
  
  

 
  عاشراجلزء ال

  

  

  *احلج رمز وحدة املسلمني * 
  *  احلركة اخلارجية والقلبية يف شهر رمضان* 

  * صلة الرحم* 
  *من آداب املسجد * 

  * ماذا تعرف عن دينك ؟* 
  * زهراء عليها السالمالظلومية م* 
  * الرجال اآلليون: قصة قصرية * 

  
  

  أشكناينحممد الشيخ 
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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 

 ساعِة وِليا وحاِفظًا الساعِة وِفي كُلِّ
وقَاِئدا وناِصرا ودِليالً وعينا حتى 

  تسِكنه أَرضك طَوعا وتمتعه ِفيها طَِويالً
اِحِمينالر محا أَري ِتكمحِبر  

  اللَّهم صلِّ علَى محمٍد وآِل محمٍد
  

  
  

  
- ٣ -  
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   :مد أشكناينوقع ديوانية الشيخ حمم
  

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  

  

  : وجلاا للديوانيةالربيد اإللكتروين 
mail@alashkanani.com  

  
- ٤ -  
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)١(  
  

العاملني وصلّ    احلمد هللا رب دنا أيب القاسم ى اهللا على سي
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  

  :يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 
    ﴿ 


﴾  )٢(.   

    ﴿ 



 

                                                        
خطبة اجلمعة مبسجد اإلمام املهدي عجل اهللا فرجه         ألقي هذا املوضوع يف      )١(

  . م ٢٠٠٣ / ٢ / ٧ املوافق هـ ١٤٢٣ ذو احلجة ٦بتاريخ مبنطقة الرقعي 
   .١٢٨ – ١٢٧: البقرة  )٢(
  

- ٥ - 
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﴾ )١(.   
  

مـن  واحلج اليت فيهـا منـافع للنـاس ،    أيام نعيش  يف هذه األيام        
  .هذه املنافع أن احلج هو رمز الوحدة بني املسلمني 

إبراهيم وإمساعيـل  سيدنا يف اآليات السابقة يقول اهللا تعاىل إن     
 دعوا اهللا أن جيعل من ذريتهما أمة مسلمة ، واسـم     ليهما السالم ع
طلــب اهللا  ، مث يليـه الــسالم أطلقــه سـيدنا إبــراهيم ع " املـسلمني  " 

ــز وجــل   ال فــق عنــه ، مــن املــسلمني االعتــصام بــه وعــدم التفــر     ع
  .تعاىل اهللا بشيء إال أي يعتصمون ب

فإنه يعتصم مبن جيعل اهللا رسـالته  عز وجل  ومن يعتصم باهللا        
 ، واهللا يعلم مـن خيتـار   لى اهللا عليه وآلهوهو رسول اهللا ص   عنده ،   

سؤول الختيــار النــاس   ليكــون املــسؤول عــن رســالته ، وال يتــرك املــ     
، تعاىل ألم ال يعرفون من هو األفضل للمحافظة على رسالة اهللا       

  :يقول عز وجل اهللا و
    ﴿  ﴾ )٢(.   
  عز هو املسؤول عن رسالة اهللا لى اهللا عليه وآلـهول اهللا صـرس    

                                                        
  .٧٨: احلج  )١(
  .١٢٤: األنعام  )٢(
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 لـيهم الـسالم  هـم األئمـة االثنـا عـشر ع    من بعـده  املسؤولون و، وجل  
  .ألن اهللا أعلم حيث جيعل رسالته 

  

املــسلمون يف كــل عــام حيجـــون إىل بيــت اهللا احلــرام يف وقـــت          
 حنـن لنـا رب  " : واحد مبناسـك واحـدة وكـأن لـسان حـاهلم يقـول            

ــــ  ! نـا  يـا رب ــــ   واحد وقبلـة واحـدة ، حنـن     ونيبواحد وقرآن واحد    
ــد      ــان واح ــة يف زم ــاكن خمتلف ــن أم ــا م ــا رب، جئن ــا ي ــن أمــة  ! ن حن

واحـدة ، فـنحن مـسِلمونَ ومـسلِّمونَ لـك ، ونطـوف ببيتـك احلـرام ،         
    ــا رب ــد ، ي ــز التوحي ــو رم ــة ه ــول الكعب ــواف ح ــاوالط ــت ! ن ــور أن  حم

  . "املسلمني ، واملسلمون أمة واحدة 
  

  :يأيت السؤال التايل وهنا 
  ما هو معىن وحدة املسلمني ؟    

  :اجلواب 
     يف واقعهم العملـي  حاد الكامل بينهم وحدة املسلمني ال تعين االت

 ــي أن يكونــوا مت حــدين كمــا ســيأيت وإن كــان ميكــن يف واقعهــم العمل
ال يكونـــون شـــيئا واحـــدا يف عقائـــدهم ، مـــن خـــالل هـــذا املوضـــوع 

، نعـم   ، اآلن كل طائفة وكـل مـذهب يتمـسك مبـا يعتقـد           وعبادام
ةـيـالمـف اإلسـر الطوائـدون أن تكفّمـن كن ـلود ، ـقـا تعتـك مبـمتس  
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األخرى ، ويكون باب احلوار والنقاش مفتوحا بينـهم ، ويكونـون مـع       
لوصــول إىل احلقــائق عــن طريــق البحــث العلمــي املوضــوعي  الـدليل ل 
 دون سب  وهام أو لعن أو تكفري ،  أو شتم أو ات   أن كـل مـذهب ال بـد 

يعـرف مـا يوجـد عنـد املــذاهب األخـرى ، حنـن اآلن يف زمـن حــوار        
بـــني احلـــضارات وحـــوار األديـــان ، فـــاألوىل أن يكـــون هنـــاك حـــوار  

  .الطوائف واملذاهب اإلسالمية 
ك قواسـم مـشتركة بـني املـذاهب اإلسـالمية ميكـن التركيـز        هنـا     

عليهــا ، وأمــا يف األمــور املختلفــة بينــهم فــيمكن احلــوار والنقــاش        
ــا     ــوا حبثــ ــدليل ، وإذا حبثــ ــق الــ ــن طريــ ــة عــ ــول إىل احلقيقــ للوصــ

  ـ      موضوعيا دون عصبيحدون وحـدة حقيقيم سـيتة كمـا سـيأيت   ة فإ
  .بعد قليل 

الع الكـايف   عنـدهم االطّـ  يهم الـسالم لأتباع مذهب أهل البيت ع        
املذاهب األخرى ، لقد حبث علمـاء أتبـاع    مجيع  على ما يوجد عند     

دات  املـسائل اخلالفيـة وكتبـوا فيهـا الّـ         لـيهم الـسالم   أهل البيت ع  
  عة ، ونقلوا من مـصادر أهـل الـسنة مـا يثبـت      الكثرية والبحوث املوس

 قلــة مــن النــاس  ، نعــم توجــدلــيهم الــسالممعتقــدات أهــل البيــت ع
لون أهل الـسنة بـل إن   يكفّرون املذاهب األخرى ، ولكن هؤالء ال ميثّ   

  .فقون معهم يف كثري من املسائل أهل السنة ال يتعلماء 
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لبيـت  اتفاق بني مذهب أهل افيها لنأخذ مسألة واحدة ال يوجد        
ــسالمع ــيهم ال ــؤالء القلّــ   ل ــني ه ــة وب ــسنة يف جه ــل ال ــذهب أه ة يف  وم

   لى اهللا عليه وآلـه ل بالنيب صجهة أخرى ، هذه املسألة هي التوس ، 
  .وميكن طرح أمثلة أخرى 

  

لنقرأ هذه الرواية اليت ينقلها شيخ اإلسالم ابـن تيميـة ، يقـول             
: هللا عليـه وآلـه   شيخ اإلسالم ابن تيمية عن التوسل بـالنيب صـلى ا       

، مثـل مـا رواه ابـن أيب الـدنيا     وروي يف ذلك أثر عن بعض الـسلف      
حـدثنا أبـو هاشـم مسعـت كـثري      : قـال  ) جماين الدعاء   ( يف كتاب   

جـاء رجـل إىل عبـدامللك بـن     : بن حممد بن كثري بن رفاعـة يقـول        
ــال      ــه ، فق ــس بطن ــر فج ــن أجب ــعيد ب ــربأ  : س ــك داء ال ي ــال . ب فق

اهللا : فتحـول الرجـل فقــال    . )١(الدبيلَـة  : قـال  مـا هـو ؟   : الرجـل  
ــك     ــه إليــك بنبي ــي أتوجــهم إن ــه شــيئا ، الل اهللا اهللا ربــي ال أشــرك ب

ـــحم ــيب الرمحــ ـم ــ)ص ( ة ـد ن ـــ ، ي ــ! د ـا حمم ــك إىل إين أتوج ه ب
قـد  : ال فجـس بطنـه ، فقـ   : قـال  . ي ـا ب ـين مم ـريب ، وريب يرمح   

  .برئت ، ما بك من علّة 
  

  :قلت : ابن تيمية بعد نقل الكالم السابق شيخ اإلسالم ول ـيق    
                                                        

  .دمل كبار تظهر يف اجلوف وتقتل صاحبها غالبا :  الدبيلة )١(
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ــ ـــفه ـــاء وحنـــذا الدع ـــوه ق ـــد روي أن ـــه دع ــن  ـا ب ــلَ ع ــسلف ، ونِق ه ال
يف ) ص ( التوسـل بـالنيب   ) ي زمنـسك املـرو  ( أمحـد بـن حنبـل يف    

  . )١(" الدعاء 
  

: ابن تيمية يف أول الكتـاب مناقـضا نفـسه      شيخ اإلسالم   ويقول      
إن أحدا مـن الـصحابة والتـابعني هلـم بإحـسان وسـائر املـسلمني مل            

بعد موتـه أن يـشفع لـه وال سـأله شـيئا وال         ) ص  ( يطلب من النيب    
   .)٢(ذكر ذلك أحد من أئمة املسلمني يف كتبهم 

  

 روايــات مدرســة أهــل البيــت علــيهم مـن القواســم املــشتركة بــني     
         فـق عليـه   السالم وروايات مدرسة أهل السنة هـو حـديث الـثقلني املت

، وبواسـطة هـذا احلـديث ميكـن الوصـول إىل الوحـدة          بني الفريقني   
األخـذ بالروايـات املتفـق    حيـث ميكـن   املـسلمني  مجيـع  ة بـني  احلقيقيـ 

هـو  ني الفـريقني  من الروايات املتفق عليهـا بـ  ، و عليها بني الفريقني    
كتم إين تارك فيكم ما إن متس" : قول النيب صلى اهللا عليه وآله 

كتــاب اهللا حبـل ممـدود مـن الــسماء إىل    : وا بعـدي  بـه لـن تـضلّ   
  األرض ، وعتريت أهل بييت ، ولن يفترقا حىت يردا علي احلوض ،

                                                        
  .٩٨ – ٩٧التوسل والوسيلة ص  )١(
  .١٨املصدر السابق ص  )٢(
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  . )١( " فانظروا كيف ختلفوين فيهما
ــسلم       ــم   : ويف صــحيح م ــن أرق ــد ب ــن زي ــال . . . ع ــام : مث ق ق
ــ ـــرس ـــول اهللا صــلى اهللا علي ــلم يوم ــدعى   اـه وس ــا خطيبــا مبــاء ي فين
مث ، وذكـر   ووعـظ ، فحمد اهللا وأثىن عليه ، ا بني مكة واملدينة     مخّ

ن يـأيت  أر يوشك نا بشأال أيها الناس فإمنا أ، ما بعد أ" : قـال   
  اب اهللاـا كتـهلمأو: لني ـم ثقـيكـارك فـا تــنأو، ب ـيـأجـف ىول ربـرس

                                                        
بـصائر  : وقد روي احلديث بألفاظ خمتلفة يف مصادر الـشيعة ، منـها              )١(

 ٢ ، الكايف للشيخ الكلـيين ج        ٤٣٣ص  الدرجات حملمد بن احلسن الصفار      
 ، وسائل الشيعة للشيخ ١٥ ح   ٥٠٠ ، األمايل للشيخ الصدوق ص       ٤١٥ص  

 ،  ١٧٦ ص   ١ ، اإلرشاد للشيخ املفيد ج       ٩ ح   ١٩ ص   ١٨احلر العاملي ج    
 ، كنـز الفوائد للكراجكي     ١٧٣ارة للسيد املرتضى ص     ـول املخت ـالفص
لية األبرار للسيد هاشـم      ، ح  ٢٥٥ ، األمايل للشيخ الطوسي ص       ١٥٠ص  

   .٣٢٨ ص ٢البحراين ج 
سـنن  : مصادر أهل السنة ، منها      يف  احلديث أيضا بألفاظ خمتلفة     وروي      

د د أمح ـ، ومسن  ٣٨٧٦ ح   ٣٢٨، ص    ٣٨٧٤ ح   ٣٢٧ ص   ٥الترمذي ج   
، واملـستدرك    ١٨١ ص   ٥ ، ج    ٥٩ ،   ٢٦ ،   ١٧ ،   ١٤ ص   ٣ج  ن حنبل   ب

هـذا  : وقال احلاكم   ،   ١٤٨ص   ٣ج  النيسابوري  على الصحيحني للحاكم    
ومل خيرجاه ، تفسري الثعليب     على شرط الشيخني    اإلسنـاد  صحيح  ث  ـحدي
 ، الدر املنثور جلالل الـدين       ١٧٣ ص   ٨ ، تفسري الرازي ج      ١٦٣ ص   ٣ج  

 . ١٨ ص ٤ ، تفسري اآللوسي ج ٦٠ ص ٢السيوطي ج 
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 ثّـفح " .ه ـاب اهللا واستمسكوا بـبكت ذواـخـف، ور ـنـدى والـهـه الـيـف
ركم اهللا أذكّ،  وأهل بييت" :  قال مث، ه ـب فيـاب اهللا ورغّـعلى كت

ركم اهللا يف أهـل  أذكّـ ، ركم اهللا يف أهل بييت أذكّ، يف أهل بييت    
   .)١( . . . " بييت
ــسلم إذا  : ابــن تيميــة شــيخ اإلســالم يقــول      احلــديث الــذي يف م

بـاع الكتـاب ،   ة باتقد قالـه فلـيس فيـه إال الوصـي    ) ص  ( كان النيب   
   ركم اهللا يف أهـل  أذكّـ " : تـرة ، ولكـن قـال    بـاع الع وهو مل يـأمر بات

   .)٢(  "بييت
وأنـا تـارك فـيكم     "  : لى اهللا عليـه وآلـه     يقول النيب صـ   : أقول      

  لثقل الثاين ؟ ، فأين ا"هلما كتاب اهللا أو: ثقلني 
قـال رسـول اهللا صـلى     : عن زيد بن ثابت قالمسند أمحد ويف      

حبــل كتـاب اهللا  : تني إين تـارك فـيكم خليفـ   " : اهللا عليـه وسـلم   
ممدود ما بني السماء واألرض ـــ أو ما بني السماء إىل األرض ـــ 

قـا حـىت يـردا علـي احلـوض      رفأهل بييت ، وإما لـن يت      عتريت  و
  . )٣( "مجيعا 

                                                        
   .١٢٢ص  ٤ صحيح مسلم ج )١(
   .١٣٩بني احلق والباطل ص  ، الفرقان ٨٥ ص ٤ منهاج السنة ج )٢(
  .١٨٩ ، ١٨٢ص  ٥ مسند أمحد ج )٣(
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 مـن بعــد  لـيهم الــسالم ت ع    والروايـة صـرحية خبالفــة أهـل البيــ   
   .لى اهللا عليه وآلهالنيب ص

ــثقلني        ــسلمون حبــديث ال ــو أخــذ امل ــريقني   ل ــني الف ــه ب ــق علي املتف
ــلوا إىل الوحـــدة احلقيقيـــ   ــهت كـــل اخلالفـــات   ، ة بينـــهم لوصـ والنتـ

ة ة ولصارت األمواحدة أم.  
  :يقول اهللا تعاىل 

    ﴿ ﴾ )٢(.   
                                                        

  . ١٠٣: آل عمران  )٢(
وروى أبان بن   :  يف تفسري اآلية السابقة      ١٦٣ ص   ٣سري الثعليب ج        يف تف 

  " .حنن حبل اهللا : " تغلب عن جعفر بن حممد 
  :احلنفي يف اآلية السابقة لحاكم احلسكاين لزيل ـشواهد التنويف 
خالد عن علي بن موسى الرضا عن أبيـه        عن احلسني بن   : ١٧٧يث  حد    

قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه   : السالم قال   عن آبائه عن علي عليهم    
ك بـالعروة الـوثقى     يركب سفينة النجاة ويتمـس      أن من أحب " : وسلم  

  ." فليوال عليا وليأمت باهلداة من ولده  ويعتصم حببل اهللا املتني
حنن حبل  " : بن تغلب عن جعفر بن حممد قال          عن أبان  : ١٧٨ حديث    
،  اآليـة    ﴾ ﴿ :الذي قـال اهللا     " اهللا  

فمن متسك به كان    ،  طالب املستمسك بالرب     فاملستمسك بوالية علي بن أيب    
  ." ميان خارجا من اإل مؤمنا ، ومن تركه كان
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  احلج رمز وحدة املسلمني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٤
  

    م أتباع أهل البيت ع    يدليهم الـسالم ، ورأس أهـل   عي هؤالء أ
ــت ــه    بي ــه وآل ــنيب صــلى اهللا علي ــن أيب   ال ــي ب ــؤمنني عل ــري امل ــو أم ه

ــب ع ــسالم طال ــيهم ال ــن أتبــاع أ  ل ــانوا م ــإذا ك ــت ع  ، ف ــل البي ــيهم ه ل
 فاملفروض أن الفقه املوجود عندهم يكـون فقـه اإلمـام علـي      السالم

   .ليه السالمع
ــول      ــة  شــيخ اإلســالم  يق لــيس يف األئمــة األربعــة وال   : ابــن تيمي

   .)١(غريهم من أئمة الفقهاء من يرجع إىل علي يف فقهه 
وا  فهـم مل يأخـذ  ليـه الـسالم   وإذا مل يأخذوا فقه اإلمـام علـي ع            

 ، فـال يكونـون مـن أتبـاع أهـل البيـت       ليهم الـسالم فقه أهل البيت ع   
 ، فال يأخذون بـالعترة فـال يأخـذون بالثقـل الثـاين ،      ليهم السالم ع

وإمنا يقتصرون على كتـاب اهللا ويأخـذون مـا قالـه أحـدهم يف رزيـة         
  تـي وقـف هـه وآلـليـى اهللا عـلـي صـبـنـا أراد الـمـنـيـس حـيـمـخـوم الـي

                                                                                                           
: الصائغ  عن جعفر بن حممد يف قولـه         حدثنا أبو حفص   : ١٨٠حديث      

﴿ ﴾ حنن حبل اهللا " :  قال ".  
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه        : عن ابن عمر قال     :  ١٨١حديث      

والية علي بن أيب طالب حـصين    "  :قال اهللا تعاىل    : جربئيل   قال يل : وسلم  
 ." أمن من عذايب  فمن دخل حصين

  .١٤٢ ص ٤منهاج السنة ج  )١(
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 "حـسبنا كتـاب اهللا   " : أن يوصي بالثقل الثـاين ، فقـال     استشهاده  
ــر رســـول اهللا" و  ــقـــد " أو  )١("  يهجـ ــا يف ؛  )٢("  الوجـــع هغلبـ كمـ

قد " لكن و، " يهجر "  كلمة أةبعض روايام حىت خيففوا من وط  
مة كبرية أيـضا ألن معناهـا أنـه يهـذي وخيـرف وال         كل"  الوجع   هغلب

  . حينما كان يتكلميدرك ما يقول ومل يكن واعيا 
علـي مـع القـرآن والقـرآن     "  : لى اهللا عليه وآله  يقول النيب ص      

  . )٣( "حىت يردا علي احلوض )يتفرقا ( رقا تمع علي لن يف
ــس       ــدة بـــني املـ ــا إىل الوحـ ــتح احلـــج طريقـ ــد وهكـــذا يفـ لمني بعقـ

فـق عليهـا والقواسـم املـشتركة      الروايـات املت   ومناقشةالندوات بينهم   
  وفـ، وساس ـع للنـافـنـه مـيـذي فـم الـوسـذا املـي هـفني ـني الفريقـب

                                                        
، سنن النسائي  ٣٥٥ ص  ١مسند أمحد ج     ،   ٧٦ ص   ٥صحيح مسلم ج     )١(

 ، تـاريخ  ٢٤٢ ص ٢ ، الطبقات الكربى البـن سـعد ج       ٤٣٥ ص   ٣ج  
 . ٣٢٠ ص ٢ ، الكامل يف التاريخ البن األثري ج ٤٣٦ ص ٢الطربي ج 

مـسند   ، ٧٦ ص ٥ ، صحيح مسلم ج ١٣٧ ص ٥صحيح البخاري ج     )٢(
  .٣٢٤ ص ١ ج أمحد

 ، كنـز   ٥٥٩٤ ح   ١٧٧ ص   ٢اجلامع الصغري جلالل الدين السيوطي ج        )٣(
 ، ينـابيع املـودة      ٣٢٩١٢ ح   ٦٠٣ ص   ١١العمال للمتقـي اهلنـدي ج       

 ٣تدرك على الـصحيحني ج  ـاملس ، ١٢٤ ص   ١للقنـدوزي احلنـفي ج    
  .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: ، قال احلاكم  ١٢٤ص 
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  احلج رمز وحدة املسلمني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٦
  

صول إىل احلقيقـة  الوهو ، وأكرب منفعة للناس يصلون إىل احلقائق    
باألخــذ ة بـني املــسلمني  والتمـسك ــا للوصـول إىل الوحــدة احلقيقيــ  

  .بالقواسم املشتركة 
  

 اتفـاق علـى حـديث    وِجـد ومن املشتركات حديث الـثقلني ، فـإذا             
الثقلني فـإن معـىن ذلـك أن الـسنة النبويـة سـتؤخذ مـن أهـل البيـت                

ــيهم الــسالم ع ــالن    ل ــط وفقــط ال أن نــأيت إىل ف وفــالن وفــالن   فق
ــنيب صــ   ــنة ال ــون س ــذين ينقل ــهال ــه وآل ــنة  ،  لى اهللا علي ــاك س ــل هن ب

ــضا   ــصحابة أي ــأن  و، لل ــال ب ــصحايب حجــة  يق ــول ال ــب  )١(ق ، ويف كت
يـضعون بـاب كــذا وفيـه يقـول فـالن بـن فــالن ، ال أن       قـد  الروايـات  
ــهالــنيب صــ ــول   لى اهللا عليــه وآل ــون ق ــالن يقــول ، وجيعل ــول بــل ف  يق

  . لى اهللا عليه وآلهل النيب صفالن يف نفس درجة قو
                                                        

سـنة  ) رض ( سنة الصحابة    : ٧٤ ص   ٤يقول الشاطيب يف املوافقات ج       )١(
  .يعملُ عليها ويرجع إليها 

ما جاءنا  : ورد عن أيب حنيفة      : ٣١٣ ص   ١جاء يف األصول للسرخسي ج      
  . زامحناهم عن الصحابة اتبعناهم ، وما جاءنا عن التابعني

ال خـالف بـني أصـحابنا        : ١١٠ ص   ٢ويقول السرخسي يف أصوله ج      
املتقدمني واملتأخرين أن قول الواحد من الصحابة حجة فيما ال مدخل للقياس            

 .يف معرفة احلكم فيه 
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  قبـل الـصالة هـذه سـنة مـروان بـن احلكـم ال           مثال خطبة العيـد   
 سنة الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه    ، وصلى اهللا عليه وآله     سنة النيب   

كــن صــعد مــروان إىل  تكــون بعــد الــصالة ، لأن اخلطبــة يــوم العيــد
  . )١(املنرب وخطب قبل الصالة 

  

  :ة ـاخلالص
لو رجعنا إىل القواسـم املـشتركة بـني املـسلمني مـن خـالل كتـب                

 موجـود يف  لـيهم الـسالم   طرحه أهل البيت ع    مات سنجد أن    االرواي
ــاذا ال      ــا اآلن ؟ مل ــاذا خيالفو ــات مل ــذه الرواي ــسنة ، ه ــل ال ــب أه كت

الـثقلني مـع أنـه مـن األحاديـث الـصحيحة       يأخذ أهل السنة حبـديث    
  عندهم ؟بل املتواترة 

 

ــلوا إىل احلقـــائق الـــيت ظلـــت       ــثقلني لوصـ لـــو أخـــذوا حبـــديث الـ
 لـيهم الـسالم  خافية عليهم طوال هذه القرون ، فسنة أهـل البيـت ع    

  . لى اهللا عليه وآلههي سنة النيب ص
  

   اهللا صلىقال رسول: عن أيب هريرة قال ة ـة ثانيـوهناك رواي    
                                                        

 ، سنن   ١٠ ص   ٣ ، مسند أمحد بن حنبل ج        ٥٠ ص   ١صحيح مسلم ج     )١(
 ،  ١٦٨ ص   ١مام مالـك ج      ، املدونة الكربى لإل    ٤٠٦ ص   ١ابن ماجة ج    

  . ٢٤٤ ص ٢ ، املغين البن قدامة ج ٣٧ ص ٢املبسوط للسرخسي ج 
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  احلج رمز وحدة املسلمني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٨
  

وا بعدمها إين قد تركت فيكم شيئني لن تضلّ" : وسلم اهللا عليه  
 :قــا يت ، كتــاب اهللا وســنحــىت يــردا علــي ) يفترقــا ( ولــن يتفر

   .)١( "احلوض 
ــك        ــام مال ــأ اإلم ــلة يف موط ــة مرس ــة و،  )٢(والرواي ــذه الرواي  ال ه

فإا ال تتعـارض   تقف أمام الروايات الصحيحة ، ولو قلنا بصحتها     
 موجودة عنـد  لى اهللا عليه وآلهمع حديث الثقلني ألن سنة النيب ص      

 هم الطريـق  ليهم السالم، فأهل البيت عليهم السالم  أهل البيت ع  
   .لى اهللا عليه وآلهإىل سنة النيب صالوحيد 

ــج رمــز ا : إذن      ــسلمني إذا ناقــشوا القواســم     احل ــدة بــني امل لوح
ــك لتوصــ     ــوا ذل ــو فعل ــم ، ول ــذا املوس ــشتركة يف ه ــائق امل لوا إىل احلق

   .لى اهللا عليه وآلهاليت يريدها اهللا ويريدها رسول اهللا ص
دنا أيب القاسم ى اهللا على سي العاملني وصلّاحلمد هللا ربو    
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  

