّ املترتاجلانب العملي: اجلانب الثاين 
    ع حــدث املناســبة مث تكــون نتيجــة هــذا  ال مــفاإلنــسان يتفاعــل أو

  ــه يتــأثر نفــسيا فقــط ومبجــر ــي ال أن د أن التــأثر هــي االرتبــاط العمل
خيرج من باب املسجد أواحلسينية يزول وينتـهي هــذا التـأثر ، فـال        

أن يستمر هذا األثر عنـده وينـتج نتـائج عمليـة ، فـاملفروض أنـه               بد 
منــه يكــون هــذا    بعــد الــدخول إىل املــسجد أو احلــسينية واخلــروج     

الـشخص قــد اكتــسب وأضــاف إىل نفـسه شــيئا جديــدا ال أنــه فقــط    
ــأثر   ــأثر ، والثـــواب يترتـــب علـــى التـ يقتـــصر علـــى احلـــضور دون التـ

ــع القيــام مبــا يترتــب علــى التأثـــر   ــال ،   النفــسي م ــن أعم النفــسي م
فالعمل املترتب على التـأثر النفـسي ينـتج بـشكل طبيعـي ، فالنتيجـة           

دون تكلّــف علــى النتيجــة النفــسية الداخليــة ،     اخلارجيــة تترتــب بــ  
   ـذه االجتماعـات       وتكون نتيجة طبيعية مترت بة علـى التـأثر النفـسي

  .ومبا اكتسبه الشخص من معلومات 
  :نقـاط البحـث 

  :يف هذه املقالة سأتناول املوضوع ضمن النقاط التالية     
   ؟مـا هـو وجـه احلـاجـة إلـى اإلمـامـة: النقطة األوىل 

 البيــت علــيهم الــسالم  إن االعتقــاد باإلمامــة عنــد شــيعة أهــل         
  ن ، فإذا كان أصال فإن هذا يعين أنـول الديـن أصـال مـرب أصـيعت

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
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مامـة  الدين قائم عليه ، وبدونه ال يكون الدين دينا ، فإذا ألغينا اإل 
من ديننا فإن هذا الدين يكون شيئا آخر وال يكـون دينـا إسـالميا ،      

وبــدون األساســات ينهــدم   ، ا أن البيــت يقــوم علــى أساســات    ـفكمــ
ــا ،      ــوم عليه ــات يق ــه أساس ــضا ل ــدين أي ــذا ال ــإن ه ــذلك ف البيــت ، ك

    ـذا   فبدون اإلمامة ينهدم الدين وتندكأركانه وال يبقى له أثر ، و 
  .وايات املعىن وردت عدة ر

ففـي روايـة عـن اإلمـام أيب جعفــر حممـد الباقــر عليـه الــسالم            
على الصـالة والــزكاة والـصـوم   : بين اإلسـالم على مخس "  :قـال  

والواليـة ، ومل يناد بشيء كما نودي بالواليـة ، فأخــذ النـاس         واحلج
   .)١( "ـ ـــ يعين الوالية ــبأربـع وتركوا هذه 

: أيب عبـداهللا جعفـر الـصادق عليــه الـسالم قـال          وعن اإلمــام        
لكـل شـيء أسـاس ،    " . . .  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه        
   .)٢(  "وأساس اإلسالم حبنا أهل البيت

                 منـه ، وبــدون   إن هـذا األساس الـذي يقــوم عليــه الـدين ال بـد 
سالم هذا األساس ينمحي هـذا الدين ، فوالية أهل البيت عليهم الـ  

  ا يعتقد بهـن ، وهـذا مـود للديـدون اإلمامـة ال وجـاس ، وبـو األسـه
                                                        

   .٣ ح ١٨ ص ٢الكايف ج  )١(
   .٢ ح ٤٦ ص ٢الكايف ج  )٢(
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أتباع أهل البيت عليهم السـالم ، بل يعتقـد بـه أيـضا أهــل الـسنة ،       
 الـصحايب  قـول " ولكن تأيت اإلمامة عندهم بعناوين أخرى ، مـثال     

  على أي أساس يكون حجة ؟: ، فنسـأل " وعمله حجة 
على أساس أم يعتبــرون كـل الـصحابة أئمـة ، فهـم يعتقــدون                   

ــة هلـــم ، فهــــم       ــأم اختـــذوهم أئمـ ــهم وإن مل يـــصرحوا بـ بإمامتـ
يعتقدون باإلمامة كأصل من أصول الدين وإن مل يـصرحوا بـذلك ،      

فعله يدل على أن اإلمامـة أصل    فاعتقادهم حبجية قول الصحايب و    
من أصول مذهبهم ، واعتقادهم بعدالة مجيع الـصحابة دليـل علـى        
اعتقادهم بأصل إمامـة الـصحابة ، ويقولـون بـأن مــن يطعـن بأحــد         

، فقوهلم يدل على أم اختذوهم أئمـة هلـم ،        الصحابة فهو كافـر  
ين فلـو مل تكن اإلمامة أصل من أصول الدين وكانت مـن فـروع الـد        

  !فلماذا التكفري إذن ؟
 أتبـاع أهــل البيـت علــيهم الــسالم يـصرحون بــأن اإلمامــة    :إذن     

ــذلك ،     ــصرحون ب ــال ي ــل الــسنة ف ــا أه ــول الــدين ، أم ــن أص أصــل م
ة يعتقـدون باإلمامـة وإن جـاؤوا بعنـوان آخـر         لكنهم من ناحيـة عمليـ     