                                                        
املستدرك علـى الـصحيحني    ، ١١٤ ص  ١٠السنن الكربى للبيهقي ج      )١(

 ، اجلامع   ١٥٩ ص   ٤، سنن الدارقطين ج     ٩٣ ص   ١للحاكم النيسابوري ج    
  .٣٢٨٢ ح ٥٠٥ ص ١الصغري جلالل الدين السيوطي ج 

  .٣ ح ٨٩٩ ص ٢أ ج املوط )٢(
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)١(  
  

العاملني وصلّ    احلمد هللا رب دنا أيب القاسم ى اهللا على سي
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  

  :يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 
    ﴿ 

﴾  )٢(.   
 فرجـه الـشريف  تعاىل ل اهللا  خرجنا من أيام اإلمام املهدي عج         

وحنن على مشارف شهر رمضان املبارك ، هـذا الـشهر حيتـاج إىل       
ي      ؤ من اإلنسان املؤمن حىت يستطيع أن يستفيد من شهر رمـضان

  نـاد مـ، وإذا استفل ـز وجـد اهللا عـا يريبمـسـحوبة ـادة املطلـاالستف
                                                        

خطبة اجلمعة مبسجد اإلمام املهدي عجل اهللا فرجه          يفألقي هذا املوضوع     )١(
 . م ٢٠٠٢ / ١١ / ١ املوافق هـ ١٤٢٣شعبان  ٢٥ مبنطقة الرقعي بتاريخ

   .١٨٣: البقرة  )٢(
  

- ١٩ - 
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 على يـوم العيـد ، ويكـون ذلـك اليـوم عيـدا           مِدقْفإنه ي شهر رمضان   
ا له ألنه عاد إىل اهللا تعاىل ورجع إىل طريق اهللا وسـار علـى    حقيقي

ىل جنــات اهللا وإىل مرضـات اهللا تعــاىل  صـراط اهللا الــذي يوصـله إ  
  .ورضوان من اهللا أكرب 

 ميكن االستفادة من هذا الشهر الفضيل حيتاج املؤمن أن      لكيو    
أ من جانبني يتهي:  

  . عمليال ارجياخلانب  اجل:اجلانب األول 
  . وحير الالباطين قليبال داخليالانب  اجل:اجلانب الثاين 

يكـون  يستطيع أن يضمن أن اجلانبني ؤمن هذين   إذا استفاد امل  و    
صومه مقبـوال عنـد اهللا تعـاىل ، فـصحة الـصوم ال تعـين قبولـه مـن          

 مـن حيـث الـصحة    فقهيـة اهللا تعاىل ، فقد يكون الصوم مـن ناحيـة           
ــول        ــث القب ــن حي ــه م ــه ، ولكن ــساد في ــحيحا ال ف ــوما ص ــساد ص والف

  .وعدم القبول يكون صوما غري مقبول عند اهللا تعاىل 
 أن احلرص ال يكون فقط على صحة الـصوم ، بـل ال بـد        : إذن      

، وإذا اسـتطعنا أن  نكون حريصني على قبول الصوم من اهللا تعاىل   
ــاىل جنعــل صــيامنا مقبــوال عنــد اهللا   ــنتع ــون  مِدقْ ــد ، ويك ــى العي  عل

ــد  ــا العي ــدا حقيقيــ لن ــدا ظاهريــ عي ــطا ال عي ــاهر  ا فق ــان مبظ  باإلتي
  لـة قبـة نفسيـة قلبيـة روحيـه حركـد يف واقعـلعيد اخلارجية ، فاـالعي
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  .أن يكون مظهرا خارجيا 
اجلانــب : انبني هــذين اجلـ حيتـاج إىل  لـشهر رمــضان  ؤ التـهي     إن 

  :العملي اخلارجي ، واجلانب القليب الروحي 
  : اخلارجي العملي اجلانب: أوال 
 عـن  هذا اجلانب يـتم وأيت أوال إىل اجلانب اخلارجي العملي ،       ن    

علـى  املسائل الـشرعية ، فيجـب     بتعلّم  معرفة حدود العبادات    طريق  
 ـــا ، ومنـــها أحكـــام شـــهر يت يبتلَـــىم املـــسائل الـــتعلّاملـــؤمن أن يـــ

ــشتهي     ــا ن ــسري كم ــشرعية ال ت ــسائل ال ــضان ، وامل ــد ، وإمنــ رم ا ونري
عز وجل ، وكل مؤمن يسري حسب تكليفه كما يريد هو  اهللا  رها  يقر

  .الشرعي 
ــو أن       ــثال ل ــع م ــد    مجي ــني بالعي ــدهم يق ــار عن ــاس ص ــ، الن ذا وه

يـد ، فتكلـيفهم أن   ع مل حيصل عنده اليقني فال يـستطيع أن ي     املؤمن
  .حىت جيوز له اإلفطار يعيدوا ، وتكليفه أن يصوم أو يسافر 

ده على حـسب التكليـف الـشرعي ، وتكليفـه ال حيـد        املؤمن      يسري  
ــه        ــون ل ــؤمن يك ــذا امل ــني ، وه ــف مع ــاس تكلي ــون للن ــد يك ــاس ، ق الن
تكليف آخر ، املهم أن املؤمن يعرف املسائل الشرعية حىت يـستطيع     

ــف ، ال     أن حيــد ــذا التكلي ــاس ه ــى أس ــسري عل ــضبط وي ــه بال د تكليف
  ريون ،ـا يسري كـما أسـة وأنـنريقة معيـريون بطـاس يسـإن النول ـيق
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الشرعية ال تسري علـى أسـاس مـشتهيات النـاس ، بـل اهللا          فاملسائل
، فقبــل الـدخول إىل شــهر  د هــذا التكليـف  هـو الــذي حيـد  عـز وجــل  

املـؤمن أنـه   حـىت يـضمن   الفـضيل  م أحكـام الـشهر   رمضان جيب تعلّ  
ــة   ــة عملي ــن ناحي ــد ا م ــة ق ــهر   خارجي ــاىل يف ش ــام اهللا تع ــزم بأحك لت

ــضان  ــل     رم ــز وج ــد اهللا ع ــا يري ــد اهللا كم ــستطيع أن يعب ــذلك ي ، وب
  .حسب احلدود اليت رمسها اهللا باألحكام الشرعية 

لنـــضرب مثـــاال علـــى معرفـــة األحكـــام الـــشرعية وكيـــف ميكـــن      
ع الكـثري مـن اإلمـساكيات ،    زتطبيقها يف حياتنا ، يف هـذه األيـام تـو      
ومـن األحكـام الـشرعية الـيت     كل جهة تصدر هلا إمساكية خاصـة ،      

 هـــذه هــل ميكـــن االعتمــاد علـــى   :  أن يعرفهـــا املــؤمن هـــو  ال بــد
أو ال ميكن ؟من ناحية شرعية ات اإلمساكي  

  :واب ـاجل
     ـ  ات  هذه اإلمساكية ليـست حج   اإلنـسان  علـى  ة مـن ناحيـة شـرعي

ــساكيحظــون أن تالاملــؤمن ،  ــل إم ــا غــري  ك ــات يف ة تكتــب أوقات األوق
اإلمساكيمنها يعتمد الشخص ؟ة األخرى ، فعلى أي   

     ــساكي ــذه اإلم ــست حجــ ه ــؤمن ،  ات لي ــى امل ــات  ة عل ــاك عالم هن
ـ          كونية علـى املـؤمن ،   ة ألوقات الـصالة ، وهـذه العالمـات هـي احلج

  ك إىلــي ذلد يؤدـقـ فطـقـة فـاكيـى اإلمسـص علـخـد الشـمـتـو اعـلـف
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م املـــسائل  بطـــالن صـــالته وصـــيامه وهـــو ال يـــدري ألنـــه مل يـــتعلّ      
ة التعامــل مــع هــذه ومل يعــرف كيفيــاخلاصــة ــذا الــشهر الــشرعية 

  .اإلمساكيات 
حيـث  سل عنـد اإلنـسان   ل حالـة كـ     ميثّ اتاالعتماد على اإلمساكي      

، علــى املــؤمن أن ينظــر إىل الــسماء يريــد أن يكــون الــشيء جــاهزا 
أن يعــرف ى املــؤمن وقــات الــصالة ، ويف شــهر رمــضان علــ ليعــرف أ

ــر ،     ــه أن يفط ــن ل ــىت ميك ــام ، وم ــن الطع ــىت ميــسك ع ــه أن م وعلي
حيتاط يف اإلمساك ويف اإلفطار ، ينظر إىل السماء فـإذا حـصل لـه      

، وإذا مل حتــصل  ملغــرب فإنــه يــستطيع أن يفطــر     ادخول الــيقني بــ 
          ي عنده حالة الـيقني فـال جيـوز لـه أن يفطـر ، وإذا أفطـر فإنـه يـؤد

حـىت  بدقـة  ، معرفة دخـول الفجـر    يف هذا اليوم هإىل بطالن صيام 
، لــذلك  ألنــه ال يــستطيع أن يــرى األفــق    صــعبة ميــسك قــد تكــون   

حـىت  سبيا نـ غـري قـصري   حيتاط بأن ميسك قبل دخول الوقت بوقت    
، ولكـن معرفـة دخـول املغـرب     يضمن أنه ال يأكل بعد دخـول الفجـر     

أمـر سـهل حينمــا ينظـر إىل الـسماء ويــرى غيـاب احلمـرة املــشرقية       
إىل نصف السماء ، فيستطيع أن يفطـر وأن يـصلي صـالة املغـرب ،      

الكـسول هـو   ولكن اإلنسان ، أخذ ثواين معدودة   يالنظر إىل السماء    
  ىت يف القضايا الشرعية اليتـمد على اآلخرين حد أن يعتـريـالذي ي
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سه والـيت    ختصـ يب عليهـا ، وال ميكـن لـه يف يـوم احلـساب إذا         حاس
 ن أنـه قــد أفطـر قبــل دخـول املغــرب أن يعتـذر بأنــه اعتمـد علــى      تبـي

ــذر غــ اإلمــساكي ــذا الع ــى  ري مقبــول ة ألن ه ــد عل ــه أن يعتم ألن تكليف
ــن     ــه م ــرف تكليف ــاملؤمن يع ــشرعية ، ف ــات ال ــة األوق ــسماء يف معرف ال

الـذي  خالل األحكام الشرعية ، وهذا هو اجلانـب العملـي اخلـارجي      
  .من خالل تعلّم املسائل الشرعية يأيت به املؤمن بشكل صحيح 

  :اجلانب القليب الروحي : اجلانب الثاين 
 ال بـد  اجلانـب الثـاين وهـو التحـرك القلـيب الروحـي ،       نـأيت إىل     

ــسائل  أ ــؤمن أن امل ــشرعية ن يعــرف امل ــةالال ــه فقهي ــدها ال حترك  لوح
 تبــين اجلانـــب العملــي مـــن   فقهيــة ىل اهللا عــز وجــل ، األحكـــام ال  إ

، لـذلك يطلـق علـى الكتـاب اسـم      العبادات كالصالة والصوم واحلج   
 " ا تت  "ة  الرسالة العمليكفل ببيان اجلانب العملي من الـدين ،  أل

، للمـؤمن  القلبيـة الباطنيـة الروحيـة    ولكن ال تبين احلركة الداخليـة     
يتقـرب إىل اهللا  فاحلركة الباطنية تبين للمـؤمن كيـف ميكـن لـه أن             

العمليـة  ارجيـة  تعطيـه احلركـة اخل  الفقهيـة  ذه العبـادات ، املـسائل     
تفيد إذا كان ال يعرف كيف يـس الروحية   باطنية احلركة ال  عطيهوال ت 

 للتحـرك إىل اهللا عـز وجـل ، واجلانـب       سائل كو من األحكام العملية  
  مـ، فعلالق ـم األخـه علـل بـي يتكفّـيب الروحـسي القلـفـنـلي الـداخـال
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العمليــة الفقهيــة  مــن األحكـام  األخـالق يبــين للمـؤمن كيــف يـستفيد   
  .تعاىل للتحرك إىل اهللا 

  

ليس له صائم من  كم" :     عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله    
  . )١(اجلوع والعطش إال صيامه من 

  

ــ     ــذا ال ــن ر ه ــة ، ولك ــام العملي ــطكَّــزشخص تعلّــم األحك ــى  فق  عل
ومل  ، فمـا اسـتفاد إال اجلـوع والعطـش ،     املظاهر اخلارجيـة للـصيام      

ــستف ــن الـــ ديـ ــرصيام مـ ــل والت  للتحـ ــز وجـ ــرك إىل اهللا عـ ــه قـ ب منـ
ألنـه مل يكـن    وبالتايل علـى ثوابـه عـز وجـل         تهواحلصول على مرضا  

ملتفتا إىل اجلانب الثـاين وهـو احلركـة القلبيـة الروحيـة ، ومل يكـن            
يعرف كيفية االستفادة مـن الـصيام وبقيـة العبـادات كعمـل خـارجي             

  .اهللا عز وجل للتحرك القليب باجتاه 
  

نستفيد من هذا الـشهر تعلّـم املـسائل الـشرعية اخلاصـة            : إذن      
باألعمـــال اخلارجيـــة ، ونـــستفيد أيـــضا املـــسائل الـــشرعية اخلاصـــة  

 املـؤمن لكـي   مـا باألعمال القلبيـة الباطنيـة ، وهـذا اجلانبـان حيتاجه     
 يفكـرون هكـذا   ئا لشهر رمضان ، ولكـن معظـم النـاس ال       يكون متهي 

   .ا هلذا الشهر الفضيلاستعداد
                                                        

  .٢٤ ح ٢٩٤ ص ٩٣حبار األنوار ج  )١(
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يبدأ االسـتعداد للـشهر عـادة بـالتفكري بـألوان األطعمـة اخلاصـة              
يف بيـوم  واألشـربة  بشهر رمضان ، فيكدس الناس أنـواع األطعمـة     

ر وكأن هذا خمتلف عن بقية األشهملفت وبشكل غري عادي وبشكل 
والقيــام ب ال شــهر العبــادة االــشهر الفــضيل هــو شــهر األكــل والــشر 

  :يقول واهللا تعاىل م ، ياوالتهجد والص
    ﴿ ﴾  )١(.   

  

 تيف هذا الشهر قد يلتفت اإلنسان إىل األحكام العمليـة بتروكـا              
هنــاك مــسائل شـــرعية ال يلتفــت إليهـــا     ، لكـــن الــصيام ومبطالتــه  

ــسان والكــالم        ــة بالل ــسائل اخلاص ــشهر ، وهــي امل ــذا ال ــاس يف ه الن
ــني هلــ      ــوم ، والع ــه ص ــسان ل ــر ، فالل ــني والنظ ــوم ، فــصوم  اوالع  ص

اللسان يكون عن الفحش والكالم فيما ال ينبغي والكالم بـال فائـدة    
ــن    ــصوم عـ ــني تـ ــع ، والعـ ــري نفـ ــن غـ ــرأة  ومـ ــرام إىل املـ ــر احلـ  النظـ

  .ذ وشهوة األجنبية وعن املناظر الفاحشة وعن النظر بتلذّ
لـيهم  يف هـذه املناسـبات كلمـات أهـل البيـت ع        فقـط   لو كنا نقرأ        

ــا كيـــف لـــيهم الـــسالم لكـــان كافيـــا ، أهـــل البيـــت عالـــسالم  علّمونـ
  و التفكريـام للناس هـنستفيد من العبادات اخلارجية ، واالجتاه الع

                                                        
  .٣١: األعراف  )١(
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  . ة االستفادة من الصوموالشراب فقط ، وال يعرفون كيفيبالطعام 
  

ــه وآلــه صــرســول اهللاعــن      س يفطــرن " :  قــال لى اهللا علي مخــ
الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، واليمني الكاذبة ، والنظر : الصائم 
  . )١( "بشهوة 

  

ليس الـصيام  " :  قال  ليه السالم الصادق ع جعفر  عن اإلمام   و    
من الطعام والشراب أن ال يأكل اإلنسان وال يشرب فقط ، ولكن 

ك ، ك وفرجــك وبطنـ ك ولــسانك وبـصر  مسعــمصيـ لْ فَتمإذا صـ 
 ــد ظ ي ــواحفــ ك وفرج ــس ــر ال ق  ك ، وأكث ــ كوت إال مــن خــري ، وارف

  . )٢(  "خبادمك
  

ة كيفيــاليــوم وخاصــة  يــرى أوضــاعنا ليــه الــسالمأن اإلمــام عكــ    
  .يف شهر رمضان مع اخلدم تعامل املسلمني 

  

إن الصيام ليس من " :  قال ليه السالموعن اإلمام الصادق ع    
م شرط حيتاج أن حيفظ حىت والطعام والشراب وحده ، إمنا للص

ــن قِ (  الــصوم يــتم ــاك شــرط لقبــول الــصوم م ــاىل  اهللا ِلبــهن ال تع
  ل ،ـت الداخـمو الصـ، وه )وم ـة الصـحـروط صـط أن نكتفي بشـفق

                                                        
  .٦٩ شرب ص األخالق للسيد عبداهللا )١(
  .١٠ ح ١١٨ ص ٧وسائل الشيعة ج  )٢(
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 ﴿: أما تسمع قول مرمي بنت عمران 
 ﴾ )صـمتا ، فـإذا صـمتم فـاحفظوا     يعين،   )١ 

ــازعوا ، وال ألـــسنتكم عـــن الكـــذب ، وغـــض وا أبـــصاركم ، وال تنـ
وا ، وال تكذبوا ، وال تباشروا ، وال حتاسدوا ، وال تغتابوا ، وال متار

ختالفوا ، وال تغاضبوا ، وال تسابوا ، وال تشامتوا ، وال تنابزوا ،   
وال تسافهوا ، وال تزاجروا ، ، وال تظلموا ، ادوا ب، وال توال جتادلوا 

وال تغفلوا عن ذكر اهللا وعن الصالة ، والزموا الصمت والسكوت 
واحللم والصرب والصدق وجمانبة أهل الشر ، واجتنبوا قول الزور 

السوء والغيبة والنميمة ، وكونوا والكذب واإلغراء واخلصومة وظن 
 وعـدكم  منتظرين ملا، مشرفني على اآلخرة ، منتظرين أليامكم   

وعلــيكم الــسكينة والوقــار واخلــشوع  ، اهللا ، متــزودين للقــاء اهللا 
راجـني خـائفني راغـبني    ،  العبد اخلائف من مواله    واخلضوع وذلّ 

هذا هو التحرك القليب ( راهبني ، قد طهرت القلوب من العيوب  
ت اجلـسم مـن    ، ونظفـ  ست سرائركم من اخلـب    ، وتقد  )للمؤمن  

يرى اهللا فقط وال يرى غري ( ىل اهللا ِمن عداه  إالقاذورات ، تبرأ
  اـات ممـع اجلهـن مجيـت مـك بالصمـومـت اهللا يف صـ، ووالي )اهللا 

                                                        
  .٢٦: مرمي  )١(
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اك اهللا عنه يف الس قدرخشيته يف  والعالنية ، وخشيت اهللا حق 
السغت قلبك  والعالرنية ، ووهبت نفسك هللا يف أيام صومك ، وفر

ه له ، ونصبت قلبك فيما أمرك ودعاك إليه ، فإذا فعلت ذلك كلّ
، وكلما نقصت فأنت صائم هللا حبقيقة صومك ، صانع ملا أمرك 

ن صومك مبقدار ذلك ـص مـد نقـك فقـت لـنا بيـا ممـئـيـا شـهـمن
اب ، إمنا جعل اهللا ذلك إن الصوم ليس من الطعام والشر. . . 
يفطـر  ل والقـول  ـن الفعـ ـش مـ ـن الفواحـ ـا مـ وامهـا ممـا سـ  ـحجابـ 

  . )١( "الصوم ، ما أقل الصوم وأكثر اجلواع 
  

ل جيب أن يأيت ا اإلنسان لكي يكـون   اعماألصفات و الكم من       
ال فقـط تـرك الطعـام والـشراب ،     تعاىل  اهللا   ِلبصومه مقبوال من قِ   

دها يف نفسه فإن صومه يكون  أتى ا املؤمن وجس   هذه الصفات لو    
شهر رمـضان لكـي يكـون حجابـا     الصوم يف فرض اهللا ، وقد   مقبوال  

  .عن احملرمات 
لـه هـدف وغايـة    الـذي  الـصوم  العبادات هلـا غايـات ، ومنـها    إن      

  :نعرفها من خالل اآلية الكرمية 
    ﴿  

                                                        
  .١٣ ح ١١٩ ص ٧وسائل الشيعة ج  )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  احلركة اخلارجية والقلبية يف شهر رمضان . . . . . . . . . . . . .  ٣٠
  

 ﴾ )١( .  
  

املـؤمن  هو حصول حالة التقوى عند اإلنـسان    من الصيام   الغاية      
وى هـي الـيت متنــع اإلنـسان مــن    ، حالـة التقــ مـع ايـة هــذا الـشهر    

، ارتكاب الفواحش واحملرمات حىت يف خلواته ال فقط أمام النـاس        
ق اإلنـسان اهلـدف املطلـوب    الصوم سبب له هدف ، وال بـد أن حيقّـ      

من العمل حىت يستفيد مـن العمـل ، فالعمـل مبـا هـو عمـل خـارجي             
زون علـى الــسبب  يركّــ عـام  لبــشكلـيس هــو هـدف الــصوم ، النـاس    

ف ، لـذلك  اهد واألاتويغفلون عن الغايو األعمال اخلارجية    الذي ه 
  .يصومون سنني طويلة ، ولكنهم ال حيصلون على حالة التقوى 

، والعبـــادات هـــي أســـباب هلـــا العبـــادات هلـــا غايـــات وأهـــداف     
ــات  ــدغاي ــؤمن ال ب ــدها   ، وامل ــيت يري ــداف ال ــق األه ــسعى لتحقي  أن ي

  .اهللا عز وجل من خالل هذه العبادات 
نعرفـه مـن قـول    الصالة مثال هي سـبب وهلـا هـدف ، واهلـدف              

  :اهللا تعاىل 
    ﴿  ﴾ )٢(.   

                                                        
  .١٨٣: البقرة  )١(
  .٤٥: العنكبوت  )٢(
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ملنكــر ون ولكــن ال ينتــهون عــن الفحــشاء وا كــم مــن النــاس يــصلّ    
ــى العمــــألـــم ركّـــ ـــزوا علـ ــيب ـل اخلـ ارجي وغفلـــوا عـــن العمـــل القلـ
ــي  ــالة  الروح ــصالم ص ــها    ، ف ــة ، ولكن ــة فقهي ــن ناحي ــحيحة م ص
، والثــواب يكــون مترتبــا علــى    ، صــالة بــال روح  بــال غايــة  صــالة 

، وإذا مت التركيز علـى اجلانـب   احلركة القلبية ال احلركة اخلارجية      
ــسا   ــل اإلن ــط وغف ــارجي فق ــال    اخل ــيب ف ــي القل ــب الروح ــن اجلان ن ع

ــى     ــستفيد مــن العبــادات ، والثــواب ال يكــون مترتبــا عل يــستطيع أن ي
  .العمل اخلارجي ، وإمنا يكون مترتبا على العمل الباطين القليب 

أن أوال ال بــد  لكــي نــستفيد مــن شــهر رمــضان املبــارك      : إذن     
 نــستفيد مــن فنعــرف كيــال بــد أن  ، وثانيــا م املــسائل الفقهيــةنــتعلّ

 حنـصل علـى حالـة التقـوى ، ومـع ايـة           حـىت  هذه املسائل الفقهيـة   
يكـون قـد   الشهر اإلنسان الذي حيصل علـى حالـة التقـوى هـو الـذي         

ــواب وإال      ــى الث ــصل عل ــشهر وحي ــن ال ــتفاد م ــيس لإلنــسان إال  فاس ل
  .الشريفة  الروايات تقولاجلوع والعطش كما 

ــصي        ــاس مـــن الـ ــتفاد مجيـــع النـ : ام هـــذين اجلـــانبني  وإذا اسـ
ــيب   ــب الروحــي والقل ــي اخلــارجي واجلان ــد ؛ اجلانــب العمل يكــون العي

ألـم  عيدا واحدا جلميع املسلمني ، ويعود املسلمون إىل اهللا تعـاىل        
تغير أحواهلم ، وبذلر الناس روا ، وإذا تغيهـن كلّـك يكون الديـتتغي  
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ستطيع أن ننتصر علـى أعـداء   رت أوضاعنا نإذا تغي، و عز وجل   هللا  
ين  الد ـ ي اآلن مل ، ولكن حلدمـا زال  لـذلك   ، املـسلمون أنفـسهم  ر غي

  .أعداء الدين قابعني على صدورنا 
  :ة ـاخلالص

ــصيام يف يوجــد ل     ــشهر ل ــي خــارجي  : جانبــان هــذا ال جانــب عمل
 أن نـستفيد كـال اجلـانبني حـىت يكـون      يب ، وال بـد وجانب باطين قلـ   

  . مقبوال عند اهللا عز وجل ناصوم
دنا أيب القاسم ى اهللا على سي العاملني وصلّاحلمد هللا ربو    
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  
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)١(  
  

العاملني وصلّ    احلمد هللا رب اسم دنا أيب القى اهللا على سي
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  

  :يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 
 ﴿    

  ﴾)٢(.   
 :ويقول اهللا تعاىل 

 ﴿      ﴾)٣(.  