ــة ،       ــه حجـ ــصحايب وعملـ ــول الـ ــصحابة أو قـ ــع الـ ــة مجيـ ــا كعدالـ هلـ
 جزءا من الدين ، اإلمامة كأصل من أصول الدين يعترب اد ب واالعتق

  .وبدون هذا اجلزء ال يكون هذا الدين دينا إسالميا 
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  :النتيجـة 
  .اإلمامة أصل من أصول الدين     

  

  ؟ مـر فطـري عند اإلنسانهـل اختـاذ اإلمـام أ: النقطة الثانية 
ا هـل  إن اإلنسان سواء كـان كـافرا أم مـسلما أم مؤمنـا أم بوذيـ          

ــى    ــرض اإلمامــة عل ــزء مــن فطرتــه أم أن اهللا ف اختــاذه لإلمامــة ج
 دون أن يكـون فـيهم شـيء فطـري يـدعوهم إىل      ديالناس كأمر تعبـ  

  االعتقاد باإلمامة ؟
األعلى ؟ من الـذي  من هو مثلك  : لنسأل أي شخص يف العامل          

  حتب أن تكون مثله ؟
وأحـاول أن  ، إن فالنا هو املثـل األعلـى يل      : ـــ  مثال  ـــ  فيجيب       

  .أكون مثله 
ــشباب         ــاب مـــن الـ ــأل أي شـ ــعرك ـــذه    : واسـ ــاذا تقـــص شـ ملـ

  الطريقة الغريبة ؟
  .إين أقلـد املُغني الفالين : ـــ مثال ـــ فيجيبك     
  ا تلبس هذه املالبس الغريبة ؟ملاذ: واسأله     
  .ل الفالين إين أقلّـد املمثّ: فيجيب     
             ـ    هذا اجلواب معنـاه أن هـذا الـشاب اتل ي أو املمثّـ خـذ هـذا املغن

  لـكـشـة بـامـإلمـاب ، فـانـجـب أو يف ذاك الـانـجـذا الـه يف هـا لـامـإم
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ــسان ،    ــد اإلن ــود عن ــري موج ــهفط ــت إىلولكن ــل   ال يلتف ــذا يمثِّ  أن ه
طاملا أنه حيـب أن يكـون مثـل هـذا الـشخص فمعنـاه أن       إماما له ، و   

  .هذا الشخص إمام لـه يف اجلانب الذي حيب أن يقلده فيه 
ه ، ن دائمــا ال خيلــو مــن اختــاذ إمــام لــه يف حياتــ ذا اإلنــساوهكـ     
  .ـد أنه يتخـذ أئمـة خمتلفني منذ نعومة أظفاره وإىل أن يكرب وجت
  ِمثْلُ من تريد أن تكون ؟: اسـأل الطفل     
  .مثـل أيب : فيقـول     
معىن ذلك أن األب ميثل اإلمامـة عنـد هذا الطفل ، فهو يمثِّــل            

ــغ عمــرا    قــدوة ومــثَالً أعلــى وإمامــا لــه ، ويكــرب الطفــل وبعـــد أن يبل
من حتب أن تكون مثلـه ؟: نـا وخيتلط بأناس آخرين اسأله معي  
  .مثل أستاذي : فقد جييب     
صا آخر مـثال أعلـى لـه كـصديقه مـثال ،       ويكرب أكثر ويتخذ شخ       

وهكذا دائمـا جتـد لإلنـسان مـثَال أعلـى يف حياتـه ، فإمـا أن يـصري            
ــق  ــا فاس ــصا منحرف ــا أن    ا فيتشخ ــه ، وإم ــة ل ــسقة أئم ــض الف ــذ بع خ

ــه ،        ــة ل ــدوة وأئم ــسالم ق ــيهم ال ــت عل ــل البي ــذ أه ــدينا يتخ ــون مت يك
ن أو ذاك العـــامل  ـص املتديـــ ـذا الـــشخ ـل هـــ ـون مثـــ ـب أن يكـــ ـفيحـــ 

  .الفالين 
  :يف كتابه الكرمي يقول اهللا تعاىل 
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    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

  

ــال        ــسالم ق ــه ال ــؤمنني علي ــري امل ــن أم أال وإن لكــل " . . .  :وع
   .)٢(  . . . "مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه ،

  

  

بع هذا الذي يتخذ إماما من أئمة اهلدى ، أمــا مـن يتخـذ        بالط    
إماما من أئمة الكفر والفـسق فـال يوجـد عنـده نـور حـىت يستـضيء         
ــة     ــذ إمامــا مــن أئم ــم أصــال ، ومــن يتخ ــده عل بــه ، بــل ال يوجــد عن

  .الضالل فإن مصريه سيكون إىل اخلسران واهلالك 
  

 حلظـــات ان ال خيلـــو مـــن إمـــام يف أي حلظـــة مـــن  اإلنـــس:إذن     
، بـل يطلــق عليـه لقــب     " اإلمام " يطلق عليه لقب    د ال ـه ، وق  ـحيات

أو "  أن يكـون مثلـه   مـن حيـب    " أو"  املثل األعلى   " أو  " دوة  ـالق" 
 وغريهـا مـن العناويــن   ،" زلته ومكانته ـن يريد الوصول إىل من    م" 

ــبريات خمتلفــة عــن   ــي" اإلمامــة " املختلفـــة ، ولكنــها كلهـــا تع  ، فه
ــودة يف     ـــات املوج ــون مثــل املترادف ــد ، فتك ــىن واح ــة ملع ــاظ خمتلف ألف

  .اللغة أي كلمات خمتلفة تعطي معىن واحدا 
                                                        

   .٢١: اب  األحز)١(
   .٤٥ باب ٢٠٥ ص ١٦ ج البالغة البن أيب احلديد ج )٢(
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  :النتيجــة 
اإلمامة أمر فطري يبدأ عند اإلنسان من الطفولة ويستمر معـه              

  .اته إىل آخر حي
  

  مـن هـو إمـامــك  ؟: ة ـة الثالثـالنقط
             عي أنـك شـيعي ومـواٍل    واآلن نأيت إليـك أيهـا املـؤمن ، فأنـت تـد

فمــن هــو  ، ألهــل البيــت علــيهم الــسالم ومــن أتبــاعهم وحمبــيهم       
  وعلى أي أساس ختتار اإلمام ؟؟ إمامك 

يهم خذ أهل البيت علـ  أت: " ـــ  بالطبع  ـــ  وسيكون جواب الشيعي        
ب علــى ع منــه ، ولكــن يترتــ، وهــذا جــواب متوقّــ" الــسالم أئمــة يل 

  .هـذا اجلواب بعض األمور اليت سأذكرها يف النقطة الرابعة 
        ك باجتاه اهللا عز وجـل ، ولكـن حيتـاج       إن املؤمن يريد أن يتحر

هـــه  يف حترــاه إىل وســـائل للحركـــة وإىل مـــن يوج كـــه يف هـــذا االجتـ
خـرج عـن اخلـط     اليمني وال إىل الـشمال في   حبيث ال ينحرف ال إىل    

  .له أي يريد أن يسري على الصراط املستقيم  الذي رمسه اهللا
  

﴿ :يقول اهللا تعاىل        
﴾ )١(.   

                                                        
   .٣٥:  املائدة )١(
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ن باعتبــار إميانــه يكــون مطيعــا هللا عـــز وجــل طاعــة       ـإن املؤمــ    
ــاىل ،     ــه تع ــر اهللا وطاعت ــن ذك ــة عــني ع ــد طرف ـــو ال حيي كاملــة ، فه

  ــد يوج ــاج إىل قائـ ــاىل حيتـ ــاه اهللا تعـ ــه باجتـ ــسان يف حركتـ ــه واإلنـ هـ
 أن يكــون هــذا القائــد عارفــا مبــشاكل  الوجهــة الــصحيحة ، فــال بــد 

الطريق ومعوقاته وكيفية عالج هذه املشاكل وإزالـة هـذه املعوقـات ،      
لــذلك يـــشترط يف اإلمــام أن يكـــون عاملـــا ومعــصوما ، عاملـــا حـــىت    
يعرف مشاكل الطريق وحلوله ، ومعصوما حىت ال ينحـرف فيقـع يف           

ــه  ــرام فيتبع ــذه     احل  ــد ــذا القائ ــراف ، وه ــذا االحن ــرون يف ه  اآلخ
      ـه اهللا  املواصفات ال ميكن لنـا معرفتـه وحتديـده ، بـل ال بـدنيعأن ي 

 فــوس ، وهــذا الــشخص الــذي  عــز وجــل لنــا ألنــه عــامل حبقــائق الن
  .يعينه اهللا يأمرنا تعاىل بطاعته والسري خلفه واتباعه 

  

﴿ :يقول اهللا تعاىل        
 ﴾ )١(.   

وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله هو اإلمـام يف عـصره ،          
وبعد استـشهاده عـين مـن بعــده أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طالـب              

  ل ،ـز وجـاه اهللا عـجـاتـق بـريـطـذا الـد هـائـون قـيكـالم لـسـه الـيـلـع
                                                        

   .٥٩:  النساء )١(
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واستمر كل إمام بتعيني اإلمـام الـذي بعـده إىل أن وصـل الـدور إىل        
اإلمام املهدي عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف ، فهو اإلمـام الوحيـد       

ــد إمــام آخــر غــريه    ــي هــذا الزمــان اإلمــام املفتــرض     وال يوج  ، فف
خـذه قـدوة هـو    بعه ونسري خلفه ونتده ونتالطاعة والذي جيب أن نقلّ    

اإلمام املهدي عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف وال إمـام آخـر لنـا يف        
    أن هذا الزمان بأي عنوان آخر ، ولكي يكون الشخص مؤمنـا ال بـد 

ــدي عليـــ  ــه الوحيـــد ا يكـــون املهـ ــسالم هـــو إمامـ ــشرك ه الـ ــذي ال يـ لـ
   خذ من دونـه وليـا ، وال يكـون املـؤمن مؤمنـا إال       بإمامتـه أحدا وال يت

ذا األمر ، فاالعتقـاد باإلمـام املهـدي عليـه الـسالم مـن عالمـات              
  .اإلميان 

 أن يكــون  اإلميــان ال بــد حــىت يكــون اإلنــسان مؤمنــا حــق :إذن     
 الوحيـد وال  اإلمام املهدي عجل اهللا تعاىل فرجه الشريف هو إمامه   

خذ معه إماما آخر يت.  
أما مرجع التقليـد فهـو نائب عن اإلمام املهدي عليــه الـسالم ،           