  :األوىل ة ـقدمامل
مـا زلنــا نعــيش أيـام عيــد األضــحى املبـارك ، وحــىت نأخــذ مــن         

  ا حىت يكونـر علينـهـر يظـيـغـاك تـنـهون ـيك أن دـد ال بـركات العيـب
                                                        

خطبة اجلمعة مبسجد اإلمام املهدي عجل اهللا فرجه          يفألقي هذا املوضوع     )١(
 . م ٢٠٠٣ / ٢ / ١٤ املوافق هـ ١٤٢٣ذو احلجة  ١٣ مبنطقة الرقعي بتاريخ

  .٨٣: البقرة  )٢(
   .٩٠: النحل  )٣(
  

- ٣٣ - 
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 مبارك ، ولكن بعض األفراد قـد  ه، فالعيد يف واقعلنا  العيد مباركا   
 مــن ون مــن بركــات العيــد ، والــبعض اآلخــر قــد ال يقطفــ ونيــستفيد

شجرة بركة العيـد ، ومـن الربكـات املوجـودة يف شـجرة العيـد صـلة            
قــد أــم ل الــذين مــن املمكــن األرحــام وإعــادة العالقــات بــني األهــ 

افترقـوا مـن الـسابق بـسبب بعـض اخلالفـات الـيت حـصلت بينـهم ،          
 حم وأريــد أن أحتــدث يف هــذا األســبوع عــن بعــض جوانــب صــلة الــر

  .حىت نستفيد من أيام عيد األضحى املبارك 
  

ــاك مقاطعــة       ــارب ، مقاطعــة  لألســف أن هن ــني بعــض األق ــن ب م
األخ ألخيه أو ألختـه ، أو مـن الـشخص    أو من ،  االبن ألبيه أو ألمه     

بن عمه أو ابن عمته أو ابن خاله أو ابن خالتـه ، وهـذه املقاطعـة            ال
ال يرضـى ـا اهللا عـز وجـل ، ومــا يرضـي اهللا تعـاىل هـو أن تكــون        

   .مالصلة موجودة بني األهل مبختلف فروعه
  

  :املقدمـة الثانية 
ها يف النهايـة إليـه   األعمال اليت يقـوم ـا اإلنـسان ترجـع نتيجتـ             

الـيت  هو وال ترجع إىل غريه ، لذلك فهو الذي يستفيد من األعمال     
نـسان  وهـو الـذي يقطـف نتيجـة أعمالـه ، فمـا يزرعـه اإل        ،  يقوم ا   

  . يف اآلخرةيف الدنيا حيصده 
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ــال      ــض األعم ــاك بع ــى   هن ــون عل ــل تك ــز وج ــدها اهللا ع ــيت يري   ال
ــؤدي     ــو أن يـ ــؤمن هـ ــشتهياا ، ودور املـ ــنفس ومـ ــات الـ ــالف رغبـ خـ

هللا عز وجل حىت لو كانت علـى خـالف مـا    فيها رضا األعمال اليت  
، وأداء هـذه  نتائج األعمال ترجع إىل العامـل نفـسه   و،  هنفسرغب  ت

ألهـل   ولهلى اهللا عليه وآلرسول اهللا ص سرور   األعمال الصاحلة فيه  
  . عليهم السالم هبيت

  

قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه لــسراقة بــن مالــك بــن            
بـأيب أنـت   ــــ  بلـى  : ل الـصدقة ؟ قـال      ك علـى أفـض    أال أدلّ : جعشم  

:  هـلى اهللا عليـه وآلـ  ـصـ ول اهللا ـال رسـ قــ ف!ول اهللا ـا رس ـيـــ  ي  ـمأو
عليك ليس ختك أو ابنتك ، وهي مردودة أأفضل الصدقة على " 

  . )١( "هلا كاسب غريك 
  

وهـي مـردودة عليـك    ": قوله صلى اهللا عليه وآله    وشاهدنا هو    
ــيس هلــا كاســب غــريك    ــل ال خــصوص     ، "ل ــل عم ــشمل ك وهــذا ي

الــصدقة ، فنتــائج كــل عمــل يف النهايــة ترجــع إىل اإلنــسان نفــسه ،   
 يــت أي فمـا يزرعــه اإلنــسان حيــصده ، واجعــل يف ذهنــك أنــه إذا أد

  انـسـإذا كان اإلنـرة ، فـه يف اآلخـتـجـيـتـى نـل علـصـك حتـإنـل فـمـع
                                                        

  .٦١ ح ١٠٣ ص ٧١حبار األنوار ج  )١(
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 كذلك فإنه سيكون حريصا علـى اختيـار األعمـال الـيت يريـدها اهللا           
  .ألن ما يزرعه حيصده عز وجل 

  

 ، ليهم الـسالم مال على األئمة ع عرض األع عن  روايات      وهناك  
لـيهم  ولعل يف فرصة أخرى نتناول مثـل هـذه الروايـات وأن األئمـة ع          

  .ما شيعتهم  يطّلعون على أعمال الناس وال سيالسالم
  

ــن داود الرقــي قــال        كنــت جالــسا عنــد أيب عبــداهللا عليــه     : ع
ــا داود " :  نفـــسه ِلبـــالـــسالم إذ قـــال يل مبتـــدئا مـــن ِق ــد ! يـ لقـ

ِرعضتأعمالُ علي من كم يوم اخلميس ، فرأيت فيما عرض علي 
١(  ". . .ين ذلك ، عملك صلتك البن عمك فالن ، فسر(.   

  

قلـوب  إذا كانت أعمـال الـشيعة صـاحلة فإـا تـدخل الـسرور يف            
 ، وإذا كانــت لــيهم الــسالم األئمــة عالــنيب صــلى اهللا عليــه وآلــه و   

حيزنون لذلك ، ويسوؤهم أن م عليهم السالأعماهلم طاحلة فإم    
  . كذلك ونشيعتهم يكون

  

ــر األول      ــا األم ــاين أن    هن ــر الث ــة ، واألم ــاك نتيجــة أخروي أن هن
 عنـدهم اطّـالع علـى أعمالنـا ، ففـي كـل ليلـة         ليهم الـسالم  األئمة ع 

تفَرنـ، واملؤم ل اهللا فرجـهجع  األعمال إىل إمـام الزمان صحيفةُع  
                                                        

  .٢٠ ح ٩٣ ص ٧١حبار األنوار ج  )١(
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  ٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صلة الرحم 
  

 أن يكــون  بــدال ، وال بــدليــه الــسالمســرور اإلمــام ععــن ال يرضــى 
 على ذلك ، ولو زرت أحـد أقربائـك حـىت    يف منتهى احلرص  املؤمن  

  ــل ي ــذا العم ــك فه ــد قاطع ــان ق ــو ك ــل عرــك  ض ــام زمان ــى إم ــه  عل علي
العمــل منــك ، وإذا  لــصدور هــذا  ويرضــى عنــك بــكفيــسرالــسالم 
 فيحـزن  ليـه الـسالم  فإن عمله يعرض على اإلمـام ع قريبك  قاطعك  
  .لذلك 

  

  :ة ـة وأجوبـأسئل
أطرح بعض األسئلة وأجيب عليها حىت يكـون    سيف هذا املوضوع        

بعـض هـذه األسـئلة سـأهلا     الع على موضوع صلة الـرحم ،       لدينا اطّ 
كــي العــاملي حممــد بــن ممشــس الــدين أبــو عبــداهللا الــشهيد األول 

ــه   ــوان اهللا علي ــاب عرض ــوأج ــه ها ن ــد والفوائــد  ( يف كتاب ، ) القواع
ــصر ــض   وأت ــا بع ــا ، وأضــيف إليه ــة وأضــيف عليه ــئلة ف باألجوب  األس

  .ها ناألخرى وأحاول اجلواب ع
  حم ؟ما هي الر: السؤال االول 

  :اجلواب 
    الر  صال بنسب اإلنـسان وإن كـان بعيـدا    حم هي كل من يكون مت

  نـب يكون مـسـنـك بالـل بـصن يتـ، فكل مرا أم أنثى ـذكان ـك واءـس
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  صلة الرحم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٨
  

 مــشتقة مــن  صــلة الــرحمألنواللغــة تعطــي هــذا املعــىن  ، أرحامــك 
، وهــؤالء هلــم اتــصال ببعــضهم الــبعض عــن طريــق        م املــرأة  ـرحــ

ــرف الــرحم  ــد، والع ــن   ي ــول إن اب ــه يق ــذا املعــىن ألن ــى ه ل أيــضا عل
، فاللغـة   ى هـذا املعـىن  علـ أيـضا  والروايات تدل عمي من أرحامي ،   

ــى هــذا املعــىن وهــو أن الــرحم هــو مــن    والعــرف والروايــات تــدل عل
، وإن كـان بعـض الـرحم أكثـر تأكيـدا      سب يتصل بك عن طريـق النـ   

فهنـاك   ، فمقـام األبـوين غـري مقـام ابـن العـم      من الـبعض اآلخـر ،    
  .تأكيد أكرب على صلة األبوين واإلحسان إليهما أكثر من غريمها 

  

  ما معىن صلة الرحم ؟: السؤال الثاين 
  :اجلواب 

ــن املتــ           ــاء م ــسان إىل األقرب ــة عــن اإلح ــرحم كناي ــلة ال صلني ص
   ـم والرعايـة ألحـواهلم وإن بعـدوا        بالنسب والعطف عليهم والر فق

، وقطع الـرحم  ه حىت الذي أساء إليه  ، فاملؤمن يصل رمح   وأساؤوا  
 يـصل مـا بينـه وبينـهم      أرحامهحسان إىلضد ذلك كله ، فكأنه باإل 

  .من عالقة القرابة 
  

ـا عـن   اإلنسان ما صلة الرحم اليت خيرج : السؤال الثالث  
  ؟حىت ال يقال إنه قد قطع رمحه القطيعة 
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  ٣٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صلة الرحم 
  

  :اجلواب 
 حقيقـة  صلة الرحم ليس لهنرجع يف معرفة ذلك إىل العرف ألن       

ــ لغويــرعي ــف العــرفة ، وة وال ش ــن منطقــة      خيتل ــد آلخــر وم مــن بل
باختالف العادات ، وبعد املنـازل وقرـا ، فـصلة    ألخرى ، وخيتلف    

طلوبـة  الرحم املطلوبـة يف القـرى أو عنـد القبائـل تكـون أكـرب مـن امل          
القبائـل تكـون قائمـة    عنـد  ألن العالقات يف القـرى أو  من أهل املدن   

املــدن فــإن بــني احلــضر وأهــل أمــا أيــضا بــني األقــارب البعيــدين ، و
، فـصلة الـرحم الـيت تكـون     بني األقارب بصورة أقل   تكون  العالقات  

ــد       ــل بل ــودة يف ك ــادات املوج ــراف والع ــسب األع ــف ح ــة ختتل ، مطلوب
  . سعة أو تضيق يف الدائرة حسب األعراف صلة الرحم تزدادو
  

  مب تكون صلة الرحم ؟: السؤال الرابع 
  :اجلواب 

، وروايات أهـل البيـت   عن هذا السؤال  الشريفةجتيب الروايات       
 مل تترك سؤاال إال وأعطته جوابـا ، واملـؤمن عليـه أن     ليهم السالم ع

ــات  يطّ ــى الرواي ــع عل ــشريفة ل ــئلة امل ال ــة األس ــرف أجوب ــودة يف ليع وج
  .ذهنه 

  

  واـلُـِص" : الم ـه السـعليعلي بن أيب طالـب ني ـال أمري املؤمنـق    
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  صلة الرحم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٠
  

  . )١( "أرحامكم ولو بالسالم 
 رمحـك ولـو بـشربة    لْصِـ " : عليه الـسالم       عن اإلمام الصادق    

  . )٢( "ذى عنها حم كف األما يوصل به الروأفضل ، اء من م
 ما ميكن من صلة الرحم هو السالم أو شربة مـاء ، وهـذا       أقلّ    

،  مــا ميكــن ، واملطلــوب أكثــر مــن ذلــك  مــن بــاب املثــال لبيــان أقــلّ
نان األقل ، واملطلوب أكثر ال االقتصار على األقلّالروايتان تبي .  

  

  ة أو مستحبة ؟هل صلة الرحم واجب: السؤال اخلامس 
  :اجلواب 

اجب وهو ما خيرج بـه عـن القطيعـة    إىل الوصلة الرحم   تنقسم      
الــيت تــسقط  ن قطيعــة الــرحم معــصية ، بــل هــي مــن الكبــائر       إفــ

، ومــع فقــر بعــض األرحــام مثــل األب واألم جتــب الــصلة        العدالــة 
ا أن ينفق على والديـه إذا  ، فيجب على اإلنسان وجوبا شرعي     باملال  

تكـون  قـارب ، ومـع غـىن األرحـام     ويـستحب لبـاقي األ    ،  ين  كانا فقري 
  .باهلدية صلة ال

  مـهـع إليـفب النـم وجبلـرر عنهـع الضـون بدفـارب تكـة األقـلـوص    
                                                        

  .١٤ ح ٩١ ص ٧١حبار األنوار ج  )١(
  .١ ح ٨٨املصدر السابق ص  )٢(
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  ٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صلة الرحم 
  

وزوجـة  وبصلة من جتـب نفقتـهم وإن مل يكونـوا رمحـا كزوجـة األب         
، وأقــل الــصلة  عـن طريــق الوسـائط   ، وهـم الــذين يتـصلون بــه  األخ 

، الـسالم بنفــسه مث الــسالم عـن طريــق مــن يوصـل الــسالم إلــيهم    
الثنـاء واملـدح أثنـاء    مـن الـصلة   و، الـدعاء بظهـر الغيـب    من الصلة   و

  .وغيابه حضوره 
  

  :ونقرأ هنا بعض الروايات 
 عليـه الـسالم عـن    سـألت أبـا عبـداهللا   : ن عمر بن مرمي قال       ع

من " : قال  . )١(  ﴾ ﴿: قول اهللا 
   .)٢(  ". . .ذلك صلة الرحم 

  .فتكون صلة الرحم من األشياء اليت أمر اهللا تعاىل ا     
  

صـلوا أرحـامكم وإن   " :  الـسالم قـال   عن أمري املؤمنني عليه   و    
  . )٣( "كم قطعو

  

ويــأمر اإلمــام عليــه الــسالم بــذلك ، وهــذا مــا نفهمــه مــن فعــل      
  " .ِصلُوا " األمر 

                                                        
  .٢١: الرعد  )١(
  .١٤ ح ٢٦٨ ص ٢٣حبار األنوار ج  )٢(
  .١٩ ح ٩٢ ص ٧١السابق ج املصدر  )٣(
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  صلة الرحم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٢
  

 عليه السالم أن رجال جاء إىل رسـول اهللا    اإلمام الصادق عن  و    
سـالم ؟ فقـال   ا أفـضل اإل أخربين مـ : له فقال له صلى اهللا عليه وآ   

مث مـاذا ؟ قـال   :  قـال   . "ميـان بـاهللا     اإل" : صلى اهللا عليه وآلـه      
مث مـاذا ؟ فقـال   :  قـال  . "صـلة الـرحم   " : صلى اهللا عليه وآلـه      
  . )١( "مر باملعروف والنهي عن املنكر األ" : صلى اهللا عليه وآله 

  

 بـاهللا عـز   بعد اإلميـان تأيت صلة الرحم  نالحظ يف الرواية أن     و    
وقبل األمر باملعروف والنـهي عـن   الذي هو من أصول الدين ،      وجل  

، فمقام صلة الرحم بـني أصـول   ين املنكر اللذين مها من فروع الد  
  .ة صلة الرحم ، وهذا يدل على أمهيالدين وفروع الدين 

  

ن رجــال أتــى الــنيب صــلى أ عليــه الــسالم اإلمــام الــصادقعــن و    
إن يل أهال قد كنـت أصـلهم   !  يا رسول اهللا   :اهللا عليه وآله فقال     

 فقـال لـه رسـول اهللا صـلى اهللا     .وهم يؤذوين ، وقد أردت رفضهم    
الـرفض يكــون مـن طــرف   ( إذن يرفــضكم اهللا مجيعـا  : عليـه وآلـه   

 ) .واحد ، والطرف اآلخر ال بد أن يسعى لـصلة الـشخص املقـاطع     
لى يب صـ وهـذا الـسؤال نطرحـه كلنـا علـى الـن          ( وكيف أصنع   : قال  

  نــي مـطــعـت" :  ـلـى اهللا عـلـيــه وآلــهصال ـقفـ؟  ) اهللا عـلـيـه وآلــه
                                                        

  .٣٠ ح ٩٦ ص ٧١حبار األنوار ج  )١(
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  ٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صلة الرحم 
  

حرمك ، وتصل من قطعك ، وتعفو عمن ظلمك ، فإذا فعلت ذلك 
قـف إىل  عونـا ، اهللا ي أي ( كان اهللا عـز وجـل لـك علـيهم ظهـريا       

  . )١(  ")جانبك ويدافع عنك ويكون عونا لك عليهم 
      م شخص يـصل أقاربـه وهـم    كان ال نا كثريا ، إذا     هذه الرواية

  يقاطعونه ، فهل دوره أن يقاطعهم أو له دور آخر ؟
 اإلنـسان ألن  ال بـد أن يكـون علـى خـالف مـا يرغـب          هذا الـدور        

ــأن فال    ــصبية ب ــة والع ــسان تأخــذه العاطف ــب أن   اإلن ــاطعين فيج ــا ق ن
مـن   ال يريـدون منـك مقاطعـة     لـيهم الـسالم   أقاطعه ، أهـل البيـت ع      

  .قاطعك 
  

  ما هي نتائج صلة الرحم يف الدنيا واآلخرة ؟: السؤال السادس 
  :اجلواب 

 فإنه حياول احلصول علـى هـذه   هأعمال    اإلنسان إذا عرف نتائج     
ى للحـصول  النتائج حـىت لـو كـان العمـل صـعبا علـى الـنفس ، فيـسع          

  :، ومن نتائج صلة الرحم على هذه النتائج 
  :ون احلساب يوم القيامة صلة الرحم 

  نوـهـم تـرحـة الـلـإن ص" : سالم ـه الـيـلـ عادقـام الصـاإلمن ـع    
                                                        

  .٥٠ ح ١٠٠ ص ٧١حبار األنوار ج  )١(
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  صلة الرحم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٤
  

  . )١( ". . . احلساب يوم القيامة ، 
  .يوم القيامة صلة الرحم فيها ختفيف حلساب اإلنسان     

  

  :ر الديار وتطيل األعمار وتكثر العمار تعمصلة الرحم 
لة صــ" : وســلم أنــه قــال  لــهن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآ    عـ 

 عمـار ، وتكثـر العمـار وإن كـانوا         ، وتطيـل األ    انير الـد  الرحم تعم
  . )٢( ". . . كفارا 

ج صـلة الـرحم حيـصل عليهـا حـىت اإلنـسان الكـافر ، ولكـن           نتائ    
ــة     ــؤمن فقــط ، والنتيجــة الدنيوي ــا امل ــة حيــصل عليه النتيجــة األخروي

  .الكافر و املؤمنحيصل عليها 
  

  :العمر تطيل الرزق وصلة الرحم تزيد 
 لـه  طَسبـ ه أن يمن سر" : عن النيب صلى اهللا عليه وآله قال       

 ـ يف رزقـه ، وينــلْفَ) أي يطيـل اهللا يف عمـره   (  ه يف أجلــه لـ أَسلِْصي 
  . )٣( "رمحه 

  

      من يصل رمحه يزيد اهللا عز وجل يف رزقه ، ويرزقه من حيث
                                                        

  .٤٣ ح ٢٧٣ ص ٧حبار األنوار ج  )١(
  .٢١١ ص ٤٧املصدر السابق ج  )٢(
  .٥ ح ٨٩ ص ٧١املصدر السابق ج  )٣(
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  ٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صلة الرحم 
  

  .ال حيتسب ، ويطيل عز وجل عمره بدفع األمراض مثال 
  

  :د بالعوا الشهداءأجر واصل الرحم له 
مـن مـشى إىل ذي قرابـة      "  : لى اهللا عليـه وآلـه     النيب صـ     عن   

بنفسه وماله ليصل رمحه أعطاه اهللا عز وجل أجر مائة شهيد ، 
وله بكل خطوة أربعون ألف حسنة وميحى عنه أربعون ألف سيئة ، 
ويرفع له من الدرجات مثـل ذلـك ، وكأمنـا عبـد اهللا مائـة سـنة            

  . )١( "صابرا حمتسبا 
  

  :ال يدخل اجلنة قاطع رحم 
 يـدخلون  ثالثـة ال " : عن النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه أنـه قـال            

   .)٢(  " سحر ، وقاطع رحمدمنمدمن مخر ، وم: اجلنة 
    وهنـا ال بــد مــن لفــت أنظــار املــؤمنني ـــــ وخاصــة النــساء ـــــ إىل   

  .عن املشعوذين االبتعاد 
  

  :عجل املوت يقطع الرحم 
أعـوذ بـاهللا مـن    " : يف خطبته عليه السالم قال أمري املؤمنني        

  بنافقام إليه عبداهللا .  " )أي املوت ( ل الفناء وب اليت تعجـالذن
                                                        

  .٦ ح ٨٩ ص ٧١حبار األنوار ج  )١(
  .٢١١ ص ٧٦املصدر السابق ج  )٢(
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  صلة الرحم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٦
  

 أو! يـا أمـري املـؤمنني    : فقـال  ) وهـو مـن رؤسـاء اخلـوارج      ( الكواء  
ـــ ! ويلك ـــ نعم " : عليه السالم ل الفناء ؟ فقال كون ذنوب تعجت

ن وهـم فجـرة   وقطيعة الرحم ، إن أهل البيـت ليجتمعـون ويتواسـ      
    قـون ويقطـع بعـضهم بعـضا     فريزقهم اهللا ، وإن أهل البيـت ليتفر

  . )١( "فيحرمهم اهللا وهم أتقياء 
ون ال حيـصلون  الفجرة حيصلون على نتائج صلة الرحم ، واملؤمن        

  .وإن كانوا من األتقياء على النتائج إذا قاطعوا بعضهم بعضا 
  

  :ة ـاخلالص
أيام العيد ، واملطلوب من كـل مـؤمن إذا أراد     هذه األيام   نعيش      

صلى اهللا عليـه  الكرمي وسرور رسوله تعاىل احلصول على رضا اهللا    
بعــد م اليـو علــيهم الـسالم أن يــسعى  املعـصومني  وآلـه وسـرور أئمتــه   

خروجه من املسجد إىل صلة من قاطع من أقربائه حـىت يكـون قـد        
د ومـن مساعـه هلـذه    استفاد استفادة عملية من حضوره إىل املـسج     

  . اخلطبة
وإذا حضر شخص إىل املسجد ومل يستفد فيكون حـضوره كعـدم          

  ا وتستفيدونـد منهـا أستفيـظ ات اليت أتلفّـذه الكلمـهووره ، ـحض
                                                        

  .٧ ح ٣٤٧ ص ٢الكايف ج  )١(
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  ٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صلة الرحم 
  

منها ، ويوم اجلمعة يوم مبارك وأيام عيد األضـحى أيـام مباركـة ،            
فاإلنسان يستفيد ويقطف من هذه الربكات وإال فإن اجلمعة والعيـد      

إذا مل يـستفد مـن املـسجد ومــن    لـن يكونـا مبـاركني هلـذا الـشخص      
  :من ا ، وإذا استفدنا نكون اخلطب اليت يستمع إليه

    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

بعــون أحــسن  ول وال القــول احلــسن بــل يت  ـبعــون أي قــ ال يت    هــم 
ــاملؤمن يت ــن   القــول ، ف ــا ع ــؤمن يبحــث دائم ــسن ، وامل بــع القــول األح

إىل  رغـب اإلنـسان ي و، تعـاىل  األفضل ألنه يريد أن يتكامل إىل اهللا         
عز وجـل  ولكنه يقوم باألعمال اليت يريدها اهللا ، األشياء  كثري من   

  .يشتهي يرغب ووإن كانت على خالف ما 
قاسم دنا أيب الى اهللا على سي العاملني وصلّاحلمد هللا ربو    
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  

  
  
  

                                                        
  .١٨: الزمر  )١(
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  )١( القسم األول
  

العاملني وصلّ    احلمد هللا رب دنا أيب القاسم ى اهللا على سي
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  

  :يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 
    ﴿ ﴾  )٢(.   
ديننـــا احلنيـــف يطـــرح بـــرامج خمتلفـــة ، هـــذه الـــربامج تكـــون      

برناجما لإلنسان املؤمن ، مثال يوجد برنامج خاص لشهر رمـضان      
وإىل آخـر  بـل  ما بعد الـشهر  إىل  ، وأثر هذا الربنامج يبقى      الكرمي  

  لـصـوى حيـالتقو،  )٣( ﴾  ﴿و ـدف هـهـر ألن الـمـعـال
                                                        

يف خطبة اجلمعة مبسجد اإلمام احلسن عليـه الـسالم       ألقي هذا املوضوع     )١(
 . م ٢٠٠٣/  ٥ / ٢٣ املوافق هـ ١٤٢٤  ربيع األول٢٢بتاريخ مبنطقة بيان 

  .١٨: اجلن  )٢(
   .١٨٣: البقرة  )٣(
  

- ٤٨ - 
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  ٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . .  من آداب املسجد ـــ القسم األول 
  

 يبقـى إىل آخـر العمـر ،    ر املؤمن يف شهر رمضان ، وهذا األثـ       اعليه
وهنـاك برنــامج للحــج ويـستفيد احلــاج مــن هـذا الربنــامج ، ويبقــى    

ــى احلــاج حــىت بعــد رجوعــه إىل بلــده ،    ة هلــا الــصالوأثــر احلــج عل
ــامج ،    ــة هلــا برن ــامج ، وصــالة اجلماع ــن  وبرن ــه عبــارة ع ــدين كل ال

، والدين يريد أن يوصـل اإلنـسان إىل عبـادة    برنامج حلياة اإلنسان    
  .تعاىل اهللا 

  :يقول اهللا تعاىل 
    ﴿  ﴾ )١(.   