فــاملرجع يأخــذ مــن أهـــل البيــت علــيهم الــسالم عــن طريــق الكتــاب  
ــع إىل مرجــع التقليـــد يف       ــشريفـة ، واملؤمـــن يرج ــرمي والــسنـة ال الك

 املرجـــع  كــأن ميــــد الفتــاوى ، وال يرجـــع إليـــه يف األفعـــال اخلاصـــة  
  ك ، ففتاوى مرجع التقليد تكونـف ذلـب على املكلّـال جيـه ، فـرجلي
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  .حجة على املؤمن 
 بعد أن كان اختاذ اإلمام أمـرا فطريـا عنـد النـاس كـان           :إذن      

 ال بـد ـدحن إمام اهلدى واحلق هلم ، فمتطلّ من اهللا أن ييعبات د وي
   وجـل      أن يشبعها اهللا لنـا ، األمر الفطري ال بد فـال يتـرك اهللا عـز 

ــد يقــودهم ، وقــ        ــري راع يرعــاهم وبغــري قائ ــاس مهــال مــن غ د الن
عينهم اهللا عز وجل واحدا بعد اآلخر ، والشواهد على ذلك كـثرية      

ـــع املـــودة للقنـــدوزي يف كتـــب الـــشيعـة والـــسنـة ، راجـــع كتـــ  اب ينابيـ
ــسالم       ــيهم ال ــة عل ــيني أمســاء األئم ــة يف تع ــث أورد رواي ــي حي احلنف
بالترتيب كما هو وارد عنـد مـذهب أهــل البيـت علـيهم الـسالم إىل       
غري ذلـك مـن الروايـات الكـثرية الـواردة يف كتـب الفـريقني ، راجـع           

ري مـن  الكتب اليت كتبت يف املسائل اخلالفيــة حيـث جتـد فيهـا الكـث        
الشواهد من كتب أهل السنة واليت تشهد مبـا يقـول بـه أتبــاع أهــل        

ـة هـذا املذهب ، وقد كتبت الكتـب  يالبيت عليهم السالم وتثبت أحقّ    
الكــثرية بـــأقالم الـــذين دخلـــوا يف مـــذهب التـــشيع وحكـــوا رحلتـــهم   
وكيفية دخوهلم إىل مذهب التشيع واألدلـة الـيت مـن طريقهـا آمنـوا        

  .يت عليهم السالم مبذهب أهل الب
  :النتيجـة 

  ة أمر فطري ، فاهللا عز وجل أشبعـة إىل اإلمامـا إن احلاجـقلن    
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  احلاجة إىل اإلمامة ـــ القسم األول. . . . . . . .   . . . . . . . . ١١٠
  

ــتجابة هلــذا النــ       ــيهم الــسالم اس ــة عل ــة فعــين األئم ــذه احلاج داء ه
  .الفطري 

حممد أيب القاسم ني وصلى اهللا على سيدنا واحلمد هللا رب العامل    
  .وآله الطيبني الطاهرين 
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  القسم الثاين

  

حممد أيب القاسم احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا     
  .وأهل بيته الطيبني الطاهرين 

  :خالصة القسم األول 
،  نقاط ووصلنا إىل النتائج التاليـة  رحنا يف القسم األول عدة      ط

وهي أن اإلمامة أصل من أصـول الـدين ، وأن اإلمامــة أمـر فطـري            
عند اإلنـسان ومـستمر معـه يف كـل مراحـل حياتـه ، لـذلك فـإن اهللا            
عز وجل أشـبع هـذه احلاجـة الفطريـة وعـين األئمـة علـيهم الـسالم              

ــىت ال يتخب ــة فتنــشأ اخلال    ح ــيني وحتديــد األئم ــات بــني  طــوا يف تع ف
  :الناس ، وأكمل املوضوع ضمن النقاط التالية 

  مـا هـو دورنـا جتـاه هـذا اإلمـام املعيـَّن ؟: النقطة الرابعة 
وحنـن قلنـا إننـا    ، إن اهللا عز وجل عين األئمـة علـيهم الـسالم           

  ــا رب ــون لــك ي ــه الــسالم ، لــن     مطيع ــاه اإلمــام علي  ، فلنــا دور جت
ــام جت  ــا دور اإلم ــاقش هن ــذا    نن ــا جتــاه ه ــو دورن ــا ه ــن م ــا ، ولك اهن

  اإلمام املعين من ِقبِل اهللا عز وجل ؟
  

- ١١١ -  
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 أوال إىل مثـــال صـــالة اجلماعـــة الـــيت يوجـــد فيهـــا إمـــام  أِتنـــِل    
 اجلماعـة يف حركاتـه   ومأمومون ، وجيب على املأمومني متابعة إمـام   

   موا عليـــه يف احملـــل واملكـــان    وأفعالـــه ، وجيـــب علـــيهم أن ال يتقـــد
 ــف يف املقد ــام يق ــام    واملوضــع ، فاإلم ــه ، واإلم ــون خلف ــم يقف ــة وه م

        ق مـع إمـام اجلماعـة حبيـث ال يتقـدم عليـه وال  يـصلي واملـأموم ينـس
    را فاحشا ، فإذا ركـع اإل  يسبقه يف احلركات وال يتأخمـام  ر عنه تأخ

وهكـذا  ، وإذا جلس جيلـسون  ، فهم يركعون ، وإذا سجـد يسجدون       
 إىل آخر الصالة ، فالسابق عليه واملتأخ  را فاحـشا تكـون   ر عنـه تـأخ

  .صالته باطلة ، لذلك جيب على املأموم أن ينسق مع اإلمام 
وهـذا األمـر ينطبــق علـى اإلمـام املعــصوم أيـضا ، فيجـب علينــا           

 الـذي عينـه اهللا عـز وجـل ، فـاهللا تعـاىل يعينـه           متابعة إمام اهلـدى   
، فإذا أردنـا أن نكـون مطـيعني    " جتب عليكم طاعته " : ويقول لنا  

هللا عز وجل حقـا فيجـب علينـا طاعـة هـذا اإلمـام واتباعـه والـسري               
خلفه والتنسيق معه يف أقواله وأفعاله كما ينـسق املـأموم مـع اإلمـام         

ريـده اإلمـام املعـصوم جيـب علينـا فعلـه ،       يف صالة اجلماعة ، فما ي 
وما يكرهـه جيـب علينـا تركـه ، فاتبـاع اإلمـام عليـه الـسالم واجـب            

االعتقاد به واتباعه من عالمات اإلميـان ، فـإذا      وعلى كل الناس ،     
ـان اإلمـع اإلنسـبمل يتـن مـام املعيل اهللا عز وجل تكون أعمالهـن ِقب  
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باطلة كما أنه يف صالة اجلماعـة إذا مل ينـسق مـع اإلمـام فـصالته           
تكون باطلة ، وكذلك من ال ينسق مع إمام اهلدى تكون كل أعمالـه       

  .باطلة 
  

ذروة األمر "  :ال قأنه عن اإلمام الباقر عليه السالم يف رواية     
احه وباب األشياء ورضا الـرمحن الطاعـة لإلمـام بعــد     وسنامه ومفت 

﴿ :معرفته ، إن اهللا عـز وجل يقول 
 ﴾ )ـا لـو أن رجـال قـام ليلـه       )١أَم ،

     ق جبميع ماله وحجاره وتصد مجيع دهـره ومل يعرف واليـة   وصام 
ويل اهللا فيواليه ويكون مجيع أعماله بداللته إليه ما كان له على اهللا 

"  : مث قــال . " عز وجل حـق يف ثوابـه ، وال كـان مـن أهـل اإلميـان        
   .)٢(  "أولئك احملسن منهم يدخله اهللا اجلنة بفضل رمحته

  

ال واألفعــال مــن   ان العبــادات واألقــو إذا مل يأخــذ اإلنــس : إذن     
إمام اهلدى املعين من ِقبِل اهللا تعاىل فكـل أعمــاله الـيت يقـوم ـا            
بدون الوالية تكون باطلة ، لذلك أتـت الروايـات بـأن الواليـة أسـاس           

  .الدين ، والدين قائم على الوالية 
                                                        

   .٨٠:  النساء )١(
   .٥ ح ١٨ ص ٢الكايف ج  )٢(
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  :ـة النتيج
  .جيب على املؤمن أن يتبِع اإلمام عليه السالم     

  

  مـا مـعـىن االتبـاع ؟: النقطة اخلامسة 
  ما معىن أن اإلنسان املؤمن يكون متِبعا إلمامه عليه السالم ؟     
    إن االت  ري خلف اإلمام والتنسيق معـه ، فـإذا اعتقـد       باع يعين الس

وأخـــذ أقوالـــه وأفعالـــه وعمـــل ـــا اإلنــسان باإلمـــام عليـــه الـــسالم  
عـا لـه ، وبالتـايل يكـون مأمومـا ، أمـا         وطبقها علـى حياتـه يكـون متبِ       

إذا مل تقم حياة الشخص على أساس أقواهلم وأفعـاهلم فهـو لـيس            
ــة    متِبعــا هلــم وال مأمومــا وإن ادعــى بلــسانه أنــه متبــع هلــم ، فحرك

ــا عمـــل اللـــسان ال قيمـــة هلـــا وتكـــون الكلمـــات جوفـــاء إذا   مل يتبعهـ
ــلّ    ـــن مل يــبِن ك ــسالم ، فم ــه ال ــام علي ــع اإلم ــسيق م ــى وتن  حياتــه عل

تعــاليم اإلمــام عليــه الــسالم فهــو فعــال لــيس مبــؤمن بــه ، فقــول          
   ــد ــؤمن بـــشيء ال بـ ــشخص إنـــه مـ ــرة ونتيجـــة ،   الـ  أن تـــستتبعه مثـ

ــل     ــط ، ب ــيس قــوال فق ــدون مثــرة كالإميــان ، فاإلميـــان ل فاإلميــان ب
  .قول وعمل اإلميان اعتقاد و

ــام         ــال اإلم ـــوال وأفع ــاس أق ــى أس ــسان عل ـــاة اإلن ــت حي فــإذا قام
املعصوم عليه السالم وسارت حياته كما يريـدها اإلمـام فهــو يكـون             

  ومـام املعصـن اإلمـذ مـأخـا إذا كان يـا ، أمـقيقيـا حـنـا ومؤمـومـمأم
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ومـن غريه فهو ال يكون واقعا مؤمنا باإلمامة ، بل يكـون قـد أشـرك      
م ففـي هـذه احلالــة    يف اإلمامة ، ومن يشرك يف إمامته عليـه السـال 