  

يريــد الــدين  اجتــاه العبوديــة ، هــذه الــربامج املختلفــة تــصب يف     
أن اإلنـسان  علـى  ، وعز وجل من اإلنسان أن يكون عابدا كامال هللا   

ــصل إىل الكمــال     ــسعى ، نعــم ال ي ــسان الكامــل هــو   املطلــق ي ، واإلن
   .لى اهللا عليه وآلهرسول اهللا ص

الــدين عبــارة عــن برنــامج حليــاة اإلنــسان حــىت يتحــرك  : إذن     
  .ا يتكامل ، وحياول أن يصل إىل الكمال وتدرجييتعاىل إىل اهللا 

 ، الـنيب  لى اهللا عليـه وآلـه  حنن نعيش مناسبة مـيالد الـنيب صـ        
  حينما كانرة وـة املنـل إىل املدينـدخـل أن يـبـ قهـه وآلـلى اهللا عليص

                                                        
  .٥٦: الذاريات  )١(
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  من آداب املسجد ـــ القسم األول. . . . . . . . . . .   . . . . . . . ٥٠
  

، هذا املسجد املوجـود علـى أطـراف املدينـة ،         بىن مسجدا   مهاجرا  
ــثريا باملـــسجد لوجـــود الفوائـــد    ــا ، وكـــان مهتمـــا كـ وهـــو مـــسجد قبـ

 يلتـزم املؤمنـون   ا ملق أهدافـه إذ العظيمة له ، لكـن املـسجد ال حيقّـ      
النتيجـــة ســـتكون عكـــسية مـــع عـــدم االلتـــزام بـــاآلداب ،  و ، بآدابـــه

  .أهداف املسجد تتحقق بااللتزام بآداب املسجد 
  يريـد أن يـذهب إىل املـسجد ، ويوجـد    لنبدأ بطـرح برنـامج ملـن         

  . إىل املسجد وإىل خروجه منه رنامج منذ دخول املؤمنب
  

قبل خروجه مـن بيتـه   أ املؤمن ، فيتهي يبدأ االستعداد من البيت         
ياؤ ااستعداديستعد  للذهاب إىل املسجد ، وا نفسيبالوضـوء   ا بدني

ــاك   وال يبــأو الغــسل ،  ــصالة ، فهن ــدخول يف ال ــذ ال ــتعداد من دأ االس
  .استعداد مسبق للمسجد 

  

ــسجد ،       ــسريه إىل املـ ــدأ مـ ــيومث يبـ ــام ل وقـ ــصادق عاإلمـ ــه الـ ليـ
من مشى إىل املسجد مل يضع رجليه علـى رطـب وال    "  : الـسالم 

   .)١( "ح اهللا له إىل األرضني السابعة سبييابس إال 
  

      ــس ــيم للـ ــواب عظـ ــاك ثـ ــون  ري إىلهنـ ــتعداد يكـ ــسجد ، واالسـ  املـ
  لـضـب بأفـيـطـتـاب ويـيـثّـن الـسـس أحـبـن يلـا ، واملؤمـدادا قبليـاستع

                                                        
  .٧٠١ ح ٢٣٣ ص ١ الفقيه للشيخ الصدوق ج من ال حيضره )١(
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  ٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . .  من آداب املسجد ـــ القسم األول 
  

  .كما يف الروايات يب الطّ
  

ليتـزين أحـدكم يـوم    " : عن اإلمام الصادق عليـه الـسالم قـال          
ــه ،    ف ثياب ــبس أنظــ ب ويــسرح حليتــه ويل ــ اجلمعــة ، يغتــسل ويتطي

والوقـار   ولـيكن عليـه يف ذلـك اليـوم الـسكينة        ،  أ للجمعة   وليتهي ،
لع على وليفعل اخلري ما استطاع فإن اهللا يطّ، وليحسن عبادة ربه 

  . )١( "األرض ليضاعف احلسنات  ]أهل [ 
  

ــدخل إىل املــسجد حــ      ــن ويهــتم برائحتــه قبــل أن ي ىت ال يــؤذي م
اسـتيقظ  نصيحة إىل اإلخـوان املـدخنني خاصـة ، إذا    أوجه حوله ، و  
 لـه رائحـة وخاصـة    هسفَـ  يأكـل شـيئا فـإن ن   من الصباح ومل الشخص  

   الشخص املدخن ، املـدخ أن يلتفتـوا إىل هـذا األمـر حـىت     نون ال بـد 
ن يتــرك  ، واألفــضل لــه أمال تــؤذي رائحــة أنفاســهم املــؤمنني حــوهل

ــدخني ــدخ    الت ــسأل امل ــه ، لي ــدخني ال فائــدة في ــسه ، الت ــاذا : ن نف مل
ن ؟أدخ  

  

، والتــدخني لـيس ضــمن  إلنـسان  تكامــل الـدين يعطــي برناجمـا ل      
  .برنامج الدين 

  اـئ أن يكون متهيدـق ال بـريـه ، ويف الطـارتن سيـد املؤمـعـيص    مث 
                                                        

  .١ ح ٤١٧ ص ٣الكايف ج  )١(
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  سجد ـــ القسم األولمن آداب امل . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٥٢
  

ــ يــسي ــذا الت ؤا نف ــسجد ، وه ــدوم إىل امل ــا للق ــادة هي ــيعطيه القي  ؤ س
اهلادئـة ، وبعــض الــشباب حــىت عنــد قــدومهم إىل املــسجد يقــودون   

 أن يلتـزم حبـدود الـسرعة ، وتكـون     ، فال بـد السيارة بسرعة عالية   
زعج يـــ قيـــادة الـــسيارة ـــدوء حـــىت ال    تكـــون وســـياقته هادئـــة ،  

  .إىل املسجد  هئقني يف طريقالسا
ــث إن ااالســـتعداد النفـــسي لـــه عـــدة مثـــار      لتـــصور الـــذهين حيـ

    املـؤمن ، والنتيجـة   أفعال  أن يسيطر على للذهاب إىل املسجد ال بد
متناسبة مـع هـذا االسـتعداد     متناسقة و هي أن أعماله وأفعاله تكون      

عـز   وإذا كان مستعدا نفسيا فمعىن ذلـك أنـه متـذكر هللا        النفسي ،   
، فقيادته تعاىل  أن تكون متناسبة مع ذكر اهللا ، حركته ال بد   وجل  

  .تكون هادئة 
يوقـف سـيارته   فلصل إىل مواقف السيارات خارج املـسجد          وإذا و 
ــة  ــال بطريق ــف حقّــ  ت ــي املوق ــرين ، ويعط ــده  ه ضايق اآلخ ــا دام عن م

االســتعداد النفــسي للــصالة ، وحركتــه ســتكون علــى أســاس هــذا        
  . النفسي ، وال يأخذ مكان سيارتني بدل مكان واحد االستعداد

 والبيجـر  نقـال الاهلـاتف  يغلـق  وهو يف السيارة قبل أن ينــزل            مث  
حىت ال يشغل نفسه وغـريه يف املـسجد بالـصوت الـذي يـشغل تفكـري           

  ،ره ـيـد غـنـوعده ـنـود عـوجـسي املـؤ النفـل التهيـد يزيـوقني ، لـّصـامل
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  ٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ـ القسم األول من آداب املسجد ــ
  

ــصلّ  ــض امل ــرى أن بع ــتح    ون ــة يف ــالة اجلماع ــهي ص ــا تنت ني مبجــرد م
نقــال مباشــرة ممــا يــضيع اســتفادته الروحيــة الــيت حــصل   هاتفــه ال

عليها من صالة اجلماعة ، االنشغال الذهين بالنقـال سيـشغله عـن          
 يشغل املـؤمنني داخـل املـسجد    ال يشغل نفسه وال   فالتأثّر بالصالة ،    

، بـــصوت النقـــال حـــىت ال يـــزول االســـتعداد النفـــسي هلـــذا املـــؤمن  
 االستعداد النفسي ، قد جيعلـه  األشياء الصغرية تشغل الذهن فيقلّ    

ل مــن يفكــر يف أمــر دنيــوي ، واالنــشغال الفكــري يف أمــر دنيــوي يقلّــ 
  .التهيؤ النفسي 

       أحذيــة  يطــأ وال ، لك ص لــذ مث يــضع حــذاءه يف املكــان املخــص 
ال بـد أن  ، وهـذه األمـور الـصغرية    اآلخرين ألم ال يرضـون بـذلك    

ــت املــؤمن إليهــا ، حقــوق املــؤمن      أن تكــون حمفوظــة ،  جيــب نييلتف
وال يــدخل ، ه لكـه وال يرضـى أن يطـأ شـخص آخـر حـذاء      فاحلـذاء م 

ــتيكية حبذائــه  وال يطــأحبذائــه إىل أمــاكن الوضــوء  القطعــة البالس
ــدخلون  قبـــل مكـــان الوضـــوء املوضـــوعة  ألن النـــاس بعـــد الوضـــوء يـ

  ــال بـــد ــان فـ ــذا املكـ ــن هـ ــها  املـــسجد مـ ــى نظافتـ ــة علـ ــن احملافظـ  مـ
  .وطهارا 

ويــدخل إىل املــسجد بــسكينة ووقــار وهــدوء ، ولــيعلم أنــه داخــل       
  .تعظيم احترام وإىل بيت اهللا عز وجل ، وبيوت اهللا حتتاج إىل 
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  من آداب املسجد ـــ القسم األول. . . .   . . . . . . . . . . . . . . ٥٤
  

 عـن العلـة   ليه السالمسألت أبا عبداهللا ع: عن أيب بصري قال      
إمنـا أمــر بتعظــيم املــساجد ألــا  " : يف تعظـيم املــساجد ، فقــال  

  . )١( " األرض يفبيوت اهللا 
  

ــوز تــشري إىل اهللا       ــشري  املــساجد رم ــز الــذي ي ــز وجــل ، والرم ع
  . من تعظيمه ال بدىل تعاإىل اهللا 

  

ــساجد ، أال إنّ" :     يف احلـــديث القدســـي   بيـــويت يف األرض املـ
  ر يف بيته مث زارين يف بييت ، وهو أكرم من أن    فطوىب لعبد تطه

  . )٢( "خييب زائره وقاصده 
  

 زائر هللا تعاىل وضيف عنده سبحانه ،    املؤمن داخل املسجد هو       
وعدم القيام مبا ال يليق باملزور ،  وللمضيف حقوق منها رعاية بيته      

ــه     ــضيف ل ــرام امل ــو إك ــوق وه ــضيف حق ــؤد ، ولل ــشرط أن ي ــن ب ي ولك
ــضيافة      ــضيف بالـ ــوم املـ ــىت يقـ ــضيف حـ ــاه املـ ــه جتـ ــضيف واجباتـ الـ

  .املناسبة له وال يطرده من بيته أو يقوم بعمل يضايق الضيف 
  

 يف التـوراة أنّ مكتـوب  " :     عن أيب عبـداهللا عليـه الـسالم قـال         
ر يف بيته مث زارين يفبيويت يف األرض املساجد ، فطوىب لعبد تطه  

                                                        
  .١ ح ٥٥٦ ص ٣وسائل الشيعة ج  )١(
  .٤٨أمحد بن فهد احللي ص لشيخ عدة الداعي وجناح الساعي ل )٢(
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   ." على املزور كرامة الزائر بييت ، أال إنّ
ائني يف الظلمات إىل املساجد أال بشر املش" :     ويف حديث آخر 

   .)١( "م القيامة بالنور الساطع يو
  

م علــى مــن يكــون يف طريقــه مــن     مث يــدخل إىل املــسجد ويــسلّ      
، فــال يــتكلم  ولكــن دون إزعــاج للموجــودين يف املــسجد    ، املــؤمنني 

، مث خيتــار مكانــا ولــيكن قريبــا إىل اإلمــام يف الــصف  بــصوت عــاٍل 
الـــصف األول مث األقـــرب فـــاألقرب إذا كـــان ألن ثوابـــه أكثـــر األول 

ــوءا ،  ــة يبــدأ  ممل ــن البداي ــون وم ــد  ءمبــلاملؤمن ــدا بع ــصفوف واح  ال
إذا اســتقر يف مكانــه  بــدأ الــصالة ، و أن ت إىل وناآلخــر وال ينتظــر 

  .م على من يكون عن ميينه وعن مشاله باملصافحة يسلّ
  

وال ينـضم إىل احللقـات   ، وال جيالس من تكـون أحاديثـه دنيويـة         
، بـل  مههـم الـضحك    مـزعج أو يكـون      اليت يتكلم فيها بـصوت عـالٍ      

ره باهللا حىت يـستفيد مـن هـذه احللقـات ،       خيتار احللقات اليت تذكّ   
حيافظ على يئه للصالة وال يفسد على نفـسه االسـتعداد القلـيب       و

  . إىل املسجد الذي بدأ به يف البيت قبل توجهه
  

  انـمر الزـيكون يف آخ"  :    عـن النيب صلّـى اهللا عليـه وآلـه قـال 
                                                        

  .٢٧الروايتان يف ثواب األعمال للشيخ الصدوق ص  )١(
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  من آداب املسجد ـــ القسم األول . . . . . . . . . . . . . . . .   . .٥٦
  

يت يأتون املساجد فيقعدون فيها حلقا ، ذكرهم الدنيا أناس من أم
م حاجة وحب ١( " الدنيا ، ال جتالسوهم فليس هللا( .  

  

اإلنـسان قـد يـدخل املـسجد وفكـره مـا زال يف األمـور الدنيويـة ،             
 أن يطلّق الدنيا قبل دخوله إىل املسجد حىت ال يفـسد   واملؤمن ال بد

 يللـصالة حـىت يـستفيد مـن صـالة       الروحـي  هؤاستعداده النفسي و
  . وتبقى عليه آثار الصالة حىت بعد خروجه من املسجد اجلماعة

  

ا  أن يهـدي ثواـ  هوميكنـ ، ويبدأ بصالة ركعـتني حتيـة للمـسجد            
الـنيب صـلى اهللا   ن يهديها إىل كأ ، إىل من يريد مبا يربطه بالدين  

األئمة عليهم السالم ، وبذلك يكـون ذاكـرا ألهـل البيـت         عليه وآله و  
 ، وهذا ما يربطه ـم دائمـا ، وإىل والديـه ليحـصل         ليهم السالم ع

ويكــون بــذلك حافظــا حلقــوقهم كــانوا  ، علــى الثــواب بــذكره والديــه 
د ممامـا ،  ، واإلنسان يكون بارا بوالديـه حـىت بعـ     أحياء أو أمواتا    

 ا صـار  ذا ماتـ  ، فإنيويف رواية أنه قد يكون بارا بوالديه إذا كانا حي
  .عاقا 

  

 ن العبـد ليكــون إ" : عليـه الــسالم قـال   البـاقر  عـن أيب جعفـر       
  ن والـيا الدـهمـنـضي عـال يقـان فـاما مث ميوتـيـه يف حـا بوالديارـب

                                                        
)١( ٣٥٦ ص ١ة البيضاء للفيض الكاشاين ج احملج.  
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  ٥٧ . . . . . . . . . . . . .  . . . . .من آداب املسجد ـــ القسم األول 
  

ون يف حياما غري   ـه ليك ـنإا ، و  ـعاقّ ه اهللا ـا فيكتب ـمـهـل رـفـغـيست
بارما فإذا ماتا قضى عنهما الد هلما فيكتبه اهللا  ين واستغفر
١(  "ابار(.   

  

ا حـىت بعـد وفامـا حـىت     يكون مستمرال بد أن   العمل للوالدين       
إىل املـؤمنني مجيعـا ، وهـذا يـدل     يهـديها  أو ني ،   ال يكتب مـن العـاقّ     

حـىت لـو كـانوا مـن األمـوات ، واملـؤمن          على مراعاة حقـوق املـؤمنني       
واألمـوات ، وهـذه العمليـة الـيت يقـوم      منـهم  يدعو للمؤمنني األحيـاء     

 ، واملـؤمن حينمـا يـأيت إىل املـسجد ال بـد     تعـاىل  يها تكون ذكرا هللا   
األمـور  يف كل حركة يقـوم ـا حـىت    يف عز وجل أن يكون ذاكرا هللا     

  .الصغرية 
  

ــسجد     ــيت حتيــة امل ــصلي ركع ــل بيتــه        وي ــنيب وأه ــصلي علــى ال وي
  .وحوائج املؤمنني ويدعو اهللا بقضاء حوائجه عليهم السالم 

  

إذا دخـل أحـدكم املـسجد    "  : لى اهللا عليـه وآلـه  عن النيب صـ      
لى  على النيب ص اهللا عقيبهما وليصلِّعديفال جيلس حىت يركع ولْ

  . )٢( " ودعا اهللا وسأل حاجته اهللا عليه وآله
                                                        

  .١ ح ١١٧ ص ١٣وسائل الشيعة ج  )١(
  .٣٥٧ ص ١احملجة البيضاء ج  )٢(
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  من آداب املسجد ـــ القسم األول . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٥٨
  

عليهمـا الـسالم   الـصادق  أو أيب عبـداهللا  البـاقر      عن أيب جعفـر     
الصالة على حممد يف امليزان يوم القيامة  أثقل ما يوضع" : قال 

   .)١( "بيته أهل و
  

، فهـو سـيكون   املـأثورة   القرآن الكرمي أو األدعية  ةمث يبدأ بقراء      
ــاعة  ــره  تقريبــا ملــدة س ــل فك ــرة ليجع ــذه الفت ــسجد ، وخــالل ه  يف امل

 خاليا من أمور الدنيا ومشاغله الدنيوية ألنه يريد أن يـستفيد        وقلبه
 ،، وهـذه عمليـة صـعبة    من هذه الساعة بتفريـغ قلبـه هللا عـز وجـل         

ــه خــالل      ــة ألن ــور الدنيوي ــر عــن األم ــة الفك ــسهولة ختلي ــن ال ولــيس م
ــوم  ــة فيــدخل إىل املــسجد ــذه      كــان الي يــسعى يف حاجاتــه الدنيوي

  .األفكار اليت تدور حول الدنيا 
  

 أن خيلــي فكــره مـــن أمــور الــدنيا ليــستفيد مـــن          وعلــى املــؤمن  
د العبــادات ، وال ميكــن التخليــة الفكريــة عــن الــدنيا فجــأة مبجــر        

حـىت يـستطيع أن   كـبري  حيتـاج إىل جهـاد   بـل  الدخول إىل املسجد ،     
يتغلب على أفكاره ، وتكون أفكاره حتـت سـيطرته ، هـو الـذي يفكـر            

، وطريقــة مبــا يريــد ال أن الــشيطان يرمــي يف ذهنــه أفكــارا دنيويــة  
  ان يفـسـاإلنوان ، ـسـن اإلنـر يف ذهـواطـخـاء الـقـان هي يف إلـطـالشي

                                                        
  .٣ ح ١٢١٤ ص ٤ وسائل الشيعة ج )١(
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هذه األفكار ليـست منـه     من األفكار ،   الصالة ختطر يف ذهنه كثري    
بل من الشيطان ، لكن هـو يـستطيع أن يـسيطر علـى أفكـاره حبيـث        
جيعل تفكريه الذهين بيده ، وهذا حيتاج إىل تـدريب ومتـرين حـىت     

شة ويـأيت بـشاشة أخـرى ، وحيتـاج إىل     يستطيع أن يـزيح هـذه الـشا    
ــشغوال    ــره م ــون فك ــىت يك ــة ح ــا ممارس ــاهللا دائم ــل ب ــز وج ــذه ع ، وه

األفكار يف األمور الدنيوية جيعلها حتت سـيطرة عقلـه ودينـه حبيـث          
أثنــاء دور الــشيطان أن يــأيت لإلنــسان وال تفلــت األفكــار مــن يــده ، 

ــال بـــ   ــها ، فـ ــشغله عنـ ــصالة ليـ ــشي دالـ ــدة الـ ــاول جماهـ طان  أن حيـ
ــن خــالل      ــن م ــهلة ، ولك ــست س ــة لي ــاره ، والعملي ــى أفك ــسيطرة عل لل
ــشيطان ،     ــد ال ــو ال مبــا يري ــر مبــا يريــد ه ــستطيع أن يفك املمارســة ي

تدرجييا حينمـا يـدخل إىل الـصالة يـستطيع أن جيعـل تفكـريه كلـه              و
، مبجـــرد مــا تـــأيت إىل ذهنــه صـــورة حيــذف هـــذه    عــز وجــل   هللا 

ــصال   ــصورة ال ــأيت ب ــه وي ــن ذهن ــصورة م ــشيطان حيــذف يف  ةال ، وال
ــصورة     ــأيت ب ــا أيــضا وي ــذه الــصورة يزحيه ذهنــه صــورة أخــرى ، وه

تــدرجييا مــن و للــصالة ، رى تكــون متناســبة مــع التــهيؤ الروحــي أخــ
  . على أفكاره ةسيطريستطيع الخالل املمارسة والتدريب 

دنا أيب القاسم ى اهللا على سي العاملني وصلّاحلمد هللا ربو    
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  
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  )١( لثاينالقسم ا
  

العاملني وصلّ    احلمد هللا رب دنا أيب القاسم ى اهللا على سي
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  

  :يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 
    ﴿ 
 ﴾ )٢(.   
 يبـدأ مـن البيـت بـأن يتطهـر       االستعداد والتهيؤ النفـسي للـصالة         

 إما بالوضوء أو الغـسل ، وهـذا التـهيؤ يكـون مـع املـؤمن منـذ             املؤمن
وتبقــى عليــه آثــار ، أن يكــون يف البيــت وإىل أن خيــرج مــن املــسجد  

  .ت أوالده بعد وصوله إىل البيزوجته والصالة أمام 
                                                        

يف مسجد اإلمام احلسن عليه الـسالم مبنطقـة بيـان    ألقي هذا املوضوع   )١(
 . م ٢٠٠٣/  ٥ / ٢٣ املوافق هـ ١٤٢٤  ربيع األول٢٢بتاريخ 

   .٢٩: األعراف  )٢(
  

- ٦٠ - 
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هـذا الربنـامج إذا أخـذ بـه     هذا الدين يعطينـا بـرامج للحيـاة ،           
اإلنسان فإنه سينظم حياته وجيعلـه دائمـا يف حالـة التفـات إىل اهللا       

  .عز وجل 
 املــسجد أن املــؤمن إذا دخــل إىلوهــي وصـلنا إىل هــذه النقطــة      

يبـــدأ بـــصالة ركعـــتني يهـــديها إىل مـــن يـــشاء ، وخـــالل وجـــوده يف   
  أن يفرغ ذهنه من األمور الدنيوية البحتة حىت ميكـن    املسجد ال بد 

له أن يفرغ قلبه من املشاعل الدنيوية ، وإذا استطاع أن يفـرغ قلبـه       
ال ميكـن لإلنـسان أن   و، عـز وجـل   يستطيع أن ميأل قلبه بـذكر اهللا    

ذكــر اهللا واملــشاغل الدنيويــة :  بــشيئني يف نفــس الوقــت يــشغل قلبــه
  .البحتة 

هناك بعـض األمـور الدنيويـة حيتاجهـا اإلنـسان بـال شـك ،            نعم  
بعض املشاغل الدنيوية تكـون قربـة هللا حـىت الـسعي علـى األوالد ،          و

 يف املـسجد حيـاول أن   ل الـساعة الـيت يكـون فيهـا املـؤمن     ولكـن خـال  
يف البيـــت والزوجـــة واألوالد واألمـــوال يــصرف ذهنـــه عـــن الـــتفكري  

ــا    ــت إىل الــذهن فإ ــك ألن هــذه األشــياء إذا أت والتجــارة وغــري ذل
ــن التوجــ       ــاهللا وع ــتفكري ب ــن ال ــسان وقلبــه ع ــري اإلن ــشغل تفك ه إىل ت

  .صالته 
   واملـقـصـود،دائـمـا ار ـفـنـتـة اسـالـون يف حـك أن يدـن ال بـؤمـمـال    
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باالسـتنفار أنـه ال يكـون غـافال عــن إميانـه بـاهللا وعـن هدفـه الــذي         
هـذا حيتـاج   و، يريد أن يصل إليه وهـو الوصـول إىل مقـام العبوديـة        

ال يغفــل عــن و، تعــاىل يكــون قلبــه مــشغوال دائمــا بــذكر اهللا  أن إىل 
ــو املع  ــد هللا وأن اهللا هـ ــه عبـ ــام  أنـ ــصل إىل مقـ ــاول أن يـ ــود ، فيحـ بـ

  :العبودبة ليكون مصداقا لآلية الكرمية 
    ﴿  ﴾ )١(.   

  

ــدا هللا          ــون عاب ــسان هــو أن يك ــق اإلن ــدف خل ــاىل ه يف كــل  و،تع
    حـىت   أن حيقـق هـذه العبوديـة    خطوة خيطوها اإلنسان املؤمن ال بـد

ــر    يف  ــذا األم ــر بــسيط ، ه ــذا أم حركاتــه البــسيطة ، وال يقــول إن ه
البسيط هو مقياس لإلنسان املؤمن أنه حينمـا يريـد أن يتعامـل مـع       
األشـياء الـصغرية هـل هـو يفكـر بـاهللا أو ال يفكـر ، فـإذا كـان حـني           

معىن ذلك أنه يكون ذاكرا فتعامله مع األشياء الصغرية يفكر باهللا     
ان حياول أن يصل إىل هـذه الدرجـة ، هـذا    اإلنسوهللا يف كل حال ،    

ــو  اإلنــسان ا ــال ه ــل ح ــرا هللا يف ك ــون ذاك ــذي يك ــه  ل ــون نوم ــذي يك  ال
عبادة ألنه يصل إىل حتقيق العبودية يف نفسه ، وإذا حقق العبوديـة       

  ه عبادةـدا هللا ، فيكون نومـه يكون ساجـه حينما يكون نائما فإنـفإن
                                                        

  .٥٦: ات الذاري )١(
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وأنفاســه تــسبيحا ، كمــا هــو حــال الــصائم يف شــهر رمــضان ، هــذا   
اإلنسان املؤمن ال فقط يف شهر رمضان يكون نومـه عبـادة وأنفاسـه        
ــق     ــتطاع أن حيقـ ــذا إذا اسـ ــسنة يكـــون هكـ ــل الـ ــل يف كـ تـــسبيحا ، بـ

  .العبودية يف نفسه 
وهــذا ســوف يربطــه ،  وجــل عــزيفــرغ اإلنــسان قلبــه هللا : إذن     

 ألنــه ســريتبط  احليــاةعــاىل ويعطيــه قــوة يف مواجهــة مــشاكل بــاهللا ت
ــور      ــل األم ــده ك ــا ومبــن بي ــوة مجيع ــه الق ــل   مبــن ل ــشاكل وح ــل امل وح

املصائب والبالءات ، كلها تكون بيد اهللا فقط ال بيد أي شيء آخـر          
ــر  ــه إىل اهللا وحقّــــ وال أحــــد آخــ ــتطاع أن يتوجــ ــام ، وإذا اســ ق مقــ

 كـل مـشاكله   دية فليكن علـى يقـني بـأن اهللا لـن يتركـه وسـيحلّ            العبو
فهـو  الدنيوية ألنه يعلم أن اهللا بيده كل األمور ، وحينما يؤمن ـذا     

 بأن اهللا بيده حل كـل املـشاكل ، وإذا صـار عنـده هـذا         اتأكديكون م 
       األمـور الدنيويـة   االعتقاد فإنـه إذا دخـل املـسجد فإنـه ال حيمـل هـم 

ــذه   ألنــه يعلــم أن هــذ ــة جتــري عليــه بأســباب وأن ه ه األمــور الدنيوي
، وإذا حصل يف قلبه هذا االعتقـاد فإنـه   األسباب بيد اهللا عز وجل      

  .تعاىل كما يشاء اهللا تسري يكون مطمئنا بأن أموره الدنيوية 
، واملؤمن ما دام يف املسجد فهو يف عبـادة إال إذا أحـدث حـدثا                

  بل حدث أعظم، ادة الوضوء احلدث الذي حيتاج إىل إعو ـليس هو
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  .من ذلك وهو الغيبة 
  

اجللوس يف املسجد انتظارا "  : لى اهللا عليه وآلهعن النيب ص     
  ــللــصالة عبــادة مــا مل يومــا ! يــا رســول اهللا  :  فقيــل  ." ثِْدح

  . )١( "غتياب اال" : احلدث ؟ قال 
  

احللقــات يف املــسجد إذا كــان فيهــا ذكــر هللا فهــذه احللقــات هللا      
، ولكن إذا كانت األحاديث فيها للـدنيا ومنـها غيبـة فـالن         عز وجل   

هذه احللقات ال يوجد هللا حاجة فيهـا  فوفالن والطعن بفالن وفالن    
  :اليت مرت سابقا ، وهي كما يف الرواية 

  

 انـمر الزـيكون يف آخ"  : عليـه وآلـه قـال     عـن النيب صلّـى اهللا
يت يأتون املساجد فيقعدون فيها حلقا ، ذكرهم الدنيا أناس من أم

م حاجة وحب ٢(  " الدنيا ، ال جتالسوهم فليس هللا(.   
  