إمام اهلدى ، واإلمام اآلخر يكون إمام ضاللة ،    : ان  يكون له إمام  
نــا  وإذا مل يكــن دينــه قائمــا بتمامــه علــى اإلمامــة فــال يكــون مؤم       

باإلمامــة إميانــا تامـــا كــامال ، بــل يوجــد عنــده احنــراف عــن خــط   
ــط ال     ــالقول فق ــط ، واإلميــان ب ــسـانه فق ــا بل ــون مؤمن ـــة ، ويك اإلمام

  .يكفي لكي يكون الشخص مؤمنا حقيقة وواقعا وفعال 
 أن تقوم حياة املؤمن على أساس اإلمامة ، فينـسق   ال بد :إذن      

ــس    ــصوم عليــه ال ــع اإلمــام املع ــول الــشخص   م الم ، وال يكفــي أن يق
بلسانه إنين مؤمن باإلمامـة وإن اإلمامــة أصـل مـن أصـول الـدين ،        
بـل عليـه أن يراجــع حياتـه لــريى هـل هــي قائمـة فعــال علـى أســاس       

ه ، اإلمامـة أم ال ، يف كــل حياتــه ال فقــط يف صــالته وصــيامه وحجــ 
،  بل ينظر إىل كل حركة يتحركها ويف كل خطوة خيطوها يف حياتـه   

  فهل كل شيء فيها قائمة على أساس اإلمامة أم ال ؟
وجيب على كـل شـخص أن يراقـب نفـسه وال يراقـب اآلخـرين ،               

  .بـل عليه أن يرى أن حياته هو قائمة على هذا األساس أم ال 
ومن باب املثال اختياره للسيـارة وبناء بيتــه وتعاملـه مـع زوجتـه             

  راءشياء البسيطة عندما يذهب إىل شألتيـار اـىت يف اخـوأوالده ، ح
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الطعام ، فهل خيتار األطعمـة على أسـاس إميانـه باإلمامــة أو علـى         
  أساس ما يشتهي ؟

 أن يكـون دقيقـا   بع شهـواته ، فهنا ال بـد    اإلنسان كثيـرا ما يت       إن  
ك على هذا األسـاس أم ال ؟  خطوة خيطوها ، فهل هـو يتحريف كل   

 ــا اإلمـــام عليــه       وهــل يتحــر ك علــى أســاس األحكــام الــيت قـــال
السالم ألن كل شيء يقوم به اإلنـسان ال خيلـو مـن إحـدى األحكـام          

  الواجب واملستحب واملباح واملكروه واحلرام ؟: اخلمسـة 
ــذي ال يــبين حياتــه علــى أســاس اإلما         مــة فهــو يف الواقــع ال   فال

يكون مؤمنا باإلمامة حقا ، بل يكون عنده حركة لسان فقط ، فمن   
   ــد ــال ب ــة ف ــؤمن باإلمام ــين م ــول إن ــة   يق ــاك مثــرة عملي ــون هن  أن تك

 ونتيجة خارجي      علـى   ذاتـه ال يـدلّ  ة تثبت أنه مـؤمن ، فـالكالم حبـد 
جانـب قـويل ، وجانـب قلـيب ،     : شـيء ، فاإلميـان لـه ثالثـة جوانـب      

  . أن تكون متطابقة جانب عملي ، وهذه الثالثة ال بدو
 اإلميـان هـو   " :يف رواية عن اإلمام الصادق عليه الـسالم قــال         

   .)١(  "اإلقرار باللسان وعقد يف القلب وعمل باألركان
ــال        ــه الـــسالم قـ ــاقر عليـ ــام أيب جعفـــر البـ ــل "  :وعـــن اإلمـ قيـ
  داـه إال اهللا وأن حممـد أن ال إلـهن شـم: الم ـه السـليـرياملؤمنني عـألم

                                                        
   .١ ح ٢٧ ص ٢الكايف ج  )١(
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فـأين فـرائض   : ا ؟ قال ـان مؤمنـه كـه وآل ـلى اهللا علي  ـول اهللا ص  ـرس
  . )١( "اهللا ؟ 

  

ــل كــل مــا فرضــ        ــط الــصلوات اليوميــة ، ب ه والفــرائض ليــست فق
 أن يكــون هنــاك عمــل   ي كــل الواجبــات ، فــال بــد   اهللا مــن أمــور أ 

 ونتيجة خارجي بـة علـى اإلميـان القلـيب باإلمامـة وعلـى القـول             ة مترت
  ــة ، فــال بــد ــة علــى االعتقــاد     باإلمام ــد مثــرة عمليــة مترتب  أن توج

  .القليب 
  

ــام    :إذن      ــده اإلم ــا يري ــى تطبيــق م ــسان عل ــاة اإلن  إذا قامــت حي
عـا لـه ، أمـا مـن يقـول      ون مؤمنـا متبِ املعصوم عليه الـسالم فهـذا يكـ    

بلــسانه فقــط إنــه معتقــد باإلمامـــة فهــذا ال يكــون مؤمنــا واقعـــا ،        
واإلميان درجات واملؤمن حياول الوصول إىل الدرجات العليا ، فـإذا    
كان مطيعا إلمامه يف كل شـيء فإنـه يكـون قـد بلـغ الدرجـة العليـا ،          

أنــصار اإلمــام  واملــؤمن ــذه الــصفة يكــون مــؤهال ألن يكــون مــن       
املهدي عجـل اهللا تعـاىل فرجـه الـشريف ، أمـا إذا اختـذ شـريكا يف          
طاعة اإلمام فلـن يـصل إىل مرتبـة األنـصار ، بـل قـد يظهـر اإلمـام           

  ه السالم ويكون من احملاربني له مع أنه يقول بلسانه إنه مؤمنـعلي
                                                        

  .٢ ح ٣٣ ص ٢الكايف ج  )١(
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اللهم اجعلين من أنصاره وأعوانـه وااهـدين   " : ويدعو يف دعائه    
، فال يكفي أن يقـول الـشخص   " حتت لوائه واملستشهدين بني يديه    

      أن يكـون هنـاك إقـرار باللـسان واعتقـاد يف      إنين مـؤمن ، بـل ال بــد 
  .القلب وعمل باألركان 

  :النتيجـة 
  .مام عليه السالم جيب على املؤمن أن ينسق مع اإل    

  عا إلمـامـه ؟كيف يكون املـؤمـن متِب: النقطـة السادسـة 
ــى أســاس االعتقــاد باإلمامــة            ــن يريــد أن يــبين حياتــه عل إن م

           وعلى الطريقة الـيت يريـدها اإلمـام املعـصوم عليـه الـسالم فـال بـد 
أن يكــون عارفــا عاملــا مبــا يريــده اإلمــام ، فبــدون العلــم ال يــستطيع  

ك يف هذا الطريق ، فإذا كنـت تعتقـد باإلمامـة فـال       ؤمن أن يتحر  امل
أن تكون عاملا مبـا يريـده إمامـك ، وهنـا يـأيت دور وجـوب طلـب            بد 

وسـلم أنـه   ففـي روايـة عـن رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه        العلم ،   
   .)١(  "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"  :قـال 
اجب علـى املـؤمن ، بـل هنـاك علـوم      وهذا ال يعين أن كل علم و        

ــد ــه صــحيحة يف الطريــق      ال ب ــؤمن حــىت تكــون حركت  أن يطلبــها امل
  .الذي يؤدي إىل اهللا عز وجل 

                                                        
   .١٥ ص ١٠٥ ج  األنوارحبار )١(
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وا اطلب" : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أنه قال رواية      يف  
   .)١( "من املهد إىل اللحد العلم 

فاملؤمن جيب عليه أن يطلـب مـا يريـده إمامـه منـه ألنــه يف كـل                
حلظة من حلظات حياته حيتاج إىل معرفـة تكليفـه الشرعي ، فقبل         

 أن يتحر  أن يعرف هـذا التكليـف ومـا يريـده اإلمـام منـه يف       ك ال بد 
ــ ــه الت ـهـ ــد منـ ــل يريـ ــوة ، هـ ــدذه اخلطـ ــم أو التقـ ــه حرف أووقّـ ــ لـ ة يـ

االختيار ؟ ، لذلك جيب عليه أن يطلب العلم مـن بدايـة حياتـه إىل        
  .آخرها 

إن املؤمن حيتاج يف كـل مرحلـة مـن مراحـل حياتـه إىل العلـم ،                 
        به حىت يـساعده  لذلك جيب على املؤمـن طلب العلم باملقدار املعتد 

  ك الــصحيح باجتــاه اهللا عـز وجــل ، فهنــاك هـذا العلــم علــى التحــر 
ـ            حدع  أدىن من العلـم مطلـوب مـن كـل مـؤمن ، ومـن يريـد أن يتوس

أكثــر فهــذا راجــع إليــه ويــزداد بــذلك بــصرية أكثــر ، فــاملطلوب هــو   
ــا أن يــأيت اإلنــسان         ــه كــل مــؤمن ، أم ــدار معــين جيــب أن يطلب مق
فيقول إنه مؤمن باإلمامة ، فتسأله عن األئمة علـيهم الـسالم وعـن        

  ةـا ، أو تسأله مسألـرف عنهم شيئـ أعول الـكلمام ومواعظهم فيق
                                                        

 ٣للشيخ ناصر مكارم الـشريازي ج     املنـزل  اب اهللا   األمثل يف تفسري كت    )١(
  .٥٠٤ص 
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ــ ــشكل   ـشرعيـ ــد ال تكـــون بـ ــم ، فـــصالته قـ ــسيطة فيجيـــب ال أعلـ ة بـ
     د قوله إنه مؤمن باإلمامة من غري صحيح ، ووضوؤه كذلك ، فمجر
   ق أعمالــه مـع اإلمــام يـؤدبطــالن أعمالـه ، فــإذا كــان  ي إىل أن ينـس

ة وضوؤه غري صـحيح فـصالته بالتـايل سـتكون باطلـة ، وكـذلك بقيـ             
أعماله ، فمثال قد يأخذ أحكام احلج من املذاهب األخـرى ويـذهب     

  ـ     إىل احلج ويطبق هـذه األحكـام ، فيكـون حج    ه بـاطال حـىت لـو حـج 
  .مجيع دهره وطوال عمره 

ميـان وذلـك الـذي ال يـؤمن       ذلك اإلنسان الذي يـدعي اإل      :إذن      
ــام       ــن اإلم ــذان م ــا ال يأخ ــيان ألن كليهم ــال كالمهــا س ــة أص باإلمام
عليــــه الـــسالم األحكـــام الـــشرعية واملـــسائل الدينيـــة وال يقيمــــان       
ــة      ــن ناحي ــسالم ، فم ــيهم ال ـــة عل ــوال األئم ــاس أق ــى أس ــا عل حيام
ــس الرغبـــات    ــا نفـ ــا يعيـــشـان بـــنفس الطريقــــة وهلمـ عمليــــة كالمهـ