جـاء نفـر مـن    : عليـه الـسالم قـال    اتىب احلسن اإلمام  عن      و
لــه فــسأله أعلمهــم عــن     اليهــود إىل رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآ   

أخربنــا عــن سـبع خــصال أعطــاك اهللا  : فكــان فيمــا سـأله  ، أشـياء  
  صـلىال النيب ـ فق.م ـمن بني األـك مـتمأطى ـني وأعـّبيني النـن بـم

                                                        
  .٣٥٦ ص ١احملجة البيضاء ج  )١(
 .املصدر السابق  )٢(
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، ذان واأل، ة الكتاب وجل فاحت أعطاين اهللا عز" : اهللا عليه وآله 
، والـصالة علـى اجلنـائز     ،  ويـوم اجلمعـة     ،  واجلماعة يف املسجد    

مــراض يت عنــد األمــوالرخــصة أل، ار يف ثــالث صــلوات  هــجواإل
قال اليهودي .  "ميت أصحاب الكبائر من فاعة ألوالسفر ، والش :

ــد   ــا حمم ــه و ! . . . صــدقت ي ــول اهللا صــلى اهللا علي ــال رس ــه آفق ل
ــإنّ. . " . : وســـلم  ــة فـ ــا اجلماعـ فوف وأمـ ــ ــأ صـ رض يت يف األمـ

الركعة يف مجاعـة أربـع وعـشرون    ، وكصفوف املالئكة يف السماء     
وجل من عبادة أربعني سنة ،  ة أحب إىل اهللا عزـكل ركع، ة ـركع

وجـل   ف اهللا عـز  من مؤمن مشى إىل اجلماعة إال خفّ        فما . . .
  . )١( "عليه أهوال يوم القيامة مث جيازيه اجلنة 

  

    حينمــا يكــون املؤمنــون يف صــالة اجلماعــة ال بــد أن يــأيت إىل       
         م كاملالئكة ، ولكن بشرط حتقيق الشروط الـيت ال بـدم أأذها
أن يلتزموا ا ليكونوا كمالئكة السماء ، ويكونون هم مالئكـة علـى           
األرض ، مبعـــىن أـــم حيقّقـــون مقـــام العبوديـــة إذا اصـــطفّوا يف      

فيكونــون كمالئكـة الـسماء ، كــأم انعكـاس ملــا    صـفوف اجلماعـة ،   
  ني يشبههم اهللا باملالئكة ، واملؤمنـض املؤمنـاء ، وبعـيكون يف السم

                                                        
  .٣٦ ح ٣٥٥اخلصال للشيخ الصدوق ص  )١(
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ــن      ــى م ــام أعل ــون يف مق ــهواته يك ــى ش ــسيطر عل ــستطيع أن ي ــذي ي ال
ــستطي  ــة ، وي ــام املالئك ــام   مق ــن مق ــى م ــام أعل ــى مق ع أن حيــصل عل

ــجدوا آلدم ع   ــة سـ ــة ، فاملالئكـ ــسالم املالئكـ ــه الـ ــود الـــصفة  ليـ  لوجـ
ــام العبوديـــة ،      ــي حتقيـــق مقـ ــة فيـــه ، وهـ ــه املالئكـــة  واخلاصـ توجـ

  .بأمر اهللا عز وجل كان  ليه السالمبالسجود آلدم ع
 ن ،املـؤذّ ر مـا يقولـه   ن بـاألذان ليـستمع إليـه ويكـر       وإذا بدأ املؤذّ      

لكالم مع من حولـه  ال أن ينشغل بان بكلمات األذان    مع املؤذّ  فيسري
ن التهيؤ النفسي للصالة يذهب عنه وعن غريه   إ حبيث   بصوت عالٍ 

ب رقَـ ت، الكالم له أنواع ، فهناك كـالم ي    ممن يستمعون إىل األذان     
ــه إىل اهللا  ــل  ب ــاه املــؤمن    عــز وج ، أو يــساهم ، مثــل أن ينــصح أخ

ــؤمنني ، هــذا فيــه قربــة هللا  بكالمــه حبــل مــشكل ــاىل ة ألحــد امل ، تع
 ، واألحاديـث الـيت   خافت بصوت ه املواضعوليكن الكالم يف مثل هذ    

تكــره يف املــسجد هــي األحاديــث الدنيويــة الــيت تــشغل فكــر اإلنــسان  
 حينمــا ينــصح أخــاه املــؤمن إمنــا عــز وجــل ، املــؤمنعـن تــذكر اهللا  

، ويكـون يف املـسجد   ل عـز وجـ  ، فيكون ذاكرا هللا    تعاىل  ينصحه هللا   
ــة      مؤد ــضاء حاج ــؤمن أو ق ــصيحة امل ــو ن ــن العبــادات وه ــا لعبــادة م ي

ــؤمن ، فنوع ــةمــ ــالم يــ ــدد  الكــ ــحتــ ــالملودخــ ــوب أو  يف  الكــ الوجــ
  .أو اإلباحة الكراهة احلرمة أو االستحباب أو 
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اغتمنـوا الـدعاء عنـد    " : قـال   عليه السالم   املؤمنني  أمري  عن      
ذان ، وعند نـزول  عند قراءة القرآن ، وعند األ: طن مخسة موا 

الغيث ، وعند التقاء الصفني للشهادة ، وعند دعوة املظلوم ، فإا 
   .)١( "ليس هلا حجاب دون العرش 

ــد األذان ،         ــون عن ــا يك ــدعاء م ــتجابة ال ــن مواضــع اس ــا م فحينم
 مــضمون هه بالـدعاء ألن دعـاء  لمـؤمن أن يتوجـ  ل ن ميكـن ن املـؤذّ ذّيـؤ 

اهللا  شـروط اسـتجابة الـدعاء ، ولعـلّ       بـاقي   االستجابة بشرط توفري    
طرح موضوع شروط الدعاء وكيـف يكـون الـدعاء    لق يف املستقبل    وفّي

 اهللا ِلبـ مستجابا حىت يضمن املؤمن أن دعاءه يكون مستجابا من قِ      
  .عز وجل 

ذان تلجلـج  من تكلم عنـد األ أن  ل من خط بعض العلماء      نقو    وامل
   .)٢(لسانه عند املوت 

املــوت ، لــسانه عنــد يــتلجلج  األذان دالــشخص الــذي يــتكلم عنــ     
  هـ ، مبعىن أن)٣(للسـامع ة ـر واضحـ غياتـجلجة هي التكلم بكلمواللّ

                                                        
  .٧ ح ١٧١األمايل للشيخ الصدوق ص  )١(
  .٢٢٥ ص ١شرح األزهار ألمحد املرتضى ج  )٢(
كالم الرجل بلـسان    : اللجلجة   . ٢٠ ص   ٦العني للخليل الفراهيدي ج      )٣(

 .غري بين 
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يتلعثم عند املوت ، هذه من النتائج الدنيوية لألعمال ، هـذا العمـل      
ة دنيويـة  له نتيجة تكوينيـ عز وجل  اهللا  جعل  وهو التكلم عند األذان     

 ما نِقلَ عن هذا العامل على أنه رواية عن أهل اليت عليهم        صح إن
 حبيـث إنـه  هي أن لسانه يكون ثقيال عنـد املـوت   النتيجة والسالم ،  

ــين و  ــستطيع أن يب ــح ،   ال ي ــتكلم بــصوت واض ــى اإلنــسان أن ال  وي عل
يستهني ذا الشيء ، هناك بعض األشياء قد يـستهني ـا ، ولكـن            

ــة ،   ــاء   وهلــا آثــار دنيوي ــتكلم أثن ــة أن امل ــة الدنيوي ــن اآلثــار التكويني م
على املـؤمن أن  األذان يتلجلج لسانه ويتلعثم يف كالمه عند املوت ، ف   

  .ر ما يقوله املؤذن ألذان ويكريستمع إىل ا
  

 مـا أقـول إذا   :عليـه الـسالم   يب جعفـر  قلـت أل : عن زرارة قال       
  . )١( " ذاكر اذكر اهللا مع كلّ" : ذان ؟ قال مسعت األ

  

ــة          ــني األذان واإلقامـ ــدعاء ألن بـ ــدأ بالـ ــهاء األذان ليبـ ــد انتـ وبعـ
واضـع لـذكر    املـؤمن هـذه امل  ، ويـستغلّ الدعاء ال يرده اهللا عـز وجـل       

ــن  عــز وجــل اهللا  والــدعاء لقــضاء حوائجــه يف أوقــات مــضمونة ، وم
ــه اهللا     ــستجيب في ــذي ي ــه أن ينتظــر املوضــع ال ــة علي ــز عنــده حاج ع

  ات اليت يكونـذه األوقـيف هتعـاىل ه إىل اهللا ـوجـاء ، ويتـدعـالوجـل 
                                                        

  .٣ ح ٢٨٤ ص ١علل الشرائع للشيخ الصدوق ج  )١(
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  .الدعاء فيها مضمون االستجابة 
  

          للـصالة  ون املـصلّ وإذا قام اإلمـام إىل الـصالة لإلقامـة ليـستعد 
ء أنفـــسهم ال أن ينتظـــروا  الـــصفوف الناقـــصة مـــن تلقـــا    ؤونفيملـــ

ـــبا يـشخـــص ــإذا قـــال اإلمـــام  ـهـــمن طلـ ــك ، فـ قـــد قامـــت : " م ذلـ
قـد  " : مام عد قول اإلبوالكالم ، أ للصالة فليقم ويتهي؛  " الصالة  

  . )١(كراهية شديدة مكروه ؛ " قامت الصالة 
                                                        

   :١٤٣ ص ٢لمحقق احللي ج لاملعترب  )١(
أكدت الكراهية ، وبـه قـال       ؛  " قد قامت الصالة    : " وإذا قال املؤذن        

  .صحاب يف املبسوط أكثر األ
ـ  إحرم الكـالم   : والنهاية واملصباح   وقال الثالثة يف املقنعة          ق ال مـا يتعل

  .مام إسوية صف أو تقدمي بالصالة من ت
 إذا قـال    ": ا روي عن أيب عبداهللا عليه السالم قـال          ـ ذلك م  مستندو    

ال أن يكونوا اجتمعوا من شىت      إفقد حرم الكالم    ؛  قد قامت الصالة    : املؤذن  
  " .م يا فالن تقد: مام فال بأس أن يقول بعضهم لبعض إوليس هلم 

إذا أقام املؤذن فقد حرم     " : السالم قال   وروى مساعة عن أيب عبداهللا عليه           
  " .مام إال أن يكون القوم ليس يعرف هلم إالكالم 

ال تكلم إذا أقيمـت   : " عن أيب عبداهللا عليه السالم      وعن حممد بن مسلم         
  " .قامة نك إذا تكلمت أعدت اإلإالصالة ف

   انتهى.خبار على الكراهية زيل هذه األـوالوجه تن    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  من آداب املسجد ـــ القسم الثاين . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٠
  

 فراغاــا قبــل أن يقــوم ُألمــاقــصة تفوف الناملفــروض أن الــص    و
ــصلّ   ــصالة ، ال أن ينتظــر امل ــام لل ــا ون اإلم ــام  إىل م ــة اإلم ــد إقام بع

 بعد ذلك مللء الـصفوف ، والـصراخ يبـدأ بطلـب مـلء        ركة  وتبدأ احل 
حيــث يطلــب مــن ؛ " داخــل داخــل : " الــصفوف ، وأحــدهم يــصيح 

  .املصلني الدخول إىل داخل املسجد 
  

ذه الطريقـة ينـشغل فكـر املـصلني ـذه الـصيحات والـصراخ                 و
  د داٍعاستعـدادا للـصـالة ، ال يوجـي سـؤ النفـيـون للتهـهـجا يتـدل مـب

                                                                                                           
   :٢١١ص  ١بن إدريس احللي ج الالسرائر 

 فقد حرم الكالم علـى احلاضـرين ،         ؛" قد قامت الصالة    " : وإذا قال       
ومعىن حيرم يكره الكالم على احلاضرين كراهية شديدة ال أنه حمظور حرام ،             

 شديد الكراهـة  يءوإمنا إذا كان الش، ألن احلظر حيتاج إىل دليل قاطع للعذر   
 علـى جهـة   يءاحلرام ، وكذلك إذا كـان الـش    أتوا به على لفظ احلظر و     

  انتهى.  االستحباب املؤكد ، أتوا به على جهة الوجوب 
واحلرمة هنا حتمل على الكراهية الشديدة ، ويف الروايات يـستعمل           : تعليق  

وال يريد منها احلرام الفقهي ، بل قـد         ،  " احلرمة  "  كلمة   ليه السالم اإلمام ع 
ة الشديدة ، وهذا االستنباط من الروايات مـن         يستعمل الكلمة مبعىن الكراهي   

ستنباط بال علم ، حنن نأخذ األحكام       ليس من حق أحد اال    وظيفة الفقهاء ، و   
الشرعية من الفقهاء ، وال نستنبط األحكام ، فقد يقرأ شخص هذه الروايـة              

 .امة حرام وعلى املتكلم إمث وذنب قويقول إن الكالم بعد اإل
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ــشخص  ــصيح ول ــصرخ ،ي ــصلّ  ي ــروض أن امل ــسعون  ني املف ــسهم ي بأنف
 دايــة الــدخول إىل املــسجد ال أن مــلء    هــذه الفراغــات منــذ ب  ملــلء

ــة      ــام باإلقامـ ــدأ اإلمـ ــك ، وإذا بـ ــد ذلـ ــون بعـ ــات يكـ ــف فلالفراغـ يقـ
اإلمـام  يكبـر   يكونون متهيئني للصالة ، ومبجرد ما  املأمومون حبيث 

أن تكون سابقةنفسية التهيئة والرون ، هم يكب للصالة ال بد .  
هــدف األذان واإلقامــة يئــة املــصلني النفــسية للــصالة حــىت           

ــ ــة وبقلــب واحــد     ين مــستعدوايكون ــاء اهللا تعــاىل بــصورة مجاعي  للق
م ات الــصالة ، فــال يتقــدوحركـات واحــدة متــابعني لإلمــام يف حركــ 

ــى اإلمــام وال يتــأخاملــأموم  را فاحــشا ، وهكــذا يعتــرب ر عنــه تــأخعل
  .ضمن مجاعة واحدة وجسد واحد املأموم 

ينتبه أنـه اآلن أمـام    و هقبل عليها بقلب  يللصالة و املأموم  ستعد  يو    
ه املــأموم  ، ويتوجــ عــز وجــل    اهللاعظمــة  ، فيلتفــت إىل  تعــاىل  اهللا 

ــاة إىل ــاىل  اهللا باملناجـ ــرى اهللا ، تعـ ــام يـ ــون يف مقـ ــبحانه  ويكـ ، سـ
  غـري هـا إىل قلبـه متوج ويكون  هبلسانمع اهللا  تكلميستحي من أن   يو

جـاهز  اللعـني  والشيطان  فكره مشغوال باألمور الدنيوية ،    ويكون  اهللا  
  .باملرصاد 

ينتقـل ذهنـه   ؛ " اهللا أكـرب  " : ما يقول املـصلي  مبجرد وأحيانا      
   أن يستشعردـال ب؛ " اهللا أكرب : " ول ـما يقـنـيــ ، حإىل مكان آخر
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كـان  معاين هاتني الكلمتني ، يعـين اهللا أكـرب مـن كـل شـيء ، فـإذا          
     أن يكــون أكــرب مــن كــل األمــور     اهللا أكــرب مــن كــل شــيء فــال بــد 

تاجها اإلنسان ، أكرب من أوالده ، أكرب من بيتـه ،       الدنيوية اليت حي  
     ـ أكرب من كل حاجاتـه ، وال بـدأن يتوج  ـذا الت ـ همـا  حينه حـىت  وج
 وكــربه تعــاىل ئا الستــشعار عظمــة اهللا يـدخل يف الــصالة يكــون متــهي

  .عز وجل 
الة بوقـــار وخـــشوع ، ومـــن يـــأيت إىل صـــ    يف الـــصف ف مث يقـــ    

 ، فـال يقـوم مبـا خيـلّ    واحدة اعة مجاجلماعة فهو أتى ليكون ضمن    
ــة  ــحــىت نظــم اجلماع ــدة  مصدق علــيهي ــم مجاعــة واح ــد  أ ، ويوج

، ومــع  تعــاون بــني األشــخاص ضــمن اجلماعــة الواحــدة ليتكــاملوا        
ــساهم يف    ــاون بينــهم ي ــدة ، وهــذا التع ــون مجاعــة واح تعــاوم يكون

  . ل النصيحةالتناصح وتقببينهم  وجد، ويتكاملهم 
علـى  واجـب  ال فن أحد األشخاص يتكلم بصوت عـالٍ      مثال إذا كا      

ــر تقبـــ   ــى الطـــرف اآلخـ ــه ، وعلـ ــل ل هـــذا التاآلخـــرين تنبيهـ ــه بـ نبيـ
، بـل  " ليس لك شغل " :  على هذا التنبيه ال أن يقول له    موشكره
 ألن الشخص يف بيته يفعل مـا   كل مؤمن موجود يف املسجد   هو شغل 

ــسجد      ــل امل ــن إذا دخ ــبه ، ولك ــد حياس ــد وال أح ــم  يري ــاآلخرون هل ف
  ب مزاجه ،ـسـيف التكلم على حاملطلقـة ه احلرية ـشغل معاه وليس ل
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دليل على عدم إحـساسه بــأنه موجـود    ؛ " ليس لك شغل  " : فقوله  
ــؤمن   ســبحانه يف بيــت اهللا  ــدة ، فلكــل م ــه ضــمن مجاعــة واح يف وأن
 االحترام و  املسجد حق مـن قبـل اآلخـرين ، فعليـه     قبـول نـصحه    حق

عـن    مـسؤولٌ  مؤمٍن، وكلُّالنصيحة ، وعلى اآلخرين قبول النصيحة   
 العــام ، ا جيـري داخـل املـسجد للمحافظـة علـى اجلـو      مـ عاجلماعـة و 

ــزرع الفرقـــة        ــان لـ ــؤمنني ال مكـ ــة تـــرابط املـ ــان لتقويـ ــسجد مكـ فاملـ
شاكل كانـــت املـــ ونيقتفـــرمأيـــتم مــؤمنني  ، فـــإذا روالــشقاق بينـــهم  

بينهم داخل املسجد فهؤالء مل يستفيدوا من وجودهم داخـل     حتدث  
  .املسجد مكان إلجياد الترابط وزيادته بني املؤمنني ألن املسجد 

  

: مـن فوائـد صـالة اجلماعـة     : "     يقول الـسيد حـسن القبـاجني     
ــدة املـــسلمني    ــر ائـــتالف ووحـ ــب، صـــالة اجلماعـــة تظهـ ههم إىل وتنـ

ي إىل أنــس بعــضهم بــبعض وحــصول    وتــؤد، االنتظــام يف أمــورهم  
ــار األخــوة      ــا وإظه ــشي إليه ــدنيا بامل ــن ال ــراض ع ــهم واإلع ــة بين األلف

  . )١(" د أحوال بعضهم البعض بينهم وتفقّ
  

             ومـن فوائـد املـسجد اخلطبـة الـيت يلقيهـا إمـام املـسجد ، ال بـد 
  ط االستماعـها ال فقـويستفيدوا منة ـبـون إىل اخلطـت املؤمنـفـأن يلت

                                                        
  .١٤٣ ص ٢ شرح رسالة احلقوق ج )١(
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 يطـــرح كـــثريا مـــن    ؛ ألن إمـــام املـــسجد  بـــل االســـتماع والتطبيـــق   
املعلومات ، وهذه املعلومات ليست فقط من أجل احلفظ والتكـرار ،        

ق ، فيأخـذ   يطبلكيم يتعلّهذه املعلومات من أجل التطبيق ، املؤمن         
ــة األوىل ويطب ــة ويطب   املعلومــ ــة ثانيــ ــا ، مث يأخــــذ معلومــ قهــــا ، قهــ

 ال أن اإلنــسان يـــسمع  تعـــاىل ا يتكامـــل ويقتــرب إىل اهللا  وتــدرجيي ،
  .التطبيق االستماع و، بل اهلدف هو فقط 
، ة اجلماعــة  أن نكتـسبها مــن صــال ميكــنوهنـاك فوائــد أخــرى      

ــسب ا  ــؤمن يكت ــثال امل ــن األصــدقاء   م ــثري م ــسجد ، ك ألصــدقاء يف امل
ت  ، وبــدأت عالقاتنــا مــن املــسجد واســتمر اكتــسبناهم مــن املــسجد

   .ت هذه الصداقات، ولوال املسجد ملا تكونإىل اليوم 
مــن صــالة ني املــصلّمجيــع وهكــذا تنتــهي الــصالة وقــد اســتفاد      

 ــسي ــة نف ــاجلماع ــا وروحي ــؤمن ا ، وخيــرج ا واجتماعي ــسج امل ــن امل د م
وعليه آثـار الـصالة ألنـه اسـتفاد مـن صـالة اجلماعـة ، وهـذا األثـر           
يظهر عليه إذا ذهب إىل بيته وأهله وأوالده ، فهم سيالحظون آثار       

وآثار صالة اجلماعـة عليـه إذا اسـتفاد منـها ، وأمـا           عليه   يةاملسجد
يرجــع إىل البيــت وكأنــه مل يــدخل  فإنــه إذا مل يــستفد مــن الــصالة 

ويعامـل زوجتـه   وغـضب   يدخل إىل البيت بعصبية  إىل املسجد ، وقد   
  نـد مـمل يستفالشخـص ذا ـهمـثـل م ، ـ وشتبـرب أو سـوأوالده بض
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  ٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . من آداب املسجد ـــ القسم الثاين 
  

إىل البيـت كمـا كـان    صالة اجلماعة ، لو أنـه اسـتفاد فإنـه سـيدخل             
مــن يتــأثر بــصالة    يــدخل إىل بيتــه ،  هلى اهللا عليــه وآلــ الــنيب صــ 

بوجه طلق مسح مـع زوجتـه   إىل بيته يدخل اجلماعة وباملسجد فإنه   
  .وأوالده 

  

ف إىل " :  قـــال ليـــه الـــسالمعـــن أمـــري املـــؤمنني ع     ــ ــن اختلـ مـ
أو علمـا  ، أخـا مـستفادا يف اهللا      : املسجد أصـاب إحـدى الثمـان        

ه عن  كلمة تردأو، أو رمحة منتظرة ، أو آية حمكمة ، مستطرفا 
أو يتـرك ذنبـا خـشية أو    ، ه علـى هـدى   أو يسمع كلمة تدلّ،   ردى

  . )١( "حياء 
  

ن يف املـسجد ، ولكـن    بة على وجود املؤم   فوائد كثرية مترت      توجد  
ق لنفــسه وجمتمعــه  آداب املــسجد ، واآلثــار تتحقّــبــشرط أن يراعــي

ــث وبــــني املــــؤمنني إذا طب ــاك آداب كــ ــا آداب املــــسجد ، وهنــ رية قنــ
، وإذا اســتوعبنا هــذا املقــدار مــن    الــشريفة  يــات اموجــودة يف الرو

ــساجد ســ    اآلداب وطب ــاعنا يف امل ــا أن أوض ــنرى مجيع ــا س تتغير قناه
 ، واألصوات العالية والكالم لغـري اهللا قبـل األذان ومـع    إىل األحسن 

  ولن ،وتنعدم تخف د سن املسجـاألذان وبعد األذان وقبل اخلروج م
                                                        

 .هالك :  ردى  .٣٥٦ ص ١احملجة البيضاء ج  )١(
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  من آداب املسجد ـــ القسم الثاين . . . . . . . . . . . . .  . . . . .٧٦
  

ــديبقــى ــر هللا  وي صــوت إال ال ــه ذك ــون في ــذي يك ــل  ال ــز وج ــن ع ، ول
نسمع بعد ذلك أصوات اهلواتف النقالـة أثنـاء الـصالة ، ومـع كثـرة        
التنبيهات نرى أن بعـض املـؤمنني ال يغلقـون هـواتفهم النقالـة أثنـاء             

هــل هــو غفلــة أو عــدم انتبــاه أو ال مبــاالة       وجــودهم يف املــسجد ،   
  !؟أو ماذا وعدم اكتراث 

دنا أيب القاسم ى اهللا على سي العاملني وصلّاحلمد هللا ربو    
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  
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)١(  

  

العاملني وصلّ    احلمد هللا رب دنا أيب القاسم ى اهللا على سي
  .اهرين بني الطّيد وآله الطّمحم
ــور         ــاج إىل أم ــاىل حيت ــسريه باجتــاه اهللا تع ــؤمن يف م ــسان امل اإلن

ــرى    ــور أخـ ــا ، وأمـ ــذ ـ ــستغينيأخـ ــها يـ ــسان يف ، ف عنـ ــهاإلنـ  حياتـ
يصادف كثريا من األشياء ، وهـو ال يعـرف بالـضبط مـا ينفعـه ومـا        

الـيت  األشـياء  غلـب  األيضره ، فلـو تـِرك اإلنـسان وحريتـه الختـار يف       
 أهواء النفس وشهواا ورغباا ال على أساس العقل ،       مع تتناسب

ــسعى   ــسان ي ــشتهيه  فاإلن ــا ي ــه  إىل م ــب إلي ــا  ، وال يويرغ ــر إىل م نظ
يصح   إلنـسان إهلـا   عنـد ا  ، فالـشهوة واهلـوى قـد تـشكِّل          وما ال يصح

  .يعبد من دون اهللا تعاىل 
                                                        

مسجد اإلمام املهدي عجـل اهللا      ديوان   يف   ندوةيف  ذا املوضوع   ـألقي ه  )١(
 املوافق   هــ  ١٤٢٤ ربيع األول  ١٦ بتاريخ   مبنطقة الرقعي الشريف  فرجه  تعاىل  
  . م ٢٠٠٣ / ٥ / ١٧

  

- ٧٧ - 
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  ماذا تعرف عن دينك ؟. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . ٧٨
  

  :قول اهللا تعاىل ي
    ﴿ ﴾  )١(.   
ــه دور يف        ــذي لــ ــدين الــ ــذا الــ ــأيت إىل هــ ـــاييس  نــ ـــاء املقــ إعطــ

ــها     ــصاحل من ــياء ليأخــذ ال ــسان ــا األش ــيس اإلن ــيت يق ــصحيحة ال ال
 إىل اهللا تعـاىل ويبتعـد   قربـه األشـياء الـيت ت  ويترك الطـاحل ، ليأخـذ    

 اف اإلنــسان يف هــذه احليــاة الــدني ا يبعــده عنــه عــز وجــل ، هــد عمــ
عليـه   ، ورضا اهللا سبحانه ال حيـصل  عز وجل رضا اهللا    السعي إىل 

ل لإلنسان ، فمواضع الرضا ما يبينه عز وج   اإلنسان إال عن طريق     
  .أيضا عز وجل ، ومواضع السخط حيددها  سبحـانه ا اهللاحيدده

  :أيت السؤال التايل ي
  ؟رضا اهللا ومواضع سخطه نعرف مواضع ميكن لنا أن كيف   

  :اجلواب 
ــا أن      ــن لنـ ــوع إىل   ميكـ ــق الرجـ ــن طريـ ــع عـ ــذه املواضـ ــرف هـ نعـ

  :ومها ، مصدري اإلسالم 
   :القرآن الكرميـــ ١

  :الذي هو تبيان وتفصيل لكل شيء كما يف اآلية الكرمية     
                                                        

  .٤٣: الفرقان  )١(
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  ٧٩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ماذا تعرف عن دينك ؟ 
  

    ﴿ 
﴾  )١(.   

   :روايات أهل البيت عليهم السالمـــ ٢
 املهـدي  بـدءاً برسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه وانتـهاًء باحلجـة           

عجل اهللا تعاىل فرجـه الـشريف ، فلقـد وضـحوا سـالم اهللا علـيهم             
  .اهللا تعاىل حركته إىل يف اإلنسان تاجه حيأمجعني كل ما 

 املؤمن أن يبحث يف الكتاب الكرمي والـسنة الـشريفة      على :إذن      
حـىت يـستطيع   ليصل إىل معرفة املقاييس الصحيحة لقياس األشياء      

ــول   ــاذا يق ــرف م ــسه   أن يع ــع نف ــل م ــر ، فيتعام ــل ومب يفك ــاذا يفع وم
ــع      ــل م ــف يتعام ــرف كي ــع اخلــارجي ليع ــق إىل الواق ــة مث ينطل بالبداي

عـز  علـى اإلنـسان أن خيتـار مـا حيـدده اهللا      واألشياء احمليطـة بـه ،       
  :يأيت السؤال التايل وجل ، ف

    ؟ لى اهللا عليه وآله هذه املقاييسن اهللا والنيب صهل بي  
  :اجلواب 

ــ     ــا وم ، نع ــات ل علين ــات والرواي ــد  البحــث يف اآلي ــاذا يري ــرف م نع
  حىت ال يسريل ـن العلم إىل العمـننطلق مك نطبق وـد ذلـاهللا ، وبع

                                                        
  .٨٩: النحل  )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ماذا تعرف عن دينك ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٠
  

يـستطيع أن  بعـد املعرفـة   أوال ، وعلـم  بـل ي ، اإلنسان على غري هـدى      
  . عمليتحرك وي

من عمل على غري " :     عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قال 
   .)١( "علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح 

ــو  :     إذن  ــن اإلنــسان أوال ه ــالق إىل مث ، العلــم املطلــوب م االنط
  .العمل 
  :سؤال 

كيف طاملا أننا نرجع إىل القرآن الكرمي والسنة الشريفة ف    
ال مث العمل ؟نعرف أن العلم مطلوب أو  

  :اجلواب 
يف هـذا شــيء عقلـي بــديهي حـىت يف األمــور الدنيويـة ، اإلنــسان         

، ومـن  م علّ أوال أن يتال بدعمل األمور الدنيوية قبل أن حيصل على    
 ، دنيـوي حيصل على عمل العلم الدنيوي يستطيع أن   اكتساب  خالل  
  .  أعلىةوظيفحيصل على  حصل على شهادة أرقىوكلما 

  

ــي هــذا و     ــضا بالنــسبة لآلخــرة ،  املقيــاس العقل البــديهي يــأيت أي
  مـلـعـذا الـة هـجـيـتـر وتكون نـثـم أكـلـل على عـذي حيصـان الـاإلنسفـ

                                                        
  .٣ ح ٤٤ ص ١الكايف ج  )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماذا تعرف عن دينك ؟ 
  

  .مقام أكرب حيصل يف اآلخرة على اإلنسان العمل األكثر هذا 
  

علــى  أوال  حيــصل   العلــم مطلــوب قبــل العمــل ، فــاملؤمن    :ن إذ    
  .العلم مث ينطلق إىل العمل 

  

  :وأذكر هنا بعض اآليات الكرمية ، منها 
   ﴿  ﴾  )١(.   

   ﴿ ﴾  )٢(.   

   ﴿ ﴾  )٣(.   
  

  :الروايات الشريفة ن وم
ب العلــم فريــضة " : عـن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وآلــه       ــ طل

   .)٤( "، أال إن اهللا حيب بغاة العلم على كل مسلم 
اطلب العلم من املهـد إىل  " : لنيب صلى اهللا عليه وآله     وعن ا 

  . )٥( "اللحد 
                                                        

  .١١: اادلة  )١(
  .٢٨: فاطر  )٢(
  .٤٣: العنكبوت  )٣(
  .١ ح ٣٠ ص ١الكايف ج  )٤(
  .٥٠٤ ص ٣مكارم الشريازي ج ل يف تفسري كتاب اهللا للشيخ األمث )٥(
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  ماذا تعرف عن دينك ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٨٢
  

فـإن  الـصني  باطلبـوا العلـم ولـو     " :     وعنه صلى اهللا عليه وآله      
  . )١( "طلب العلم فريضة على كل مسلم 

من سلك طريقا يطلب فيه علما " : ه صلى اهللا عليه وآل    وعنه 
ــا إىل اجلنــة  ــها  ،  ســلك اهللا بــه طريق وإن املالئكــة لتــضع أجنحت

يف السماء  وإنه يستغفر لطالب العلم من ،  لطالب العلم رضا به     
  . )٢( " . . .ومن يف األرض حىت احلوت يف البحر ، 

ــسامي      :إذن      ــام ال ــم ويبــين املق ــب العل ــى طل ــالم حيــثّ عل اإلس
  .العلم واجب الطلب على كل مسلم ومسلمة  ، ولماءللع

  

  :يأيت السؤال التايل و
  ؟ وأي العلوم هي الـيت  دينما هي العلوم اليت يريدها ال         
   عليها ؟حيثّ

  :اجلواب 
 الكتاب الكرمي والسنة الـشريفة لنعـرف اجلـواب علـى      نرجع إىل     

  تعاىل وحيـثّ ىل اهللا العلوم اليت تقربنا إ ، فنسأل ما هي   كل سؤال   
   العلوم اليت عليها الدين هيذه العلوم اليت حيثّـ، وه دينعليها ال

                                                        
  .٢٠ ح ١٤ ص ١٨وسائل الشيعة ج  )١(
  .١ ح ٣٤ ص ١الكايف ج  )٢(
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  ٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماذا تعرف عن دينك ؟ 
  

  .ب على اإلنسان أن يطلبها جي
كــثريا مــن جنــد الــشريفة والــسنة الكــرمي بــالرجوع إىل القــرآن     

اهللا ث عـن  تحـد تدث يف جمال العقائـد ،  اليت تتح  اآليات والروايات 
  :سبحانه وعن صفاته ، منها 

    ﴿ ﴾  )١(.   

    ﴿  ﴾ )٢(.   

    ﴿ ﴾  )٣(.   

    ﴿ ﴾  )٤(.   
  :تعاىل وهناك آيات تتحدث عن عدل اهللا 

    ﴿  ﴾ )٥(.   
ــاك و     ــات هن ــثرية آي ــن تتحــدك ــسالم ث ع ــيهم ال ــاء عل ــا األنبي  وم

  امةـوم القيـن يـث عدـتتحكثرية ات ـع أقوامهم ، وآيـم مـرى عليهـج
                                                        

  .١: اإلخالص  )١(
  .٣٥: النور  )٢(
  .٧٥: احلج  )٣(
  .٢: آل عمران  )٤(
  .٤٠: النساء  )٥(
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  ماذا تعرف عن دينك ؟. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . ٨٤
  

  .املوت يف يوم احلساب وما جيري على اإلنسان بعد 
، عليهـا  ركّـز  وتقائـد اإلنـسان     هذه اآليات تتحـدث عـن ع      : إذن      

فنعرف أن علم العقائد من العلوم اليت جيـب علـى اإلنـسان املـؤمن       
  . جمال العقائد يفحىت يكون عنده اطالع كاٍف  أن يطلبها

ــد تفـــ      ــسان  صلإن العقائـ ــسان الكـــافر ،    بـــني اإلنـ املـــؤمن واإلنـ
 الفــرق بــني  الل هــذه اآليــات الكرميــة الــيت تبــين    نعــرف مــن خــ  ف

أمهية معرفة العقائد ، وعلـى رأس     اإلنسان املؤمن واإلنسان الكافر     
هــذه العقائــد أصــول الــدين اخلمــسة وهــي التوحيــد والعــدل والنبــوة   

ل هــو التوحيــد ، والعقائــد األخــرى  واإلمامــة واملعــاد ، وأصــل األصــو 
  .هي فروع للتوحيد 

وتعرفــون املــسألة الــشرعية الــيت تقــول بأنــه ال جيــوز التقليــد يف      
     أن يصل اإلنسان إىل هذه العقائد بنفسه ، أصول الدين ، بل ال بد 

         ن يعتقـد   أوالقرآن الكـرمي والروايـات تـشري إىل العقائـد الـيت ال بـد
ــا اإلنــسان ، وتطــرح      ــا  األدلــة العقليــةهــذه األدلــة  علــى إثبا ،

إمنـا هـي إشـارات إىل     الكرمي والروايات الـشريفة      القرآنالعقلية يف   
يــثري الكــرمي الــرباهني العقليــة املوجــودة عنــد اإلنــسان ، والقــرآن      

  .تفكري اإلنسان لينتبه إىل هذه الرباهني 
  .أصول الدين من األشياء اليت ركّز عليها الدين : إذن     
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يف القـرآن   ديناك أشياء أخرى ركّز عليها ال     وهل هن : سؤال  
  ؟والروايات 

  :اجلواب 
نعـم ، ففــي آيـــات متثّــل عــشـر القـــرآن الكــرمي تقريبــا بــين اهللا       

ــا ــةم التعــاىل األحك ــسم فقهي ـــا ت ـــا ، وهــي م ــا فيه ــام ، ى بآي ت األحك
 فقهيـة ة تبين تفاصـيل األحــكام ال  وكذلك كثري من الروايات الشريف    

حىت يف األمـور الصـغرية اليت متس حياة اإلنسان حيث بين األئمـة        
ــسان علــى جنبــه         ـــة نــوم اإلن ــا ، مثـــل كيفي ــيهم الــسـالم أحكامه عل

ــ ــسـاألميـ ـــن أو األيـ ـــر ، وكيفيـ ــسرى أو  ـة دخـ ــه اليـ ــام برجلـ ول احلمـ
ــاة اتمـــع  الـــيم ــضال عـــن األمـــور الكـــبرية الـــيت متـــس حيـ ىن ، فـ

  .اص والديات والنـاس كإقامـة احلـدود وأحـكام القص
  

 تــنظّم حيــاة اإلنــسان الفرديــة مــع نفــسه ،  فقهيــةإن األحكــام ال    
واالجتماعية مع الناس واتمع يف النـواحي الـسياسية واالقتـصادية     

  .وغيـرها 
  

د  ألــا تبــين حــدو  فقهيــةاســة األحكــام ال  مــن درال بــد:     إذن 
 بــني اإلنــسان املــؤمن امللتــزم بأحكــام فــصلحركــة اإلنــسان ، وهــي ت

  اهللا وبني املسلم الذي مل يعرف من اإلسالم إال امسه ومن القرآن
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ذي إذا عرف أن هذا األمر واجب إال رمسه ، فاملؤمن امللتزم هو ال  
عمــل بـــه ، وإذا عـــرف أن ذاك األمـــر حمـــرم تركـــه ، وهـــو الـــذي   
سيكون يوم القيامـة يف املقـام األعلـى بـسبب التزامـه ، وكلمـا ازداد            
التزامـه كـان ثوابـه أكثــر وحركتـه إىل اهللا تعـاىل أسـرع ، واألحكــام       

ــشرعية  ــة اخلار   الفقهيــة ال ــة اإلنــسان العملي ــبري عــن حرك ، جيــة تع
فاألحكــام الفقهيــة مــن العلــوم الــيت جيــب علــى اإلنــسان املــؤمن أن   

  .يطلبها حىت ميكنه التحرك إىل اهللا تعاىل 
  

   ؟دينل هناك أمر آخر ركّز عليه الوه: سؤال 
  :اجلواب 

ــثرية حتـــدث القـــرآن الكـــرمي عـــن القلـــب        ــي آيـــات كـ نعـــم ، ففـ
عـن األخـالق   وأمراض القلـب ، وكـذلك الروايـات الـشريفة حتـدثت           

    اآلخـرة ، ونـصحت باالبتعـاد    اإلسالمية مثل التواضـع والزهـد وحـب 
 تعــبري عــن  اإلميانيــة الــدنيا ، واألخــالق وحــبعـــن الريــاء والعجــب

ــة ، فــــالنفس متثّــــل       ــة النفــــسية الروحيــ ــة اإلنــــسان الداخليــ حركــ
ــه    ــا يفكّـــر بـ ــه ، فكـــل مـ ــري اإلنـــسان وأقوالـــه وأفعالـ انعكاســـات تفكـ

 ـوله أو يفعلـه لـه انعكـاس يف الـنفس ، وتفـصيل ذلــك     اإلنـسـان أو يقـ  
   . علم األخالقيكون يف
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  :اخلالصـة 
هناك علوم واجبـة جيـب علـى كـل إنـسان أن يتعلّمهـا ، واجلهـل                 

 ول الروايـة لإلنـسان ، فعنـدما تقـ   مقبـوال  ذه العلوم ال يكون عـذرا       
فإن معىن ذلك ؛  "طلب العلم فريضة على كل مسلم " : الشريفة 

لكـي تكـون   املـؤمن  أن هناك علوما واجبة جيـب أن يعرفهـا اإلنـسان            
ــاىل   ــه إىل اهللا تعــ ــة حركتــ ــحيحة ، حركــ ــصــ ــن  فــ ــوم مــ بعض العلــ

الواجبــات العينيــة الــيت جيــب أن يتعلّمهــا كــل إنــسان لينجــو بنفــسه   
  .يوم القيامة 

  

  :ا سبق يتبين أن العلوم الواجب تعلّمها على اإلنسان هي مم    
  :علم العقائد ـــ ١

  .وغري املؤمن وهي تفِْصلُ بني اإلنسان املؤمن واإلنسان     
  : علم األخالق ـــ٢

يعمل علـى تزكيـة نفـسه ويريـد أن     ي وهي تفصل بني املؤمن الذ      
وضـعه وال يريـد   ه ممـن يكـون قانعـا ب   يصل إىل املقامات العليا وغـري  
  .أن يصل إىل املقامات العالية 

  : علم الفقه ـــ٣
  .وهي تفِْصلُ بني املؤمن امللتزم وغري امللتزم     
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   أن يعرفها املؤمن ؟وهل هناك أمور أخرى ال بد: سؤال 
  :اجلواب 

  

 بعــض األمــور الفرعيــة الــيت تــساهم يف ترســيخ      نعــم ، هنــاك     
  :العلوم الثالثة الواجبة ، منها 

  

ــالم طرحهــا      ـــــ١     ــيت يريــد اإلس ــاهيم اإلســالمية ال ــة املف  معرف
ــشريفة      ــات ال ــة والرواي ــات الكرمي ــها اآلي ــيت تبين ــا هــو   وال ــثال م ، م

هد ؟ وما هو مفهوم الصرب ؟مفهوم األخالق ؟ وما هو مفهوم الز  
  

ك ذه املفاهيم ال بد أن يعرفها املؤمن حـىت يـستطيع أن يتحـر       ه    
تطبيقـه تطبيقـا صـحيحا متناسـبا مـع      يكـون   على نفـسه ، و     هاقويطب

  .الدين 
  

وهـم رسـول اهللا   ،  معرفة سرية أهـل البيـت علـيهم الـسالم        ـــ٢    
صلى اهللا عليه وآله وفاطمة الزهـراء عليهـا الـسالم واألئمـة سـالم          

ــيهم وخاصــ ــم    اهللا عل ــذين ه ــشريف ال ــه ال ــل اهللا فرج ة احلجــة عج
، وقـد بـذلوا مهجهـم يف       دينة للمؤمن ليعرف كيف خـدموا الـ       القدو

ــدين   ــبيل الـ ــام   سـ ــا كحيـ ــون حياتنـ ــاول أن تكـ ــا ، وأن حنـ ومماتنـ
وآل حممـد  اجعل حمياي حميـا  اللهم "  :الزيارة ، ففي كممام  

  .  "وآل حممدممات حممد حممد وممايت 
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 هلـذا الـدين ،   موا أرواحهـم فـداءً   قـد لـيهم الـسالم   ع    أهل البيت   
ــدين    ــبيل الـ ــا يف سـ ــدم أرواحنـ ــد أن نقـ ــهم ، ووحنـــن نريـ ــذ منـ نأخـ

 واملفـاهيم اإلسـالمية     ميانيـة  واألخـالق اإل   فقهيـة األحكام ال العقائد و 
  .و كبرية أين من صغرية بل نأخذ منهم كل أمور الد

  

ـــ٣      معرفــة شــيء مــن تفــسري القــرآن الكــرمي ألنــه يعطــي فهمــا  ــ
لآليات القرآنية اليت نقرؤها وال سيما يف الـصالة ، فـإن يف القـرآن     

قراءة القـرآن  حتريك اللسان وليس املطلوب و،  الكرمي علوما كثرية    
  .تعاىل  للتحرك إىل اهللالكرمي فقط ، وإمنا املطلوب فهم القرآن 

  

ـــ٤     ــسان ــ ــد  نظــرة اإلن ــدنيا واآلخــرة ، وق ــات ثتحتــد إىل ال  اآلي
ــة والروايــات الــشـريفة    كــثريا عــن الــدنيا واآلخــرة ، وكيــف     الكرمي

      الـدنيا وخيـسر   يتعامل املؤمن مع الدنيا واآلخرة حىت ال يقـع يف فـخ 
  .اآلخرة 

  

ــساهم       ــا ي ــل م ــيخإن ك ــية  يف ترس ــوم الثالثــة األساس ــي  العل ينبغ
  .للمؤمن أن يعرفها 

  

  :العمـل نتيجـة العـلم 
إن النقطة املهمة هي أن اإلنسان بعـد تعلّـم كـل العلـوم الـيت مت             

ق من  ذكرها سابقا ال بدهـا تعلّمه ليصدق عليـمعلى نفسه أن يطب  
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ألن جمرد وجود املعلومـات يف الـذهن   ؛  "ن احلقيقي املؤم" عنوان  
 أن يكتبـها اإلنـسان   دون انتقاهلا إىل القلب يكون بال قيمة ، فال بد 

بقلم العقل على لوح القلب كمـا يقـول اإلمـام اخلمـيين رضـوان اهللا           
، إن جمـرد العلـم بالـشيء     " األربعون حديثا   " تعاىل عليه يف كتابه     

، ا يكـون قيمـة العلـم بالعمـل املترتـب عليـه       ال يعطي قيمة لـه ، وإمنـ    
اإلنـسان  ، فما قيمـة أن يعـرف   علما ازداد عمال املؤمن وكلما ازداد  

ــام ال  ــد واألحكـ ــةالعقائـ ــن ال يقـــوم    فقهيـ ــالمية ولكـ ــالق اإلسـ  واألخـ
  بتطبيقها والعمل ا ؟

  

ــي أمــري املــؤمنني عليــه الــسالم قــال   العلــم مقــرون " :     عــن عل
فإن أجابـه وإال  ، العمل ب هتفالعلم يعمل ، وبالعمل ، فمن علم  

   .)١( "عنه ارحتل 
  

       وإال فإن مل جيبه ارحتل العلـم وكـأن  أي فإن أجاب العملُ العلم 
إن قيمـة مـا يدرسه اإلنـسـان مــن العلــوم تكـون     ،  العلم غري موجود 

بقيمـة ما يطبقه منها ، فقيمـة العمــل تبـين قيمــة العــلم ، فلينظــر         
ــه عــن اإلســـالم ،         ــا يعلمــه ومــا يعرف ــسان إىل عملــه ليعــرف م اإلن

  عمله اإلنسانمقدار ما يوفمقياس اإلنسـان لعلمه هو مقدار عمله ، 
                                                        

  .٨٥ ص ٤ج البالغة بشرح الشيخ حممد عبده ج  )١(
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  .يبين مقدار علمـه 
  

  :نظـرة إىل حياتنـا اليـوم 
،  مـن أمـور   مملا يوجد حـوهل قاييس دنيوية  مالناسيعيش  اليوم      

، انظــر إىل نفــسك كيــف تقــيم واملقــاييس الدنيويــة مقــاييس كــافرة 
  هذه الدنيا ؟ وكيف تنظر إىل ما يوجد فيها من أشياء ؟

  

أين حنن من حياة رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وآلـه ومـن حيـاة             
ــا أمـــري املـــؤمنني عليـــه الـــسالم ومـــن حيـــاة فاطمـــة الزهـــراء   عليهـ

  السالم ؟
  

أين حنن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم الـذي كـان             
  يركب دابته من غري سرج وانظر إىل سيارتك ؟

  

ــن يف        ــؤمنني عليــه الــسالم الــذي مل يك وأيــن حنــن مــن أمــري امل
ــر ــه إال ف ــه يف    ابيت ــس علي ــل وجيل ــه يف اللي ــام علي ــصوف ين ــن ال ش م

  يوتنا اليوم ؟ارن بني ذلك وبني بالنهار وق
  

ــول          ــيت تق ــسالم ال ــا ال ــراء عليه ــن الزه ــن حنــن م خــري " : وأي
إىل نساء وانظر اليوم ؛  "للمرأة أن ال ترى رجال وال يراها رجل      

  املسلمني وبنام ؟
  

  فـ لترى كيليهـم السـالمة أهل البيت عاـيـاتنا وحـيـارن بني حـق    
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 الكافرة اليت يـساهم املادية يعيش املسلمون اليوم املقاييس الدنيوية   
 يف كيفيـة   سـواء سلمنيعالم وحياولون نشرها بـني املـ  فيها وسائل اإل 

ــت أ ماختيـــار الـــسيارة أ ــة تـــزيني البيـ ــة م كيفيـ  يف معيـــشتهم اليوميـ
مرحلة حياول فيها وتربية أوالدهم وقضاء أوقام حىت وصلنا إىل    

ــسرعة    ــصالة ب ــن ال ــهاء م ــت  ، املــسلم االنت ــسبب ضــيق الوق ــك ب وذل
    كري ف كلـه يف األمـور الدنيويـة ، فـت    عنده وانشغاله الكثري الذي يصب

وأقواهلم دنيوية وأفعـاهلم دنيويـة   مادي املسلمني اليوم تفكري دنيوي  
ــا      ــا حولن ــل م ــود لآلخــرة ، فك ــه ال وج ــة وكأن ــام دنيوي ــة حي وطريق

 قيمـة اإلنـسان بقيمـة مـا ميلـك مـن          تربطنا بالدنيا أكثـر ، وصـار      ي
مال ال مبا ميلك من إميان ، فصاحب املال الكثري هو احملتـرم وإن      
كان فاسقا شاربا للخمر ، وصار الفقري حمتقَرا حـىت لـو كـان وليـا        
ــاييس ، أليـــست هـــذه   مـــن أوليـــاء اهللا تعـــاىل ، فلقـــد انعكـــست املقـ

ن هنــاك مــن ينكــر ذلــك ويقــول إن حياتنــا  املقــاييس كــافرة وإن كــا
  قائمة على اإلسالم ؟

ــوم إن املــسلمني      ــا ،   الي ــدون فيه ــأم خال ــع الــدنيا ك ــاملون م يتع
نتنـاول عالقـة املـؤمن بالـدنيا     حينما نريد أن   وهذا سيأيت يف حمله     

  .واآلخرة 
  ريـان غـوا يف زمـاشـ ع    وال يـقـال إن أهـل البـيـت عليهـم الـسـالم
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زماننــا ، فنقـــول إن مقاييــسهم الـــيت عاشـــوا ــا تنتقـــل إىل هـــذا    
ــان  ــي  الزم ــن أساس ــف ، ولك ــائل ختتل ــم الوس ــدين ال تت، نع ــرات ال غي 

  .ألا باقية يف املاضي واحلاضر واملستقبل 
  

أخــذ املــسلمون قــد ، وماديــة ويــة حيــاة دنياليــوم النــاس يعيــشون    
     ـــذه  مقاييـــسهم مـــن الغـــرب ، الغـــرب اليـــوم ميـــد ون املـــسلمني

ــسلمون ي  ــاييس ، واملـ ــري أـــ   املقـ ــال تفكـ ــاييس بـ ــذه املقـ ــذون هـ ا أخـ
   ــد ــب ، ال ب ــدين أو ال تتناس ــع ال ــب م ــد أن   تتناس ــا نري ــرض م  أن نع

نأخــذه منــهم علــى ديننــا ، بعــض األشــياء يوافــق الــدين عليهـــا ،         
أيت أمهيــة طلــب العلــم   تــألشــياء يرفــضها الــدين ، وهنــا    وبعــض ا

  .ليعرف املؤمن ماذا يأخذ وماذا يترك 
  

  :اإلسـالم يؤخـذ ككلّ وال يبعـض 
ــا          ــالم م ــن اإلس ــالم كلَّــه وال يأخــذ م ــن اإلس ــؤمن يأخــذ م إن امل

يناسب أهـواءه أو يتـرك مـا خيـالف مـصلحته اخلاصـة ، فـنحن مـع               
ــا    ــدين م ــن ال ــذ م ــف نأخ ــاءت    األس ــا إذا ج ــا ، وأم ــه أعمالن ــربر ب  ن

  .مسألة خالف مبتغانا نرفضها ونربر رفضنا مبختلف التربيرات 
  

  ذي يشتري سيارة فخمة ماذا يقول ؟مثال املؤمن ال    
  

  ذـ، فيأخده ـه على عبـر نعمتـ أن تظهبـاىل حيـول إن اهللا تعـيق    
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ر به الدنيا من الدين ما يرب.  
ــال ، وإذا         ــب اجلمـ ــل حيـ ــول إن اهللا مجيـ ــه يقـ ــرف بيتـ وإذا زخـ

   ــع علــى أهلــه     أســرف وبــذّر يقــول إن اهللا حيــبالكــرمي الــذي يوس 
  .وأوالده 

ــه ، يأخــذ          ــق رغبات ــا يواف ــدين م ــن ال ــؤمن يأخــذ م ــذا امل ــرى ه ت
ال متثّـل اجتاهـا يف اإلسـالم ، وإمنـا     بعض األمـور الـيت يف احلقيقـة        

خـالف اإلسـراف وخـالف احليـاة املرفّهـة      على  اجتاه اإلسالم يكون    
، واآليات والروايات اليت ظاهرها الدعوة إىل الـدنيا حتتـاج        املزينة  

، وهـذه التربيـرات وسـاوس    إىل شرح لبيان أا ال تدعو إىل الدنيا   
 بد أن يأخـذ مـن الـدنيا مـا     شيطانية ونفثات إبليسية ألن اإلنسان ال 

له قيمة يف اآلخرة فقط ، وخالف ذلك فإن ما يعمله اإلنسان إمنـا       
  .يكون عبثا ولغوا ال قيمة له 

أين هذا املسلم من الزهـد الـذي يـدعو إليـه اإلسـالم وهـو مـن                  
  فما هو مفهوم الزهد ؟أسس األخالق ؟ 

    أن نعــرف مفهــوم الزهــد حــىت ميكــن للمــؤمن أن ال بــد قــه  يطب
  .ال حيشر يوم القيامة مع املسرفني واملبذرين لكي على نفسه 

ــن          ــو م ــن ه ــيهم الــسالم ؟ أي ــت عل ــل البي ــن حيــاة أه ــو م أيــن ه
  ةـل العالقـميثّوقـضـاء حاجـام راء ـني والفقـات املؤمنـاجـاء حـضـق
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  لقوية بني املؤمنني ؟ا
مــن " : قـال  عليـه الـسالم   الـصادق    أيب عبـداهللا عـن     يف روايـة  

الدنيا قضى اهللا عز وجل  سعى ألخيه املؤمن يف حاجة من حوائج
يزحزحه عن  نأ حاجة من حوائج اآلخرة ، أيسرها له ا سبعني

  . )١( "النار 
  

ــرافنا وتبــذيرنا إمنــا نأخــذ حقــ       ــخاص أال نــدرك أننــا بإس وق أش
  آخرين يعيشون معنا على هذه األرض ؟

  

ــال       ــك املـ ــن ميلـ ــونإن مـ ــال يف   يكـ ــه ألن املـ ــريكه فيـ ــري شـ  الفقـ
حيـدد  عـز وجـل   واهللا ، احلقيقة ليس ملكنا بل هـو ملـك هللا تعـاىل            

  .مصارف هذه األموال 
  

إذا كان يـوم القيامـة   " : صلى اهللا عليه وآله رسول اهللا قال       
عن عمره فـيم أفنـاه ،   : أربع  بد حىت يسأل عن   مل تزل قدما ع   

وعن شبابه فيم أباله ، وعما اكتسبه من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، 
٢( "نا أهل البيت وعن حب( .  