ة ، فماذا قــدم اإلميـان ملـن يـدعي اإلميـان ؟ ومـاذا أضـاف                الدنيوي
اإلميان على حياته ؟ وكيف يقول إنـه مؤمن باإلمامـة مع أن إميانـه    

  مل يقدم له شيئا إضافيا على ما يفعله غري املؤمن باإلمامة ؟
اسـأل اإلنـسان    ولنقارن بـني اإلنـسان املـؤمن واإلنـسان الكـافر ،              

ــافر  ــ اـمــ: الك ه يف ـ أن حتــصل عليــ بـا الــذي حتــ ـي رغباتــك ومــ ه
  الدنيا ؟

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

١٢١. . . . . . . . . . . . . . . . احلاجة إىل اإلمامة ـــ القسم الثاين  
  

زل وسـيارة وراتـب   ـ أن أحصل على منأحب: " ـــ مثال  ـــ  فيقول      
د وزوجة مجيلة وأن أعيش حيايت بسعادة وراحة ورخاء جي. "  

ــب     وتــسأل اإلنــ      ــئلة وجيي ــس األس ــؤمن نف ــه م ــول إن ــذي يق سان ال
  .بنفس األجوبة 

؟ مـا الـذي    ما هو الفرق بني املؤمن والكـافر   : ـــ  إذن  ـــ  فأسأل      
ــذي     ــا ال ــؤمن ؟ م ــول إنــه م ــذي يق أعطــى اإلميــان هلــذا الــشخص ال
استفاده من اإلميان واالعتقاد باإلمامة ؟ كيف تكون رغبات املـؤمن       

ياة الدنيا ؟ أال تكشف وحدة الرغبات عـن أن  والكافر واحدة يف احل 
اإلميان عنده عبارة عن كلمات ينطق ـا فقـط وأنـه مل يـدخل إىل           
ــة         ــار عملي ــه مث ــون ل ــه فيك ــى أفعال ــه عل ــن قلب ــنعكس م ــىت ي ــه ح قلب

  خارجية ؟
 إذا مل تكن حياة املؤمن قائمـة علـى اإلمامـة كأصـل مـن            :إذن      

يس هــو الـدين الـذي يريـده     أصـول الدين فهو يعتقد بدين ، ولكن لـ   
اهللا عـز وجــل ، بـل هــو ديــن منحـرف عــن خـط اإلمامــة ، إن هــذا     
اإلنسـان اعتقاده باإلمامة مل يقـدم لـه شـيئا ، ويف الواقـع هــو لـيس             
ــان       ــو ك ــسرعة ، فل ــزول ب ــعيف ي ــاده ض ــة أو أن اعتق ــدا باإلمام معتق

ــة قويــ  ــر أثــرا الرتــبط ــا ارتباطــا قويــ اعتقــاده باإلمام ــذا  ا ولظه ه
  .االرتباط على حياته العملية يف هذه الدنيا 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

  احلاجة إىل اإلمامة ـــ القسم الثاين. . . . . . . .  . . . . . . . . ١٢٢
  

  :اخلـالصــة 
  

كــون لــه مثــرة عمليــة ت أن إن االجتمــاع يف املناســبات ال بــد
تظهــر علــى حيــاة املــؤمن ، والــدين قــائم علــى أســاس اإلمامــة ،         

 باإلمامـــة ال يوجـــد ديـــن إســـالمي ، واالعتقـــــاد     فبـــدون االعتقـــاد  
ظ ـفـ ــلــا بـــ هـى بـــ واء أتــان ســسـل إنـد كــنـري ع ـطـر ف ــة أم ـامـاإلمـب

أو بألفاظ أخرى ، ودور اإلمام عليه الـسالم هـو قيـادة     " اإلمامة  " 
 أن يكـون  الناس يف طريق اهلدى باجتاه اهللا عز وجل ، لذلك ال بد 

والـــنيب صـــلى اهللا عليـــه وآلـــه كـــان هـــو اإلمـــام  ا ومعـــصوما ، عاملـــ
والقائـد يف زمانه مث انتقلت القيادة إىل األئمـة االثـين عـشر علـيهم       
السالم واحدا بعد اآلخـر حـىت تـصل إىل اإلمـام املهـدي عجـل اهللا           
ــا جتـــاه اإلمـــام عليـــه الـــسالم هـــو    تعـــاىل فرجـــه الـــشريف ، ودورنـ

قـط القـول النظـري حبيـث     االعتقاد به والطاعة واالتباع العملي ال ف   
  .إن حياتنا تقوم على أساس هذا االعتقاد واالتباع العملي 

  

جعلنــا اهللا وإيــاكم مــن املتــبعني والــسائرين علــى طريــق أهــل            
البيت عليهم الـسالم ، وحـشرنا اهللا وإيـاكم مـع حممـد وآل حممـد           

  .الطيبني الطاهرين 
  

  :يقول اهللا تعاىل حكاية عن لسان املؤمنني     
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﴿ ﴾ )١( .  
أيب القاسـم  واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا علـى سـيدنا             

  .ين حممد وآله الطيبني الطاهر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   . ٥٣:  آل عمران )١(
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