  

  ن كل فلس يصرفه واحلساب طويل ، واإلنفاقـإن املـرء يسأل ع    
                                                        

  .١٠ ح ٤١٩ ص ١٢مستدرك الوسائل للمحدث النوري ج  )١(
  .١٦٢ ح ١٦٠ ص ٧٤حبار األنوار ج  )٢(
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  .ثوابه عظيم 
  :يقول اهللا تعاىل 

    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

  

  :عقـائد اإلنسـان عبـارة عـن شجـرة 
أنـت إذا  وإن كل ما يفعله اإلنسان إمنا يكون نتيجـة معتقداتـه ،         

اعتقدت بأمهية عمل معين فإنك ستقوم بـه ، فالعقائـد عبـارة عـن             
ــ ـــشج ــت الثمــار     ـا مثـــرة هل ــحيحة كان ــدات ص ــت املعتق ــإن كان ار ، ف

جيــدة ، وإذا كانــت العقائــد فاســدة فــإن مثارهــا تكــون فاســـدة ،        
األعمال انعكاس ملـا تعتقـده نفـس اإلنـسان ، لـذلك يـأيت دور علـم           و

ة ، وعلـى أسـاس هـذه التربيـة     احلان تربيـة صـ  األخالق لرييب اإلنس  
املـؤمن كلـها تـصب يف اجتـاه واحـد وهـو اجتـاه          اإلنـسان   جتد أعمال   

أعمايل وأورادي حىت تكون . . . " : كميل اهللا تعاىل ، ففي دعاء 
  . "كلها وردا واحدا 

 حركة اإلنسان املؤمن تكون باجتاه اهللا عـز وجـل ، اجتـاه واحـد         
  نـا عـروجـان خـونـاره يكــسـه ويــنـيـمـرة ألن يــسـه وال يــيـة فــنـمـال ي

                                                        
  .٩٢: آل عمران  )١(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  ٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ماذا تعرف عن دينك ؟ 
  

ــستقيم ،   ــصراط امل ــدودا لإلنــسان ،    فال ــل ح ــام الــشرعية متثّ األحك
فمن يتعداها فإمنا يكون قد خـرج مـن ربقـة اإلسـالم ، صـحيح أن              

ــرة إىل  املــؤمن لــيس معــص ــب األخطــاء ولكنــه يرجــع مباش وما ويرتك
ــى فعلــه اخلــاطئ وال    ــصادقة وال يــصر عل الطريــق بواســطة التوبــة ال

  .يربر معاصيه وأعماله اخلاطئة 
إن عقائد اإلسالم متثّل شجرة إميانية أصلها ثابـت وفرعهـا يف             

ــا ،      ــإذن ربه ــني ب ــل ح ــها ك ــؤيت أكل ــسماء ت ــشجرة   وال ــذه ال ــذور ه ج
ــا بـــسهولة ،  قلـــب اإلنـــسان املـــؤمن لة يفمتأصـــ وال ميكـــن أن يتركهـ

ــها    ــن إزالت ــاق األرض الــيت ال ميك ــشجرة الــضاربة يف أعم كجــذور ال
ــسهولة ،  ــن      وب ــىت ميك ــبرية ح ــوة ك ــن ق ــشجرة م ــذه ال ــع ه ــد لقل ال ب
  .اجتثاثها 

وهذه العقائـد تولّـد الثمـار اجليـدة الـيت هـي عبـارة عـن أعمـال                
د فيها وهي كلها صـاحلة ، فـإذا وجـدت    اإلنسان املؤمن اليت ال فسا    

يكـون  ومثرة فاسدة فإا نتيجة عقيـدة فاسـدة يف نفـس اإلنـسان ،             
من إصالحه عند هذا املؤمن اعتقاد فاسد ال بد .  

ــ     ــصلح    دينإن ال ــل ي ــشيء اخلــارجي ب ــط بإصــالح ال ــؤمن فق  ال ي
األشياء انطالقا من أعماق نفس اإلنـسان ، فالعقيـدة الفاسـدة هلـا           

  ةـيـاقـدة بـإن العقيـر فـهـت املظـلحـإذا أصودة ، ـاسـر فـاهـظـة مدـع
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وسيكون هلا مظهـر فاسـد آخـر ، واإلنـسان قـد يقـوم بأشـياء كـثرية          
صاحلة ولكن من دون أن تكون منطلقة من النفس ، فال تكـون هلـا      

،  يقوم اإلنسان الكافر باألعمال الـصاحلة اخليـرة ظـاهرا         قيمة كما 
  ولكن ما قيمتها وهو ال يعتقد بوجود اهللا وال يتقرب إليه تعاىل ؟

  

ا لرغباتـه ، لـذلك جتـد      إمنا تكون انطالقتها حب   أعمال الكافر   و    
عنده أمورا أخرى غـري صـاحلة كـشرب اخلمـر مـثال ألن أعمالـه مل         

راسخة ، وإمنا هي أمـور ظاهريـة شـهوية ،    تكن منطلقة من عقيدة  
  . ورغباته هي اليت تسيره

  

  :اخلالصـة 
ــياء ،         ــا األشـ ــيم ـ ــسان ليقـ ــاييس لإلنـ ــى مقـ ــالم أعطـ إن اإلسـ

ــة هــذه       ــن معرف ــبحانه ، وميك ــددها س ــاىل ح ــا اهللا تع ــع رض ومواض
املواضـع عــن طريــق الرجــوع إىل الكتـاب الكــرمي والــسنة الــشريفة ،   

 علـى طلـب العلــم وركّـز يف نفـس الوقـت علـى أمهيــة       وحـثّ اإلسـالم  
  .العمل ال جمرد العلم ألن العمل انعكاس للعلم 

  

وتوجد هناك علوم واجبة جيب على كل إنسان أن يتعلّمها وهـي        
ــةواألحكــام الواألخــالق العقائــد  ــى  فقهي  ، وهنــاك أمــور متفرعــة عل

  لــو أصـوم هـلـعـع كل الـمـجـذي يـل الـ، واألصة ـالثـثـوم الـلـعـذه الـه
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  .التوحيد 
مث ألقينــا نظــرة علــى حياتنــا اليــوم وكيــف أننــا بعيــدون عـــن             

 وال  أن يؤخــذ ككــلّاإلســالم يف تفكرينــا وأعمالنــا ، واإلســالم ال بــد 
نفس اإلنـسان وتكـون مثارهـا هـي     العقائد متثّل شجرة يف   ويبعض ،   

  .األعمال اليت يقوم ا ، وكلما صلحت الشجرة صلحت الثمار 
دنا أيب القاسم ى اهللا على سي العاملني وصلّاحلمد هللا ربو    
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  
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)١(  
  

لّى اهللا على سيدنا أيب القاسم     احلمد هللا رب العاملني وص
  .حممد وآله الطّيبني الطّاهرين 

 لـيهم الـسالم  نعزي األمة اإلسالمية عامـة وشـيعة أهـل البيـت ع           
استشهاد سيدة نـساء العـاملني فاطمـة الزهـراء عليهـا        بشكل خاص ب  
وأمـا  "  : لى اهللا عليـه وآلـه   يقول عنـها رسـول اهللا صـ      السالم اليت 

  ابنيت فاطمة فإ      لـني واآلخـرين ،   ا سيدة نساء العـاملني مـن األو
وهي بضعة مين ، وهي نور عيين ، وهي مثرة فؤادي ، وهي روحي 

اليت بني جنيب ، وهي احلوراء اإلنسيها ة ، مىت قامت بني يدي رب
هر نور الكواكب ألهل زهر نورها ملالئكة السماء كما يز جالله جلّ

انظروا إىل ! يا مالئكيت : ته األرض ، ويقول اهللا عز وجل ملالئك
  نـها مـد فرائصـعـرتـدي تـني يـة بـمـائـائي قـدة إمـيـة سـمـاطـي فِتمأَ

                                                        
احلـسـن  ام  ـد اإلم ـسجمب خطبـة اجلمعة يف  وع  ـذا املوض ـألقي ه  )١(

 املوافـق   هـ١٤٢٤ مجادى األوىل ١١اريخ  ـ بت عليه السـالم مبنطقة بيـان   
  . م ٢٠٠٣ / ٧ / ١١

  

- ١٠٠ - 
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منت أبها على عباديت ، أشهدكم أين قد خيفيت ، وقد أقبلت بقل
   .)١(  ". . .شيعتها من النار ، 

ياء اهــر والــضجم الزاطع والــنالنــور الــسالزهــراء كانــت فاطمــة     
سـيدة نـساء العـاملني الـيت كانـت      ، الالمع يف مساء اإلسالم اخلالد      

لى اهللا  الطاهر بني النيب الطـاهر واألمـني الـصادق صـ         اِنرنتاج القِ 
الـيت كـان يـسميها أهـل     بنـت خويلـد    وأم املؤمنني خدجيـة     عليه وآله 

ــا  " الطـــاهرة  "مكـــة  ــا ويف بعلـــها وابنيهـ ، والـــيت قـــال القـــرآن فيهـ
  :عليهم السالم احلسن واحلسني 

    ﴿ 
 ﴾ )٢(.   

أفـضل نـساء أهـل اجلنـة     "  : لى اهللا عليـه وآلـه  قال النيب صـ       و
 بنت مزاحم امرأة ةوآسية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد خدجي

  . )٣( " عمران ةبناومرمي فرعون 
                                                        

، الفرائص مجع فريصة وهي حلمة بـني   ١٧٥ األمايل للشيخ الصدوق ص   )١(
  .الكتف والصدر ترتعد عند الفزع 

  .٣٣: األحزاب  )٢(
 ، املـستدرك  ٩٣ ص ٥ النـسائي ج  ، سنن ٢٩٣ ص  ١مسند أمحد ج     )٣(

 . ٤٩٧ ص ٢على الصحيحني ج 
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مـن  ففاطمة بـضعة مـين   "  : لى اهللا عليه وآله ويقول النيب ص      
   .)١( "أغضبها أغضبين 

  

 يـؤذيين مـا  فاطمة بضعة مـين   "  :  وآله لى اهللا عليه  صويقول      
   .)٢( "آذاها 

  

         إن املظـامل الـيت وقعـت علـى أهـل البيـت علـيهم الـسالم ال تعـد     
ــيهم      ــع علـ ــم الواقـ ــذا الظلـ ــثرية ، وهـ ــامل كـ ــي مظـ ــصى ، فهـ وال حتـ
خمالف ملا أوصى به الـنيب صـلى اهللا عليـه وآلـه كمـا يقـول القـرآن         

  :الكرمي 

    ﴿ ﴾  )٣(.   
  

يــا رســول : ملــا نزلـت آيــة املــودة قــالوا  : عـن ابــن عبــاس قــال      و
صـلى  م ؟ قـال  من قرابتك هؤالء الـذين وجبـت علينـا مـود      ! اهللا  

  . )٤(  "علي وفاطمة وابنامها" : اهللا عليه وآله 
                                                        

 . ٧٨، فضائل الصحابة للنسائي ص  ٢١٠ ص ٤صحيح البخاري ج  )١(
  . ٥ ص ٤، مسند أمحد ج  ١٤١ ص ٧صحيح مسلم ج  )٢(
  .٢٣: الشورى  )٣(
 ، الكشاف للزخمشري    ٢٦٤١ ح   ٤٧ ص   ٣ املعجم الكبري للطرباين ج ج       )٤(

  . ١٦٦ ص ٢٧ الرازي ج  ، تفسري٤٦٧ ص ٣ج 
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هم  وقـع الظلـم علـى أتبـاع     أهـل البيـت علـيهم الـسالم       ومن بعـد      
وا بذِّوا وعــمِدوا وأعـ دوِروا وطُــدروا وشـ لُــتوا وقُنِجوشـيعتهم ، فلقــد سـ  

ضـون   يتعرلـيهم الـسالم  عرب التـاريخ ، ومـا زال أتبـاع أهـل البيـت ع       
، وال حنتاج إىل ذكـر أمثلـة يف عـدة دول يف        م  بسبب عقيد للظلم  
  .العامل 

تــه سيتعرضــون ي ألن ذرلى اهللا عليــه وآلــهقـد بكــى الرســول صــ ل    
  ــاملود ــه أوصــى ب ــع أن ــن بعــده م ــق ة هلــم ، واملــودللظلــم م ة هلــم متف

  .عليها بني مجيع املسلمني 
 اهللا صـلى  رسـول  حـضرت  ملـا  :ل اقـ  العبـاس  بـن  عبداهللا عن    
 ايـ  :ه لـ  ، فقيـل  حليته دموعه تبلّ حىت بكى وآله الوفاة يهعل اهللا

 ـم  تصنع وما يتيلذر بكيأ"  :ل فقا ؟ يبكيك ما!  اهللا رسول
كأين بفاطمة ابنيت وقد ظلمت بعدي وهي بعدي ،  يت منأم شرار

   .)١( ". . . فال يعينها أحد من أميت ؛ يا أبتاه يا أبتاه : تنادي 
  

   :ليهم السالم عى أهل البيتاقع علأمثلة من الظلم الو
ــويف الــنيب صــ   علــيهم  وانــشغل أهــل البيــت   لى اهللا عليــه وآلــه     ت

   بأنلى اهللا عليه وآلهمبراسم الدفن ، وقد أوصى النيب صالسالم 
                                                        

  .١٨٨األمايل للشيخ الطوسي ص  )١(
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لعلـي بـن أيب طالـب    مـن بعـده   والوصـاية  واإلمامـة  الوالية واخلالفـة    
ــسالم ع ــه ال ــامهم   لي ــسلمني وإم ــة امل ــو خليف ــدهم  ، فه ، ووردت وقائ

 رسـول  اإلمام من بعدهو   عليا عليه السالم   بأنتفيد  روايات كثرية   
  . اهللا صلى اهللا عليه وآله

  

 حـديث الـثقلني الـذي يـدل علـى أن املرجعيـة           هذه الروايـات   من    
 ، وحــديث  لــيهم الــسالم ل البيــت ع ألهــ والبعــد التــشريعي  الدينيــة 

ليــه  عمــري املــؤمننيالغــدير الــذي يــدل علــى أن القيــادة الــسياسية أل
ــسالم ــزلال ــرمي  ، ون ــرآن الك ــن الق ــى    م ــدل عل ــيت ت ــتطهري ال ــة ال  آي

  .طهارم وعصمتهم 
  

يف حماربتــه ت متّــ إمامتــه وتأمـري املــؤمنني عليــه الــسالم رفـض      
حــورب أيـــضا  ه الـــسالم احلـــسن عليــ كـــذلك اإلمــام  ، عــدة وقــائع   

احلــسني عليـه الــسالم وسـيب أهــل   اإلمـام  قتــل و، استـشهد بالـسم   و
  .بيته ، وقتل بقية األئمة عليهم السالم واحدا بعد اآلخر 

  

لـيهم  هذه هي املظامل وأكثر من ذلـك مـرت علـى أهـل البيـت ع               
  .وعلى أتباع أهل البيت عليهم السالم  السالم

  

ــن امل       ــدث ع ــد أن أحت ــساء     وأري ــيدة ن ــى س ــت عل ــيت وقع ــامل ال ظ
  . ليها السالمالعاملني ع
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  :أمثلة من الظلم الواقع على الزهراء عليها السالم 
 إرثها مـن أبيهـا   ليها السالمفاطمة عسيدة نساء العاملني       طلبت  

 وخبمــس )١(  وطالبــت بــأرض فــدك وآلــهلى اهللا عليــهاملــصطفى صــ
  .خيرب 

 ﴿ت ـزلـ ـا نـمـ ـل: ال ـدري قـ ـد اخلـ ـي سعيـ ـن أبـ ـعـ     
 ﴾ )فاطمـة فأعطاهـا   وآلـه  لى اهللا عليـه  دعا رسول اهللا ص    ؛   )٢

  . )٣( فدكا
أقطع  ؛ ﴾  ﴿ملا نزلت : وعن ابن عباس قال     

  . )٤( دكاـ فاطمة فهـلى اهللا عليه وآلول اهللا صـسر
  قـبـل وفـاتـه لى اهللا عليه وآلـهن النيب صـة مـيـدك عطـف:     إذن 

                                                        
 .زراعية بالقرب من خيرب قرية فدك  )١(
  .٢٦: اإلسراء  )٢(
 ، مناقب علي بن أيب      ٤٣٩ ص   ١شواهد التنـزيل للحاكم احلسكاين ج       )٣(

 ،  ٣٣٤ ص   ٢ ، مسند أيب يعلي املوصـلي ج         ١٩٦طالب البن مردويه ص     
 ، ينابيع املودة للقنـدوزي      ١٧٧ ص   ٤ن السيوطي ج    الدر املنثور جلالل الدي   

  .٣٥٩ ص ١احلنفي ج 
 ٤الدر املنثـور ج    ،   ٤٤٣ ص   ١شواهد التنـزيل للحاكم احلسكاين ج       )٤(

  .١٧٧ص 
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ــك للزهــراء عليهــا الــسالم قبــل  ليهــا الــسالم لفاطمــة ع ، ففــدك مل

  . اهللا عليه وآله وفاة النيب صلى
  

 أن يعطيهــا شـيئا وأتــى بروايــة مل تـسمع ــا ســيدة   األولرفـض      
صـلى اهللا عليـه وآلــه   وارث علـم الــنيب  مســع ـا  نـساء العـاملني وال   

 مـا تركنـا   ثُرو ال نـ " : لى اهللا عليـه وآلـه  النيب صأسند إىل حيث  
  . )١( "صدقة 

                                                        
 ، مـسند  ١٥٢ ص ٥ ، صحيح مسلم ج ٤٢ ص ٤صحيح البخاري ج     )١(

 ٢، سـنن أيب داود ج   ٨٢ ص   ٣، سـنن الترمذي ج      ٤ ص   ١د ج   ـأمح
   .١٣٦ ص ٧نن النسائي ج ، س ٢١ص 

وعن حذيفة قـال قـال   : "  ٤٠ ص ٩يف جممع الزوائد ج       يقول اهليثمي   
رواه الطـرباين يف    . النيب صلى اهللا عليه وسلم ال نورث ما تركنـا صـدقة             

وعن ابن عباس قال قال رسول      . األوسط وفيه الفيض بن وثيق وهو كذاب        
رواه الطـرباين يف    . ركنا صـدقة    اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنا ال نورث ما ت         

وفيه إمساعيل بن عمرو البجلي وثقه ابن حبان وضعفه غريه ، وبقيـة    األوسط  
  ." رجاله ثقات 

 يـرو   مل : " ٢٢٧ ص   ١٦يقول ابن أيب احلديد يف شرح ج البالغة ج              
هذا اخلرب إال أبو بكر وحده ، ذكر ذلك أعظم احملدثني حىت أن الفقهـاء يف                

احتجاجهم يف اخلرب بروايـة الـصحايب       ه أطبقوا على ذلك يف      ول الفق ـأص
إال روايـة اثـنني    ال تقبـل يف الروايـة  : وقال شيخنا أبو علي      .د  ـالواح
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 الروايــة فمعناهـــا أن الــذي يتركــه األنبيـــاء    ةصــح فرضــنا  وإن     
صدقة ال يرثه الوارثون ، وفدك مل تكن صدقة حـىت ال يرثهـا ورثـة         

 مل تكــن مــن األمــوال    ابــل إن فــدك  ،  لى اهللا عليــه وآلــه  الــنيب صــ 
هـــا علي أعطاهـــا لفاطمــة  لى اهللا عليـــه وآلــه املوروثــة ألن الـــنيب صــ  

  .قبل وفاته السالم 
  

  ونـا يكـمـة ، فـاه صدقـنـذي تركـورث الـال نو ـهة ـروايـىن الـعـمو    
                                                                                                           
 كالشهادة ، فخالفه املتكلمون والفقهاء كلهم ، واحتجـوا عليـه بقبـول            

   " .)ث حنن معاشر األنبياء ال نور: ( الصحابة رواية أىب بكر وحده 
  . اخلرب خرب واحد هذا: إذن 
 هريرة هامش   يف كتابه شيخ املضرية أبو    ة  ـريوأبود  ـحممألستاذ  ذكر ا و    
 من  ٥١٨العدد  ( كنا نشرنا كلمة مبجلة الرسالة املصرية        : جاء فيه    ١٦٩ص  

هذا املـرياث ننقـل    عن موقف أيب بكر من الزهراء يف) السنة احلادية عشرة   
 ن خرب اآلحاد الظين خيـصص الكتـاب       إننا إذا سلمنا بأ   ( : ا يلي   ـمنها م 

وإنه ال ختصيص يف    . إنا ال نورث    : قال  ص  القطعي ، وإنه قد ثبت إن النيب        
فإن أبا بكر كان يسعه ان يعطي فاطمة رضي اهللا عنها بعض             عموم هذا اخلرب  

 حقه الذي ال يعارضه فيه أحد ، إذ         بفدك ، وهذا من    تركة أبيها كأن خيصها   
نفسه الزبري بن العوام     و ه شاء ، وقد خص    ن يشاء مبا  جيوز لإلمام أن خيص م    

على إن فدك هذه الـيت      ص  النيب   وحممد بن مسلمة وغريمها ببعض متروكات     
 .ملروان  منعها أبو بكر من فاطمة مل تلبث أن قطعها عثمان

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

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


  مظلومية الزهراء عليها السالم . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٠٨
  

  .صدقة  نـكـم تـدك لـفلكن ون ، وـوارثـه الــرثـة ال يــدقـص
 للزهـراء   فـدكا  مل يعـط  عليه وآلـه   لى اهللا لو قلنا بأن النيب ص    و    

لى اهللا  تدخل ضمن تركة الـنيب صـ  ا أثناء حياته فإ ليها السالم ع
لى اهللا عليـه   ، فتكون للوارث ، والـوارث الوحيـد للـنيب صـ     عليه وآله 

يفسرون الرواية أـا مبعـىن    ، وهم ليها السالم هي الزهراء ع وآله
ذي يتركونـه يكـون صـدقة    ثون ، وكل الـ  ال يور عليهم السالم   األنبياء  

  .وال يكون للوارثني شيئا 
كيـف  :     دخلت أم سـلمة علـى فاطمـة عليهـا الـسالم فقالـت هلـا         

أصـبحت بـني   " :  ؟ قالـت  بنـت رسـول اهللا    أصبحت عـن ليلتـك يـا        
   .)١( ". . . ب ، فقد النيب وظلم الوصي ، ركَمد وكَ

 ســيدة نــساء ى الظلــم الواقــع علــنالتــاريخ عــولننقــل شــيئا مــن     
  :عليها السالم  العاملني
دفــع أي ( مث دفعــه : " اهلــاليل يف كتابــه ل ســليم بــن قــيس ا    قـ 

ــل بيتــــها (فــــدخل ) البــــاب الثــــاين  ــة )  أي دخــ فاســــتقبلته فاطمــ
ــاه  " : وصــاحت  ــا أبت ــا رســول اهللا  ! ي ــذ   . . . "! ي ــانطلق قنف ف

  . )٢(" هو وأصحابه بغري إذن  )البيت ( امللعون فاقتحم 
                                                        

  .٤٩ ص ٢مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب ج  )١(
  .١٥٠كتاب سليم بن قيس ص  )٢(
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ــويب ــول اليعق ــال :      يق ــه  األولق ــرب وفات ــت : "  ق ــتين مل أف ش ولي
بيت فاطمة بنت رسول اهللا وأدخله الرجال ولو كـان قـد أغلـق علـى         

  . )١(" حرب 
  

ــسعودي ــول امل ــؤمنني ع : "      ويق ــري امل ــام أم ــسالمفأق ــه ال ــن  لي وم
لى اهللا عليـه   إليه رسول اهللا صـ هزله مبا عهد  ـمعه من شيعته يف من    

ــه ــوا إىل منــــوســــلم  وآلــ ــوا بابــــه  ـفوجهــ ــوا عليــــه وأحرقــ زله فهجمــ
ــه  ــتخرجوه منـ ــىت   واسـ ــاب حـ ــيدة النـــساء بالبـ ــغطوا سـ ــا ، وضـ كرهـ

  . )٢(" . . . أسقطت حمسنا 
  

ــروي  ــصادق ع  ا   وي ــام ال ــن اإلم ــه ع ــن قولوي ــسالم ب ــه ال  أن ممــا لي
: إىل الـسماء  ه ـة أسـري بـ  ـليلـ  هـه وآلـ ـلى اهللا عليه صـ اهللا نبي أخرب

ا الذي جتعله هلا ، ا غصبهقُّ حذُخؤ ويمرح وتملَظْتوأما ابنتك فَ" 
وتضروهي حامل ،     ب ويدزهلا بغري ـ عليها وعلى حرميها ومن  لُخ

 بطنها مث ال جتد مانعا ، وتطرح ما يف ها هوان وذلّمث ميس، إذن 
من الض٣( "رب رب ، ومتوت من ذلك الض( .  

                                                        
  .١٣٧ ص ٢يعقويب ج تاريخ ال )١(
  .١٢٤إثبات الوصية ص  )٢(
  .٥٤٨كامل الزيارات ص  )٣(
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 هـــ يف  ٣٣٤املتــوىف ســنة     وذكــر احلــسني بــن محــدان اخلــصييب     
ومجع احلطب اجلـزل علـى النـار إلحـراق     : " كتابه اهلداية الكربى    

سن واحلــسني وزينــب ورقيــة وأم كلثــوم أمــري املــؤمنني وفاطمــة واحلــ
ــاب     ــى الب ــار عل ــرامهم الن ــضة وإض ــار يف خــشب   . . . وف ــذ الن وأخ

  . )١(" الباب 
 أن وفاا سبب  وكان" . . .:     عن أيب عبداهللا عليه السالم 

الـسيف بـأمره ، فأسـقطت       لكزهـا بنعـل   )  الثـاين ( قنفذا مـوىل    
 أحدا ممن ومل تدع،   حمسنا ، ومرضت من ذلك مرضا شديدا      

   .)٢( ". . . آذاها يدخل عليها 
ــن  ــؤمنني    ع ــري امل ــسالم  عأم ــه ال ــسن   : لي ــة واحل ــا وفاطم ــا أن بين

 إذ التفــت إلينــا  لى اهللا عليـــه وآلــه ول اهللا صـــد رســـواحلــسني عنــ 
 عنصأبكي ممـا يـ  : يا رسول اهللا ؟ فقال يبكيك ما : فقلت ،  فبكى  

أبكـي مـن   " : هللا ؟ قـال  وما ذاك يـا رسـول ا  : فقلت  . بكم بعدي   
  . )٣( . . . "ضربتك على القرن ولطم فاطمة خدها 

                                                        
 .الغليظ القوي : اجلزل  .٤٠٧اهلداية الكربى ص  )١(
ما يكـون   : نعل السيف   ) . الشيعي  ( دالئل اإلمامة البن جرير الطربي       )٢(

 .يف أسفل غمد السيف من حديد أو فضة 
  .٢ ح ١٩٧األمايل للشيخ الصدوق ص  )٣(
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 هــ  ٤٢٩املتوىف سـنة       عبدالقاهر بن طاهر االسفرائيين التميمي      
أنـه   ام إبراهيم بـن سـيار بـن هـاين النظّـ         نقل يف مذهب    :يف كتابه 
  . )١(أنه ضرب فاطمة و:  يف مجلة أمور منها الثاينطعن يف 

  

كأين ـا وقـد دخـل    . . . "  : لى اهللا عليه وآله  عن النيب ص      
 رِس إرثهـا وكُـ    تعـ ِنها وم  حقّ تبِص حرمتها وغُ  تكَِهت بيتها وان  لّالذّ

  . )٢( ". . . وأسقطت جنينها جنبها 
  

أمـا  "  : لى اهللا عليـه وآلـه  نيب صـ  للـ ليـه الـسالم  يل ع ئجربقال      
لَظْابنتك فهي أول أهلك حلاقا بك بعد أن تم ويؤذ حقّخها وتمع ن

م بعلُلَظْإرثها ويكْها ويس٣( "ها ر ضلع( .  
  

  :وفاا ودفنها 
بفاطمـة   اشـتد  لى اهللا عليـه وآلـه  صـ رسـول اهللا      وبعد وفاة أبيها   

عاين من شدة املرض أربعني   احلزن وكانت ت  السالم  عليها  الزهراء  
  .ليلة حىت وافاها األجل 

  ن فراشها وغسلت احلسنـويف اليوم األخري من حياا قامت م    
                                                        

  .١٤٧الفرق بني الفرق ص  )١(
  .١٧٦األمايل للشيخ الصدوق ص  )٢(
  .٨٤ ح ٤٤ ص ٩٨حبار األنوار ج  )٣(
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وألبستهما ثياما وطلبت منـهما أن يـزورا     عليهما السالم   واحلسني  
 ، مث طلبت مـن أمسـاء   لى اهللا عليه وآله   صهللا  رسول ا قرب جدمها   

ــاءً  ــيس أن حتــضر م ــت عم ــه ، ولبــست   بن ــسلت ب ــه ، فاغت ــسل ب  لتغت
 ــا ، وعنــدما أحــست بـدنو األجــل طلبــت مــن أمســاء أن  أحـسن ثيا

ــى الفــراش مــستقبلة   تــضع هلــا فراشــا وســط البيــت فاضــطجعت عل
 وطلبــت إحــضار أمــري املــؤمنني ، القبلــة مث دعــت أمســاء وأم أميــن  

ــسالم ع ــه ال ــاهرة    لي ــا الط ــت روحه ــياء مث ارتفع ــته بأش ــا  وأوص عليه
  .إىل بارئها السالم 

      وكــان مـــن وصــيعها النــاس الـــذين خــذلوا أمـــري   تها أن ال يـــشي
 أمـري املـؤمنني   حينمـا احتـاج إلـيهم ، مث قـام        ليه الـسالم  املؤمنني ع 

ــسالم ع ــا الـ ــسني    ليهـ ــسن واحلـ ــد إال احلـ ــضر أحـ ــسيلها ومل حيـ  بتغـ
ــا ــسالم عليهم ــها     ال ــيس وجاريت ــت عم ــاء بن ــوم وأمس ــب وأم كلث وزين

وبقـي  ، نـها   وكفّليـه الـسالم   عأمـري املـؤمنني  ى عليهـا  ة ، مث صلّ فض
اجلثمان الطاهر إىل أن جاء الليل فوضـعها علـى نعـش ومحلـها إىل         
ــض    ــا يف بعـ ــض الروايـــات أو دفنـــت يف بيتـــها كمـ ــا يف بعـ البقيـــع كمـ

   واحلـسن واحلـسني   أمري املـؤمنني  عونالروايات األخرى ، وكان املشي 
 وســلمان بري وأبــو ذرار واملقــداد وعقيــل والــز  وعمــعلــيهم الــسالم  

  وبريدة وبعض بين هاشم ، وأودعت يف قربها وغطى أمري املؤمنني
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 نفَد، فلمــاذا تــ تنــِف دأيــن أثــر القــرب لكــي ال يعــرف ليــه الــسالمع
وهــي ابنــة إىل اآلن لــيال وال يعــرف قربهــا عليهــا الــسالم الزهــراء 

  !!؟صلى اهللا عليه وآله وسيدهم خامت النبيني 
  

  بعني هلا ؟لم من املتكيف يصدر الظّ
ــصدر منــا الظّهــل ميكــن أن اآلن نــأيت إلينــا حنــن ،       ــى ي لــم عل

 الظاملني أيـضا هلـم أو ال   مننكون حنن  وليهم السالمأهل البيت ع  
  ميكن ؟

  

دا وال نــتكلم فقــط عــن الظــاملني هلــم  جيــفلنفكــر ــذا الــسؤال     
 أهـل  ، حنن نقـول إننـا مـن أتبـاع     وقد نكون حنن من الظاملني هلم       

  باع هلم ؟ ، فماذا يعين االتليهم السالمالبيت ع
  ؟وعن طريقهم وبواسطتهم أال يعين أننا نأخذ ديننا منهم     
  لحجاب الشرعي ؟البنات لأال يقول ديننا بلبس     

  

ــات        ف ــن بن ــثري م ــبس ك ــاذا ال تل ــات  لم ــؤمنني واملؤمن ــاب امل احلج
؟ ملاذا يظهرن بكامل الزينة أمام الرجال األجانـب مـع أن       الشرعي  

وهـي تلـبس   األب حسب ظاهره مؤمن واألم حـسب ظاهرهـا مؤمنـة          
  ؟للباس الشرعي كن ال تلِْبس بناا االلباس الشرعي ول

  

  ةـقـيـضـالات ـونـوالبنطلوم ـيـرة الـشـتـنـاملة ـنوـلـات املـابـجـحـإن ال    
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  . اشرعيليست لباسا والقمصان القصرية وترك العباءة 
    إىل حجاب ابنتك ؟ أيها األب املؤمن ال تلتفتفلماذا أنت   
ني بإلبـاس بناتـك احلجـاب    أيتها األم املؤمنة ال ـتم  أنِت  وملاذا      

  الشرعي ؟
عـائهم   حـسب اد لـيهم الـسالم  وإذا كانا من أتبـاع أهـل البيـت ع          

كمــا ورد يف لــيهم الــسالمكان بــأوامر أهــل البيــت عفلمــاذا ال يتمــس 
لــيهم البيـت ع وأهـل  الكـرمي  حـديث الـثقلني أن مـن متـسك بالكتــاب     

   ؟كون من الضالني فلن يالسالم
بـاع أوامـرهم واالبتعـاد    معنـاه ات عليهم الـسالم  التمسك م      إن  

  .عن نواهيههم 
ــاذا ال تمــ       ــة مل ــؤمن واألم املؤمن ــا األب امل ــائكم  أيه ــدين أبن ان ب

  ؟وجنام من النار يوم القيامة 
 لعـدم  نايف جمتمعوهذا مصداق من املصاديق الواضحة البارزة          

  . ليهم السالمالتمسك بأوامر أهل البيت ع
فاطمة الزهـراء عليهـا الـسالم أن    سيدة نساء العاملني  أال يؤذي       

  بصورة غري صاحلة ؟وأتباعها ترى شيعتها 
ــات إىل احلجــاب       ــدم االلتف ــشرعي إن ع ــراء  ال ــل الزه ــذي ميث ال

   وأئمتناه وآلـهـهللا عليلى اـ صاـنولـرسؤذي ـويها ـالم يؤذيـها السـعلي
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عندما يرون أن أوضاع الشيعة ال تبشر خبـري وأـم   عليهم السالم   
  .ال يلتزمون وال يتمسكون بأوامرهم 

 :ل قـا  الـسالم  عليـه   الـصادق اهللاعبـد  أيب عـن  مساعـة      عـن 
 ؟ وآلـه  عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول نووؤست لكم ما: ل يقو مسعته
 أعمـالكم  أن تعلمـون  أمـا " : ل فقـا  ؟ هوؤسنـ  كيـف  :ل رجـ  فقـال 

تعرـ  فـال  ، ذلـك  ساءه معصية فيها رأى فإذا ، عليه ضتساووؤ 
  . )١( "وه وسر اهللا رسول
 يـرون أعمـال   لـيهم الـسالم   واألئمـة ع لى اهللا عليه وآله  النيب ص     

 عليهم يف كل يوم وليلة ، فإذا كانـت  ضرع ، هذه األعمال ت شيعتهم
ــسرون بــذلك ، وإ األ ــإم  عمــال صــاحلة فــإم ي ذا كانــت طاحلــة ف

  .حيزنون لذلك 
علـى االلتـزام   ي أوالدنـا  ين ونربـ  أن نلتفت هلذا الـد ال بد:     إذن  

 ليهـا الـسالم  الدين حىت ال نكون من املشاركني يف ظلم الزهـراء ع      ب
   .ن حزا يعرب عن الظلم الواقع عليهاأل
  

   :جل اهللا فرجه ع املهدياألمل املنشود بظهور
  امـ اإلمسيظهـرابه ، ـ إىل نصقـد احلـيعيذي سـل الـا األمـنـ    ولدي

                                                        
  .٣ ح ٢١٩ ص ١الكايف ج  )١(
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  :هو املهم لسؤال اولكن وينتصر ، الشريف  جل اهللا فرجهع
هل تكون أنـت مـن أنـصاره والتـابعني لـه واملقـاتلني حتـت                   

  أو ال تكون ؟لوائه واملستشهدين بني يديه 
  

أن يكـون مـن   الشخص الذي ال يلتـزم بالـدين مـن املـستحيل         إن  
أنــصاره ، مــن يكــون مــن أنــصاره يف غيبتــه يكــون مــن أنــصاره حــني  

لتفت إىل التزام أبنائه بالدين مغري ظهوره ، فإذا كان هذا املؤمن       
ــذه املؤمنــة فهــذا املــؤمن ، وكــذلك األم  ــصال وه  مــن املــستحيل أن ي

  .إىل درجة األنصار 
  

ل الـشخص  االلتزام بالدين يف عـصر الغيبـة الكـربى يؤهـ       : إذن      
 ومـن املقـاتلني   ل اهللا فرجـه  مـن أنـصاره بعـد ظهـوره عجـ       ألن يصري 

  .حتت لوائه واملستشهدين بني يديه 
  

 ه وأوالده وعلـى زوجتـ  ه على نفسدينلقا لمطبالشخص   ناإذا ك     
 أن نلتفـت إىل هـذا   ال بـد و،  أنـصاره كون مـن  ي سـ هفإنـ وعلى حياتـه    

اللــهم : " ويــصيح ينــادي يــدعو واألمــر املهــم ال فقــط أن الــشخص 
وقــد يكـون هــو  ؛ "  املنتظـر  ل والعــدلك القــائم املؤمـ ل فــرج وليـ عجـ 

ــن الظــاملني  ــم يف م ــون    هل ــشخص ال يك ــذا ال ــل ه ــصر الغيبــة ، مث  ع
ن األنصار ، وإذا مل يصل إىل هذه الدرجة فإنهـال ألن يكون ممؤه  
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  ١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . مظلومية الزهراء عليها السالم 
  

 ل إذا ظهر ألنه مل يؤهليه السالمن احملاربني لإلمام ع  ـد يكون م  ـق
ومـن  : جـة ، علـى أقـل التقـادير سـيقول      نفـسه ليـصل إىل هـذه الدر   

  !؟الغائب يقول إن هذا هو اإلمام 
ن الذي يطبق هـذا الـدين علـى حياتـه     الشخص امللتزم املتدي    إن  

ــول اهللا صــ    ــصار رس ــن أن ــيكون م ــه س ــه وآل ــصار  لى اهللا علي ــن أن  وم
   .ليها السالمع فاطمة الزهراء ومن أنصار ليهم السالماألئمة ع

ني مـن املهـتم  يها املـؤمن ومل تكـوين أيتـها املؤمنـة        فإذا مل تكن أ       
ــبس  ــاتكمبلـ ــع أنك  احل بنـ ــن أن نتوقـ ــف ميكـ ــشرعي فكيـ ــاب الـ ــاجـ  مـ

  ل اهللا فرجه ؟عج من أنصاره انستكون
 . أيها املؤمنون واملؤمنات هذا األمر املهم إىل   وال بد من االنتباه

         ـذا الـ  جعلنا اهللا وإياكم من أنـصاره عـن طريـق التمـس دين ك
وتطبيقه علـى أنفـسنا وعلـى زوجاتنـا وأوالدنـا وبناتنـا وعلـى حياتنـا          

   .أن نصل إىل مرتبة أنصار املهدي عليه السالمحىت ميكن لنا 
 ويـوم   استـشهدت  ويـوم    تدلِـ فاطمة الزهراء يوم و    والسالم على     

ِفدناليوم هذا  ليال مظلومة ال يعلم قربها إىل ت.  
دنا أيب القاسم ى اهللا على سياملني وصلّ العاحلمد هللا ربو    
د وآله الطّحمماهرين بني الطّي.  
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  قصة قصرية
  
  

 
  

حنــن اآلن يف مــصنع إلنتــاج الرجــال اآللــيني ،     !     أيهــا الــسادة  
ــرة ، وســوقنا رائجــة يف       ــصنعنا ينــتج الرجــال اآللــيني بكث  غلــبأوم

 كثريون حيث يستورد معظـم دول العـامل   مناطق العامل ، ولنا زبائن   
  .هذا النوع من الرجال اآلليني 

ــة      ــاخ الدول ــسب من ــاهلم ح ــون يف أداء أعم ــا اآللي ــف رجالن     وخيتل
ــاخ       ــهم ، واملن ــاص من ــوع خ ــاج إىل ن ــار حيت ــاخ احل ــستوِردة ، فاملن امل
ــارة ، وآخــر        ــدهم يعمــل يف التج ــر ، وأح ــاج إىل نــوع آخ ــارد حيت الب

ثالــث يــصلح للمــواخري ، ورابــع ال يــصلح إال لألكــل  يعمــل قــصابا ، و
ــيهم      ــة إل ــال املوكَل ــف األعم ــذا ختتل ــروش ، وهك ــة الك ــشرب وتربي وال
حــسب الربنــامج املوجــود يف أدمغتــهم اإللكترونيــة ، وكــذلك ختتلــف  
ــس      ــبس مالب ــتوية ، وآخــر يل ــس ش ــبس مالب ــدهم يل ألبــستهم ، فأح

 األمحـر واألبـيض   صيفية ، وكذلك ختتلف ألوان الرجال اآلليني من   
  واألسـود واألصـفـر ، وكذلـك خيتـلـف الوقـود احملرك هلـم مـن املـال

  

- ١١٨ -  
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  ١١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الرجال اآلليون  
  

ــة بقــوى حمركــة        ــذا يــؤدون األعمــال املختلف ــول والــدم ، وهك والكح
  .خمتلفة 

  

  : مراحل إنتاج الرجال اآلليني وسنعطيكم اآلن نبذة عن
    أول مرحلة تبدأ يف قسم اسـتقبال الطّلبـات حيـث نـستقبل طلـب       
الرجل اآليل من اجلهـات العليـا مـع بعـض املعلومـات اإلمجاليـة عـن         
مناخ ومميزات الدولة املستوِردة وبعـض املواصـفات العامـة املطلوبـة         

  .عن الرجل اآليل 
  

   ل الطلـب إىل قـسم الدراسـات مـن أجـل           ويف املرحلة الثانية يـوح
ــاالت      ــة ح ــبة ، ودراس ــة واملواصــفات املناس ــصيلية للبيئ ــة التف الدراس
النــاس النفــسية ، وموضـــع الرجــل اآليل مـــع التخطــيط املـــستقبلي     

  .للمناطق املختلفة ، وغري ذلك من األمور التفصيلية 
  

إلنتـاج ، وتبـدأ       ويف املرحلة التالية تأيت مرحلة اإلنتـاج يف قـسم ا    
بدراسة التقرير دراسة وافيـة ، مث يبـدأ اإلنتـاج بالبحـث عـن هيكـل            
الرجل اآليل املناسب من بـني اهلياكـل املعـدة سـلفا والـذي يتناسـب          
ــل اآليل      ــر الرجـ ــر ، مث ميـ ــذكورة يف التقريـ ــفات املـ ــل املواصـ ــع كـ مـ

  .املختار عرب سلسلة من مراحل اإلنتاج 
  

  وتركيب دمـاغ يتناسب مـع األعمال املوكَلة إليـه    نبـدأ أوال بإنتـاج 
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  ١٣٣. . . . . . . . . . . . . . . . . .  الرجال اآلليون : قصة قصرية 
  

ويربمج برجمة خاصة حـىت يـؤدي مهمتـه بإتقـان ودقّـة ، فـإن كـان                
قصابا يوضع له دماغ دموي حيب رؤية الدم ، وإن كان تاجرا نـضع     

  .رة واملال ، وهكذا حسب العمل املوكّل إليه له دماغا حيب التجا
    واملرحلــة التاليــة هــي إعطــاء مالمــح الوجــه ، فالقــصاب حيتــاج  
إىل مالمح قاسـية ، واملتـرف حيتـاج إىل مالمـح مسحـة ، والتـاجر            
ــح       ــه مالم ــل ل ــل جنع ــل عم ــذا يف ك ــادة ، وهك ــح ج ــاج إىل مالم حيت

  .تتناسب معه 
بتركيــب األيـدي واألرجــل والعــضالت ،      ويف املرحلـة التاليــة نبـدأ   

فالقصاب مثال حيتاج إىل أيٍد قوية وجسم قوي وعضالت مفتولـة ،          
  .وكل وظيفة حتتاج إىل مواصفات خاصة 

ــذي        ويف املرحلــة التاليــة يوضــع للرجــل اآليل احملــرك اخلــاص ال
يتناسب مـع الوقـود املناسـب ، فـاحملرك الـذي يـسري بالـدم خيتلـف               

ــن احملــرك ا  ــذي     ع ــن احملــرك ال ــف ع ــالكحول ، وخيتل ــسري ب ــذي ي ل
يتحرك باملال أو األكل ، وقس على ذلك حـسب الوقـود الـذي يـسير       

  .الرجل اآليل وحيركه 
    ويف املرحلة التالية نبدأ بإلباسه الثّوب املناسب حسب وظيفتـه ،    
ــر ،     ــا أمس ــدميقراطي نلبــسه ثوب ــا أمحــر ، وال ــصاب نلبــسه ثوب فالق

  لبسـه ثوبـا أصفـر ، واملخادع نلبسـه ثوبـا أبيـض ، فنعطيوالكـذّاب ن
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  الرجال اآلليون: قصة قصرية  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٣٤
  

  .اللباس املناسب للرجل اآليل حىت ال خيرج عن أناقته 
    وبعـد أن نـصل إىل هـذه املرحلــة تبـدأ املرحلـة األخـرية بإضــافة       

، وبــذلك نكــون قــد وصــلنا إىل إنتــاج رجــل آيل      الرتــوش النهائيــة  
مستعد لتنفيذ أوامرنا تنفيذا دقيقا ، ويف هذه املرحلة نركّـب جهـاز     
ــى طاعــة    إرســال نوصــله يف أدمغتــهم اإللكترونيــة حيــث نربجمهــا عل
األوامر طاعة عمياء دون نقاش أو تفكري ، فنحن ال نقطع اتـصالنا       

ننـا قـد نـضطر إىل تغـيري     بالرجل اآليل بعـد إرسـاله إىل منطقتـه أل        
الربنــامج اخلــاص يف دماغــه لينتقــل مــن عمــل إىل آخــر ، لـــذلك        
جنعـل معـه ألوانـا خمتلفـة مــن األلبـسة حـىت يـستطيع تغـيري لباســه         
بسرعة إذا أمرناه بـذلك ، وحنـن نرسـل الرسـالة إليـه خـالل ثـواٍن            
معــدودة ، وهــو يقــوم بتنفيــذ األوامــر خــالل أجــزاء معــدودة مــن         

  .الثانية 
ـــ أن مصنعنا قد قام بتـصدير الكـثري    !     ونعلمكم ـــ أيها السادة     

من هؤالء الرجـال اآللـيني إىل مجيـع املنـاطق إال منطقـة واحـدة مل          
نستطع حـىت اآلن مـن الـسيطرة عليهـا ، وقـد كـان لنـا فيهـا سـابقا                
رجل آيل ، ولكنه مل يـستطع العمـل أكثـر حيـث دمـره النـاس ورمـوه             

 ، وهذه املنطقة مل تنفع كل ختطيطاتنـا يف إرسـال        يف مزبلة التاريخ  
  رجـل آيل إليـها ، ولكـننـا مـا زلـنـا حنـاول بكل قـوة ، ولـقـد اتـبـعـنـا
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  ١٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . .  الرجال اآلليون : قصة قصرية 
  

خمتلف األساليب لكي يأتينا طلب بذلك إال أن جهودنا كلّهـا ذهبـت    
ــسبة     أدر ــرف أن نـ ــا نعـ ــة ، ولكننـ ــستمر يف احملاولـ ــاح ، وسنـ اج الريـ

النجاح ضئيلة جدا تصل إىل درجة الصفر ، وال نظن أننـا سـننجح           
ألن هلم رجـاال كاألسـود ال يهـابون املـوت ويقفـون يف وجـه كـل رجـل               

  .آيل حياول أن يسيطر عليهم 
 أنـه  ـــ ونقول لكم بكل صراحة!     وال خنفي عنكم ـــ أيها السادة    

ــام دويل        ــمن نظ ــه ض ــامل كلّ ــى الع ــسيطرنا عل ـــة ل ـــذه املنطق ـــوال ه ل
  !!!جديد 
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  :صدر للمؤلف 
   .ح احللقة الثانية ـــ جزءانـــ دروس يف علم األصول ـــ توضي١
  .ـــ دروس يف علم األصول ـــ توضيح احللقة الثالثة ـــ اجلزء األول ٢
  .ـــ خالصة احللقة األوىل ٣
  . الثانية ـــ خالصة احللقة٤
  .ـــ الروضة الندية يف توضيح اللمعة الدمشقية ـــ اجلزء األول ٥
  .ايف جتديد قطر الندى البن هشام ـــ القطر الش٦
  .الفقه املبسط ـــ العبادات ـــ ٧
  .ـــ الصراع بني احلق والباطل ٨
  . أجزاء تسعةمقاالت إميانية ـــ صدر منها ـــ ٩
  

  :قريبا 
   .عشرادي مقاالت إميانية ـــ اجلزء احلـــ ١
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